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לשכת בריאות מחוז תל-אביב

תאריך: 20.06.2017

סימוכין: 500039450

לכבוד
ד"ר ירצקי אברהם

מנהל/ת רפואי/ת
(237C8 קוד מוסד) (שבעת הכוכבים) בית הורים הנשיא

הנשיא 138 פינת נילי 51
הרצליה 46399

ד"ר נכבד/ה,
הנדון: סיכום הבקרה ב"בית הורים הנשיא (שבעת הכוכבים)" מיום 05.04.2017

מצ"ב דו"ח הבקרה שנערכה במוסדכם, ביום 05.04.2017.
המנהל הרפואי מתבקש להעביר עותק מדו"ח זה לחברי הנהלת בית החולים הסיעודי-גריאטרי (למנהל

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

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

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

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

  בברכה,

   ד"ר פורת כץ בת שבע
   גריאטרית מחוז תל-אביב

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 רבקה שפר, רופאה מחוזית, לשכת בריאות תל אביב מחוז תל-אביב.

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 תל-אביב

תאריך: 20.06.2017

סימוכין: 500039450

דו"ח הבקרה

( 237C8 ) (שבעת הכוכבים) בית הורים הנשיא
הנשיא 138 פינת נילי 51  הרצליה

תאריך הבקרה: 05.04.2017

בתאריך 05.04.2017 נערכה בקרה לפני חידוש רישוי, בבי"ח הגריאטרי, ע"י צוות מחוז תל-אביב. הבקרה1.
היתה "בקרת פתע".

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

המנהל/ת הרפואי/ת : ד"ר ירצקי אברהם מ.ר.3.8177.

להלן הרכב הצוות ותחום בקרתו:4.
 ד"ר סרבו לאה, רופא אחראי בקרה - מחוז ת"א. -* רפואה

גברת אוקלדק מאיה, מרכזת תחום בקרה. -* טיפול סיעודי 

גברת פרילינג טל, מרכזת תחום בקרה. -* תזונה 

גברת איינשטין חביב ניצה, מרכזת תחום בקרה. -* פיזיותרפיה 

גברת בן מובחר יעל, מרכזת תחום בקרה. -* ריפוי בעיסוק

גברת ננסי קרפ עפארי, מרכזת תחום בקרה. -* עבודה סוציאלית

 לין חיראלדין, מפקחת בריאות הסביבה. -* בריאות הסביבה

גברת קרמר חגית, מרכזת תחום בקרה. -* רוקחות

כללי:
מוסד "שבעת הכוכבים" בהרצליה פיתוח נמצא במבנה הכולל גם דיור מוגן. המחלקה
נמצאת בסביבה מטופחת עם שטחים ציבוריים וגינה. ביום הבקרה מאושפזים במוסד

32 מטופלים. במוסד שני חולים סיעודיים מורכבים ללא אישור מהגריאטרית
המחוזית. יש להעבירם לסיעוד מורכב. במוסד חולה אחד עם פג. אין חולים עם

זונדות.

לבי"ח רישיון ל-    36 מיטות מהן:
סה"כ מיטות במח’ סיעודיות:    36
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לשכת בריאות מחוז תל-אביב

תאריך: 20.06.2017

סימוכין: 500039450

( 237C8 ) (שבעת הכוכבים) בית הורים הנשיא
הנשיא 138 פינת נילי 51  הרצליה

תאריך הבקרה: 05.04.2017

תמהיל מאושפזים:

להלן תמהיל המאושפזים במחלקות הסיעודיות/תשושי נפש:

Ýéשם מחלקה
ÔçÜ×Þ
ÓáÕÞÑ

מס’
מיטות
ברישוי

מס’
מאושפזים

בפועל

מס’
סיעודיים

מס’
תשושי
נפש

מס’
סיעודי
מורכב

מס’
שיקומים

מס’
תשושים

בבי"ח
כללי

36322822סיעודית א
2    0    0    2    0    28   32   36       סה"כ

סה"כ שהו במחלקות    32 מאושפזים בפועל.
להלן תמהיל המאושפזים לפי הגורמים המממנים הבאים:

.8 מטופלים במימון משרד הבריאות.
14 מטופלים במימון פרטי.
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לשכת בריאות מחוז תל-אביב
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( 237C8 ) (שבעת הכוכבים) בית הורים הנשיא
הנשיא 138 פינת נילי 51  הרצליה

תאריך הבקרה: 05.04.2017

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: 30.10.2017.

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

מצ"ב נספח א’ - טבלה הכוללת הערכות צוות הבקרה, נספח ב’ בו פירוט ממצאי הבקרה, נספח ג’- פירוט כ"א
ונספח ד’ - רמת איכות הטיפול.
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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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לשכת בריאות מחוז תל-אביב

תאריך: 20.06.2017

סימוכין: 500039450

( 237C8 ) (שבעת הכוכבים) בית הורים הנשיא
הנשיא 138 פינת נילי 51  הרצליה

תאריך הבקרה: 05.04.2017

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-

כוח אדם:
במוסד מועבק מנהל רפואי מומחה בפנימית, גריאטריה וראומטולוגיה. בנוסף,

מועסקות במוסד שתי רופאות נוספות שמשמות כרופאות בית. שתי הרופאות לא עברו
השתלמות בגריאטריה. אחת הרופאות, שנמצאה במוסד ביום הבקרה בעלת נסיון

בעבודה במוסדות סיעודיים. למוסד יועץ פסיכיאטרי ורופא עיניים.
שאר הייעוצים מתבצעים בקופ"ח לפי הצורך.

החוזקים בעבודת הרפואה:

כוח אדם
* למוסד יועצים בתחום הפסיכיאטריה ורופא עיניים 

* רופאת הבית מכירה היטב את החולים ןמסורה לתפקידה 

עמוד 7 מתוך 33
רח’ הארבעה 12, תל אביב - יפו 61203 ת.ד. 

