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לשכת בריאות מחוז תל-אביב

תאריך: 01.06.2017

סימוכין: 500039394

לכבוד
ד"ר סטרנין ליובוב

מנהל/ת רפואי/ת
(237J1 קוד מוסד) בית אור 2

חנה סנש 7
בת ים 58303

ד"ר נכבד/ה,
הנדון: סיכום הבקרה ב"בית אור 2" מיום 15.02.2017

מצ"ב דו"ח הבקרה שנערכה במוסדכם, ביום 15.02.2017.
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: 01.06.2017

סימוכין: 500039394

דו"ח הבקרה

( 237J1 ) 2 בית אור
חנה סנש 7  בת ים

תאריך הבקרה: 15.02.2017

בתאריך 15.02.2017 נערכה בקרה לפני חידוש רישוי, בבי"ח הגריאטרי, ע"י צוות מחוז תל-אביב. הבקרה1.
היתה "בקרה מתוכננת".

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

המנהל/ת הרפואי/ת : ד"ר סטרנין ליובוב מ.ר.3.27466.

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

גברת זברסקי אנה, מרכזת תחום בקרה. -* בריאות הסביבה

גברת קרמר חגית, מרכזת תחום בקרה. -* רוקחות

כללי:
מוסד "בית אור" 2 שוכן בבת ים. במוסד 2 מחלקות סיעודיות.המחלקות נקיות.

החדרים נקיים ומאווררים. החולים נמצאו נקיים ומסודרים ולבושים בהתאם חעונה.
במוסד אין חולים עם זונדות. במוסד 2 חולים עם זונדות. אין חולים עם פג.

מטופל אחד עם פצע לחץ בדרגה 2.

לבי"ח רישיון ל-    60 מיטות מהן:
סה"כ מיטות במח’ סיעודיות:    60
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תמהיל מאושפזים:

להלן תמהיל המאושפזים במחלקות הסיעודיות/תשושי נפש:

Ýéשם מחלקה
ÔçÜ×Þ
ÓáÕÞÑ

מס’
מיטות
ברישוי

מס’
מאושפזים

בפועל

מס’
סיעודיים

מס’
תשושי
נפש

מס’
סיעודי
מורכב

מס’
שיקומים

מס’
תשושים

בבי"ח
כללי

313030סיעודית א
292929סיעודית ב

0    0    0    0    0    59   59   60       סה"כ

סה"כ שהו במחלקות    59 מאושפזים בפועל.
להלן תמהיל המאושפזים לפי הגורמים המממנים הבאים:

54 מטופלים במימון משרד הבריאות.
5 מטופלים במימון פרטי.
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מכרז הקודים:
המוסד הצטרף ל-"מכרז הקודים".

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

אישור כיבוי אש:
אישור כיבוי אש בתוקף עד תאריך: 23.08.2017.

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

מצ"ב נספח א’ - טבלה הכוללת הערכות צוות הבקרה, נספח ב’ בו פירוט ממצאי הבקרה, נספח ג’- פירוט כ"א
ונספח ד’ - רמת איכות הטיפול.
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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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נספח ב’ -  ממצאי הבקרה והנחיות לתיקון

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

85%* 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 מנהלת רפואית בעלת נסיון רב בעבודה בגריאטריה. משמשת גם כרופאת בית.

במוסד יועצת גריאטרית.
שאר הייעצים מתבצעים בקופ"ח לפי הצורך.

החוזקים בעבודת הרפואה:

כוח אדם
* למוסד יועצת גריאטרית 

עבודת המנהל הרפואי
* המנהלת הרפואית משמשת גם כרופאת הבית. מכירה היטב את החולים ומסורה לתפקידה 

תחומים הטעונים תיקון ושיפור:
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איכות הרשומה בקבלה הרפואית של המטופל
* יש להתייחס למיני מנטל 

* יש להתייחס ל- FIM שמבצעת האחות 

בדיקה תקופתית אחת ל - 3 חודשים
* יש להתייחס לשינויים במצב התפקודי והקוגניטיבי 

פעילות צוות רב מקצועי במחלקה
* יש לשפר את סיכום ישיבת הצוות הרב מרצועי ולהתייחס להחלוןת ישיבה קודמת 

* יש לתעד את הדיון ואת האת ההחלטה על הגבלה פיזית 

דו"ח אירוע חריג
* יש לבצע את ההחלטות לאחר ארוע חריג למניעת השנות הארוע 

רפואה מונעת ורפואה פליאטיבית
* יש לוודא מתן חיסונים לעובדים 
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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:
במוסד שתי מחלקות סיעודיות בהן ביום הבקרה 59 מטופלים (29+30). מטופל אחד

עם פצע לחץ בדרגה 2. 2 מטופלים עם זונדה, אין מטופלים עם פג. לא ידוע על
מטופלים נשאי חיידקים עמידים לאנטיביוטיקה.

המטופלים נמצאים מחוץ למיטות. במחלקה סיעודית א’ משתתפים בהפעלה מחלקתית.
בסיעודית ב’ יושבים ללא תעסוקה, כי עובדקת התעסוקה איננה כבר שבועיים ועובד

תעסוקה אחד מפעיל את המטופלים בשתי המחלקות לסרוגין. במחלקה ב’ 8 מטופלים
נראים רדומים בשעה 9:30 בבוקר, במחלקה א’ 2-3.

