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לשכת בריאות מחוז מרכז

תאריך: 11.06.2017

סימוכין: 500039469

לכבוד
ד"ר ליכטנשטיין אנטולי

מנהל/ת רפואי/ת
(237J7 קוד מוסד) Tender loving care

דרך הים 1
הוד השרון 45247

ד"ר נכבד/ה,
הנדון: סיכום הבקרה ב"Tender loving care" מיום 10.05.2017

מצ"ב דו"ח הבקרה שנערכה במוסדכם, ביום 10.05.2017.
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 גולדנשטיין לאוניד
   גריאטר מחוז מרכז

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 עופרה חבקין, רופאה מחוזית, לשכת בריאות מרכז מחוז מרכז.

ד"ר ערן קופל, רופא נפתי, לשכת בריאות נפתית לשכת בריאות פתח תקוה.
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 מרכז

תאריך: 11.06.2017

סימוכין: 500039469

דו"ח הבקרה

( Tender loving care ( 237J7
דרך הים 1  הוד השרון

תאריך הבקרה: 10.05.2017

בתאריך 10.05.2017 נערכה בקרה לפני חידוש רישוי, בבי"ח הגריאטרי, ע"י צוות מחוז מרכז. הבקרה היתה1.
"בקרת פתע".

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

המנהל/ת הרפואי/ת : ד"ר ליכטנשטיין אנטולי מ.ר.3.25332.

להלן הרכב הצוות ותחום בקרתו:4.
 ד"ר גולץ ילנה, רופאה אחראית בקרה - מחוז מרכז. -* רפואה

גברת ורדי חני, אחות מפקחת מחוז מרכז. -* טיפול סיעודי 

גברת פרנס שחרית, מרכזת תחום בקרה. -* פיזיותרפיה 

גברת נאוה לופטה, מרכזת תחום בקרה. -* ריפוי בעיסוק

גברת איריס פרידמן, מרכזת תחום בקרה. -* עבודה סוציאלית

מר רווה ערן, רוקח בקרות. -* רוקחות

כללי:
.TENDER LOVING CARE המוסד ממוקם בהוד השרון ושייך לרשת בתי אבות סיעודיים

המחלקה הסיעודית נמצאת בקומת הקרקע והמחלקה לתשושי נפש בקומה הראשונה.
לכל מחלקה יש חצר נפרדת.

דיירי המחלקה לתשושי נפש מורדים לחצר דרך מעלית שירות קטנה הממוקמת במטבח
המוסד.

לבי"ח רישיון ל-    66 מיטות מהן:
סה"כ מיטות במח’ סיעודיות:    36

סה"כ מיטות במח’ תשושי נפש:    30
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לשכת בריאות מחוז מרכז

תאריך: 11.06.2017

סימוכין: 500039469

( Tender loving care ( 237J7
דרך הים 1  הוד השרון

תאריך הבקרה: 10.05.2017

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

363131סיעודית א
3033132תשושי נפש א

0    0    0    0    32   32   64   66       סה"כ

סה"כ שהו במחלקות    64 מאושפזים בפועל.
להלן תמהיל המאושפזים לפי הגורמים המממנים הבאים:

48 מטופלים במימון משרד הבריאות.
16 מטופלים במימון פרטי.
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לשכת בריאות מחוז מרכז

תאריך: 11.06.2017

סימוכין: 500039469

( Tender loving care ( 237J7
דרך הים 1  הוד השרון

תאריך הבקרה: 10.05.2017

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

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

אישור כיבוי אש:
אישור כיבוי אש בתוקף עד תאריך: 11.09.2017.