LITAL.KENET@TELAVIV.HEALTH.GOV.IL :טלפון: 03-5634808 פקס: 03-5611532 דוא"ל



לשכת בריאות מחוז תל-אביב

תאריך: 20.06.2017
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( 237C8 ) (שבעת הכוכבים) בית הורים הנשיא
הנשיא 138 פינת נילי 51  הרצליה

תאריך הבקרה: 05.04.2017

עבודת המנהל הרפואי
* במוסד מנהל רפואי מומחה בפנימית, גריאטריה וראומטולוגיה 

תחומים הטעונים תיקון ושיפור:

עבודת המנהל הרפואי
* על הרופאים להשתתף בחת"ש 

* יש לתת הוראות בזמן כוננות על פי נוהל 1.1.2 

קשר עם משפחות
* יש לשפר תעוד שיחות עם המשפחה בקבלה הרפואית 

רופא בית
* על הרופאות לצאת להשתלמות בגריאטריה 

איכות הרשומה בקבלה הרפואית של המטופל
* יש לשים דף אבחנות בתיק החולה 

מעקב רפואי שוטף
* יש לתעד דרגה וקוטר של פצע לחץ 

 POLYPHARMACY יש לעדכן אבחנות כגון *

פעילות צוות רב מקצועי במחלקה
* בהחלטה על הגבלה פיזית יש לתעד את הדיון של הרופא 

* יש להתייחס להחלטות ישיבה קודמת 

דו"ח אירוע חריג
* יש לרשום את שעת בדיקת הרופא 

* יש להתייחס למסקנות של ארוע חריג 
* יש לדווח על כל ארוע חריג ולא רק על נפילות 

רפואה מונעת ורפואה פליאטיבית
* יש לוודא מתן חיסונים לעובדים 

עמוד 8 מתוך 33
רח’ הארבעה 12, תל אביב - יפו 61203 ת.ד. 

LITAL.KENET@TELAVIV.HEALTH.GOV.IL :טלפון: 03-5634808 פקס: 03-5611532 דוא"ל



לשכת בריאות מחוז תל-אביב

תאריך: 20.06.2017

סימוכין: 500039450
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90%* 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:
ביום הבקרה במחלקה הסיעודית 30 מטופלים, 2 מתוכם סעודיים מורכבים. אחד על

רקע פצע לחץ בדרגה 3, השני על רקע פצע נקרוטי בכף רגלו. אתמול הועברה בקשה
ללשכת הבריאות להמשך טיפול בהם במחלקה. מטופל אחד עם פג, אין מטופלים עם

זונדה. לא ידוע על מטופלים נשאי חיידקים עמידים לאנטיביוטיקה. 2 מטופלים
נוספים מאושפזים בבי"ח כללי. המטופלים נמצאים מחוץ למיטות. חלק מהם משתתפים

בהפעלה מחלקתית. המטופלים נראים נינוחים.
השטחים הציבוריים מאווררים. חדרי המטופלים מוארים ומאווררים. ברובם יש

חפצים אישיים רבים. האוירה במקום נעימה וביתית.  השטחים הציבוריים מצולמים
במערכת מצלמות במעגל סגור.
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מספר מטופלים התלוננו על  ארוחות הצהריים לא טעימות או מלוחות מידי. נצפה
פינוי מספר צלחות כמעט מלאות בתום ארוחת הצהריים.

כוח אדם:
האח האחראי בתפקידו כשנה וחצי. בעל ידע וניסיון בתחום. מתוך 9 אחים 7

מוסמכים, 6 בעלי תואר אקדמי, 2 עם קורס על בסיסי בגריאטריה. בתחומים: מניעת
זיהומים, כאב ופצעים יש נאמני נושא עם הכשרה נדרשת. אין מהגרי עבודה בקרב
כוחות העזר. חלק מכוחות העזר עובדים שעות שבועיות נוספות רבות. טרם החל
התהליך להשתלמות כוחות העזר. את נושא חיסוני העובדים מרכז האח האחראי.

התיעוד נמצא באמצע התהליך.

החוזקים בעבודת הטיפול סיעודי:

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

עדכון מקצועי
* הוקמו ועדות מקצועיות בנושאים שונים. 

* קיימים נאמני נושא ברמה מחלקתית וברמה מוסדית. 

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

תחומים הטעונים תיקון ושיפור:

תכנית טיפול בקבלה לאשפוז
* יש להקפיד על עדכון תוכנית טיפול בהתאם לשינויים החלים  אצל המטופלים. 

תרופות
* יש לדאוג למלאי מספק של תרופות הנמצאות בשימוש. 

הבטחת הסביבה
* יש להקפיד על מילוי כל הפרטים הנדרשים בדו"ח אירוע חריג כולל שעת הודעה לרופא ולמשפחה. 

* יש להקפיד על מילוי דוח אירוע חריג בכל מקרה רלוונטי. 
* יש לתעד את תוכן ההדרכה ושמות המשתתפים כאשר קיימת המלצה להדרכה במסקנות דוחות אירועים חריגים. 
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תקשורת
* יש להקפיד ולעקוב אחרי יישום החלטות העולות בישיבות צוות רב מקצועי. 

* בהעדר רופא במחלקה יש לפעול בהתאם לנוהל בנושא קבלת הוראות רפואיות. 

הזנה והאכלה
* יש להתאים את המזון לטעמם של המטופלים. כאמור מספר מטופלים התלוננו על טעם המזון בארוחות צהריים. 

* יש להקפיד על הגשת האוכל למטופלים בהתאם לזמינות כוח עזר הפנוי להאכלתם. 

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

* יש לבנות תוכנית לשימור שליטה על סוגרים למטופלים הרלוונטיים. בפועל נלקחים לשרותים רק המטופלים
שמסוגלים לבקש זאות. 

