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לשכת בריאות מחוז ירושלים

תאריך: 05.06.2017

סימוכין: 500039459

לכבוד
ד"ר פלדמן לנה

מנהל/ת רפואי/ת
(237D4 קוד מוסד) מוסד נווה הדר ע"י רמת תמיר

1שדרות גולדה מאיר כביש רמות
ירושלים 91450

ד"ר נכבד/ה,
הנדון: סיכום הבקרה ב"מוסד נווה הדר ע"י רמת תמיר" 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 בראושטיין איזבלה
   גריאטר מחוז ירושלים

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 חן זמיר שטיין, רופאה מחוזית, לשכת בריאות ירושלים מחוז ירושלים.

ד"ר איזבלה בראונשטיין, גריאטרית מחוזית, לשכת בריאות ירושלים מחוז ירושלים.
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 ירושלים

תאריך: 05.06.2017

סימוכין: 500039459

דו"ח הבקרה

( 237D4 ) מוסד נווה הדר ע"י רמת תמיר
שדרות גולדה מאיר כביש רמות 1 ירושלים

תאריך הבקרה: 03.05.2017

בתאריך 03.05.2017 נערכה בקרה לפני חידוש רישוי, בבי"ח הגריאטרי, ע"י צוות מחוז ירושלים. 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 פלדמן לנה מ.ר.3.26855.

להלן הרכב הצוות ותחום בקרתו:4.
מר ד"ר אלישע רפי, רופא אחראי בקרה - מחוז ירושלים. -* רפואה

גברת אמוייב מירי, אחות מפקחת על הסיעוד הגריאטרי י-ם. -* טיפול סיעודי 

גברת גלוזמן אירה, אחות מפקחת ארצית- אגף לגריאטריה. -

גברת זהורית שייחי, מרכזת תחום בקרה. -* תזונה 

גברת קפלון ענת, מרכזת תחום בקרה. -* פיזיותרפיה 

גברת קלברמן חגית, מרכזת תחום בקרה. -* ריפוי בעיסוק

גברת רונית ארנפרוינד, עו"ס אחראית גריאטריה במחוז יו"ר ועד. -* עבודה סוציאלית

גברת קוגן אלינה, מפקחת בריאות הסביבה. -* בריאות הסביבה

גברת שוויקי סהאם, רוקחת. -* רוקחות

כללי:
המחלקה הסיעודית "נווה הדר" פועלת במבנה של הדיור המוגן "רמת תמיר" המיועדת

בעקרון לאוכלוסיה דתית- חרדית. למעט הניהול המשותף, קיימת הפרדה בצוות
המקצועי של המחלקה ושל הדיור המוגן.

לבי"ח רישיון ל-    30 מיטות מהן:
סה"כ מיטות במח’ סיעודיות:    30
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לשכת בריאות מחוז ירושלים

תאריך: 05.06.2017

סימוכין: 500039459

( 237D4 ) מוסד נווה הדר ע"י רמת תמיר
שדרות גולדה מאיר כביש רמות 1 ירושלים

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

303030סיעודית א
0    0    0    0    0    30   30   30       סה"כ

סה"כ שהו במחלקות    30 מאושפזים בפועל.
להלן תמהיל המאושפזים לפי הגורמים המממנים הבאים:

01 מטופלים במימון משרד הבריאות.
19 מטופלים במימון פרטי.
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לשכת בריאות מחוז ירושלים

תאריך: 05.06.2017

סימוכין: 500039459

( 237D4 ) מוסד נווה הדר ע"י רמת תמיר
שדרות גולדה מאיר כביש רמות 1 ירושלים

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: 09.11.2017.

: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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( 237D4 ) מוסד נווה הדר ע"י רמת תמיר
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תאריך הבקרה: 03.05.2017

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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לשכת בריאות מחוז ירושלים

תאריך: 05.06.2017

סימוכין: 500039459

( 237D4 ) מוסד נווה הדר ע"י רמת תמיר
שדרות גולדה מאיר כביש רמות 1 ירושלים

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.
   

90%* 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-

החוזקים בעבודת הרפואה:

כללי
* ישנו יעוץ בפסכיאטריה 

* ישנו קלינאי תקשורת 
* רופאת הבית מנוסה בתחום ומכירה טוב מאוד את המטופלים 

* מנהלת הרפואית מומחית בגריאטריה 

עבודת המנהל הרפואי
* קבלת מטופלים בהתאמה לסיווג מחלקות סעודיות/לתשושי נפש : מלא, הרופא משתתף 

* קיום והפעלת תוכנית הדרכה מוסדית בתחומי הגריאטריה וגרונטולוגיה. השתתפות בהדרכה מחוץ למוסד ובתוכו
: קיימת ומופעלת באופן מלא 

* היערכות מוסדית להתמודדות עם זיהומים : קיום נוהל פנימי 
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( 237D4 ) מוסד נווה הדר ע"י רמת תמיר
שדרות גולדה מאיר כביש רמות 1 ירושלים

תאריך הבקרה: 03.05.2017

* הסדר יועץ גריאטרי : קיים 

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

* הכללת המידע הנחוץ בעת הפנייה למוסד רפואי אחר : מלאה 

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

* בדיקה תקופתית של רישום תרופות לטיפול הניתן בפועל והתייחסות ל"ריבוי תרופות" : תקינה 

תחומים הטעונים תיקון ושיפור:

כללי
* התיחסות להערות קודמות חלקית בלבד 

* רופא הבית ללא התמחות בתחום. 
* יש לעדכן את האבחנות בזמן אמת. 

עבודת המנהל הרפואי
* אמצעים לעדכון ידע בתחום הפנימית והגריאטריה : חלקי 

* הכרת החוזרים והנהלים של משרד הבריאות ושל אגף לגריאטריה : חלקית גבוהה והכרת עדכונים 

רופא בית
* הכשרת רופא בית : השתלמות בגריאטריה 

איכות הרשומה בקבלה הרפואית של המטופל
* התייחסות ספציפית לתסמונות גריאטריות : חלקית גבוהה 

הוראות רפואיות והוראות למתן תרופות
* הוראות מתן תרופות אנטי פסיכוטיות - רישום, דיון ונימוק : חלקי 
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84%* 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:
הבקרה נערכה במתכונת בקרת פתע לחידוש רישוי ע"י צוות בקרה מחוזי של לשכת

הבריאות ירושלים.
ביום הבקרה מאושפזים  30 מטופלים בפועל כמו ברישוי. 8 מטופלים ניזונים

.PEG בהזנה אנטרלית באמצעות
2 מטופלים סובלים מפצעי לחץ בדרגות שונות (סה"כ 3 פצעים).

