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לשכת בריאות מחוז מרכז

תאריך: 21.05.2017

סימוכין: 500039453

לכבוד
פרופ’ אדונסקי אברהם

מנהל/ת רפואי/ת
(237P3 קוד מוסד) אחוזת בית רעננה

269אחוזה
רעננה 99999

ד"ר נכבד/ה,
הנדון: סיכום הבקרה ב"אחוזת בית רעננה" מיום 25.04.2017

מצ"ב דו"ח הבקרה שנערכה במוסדכם, ביום 25.04.2017.
המנהל הרפואי מתבקש להעביר עותק מדו"ח זה לחברי הנהלת בית החולים הסיעודי-גריאטרי (למנהל

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

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

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

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

  בברכה,

   ד"ר 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.

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.

עמוד 2
רח’ הרצל 91, רמלה 72430 ת.ד. 
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לשכת בריאות מחוז מרכז

תאריך: 21.05.2017

סימוכין: 500039453

דו"ח הבקרה

( 237P3 ) אחוזת בית רעננה
אחוזה 269 רעננה

תאריך הבקרה: 25.04.2017

בתאריך 25.04.2017 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 : פרופ’ אדונסקי אברהם מ.ר.3.13405.

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:

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: 21.05.2017

סימוכין: 500039453

( 237P3 ) אחוזת בית רעננה
אחוזה 269 רעננה

תאריך הבקרה: 25.04.2017

תמהיל מאושפזים:

להלן תמהיל המאושפזים במחלקות הסיעודיות/תשושי נפש:

Ýéשם מחלקה
ÔçÜ×Þ
ÓáÕÞÑ

מס’
מיטות
ברישוי

מס’
מאושפזים

בפועל

מס’
סיעודיים

מס’
תשושי
נפש

מס’
סיעודי
מורכב

מס’
שיקומים

מס’
תשושים

בבי"ח
כללי

363214171סיעודית א
3028199תשושי נפש א

1    17   0    0    9    33   60   66       סה"כ

סה"כ שהו במחלקות    60 מאושפזים בפועל.
להלן תמהיל המאושפזים לפי הגורמים המממנים הבאים:

2 מטופלים במימון משרד הבריאות.
58 מטופלים במימון פרטי.
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לשכת בריאות מחוז מרכז

תאריך: 21.05.2017

סימוכין: 500039453

( 237P3 ) אחוזת בית רעננה
אחוזה 269 רעננה

תאריך הבקרה: 25.04.2017

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

אישור כיבוי אש:
אישור כיבוי אש בתוקף עד תאריך: 18.08.2017.

: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.
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לשכת בריאות מחוז מרכז

תאריך: 21.05.2017

סימוכין: 500039453

( 237P3 ) אחוזת בית רעננה
אחוזה 269 רעננה

תאריך הבקרה: 25.04.2017

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: 21.05.2017

סימוכין: 500039453

( 237P3 ) אחוזת בית רעננה
אחוזה 269 רעננה

תאריך הבקרה: 25.04.2017

נספח ב’ -  ממצאי הבקרה והנחיות לתיקון

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

94%* 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:
המוסד בנוי כקומפלקס של דיור מוגן המכונה "אחוזת בית". בו שתי מחלקות

באחריות משרד הבריאות, מחלקה סיעודית ומחלקה לתשושי נפש.
במחלקה הסיעודית נמצאים דיירים אשר באופן יחסי שמורים קוגניטיבית.

במחלקת תשושי הנפש המכונה "טיפולית" - נמצאים דיירים עם ירידה קוגניטיבית
ניכרת. רוב הדיירים במחלקה ה"טיפולית"- הם סיעודיים.

תמהיל הדיירים המאושפזים במוסד לא תואם לרישיון המוסד.

כוח אדם:
המנהל הרפואי - מומחה ברפואה פנימית ובגריאטריה.

שתי רופאות כלליות עובדות במחלקה הסיעודית ובמחלקה ה"טיפולית" כרופאות בית.
הכוננות במחלקות מחולקת בין שתי רופאות הבית.
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לשכת בריאות מחוז מרכז

תאריך: 21.05.2017

סימוכין: 500039453

( 237P3 ) אחוזת בית רעננה
אחוזה 269 רעננה

תאריך הבקרה: 25.04.2017

אותן רופאות נותנות שירות גם לדיירי הדיור המוגן. כל אחת מהן עובדת במשרה
מלאה כאשר חצי משרה במחלקות של משרד הבריאות.