תנועתיות ותנוחה
* יש להקפיד להתאים גובה השולחנות לכיסאות הגלגלים על מנת לשפר את היכולות התיפקודיות של המטופלים

בזמן תעסוקה ואכילה. 
* בדיון ראשוני על הגבלה פיזית יש לתעד בסיכום את סוג ההגבלה. 

* יש להתייחס לשולחנית כאל הגבלה פיזית ולפעול בהתאם לדרישות הנוהל. 

עדכון מקצועי
* יש לקדם את נושא ההשתלמות לכוח העזר כנדרש בנוהל. 

* בתוכניות חת"ש יש להעלות את צספר המשתתפים. 

מניעת זיהומים
* יש לסיים תיעוד חיסוני כל העובדים כנדרש בנוהל. 
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81%* 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:
הבית הסיעודי  מקבל את ארוחות הצהריים חמות מחברת הסעדה וכן את כל המוצרים

לארוחות בוקר, ערב וביניים.
על מטבחון המחלקה הסיעודית אחראית אם הבית, העובדת במוסד כשלוש שנים וחצי.

כוח אדם:
נערכו שינויים בכח האדם במחלקה הסיעודית בתחום התזונה.  הבית הסיעודי קלט
דיאטנית חדשה לפני ארבעה חודשים.  הדיאטנית בעלת וותק מקצועי של 28 שנים.

הדיאטנית הצטרפה לבקרה לאחר קריאה.

החוזקים בעבודת התזונה:

כללי
* הדיאטנית יצאה להשתלמות בתחום תזונה בגריאטריה. 

תחומים הטעונים תיקון ושיפור:

כללי
* מומלץ   לשלוח את הדיאטנית להשתלמות בבדיקה פיזיקאלית של בריאות הפה למטופל הגריאטרי בתחום

התזונה. 
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* על הדיאטנית להשתתף בחינוך תוך שירות(חת"ש) המועבר לצוות הרב מקצועי בנושאים המשיקים לתחום
התזונה. בנוסף על הדיאטנית להשתתף בישיבות על מערך המזון עם הגורמים השונים.

* יש ליישם את ההנחיות לשעת חירום המופיעות בנוהל 5.0.3 "מערך מזון" נספח 500-10 במלואן.  חלק ממלאי
המזון אשר הבית הסיעודי אמור לשמור לא היה בנמצא כנדרש(ירקות, פירות).

איכות ובטיחות המזון
* זמני הארוחות יהיו קבועים והפער בין ארוחת הערב לבין ארוחת הבוקר לא יעלה על 13 שעות. 

* על הדיאטנית לערוך חישוב של רכיבי תזונה וקלוריות בתפריטים של שלושה ימים, למידע על הערך התזונתי של
המזון הניתן במקום. 

* על חישוב התפריט להתבסס על אסופת מתכונים שעל פיה מכינים בפועל את המזון. 
* יש לבנות נהלי עבודה משותפים לדיאטנית ולאנשי הצוות השותפים למערך הטיפול במזון. 

* יש לתעד את תהליכי העבודה המתקיימים עם מערך המזון הכולל את חברת ההסעדה וצוות מערך  המזון בבית
הסיעודי. 

בדיקת התפריט השבועי - רישום מול יישום
* לא נמצאה התאמה מלאה בין הרשום בתפריט ושהוגש ביום הבקרה באופן בישול המנות השונות הרשומות

בתפריט. 
* יש לפרט את הרטבים בהם מוגשות המנות השונות ולהקפיד על התאמה בין הרוטב הרשום והרוטב בו מוגשת

המנה. 
* לא נמצאה התאמה מלאה בין הרשום בתפריט ושהוגש ביום לפני יום הבקרה במנת  הפחמימה המורכבת  ומנת

הירק בארוחת הצהרים. בארוחת הערב לא היתה התאמה במנה החמה המורכבת בערב.
* יש לפרט את שם מנות הפרי המוגשות במרקמים השונים. 

גודלי מנה/גיוון
* גודל מנת העוף שחולקה למטופלים בארוחת הצהרים היתה קטנה מן הנדרש בנהלים(138 גרם בממוצע בלבד)

וכן גודל מנת הדג לא היה כנדרש. 
* כמות החלב הנלקחת להכנת מנות הדייסה הינה קטנה מהנדרש בנהלים(103 מ"ל בלבד). 

רשומות מחלקתיות
* יש לסכום את רשימת המרקמים כך להקל על עובדת המטבח בהכנת המנות במרקמים השונים. 

* יש ליצור טופס הזמנת מנות מזון מחלקתית מהמטבח בהוראת הדיאטנית. 

הגשת ארוחות צהריים - תצפית
* אין להגיש כפיות חד פעמיות לאכילת מנות הקינוח. 
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* מומלץ לשקול החלפת מגשי המזון אשר חלקם נמצאו בלויים. 
* יש לבחון את דרך הגשת מנות המזון למטופלים בארוחות הצהרים ובכלל על מנת לבחור שתתאפר שמירת

טמפרטורות המזון בעת החלוקה. 
* יש לחלק את המזון למטופלים הזקוקים לעזרה בהאכלה על פי זמינות המטפלים המאכילים. 

יישום והלימה
* יש לפרט את שם אבקת החלבון הניתנת למטופל בגיליון התזונתי. 

* יש להקפיד על התאמה מלאה בין הניתן למטופל על פי הגיליון התונתי כהעשרות תזונתיות ובין הרשום בקרדקס
התרופות. 

