



























כ"בסיוןתשע"ט 
25יוני 2019
סימוכין: 466620919

לכבוד
ד"רלוישמואל
מנהלרפואי 
בי"ח"נאותהמושבה"(קודמוסד )237G3
רח'הפטיש 6
נסציונה 49560

ד"רלויהנכבד ,
הנדון:סיכום הבקרה בבי"ח "נאות המושבה" 
בתאריכים13-14.5.2019נערכה בקרת פתע,בקרת רישוי בבית החולים הגריאטרי, על ידי צוות
מטה-האגף לגריאטריהוצוותמחוזמרכז .
מטרת הבקרה הייתה לבחון את הטיפול הרפואי,הסיעודי ושל שאר מקצועות הבריאות וכן
השירותים האחרים הניתניםלמטופלים המאושפזים בבית-החולים .
להלן הרכב הצוות ותחום בקרתו :
ד"רלאונידגולדנשטיין,גריאטרמחוזי,מחוזמרכז 
-


רפואה 
 ד"רנטלהבלינסון,רופאתצוותהבקרההארצי גב'ויויאןרביד,אחותמפקחתארציתבגריאטריה 
-

טיפול סיעודי 
גב'אירהגלוזמן,אחותמפקחתארציתבגריאטריה 
-



גב'גילהכזום,אחותמפקחתארציתבגריאטריה 




ד"רדוריתרובינשטיין,אחותמפקחתארציתבגריאטריה 
-



גב'דוריתיצחקי,מרכזתתחוםבקרהארצי בגריאטריה
-


תזונה 
 גב'סיגליתלבונסקי,מרכזתתחוםבקרהארציבגריאטריה. גב'ענתשגיב,מרכזתתחוםבקרה,מחוזמרכז.גב'חנהקפקא,מרכזתתחוםבקרהארציבגריאטריה .
-


פיזיותרפיה
 גב'יעלרותםגלילי,ראשתחוםארציבגריאטריה,אגףלגריאטריה גב'שחריתפרנס,מרכזתתחוםבקרה,מחוזמרכז.גב'יעליובל,מרכזתתחוםבקרהארציבגריאטריה .
-

ריפוי בעיסוק 
 גב'נאוהלופטה,מרכזתתחוםבקרה,מחוזמרכז. גב'סמדריסעור,מרכזתתחוםארציבגריאטריה,אגףלגריאטריה  ד"רמעיןכץ,ראשתחוםארציבגריאטריה,אגףלגריאטריהגב'ננסיעפארי,מרכזתתחוםבקרהארציבגריאטריה. 
-

עבודה סוציאלית
 גב'שוליירושלמי,מרכזתתחוםבקרה,מחוזמרכזמרערןרווה,רוקח,לשכתבריאותמרכז .
-


רוקחות
 מראמירזהר,מרכזתחוםארציבגריאטריה,אגףלגריאטריהמרגרגורירודשטיין,סגןמפקחארצילבריאותהסביבה .
-

בריאות הסביבה
 גב'ריטהאיטין,מפקחתלבריאותהסביבה,מחוזמרכז.
מרחייםפרקש,מרכזתחוםבקרהארציבגריאטריה.
-

מנהל ותחזוקה 

גב'סיגלקורדובה,מרכזתתחוםבקרהארציבגריאטריה .
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בברכה, 


 













מרחייםפרקש 
ראשצוותהבקרה 






העתקים :
מרמשהברסימן-טוב,מנכ"למשרדהבריאות,ירושלים .
ד"רורדעזרא,ראשמנהלרפואה,משרדהבריאות,ירושלים .
ד"רא.חפר,הממונהעלהרישוי,משרדהבריאות,ירושלים .
ד"רפנחסברקמן,מנהלהמחלקהלשירותיםמוסדיים,אגףלגריאטריה,ירושלים.
ד"רמרינהפוליאקוב,רופאהנפתית,לשכתבריאותנפתיתרחובות .
ד"רליאונידגולדנשטיין,גריאטרמחוזי,לשכתבריאותמחוזית,מחוזמרכז. 
הנהלתאגףהגריאטריה .
מריוחנןסמואל,מרכזבכירלנתוניבקרהואיכותבגריאטריה,אגףגריאטריה,ירושלים .
צוותבקרהארצי .


ד"ראיריתלקסרעשהאל 



ראשהאגףלגריאטריה 
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כ ל ל י :
ביתהחולים"נאותהמושבה"הינומוסדותיקהוקםבשנת2003והתרחבבמשךהשנים.מבנה
חדשנפתחבינואר2017ונוספוסוגימחלקותחדשות.המבנההישןמתוחזקומאובזרהיטב,
המבנההחדשמאובזרבציודחדישומשוכללומשרהאווירהביתיתונעימה.לפניהמבנים
מרפסות,חצרמטופחתומאובזרתהיטב.הגגשלהמבנההחדשיפהומטופחומאובזרבריהוטגן.
הותקנובחלקמהחדריםמצלמות,לפיבקשתהמשפחות.הבקרההייתהמדגמיתונבדקו
המחלקותהבאות:סיעודיתב',,ה',ו',תשושינפשא'ו-ג'.סיעודמורכבתומךא'ו-ב',
גריאטריהשיקומיתוהנשמהממושכת .
לביתהחוליםאיןתעודתכשרות .
לביתהחוליםאישורכיבויאשעד .25.5.2020
ביוםהבקרה,לאניתןהיהלקבלמידעמסודרעלמצבחיסוניהעובדים .
מתקיימיםתהליכיםמוסדייםבנושאמניעתזיהומיםובטיפולנאותבנושאחיידקיםעמידים .
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לבית החולים רישיון ל 470 -מיטות להלן רישיון מול אשפוז בפועל
שםהמחלקה 
רישיון 

שםהמחלקה
בביתהחולים 

מספרמיטותברישוי  מספרמאושפזים
בפועל 

סיעודיתא 

מבנהישן 

 36

34מתוכם1באשפוז 

סיעודיתב 

מבנהישן 

 36

35מתוכם1באשפוז 

סיעודיתג 

מבנהחדש 

 36

 39

סיעודיתד 

מבנהחדש 

 36

 37

סיעודיתה 

מבנהחדש 

 36

 37

תשושינפשא 

מבנהישן 

 30

 34

תשושינפשב 

מבנהישן 

 30

 35

תשושינפשג 

מבנהישן 

 30

 28

סעודמורכבתומךא 

מבנהישן 

 36

 38

סיעודמורכבתומךב 

מבנהישן 

 36

 35

גריאטריהשיקומית 

מבנהחדש 

 36

 39

הנשמהממושכת 

מבנהחדש 

 24

 37

סעודיתו' 

מבנהחדש 

 32

 25

סעודימורכבתומךג' 

מבנהחדש 

 36

 39

 470



סה"כ 






במקצועות בהם נמצאו חוסרי כוח אדם ברמה המוסדית ,ציוני הבקרה בכל המחלקות
הורדו בהתאם לאחוז החסר בכוח האדם.


מצ"בנספחא' -ריכוזציוניהבקרהלמוסד(ציוןמינהלי),נספחב'בו ממצאיבקרהוהנחיות
לתקוןלאנשיהמקצוע,נספחג'-פירוטכ"אונספחד'–רמתאיכותהטיפול .
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נספח א'  -ריכוז ציוני בקרה למוסד (ציון מינהלי*) 
טווח ציון

רפואה

תזונה

סיעוד

פיזיותרפיה

ריפוי בעיסוק

עבודה סוציאלית

רוקחות

בריאות הסביבה

1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6

סוגי מחלקות
סיעודיים
 X      
ותשושי נפש
סיעוד מורכב תומך      X  

   X  

 X  

 X      

 X    

 X      X 















 X

    X 

 X  

 X      

    X 

 X      X 















 X

  X   

 X      

  X   

 X      X 















 X

   X      X 
   X  X    
 X 
  
הנשמה ממושכת

* במידה ובבקרה נמצא חוסר בכוח אדם :הציון שבטבלה משקף הורדה של נקודות בגובה אחוז החסר.















 X

גריאטריה שיקומית

הציון
1
2
3
4
5
6

טווח הציון
1-65
66-72
73-79
80-86
87-93
94-100



  X     X   

הערכה מילולית
נכשל
טעון שיפור רב
טעון שיפור
טוב
כמעט טוב מאוד
טוב מאוד
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    X

א .רפואה:



מחלקות סיעודיות/תשושי נפש95% :
מחלקות לסיעוד מורכב תומך 90% :
מחלקה לגריאטריה שיקומית94% :
מחלקה להנשמה ממושכת 97% :
הציון משקף חסר של  19%בתקינת רופאים ברמה המוסדית .
סיעוד מורכב תומך  -נצפה חוסר של  20%הבא לידי ביטוי בנספח א – הציון הינו 70%
גריאטריה שיקומית  -נצפה חוסר של  21%הבא לידי ביטוי בנספח א – הציון הינו 73%
הנשמה ממושכת  -נצפה חוסר של  34%הבא לידי ביטוי בנספח א – הציון הינו 63%
בקרתהעבודההרפואיתבמוסדכוללתאתהתחומיםהבאים :
 .1עבודתהמנהלהרפואי .
 .2קבלהרפואית. 
 .3סיכוםתכניתהטיפולבקבלה .
 .4מעקברפואישוטף .
 .5מתןהוראותרפואיותותרופותלפיהנהלים .
 .6מעקבבדיקותמעבדה .
 .7בדיקהתקופתית .
 .8ישיבותצוותרבמקצועי .
 .9מעקב,רישוםומסקנותמדוחותאירועיםחריגים(נפילות) .
 .10רפואהמונעת .
 .11סיכומיחוליםשעזבואתהמוסד .
 .12ייעוץותקשורתביןהרופאלשארהצוות.

כללי:
מוסד"נאותהמושבה"הואאחדהמוסדותהותיקיםעםמגווןרחבשלמחלקותבניהולמומחה
בגריאטריה.לאחרונהנפתחאגףחדשבמוסד.המוסדנמצאבתהליךשלהכרהלהתמחותבגריאטריה. 
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מערך ניהולי
צוותניהולייציב.מנהלהרפואימומחהבגריאטריהופנימית,בעלניסיוןבתחום.מתקיימותישיבות
שבועיותעםמנהלימחלקותוהנהלתהסיעודואדמיניסטרציה.מתקיימותישיבותנוספותבמקרים
דחופים.למוסדניתןאישורלטיפול .IV
כוח אדם רפואי
צוותרפואיוותיק,בעלניסיוןבתחום.חלוקהברורהשלניהולהמחלקותהפעילותואחראיותעלמחלקות
סיעודיות.כלהרופאיםאחריהשתלמויותבתחוםהגריאטריה .
במוסדמועסקיםחמישהמומחיםלגריאטריה .
פעילות אקדמית
במוסדמתקייםז'ורנלקלאבבאופןקבוע,מתקיימיםדיוניםעלמקריםרפואיים,רופאיהמוסד
משתתפיםבכנסיםמחוץלמוסד .
הוגשהבקשהלהכרותהמוסדכמאושרלהתמחותבגריאטריה .
יועצים
מועסקיםיועציםמומחיםבזיהומים,הנשמה,אורתופדיה,פסיכיאטר,דיאליזה.כלהיועציםמגיעים
למוסדבאופןקבועוזמיניםלצורךיעוץטלפוני. 
מועסקמלווהרוחני .
דימות ,שירותי מעבדה ,בנק הדם
נערךחוזהעםבנקהדםשלביה"חאסףהרופא,מנותדםניתנותלחוליםבמקום. 
שירותימעבדהניתניםע"יקופותהחולים.במקריםדחופיםדגימותדםנשלחותלביה"חאסףהרופא .
במוסדמשתמשיםבמכשירניידלצילומירנטגןבמקום,עםשירותחיצונילצורךביצועפיענוחהצילומים .
ועדות
במוסדפועלותבאופןקבועועדותלמניעתמחלותזיהומית,ועדהלטיפולפליאטיבי,ועדהלמניעת
התעללותבקשישים. 

מחלקות סיעודית/תשושי נפש:
חוזקים:
 .1קיימתתוכניתהכשרהשלרופאיביתללאהתמחותבגריאטריה.
 .2יציבותהצוותהרפואימאפשרתתהליכיעבודהסדיריםוהכירותטובהשלהמטופלים.
 .3קייםהסדרייעוץרופאיקבועומאודמגוון(לאגריאטרי)–נפרולוג,אורתופד,מומחהבמחלות.
זיהומיות,פסיכיאטר,רופאנשיםלפיצורך.
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 .4לוחתורנויותוכוננויותעםכיסוימלאכוללסופישבוע.
 .5טיפולאנטיפסיכוטיניתןלאחרהתייעצותעםמומחהבגריאטריהאוייעוץפסיכיאטר.
 .6קשרטובעםהמשפחות,שיחותיזומותורישוםבתיקהרפואי.
 .7צוותרפואיותיק,יציב,בעלניסיוןרב .
 .8ניהולהמחלקותע"ימומחהבתחום .
 .9יעוץגריאטריתדירתוךתיעודמלא .
 .10התייחסותטובהלתסמונותגריאטריות .
 .11נוכחותרופאבמוסדבכלשעותהיממה .
התחומים לתיקון ולשיפור:
 .1התייחסותלתסמיניםגריאטרייםברשומהרפואית(אבחנותבקבלהועדכוןבהמשך).
 .2טיפולפליאטיבי–הנושאהוזכרגםבבקרהקודמת,דורשבנייתתכניתרוחביתעםכלאנשיהמקצוע.
 .3הכשרהבתחוםפליאטיבילרופאיבית(הומלץגםבבקרהקודמת).
 .4במחלקהלתשושינפש–נושאהאפוטרופוס-ישלהרחיבאתמודעותאנשיהצוותבנושאולהקפיד
עלרישוםבתיקהרפואי.
 .5ריבויתרופותומעורבותשלרוקחבטיפולתרופתי.
מחלקות לסיעוד מורכב תומך :
חוזקים:
 .1הכירותטובהשלמטופלים.
 .2מתןטיפולאנטיביוטילאחרהתייעצותעםרופאמומחה.
 .3מנהלהמחלקותמומחהבגריאטריה .
 .4התייחסותטובהלסיבותהאשפוז .
 .5מעקבתדיראחרימצבהחולה,כוללמצבהעור,רמתהכאב .
 .6קשרטובעםמשפחותהחוליםתוךתיעודמלא .
 .7קשרטובביןאנשיהצוות.
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תחומים לתיקון ושיפור:
 .1רשומהרפואית–התייחסותלתסמיניםגריאטרייםוסיבותאשפוז(מצדיקיםסיעודמורכב).
 .2שיפוראיכותישיבותצוותעםהתייחסותלהמלצותמישיבהקודמת.
 .3עדייןלאהוסדרנושאהעברתהמידעביןמכוניחוץ(דיאליזה).
 .4טיפולפליאטיביוהתייחסותלסוףהחיים(הנחיותמקדימות).

שיקום 
המחלקהמנוהלתע"יגריאטרעםניסיוןרבבתחוםהשיקום .
החוליםמתקבליםבהתאםלפרופילהמחלקה .
הערכתמצבוהתפקודיוהקוגניטיביבקבלתהחולהתוךשימושבכלימקובל .
הערכתפוטנציאללשיקוםויעדהשיקוםבקבלתהחולה .
התייחסותטובהלשינוייםבמצבושלהחולה .
התארגנותטובהלקראתשחרורהחולה .
הנשמה כרונית
המחלקהמנוהלתע"ירופאבעלניסיוןרבבתחום,מועסקיועץבהנשמהכרונית .
הערכתפוטנציאללגמילהמהנשמהבמהלךהאשפוז,וביצועגמילהבהתאם .
פעילותטובהשלהצוותלמניעתמחלותזיהומיות .
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ב.

טיפול סיעודי :
מחלקות סיעודית ותשושי נפש65% :
מחלקות לסיעוד מורכב תומך76% :
מחלקה לגריאטריה שיקומית88% :
מחלקה להנשמה ממושכת93% :
הציון משקף חסר של  4%בתקינת סיעוד ברמה המוסדית .
סיעוד מורכב תומך  -נצפה חוסר של  20%הבא לידי ביטוי בנספח א – הציון הינו 56%
הנשמה ממושכת  -נצפה חוסר של  29%הבא לידי ביטוי בנספח א – הציון הינו 64%
נושאיםמבוקרים–התייחסותלנושאיםוקריטריוניםבכליהבקרה:

 

