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לשכת בריאות מחוז אשקלון

תאריך: 29.06.2017

סימוכין: 500039471

לכבוד
ד"ר דרוז’ניקוב טטיאנה

מנהל/ת רפואי/ת
(237L0 קוד מוסד) קופריקה נכסים

5דב ברייר
אשקלון 78354

ד"ר נכבד/ה,
הנדון: סיכום הבקרה ב"קופריקה נכסים" מיום 12.06.2017

מצ"ב דו"ח הבקרה שנערכה במוסדכם, ביום 12.06.2017.
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 ארליוב אולגה
   סגנית גריאטרית מחוזית

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 מיכאל גדלביץ’, רופא מחוזי, לשכת בריאות אשקלון מחוז אשקלון.

ד"ר  אולגה  ארליוב, סגנית גריאטר מחוזי, לשכת בריאות אשקלון מחוז אשקלון.
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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דו"ח הבקרה

( 237L0 ) קופריקה נכסים
דב ברייר 5 אשקלון

תאריך הבקרה: 12.06.2017

בתאריך 12.06.2017 נערכה בקרה תקופתית במהלך תקופת רישוי קיים, בבי"ח הגריאטרי, ע"י צוות מחוז1.
אשקלון. הבקרה 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 דרוז’ניקוב טטיאנה מ.ר.3.29698.

להלן הרכב הצוות ותחום בקרתו:4.
גברת ד"ר ארליוב אולגה, סגנית גריאטרית מחוזית. -* רפואה

גברת אנה פיינשטיין, אחות. -* טיפול סיעודי 

גברת רות לוי, דיאטנית. -* תזונה 

גברת וטורי הילה, מרכזת תחום בקרה. -* פיזיותרפיה 

גברת קוצ’ינסקי אולגה, מרכזת תחום בקרה. -* ריפוי בעיסוק

גברת פרחיה בקר, מרכזת תחום בקרה. -* עבודה סוציאלית

גברת אזולאי אסתי, מרכזת תחום בקרה. -* בריאות הסביבה

גברת שימס טאטיאנה, מרכזת תחום בקרה. -* רוקחות

כללי:

לבי"ח רישיון ל-   128 מיטות מהן:
סה"כ מיטות במח’ סיעודיות:   104

סה"כ מיטות במח’ תשושי נפש:    24
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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

323030סיעודית א
363636סיעודית ב
363535סיעודית ג

2425025מוגנתתשושי נפש א
0    0    0    0    25   101  126  128      סה"כ

סה"כ שהו במחלקות   126 מאושפזים בפועל.
להלן תמהיל המאושפזים לפי הגורמים המממנים הבאים:

132 מטופלים במימון משרד הבריאות.
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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: 30.10.2017.

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

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

הערכת הבקרה לפי תחומים

(6)
טוב מאוד
94-100

(5)
כ.טוב מאוד

87-93

(4)
טוב

80-86

(3)
טעון שיפור

73-79

(2)
טעון שיפור רב

66-72

(1)
נכשל
0-65

   X רפואה

   X סיעוד

   X תזונה

   X פיזיותרפיה

   X ריפוי בעיסוק

   X עבודה סוציאלית

   X בריאות הסביבה

   X רוקחות
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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-

תיאור כללי:
בית האבות אחוזת הורים פועל משנת 2006, שוכן בשכונת מגורים אפרידר באשקלון,

המוסד בנוי על פי פרוגרמה חדשה. במוסד 4 מחלקות: 3 סיעודיות ומחלקה אחת
 לתשושי נפש.

במוסד מנהל אדמיניסטרטיבי ותיק- כלכלן במקצועו, המנהלת הרפואית מומחית
ברפואה פנימית, אך היא לא בעלת התמחות בגריאטריה.

במוסד מועסקת יועצת גריאטרית ותיקה. האחות הראשית יחסית חדשה במקום, אך עם
ניסיון רב בתחום הגריאטריה עובדת במוסד מזה כ- 9 חודשים.

כוח אדם:
המנהלת הרפואית אינה גריאטרית, אך נוהגת לבדוק מטופלים חדשים במשך חודש

במחלקות סיעודיות, בבקרה נמצא מטופל שלא נבדק ע’’י המנהלת הרפואית.
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היועצת הגריאטרית הינה רופאה ותיקה עם ניסיון רב בתחום, מעורבת בבדיקת
חולים חדשים במחלקת תשושי נפש, מטפלת במקרים מורכבים, מקבלת החלטות על

תכניות טיפול. ניכר מאמץ לצמצם תרופות לחולים עם פוליפרמצי.
במוסד עובדת רופאת בית ותיקה -בעלת הכשרה בגריאטריה אשר עברה קורס עדכני

בגריאטריה לאחרונה, מכירה היטב את כל המטופלים במחלקות שלה. הרופאה עובדת
 בשלוש מחלקות כולל מחלקת תשושי נפש.

לאחרונה במוסד החלה לעבוד רופאה חדשה, מתמחה ברפואת משפחה היא עובדת ב-0.5
משרה במחלקה סיעודית. הרופאה עבדה שנים רבות במערך גריאטרי ובמוסד בתור
אחות אחראית, מכירה היטב את כללי העבודה במערך הגריאטרי ובמוסד, אך עדיין

לא קבלה הכשרה רפואית בגריאטריה.
תקינה רפואית במוסד לא תואמת בדרישות הנוהל. שעות העבודה של הרופאים לא

מותאמות לדרישות התקן.

החוזקים בעבודת הרפואה:

כוח אדם
* רופאות הבית מכירות היטב את כל המטופלים ומסורות לתפקיד. 

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 

* אמצעים לעדכון ידע בתחום הפנימית והגריאטריה : ספרות עדכנית, אינטרנט 
* היערכות מוסדית להתמודדות עם זיהומים : קיום נוהל פנימי 

* תכנון ויישום "הבטחת השגחה רפואית בכל היממה". (זמינות ותיעוד;כוננות/תורנות) : יישום תקין 
* הסדר ייעוץ רפואי (לא גריאטרי) : קבוע 

* הסדר יועץ גריאטרי : קיים 
* תעוד הייעוצים בתחום גריאטריה : מלא 

* היערכות  המוסד וקיום נוהל פנימי לשמירה על סביבה בטיחותית ומניעת נפילות ותאונות וישומו : מלאה 
* במוסד מועסקת יועצת גריאטרית, מעורבת בקבלת החלטות במקרים מורכבים. 

קשר עם משפחות
* זמינות הרופא למשפחות תכנון ותיעוד השיחות בקבלה, אחת לתקופה ובמצבי משבר : מלא 

* דיון בקבלה/תקופתי, על מצבי סוף החיים, קיום הנחיות מקדימות : מתקיימים 
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* מתבצע תיאום ציפיות עם המשפחות בקבלה ובזמני המשבר, קיים תעוד מפורט. 

רופא בית
* הכרת המטופלים ובעיותיהם הרפואיות : טובה 

* הכרה ויישום נהלי רפואה ונהלי רוחב של האגף לגריאטריה : מלא 

איכות הרשומה בקבלה הרפואית של המטופל
* אנמנזה : טובה 

* בדיקה גופנית : טובה ומלאה 
* התייחסות ספציפית לתסמונות גריאטריות : מלאה 

* תרופות בקבלתו, תיאור תרשים EKG : רישום מלא 
* סיכום ותכנית טיפול: אבחנות, תרופות, תזונה ופרארפואי : מלא תוך התייחסות לאבחנות 

* קבלה ממוחשבת, אנמנזה ובדיקה גופנית איכותית. 