השטחים הציבוריים מוארים ומאווררים. חלק מהציוד כגון: מיטות, מזרונים,
כסאות גלגלים, עגלת תרופות, עגלת החיאה, ארונות ועוד בלויים, חלודים

עמוד 9 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: 01.06.2017

סימוכין: 500039394

( 237J1 ) 2 בית אור
חנה סנש 7  בת ים

תאריך הבקרה: 15.02.2017

וישנים.
השטחים הציבוריים מצולים במערכת מצלמות במעגל סגור.

כוח אדם:
מנהלת הסיעוד הינה גם אחות ראשית ברשת ותיקה ומנוסה, בעלת ידע בתחום. בשתי

המחלקות אחים אחראים מוסמכים. מתוך 16 אחיות 12 מוסמכות, 11 בעלות תואר
אקדמי. בתחומים: מניעת זיהומים, עצירות ופצעים יש נאמנות נושא עם הכשרה

נדרשת. מתוך 13 כוחות עזר 1 מהגר עבודה, 2 מבקשי מקלט. מועסקים ע"י חברת
כוח אדם. דוברי עברית בסיסית. הוגשה לאישור תוכנית להכשרת כוחות העזר.

חיסוני העובדים בריכוזה של מנהלת הסיעוד. התיעוד נמצא באמצע התהליך.

החוזקים בעבודת הטיפול סיעודי:

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

עדכון מקצועי
* קיימים נאמני נושא ברמה מחלקתית וברמה מוסדית. 

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

תחומים הטעונים תיקון ושיפור:

אומדן סיעודי ורישום אנמנזה
* יש לבצע אומדן התנהגותי מובנה. 

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

* יש לרענן את הציוד והריהוט הקיים ולהקפיד על תחזוקתו השוטפת. 
* יש לדאוג לאמצעי קשירה ורגליות לכל כסאות הרחצה הנמצאים בשימוש. 

* יש להקפיד על שימוש אביזרים כגון סדים, גלילים ועוד בהתאם להוראה מקצועית הקיימת. 

תקשורת
*  יש להקפיד על שיתוף כל אנשי הצוות בישיבות צוות רב מקצועי. 
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* יש להקפיד ולעקוב אחרי יישום החלטות העולות בישיבות צוות רב מקצועי. 
* ברישומים אין תיעוד מספק לדיון הרב מקצועי שנערך במהלך ישיבות צוות רב מקצועי. 

הזנה והאכלה
* יש לדחות את שעת מתן ארוחת צהריים ולהגיע לפערי זמן מאוזנים בין הארוחות. 
* תוספי מזון-מומלץ להחזיק את כף החלוקה המקורית מחוץ לקופסה וצמודה אליה. 

הפרשות
* בתוכנית לשימור שליטה על סוגרים יש לשפר את התיעוד בהתאם להמלצות שניתנו בבקרה. 

* נבנתה תוכנית למניעת עצירות אך עדיין אינה מיושמת. 

שמירת שלמות העור
* יש לבנות תכנית למניעת התפתחות פצעי לחץ. 

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

בזמן תעסוקה ואכילה. 
* יש לנהל דיון ראשוני עם אנשי צוות רלוונטי, בסיכום לציין את ההחלטה,להודיע לבן משפחה/אפוטרופוס ולתעד

בכל מקרה של ביצוע הגבלה פיזית. 
* בישיבות צוות רב מקצועי יש לדון על כל המטופלים להם מבצעים הגבלה פיזית ולתעד זאת. 

עדכון מקצועי
* יש לאפשר השתתפות אנשי צוות בימי עיון והשתלמויות מקצועיות בגריאטריה, גם מחוץ למוסד. 

* בתוכניות חת"ש יש להעלות את מספר המשתתפים בקרב כל העובדים. 
* בתוכניות חת"ש יש לשתף את כל אנשי הצוות הרב מקצועי הן במתן תכנים מקצועיים והן בנוכחות בהרצאות

חברי הצוות האחרים. 

מניעת זיהומים
* יש לסיים תיעוד חיסוני כל העובדים כנדרש בנוהל. 

זכויות החולה
* כאשר עובדת התעסוקה מתוכננת להעדר לאורך זמן, יש לדאוג לעובדת שתמלא את מקומה וכך לדאוג להפעלת

המטופלים. 

עמוד 11 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: 01.06.2017

סימוכין: 500039394

( 237J1 ) 2 בית אור
חנה סנש 7  בת ים

תאריך הבקרה: 15.02.2017

   
86%* 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 הצהרים והמנה החמה המורכבת מחברת ההסעדה.  יתר

המוצרים נרכשים על ידי הבית הסיעודי הגריאטרי או מובאים על ידי חברת
ההסעדה.

בבית הסיעודי אם בית וותיקה ושתי עובדות קבועות במטבחוני המחלקה הסיעודית.