החוזקים בעבודת הרפואה:

כללי
 ."PARADIGMA"  ניהול התיק הרפואי סיעודי ממוחשב, במוסד משתמשים בתוכנת *

* קיים מעבר אוטומטי של תוצאות בדיקות מעבדה מקופות החולים לתיק הממוחשב של הדייר. 

קשר עם משפחות
* מתבצע תאום ציפיות עם המשפחות בקבלת הדייר ולפי הצורך.  קיים תיעוד מפורט ברשומה הרפואית. 

רופא בית
* רופאות הבית מנוסות, עברו קורס השתלמות באוניברסיטת תל- אביב,  מכירות היטב את הבעיות הכרוניות של

הקשישים. 

איכות הרשומה בקבלה הרפואית של המטופל
* הקבלה הרפואית איכותית ומלאה. כוללת אנמנזה מפורטת. קיימת התייחסות לתסמונות  גריאטריות, תכנית

הטיפול  מותאמת למצב המטופל.

מעקב רפואי שוטף
* מבוצע מעקב שוטף אחרי בעיות כרוניות והדבר מתועד ברשומה הרפואית. 

פעילות צוות רב מקצועי במחלקה
* נעשה דיון בישיבות צוות רב מקצועי על הגבלות פיזיות למטופלים. 

תחומים הטעונים תיקון ושיפור:

מעקב רפואי שוטף
* בכל העברה לבי’’ח כללי יש לתעד בהפניה גם את מצבו התפקודי של החולה,  מצב עורו (גם אם אין פצעי לחץ

והעור תקין) ולצרף דווח סיעודי עדכני (נוהל 1.2.4, סעיף 6.2.1 ).
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לשכת בריאות מחוז מרכז

תאריך: 21.05.2017

סימוכין: 500039453

( 237P3 ) אחוזת בית רעננה
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תאריך הבקרה: 25.04.2017

   
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:
האחות הראשית בעלת ידע וניסיון ניהולי רב. מעורבת בכל העשיה הסיעודית

במחלקות. האחות האחראית של המחלקה הטיפולית סיימה עבודתה. רק לאחר חצי שנה
נמצאה אחות מחליפה שהתחילה עבודתה במקום לפני כשלושה וחצי חודשים מומלץ

לאפשר לאחות תצפיות במחלקה/ ות אחרות.
הצוות הסיעודי עובד בשיתוף פעולה פורה עם הצוות הרב מקצועי.

המחלקות מרווחות, מוארות נמצאות בסיום שיפוץ שנעשה בחדרי הדיירים.
בעת הבקרה נמצאו דיירי המחלקה בחדר המרכזי והופעלו ע"י מדריכת התעסוקה.

הטיפול הסיעודי ניתן ברמה טובה.
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סימוכין: 500039453
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תאריך הבקרה: 25.04.2017

החוזקים בעבודת הטיפול סיעודי:

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

* קיים צוות יציב ותחלופת הצוות נמוכה. 

תחומים הטעונים תיקון ושיפור:

כללי
* בכל הפנייה לבית החולים יש לצרף מידע סיעודי מעודכן לרגע ההפנייה. 

* מומלץ להכשיר נאמני נושא בכל התחומים המומלצים: מניעת זהומים, כאב, עצירות ופצעי לחץ. לוודא שכל נאמן
נושא יערוך הדרכה בתחום הכשרתו.

* יש למנות נאמן מניעת זיהומים על פי נוהל מניעת זיהומים נוהל 0.4.6 סעיף 4.1- הנהלת בית החולים הסיעודי
תמנה נאמן זיהומים מתוך הצוות הסיעודי.

* על הצוות המטפל לענוד תגי זיהויי בהתאם לחוק. 
* יש לערוך נהלים לגבי הפעילות עם המחשב, כניסה אישית על פי קוד של המטפל. 

