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לשכת בריאות מחוז אשקלון

תאריך: 27.07.2017

סימוכין: 500039437

לכבוד
ד"ר מוגילבסקי גלינה

מנהל/ת רפואי/ת
קיבוץ ברור חיל{בית חיל} (קוד מוסד 24702)

קיבוץ ברור חיל
ברור חיל 79152

ד"ר נכבד/ה,
הנדון: סיכום הבקרה ב"קיבוץ ברור חיל{בית חיל}" מיום 08.05.2017

מצ"ב דו"ח הבקרה שנערכה במוסדכם, ביום 08.05.2017.
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 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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סימוכין: 500039437

דו"ח הבקרה

קיבוץ ברור חיל{בית חיל} ( 24702 )
קיבוץ ברור חיל  ברור חיל

תאריך הבקרה: 08.05.2017

בתאריך 08.05.2017 נערכה בקרה לפני חידוש רישוי, בבי"ח הגריאטרי, ע"י צוות מחוז אשקלון. הבקרה1.
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 מוגילבסקי גלינה מ.ר.3.31659.

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:
מדובר במוסד וותיק אשר בעבר היו בו חברי קיבוץ והיום הוא קולט מטופלים

מהאזור. המוסד נמצא בקיבוץ ברור חיל, באווירה כפרית ושקטה, מופעל על ידי
חברת עמל. המוסד נושא צביון ביתי, מחלקה מרווחת, אווירה נעימה ונינוחה

במחלקה. במוסד ישנו מנהל חדש מזה כמספר חודשים בתפקיד, אך יצוין לשבח
שלמרות זאת כבר פועל לטיפוח המוסד, לדוגמא נעשו שיפוצים במטרת שיפור תשתיות
פיזיות לרווחת המטופלים ומשפחותיהם. המנהל החדש ממשיך לשדרג תשתיות, כמו כן

ממשיך לשפץ את המטבח וקיבל אישור לבישול ארוחת בוקר, המטרה לחזור לבישול
במטבח של המוסד לאחר שידרוג המטבח. במוסד מחלקה סיעודית ל-36 מיטות אשפוז

ביום הבקרה שהו במחלקה 36 מטופלים.

לבי"ח רישיון ל-    36 מיטות מהן:
סה"כ מיטות במח’ סיעודיות:    36
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לשכת בריאות מחוז אשקלון

תאריך: 27.07.2017

סימוכין: 500039437

קיבוץ ברור חיל{בית חיל} ( 24702 )
קיבוץ ברור חיל  ברור חיל

תאריך הבקרה: 08.05.2017

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

36363800002סיעודית א
2    0    0    0    0    38   36   36       סה"כ

סה"כ שהו במחלקות    36 מאושפזים בפועל.
להלן תמהיל המאושפזים לפי הגורמים המממנים הבאים:

33 מטופלים במימון משרד הבריאות.
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לשכת בריאות מחוז אשקלון

תאריך: 27.07.2017

סימוכין: 500039437

קיבוץ ברור חיל{בית חיל} ( 24702 )
קיבוץ ברור חיל  ברור חיל

תאריך הבקרה: 08.05.2017

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

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

אישור כיבוי אש:
אישור כיבוי אש בתוקף עד תאריך: 08.03.2018.

: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
ונספח ד’ - רמת איכות הטיפול.
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קיבוץ ברור חיל{בית חיל} ( 24702 )
קיבוץ ברור חיל  ברור חיל

תאריך הבקרה: 08.05.2017

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

   X תזונה

   X פיזיותרפיה

   X ריפוי בעיסוק

   X עבודה סוציאלית

   X בריאות הסביבה

   X רוקחות
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לשכת בריאות מחוז אשקלון

תאריך: 27.07.2017

סימוכין: 500039437

קיבוץ ברור חיל{בית חיל} ( 24702 )
קיבוץ ברור חיל  ברור חיל

תאריך הבקרה: 08.05.2017

נספח ב’ -  ממצאי הבקרה והנחיות לתיקון

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

88%* 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:
מדובר במוסד וותיק אשר בעבר היו בו חברי קיבוץ והיום הוא קולט מטופלים

מהאזור. המוסד נמצא בקיבוץ ברור חיל, באווירה כפרית ושקטה, מופעל על ידי
חברת עמל. המוסד נושא צביון ביתי, מחלקה מרווחת, אווירה נעימה ונינוחה

במחלקה. במוסד ישנו מנהל חדש מזה כמספר חודשים בתפקיד, אך יצוין לשבח
שלמרות זאת כבר פועל לטיפוח המוסד, לדוגמא נעשו שיפוצים במטרת שיפור תשתיות

פיזיות לרווחת המטופלים ומשפחותיהם.
המנהל החדש ממשיך לשדרג תשתיות, כמו כן ממשיך לשפץ את המטבח וקיבל אישור

לבישול ארוחת בוקר, המטרה לחזור לבישול במטבח של המוסד לאחר שידרוג המטבח.
במוסד מחלקה סיעודית ל-36 מיטות אשפוז ביום הבקרה שהו במחלקה 36 מטופלים.

כוח אדם:
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לשכת בריאות מחוז אשקלון
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סימוכין: 500039437

קיבוץ ברור חיל{בית חיל} ( 24702 )
קיבוץ ברור חיל  ברור חיל

תאריך הבקרה: 08.05.2017

רופאת הבית היא רופאה וותיקה עם ניסיון רב בגריאטריה, עובדת במקום שנים
רבות. יש גריאטר יועץ שמגיע למוסד פעם בחודש. את רוב הייעוצים מקבלים בקופת

חולים.
האחות האחראית עם ניסיון בתחום הגריאטריה נמצאת יותר משנה בתפקיד.

החוזקים בעבודת הרפואה:

כוח אדם
* במוסד עובד יועץ גריאטרי. יש הסדר קבוע לבדיקת מטופלים עם רופא שיניים. 

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 

* הכרת החוזרים והנהלים של משרד הבריאות ושל אגף לגריאטריה : טובה וכוללת הכנת נהלים פנימיים 
* היערכות  המוסד וקיום נוהל פנימי לשמירה על סביבה בטיחותית ומניעת נפילות ותאונות וישומו : מלאה 

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 
* המוסד עם אווירה ביתית, קיים קשר הדוק עם המשפחות. 

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 
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קיבוץ ברור חיל{בית חיל} ( 24702 )
קיבוץ ברור חיל  ברור חיל

תאריך הבקרה: 08.05.2017

* בדיקה גופנית : טובה ומלאה 
* הערכה קוגנטיבית : מלאה (בכלי מתוקף) 
* הערכה תפקודית : מלאה (בכלי מתוקף) 

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

* טובה ומלאה כוללת הערכה קוגניטיבית ותפקודית. 