 .1כוחאדם. 
 .2אומדןסעודיורשום .
 .3תכניתטפולבקבלהלאשפוז .
 .4מעקבסעודי. 
 .5תרופות .
 .6הבטחתסביבהבטוחה .
 .7תקשורת .
 .8הזנהוהאכלה .
 .9הפרשות .
.10היגיינהאישיתולבוש .
.11שמירתשלמותהעור .
.12תנועתיותותנוחה .
.13קשרעםהמשפחה .
.14עדכוןמקצועי .
.15הדרכהוהערכתצוות.
.16טיפולבכאב .
.17זכויותהחולה.
התרשמות כללית:
הבקרההייתהבקרתפתעאשרנערכהבאופןמדגמיבמספרמחלקותפעילותוכרוניותאשרנמצאותבשני
בנייניםנפרדיםאךסמוכיםזהלזה.מדוברבמוסדוותיקאשרהתרחבבמהלךהשנים.לדבריהנהלתהמוסד
לפניכחודשימים,באופןמפתיע,הופסקהעבודתםשלכ60-מטפליםבמוסדע"יהרשויותמפנישלאהיו
להםרישיונותתעסוקהמתאימים.כתוצאהמכךנוצרחוסרגדולמאודשלמטפליםומאזפעלובמוסדכדי
לצמצםאתהפער.הובאועובדיםחדשיםדרךחברתכוחאדםאךחלקםאינםשולטיםבשפההעבריתועקב
כךזוהוקשייםביצירתתקשורתעםהמטופליםביוםהבקרה.לאחרונהישגםתחלופתכוחאדםכיחלק
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מהמטפליםמגיעיםועוזביםבגללבעיותהסתגלות.ישנםגםהיעדרויותלאצפויות(פנצ'רים)וביוםהבקרה
הבעיותהקיימותבכוחאדםבאולידיביטויוהשפיעועלאיכותהטיפול.הדברניכרבמיוחדבמחלקות
הסיעודיותופחותבמחלקותלהנשמהממושכתושיקוםגריאטריבהםישיותריציבות.נצפוביוםהבקרה
בעיותבהאכלתמטופלים,ביצוערחצהוניקיוןהמחלקות.במחלקהסיעודיתה'היהמחסורבכביסהנקייה
ומצעיםלהחלפה.עקבמחסורבכוחאדםהרחצהנמשכהעדלשעותהבוקרהמאוחרותכוללהגשתארוחת
הבוקרשהוגשהבסמיכותלמועדשלהגשתארוחתהצהריים.האחותהראשיתוגםהסגניתהןוותיקות
בתפקידעםידעוניסיוןבתחוםגריאטריהוהןעושותככוליכולתןכדילהתמודדעםהמצבהקשה.מבוצעות
הכשרותלצוותהעובדיםאךהתחלופהמצריכההשקעתמשאביםרביםבביצועהדרכותחדשות.עקבכך,
נוצרעומסטיפוליגבוהעלהצוותהסיעודי.נמצאהשונותביןהמחלקות.במחלקותלהנשמהממושכת
וגריאטריהשיקומיתקיימתתשתיתמקצועיתוהטפולהסיעודיניתןברמהכלליתטובה.ישלשפראת
התנהלותהטיפולבמחלקותהסיעודיותולפעולבהקדםלשיפורחוויתהמטופלומתןשירותאיכותי.חלק
מהאחיותהאחראיותבמחלקותיצאולהכשרותפורמאליותבנושאיםשונים,מונואחיותכנאמנותנושא
בתחומיםמרכזייםוהןעוסקותבפיתוחוקידוםהתחומיםעליהןהןממונות.עםזאת,בשלבהזה,עקב
המשברהקייםבכוחאדם,מומלץלנתבאתמירבהמאמציםלייצובכוחהאדםהסיעודיומתןהכשרות
יומיומיותבנוגעלמתןטיפולבסיסילמטופליםולאתכניותהכשרהבנושאיםכלליים.מתןהמלצותנוספות
ותחומיםלשיפורברמתהמחלקותהשונותיופיעובהמשךדוחזה.
כוח אדם:
אחיות ומטפלים במחלקה להנשמה ממושכת  :קייםמחסורמשמעותיבתקינתאחיותלפימספר
מטופליםבפועלביוםהבקרה.המטפלים,בהתאםלתקינההנדרשת.
אחיות ומטפלים במחלקות לשיקום גריאטרי  :אחיותעלפיהתקינההנדרשת.המטפליםעלפיהתקינה
הנדרשת.
אחיות ומטפלים במחלקות לסיעוד מורכב תומך  :קייםמחסורבתקינתאחיותבכלהמחלקותאך
מטפליםבסיעודמורכבתומך,בהתאםלתקינההנדרשת.
אחיות ומטפלים במחלקות סיעודיות ותשושי נפש :בהתאםלחישוביכוחאדםשבוצעועלפיסידורי
העבודהשנמסרובמועדהבקרה,סךכולהתקינהשלאחיותומטפליםבכולהמחלקותתואמתאת
דרישתהתקןאךבחלוקהביןהמשמרותנמצאכיבמשמרתלילהבשלושמחלקותסיעודיות(ב',ד'ו-ה')
לאהייתהמשובצתאחותבמשמרתלילהבשבועשבהנערכההבקרהכךשבמחלקותאלהעבדובלילה
כוחותעזרבלבד.הסידוריםשהוצגולצוותהבקרהאינםמשקפיםאתההיעדרותשלכוחאדםסיעודי
מהעבודהבמשמרות.נמצאהאי-הלימהביןהסידוריםשהוצגובמועדהבקרהלמצבכוחאדםבפועלברוב
מחלקותהאשפוז.מבדיקתהנוכחותשלהצוותהסיעודיבפועל–נצפהמחסוררבוחוסריציבותשלכוח
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האדםהסיעודי.בסידוריעבודהשלשבועהבקרהשנבדקו,נמצאכיבקרבהמטפליםבמוסדהופיעו140
משמרותכפולותשלב/עברציפותאצלכוחותהעזרבמחלקותהסיעודיותותשושינפש .
נצפהכיחלקגדולמכוחותהעזרהמועסקיםבכלמחלקותהמוסדובמיוחדבמחלקותסיעודיותוסיעוד
מורכבתומך,אינםבעלימיומנותהבסיסיתהנדרשתלטיפולבמטופליםקשישיםואינםבעליכשירות
מקצועיתלביצועהתפקיד.
חזקים של המוסד:
 .1מניעת זיהומים–ישאחותהממונהעלתחוםמניעתזיהומיםאשרעברההכשרהפורמאליתבתחום
זהבשנת2018.נעשותהדרכותלצוותהעובדיםבתחוםשמירתהיגיינתידיים.נעשותתצפיותעל
רחיצתידייםבכליםמובנים.קיימיםפרוטוקוליםשלהוועדהלמניעתזיהומים.התחילההחתמהשל
עובדיםעלטופסהמחייבאותםלהחליףכפפותביןמטופללמטופלכדילעודדאחריותאישית .
 .2ביצוע תחקירים–נערכההשתלמותבנושאזהומבוצעיםתחקיריםבנושאיםשוניםעלפיהמודל
המקובל.קיימתבמחלקותתיבההמאפשרתלצוותלדווחבאופןאנונימיעלאירועיםשהםבבחינת
"כמעטאירוע".הפעילותהמוסדיתבתחוםניהולסיכונים,הורחבהוהוקמהוועדהעםתחומי
אחריותשונים.
 .3הגבלה פיזית-נערכהפעילותנרחבתומעמיקהלצמצוםהשימושבהגבלהפיזית.החלטותבדבר
ההגבלה/הסרתהמתקבלותבדיוניםבצוותרב-מקצועי,נרכשציודחדשונוחלמטופליםלביצוע
ההגבלה.
תחומים לשיפור ברמה מוסדית:
 .1סידורי עבודה מוסדיים–סידוריעבודהשנמסרולצוותהבקרה,לאכללואתכולהיעדרויותאנשי
הצוותשלאהגיעולעבודהביוםהבקרהולכןאיןביטוימלאלחסריםהקיימיםבפועל.בסידורי
העבודהישלצייןאתשעותהעבודהשלהצוותהסיעודי.
 .2הענות להערות מבקרה קודמת-חלקגדולמההערותבדו"חהבקרההנוכחיהןהערותחוזרות
מדו"חותבקרהקודמים,שלאתוקנו.
 .3חיסונים לצוות העובדים–בגללתחלופתעובדיםמואצתאיןשליטהעלהמידעשלהחיסונים,עד
היוםהיהקייםהמידעבתיקהאישישלהעובדאךבגללהשינויבגיוסכוחאדםמשתנהיעברו
לרישוםמרוכז.לאניתןהיהלקבלמידעמסודרעלמצבהחיסוניםשלהעובדיםביוםהבקרה.גם
חיסוניםנגדשפעתעונתיתנעשיםבקופתחוליםואיןמידעעלשיעורההתחסנות.ישלשפרתחוםזה.
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 .4רישום דוחות תקרית אירוע חריג –לאחרנפילותישמילוידוחותאירועחריג.ברישוםהמסקנותצריך
להקפידעלביצועהדיוןוהסקתמסקנותמלמדותהתורמותלמניעתאירועיםנוספים.נמצאודוחותבהם
היהרישוםכלליעלכךשימנעואתהאירועיםהבאיםאךלאמצויןכיצדימנעואירועיםאלה.
 .5נפילה של המחשבים – ביוםהבקרההראשוןקרסהמערכתהמחשביםבמוסדלמשךמספרשעות
ולאניתןהיהלבצעבקרהבשעותאלה.ישלפעוללמניעתהישנותמצבבוכולהמחשביםבמוסדלא
עובדיםואיןתקשורת.
 .6ניהול רשומה רפואית – איסדירות,כשלים,איהלימה,חוסרעקיבותבניהולהרשומההרפואית-בבדיקה
מדגמיתשלרשומותמטופליםבמחלקותהמבוקרות,נמצאהאיהתאמהבציוןתאריכיםובתיעודשל
אירועיםשוניםכמו:אירועיםחריגים,שינויסטאטוסשלמטופל,ישיבותצוותרבמקצועיועוד.לדוגמא,
במחלקהסיעודיתב'ברשומתשלאחתהמטופלות,נמצאתיעודדיוןעלשינויסטאטוסלמטופלתשהתקיים
במחלקהלתשושינפש,כאשרהמטופלתכברהייתהמספרימיםבמחלקהסיעודית.במחלקהלתשושינפש
בישיבותצוות,ש"התקיימה"בתאריך28.5.19(שבועייםלאחרמועדהבקרה).נמצאתיעודודיוןשלהישיבה
עםמטרותהתערבותלביצועשלשנימקצועותבריאות.
 .7הנגשה תרבותית-ישלפעולליישוםחוזרמנהלרפואה7/11–התאמהוהנגשהתרבותיתולשונית
במערכתהבריאות.ישלשפרתנאינגישותעבורהמטופליםובניהמשפחה.ישלדאוגלהמצאותמידע
רלוונטי,עדכניובשפותשונותעבורהמטופליםהקשישים,בכלמחלקותהאשפוז.במחלקותשנבדקו,
לאנמצאשילוטחיצוניבכניסהלמחלקות,שילוטפנימיהמכווןאתהמטופליםובניהמשפחהלתחנת
אחיות,שירותים,חדררופא,חדריאשפוז.לאנמצאודפיהסברבנוגעלזכויותקשישים(הערה חוזרת
מהבקרה הקודמת).
 .8תרופות בנות סיכון-חשובלהמשיךולפעולליישוםמלאשלחוזרמנהלהרפואה41/2013–"מתן
תרופותבנותסיכון".ישלפעוללבנייתנוהלפנימירוחבי,פיתוחמנגנוניםלהבטחתמתןתרופותבנות
סיכון,ביניהםסימוןהתכשיריםבארוןהתרופות,הסדרתהנחיותלבקרהכפולהלפנימתןהתכשירים
למטופל(הערה חוזרת מהבקרה הקודמת).
 .9סביבת עבודה נאותה לאחיות אחריות מחלקה-ישלדאוגלהקצאתחדריםעבורכלהאחיות
האחראיותמחלקהבמוסד.זאתלשםשמירהעלפרטיותן,כיבודהאוטונומיהשלהמטופליםובני
משפחותיהםולשםהבטחתתנאייניהולתקיןשלהצוותהסיעודי.
 .10צוות החייאה-ישלפעוללמינויצוותהחייאהמוסדי,כנדרשבסעיף,4.6חוזרחטיבתהרפואה
.3/2019
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 .11עגלות החייאה -ישלדאוגלרכישהשלעגלתהחייאה/ערכתהחייאהכנדרשבחוזרמנהלרפואה
3/20192019"ניהול מערך החייאה במוסדות ו/או מתקנים רפואיים"והשלמהכנדרששל
דפיברילטוריםעלעגלותהחייאה.
 .12טיפול פליאטיבי-מומלץלבנותנוהלמוסדירב-מקצועי,לפעוללקביעתקריטריוניםלהגדרת
המטופליםהזקוקיםלטיפולתומךוהטמעתהמדיניותבשטח.ישלדאוגלשלוחלהכשרהתואמתאת
הצוותהמטפל.מומלץלפעוללקידוםגישהפליאטיביתבמקריםבהםמטופליםסובליםממחלות
חשוכותמרפאו/אומוגדריםכמטופליםסופניים.
 .13עדכון מקצועי  -חידוש נהלים פנימיים-ישלפעוללעדכוןובנייתנהליםפנימייםחדשים,הנדרשים
ע"פדרישותחוזרימנהלהסיעוד/הרפואהוהנהליםשלאגףלגריאטריה.כרגעישלהתמקדבעדכון
והטמעהשלחוזרחטיבתהרפואה3/2019"ניהול מערך החייאה במוסדות ו/או מתקנים רפואיים"
ובהטמעהשלנהלשמירהעלאוטונומייתמטופלבעתטיפולסיעודיאינטימיורחצה,"טיפולבמחלות
חריפות","טיפולתומך"(הערה חוזרת מהבקרה הקודמת) .

מחלקות סיעודיות ותשושי נפש
במועדהבקרהנבדקושתימחלקותסיעודיות(סיעודית ה' ,סיעודית ב' )ושתימחלקותתשושינפש
תשושי נפש ג' ,תשושי נפש א'.להלןממצאיהבקרהבהתייחסלכלאחתמהמחלקות 
תחומים לשיפור
 .1כוח אדם  -צוות סיעודי 


במחלקותהמבוקרות(סיעודיותה'ב'ותשושינפשג')דווחעלתחלופהגבוההבצוותהסיעודי.



במחלקהסיעודיתה'צוותהאחיות,ברובוחדש,טרםרכשהרגליעבודההנדרשיםלטיפול
במטופליםכרוניים.לדוגמה,במשךשלושתהחודשיםהאחרונים,התפטרוועזבואתהמוסד5
מתוך7אחיםבמחלקה.גםאחותאחראיתמחלקההודיעהעלהתפטרותהמהתפקידומהעבודה
במוסד.תחלופהגבוההוחוסריציבותבצוותכוחותעזר(מטפלים).לדוגמה,הוצגותהליכי
קליטהוהדרכהל5-עובדיםחדשיםשהתקבלולעבודהבחודשהאחרוןוכברלאהתייצבולעבודה,
עזבואתהמוסדמסיבהלאברורה.



במחלקותהמבוקרות(סיעודיותה'ב'ותשושינפשג')חלקגדולמהצוותהסיעודיבמשמרת,הוא
צוותמזדמן,לאמכיראתהמטופלים,באלתתמענהנקודתיבהעדרהצוותהקבוע.
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מבדיקתסידוריהעבודההמחלקתיים(סיעודיתה')עלהכימספרהיעדרויותהצוותהסיעודי
מהעבודהמגיעל3-5-אישביום,דברשאינומאפשרמהלךתקיןשלפעילותהמחלקה.לדוגמה,
יוםלפניהבקרהב12.05.19-לאהתייצבולמשמרתבוקר4מתוך7עובדים.במועדהבקרהב-
13.05.19לאהגיעולמשמרתבוקר4מתוך6עובדיםובנוסף,לאהגיעהעובדתניקיון.העדר
הצוותהסיעודיבמשמרתפוגעבאופןקשהבניהולסדרהיוםשלהמטופלים,לרבותבפעילויות
הורדהמהמיטה,רחצה,האכלה,תעסוקהוניקיוןסביבתהמטופל.



מתוךהתצפיותעלעבודתהמטפליםבמחלקותהמבוקרות(סיעודיותה'ב'ותשושינפשג')עלה,
כירובכוחותהעזרהמועסקיםהםללאשליטהמינימאליתבעברית,חלקםלאמביןאתמה
שמוסברלהםבעברית.שואליםמהנאמראתחבריהםהאחריםששולטיםיותרטובבעברית.לא
מכיריםאתהמטופליםולאמתקשריםעםהמטופלים.לאמכיריםאתתהליכיהעבודה
במחלקה,לאמיומניםבביצועמיומנויותבסיסיות,כגון,האכלה,ביצועמעברים,תקשורתעם
מטופל,מניעתזיהומים,טיפולאישיוכד'.חלקםלאמביניםאתתפקידםואתאחריותם
לאוכלוסייתהמטופליםבמחלקה.

 .2אומדן ואנמנזה סיעודית
בבדיקהמדגמיתשלמספררשומותמטופלבמחלקותהמבוקרות(סיעודיותב'ותשושינפשג')נמצא
שחסריםנתוניםמשמעותייםאודותהמטופלוהמשפחהכגון:הרגלים,תחביבים,תיאוםציפיות
והעדפותאישיותשלהמטופלנתוניםאלהמהוויםחלקמשמעותיבבנייתתכניתטיפולמותאמת
אישית(ראוהערותמבקרהקודמת).ישלהקפידעלביצועאומדניםכנדרש,תוךהתייחסותמלאה
ותואמתאתמצבהמטופלוזיהויהשינויביןאומדןלאומדןכאמצעילזיהוימצביסיכון,למניעת
הישנותהמקרים,למעקבוהערכתההתערבות.בבדיקהמדגמיתשלרשומותמטופליםודווחי
אירועיםחריגיםשלנפילה,נמצאכילאבוצעאומדןכנדרשולאנלקחובחשבוןכלהפרמטריםכדי
למנועאתהנפילההבאה. 
 .3מעקב סיעודי 
בבדיקהמדגמיתשלמספררשומותמטופלבמחלקותהמבוקרות(סיעודיותה'ב'ותשושינפשג')לא
נצפהמעקבמתועדכנדרשאחריהמטופליםשסבלוממחלהחריפה,אי-שקט,כאב,אחריאירועחריג.
בחלקמהמקרים(מחלקהלתשושינפשג')לאהיהברורמתיחלשינויבמצבהמטופל,לאנמצאה
עקביותוהלימהבדווח.לאנצפתההתייחסותמספקתלמידתההשפעהשלהתכשיריםהניתנים
לטיפולבעצירות,אי-שקטוכאב .
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 .4תוכנית טיפול
בבדיקהמדגמיתשלמספררשומותמטופלבמחלקותהמבוקרות(סיעודיותב'ותשושינפשג')לא
נמצאההתאמהביןמצבהמטופללביןתכניתהטיפולשנקבעהלו.ישלוודאשתוכניתהטיפול
שנקבעהלמטופל,אכןתואמתאתמצבוהאמיתיוהאומדניםשבוצעולווקיימתהלימהביןחלקיה
השונים.ישלוודאשעדכוןתכניתהטיפולאינובגדר"העתקהדבק",מעדכוןקודם.בבדיקה
מדגמיתשלרשומתמטופליםבתשושינפשג'נמצאגםכיהכתובבתוכניתהטיפוללאתואםאת
ממצאיהאומדןוכינעשהשימושרבבעדכוןב"העתקהדבק". במחלקהלתשושינפשא'תוכניות
הטיפולהסיעודיצריכותלכלולאתמכלולהבעיותשלהמטופלים.ישלהתייחסלכולהבעיותולעקוב
אחרהתקדמותהטיפול.נושאיםכמוירידהבמשקל,אופןאכילה,המלצותשלמקצועותבריאות
אחריםוכדומהצריכיםלהיותכלוליםברישוםהתוכניותהקיימות.
 .5תרופות
חלוקת תרופות-בבדיקהמדגמיתשלמספררשומותמטופלבמחלקותהמבוקרות(תשושינפשג')
נמצאשחלוקתהתרופותאינהבהתאםלנהלים.ישלהדריךאתהצוותלחלוקתתרופותעלפינהלים(
נוהל)2.3.4כוללחתימתאחותבקרדקסתרופותמידלאחרמתןהתרופהולאבתוםחלוקתהתרופות
לכלהמטופלים.תרופותבנותסיכון–ישליידעאתכללהצוותהסיעודיעלתרופותברותסיכון
וסימונם.מעקבאחרטמפרטורהמקרר–ישלוודאמעקבכנדרשאחרטמפרטורתהמקררהמאחסן
תרופות.ישלוודאאחסוןתקיןשלתרופותותוספימזון.במועדהבקרה,הטמפרטורהבחדרהתרופות
במחלקהסיעודיתב'ובמחלקהלתשושינפשג'הייתהגבוההולאהיהמיזוגכנדרש.בעיהידועה
להנהלתביתהחוליםשלאטופלה. 
 .6הבטחת סביבה
טיפול אישי בטיחותי-בתצפיתבמחלקותהמבוקרות(סיעודיתה')נמצאשכוחותהעזרפעלוללא
סגירתמעצוריכיסאותהגלגלים.לאהכינומראשאתהציודהטיפוליהנדרש.יצאוונכנסולחדר
מספרפעמים,תוךפתיחתהדלתוהשארתהמטופליםחשופיםלעיניכלהעובריםושביםבמסדרון
המחלקה.
דוח אירוע חריג-בבדיקהמדגמיתשלמספררשומותמטופלבמחלקותהמבוקרות(סיעודיתב'
תשושינפשג')נמצאכידוחאירועחריגאינוממולאכנדרש.ישלהקפידעלמילויכלהפרטים
הנדרשיםכוללשעתהודעהלרופא,דווחלבניהמשפחה,מיהוומהשמו.רישוםהמלצותומסקנות
אינומספקלכדיבנייתתכניתהתערבותלמניעתהישנותהמקרים.ישלשפראתרישוםהמסקנות,
ההמלצותוהמעקבאחריישומם.
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 .7תקשורת
הענות לפניות המטופלים-בתצפיתבמחלקותהמבוקרות,לאנצפתההיענותשלכוחותהעזר
המטפליםלקריאותהמטופלים.ניסיונותהמטופליםלקרואלקבלתעזרהנשארולפעמיםללאמענה.
במחלקהסיעודיתה'המענהניתןרקלאחרהתערבותהשלאחותאחראיתמחלקהומתןהוראה
מפורשתלכוחותהעזרלגשתלמטופלולהגישעזרה .
ישיבות צוות מחלקתיות–במחלקהלתשושינפשג'ישיבותצוותמחלקתיותלאזמינותלצוות
הסיעודי.לאברורבאיזותדירותמתקיימיםהמפגשיםוכמותהנוכחים.בבדיקהמדגמיתשלישיבות
צוותמחלקתיותבסיעודיתב'המבוצעותבחודשיםהאחרונים,כמותהנוכחיםבישיבהקטנהמאד
(פחותמ-)50%מכמותהצוותהעובדבה.הוצעלתעדבפרוטוקולאתהנעדרים,להחתיםאת
הנוכחיםולוודאחתימתהנעדריםלאחרקריאתהפרוטוקול.
 .8הזנה והאכלה
האכלת מטופלים–במחלקהסיעודיתה'נערכהתצפיתעלהגשתארוחתצהרייםואופןהאכלתהמטופלים.
נמצאכילאהוגשהארוחת10:00ושתיהלמטופלים.ארוחתהצהרייםהוגשהלמטופליםבשעה,12:30-12:45
כשעהלאחרסיוםארוחתהבוקר.רובהמטופליםהנוהגיםלאכולבאופןעצמאי-לאאכלו,השאירואת
האוכלבצלחות.מנותהאוכללמטופליםהזקוקיםלהאכלההוגשזמןרבלפניביצועהאכלהבפועל.האכלת
המטופליםעלידיהמטפליםבוצעהבקצבמהירובאופןלאמתחשב,כ4-5-דקותלמטופל.רובהאוכלהושאר
בצלחות .במחלקה לתשושי נפש א' בעת האכלת מטופלים בשעת ארוחת הצהריים – נצפוצלחותעמוסות
במזוןעלהשולחנותוהחוליםלאאכלו,הסתובבוברחביהמחלקה.לאהייתההשגחההדרושהבזמןמתן
האוכלכדילהדריךאתהמטפליםולהנחותאותםלהביאאתהמטופליםהמשוטטיםולבצעאתהפעולות
הנדרשותלעידודהאכילה.האוכלכוללהמרקשהיהבצלחותעלהשולחנותהתקרר.לאחרבקשהשל 
הבקריתהמטופליםהוחזרולשולחנותלהמשךהאכילה.צריךלהתייחסלנושאזהברשומותהסיעודיות.
הפניית מטופלים לקלינאית תקשורת במחלקה לתשושי נפש א' נצפומספרמטופליםעםקשייבליעה
וסיכוןלאספירציות,מקבליםשתייהעםהסמכהעקבהסיכון.מטופליםאלה,לאהופנולהערכהשלקלינאית
תקשורתבמוסד,כנדרש.איןהערכהתקופתיתעלמצבהבליעהשלהםואיןרישוםהוראותמיוחדותשניתנו
לגביהתפריטשנקבעאצלםברישומיםהסיעודיים.
מרווח שעות בין הארוחות – נמצאכיבימיםבהםנצפהמחסורקשהבכוחאדם,מרווחהשעותבין
ארוחתערבלארוחתבוקר,הגיעהל16שעותואףיותר .
ביצוע ותיעוד שקילה חודשית–בבדיקהמדגמיתשלמשקלימטופלים(סיעודיתב'תשושינפשג')
נמצאהאיהלימהביןבדיקותהמשקליםבחודשיםעוקביםונמצאופעריםגדוליםשלהמשקלים
מבלישהייתההתייחסותלכךאוהסבר.בתוכניותהטיפוללאניתןמענהכנדרשלירידהבמשקל .
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ישלהקפידעלמעקבאחרמצבםשלמטופליםשחלשינויבמשקלםהןבירידהוהןבעליה,לבנות
בהתאםתכניתטיפול,לעקובולתעדכנדרשאתיישוםהתוכניתבדווחהסעודי.במחלקתתשושינפש
א'איןברישומיםהסיעודייםהתייחסותמספקתלגביאופןאכילהשלמטופלים,מצביםשלירידה
במשקל,התערבותתזונתיתשהומלצהעלידידיאטניתאצלמטופליםאלהוכדומה.תחוםהתזונה
הואבאחריותהסיעודוישלהתייחסאליוברישומיםהסיעודיים .
 .9הפרשות
מעקב יציאות–ישלהבטיחמעקביציאותיומיומירציףשלהמטופלים..במחלקהסיעודיתה'לא
נצפהמעקבסדיראחריהיציאותאצלמספרמטופלים.לאהוצגההתערבותסיעודיתבמקריםבהם
נצפההעדריציאהבמשך8-11ימים.לאנצפתההתייחסותמקצועיתלהופעתאי-שקטקשהאצל
מטופלתובדיקהבהקשרלעצירותקשהכסיבהאפשריתלאי-שקטזה.לאנשקלואפשרויותטיפול
נוספות,טרםמתןטיפולאנטיפסיכוטי. 
תכנית למניעת עצירות-בביתהחוליםנבנתהתכניתלמניעתעצירותשלאמיושמתבכלהמחלקות,גם
במחלקהבההיאמבוצעתכפיילוטולאהגיעהלידיעתמרביתהצוות(תשושינפשג').לגבימעקבאחר
יציאותומניעתעצירותבתשושינפשא'– קייםמעקבאחריציאות.עםזאת,לחוליםהסובליםמעצירות
צריךלבנותתוכניתהתערבותמתאימה.אומדןהעצירותשנעשהאינוממולאבאופןמקצועילעיתיםואז
לאמשקףאתהבעיה.צריךלתתהדרכהלגבימילויהאומדןולקבועתוכניותהתערבותמתאימות .
שליטה על סוגרים בתשושי נפש א' :ישלפתחתוכניתמתאימהלמטופליםרלבנטיים.ישלתעדאתהליווי
לשירותיםשלהמטופליםאשרשולטיםחלקית.ישלסמןולאבחןאתהמטופליםבקבוצותשונות,עלפייכולת
השליטהעלהסוגרים.
 .10היגיינה אישית ולבוש
רחצת המטופל – במחלקהסיעודיתה',מבדיקתהרשומותומראיוןשלהצוותהסיעוד,עלהכי
בתאריך12.05.19-כלללאהתקיימהרחצתמטופליםבמחלקה,בשלהמחסורבצוותהמטפל.
מתחילתחודשאפריל2019לאהתקייםתיעוד/מעקבכלשהואחרירחצתהמטופליםבמחלקה.ברוב
חדריהרחצהלאנמצאומברשותשיניים.הקופסאותלאחסוןשינייםתותבותהיולאנקיות .
גזירת ציפורניים-בבדיקהמדגמיתשלהמחלקותהמבוקרות(סיעודיתב'ותשושינפשג')עולהכיגזירת
ציפורניידייםורגלייםאינהמבוצעתכנדרשואיןתיעודתואם.ישלהקפידעלביצועומעקבאחרביצוע
גזירתציפורנייםבידייםוברגלייםשלהמטופלים.בבדיקהמדגמיתשלמספרמטופליםבשתיהמחלקות,
נמצאוציפורנירגלייםארוכותמאד(ראו הערות מבקרה קודמת).
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 .11שלמות העור 
טיפול בפצעים קשיי ריפוי-מבדיקתרשומותהמטופליםבסיעודיתה'עלה,כימעקבפצעים
מתקייםבתדירותנמוכהמהנדרשת. 
קרעי עור-מבדיקתרשומותבתשושינפשג'וסיעודיתב'נמצאכיאיןתיעודכנדרשאחרהמטומות,
קרעיעורועוד.ישלהקפידלדווח,לתעדולעקובאחרפצעיםשוניםכמו:קרעיעור,ביצועפרוצדורה
כמותפירהבמצחבעקבותחבלהועוד. 
כף רגל סכרתית–מבדיקתרשומותבתשושינפשג',מעקבותיעודאחרכףרגלסכרתיתאינומבוצע
בהתאםלחוזרימשרדהבריאות .
 .12תנועתיות ותנוחה 
בתצפיתבסיעודיתה'הורדת המטופלים מהמיטה-נמשכהביוםהבקרהעדשעה.11:00
המטופליםשכבובמיטותיהםללאביצועשינוייתנוחהבכלשעותהבוקר.שינוייתנוחהאחרונים
תועדובשעה6:00בבוקר. 
 .13ניידות – מבדיקתמדגמיתברשומותהמטופליםבמחלקהסיעודיתה'ומדיווחאחיותעלהכיבשל
חוסרצוותמטפלים,לאמתקיימתהולכהסדירהומתוכננתשלהמטופליםבמחלקה.בסיעודיתב'
הולכתמטופליםמבוצעתבהתאםלזמינותוכמותכוחותהעזרהנוכחתבמשמרתהערב .
 .14הושבה  -במחלקהסיעודיתב'נצפומטופליםהגולשיםבכיסאותהגלגליםבזמןישיבהסביבהשולחן
.ישלהדריךאתהצוותולהגביראתהמודעותלנושאההושבההנכונהשלהמטופלים. 
 .15שינויי תנוחה –בבדיקהמדגמיתבמחלקהסיעודיתב',נמצאכיביצועשינוייתנוחהמתועדישירות
במחשבלאמידבגמרביצועשינוייהתנוחהאלאלקראתסיוםהמשמרתלגביכלהמטופליםלגביהםנדרש
שינוי.נמצאכיתיעודשינוייהתנוחהשלהמטופליםלאתואםאתהביצועובחלקמהמקריםלאברור
באםשינוייהתנוחהבוצעופעםאחתבמשמרתאויותרבהתאםלנדרש(ראו הערות מבקרה קודמת).
 .16הגבלה פיזית-ישלהקפידלצייןבתוכניתהטיפולאתהסיבותלהגבלתהמטופלולדאוגלחדשאת
ההוראהכנדרש.החלטהמתמשכתשלהגבלה,צריכהלהיותמגובהבהוראתרופאובשיתוףהצוות
הרבמקצועי.ישלערבאתהצוותהרבמקצועיבכלסוגיההגבלהלארקאילוהקשוריםלייצובישיבה
(גםהגבלהבסדיןלמיטהוהגבלתידיים).ישלוודאכיהאמצעיםלהגבלההנמצאיםבשימושהינם
תקניים.
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 .17קשר עם משפחה
 .18בבדיקהמדגמיתשלרשומותהמטופליםבמחלקותהמבוקרות(סיעודיתב'תשושינפשג'),נמצאכיתיעוד
שיחותעםמשפחהותיעודציפיותשלהןהואתמציתיביותר,מבוצעומתועדזמןרבלאחראירועחריג,שינוי
סטאטוסאוכלשינויאחרבמצבהמטופלואינומספקמידעעלמהנמסרלמשפחה .
 .19כאב
ישלרענןולהעלותמודעותהצוותלנושאכאב.ישלאמודולתעדאתהשפעתהטיפולהתרופתילאחרמתן
טיפולנוגדכאב,באותוכלימדידהבובוצעהההערכההראשונית.ישלוודאכיהתיעודברשומותהשונות
שלהמטופלתואמותולאסותרותאוחסרות .
 .20מניעת זיהומים  -ניקיון סביבת המטופל– 
ניקיוןסביבתי–ישלפעולבאופןמידילהבטחתניקיוןשוטףשלסביבתהמטופל.בבדיקהמדגמיתבסיעודיתה'-
בכלשעותהבוקר,עדלהשכבתהמטופליםבשעה12:30נצפוחדריםלאמסודרים,רצפהדביקה,פחיאשפה
מלאיםעלגדותיהם,ניירותפזורותעלהרצפה,חדרירחצהלאנקייםומדיפיםריחרעשלהפרשות. 
סידורמיטהומצעיםנקיים–בבדיקהמדגמיתבסיעודיתה'-עדלשעה,12:00לאהתקבלהלמחלקה
כביסהנקיה.כמוכן,במחסןהמחלקהלאנצפהמלאירזרבישלכביסהנקייה.לדברימספרחבריהצוות
הסיעודי,מצבבוהכביסההנקייהמגיעהבצהריים,הואמצבשבשגרהוחוזרעלעצמוברמהיומיומית
כמעט.עדלשעה,13:00המיטותלאהיומסודרותעםמצעיםנקיים.כתוצאהמכך,לאהתאפשרהמנוחה
במיטהשלהמטופליםשבקשולנוחולאהתאפשרההשכבהבמיטהשלמטופלתשחשהברע,הקיאה
מספרפעמיםוהוחלטלפנותהלביתחוליםכללי. 
 .21קטטר-בבדיקהמדגמיתבסיעודיתב'-מטופלתעםקטטרמחוברתלמערכתשתןפתוחהולא
כמערכתסגורהכדרישתהיחידהלמניעתזיהומיםבמשרדהבריאות .
 .22היגיינת ידיים-נצפומטפליםשלאהקפידועלהיגיינתידייםלאחרטיפולבמטופל.ישלחזורולהדריךאת
הצוותבכלהקשורלהיגיינתידיים(ראו הערות מבקרה קודמת).
 .23זכויות המטופל  -טיפול אינטימי – 
ישלפעולבאופןמידילהדרכתהמטפליםולהקנותלהםמיומנויותוהרגליעבודהנאותיםבמתןהטיפול
האישי.מתצפיתעלביצועטיפולאינטימיבמחלקהסיעודיתה'(החלפתמוצריספיגה)עלה,כי -