אומדן סיעודי ורישום אנמנזה
* אין התייחסות מספקת לרקע משפחתי-חברתי של המטופל. 

* במחלקה הטיפולית לא נאסף מידע בסיסי אודות הדייר, אירועי חייו, הרגליו תחביביו וכו’. יש להתייחס לאיסוף
נתונים מלא ושלם ולהעזר בו בבניית תוכנית הטיפול.

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

* במספר דיווחים סיעודיים לא נמצאה התייחסות לבעיות חריפות שצויינו בדיווח. מומלץ לערוך הדרכה בנושא
התיעוד והדיווח. 

תרופות
* נצפתה אחות שחלקה תרופות שלא בהתאם לנהלים. יש לערוך דיון ציוותי בנושא חלוקת התרופות, להפיק לקחים

לגבי הארוע ולקבוע נהלים ברורים לאופן חלוקת התרופות. הערה חוזרת בנושא חלוקת התרופות.

הבטחת הסביבה
* מומלץ לערוך ניתוח רוחבי של ארועים חריגים/נפילות ולהפיק לקחים ברמה המוסדית. 

* יש להקפיד על מילוי כל הפרטים הנדרשים בדו"ח אירוע חריג כולל שעת הודעה לרופא ולמשפחה. 
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הפרשות
* יש לפתח תוכנית מערכתית למניעת עצירות תוך שימוש באמצעים נוספים, מעבר למתן טיפול תרופתי. 

תנועתיות ותנוחה
* מומלץ לערוך דיון רב צוותי בכל הקשור להגבלות פיזיות. 

מניעת זיהומים
* יש לתעד את חיסוני הצוות לדלקת כבד נגיפית מסוג B ובדיקת מנטו מעודכנת. 
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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:
במקום עובדות שלוש פיזיותרפיסטיות בהיקף משרה כולל של 42 שעות שבועיות.

השרות ניתן חמישה ימים בשבוע, רק בשעות הבוקר, בין השעות 8.00-13.00

החוזקים בעבודת הפיזיותרפיה:

ארגון השרות
* מונה פיזיותרפיסט אחראי לכל מחלקה. 

* קובץ הנהלים של משרד הבריאות מוכר לכלל העובדים. 
* לפני כחודש וחצי, בשיתוף המרפא בעיסוק והדיאטנית, החלו בפרויקט "ישיבה ואכילה". עד כה, במסגרת

הפרויקט הספיקו לבצע תצפית ראשונה במחלקה הסיעודית.
* אחת לחודש, הפיזיותרפיסטיות מחליפות יום עבודה, על מנת לקיים ישיבה מקצועית בתחום הפיזיותרפיה. 

אבחון פיזיקלי
* האבחון הפיזקלי הראשוני מבוצע בשבוע הראשון לקבלת המטופל ומלא בכל סעיפיו. 

טכנולוגיה לישיבה וניידות
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* הפיזיותרפיסטית החלה לאחרונה בתהליך מספור של כסאות הגלגלים הקיימים במקום ובשיתוף הצוות, בצילום
אביזרי הישיבה של כל מטופל ותלית התמונה ליד המיטה.

הדרכה, השתלמות ותקשורת בין צוותית
* הפיזיותרפיסטיות מעבירות הדרכות לעובדים חדשים והדרכות רענון לעובדים ותיקים על פי צורך. כאשר מעבירים
הדרכה בעקבות ארוע חריג, יש לתעד את ההדרכה כנדרש, כפי שהוסבר ביום הבקרה ולציין את תאריך ההדרכה.

* השנה הועבר חת"ש לצוות בנושא "אביזרי עזר לישיבה". 
* מנהלת השרות משתתפת בישיבות צוות רב מקצועי. 

* רשימות ההליכה במחלקה מלאות. 
* מנהלת השרות השתתפה ביום עיון שהתקיים במרכז הגריאטרי בפרדס חנה. 

תחומים הטעונים תיקון ושיפור:

ארגון השרות
* יש לעשות שינוי בשעות עבודתן של הפיזיותרפיסטיות, כפי שהוסבר ביום הבקרה, על מנת שיהיו נוכחות

במחלקות גם בשעות העברות הדיירים ובשעות אחר הצהריים.