מעקב רפואי שוטף
* אבחון וטיפול בעיות דחופות. יישום ותעוד בהתאם להרשאת מתן טיפול חריף (IV) : לבעל הרשאה, מלא ותקין 

* אבחון וטיפול בבעיות משקל והזנה (כולל הזנה אנטראלית) : מלא ותקין 
* יישום מעקב אחר בעיות כרוניות, לרבות מניעה  וטיפול של פצעי לחץ : יישום מלא 

* הכללת המידע הנחוץ בעת הפנייה למוסד רפואי אחר : מלאה 
* מתבצע כנדרש, קיים עדכון תרופות, בדיקות רופא. 

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

* הוראות מתן תרופות אנטי פסיכוטיות - רישום, דיון ונימוק : תקין 

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

* רישום, נימוק ומעקב רפואי של תוצאות בדיקות לא תקינות : מלא 
* מתבצעות כנדרש, קיימת התייחסות לבדיקות מעבדה חריגות. 

בדיקה תקופתית אחת ל - 3 חודשים
* התייחסות לבעיות חדשות וממצאים חדשים רלבנטיים : מלאה 

* התייחסות לשינוי במצב תפקודי וקוגנטיבי : מלאה 
* תכנית טיפול, כולל התייחסות רב מקצועית : מלאה 
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פעילות צוות רב מקצועי במחלקה
* תדירות ישיבות הצוות לגבי כל חולה : טובה 

* סיכום ישיבת הצוות  ותכניות טיפול רב מקצועית, התייחסות לישיבה קודמת : מלא 
* נימוק ודיון בצוות רב מקצועי על שימוש באמצעים מגבילים או אמצעים לייצוב ותמיכת  המטופל כשגרת טיפול :

מעקב רפואי ודיון בישיבת צוות 
* מנגנוני תקשורת בין אנשי הצוות : מלא 

* מתבצע בתדירות תקינה, דיון וקבלת החלטות מתבצע תוך כדי התייחסות לתסמינים גריאטריים. 

דו"ח אירוע חריג
* רישום בדו"ח אירוע חריג ע"י רופא  והמעקב אחר תוצאותיו : תקין 

תיקי מטופלים שעזבו את המחלקה (כולל פטירות)
* סיכום רפואי של האשפוז לרבות מכתב שחרור/הפניה : מלא 

* סיכום רפואי הוא איכותי ומלא. 

רפואה מונעת ורפואה פליאטיבית
* ביצוע מדיניות לחיסוני שפעת ופנוימוקוק למטופלים : מלא 

* קיום תכניות מיוחדות במוסד ומעורבות הרופא: היערכות למתן טיפול פליאטיבי, התייחסות רופא למדד כאב
והטיפול בעקבותיו : קיימות עם מעורבות 

* פעילות על פי הנחיות לטיפול בנשאי חיידקים עמידים ובמניעת זיהומים : קיימת 
* למוסד אישור לטיפול תוך ורידי, מבוצע שימוש מושכל בטיפול זה דבר המונע הפניות תדירות לבית החולים. 

תחומים הטעונים תיקון ושיפור:

עבודת המנהל הרפואי
* הכשרת מנהל רפואי : מומחה בפנימית ו/או רפואת משפחה 

* הכרת החוזרים והנהלים של משרד הבריאות ושל אגף לגריאטריה : חלקית גבוהה והכרת עדכונים 
* יישום התחומים לשיפור מהבקרה הקודמת : חלקי 

* במוסד עובדת מנהלת רפואית רופאה פנימאית ולא גריאטרית. 

רופא בית
* הכשרת רופא בית : השתלמות בגריאטריה 

* רופאת בית חדשה לא עברה הכשרה רשמית בגריאטריה. 
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איכות הרשומה בקבלה הרפואית של המטופל
* הערכה קוגנטיבית : מתבצעת (בהתרשמות בלבד) 
* הערכה תפקודית : מתבצעת (בהתרשמות בלבד) 

* הערכה קוגניטיבית ותפקודית מתבצעת בהתרשמות בלבד, המנהלת הרפואית לא תמיד בודקת חולים חדשים. 

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

* לא תמיד מתבצע עדכון אבחנות. 

הוראות רפואיות והוראות למתן תרופות
* בדיקה תקופתית של רישום תרופות לטיפול הניתן בפועל והתייחסות ל"ריבוי תרופות" : חלקי 

* האחיות בעת השוואת תרופות לא חותמות עם חותמת. 

רפואה מונעת ורפואה פליאטיבית
* מוודא מתן חיסונים קבועים ותקופתיים לצוות המטפל (חדש וותיק) ונותן לצוות הסברים : חלקי 

* מתן חיסונים במוסד טעון שיפור. 

הערות לסיכום:
חל שיפור באיכות טיפול רפואי במוסד לעומת הבקרה הקודמת. נכון להיום טיפול

רפואי במוסד כמעט טוב מאוד. במוסד עובדת יועצת גריאטרית ותיקה אשר מקבלת
החלטות מושכלות במקרים מורכבים.

במוסד עובדת רופאה ותיקה מכירה היטב את המטופלים, בעלת הכשרה ברפואה
גריאטרית. התקבלה רופאה חדשה, מתמחה ברפואת משפחה, בעלת מוטיבציה מאוד
גבוהה לעבוד במוסד. רופאה חדשה מתכננת לעבור קורס בגריאטריה במסגרת לימודי

 ההתמחות. יחד עם זאת יישום תחומי לשיפור הוא חלקי בלבד. עדיין מתבצעת
הערכה קוגניטיבית ותפקודית בקבלת חולה חדש בהתרשמות בלבד.
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88%* 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:
נערכה בקרה מתוכננת במטרה להערכת תפקוד הצוות הסיעודי, אמצע רישוי.

בית אבות ותיק, 3 מחלקות סיעודיות ומחלקה אחת לתשושי נפש.
האחות הראשית בעלת ידע וניסיון בתחום הגריאטריה, מנהלת שירותי סיעוד במוסד

כ -9 חודשים.

כוח אדם:
סידור עבודה של האחיות מוסדי, לא מחלקתי, הדבר מקשה על תהליכי עבודה ובניית

תכנית עבודה מחלקתית וכן מנוגד ולנהלי משרד הבריאות.
סידור עבודה של אחיות מתבסס על משמרות כפולות ושעות נוספות מרובות. הערה
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חוזרת מבקרות קודמות.
צוות מטפלים אינו תואם דרישה, מורגש  מחסור, סידור עבודה של המטפלים מתבסס

על משמרות ארוכות ושעות נוספות. הערכה חוזרת מבקרה קודמת.

החוזקים בעבודת הטיפול סיעודי:

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

* קיימים תהליכי בקרה פנימיים תקופתיים הנעשים באופן שיטתי ומובנה. 

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

אומדן סיעודי ורישום אנמנזה
* מתבצעים לפי הנדרש בנוהל. 

תכנית טיפול בקבלה לאשפוז
* קיימת תכנית טיפול. 

תקשורת
* קיימת העברת מידע בין האחות הראשית לשאר אנשי הצוות במוסד. 

הפרשות
* מתקיימות הולכות ייזומות לשימור שליטה. 

עדכון מקצועי
* הוקמו ועדות מקצועיות בנושאים שונים. 

