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לשכת בריאות מחוז מרכז

תאריך: 14.06.2017

סימוכין: 500039508

לכבוד
ד"ר אוריצקי סופיה

מנהל/ת רפואי/ת
(237Q1 קוד מוסד) בית רחל ליצ’ק - בית דגן

3שבזי
בית דגן 5020000

ד"ר נכבד/ה,
הנדון: סיכום הבקרה ב"בית רחל ליצ’ק - בית דגן" מיום 03.05.2017

מצ"ב דו"ח הבקרה שנערכה במוסדכם, ביום 03.05.2017.
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: 14.06.2017

סימוכין: 500039508

דו"ח הבקרה

( 237Q1 ) בית רחל ליצ’ק - בית דגן
שבזי 3 בית דגן

תאריך הבקרה: 03.05.2017

בתאריך 03.05.2017 נערכה בקרה לפני חידוש רישוי, בבי"ח הגריאטרי, ע"י צוות מחוז מרכז. הבקרה היתה1.
"בקרה מתוכננת".

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

המנהל/ת הרפואי/ת : ד"ר אוריצקי סופיה מ.ר.3.30644.

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-    55 מיטות מהן:
סה"כ מיטות במח’ תשושי נפש:    55
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לשכת בריאות מחוז מרכז

תאריך: 14.06.2017

סימוכין: 500039508

( 237Q1 ) בית רחל ליצ’ק - בית דגן
שבזי 3 בית דגן

תאריך הבקרה: 03.05.2017

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

2821201תשושי נפש א
2718171תשושי נפש ב

2    0    0    0    0    37   39   55       סה"כ

סה"כ שהו במחלקות    39 מאושפזים בפועל.
להלן תמהיל המאושפזים לפי הגורמים המממנים הבאים:

39 מטופלים במימון פרטי.
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לשכת בריאות מחוז מרכז

תאריך: 14.06.2017

סימוכין: 500039508

( 237Q1 ) בית רחל ליצ’ק - בית דגן
שבזי 3 בית דגן

תאריך הבקרה: 03.05.2017

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

אישור כיבוי אש:
אישור כיבוי אש בתוקף עד תאריך: 16.03.2018.

: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: 14.06.2017

סימוכין: 500039508

( 237Q1 ) בית רחל ליצ’ק - בית דגן
שבזי 3 בית דגן

תאריך הבקרה: 03.05.2017

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: 14.06.2017

סימוכין: 500039508

( 237Q1 ) בית רחל ליצ’ק - בית דגן
שבזי 3 בית דגן

תאריך הבקרה: 03.05.2017

נספח ב’ -  ממצאי הבקרה והנחיות לתיקון

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

80%* 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:
בתאריך 15.12.2016 ניתן למוסד רישיון לשתי מחלקות עבור תשושי נפש.

הבניין עבר שיפוץ, החדרים והלובי מרווחים, מוארים  ומצוידים ברהיטים
 חדשים. החצר מטופחת, נקיה ובה פרחים וצמחי נוי.

כוח אדם:
המנהלת הרפואית- מומחית בגריאטריה.

רופאת הבית - רופאה כללית.
לפני יומיים החלה בעבודתה רופאת בית חדשה והחליפה את הרופאה הקודמת.

יש לציין כי הציון ניתן עבור התחום הרפואי מתחילת פעילות המחלקות.

כמו כן, יועץ פסיכיאטרי מגיע למוסד באופן קבוע אחת  לשבוע ונותן מענה
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לשכת בריאות מחוז מרכז

תאריך: 14.06.2017

סימוכין: 500039508

( 237Q1 ) בית רחל ליצ’ק - בית דגן
שבזי 3 בית דגן

תאריך הבקרה: 03.05.2017

בתחומו.

תחומים הטעונים תיקון ושיפור:

רופא בית
* על הנהלת המוסד לדאוג להשתלמות עדכנית בגריאטריה לרופאת הבית. 

איכות הרשומה בקבלה הרפואית של המטופל
* מומלץ להקפיד לרשום אבחנות קיימות לדייר מכל מקורות המידע. 

* יש להקפיד  לרשום נתונים הקשורים לתלונות סובייקטיביות (סקירת מערכות ) (נוהל 1.2.1, סעיף 6.2).