טיפול בקבוצה
* במחלקה הסיעודית, לא מתקיים טיפול קבוצתי. 

מעקב פיזיקאלי ותיעוד הערכה תקופתית
* בחלק מן התיקים, המעקב אינו משקף את מצבו העדכני של הדייר. בנוסף, בעת שינוי במצבו של הדייר נעשה

מעקב מצומצם. 

טכנולוגיה לישיבה וניידות
* כאשר נעשה שינוי באביזרי ישיבה של הדייר יש לתעד זאת כנדרש בתיק החולה. נצפו מספר תיקים שלא נעשה

עידכון בזמן שינוי באביזרי ישיבה ו/או בזמן החלטה על מתן הגבלת תנועה.
* יש להמשיך ולחדש ציוד ישיבה כפי הנדרש בנוהל. בשנת 2016 מנהלת שירותי הפיזיותרפיה הכינה רשימת ציוד

נדרש לשנת 2017, עד כה, הציוד עדיין לא הגיע.

הדרכה, השתלמות ותקשורת בין צוותית
* יש לאפשר לכל הפיזיותרפיסטיות לצאת לקורסים ו/או ימי עיון בתחום הגריאטריה. 
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87%* 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:
מחלקה סיעודית ומחלקת תשושי נפש בקומפלקס דיור מוגן ותומך.

המרפאה בעיסוק לא נכחה ביום הבקרה אך היה עימה קשר טלפוני במהלך היום.

כוח אדם:
מרפאה בעיסוק בעלת 7 שנות ותק עובדת במוסד כארבע שנים, שלושה בקרים בשבוע-

16 שעות שבועיות.
המוסד לאחר תחלופה בצוות התעסוקה: אחראית התעסוקה עובדת במוסד כעשרים שנה,

לצידה שתי מדריכות תעסוקה חדשות (אחת החלה לעבוד במקום לפני חצי שנה והשניה
לפני כחודש). שלושתן מפעילות לסרוגין את דיירי שתי המחלקות- 64 שעות

שבועיות בסהכ’.

החוזקים בעבודת הריפוי בעיסוק:

הערכה בקבלת מטופל - קבלת מטופל חדש ע"י מרפא/ה בעיסוק
* מתבצעות הערכות ראשוניות מקיפות לכל דייר חדש. 

הערכת מעקב בקבלת מטופל
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* מתקיימים מעקבים תקופתיים נרחבים הכוללים מטרות טיפול עדכניות. רישום הרצף הטיפולי מוקפד מאוד. 

ישום תכנית הטיפול
* המרפאה בעיסוק הפעילה זמנית את הדיירים, עד לקליטתן של מדריכות התעסוקה החדשות. בהמשך היא

התרכזה בהדרכתן המקצועית (בעזרת אחראית התעסוקה).
* לנוכח מצב זה, הופסקו זמנית הקבוצות הטיפוליות אותן הפעילה. בכוונתה לפתח קבוצות חדשות (קבוצות

"תיפוף גוף") בשתי המחלקות. 
* המרפאה בעיסוק מטפלת טיפולים פרטנים סנסומוטורים, תפקודיים ותומכים. 

* היא מתאימה ומזמינה סדים, גלילים, אביזרי עזר תפקודיים ואמצעי הושבה בהתאם לצורך. 

פעילות בתעסוקה
* הדיירים מופעלים שבעה ימים בשעות הבוקר ואחר הצהריים - בידי מדריכות התעסוקה, הצוות הפרהרפואי, צוות

המחלקה ומפעילים חיצונים. 
* פעילות הדיירים, המצויינת על גבי הלוח, מגוונת ועשירה. מספר ימים בשבוע מופעלים הדיירים, ברמות תפקוד

שונות, בידי שתי מדריכות תעסוקה יחדיו, בכל אחת מהמחלקות.
* המרפאה בעיסוק ומדריכות התעסוקה אירגנו בכל מחלקה אביזרי הפעלה מותאמים להפעלת הדיירים בידי הצוות

והמשפחות. 

תנאים פיזיים וסביבה
* הדיירים מופעלים בחדרי האוכל המרווחים, העטורים בקישוט סביבתי אקטואלי, בלוחות פעילות והתמצאות. 