מעקב רפואי שוטף
* 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 

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

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

* רישום, נימוק ומעקב רפואי של תוצאות בדיקות לא תקינות : מלא 
* התייחסות מלאה לתוצאות חריגות בבדיקות מעבדה. 

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

* התייחסות לשינוי במצב תפקודי וקוגנטיבי : מלאה 

פעילות צוות רב מקצועי במחלקה
* תדירות ישיבות הצוות לגבי כל חולה : טובה 

* 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 
* מתבצעת  בתדירות כנידרש. 

דו"ח אירוע חריג
* רישום בדו"ח אירוע חריג ע"י רופא  והמעקב אחר תוצאותיו : תקין 
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תיקי מטופלים שעזבו את המחלקה (כולל פטירות)
* סיכום רפואי של האשפוז לרבות מכתב שחרור/הפניה : מלא 
* סיכום ונתונים על מטופלים שעזבו את המוסד מלא ומפורט. 

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

* מוודא מתן חיסונים קבועים ותקופתיים לצוות המטפל (חדש וותיק) ונותן לצוות הסברים : 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 

תחומים הטעונים תיקון ושיפור:

עבודת המנהל הרפואי
* הכשרת מנהל רפואי : אחר 

* יישום התחומים לשיפור מהבקרה הקודמת : חלקי 

רופא בית
* הכשרת רופא בית : השתלמות בגריאטריה 

איכות הרשומה בקבלה הרפואית של המטופל
* התייחסות ספציפית לתסמונות גריאטריות : חלקית גבוהה 

* התייחסות ספציפית לתסמונות גריאטריות חלקית, שבלונית. 

מעקב רפואי שוטף
* אבחון וטיפול בעיות דחופות. יישום ותעוד בהתאם להרשאת מתן טיפול חריף (IV) : חלקי 

* רישום אבחנות, כולל תסמונות גריאטריות  ועדכונן מעת לעת : חלקי 
* מתבצע באופן חלקי במוסד אין טיפול IV, עדכון אבחנות מעת לעת חלקי. 

הוראות רפואיות והוראות למתן תרופות
* הוראות מתן תרופות אנטי פסיכוטיות - רישום, דיון ונימוק : חלקי 

* בדיקה תקופתית של רישום תרופות לטיפול הניתן בפועל והתייחסות ל"ריבוי תרופות" : חלקי 
* דיון ונימוק למתן תרופות אנטיפסיכוטיות חלקי ושבלוני, התייחסות לריבוי תרופות פורמלית. 

בדיקה תקופתית אחת ל - 3 חודשים
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* תכנית טיפול, כולל התייחסות רב מקצועית : חלקית 
* תכנית טיפול כוללת התייחסות רב מקצועית חלקית, פורמלית. 

פעילות צוות רב מקצועי במחלקה
* סיכום ישיבת הצוות  ותכניות טיפול רב מקצועית, התייחסות לישיבה קודמת : חלקי 

* סיכום ישיבות צוות שבלוני. 

הערות לסיכום:
מדובר במוסד קטן קיבוצי עם אווירה ביתית. במוסד שנים רבות עובדת רופאה

וותיקה בעלת השתלמות בגריאטריה, הטיפול הרפואי הוא כמעט טוב מאוד,
אך עדיין לא יושם תחום לשיפור מבקרה קודמת: היועץ הגריאטרי מגיע למוסד פעם

בחודש ל-4 שעות, לפי מכרז פומבי לרכישת שירותי אשפוז גריאטריים -2012 נספח
2.ו במחלקה בגודל תקני תקן יעוץ גריאטרי אחת לשבוע 2 שעות בשבוע לפחות.
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95%* 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:
בית סיעודי, נושא צביון ביתי, מרווח, מואר, אווירה נינוחה ונעימה. האחות

האחראית בעלת ידע וניסיון בתחום הגריאטריה, נמצאת בתפקיד מעל שנה.

כוח אדם:
תקינת מטפלים תואמת לדרישת התקן.
שיעור אחיות מוסמכות עדיין נמוך מאוד.

החוזקים בעבודת הטיפול סיעודי:

כללי
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* האח/ות הראשי/ת בעלת ידע וניסיון מקצועי בתחום גריאטריה. 
* למרות המבנה המיושן מורגשים המאמצים להקנות אווירה ביתית וחמה. 
* נעשתה עבודת צוות יסודית תוך התייחסות להערות מהבקרה הקודמת. 

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

אומדן סיעודי ורישום אנמנזה
* אנמנזה ואומדנים מתבצעים כנדרש ולפי לוח זמנים . 

תכנית טיפול בקבלה לאשפוז
* קיימת תכנית טיפול מפורטת בקבלה לאשפוז. 

מעקב סיעודי
* מתבצע מעקב סיעודי שוטף ומעקב אחרי מצבים מיוחדים כמו חזרת חולה מאשפוז. 

תרופות
* תרופות ניתנות לפי הוראה רפואית, תרופות פרטיות מסומנות כנדרש. 

הבטחת הסביבה
* למרות המבנה המיושן מורגשים המאמצים להקנות אווירה ביתית וחמה. 

תקשורת
* קיימים אמצעי תקשורת והעברת מידע בין אחות אחראית לאנשי צוות. 

הזנה והאכלה
* קיים רישום הרגלי אכילה. 

הפרשות
* אנשי צוות סיעודי ממשיכים בתוכנית מניעת עצירות. 

היגיינה אישית ולבוש
* חדרים ומרחב ציבוריים נקיים ומאווררים. 

* מטופלים נראים נקיים ומסודרים בגופם ובבגדים. 

שמירת שלמות העור
עמוד 13 מתוך 38

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: 27.07.2017

סימוכין: 500039437

קיבוץ ברור חיל{בית חיל} ( 24702 )
קיבוץ ברור חיל  ברור חיל

תאריך הבקרה: 08.05.2017

* מתקיים מעקב וטיפול מכוון למניעת פצעי לחץ. 

קשר עם המשפחה
* מתקיימות שיחות יזומות עם בני המשפחות, כולל הודעות על שינוי במצב הרפואי של המטופל. 

עדכון מקצועי
* מתקיימת פעילות חת"ש בהיקף רחב. 

* הצוות משתתף בתוכניות חת"ש ויומי עיון. 

תחומים הטעונים תיקון ושיפור:

כוח אדם
* שיעור אחיות מוסמכות נמוך מאוד, הערה חוזרת בבקרות. 

* יש לפעול להעלת תקינת אחיות מוסמכות במוסד. 

תכנית טיפול בקבלה לאשפוז
* יש להקפיד על תיעוד שיחת תיאום ציפיות עם בני משפחה של החולה. 