* קיימים נאמני נושא ברמה מחלקתית וברמה מוסדית. 

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

טיפול בכאב
* במוסד ניתנת חשיבות לטיפול בכאב חריף או כרוני, מתבצעים אומדנים כנדרש. 

זכויות החולה
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* בחדרי המטופלים הותקנו מצלמות בהסכמת האפוטרופוס. 

תחומים הטעונים תיקון ושיפור:

כללי
* יש למנות סגנית לאחות ראשית ולהגדיר סמכויות וחלוקת תפקידים ברורה. 

* צריך לקבוע ולפרסם שעות קבלה לאחות ראשית. 

כוח אדם
* יש למנות סגנית לאחות ראשית ולהגדיר סמכויות וחלוקת תפקידים ברורה. 

* יש להמשיך בקליטת אחיות ובניסיון להפחית למינימום את השעות הנוספות. 
* בבדיקת ס.עבודה נמצא כי מטפלים עובדים משמרות כפולות 7 ימ’ בשבוע ללא יום מנוחה שבועי. הדבר עלול

לסכן את בטיחות המטופל ובריאות העובד. 
* סידור עבודה עדיין מוסדי. יש לבנות צוות קבוע בכל מחלקה. 

* תקינת האחיות אינה עומדת בדרישות התקן. 
* תקינת המטפלים אינה עומדת בדרישות התקן. 

* אין לאפשר עבודה במשמרות כפולות של 16 שעות ערב ולילה באופן קבוע. 
* אחיות עובדות משמרות כפולות ומשמרות לילה רצופות כ 3-4 פעמים בשבוע, הדבר פוגע בעירנות הצוות, יש

לצמצם את התופעה. 
* באחריות הנהלת המוסד יש לגייס צוות אחיות מוסמכות. 

הבטחת הסביבה
* מניעת אירועים חריגים כמו נפילות מטופלים בעזרת שימוש ציוד בטיחותי ותקין. 

* על האחות הראשית והנהלת המוסד לדאוג לזמינות ומלאי ציוד כולל אמצעים תקינים ובטיחותיים להידוק חולים. 

תקשורת
* יש לאפשר גישה לסידור עבודה בכל מחלקה. 

הזנה והאכלה
* יש  להגדיל את טווחי הזמן בין הארוחות השונות במהלך היום. 

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

* יש לדאוג לחשיפה רוחבית בפעילות חת"ש. 
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מניעת זיהומים
* מתקן לחיטוי כלי מניקור/פדיקור לא תקין. אין הפרדה בין כלים משומשים לנקיים. לטיפול ההנהלה באופן מיידי. 

* במוסד מופעל שירות טיפול בציפורניים, בחדר המיועד לכך נמצא לכלוך, שולחן עבודה מכוסה במגבת מלוכלכת. 
* על הנהלת המוסד לדאוג לבטיחות הדיירים בתחום מניעת זיהומים בהפעלת פרוצדורות כמו טיפול בציפורניים. 
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77%* 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 קיים מטבח מרכזי אשר מכין, מבשל וטוחן את המזון עבור כל הראוחות.

צוות המטבח יציב.
בכל מחלקה קיים מטבח קצה אשר משמש לחלוקת הארוחות לדיירים.

כוח אדם:
דיאטנית וותיקה במקצוע, בתחום ובמוסד. עובדת בהקף משרה של 24 ש"ש, שלושה

פעמים בשבוע. הדיאטנית אחראית על תחום מערך המזון ועל הטיפול התזונתי
לדיירים.

החוזקים בעבודת התזונה:

כללי
* הדיאטנית ערכה במטבחונים פלקטים עם תמונותשל מזונות ותרגום שם המנות לשלוש שפות לטובת עובדי

המוסד.
* הדיאטנית ערכה הדרכות תזונתיות לצוותי המחלקות בנושא סוגי הזנות  ובנושא הגבלות תזונתיות. 

איכות ובטיחות המזון
* מרקם טחון: מנת הפחמימה הטחונה בארוחת צהריים הינה לפי התפריט הרגיל. בנוסף גם מכינים מידי יום פירה

תפוחי אדמה עם טעמים מגוונים. 
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* יש לציין שימוש בבשר בקר טחון איכותי. 
* המטבח המבשל במוסד מאפשר התייחסות לבקשות הדיירים ובני משפחותיהם כגון הכנת מזון בנרפד ללא רוטב

וללא תיבול. 

הגשת ארוחות צהריים - תצפית
* בישול המזון נעשה בסגנון ביתי.  הגשה אסטטית. 

* האווירה בחדר האוכל נעימה ומקדמת אכילה. 

התנהלות הטיפול התזונתי מטופל במצב תזונתי לא תקין - תיעוד ומעקב
* עפ"י בדיקת תיקים, טיפול ומעקב תזונתי מנוהל היטב על ידי הדיאטנית. 

תחומים הטעונים תיקון ושיפור:

איכות ובטיחות המזון
* בישול המזון על פי אסופת מתכונים מחושבת: אין מתכונים סטנדרטיים להכנת מרבית המנות. הערה חוזרת. דבר
זה פוגע בגודל מנה ובערך התזונתי של המנה. לדוגמא: אין מתכונים להכנת ירקות מבושלים.ביום הבקרה לא הוכן

כמות מספקת של ירק מבושל על מנת להגיש 100גר’ לסועד לפי הנוהל.
* תיעוד תהליכי הבטחת/אבטחת הגשת המזון (לפי נספח 500-1): אינם מתבצעים בכל התחומים הנדרשים. 

* פריסת זמני הארוחות אינה נאותה. יש להגדיל טווחי השעות בין הארוחות,  למעט בין ארוחת ערב לארוחת בוקר
כאשר יש להקטין את טווח השעות. הערה חוזרת.

* קיום ותיעוד תהליכי עבודה עם המטבח/מערך המזון: לא נמצא תיעוד ביום הבקרה. 
* קיום חישוב רכיבי תזונה ואנרגיה לשלושת ימי תפריט במרקמים השונים מהשנה האחרונה: חישוב אחרון בוצע

לפני מעל לשנה. 

גודלי מנה/גיוון
* גיוון פירות במרקמים השונים: תדירות וגיוון  בכלל המרקמים אינו כנדרש. מוגשת מנת פרי אחת בלבד מידי יום

במקום 2 מנות ביום. מרקם טחון- מקבל מידי יום לפתן אפרסק או רסק תפוח עץ משומר. הערות חוזרת.
* גיוון המזון במרקמים השונים (כל הארוחות): חסר. חשוב לבנות ולעדכן את התפריט עם ראיה כוללנית על מנת

לא לחזור על מנות דומות מספר פעמים באותו שבוע , או בימים רודפים או בכלל באותו יום.
* בנוסף חסר גיוון של גבינות ומוצרי חלב א’ בארוחת ערב. 

* עפ"י דוגמאות מזון, מוגשת אותה מנת עוף ביום שישי בערב וביום שבת בצהריים. הערה חוזרת. 

רשומות מחלקתיות
* טופס רישום גודל מנות והדרכה לכמות כלי הגשה ומספר יחידות רצויות למנה במוסד: חסר. 
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* פרויקטים מחלקתיים בשנה האחרונה: חסר. 