מעקב רפואי שוטף
* בהפניה למיון יש לרשום סימנים חיוניים של חולה ( לחץ דם, חום, דופק) ובנוסף לציין אומדן כאב.

* יש לשפר את ההתייחסות למחלות עיניים כגון GLAUCOMA. אי מתן טיפול קבוע לחולי GLAUCOMA  עלול
לגרום  לסיבוכים  שונים.

פעילות צוות רב מקצועי במחלקה
* יש לשפר התייחסות לקשירות והגבלות של דיירים. 

* מתן הוראה להגבלה פיזית ממושכת למשך יותר מ 24 שעות מחייבת דיון של רופא והצוות הפארארפואי.
* בישיבות הצוות הרב מקצועי יש לדון על דיירים הזקוקים להגבלה פיזית. נוהל 0.4.8, סעיף 7.3.4

* בדיוני ישיבות צוות רב מקצועי יש לבנות תכנית טיפול מפורטת מותאמת לכל מטופל בנפרד.

דו"ח אירוע חריג
* במוסד נמצאה כמות לא סבירה של נפילות מטופלים. יש לתת את הדעת ולבצע תכנית למניעת נפילות.

* יש לשפר את כתיבת דוח אירוע חריג, יש לכתוב את הדוח בצורה מדויקת ולציין מועד מסירת הודעה למשפחה.

רפואה מונעת ורפואה פליאטיבית
* יש לשפר את ההתייחסות לטיפול בכאב. 

* מומלץ לציין את עוצמת הכאב ברשומה הרפואית, לרבות כאשר משנים טיפול לשיכוך כאבים.

הערות לסיכום:
המוסד עדיין בתהליך התארגנות ומצוי בשלבי קליטת צוות רב מקצועי והדרכת

עובדים חדשים.
במחלקות מתקיימים תהליכים חיוניים להתנהלות הטיפול בקשישים תשושי נפש,
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תאריך הבקרה: 03.05.2017

אך עדיין נדרש מאמץ לארגון תחום הרפואה לפי הנהלים של משרד הבריאות.

עמוד 9
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: 14.06.2017

סימוכין: 500039508

( 237Q1 ) בית רחל ליצ’ק - בית דגן
שבזי 3 בית דגן
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86%* 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:
שתי מחלקות חדשות המיועדות למטופלים הסובלים מתשישות נפש. למחלקות צמודה

גינה מטופחת הדיירים יכולים להתהלך באופן עצמאי בגינה. המחלקות מרווחות,
בחדרי הדיירים מורגשת אווירה ביתית.

האחות האחראית עובדת בכפיפות לאחות הראשית של הרשת. לאחות ניסיון רב בטיפול
במטופלים תשושים אך מעט מאוד עם מטופלים הסובלים מתשישות נפש. מומלץ להפנות

את האחות לתצפיות במחלקות המתמחות בטיפול במטופלים מסוג זה.
הנהלת המקום השקיעה ומשקיעה בתמיכה בצוות ובתקשורת בין הצוותים. נערכו

הדרכות והכשרות לצוותים.
הטיפול הסיעודי ניתן ברמה טובה.
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החוזקים בעבודת הטיפול סיעודי:

כללי
* במחלקה מצוי פטיו בו נעשית ההפעלה של מדרכית התעסוקה. 

* נערכה הדרכה בשני נושאים מניעת זיהומים ומניעת כאב. 
* הושם דגש על שמירת יכולות המטופל, התייחסות לכבוד האדם ורצונותיו. 

* נערכה התייחסות לניצולי שואה פרח לניצול שואה. 
* בכניסה לכל חדר קיים שלט ובו פרטי הכרות אישית עם הדייר. 

תחומים הטעונים תיקון ושיפור:

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

* מומלץ להכשיר נאמני נושא בכל התחומים מניעת כאב, מניעת עצירות ומניעת פצעים. לוודא שכל נאמנן נושא
עורך הכשרה בתחומו. 

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

* יש להרחיב את איסוף הנתונים אודות הדייר: אירועי חיים, תחביבים, הרגלים העדפות וכו’ ולשלב את המידע
בבניית תוכנית הטיפול. 

תכנית טיפול בקבלה לאשפוז
* בתוכנית טיפול, יש להתייחס לבעיות ייחודיות של מטופל. 

