
גירסה :00001
תאריך ראשון הפצה לאינטרנט: 15.06.2017
תאריך אחרון  הפצה לאינטרנט: 15.06.2017

 דו"ח בקרה מיום 09.05.2017

במוסד: מקום בלב (לשעבר בית באטה)

הדו"ח נכתב ע"י
צוות בקרה גריאטרי מחוזי, מחוז מרכז



לשכת בריאות מחוז מרכז

תאריך: 12.06.2017

סימוכין: 500039468

לכבוד
ד"ר ויפריצקי יוליה

מנהל/ת רפואי/ת
(237P4 קוד מוסד) (לשעבר בית באטה) מקום בלב

1קרן היסוד
באר יעקב 70300

ד"ר נכבד/ה,
הנדון: סיכום הבקרה ב"מקום בלב (לשעבר בית באטה)" מיום 09.05.2017

מצ"ב דו"ח הבקרה שנערכה במוסדכם, ביום 09.05.2017.
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 ילנה קנבסקי, רופאה נפתית, לשכת בריאות נפתית לשכת בריאות רמלה.
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: 12.06.2017

סימוכין: 500039468

דו"ח הבקרה

( 237P4 ) (לשעבר בית באטה) מקום בלב
קרן היסוד 1 באר יעקב

תאריך הבקרה: 09.05.2017

בתאריך 09.05.2017 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 ויפריצקי יוליה מ.ר.3.35833.

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-    86 מיטות מהן:
סה"כ מיטות במח’ סיעודיות:    64

סה"כ מיטות במח’ תשושי נפש:    22
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לשכת בריאות מחוז מרכז

תאריך: 12.06.2017

סימוכין: 500039468

( 237P4 ) (לשעבר בית באטה) מקום בלב
קרן היסוד 1 באר יעקב

תאריך הבקרה: 09.05.2017

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

323333סיעודית א
323333סיעודית ב

2224231תשושי נפש א
1    0    0    0    23   66   90   86       סה"כ

סה"כ שהו במחלקות    90 מאושפזים בפועל.
להלן תמהיל המאושפזים לפי הגורמים המממנים הבאים:

81 מטופלים במימון משרד הבריאות.
9 מטופלים במימון פרטי.
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לשכת בריאות מחוז מרכז

תאריך: 12.06.2017

סימוכין: 500039468

( 237P4 ) (לשעבר בית באטה) מקום בלב
קרן היסוד 1 באר יעקב

תאריך הבקרה: 09.05.2017

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

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

אישור כיבוי אש:
אישור כיבוי אש בתוקף עד תאריך: 01.09.2017.

: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: 12.06.2017

סימוכין: 500039468

( 237P4 ) (לשעבר בית באטה) מקום בלב
קרן היסוד 1 באר יעקב

תאריך הבקרה: 09.05.2017

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: 12.06.2017

סימוכין: 500039468

( 237P4 ) (לשעבר בית באטה) מקום בלב
קרן היסוד 1 באר יעקב

תאריך הבקרה: 09.05.2017

נספח ב’ -  ממצאי הבקרה והנחיות לתיקון

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

90%* רפואה:  
הבקרה בתחום הרפואה כללה את הנושאים הבאים:

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

תיאור כללי:
בבקרה נערכה שיחה עם הצוות הרפואי ונבדקו הרשומות הרפואיות.

בבקרה נכחו המנהלת הרפואית ורופא הבית.

כוח אדם:
המוסד מנוהל ע"י מומחית בגריאטריה, רופאה הנותנת יעוץ מקצועי בתחום

הגריאטרי.
במוסד עובדים שני רופאי בית: רופא בעל שנות ותק רבות במוסד, עובד במחלקות

הסיעודיות במשרה מלאה ורופאה חדשה במוסד, עובדת במחלקה לתשושי נפש בחצי
משרה.