הטיפולניתןלמטופליםעלידישניאנשיצוותלאדובריעברית,אףלאברמההבסיסיתביותר.



כלניסיונותהמטופליםליצורקשרעםהמטפלים,לשאולשאלה,אולבקשבקשה–לאצלחו.
המטפליםלאהביעונכונותלהביןאתפניותהמטופליםאולקרואלאישצוות,דוברעברית.המטפלים
המשיכובעבודתםתוךהתעלמותמוחלטתמפניותהמטופלים.
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כוחותהעזרפעלובלאלהתייחסוליישםאתהנחיותהעבודהשלאחותאחראיתהמחלקה,בדברסדר
הפעילויותבביצועטיפולאישי.ללאשטיפהוחיטויידייםבתוםהטיפולבמטופלים.



שמירהעלשינייםתותבותבתשושינפשא',:ישלעשותמיפוישלמצבהשינייםאצלמטופליםתשושי
נפש.ישלדאוגולאחסןשיניימטופלים,שישחששכיהםעלוליםלאבדאותם.ישלהתייחסלנושאזה
ברשומותהסיעודיותובתוכניותהטיפולשלהמטופלים.בשלבזהכולהשינייםבתוךהחדרים
במקלחותשלהמטופלים.

המחלקה לסיעוד מורכב תומך:
נבדקומדגמיתמחלקותלסיעודמורכבא'ו-ב'.ישלצייןשנמצאוהבדליםמשמעותייםבאיכותהטיפול
ביןשתיהמחלקות.הציוןהינוממוצעשלהציוניםבשתיהמחלקות .
פרופילהמטופלים :
סעוד מרכב תומך א':7מטופליםמוזניםאנטראלית,3עם,BIPAP,1עםסטומה,3עםטרכאוסטום,4
מקבליםחמצןקבוע,4מטופלידיאליזה .
סעוד מרכב תומך ב'ב'3 :מטופליםעםטרכאוסטום8 ,מוזניםאנטראלית,27פצעילחץ(14מטופלים),4
מקבליםחמצןקבוע 
12מטופליםדיאליזה .
חוזקים של המחלקה :
מחלקהלסעודמרכבתומךא':המחלקהנקייהומאורגנתהיטב.המטופליםיושביםבמעגלבפעילותעם
עובדתתעסוקה.ישברקעמוסיקהנעימה. 
תחומים לשיפור ותיקון:
 .1המחלקהלסיעודמורכבתומךב'לאנקייההןבחדרים,הןבמרחבהציבוריובתחנתאחותוהןבחלק
מהציוד.בנוסףחלקמהציודבלוי.
 .2קבלה סיעודית:ישלהקפידעלרישוםסיבתהאשפוז.ישלהרחיבהתייחסותלתחומיםפסיכו
סוציאלייםכוללרשתותתמיכה.ישלהקפידעלביצועכלהאומדניםהנדרשים.מומלץכיהאחות
המבצעתאתהקבלהתערוךאתכלהאומדניםועלסמךהתוצאותתבנהתכניתטיפול.נכוןלהיוםכל
אח/ותמופקדתעלביצועאומדןאחרולכןאיןאינטגרציהוראייהכוללניתשלהמטופל.
 .3מעקב סיעודי:דיווחסיעודישטחי,אינומשקףאתמצבהמטופל.איןמעקבאחריבעיותשזוהו.
מטופלחוזרמביתחוליםאחרימעקבעקבחבלה,לאצויןבדיווחסיעודימהתוצאותהבדיקה.
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 .4תרופות:


במחלקהלסעודמרכבתומך,בתאיםשלארוןהתרופותישסימוניםבצבעיםשוניםשאינם
מוכריםלאחאחראיבמחלקהולכןלאניתןלפרשםבאופןברור.



תרופותבנותסיכון–ישליידעאתכללהצוותהסיעודיעלתרופותברותסיכוןוסימונם.

 .5הזנה והאכלה:


שתייהלמטופליםמוגשתבכוסותפלסטיקגמישיםולאיציביםהמקשיםעלהמטופליםאת
אחזקתם.



במחלקה לסיעוד מורכב ב' מטופלים עם זונדה  PEG/מושכבים בדיוק בזמן שמגישים ארוחת
צהריים למטופלים שאוכלים  . POבאותו הזמן אח/ות ניגשת לחדרים לחבר את המטופלים
בהזנה .מסיבה זו בזמן הארוחה אין אנשי צוות היכולים לעזור בהאכלה ואין השגחה מספקת על
הנעשה בזמן האכלה של החולים במחלקה.בשתיהמחלקותנמצאכיהוגשהארוחתצהריים
למטופלשבאותוהזמןהיהבטיפולדיאליזה.



בתצפית על ארוחת הצהריים נמצא מטפל יושב על אחד משולחנות האוכל ליד המטופלת ומאכיל
מטופלת בצורה אגרסיבית ובלתי מקצועית לחלוטין.



בתכניתטיפולנרשםכימטופלתמוזנתבזונדהלמרותשהמטופלתללאזונדהכחודשימים
ואוכלתאוכלרך.איןהתייחסותלנושא,איןתכניתלגמילהמזונדה.

 .6הפרשות:איןמעקבמסודרועקביאחרייציאותואיןהתייחסותבתכניתטיפוללתחוםזה.
 .7מניעת זיהומים :


ישלהקפידעלהמצאותחומריםלחיטויידייםלידלכלמיטתמטופלבכלהחדרים .איןסימוןשל
בידודמגעלידמיטתהמטופל.



ישלהקפידעלרישוםתאריךהכנסתהוונפלוןעלפניהתחבושת



ישלהקפידעלניקיוןאזורהטרכאוסטום.



ישלהקפידעלהחלפתשקיתלהזנהאנטראליתכל24שעות(מחלקהס.מ.ת.ב').

 .8בטיחות המטופל:


דוחאירועחריג:איןהרחבהמספקתשלתיאורמקרה,איןהפקתלקחיםרלוונטיתואישית
המתייחסתלכלמטופללדוגמה:חולהשמתוארתכדמנטיתולאצלולהנרשםבהסקתמסקנות:
"ישלהדריךאתהמטופלתעלהמשאביםהעומדיםלרשותהוחשיבותהאופןשבהניתןלבקש
עזרה".
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איןהתייחסותבהערכתתכניתטיפוללנפילותחוזרותשלמטופל.

 .9תקשורת:חולהקוודריפלגי,עםטכראוסטום,ללאיכולתלתקשרמילולית.בשיחהעמוניסהלהעביראת
תחושתהתסכולמחוסרהיכולתשלולתקשרעםהסביבה,צלוללחלוטין:לאסופקולואמצעיתקשורת
חילופייםובנוסףלאסופקלואמצעיהמותאםלולקריאהלאחותמהמיטהבזמןמצוקה.
 .10טיפול פליאטיבי:


ישלשלוחאישצוותלהכשרהבתחום.ישלהעמיקאתהידעולהרחיבאתהמודעות.



ישלשפראתהתחוםשלשיחותלתאוםציפיותהןעםהמטופלוהןעםהמשפחה.ישלתעדאת
תוכןהשיחהכךשיהווהבסיסלבנייתתכניתטיפולמותאמתאישית.

 .11כאב:בביצועאומדןכאבישלצייןאתמיקוםהכאב.
 .12זכויות המטופל:


במחלקהלסיעודמורכבב'חלקגדולמכפתורימצוקהאינםנגישיםלמטופלים.



ביוםהבקרהבמחלקהלסיעודמורכבב'לאהייתהפעילותפנאיוהמטופליםישבוכלהבוקר
בחוסרמעשוללאכולתעסוקהמהנה. 


מחלקות לגריאטריה שיקומית:
תמהיל המטופלים:הרישוילמחלקההואל36-מטופלים,בפועלביוםהבקרה39מטופליםבמחלקהכאשר2
מהםשוחררובשעותהצהריים.10מטופליםסובליםמבעיותנוירולוגיות.22מטופליםסובליםמבעיות
אורתופדיות,7מטופליםהתקבלולשיקוםכללי,1מטופלבבידודמגעבגללמרסה,20מטופליםעםפצעים
ניתוחייםוטראומטייםכוללפצעילחץבדרגותשונות. 
חוזקים והתנהלות כללית של המחלקה לשיקום גריאטרי :
 .1המחלקהמנוהלתברמהטובהועלפיאמותמידהמקצועיות .
 .2שיטתעבודהבסיעודעלפיהפקדה– case management-כלאחותמקבלתמספרמטופליםשהיא
מופקדתעלמכלולהטיפולשלהם .
FIM .3–אומדןזהנעשהבעתהקבלהתוך5ימים,כלשבועייםולפניהשחרור.
 .4ישיבותצוותרבמקצועיות–נעשותפעמייםבשבועעלכללהמטופליםבמחלקה.
 .5תוכניותהדר כהשלמטופליםומשפחותלקראתהשחרורהןשיטתיותוכןניתניםלמטופליםדפיהדרכה
בשחרורעםמידעלגביאלטרנטיבותבקהילה.
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 .6לידמיטותהמטופליםקייםלוחמגנטיהכוללמידעעלרמותתפקודבתחומיADLוכןשימושבאביזרים
שונים.מסמניםעםכוכביותוציורים.זהואמצעיטובלהעברתמידעלכוחותהעזרעלאופןניודמטופלים
וסיועבתהליכיהשיקום.
 .7במרכזהמחלקהלוחטיפולים–מידעזמיןלגבימועדיטיפולבתוכניתאשרנקבעתע"יאנשיצוותממקצועות
הבריאותהשונים.
 .8פרויקטמניעתנפילות–מטופליםהמצוייםבסיכוןלנפילותוזקוקיםלהשגחהסומנועלידיכךששמו
פתקאותצהובותעלההליכוניםשלהם.ברגעשמטופלבסיכוןקםבכוחותעצמו,הצוותמזההאתהתנועות
ונחלץלסייעכדילמנועאתהנפילות.
תחומים לשיפור במחלקה לשיקום כדלקמן :
 .1קבלה סיעודית  -בטופסהקבלהצריךלהתייחסברישוםהסיעודילמצבתפקודיקודםשלהמטופלטרם
האשפוזוכןלנושאיםכגוןהרגליםותחביביםקודמיםכוללתחוםעיסוקקודם.
 .2אומדן התנהגות –כאשרמטופליםסובליםמבעיותהתנהגותחריגותכגוןתוקפנותכלפיצוותסיעודי,הבעת
תלונות,צעקותבמרכזהמחלקהוכדומהצריךלבצעאומדןהתנהגותולבנותתוכניתהתערבותמתאימהכדי
להפחיתעוצמתםשלתופעותהתנהגותחריגות.
 .3תוכנית טיפול סיעודית–ישלהקפידבעדכוןהתקופתיאשרמבוצעלמטופליםלהתייחסלמטרותהשיקום
ויעדיהשיקוםשנקבעולמטופלים.צריךלהתייחסגםלשינוייםשחליםבמצבםשלהמטופלים,אופן
התקדמותםבשיקום.בתוכניותשנרשמותצריךלכלולגםהמלצותלהתערבותוטיפולכפישנתנועלידיאנשי
מקצועממקצועותהבריאותהאחרים.
 .4תחום תזונה –ברישומיםסיעודייםישלהתייחסלבעיותבאכילה,חוסרתיאבון,אופןאכילהשלמטופלים,
מתןהעשרותתזונתיותוכדומה. 
 .5תסמונות גריאטריות נוספות-למטופליםשהתקבלולשיקום,ישלהתייחסגםלתסמונותגריאטריותובעיות
נוספותשנצפובמהלךהאשפוז,מעברלהתייחסותלגביהפגיעההמרכזיתבגינההתקבלולמחלקותלשיקום.
אםהחוליםסובליםמדיכאוןפרימורבידיישלהתייחסלנושאזהברישומיםהסיעודיים.
 .6מניעת עצירות–למטופליםהסובליםמעצירותנעשהזיהוישלהבעיהאךאיןתוכניתסדורהלמניעת
העצירות.ישרישוםכלליעלמתןשתייהמרובהומתןאוכלעםסיביםאךאיןמעקבוהתערבותשיטתיים
ורישוםשיפוראוהחמרהבשימוששלהאמצעיםהשוניםשנבחרולטיפול.
 .7תוכניות לשימור שליטה על סוגרים–צריךלהקפידלנהלולתעדניהולשלניסיונותגמילהמטיטולאצל
מטופלים,במיוחדמטופליםצעירים.חשובלתתאתהדעתעלחשיבותהצורךבביצועניסיונותגמילהלפני
חזרתםלקהילה.
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 .8עישון של מטופלים במרפסת
חייבתלהיותהשגחהעלעישוןשלמטופלים.ישלתעדברשומותסיעודיותאופןהעישוןוכיצדמסופקת
ההשגחהשלהצוותבעתהעישון.
 .9שיחות עם משפחות המטופלים
אחותאחראיתצריכהלקייםשיחותולתעדאתהשיחותברשומותסיעודיות.
 .10שחרור מטופלים מהמוסד
בעתהשחרורישלתעדאתתכניההדרכהשניתנולמטופליםאשרשוחררוהביתה,גםבמכתבהשחרור 
הסיעודי.תכניההדרכהמתועדיםבתיקהממוחשבוהםנעשיםלמטופליםאךחשובלהעבירמידעזה 
גםלגורמיםבקהילהולכןישצורךברישוםתכניההדרכהגםבטופסהשחרורהסיעודי.

המחלקה להנשמה ממושכת:
תמהיל המטופלים :במחלקהאושפזוביוםהבקרה37מטופלים(24ברישוי).25מטופליםמונשמים
באופןמלא.7מטופליםנמצאיםבתהליכיגמילהממנשם.5מטופליםנגמלובאופןמלאמהנשמה.2–
עברוגמילהמפיוםקנהונמצאיםבתהליכיהכנהלקראתשחרורלקהילה.14מטופליםעםפצעים(8
פצעיםבדרגות,(IV-III12מטופליםנשאיםחיידקיםעמידים.16מטופליםבמצבהכרהמינימאלי .
חוזקים במחלקה להנשמה ממושכת:
 .1צוות המחלקה


אחאחראימחלקה–בוגרהכשרהעלבסיסיתבתחומיטיפולנמרץ,שיקום,טיפולתומךוהדרכה
קלינית.האחמשקיערבותבהבנייתתהליכיהעבודהבתחוםהסיעודבמחלקה,הדרכתהצוות,
שיפוראיכותהטיפולושיפורחוויתהמטופלהמאושפזבמחלקה.



צוותהאחים/ותבמחלקהיציב,מסור,אמפטיומגובש–תחלופתונמוכה.



27מתוך28אחיותבמחלקה–הןאחים/ותמוסמכות.

 .2הבטחת רצף המידע והטיפול


בדומהלבקרההקודמת,עבודתהצוותוקבלתהחלטותטיפוליותמתבססתעלהעברתמידע,
עדכוניםשוטפיםלגבימצבהמטופליםועלההחלטותהטיפוליותהמתקבלותבמהלךהביקורים
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השבועייםהנערכיםלידמיטתהמטופלים,בהשתתפותרופאראות,רופאיהמחלקה,הצוות
הסיעודי,נציגיםשלהצוותהרב-מקצועי.


עבודתאחיותוכוחותעזרבמחלקהמתקיימתע"פשיטתהפקדהשבועית.מיושמתשיטת case
managementלניהולהטיפולבמטופליהמחלקה.