הערות לסיכום:
ניכר כי הדיאטנית החלה לקדם את תחום התזונה בבית הסיעודי לאחר קליטתה במקום

העבודה.  חלק מהארות חוזרות מבקרות קודמות ויש לטפל בהן באופן מיידי.
הדיאטנית יצרה קשרי עבודה יפים עם צוות המטבח והצוות הרב מקצועי.  יש

להמשיך את העבודה אל מול חברת ההסעדה ולטפל בתפריט השבועי המוגש מכל
היביטיו.
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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:
מאז הבקרה האחרונה התחלף צוות הפיזיותרפיה במקום. מזה 8 חודשים פיזיותרפיסט

יחיד בעל וותק של 4.5 שנים במקצוע ובגריאטריה נותן שרות למחלקה הסיעודית.
השרות ניתן ארבעה ימים רצופים בשבוע (א-ד) - סה"כ 20 ש"ש נטו. ארבעה ימים

טרם הבקרה החל עבודתו פיזיותרפיסט נוסף (היה פעם אחת).

החוזקים בעבודת הפיזיותרפיה:

פרופיל המטופלים במוסד
* מרבית המטופלים מקבלים טיפול פרטני ו/או טיפול בקבוצה. 

ארגון השרות
* קיים רישום מרוכז של הטיפולים הניתנים מידי יום. 

* מתבצעות פעילויות מיוחדות לקידום איכות הטיפול. 

אבחון פיזיקלי
* האבחון הפיזיקלי ברשומת המטופל מלא ומפורט כנדרש. 

עמוד 15 מתוך 33
רח’ הארבעה 12, תל אביב - יפו 61203 ת.ד. 

LITAL.KENET@TELAVIV.HEALTH.GOV.IL :טלפון: 03-5634808 פקס: 03-5611532 דוא"ל



לשכת בריאות מחוז תל-אביב

תאריך: 20.06.2017

סימוכין: 500039450

( 237C8 ) (שבעת הכוכבים) בית הורים הנשיא
הנשיא 138 פינת נילי 51  הרצליה

תאריך הבקרה: 05.04.2017

* האבחון הפיזיקלי הראשוני מתבצע תוך 5 ימים מקבלת המטופל. 

טיפול בקבוצה
* קיימת תכנית מובנית לפעילות גופנית בפיקוח פיזיותרפיסט. 

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

טכנולוגיה לישיבה וניידות
* מעורבות של פיזיותרפיסט/ית בהמלצה/הזמנה של ציוד : קיימת 

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

הדרכה, השתלמות ותקשורת בין צוותית
* השתתפות פיזיותרפיסט בישיבות צוות (רב תחומי) : מתקיימת 

* הנחיות לצוות המטפל ליישום תוצאות הטיפול (עפ"י תיעוד) : קיימות 
* נמצא תיעוד לקיומה של הדרכה מובנית לכל הצוות. 

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

ציוד טיפולי
* קיים ציוד נוסף לנדרש בנוהל. 

תחומים הטעונים תיקון ושיפור:

ארגון השרות
* יש לקיים תהליך קליטת פיזיותרפיסט חדש על ידי מנהל השרות. כחלק מהתהליך על שני הפיזיותרפיסטים לעבוד

יחד לאורך תקופה ואחריה לבנות תוכנית עבודה בפריסה שבועית  טובה יותר מהנוכחית ועם יום עבודה משותף
בתדירות מתאימה (לקיום ישיבות צוות, התייעצויות וכדומה).

טיפול בקבוצה
* חשוב לעבוד לפי מטרה תפקודית גם בטיפול בקבוצה כפי שדובר במהלך הבקרה. 

מעקב פיזיקאלי ותיעוד הערכה תקופתית
* יש להקפיד על רישום מעקב עדכני כפי שדובר במהלך הבקרה. 

טכנולוגיה לישיבה וניידות
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תאריך: 20.06.2017

סימוכין: 500039450

( 237C8 ) (שבעת הכוכבים) בית הורים הנשיא
הנשיא 138 פינת נילי 51  הרצליה

תאריך הבקרה: 05.04.2017

* במהלך הבקרה עדיין נצפו מספר מטופלים יושבים ליד שולחנות שאינם מותאמים להם בגובה. אי ההתאמה
מונעת תפקוד מייטבי. 

* שימוש בשולחנית, גם אם למטרות ייצוב ו/או תמיכה ביד פלגית וכדומה, מגביל את תנועת המטופל ולכן יש
להתייחס לשולחנית כמו אל כל הגבלה פיזית ולתעד כנדרש.

* יש להצטייד במגוון כסאות גלגלים (לרבות כורסא גריאטרית) ואביזרי עזר לישיבה לפי צרכי המטופלים וכנדרש
בחוברת ההצטיידות. 
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לשכת בריאות מחוז תל-אביב

תאריך: 20.06.2017

סימוכין: 500039450

( 237C8 ) (שבעת הכוכבים) בית הורים הנשיא
הנשיא 138 פינת נילי 51  הרצליה

תאריך הבקרה: 05.04.2017

   
94%* 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:
מרפאה בעיסוק ותיקה עובדת במוסד כ 9 חודשים בהיקף של 7 שעות שבועיות ושעות

נוספות לפי צורך.
במחלקה עובדות שתי מדריכות תעסוקה. האחת ותיקה מאד במוסד עובדת יומיים

בשבוע בשעות הבוקר ויום אחד בשעות אחה"צ. השניה התחילה לעבוד במקום לפני
כחצי שנה כשהיא מביאה איתה ותק מקצועי מרשים במוסד שנסגר. היא עובדת 3 ימים

בשבוע בשעות הבוקר. בימי שישי הן עובדות לסירוגין.
בנוסף מפעילים חיצוניים באמצעות מוסיקה ובעלי חיים.

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
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לשכת בריאות מחוז תל-אביב

תאריך: 20.06.2017

סימוכין: 500039450

( 237C8 ) (שבעת הכוכבים) בית הורים הנשיא
הנשיא 138 פינת נילי 51  הרצליה

תאריך הבקרה: 05.04.2017

* ההתערבות הטיפולית מתבצעת באופן פרטני וקבוצתי. 

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

פעילות בתעסוקה
* פעילות התעסוקה מגוונת ומתבצעת בשעות הבוקר ואחה"צ. 