כוננות במחלקות מחולקת בין הרופאי הבית.
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לשכת בריאות מחוז מרכז

תאריך: 12.06.2017

סימוכין: 500039468

( 237P4 ) (לשעבר בית באטה) מקום בלב
קרן היסוד 1 באר יעקב

תאריך הבקרה: 09.05.2017

החוזקים בעבודת הרפואה:

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
* קיימת התייחסות מקצועית להופעת פצעי לחץ, טיפול, תיעוד ומעקב שוטף. 

* הרופא מקפיד לכתוב סיכום רפואי לחולים שעזבו את המוסד. 

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

בדיקה תקופתית אחת ל - 3 חודשים
* הבדיקה היזומה תדירה ואיכותית. קיימת התייחסות לשינויים במצבו של המטופל, ותכנית טיפול עדכנית. 

פעילות צוות רב מקצועי במחלקה
* במוסד מתקיימת וועדה למניעת אלימות. הפרוטוקולים משקפים חשיבה מקצועית בנושא. 

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

תחומים הטעונים תיקון ושיפור:

מעקב רפואי שוטף
* בהפניה לבי’’ח כללי יש לתעד ממצאים רלוונטיים לסיבת ההפניה ולצרף דווח סיעודי עדכני. (נוהל 1.2.4, סעיף

 ( 6.2.1

הוראות רפואיות והוראות למתן תרופות
* יש להקפיד על תיעוד הנימוקים המקצועיים למתן תרופות להרגעה/שינה. יש לציין במעקב השוטף את הנימוק

לשינוי בטיפול התרופתי אצל מטופל.

פעילות צוות רב מקצועי במחלקה
* יש לשפר את ההתייחסות לקשירות והגבלות של דיירים. בבקרה נמצאו מקרים של חוסר התאמות בהערכות מצב

המטופלים בנושא הגבלות פיזיות.
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לשכת בריאות מחוז מרכז

תאריך: 12.06.2017

סימוכין: 500039468

( 237P4 ) (לשעבר בית באטה) מקום בלב
קרן היסוד 1 באר יעקב

תאריך הבקרה: 09.05.2017

* בדיוני ישיבות צוות רב מקצועי יש להתייחס לתוכנית הטיפול לדייר, להחלטות שהתקבלו בישיבה הקודמת
וליישומן. 
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לשכת בריאות מחוז מרכז

תאריך: 12.06.2017

סימוכין: 500039468

( 237P4 ) (לשעבר בית באטה) מקום בלב
קרן היסוד 1 באר יעקב

תאריך הבקרה: 09.05.2017

   
87%* 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 רב בתחום הגריאטריה ובעלת ניסיון ניהולי רב. שובץ

צוות אחים/ יות לתפקידי אחריות מחלקה. הצוות הסיעודי עובד בשיתוף פעולה עם
חברי הצוות הרב מקצועי לקדם ולשפר את הטיפול במטופלים. הצוות יזם הנגשה

שפתית המסייעת לעובדים במילוי צרכי הדיירים.
נעשה מאמץ לבניית דרכי עבודה משותפים בין חברי הצוות הרב מקצועי.

הטיפול הסיעודי ניתן ברמה טובה.

החוזקים בעבודת הטיפול סיעודי:

כללי
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תאריך: 12.06.2017
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( 237P4 ) (לשעבר בית באטה) מקום בלב
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תאריך הבקרה: 09.05.2017

* הוכשרו ארבעה נאמני נושא בנושאים: מניעת פצעים, מניעת כאב, מניעת עצירות ומניעת זיהומים. 
* נעשו שתי הכשרות מרוכזות במשך 6 חודשים בשני נושאים: מניעת כאב ומניעת פצעים. 

עדכון מקצועי
* קיימים נאמני נושא ברמה מחלקתית וברמה מוסדית. 

* מתקיימת פעילות חת"ש בהיקף רחב. 

תחומים הטעונים תיקון ושיפור:

כללי
* יש להמשיך ולקדם את התחום הפליאטיבי במוסד על פי הנדרש בנהלים. 