כוח אדם:
הדיאטנית הקבועה יצאה לחופשת לידה.  נערך שינוי בכח אדם בקרב הדיאטניות

המחליפות, ולפני כחצי שנה הוחלפה הדיאטנית המחליפה.
הדיאטנית המחליפה בעלת וותק מקצועי של  כשנה.

הדיאטנית הצטרפה לבקרה במהלכה.

החוזקים בעבודת התזונה:

כללי
* ישנה התייחסות למרבית ההערות מבקרות קודמות. 

* הדיאטנית המחליפה נקלטה בבית הסיעודי הגריאטרי בצורה יפה ויוצרת קשרי עבודה טובים עם צוות מערך
המזון והצוות הרב מקצועי. 

* הדיאטנית יצאה להשתלמות בתחום הבדיקה הפיזיקאלית של הפה בהקשר התזונתי ומיישמת את הנלמד
במחלקה הסיעודית. 

עמוד 12 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: 01.06.2017

סימוכין: 500039394

( 237J1 ) 2 בית אור
חנה סנש 7  בת ים

תאריך הבקרה: 15.02.2017

איכות ובטיחות המזון
* נרכשה עגלת חימום מזון נוספת. 

התנהלות הטיפול התזונתי מטופל במצב תזונתי לא תקין - תיעוד ומעקב
* תחום הטיפול והמעקב התזונתי מנוהל על ידי הדיאטנית באופן מקצועי ומלא. 

תחומים הטעונים תיקון ושיפור:

כללי
* יש ליישם את נוהל מערך מזון 5.0.3 נספח מספר 500-10 "מלאי מזון חיוני שוטף ומלאי לשעת חרום" בבית

הסיעודי הגריאטרי. 

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

* יש לתעדבאופן מלא  את העבודה היפה הנעשית עם צוות מערך המזון. 
* יש לתעד באופן מלא ומרוכז את תהליכי הבטחת/אבטחת הגשת המזון על פי נספח 500-1. בנוהל מערך מזון. 

* הכנת סלט הירקות צריכה להעשות בסמוך לזמן הגשת המזון בארוחות בוקר וערב. 

בדיקת התפריט השבועי - רישום מול יישום
* מרקם דייסתי: יש לסמן בתפריט את המנות לטחינה. 

* לא נמצאה התאמה מלאה בין הרשום בתפריט ושהוגש ביום לפני יום הבקרה במנת המרק ומנת הירק בארוחת
הצהרים. ביום הבקרה אין התאמה במנת התוספת הפחממתית בארוחת הצהרים.

* ביום הבקרה היתה אי התאמה בין הפירות שרשומים בתפריט לארוחת עשר ופרי הקינוח בצהרים לבין הפירות
שהוגשו בארוחות אלו בכל המרקמים. 

רשומות מחלקתיות
* יש ליצור טופס הזמנת מנות מזון מחלקתית מהמטבח (מקומי/מיקור חוץ) . 

* יש להדריך במרוכז את צוות מערך המזון על כמיות ההגשה, כלי הגשה  וגודלי המנה. בנוסף, על הדיאטנית
להיות נוכחת בחת"ש לצוות רב מקצועי בנושאים המשיקים לתזונה.

* יש להקפיד על סיכום ביקור דיאטנית בארוחת ערב (לפחות אחת לרבעון) 
* על הדיאטנית להיות מעורבת בתכנית למניעת עצירות בבית הסיעודי הגריאטרי, ולספק הנחיות להכנת מזון נלווה

לתכנית ע"פ רישום. 

התנהלות הטיפול התזונתי מטופל במצב תזונתי לא תקין - תיעוד ומעקב
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* כאשר הדיון בישיבת צוות הינו סביב בעיות תזונתיות, על הדיאטנית לתעד בגליון המטופל את ההמלצות מהדיון. 
* יש פגיעה בתיעוד התדירות של המעקב התזונתי בחלק מתיקי המטופלים וידועה הסיבה לכך. 

הערות לסיכום:
ניכר כי הדיאטנית המחליפה הנוכחית נקלטה היטב בבית הסיעודי הגריאטרי.  היא

מקדמת את תחום התזונה ומשכילה לישם את הנהלים הנדרשים בתחומים השונים.  יש
להמשיך ולהצעיד את תחום התזונה קדימה.

עמוד 14 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: 01.06.2017

סימוכין: 500039394

( 237J1 ) 2 בית אור
חנה סנש 7  בת ים

תאריך הבקרה: 15.02.2017

   
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:
צוות יציב של שלושה פיזיותרפיסטים נותן שרות למחלקות הסיעודיות חמישה ימים
בשבוע (פעמיים גם בשעות אחה"צ) - סה"כ 34 ש"ש נטו. בימי שני בשבוע עובדים

הפיזיותרפיסטים יחד ומקיימים ישיבת צוות אחת לחודש ומתעדים כנדרש.

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. 

* כישורי מנהל/ת השרות עומדים בדרישות הנוהל. 
* פריסת שעות העבודה השבועית יעילה וכוללת גם עבודה בשעות אחה"צ. 
* הפיזיותרפיסטים עובדים לפי תוכנית עבודה שבועית הידועה לכל הצוות. 