ביום הבקרה במוסד לא היו מאושפזים מטופלים נשאי חיידקים עמידים.
בעת כניסת צוות הבקרה למחלקה בשעה 8.00 בבוקר, נצפה טיפול אישי ורחצת

המטופלים. בסיור בחדרים, היה מאוד קר מאחר ודלת המחלקה הפונה לחצר הושארה
בידי צוות עובדי המחלקה פתוחה. מטופלים התלוננו שקר להם. לא היה ניתן לבדוק
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תאריך הבקרה: 03.05.2017

את הטמפ’ בחדר הפעילות ובפרוזדור המחלקה מאחר ואין מד טמפטורה במקום כנדרש.

כוח אדם:

מנהלת הסיעוד בוגרת קורס על בסיסי בגריאטריה עם תואר שני במנהל מערכות
בריאות, בעלת ידע וניסיון בתחום הגריאטריה, מועסקת בכ- 40% משרה כמנהלת

הסיעוד.
תקינת אחיות ומטפלים עונה לדרישות התקן.

החוזקים בעבודת הטיפול סיעודי:

כללי
* חיסוני שפעת עונתית- שיעור התחסנות בקרב מטופלים במוסד עומד על 99%. 

* במוסד פועלת ועדת התעמרות בשיתוף של צוות רב מקצועי. 
* מתקיימים פרויקטיים ופעילויות חברתיות פנים מוסדיות לרווחת המטופלים. 

* חיסוני עובדים - נעשה איסוף נתונים משמעותי בתחום חיסוני עובדים. יש להשלים את התהליך בהתאם לחוזר
מנכ"ל "חיסוני עובדים במערכת הבריאות" 08/2016.

כוח אדם
* קיים צוות יציב ותחלופת הצוות נמוכה. 

תקשורת
* מנהלת הסיעוד ואחות אחראית המחלקה שומרות על שקיפות ומדווחות כמקובל ללשכת הבריאות אודות

מטופלים הסובלים מפצע לחץ. 
* קיימת תקשורת יעילה להעברת מסרים מקצועיים בין צוות הסיעוד לבין הצוות הרב מקצועי. 
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קשר עם המשפחה
* מנהלת המוסד הכינה דף הסבר מפורט למשפחות המטופלים אודות סדר היום במחלקה ודרכי התקשרות עם

בעלי תפקידים במוסד. 

עדכון מקצועי
* נעשה רענון של נהלים קיימים והוספו נהלים פנימיים חדשים. 

הדרכה והערכת הצוות
* מתבצעת הדרכה של צוותים רב מקצועיים כחלק מתהליך קליטת עובד חדש. 

תחומים הטעונים תיקון ושיפור:

כוח אדם
* יש להקפיד שאחיות מעשיות לא תחרוגנה מסמכותן המקצועית. בבדיקת סידורי עבודה נמצא שאחות מעשית

מבצעת אחריות משמרת. 

אומדן סיעודי ורישום אנמנזה
* טיפול פה- יש לבצע אומדן פה בקבלת מטופל חדש למחלקה. 

* יש להקפיד על תאור מדויק ומקיף אודות מצב המטופלים. למטופלת עם קרע עור בשוק שמאל תועד קרע בשוק
ימין. לא נעשה מעקב כנדרש. אין תיאור הפצע, גודלו, וסוג הטיפול הנדרש.

* יש לערוך שיחת תיאום ציפיות באופן מעמיק ומפורט עם בני המשפחה אודות העדפותיו ורצונותיו של המטופל
ולתעד בתיק המטופל. יש לבנות תוכנית טיפול מותאמת אישית לצרכים ולרצונות של המטופל ובני משפחתו. ניכר

שיש התפתחות בתחום ונערכות שיחות, אך הם ברובד בסיסי.

מעקב סיעודי
* תוכנית טיפול- יש להתייחס בתוכנית טיפול סיעודי להגבלות פיזיות של מטופלים. 

תרופות
* יש לדאוג להמצאות תכשירים רפואיים עם סימון תאריך פתיחה כנדרש. נמצאו משחות לעור בשימוש ללא סימון

פתיחה. נמצאו טיפות עיניים בשימוש עם 2 תאריכי פתיחה שונים.
* יש לדאוג להמצאות של תרופות  המטופלים  במלאי המחלקתי בהתאם להנחיות של רופא המוסד. בעת הבקרה

נמצא חסר של התרופות: אומפרדקס, ליריקה ואלוריל. יודגש כי גם במקרה של קושי בהשגת תרופה כלשהי, יש
להתייעץ עם הרופא, דבר שלא נעשה במקרים אלו.

* יש לנהל את מתן התרופות הנרקוטיות בהתאם ל"תקנות הסמים המסוכנים בבתי חולים" 1999. נמצא שאין
העברה של נרקוטיקה בכל משמרת כנדרש וחסר חתימת אחות על מתן תרופה נרקוטית.

עמוד 11 מתוך 33
רח’ יפו 86, ירושלים  ת.ד. 

YUDITH.NEHEMIA@LBJR.HEALTH.GOV.IL :טלפון: 02-5314803 פקס: 02-5314804 דוא"ל



לשכת בריאות מחוז ירושלים

תאריך: 05.06.2017

סימוכין: 500039459

( 237D4 ) מוסד נווה הדר ע"י רמת תמיר
שדרות גולדה מאיר כביש רמות 1 ירושלים

תאריך הבקרה: 03.05.2017

* מומלץ בהנחיה רפואית לתת בעת הצורך טיפול תוך- וורידי במוסד בהמשך לאישור הקיים ממשרד הבריאות
לצורך זה. זאת לשם שיפור איכות החיים של המטופלים וירידה בשיעורי האשפוז בבה"ח הכלליים.

הבטחת הסביבה
* יש להקפיד על ציוד מלא בעגלת ההחייאה. נמצא כי יש חסר באדרנלין. העגלה נבדקת אחת לחודש כנדרש. 
* יש לדאוג כי פעמוני הקריאה יהיו בהישג ידם של המטופלים זמינים ונגישים לשימוש בעת הצורך. נצפו מספר

פעמוני קריאה על הרצפה.
* יש למלא טופס אירוע חריג בכל מקרה של פגיעה בשלמות העור וקרעים בעור. נמצאו מספר מטופלים עם קרע

של העור מבלי שמולא דוח אירוע חריג כנדרש.
* יש לדאוג לביצוע מעברים למטופלים באופן בטוח ובהתאם להנחיות המוסד. בבקרה נצפה שמטפלת אחת

הורידה מטופלת ממיטה לכ"ג כאשר ההנחיה היא לביצוע מעברים באמצעות מנוף.
* יש להקפיד על תוקף ותקינות של בלוני חמצן. במחלקה נמצאו 3 בלוני חמצן שתוקפם לשימוש פג ב-11/2016. 