: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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לשכת בריאות מחוז מרכז

תאריך: 11.06.2017

סימוכין: 500039469

( Tender loving care ( 237J7
דרך הים 1  הוד השרון

תאריך הבקרה: 10.05.2017

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

 תזונה

   X פיזיותרפיה

   X ריפוי בעיסוק

   X עבודה סוציאלית

 בריאות הסביבה

   X רוקחות

*- לא בוצעה בקרה בתחומים הבאים : תזונה, בריאות הסביבה.
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לשכת בריאות מחוז מרכז

תאריך: 11.06.2017

סימוכין: 500039469

( Tender loving care ( 237J7
דרך הים 1  הוד השרון

תאריך הבקרה: 10.05.2017

נספח ב’ -  ממצאי הבקרה והנחיות לתיקון

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

97%* רפואה:  
הבקרה בתחום הרפואה כללה את הנושאים הבאים:

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

תיאור כללי:
המחלקה הסיעודית נמצאת בקומת הקרקע והמחלקה לתשושי נפש בקומה הראשונה.

כוח אדם:
המנהל הרפואי- מומחה בגריאטריה, עובד במוסד 10 שעות בשבוע.

שתי רופאות בית נוספות עובדות במוסד.
רופא עיניים מגיע למחלקה אחת לשבוע באופן קבוע. תוצאות הבדיקות מתועדות

ברשומה הרפואית.

החוזקים בעבודת הרפואה:

כללי
* ניהול התיק הרפואי ממוחשב 
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לשכת בריאות מחוז מרכז

תאריך: 11.06.2017

סימוכין: 500039469

( Tender loving care ( 237J7
דרך הים 1  הוד השרון

תאריך הבקרה: 10.05.2017

* קיימת גישה לאינטרנט. 

עבודת המנהל הרפואי
* המנהל הרפואי במוסד מומחה בגריאטריה, ניכרת תרומתו המקצועית לטיפול בדיירים. 

קשר עם משפחות
* יש תיעוד מסודר של שיחות עם משפחות הדיירים. 

איכות הרשומה בקבלה הרפואית של המטופל
* קבלת מטופל חדש מלאה, תוך שימוש בכלי הערכה מובנים ( ביצוע  MMSE  ו  FIM- או KATZ), פענוח א.ק.ג

וכו’. 

מעקב רפואי שוטף
* רישום אבחנות, כולל תסמונות גריאטריות  ועדכונן מעת לעת : תקין 

בדיקות מעבדה
* עיתוי ותדירות ביצוע בדיקות (שגרה, לפי בעיות כרוניות, חדשות) : תקין 

* רישום, נימוק ומעקב רפואי של תוצאות בדיקות לא תקינות : מלא 

בדיקה תקופתית אחת ל - 3 חודשים
* הבדיקה היזומה תדירה ואיכותית. 

דו"ח אירוע חריג
* רישום בדוח אירוע חריג מפורט ומלא, החלטות וועדה לניהול סיכונים ייחודיות ויישומיות. 

תחומים הטעונים תיקון ושיפור:

כללי
* על הנהלת המוסד לדאוג להשתלמות עדכנית בגריאטריה לרופאות הבית. 

פעילות צוות רב מקצועי במחלקה
* יש לשפר העברת מידע חיוני בין הצוות הרפואי-סיעודי לפיזיותרפיסטית. לדוגמה כאשר מתרחשת נפילה

במחלקות  או במקרה של הופעת פצע לחץ לחולה על הצוות הרפואי-סיעודי ליידע על כך את הפיזיותרפיסטית.
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לשכת בריאות מחוז מרכז

תאריך: 11.06.2017

סימוכין: 500039469

( Tender loving care ( 237J7
דרך הים 1  הוד השרון

תאריך הבקרה: 10.05.2017

   
89%* 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:
מנהלת הבית, אחות במקצועה, בעלת ידע רב בתחום הגריאטריה והניהול, ממשיכה

לנהל ולקדם את העשיה הסיעודית. מעורבת בכל הנעשה במקום, דואגת לקיום הדרכת
צוות, לפיקוח ולבקרה. במחלקה לתשושי נפש מונתה אחות מוסמכת ובשתי המחלקות

אחיות אחראיות מוסמכות. הצוות יציב במקום.
בעת הבקרה ישבו הדיירים בחדרים המרכזים והופעלו ע"י מדריכות התעסוקה.

הטיפול הסיעודי ניתן ברמה טובה.