טיפול בקבוצה
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* בכל מחלקה נהנים 6-7 מטופלים פעם בשבוע מטיפול פיזיותרפיה בקבוצה. 

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

הדרכה, השתלמות ותקשורת בין צוותית
* נמצא תיעוד לקיומה של הדרכה מובנית לכל הצוות. 

* הדרכת עובד חדש מתועדת ומאושרת בחתימתו על גבי טופס ייעודי. 
* מנהלת השרות משתתפת בישיבות צוות רב מקצועי. 

תחומים הטעונים תיקון ושיפור:

כללי
* יש להוציא לפועל את תוכנית שיפוץ חדר הפיזויתרפיה וציודו כנדרש בהתאם לסיכום הביקור מיום 1.9.16 (מכתב

מ 6.9.16). 

ארגון השרות
* פיזיותרפיסט שזהו מקום עבודתו הראשון והיחיד זקוק לחניכה והדרכה. יש לתעד את התהליך. 

אבחון פיזיקלי
* בסיום הבדיקה יש לקבוע תדירות טיפול בהתאם לממצאים ולשיקול הדעת המקצועי. 

* יש לתעד את הבדיקה הפיזיקלית בטופס הייעודי כפי שהוסבר בבקרה. (נספח 600-1) 

מעקב פיזיקאלי ותיעוד הערכה תקופתית
* בהערכה התקופתית יש לעדכן מטרות ותוכנית טיפול בהתאם לשינוי שחל ביכולות המטופל. 

טכנולוגיה לישיבה וניידות
* במהלך הבקרה עדיין נצפו מטופלים יושבים ליד שולחנות שאינם מתאימים להם בגובה  וכך נמנע מהמטופלים

תפקוד מייטבי. 
* יש להמשיך בתהליך ההצטיידות וחידוש הציוד לישיבה וניידות ולשמור על תחזוקה הולמת. 
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76%* 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 חדשה עובדת במוסד כחצי שנה. היא עובדת פעם בשבוע יום ארוך בן

10 שעות.
שני מדריכי תעסוקה ותיקים עובדים בשתי המחלקות. אחת עובדת 5 ימים בשעות
הבוקר. השני עובד 6 ימים בשעות הבוקר ובנוסף פעמיים בשבוע בשעות אחה"צ.

סה"כ 48 שעות תעסוקה שבועיות.
מפעיל חיצוני במוסיקה מגיע פעמיים בשבוע אחה"צ.

החוזקים בעבודת הריפוי בעיסוק:

הערכה בקבלת מטופל - קבלת מטופל חדש ע"י מרפא/ה בעיסוק
* משך זמן עד להערכת מטופל חדש בריפוי בעיסוק :  בהתאם לנהלים 

הערכת מעקב בקבלת מטופל
* ביצוע מעקבים : מעקבים מלאים ומעודכנים בתדירות הנדרשת 

ישום תכנית הטיפול
* התערבות טיפולית פרטנית מתבצעת בתחום המוטורי.  התערבות קבוצתית משלבת גם אלמנטים קוגניטיביים. 
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הכרת מטופל חדש ע"י מדריכ/ת תעסוקה
* מלוי טופס קבלה למטופל חדש, על כל סעיפיו, בתוך שבוע :  מלא 

פעילות בתעסוקה
* תוכנית הפעילות מגוונת ומתבצעת באופן קבוצתי ופרטני וכוללת תנועה, אקטואליה, משחקים קוגניטיביים, יצירה

ועוד. 
* מתקיימת הפעלה של קבוצות נושא אחת לשבוע כנדרש. 

* בחלק מימי השבוע יש פעילות גם בשעות אחה"צ. 

תנאים פיזיים וסביבה
* התעסוקה מתקיימת בחדרי האוכל שהינם מוארים, מרווחים, מאובזרים ומתאימים לצורך הפעלה. 

* לוחות התמצאות ופעילות - קיימים וכן קישוט סביבתי. 

ציוד ואביזרים
* קיים ציוד תעסוקה, חלק מהמשחקים הוכנו במקום וחלק נקנו. 

* יש 3 נגנים להשמעת מוסיקה מותאמת אישית. 
* הוכנו ערכות נושא חדשות. 

הדרכה ותקשורת
* ישיבת צוות ריפוי בעיסוק/תעסוקה :  מתקיימת בהתאם לנהלים 

* הדרכה מובנית למדריכת/ות תעסוקה :  מתקיימת  כנדרש 
* השתתפות בישיבות צוות רב מקצועי :  מלא - של מרב"ע 

העשרה ונהלים
* עיתון של הרשת הוכן ועומד לצאת לאור. 

* ארועים סביב חגים וארועים עם קבוצות מתנדבים מתבצעות לעיתים קרובות. 

תחומים הטעונים תיקון ושיפור:

כוח אדם
* המרפאה בעיסוק עובדת פחות שעות מהנדרש על פי בתקן. יש להשלים את השעות ולפרוס אותם באופן יעיל

במהלך השבוע. 

הערכה בקבלת מטופל - קבלת מטופל חדש ע"י מרפא/ה בעיסוק
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* חשוב לעשות שימוש במגוון כלי הערכה על פי צרכי כל דייר. 
* תוכניות הטיפול בקבלה ובמעקב צריכות להיות מפורטות, מדידות וישימות. 