* יש לוודא שלצוות תגי זיהוי. 
* בהפניית דייר לבית החולים יש לצרף דוח תפקודי עדכני. 

* יש להקפיד שכל הגבלת תנועה תבוצע בהתאם לנהלים ורק לאחר קבלת הוראה כתובה. 

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

* בקבלת המטופלים למוסד יש לקיים שיחה לתיאום ציפיות עימו ועם משפחתו ולתעד את תוכן השיחה ברשומות. 

תכנית טיפול בקבלה לאשפוז
* מומלץ לאסוף נתונים מירביים אודות הדייר: אירועי חיים, הרגלים, תחביבים, העדפות וכו’ ולשלבם בבניית תוכנית

הטיפול. 

מעקב סיעודי
* תיעוד המעקב הסיעודי לוקה בחסר. 

* מעקב אחר הבעיות שזוהו והמשך טיפולן לוקה בחסר. 

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

בזמן תעסוקה ואכילה. 
* יש לתעד על גבי טופס מובנה ביצוע שינויי תנוחה. 

* במילוי דוח אירוע חריג יש למלא את הפרטים הנדרשים כולל למי דווח ובאיזו שעה. 
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תקשורת
* יש להקפיד ולעקוב אחרי יישום החלטות העולות בישיבות צוות רב מקצועי. 

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

תנועתיות ותנוחה
* יש להקפיד על רישום מסודר של תוכנית ההולכה, כולל אופן ההולכה וחתימת המוליך. 

* מומלץ להוליך את הדיירים לפחות פעמיים ביום ולחתום על ביצוע הפעולה. 
* יש להקפיד ולבצע שינויי תנוחה בכל שעתיים בעת ישיבת הדייר גם כן ולחתום על ביצוע הפעולה. 

מניעת זיהומים
* יש לקיים תיעוד של חיסוני הצוות לדלקת כבד זיהומית 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. 
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84%* 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-

החוזקים בעבודת הפיזיותרפיה:

ארגון השרות
* מונה פיזיותרפיסט אחראי לכל מחלקה. 
* השרות ניתן בכל מחלקות בית החולים. 

* קובץ הנהלים של משרד הבריאות מוכר לכלל העובדים. 
* קיים רישום מרוכז של הטיפולים הניתנים מידי יום. 

אבחון פיזיקלי
* האבחון הפיזיקלי ברשומת המטופל מלא ומפורט כנדרש. 

* האבחון הפיזיקלי הראשוני מתבצע תוך 5 ימים מקבלת המטופל. 

טיפול בקבוצה
* טיפול בקבוצה מתקיים בכל המחלקות ביום ושעה קבועים, בחירת המשתתפים בקבוצה נעשית על פי מדדים

מקצועיים. 

הדרכה, השתלמות ותקשורת בין צוותית

עמוד 13 מתוך 25
רח’ הרצל 91, רמלה 72430 ת.ד. 

NOAH.OZ@LBM.HEALTH.GOV.IL :טלפון: 08-9788604 פקס: 08-9788690 דוא"ל



לשכת בריאות מחוז מרכז

תאריך: 12.06.2017

סימוכין: 500039468

( 237P4 ) (לשעבר בית באטה) מקום בלב
קרן היסוד 1 באר יעקב

תאריך הבקרה: 09.05.2017

* הדרכת עובד חדש מתועדת ומאושרת בחתימתו על גבי טופס ייעודי. 
* הפיזיותרפיסטים, ע"פ תפקידם, משתתפים בישיבות צוות רב תחומיות. 

* מנהל השרות השתתף לאחרונה ביחידה ראשונה מתוך חמש, בקורס העל בסיסי בגריאטריה. 

תחומים הטעונים תיקון ושיפור:

ארגון השרות
* על מנהל השרות להיות בוגר קורס על בסיסי בגריאטריה ו/או קורס שווה ערך. 