החוזקים בעבודת הטיפול סיעודי:

כללי
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לשכת בריאות מחוז מרכז

תאריך: 11.06.2017

סימוכין: 500039469

( Tender loving care ( 237J7
דרך הים 1  הוד השרון

תאריך הבקרה: 10.05.2017

* האח/ות הראשי/ת בעלת ידע וניסיון מקצועי בתחום גריאטריה. 
* מתקיימת  פעילות חברתית מחוץ למוסד אשר תורמת לשיפור איכות חיי המטופלים. 

* קיים צוות יציב ותחלופת הצוות נמוכה. 
* הוכשרו נאמני נושא בתחומים: מניעת כאב, מניעת פצעים ומניעת זיהומים. 

* נערכו שתי הדרכות מרוכזות בשלושה נושאים במשך חצי שנה: מניעת פצעים, מניעת כאב ומניעת זיהומים. 

עדכון מקצועי
* קיימים נאמני נושא ברמה מחלקתית וברמה מוסדית. 

תחומים הטעונים תיקון ושיפור:

כללי
* נצפה סט עירוי ריק ללא שם הדייר, ללא תאריך וכו’. יש לבנות נהלים בנושא ולהדריך את הצוות. 

אומדן סיעודי ורישום אנמנזה
* יש להדריך את האחיות בכל הקשור לרישום ודיווח. 

מעקב סיעודי
* מעקב אחר הבעיות שזוהו והמשך טיפולן לוקה בחסר. 

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

* יש להקפיד על מילוי כל הפרטים הנדרשים בדו"ח אירוע חריג כולל שעת הודעה לרופא ולמשפחה. 
* תוספי מזון-מומלץ להחזיק את כף החלוקה המקורית מחוץ לקופסה וצמודה אליה. 

* יש לתעד על גבי טופס מובנה ביצוע שינויי תנוחה. 

תקשורת
* בכל ארוע חריג יש לידע את הצוות הרלוונטי בכתב. 

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

* חסרה פעילות מערכתית בנושא שימור שליטה על סוגרים. 

תנועתיות ותנוחה
* ביום הבקרה נצפו מספר גבוה של מטופלים המרותקים באמצעות הגבלה פיזית - יש לנהל דיון חוזר עם אנשי
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צוות רלוונטיים, להציג חלופות לפתרון ולתעד את התהליך. 
* יש להקפיד על רישום מסודר של תוכנית ההולכה, כולל אופן ההולכה וחתימת המוליך. 

* יש לתעד שינויי תנוחה בישיבה. 

טיפול בכאב
* דיירת שנפלה והתאוננה על כאבים נשלחה לבית החולים מבלי שבעיית הכאב טופלה. יש להדריך את הצוות

בנושא. 

מניעת זיהומים
* יש לתעד חיסוני הצוות לדלקת כבד נגיפית מסוג B ובדיקות מנטו מעודכנות. 

זכויות החולה
* יש להקפיד לשמור על פרטיות וצנעת המטופל. 

* יש להעלות את מודעות הצוות בנושא שמירה על זכויות החולה במוסד. 
* נצפה מטפל בעת טיפול דלת החדר נשארה פתוחה, לא ניתן הסבר לדייר, השכיב דייר ללא עזרת מטפל נוסף. יש

לערוך הדרכה מקפת בכל הקשור עקרונות הטיפול שמירה על: כבוד האדם, פרטיות, בטיחות המטופל והמטפל
ועצמאות.
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94%* 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:
במקום עובדים שלושה פיזיותרפיסטים. מנהלת שרותי הפיזיותרפיה ותיקה ומנוסה

בתחום ובנוסף אליה עובדים במקום עוד שני פיזיותרפיסטים, אחראיי מחלקה, אשר
אחד מהם החל את עבודתו במקום בשנה האחרונה והשני עובד במקום כארבע שנים.

השרות ניתן ארבעה ימים בשבוע.

החוזקים בעבודת הפיזיותרפיה:

ארגון השרות
* מונה פיזיותרפיסט אחראי לכל מחלקה. 
* לכל מחלקה קיים דו"ח טיפולים חודשי. 