* יש להקפיד על שמירת עגלת תרופות מורחקת מהשטחים הציבוריים, נצפה, כי העגלה הושארה במקום נגיש לכל,
בלובי המחלקה, ללא נוכחות צמודה של אחות. הערה חוזרת מבקרה קודמת.

* יש להקפיד ולשמור על בטיחות המטופלים. בעת ביצוע רחצה נצפה כי המטפלים לא סגרו את המעצורים של כסא
הרחצה ולא עשו שימוש ברגליות לשמירת שלמות העור ונוחיותה של המטופלת.

* לאחר אירוע חריג על הצוות הסיעודי בשיתוף עם הצוות הרב מקצועי לגבש מסקנות ולהציע פעולות מתקנות
למניעת התרחשות אירועים דומים בעתיד, כנדרש בנוהל סיעוד 2.3.5.מבדיקת הרשומות עולה שתהליך ההחלטות

התקבל ע"י אחות אחראית מחלקה ללא קיום דיון ומעורבות של צוות רב מקצועי.

הזנה והאכלה
* יש להקפיד על זמני הארוחות ופריסת זמני הארוחות כנדרש. מרווח השעות בין ארוחת הבוקר לארוחת הצהריים

עומד על כ- 3.5 שעות בלבד. בשעה 9.15 צוות המטפלים היה עדיין עסוק ברחצות ובהורדות כך שמטופלים
שקיבלו את ארוחת הבוקר בחדר הפעילות המתינו שמישהו יעזור בהאכלתם.

* יש לבצע איתור של בעיות בהזנה וביצוע של הערכה תזונתית מותאמת. בבקרה נמצא שלמטופלים עם ירידה
מתמשכת במשקל לא הייתה התייחסות בתוכנית טיפול סיעודי.

* יש לבצע תוכנית התערבות בסיעוד בנוגע לכלכלה של מטופלים עם בעיות בהזנה. 
* יש להדריך את הצוות על האכלה של מטופלים בגישה של "COMFORT FIDDING", נצפתה האכלת מטופלים

בעמידה. 
* יש לדאוג שאת החיבור/ ניתוק הזנה אנטרלית יתבצע ע"י אחות בלבד. מטפל נצפה כשהוא פותח את חיבור

ההזנה האנטרלית למטופלת. 

הפרשות
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* יש לפתח תוכנית מובנית לשימור שליטה על סוגרים ולישמם על המטופלים הרלוונטיים. כעת במחלקה המענה
מסתפק בליווי של מטופלים לפי בקשתם. לא מתבצע ליווי יזום ומתוכנן של המטופלים לשירותים והערכת יעילות

הטיפול.

היגיינה אישית ולבוש
* יש לדאוג להמצאות תכשירים המשמשים לרחצת הגוף והראש במצב תקני. בחדרי הרחצה נמצאו בקבוקים עם

סבון רחצה פתוחים ללא מכסה. 
* יש לדאוג לגזירת ציפורניים ברגלי המטופלים. 

תנועתיות ותנוחה
* יש להתאים את כורסאות הישיבה למטופלים באופן שיאפשר ישיבה בטוחה יציבה ונוחה. מטופלת נצפתה ישובה

בכורסא עם ריקלינר באופן שאינה יכולה להניח את ראשה על הכורסא ואת כפות רגליה על הרגליות באופן יציב.
* יש לדון בישיבת צוות רב מקצועית על הגבלה פיזית של מטופלים. ל-3 מטופלים עם דופנות כפולות לא נעשה דיון

רב מקצועי וההגבלה לא מצוינת בתוכנית טיפול.

טיפול בכאב
* יש לבצע בכל אירוע חריג אומדן כאב. 

* בקבלה של מטופל חדש יש לבצע אומדן כאב. 

מניעת זיהומים
* יש לוודא כי שסתומי ההזנה האנטרלית הנשמרים במקרר יהיו סגורים. 

* יש לפעול לפי הנחיות של מתן הזנה אנטרלית ולשמור את המזרק אישי המיועד לשטיפת ה-PEG כשהוא נקי
משאריות צמוד לשקית ההזנה ולהחליפו אחת ליממה. בבקרה נצפו מספר מזרקים משומשים רחוצים ומונחים יחד

על מגש. בנוסף נמצא מזרק משומש עם שאריות מזון יביש בשימוש מ- 3/4/2017.
* יש להקפיד שצוות הסיעודי ינקו את הציוד אשר נמצא בשימוש ממטופל אחד למשנהו. צוות הסיעודי נצפה מבצע

רחצות באותו כסא רחצה למספר מטופלים מבלי לבצע חיטוי בהתאם לחוזר 12/2006 "הנחיות לניקוי וחיטוי
במוסדות רפואיים".

* יש לעבוד בהתאם להנחיות של מניעת זיהומים. אחות נצפתה שהיא מטפטפת טיפות עיניים עם כפפות והמשיכה
בחלוקת התרופות עם כפפות משומשות אלו.

זכויות החולה
* אתיקה מקצועית- על הצוות הסיעודי לענוד תגי זיהוי עם שמם ותפקידם בהתאם לחוק זכויות החולה וחוזר 6/13

"שיפור חווית המטופל במערכת הבריאות".
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93%* 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 מחלקה סיעודית אחת, בסמוך לדיור המוגן.

לאחרונה המזון מתקבל מקייטרינג חיצוני ומגיע למטבח המרכזי של המוסד.
תחום ההזנה נמצא תחת פיקוח של חברה חיצונית.

כוח אדם:
הדיאטן במחלקה וותיק במקצוע ובמחלקה, עובד יומיים בשבוע, סה"כ 6 ש"ש.

החוזקים בעבודת התזונה:

כללי
* הדיאטן משתתף פעיל בהעברת חת"ש במחלקה, באופן קבוע. 

איכות ובטיחות המזון
* הדיאטן עורך תצפיות אכילה. 