העברתמשמרתבמחלקהמתבצעתע"פכלימובנה.התחילובביצועפיילוטלשימושבכלי
בקרהמובנהלביצועהעברתמשמרת.



מתקייםקשרשוטףורציףעםבקריאשפוזמטעםקופותהחוליםויחידותלהמשךהטיפול
בקהילה.שחרורהמטופליםמתבצעבאופןמובנהושיטתי,תוךשיתוףמידערלוונטיבנוגע
להמשךהטיפולשבועייםלפחותלפנישחרורהמטופל .

 .3בטיחות המטופל


האחיותבמחלקהלהנשמהממושכתעברוהכשרהפנים-מוסדיתלהחזרתקנולהלטרכיאה,
כפעולהמצילתחייםלמטופלעםפיוםקנה(יישוםמלאשלחוזרמנהלהסיעודמספר
.)86/2010



מתקיימותישיבותשבועיותשלצוותסיעודיבנושאמניעתהתעמרותבקשישים.

 .4שיפור חווית המטופל


נעשיתרחצהיומיומיתשלכלמטופליהמחלקהתחתמיםזורמיםבמקלחת.



נעשיתהורדהיומיומיתמהמיטהשלכלהמטופליםשאיןלגביהםהנחיהרפואיתלהישארותבמיטה .



נעשהשימושבזונדותגמישותלהאכלה,עשויותסיליקוןומאפשרותנוחיותמרביתלמטופל,
מניעתפצעילחץ,שיפורתהליכיבליעהויצירתתנאיםמיטבייםלקראתגמילהמזונדה,
אכילהפומיתודיבור.



נעשהשימושנרחבבדיבורית()speaking valveובאמצעיתקשורתתומכתעםהמטופלים
בעליפוטנציאלתקשורתי.



נרכשציודטיפוליחדש,לדוגמה,3מזרניםדינאמיים,עגלותטיפוליםאישיות.



נעשהשימושבערסליםאישייםלהעברתהמטופליםבעזרתמנוף .
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מתאפשרשימושבמכשיריטלוויזיהאישייםואינטרנטחופשילבילוישעותהפנאישלמטופלים.



קיימתתכניתמובניתלשחרורמטופלמונשםלביתו.מתחילתהשנהשוחררולביתם6
מטופליםמונשמים( .)15%

 .5שיפור איכות הטיפול


האחהאחראיבמחלקהעורךבקרותפנימיותמובנותבתחומיםרביםשלהעשייההסיעודית.
הבקרותמתקיימותבכלימישבועושעותיממה.יישוםההמלצותמהבקרותתורםלשיפור
תהליכיהעבודהומוביללעליהבאיכותהטיפולהסיעודי.



דווחעלשיעורנמוךשלהגבלהמכאניתשלמטופלים.



דווחעלשיעוריגמילהממנשםגבוהיםיחסית-במהלךהשנההאחרונהנגמלומהנשמה
באופןמלא8מתוך40מטופלים(.)20%4מטופליםעברוגמילהמפיוםקנה.



דווחעלגמילהמקטטרשתןאצלכ80%-ממטופליהמחלקה.

 .6טיפול פליאטיבי מחלקתי–


אחאחראימחלקה-בוגרהכשרהמעמיקהבתחוםהטיפולהפליאטיבי.מודעותוהגבוהה
ובקיאותוהמקצועיתהבולטתבנושאבאותלידיביטויבקביעתמדיניותוגישהטיפולית
המכוונתלשיפוראיכותחייהמטופלבסוףהחיים .



בדומהלבקרההקודמת,נצפתהפעילותשוטפתשלועדהפליאטיביתמחלקתית-
בהשתתפותרופא,אחאחראימחלקהועובדתסוציאלית.צוותהועדהעוסקבקידוםהנושא
הפליאטיבי,הגדרתהמטופליםכמטופליםהנוטיםלמות,בירורהציפיותוהעדפותשל
המטופליםושלבנימשפחותיהםבנוגעלתהליךהטיפולי,קביעתתכניתטיפולבדגשעלאיזון
סימפטומים,ליוויותמיכהשלהמטופליםובנימשפחותיהם,הדרכהויעוץלצוותים.

 .7תמיכה בצוות המטפל ומניעת שחיקה– 


ביוזמהשלהאחאחראימחלקהועלחשבוןהתרומותהמתקבלותמבניהמשפחהשל
המטופלים,מתקיימיםימיגיבוששלהצוותהסיעודיוהרב-מקצועיבמחלקה.פועלתקבוצת
"ספורט"לצוותאחיםבמחלקה.
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יוםפתוחלעובד-נערךיוםפגישותאישיותשלעובדתסוציאליתעםמספרחבריהצוות
הסיעודי.מומלץלהרחיבאתהפעילותולאפשרתמיכהרגשיתשוטפתלכלהצוותהסיעודי
הפועללמתןטיפולתומך/טיפולסוףחייםלמטופלים .

תחומים לשיפור במחלקה להנשמה ממושכת :
 .1תנאים פיזיים  -ניכרתצפיפותקשהבחלקמחדריהאשפוז,במיוחדבאגףלמטופליםנשאים
חיידקיםעמידים.הצפיפותפוגעתברווחתהמטופליםומקשהעלהעבודההסדירהשלהצוותהמטפל. 
 .2הערכת איכות הטיפול-מומלץלגבשמדדיםפנימייםלהערכתאיכותהטיפולבתחוםהנשמהממושכת. 
לדוגמה,שיעוריגמילהמהנשמה/פיוםקנה,שיעורגמילהמהזנהאנטראלית,שיעורהמטופליםהמפתחים 
דלקתריאותעלרקעתשניק(,)Aspiration Pneumoniaשיעורהמטופליםהמפתחים ,VAPשיעור
גמילהמקטטרשתן/מוצריספיגה,שביעותרצונםשלבניהמשפחהמהטיפולוכד'. 
איסוףוניהולהמידעעשוייםלסייעבקביעתמדיניותופיתוחתכניותשיפורמוסדית/מחלקתית(הערה חוזרת
מהבקרה הקודמת) .
 .3נהלים פנימיים – ישלפעוללבנייתנהליםפנימיים/הנחיותעבודהייחודיותורלוונטיותלטיפול
במטופליםבסטטוסהנשמהכרונית.לדוגמה,למרותביצועתהליכיגמילהמזונדהוקטטרשתן,לא 
הוצגוהנחיותעבודהלצוותהמעגןאתהפעילותהמקצועית.חלקגדולמהנהליםהנמצאיםבשימוש 
המוסדיאינםנותניםמענהלצרכיםשלמטופליםמונשמיםו/אומטופלים 
במצבהכרהמינימאלי(מצבווגטטיבי).
 .4הכשרת הצוות–ישלהקפידעלביצועאחריותמשמרתעלידיאחים/ותבוגרים/ותקורסיםעל
בסיסיםהרלוונטייםלסוגהטיפולבמחלקה.לדוגמה,כעתמתוך28אחיםבמחלקה,ששהאחים
בלבד-בוגריהכשרההנדרשתלצורךניהולאחריותמשמרת(חוזרמנהלהסיעוד,137/18משרד
הבריאות). 
 .5הטיפול האישי–


ישלהקפידעלגזירתציפורנימטופלים,כחלקמטיפוחגוףושמירהעלהיגיינהבסיסית.לדוגמה,
במהלךהבקרהנצפוציפורנייםארוכות,עםסימניפטרת,לאמטופלותבאופןהולםברגליהםשל
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מטופלים.אי-גזירתציפורנייםוהיגיינהלקויהעלולותלגרוםלחוסרנוחות,דלקתופגיעה
בשלמותהעוראצלהמטופלים(הערהחוזרתמהבקרההקודמת).


ישלצייןאתשמותהמטופליםעלחפציםאישייםוארונותביגוד.

 .6ניהול רשומת המטופל-ישלהקפידעלניהולתקיןשלהרשומההסיעודית.לדוגמה,


ישלאשרביצועשלכלפעולתהסיעודהמבוצעתעבורהמטופל,תוךציוןשעהושםהמבצע.
במספרדפיהמעקבעלמטותהמטופליםנצפתהחתימהאחתגורפתשלאחותעלכללהטיפולים
שבוצעולמטופלבמהלךהמשמרת,מבדיקתיישוםהפעולה,עלה,כיחלקמהפעילויותשאושרו
בחתימתהאח,טרםבוצעובפועל(הערה חוזרת מהבקרה הקודמת).



נצפהחוסרהקפדהעלתיעודשינוייתנוחהבמיטההמבוצעיםלמטופליםבמהלךהמשמרת.
נצפתהאי-הלימהביןהתנוחההמתועדתותנוחתהמטופלבפועל(הערה חוזרת מהבקרה הקודמת).



בחלקמהרשומותלאנצפהתיעודשלמתןכלכלהאנטראלית.

 .7הזנה אנטראלית – 


ישלנתקאתהמטופליםמהסטיםלהזנהאנטראליתביןהארוחות.



ישלכסותאתהפיותופתחיםשלהסטיםלהזנהאנטראליתעלידימכסים .

 .8מידע למטופל
ישלהבטיחקיוםחומרימידעלמטופלובנימשפחתובנוגעלהיבטיםשוניםשלהנשמהממושכת,
אשפוזבמחלקה,שחרורלקהילה,מיצויזכויות.ישלהבטיחקיוםחומרימידעבשפותהשונות,
בהתאםלתמהילהתרבותישלהאוכלוסייההמטופלתבמוסד .






האגף לגריאטריה
משרד הבריאות
ת.ד 1176.ירושלים 91010
call.habriut@moh.health.gov.il
טל *5400 :פקס02-5655969 :

סיכום הבקרה בבית החולים נאות המושבה מיום 13-14.5.2019

29

Division of geriatrics
Ministry of Health
P.O.B 1176, Jerusalem 91010
call.habriut@moh.health.gov.il
Tel: *5400 Fax: 02-5655969

ג.

תזונה:
מחלקות סיעודיות 81% :
מחלקות לסיעוד מורכב תומך84% :
מחלקה לגריאטריה שיקומית87% :
מחלקה להנשמה ממושכת 89% :

הנושאים הנבדקים הם :
.1

תפריט:רישום,גיוון,כמויותחומריגלם,מזונותמיוחדים .

.2

ציוד:קיוםותקינותהציודבמטבח,מטבחוניםובמחלקותוהשימושבו .

.3

כוחאדם .

.4

רשומותבמחלקות,ישיבותצוות .

.5

טיפולתזונתי:רישוםתוכניתתזונתית,המלצותויישוםבשטח.

שירות התזונה
כח אדם -כללי:
שרותהתזונהמונה7דיאטניםהעובדיםסה"כ174ש"ש(מתוכם15ש"שניהול)בימיםא'-ה' .
חלוקתהשעותבמחלקות :
מחלקותסיעודיותותשושינפש59ש"ש 
מחלקותסיעודמורכבתומך60ש"ש 
מחלקהלגריאטריהשיקומית20ש"ש 
מחלקהלהנשמהממושכת20ש"ש 
מנהלתהשרותודיאטןנוסףבוגריקורסתזונהבגריאטריה .
רצוילשלוחאתהדיאטניםלקורסייעודיבתזונהבגריאטריה .

חוזקים:
 .1מנהלתשרותוותיקהעובדת11שניםבביתהחולים.צוותיציב.ההנהלהומנהלתהשרותדאגו
להחלפהלחופשתלידה.
 .2מדישבוענערכתישיבתצוותתוךמקצועיתלעדכוניידעולמידתעמיתים.
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 .3תהליכיהבטחתאיכות:תצפיותארוחתערבנערכותבשיגרה.מהםמפיקיםלקחיםהמועברים
לאנשיהמקצוע/מחלקותרלוונטיות.
 .4מדישבועמתכנסתועדתתזונהבהשותפיםנציגמההנהלה,מנהלמטבח,אםבית,מנהלתתחום
התזונהואנשיצוותעלפיהצורך.
 .5שרותהתזונהשותףבוועדותשונות(כגון:ועדהפליאטיבית,ועדתאירועים).
תחומים לתיקון ושיפור:
שרות תזונה:
 .1עקבהתחלופההרבהבמטפליםישליצורו/אולקבלדוחריכוזיומישלמטפליםבכדילאפשרסדר
ומעקבאחרמתןהדרכותלמטפליםבנושאיםרלוונטיים.
 .2מומלץלאפייןאתהטיפולהתזונתיבכלסוגיהמחלקותולכתובנהליםפנימייםבהתאם.
 .3כחלקמתהליכיהבטחתאיכותישלהמשיךולבצעבדיקותמעקבאחרהטמעתהשינוייםהנדרשים.
מערך המזון:
כללי :מטבחמרכזימבשללכלהמחלקותבמוסד,כ-480מנותמדייום.
חוזקים:
 .1מטבחמרכזיגדולמחולקלאגףבשריואגףחלבי.חלקגדולמהסלטיםומהממרחיםמוכניםבמקום. 

תחומים לתיקון ושיפור:
מערך המזון :
 .1נמצאחוסרהתאמהשלהמזוןשהוגשבמוסדלביןהתפריטהשבועיביוםהבקרהוביומייםשקדמו
לה.השינוייםאינםמתועדיםבתפריטיםהשבועייםמהשעלוללהוביללחוסרגיווןבתפריט(למשל
עלידיהכנתמנותדומותמדייום).
 .2מנתהקציצהבשלושתהימיםהאחרוניםנראיתדומהומבושלתבאותוהרוטב,חשובלגווןאתהמנה
בצורה,שיטתהבישול,התבליניםוהרטבים.
 .3תפריטארוחתהבוקרמגוון,אךעםזאת,מעדניחלבמוגשיםיומייםבשבועבלבדבארוחתערב.
בשארהימיםהמנהניתנתכהעשרהבארוחותבוקרוערב.
 .4ישלהקפידשהמנהבמרקםדייסתיתוכןמהמנהשמוגשתלמרקםרגילבכלהארוחות.
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 .5ישלוודאשמוגשותשתימנותפריטריביוםבמגווןהמרקמים,איןלהגישמדייוםרסקפרימשומר
למרקםרךודייסתי.
 .6בארוחתערב,ביוםבומוגשתמנהמורכבתקשהללעיסהישלהכיןמנהנוספתשמתאימהלמרקםרך.
 .7פודינגמועשרמוכןומוגשמדייוםאחרהצהריים,לאנמצאבמטבחמתכוןלהכנתהמנהוהנחיות
לגיווןהטעמים.כמוכן,עובדתהמטבחמכינהבכליוםכמותזההמבלילדעתאתמספרהמנות
שעליהלהכין.
 .8ישלהגביראתהבקרהבמטבחהמרכזיעלהכנתמרקמיםמיוחדים.
 .9טחינתהמזוןלמרקםדייסתינעשיתבשעהמוקדמתמאודומוכנסתלתנורלהמשךחימום. 
עדלהגשתהארוחההמזוןהטחוןמתייבש,והופךלבעלמרקםקשהשאינונעיםלאכילהואףעלול
להוותסכנתחנק. 
מחלקות סיעודיות ותשושי נפש:
כח אדם3 :דיאטניםעובדיםבמחלקותסיעודיותותשושינפשסה"כ59ש"ש .
חוזקים:
הערכהתזונתיתלמטופלחדש :
הערכותלמטופלחדשמקיפותוכוללותהתייחסותלבדיקהפיזיקליתראשצוואר.בחלקגדולמהערכות
מנוסחותגםאבחנותתזונתיות.

תחומים לתיקון ושיפור:
גיווןמזון:
 .1התאמהאישית:מומלץלהגישרטביםאישייםלהגברתהטעםושביעותהרצוןשלהמטופליםבארוחה.
 .2מומלץלהגדילמגווןשלהעשרותבמזוןלהגברתהענותשלמטופליםהזקוקיםלהעשרהקלוריתוחלבונית.
זמניארוחות:
 .1ישלהקפידעלמרווחזמניםביןהארוחות.
רשומותמחלקתיות: 
 .2שרותהתזונהמרכזאתהשינוייםומעבירםלמטבחהמרכזי,לרוב,חסרתיעודליידועהצוותהסיעודי
במחלקות.
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תצפיתארוחתצהריים:מחלקהסיעודיתב' 
 .3שולחנותהאוכלערוכיםבצורהאסתטית,חדרהאוכלמרווחאךעםזאת,ישלשקולשניתאתסדר
הישיבהשכןבחלקמהמקריםלאהיהמספיקמקוםלמטפללשבתולהאכילמטופל. 
 .4מחלקתהאוכלאינהדוברתעברית,למרותשהנחיותתזונתיותאישיותמונגשותעלשולחנותהאוכל,
העובדתלאהתייחסהאליהםבמהלךהחלוקה. 
 .5במידהומחלקתהאוכלאינהיכולהלתקשרעםהמטופליםישלמצואפתרוןחלופי,הולםלתקשורת
מכבדתעימםלגביהעדפותיהםורצונותיהםבזמןהארוחה.
 .6הארוחההוגשהלכלהמחלקהבבתאחת,מטופליםחיכוזמןרבלהאכלהובזמןזההאוכלשהוגש
להםהתקרר. 
 .7חלקמהאכלותבוצעובאופןלארגישולאנעיםללאקשרעיןעםהמטופל,חלקןבוצעובעמידה. 
 .8ניכרשחלקמהמטפליםלאמיודעיםבהנחיותהתזונתיותהאישיותלמטופליםוכןאינםבקיאים
בהבדליםביןמרקמיהמזוןהשונים,למשל,למטופליםשזקוקיםלמרקםרךדייסתיהוגשהפרוסת
לחםשלמה. 
 .9סביבתאכילה:מומלץלכבותאתמכשירהטלוויזיהבזמןהארוחותניתןלדוגמא:להשמיעמוזיקה
שלווה.ישלהתייעץעםשרותהריפויבעיסוקבנידון .
 .10במחלקהסיעודיתה'-ארוחתהבוקרהוגשהעדשעה,11:00ארוחתהצהרייםהוגשהכשעהוחצי
לאחרסיוםארוחתהבוקר.לאניתןמרווחזמןסבירביןהארוחותכצורךבסיסילאכילהבריאה,
מספקתומהנה.
תצפיתבמחלקהסיעודיתה'(ביוםהבקרההשני) :
 .11אחותאחראיתמחלקהעמדהעםמחלקתהאוכלוהנחתהאותהמהלתתלכלמטופל.הנחיות
הדיאטניתהיותלויותבסמוךלעגלתהחימוםאךניכרשמחלקתהאוכללאיודעתלקרואאותןואינה
יודעתאתההבדליםביןמרקמיהמזוןשונים. 
 .12מראיוןמספרמטופליםובנימשפחה,בולטחוסרשביעותרצוןמהמזוןשמוגשבעיקרבארוחותערב
במוסד.
 .13המזוןחולקכמקשהאחתוהתקררמולמטופליםרביםשחיכולעזרהבאכילה .
תיעודהטיפולהתזונתי 
 .14באנמנזהתזונתיתלמטופליםחדשיםישנותיעודשלמזונותאהובים,אךלמידעזהאיןמספיקביטוי
בבנייתתוכניתתזונהאישיתלמטופל.
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 .15חסרההתייחסותלמטופליםישנונייםבזמןארוחות(בירורסיבהוניסיוןלשינוי).
רשומותמחלקתיות
 .16איןלקבועמראשהחלטותמישיבתצוותרבמקצועיתשלאבוצעהעדיין. 

מחלקה להנשמה ממושכת: 
כח אדם:במחלקהלהנשמהממושכתעובדתדיאטניתאחתסה"כ20ש"שבימיםא'-ה'.המחלקהכללה
ביוםהבקרה,37מאושפזים. 
כללי:9מטופליםבמחלקהמוזנים,POבמרקמיםשונים.פרטלמטופלתאחת,היתראוכליםבאופן
עצמאי. 
חוזקים :
 .1למטופליםשאוכלים,POהותאםלוחאישישלמרקמימזוןוהעשרותתזונתיות,כלישמסייע
למטפליםבהגשתהמזוןהמתאים. 
 .2מטופלתעםיכולתאכילהמוגבלת,הותאםבשיתוףמרפאהבעיסוק,מזוןלצורךהנאה,גםאםלא
עונהלצרכיםהתזונתיים.