מעקב פיזיקאלי ותיעוד הערכה תקופתית
* המעקב אינו משקף את יישום תוכנית הטיפול ותוצאותיו. 

* בחלק מן התיקים, המעקב הפיזקלי אינו  משקף את מצבו העדכני של המטופל. למשל עידכון לאחר אשפוז,
מעקב לאחר פצע לחץ. 

טכנולוגיה לישיבה וניידות
* השולחנות בחדר האוכל ו/או התעסוקה אינם מותאמים ליושב בכסא גלגלים. 

* חולים רבים נמצאו רתוקים לכסא עם אביזרי הגבלה המעלים רמת הסיכון לפצעים ושפשופים. 
* בזמן הבקרה  עדיין נצפו מספר  דיירים אשר ישבו על כסאות גלגלים קרועים, שבורים, חלודים. דיירים אשר ישבו

עם כריות ישיבה אשר אינן תואמות בגודלן את רוחב הכסא. מרבית כריות הישיבה הן כריות ספוג.
* יש לשלוח גם את הפיזיותרפיסט הנוסף העובד במקום לקורסים בתחום הגריאטריה. 

הדרכה, השתלמות ותקשורת בין צוותית
* הפיזיותרפיסטים תכננו חת"ש לכל הצוות, אך עקב בעית זמנים, החת"ש עדיין לא יצא לפועל. 

* רשימת ההליכה במחלקה הסיעודית, לא היתה מלאה. 

תנאים פיזיים
* חדר הפיזיותרפיה ממוקם במקלט ו/או אינו עונה על דרישות נוהל משרד הבריאות. 

* ביום הבקרה, חדר הפיזיותרפיה שימש לאחסון מזרנים. 
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82%* 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 שתי מחלקות סיעודיות ומחלקת תשושי נפש.

כוח אדם:
מרפאה בעיסוק בעלת 20 שנות ותק החלה לעבוד במוסד לפני כחצי שנה, יומיים

בשבוע - 18 שעות שבועיות.
שלוש מדריכות תעסוקה מפעילות את דיירי שלוש המחלקות (חמישה בקרים בשבוע) -

57.5 שעות שבועיות בסה’כ.

החוזקים בעבודת הריפוי בעיסוק:

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

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

ישום תכנית הטיפול
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* המרפאה בעיסוק התרכזה בהכרת הדיירים, הכוונת מדריכות התעסוקה והדרכת הצוותים הרב מקצועיים. 
* היא מתאימה סדים, גלילים וציוד עזר תפקודי בהתאם לצורך. 

פעילות בתעסוקה
* הדיירים מופעלים חמישה בקרים בשבוע בידי מדריכות התעסוקה ופעמיים בשבוע בידי מנגן בשעות אחר

הצהריים. 
* חל שיפור בהתאמת פעילות הדיירים לתמהיל הדיירים המחלקתי. הפעילות מונגשת שפתית ותרבותית וחלק

מפעילויות התעסוקה הן רוחביות (משלבות יחדיו דיירים ממספר מחלקות, הדוברים שפה משותפת).
* ביום הבקרה התקיימה פעילות משותפת לציון יום הניצחון על גרמניה הנאצית לדיירים עולים מחבר העמים, מכל

מחלקות המוסד. 

תנאים פיזיים וסביבה
* המרפאה בעיסוק ומדריכות התעסוקה חולקות מכון מרווח, המשמש כמשרד ולאיחסון הציוד הטיפולי והעיסוקי. 

* החללים המרכזיים במוסד וגם מכון הריפוי בעיסוק והתעסוקה עוצבו מחדש, עוטרו בתמונות ובקישוט סביבתי
אקטואלי המקרינים אוירה ביתית וחמה .

* לוחות הפעילות וההתמצאות נבנו מחדש. חלקם דו לשוניים. 

ציוד ואביזרים
* נרכש ציוד טיפולי לטיפול בריפוי בעיסוק וציוד להפעלת הדיירים בתעסוקה. נבנים משחקים ואביזרי עזר בהתאמה

מקומית. 
* החלה בנייה של ערכות להפעלת הדיירים סביב נושא שבועי. 