הגשת ארוחות צהריים - תצפית
* האכלה של המטופלים מתבצעת בצורה מכובדת ובולטת העובדה שנעשתה עבודה בנושא. 

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

* יש לבנות נהלי עבודה משותפים לדיאטן ולאנשי הצוות השותפים למערך הטיפול במזון. 
* מנות הבלנדר מגיעות מהקייטרינג טחונות. יש לטחון מנות לטחינה במטבח המוסד. 

* האוכל מגיע למחלקה ומונח על פלטות לחימום, לא כל המזון מונח וחלק מתקרר בזמן החלוקה. נדרשת עגלת
חימום. נמסר כי זה בטיפול.

בדיקת התפריט השבועי - רישום מול יישום
* מומלץ לגוון את מנת הפירה היומית לדוגמא:מחית בטטה ומחית תפו"א עם

תוספות(פטרוזליה,בצל,פטריות)או,מחית אפונה/שעועית לבנה,ממליגה. 
* מרקם רגיל: יש לעדכן את רשום הפירות בהתאם לעונה. 

* יש להקפיד על 2 מנות פרי מדי יום, כנדרש בנוהל. מנת ג’לי בארוחת הצהריים אינה נחשבת כפרי.
* יש לרשום בתפריט את הרכב ארוחת ארבע וכן להתייחס להרכב ארוחת ארבע כפי שמפורט בנוהל החדש. 

גודלי מנה/גיוון
* בתצפית נראה כי גודל מנה בחלוקת המזון קטן מהנדרש, כך במנה רכה. 

רשומות מחלקתיות
* מומלץ לתעד את התקשורת בין הדיאטן לצוות הרפואי והסיעודי. בבדיקה נמצאה מחברת קשר שאינה פעילה. 

הגשת ארוחות צהריים - תצפית
* חלוקת הארוחה: מומלץ לא להוציא את כל המנות יחדיו, כך שהדייר יוכל לקבל את הארוחה חמה ומיד לאכול

אותה לבד או בעזרת המטפלת. 
* מנה טחונה: יש להקפיד על מרקם אחיד וסמיך לקבלת כמות מזון מספקת לצרכי המטופל ולהקל על אכילת

המזון. 
* בתצפית ארוחה, נראה כי ישנם מטופלים הממתינים זמן ממושך להאכלה, נראה גם כי ישנם מטופלים הזקוקים

לעידוד אכילה וממתינים זמן ממושך לשם כך.

התנהלות הטיפול התזונתי מטופל חדש - תיעוד ברשומה התזונתית
* על פי בדיקת מדגם תיקים, נראה כי הדיאטן עוקב אחר מצבם התזונתי של המטופלים, יש לציין בתיקים תאריך

מעקב כמו כן בכל שינוי בתוכנית טיפול יש לציין את הקריטריונים המקצועיים לקביעת התוכנית.
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לשכת בריאות מחוז ירושלים

תאריך: 05.06.2017

סימוכין: 500039459

( 237D4 ) מוסד נווה הדר ע"י רמת תמיר
שדרות גולדה מאיר כביש רמות 1 ירושלים

תאריך הבקרה: 03.05.2017

   
89%* 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:
בבית החולים מחלקה סיעודית אחת.

כוח אדם:
בבית החולים עובדות שתי פיזיותרפיסטיות, ארבעה ימים בשבוע. השרות ניתן

בימים ראשון, שלישי, רביעי וחמישי בשעות הבוקר. פעם בחודש ניתן השרות ביום
ראשון אחר הצהריים. בסך כולל של 16.5 שעות שבועיות.

החוזקים בעבודת הפיזיותרפיה:

ארגון השרות
* פריסת השרות השבועית יעילה. 

* קיימת תוכנית עבודה ידועה לכולם. 
* קיים רישום מרוכז של הטיפולים הניתנים מידי יום. 

* מתבצע פרויקט למניעת נפילות, בשיתוף עם הסיעוד. 

אבחון פיזיקלי

עמוד 16 מתוך 33
רח’ יפו 86, ירושלים  ת.ד. 

YUDITH.NEHEMIA@LBJR.HEALTH.GOV.IL :טלפון: 02-5314803 פקס: 02-5314804 דוא"ל



לשכת בריאות מחוז ירושלים

תאריך: 05.06.2017
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( 237D4 ) מוסד נווה הדר ע"י רמת תמיר
שדרות גולדה מאיר כביש רמות 1 ירושלים

תאריך הבקרה: 03.05.2017

* האבחון הפיזיקלי הראשוני מתבצע תוך 5 ימים מקבלת המטופל. 
* הונהג שימוש בכלי הערכה בבדיקת המטופלים. 

טיפול פרטני
* היקף המטופלים פרטני במחלקה הסיעודית אופטימלי. 

טיפול בקבוצה
* מספר המטופלים הסעודיים בקבוצה, אופטימאלי. 

* סווג המטופלים בקבוצה נקבע ע"פ מדדים מובנים ומוגדרים. 

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

טכנולוגיה לישיבה וניידות
* הפיזיותרפיסטיות מעורבות בהחלטות על שימוש באמצעי הגבלה. 

* הפיזיותרפיסטיות מעורבות בהמלצה/ הזמנה של ציוד. 
* מנהלת השרות בעלת הכשרה בנושא טכנולוגיה לישיבה וניידות. 

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

* נמצא תיעוד לקיומה של הדרכה מובנית לכל הצוות. 
* מתקיימת רשימת הליכה חתומה בפועל. 

ציוד טיפולי
* נרכש הליכון אמות הידראולי המשמש לרווחת המטופלים. 

תחומים הטעונים תיקון ושיפור:

אבחון פיזיקלי
* להקפיד על איבחון פיזיקאלי מלא ומפורט כנידרש. 

* יש לבחור מטרות טיפול פונקציונליות בהתאם לבדיקה המלאה. 

מעקב פיזיקאלי ותיעוד הערכה תקופתית
* במעקב פיזיקאלי יש לקבוע מטרות טיפול הנובעות מהבדיקה ולהתאים את הטיפול למטרות. 
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תאריך הבקרה: 03.05.2017

טכנולוגיה לישיבה וניידות
* להמשיך ולהקפיד על שימוש באביזרים נלווים על פי צרכי המטופלים. 

* חלק מכיסאות הגלגלים מושאלים מיד שרה. 

הדרכה, השתלמות ותקשורת בין צוותית
* יש לדאוג להטמעת העברות בטיחותיות של המטופלים. 