* למדריכות התעסוקה חדר עבודה וחדר לאיחסון ציוד התעסוקה. 

ציוד ואביזרים
* קיים ציוד עשיר ומגוון לטיפול ייעודי בריפוי בעיסוק ולהפעלת הדיירים (פרטנית/קבוצתית) בתעסוקה. 

* קיימות ערכות נושא רבות ומגוונות. חשוב לשלב את מדריכות התעסוקה החדשות בהמשך בניית ופיתוח
הנושאים. 

הדרכה ותקשורת
* מתקיימות ישיבות צוות ריפוי בעיסוק ותעסוקה חודשיות. 

* נבנו נהלים פנימיים לשרות הריפוי בעיסוק והתעסוקה במוסד (מומלץ כי יודפסו ויתוייקו). כמו כן, בנתה המרפאה
בעיסוק טופס להדרכת עובד חדש המחל את עבודתו במרכז.

* המרפאה בעיסוק משתתפת באופן קבוע בישיבות הצוות הרב מקצועיות ומשקפת גם את תחום עיסוק הדייר. 
* המרפאה בעיסוק שלובה בהדרכות הצוות הרב מקצועי (החתש’) ומעבירה הדרכות מרובות בכל שנה. 
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העשרה ונהלים
* המרפאה בעיסוק ואחראית התעסוקה יצאו להשתלמויות בתחום התמחותן בשנה החולפת. 

* מתקיימים במוסד פרוייקטים מיוחדים רבים: פרוייקטים המשלבים פעילות בינדורית עם הקהילה, טקסים
ותערוכות / פרויקט גרייה רב חושית כאמצעי תקשורת עם האדם בעל הדמנציה / פרוייקט שימוש בסמלים

להתאמת אביזרי העזר התפקודים לדיירים בידי המטפלים.
* פרוייקט האכילה הרב מקצועי חודש, המרפאה בעיסוק מלווה גם את מתנדבי פרוייקט כלבי הליטוף, המגיעים

למחלקות אחת לשבוע. 

תחומים הטעונים תיקון ושיפור:

הערכת מעקב בקבלת מטופל
* לנוכח הנסיבות (חסר זמני בתעסוקה ומילוי מקום בידי המרפאה בעיסוק) קיימים חסרים מעטים ברישום

המעקבים התקופתים בריפוי בעיסוק. 

הכרת מטופל חדש ע"י מדריכ/ת תעסוקה
* עקב תחלופת הצוות נוצרו מספר חסרים ברישומי התעסוקה אותם יש להשלים על פי ההדרכה שניתנה ביום

הבקרה. 

פעילות בתעסוקה
* מומלץ לקיים חשיבה מחודשת לגבי שעת תחילת הפעלת הדיירים במחלקות ולגבי משך הפסקת הביניים. 

* ביום הבקרה הפעילות שנצפתה מעידה על המשך הצורך בהכוונת שתי מדריכות התעסוקה החדשות, גיוס עזרת
הצוות במחלקות ושימוש באביזרים טכנולוגיים לנוחות מדריכות התעסוקה והדיירים.

תנאים פיזיים וסביבה
* יש לארגן למרפאה בעיסוק חדר בו תוכל לאבחן ולטפל בדיירים (פרטנית/קבוצתית) ואשר ישמש אותה גם

כמשרד. (הערה חוזרת).
* ברובם של חדרי הדיירים משובצים חפצים אישיים. בחדרים החסרים מומלץ לדאוג להשלמה יזומה של אביזרי נוי.

ציוד ואביזרים
* יש לוודא כי תוכל להתאפשר צפייה במצגות נושא באזורי הפעילות בחדרי האוכל. 

הדרכה ותקשורת
* לא נמצא תיעוד להדרכות הפרטניות אותן מקיימת המרפאה בעיסוק עם מדריכות התעסוקה. לא נמצא תיעוד גם

להערכת העובד השנתית אותה קיימה המרפאה בעיסוק לאחראית התעסוקה הותיקה.
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* התגלו פערים בהפניות התעסוקה (לגבי דיירים חדשים) של המרפאה בעיסוק למדריכות התעסוקה. 