תחומים לשיפור:
תצפיתארוחתצהריים:
 .1ביוםהבקרההמזוןשהוגשלאתאםבחלקולתפריטהחתוםע"יהדיאטנית. 
מכתבישחרורבתחוםהתזונה:
 .2הוסברבמהלךהבקרהמההםהרכיביםשחשובשיכללובמכתבזה.התוכנהכרגעמקשהעל
התייחסותלכלהקטגוריותהנדרשות.
תוכניתלהכשרתצוותים/פרויקטיםמחלקתיים
 .3לאקיימתתוכניתייעודיתלמחלקה.
תקשורתרבמקצועית:
 .4קיימתתקשורתממוחשבתשלהדיאטניתרקמולרופאבנושאתוספיתזונה.המידעבנושאיםנוספים
רלוונטייםעוברבעלפהאובפתקים,ולאתמידמגיעליעדו.ישלמסדתקשורתמתועדתומוסדרת
מוליתרהמקצועות,ובמיוחדמולהסיעוד.חובהשהאחותתהייהמודעתבזמןאמתלשינויים
שמבוצעיםבתוכניתהתזונהובמרקמיהמזון.
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התנהלות הטיפול התזונתי
 .5תיעודמטרותהטיפול:מנוסחותבאופןכללי.ישלתעדמטרותכמותיותמדידותככלהניתן.
 .6איןהתייחסותשלהדיאטניתלשינוייםבמשקל(רמתבצקתומשקליבש)

מחלקה לסיעוד מורכב תומך:
כוח אדם:במחלקותסיעודמורכבתומךעובדים3דיאטניםסה"כ60ש"שבימיםא'-ה' .
כללי: 
חוזקים:
 .1קייםרצףטיפולתזונתיביןדיאטניתמכוןהדיאליזהלשרותהתזונהבביתהחולים.
 .2במטבחהקצהבמחלקה,פרטימזון(כגון:קרקרים,ביסקוויטים,לימון,חלבה)לשעותבהןאיןארוחות.
 .3מתבצעותשיחותתאוםציפיותבקבלהבצוותרבמקצועי. 
תחומים לתיקון ושיפור:
רשומותמחלקתיות :
 .1ישלאפייןבנהליםפנימייםאתתחוםהטיפולהתזונתיבמחלקותלסיעודמורכבתומך.
 .2עלהדיאטניתלחתוםעלהנחיותלהעשרותבמזוןבלוחהתזונהבמחלקה.
 .3כחלקמתהליכיהבטחתאיכותישלוודאכיצוותהמחלקה,בדגשעלמחלקתהאוכל,מבינותאת
ההנחיותכגון:מרקםרך+דייסתי(בכלהארוחות) .
שעותהארוחות :
 .4למטופליםהמגיעיםמאוחרלחדראוכלזמןקצרלפניארוחתצהריים,ישלדאוגלפתרוןהולם
למרווחזמןביןהארוחות.במצבשנוצרכיוםמטופליםהאוכליםאתארוחתהבוקרבסמוךלארוחת
הצהרייםלאאוכליםאותהכללאואוכליםמעטמאודממנה.
 .5ישלהעדיףמתןהעשרותבמזוןעלפנימזוןייעודיובוודאילהציעלמטופליםהעשרותבמזוןכשהם
מסרביםלשתותמזוןייעודי.
 .6במחלקותבהןאיןמרפ"עבמקריםהרלוונטייםישלפנותלמנהלתשרותהריפויבעיסוקלקבלתייעוץ. 
תצפית ארוחת צהריים
 .7כליאוכלנאיםפרטלכוסותמפלסטיקבמראה'ביתחולים'.רצוילספקכוסותאסתטיות,במראה
'ביתי'.חולקסכו"םחלקי(כפותומזלגות).
 .8השולחנותאינםמכוסיםבמפות,איןמפיותאישיות(פלייסמנט),מפיותמונחותעלחלקמהשולחנות,
פרטלמלחיותבחלקמהשולחנותאיןסטתבלינים/רטבים(כגון:שמן,לימון,פלפל).
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 .9האכלה:האכלהבכפפות,נצפתההאכלהבעמידהללאקשרעין.
 .10במהלךהארוחהישלהסתובבביןהמטופליםולשאולאםברצונםלקבלשתייהו/אומנהנוספת.במהלך
הארוחהמטופלתביקשהמהבקריתשתייה.רקאחריהפנייתתשומתלבהמטפליםע"יהבקריתלרצון
המטופלתהיאקיבלהשתייהוכשמטופליםאחריםראוזאתהחלולבקשגםהםשתייה.
 .11מומלץלהוסיףמגווןרטביםכמוקטשופ,חרדל,מיונזוחזרתלשםשיפורחוויתהאכילהוהתאמהאישית.
 .12פירותבמרקםדייסתילרובמוגשיםכרסקפרימשומר.ישלהגבירתדירותהגשתפירותטרייםבמרקםזה .
 .13תבניותהגסטרונומיםבהםמזוןבמרקםדייסתי(מזון'רגיש')הונחומחוץלעגלתהחימום.יש
להקפידלשמורעלרצףטמפרטורהתוךדגשעלמזוןבמרקםזה.
 .14המזוןהדייסתישרוףבקצוותובעל'קרום'יבשמעליו .מראהשאינומעוררתאבוןואףגורםלשינוי
בסמיכותהמזוןהעלוללפגועבבטיחותצריכתועלידיהמטופל.
מחלקה לשיקום גריאטרי
כוח אדם:1דיאטןעובדבמחלקהלגריאטריהשיקומיתסה"כ20ש"שבימיםא'-ה' .
כללי:האחיותמבצעותאומדןתזונתי.SNAQ 
חוזקים: 
 .1הדיאטןיוזםשיחותעםהמטופליםוניכרכיהמטופליםמכיריםאותוהיטב.
 .2הדיאטןמיישםאתהנלמדבהשתלמותבדיקהפיזיקאליתראשצווארממוקדתתזונה .
תחומים לתיקון ולשיפור :
רשומותמחלקתיות :
 .1איןתפריטייעודילמחלקתשיקום.
 .2דיאטניתחתומהעלתפריטהכוללארוחתלילהשבפועלאינהמוגשת .
 .3מראיונותעםמטופליםהםשיבחואתהקשרעםהדיאטןוהטיפולהתזונתיעםזאת,עלותלונות
רבותבנושאהמזוןלהלןחלקמהן :
טעםוזמינותהמזון:
 .4מטופלתלאמקבלתמנתדגמדייוםכפישביקשה. 
" .5בשרתפלאםהיהלידזהמשהוחמוץ,מלוחאפשרהיהלאכול","המזוןלאמתובלכראוי","איןעל
השולחןפלפלרקמלח"."נקניקיותמגישיםללאתוספתשלחרדלאוקטשופ".
" .6פרטלגבינותאיןזמינותלמזוןנוסף"
האגף לגריאטריה
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 .7הרובהתלוננועלאיכותנמוכהשלארוחתערבבעיקרבמנההמורכבתובחוסרירקותטריים
ומגוונים.נאמרכיהמזוןלאטעיםורובונזרק."איןסלטטריבארוחתערברקפעםבשבועסלט
כרוב","הפשטידותלאטובותהתלוננוולאהייתההתייחסותמצדהמוסד" .
זמניארוחות :
 .8איןגמישותבזמניהארוחותמטופלשאינורעבאיןאפשרותלדחותאתהארוחההבאה."מתחילים
להעירבחמשבבוקראיןשתייהחמהעםביסקוויטולפעמיםארוחתהבוקריכולהלהיותב10:00
כשחוזריםמטיפול" 
גודלימנהוגיווןהמזון :
" .9כמויותמזוןלאמספיקות(חזרעלעצמובקרבמספרמרואיינים),מזוןלאמעוררתאבון,איןשפע
וגיוון".התלוננובמיוחדעלחוסרגיווןבפירותוירקותטריים."בארוחתבוקרפעםבשבועמגישים
דייסתקוואקרובשארהימיםמגישיםדייסתסולת".
 .10נאלציםלבצעהשלמותשלמזוןמהביתכגון:קפהשחור,דברימאפה,פירות. 
" .11מתלונניםעלרעבבשעותהלילה","מהערבעדהבוקרצוםארוך" .
הגשה: 
" .12ספליםוצלחותמפלסטיקוסכו"םחלקי".
סיכום:במהלךהבקרהנבדקומרביתהנקודותהנ"לונמצאוכנכונות.ישלשפראתהזמינות,הנגישות,
הכמויותוהמגווןולהתייחסבהתאםלתלונותהמטופלים .
התנהלותהטיפולהתזונתי :
 .13לאמבוצעיםומחושביםרישומימזון.הדיאטןמתבססעלהתפריטהשבועישאינומותאםלמחלקת
שיקום.ואינותחליףלטיפולתזונתישנדרשלרובהמטופליםבמחלקותשיקום.
מכתבישחרור :
 .14עקבעומסעבודהרבמכתביהשחרורבתזונהנמסריםרקלחלקמהמטופלים.אםזאת,הדיאטן
מדריךאתהמטופליםלפניהשחרור .
תצפיתארוחתצהרייםבמחלקה :
ישלצייןשחלקגדולמהנושאיםשעלובתלונותהמטופליםניצפובזמןהבקרה. 
 .15ישלבנותפרוטוקולמעקבאחריישוםהנחיותהצוותהרבמקצועיבתחוםהמזוןכגון:אבזריעזר
לאכילה,מרקם,רמתעזרהבאכילה,הושבה,תוספימזון,תפריטיםמיוחדים.
 .16מזוןבמרקםדייסתימונחמחוץלעגלתהחימוםומתקרר.ישלשמוררצףטמפרטורהבעיקרבמזון
'רגיש'כמו:מזוןבמרקםדייסתי .
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ד.

פיזיותרפיה :
מחלקות סיעודית ותשושי נפש96% :
מחלקות לסיעוד מורכב תומך97% :
מחלקה לגריאטריה שיקומית99% :
מחלקה להנשמה ממושכת96% :
הציון משקף חסר של  14%בתקינת פיזיותרפיה ברמה המוסדית .
סיעוד מורכב תומך  -נצפה חוסר של  4%הבא לידי ביטוי בנספח א – הציון הינו 93%
הנשמה ממושכת  -נצפה חוסר של  40%הבא לידי ביטוי בנספח א – הציון הינו 56%
החוזקים בעבודת הפיזיותרפיה:
ארגון השרות:
שירותהפיזיותרפיהבמוסדמונה17פיזיותרפיסטיםהעובדיםבמחלקותהאשפוז.מנהלתהשירות
ותיקהבמוסדובעלתניסיוןרבבתחוםהגריאטריה.בנוסףלמחלקותהאשפוז,אחראיתמנהלתהשירות
עלשיקוםהיוםוהמכוןהאמבולטורי.השירותניתןבימיםא-הבשעותהבוקרואחרהצהריםבימיו'
בשעותהבוקר.בימיו'נערכותקבלותלמטופליםחדשיםשהגיעולמחלקותהפעילות. 
בנוסףלשעותהפעילותבמחלקותמוקצותשעותניהוללמנהלתהשירותולאחראיתחוםבהיקףשל35
ש"ש.שעותניהולאלאבאותלידיביטויבסטנדרטהטיפוליהגבוהשלשירותהפיזיותרפיהבמוסד. 
העבודהמתנהלתעלפינהליםפנימייםותוכניתעבודהבכלהמחלקות. 
לכלמחלקהפיזיותרפיסטאחראי.בנוסףמונואחראיםבכירלשיקום,הנשמהממושכת,בניןישן)(A
ושירותאמבולטורי.הוגדרונאמנינושאבצוותהפיזיותרפיהבנושאיםכגון:מניעתזיהומים,ועדת
התעמרות,הדרכהקלינית,וטכנולוגיהמתקדמת .
לעזרתהפיזיותרפיסטיםבמחלקות6עובדיכוחעזר.2במחלקותהבנייןהישן)(Aו4במחלקותהבניין
החדש).(Bסךהכלהיקףשל252ש"ש.עבודתהסייעיםמשפרתמאדאתיעילותעבודתהפיזיותרפיסטים
ואתאיכותהטיפולהניתן. 
תקשורת תוך צוותית:
התקשורת בצוות הפיזיותרפיה מתקיימת באמצעות הרשומה הממוחשבת ,קבוצת וואטסאפ ובעל פה.
פעםבשבועייםבימיד'בועובדיםכלהפיזיותרפיסטים,מתקיימותישיבותצוות.ישיבותהצוותעוסקות
בנושאיםהקשוריםלתוכניתהחת"שהמוסדיתוכןלנושאיםמקצועייםנוספיםכגוןחוויתהמטופל,הצגת
תיאורימקרה,העשרהבנושאטכנולוגיותחדשותועוד. 
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פעםבשבועמתקיימתישי בהעםאחראיהתחוםהשוניםלצורךעדכונים,קביעתמדיניותשישלהטמיע
במחלקותומציאתפתרונותלקשייםשעולים. 
פעםבשנהמתקייםתהליךמשובלכלהעובדים.שאלוןהמשובנבנהעלידימנהלתהשירותוהינומקיף
וכולל נושאים כגון משמעת ,יכולת מקצועית ,הדרכה ,יוזמה ,קשר עם משפחות ומתן אפשרות לשיחה
פתוחה. 
רישום ותיעוד:
התיעודמתבצעבאמצעותרשומהממוחשבתבתכנת"אבות" .
חדר פיזיותרפיה וציוד טיפולי:
בבית החולים שישה חדרי פיזיותרפיה המשמשים את המחלקות השונות .בבניין הישן ) (A 2חדרי
פיזיותרפיהובבניןהחדש)(B4חדריפיזיותרפיה. החדריםנוחיםומשריםאוירהנעימהלטיפול.
חדריהפיזיותרפיהמצוידיםבציודטיפוליבסיסי.
ציוד תומך לישיבה וניידות:
קייםתהליךשלרכישתציודחדשוהחלפהותיקוןשלציודישן.מנהלתהשירותמעורבתבהמלצהעל
ציודטיפולילחדריהפיזיותרפיהוכןלציודמוסדימתאים. 
תקשורת בין צוותית:
התקשורת עם הצוות הרב מקצועי והנחיות לגבי מטופלים מתבצעות תוך שימוש ב"המלצות" ברשומה
הממוחשבת.כלאחראימחלקהמשתתףבישיבותהצוותהרבמקצועיומדווחבהתאם.תוכניתהטיפול
היומית/שבועית מפורסמת במחלקות .הליכות יזומות במחלקות מתבצעות על פי הנחיות ורשימה
החתומהעלידיהמטפלים.לכלמטופללוחתקשורתהמבטאאתיכולתהעצמאותשלובמעבריםושימוש
באביזריעזראישיים.מנהלתהשירותמשתתפתבפורוםראשיהתחומים. 
שירותהפיזיותרפיהמעורב בפעילותמוסדיתרוחביתכגוןישיבותצוותבכיר,ישיבותראשיהתחומים,
ועדהפליאטיבית,ועדהלמניעתהתעמרות. 
הדרכה:
הדרכהניתנתבכלהמחלקות,ברמותשונות :
 הדרכת עובד חדש –  כל עובד חדש ממלא טופס "טיולים" המחייב גם אישור הדרכה על ידי
הפיזיותרפיה.כלפיזיותרפיסטמבצעהדרכותלעובדיםחדשיםבמחלקהשלו.ההדרכהמבוצעתעל
פיטופסייעודי.מספרימיםלאחרההדרכהגםמבוצעתתצפיתלבדיקתהטמעתההדרכה.ההדרכה
מתועדת.
 הדרכותמחלקתיותמבוצעתבנושאיםכלליםאובנושאיםהקשוריםלמטופליםספציפיים.ההדרכות
מבוצעתעלידיפיזיותרפיסטהמחלקהומתועדות.בכלהדרכהמחלקתיתנוכחתהאחותהאחראית.
האגף לגריאטריה
משרד הבריאות
ת.ד 1176.ירושלים 91010
call.habriut@moh.health.gov.il
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 הדרכות שנתיות מוסדיות מתקיימות במסגרת יריד מטפלים .במהלך השנה האחרונה התקיימו 2
הדרכות.האחתבנושאשרירשלדוהשניהבנושאניהולסיכונים.ההדרכותמתועדות.
 הדרכת סטודנטים – הדרכות סטודנטים לפיזיותרפיה מאוניברסיטאות שונות מתקיימת בבית
החוליםבמחלקותההנשמההממושכתוהגריאטריההשיקומית.
השתלמויות והעשרה:
מרביתהפיזיותרפיסטיםמשתלמיםבתחומיםמקצועייםרלוונטייםלאוכלוסייתהמאושפזיםבביתהחולים.
בתאוםעםההנהלה,כלשנהמתאפשרתיציאהלקורסחיצונילפיזיותרפיסטיםאומתקיימות2סדנאות
במסגרתהרשתלסרוגין.במהלךהשנההתקיימוקורסיםבנושאהתחוםהנשימתיוהטיפולהנוירולוגי. 
פרויקטים מיוחדים:
 מתוכנןפרויקטבנושאהדרכותלעובדיםחדשיםתצפיותומתןדיווחתוךניתורההדרכותבתוכנת
גוגלדוקס.בשלבזהניתנההדרכהלאחראיהתחומים.
 הכנתחצישולחניתלמטופליםבעזרתמחלקתתחזוקה+שולחןפעילותבזמןהפנוילמטופלים.
 תהליךהתמקצעותבנושאשבריצווארירךלצוותהרבמקצועי.מתוכננותהרצאות,תיאורימקרה
וטיפוליםמשותפים–בתהליךתכנון.
 שיתוףפעולהביןשירותהפיזיותרפיהוהקלינאותתקשורת.ישיבותצוותמשותפות,הצגתתיאורמקרה.
שימושבכליםטיפולייםהדדיםוזיהויקשיייציבההמשפיעיםעלתחוםהאכילה,התקשורתוהבליעה.
 גיבושקוויםמנחיםלנושאמניעתפצעילחץ.הצגתמחקרלצוותהבכיר.
 מתןהרצאהבפרויקט"ביתקפה"בנושאשיקוםלמטופליםשיצאולביתהקפה.
דגשים למחלקה סיעודית/תשושי נפש:
היקף כוח אדם וארגון השרות:
במחלקות הסיעודיות ותשושי הנפש עובדים שמונה פיזיותרפיסטים בהיקף של  156 שעות שבועיות.
לעזרתםארבעהעובדיכוחעזראשרעוזריםבעיקרבשינועהדייריםמהמחלקותלחדריהפיזיותרפיה. 
הערכת מטופל בפיזיותרפיה ותיעוד:
אבחון פיזיקלי ראשוני מבוצע בשבוע הראשון לקבלת הדייר ומלא בכל סעיפיו .מעקב פיזיקלי מבוצע
לפחותאחתלשלושהחודשים,אךבחלקםבוצע"העתקהדבק"ממעקבקודם .
תהליך וסוג טיפול (פרטני ,בקבוצה):
לכלדיירנבניתתוכניתטיפוליםהמתאימהלו. 
במחלקותהסיעודיותמרביתהדייריםמקבליםטיפוליפיזיותרפיה.תדירותטיפוליםממוצעת2-3בשבוע. 
האגף לגריאטריה
משרד הבריאות
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במחלקת תשושי הנפש מעט יותר ממחצית מן הדיירים ,מקבלים טיפולי פיזיותרפיה ,כאשר מרבית
המטופליםמשתתפיםבטיפולקבוצתיומעטמקבליםטיפולפרטני.תדירותטיפוליםממוצעת1-2בשבוע .
טיפולקבוצתימתקייםבכלהמחלקות(למעטתשושינפשג)באופןסדיר,ביוםושעהקבועים.בכל
המחלקותמתקיימתקבוצתהפעלהכללית.במחלקותתשושיהנפש,מתקיימתקבוצתפיזיותרפיה
ייחודיתנוספת .
תקשורת בין צוותית:
הפיזיותרפיסטהאחראיבמחלקהמשתתףבישיבותהצוותהרבמקצועיואחתלחודשבדיוןעםאחות
אחראיתמחלקה.רשימתמעקבהליכה,נמצאתבכלמחלקה.מרביתהרשימותחתומותכנדרש,
במחלקתתשושינפשאובמחלקהסיעודיתה,הרשימהחתומהבאופןחלקי .
הדרכה:
כחלקמהדרכתעובדחדשבמחלקההפיזיותרפיסטמשתתףעימובזמןהמעברעלמנתלהעריךאת
עבודתו.עלפיהפיזיותרפיסטים,הםמשתתפיםבמעבריםגםבאופןרוטיני,אךחסרלכךתיעוד .
דגשים למחלקה לסיעוד מורכב תומך :
היקף כוח אדם וארגון השרות:
בכלאחתמהמחלקותלסיעודמורכבתומךעובדתפיזיותרפיסטיתאחתבהיקףשל20ש"ש,סה"כ60
ש"ש.בנוסףלאחראיותהמחלקה,ישאחראיתבניןישן)(Aבונמצאות2מחלקותלסיעודמורכב.עובדי
כוחהעזרמסייעיםבשינועמטופליםלחדריהפיזיותרפיה .
הערכת מטופל בפיזיותרפיה ותיעוד:
הערכהראשונהמתועדתהמועד.ההערכותמלאות.הערכותחוזרותמשקפותאתמצבהמטופלבצורהטובה.
טיפוליםיומייםמתועדיםבקלסרידני. 
חדר פיזיותרפיה וציוד טיפולי:
הטיפוליםניתניםבחדריהפיזיותרפיהבשניהבניינים.החדריםמאובזריםבציודבסיסינדרש. 
התאמת ציוד ואביזרי עזר:
מרביתהמטופליםיושביםבצורהנוחהובטיחותית.ניכרמאמץלשפרישיבהבאמצעיםהקיימים.עובד
כוחהעזרעוזרבתיקוןציודבלויואיתורציודלאתקיןוהחלפתו. 
החלתהליךשלייצורכריותייעודיתומותאמותלצורךשינויתנוחהלמטופלים. 
תהליך וסוג טיפול (פרטני ,בקבוצה):
לכלמטופלמותאםטיפולפרטניו/אוטיפולבקבוצהעלפיתכניתהטיפולהייעודיתובהתאםלצרכיו.
תדירותהטיפולנקבעתכחלקמתכניתהטיפול .
האגף לגריאטריה
משרד הבריאות
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במחלקהלסעודמרכבתומךא'טיפולבקבוצהכללי.במחלקהלסעודמרכבתומךב'טיפולבקבוצהבנושא
נשימתי.הקבוצותמתקיימותפעםבשבוע. 
תהליך שחרור מטופל:
מטופליםהמשתחרריםמקבליםמכתבסיכוםמהפיזיותרפיסטית .איןקשרעםהיחידותלהמשךטיפול. 
תקשורת בין צוותית:
הפיזיותרפיסטיותהעובדתבמחלקותמשתתפותבישיבותהצוותהרבמקצועיומתעדותבהתאם. 
רשימתהליכותיזומותנמצאתבמחלקותכוללתיעודביצועעלידימטפלים. 
דגשים למחלקה לגריאטריה שיקומית:
היקף כוח אדם וארגון השרות:
במחלקהעובדים 8פיזיותרפיסטיםבהיקףשל 116שעותשבועיות.לאחראיתהמחלקהמוקצותעוד10
שעותניהוליות.בנוסףעובדתכוחעזרנמצאתבמחלקה6ימיםבשבועבןיהשעות.6:30-15:00השירות
ניתןבימיםא'-ה'.ביוםו'ניתןמענהלקבלותשלמטופליםחדשים. 
לכלפיזיותרפיסטתוכניתעבודהיומיתשונהבהתאםלעבודהבמחלקותהנוספות.טיפוליםניתניםהחל
מהשעה 8:00ועדהשעה. 15:30תוכניתהעבודההיאשבועיתונכתבתעלידיאחראיתהמחלקהבתאום
עםהמקצועותהנוספים.לכלמטופלפיזיותרפיסטקבוע. 
עובדת כוח העזר בשירות הפיזיותרפיה עוזרת בהבאת מטופלים לטיפול בזמן ,עזרה בנושא ציוד וסדר
במכוןהפיזיותרפיהוכןעוזרתבשמירהעלמטופליםבזמןהקבוצה. 
אחראית המחלקה מבצעת בקרה שבועית על התיקים .הבקרה כוללת התייחסות לנעילת תיק ,שימוש
בכליהערכה,ביצועהערכותשבועיות.הבקרהמתועדתעלגביטופס. 
הערכת מטופל בפיזיותרפיה ותיעוד:
הערכהראשונהמתבצעתבזמן.הערכהמקיפהומלאהוכוללתהתייחסותלמטרותהטיפוללטווחהקצר
והארוךוכןתוכניתטיפול. 
כלהטיפוליםהיומייםמדווחיםבמחשב.פעםבשבוענרשםדיווחמקיףלישיבתהצוות.התיעודכוללגם
הנחיותשניתנולצוותהמטפל,שיחותעםמשפחהוכלשינויבמצבהמטופל. 
דיווחיםעלידיסטודנטיםמתבצעיםעםשםהסטודנט. 
התאמת ציוד ואביזרי עזר:
הציוד במחלקה לגריאטריה שיקומית חדש ברובו הגדול .מרבית המטופלים יושבים בצורה נוחה
ובטיחותית. 
האגף לגריאטריה
משרד הבריאות
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קייםתהליךשלהתאמתתותבתגפייםלמטופלים.המטופליםנשלחיםלרופאמורשהמטעםמכוןלואיס.
המטופליםמופניםלטכנאיתותבותומכשיריםעלפיבחירתם. 
הפיזיותרפיסטיםמעורביםבדיוןבנושאשימושבאמצעיםלהגבלה. 
תהליך וסוג טיפול (פרטני ,בקבוצה):
כלהמטופליםמקבליםטיפולפרטני 5פעמיםבשבוע.משךזמןהטיפולהינו 30-45דקותבהתאםלאופי
הפגיעה.בימיו'מתקיימתקבוצתהפעלהכלליתעלידיהפיזיותרפיסטהנמצאבמחלקהובעזרתעובדת
כוחהעזר. 
תהליך שחרור מטופל:
במהלךהאשפוזולקראתשחרורמתבצעותשיחותעםהמטופלובניהמשפחה.השיחותמתועדות. 
קייםקשרעםהיחידותלהמשךטיפולשלקופותהחולים.מכתבהשחרורמועברבפקסליחידהלהמשך
טיפולוכןניתןעותקלמטופל. 
קיימיםדפיהדרכהלמטופליםבנושאמניעתנפילותוציודלהשאלהשניתניםלחלוקהבעתהשחרור. 
תקשורת בין צוותית:
ישיבותצוותרבמקצועימתקיימותפעמייםבשבוע.אחראיתהמחלקהמשתתפתבישיבותהצוות. 
מתבצעות הליכות יזומות על ידי מטפלים .קיים טופס מובנה עם הנחיות של הפיזיותרפיסטים לגבי
מרחקיהליכהואמצעיעזר.הטופסחתוםעלידימטפליםלאחרביצועההליכה. 
בימיו'מגיערופאשיקוםלייעוץ.הקשרמתבצעבאמצעותמחברתקשרוכןדרךרופאיהמחלקה. 
קיימתתקשורתביןצוותהפיזיותרפיהוהסיעודלגבימטופליםכאוביםעלמנתשיקבלומשככיכאבים
לפניטיפוליפיזיותרפיהאולפניביצוערחצהעלידיהצוותהסיעודי. 
דגשים למחלקה להנשמה ממושכת:
היקף כוח אדם וארגון השרות:
במחלקהעובדים4פיזיותרפיסטיםבהיקףכוללשל3.05משרות,בימיםא'-ה'.הפיזיותרפיסטהאחראי
עלהמחלקהבעלניסיוןרבבתחוםהטיפולהנשימתי.שניפיזיותרפיסטיםנוספיםעובדיםבמחלקהכמעט
מפתיחתה.פיזיותרפיסטיתרביעיתחדשהבמחלקה. 
תקשורת תוך צוותית:
בכלבוקראחדהפיזיותרפיסטיםמקייםסיבובבוקרודיוןעםהצוותהסיעודילגביהשינוייםשחלובמצב
המטופלים.תכנוןיוםהעבודהמתבצעבהתאםלמצבהמטופליםולצרכים .
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הערכת מטופל בפיזיותרפיה ותיעוד:
הערכהראשונהוהערכותחוזרותמתועדותבמועדומשקפותאתמצבהמטופלואתרצףהטיפול.מכתב
שחרורנמסרלמטופלהמשתחררמהמחלקה .
חדר פיזיותרפיה וציוד טיפולי:
בתוךהמחלקהחדרפיזיותרפיהמאובזר.מאזהבקרההקודמתהותקנווילונותהצללהלטובת
המטופליםוהצוות .
התאמת ציוד ואביזרי עזר:
לכלמטופלשיורדמהמיטהמותאםכסאגלגלים/כורסאגריאטריתבהתאםלצרכיו.החלטהעלהורדה
מהמיטהמתקבלתבדיוןרבמקצועיבהשתתפותרפואה,סיעודופיזיותרפיה .
תהליך וסוג טיפול (פרטני ,בקבוצה):
לכלמטופלפיזיותרפיסטמטפלקבוע.יחדעםזאת,כלהפיזיותרפיסטיםמכיריםאתכלהמטופלים.
תכניתהטיפולנבניתלכלמטופלבהתאםלמצבוולצרכיוומשתנהבהתאםלשינויבמצב .טיפולבקבוצה
מתקייםכאשרישמטופליםשטיפולזהמתאיםומועיללהם .
תקשורת בין צוותית:
אחתלשבוע-שבועייםמתקייםבקורשלכלהצוותהרבמקצועיבמחלקה .
ניכריםשיתופיפעולהטוביםעםהסיעודומקצועותהבריאות .
הדרכה:
לאורהתחלופההגבוההשלעובדיכוחעזרבמחלקה,ניתנולאחרונההדרכותרבותלעובדיםחדשים.
עדייןאיןהתייצבותשלהצוותולאכלהעובדיםבמחלקההספיקולקבלהדרכהמסודרת .
סטודנטיםלפיזיותרפיהעובריםבמחלקההתנסותנשימתית.הפיזיותרפיסטהאחראיעלהמחלקה
משמשמדריךקליני .
השתלמויות והעשרה:
שלושהפיזיותרפיסטיםבעליהרשאהלשאיבתכיחתוךקני.שנייםמהםעברוקורסחיצונילטיפול
נשימתי.בנוסף,התקייםבמקוםקורספנימילפיזיותרפיסטיםהעובדיםבמוסד.הפיזיותרפיסטית
החדשהבמחלקהטרםעברההכשרהמסודרת .
תחומים לשיפור ותיקון
כללי:
 .1לצרףנציגמשירותהפיזיותרפיהלוועדתניהולסיכוניםבמיוחדבכלהקשורלמניעתנפילות.
 .2להמשיךולציידאתביתהחוליםבמיטות,מזרניםוציודלישיבהוניידותבהתאםלחוברתההצטיידות.
 .3להקפידשהדיווחלישיבותהצוותמתועדבישיבותהצוות. 
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מחלקה סיעודית /תשושי נפש:
 .1נצפומספרדיירים(לדוגמאבמחלקהסיעודיתבובתשושינפשא)אשריושביםלידשולחןאשראינו
מותאםלהםבגובה.
 .2במקרהשל"אירועחריג"ישלתעדבצורהברורהיותראתתהליךהסקתהמסקנותוהפעולותשננקטו
עלמנתלמנועאירועיםנוספיםבעתיד.
 במחלקהתשושינפשג,ישלהתאיםאתתוכניתהעבודההשבועית,לשעותעבודתהשל
הפיזיותרפיסטית,לטיפוליםשניתניםבפועל .
מחלקה לסיעוד מורכב תומך:
 להקפידעלמטרותטיפולהמתאימותליכולתהתפקודיתושינויתוכניתהטיפולבהתאם.
 להתאיםאתהטיפולבקבוצהליכולתהמטופליםולערךהמוסףשלהפיזיותרפיסטבטיפול.
מחלקה לגריאטריה שיקומית:
 לערוךחשיבהמחודשתבנושאמכתבהשחרורעלמנתלשיםדגשעלהיכולותהתפקודיותושימוש
בכליהערכה.
 לבדוקאתטופסההדרכהכךשיכלולפרטיםמלאיםשלמטפליםומעביריההדרכה.
מחלקה להנשמה ממושכת:
 להתאיםאתכוחהאדםהעובדבמחלקהלנדרש,בהתאםלתפוסה.
 לוודאכיברשומתהמטופלישנההתייחסותמספקתלפרמטריםנשימתייםומטרותטיפולבתחום
הנשימתי.
 להכניסלטופסההדרכהגםהדרכתמנוף.