תנאים פיזיים וסביבה
* חדר ריפוי בעיסוק ותעסוקה יחד עם אנשי צוות נוספים, משמש כחדר עבודה , משרד ולאחסון ציוד. 

* התעסוקה מתבצעת בדר"כ בלובי,.החצר מנוצלת כשמזג האויר מאפשר. 
* לוחות התמצאות ופעילות - קיימים. 

* ניכר שהיתה השקעה מרובה בקישוט בחדרים ובחללים הציבוריים. 

ציוד ואביזרים
* נרכש ציוד ריפוי בעיסוק. 

* יש מכשירים להשמעת מוסיקה מותאמת אישית ומכשירי טאבלט. 

הדרכה ותקשורת
* 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. 

* ישיבות צוות ריפוי בעיסוק ותעסוקה - מתקימות. 

העשרה ונהלים
* מספר פרויקטים מיוחדים יצאו לדרך ואחרים בשלבי תיכנון. 

* הצוות יצא לימי עיון. 

תחומים הטעונים תיקון ושיפור:

פעילות בתעסוקה
* בבדיקת התיקים נמצא איחור בתיעוד מצב הדיירים בתעסוקה, יש להקפיד על תיעוד כל חודשיים. 

* כשקבוצות נושא מתבצעות במהלך כל השבוע יש לתעד את תיכנונן בטופס מתאים. 

תנאים פיזיים וסביבה
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לשכת בריאות מחוז תל-אביב

תאריך: 20.06.2017

סימוכין: 500039450

( 237C8 ) (שבעת הכוכבים) בית הורים הנשיא
הנשיא 138 פינת נילי 51  הרצליה

תאריך הבקרה: 05.04.2017

* לוח הפעילות לא עונה על הדרישות, יש לדאוג לעדכון שוטף שלו. 

ציוד ואביזרים
* חשוב לקדם שימוש נרחב יותר של האמצעים הטכנולוגיים לשיפור איכות חיי המטופלים. 

הדרכה ותקשורת
* מדריכות התעסוקה צריכות לקבל הדרכה פרטנית קבועה, פנים אל פנים מהמרפאה בעיסוק.. 

תחומים שלא נבדקו/לא רלוונטי:

הערכה בקבלת מטופל - קבלת מטופל חדש ע"י מרפא/ה בעיסוק
* כשיש תחומים שלא נבדקו בהערכה, או שיש תחושה שהמטופל לא מיצה את הפוטנציאל שלו, חשוב

להכניס לתוכנית הטיפול ביצוע הערכה חוזרת.

הערות לסיכום:
לאחר שינויים בצוות, נעשתה הבניה מחודשת של השירות. שירות ריפוי בעיסוק

ותעסוקה כולל אנשים מיקצועיים ועובד כעת בשיתוף פעולה בתוכו ועם הצוות הרב
מקצועי.

בשלב הבא חשוב לרדת לרמת הדייר הבודד ויכולתו להפיק תועלת מהמערכת הטיפולית
ומהתעסוקה. לדוגמא, שימוש נרחב יותר בהשמעת מוסיקה מותאמת אישית ושימוש

יומיומי בטאבלט.
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לשכת בריאות מחוז תל-אביב

תאריך: 20.06.2017

סימוכין: 500039450

( 237C8 ) (שבעת הכוכבים) בית הורים הנשיא
הנשיא 138 פינת נילי 51  הרצליה

תאריך הבקרה: 05.04.2017

   
92%* 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:
הבית כולל מחלקה סיעודית אחת.  המחלקה נמצאה נקייה, חדרי המטופלים נמצאו

נקיים, מסודרים וחלקם עשירים בחפצים אישיים. המטופלים נראים טוב, לבושים
בביגוד אישי, נקי, מסודר ומותאם לעונה. השטחים הציבוריים כוללים חדר אוכל,

פינות ישיבה בתוך המחלקה וחצר גדולה מרוהטת לנוחות האורחים.

כוח אדם:
השירות הסוציאלי עבר תחלופה פרסונלית בשנים האחרונות.  העו"ס הנוכחי התחילה

לעבוד בתאריך 1.7.16 .  העו"ס  בעלת תואר שני בעבודה סוציאלית, הכשרה
במניעת התעללות, וותק מקצועי של  27 שנים.  עובדת 2 ימים בשבוע,  15.5 ש"ש

נטו, יום ד’ 7:15 עד 17:00 7 ויום ו’ 7:15 עד 13:00.
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לשכת בריאות מחוז תל-אביב

תאריך: 20.06.2017

סימוכין: 500039450

( 237C8 ) (שבעת הכוכבים) בית הורים הנשיא
הנשיא 138 פינת נילי 51  הרצליה

תאריך הבקרה: 05.04.2017

החוזקים בעבודת העבודה סוציאלית:

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

* שותפה ומעורבת בפעילות התרבותית - חברתית. 

פעילות העו"ס בנושא "חוק זכויות החולה"
* בוצעה הדרכה לצוות בתאריך 27.9.16 בנושא חוק זכויות החולה. 

טיפול בניצולי שואה
* ראוי לציין לחיוב את העבודה בנושא מיצוי זכויות לניצולי שואה. 

טיפול תומך במטופל ובמשפחה
* התחילה לפעול  וועדה פליאטיבית מתאריך 2.7.16, כולל נוהל פנימי.  הוועדה פועלת באופן קבוע, פעם בחודש. 

עבודת הצוות הרב מקצועי
* בוצעה הדרכה לצוות המטפלים בתאריך 1.11.16 בנושא מניעת התעללות  בשימוש סרט "למי אכפת"    של

אשל. 
* בוצעה הדרכה לצוות המטפלים בתאריך 15.12.16 בנושא "התמודדות עם דיירים שמפגינים אלימות פיזית

ומילולית כלפי מטפלים". 