* השנה התקיימו שני פרויקטים לרווחת הדיירים: בשיתוף מרפא בעיסוק התקיים פרויקט "מידת העזרה הנדרשת
בעת מעבר" ובמחלקת תשושי הנפש התקיים פרויקט "הנעלה". בנוסף, הסתיים פרויקט "שיחה והליכה " שהתקיים

בשיתוף העובדת הסוציאלית.

אבחון פיזיקלי
* האבחון הפיזיקלי ברשומת המטופל מלא ומפורט כנדרש. 
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* האבחון הפיזיקלי הראשוני מתבצע תוך 5 ימים מקבלת המטופל. 

טיפול פרטני
* היקף המטופלים פרטנית במחלקה הסיעודית אופטימלי, תדירות טיפולים שבועית ממוצעת 2-3 בשבוע. 

טיפול בקבוצה
* במחלקה הסיעודית מתקיימת קבוצת פיזיותרפיה אחת ובמחלקת תשושי הנפש מתקיימות שתי קבוצות

פיזיותרפיה. 

הדרכה, השתלמות ותקשורת בין צוותית
* הדרכת עובד חדש מתועדת ומאושרת בחתימתו על גבי טופס ייעודי. 

* הפיזיותרפיסטים, ע"פ תפקידם, משתתפים בישיבות צוות רב תחומיות. 
*  הדרכה מובנית לכל הצוות התקיימה בתאריך 4.4.17 בנושא "רענון מעברים" בתאריך 20.6.17 מתוכננת

הדרכה נוספת בנושא "הגבלות במיטה". 
* בשנת 2016 מנהלת השרות השתתפפה בשני ימי הדרכה מחוזיים. 

תחומים הטעונים תיקון ושיפור:

מעקב פיזיקאלי ותיעוד הערכה תקופתית
* בחלק מן התיקים, המעקב אינו משקף את מצבו של הדייר. נמצאו תיקים בהם לא בוצע מעקב לאחר אשפוז,

פצעי לחץ, נפילות, עדכון סטטוס טיפולי. יש לבצע ולרשום כלי מדידה כפי שהוסבר ביום הבקרה.

טכנולוגיה לישיבה וניידות
* יש להמשיך ולחדש את ציוד הישיבה במקום, ביום הבקרה נצפו שני דיירים יושבים על כסא גלגלים קרוע. בנוסף,
נצפו דיירים אשר ישבו עם אביזרי ישיבה שחוברו בצורה לא תקינה, למשל קשירה הפוכה, כרית הפוכה, כרית ללא

ציפוי.
* חולים רבים נמצאו רתוקים לכסא עם אביזרי הגבלה המעלים רמת הסיכון לפצעים ושפשופים. בשני מיקרים גם

לא נמצאה התאמה בין הרישום, למצב בפועל.

הדרכה, השתלמות ותקשורת בין צוותית
* יש לקיים תקשורת כתובה בין אנשי הצוות הרב מקצועי ולעדכן בזמן ארועים חריגים, אשפוזים פצעים וכדומה. 

* יש לאפשר לכל הפיזיותרפיסטים העובדים במקום לצאת לקורסים ו/או ימי עיון בתחום הגריאטריה. 

תנאים פיזיים
* ביום הבקרה חדר הפיזיותרפיה היה מלוכלך ושימש לאיפסון כריות ישיבה והליכונים. 
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ציוד טיפולי
* מומלץ לרכוש מחשב + תוכנה לחדר הפיזיותרפיה ולהשלים ציוד טיפולי כפי הנדרש בנוהל. 
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83%* 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:
במוסד מחלקה סיעודית ומחלקת תשושי נפש.

כוח אדם:
מרפאה בעיסוק בעלת 34 שנות ותק, עובדת במוסד 9 שנים, יומיים בשבוע - 14

שעות שבועיות.
שתי מדריכות תעסוקה מפעילות את דיירי המוסד בשעות הבוקר ויום אחד בשעות אחר

הצהריים - 45.5 שעות שבועיות בסהכ’.
אחת ממדריכות התעסוקה שבה לעבוד במקום לפני כעשרה חודשים, לאחר תקופה של

מספר תחלופות צוות בשרות התעסוקה במוסד.