מעקב סיעודי
* תיעוד המעקב הסיעודי לוקה בחסר. 

* מעקב אחר הבעיות שזוהו והמשך טיפולן לוקה בחסר. 
* בדיווחים הסיעודיים נמצא דיווח על בעיות חריפות של מטופלים. לא נמצאה התייחסות לבעיות. יש לערוך הדרכה

בכל הקשור לרישום ודיווח. 

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

* יש להדריך את הצוות בכתיבת דוח האירוע החריג. 
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תקשורת
* יש להקפיד ולעקוב אחרי יישום החלטות העולות בישיבות צוות רב מקצועי. 

* יש לידע בכתב את כל חברי הצוות הרב מקצועי על כל אירועים חריגים במצב המטופל. 

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

שמירת שלמות העור
* בדיקת כף רגל סוכרתית יש לבצע על פי נוהל לפחות אחת לחודש. 

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

טיפול בכאב
* יש להעלות את מודעות הצוות לנושא כאב. 

* בדיווח הסיעודי נמצא דיווח על כאב ללא התייחסות לעוצמת הכאב ומה נעשה בנושא. יש לערך הדרכה מקפת
בנושא הכאב. 

מניעת זיהומים
* יש לערוך תיעוד של חיסוני הצוות לדלקת כבד נגיפית מסוג B ובדיקת מנטו מעודכנת. 
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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-

כוח אדם:
מנהלת שרותי הפיזיותרפיה במקום בעלת ותק בתחום הגריאטריה. כיוון שהמחלקות
חדשות, השקיעה רבות בהכרות של הדיירים הכוללת בדיקות פיזקליות מלאות לכולם

 וארגון נהלי העבודה.

החוזקים בעבודת הפיזיותרפיה:

ארגון השרות
* כישורי מנהלת שרותי הפיזיותרפיה עומדים בדרישות הנוהל (קורס על בסיסי, ותק). 

* מנהלת שרותי הפיזיותרפיה מכירה את קובץ הנהלים של משרד הבריאות. 
* הצוות הרב מקצועי החל בתכנון פרויקט ל"מניעת עצירות". 

* לכל מחלקה קיים דו"ח טיפולים חודשי. 

אבחון פיזיקלי
* האבחון הפיזיקלי ברשומת המטופל מלא ומפורט כנדרש. 

* האבחון הפיזיקלי הראשוני מתבצע תוך 5 ימים מקבלת המטופל. 
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שבזי 3 בית דגן
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טיפול בקבוצה
* קיימת תכנית מובנית לפעילות גופנית בפיקוח פיזיותרפיסט. 

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

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

* מנהל/ת השרות בוגר/ת קורס על בסיסי בגריאטריה. 
* הפיזיותרפיסטית משתתפת בישיבות צוות רב מקצועי, מומלץ שתשתתף בעוד ועדות מקצועיות המתקיימות

במקום. 
* ב 19.4.17 הפיזיותרפיסטית העבירה חת"ש בנושא "ניהול סיכונים ומניעת ארועים חריגים". 

תחומים הטעונים תיקון ושיפור:

פרופיל המטופלים במוסד
* היקף המטופלים בפיזיותרפיה אינו אופטימאלי. 

אבחון פיזיקלי
* בזמן הבקרה נמצאו מספר תיקים בהם מטרות הטיפול שנרשמו אינן תיפקודיות פונקציונליות ו/או שמטרות

הטיפול אינן התאימו לתוכנית טיפול. 

טיפול בקבוצה
* טיפול בקבוצה לא מתקיים. 

הדרכה, השתלמות ותקשורת בין צוותית
* יש לאפשר לפיזיותרפיסטית לצאת לימי עיון ו/או קורסים בתחום הגריאטריה. 

* רשימות ההליכה במחלקות מלאות באופן חלקי. 

תנאים פיזיים
* חדר הפיזיותרפיה ממוקם במקלט ו/או אינו עונה על דרישות נוהל משרד הבריאות. 
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80%* 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:
מוסד ותיק אשר איכלס את דיירי מחלקות הרווחה - שינה את ייעודו ומתגוררים בו

עתה דיירים הסובלים מתשישות נפש.
הדיירים הופעלו במחלקה אחת ורק לאחרונה (עם קבלת דיירים חדשים) פוצלו

למגורים ומתקיימת פעילות בשתי מחלקות.
תוספת כוח האדם המקצועי הדרגתית בהתאם.