שביעות רצון משפחות
* שביעות רצון מהטיפול האישי : שביעות רצון גבוהה 

* שביעות רצון מיחס הצוות : שביעות רצון גבוהה 

תחומים הטעונים תיקון ושיפור:

כללי
* יש להרחיב בניית נהלים פנימיים המותאמים להתנהלות המוסדית . 

קבלת מטופל והסתגלות
* יש לבצע הערכה פסיכו- סוציאלית למטופל ולמשפחה בתהליך ההסתגלות. 

פעילות מקצועית של העובד הסוציאלי
* המעורבות של העו"ס  חשובה בציון אירועים חריגים והעלאתם לדיון בוועדת ההתעמרות לפי הצורך. 
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לשכת בריאות מחוז תל-אביב

תאריך: 20.06.2017

סימוכין: 500039450

( 237C8 ) (שבעת הכוכבים) בית הורים הנשיא
הנשיא 138 פינת נילי 51  הרצליה

תאריך הבקרה: 05.04.2017

שביעות רצון המטופל
* טעם וגוון האוכל המוגש בארוחות : שביעות רצון חלקית 

* מטופלים מסרו שלא תמיד האוכל טעים להם. 

תצפית חדרים ושטחים ציבוריים
* הארוחה מוגשת בכלים נקיים ובצורה אסטטית : חלקי 

* בתצפית נצפה אוכל המוגש למטופלים שזקוקים לעזרה באכילה לפני שישנם אנשי צוות פנויים להאכיל אותם. 
* מטופלים שזקוקים להאכלה צריכים לקבל אוכל חם. אין להגיש אוכל לפני האכלה. 

* בתצפית נצפה מידע רפואי על לוח המודעות (אזור ציבורי) של המטופלים. אין לפרסם פרטים אישים של
מטופלים, יש לחסות את המידע. 

* גובה  השולחנות אינו נוח לשימוש המטופלים. 

פעילות העו"ס בתחום הקבוצתי והקהילתי
* העו"ס מקיים פעילות קבוצתית עם מטופלים : חלקי 

* החל מ 28.12.16 מתקיימת עבודה קבוצתית עם מטופלים ע"י העו"ס פעם בשבוע. 
* העו"ס מקיים פעילות קבוצתית עם משפחות : חלקי 

* בתאריך 9.1.17 התקיים מפגש עם משפחות בנושא " התמודדות המשפחה עם ההורה הסיעודי, 12 בני משפחה
השתתפו. 

* יש להמשיך את העבודה הקבוצתית עם משפחות לאחר איתור צרכים ולפתח את הנושא על בסיס תחומי עניין
משותפים. 

פעילות העו"ס בנושא "חוק זכויות החולה"
* טיפול ומעקב אחר גמלת דמי כיס : חלקי 

* יש להמשיך  לרכז מידע אודות מימוש גמלת דמי הכיס של המטופלים ולבצע מעקב. 

פעילות העו"ס בתחום זקנים נפגעי התעמרות
* על הנהלת המוסד למנות ועדה קבועה לפי השינויים בפועל של מצבת כח האדם.  מומלץ שכל חברי הועדה ירעננו

מחדש את תפקידם. 
* יש לתעד את המעקב אחר יישום החלטות חברי הוועדה המוסדית בפרוטוקול וברשומת המטופל. 

* יש להעביר טופס ריכוז נתוני איתורים אחת לחודש. 

טיפול בניצולי שואה
* יש להעלות מודעות הצוות לצרכיהם הייחודיים של מטופלים ניצולי שואה. 
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תאריך הבקרה: 05.04.2017

טיפול תומך במטופל ובמשפחה
* יש לאפשר  הכשרה מקצועית בתחום הטיפול הפליאטיבי לעו"ס השותפה בוועדה המוסדית. 

* יש לקדם את הכשרת הצוות המוסדי להטמעת הטיפול הפליאטיבי ולבניית תהליכי עבודה מותאמים. 

עבודת הצוות הרב מקצועי
* מתקיימות ישיבות צוות רב מקצועי בהתאם לנוהל (תדירות, מעקב,נוכחות צוות) : חלקי 

* ברוב הפרוטוקולים חסרה התייחסות מפורטת להחלטות מהישיבה הקודמת וליישומן. 
* יש להרחיב את השתתפות של הצוות בהת"ש.   הדרכה לצוות מיועדת לכל אנשי צוות. 

הבטחת תנאים לעבודת העובד/ת הסוציאלי/ת
* העו"ס קיבלה משרד יחיד.  ביום הבקרה הארון שמאחסן את התיקים של השירות הסוציאלי לא היה נעול. 

הערות לסיכום:
מאז תחילת עבודתה העו"ס עסוקה בעיקר בהיכרות עם המטופלים ומשפחותיהם ובניית

תהליכי עבודה.
העו"ס מכירה את המטופלים ומשפחותיהם, פועלת למצוי זכויותיהם ומתקדמת את

תוכניות הטיפול.  קיימת שיפור ניכר בתיעוד המטופל ורצף טיפולי.  יש לציין
לחיוב את האווירה הנעימה וביתית במוסד.
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לשכת בריאות מחוז תל-אביב
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הנשיא 138 פינת נילי 51  הרצליה

תאריך הבקרה: 05.04.2017

   
82%* 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:

תשתית, חדרי האשפוז, תחזוקת מחלקה ורווחת המטופל - ניקיון ותחזוקה שוטפת
* ניקיון כללי במחלקות והיעדר ריחות : תקין במלואו 

* תחזוקה (נראית) של המבנים : נראית תקינה במלואה 
* גינון וטיפוח חצר קדמית ואחורית ופינות ישיבה : תקין ומטופח 

תחומים הטעונים תיקון ושיפור:

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

* חסרות סכמות מערכות המים החמים והקרים של המוסד. 
* בדיגום חודשי של המים לא בודקים איכות מיקורביאלית מים בחדר אשפוז. 
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תאריך הבקרה: 05.04.2017

* בדיגום מים להימצאות לגיונלה חסרה בדיקה של המים של אוגר המים החמים 

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 
* טמפרטורת מים בברזים מתאימה לבטיחות המשתמשים : לא תקין 

* במוסד טרם הותקנו אביזרים למנעית כויות. 