ישום תכנית הטיפול
* חשוב לבנות תוכניות טיפול בתחומים נוספים חוץ מהתחום המוטורי (כמו למשל חיפוש פתרונות למצבי אי שקט,

מטרות שקשורות באיכות חיים וכד’) 
* יש לתעד את ההתערבות באופן שמשקף רצף טיפולי. דווח על טיפול קבוצתי - בתיק כל מטופל יתיחס רק לאותו

המטופל. 
* יש לבחון מחדש את נושא הסדים , הגלילים ואביזרי העזר ולבנות מנגנון לפיו המלצות המרפאה בעיסוק יתבצעו. 

פעילות בתעסוקה
* ביום הבקרה אחת מעובדות התעסוקה היתה בחופשה מתוכננת ארוכה. חשוב למצוא ממלא מקום לתקופת

היעדרות של מדריך תעסוקה. 
* יש להרחיב את השימוש בהשמעת מוסיקה מותאמת אישית לרווחת עוד דיירים באופן יום יומי. 

תנאים פיזיים וסביבה
* במסגרת השיפוץ יש לדאוג לחדר ריפוי בעיסוק על פי הנחיות תכנון ליחידות ריפוי בעיסוק במסגרות השונות (יולי

 (2010
* מדריכי התעסוקה זקוקים לפינת עבודה. 

* לוח הפעילות צריך להתעדכן ולהתאים למתקיים בפועל במחלקה. 

ציוד ואביזרים
* אין ציוד ריפוי בעיסוק. יש לרכוש בהדרגה את הציוד הנחוץ לצורך הערכה וטיפול. 

* מרבית אמצעי ההפעלה שהיו מונחים לפני דיירים היו ילדותיים. יש לדאוג לדיירים לאמצעי הפעלה  מתאימים
ומכבדים. 

* טאבלט או מחשב הם כלי טיפול והפעלה לדיירים בכל מיני מצבים. יש לקדם רכישה של אמצעים מסוג זה. 

הדרכה ותקשורת
* אנשי הצוות לא יצאו לימי עיון והשתלמויות בשנה האחרונה, חשוב מאד לאפשר להם ללמוד, להתחדש ולישם

דברים חדשים לטובת המוסד והדיירים. 

העשרה ונהלים
* חת"ש של ריפוי בעיסוק לא בוצע בשנה האחרונה. 

* על המרפאה בעיסוק לקחת חלק בבניית פרויקטים בשתוף צוות רב מקצועי. 
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85%* 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 2 מחלקות סיעודיות ודיור משלים. המחלקות נמצאו נקיות, חדרי

המטופלים נמצאו נקיים, ומאובזרים באמצעים לשמירה על הפרטיות. המטופלים
נראים טוב, לבושים בביגוד אישי, נקי, מסודר ומותאם לעונה. השטחים הציבוריים

כוללים חדר אוכל, פינות ישיבות קטנות במחלקות ובמרפסת.

כוח אדם:
העו"ס בעלת תואר שני בעבודה סוציאלית והתמתחות ב"חוק" ותואר ראשון במשפטים,

וותק מקצוע 15 שנה וותק במוסד כשנה ו8 חודשים.  בוגרת טיפול משפחתי ובעלת
תעודת מגשרת, השתלמה בקורס "ניהול בית אבות". עובדת 2 ימים בשבוע, יום ב’

 8:00 עד 16:00, ד’ 9:00 עד 18:00 ויום שישי לסירוגין  8:00 עד 12:00, 19
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ש"ש (נטו).

החוזקים בעבודת העבודה סוציאלית:

קבלת מטופל והסתגלות
* בקבלה משפחות מקבלות חוברת זכויות. 

פעילות מקצועית של העובד הסוציאלי
* מתקיימת הדרכה לעובדים חדשים ע"י העו"ס. 

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

* מתקיימים מגוון של פעילויות קבוצתיות  ע"י מתנדבים.   מתנדבים עוברים הדרכה ומקבלים ליווי  שוטף. 
* העו"ס מעורבת ופועלת בפיתוח הקשרים עם הקהילה וגיוס מתנדבים למען שיתוף הקהילה בחיי המוסד. 

* העו"ס מיידעת את המשפחות לגבי קבוצות תמיכה בקהילה. 
* החל מתאריך 28.11.17 מתקיימת עבודה קבוצתית עם מטופלים פעם בחודש, מטרת הקבוצה הינה חיזוק

החיבור חברתי בין המטופלים. 

פעילות העו"ס בנושא "חוק זכויות החולה"
* העו"ס מיידע/ת את המטופלים לגבי זכויותיהם ופועל/ת למימושם : כן 

פעילות העו"ס בתחום זקנים נפגעי התעמרות
* בוצעה הדרכה לצוות בתאריך 16.11.16 בנושא מניעת התעללות. 

תחומים הטעונים תיקון ושיפור:

כוח אדם
* התקינה אינה תואמת את דרישת הנוהל. יש להגדיל את התקן לפי הנדרש בנוהל (הערה חוזרת). 