החוזקים בעבודת הריפוי בעיסוק:

הערכה בקבלת מטופל - קבלת מטופל חדש ע"י מרפא/ה בעיסוק
* מתבצעות הערכות ראשוניות לכל דייר חדש. 
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הערכת מעקב בקבלת מטופל
* מתקיימים מעקבים תקופתיים הכוללים מטרות טיפול עדכניות. רישום הרצף הטיפולי מוקפד והמבחנים מוחשבו. 

ישום תכנית הטיפול
* המרפאה בעיסוק מתרכזת בהכוונת מדריכות התעסוקה. היא מקיימת קבוצות טיפוליות דו שבועיות

(קוגנטיביות-חוויתיות). 
* היא מתאימה סדים, גלילים ואביזרי עזר תפקודיים בהתאם לצורך. 

פעילות בתעסוקה
* הדיירים מופעלים שישה בקרים בשבוע וחמישה ימים בשעות אחר הצהריים - בידי מדריכות התעסוקה, הצוות

הפרהרפואי ומפעילים חיצוניים. 
* במחלקת תשושי נפש נצפתה פעילות תוססת. דיירי שתי המחלקות יוצאים לפעילות חוץ מחלקתית בחצר הבית

המוגנת בקומת קרקע. 
* חלק מקבוצות הפעילות מכוונות להעצמת הדיירים - הדיירים מלמדים את הצוות מילים ומספרים ברוסית

(לשימוש בעת משחק בינגו) ואף שירים עבריים שמקורם ברוסית.

ציוד ואביזרים
* קיים ציוד לטיפול בדיירים בריפוי בעיסוק וציוד מגוון להפעלת הדיירים בתעסוקה. 

הדרכה ותקשורת
* מתקיימות ישיבות צוות ריפוי בעיסוק ותעסוקה הכוללות הדרכה מובנת. המרפאה בעיסוק מקיימת הערכות עובד

שנתיות למדריכות. 
* נבנה נוהל פנימי לשרות הריפוי בעיסוק והתעסוקה במוסד. 

* המרפאה בעיסוק משתתפת באופן קבוע בישיבות הצוות הרב מקצועיות ומשקפת את תחום עיסוק הדייר. 
* המרפאה בעיסוק שלובה בהדרכות הצוות הרב מקצועי (החתש’). 

העשרה ונהלים
* מדריכות התעסוקה יצאו ליום עיון אחד בשנה החולפת. 

* מתקיימים במוסד שני פרוייקטים רב מקצועיים מיוחדים (פרוייקט הדרכת מטפלים להעברות נכונות ופרוייקט
אקלים מיטבי לארוחות, אשר הסתיים עם יציאתה של הדיאטנית לחופשת לידה).

תחומים הטעונים תיקון ושיפור:

ישום תכנית הטיפול
* חשוב להרחיב את מעגל הדיירים המטופלים (פרטנית/קבוצתית) בריפוי בעיסוק. 
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* ביום הבקרה נצפו מספר דיירים במנח ישיבה לא תקין וללא אביזרי עזר ייעודיים המותאמים אישית למצבם.
מומלץ לבנות נוהל פנימי רב מקצועי ולחלוק את מעקב הנחת הסדים עם צוות המוסד.

הכרת מטופל חדש ע"י מדריכ/ת תעסוקה
* יש להדריך את מדריכות התעסוקה לרישומים (קבלות,מעקבים,נושא) התואמים לדרישות הנהלים. 

פעילות בתעסוקה
* על פעילות הדיירים במחלקה הסיעודית להתאים לתמהיל הדיירים המחלקתי. 

* יש לתת מענה מובנה לדיירים הפחות פעילים במחלקה סיעודית. 

תנאים פיזיים וסביבה
* המרפאה בעיסוק חולקת משרד עם מדריכות התעסוקה, הדיאטנית והפיזיותרפיסטית. יש לארגן חלל בו תוכל

לטפל (פרטנית/קבוצתית) בדיירים. 
* על לוח הפעילות המחלקתי לשקף נאמנה את שעות הפעלת הדיירים (כפי שמתקיים במחלקות). 