הדרכה ותקשורת
* מתקיימות ישיבות צוות ריפוי בעיסוק ותעסוקה הכוללות גם הדרכות פרטניות. 

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

העשרה ונהלים
* אחת ממדריכות התעסוקה השתתפה בכנס השנתי למדריכי תעסוקה בבתי אבות גריאטריים. 
* המרפאה בעיסוק התרכזה בארגון השרות במוסד. מתוכנן פרוייקט אכילה רב מקצועי עתידי. 

תחומים הטעונים תיקון ושיפור:

ישום תכנית הטיפול
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* עם ביסוס העבודה המקצועית במוסד חשוב להתחיל טיפולים (פרטנים/קבוצתים) בריפוי בעיסוק ולקדם פרוייקטים
מוסדיים מיוחדים. 

הכרת מטופל חדש ע"י מדריכ/ת תעסוקה
* כל רישומי התעסוקה (קבלות, מעקבים, נושא) לוקים בחסר ויש לפעול להדרכת מדריכות התעסוקה לרישום

התואם לדרישות הנהלים. 

פעילות בתעסוקה
* מומלץ להרחיב את שעות הפעלת הדיירים גם לבוקר שישי וגם לימים נוספים בשבוע בשעות אחר הצהריים. 

תנאים פיזיים וסביבה
* באחת מהמחלקות ישבו הדיירים סביב שולחנות עגולים אשר הקשו על ישיבה מותאמת בכיסאות גלגלים. 

ציוד ואביזרים
* יש להמשיך ולרכוש ציוד טיפולי ייעודי וציוד עזר תפקודי, על פי המלצת המרפאה בעיסוק. 

* כמו כן, יש להמשיך ולרכוש ציוד להפעלת הדיירים, בהתאם לתיעדוף המרפאה בעיסוק ומדריכות התעסוקה. 
* יש להמשיך לבנות ולעבות ערכות נושא מגוונות. 

הדרכה ותקשורת
* נהלים פנימיים לשרות הריפוי בעיסוק והתעסוקה במוסד עדיין בתהליך בנייה. גם טופס להדרכת עובד חדש

המחל את עבודתו במקום. 

העשרה ונהלים
* הן על המרפאה בעיסוק והן על מדריכות התעסוקה להשתתף בימי עיון והשתלמויות בתחום התמחותן. 

* מומלץ לשלוח בהדרגה את מדריכות התעסוקה לקורס מדריכי תעסוקה בגיאטריה. 

הערות לסיכום:
שרות הריפוי בעיסוק והתעסוקה מתגבש ונבנה בהדרגה.

תוצאות השינוי ניכרות היטב בהפעלת הדיירים בשלוש המחלקות השונות.
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91%* 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 ותיקה ומקצועית, עם ותק של שנה וחצי במוסד. העו"ס מכירה

את הדיירים, בני המשפחות והצוות.עובדת בהיקף משרה של 90% בפריסה ל 5 ימי
עבודה.  הרשומה הסוציאלית ממוחשבת.

החוזקים בעבודת העבודה סוציאלית:

כללי
* העו"ס התייחסה ברצינות ובמקצועיות לשיפור הליקויים שהועלו בבקרה קודמת. 

קבלת מטופל והסתגלות
* מבצעת את תהליך הקליטה, המעקב וההסתגלות במקצועיות רבה. 
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פעילות מקצועית של העובד הסוציאלי
* העו"ס שותף/ה בתהליך ההתאמה של המטופל החדש לחדר, למקום ישיבתו בחדר האוכל ולמעברים (חדר,

מחלקה וכו’) : כן 
* ראויה לציון הוצאת הדיירים לבית קפה סמוך. מומלץ  להרחיב את הפעילות לדיירים נוספים. 