תצפית חדרים ושטחים ציבוריים
* בתצפית נצפה מידע רפואי על לוח המודעות (אזור ציבורי) של המטופלים. אין לפרסם פרטים אישים של

מטופלים, יש לחסות את המידע. 
* יש להמשיך  ולהשקיע בטיפוח החדרים בעיקר בנושא חפצים אישיים על מנת לתת הרגשה ביתית במקום. 

* בבקרה נמצאו שמיכות של בתי חולים , הדבר מדגיש את האווירה וההרגשה המוסדית ללא צורך (הערה חוזרת). 
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פעילות העו"ס בתחום הקבוצתי והקהילתי
* העו"ס מקיים פעילות קבוצתית עם משפחות : לא 

* לא מתקיימת עבודה קבוצתית עם משפחות. יש לפעול לאיתור צרכים ולפתח את הנושא על בסיס תחומי עניין
משותפים. 

פעילות העו"ס בנושא "חוק זכויות החולה"
* פעילות העו"ס בעת אשפוז המטופל (בבי"ח כללי) : חלקי 

* יש לערוך הערכת צרכים לכל המטופלים לצורך ייפוי כוח לטיפול רפואי לפי סעיף 16 או מנוי אפוטרופוס וסיוע
במימוש התהליך. 

פעילות העו"ס בתחום זקנים נפגעי התעמרות
* יש לאפשר  הכשרה מקצועית בתחום מניעת התעמרות לעו"ס מרכזת הוועדה המוסדית. 

* יש לשפר את הפרוטוקולים של וועדת מניעת התעמרות כולל: תיאור המקרה, שמות של המעורבים, החלטות
ומסקנות. 

* יש לתעד מעקב אחר יישום החלטות חברי הוועדה המוסדית בפרוטוקול וברשומת המטופל. 

עבודת הצוות הרב מקצועי
* יש להקפיד על  סיכום משוקף דיון בישיבות הצוות הרב מקצועי. 

* יש להרחיב את בניית הנהלים הפנימיים המותאמים להתנהלות המוסדית . 
* הדרכה  לצוות מיועדת לכל אנשי הצוות. 

הבטחת תנאים לעבודת העובד/ת הסוציאלי/ת
* לעו"ס יש משרד משותף עם הדיאטנית. יש לאפשר לעו"ס סביבת עבודה הנדרשת לקיום עבודתה. 

ניהול מידע ומעקב - רשומת מטופל
* התערבויות שוטפות וסיכום טיפול תקופתי : תעוד חלקי 

* יש לשפר את התיעוד לרצף טיפולי. חסר תיעוד בתהליכים ובתכניות הטיפול שנקבעו ובמעקבים . 
* יש לתעד התערבות מקצועית  בנושאים כמו פגישות, שיחות ואירועים משמעותיים עם מטופלים ובני

משפחותיהם. 
* יש לרכז מידע עבור מטופלים, כולל מעקב על נושאים  שונים  בתיק הסוציאלי. 

הערות לסיכום:
השירות הסוציאלי מבצע עבודה טובה, העו"ס מכירה את המטופלים ומשפחותיהם,

 פועלת למצוי זכויותיהם ומעורבת בעשייה קהילתי במוסד. הקפדה על תיועד
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תהליכי עבודה במסגרת הטיפול הפרטני חשובה לקדם את השירות.
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80%* 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-

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) 

* נקודות דיגום ותקינות ברזי דיגום : מצב לא תקין 
* רמת כלור נותר על פי דרישות : מתאים חלקית 

* טרם נמסרו למשרדנו תוכניות מעודכנות של מערכות מים קרים וחמים ומערכת ביוב של כל המוסד. 
* דיגום מים לגילוי חיידקי לגיונלה מבצעים רק בנקודה אחת ולא בשתיים כנדרש ולא מבצעים בדיקה מלאה הכוללת

גם מים קרים כנדרש. 
* בדיגום חודשי לא מתבצע דיגום מברז הכיור במטבח כנדרש. 

* בדיקת רמת כלור במי שתייה יש לבצע באמצעות ערכה דיגיטאלית. 
* לאישור טיפול שנתי במאגר מי שתייה לא מצורפת תעודת בדיקה מיקרוביאלית כנדרש. 
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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 : חלקי 
* טמפרטורת מים בברזים מתאימה לבטיחות המשתמשים : חלקי 

* ברזים וראשי מקלחת מטופלים נגד אבנית, מחוטאים ונבדקו : תקינות וטיפול חלקיים 
* ראשי מקלחות נגועים באבנית. 

* חסר אישור של טיפול שנתי של אוגרי מים חמים. 
* טמפרטורה שנמדדה בנקודות הקצה עמדה על 39 עד 42 מעלות, לדברי בעל העסק במוסד הותקן ווסת יחיד לכל

המוסד בניגוד לדרישותינו להתקנת אבי 

מערכות אספקת מים קרים וחמים - הגנת רשת מי שתיה
* בחדר אשפה צינור גמיש מחובר ישירות לקו מי שתייה ולא דרך האביזר למניעת זרימה חוזרת. 

איסוף פסולת ופינויה
* לפחי אשפה חסרים מכסים ודוושות כנדרש. 