הגשת ארוחות צהריים - תצפית
* ביום הבקרה, המזון הטחון היה דליל מאוד כך גם שלאחר חלוקה נשארה כמות רבה של מזון טחון. ישנה חשיבות

רבה על אופן טחינת המזון על מנת לשמור על מרקם בטוח ועל גודל מנה נדרשת וסבירה.
* הדיאטנית עורכת תצפיות בארוחת בוקר וצהריים אך תצפית וסיכום ביקור דיאטנית בארוחת ערב אינו מתבצע

לפחות אחת לרבעון כנדרש. הערה חוזרת.

התנהלות הטיפול התזונתי מטופל במצב תזונתי לא תקין - תיעוד ומעקב
* עפ"י בדיקת תיקים, קיים מעקב צמוד על משקל הדיירים. יחד עם זאת, חשוב להתייחס למגמות ירידה במשקל. 

* יש להרחיב  את מטרות הטיפול התזונתי ואת ההוראות ביצוע בתוכנית טיפול. 
* על קביעת הרכב תזונתי מומלץ להיות תוך פירוט תיעוד הקריטריונים המקצועיים. 

* תיעוד סיכום ישיבת צוות רב מקצועית בגיליון התזונה: חסר. הערה  חוזרת. 

יישום והלימה
* יש לבצע הערכות תזונתיות מחודשות אחת לחצי שנה. 

הערות לסיכום:
1. ניתן להתרשם מחוסר תהליכי עבודה משותפים במערך המזון המתבטא בליקויים

רבים וחוזרים בתחום.
על הנהלת המוסד והדיאטנית לקדם את מערך המזון.

2. ישנה דיאטנית אחת בלבד במוסד. מומלץ על שליחת הדיאטנית לימי עיון,
לכנסים, לקורסים ולממשקים אחרים עם דיאטנים בתחום הגריאטריה על מנת לקבל

עדכוני ידע בתחום תזונה בגריאטריה.
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90%* 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:
במוסד עובדים שני פיזיותרפיסטים וכוח עזר .

מנהל השירות עובד במוסד בהיקף של משרה מלאה .

החוזקים בעבודת הפיזיותרפיה:

כוח אדם
* פריסת שעות : יעילה 

ארגון השרות
* פריסת צוות במחלקות, חלוקת אחריות והגדרת תפקידים : קיימת 

אבחון פיזיקלי
* אבחון פיזיקלי ראשוני תוך 5 ימים מקבלת המטופל : מבוצע 

מעקב פיזיקאלי ותיעוד הערכה תקופתית
* מעקב פיזיקאלי מתועד לפחות אחת ל-3 חודשים לכל המאושפזים : קיים 
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* מעקב פיזיקאלי מתועד בכל שינוי במצב רפואי ו/או תפקודי : קיים 
* חל שיפור משמעותי בנושא עדכון ארועים רפואיים שעשויים להשפיע על תיפקוד המטופל 

טכנולוגיה לישיבה וניידות
* הפיזיותרפיסט מעורב בהחלטות על שימוש באמצעי הגבלה : מתקיים 

תחומים הטעונים תיקון ושיפור:

פרופיל המטופלים במוסד
* יש להתאים את תדירות הטיפולים עד כמה שניתן לצרכים המשתנים של המטופל 

ארגון השרות
* קיימת ציפיה שגם מתוך צוות הפיזיותרפיה ייצאו יוזמות לקיום פעילויות מכוונות לשיפור איכות הטיפול 

* על מנהל השירות להשלים בהקדם את הקורס העל בסיסי בגריאטריה 

טכנולוגיה לישיבה וניידות
* במוסד ישנו מחסור בכסאות גלגלים בעלי איפיונים מיוחדים (הערה חוזרת) 

הדרכה, השתלמות ותקשורת בין צוותית
* אחד הפיזיותרפיסטים, אחראי מחלקה , עובד בהיקף של חצי משרה, לא עבר כל השתלמות בתחום הגריאטריה 

ציוד טיפולי
* יש לדאוג לחידוש וגיוון הציוד הטיפולי במסגרת דרישות הנוהל ורצוי גם מעבר לכך 

עמוד 20 מתוך 39
רח’ ההסתדרות 2, אשקלון 78278 ת.ד. 

WWW.HEALTH.GOV.IL/ASHKELON :טלפון: 08-6745810 פקס: 08-6745727 דוא"ל



לשכת בריאות מחוז אשקלון

תאריך: 29.06.2017

סימוכין: 500039471

( 237L0 ) קופריקה נכסים
דב ברייר 5 אשקלון

תאריך הבקרה: 12.06.2017

   
91%* 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:
במוסד ממשיך לעבוד צוות יציב שמונה מנהלת שירות בהיקף משרה 23 ש"ש ו-4

מדריכות תעסוקה שעובדות מדי בוקר וחלק מהן גם עובדות 2-3 בשבוע בשעות
אחה"צ. בנוסף יש מדריכה לשעות אחה"צ בלבד. סה"כ בתעסוקה 127 ש"ש

החוזקים בעבודת הריפוי בעיסוק:

הערכה בקבלת מטופל - קבלת מטופל חדש ע"י מרפא/ה בעיסוק
* המרפא/ה בעיסוק מבצע/ת הערכה ראשונית לכל מטופל חדש כנדרש בנהלים. 

 .A.D.L ההערכה מתבצעת כנדרש. כוללת אבחון מוטורי וסנסורי, אבחון קוגניטיבי והערכת *

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

* מתבצע מעקב אחר ביצוע תוכנית ההתערבות כנדרש בנהלים. 

הכרת מטופל חדש ע"י מדריכ/ת תעסוקה
* מדריכת התעסוקה מקיימת היכרות ראשונית עם כל המטופלים, כנדרש על פי הנהלים. 
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פעילות בתעסוקה
* קיימת פעילות תעסוקתית מגוונת התואמת את צרכי המטופלים ויכולותיהם. 

* הפעילויות מותאמות גם למטופלים בעלי יכולות מועטות. 
* תוכנית הפעילות מגוונת ומתבצעת באופן קבוצתי ופרטני וכוללת תנועה, אקטואליה, משחקים קוגניטיביים, יצירה

ועוד. 
* מתקיימת פעילות קבוצתית מגוונת מותאמת ומתועדת כנדרש. 

* מתקיימת הפעלה קבוצתית מידי יום כנדרש. 
* מתקיימת הפעלה של קבוצות נושא אחת לשבוע כנדרש. 

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

* בנוסף קיים חדר המשמש לצורכי משרד ואחסון ציוד התעסוקה. 
* במקומות ההפעלה קיימים לוחות התמצאות, לוחות פעילות, שעון, וקישוט סביבתי ואקטואלי הכולל תצוגה של

עבודות המטופלים. 
* קיימים ארונות או פתרונות אחסון באזור הפעילות. 

* קיים לוח התמצאות רב תרבותי. 
* במקום חדר תחושה שהיה באחת המחלקות התחילו לאבזר פינה לגרייה חושית. בתכנון להכין פינה כזאת בכל

המחלקות. 

ציוד ואביזרים
* הציוד ברפוי בעיסוק כולל ערכות הערכה ואבחון פורמאליות. 

* הציוד לטיפול בריפוי בעיסוק כולל מחשב המחובר לאינטרנט. 
* קיימים חלקי אבחונים שמתאימים לאוכלוסייה. 

* קיים ציוד עשיר, מגוון ומותאם להפעלה פרטנית וקבוצתית בתעסוקה. 
* קיימים משחקים ואמצעי הפעלה שנבנו על ידי הצוות ומותאמים לצורכי האוכלוסייה. 