כוח אדם:
מרפאה בעיסוק בעלת שנתיים חצי ותק כללי החלה לעבוד במקום לפני כחצי שנה,

שלושה ימים בשבוע - 14 שעות שבועיות.
שלוש מדריכות תעסוקה מפעילות לסרוגין את דיירי שתי המחלקות, בשעות הבוקר

ואחר הצהריים - 97 שעות שבועיות בסהכ’.

החוזקים בעבודת הריפוי בעיסוק:

כוח אדם
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* לצוות נסיון קודם עשיר אך לא בתחום הטיפול בדיירים הסובלים מדמנציה. מדריכת התעסוקה החדשה, אשר
החלה לעבוד במוסד לפני מספר ימים, עבדה בתחום הגריאטריה במוסד אחר.

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

הערכת מעקב בקבלת מטופל
* מתקיימים מעקבים תקופתיים, רישום הרצף הטיפולי מוקפד. 

ישום תכנית הטיפול
* המרפאה בעיסוק התרכזה באבחון והערכת הדיירים, בהכרת בני משפחותיהם ובהכוונת מדריכות התעסוקה

למתן פעילות תעסוקתית, פרטנית וקבוצתית, המותאמת ליכולותיהם התיפקודיות של הדיירים.
* היא מתמקדת בבניית תהליכי עבודה רוחביים, רב מקצועיים, במוסד. 

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

הפרהרפואי ומפעילים חיצוניים. 
* ביום הבקרה נצפתה פעילות פרטנית מגוונת בשתי המחלקות. 

תנאים פיזיים וסביבה
* חדרי האוכל (המשמשים לפעילות) רחבי ידיים, מוארים ועטורים בקישוט סביבתי אקטואלי עשיר. בהם לוחות

פעילות, לוחות התמצאות, שעונים ומספר טלוויזיות במוקדים שונים.
* למחלקות צמודות גינות/מרפסות שמש מוגנות המאפשרות יציאה חוץ מחלקתית תכופה. 

ציוד ואביזרים
* קיים ציוד מגוון להפעלת הדיירים בתעסוקה. 

הדרכה ותקשורת
* המרפאה בעיסוק משתתפת באופן קבוע בישיבות הצוות הרב מקצועיות ומשקפת גם את תחום עיסוק הדייר. 

* המרפאה בעיסוק שלובה בהדרכות הצוות הרב מקצועי (החתש’). 

העשרה ונהלים
* הן המרפאה בעיסוק והן מדריכות התעסוקה יצאו לימי עיון והשתלמויות בתחום התמחותן. 

* מתקיימים במוסד מספר פרוייקטים רב מקצועיים מיוחדים. 
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תחומים הטעונים תיקון ושיפור:

הערכת מעקב בקבלת מטופל
* יש להרחיב את המעקבים התקופתיים כך שיכללו את כל מרכיבי האדם, ולקבוע מטרות טיפול עדכניות בהתאם

למצבו העכשוי. 

ישום תכנית הטיפול
* חשוב להתחיל בהדרגה טיפול פרטני/קבוצתי בריפוי בעיסוק. כמו כן, להתאים אביזרי עזר תפקודיים במקרה

הצורך. 

הכרת מטופל חדש ע"י מדריכ/ת תעסוקה
* קבלות הדיירים, המעקבים החודשיים ופעילות הנושא השבועי - אינם עומדים בדרישות הנהלים. 

תנאים פיזיים וסביבה
* למרפאה בעיסוק משרד קטן בקומת המרתף. יש לארגן חלל נגיש למחלקות אשר ישמשה כמשרד ובו תוכל

לאבחן ולטפל בדיירים. 
* יש לבנות את לוחות הפעילות כך שישקפו את הפעילות המתקיימת לאורך כל ימות השבוע. יש לציין מהו הנושא

המרכזי לפעילות במהלך כל שבוע. 

ציוד ואביזרים
* לאחר איתור צרכי הדיירים, יש להזמין ציוד טיפולי ייעודי וציוד עזר תפקודי בהתאם להמלצת המרפאה בעיסוק. 