מעקב סיעודי
* יש להקפיד על מעקב ורישום אחר כל סוג פצע כולל פצע ניתוחי וכיבים על רקע ווסקולרי. 

הבטחת הסביבה
* בתוכנית הטיפול יש להתייחס להיבטים הקשורים לבעיות התנהגות ותקשורת בחולים הרלוונטים. 

* למרות שניהול הטיפול התרופתי הוא ממוחשב, יש לקיים דיון חודשי על המשך טיפול תרופתי נוכחי. 
* מומלץ לערוך ניתוח רוחבי של ארועים חריגים/נפילות ולהפיק לקחים ברמה המוסדית. 

* למטופלים שעדיין מסוגלים להתהלך, יש להקפיד על שימוש בנעליים בטיחותיות . 

הזנה והאכלה
* יש לערוך אומדן תזונתי לכל מטופל עם ירידה בתאבון ו/או במשקל. 

* יש לבנות תכנית טיפול ייחודית בבעיות שזוהו בתחום האכלה. 

עדכון מקצועי
* על הנהלת המוסד לאפשר לאנשי הצוות יציאה לימי עיון וקורסים ברמה רוחבית . 

מניעת זיהומים
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* על הנהלת המוסד לדאוג לתעוד מנטו עבור כלל עובדי המוסד כנדרש. 
* על הנהלת המוסד לדאוג להשלמת חיסוני עובדים כנדרש. 

זכויות החולה
* יש להקפיד לשמור על פרטיות וצנעת המטופל. 

* יש להקפיד על הנגשה לשונית והתאמת סמלים. 
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91%* 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:
קיים במוסד מטבח אשר מכין דייסה, ביצים, סלטי ירקות וממרחים. את המנות של
ארוחת הצהריים ואת המנה החמה של ארוחת הערב מסופקות ע"י חברת הסעדה.

כוח אדם:
במוסד יש דיאטנית עם וותק של 5 שנים במקצוע ובתחום הגריאטריה. הדיאטנית

עובדות במוסד כחצי שנה, בפריסה של פעם בשבוע, 7 ש"ש. הדיאטנית משתתפת
בישיבות צוות.

החוזקים בעבודת התזונה:

כללי
* ניכר השיתוף פעולה בין אנשי מערך המזון (אם בית, עובדת מטבח, חברת הסעדה, דיאטנית). יש לציין ביקור

בחברת ההסעדה. 
* יש לציין לשבח ביצוע בקרות חוזרות לאחר מיצוי ליקויים לוודא את תיקונם. 

* קיימת תוכנית עבודה שנתית מפורטת בתחום התזונה. 
* נעשו תצפיות ארוחה משותפות עם אנשי מקצועי שונים (קלינאי תקשורת, פיזיותרפיסט). 

* ניכרת השיתוף פעולה של הדיאטנית במסגרת הפעלות של תעסוקה, בפרויקט "עיניין של טעם", ע"י שיחות עם
הדיירים במגוון נושאים תזונתיים. 

* הדיאטנית עברה הדרכה לבצע הערכה ממוקמת ראש צוואר וניתן להתרשם מיישום הנילמד(בדיקה לכל דייר
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חדש, פרויקט מוסדי להבאת ניידת מרפאת שיניים למוסד).
* עידכון והוספת נהלים פנימיים (נוהל הזנה במזרק, נוהל עבודה קלינאי תקשורת בשיתוף הדיאטנית). 

איכות ובטיחות המזון
* יש לשבח הכנת ממרחים  בערב במקום. 

* הושלם תהליך איסוף וחישוב מתכונים סטנדרטיים עבור המנות המבושלות במוסד. 

גודלי מנה/גיוון
* הוסף בתפריט ארוחת צהריים מנה בשרית נוספת לבחריה. יישר כוח. 

רשומות מחלקתיות
* קיים ריכוז של הדיירים הכולל את סוג המרקם, פירוט סכו"ם מותאם, ואופן האכילה בשיתוף עם ריפוי בעיסוק. 

הגשת ארוחות צהריים - תצפית
* הגשה אסטטית, שילוב של צבעים על הצלחת בכלל המרקמים. 

* יש לציין בקבוקי קטשופ  על השולחנות בזמן ארוחת צהריים לשימוש הדיירים. 

התנהלות הטיפול התזונתי מטופל במצב תזונתי לא תקין - תיעוד ומעקב
* תחום הטיפול והמעקב התזונתי מנוהל על ידי הדיאטנית באופן מקצועי ומלא. 

תחומים הטעונים תיקון ושיפור:

כללי
* חשוב להמשיך לבנות נהלים פנימיים דרושים ולהטמיעם. 

איכות ובטיחות המזון
* נמצא בתיעוד הטמפרטורות של המזון כי לא מעט פעמים מתקבל מזון אשר אינו עומד בדרישות לטמפרטורה

תקינה. יש לבצע בקרות פנימיות אפקטיביות על דוחות התיעוד.

גודלי מנה/גיוון
* יש לצמצם שימוש במזון תעשייתי ובפרט בקציצות של ארוחת צהריים , ושניצל תירס  בארוחת ערב. 

* יש לשמור על גיוון המנות המורכבות בארוחת ערב- תפריט 2, פעמיים פשטידת בצל בהפרש של שלושה ימים. 
* מנת דגים- בימים שמנת דג רשומה כמנה עיקרית, כדאי שיהיה מנה חילופית עבור דיירים אשר לא אוהבים דג.

יחד עם זאת, יש לוודא כי מוגשת מנת דג בכלל המרקמים לפחות אחת לשבוע. בנוסף, מומלץ לגוון את מנות
הדגים.
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לשכת בריאות מחוז אשקלון

תאריך: 27.07.2017

סימוכין: 500039437

קיבוץ ברור חיל{בית חיל} ( 24702 )
קיבוץ ברור חיל  ברור חיל

תאריך הבקרה: 08.05.2017

רשומות מחלקתיות
* הסמכת שתייה נעשת ע"י עובדת מטבח, ולכן חשוב שיהיה  שיתוף פעולה בין הדיאטנית וקלינאי תקשורת על

מנת לייצר רשימה מדוייקת של אלו דיירים זקוקים להסמכת נוזלים. ביום הבקרה, נצפתה אי התאמה בין הרישומים
בתיק, לריכוז במטבח, להגשה  בפועל.

הגשת ארוחות צהריים - תצפית
* ביום הבקרה, נצפתה דיירת אשר רשומה לקבל מרקם רך קיבלה קציצה, אך נמנעת מקציצות ומעדיפה עוף.