* יש לפרט, על גבי לוח הפעילות המחלקתי בכל מחלקה, את נושאי הקבוצות אותן מפעיל הצוות הפרהרפואי
בשעות אחר הצהריים . 

ציוד ואביזרים
* יש לרכוש ציוד טיפולי נוסף, בהתאם לתיעדוף המרפאה בעיסוק. 

* יש לבנות ולעבות את ערכות הנושא להפעלת הדיירים בתעסוקה. 

הדרכה ותקשורת
* המרפאה בעיסוק מקיימת הדרכות פרטניות למדריכות, המתרכזות בקבלות הדיירים החדשים. מומלץ להעמיק

בתכני הדרכה אישיים ולבטא שינוי בתהליכי עבודה.
* יש לבנות נהלים פנימיים נוספים לשרות הריפוי בעיסוק והתעסוקה במוסד, בהתאם להדרכה שניתנה ביום

הבקרה. 
* על המרפאה בעיסוק לבנות טופס להדרכת עובד חדש המחל את עבודתו במוסד. 

העשרה ונהלים
* יש לאפשר למרפאה בעיסוק להשתלם בתחום הריפוי בעיסוק הגריאטרי. כמו כן, על מדריכות התעסוקה

להשתתף בימי עיון בתחום עיסוק הדייר. 
* כדאי לבנות פרוייקטים רב מקצועיים מיוחדים אשר יתרמו לשיפור חיי דיירי המקום. מהנצפה ביום הבקרה מומלץ

לקדם פרוייקט ישיבה מותאמת. 
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לשכת בריאות מחוז מרכז

תאריך: 11.06.2017

סימוכין: 500039469

( Tender loving care ( 237J7
דרך הים 1  הוד השרון

תאריך הבקרה: 10.05.2017

יישום המלצות מבקרה קודמת
* ישנן מספר הערות, הן מנהלתיות והן מקצועיות, החוזרות על עצמן מבקרות קודמות. 

הערות לסיכום:
ניכר כי המרפאה בעיסוק ומדריכות התעסוקה עובדות מתוך תחושת שליחות אמיתית,

במסירות וברגישות לצרכי הדיירים.
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לשכת בריאות מחוז מרכז

תאריך: 11.06.2017

סימוכין: 500039469

( Tender loving care ( 237J7
דרך הים 1  הוד השרון

תאריך הבקרה: 10.05.2017

   
80%* 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-

כוח אדם:
במוסד עובדת עו"ס בעלת ותק של כ-4 שנים במוסד. לעו"ס חדר מרווח ומאובזר

כנדרש.

החוזקים בעבודת העבודה סוציאלית:

תצפית חדרים ושטחים ציבוריים
* השטחים הציבורים והחדרים מרווחים נקיים ומסודרים. 

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

* קיימת פעילות התנדבותית מצומצת במוסד. יש לפעול להרחבת מעגל המתנדבים. 
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לשכת בריאות מחוז מרכז

תאריך: 11.06.2017

סימוכין: 500039469

( Tender loving care ( 237J7
דרך הים 1  הוד השרון

תאריך הבקרה: 10.05.2017

* מקיימת מפגשים קבוצתיים עם דיירים בנושאי אקטואליה וקישורם לחיי הדיירים. 

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

טיפול בניצולי שואה
* התקיים פרוייקט פרח לניצול לדיירי המוסד. 

טיפול תומך במטופל ובמשפחה
* קיימת ועדה מוסדית לטיפול בעניין, נבנו טפסים יעודים לתיעוד השיחות עם המשפחות. 

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

* ישיבות הצוות הרב מקצועי מתקיימות בתדירות רצויה , בנוכחות כל בעלי התפקיד. 

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

* העו"ס משתתפת בימי עיון והשתלמויות. 

ניהול מידע ומעקב - רשומת מטופל
* מתקיים תיעוד מלא ומשקף של ההתערבות המקצועית בתחומים השונים. 