תנאים פיזיים
* חדר הפיזיותרפיה ממוקם בקומת המחלקה. ללא חלונות וללא איוורור מספק.(הערה חוזרת) 

הערות לסיכום:
הפיזיותרפיסטיות משקיעות מאמצים על מנת לספק שירות מיטבי ומגלות התייחסות

מקצועית וכוללנית לכל מטופל.
יש לטפל בהקדם בבעית האיוורור בחדר הפיזיותרפיה (הערה חוזרת).

להמשיך לעודד ולאפשר לצוות לצאת להשתלמויות מקצועיות בתחום הגריאטריה.
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תאריך הבקרה: 03.05.2017

   
95%* ריפוי בעיסוק:  

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

תיאור כללי:
הבקרה התקיימה כבקרת פתע ובנפרד מהבקרה הכללית. המרפאה בעיסוק נכחה בזמן

הבקרה, למרות שזה אינו יום עבודתה הקבוע במוסד.

כוח אדם:
ריפוי בעיסוק - במוסד מרפאה בעיסוק, המשמשת מנהלת השירות, בעלת 5 שנות ותק

מקצועי ובמוסד. עובדת יום בשבוע 7.25 ש"ש ופעם בשבועיים עובדת כשעתיים
נוספות, לצורך ישיבות צוות שונות.

תעסוקה - במוסד 3 מדריכות תעסוקה, שעובדות בחלקי משרה שונים בשעות הבוקר
ו/או אחה"צ. סה"כ 32.75 ש"ש.

החוזקים בעבודת הריפוי בעיסוק:

הערכה בקבלת מטופל - קבלת מטופל חדש ע"י מרפא/ה בעיסוק
 .A.D.L רוב ההערכות, שנבדקו, מבוצעות כנדרש. כולל אבחון מוטורי וסנסורי, אבחון קוגניטיבי והערכת *

* תוכניות ההתערבות מתייחסות לצרכיו וליכולותיו הייחודיים של כל מטופל. התוכניות כוללות התייחסות לתחומי
התערבות מגוונים. 

* תחום הריפוי בעיסוק ממוחשב בתוכנת "אבות". כל הדיווחים מתבצעים במחשב. 
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הערכת מעקב בקבלת מטופל
* מתבצעות הערכות חוזרות לכלל המטופלים כנדרש בנהלים. 

* קיים עדכון של מטרות ההתערבות ושל תוכנית ההתערבות המומלצת כנדרש בנהלים. 

ישום תכנית הטיפול
* ההתערבות הטיפולית בריפוי בעיסוק כוללת טיפולים ארוכי טווח או קצרי מועד בהתאם לשיקול דעת המרפאה

בעיסוק. קיים תיעוד, כנדרש. 
* המרפאה בעיסוק מקיימת קבוצה תפקודית. נמצא תיעוד, כנדרש. 

* מותאמים סדים, קיים מעקב ותיעוד וניתנת הדרכה לצוות. 
* נצפו נהלים פנימיים בתחום הריפוי בעיסוק והתעסוקה. 

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

פעילות בתעסוקה
* הפעילות בתעסוקה מועברת ע"י מדריכות התעסוקה, 6 בקרים בשבוע ו-5 פעמים בשבוע גם בשעות אחה"צ.

הפעילות כוללת הפעלה פרטנית וקבוצתית מגוונת. קיים תיעוד, כנדרש.
* מדי בוקר, מועבר שיעור תורני למטופלים, ע"י מפעיל חיצוני. פעם בחודש מועברת הפעלה באמצעות בע"ח, ע"י

מפעיל חיצוני. 

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. 
* קיימת אווירה נעימה וביתית בחדרי המטופלים. 

* באיזור הפעילות קיימים לוחות התמצאות בעברית וברוסית, לוח פעילות שבועי וכן לוח פעילות יומי, נייד. במקום
נמצא גם שעון גדול וקישוט סביבתי, אקטואלי, הכולל תצוגת עבודות המטופלים.

ציוד ואביזרים
 .DVD קיים ציוד נלווה הכולל טלוויזיה במסך רחב, מערכת שמע ו *

* קיימות ערכות נושאים מגוונות עשירות ומתחדשות. 
* קיים ציוד עשיר ברפוי בעיסוק הכולל גם מחשב נייד וטאבלט עם חיבור לאינטרנט וכן נגני מוזיקה אישיים. 

* קיים ציוד עשיר, מגוון ומותאם להפעלה פרטנית וקבוצתית בתעסוקה. 
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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 מדריכ/ה ומנחה סטודנטים לריפוי בעיסוק מהאוניברסיטאות השונות. 
* המרפאה בעיסוק קיימה הערכות עובד לשתיים ממדריכות התעסוקה. 

* שירות הריפוי בעיסוק שותף לתוכנית ההדרכה התוך מוסדית. במהלך השנה הועברו מספר חתש"ים הן ע"י
המרפאה בעיסוק והן ע"י הסטודנטיות בהכשרה המעשית.

העשרה ונהלים
* המרפאה בעיסוק השתתפה בקורסים מקצועיים בתחום הגריאטריה, בימי עיון ובהשתלמויות. 

* שתיים ממדריכות התעסוקה בוגרות הקורס הבסיסי למדריכות תעסוקה בגריאטריה. כמו כן השתתפו במספר
השתלמויות ו/או ימי עיון, בשנה האחרונה. 

* במוסד מתקיימים פרויקטים מיוחדים מגוונים. חלק מהפרוייקטים מתקיימים בשיתוף אנשי צוות ממקצועות
בריאות נוספים. לדוגמא פרויקט קידום תיפקוד עצמאי.

תחומים הטעונים תיקון ושיפור:

הערכה בקבלת מטופל - קבלת מטופל חדש ע"י מרפא/ה בעיסוק
* יש להקפיד על מילוי כל ההערכות הראשוניות באופן מלא ומפורט. 

ישום תכנית הטיפול
* יש להקפיד שכל דיווח הנכתב ברשומות הרפואיות יכתב ויחתם רק ע"י איש מקצוע מורשה חתימה. 

פעילות בתעסוקה
* פעילות התעסוקה מתחילה בשעה 10:00. מטופלים רבים ניצפו יושבים חסרי מעש, חלקם ישנים. חשוב לתכנן

את פריסת שעות התעסוקה בצורה מיטבית. 
* יש להקפיד על כתיבת תוכנית פעילות מעודכנת ולציין את התאריך בה נכתבה. 