חשוב להקפיד על מתן בחירת מזון לדיירים ועל מתן התייחסות אישית והתאמה בצרכים המשתנים של הדיירים.
* בתצפית ארוחת צהריים, נראה כי הבשר הטחון שהוגש נטחן עם מעט נוזלים. למרות היותו במרקם אחיד וחלק,
הוא גם היה במרקם סמיך מאוד. הבשר הטחון הוגש ללא רוטב מעל. חשוב להקפיד על הוספת רוטב מעל למנות,

גם לטחון, להקל על הבליעה.
* לפי שקילה שבוצעה ביום הבקרה, גודל מנה של האבטיח שהוגש בארוחת הצהריים היה קטן מהנדרש. 

* קיים שיפור בתדירות הבקרות הפנימיות בארוחות ערב ע"י הדיאטנית. יש לבצע ביקור וסיכום אחת לרבעון. 

התנהלות הטיפול התזונתי מטופל במצב תזונתי לא תקין - תיעוד ומעקב
* קיים שיפור בתיעוד סיכום רלוונטי של הישיבת צוות רב מקצועי בגיליון התזונתי. חשוב לקשר את הסיכום  לטיפול/

השפעה התזונתית. 

הערות לסיכום:
1. קיים שיפור ניכר בשירות התזונה של המוסד.

2. מומלץ להמשיך לבצע תצפיות רב מקצועיות בארוחות על מנת לאפשר הסתכלות
כוללנית על חווית האכילה של הדייר. כמו כן, חשוב ליישם את המסקנות שהופקו

מהתצפיות.
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קיבוץ ברור חיל  ברור חיל

תאריך הבקרה: 08.05.2017

   
88%* 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-

תיאור כללי:
בתקופה האחרונה המוסד נמצא בתנופה של שיפור החזות , בנייה והצטיידות .

מבחינת הפיזיותרפיה , לציוד הטיפולי נוסף מתקן של מציאות מדומה

כוח אדם:
ללא שינוי בהרכב כוח האדם

החוזקים בעבודת הפיזיותרפיה:

טכנולוגיה לישיבה וניידות
* נעשתה עבודה בנושא שיפור הישיבה ליד השולחנות 

הדרכה, השתלמות ותקשורת בין צוותית
* שני הפיזיותרפיסטים יצאו בתקופה האחרונה להשתלמויות משמעותיות ורלוונטיות לעבודתם בתחום הגריאטריה 

ציוד טיפולי
* ציוד ע"פ הנדרש בנוהל כולל ציוד מתכלה : קיים 
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תאריך הבקרה: 08.05.2017

ציוד ואביזרי עזר לניידות
* נרכשו מספר פרטי ציוד, כגון כריות ומזרנים איכותיים, התורמים לבטיחות ולנוחיות הדיירים

תחומים הטעונים תיקון ושיפור:

ארגון השרות
* על מנהל השירות להשלים את ההשתלמות העל-בסיסית בגריאטריה 

* פריסת שעות העבודה מקובלת בתנאי שהטיפולים יפוזרו באופן מושכל 

אבחון פיזיקלי
* לא בכל המקרים שנבדקו,תכנית הטיפול מותאמת למטרות הטיפול 

* במקרים בהם מתאפשר שימוש בכלי הערכה מקובל ומתוקף, יש לעשות בו שימוש נכון 

מעקב פיזיקאלי ותיעוד הערכה תקופתית
* לא בכל המקרים ניתן לעקוב על פי התעוד אחרי יישום תכנית הטיפול ותוצאותיו 

* המעקבים לא תמיד מספקים את כל הנתונים הנחוצים להבנת מצב החולה כגון דיווח על כאבים ועל סיבת אי
ההצלחה ביישום תכנית הטיפול

טכנולוגיה לישיבה וניידות
* אין במוסד כסאות מסוג TIS למרות שישנם דיירים הזקוקים לפתרונות ישיבה מתקדמים יותר 

הערות לסיכום:
תחום הפיזיותרפיה במוסד יציב ומתפקד ברמה טובה .

רצוי שכישוריהם המקצועיים של שני הפיזיותרפיסטים יותר יבואו לידי ביטוי
בעבודה השוטפת עם הדיירי המוסד, בהכוונת הצוות המטפל ובקשר המקצועי עם

גורמי הטיפול הנוספים, בייחוד הסיעוד והרפואה .
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78%* 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:
שינויים בכוח אדם- לאחרונה המרפאה בעיסוק הפסיקה את עבודתה והמוסד נמצא

בשלבי גיוס של מחליף. קבלות של דיירים חדשים מבוצעים ע"י מרפא בעיסוק
חיצוני ששייך לרשת "עמל".

תעסוקה - מדריכת תעסוקה וותיקה בהיקף משרה של 20 ש"ש. בנוסף היא ממשיכה
לרכז פורום תעסוקה באיזור הדרום.

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. 

הכרת מטופל חדש ע"י מדריכ/ת תעסוקה
* מדריכת התעסוקה מקיימת הליך היכרות עם כל המטופלים. קיים תיעוד כנדרש הכולל פרטים אישיים, תחומי

עניין והתרשמות כללית. 

פעילות בתעסוקה
* קיימת פעילות תעסוקתית מגוונת התואמת את צרכי המטופלים ויכולותיהם. 
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* 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. 

* קבוצות הנושא המתקיימות מגוונות ומותאמות ליכולות המטופלים. 
* קיים דיווח על קבוצות נושא בהתאם לדרישות. 

תנאים פיזיים וסביבה
* חדר הריפוי בעיסוק ממוקם במקום מרכזי במוסד ומאפשר גישה נוחה. 

* התעסוקה מתקיימת בחדר האוכל שהינו מואר, מרווח, מאובזר ומתאים לצורך הפעלה. 
* בנוסף קיים חדר המשמש את מדריכות התעסוקה כחדר עבודה וכן משמש לצורך אחסון ציוד התעסוקה. 

* בחדר התעסוקה קיים לוח פעילות, לוח התמצאות ושעון המתאימים לדרישות. 
* קיים קישוט סביבתי הכולל תצוגה של עבודות הדיירים. הקישוט מתאים, מכובד ותואם את יכולות המטופלים. 

* לאחרונה התחילו לבנות חדר גרייה חושית עם אביזרי גרייה ויזואליים, שמיעתיים ותחושתיים. 
* נבנה חדר חדש לריפוי בעיסוק ובו עמדת מחשב עם תוכנת "פרדיגמה" וחיבור לאינטרנט. 

ציוד ואביזרים
* הציוד לטיפול בריפוי בעיסוק כולל מחשב המחובר לאינטרנט. 

* קיימים חלקי אבחונים שמתאימים לאוכלוסייה. 
* קיים ציוד לחדר סנוזלן. 