סיכום:
שירותהפיזיותרפיהשומרעלרמהמקצועיתגבוההמאדבכלהמחלקות.מושםדגשרבעלהכשרה
וחניכהשלפיזיותרפיסטיםחדשיםלצורךשמירהעלהרמההמקצועית.העבודהבכלהמחלקותמאורגנת
ועלפיהנהלים.שירותהפיזיותרפיהמעורבבנושאיםרוחבייםבמוסד. 
בחודשיםהאחרוניםנעשיםמאמציםרביםומושקעזמןרבבהדרכותשלמטפליםחדשים .
מומלץלהקצותמשאביםנוספיםלצורךההדרכותעלמנתלאלפגועבעבודההשוטפתובטיפולהישיר
במאושפזים.ישלוודאשהדרכותהכרחיותאלאלאיפגעובטיפולהשוטף .
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ה.

ריפוי בעסוק:
מחלקות סיעודיות ותשושי הנפש 84% :
מחלקות לסיעוד מורכב תומך66% :
מחלקה לגריאטריה שיקומית 82% :
מחלקה להנשמה ממושכת 67% :
הציון משקף חסר של  15%בתקינת ריפוי בעיסוק ברמה המוסדית .
סיעוד מורכב תומך  -נצפה חוסר של  4%הבא לידי ביטוי בנספח א – הציון הינו 62 %
גריאטריה שיקומית – נצפה חוסר של  5%הבא לידי ביטוי בנספח א – הציון הינו 77%
הנשמה ממושכת  -נצפה חוסר של  35%הבא לידי ביטוי בנספח א – הציון הינו 32%
כללי :בשנההאחרונהשירותהריפויבעיסוקעברשינוייםמשמעותיים–תחלופתמנהלתשירות,עזיבה
וקליטהשלצוותחדש.מנהלתהשירותמובילהשינוייםארגונייםוניהולייםחשוביםבשירות,ונראהכי
תהליךהגדילהשלהשירותמתנהלבצורהנכונהויסודית.ישלציין,כיישנומחסורבכוחאדםבשירות
בעיקרבמחלקותלהנשמהממושכתוסיעודמורכבתומך. 
בבקרהנראהכיבמוסדישנומחסורבכוחאדםמטפלומיומן.בזמןהבקרהנראהכיארוחותהבוקר
במחלקותנמשכועדלשעהמאוחרתעקבכךופעילותהתעסוקההחלהמאוחר .


מצבת כוח אדם:
ריפויבעיסוק:9מרפאותבעיסוק(6מהןהחלולעבודבשנההאחרונה),עובדותבחלקימישרהשונות,
סה"כ228ש"ש.השירותניתןחמישהימיםבשבוע,בשעותהבוקרוהצהריים.
חלוקתהשעותעלפימחלקות:
ניהול שירות25 :ש"ש 
מחלקות סיעודיות ותשושי נפש63 :ש"ש
מחלקות לסיעוד מורכב תומך15 :ש"ש
מחלקה לגריאטריה שיקומית75 :ש"ש
מחלקה להנשמה ממושכת50 :ש"ש
תעסוקה:16מדריכותתעסוקה,מהן2בוגרותלימודיםבריפויבעיסוקלפנימבחןהרישוי,עובדות
בחלקימישרהשונות,סה"כ484ש"ש .פעילותהתעסוקהמתקיימתבשעותהבוקר.בנוסף,מתקיימת
פעילותבשעותאחרהצהרייםע"ימדריכותתעסוקהומפעיליםחיצוניים. 
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חלוקת השעות על פי מחלקות:
מחלקותסיעודיותותשושינפש:268ש"ש .
מחלקותלסיעודמורכבתומך:123ש"ש .
מחלקהלגריאטריהשיקומית:30ש"ש. 
מחלקהלהנשמהממושכת:63ש"ש .
ניהול וארגון שירות:
מנהלתהשירותהובילהשינוייםמשמעותייםבמבנההשירות–לאחרונהמינתהמדריכתתעסוקה
אחראיתעלתחוםהתעסוקהבמוסדכולו,כמוכןישנןבצוותמרפאותבעיסוקאחראיותעלהשיקום
ושיקוםהיום.מנהלתהשירותעוסקתבגיבושהצוותכולו,מכלמחלקותהמוסד,באמצעותהקמתחדר
צוותבבנייןהחדש.בנוסף,שלאכמובעברכלהמרפאיםבעיסוקבמוסדשעובדיםבמחלקתהשיקום
עובדיםבמחלקהנוספתבמוסד.כלהשינוייםשנעשומעוגניםבנהליםפנימייםשנכתבובשירות. 
צוותה ריפויבעיסוקבשיתוףעםהפיזיותרפיהבמוסדמדריכיםמטפליםבאופןנקודתיבמחלקות
בתחומיםהרלוונטייםלטיפולהשוטףבמטופלים.לאחרונה,בשלגיוסמטפליםמתמשךההדרכות
גוזלותמשאביזמןמעברלמקובלבשגרה. 
מרביתהמרפאיםבעיסוקמטפליםבמטופליםבשיקוםהיוםוזאתעלחשבוןהשעותהמוקצות
למחלקות.הטפולבשיקוםהיוםמקבלעדיפותעלפניהטיפולבמחלקות .
הדרכה ותקשורת :
עקבתחלופתצוותריפויבעיסוקוקליטתצוותחדשמנהלתהשירותעוסקתבאופןאינטנסיביבהדרכת
הצוותמידישבוע.מתקיימותישיבותלכלצוותהריפויבעיסוקפעםבשבוע,ופעםבחודשמתקיימת
ישיבהשלצוותהתעסוקה.המרפאיםבעיסוקמשתתפיםבישיבותהצוותהרבמקצועיהמתקיימות
במחלקותהשונות.מנהלתהשירותמשתתפתבישיבותשלהצוותהבכירבמוסד.השירותשותףבוועדות
מוסדיותהכוללותועדהפליאטיביתהמתכנסתפעםברבעוןוועדתתרבות.בנוסף,שירותהריפויבעיסוק
מעורבבתוכניתחת"שמוסדית.מנהלתהשירותמדריכהסטודנטיםלריפויבעיסוקבמוסד. 
השתלמות מקצועית:
המרפאיםבעיסוקיוצאיםלהשתלמויותמקצועיותבעידודהנהלתהמוסד.בנוסףהובאולמוסד2
השתלמויותמקצועיותלמרפאיםבעיסוק.מדריכותהתעסוקהלאיצאולימיעיוןבשנההחולפת. 
תנאים פיזיים וסביבה :
בבנייןהחדשמכוןריפויבעיסוקבמחלקתשיקוםובומטבחטיפוליוחדראבחונים,חדרצוותובו6
מחשביםלרשומותרפואיות,חדרתעסוקה,וחדרהמשמשכמשרדלמנהלתהשירות.בבנייןהישןחדר
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ריפויבעיסוקקטןובוניתןלטפלב2-מטופלים,חדרסנוזלן,חדרתעסוקהומחסןלאחסוןהציוד.חדר
ריפויבעיסוקבמחלקתמונשמיםהוסבלחדראישפוז .
ציוד ואביזרים:
ריפויבעיסוק:קיימיםכליהערכהוטיפולבריפויבעיסוק.בשירות9טאבלטיםלכלהמחלקות.במכוןהריפוי
בעיסוק2מיטות,מטבחטיפוליוסופרלתרגול.ישנוx-boxניידבשיתוףעםשירותהפיזיותרפיהבמוסד .
תעסוקה: קייםציודואביזריםלהפעלתהמטופליםבתעסוקה.ישנותקציבשוטףלציודמתכלהבתעסוקה. 
תעסוקה :פעילותהתעסוקהמתקיימתבשעותהבוקרבמחלקותוכוללתפעילותפרטניתוקבוצתיתעל
פיתוכנית.בשעותאחרהצהרייםמתקיימתפעילותעלידימפעיליםחיצונייםוכןע"ימדריכותתעסוקה
3פעמיםבשבועבכלהמחלקותחוץמשיקום.הפעילותמגוונתוכוללתהפעלהעםמוזיקה,ריקודובעלי
חיים.מדריכותהתעסוקהבמחלקותעוזרותבהאכלתמטופליםהזקוקיםלעזרה .
פרויקטים מיוחדים :
בשירותציינואתיוםהריפויבעיסוקבמוסדלצוותהמטפלולבניהמשפחה.במחלקותהכרוניותובסיעוד
מורכבתומךהחלובפרויקטשליציאהלבתיקפהעםמספרמטופליםבתדירותשלפעםבשבועיים. 
תחומים לשיפור ותיקון כללי:
 .1ישלהשליםאתתקינתכוחהאדםבמחלקותבמוסד,בעיקרבמחלקותלסיעודמורכבתומך
והנשמהממושכת .
 .2ישלהמשיךולעודדאתצוותהריפויבעיסוקלצאתלהשתלמויותמקצועיות.
 .3מומלץלשלוחמרפאיםבעיסוקלקורסהדרכהקליניתובכךלהגדילאתמאגרהמדריכותשיוכלו
להדריךסטודנטיםלריפויבעיסוקבשירות.
 .4ישלאפשרלמדריכותהתעסוקהלצאתלימיעיוןבתחום.
 .5מומלץלשלוחאתאחראיתהתעסוקההחדשהלקורסהבסיסילמדריכותתעסוקהבגריאטריה.
 .6במחלקותלהנשמהממושכתחסרמכוןריפויבעיסוקכפיהנדרש.
 .7ישלהצטיידבציודטיפוליטכנולוגימתקדםבריפויבעיסוקבעיקרבמחלקהלגריאטריהשיקומית.
 .8מומלץלתפעלבאופןמלאיותראתחדרהסנוזלןהקייםבמוסד.

מחלקות סיעודיות ותשושי הנפש :
התערבות בריפוי בעיסוק :
פריסתשעותעבודתהמרפאותבעיסוקבמחלקותהכרוניותאינהקבועה,אלאמשתנהבהתאםלצרכי
המערכתהמוסדית.קייםמחסורבכוחאדםבריפויבעיסוקאשרעקבותיובאיםלידיביטויבתוצריעבודת
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השרותבפועל.כמוכן,קיימיםפעריםביןהמחלקותכתנאינילווהלוותקהמקצועישלהמרפאותבעיסוק
(הוותיקותוהחדשות).המרפאותבעיסוקהתרכזובהשלמתקבלותלמטופליםהמרובותאשרנקלטולאחרונה
במוסד.הקבלותוהמעקביםהתקופתייםסדירים.ההתערבותבריפויבעיסוקכוללתטיפוליםפרטנייםבודדים
וקבוצותטיפוליותרוחביות(קבוצותשווים)ספורות.רישוםרצףהטיפולוהעדכוניםעלשינוייםבמצבושל
המטופל-אינומוקפדבכלהמחלקות.במחלקותתשושיהנפששנבדקוישיבותהצוותהמוסדיותאינןסדירות,
בחלקןחסרייצוגשלריפויבעיסוק .
מתקיימיםבמוסדמספרפרויקטיםמיוחדיםאשרמטרתםהעצמתהדיירתוךשימושבסביבההחיצונית
(סביבהמוסד)כאמצעי .
פעילות תעסוקה :
פעילותהתעסוקהמתקיימתשישהבקריםבשבועושלושהימיםגםבשעותאחרהצהריים–בידימדריכות
התעסוקהומפעיליםחיצוניים. 
פעילותהדייריםשנצפתההייתהמותאמתחלקיתלתמהילהדייריםבמחלקותהשונות .
לוחותהפעילותבמחלקותאינםמשקפיםנאמנהאתמגווןהפעילויותהמתקיימותבמחלקהלאורךהשבוע.
לוחותההתמצאותמונגשיםשפתיתלמטופלים .
קיימיםפעריםברמתהפעלתהמטופלים,בתיעודרישומיהתעסוקהואףבקישוטהסביבתיביןהמחלקות
השונות.
תחומים לשיפור ותיקון:
.1ישלהשליםאתתקינתכוחהאדםהנדרשתעלפיהנוהלבמחלקות .
.2ישלשקולמחדשאתמבנהחלוקתשעותהעבודהביןמחלקותהמוסדהשונותבהרכבן .
.3ישלחדדאתההבדלביןמטרותהטיפוללטיפולהמומלץבריפויבעיסוק .
.4עלתיעודהמידעהמקצועיבריפויבעיסוקבישיבותהצוותהרבמקצועיות–לשקףאתהדיוןהרב
מקצועיהמתקייםבישיבהואתתוכניתהטיפולהנקבעתלאחריו .
.5ישלהרחיבאתהטיפולהפרטניוהקבוצתיהניתןבמחלקות. 
.6ישלרכושציודמגוון(אשריכלולגםאמצעיםטכנולוגייםמסוגיםשונים)לצורךהפעלהמותאמתשל
תמהילהדייריםהמשתנהבמחלקות .
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מחלקות לסיעוד מורכב תומך
כללי:במחלקותלסיעודמרכבתומךמחסורמשמעותיבכוחאדםבריפויבעיסוק. 
התערבות טיפולית: 
במחלקתסיעודמורכבתומךא'לאמתבצעתהתערבותטיפולית,אלאלפיקריאהמיוחדת.לא
מתבצעותקבלותלמטופליםחדשים,מעקביםתקופתיים,ולאמתבצעתהתערבותפרטניתאוקבוצתית
בריפויבעיסוק. 
במחלקתסיעודמורכבתומךב'מתבצעותקבלותלכלמטופלחדשאךלאבתדירותהנדרשת.מעקבים
תקופתייםמתבצעים,אךגםלאבתדירותהנדרשת.מתקיימתהתערבותפרטניתבריפויבעיסוק
הכוללתהתאמתסדים,התאמתאביזריעזרוטיפוליםפרטנייםלמספרמטופלים. 
פעילות תעסוקה:
מתקיימתפעילותתעסוקהקבוצתיתופרטניתבמחלקות,אךחסרמתןמענהמספקבתעסוקה
למטופליםהירודים .
תנאים פיזיים :פעילותהתעסוקהמתבצעתבחדריהאוכלהמרווחיםוהמוארים.בחלקמןהמחלקות
מרפסותמרווחותהמאפשרותהוצאתמטופליםהחוצה.
תחומים לשיפור ותיקון:
 .1ישלמלאאתתקינתכוחהאדםבהתאםלנהליםבכלמחלקותהסיעודמורכבתומךבמוסד.
 .2ישלהרחיבאתההתערבותהטיפוליתבריפויבעיסוקלכללהמחלקות.
 .3ישלבצעקבלותומעקביםתקופתייםלכללהמטופליםבכלהמחלקותבאופןשוטף,וישלהקפידעל
התדירותהנדרשתבנהלם.
 .4במעקביםהתקופתייםישלוודאכינקבעותמטרותטיפולספציפיותומותאמותבריפויבעיסוק
בהתאםלמצבהמטופל.
 .5ישלהתאיםסדיםלמטופליםהזקוקיםלכך.ישלבצעמעקביםשוטפיםאחרמטופליםאלוולהדריך
אתהצוותבנושא.
 .6ישלתעדאתההשתתפותבישיבותהצוותהרבמקצועיברשומההרפואיתכנדרשבנהלים.
 .7מומלץלקייםחשיבהעלמתןציביוןאישילחדריהמטופלים,ויצירתסביבהביתית.
 .8מומלץלהוציאמטופליםהחוצהלמרפסותהמוסדבאופןשוטףומובנהכחלקמהפעילות.
 .9ישלמלאטופסיקבלהבתעסוקהלכלמטופלכנדרשבנהלים.
 .10מומלץלהעשיראתהציודבאמצעיהפעלהטכנולוגייםכמומכשירישמעוטאבלטיםלרווחת
המטופלים.
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 .11מומלץלהמשיךלפתחולהטמיעאתמעורבותהריפויבעיסוקבטיפולפליאטיבי.
 .12מומלץכימרפאהבעיסוקשעובדתבמחלקהלסיעודמורכבתומךתצאלקורספליאטיבי.