תצפית חדרים ושטחים ציבוריים
* השטחים הציבוריים וחדרי הדיירים מסודרים ונקיים. 

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

* קיימת פעילות התנדבותית מגוונת ועשירה לטובת הדיירים. 
* העו"ס מקיימת פעילות קבוצתית מגוונת ומקצועית לדיירים . 

פעילות העו"ס בנושא "חוק זכויות החולה"
* פועלת לקידום והעלאת המודעות לשמירה על פרטיותו וכבודו של המטופל. 

* יוזמת עפ"י צורך הערכה ודיון במינוי אפוטרופוס, מטפלת בנושא על כל היבטיו. 

פעילות העו"ס בתחום זקנים נפגעי התעמרות
* קיימת ועדה מוסדית לטיפול בנושא. ישיבות הועדה מתועדות ומקצועיות. נערך מיפוי  מובנה של כל אירועי 2016.

יש להשתמש בנתונים שהופקו לצורך למידה ושיפור הטיפול.

טיפול בניצולי שואה
* נערכת פעילות למיצוי זכויות הדיירים שהינם ניצולי שואה. התקיימה פעילות לציון יום הווטרנים.נערכה הדרכה

לצוות המטפל בנושא שואה וזקנה 

טיפול תומך במטופל ובמשפחה
* מטפלת בחולה הנוטה למות, במשפחתו ובצוות עפ"י הנוהל. 

* קיימת ועדה מוסדית לטיפול פליאטיבי. נבנה טופס מובנה לשיחות עם המשפחות. העו"ס השתתפה בקורס
בנושא. 

עבודת הצוות הרב מקצועי
* 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. 
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* מתקיים ארגון יעיל של ישיבות צוות רב מקצועי (תכנון, תיעוד, מעקב). 
* מתקיים דיון כוללני ומקיף על בסיס הגדרת בעיות וראייה גריאטרית בישיבות הצוות הרב מקצועי. 

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

* הנהלים זמינים ומוכרים. 
* העו"ס משתתפת בימי עיון והשתלמויות. 

* התקינה תואמת את דרישות הנוהל. 

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

תחומים הטעונים תיקון ושיפור:

פעילות מקצועית של העובד הסוציאלי
* יש לשקול את צירוף העו"ס לוועדה המוסדית לחשיבה בנושא הגבלות תנועה. 

תצפית חדרים ושטחים ציבוריים
* במהלך הבקרה נערכה תצפית בשעת ארוחת צהריים ונצפו ליקויים - הליקויים הועברו לידיעת העו"ס. יש לפעול

בהקדם לתיקון הליקויים. הערה חוזרת מבקרה קודמת.

פעילות העו"ס בתחום זקנים נפגעי התעמרות
* הוועדה המוסדית למניעת אלימות נותנת המלצות להמשך טיפול והתייחסות האירועים המובאים לדיון. אולם לא
מתקיים מעקב אחר יישום ההמלצות ובבדיקה מקרית אכן התברר שהמלצה משמעותית (בדיקה פסיכיאטרית) לא

יושמה.
* יש לבדוק באופן שוטף את מידת יישום ההמלצות הניתנות. 

עבודת הצוות הרב מקצועי
* יש לקיים ישיבות צוות בכיר בצורה יזומה ושוטפת לדיון בבעיות/פרוייקטים כלל מוסדים. יש לתעד  את הישיבות. 
* במהלך ישיבות הצוות הרב מקצועי ניתנות המלצות להמשך טיפול. מתקיים מעקב חלקי בלבד אחר מידת יישום

ההמלצות. 
* יש לבדוק באופן שוטף את מידת יישום ההמלצות שניתנו. 
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89%* 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 שלוש מחלקות.

כוח אדם:
במקום עובדת רוקחת לפי תקן השעות הנדרש.

תחומים הטעונים תיקון ושיפור:

כללי
* יש להתייחס להערות הרוקחת בבקרות פנים, צריכה להיות מגמת שיפור בין בקרה אחת לבאה. 