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

* קיימים מגוון של ציוד לקבוצות ייחודיות כגון ציוד לקבוצות בישול וציוד להפעלה בגינון. 
 .DVD קיים ציוד נלווה הכולל טלוויזיה במסך רחב, מערכת שמע ו *

* קיימות ערכות נושאים מגוונות עשירות ומתחדשות. 
* נרכש רמקול נייד חדש. 

* מדריכת התעסוקה בנתה עגלה עם אביזרים חדשים להפעלה תפקודית פרטנית. 

העשרה ונהלים
* מדריכת/ות התעסוקה בוגרת/ות הקורס הבסיסי למדריכות תעסוקה בגריאטריה. 

* מדריכת/ות התעסוקה השתתפה/ו בקורסי העשרה ובימי עיון. 
* במוסד מתקיימים פרויקטים מיוחדים מגוונים. חלק מהפרוייקטים מתקיימים בשיתוף אנשי צוות ממקצועות

בריאות נוספים. 
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* מתקיימות מסיבות בימי הולדת ובחגים. 
* ממשיכים בפרויקט גינון, "עניין של טעם" עם דיאטנית ולאחרונה- טיול בקיבוץ. 

תחומים הטעונים תיקון ושיפור:

הערכה בקבלת מטופל - קבלת מטופל חדש ע"י מרפא/ה בעיסוק
* חלק מתוכניות ההתערבות מנוסחות באופן כללי וכוללני ללא התייחסות מספקת לצרכיו וליכולותיו הייחודיים של

כל מטופל. 
* מבחנים קוגניטיביים מתבצעים ע"י רופאת הבית. 

הערכת מעקב בקבלת מטופל
* ההערכות החוזרות אינן מתבצעות בתדירות הנדרשת על פי הנהלים. 

* ההערכות החוזרות אינן מפורטות דיין ואינן מתייחסות לכל התחומים הנדרשים. 
* המעקבים אחר ביצוע תוכנית ההתערבות אינם מתקיימים כנדרש. 

* יש לעדכן את מטרות ותוכנית ההתערבות לכלל המטופלים. 

הדרכה ותקשורת
* המרפא/ה בעיסוק איננו/ה משתתפ/ת באופן קבוע בישיבות הצוות הרב מקצועי. 

* לא מתקיימות ישיבות צוות ריפוי בעיסוק ותעסוקה והדרכות מובנות למדריכת תעסוקה. קיים תיעוד אחרון
באוגוסט 2016, כלומר מלפני 9 חודשים. 

יישום המלצות מבקרה קודמת
* ההתייחסות להמלצות  בקרה קודמת הינה חלקית בלבד. 

הערות לסיכום:
תחום התעסוקה ממשיך להיות ברמה גבוהה ומקצועית. נעשים פרויקטים מוצלחים

ומגוונים וגם פעילויות שוברות שגרה. כמו כן חל שיפור בתנאים פיזיים וסביבה-
נבנה חדר ריפוי בעיסוק וחדר גרייה חושית. מדריכת התעסוקה נאמנה ומסורה,

משקיעה רבות בקידום התחום.
בחלק של ריפוי בעיסוק אין עדיין שיפור ולאחרונה גם אין מנהל שירות (מרפא

בעיסוק). נעשים מאמצים לצמצם פערים ולבצע הערכות ראשוניות  לדיירים חדשים
ע"י מרפא בעיסוק מבחוץ, אך יחד עם זאת עדיין  לא מתקיימות התערבויות

פרטניות/קבוצתיות, אין נציגות של ריפוי בעיסוק בישיבות צוות רב מקצועי, לא
מתקיימות הדרכות וישיבות עם מדריכת תעסוקה ועוד.
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לשכת בריאות מחוז אשקלון

תאריך: 27.07.2017

סימוכין: 500039437

קיבוץ ברור חיל{בית חיל} ( 24702 )
קיבוץ ברור חיל  ברור חיל

תאריך הבקרה: 08.05.2017

   
92%* 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:
בית חיל  מוסד הממוקם בסביבה כפרית,כניסת הבית נאה ומטופחת. הבית מצוי

בתהליך שיפוץ, מורגש ריענון במראה הבית,
החצר האחורית בשלבי הכשרתה לאירוח משפחות ולהפעלתם של דיירי הבית.טיפולית).

הדיירים נינוחים לבושים בלבוש אישי, נקי ומתאים לעונה. בני משפחה עימם
שוחחנו הביעו שביעות רצון מהטיפול ומיחס הצוות לייקריהם.

כוח אדם:
מנהל השירות הסוציאלי עובד במקום למעלה משנה, בהיקף של 13 שעות , ביום א’

וביום ה’ יום אחד בשעות הבוקר 9-15 וביום השני בשעות 11:00-17:00. פריסת
השעות מתאימה לצורכי המקום. העו"ס עובד בבית סיעודי נוסף השייך לרשת "עמל".
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לשכת בריאות מחוז אשקלון

תאריך: 27.07.2017

סימוכין: 500039437

קיבוץ ברור חיל{בית חיל} ( 24702 )
קיבוץ ברור חיל  ברור חיל

תאריך הבקרה: 08.05.2017

העו"ס משתתף בישיבות צוות בכיר, מרכז ישיבות הצוות וועדת התעמרות, מעורב
בבסיקת תלונות, ומפעיל קבוצות דיירים בשיתוף עם עובדת תעסוקה.

החוזקים בעבודת העבודה סוציאלית:

כוח אדם
* העו"ס מחלק את שעות העבודה כך שתהיה נוכחות בבוקר ובשעות הצהריים 

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
* העו"ס שותף/ה בתהליך ההתאמה של המטופל החדש לחדר, למקום ישיבתו בחדר האוכל ולמעברים (חדר,

מחלקה וכו’) : כן 
* פעילות העו"ס לשמירת פרטיות המטופל (טיפול אישי, רצון הדייר וכו’) : כן 

* המטופל מקבל מענה לבקשתו ובזמן סביר : כן 
* פעילות העו"ס לטיפוח צביון אישי בסביבת המטופל : קיים 

שביעות רצון המטופל
* שביעות רצון גבוהה מיחס הצוות ומתן מענה לצרכים ולרצונות האישיים. 

תצפית חדרים ושטחים ציבוריים
* בכל חדר ארון בגדים וארונית, המשמשים לאחסון חפצי המטופל : כן 

* המצעים נקיים ומותאמים לעונות השנה : כן 
* שמות המטופלים רשומים על דלתות חדריהם : כן 

* נשמרת פרטיות בסביבת המטופל  ובמהלך הטיפול האישי : כן 
* הקפדה על זמינות ונגישות מידע (תפריט, לוח פעילויות מגילת זכויות המטופל). 