 .DVD קיים ציוד נלווה הכולל טלוויזיה במסך רחב, מערכת שמע ו *
* קיימות ערכות נושאים מגוונות עשירות ומתחדשות. 

* התקינו מערכת אינטרנט אלחוטי. 
* במחלקת תשושי הנפש נבנה לוח אביזרים לדיירים המשוטטים. כמו כן משפצים את המרפסת הסמוכה. 

* רכשו נגני מוסיקה MP-3 ושני טאבלטים להפעלת הדיירים. יש מסך בכניסה שמציג תמונות מפעילות השוטפת
של המוסד. 

הדרכה ותקשורת
* מנהל/ת שירות הריפוי בעיסוק והתעסוקה מקיימת ישיבות צוות עם מדריכות התעסוקה לפחות אחת לחודש
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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 משתתפ/ת בתוכניות החת"ש של המוסד, מדריכה ומנחה את הצוות הרב מקצועי בנושאים
הקשורים לתחומי התערבותה. 

העשרה ונהלים
* המרפא/ה בעיסוק השתתפ/ה בימי עיון מקצועיים. 

* מדריכת/ות התעסוקה השתתפה/ו בקורסי העשרה ובימי עיון. 
* מתקיימות מסיבות בימי הולדת ובחגים. 

* במהלך השנה נערכו פרויקטים יפים- מחוברים לקהילה, טיול מחוץ למוסד בשיתוף חיילים, תעסוקה אחה"צ ע"י
מטפלים. 

* מתבצעת הערכת עובד אחת לשנה כנדרש. 
* נבנה כלי בקרה פנימית ובאחת המחלקות נעשתה בקרה כזאת. 

תחומים הטעונים תיקון ושיפור:

ישום תכנית הטיפול
* יש לדאוג שבכל התיקים תהיה התאמה בין תוכנית טיפול ומטרות לבין תוכנית הפעלה בתעסוקה. 

* מקרים של הגבלת ידיים  ( כפי שראינו בבקרה- במטרה למנוע שליפה בלתי רצויה של זונדה) חשוב לבחון
אופציות נוספות לפתרון הסוגיה ולתעד את הדיון, השיקולים והמסקנות.

פעילות בתעסוקה
* חשוב לעדכן לוח פעילות שישקף נכונה את הפעילות המתבצעת בפועל. 

* שימוש במדיה- יש מקום להעמיק ולהסדיר את השימוש כדי ליצור התאמה אישית יותר לדיירים ירודים. 

העשרה ונהלים
* מדריכת/ות התעסוקה לא עברה/ו את הקורס הבסיסי למדריכות תעסוקה בגריאטריה 

יישום המלצות מבקרה קודמת
* ההתייחסות להמלצות  בקרה קודמת הינה חלקית בלבד. 
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95%* 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:
מדובר במוסד ותיק, צוות עובדים יציב. המטופלים לבושים בלבוש אישי מתאים

לעונה, מביעים שביעות רצון מהטיפול במקום.
לאחרונה בוצעו פרוקטים בתחום ההגשה התרבותי לשונית, בקרות פנימיות כמו גם

פרוקייטים לשיפור איכות חיי הדיירים,
הוצאתם לטיול מחוץ למוסד ניסיונות לחזק את הקשר בין הדיירים לבין הקהילה.
באולם הכניזסה לבית הוצב מסך טלויזיה המציג פעילויות ותמונות מהווי המקום.

כוח אדם:
במוסד  מועסקות 2 עובדות סוציאליות ותיקות במקום. מנהלת השרות הסוציאלי

עובדת במשרה מליאה 5 ימים בשובע מ-08:00-16:00 ועובדת סוציאלית נוספת בחצי
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משרה.
שלוש פעמים בשבוע בין 09:00-15:00.

שותפות באחריות על המחלקות כולן ואף תחומי הטיפול שבאחריות העבודת
הסוציאלית. עובדות בשיתוף פעולה מצויין תוך מתן מענה מיטבי למטופלים ול

צורכי המוסד.

החוזקים בעבודת העבודה סוציאלית:

קבלת מטופל והסתגלות
* המשפחה מקבלת הדרכה תוך 48 שעות ראשונות מקליטת המטופל : כן 

* מבצעת את תהליך הקליטה, המעקב וההסתגלות במקצועיות רבה. 

פעילות מקצועית של העובד הסוציאלי
* פעילות העו"ס לשמירת פרטיות המטופל (טיפול אישי, רצון הדייר וכו’) : כן 

* ביגוד אישי למטופל, נקי, מסומן ובהתאם למידה ולעונה : קיים 
* העו"ס מעורבות ופעילות בכל התחומים הנוגעים לרווחת המטופלים 

שביעות רצון המטופל
* יחס הצוות : שביעות רצון גבוהה 

* מיזוג אוויר בחדר ובשטחים ציבוריים : שביעות רצון גבוהה 
* טמפרטורת המים לרחצה : שביעות רצון גבוהה 

* שטחים ציבוריים (ח.אוכל, מסדרונות, ח.יום, פינות אירוח, גינה) : שביעות רצון גבוהה 
* שביעות רצון גבוהה מיחס הצוות ומתן מענה לצרכים ולרצונות האישיים. 

תצפית חדרים ושטחים ציבוריים
* מרחבים ציבוריים - מיקום, ניקיון, מידת שימוש לנוחות המטופלים והמשפחות (ח.אוכל, ח.יום, פינות אירוח, לובי,

שירותים למבקרים) : משביע רצון 
* נשמרת פרטיות בסביבת המטופל  ובמהלך הטיפול האישי : כן 

* הנגשת מידע לרווחת המטופלים והמשפחות (תכנית פעילות, זכויות המטופל ותפריט) : כן 
* ניכרת השקעה רבה בקישוט החללים המשותפים תוך שימוש במשאבי קהילה 

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

* מפתחת יוזמה ייחודית בתחום פעילות קהילתית. 
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* שותפה ומעורבת בפעילות התרבותית - חברתית. 

פעילות העו"ס בנושא "חוק זכויות החולה"
* פעילות העו"ס בנושא אפוטרופוס/יפוי כח כולל הערכת צרכים, טיפול במינוי ומעקב : כן 

* יוזמת עפ"י צורך הערכה ודיון במינוי אפוטרופוס, מטפלת בנושא על כל היבטיו. 
* מקיימת מעקב אחר ביקורי משפחות ומתערבת עפ"י הצורך. 

פעילות העו"ס בתחום זקנים נפגעי התעמרות
* פעילות העו"ס לאיתור וטיפול בנפגעי התעמרות : כן 

* העו"ס מקיים/ת פעילות להטמעה ולרענון הנהלים בקרב הצוות הרב מקצועי : כן 
* פועלת להעלאת מודעות בנושא בקרב המטופלים, בני המשפחה והצוות. 

טיפול בניצולי שואה
* פעילות העו"ס להעלאת מודעות הצוות לצרכים יחודיים של ניצולי שואה : קיימת 

עבודת הצוות הרב מקצועי
* העו"ס יוזם/שותף בפיתוח הצוות הרב מקצועי : כן 

* מתקיימות ישיבות צוות רב מקצועי בהתאם לנוהל (תדירות, מעקב,נוכחות צוות) : כן 
* מתקיים רישום ישיבות צוות רב מקצועיות בהתאם לנוהל (פרוטוקול רישום בתיק המטופל ותיק ריכוז פרוטוקולים)

: כן 
* העו"ס משתתף/ת בישיבות צוות בנושאים כלליים כגון ישיבות צוות בכיר וקיים תיעוד בהתאם : כן 

* מתקיימים באופן שוטף תהליכי העברת מידע ושיתוף פעולה בין העו"ס לבין הצוות המקצועי לשיפור רווחת
המטופל. 