* יש לבנות ערכות נושא רבות ומגוונות להפעלת הדיירים סביב נושא שבועי. 

הדרכה ותקשורת
* ישיבות צוות הריפוי בעיסוק והתעסוקה וההדרכות הפרטניות - מתקיימות אך אינן מתועדות. 

* יש לבנות נהלים פנימיים לשרות הריפוי בעיסוק והתעסוקה במוסד ולקיים הערכות עובד שנתיות בבוא הזמן. 

העשרה ונהלים
* בהתאם לנוהל הדרכה, על המרפאה בעיסוק לקבל הדרכה  ממרפא/ה בעיסוק ותיקים ובעלי נסיון בתחום

הגריאטריה. מומלץ כי תשתלם בקורס יסוד בגריאטריה.
* מומלץ לשלוח בהדרגה את מדריכות התעסוקה לקורס מדריכי תעסוקה בגריאטריה. 

הערות לסיכום:
מוסד חדש, בתהליכי בנייה של אבני הדרך המקצועיות.

ניכר כי הצוות כולו מסור ורגיש לצרכי הדיירים. בהצלחה!
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90%* 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:
מנהלת המוסד משמשת גם כעו"ס המוסד.. העו"ס עובדת בהיקף משרה מלא שבחלקו היא

משמשת כעו"ס ובחלקו כמנהלת. לעו"ס חדר מרווח נעים. רשומת העו"ס ממוחשבת.
העו"ס/מנהלת מעורבת ושותפה לכל העשייה המקצועית במוסד.

החוזקים בעבודת העבודה סוציאלית:

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

* העו"ס שותפה בצוות מקצועי שמקבל החלטה לגבי קבלת דייר ושיבוצו למחלקה/חדר/שולחן. 
* במקרה של התלבטות לגבי התאמת דייר למוסד צוות מקצועי נוסע לביקור בית להתרשמות אישית מהדייר ומצבו.

עמוד 18
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: 14.06.2017

סימוכין: 500039508

( 237Q1 ) בית רחל ליצ’ק - בית דגן
שבזי 3 בית דגן

תאריך הבקרה: 03.05.2017

פעילות מקצועית של העובד הסוציאלי
* ניכר נסיון להקנות צביון אישי- ת.ז לכל דייר, פעילות מותאמת לדיירים שאינם נחים בשעות הצהריים. 

תצפית חדרים ושטחים ציבוריים
* השטחים הציבורים מרווחים נקיים ומשרים אוירה נעימה. קיימת חצר מרווחת, מקורה שמשמשת את הדיירים מדי

יום. 

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

* קיימת פעילות התנדבותית לטובת הדיירים. יש לפעול להרחבת מעגל המתנדבים. 
* התקיימו מפגשים לבני המשפחות בתחומי עניין משותפים- תזונה, דמנציה. 

* התקיימו מפגשים לדיירים בנושאי עניין משותפים- חוק זכויות החולה, מניעת התעמרות. 

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

טיפול בניצולי שואה
* קיימת פעילות למיצוי זכויות לניצולי שואה. התקיים טקס של "פרח לניצול" במוסד. 

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. 
* ישיבות הצוות מתקיימות בנוכחות כל חברי הצוות הרב מקצועי, בתדירות הרצויה. 

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
* רשומת המטופל משקפת תהליכי טיפול והתערבות מקצועית ברמה טובה. 
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תחומים הטעונים תיקון ושיפור:

פעילות העו"ס בתחום זקנים נפגעי התעמרות
* מאז פתיחת המוסד לא נערכה ישיבה של הוועדה המוסדית למניעת אלימות- יש לכנס את הועדה באופן יזום ולדון

על בעיות כלליות ותוכניות הדרכה 

טיפול בניצולי שואה
* בשל ריבוי הדיירים שהינם ניצולי שואה במוסד, יש להעשיר את ידיעות הצוות המטפל במאפיינים יחודיים

לקשישים שהינם ניצולי שואה. 

טיפול תומך במטופל ובמשפחה
* יש להקים ועדה לטיפול פליאטיבי לדיירי המוסד. העו"ס והאחות השתתפו בקורס מקצועי בתחום, אין ספק שהידע

שרכשו ישמש אותם לבניית תשתית מקצועית לועדה.