העשרה ונהלים
* יש לאפשר לשתי מדריכות התעסוקה החדשות לצאת לימי עיון והשתלמויות בתחום עיסוק הדייר. מומלץ לשלחן

בהדרגה לקורס מדריכי תעסוקה בגריאטריה.

הערות לסיכום:
תחלופת כוח האדם בתעסוקה, לאחר פרק זמן בו היה חסר בצוות, הצריך מהמרפאה

בעיסוק ואחראית התעסוקה שינוי בסדרי העדיפויות תוך תיעול הזמן להפעלת דיירי
המחלקות. עתה מתרכזות שתיהן בהדרכת והכוונת מדריכות התעסוקה החדשות וצמצום

הפערים שנוצרו.
ניכר כי הצוות המתגבש עובד בשיתוף פעולה פורה ומפרה, ברגישות ובמסירות

לדיירים.
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לשכת בריאות מחוז מרכז

תאריך: 21.05.2017

סימוכין: 500039453

( 237P3 ) אחוזת בית רעננה
אחוזה 269 רעננה

תאריך הבקרה: 25.04.2017

   
87%* 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:
העו"ס במוסד החלה לעבוד לפני כשנה וחצי במוסד, אחראית על שתי המחלקות,

עובדת בהיקף של חצי משרה בפריסה ל4 י"ע. לעו"ס חדר מרווח ומטופח.

החוזקים בעבודת העבודה סוציאלית:

קבלת מטופל והסתגלות
* מבצעת את תהליך הקליטה, המעקב וההסתגלות במקצועיות רבה. 

פעילות מקצועית של העובד הסוציאלי
* נבנה דף הנחיות לכל עובד חדש וותיק בנוגע למניעת התעללות בקשישים, חובת הדווח וכללי התנהגות מקובלים

במוסד. 
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לשכת בריאות מחוז מרכז

תאריך: 21.05.2017

סימוכין: 500039453

( 237P3 ) אחוזת בית רעננה
אחוזה 269 רעננה

תאריך הבקרה: 25.04.2017

* הדיירים יצאו לפעילות חברתית בפארק הסמוך, בלווי חיילות. ראוי להערכה. 

תצפית חדרים ושטחים ציבוריים
* סביבת מטופל מטופחת (ציוד וביגוד אישי, צביון אישי בחדרים). 

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

* התקיימו 2 מפגשים עם בני משפחות סביב נושאי עניין משותפים. 

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

טיפול בניצולי שואה
* מתקיימת פעילות למיצוי זכויות של דיירים ניצולי שואה. התקיימה פעילות של פרח לניצול. 

טיפול תומך במטופל ובמשפחה
* נבנה טופס מקצועי לתעוד המפגש עם המשפחות בנושא הטיפול הפליאטיבי בבן המשפחה . 

* העו"ס מבקרת דיירים מאושפזים ומשתתפת בלוויות/שבעה. הפעילות משמעותית לדיירים ולבני המשפחות. 

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

* ישיבות הצוות הרב מקצועי מתקיימות בתדירות הרצויה, בנוכחות כל בעלי המקצוע. יש להרחיב את ההמלצות
המקצועיות הניתנות בישיבה. 

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

* הנהלים זמינים ומוכרים. 
* התקינה תואמת את דרישות הנוהל. 

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

תחומים הטעונים תיקון ושיפור:

כללי
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תאריך הבקרה: 25.04.2017

* יש לקיים חשיבה בנושא שמירת הבטחון האישי של צוות המוסד, מפני יחס לא נאות ולא מכבד של בני משפחה. 

פעילות העו"ס בתחום זקנים נפגעי התעמרות
* קיימת וועדה מוסדית למניעת התעמרות, אולם לא נמצא שום פרוטוקול המעיד על בדיקת חשד לארוע אלימות

במוסד במהלך השנה האחרונה. הערה חוזרת מבקרה קודמת.
* יש לקיים דיונים ולתעד אותם בכל אירוע שעולה חשד להתנהגות אלימה כלפי דיירים. כמו כן יש לקיים ישיבות

שוטפות ויזומות לדיון בנושאים כלל מוסדים, תוכניות הדרכה/הכשרה בנושא וכד’.