מערכות אספקת מים קרים וחמים - הגנת רשת מי שתיה
* הפרדת מערכות הספקת מים. הפרדת קווי מי שתיה מקווים אחרים : לא תקין 

* מרכך מים וצינורות גמישים לשטיפה מחוברים ישירות לקו מישתייה ולא דרך אביזר למניעת זרימה חוזרת. 

רווחת המטופל - טיפול לא רפואי בגוף האדם
* התאמה לדרישות התקנות לטיפול לא רפואי בגוף האדם בתחומים: טיפול מניקור, פדיקור, גזירת ציפורניים

וגילוח. כולל חיטוי ועיקור ערכות הטיפול : מתבצע חלקית 
* חסר רישיון העסק לפדיקוריסטית שמגיעה למוסד. 

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

* במחלקה חסר חדר כלים. 
* במוסד  חסר חדר לכירוז כביסה מלוכלכת ומחסן כביסה נקייה. 

* אוגרים של כביסה מלוכלכת ועגלות עם כביסה נקייה נמצאים במסדרון. 

מכבסה וכביסה
* מצב סביבת העבודה במכבסה : התאמה ותקינות חלקיים 

* תקינות אזור מיון כביסה ותהליך הטיפול : לא תקין/לא מתאים 
* דרך ואמצעים להעברת כביסה מלוכלכת ונקייה במוסד : התאמה ותקינות חלקיים 

* שטח של המכבסה שמופעלת במקום קטן מאוד ולא מאפשר להגדיר אזורים נפרדים לטיפול בכביסה מלוכלכת /
נקייה  וגם תזרים העבודה תקין. 

* ברצפה אין פיתרון לקליטת מים. 
* חסרה תווית זיהוי לחומר חיטוי של הכביסה. 

* לעובדת של המכבסה חסרים אמצעי ההגנה ( כפפות וחלוק עם שרוולים ) לטיפול בכיבסה מלוכלכת. 
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* חסר סבון ליד הכיור. 

אספקת מזון למחלקות וחלוקתו  - קבלת המזון במחלקה
* בדיקת טמפרטורת המזון ותנאי קבלתו במהלך הבקרה : תקין בחלקו 

הכנת המזון ובישול - מקור הארוחות ותוקף "רישיונות עסק" ו"רישיון היצרן"
* מקור המזון במוסד הוא : ב- הספקת מזון מוכן כלשהי ע"י ספק חיצוני 

* היקף הספקת מזון מוכן מספק חיצוני : ב- חלק מהמזון מסופק ע"י ספק חיצוני מנות חמות בלבד או צהריים 

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

* קיום רישיונות של ספקי מזון,תעודות משלוח של ספקים ואישורי בדיקת רופא וטרינר של הרשות : קיימים בחלקן 
* בקרה של איכות המזון - טמפרטורה, תקינות האריזות, שלמות מסמכים ועוד, ע"י צוות המחסן/המוסד : חלקי 

* בתוך מחסן פרודוקטים נמצא מחסן של ציוד רפואי - הערה חוזרת. 

הכנת המזון ובישול - נתונים כלליים על מערך הכנת מזון ובישול
* שטח המטבח/ים מספק ותואם את היקף הבישול במקום : לא תקין 

הכנת המזון ובישול - עובדי מטבח/מבשלים
* עובדת מטבח לא מקפידה על כיסוי ראש . 

הכנת המזון ובישול - עמדות העבודה ומדורים במטבח
* שטח של המטבח קטן ומתאים לפעילות מצומצמת : בישול דייסות , חימום וחלוקת מזון מוכן שסופק ע"י ספק

המזון בעל רישיונות בתוקף. 
* במטבח מטפלים בירקות גולמיים בניגוד לדרישתנו - יש לקבל סלטים מוכנים מהקייטרינג. 

* בדיקת טמפרטורה של המזון המסופק ע"י קייטרינג מבצעים פעם בשבוע ולא כל יום כנדרש. 
* חימום מזון בשבת מבצעים בעגל חימום ולא בתנור כנדרש. 

* מחזיקים כלים נקיים תחת לכיור - סידור לוקי. 
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86%* 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 מועסקת רוקחת בהיקף משרה של 3.5 שעות שבועיות

החוזקים בעבודת הרוקחות:

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

אחסון תרופות במחלקות אשפוז
* הפרדה: פנימי/חיצוני כולל שילוט בהתאם : כן 

אחסון תרופות בקרור במחלקות אשפוז
* מקרר ייעודי לתרופות המחלקה : כן 
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תאריך הבקרה: 05.04.2017

תחומים הטעונים תיקון ושיפור:

שירות רוקחות מוסדיים - אחסון וסידור תרופות ותוקפן
* שוב נמצאו מספר תכשירים שפג תוקפם, חלקם אף מעל שנה. יש לסרוק את מלאי התכשירים ולוודא כי אין יותר

תכשירים אשר פג תוקפם 
* מאחר וליקוי זה חוזר על עצמו יש לבנות נוהל מסודר למעקב אחר פגי התוקף במחלקה 

* נוזלים מאוחסנים במדף עליון. יש להעבירם למדף תחתון 
* ב18.3 היתה תקלה במקרר התרופות והטמפ’ עלו מעל ל-8 מעלות. התרופות במקרר הושמו בהסגר. למרות

זאת נמצא כי נעשה שימוש בעט אינסולין. 