עבודת הצוות הרב מקצועי
* יש להרחיב את ההמלצות המקצועיות הניתנות בישיבות הצוות הרב מקצועי ולהתאימן לדייר. יש לעקוב אחר

מידת יישום ההמלצות. 

שיתוף המשפחה בהחלטות
* יש לעדכן את המשפחות על הגבלות תנועה לדיירים ולבקש את הסכמתם לנושא. 
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69%* 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 מחלקה אחת.

כוח אדם:
עד ליום הבקרה לא הוגשו מסמכי בקשה למינוי רוקח/ת במקום.

תחומים הטעונים תיקון ושיפור:

כוח אדם
* רוקחת הגיעה ביום הבקרה בפעם הראשונה למוסד. 

פעילות הרוקח/ת במוסד
* עד ליום הבקרה לא הועסק רוקח במוסד ולכן לא בוצעה העבודה הנדרשת. 

שירות רוקחות מוסדיים - רכש אספקה וביעור תרופות
* אין להעביר תרופות ממוסד אחר של הרשת. זוהי אזהרה חמורה, הישנות הדבר עלולה להוביל לסגירת המוסד.
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שירותי רוקחות מוסדיים - בקרה רוקחית במוסד
* עד ליום הבקרה לא הועסק רוקח במוסד ולכן לא בוצעה העבודה הנדרשת. 

אחסון תרופות בקרור במחלקות אשפוז
* יש לרכוש מקרר פרצבטי. יש לנהוג במוסד עפ"י נוהל 126 של משרד הבריאות בכל הנודע לאחסנת תרופות

בכלל ותרופות קירור בפרט.

בקרת סמים מסוכנים במחלקה
* יש להכין ספר נרקוטיקה ולהחתימו במשרד הרוקח המחוזי. 
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נספח ג’ 
תקן מול מצבה - כוח אדם מקצועי - רפואה סיעוד ומקצועות הבריאות

ל- 55 מיטות ברישוי ול-39 מיטות בפועל

תקן כוח אדם
נדרש מינימלי

ברוטו

כוח אדם בפועל
ברוטו

פער באחוזיםפער

0.2734.00 1.07 0.80 רופא/ה
2.8526.25 310.8613.71אח/ות

8.74 0.00 אח/ות מעשי/ת
5.89-54.30- 4.96 10.86אח/ות מוסמכ/ת

0.321.71 18.8319.15כח עזר
0.1222.28 0.69 0.57 עובד/ת סוציאלי/ת

0.29-37.25- 0.50 0.80 פיזיותרפיסט/ית
0.0828.33 0.38 0.30 מרפא/ה בעיסוק

1.66166.80 2.66 1.00 מדריכ/ת תעסוקה
0.0828.33 0.38 0.30 דיאטנ/ית

4.90-100.00- 0.00 4.90 1רוקח/ת
2.4939.47 8.82 6.33 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- 55 מיטות ברישוי ול-39 מיטות בפועל

תקן כוח אדם
נדרש מינימלי

ברוטו

כוח אדם בפועל
ברוטו

פער באחוזיםפער

מנהל/ת
אדמיניסטרטיבי

 0.50 0.75 0.2448.54

0.2448.54 0.75 0.50 אב בית/מנהל משק
0.1130.71 0.50 0.38 עובד/ת אחזקה

0.1130.71 0.50 0.38 מחסנאי
0.74147.57 1.25 0.50 טבח/ית ראשי/ת

0.28-18.30- 1.25 1.53 עובד/ת מטבח
0.4015.38 3.00 2.60 עובד/ת ניקיון

0.13-50.01- 0.13 0.26 משגיח כשרות
0.0645.24 0.20 0.13 חצרן/גנן
0.25-50.48- 0.25 0.50 מזכירה
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נספח ד ’
רמת איכות הטיפול

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

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

התאמת המחלקה לתשושי נפש לתנאי המכרז:

תאריך הבקרה : 03.05.2017
התאמת המחלקה לתשושי נפש לתנאי המכרז לפי הבקרה הנוכחית : לא

ניקודאמות מידה לרמת איכות הטיפול
15.00              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

0.00               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

39.00            סה"כ (ללא משך רישוי)
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