ציוד ואביזרים
* לדאוג לתקינות הציוד הנמצא בשימוש המטופלים, כמו הטלויזיה הגדולה בחדר הפעילות. 
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לשכת בריאות מחוז ירושלים

תאריך: 05.06.2017

סימוכין: 500039459

( 237D4 ) מוסד נווה הדר ע"י רמת תמיר
שדרות גולדה מאיר כביש רמות 1 ירושלים

תאריך הבקרה: 03.05.2017

   
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:
המחלקה הסיעודית ממוקמת בקומה התחתונה של הדיור המוגן- רמת תמיר.

המחלקה נקייה ומותאמת לצרכי המטופלים ובני משפחותיהם.
לא קיימים שיתופי פעולה עם דיירי הדיור המוגן.

כוח אדם:
במחלקה הסיעודית עו"ס אחת, בעלת תואר שני בעבודה סוציאלית בעלת וותק מקצועי

של 7 שנים וותק מוסדי של כשנה וחצי. העו"ס השתתפה במספר ימי עיון
והשתלמויות.

העו"ס עובדת 12 ש"ש, בימים א+ה בין השעות 14:00-20:00. יש לשקול התכנות
עבודה בשעות הבוקר על מנת לבחון פעילות מקצועית בשעות הבוקר.
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לשכת בריאות מחוז ירושלים

תאריך: 05.06.2017

סימוכין: 500039459

( 237D4 ) מוסד נווה הדר ע"י רמת תמיר
שדרות גולדה מאיר כביש רמות 1 ירושלים

תאריך הבקרה: 03.05.2017

החוזקים בעבודת העבודה סוציאלית:

פעילות מקצועית של העובד הסוציאלי
* ישנה התייחסות מקצועית לצרכי המטופלים, תוך מתן תשומת לב מקצועית לצרכיהם המיוחדים. 

שביעות רצון המטופל
* בשיחות עם מטופלים במהלך הבקרה, הביעו שביעות רצון מהאוכל ובאופן כללי מאיכות החיים במחלקה. 

תצפית חדרים ושטחים ציבוריים
* סביבת המטופלים מסודרת, קיימים חפצים אישיים המשווים למקום אווירה ביתית נעימה. 

* האכלת המטופלים הזקוקים לעזרה נעשית באופן מכבד וסבלני. המטופלים אוכלים בסכו"ם מלא בהתאם
ליכולתיהם. 

פעילות העו"ס בתחום הקבוצתי והקהילתי
* במהלך מספר חודשים התקיימה קבוצת מטופלים בהנחיית העו"ס ומדריכת התעסוקה.  קיים תיעוד לתכני

הקבוצה. 
* קיימת פעילות התנדבותית מגוונת, הן לפעילות קבוצתית והן לפעילות פרטנית. 

פעילות העו"ס בנושא "חוק זכויות החולה"
* העו"ס מקיימת הדרכות בנושאים שונים, לדוגמא: זיהוי התעללות, מיהו חסר ישע. 

* העו"ס מפתחת, בשיתוף הצוות הרב מקצועי, תהליכי עבודה בתחומים שונים, כגון: הגבלות תנועה, אירועים
חריגים, המשפרים ומטייבים את איכות הטיפול למטופל.

* נושא התלונות ופניות המשפחה מטופל ומתועד בצורה מקצועית. 
* קיימים מספר נהלים פנימיים בנושאים: טיפול בתלונות, הגבלות תנועה ומניעת התעמרות -אוי לציון. 

* מעקב אחר גימלת דמי כיס מתועד ומטופל באופן מקצועי. 

פעילות העו"ס בתחום זקנים נפגעי התעמרות
* העו"ס פועלת בצורה מקצועית להטמעת נושא מניעת התעמרות בדרכים שונות. לאחרונה, הועבר שאלון כהן

המנבא התנהגות שלילית כלפי קשישים. השאלון תורגם לשפות האם של המטפלים להבנה מירבית את השאלות.
העו"ס מקיימת הדרכות לעובדים חדשים, תוך מתן דגש על מניעת התעמרות.

טיפול בניצולי שואה
* ישנם 12 מטופלים העונים להגדרת ניצולי שואה. העו"ס פועלת למיצוי זכויות המטופלים. 

טיפול תומך במטופל ובמשפחה
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לשכת בריאות מחוז ירושלים

תאריך: 05.06.2017

סימוכין: 500039459

( 237D4 ) מוסד נווה הדר ע"י רמת תמיר
שדרות גולדה מאיר כביש רמות 1 ירושלים

תאריך הבקרה: 03.05.2017

* העו"ס מנהלת שיחה עם מטופלים צלולים ו/או בני משפחותיהם בנושא טיפול בסוף חיים. לדברי העו"ס, קיים נוהל
פנימי בנושא זה. 

עבודת הצוות הרב מקצועי
* קיימים שיתופי פעולה מקצועיים בצוות הרב מקצועי. 

ניהול מידע ומעקב - רשומת מטופל
* תיעוד הרשומות המקצועיות מתועדות באופן מקצועי ורציף. קיימת התייחסות לאירועים חריגים. 

ניהול מידע ומעקב - תיק אפוטרופסות
* העו"ס יוזמת ומקדמת את נושא האפוטרופסות, ומתעדת עפ"י הנדרש. 

תחומים הטעונים תיקון ושיפור:

שביעות רצון המטופל
* בשיחה עם מטופלים הביעו חוסר שביעות רצון ממספר מטפלים וציינו כי יחס מטפלים אלו אינו ראוי. 

פעילות העו"ס בתחום הקבוצתי והקהילתי
* יש להבנות את הפעילות הקבוצתית ובניית תהליכים מתחום העבודה הסוציאלית ולא רק קבוצה למתן מידע. 

טיפול בניצולי שואה
* מומלץ להמשיך  ולפתח תוכנית הדרכה לצוות הסיעוד בנושא זה. 

עבודת הצוות הרב מקצועי
* התיעוד המקצועי אינו משקף דיו את תחומי ההתערבות הרלוונטים בתחום העבודה הסוציאלית. 

הבטחת תנאים לעבודת העובד/ת הסוציאלי/ת
* יש להמשיך ולהטמיע את נהלי משרד הבריאות. 

הערות לסיכום:
העו"ס מקיימת שיתופי פעולה עם הצוות הרב מקצועי לקידום ושיפור רווחת

המטופל.
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לשכת בריאות מחוז ירושלים

תאריך: 05.06.2017
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( 237D4 ) מוסד נווה הדר ע"י רמת תמיר
שדרות גולדה מאיר כביש רמות 1 ירושלים

תאריך הבקרה: 03.05.2017

   
85%* 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:
תחזוקת המחלקה משביע רצון.