טיפול בניצולי שואה
* לאור מספרם הרב של קשישים ניצולי שואה במוסד מומלץ לקיים הדרכה לצוות בנושא מאפיינים יחודיים

לקשישים ניצולי שואה במוסד. 

טיפול תומך במטופל ובמשפחה
* יש להפעיל את הוועדה לטיפול פליאטיבי במוסד. הערה חוזרת מבקרה קודמת.
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97%* 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 עובד רוקח בהתאם לתקן השעות הנדרש.

תחומים הטעונים תיקון ושיפור:

אחסון תרופות בקרור במחלקות אשפוז
* יש להקפיד שכל התרופות המוחזקות במוסד יהיו באריזה מקורית בלבד. 

* אוגרי טמפ’ נשלחו לכיול. יש לרשום טמפרטורה בצורה ידנית. 

מתן תרופות במחלקות אשפוז
* יש לרכוש מכתש ועלי חדשים. 
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תאריך הבקרה: 25.04.2017

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

ל- 66 מיטות ברישוי ול-60 מיטות בפועל

תקן כוח אדם
נדרש מינימלי

ברוטו

כוח אדם בפועל
ברוטו

פער באחוזיםפער

0.1415.65 1.06 0.92 רופא/ה
3.3630.99 310.8614.22אח/ות

7.89 0.00 אח/ות מעשי/ת
4.52-41.69- 6.33 10.86אח/ות מוסמכ/ת

6.0327.91 21.6327.66כח עזר
0.10-15.45- 0.55 0.66 עובד/ת סוציאלי/ת

0.2426.19 1.16 0.92 פיזיותרפיסט/ית
0.1133.33 0.44 0.33 מרפא/ה בעיסוק

0.7676.00 1.76 1.00 מדריכ/ת תעסוקה
0.1545.45 0.48 0.33 דיאטנ/ית

0.9015.90 6.58 5.68 1רוקח/ת
1.4920.45 8.82 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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נספח ג’ 
תקן מול מצבה - כוח אדם מנהלי ומשקי
ל- 66 מיטות ברישוי ול-60 מיטות בפועל

תקן כוח אדם
נדרש מינימלי

ברוטו

כוח אדם בפועל
ברוטו

פער באחוזיםפער

מנהל/ת
אדמיניסטרטיבי

 0.60 0.60 -0.00-0.64

0.3965.59 1.00 0.60 אב בית/מנהל משק
0.049.28 0.50 0.45 עובד/ת אחזקה

0.00-1.63- 0.45 0.45 מחסנאי
0.00-0.64- 0.60 0.60 טבח/ית ראשי/ת

0.179.28 2.00 1.83 עובד/ת מטבח
0.207.14 3.00 2.80 עובד/ת ניקיון

0.01-3.56- 0.30 0.31 משגיח כשרות
0.18112.50 0.35 0.16 חצרן/גנן
0.00-0.64- 0.60 0.60 מזכירה
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נספח ד ’
רמת איכות הטיפול

ניקוד אחרון לפי בקרה אחרונה       :0.00    מתאריך :05.07.2016
ניקוד מותאם אחרון לפי בקרה אחרונה :        59.50 

שיוך לפרוגרמה חדשה על פי הצהרת המוסד : 
זמן הרישוי טרם הבקרה הנוכחית :17 חודשים  תאריך סיום הרשיון : 01.06.2017

התאמת המחלקה לתשושי נפש לתנאי המכרז:

תאריך הבקרה : 25.04.2017
התאמת המחלקה לתשושי נפש לתנאי המכרז לפי הבקרה הנוכחית : לא

ניקודאמות מידה לרמת איכות הטיפול
27.00              סכום ציוני הבקרה

5.00               בריאות הסביבה

3.00               שיעור אחיות עם קורס על בסיסי בגריאטריה

0.00               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

0.00               יועצים

0.00               נאמני נושא ועברו הכשרה כנדרש

0.00               הדרכה מרוכזת ב-2 תחומים לפחות

0.00               עיבוד נתונים בתחום 1 לפחות

4.00               מנהל רפואי שהינו גריאטר

IV 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

49.00            סה"כ (ללא משך רישוי)
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