שירותי רוקחות מוסדיים - ספרות מקצועית ומסמכים ישימים
* לרוקחת אין כתובת מייל במוסד והיא נאלצת לכתוב מיילים מביתה. הנ"ל אינו תקין. 

אחסון תרופות במחלקות אשפוז
* ארונות התרופות אנם נעולים. דלת חדר האחסון ניתנת לנעילה 

* נמצאו שני מינונים של אותה תרופה מאוחסנים יחדיו באותו התא. נדרש להפריד 
* מינונים שונים של קלקסן מאוחסנים יחדיו בהפרדה דקה שאינה מספקת 

* נמצאה אריזת "אימובן" ובה כדור בודד ללא אריזת מגש 
* אוגר הטמפרטורה ומד החום בחדר אינם מכויילים 

* תאי התרופות ופתח המזגן בתקרה אינם נקיים 

אחסון תרופות בקרור במחלקות אשפוז
* פורקים אוגר הטמפ’ במקרר פעם בשבוע בלבד בימי עבודת הרוקחת. יש לפרוק על בסיס יומיומי 

תרופות אישיות במחלקות אשפוז
* נמצאו טיפות עיניים פתוחות ללא שם מטופל 

* נמצאה משחת "פוסידין" פתוחה ללא ציון תאריך פתיחה 

מתן תרופות במחלקות אשפוז
* אין רשימת תרופות האסורות לריסוק מחלקתית 

* חוצה הכדורים נמצא לא נקי וחלוד 

בקרת סמים מסוכנים במחלקה
* תיקונים בפנקס הסמים נעשים תוך טשטוש הנתון הקודם 

* העתק המרשם אינו נושא את תאריך קבלת הסם ומס’ הדף בפנקס בו נרשמה קבלתו 
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* יש לבנות נוהל למקרה בו מחזירים סם מסוכן למשפחה 
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הנשיא 138 פינת נילי 51  הרצליה

תאריך הבקרה: 05.04.2017

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

ל- 36 מיטות ברישוי ול-32 מיטות בפועל

תקן כוח אדם
נדרש מינימלי

ברוטו

כוח אדם בפועל
ברוטו

פער באחוזיםפער

0.1837.83 0.68 0.50 רופא/ה
0.407.40 5.83 5.43 3אח/ות

1.22 0.00 אח/ות מעשי/ת
0.82-15.14- 4.60 5.43 אח/ות מוסמכ/ת

0.020.23 11.8011.82כח עזר
0.0721.43 0.43 0.36 עובד/ת סוציאלי/ת

0.2143.00 0.71 0.50 פיזיותרפיסט/ית
0.506.94 7.70 7.20 1מרפא/ה בעיסוק

0.2448.50 0.74 0.50 מדריכ/ת תעסוקה
2.8840.09 7.2010.08 1דיאטנ/ית

0.7524.19 3.85 3.10 1רוקח/ת
4.000.00- 0.00 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

עמוד 31 מתוך 33
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לשכת בריאות מחוז תל-אביב
תאריך: 20.06.2017

סימוכין: 500039450

( 237C8 ) (שבעת הכוכבים) בית הורים הנשיא
הנשיא 138 פינת נילי 51  הרצליה

תאריך הבקרה: 05.04.2017

נספח ג’ 
תקן מול מצבה - כוח אדם מנהלי ומשקי
ל- 36 מיטות ברישוי ול-32 מיטות בפועל

תקן כוח אדם
נדרש מינימלי

ברוטו

כוח אדם בפועל
ברוטו

פער באחוזיםפער

מנהל/ת
אדמיניסטרטיבי

 0.33 0.62 0.2987.87

0.026.06 0.35 0.33 אב בית/מנהל משק
0.000.00 0.25 0.25 עובד/ת אחזקה

0.000.00 0.25 0.25 מחסנאי
0.33-100.00- 0.00 0.33 6טבח/ית ראשי/ת

0.000.00 1.00 1.00 6עובד/ת מטבח
0.5033.33 2.00 1.50 עובד/ת ניקיון

0.17-100.00- 0.00 0.17 משגיח כשרות
0.09-100.00- 0.00 0.09 חצרן/גנן
0.33-100.00- 0.00 0.33 מזכירה

ספק מזון חיצוני - מלא.6

עמוד 32 מתוך 33
רח’ הארבעה 12, תל אביב - יפו 61203 ת.ד. 
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לשכת בריאות מחוז תל-אביב

תאריך: 20.06.2017

סימוכין: 500039450

( 237C8 ) (שבעת הכוכבים) בית הורים הנשיא
הנשיא 138 פינת נילי 51  הרצליה

תאריך הבקרה: 05.04.2017

נספח ד ’
רמת איכות הטיפול

ניקוד אחרון לפי בקרה אחרונה       :0.00    מתאריך :16.03.2016
ניקוד מותאם אחרון לפי בקרה אחרונה :        36.00 

שיוך לפרוגרמה חדשה על פי הצהרת המוסד : 
זמן הרישוי טרם הבקרה הנוכחית :24 חודשים  תאריך סיום הרשיון : 01.04.2019

התאמת המחלקה לתשושי נפש לתנאי המכרז:לא רלוונטי

תאריך הבקרה : 05.04.2017
התאמת המחלקה לתשושי נפש לתנאי המכרז לפי הבקרה הנוכחית : לא רלוונטי

ניקודאמות מידה לרמת איכות הטיפול
22.50              סכום ציוני הבקרה

3.00               בריאות הסביבה

3.00               שיעור אחיות עם קורס על בסיסי בגריאטריה

2.00               שיעור אחיות עם תואר אקדמי

4.00               קורסים\עדכון ידע לצוות

0.00               חת"ש צוות בין 8-24 שעות שנתיות

0.00               חת"ש צוות מעל 24 שעות שנתיות

0.00               מומחיות רופא הבית

0.00               יועצים

0.00               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

51.50            סה"כ (ללא משך רישוי)
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