תחומים הטעונים תיקון ושיפור:

כללי
* במהלך הבקרה הופעלו מספר לחצני מצוקה. חלקם לא היו תקינים. 

* יש לוודא את תקינות מערכת לחצני המצוקה בהקדם! 
* מומלץ להעזר במידע הקיים במצלמות בשטחים הציבורים, לצורך למידה ושיפור איכות הטיפול. 

קבלת מטופל והסתגלות
* יש להרחיב את איסוף המידע על הדייר החדש- הסטוריה אישית, חוזקות, חולשות, העדפות ולהעבירם לכל חברי

הצוות המטפל. 

פעילות העו"ס בנושא "חוק זכויות החולה"
* יש לעקוב אחר ביקורי נציגי העמותות לאפוטרופסות, לפעול למיצוי זכויות הדיירים החוסים. 
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לשכת בריאות מחוז מרכז

תאריך: 11.06.2017

סימוכין: 500039469

( Tender loving care ( 237J7
דרך הים 1  הוד השרון

תאריך הבקרה: 10.05.2017

* יש לקבל הסכמת הדייר/ אפוטרופוס על הגבלת תנועה. 

פעילות העו"ס בתחום זקנים נפגעי התעמרות
* קיימת ועדה מוסדית אך ישיבות הוועדה אינן משקפות חשיבה מקיפה לגבי הסוגיות המועלות, קיים חוסר במידע

לגבי אירועים. לא מתקיים מעקב אחר יישום ההמלצות שניתנו.
* יש לשפר בהקדם את עבודת הוועדה למניעת אלימות- בהתאם לנהלים ולהנחיות שניתנו! 

טיפול בניצולי שואה
* מומלץ לקיים הדרכה בנושא מאפיינים יחודים של קשישים ניצולי שואה לצוות. 

טיפול תומך במטופל ובמשפחה
* יש לקיים חשיבה מקצועית בנוגע לביקורים אצל דיירים מאושפזים והשתתפות הצוות בלוויות/שבעה. הפעילות

משמעותית מאוד לדיירים ולמשפחות. 

עבודת הצוות הרב מקצועי
* יש לשפר את טיב ההמלצות הניתנות בישיבות הצוות הרב מקצועי ולדאוג למתן המלצות תואמות לדייר. 

* יש לקיים ישיבות צוות בכיר ובהם לדון על פרוייקטים רב מקצועיים, בעיות כלליות וכד’. 
* קיימים פערי מידע משמעותיים בין חברי הצוות לעו"ס (עדכון כל ארוע חריג, אשפוז). העדר המידע פוגם ביכולת

המקצועית של הצוות!! 
* יש לדאוג לזרימת מידע שוטפת ומעודכנת בין כל חברי הצוות הרב מקצועי. 
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לשכת בריאות מחוז מרכז

תאריך: 11.06.2017

סימוכין: 500039469

( Tender loving care ( 237J7
דרך הים 1  הוד השרון

תאריך הבקרה: 10.05.2017

   
90%* 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:
מוסד ובו שתי מחלקות.

כוח אדם:
במקום עובדת רוקחת על פי תקן השעות הנדרש.

תחומים הטעונים תיקון ושיפור:

פעילות הרוקח/ת במוסד
* יש לשפר מעקב וסדר הטיפול בתיקי המטופלים. 

שירות רוקחות מוסדיים - אחסון וסידור תרופות ותוקפן
* חובה לכתוב תאריכי פתיחה על כל תכשיר הדורש זאת. 

* יש לדאוג לכיול אוגרי טמפרטורה בזמן. 