* העו"ס תורמת מעולם הידע המקצועי שלה לפיתוח ולהעשרת הצוות הרב מקצועי. 
* העו"ס לוקחת חלק פעיל בישיבות הצוות הבכיר. 

* נעשם פרוייקטים נאים תוך שיתוף פעולה בין העו"ס ואנשי צוות אחרים 
* נעשם פרוייקטים נאים תוך שיתוף פעולה בין העו"ס ואנשי צוות אחרים 

הבטחת תנאים לעבודת העובד/ת הסוציאלי/ת
* התייחסות להמלצות בקרה קודמת : כן 

* קבלת הדרכה מקצועית : כן 
* העו"ס משתתפת בימי עיון והשתלמויות. 

שביעות רצון משפחות
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* שביעות רצון מיחס הצוות : שביעות רצון גבוהה 
* שביעות רצון מהתנאים הסביבתיים, מיזוג האוויר ומים חמים לרחצה : שביעות רצון גבוהה 

שיתוף המשפחה בהחלטות
* אתה מוזמן לפגישות עם הצוות במוסד : כן 

* מציעים לך להשתתף בפעילויות המוסד : כן 
* שביעות רצון גבוהה משיתוף המשפחה בתכניות הטיפול (ובהתאם לשינויים במצב המטופל). 

תחומים הטעונים תיקון ושיפור:

פעילות מקצועית של העובד הסוציאלי
* הרחבת ההתערבות והלווי של העו"ס בקליטת העובדים החדשים והעובדים הזרים 

תצפית חדרים ושטחים ציבוריים
* חדרי המטופלים נקיים ומסודרים : חלקי 

פעילות העו"ס בתחום הקבוצתי והקהילתי
* העו"ס מקיים פעילות קבוצתית עם משפחות : לא 

* חשוב להתחיל בקיום תוכנית תמיכה לצוות המטפלות 

פעילות העו"ס בנושא "חוק זכויות החולה"
* יש מקוםל יש לפרסם קיומה של ועדת התעמרות וכן ועדה לבדיקת תלונות 

טיפול תומך במטופל ובמשפחה
* העו"ס מטפל/ת ופועל/ת עפ"י הנוהל,  במטופל הנוטה למות, במשפחתו ובצוות : חלקי 

* יש לפעול להטמעת הנושא בקרב בני משפחה מטופלים וחברי הצוות 

עבודת הצוות הרב מקצועי
* מומלץ שימוש בחומרי הצילום מהמשטחים הציבוריים לצורכי הדרכת צוות 

ניהול מידע ומעקב - תיק ריכוז מתנדבים
* תיעוד עבודה קבוצתית : תעוד חלקי 

הערות לסיכום:
העבודה הסוציאלית במוסד מצויינת, יציבה ומחוייבת למטופלים . העו"ס מעורבות
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ביזום פעילויות חברתיות וקהילתיות לשיפור איכות חיי הדיירים,
זאת בשיתוף עם אנשי צוות אחרים. כך נעשתה פעילות להוצאתם של דיירים מרותקים

לפעילות מחוץ למוסד, בסיוע חיילים ואנשי צוות.
העבודה הפרטנית טובה מאוד , הובעה שביעות רצון    של בני משפחה ממידת

השיתוף במצבם ובדרכי הטיפול ביקיריהם. ערב המשפחות שקויים
הביא לחיזוק הקשר.

ראויה לציון תוכנית הבקרה הפנימית שהוחל בה לאחרונה ביוזמת ההנהלה.
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74%* בריאות הסביבה:  

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

החוזקים בעבודת הבריאות הסביבה:

מערכות אספקת מים קרים וחמים - אספקת מיי שתיה
* סריקת מתכות במים : תקינה,בתדירות נכונה 

* תקינות וחיטוי מאגר מים : תקין, נקי מחוטא ומדווח 

מערכות אספקת מים קרים וחמים - מים חמים ומקלחות
* מצב דוודי מים חמים ואוגרי מים חמים תקינים, מנוקים ומחוטאים, עוברים טיפול שנתי וכוללים מדי טמפרטורה,

ברזי ניקוז ומדבקות, לפי ההנחיות : תקינים ומטופלים לפי ההנחיות 
* טמפרטורת מים במערכת אספקת מים חמים (עד הברזים). נדרש 55 - 60 מעלות צלסיוס. יעילות סחרור מים

חמים : תקין ולפי ההנחיות 
* ברזים וראשי מקלחת מטופלים נגד אבנית, מחוטאים ונבדקו : מטופל כנדרש תוצאה טובה 

עמוד 29 מתוך 39
רח’ ההסתדרות 2, אשקלון 78278 ת.ד. 

WWW.HEALTH.GOV.IL/ASHKELON :טלפון: 08-6745810 פקס: 08-6745727 דוא"ל



לשכת בריאות מחוז אשקלון

תאריך: 29.06.2017

סימוכין: 500039471

( 237L0 ) קופריקה נכסים
דב ברייר 5 אשקלון

תאריך הבקרה: 12.06.2017

מערכות אספקת מים קרים וחמים - הגנת רשת מי שתיה
* התיעוד על אביזרי הגנת רשת מים מעודכן לכל שנה : מעודכן 

איסוף פסולת ופינויה
* איסוף פסולת זיהומית כנדרש : מתבצע במלואו לפי הדרישות 

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

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

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) 

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

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 : לא מתבצע 

מכבסה וכביסה
* מצב סביבת העבודה במכבסה : לא תקין/לא מתאים 

אספקת מזון למחלקות וחלוקתו  - קבלת המזון במחלקה
* אחראי קבלת מזון במחלקה קיים, מבקר את איכות המזון והטמפרטורה בקבלה ומתעד : תקין בחלקו 

הכנת המזון ובישול - קבלת מזון במוסד ומחסן מזון
* קיום רישיונות של ספקי מזון,תעודות משלוח של ספקים ואישורי בדיקת רופא וטרינר של הרשות : לא תקין 

הכנת המזון ובישול - נתונים כלליים על מערך הכנת מזון ובישול
* התאמת שיטת הבישול לאישור : ב- לא תואמת לאישור 

* שטח המטבח/ים מספק ותואם את היקף הבישול במקום : לא תקין 
* שירות יועץ בטיחות מזון : לא קיים 
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* ביצוע בדיקות מזון, בקרת HACCP ;GMP בקרת טמפרטורה ע"י העובדים וחיבור מדי טמפרטורה לרשם/מחשב
: לא תקין 

* הדרכת העובדים : לא קיימת 

הכנת המזון ובישול - עמדות העבודה ומדורים במטבח
* שמירת פס ייצור והפרדת מזון גולמי ממזון מוכן (כולל באחסון) : לא קיימת/לא תקינה 

* בדיקת טמפרטורה בעת הבקרה : חלקי 

הערות לסיכום:
מרבית דרישותינו מבקרה קודמת מתאריך 9.5.16 טרם הושלמו.