* לא הוצג אישור פינוי תרופות פגי תוקף. 
* בחדר אשפה בקירות חסרים אריחי קרמיקה. 

תשתית, חדרי האשפוז, תחזוקת מחלקה ורווחת המטופל - ניקיון ותחזוקה שוטפת
* מבנה של המוסד טעון שיפוץ שמתוכנן במסגרת שידרוג המחלקות. 

* בחדרי שירותים נצפו ברזים עם כתמי חלודה, קירות עם סימני רטיבות. 

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

* מצב שירותים ומקלחות : מותאם ותקין חלקית 
* נצפו מיטות עם כתמי חלודה. 

* כיסאות רחצה בלויים. 

רווחת המטופל - טיפול לא רפואי בגוף האדם
* חסר רישיון העסק לפדיקוריסטית החיצונית שעובדת במוסד. 

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

* בחדר כלים מאחסנים יחד עם אשפה, חומרים וציוד ניקוי וגם ציוד נקי - סידור 
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* אוגרים עם כביסה מלוכלכת חלקם ללא מכסה, נמצאו במסדרון ולא בחדר ייעודי - סידור לקוי.

מכבסה וכביסה
* מצב סביבת העבודה במכבסה : התאמה ותקינות חלקיים 

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

* במכבסה פתח כניסה אחד, אין תזרים נכון תהליכי העבודה. 
* רמת הסדר והניקיון במכבסה טעונה שיפור. 
* חסר נוהל לטיפול בכביסה נגועה בסקביאס. 

* חסרים אמצעי מיגון לעובד המטפל בכביסה מלוכלכת במקום. 

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

* חדר פיזיותרפיה נמצא במקלט ועדיין מאחסנים בו ציוד מחלקתי שונה בניגוד לנדרש.

אספקת מזון למחלקות וחלוקתו  - קבלת המזון במחלקה
* לא מתבצעת בקרת טמפרטורה של מזון מרוסק, וגם בארוחת בוקר וערב. 

מטבחון עזר - מטבח חלוקה
* מצב פיזי וטמפרטורה של מקררים ואחסון מזון : תקין ומתאים חלקית 

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

* קיום ותקינות יחידות קירור, טמפרטורת המזון במקרר ורישומה : חלקי 
* בקרה יומית של טמפרטורת מזון מבצעים רק בארוחת צהריים ללא ארוחת בוקר / ער 

* ערכי טמפרטורה שנמדדה במזון הוכן בשיטת ’בשל - קרר’ עמדו 4+ עד 7+ מעלות לעו# 
* חסר מחסן למזון יבש, אחסון מבצעים בארון הנמצא לפני כניסה למטבח. 

* מקרר ביצים נמצא מחוץ למטבח וסמוך לשירותים - סידור פסול. 

הכנת המזון ובישול - מטבח/ים - מצב כללי
* תחת לכיורים מאחסנים כלים נקיים - סידור פסול. 

* מצב פיזי של המטבח טעון שיפור. 

הכנת המזון ובישול - עמדות העבודה ומדורים במטבח
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* ציוד לריסוק מזון מנוייד בין שתי המחלקות - סידור פסול. 
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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:
במוסד מועסקת רוקחת בהיקף משרה של 5.5 שעות שבועיות

החוזקים בעבודת הרוקחות:

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

בשנתיים אחרונות 

חדר שירותי רוקחות במוסד
* החדר ייעודי ומיקומו הולם : כן 

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

* ניהול יומן התערבויות ועדכונו אחת לרבעון: בדיקת אבחנות מול תרופות, בדיקת מתן בהתאם להנחיות למניעת
תופעות לוואי ואינטראקציות בין תרופות, ריסוק מותר וכו’ : לכל תיקי החולים 
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* ביצוע בקרה בכל מחלקה ותיעוד מלא ומפורט של ממצאיה : אחת לשבועיים לפחות 

תחומים הטעונים תיקון ושיפור:

שירות רוקחות מוסדיים - אחסון וסידור תרופות ותוקפן
* במקרר התרופות אוגר טמפ’, פורקים האוגר פעם בשבוע בלבד בימי עבודת הרוקחת. יש לפרוק על בסיס יומיומי 

שירותי רוקחות מוסדיים - ספרות מקצועית ומסמכים ישימים
* אוגדן הוראות החוק ממוחשב. יש לדאוג כי יהיה מלא 

* נוהל 126 אינו מעודכן 

אחסון תרופות במחלקות אשפוז
* שוב נמצא כי בסעודית א’ אזור אחסון התרופות חשוך. יש להגביר התאורה 

* בשתי המחלקות טיפות עיניים וטיפות אוזניים מאוחסנות יחדיו תחת שילוט טיפות עיניים בלבד 
* בסעודית ב’ מינונים שונים של קלקסן, להם אריזות דומות, מאוחסנים בצמידות וללא הפרדה 

* בסעודית ב’ נמצאו זריקות קלקסן ללא אריזה 
* בסעודית ב’ נמצאו טיפות עיניים אשר תוקפן פג 