החוזקים בעבודת הבריאות הסביבה:

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 

מערכות אספקת מים קרים וחמים - הגנת רשת מי שתיה
* אביזרים להגנת רשת מי שתיה הותקנו ע"י מתקין מוסמך : התקנה מותאמת ומתועדת 

מערכות סילוק שפכים
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תאריך הבקרה: 03.05.2017

* מתקני טיפול שפכים, כולל מפרידי שומן פעילים והשומן מפונה לאתר מאושר ונמנעת הזרמת מזהמים למערכת
סילוק שפכים : יש מפרידים ופינוי תקין 

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

מטבחון עזר - מטבח חלוקה
* נקיון ושלמות סביבת העבודה ומשטחי עבודה : תקין במלואו 

* התאמה ותקינות אוורור ותאורה : תקינים ומתאימים 

תחומים הטעונים תיקון ושיפור:

מערכות אספקת מים קרים וחמים - אספקת מיי שתיה
* תקינות הבדיקות של המים : תקין חלקית (חריגה בפרמטר אחד, לא משמעותית ללא סיכון בריאותי) 

* סריקת מתכות במים : לא תקינה/לא מתבצעת 
* נקודות דיגום ותקינות ברזי דיגום : מצב לא תקין 

מערכות אספקת מים קרים וחמים - מים חמים ומקלחות
* טמפרטורת מים בברזים מתאימה לבטיחות המשתמשים : לא תקין 

* ברזים וראשי מקלחת מטופלים נגד אבנית, מחוטאים ונבדקו : תקינות וטיפול חלקיים 

מערכות אספקת מים קרים וחמים - מניעת מחלת הלגיונרים (ליגיונלה)
* כל ההנחיות למניעת מחלת הליגיונלה מתבצעות, כולל מילוי טפסי תחזוקה : ביצוע חלקי נמוך 

בטיחות ומפגעי בטיחות
* מערכת החשמל נבדקה ע"י חשמלאי מוסמך והאישור תקף : חלקי 

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 

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

תחנת אחות

עמוד 26 מתוך 33
רח’ יפו 86, ירושלים  ת.ד. 

YUDITH.NEHEMIA@LBJR.HEALTH.GOV.IL :טלפון: 02-5314803 פקס: 02-5314804 דוא"ל



לשכת בריאות מחוז ירושלים

תאריך: 05.06.2017

סימוכין: 500039459

( 237D4 ) מוסד נווה הדר ע"י רמת תמיר
שדרות גולדה מאיר כביש רמות 1 ירושלים

תאריך הבקרה: 03.05.2017

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

מתקנים לצוות
* שירותי צוות, כיורים, מקלחות ומלתחות ומצב התברואי בהם : התאמה ותקינות חלקיים 

מכבסה וכביסה
* תקינות אזור מיון כביסה ותהליך הטיפול : התאמה ותקינות חלקיים 

* דרך ואמצעים להעברת כביסה מלוכלכת ונקייה במוסד : התאמה ותקינות חלקיים 

חדרי טיפולים למקצועות הבריאות/פיזיותרפיה
* שמירת היגיינה בחדרי טיפולים : היגיינה נשמרת  חלקית 

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

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

* מצב פיזי וטמפרטורה של מקררים ואחסון מזון : תקין ומתאים חלקית 

הכנת המזון ובישול - קבלת מזון במוסד ומחסן מזון
* קיום ותקינות יחידות קירור, טמפרטורת המזון במקרר ורישומה : חלקי 

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

תחומים שלא נבדקו/לא רלוונטי:

מערכות אספקת מים קרים וחמים - אספקת מיי שתיה
* תקינות וחיטוי מאגר מים : לא נבדק

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 : לא רלבנטי/לא נבדק

הערות לסיכום:
1. יש לבצע דיגום בקטריולוגי של מים בנקודות הנדרשות על ידי משרד הבריאות.
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2. יש לדאוג למאגר מים לשעת חירום. הדרישה חוזרת על עצמה מביקורת לביקורת.
3. טמפרטורות המים החמים גבוהים מהנדרש בנקודות קצה.

4. התגלה חריגה בתוצאות של בדיקת לגיונלה במים. הנושא נמצא בטיפול.
5. יש להגיש נוהל מתוקן של טיפול לא רפואי בגוף האדם.

6. יש להגיש נוהל פנימי מתוקן לטיפול בכביסה.
7. טרם קיבלנו נספח אוורור של כל החדרים ללא אוורור וללא חלונות חיצוניים.

8. טמפרטורות מזון בהגשה היו לא תקינות- סלטים 12-13 מ’’צ, במקום 5 מ’’צ.
9. היו טמפרטורות מזון לא תקינות בקבלה - 58 מ’’צ, 60 מ’’צ. מזון נזרק על

ידי המוסד. הוזמן מזון חלופי מחברת הקייטרינג.
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לשכת בריאות מחוז ירושלים

תאריך: 05.06.2017

סימוכין: 500039459

( 237D4 ) מוסד נווה הדר ע"י רמת תמיר
שדרות גולדה מאיר כביש רמות 1 ירושלים

תאריך הבקרה: 03.05.2017

   
95%* רוקחות:  

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

תיאור כללי:
במוסד אין חדר תרופות ייעודי.

התרופות מאוחסנות בחדר צוות האחיות בסמוך לתחנת האחיות.

כוח אדם:
במקום מועסק רוקח.

לרוקח אישור רוקח ייעוץ בתוקף.
היקף המשרה מתאים לדרישות התקינה.

תחומים הטעונים תיקון ושיפור:

פעילות הרוקח/ת במוסד
* השתתפות בהשתלמויות מקצועיות בתחום הפרמקותרפיה (ובגריאטריה בפרט) במהלך החמש שנים האחרונות :

מעל 5 שנים 

שירותי רוקחות מוסדיים - תיקון ליקויים
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לשכת בריאות מחוז ירושלים

תאריך: 05.06.2017

סימוכין: 500039459

( 237D4 ) מוסד נווה הדר ע"י רמת תמיר
שדרות גולדה מאיר כביש רמות 1 ירושלים

תאריך הבקרה: 03.05.2017

* ביצוע מעקב ותיקון ליקויים מבקרות קודמות : תיקון חלקי גבוה 

בקרת סמים מסוכנים במחלקה - בי"ח שאין בו בית מרקחת
* בארון מוחזקים רק הסמים והמסמכים הדרושים לניהולם - תקנה 13 (ב) : לא 

הערות לסיכום:

1.יש למקם את עגלת התרופות במקום מוסתר ולא גלוי לדיירים על מנת להימנע
משימוש בה ע"י גורמים אחרים מלבד מאחות.