פעילות העו"ס בתחום הקבוצתי והקהילתי
* העו"ס מקיים פעילות קבוצתית עם מטופלים : כן 

* מקיימת פעילות קבוצתית קבועה ורצופה עם מטופלים, בני משפחה או חברי צוות. 
* שותפה ומעורבת בפעילות התרבותית - חברתית. 
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סימוכין: 500039437

קיבוץ ברור חיל{בית חיל} ( 24702 )
קיבוץ ברור חיל  ברור חיל

תאריך הבקרה: 08.05.2017

* מקיים פעילות קבוצתית עים דיירים ולאחרונה קבוצת תמיכה עם מטפלות 

פעילות העו"ס בנושא "חוק זכויות החולה"
* פעילות העו"ס להעלאת מודעות הצוות לזכויות המטופל : כן 

* טיפול ומעקב אחר גמלת דמי כיס : כן 
* תהליך הטיפול בתלונות ומעורבות העו"ס בתחום : כן 

* פועלת לקידום והעלאת המודעות לשמירה על פרטיותו וכבודו של המטופל. 
* יוזמת עפ"י צורך הערכה ודיון במינוי אפוטרופוס, מטפלת בנושא על כל היבטיו. 

* מקיימת מעקב אחר ביקורי משפחות ומתערבת עפ"י הצורך. 
* באמצעות תצפיות מאתר ומתריע על הפרות, בישיבות צוות בכיר ובחת"ש 

פעילות העו"ס בתחום זקנים נפגעי התעמרות
* תפקוד ראוי לציון של הועדה למניעת התעמרות. 

טיפול בניצולי שואה
* פעילות העו"ס בנושא מיצוי זכויות ניצולי שואה : קיימת 

* מקיימת פעילות ייעודית למימוש זכויות למטופלים בעלי צרכים ייחודים (ניצולי שואה, עריריים). 
* מתייחס למיצוי זכויות, 

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

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

* ישיבוות צוות רב מקצועיות מתקיימות בהתאם לנוהל , בתדירות נאותה 

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

* השתתפות בהשתלמויות מקצועיות, כנסים וימי עיון : כן 
* התקינה תואמת את דרישות הנוהל. 

ניהול מידע ומעקב - רשומת מטופל
* קבלת מטופל: רישום, קבלה, בניית תכנית לטיפול ומעקב אחר הסתגלות (כולל במעבר ממחלקה למחלקה) :

תעוד מלא 
* התייחסות לאירועים חריגים : תעוד מלא 
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קיבוץ ברור חיל  ברור חיל

תאריך הבקרה: 08.05.2017

* מתקיים תיעוד מלא ומשקף של ההתערבות המקצועית בתחומים השונים. 

ניהול מידע ומעקב - תיק אפוטרופסות
* תיעוד לגבי תהליכי מינוי אפוטרופוס/מיופה כח : תעוד מלא 

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

* פרויקטים מיוחדים - ביצוע ותיעוד : תעוד מלא 

שביעות רצון משפחות
* הענות לבקשות לעזרה בזמן סביר : שביעות רצון גבוהה 

* יידוע בזמן סביר לגבי אירוע חריג הקשור לבן משפחתך : שביעות רצון גבוהה 
* נשמרת פרטיות המטופל בסביבתו האישית ובמהלך הטיפול בו : שביעות רצון גבוהה 

* שביעות רצון מהתנאים הסביבתיים, מיזוג האוויר ומים חמים לרחצה : שביעות רצון גבוהה 
* שביעות רצון גבוהה מאיכות הטיפול. 

תחומים הטעונים תיקון ושיפור:

כללי
* יש להקפיד על רישום סכום דיונים הסקת מסקנות ומעקב ביצוע בגוף הפרוטוקולים 

פעילות מקצועית של העובד הסוציאלי
* חשוב לבנות תוכנית יעודית להדרכת עובדים זרים וכן עובדים חדשים 

* חשוב לבנות נוהל פנימי המסדיר את פעילות הועדות השונות הקשוררות לזכויות המטופל (התעמרות, תלונות ,
אירועים חריגים) 

שביעות רצון המטופל
* כמות האוכל המוגשת בארוחות : שביעות רצון חלקית 

* טעם וגוון האוכל המוגש בארוחות : שביעות רצון חלקית 

תצפית חדרים ושטחים ציבוריים
* הנגשת מידע לרווחת המטופלים והמשפחות (תכנית פעילות, זכויות המטופל ותפריט) : חלקי 

פעילות העו"ס בתחום הקבוצתי והקהילתי
* העו"ס מקיים פעילות קבוצתית עם משפחות : חלקי 
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תאריך הבקרה: 08.05.2017

* מתקיימת תכנית לפיתוח הקשרים עם הקהילה (כגון: פעילות מתנדבים,שיתוף הקהילה בחיי המוסד) : חלקי 

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

* חסרה תוכנית הדרכה לצוות בנושא צרכיהם הטיפוליים היחודיים של ניצולי שואה 

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

* הטמעת הנושא בקרב הצוות המשפחות והמטופלים 

הערות לסיכום:
הבית מטופח ונקי, ניכרת התלהבות בעשייה המשותפת של הצוות בראשות ההנהלה,

הוקם חדר סנוזליין לרווחת המטופלים , המראה הפנימי חודש ונמצא בתהליך
שיפוץ.

העבודה הסוציאלית אף היא בתנופה, מנהל הזרות הסוציאלי החל בבניית תוכנית
שנתית בתחומים השונים, וכבר בהתאם לכלי החדש . מבורכת העבודה שהחל עם קבוצת

המטפלות ברוח קבוצת תמיכה. הנגשה תרבותית לשונית נעשית , יש לקדמה
ולהרחיבה.