* בסעודית ב’ עגלת חלוקת התרופות חלודה ותאי התרופות אינם נקיים 

אחסון תרופות בקרור במחלקות אשפוז
* בשתי המחלקות אין מקררי תרופות. בהתאם להנחיות האגף לגריאטריה ולנוהל 126 יש לרכוש מקררים ולנטר

בהם הטמפ’ 

מתן תרופות במחלקות אשפוז
* בשתי המחלקות חוצי הכדורים נמצאו חלודים ולא נקיים 

* מטופלים רבים מקבלים שילוב של מס’ בנזודיאזפינים ולא תמיד תחת התוויה מתאימה 
* נמצאה מטופלת המקבלת משחה אנטיביוטית באופן קבוע וללא אבחנה. הרוקחת לא העירה על כך 

* לאחת המטופלות ניתנה הוראה להפסיק הטיפול בתרופה "לוריוון" בפועל נמצא כי מקבלת את התרופה 

בקרת סמים מסוכנים במחלקה
* שוב, כמו במס’ ביקורות, נמצא כי אין שומרים את העתק המרשם יחד עם פנקס הסמים המחלקתי כנדרש. 

תחומים שלא נבדקו/לא רלוונטי:

מתן תרופות במחלקות אשפוז
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* לשני מטופלים הסובלים מסכרת לא נבדקו רמות HA1C משך תקופה ארוכה. הרוקחת לא העירה על כך
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נספח ג’ 
תקן מול מצבה - כוח אדם מקצועי - רפואה סיעוד ומקצועות הבריאות

ל- 60 מיטות ברישוי ול-59 מיטות בפועל

תקן כוח אדם
נדרש מינימלי

ברוטו

כוח אדם בפועל
ברוטו

פער באחוזיםפער

0.1821.17 1.06 0.88 רופא/ה
1.6114.82 310.8612.47אח/ות

4.67 0.00 אח/ות מעשי/ת
3.06-28.19- 7.79 10.86אח/ות מוסמכ/ת

0.030.14 20.6520.68כח עזר
0.10-16.40- 0.52 0.63 עובד/ת סוציאלי/ת

0.067.07 0.94 0.88 פיזיותרפיסט/ית
0.05-16.66- 0.27 0.33 מרפא/ה בעיסוק

0.3232.00 1.32 1.00 מדריכ/ת תעסוקה
0.0516.66 0.38 0.33 דיאטנ/ית

0.6311.62 6.05 5.42 1רוקח/ת
1.00-14.28- 6.00 7.00 10קלינאי/ת תקשורת

חישוב התקן הוא בשעות שבועיות ולא באחוזי משרה. למקצועות,רוקח/ת,קלינאי/ת תקשורת.1
אחיות = מעשיות + מוסמכות.3

שעות יעוץ ותקינה לחודש.10
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נספח ג’ 
תקן מול מצבה - כוח אדם מנהלי ומשקי
ל- 60 מיטות ברישוי ול-59 מיטות בפועל

תקן כוח אדם
נדרש מינימלי

ברוטו

כוח אדם בפועל
ברוטו

פער באחוזיםפער

מנהל/ת
אדמיניסטרטיבי

 0.55 1.00 0.4481.45

0.4481.45 1.00 0.55 אב בית/מנהל משק
0.58139.52 1.00 0.41 עובד/ת אחזקה

0.0819.76 0.50 0.41 מחסנאי
0.55-100.00- 0.00 0.55 טבח/ית ראשי/ת

0.17-10.17- 1.50 1.67 עובד/ת מטבח
0.207.14 3.00 2.80 עובד/ת ניקיון

0.28-100.00- 0.00 0.28 משגיח כשרות
0.15-100.00- 0.00 0.15 8חצרן/גנן
0.4481.45 1.00 0.55 מזכירה

חצרן/גנן שירות קנוי.8
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נספח ד ’
רמת איכות הטיפול

ניקוד אחרון לפי בקרה אחרונה       :0.00    מתאריך :01.08.2016
ניקוד מותאם אחרון לפי בקרה אחרונה :        32.00 

שיוך לפרוגרמה חדשה על פי הצהרת המוסד : 
זמן הרישוי טרם הבקרה הנוכחית :12 חודשים  תאריך סיום הרשיון : 01.03.2018

התאמת המחלקה לתשושי נפש לתנאי המכרז:לא רלוונטי

תאריך הבקרה : 15.02.2017
התאמת המחלקה לתשושי נפש לתנאי המכרז לפי הבקרה הנוכחית : לא רלוונטי

ניקודאמות מידה לרמת איכות הטיפול
14.00              סכום ציוני הבקרה

3.00               בריאות הסביבה

3.00               שיעור אחיות עם קורס על בסיסי בגריאטריה

2.00               שיעור אחיות עם תואר אקדמי

2.00               קורסים\עדכון ידע לצוות

0.00               חת"ש צוות בין 8-24 שעות שנתיות

0.00               חת"ש צוות מעל 24 שעות שנתיות

0.00               מומחיות רופא הבית

4.00               יועצים

3.00               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

0.00               תקשורת רפואית ממוחשבת לכל המקצועות

33.00            סה"כ (ללא משך רישוי)

עמוד 33 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