המוסד נדרש לשדרג את המטבח על מנת להמשיך לבשל בו ועל מנת להתאים אותו
לדרישות משרדנו, אך למרות מכתבי הערותינו שהאחרון מהם נשלח בתאריך 20.11.16

עד ליום הבקרה המוסד לא השלים את דרישותינו ולא תיקן את התכנית.
יש לציין כי מטבח המוסד נסגר בעבר ואף הנהלת המוסד הוזמנה לברור בנושא

הפעלת המטבח לפני כשנה.
אנו רואים בחומרה רבה את התנהלות המוסד בתחום זה והתעלמותו מקידום הנושא

כנדרש.
הערות למטבח:

יש להוציא ציוד שאינו שייך.
חסרים מדפים ביחידות הקרור.

מחסן יבש עמוס מידי ולא מאוורר.
לא בוצעה הפרדה בין ביצים, ירקות ומוצרי חלב.

מזון בתהליך עדיין מאוחסן במקרר הפשרה.
יש להחליף מדפים חלודים במדור שטיפת כלים.

יש לנקות פתח אוורור מדור שטיפת כלים.
יש להתקין אביזרים למניעת זרימה חוזרת על צינורות גמישים במטבח.

יש להחליף/לנקות מדפים במדור שטיפת כלים ולהעמיד את הכלים באופן שיבטיח
ייבוש ראוי.

יש להחזיק קלסר ובו כל הרישיונות הרלבנטיים של ספקי המזון (רישיון יצרן,
רישיון עסק, רישין רכב להובלה).

יש לבדוק את טמפ’  המזון לפני הגשתו לדייר לרבות מזון טחון. כמו כן, אין
התייחסות והסקת מסקנות מקבלת תוצאות נמוכות במדידת טמפ’ המזון לאורך השבוע

שקדם לביקורת.
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יש לנקות כיור שטיפת ידיים ולתקן חרסינה שבורה.
יש לנקות עגלת ביצים ולטפל בחלודה, במידה ולא ניתן יש להחליף את עגלת

הביצים.
יש להחליף מדפים חלודים במקררים.

יש להוריד טמפ’ חלל המטבח במדור עיבוד בשר ומדור חיתוך ירקות ל-20 מע"צ.
פתרון פלטות חימום אינו נותן מענה לנושא שמירת טמפ’.

הערות לתחום המים:
יש להגיש תכנית דיגום מים אשר תפרט את נקודות הדיגום למים הקרים ולמים

החמים לרבות דיגום לגיונלה  בהתאם למשטר הזרימה ולנקודות תורפה במערכת
אספקת המים. על הנקודות לשקף תמונה מייצגת של מערכת אספקת מים קרים וחמים.

יש לטפל בתוצאות חריגות של בדיקות מים בהתאם לנהלי משרדנו ולבצע את
הטיפולים הנדרשים והדיגומים בעקבות כך בזמן הנדרש.

יש לבדוק כלור חופשי בנקודות מייצגות ולכייל את המכשיר אחת לשנה.
יש להוסיף נקודות דיגום ללגיונלה.

טיפול לא רפואי בגוף האדם: במוסד נמצא חדר המיועד לכך ומשמש בעיקר לפדיקור
ומניקור.

החדר אינו מתאים לייעודו, אינו נקי ורמתו התברואית ירודה.
יש להתאים את המקום ואת הטיפול לדרישות התקנות לטיפול לא רפואי. כמו כן, יש

להשתמש אך ורק בתכשירים המאושרים ע"י משרד הבריאות.
כביסה: המוסד משתמש בשירותי מכבסה חיצונית בעלת רישיון עסק, יחד עם זאת

עדיין ממשיך לכבס סינרים במוסד. יש להתאים את חדר הכביסה לייעודו ע"פ
דרישותינו. יתר על כן, לא קיבלתם אישור לכבס בתוך המחלקה.

הערות כלליות:
לנקות מוקדי עובש במקלחות ולהחליף מראות חלודות.

להגביר ניקיון במקומות הנדרשים.
להמשיך בהחלפת/תיקון ארוניות סדוקות/שבורות.

לבדוק נושא נזילה בתקרה אקוסטית במחלקה מוגנת.
להתקין אביזר למניעת זרימה חוזרת בקו הזנת מים לדחסנית.

סיכום:
ניכר כי חלה ירידה בהתנהלות ובהתייחסות המוסד לנושאי בריאות הסביבה.
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82%* 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 אחראית בהיקף של 10.5 ש’’ש.

החוזקים בעבודת הרוקחות:

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

בשנתיים אחרונות 
* ניהול על פי הדינים, הנהלים וההוראות הרלבנטיים לתפקידו : כן 

חדר שירותי רוקחות במוסד
* החדר ייעודי ומיקומו הולם : כן 

* החדר מצויד במתקנים הנדרשים : כן 
* בחדר פועל מזגן תקין ככל שנדרש : כן 

* סדר כללי (רצפה, קירות, צבע, ריהוט) : כן 
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שירות רוקחות מוסדיים - אחסון וסידור תרופות ותוקפן
* אחסון בתנאים נאותים : כן 

* תוקף התרופות בטווח התאריך : כן 

שירות רוקחות מוסדיים - רכש אספקה וביעור תרופות
* הזמנות מתבצעות ע"י הרוקח : כן 
* רכש מספקים מורשים בלבד : כן 

* רמת מלאי התרופות מתאימה לצורך טיפול שוטף והולם במטופלים : כן 
* הוצאה לבלאי מבוצעת בהתאם להוראות : כן 

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

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

שירותי רוקחות מוסדיים - ספרות מקצועית ומסמכים ישימים
* מסמכים ישימים : כן 

אחסון תרופות במחלקות אשפוז
* מיקום וגודל הולמים : כן 

* ארון בר-נעילה הנגיש לצוות המקצועי בלבד : כן 
* הפרדה: פנימי/חיצוני כולל שילוט בהתאם : כן 
* הפרדה בין תכשירים שונים/חוזקים שונים : כן 

* תא נפרד לכל תרופה/מטופל ושילוטו בהתאם לתכולה : כן 
* התרופות מוחזקות באריזות המקוריות : כן 

* המידע על אריזות מגש גזורות עדיין כולל: שם התכשיר, חוזק, מס’ אצווה, תאריך תפוגה : כן 
* טמפ’ בטווח הנדרש : כן 

* סדר וניקיון כללי : כן 
* הפרדה בין תכשירים שונים/חוזקים שונים : כן 

* סדר וניקיון כללי : כן 

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

תרופות אישיות במחלקות אשפוז
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* סימון שם מטופל על תווית התרופות האישיות : כן 
* התכשיר בתוקף מיום הפתיחה : כן 

מתן תרופות במחלקות אשפוז
* הימצאות הנחיות עדכניות - רשימת טבליות אסורות לכתישה/חציה והזנה אנטרלית : כן 

* הרוקח איתר אינטראקציות משמעותיות ודיווח לרופא : כן 
* במחלקה ניתנות תרופות בתזמון ומתן נכון : כן 

* התרופות ניתנות בהתאם להוראות הרופא - כיסוי תרופתי : כן 
* ביצוע מעקב אחר רמות בדם של תרופות : כן 

תחומים הטעונים תיקון ושיפור:

חדר שירותי רוקחות במוסד
* החדר מצויד במתקני עזר לרוקח (מחשב, כספת, טלפון) : לא 

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

* נמצא כי מעכב אחרי טמפ’ בחדר תרופות מתבצע 3 פעמים בשבוע -נוגד לנדרש בנוהל מס’126 
* תוקף התרופות בטווח התאריך : לא 
* תוקף התרופות בטווח התאריך : לא 

שירותי רוקחות מוסדיים - בקרה רוקחית במוסד
* ניהול יומן התערבויות ועדכונו אחת לרבעון: בדיקת אבחנות מול תרופות, בדיקת מתן בהתאם להנחיות למניעת

תופעות לוואי ואינטראקציות בין תרופות, ריסוק מותר וכו’ : ל 50% -70% מהתיקים 

שירותי רוקחות מוסדיים - ספרות מקצועית ומסמכים ישימים
* ספרות מקצועית עדכנית : לא 

 MEDIC 2016 , GERIATRIC DOSAGE HANDBOOK 2014 במוסד נמצא *

שירותי רוקחות מוסדיים - תיקון ליקויים
* ביצוע מעקב ותיקון ליקויים מבקרות קודמות : לא תוקן 

אחסון תרופות במחלקות אשפוז
* עגלת טיפולים - התרופות מוחזקות באריזות מקוריות ובסימון הולם : לא 

* נמצא כי שם תרופה על המדבקה אשר הודבקה לכלי לא תואם לתוכן 
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* נמצא תכשיר IODO VIT 1LITR עד 04.2017 
* נמצאו תכשירם ללא סימון תאריך פתיחה :  DOPICAR TAB, ELTROXIN 50MG,100MG יש לערוךבדיקה

גורפת בכל המחלקות אשפוז על מנת להתר ולסמן תכשירים הנדרשים בסימון תאריך פתיחה ע’’י יצרן תרופות

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

* נמצא כי בין תאריכי 21-25/5 היו חריגות טמפ’ מתווח התקין, ניתנה הוראה להשמדת מלאי אינסולינים שעבר
הקפאה 

תרופות אישיות במחלקות אשפוז
* סימון תאריך פתיחה בתכשירים שנדרש : באופן חלקי 

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

* כלי כתישה נמצא לא נקי 
* יש לבצע רישום תרופות נוזליות בקרדקס באופן מדוייק: שם התרופה, חוזק  במל’ אוטיפה בכל המחלקות של

המוסד

מעקב תיקון ליקויים במחלקות אשפוז
* ביצוע מעקב ותיקון ליקויים מביקורות קודמות : תוקן חלקית 

* נושא תאריכי פתיחה של תכשירים, נעלת ארונות אשר צוות נמצא מחוץ לתחנה, תכשיר פג תוקף 

הערות לסיכום:
טרם בוצע רכש מקררים פרמצבטיים, אוגר נתונים נמצא רק בחדר רוקחות, אין

התקשרות עם מאגרי מידע מקצועים. אבקש להשלים חסר בהקדם.
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לשכת בריאות מחוז אשקלון
תאריך: 29.06.2017

סימוכין: 500039471

( 237L0 ) קופריקה נכסים
דב ברייר 5 אשקלון

תאריך הבקרה: 12.06.2017

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

ל- 128 מיטות ברישוי ול-126 מיטות בפועל

תקן כוח אדם
נדרש מינימלי

ברוטו

כוח אדם בפועל
ברוטו

פער באחוזיםפער

0.06-3.41- 1.71 1.78 רופא/ה
2.179.43 323.0425.21אח/ות

0.0011.65 אח/ות מעשי/ת
9.48-41.16- 423.0413.55אח/ות מוסמכ/ת
0.260.00 1.26 1.00 אח/ות ראשי/ת

0.000.00 0.33 0.33 סגנית אחות
2.41-5.29- 45.7243.30כח עזר

0.3426.48 1.63 1.29 עובד/ת סוציאלי/ת
0.00-0.49- 1.65 1.66 פיזיותרפיסט/ית
0.05-7.52- 0.62 0.68 מרפא/ה בעיסוק

1.5983.81 3.49 1.90 מדריכ/ת תעסוקה
0.000.00 0.66 0.66 דיאטנ/ית

0.000.28 0.26 0.26 רוקח/ת
0.00-14.34-100.00 1014.34קלינאי/ת תקשורת

חישוב התקן הוא בשעות שבועיות ולא באחוזי משרה. למקצועות,קלינאי/ת תקשורת.1
אחיות = מעשיות + מוסמכות.3
אחיות מוסמכות כולל בתוכו את תפקידי הניהול הסיעודי.4

שעות יעוץ ותקינה לחודש.10
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לשכת בריאות מחוז אשקלון
תאריך: 29.06.2017

סימוכין: 500039471

( 237L0 ) קופריקה נכסים
דב ברייר 5 אשקלון

תאריך הבקרה: 12.06.2017

נספח ג’ 
תקן מול מצבה - כוח אדם מנהלי ומשקי

ל- 128 מיטות ברישוי ול-126 מיטות בפועל

תקן כוח אדם
נדרש מינימלי

ברוטו

כוח אדם בפועל
ברוטו

פער באחוזיםפער

מנהל/ת
אדמיניסטרטיבי

 1.00 1.10 0.100.00

0.050.00- 1.10 1.15 אב בית/מנהל משק
0.320.00 1.21 0.88 עובד/ת אחזקה

0.440.00- 0.44 0.88 מחסנאי
0.320.00 1.32 1.00 טבח/ית ראשי/ת

0.320.00 3.85 3.53 עובד/ת מטבח
2.040.00 7.64 5.60 עובד/ת ניקיון

0.500.00 1.10 0.59 משגיח כשרות
0.230.00 0.55 0.31 חצרן/גנן
0.540.00 1.70 1.15 מזכירה
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לשכת בריאות מחוז אשקלון

תאריך: 29.06.2017

סימוכין: 500039471

( 237L0 ) קופריקה נכסים
דב ברייר 5 אשקלון

תאריך הבקרה: 12.06.2017

נספח ד ’
רמת איכות הטיפול

ניקוד אחרון לפי בקרה אחרונה       :0.00    מתאריך :09.05.2016
ניקוד מותאם אחרון לפי בקרה אחרונה :        60.70 

שיוך לפרוגרמה חדשה על פי הצהרת המוסד : 
זמן הרישוי טרם הבקרה הנוכחית :24 חודשים  תאריך סיום הרשיון : 01.06.2018

התאמת המחלקה לתשושי נפש לתנאי המכרז:כן

תאריך הבקרה : 12.06.2017
SC התאמת המחלקה לתשושי נפש לתנאי המכרז לפי הבקרה הנוכחית : כן

ניקודאמות מידה לרמת איכות הטיפול
22.50              סכום ציוני הבקרה

1.00               בריאות הסביבה

0.00               שיעור אחיות עם קורס על בסיסי בגריאטריה

2.00               שיעור אחיות עם תואר אקדמי

0.00               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

8.00               יועצים

0.00               נאמני נושא ועברו הכשרה כנדרש

3.00               הדרכה מרוכזת ב-2 תחומים לפחות

2.00               עיבוד נתונים בתחום 1 לפחות

0.00               מנהל רפואי שהינו גריאטר

IV 2.00               יש אישור למתן

IV 1.00               רישום ע"פ נוהל

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

2.00               רשומה רפואית ממוחשבת לכל המקצועות

2.00               תקשורת רפואית ממוחשבת לכל המקצועות

46.50            סה"כ (ללא משך רישוי)
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