מחלקה לגריאטריה שיקומית 
כללי:
מרביתהמרפאיםבעיסוקהעובדיםבמוסדמטפליםבמטופליםבמחלקההשיקומית,סה"כ75ש"ש.שירות
ריפויבעיסוקניתן5ימיםבשבועבשעותהבוקרוהצהריים.השרותמאורגןכךשלכלמטופלמרפאבעיסוק
מטפלעיקריומרפאבעיסוקנוסףלגיבוי.פעילותהתעסוקהמתקיימתבמחלקה6ימיםבשבועבשעותהבוקר
ע"ימדריכתתעסוקה.העבודהמתבצעתבאופןמאורגןועלפינהליעבודה.המקוםמשמשכמקוםהכשרה
קליניתלסטודנטיםלריפויבעיסוק. 
התערבות מקצועית :
מתקיימתהערכהראשוניתלכללהמטופליםעםהתייחסותלתחומיםהרלוונטיים.
הטיפולבריפויבעיסוקכוללהתערבותקבוצתיתופרטנית,טיפוליADLבמחלקהבשעותהבוקר,הדרכות
משפחהוצוות,התאמותאביזריםוסדיםבהתאםלשיקולדעתמקצועיוכןהפנייהלגורמיחוץרלוונטייםעלפי
הצורך.קייםתיעודכנדרשלהתערבותבריפויבעיסוקברשומות.בתהליךההתערבותבמטופלמתבצעים
מעקביםעםעדכוןשלמטרותהטיפולבהתאםלמצבהמטופל.בסיוםההתערבותנכתביםמכתביסיכוםכנדרש,
בנוסףבמכתבהסיכוםשלהרופאבשחרורמצוינותההתערבותבריפויבעיסוקוהמלצותלהמשך. 
הדרכה ותקשורת :
המרפאהבעיסוקהאחראיתעלהמחלקהלגריאטריהשיקומיתמשתתפתבישיבותהצוותהרבמקצועי.
מתקיימתישיבתצוותשלהריפויבעיסוקבמחלקהאחתלשבוע,בנוסףניתנתהדרכהאחתלשבועלמרפאות
בעיסוקהחדשותבצוות.מתקיימתעבודתצוותרבמקצועיותקשורתמובניתבכמהאופנים-במחלקהמעל
מיטתכלמטופלישנולוחתפקודעםסמלולהמצייןאתתפקודושלהמטופל.בנוסףקייםלוחטיפוליםשבועי
הכוללאינטגרציהשלכלהטיפוליםהניתניםלמטופל,הלוחמוצגבמחלקהבמקוםמרכזיאךכתובבאותיות
קטנטנות. 
תנאים פיזיים :
במחלקהמכוןובוחדרקטןלביצועאבחוניםוקבלות,אולםובופינתמטבח,סופרמרקט,מיטתטיפוליםוציוד
מוטוריוקוגניטיבי,קיימותערכותאבחוןרלוונטיותלאוכלוסייתהמטופליםבמחלקה .
תעסוקה :
קייםמערךתעסוקהבמחלקההתומךבטיפולהשיקומי.ישנןהפניותלתעסוקהמותאמתשלהמרפאיםבעיסוק
ותיעודסטטיסטיעלהשתתפותהמטופלים .
מתקיימתקבוצתאפייהפעםבשבועבתעסוקה .
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תחומים לשיפור ותיקון:
 .1ישלנגישאתדףתכנוןהטיפוליםלמטופליםולהציגובמחלקהבפונטגדול.
 .2מומלץלפרוסאתעבודתהמרפאיםבעיסוקגםלימישישיולשעותאחרהצהריים.
 .3ישלהמשיךאתתהליךההצטיידותבריפויבעיסוק.
 .4מומלץלרכושציודטכנולוגימותאםלשיקוםגריאטרי.
 .5ישלהמשיךולפתחאתהרצףהטיפוליעםהתעסוקהכתמיכהבתהליךהשיקום .

מחלקה להנשמה ממושכת
כללי :במחלקהעובדיםשנימרפאיםבעיסוקסה"כ50שעותשבועיות,המחלקהגדלהמאדונכוןליום
הבקרהמאושפזיםבה37מטופלים.חלקמהמטופליםעובריםתהליךשלשיקוםנשימתיבמחלקה
ומשוחררים.חדרהריפויבעיסוקהוסבלחדראשפוזוההתערבויותנעשותבחלליםהציבורייםאובמכון
השיקוםבמידהוניתןלהעביראתהמטופללמכון. 
התערבות מקצועית: 
מתקיימותהערכותשלמטופלחדשוהערכותתקופתיותעםתכניותטיפולעדכניותכפיהנדרש.המטרות
כולל ותהתייחסותלתפקודיםהשונים,ומטרותאופרטיביותעםציוןתדירותטיפולהמומלץ.ההתערבות
בריפויבעיסוקכוללתקבוצתבישולוקבוצהמוטוריתבשיקוםאליהמגיעיםמטופליםבודדיםמהמחלקה
להנשמהממושכת,מעטטיפוליםפרטניים,ארגוןסביבתהמטופל,התאמותסדיםרכים,אביזריעזר
ומתגים,והדרכותמשפחהוצוות.קייםתיעודכנדרש .

תנאים פיזיים: 
במחלקה2מרחביםציבורייםעםנקודותחיבורלמכונותהנשמהבהםניתןלקייםפעילות.בנוסףישנה
מרפסתעם2נקודותחיבור.איןחדריעודילריפויבעיסוקכפישמחייבתהפרוגרמה. 
הדרכה ותקשורת: 
מתקיימתישיבתצוותרבמקצועיבומשתתףהמרפאבעיסוקהאחראי,במחלקהתקשורתממוחשבתבין
אנשיהצוות.המרפאבעיסוקאחראיהמחלקהעברקורסייעודילמרפאיםבעיסוקבטיפולבמונשמים. 
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תחומים לשיפור ותיקון:
 .1יש להקצות חדר לריפוי בעיסוק כנדרש.
 .2יש להשלים את התקינה הנדרשת למחלקה גדולה שכזו.
 .3ישלבחוןאתהעברתהמטופליםלטיפולבמכוןהשיקוםבהיבטשלמניעתזיהומים.
 .4ישלהרחיבאתההתערבותהפרטניתוהקבוצתיתבמחלקה.
 .5ישלהרחיבאתפעילותהתעסוקהבמחלקה.
 .6ישלציידאתהמחלקהבאמצעיםלגרייהוהפעלהלמטופליםרתוקיםלמיטה. 
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ו .עבודה סוציאלית
מחלקות סיעודיות81% :
מחלקות לסיעוד מורכב תומך 80% :
מחלקה לגריאטריה שיקומית86% :
*לא נבדקה מחלקה להנשמה ממושכת
בינואר2019חלרה-ארגוןבשירותהסוציאליעלמנתלייצבמענהלכלהמחלקות.
כח -אדם וארגון השורות:
השירותהסוציאליכוללמנהלתשירותושמונהעוס"ים,עו"סנוסףנמצאתבחופשתלידה.משתלביםבמוסד
2מלוויםרוחנייםב-10ש"שהמנוהליםע"יהשירותהסוציאלי.מנהלתהשירותמדריכה8סטודנטים,
מדוברבהדרכהבהיקףגדולולאניתןלדווחעלשעותההדרכהכחלקמשעותהמשרהשמדווחותלטובת
המוסד,הןשעותמחלקהוהןשעותניהול .
היקףתקינהכולל319ש"ש,מהםכ10שעותניהול–התקניםמותאמיםלתקןהנדרשלפיהמכרזהחדש. 
הקצאת כ"א על פי סיווג המחלקות:
מחלקותסיעודיות–169ש"ש(6מחלקותסיעודיותו3מחלקותלתשושינפש) .
מחלקותלסיעודימורכבתומך–62ש"ש(3מחלקות) .
מחלקהגריאטריהשיקומית-39ש"ש .
מחלקההנשמהממושכת-39ש"ש. 
משרתניהול-10ש"ש .
העו"סהאחראיתעלסיעודיתו'נותנתמענהמקצועילמכוןשיקוםהיוםכ6ש"ש. 
תהליכי עבודה בשירות:
מתקיימתבאופןקבועפעמייםבחודשישיבתצוותשלהשירות,כוללעדכוניםמוסדיים,דילמות,עדכונים
מימיעיון,קייםפרוטוקולמתועד.התקיימההרצאהלשירותבנושאייפויכוחמתמשךבתאריך,20.2.19גם
הצוותהבכירהוזמן.
פעילותהשירותמנוהלתעלפיתכניתעבודהשנתית.ניכרכיהשירותהסוציאלימאורגןוהעובדים
הסוציאלייםבמחלקותמבצעיםאתעבודתםבמקצועיות.בשירותהסוציאליקיימתחלוקהלפיריכוזנושאים
רוחביים:מתנדבים,ניצולישואה,הדרכתעובדחדש,מיצויזכויותהמטופלוועדהפליאטיבית.
המוסדמוכרלצורךהכשרהמקצועיתשלסטודנטיםלעבודהסוציאלית.מנהלתהשירותהסוציאלי,הינה
בוגרתקורסהדרכהומדריכהאתשמונתהסטודנטיםאשרמעורביםבטיפולפרטניוקבוצתי .
ישלצייןלחיובאתהיציאותלהשתלמותוימיעיון .
הכשרת צוות:לכלצוותהשרותישנההכשרהבתחוםהגריאטריה .
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פעילות ברמה המוסדית  -חוזקים
פיתוח הצוות הרב מקצועי:ראוילציוןלחיובכיהשירותהסוציאלימעורבושותףבפיתוחהצוותהרבמקצועי .
מצלמות בחדרים:במספרחדריםפועלותמצלמותשלמטופליםע"ימשפחותיהם.קייםאישורהסכמה
בכתבשלהמטופליםושילוטבמחלקהשאומרשבחדרהנ"למותקנתמצלמה. 
חוק זכויות המטופלמפורסםבמרחבהציבוריבכלהמחלקותכמוגם,האפשרותלפנותבתלונותלמשרד
הבריאות*5400 .
טיפול בתלונות:המשפחותוהמטופליםיכוליםלהגישתלונהכתובהולהכניסהלתיבהאולשלוחמיילאו
בטלפון.קיימתתוכנהבהישממשקלהזנתהמידעוהפנייתומידיתלאישהמקצועהאחראילהתייחסלתלונה.
מנהלתהשירותהסוציאלי,מטפלתבתלונותוראויהלציוןהיעילותבטיפולומעקבאחריישומו .
טיפול בניצולי שואה:ישנהעו"סשמרכזתאתהנושא,מתקיימתהדרכהייעודיתלהעלאתמודעותהצוות
לצרכיםהייחודייםשלהניצולים.מתקייםטקספרחלניצול.קייםריכוזשמישלמטופליםניצולישואה
והטיפולהפרטניומיצויזכויותמתבצעע"יעו"סהמחלקה. 
טיפול פליאטיבי תומך:ראוילציוןשמועסקותשתימלוותרוחניותבמוסדוהןמטפלותבהתאםלבקשות
מהמחלקות. 
מתנדבים:קייםתיעודשלפעילותמתנדביםמגוונת,המתנדביםעובדיםעםקבוצותאובאופןפרטני,
ומונגשיםבהתאםלצרכיהמטופלים.ביןהיתרמתנדבים:נוערמד"א,מחויבותאישית,חב"ד,טיפולבחיות,
תלמידיבי"סשיבולים,גןרווה,בנותמצווה. 
הדרכה עובד חדש:קיימתהדרכהלעובדיםחדשיםע"יהשירותהסוציאליבנושאיםכגון:תפקידהעו"ס,
זכויותהמטופל,מניעתהתעללותועבודתצוות. 
מחלקה לגריאטריה שיקומית: 
עקבתקלהבמחשוב,הבקרההתבססהעלסמךשיחותוראיוןעםהעו"ס,מטופליםומשפחות.לאנבדק
תיעוד.העו"סבעלתניסיוןבתחוםהגריאטריהבקיאהבנהליםומטפלתומכוונתאתהמטופליםבהתאם
להערכתהצרכים. 
פעילות קבוצתית:מתקיימתקבוצתרכבתשלמטופליםע"יסטודנטיתועו"ס .
ישיבות צוות רב מקצועי :ישיבותהצוותמתקיימותבהתאםלנוהל,אךישלהקפידעלהשתתפות כל הצוות.
כמוכן ,מתקיימותשיחותלתיאוםציפיותעםהמטופלוהמשפחה ,ותכנוןשחרור .

מחלקות לסיעוד מורכב תומך: 
נדגמומחלקותסיעודיתומךא'וב'ונמצאופעריםבהתייחסותהמקצועיתביןהעו"סים. 
קבלת מטופל והסתגלות :פעילותהעו"סבנושאקבלהוהסתגלותמתבצעתבאופןמקצועי. 
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פעילות מקצועית של העובד הסוציאלי :
קיימתהתייחסותלמעברממחלקהלמחלקהכוללשיחהעםהמשפחה,מעקבקבלהוהסתגלות.
מתקייםמעקבאחרביקורימשפחותוהואמתועללטובתצרכיושלהמטופל.העובדיםהסוציאלייםמבצעים
הערכתצרכיםשלהמטופלופועליםלניצולמרביומיטבישלדמיהכיסלטובתו .
במחלקהלסיעודמורכבתומךב'העו"סיזמהמפגשקבוצתיעםמטופליםשמוריםקוגניטיביתבתאריך
24.2.19לאחרפרסוםבחדשותשלחשדלאירועאלימותבמוסדונערךדיוןבזכויותיהם .
ישיבות צוות רב מקצועיות:ישלהכיןהערכהמחודשתלמצבושלהמטופלוישלקייםאתהדיוןבנוכחותכל
הצוותהרבמקצועי,הדיוןחייבלשקףאתמצבהמטופל.בסיוםהדיוןישלכתובמטרותלטיפולוישלבצע
מעקבאחריישומן. 
אפוטרופסות :קיימתרשימהשמית,מתקייםמעקבאחראפוטרופוסיםזמניים,ישלהקפידעלעדכון
הרשימה.
תכנון שחרור:מתבצעבהתאםלתהליךהטיפולומותאםלמצבהמטופל.מתקייםמעקבשוטףאחר
ההתפתחויות.ברצףהטיפוליקיימתיוזמהלקשרעםגורמיםחיצוניים"שותפיתפקיד"להצלחתהשחרור
והמשךטיפול .
קבוצה לתמיכה בצוותים במחלקות לסיעוד מורכב:העו"סוהאחותהשתתפובקורסלתמיכהבצוותיםוקיימו
סדנא(5מפגשים)לצוות,הסדנאזכתהלהצלחהרבהמבחינתהשתתפותוסייעהלפתחמיומנויותלהתמודד
עםהשחיקההמקצועית. 
מחלקה סיעודית ותשושי נפש:
מחלקותסיעודיותב'וה'ומחלקותלתשושינפשא'וג'נבדקו .
ישלאפשרהכשרהמקצועיתבתחוםהטיפולבמטופללעו"סאשרהינהאחראיתעלהמחלקותלתשושינפש .
עבודה קבוצתית עם מטופלים :קיימתעבודהקבוצתיתעםמטופליםבמחלקהסיעודיתב'פעםחודשע"י
העו"סועובדתתעסוקה,בין6-10משתתפים.ישלחדשאתהנושאבמחלקותאחרות. 
קבלה והסתגלות :ישנההקפדהעלביצועקבלהומעקבהסתגלות .בנוסף קיימתישיבתצוותרבמקצועי
לאחרכחודשיםבמטרהלהעריךאתההסתגלות. 
פעילות מקצועית של העובד הסוציאלי:העו"סיםמעורביםבעתאשפוזהמטופלבביתהחוליםוקייםמעקב
מתועד.העו"סיםמציעיםלמשפחותשיחתסגירהלאחרמותשלמטופל .
זכויות המטופל:קייםשוניבניסיוןוידעבנושאזכויותביןהעו"סיםבמחלקותשנבדקו.ישלהקפידעלהערכת
צרכיםומימושגמלתדמיהכיסשלהמטופליםולבצעמעקב.ישלהעלותמקריםלוועדתעררלפיהצורך. 
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ישיבות צוות רב מקצועיות:נמצאובבקרהפרוטוקולים ללאהשתתפותמלאהשלהצוות .בנוסף,עלפי
בדיקתמספרפרוטוקוליםנמצאשלמרותשהדיוןעדייןעודלאהתקייםסיכוםהישיבהותוכניתטיפולכבר
היומגובשיםורשומים. 
אפוטרופסות :כתביהמינוינמצאובתיקהמטופלובקלסרנפרד,קייםמעקבמתועדאחרתפקוד
האפוטרופוס.
רשומת המטופל :קייםשיפורברשומתהמטופליםמאזהבקרההקודמתכוללתהליכיטיפולומעקבים. 
תחומים לשיפור ברמה המוסדית:
 .1פעילות העו"ס בתחום זקנים נפגעי התעמרות :הוועדההמוסדיתלמניעתהתעמרותלאמתנהלתבהתאם
לנוהל.בתחילתשנת2019מנהלתהשירותהסוציאליתהוגדרהמחדשעלידיההנהלהכחברהבוועדהולא
כרכזתהוועדהכפישנדרשבנוהל.
הוועדהלמניעתהתעללותלאהתכנסהמאזתאריך.26.11.18לאנצפהכלתיעודלקיוםדיוןבוועדה .
אירועים חריגיםנבדקיםבמחלקהאךבמידהוקייםחשדלאלימותלאנמצאתיעודלהעברתםלדיוןבוועדת
למניעתאלימות .
מאז חודש נובמבר  2018לא היה אף איתור של חשד להתעמרות ,הנושא דורש התייחסות.ישלחדשאת
התכנסותופעילותשלוועדההמוסדיתלמניעתהתעמרותולשפראתתהליכיהאיתורוהדיווח. 
.2שמירת פרטיות:ישלהקפידעלשמירתפרטיותהמטופל,נצפהטיפולעםדלתפתוחה.בחלקמהמחלקות
איןוילונותמפרידיםביןהמטופלים.ישלפעוללשימושמרביבפרגודיםהניידים .
 .3שביעות רצון המטופל ומשפחות המטופליםהתלוננועלאיאדיבותשלהצוותהמטפל,מיומנותבטיפול
ירודהשבאהלידיביטויבאיקבלתמענהלצרכיםמיידים,הטיפולהסיעודילרובאינומתבצעבאדיבות
וברגישותעלידיהצוותהמטפל.
התקשורתביןהמטפליםוהמטופלים:איןהנגשהלשונית,התקשורתלקויהעםהמטפליםוהםלאמבינים
אתצרכיהמטופלים,המטופליםמתוסכליםשאינםמצליחיםלתקשרעםהמטפליםבכדילהביעאתצרכיהם
הבסיסים.
 .4תצפית חדרים ושטחים ציבורים :במחלקותשנדגמו,התרשמנומאיכותטיפולוחוויתמטופלירודה,אין
מענהבזמןסביר. 
במחלקהסיעודיתנצפומטופליםעדיןאוכליםארוחתבוקרבשעה.11:00כאשרניגשנואליהםהםסימנועם
הידייםתנועהשהבנואותהכ"זהמהשיש"ולאהסכימולדבר .
במחלקהלסיעודימורכבאנשיצוותלאהיופנוייםלהאכילמטופליםכאשרהאוכלכברהוגשלשולחןוהיה
קר,(השעההייתהאחרי)13:00כיווןשלאהיהצוותלתתמענה.(תוךכדיהבקרההערתימדועעדין
המטופללאאכללמטפלתשלאהבינהמהאנחנומבקשותמאחרולאדוברתכללעברית....והמטופלנשאר
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ישובבכיסאגלגליםבחדרהאוכלמולמגשקר).....במחלקהסיעודיתלאחרהקמתהמטופליםמהמיטות
בשעה15:30כ-15מטופליםהוצאומחדריהםוצופפויחדיובמסדרוןללאסדרוללאהתייחסותאישית,תוך
פגיעהבכבודם.בתצפיתשנעשתהבחדריםנמצאכיחלקמהמצעיםהינםשלבתיחולים,הדברלאאסתטי
ומדגישאווירהמוסדיתללאצורך .
ישלהשקיעבמתןצביוןאישיבחדריהמטופלים,קייםפערביןהמחלקות. 
בתצפיתנצפהמידערפואישלמטופליםעללוחמודעות(אזורציבורי).איןלפרסםפרטיםאישיםשל
מטופלים,ישלכסותאתהמידע .
 .5טיפול פליאטיבי תומך:ישלבנותנוהלפנימילוועדההפליאטיביתוהתייחסותלמלוותהרוחניותוהשילוב
שביניהם.ישלפעולליצירתממשקומעקבשלהוועדהעםהמחלקות.
 .6פעילות העו"ס בתחום עבודה קבוצתית עם משפחות :התקייםמפגשאחדעםמשפחותבנושא"התמודדות
בדמנציה"ע"ימלווהרוחנית.ישלהמשיךלאתרצרכיםשלהמשפחותולפתחאתהנושאעלבסיסתחומי
ענייןמשותפים .
 .7גיוס והפעלת מתנדבים:ישלבנותנהליםפנימייםהמותאמיםלהתנהלותהמוסדית .
 .8פרסום שעות העבודה:ישלצייןאתשעותהעבודהשלהעובדותהסוציאליותבמחלקותבאזורנגיש
למטופליםובנימשפחותיהם .
 .9מצלמות בחדרים:עלהמוסדלקבוענהליםפנימייםלענייןהפעלתמצלמותבחדרים,להגדירבאילומצבים
מבוצעתצפייה,מייכולצפותומיהאחראילנושא.