חשוב להשקיע בבקרות פנימיות , חיזוק הקשר עם בני המשפחה, רענון הנהלים
הפנימיים הקיימים ובניית אחרים בהתאם לצורך. זאת בשיתוף הצוות הרב מקצועי.
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תאריך הבקרה: 08.05.2017

   
85%* 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
* תקינות הבדיקות של המים : תקין/מאושר ע"י מב"ר 

* סריקת מתכות במים : תקינה,בתדירות נכונה 
* נקודות דיגום ותקינות ברזי דיגום : מצב תקין 

מערכות אספקת מים קרים וחמים - מים חמים ומקלחות
* טמפרטורת מים במערכת אספקת מים חמים (עד הברזים). נדרש 55 - 60 מעלות צלסיוס. יעילות סחרור מים

חמים : תקין ולפי ההנחיות 
* טמפרטורת מים בברזים מתאימה לבטיחות המשתמשים : תקינה ולפי ההנחיות 

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

מכבסה וכביסה
* מבצע הכביסה ורשיון עסק תקף : המכבסה מופעלת במוסד- א 

* מצב סביבת העבודה במכבסה : תקין ומתאים לדרישות 

הכנת המזון ובישול - מקור הארוחות ותוקף "רישיונות עסק" ו"רישיון היצרן"
* רישיון עסק של ספק מזון חיצוני : א- הוצג ותקף 
* רישיון יצור של ספק מזון חיצוני : א- הוצג ותקף 

* רישיון הובלת מזון של הספק : א- הוצג ותקף 

הכנת המזון ובישול - מטבח/ים - מצב כללי
* רישום טמפרטורת מזון במקררים ע"י צוות המטבח : קיים ותקין 

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

* נשמרות דגימות מזון ובכמות מספקת : קיים ותקין 
* ירקות נשטפים בחמרי חיטוי : תקין 

תחומים הטעונים תיקון ושיפור:

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 : לא תקינים/לא מטופל לפי ההנחיות 

מערכות אספקת מים קרים וחמים - מניעת מחלת הלגיונרים (ליגיונלה)
* כל ההנחיות למניעת מחלת הליגיונלה מתבצעות, כולל מילוי טפסי תחזוקה : ביצוע חלקי נמוך 

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

בטיחות ומפגעי בטיחות
* מערכת החשמל נבדקה ע"י חשמלאי מוסמך והאישור תקף : לא בוצע/לא תקף 

הדברה
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* ביצוע מתועד של הדברה בהיתר מתוקף ובתדירות דרושה : ביצוע והתאמה חלקיים 

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

* בדיקת טמפרטורת המזון ותנאי קבלתו במהלך הבקרה : תקין בחלקו 

הכנת המזון ובישול - מקור הארוחות ותוקף "רישיונות עסק" ו"רישיון היצרן"
* מקור המזון במוסד הוא : ב- הספקת מזון מוכן כלשהי ע"י ספק חיצוני 

* היקף הספקת מזון מוכן מספק חיצוני : ב- חלק מהמזון מסופק ע"י ספק חיצוני מנות חמות בלבד או צהריים 

הכנת המזון ובישול - קבלת מזון במוסד ומחסן מזון
* קיום ותקינות יחידות קירור, טמפרטורת המזון במקרר ורישומה : חלקי 

הכנת המזון ובישול - עמדות העבודה ומדורים במטבח
* בדיקת טמפרטורה בעת הבקרה : חלקי 

הערות לסיכום:
המוסד בעל ציביון כפרי, נעים לעין ומתוחזק היטב.

המוסד נמצא בתהליך שדרוג אשר במסגרתו שופץ מחסן המטבח ושודרגו פונקציות
הנוגעות לתחום ריפוי בעיסוק.

קיימת התייחסות למרבית הערותינו מבקרה קודמת.
מערך מזון:

בעת הבקרה מזון מקייטרינג התקבל בחלקו בטמפ’ נמוכות מהנדרש, להזכירכם, אין
לקבל מזון אשר אינו עומד בטמפ’ הנדרשות ע"י משרדנו. במקרה כזה יש להחזיר את

המזון לחברת ההסעדה.
יש לטפל במוקדי עובש סביב הכיור במטבח.

כניסת מזון גולמי תתאפשר אך ורק מהפתח האחורי המיועד לכך.
יש לוודא הפרדה בין מזון גולמי למזון מעובד גם באחסון.

מערכת אספקת מים:
יש לנתק צינורות מים עומדים או שלא בשימוש באמצעות מרווח אוויר תקני.

בבדיקות המים החודשיות יש לבצע דיגום מים חמים ללא הגבלת טמפ’.
יש להגיש דו"ח שנתי לניקוי וחיטוי אוגרי מים חמים.

יש להגיש דו"ח תקינות מז"ח מעודכן.
יש להוסיף נקודות דיגום לבדיקות מים מיקרוביאליות ולבדיקות לגיונלה ע"פ
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הזנות המים השונות הקיימות במוסד. נקודות הדיגום צריכות לייצג את מערכת
אספקת המים.

במוסד הותקנו ברזים תרמוסטטים של חברת שטרן, יש לוודא כי האביזרים עומדים
בדרישות משרדנו.

יש לוודא כי טמפ’ כל המקררים עומדת בדרישות.
יש להחזיק במוסד קלסר מסודר עם כל הרישיונות הנדרשים של ספקי המזון.

בעת הביקורת בצפייה בחלוקת המזון נמצא כי השולחנות לא נוקו למרות שזמן קצר
לפני כן בוצעה תעסוקה ואף חלק מהציוד נותר על השולחן בזמן האוכל.

מערך כביסה:
יש להעביר כביסה נקייה באופן מוגן.

יש להוציא ציוד שאינו שייך מחדר כביסה נקייה ולסגור כראוי את הפתח בתקרה
האקוסטית.

מחסן אחיות: יש להרים ציוד מהרצפה ולסדר על גבי מדפים וכן נדרש ניקיון
במקום.

חדר דיירים מס’ 9: יש להחליף אריח שבור.
הדברה: יש לשמור בקלסר מסודר תכנית הדברה למוסד.

לסיכום: נמצא כי יש צורך להעמיק את הידע ולהתמקצע בנושאי בריאות הסביבה.
חסרה פונקציה אשר תרכז את כל הנושאים, תבצע בקרות פנימיות, תתעד ותפיק

לקחים.
יש לציין את שיתוף הפעולה מצד גורמי המוסד.
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98%* 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 מועסק רוקח - יועץ בהיקף של 3ש’’ש.

החוזקים בעבודת הרוקחות:

פעילות הרוקח/ת במוסד
* עמידה בהיקף המשרה ובשעות העבודה המהווים בסיס לאישור :  כן 

* השתתפות בהשתלמויות מקצועיות בתחום הפרמקותרפיה (ובגריאטריה בפרט) במהלך החמש שנים האחרונות :
בשנתיים אחרונות 

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

שירות רוקחות מוסדיים - אחסון וסידור תרופות ותוקפן
* תוקף התרופות בטווח התאריך : כן 
* תוקף התרופות בטווח התאריך : כן 

שירותי רוקחות מוסדיים - ניהול הסמים במוסד
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* מלאי הסמים מתאים לרישומים : כן 

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

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 

* עגלת טיפולים - התרופות מוחזקות באריזות מקוריות ובסימון הולם : 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 

* הטמפ’ בטווח הנדרש ומבוצע מעקב מתועד : כן 

תרופות אישיות במחלקות אשפוז
* סימון שם מטופל על תווית התרופות האישיות : כן 

* סימון תאריך פתיחה בתכשירים שנדרש : 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 