אחסון תרופות במחלקות אשפוז
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לשכת בריאות מחוז מרכז

תאריך: 11.06.2017

סימוכין: 500039469

( Tender loving care ( 237J7
דרך הים 1  הוד השרון

תאריך הבקרה: 10.05.2017

* יש להקפיד להפריד בין ציוד ותרופות בארונות המחלקה. 
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לשכת בריאות מחוז מרכז
תאריך: 11.06.2017

סימוכין: 500039469

( Tender loving care ( 237J7
דרך הים 1  הוד השרון

תאריך הבקרה: 10.05.2017

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

ל- 66 מיטות ברישוי ול-64 מיטות בפועל

תקן כוח אדם
נדרש מינימלי

ברוטו

כוח אדם בפועל
ברוטו

פער באחוזיםפער

0.5056.11 1.40 0.90 רופא/ה
0.090.88 310.8610.95אח/ות

4.89 0.00 אח/ות מעשי/ת
4.80-44.21- 6.05 10.86אח/ות מוסמכ/ת

1.044.40 23.6024.64כח עזר
0.012.57 0.67 0.66 עובד/ת סוציאלי/ת

0.1521.06 0.90 0.75 פיזיותרפיסט/ית
0.026.94 0.38 0.36 מרפא/ה בעיסוק

0.2323.80 1.23 1.00 מדריכ/ת תעסוקה
0.0412.50 0.37 0.33 דיאטנ/ית

0.386.25 6.58 6.20 1רוקח/ת
1.5220.83 8.85 7.33 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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לשכת בריאות מחוז מרכז
תאריך: 11.06.2017

סימוכין: 500039469

( Tender loving care ( 237J7
דרך הים 1  הוד השרון

תאריך הבקרה: 10.05.2017

נספח ג’ 
תקן מול מצבה - כוח אדם מנהלי ומשקי
ל- 66 מיטות ברישוי ול-64 מיטות בפועל

תקן כוח אדם
נדרש מינימלי

ברוטו

כוח אדם בפועל
ברוטו

פער באחוזיםפער

מנהל/ת
אדמיניסטרטיבי

 0.58 0.60 0.023.44

0.58-100.00- 0.00 0.58 אב בית/מנהל משק
0.3066.66 0.75 0.45 עובד/ת אחזקה

0.45-100.00- 0.00 0.45 מחסנאי
0.58-100.00- 0.00 0.58 טבח/ית ראשי/ת

0.30-16.66- 1.50 1.80 עובד/ת מטבח
0.000.00 3.00 3.00 עובד/ת ניקיון

0.30-100.00- 0.00 0.30 משגיח כשרות
0.16-100.00- 0.00 0.16 8חצרן/גנן
0.4272.41 1.00 0.58 מזכירה

חצרן/גנן שירות קנוי.8
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לשכת בריאות מחוז מרכז

תאריך: 11.06.2017

סימוכין: 500039469

( Tender loving care ( 237J7
דרך הים 1  הוד השרון

תאריך הבקרה: 10.05.2017

נספח ד ’
רמת איכות הטיפול

ניקוד אחרון לפי בקרה אחרונה       :0.00    מתאריך :02.03.2016
ניקוד מותאם אחרון לפי בקרה אחרונה :        67.00 

שיוך לפרוגרמה חדשה על פי הצהרת המוסד : 
זמן הרישוי טרם הבקרה הנוכחית :24 חודשים  תאריך סיום הרשיון : 01.06.2017

התאמת המחלקה לתשושי נפש לתנאי המכרז:כן

תאריך הבקרה : 10.05.2017
BC התאמת המחלקה לתשושי נפש לתנאי המכרז לפי הבקרה הנוכחית : כן

ניקודאמות מידה לרמת איכות הטיפול
24.50              סכום ציוני הבקרה

5.00               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

2.00               חת"ש צוות מעל 24 שעות שנתיות

0.00               מומחיות רופא הבית

4.00               יועצים

3.00               נאמני נושא ועברו הכשרה כנדרש

3.00               הדרכה מרוכזת ב-2 תחומים לפחות

0.00               עיבוד נתונים בתחום 1 לפחות

4.00               מנהל רפואי שהינו גריאטר

IV 0.00               יש אישור למתן

IV 0.00               רישום ע"פ נוהל

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

2.00               רשומה רפואית ממוחשבת לכל המקצועות

2.00               תקשורת רפואית ממוחשבת לכל המקצועות

58.50            סה"כ (ללא משך רישוי)
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