אחסון תרופות במחלקות אשפוז
* נמצאו בבקרה תמיסות פגות תוקף. 

* יש להפריד בארונות שונים תכשירי ניקוי ותכשירים רפואיים. 

אחסון תרופות בקרור במחלקות אשפוז
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* חובה לחתום על פלט בקרת טמפ’ בכל משמרת. 
* חובה לרכוש מקררים פרצבטים למחלקות. 

הערות לסיכום:
מומלץ כי הנהלת המוסד וצוות הסיעוד יגבירו וישפרו את שיתוף הפעולה עם

שירותי הרוקחות.
הרוקחת הנוכחית עוזבת בסוף החודש, מומלץ כי תבוצע חפיפה מקיפה עם הרוקח/ת

הבא/ה.
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נספח ג’ 
תקן מול מצבה - כוח אדם מקצועי - רפואה סיעוד ומקצועות הבריאות

ל- 86 מיטות ברישוי ול-90 מיטות בפועל

תקן כוח אדם
נדרש מינימלי

ברוטו

כוח אדם בפועל
ברוטו

פער באחוזיםפער

0.3528.62 1.59 1.24 רופא/ה
2.3213.45 317.2819.60אח/ות

6.54 0.00 אח/ות מעשי/ת
4.21-24.39- 417.2813.06אח/ות מוסמכ/ת
0.000.00 1.00 1.00 אח/ות ראשי/ת

0.622.01 31.0831.70כח עזר
0.1618.22 1.06 0.90 עובד/ת סוציאלי/ת

0.109.64 1.22 1.12 פיזיותרפיסט/ית
0.00-1.80- 0.49 0.50 מרפא/ה בעיסוק

0.1812.92 1.58 1.40 מדריכ/ת תעסוקה
0.1225.00 0.60 0.48 דיאטנ/ית

2.8334.73 8.1510.99 1רוקח/ת
3.1731.74 1010.0113.18קלינאי/ת תקשורת

חישוב התקן הוא בשעות שבועיות ולא באחוזי משרה. למקצועות,רוקח/ת,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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נספח ג’ 
תקן מול מצבה - כוח אדם מנהלי ומשקי
ל- 86 מיטות ברישוי ול-90 מיטות בפועל

תקן כוח אדם
נדרש מינימלי

ברוטו

כוח אדם בפועל
ברוטו

פער באחוזיםפער

מנהל/ת
אדמיניסטרטיבי

 0.76 1.00 0.2329.88

0.2329.88 1.00 0.76 אב בית/מנהל משק
0.4069.20 1.00 0.59 עובד/ת אחזקה

0.001.52 0.60 0.59 מחסנאי
0.76-100.00- 0.00 0.76 טבח/ית ראשי/ת

2.36-100.00- 0.00 2.36 עובד/ת מטבח
0.409.75 4.50 4.10 עובד/ת ניקיון

0.1025.78 0.50 0.39 משגיח כשרות
0.1889.30 0.40 0.21 חצרן/גנן
0.2329.88 1.00 0.76 מזכירה
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נספח ד ’
רמת איכות הטיפול

ניקוד אחרון לפי בקרה אחרונה       :0.00    מתאריך :22.11.2016
ניקוד מותאם אחרון לפי בקרה אחרונה :        38.50 

שיוך לפרוגרמה חדשה על פי הצהרת המוסד : 
זמן הרישוי טרם הבקרה הנוכחית :  תאריך סיום הרשיון : 01.06.2016

התאמת המחלקה לתשושי נפש לתנאי המכרז:כן

תאריך הבקרה : 09.05.2017
התאמת המחלקה לתשושי נפש לתנאי המכרז לפי הבקרה הנוכחית : לא רלוונטי

ניקודאמות מידה לרמת איכות הטיפול
22.50              סכום ציוני הבקרה

5.00               בריאות הסביבה

0.00               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

0.00               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

49.50            סה"כ (ללא משך רישוי)
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