2.אותרו בעיות בהופעת תאריך הפתיחה של שתי תרופות, אשר התבטאו במחיקה או
בהופעת שני תאריכים יחד.

3.ניכר מחסור של מספר תרופות והן : אלוריל, אומפרדקס ו ליריקה, יש לציין
שמחסור זה לא מקובל כי זכות הדיירים לקבל את התרופות שלהם. במקרה של קושי

בהשגת תרופה כלשהי, יש ליצור קשר עם הרופא להנפקת תרופה מחליפה /מקבילה .
4.במוסד ישנו מטופל המקבל קנביס רפואי. יש לנהוג לפי החוזר מתאריך 5/5/15

 - הבהרות והנחיות לאחזקה ושימוש בעת אשפוז. יודגש  כי אין לשמור את הקנביס
יחד עם מלאי הסמים המסוכנים או התכשירים במחלקה, ויש לבצע רישום ותיעוד

בפנקס נפרד.
5.יש בארון אחסון התרופות קופסאות שמכילות תרופות לדיירים עם תוויות לא

תואמות, חשוב להסיר תוויות אלו ולהשאיר רק את שמות הדיירים על כל קופסא של
אחסון.

עמוד 30 מתוך 33
רח’ יפו 86, ירושלים  ת.ד. 

YUDITH.NEHEMIA@LBJR.HEALTH.GOV.IL :טלפון: 02-5314803 פקס: 02-5314804 דוא"ל



לשכת בריאות מחוז ירושלים
תאריך: 05.06.2017

סימוכין: 500039459

( 237D4 ) מוסד נווה הדר ע"י רמת תמיר
שדרות גולדה מאיר כביש רמות 1 ירושלים

תאריך הבקרה: 03.05.2017

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

ל- 30 מיטות ברישוי ול-30 מיטות בפועל

תקן כוח אדם
נדרש מינימלי

ברוטו

כוח אדם בפועל
ברוטו

פער באחוזיםפער

0.1536.78 0.57 0.42 רופא/ה
1.9335.54 7.36 5.43 3אח/ות

1.28 0.00 אח/ות מעשי/ת
0.6411.80 6.07 5.43 4אח/ות מוסמכ/ת
0.40 0.40 0.00 אח/ות ראשי/ת

3.8339.02 9.8313.66 כח עזר
0.0310.00 0.33 0.30 עובד/ת סוציאלי/ת

0.039.33 0.45 0.42 פיזיותרפיסט/ית
2.8046.66 8.80 6.00 1מרפא/ה בעיסוק

0.4080.12 0.90 0.50 מדריכ/ת תעסוקה
0.6010.00 6.60 6.00 1דיאטנ/ית

0.4112.31 3.74 3.33 10קלינאי/ת תקשורת

חישוב התקן הוא בשעות שבועיות ולא באחוזי משרה. למקצועות,מרפא/ה בעיסוק,דיאטנ/ית,קלינאי/ת תקשורת.1
אחיות = מעשיות + מוסמכות.3
אחיות מוסמכות כולל בתוכו את תפקידי הניהול הסיעודי.4
רוקחות - מתקיימת דרישה ליעוץ לפחות פעמיים בחודש.9

שעות יעוץ ותקינה לחודש.10
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לשכת בריאות מחוז ירושלים
תאריך: 05.06.2017

סימוכין: 500039459

( 237D4 ) מוסד נווה הדר ע"י רמת תמיר
שדרות גולדה מאיר כביש רמות 1 ירושלים

תאריך הבקרה: 03.05.2017

נספח ג’ 
תקן מול מצבה - כוח אדם מנהלי ומשקי
ל- 30 מיטות ברישוי ול-30 מיטות בפועל

תקן כוח אדם
נדרש מינימלי

ברוטו

כוח אדם בפועל
ברוטו

פער באחוזיםפער

מנהל/ת
אדמיניסטרטיבי

 0.27 0.00 -0.27-100.00

0.35130.01 0.63 0.27 אב בית/מנהל משק
0.23112.04 0.44 0.20 עובד/ת אחזקה

0.09-46.98- 0.11 0.20 מחסנאי
0.1660.64 0.44 0.27 6טבח/ית ראשי/ת

0.12-14.45- 0.71 0.83 6עובד/ת מטבח
1.30-100.00- 0.00 1.30 7עובד/ת ניקיון

0.00-0.07- 0.14 0.14 משגיח כשרות
0.000.40 0.07 0.07 חצרן/גנן
0.000.03 0.27 0.27 מזכירה

ספק מזון חיצוני שמבשל במטבח המוסד - מלא.6
עובד ניקיון - שירות קנוי.7
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תאריך: 05.06.2017

סימוכין: 500039459

( 237D4 ) מוסד נווה הדר ע"י רמת תמיר
שדרות גולדה מאיר כביש רמות 1 ירושלים

תאריך הבקרה: 03.05.2017

נספח ד ’
רמת איכות הטיפול

ניקוד אחרון לפי בקרה אחרונה       :0.00    מתאריך :20.07.2016
ניקוד מותאם אחרון לפי בקרה אחרונה :        62.50 

שיוך לפרוגרמה חדשה על פי הצהרת המוסד : 
זמן הרישוי טרם הבקרה הנוכחית : 7 חודשים  תאריך סיום הרשיון : 02.06.2017

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
23.00              סכום ציוני הבקרה

3.00               בריאות הסביבה

0.00               שיעור אחיות עם קורס על בסיסי בגריאטריה

2.00               שיעור אחיות עם תואר אקדמי

2.00               קורסים\עדכון ידע לצוות

0.00               חת"ש צוות בין 8-24 שעות שנתיות

0.00               חת"ש צוות מעל 24 שעות שנתיות

0.00               מומחיות רופא הבית

4.00               יועצים

0.00               נאמני נושא ועברו הכשרה כנדרש

0.00               הדרכה מרוכזת ב-2 תחומים לפחות

0.00               עיבוד נתונים בתחום 1 לפחות

4.00               מנהל רפואי שהינו גריאטר

IV 2.00               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

44.00            סה"כ (ללא משך רישוי)
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