* כתישה/חציה בהתאם להנחיות : כן 
* ביצוע מעקב אחר רמות בדם של תרופות : כן 
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מעקב תיקון ליקויים במחלקות אשפוז
* ביצוע מעקב ותיקון ליקויים מביקורות קודמות : תוקן 

בקרת סמים מסוכנים במחלקה - בי"ח שאין בו בית מרקחת
* מלאי הסמים נשמר בארון נעול שמפתחו בידי האחות האחראית - תקנה 13 (א) : כן 

* בארון מוחזקים רק הסמים והמסמכים הדרושים לניהולם - תקנה 13 (ב) : כן 
* לכל סם הניתן לחולה מנוהל דף נפרד בהתאם לטופס 5 לתקנות - תקנה 11 (ג) : כן 

* העתק המרשם נשמר יחד עם פנקס טופסי רישום הסמים ועליו רשומים: 1. תאריך קבלת הסם 2. מס’ הדף
בפנקס בו נרשמה קבלתו - תקנה 9(ב),11(ב) : כן 

* על אריזת הסם מצוין שם המטופל שבעבורו נופק הסם - תקנה 12 (א) : כן 
* הסם למטופל ניתן רק מהאריזה הנושאת את שמו - תקנה 12 (ב) : כן 

* האחיות מקבלות/מוסרות המשמרת רושמות את מצאי הסמים במח’ בטופס הרישום ומאשרות בחתימתן - תקנה
14 (ב) : כן 

תחומים הטעונים תיקון ושיפור:

מתן תרופות במחלקות אשפוז
* התרופות ניתנות בהתאם להוראות הרופא - כיסוי תרופתי : לא 

* נמצא שהוראת מתן של  טיפות הלידול אינה משקפת את המציאות 

בקרת סמים מסוכנים במחלקה
* הספר נמצא ללא חותמת  של  משרד הבריאות. יש להחתימו בהקדם! 

בקרת סמים מסוכנים במחלקה - בי"ח שאין בו בית מרקחת
* מנוהל פנקס כרוך לרישום סמים מחלקתי לפי התקנות - תקנה 10(א)(ב) : לא 

הערות לסיכום:
שירות רוקחי נמצא ברמה טובה מאוד, ניקרת השקעה של הנהלת המוסד בתחום: רכישת

מקרר פרמצבט’, מד חום אוגר נתונים, תוכנה מקצועית לתחום רוקחות. שפו!
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לשכת בריאות מחוז אשקלון
תאריך: 27.07.2017

סימוכין: 500039437

קיבוץ ברור חיל{בית חיל} ( 24702 )
קיבוץ ברור חיל  ברור חיל

תאריך הבקרה: 08.05.2017

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

ל- 36 מיטות ברישוי ול-36 מיטות בפועל

תקן כוח אדם
נדרש מינימלי

ברוטו

כוח אדם בפועל
ברוטו

פער באחוזיםפער

0.036.02 0.53 0.50 רופא/ה
1.4927.60 6.92 5.43 3אח/ות

2.83 0.00 אח/ות מעשי/ת
1.33-24.62- 4.09 5.43 4אח/ות מוסמכ/ת
1.00 1.00 0.00 אח/ות ראשי/ת

1.149.66 11.8012.94כח עזר
0.001.94 0.36 0.36 עובד/ת סוציאלי/ת

0.0510.00 0.55 0.50 פיזיותרפיסט/ית
2.8038.88 7.2010.00 1מרפא/ה בעיסוק

0.0510.00 0.55 0.50 מדריכ/ת תעסוקה
0.527.22 7.72 7.20 1דיאטנ/ית

0.216.94 3.31 3.10 1רוקח/ת
4.83120.83 8.83 4.00 10קלינאי/ת תקשורת

חישוב התקן הוא בשעות שבועיות ולא באחוזי משרה. למקצועות,רוקח/ת,מרפא/ה בעיסוק,דיאטנ/ית,קלינאי/ת1
תקשורת.

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: 27.07.2017

סימוכין: 500039437

קיבוץ ברור חיל{בית חיל} ( 24702 )
קיבוץ ברור חיל  ברור חיל

תאריך הבקרה: 08.05.2017

נספח ג’ 
תקן מול מצבה - כוח אדם מנהלי ומשקי
ל- 36 מיטות ברישוי ול-36 מיטות בפועל

תקן כוח אדם
נדרש מינימלי

ברוטו

כוח אדם בפועל
ברוטו

פער באחוזיםפער

מנהל/ת
אדמיניסטרטיבי

 0.33 0.50 0.1751.51

0.1957.57 0.52 0.33 אב בית/מנהל משק
0.014.00 0.26 0.25 עובד/ת אחזקה

0.014.00 0.26 0.25 מחסנאי
0.07-21.21- 0.26 0.33 6טבח/ית ראשי/ת

0.000.00 1.00 1.00 6עובד/ת מטבח
0.2013.33 1.70 1.50 עובד/ת ניקיון

0.000.00 0.17 0.17 משגיח כשרות
0.16177.77 0.25 0.09 חצרן/גנן
0.1751.51 0.50 0.33 מזכירה

ספק מזון חיצוני - חלקי.6
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לשכת בריאות מחוז אשקלון

תאריך: 27.07.2017

סימוכין: 500039437

קיבוץ ברור חיל{בית חיל} ( 24702 )
קיבוץ ברור חיל  ברור חיל

תאריך הבקרה: 08.05.2017

נספח ד ’
רמת איכות הטיפול

ניקוד אחרון לפי בקרה אחרונה       :0.00    מתאריך :16.05.2016
ניקוד מותאם אחרון לפי בקרה אחרונה :        35.00 

שיוך לפרוגרמה חדשה על פי הצהרת המוסד : 
זמן הרישוי טרם הבקרה הנוכחית :12 חודשים  תאריך סיום הרשיון : 01.06.2018

התאמת המחלקה לתשושי נפש לתנאי המכרז:לא רלוונטי

תאריך הבקרה : 08.05.2017
התאמת המחלקה לתשושי נפש לתנאי המכרז לפי הבקרה הנוכחית : לא רלוונטי

ניקודאמות מידה לרמת איכות הטיפול
24.50              סכום ציוני הבקרה

3.00               בריאות הסביבה

0.00               שיעור אחיות עם קורס על בסיסי בגריאטריה

0.00               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

4.00               יועצים

0.00               נאמני נושא ועברו הכשרה כנדרש

0.00               הדרכה מרוכזת ב-2 תחומים לפחות

2.00               עיבוד נתונים בתחום 1 לפחות

0.00               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

37.50            סה"כ (ללא משך רישוי)
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