סיכום:
השירותהסוציאלימבצעעבודהמקצועיתופועללמצויזכויותיהםשלהמטופלים.עלהשירותלהתייחס
להערותהבקרהולקדםאתהנושאיםהזקוקיםלשיפור .
קיים פער בין הרמה המקצועית הגבוהה של עובדי השירות הסוציאלי לבין שביעות הרצון ,איכות הטיפול
וחווייתהמטופלאשרהשפיעובאופןישירעלהציונים .
יש לפעול בדחיפות להחזרת הוועדה המוסדית למניעת התעמרות בהתאם לנוהל .ישלבדוקאתהאירועים
החריגיםביסודיותולהעבירלוועדהלמניעתהתעמרותאתהמקריםבהםישחשדלהמשךטיפולומעקב. 
מומלץלאפשרלמנהלתהמחלקהלנהלאתהשירותהסוציאליבמשרהמלאה כדישיתאפשרלהלהדריךאת
העובדיםהסוציאליים(קייםפערברמתהידעוהניסיוןביןהעובדיםהשונים)וכדישתוכללתתמענהמקצועי
הולם במחלקות השונות ולמטלות הרבות הקיימות עקב גודלו של המוסד. 
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ז .רוקחות 92% :

כח אדם:
במוסדמועסקצוותרוקחיםותיקומקצועיהשומרעלרמתרוקחותגבוהה,הצוותמורכבמ3רוקחיםאשר
נותניםמענהקליניואדמיניסטרטיביבצורהיעילהביותר .
שירותירוקחותקיימיםלצרכיהמוסדוהצוותהרפואילאורךכלימיהשבוע.
החוזקים בתחום הרוקחות:
 .1בחדראחסוןהתרופותבמוסדנשמרתהטמפרטורהוהבקרהעלכךבטווחהתקין.
 .2פרופילתרופתילמטופליםנבדקועוברבקרהקליניתקפדניתומקצועיתביותרעלידיהרוקחים.
 .3עובריםעלהמחלקותפעםבשבועייםבצורהסדירה,ושומריםעלקשרטובעםהמחלקה.
 .4הוצאתתרופותלבלאימתבצעתבהתאםלתקנותבכלהקשורלביתמרקחת.
תחומים טעונים תיקון ושיפור:
 .1חדראחסוןהתרופותהמרכזיבמוסדאינוהולםאתגודלהמוסד.
 .2בבנייןהישןישלהחליףאתהארוניותלארונותחדשותיותרוהולמותאתכמותהתרופותוגודל
הקופסאות-הערהחוזרת.
 .3במהלךהבקרהנמצאוכמהתכשיריםללאתאריכיפתיחה,ישלהקפידעלרישוםתאריכיפתיחהכפי
הנדרש.
 .4איןלאחסןמזוןייעודיבמקררהתרופות.
 .5ישלהקפידעלבדיקתתאריכיתפוגהבעגלתההחייאה.
 .6ישלרשוםקנאביסרפואילפימהשסוכםבבקרה .

סיכום:
המוסדשומרעלרמתרוקחותגבוההבזכותצוותרוקחיםותיקמקצועיומיומן.ישלהמשיךלתתאתהגיבוי
הנדרשמההנהלה.יחדעםזאתישלהמשיךולחזקאתשיתוףהפעולהביןהסקטוריםובדגשעלהרוקחות
והרפואהבכלהקשורלהתערבויותקליניות.
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ח.


בריאות הסביבה56% :
א .כללי :
 .1במהלךהבקרהנבדקופונקציותמשותפותבמוסדובמחלקותסיעודיתה'(בנייןהחדש)וסיעודמורכב
תומךא'(בנייןהישן).
 .2ממצאיהבקרהמתועדיםבהתאםלנוהלפיקוחובקרהבשרותיבריאותהציבורמספר2/2010,
מתאריך.3/2/10
 .3פרקיםשלאנבדקוקיבלוציוןמקסימלי.
 .4במוסדמועסקתמב"סמספרשעותבשבועשכנראהאינומספיק.
 .5המסמךמשקףאתהמצבהנכוןליוםהכנתדו"ח.
 .6בזמןהבקרהלאהוצגומסמכיםהנדרשים.חלקממסמכיםהוצגולאחרסיוםהבקרה.
 .7אישוררשותכבאותהוצגלאחרסיוםהבקרה.האישורחלעלחלקממוסדזה.
 .8בבדיקהמדגמית,בפעילותאבזריםלמניעתכוויותממיםהחמים,התגלותקלות.עדהכנתהסיכום
לאהתקבלדיווחעלבדיקתכולהאבזריםלמניעתכוויותואבזריםשבהםהייתהתקלה.
 .9בזמןהבקרההיותקלותבאבזריםלמניעתכוויותממיםחמים.לאדווחעדלהכנתהסיכוםעלתיקון
התקלות.
.10במהלךהבקרהנבדקביצועתיקוןהליקוייםמהבקרותהקודמות.חלקניכרמהליקוייםשפורטובסיכומי

הבקרותהקודמותשלהצוותהארציולשכותבריאותמחוזרמלהונפתרחובות,טרםתוקנו. 
ב.ממצאיהביקורתשקיבלודגשבכליבקרה: 
 .1מערכותאספקתמים.
 1.1לאנערכושינויםבמערכתאספקתהמים,פרטלהתקנתמז"חבראשמערכתאספקתמים.לאהוצגו
תכניותמתוקנותשלמערכותאספקתהמים.התכניותשהוצגואינןמעודכנותולאתואמותאתהקיים
בשטח.
 1.2ניטור,רישוםודיווח: 
במוסדמבצעיםבדיקותמקרוביאליותחודשיותוללגיונלה.אך :
 1.2.1תכניתהדיגוםטרםאושרהע"ילשכתהבריאותעקבאימסירתתכניותמערכותאספקת
המים,מותאמותלמצבבשטח.
 1.2.2בחירתנקודותהדיגוםטרםמתבססתעלמשטרזרימתהמים,רגישותהנקודות(צויןבבקרות
הקודמות).לאקייםהניטורהנדרשבמחלקותרגישות.הניטוראינועומדבדרישותהקיימות.
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למשל,לאקייםניטורשלאיכותמיהשתייהבמחלקותרגישותביותר–מחלקותלהנשמה
ממושכת.דיגוםללגיונלהבמחלקהלהנשמהממושכתהופסקבשנת2018.לאמבצעים
בדיקותבבנייןאשפוז.Bבשנת2019דיגוםנוסףלגילוילגיונלהבוצעבתאריכים28.02.19ו-
.27.03.19הדיגוםבוצעהבנגודלדרישותהקיימות.
חוסרשעותדיגוםבנקודותשונותמעוררספקבתוצאותהבדיקותובמיוחדבדיקותהדיגום
לגילויחיידקילגיולה.
1.2.3

הוצגומדידותריכוזחומרחיטויבנקודותהרלוונטיות.אך,התדירותלאתואמתלנדרש.
מיקוםותדירותמדידותלעכירותלאתואמותלדרישותהקיימות.

1.2.4

בתוצאותהבדיקותחסריםהפרטיםהנדרשיםלגבימיקוםהדיגום(שםמחלקהובניין) .

1.2.5

הוצגותוצאותבדיקותכימיותמתאריך.30.12.18הדיגוםלאתואםלדרישותהקיימות .

1.2.6

טיפולבחריגותבאיכותמישתייהאינותואםלדרישותהקיימות,למשלחריגותמתאריך
.27.03.19

1.2.7

ברזידיגום:טרםסיימולהתקיןברזידיגוםבמקומותרלוונטיים. 

 1.3הגנתרשתמישתייהמזרימהחוזרת: 
 1.3.1הוצגודוחותמתקיןמוסמךעלבדיקתאבזריםלמניעתזרימתמיםחוזרתבשנת.2019
 1.3.2בראשהמערכתהותקןמז"ח,הוצגדוחבדיקהלאחרהתקנהמתאריך.24.1.19הותקןמז"ח
עלמרכךמיםשלקומביסטימרחלביבמטבח.לאהוצגאישורבדיקה.
 1.3.3הפרדתמערכותמיהשתייהממערכותשאינןמישתייההיאחלקית:
למשל,חסרמז"חעלקוהזנתמיםליחידתדיאליזה.במדורשטיפהוחיטויירקותנמצאצינור 
גמישללאהגנה.למרותדרישותחוזרותטרםהוצגהסקירהמלאהשלרשתהמיםבמטרהלאתר 
אתכלנקודותהסיכון. 
 1.3.4מז"חעלקוהזנתמיםלמאגרכיבויאשבבנייןהישןנמצאלאתקיןופורקמים.בזמןהבקרה
דנועלאפשרותשינויהזנתמיםלבריכתאגירתהמיםלכיבויאש.להמשךהטיפולבנושא,צריך
להגישתכניותעםהשינויםהנ"ללאישורלשכתהבריאות.הוסברחובתאספקתמיםלבריכה
הנ"לדרךמרווחאוויר.קיימתפריקתמיםמהמז"חעלקוספרינקלריםלבנייןהישן .
 1.3.5התקנתחלקמהמז"חיםאינהתואמתלדרישותת"י.4426
1.4מערכתאספקתהמיםהקרים :
בבנייןהחדשבלבדקיימתבריכתאגירתמיםוהותקנהמערכתחיטוימשלימה.אך :
1.4.1מערכתהחיטויאינהתקינה. 
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קיימתמערכתהכלרהמשלימה.המערכתנמצאהלאתקינהוללאהתנאיםהנדרשים.בקרמראה0.34
מג"ל.בסגירתאספקתהמיםלמערכתההכלרה,משאבתהכלורהמשיכהלעבודולהזריקכלור.גם
בהגעהלערכיכלורגבוהיםהמשאבהלאעוצרתוממשיכהלהוסיףכלור,במחלקהסיעודיתה'נמדדה
רמתכלור0.62מג"ל.הוצגרישוםממוחשבשלריכוזחומרחיטוי.
במחלקהלסיעודמורכבא'נמדדהרמתכלור0.44מג"לועכירות0.64 .NTU
1.4.2טרםבוצעהתאמתבריכתאגירתמיםלדרישותהקיימות .
1.4.3הוצגאישורעדכוניעלניקויוחיטויבריכתאגירתמישתייה.אךהאישורלאתואםלדרישות
הקיימות.לאהוצגותוצאותבדיקותנדרשות .
1.4.4סימוןצינורותאספקתמיםחלקי .
1.4.5לאהושלםבידודשלקוויהמיםהקריםהחשופיםלשמש .
1.5מערכותהמיםהחמים: 
1.5.1בבנייןהישןחימוםמיםמתבצעע"ידודיםבחדרירחצה,בבנייןהחדשקיימתמערכתחימום
מיםמרכזיתעלהגג. 
1.5.2הוצגאישורביצועניקויוחיטוידוויםמיםחמיםבבנייןB.האישוראינותואםלדרישות
הקיימות.לאהוצגותוצאותבדיקותנדרשות .
1.5.3חסרסימוןעלקווימיםבמערכתחימוםהמיםהמרכזית.נראהכיישנוחיבורשלקומים
חמיםחוזריםעלקוהנמצאבמערכתסגורהלחימוםהמים.חסרברזדיגוםעלקוהמיםהחוזרים .
לאהוצגומסמכיםעלניקויוחיטוידודימיםחמים.הוזכרהדרישהמבקרותקודמותעלהתקנתמדי
טמפרטורהעםאגירתנתונימדידהאוטומטי,ברזיםאוטומטייםלניקוזהמיםהחמיםמאוגרים
במערכתחימוםהמיםבבנייןהחדש.המערכתדורשתבדיקהנוספתלהפרדתמעגליחימוםהמים
ואספקתםלצריכה. 
1.5.4טמפרטורתהמיםהחמיםתואמתחלקיתלדרישותהקיימות.טמפרטורתהמיםהחמים
במטבחוןמחלקהסיעודיתה'בנייןחדש-,63.6בחדרפיזיותרפיה-61,מחלקמלסיעודמורכב
תומךא'–73.5מעלותצלזיוס.כמוכןהיוחריגותבטמפרטורתהמיםהחמיםבחדריהאשפוז .
הוצגומדידותאוטומטיותשלטמפרטורתמיםחמים,לאברוראםהמדידהמתבצעתבקואספקת
מיםחמיםאובקןמיםחמיםחוזרים.חלקמתוצאותהמדידותחריגות,כוללשעותלילהוערב .
1.5.4מניעתכוויות:בנייןישן-בחדריהרחצהבכיוריםקיימיםברזיםתרמוסטטיים,בראש
המקלחתקיימתהגנהמכוויותממיםחמיםע"ימערבביםבתקרה.לאחרסגירתקוהמיםהקרים,
הופסקהזרימתהמים.לאחרנטרולמנגנוןויסותהטמפרטורה,נמדדו69מעלות.בחדרהפיזיותרפיה
הכיורללאהגבלתטמפרטורהמיםחמים.נדרשתבדיקתכולהסידוריםהתברואיים,שבהם
משתמשיםמטופלים,לגילוימקומותשטרםהוגנובהתאםלדרישותהקיימות.
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בבנייןהחדש-בכיוריםובראשימקלחות,ישברזיםתרמוסטטייםעםאפשרותביטולמנגנוןהגבלת
טמפרטורתהמיםהחמים.בחדרהרחצהנמדדו43מעלות,לאחרביטולהגבלתהטמפרטורהנמדדו
58.5מעלות.במקלחת(אינטרפוץ)לאנעצרהזרימתהמיםלאחרסגירתקומיםקרים .
למרותהסבריםובקשותלאהוצגומסמכיםעלתיקוןהתקלותהנ"ל.
לאהוצגוהמסמכיםהנדרשים(התאמהלת"י:5452בדיקתמוצריםהבאיםבמגעעםמי 
שתייהות"י5463למשגיחום).הדרישההייתהבבקרותהקודמות. 
1.6מניעתלגיונלה:בנוסףלמפורטבסעיפיםהקודמים,ישלהוסיףשלאהוגשחלקמהתיעודהנדרשלפי 
הנחיותפרקהמיםלמוסדותרפואהולמניעתריבויחיידקיליגיונלה.בשנת2019לאנערכופעילויותהנדרשות .
 .2מערכתסילוקשפכים :
 2.1לאהוגשהתכניתמערכתטיפולוסילוקשפכיםבמבנההישן(דרישהמבקרההקודמת).
 2.2הוצגומסמכיםעלפינוישומןממפרידשומן.
 2.3במטבחקייםמתקןהשרייתכלימטבח.לאהוצגאישורלשכתהבריאותלשיטתהטיפולבכלימטבח
אלא,הוצגאישורלשימושבחומרלהסרתשמניםמהמשרדלהגנתהסביבה.כלללאברורמיואיך
מבצעיםפינוינוזליםמהמתקן.הנושאדורשבדיקה.
 .3בטיחותומפגעיבטיחות :
3.1הוצגאישוררשותהכבאותלמוסד.אך,לאברורהאםהאישורחלעלכולמבניהמוסדאולא .
 3.2לאהוצגובדיקתמערכתחשמלמעודכנות(דרישהמבקרההקודמת).
 .4טיפוללארפואיבגוףהאדם :
הוצגרישיוןעסקלמבצעתהטיפול.
 .5מערךהזנה-קבלה,טיפולוהגשתמזון :
 5.1כללי:
 5.1.1הוגשומסמכיםהמאשריםשיטתהפעלתושלהמטבח.במקוםאושרהשיטתהפעלתהמטבח"בשל–
הגש"וביוםהשישי"בשל–צנן".לאהשתפרההבקרההפנימיתעלתהליךהכנתמזוןמראש.
בלאסטצ'ילרוקומביסטימריםאינםמחובריםלרשםטמפרטורהרציף.הצגתתיעודידנישלתהליך
הקירורהמהירמצביעהעלאיעמידתהתהליךבדרישותהקיימות.איןתיעודומעקבאחרחימוםחוזר
שלהמזוןשמכיניםמראש.
 5.1.2לאשופרההבקרההפנימיתעלתהליכיעבודהבמטבח.למשל,לאקיימתבקרהעלטמפרטורתהמזון
באחסון.בכלחודשמאילאבוצערישוםטמפרטורתמזוןבהוצאהמהמטבח,תהליךריסוקמזוןועוד.
 5.2אספקתהמזוןותהליךקבלתולמוסד:
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נערכהבדיקהחלקיתשלהמסמכיםהנדרשיםמספקימזון.טרםהוצגוהמסמכיםהנדרשים– 
רישיונותעסק,יצרןורישיונותלרכביהובלהלחלקמספקיהמזון.למשל,לספקביציםטריות.בחלק
מהמקריםהוצגובקשותלרישיונותולארישיונות .
קיימתבקרהעלהמזוןבכניסתולמוסד.אבל,הצלבתהרישומיםוהרישיונותמצביעעלבעיותבתהליך 
הבקרה.למשלבקבלתמזוןמןהחיבתאריך12.05.19לאנרשםמספרהרכבלהובלתהמזון .
 5.3טיפולבמזוןבמטבח,אספקתמזוןלמחלקותוהגשתולמאושפזים :
5.3.1

במטבחנדרששיפוץ.

 5.3.2באזוראחסוןהמזוןנמצאיםשנירשמיטמפרטורה,לאמסומןלאיזהמקרריםכלאחדשייך.לאקיימת
התראהעלחריגותשלטמפרטורה.בבקרהנמצאכיפעילותחלקמיחידותהקירורבעייתיתואינהתואמת
לדרישותהקיימות.למשל,ברישוםרציףשלמקררחלבי,הטמפרטורההייתהלאתקינהמהשעה23:55
בתאריך9/5ועד10:55בתאריך.13/5במקררהמזוןהמוכןהייתהעליהמשמעותית
בטמפרטורהבשבתבשעה,12:15הוצאהמאוחרתשלהמזוןלחימום.במקררהחלביהנמצאבאזור 
הבישולהחלבינמדדהטמפרטורהשאינהתקינה,מוצרחלב-8.4מעלות.הליקוייםצוינובסיכום 
בקרותקודמות.
במקררסלטיםקנוייםנמצאסלט,שהוכןבמקום,בטמפרטורהשאינהתקינה-
13מעלות..איןסימוןעלהסלט,מתיהוכןולאברור 
כמהזמןהואנמצאבטמפרטורהשאינהתקינה.
5.3.3

במקפיאהבצקיםוירקותקפואיםמאחסניםמוצריבשר.במקפיאבשרינמדדוטמפרטורות:דגים-15

,עוף-14בשרטחון-13מעלות.
במחסןהמזוןהיבש,נמדדהטמפרטורהשאינהתקינה.
בביציםהמפוסטרותנמדדה4.6מעלות. 
מקררההפשרהמשותףלבע"ד,משמשגםכמקררבע"דבתהליך.טמפרטורתהבשרבהפשרהנמדדה
ונמצאהתקינה.
רישוםטמפרטורהאוטומטירציףקייםרקלחלקמיחידותהקירורשלהמטבח.הרישוםלאהוצג.
5.3.4

מחסןשימורים-חסראוורורויניקתאווירמהמחסן.קייםרקמאווררפנימי.

5.3.5

קיימתחפיפהביןהכנסתירקותלמקררירקותגלםלהוצאתירקותשטופיםוחתוכים.חסרמקרר
לירקותלאחרשטיפהובתהליך.

5.3.6

איןהפרדהביןקרשיחיתוךוכלימטבחבהתאםלייעודם.סכיניםבאותוצבעמשמשיםגםלירקות
וגםלבשר.

5.3.7

ערבובבשרמבצעיםבכליפלסטיק.לאברורהאםהכלימתאיםלמגעעםמזון.
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5.3.8

תהליךהטיפולבמזוןאינומאפשראתההפרדההנדרשתביןסוגיםשוניםשלמזון.למשל,מקרר
ביציםטריותנמצאבחדרניקויוחיטויירקות.

5.3.9

לאקייםהתיעודהנדרששלתהליךריסוקמזון.

 5.3.10הדחתכליהמטבחמתבצעתידניתבלבד.משתמשיםבמתקןלהשרייתכליםעםחומריםלהסרת
שומנים.התייחסותלסוגיהזו,מפורטתבסעיףשפכים.
 5.3.11תהליךיבושכליהמטבחלאחרשטיפתםאינומאפשרייבושתקיןשלהכלים.
 5.3.12החלונותבמדורקונדיטוריהנמצאומלוכלכיםמאודונראוסימנירטיבותבתקרה.
 5.3.13במלתחותעובדיםבמטבחחסרניירניגובידיים.
 5.3.14חימוםהמזוןלפניהוצאתומהמטבחאינותקין.נמצאמזוןטחון"שרוף"בארוןחימום,בטמפרטורה
של79מעלות.מדיהטמפרטורהשל2ארונותהחימום,אינםתקינים.
 5.3.15דוגמאותמזון:דגימותהמזוןאינןמשקפותאתתהליכיהכנתו. 
 5.3.16אזורשטיפתטרמופורטרים-ללאשינויואיןפתרוןלייבוש.
 5.3.17מזוןקרמספקיםלמחלקותבטרמופורטרים.לאהוגדרמקוםלשטיפתם.
 5.3.18במטבחמשתמשיםבמטליותרבפעמיות.
 5.3.19בחדראוכלעובדים,חסרכיורלשטיפתידיים.
5.4
5.4.1
5.4.2

5.4.3

קבלהוחלוקתהמזוןבמחלקה:
הוצגרישוםטמפרטורתהמזוןלפניאספקולמחלקות.
טמפרטורההמזוןבארוחתהבוקרבמחלקהלסיעודמורכבא':בלנדר18מעלות,חביתה
מקושקשת47מעלות,
מוצריחלב9-10מעלות.המזוןהגיעבשעה07:30והחלוקההתחילהבשעה.08:40
מזוןלארוחתהבוקרסופקלמחלקהסיעודיתה'בשעה.07.30בשעה08:40בחדראוכלהיו11
מטופליםבלבד.הגשתהמזוןהתחילהבשעה09:45והמשיכהלפחותעדשעה.10:50נמדדה
טמפרטורתהמזוןלפניחלוקתו.מזוןהמוגשקר(סלט,סלטטחון,טונה,מוצריחלב)אינונשמר
בקירור.טמפרטורתהגשתכולהמזוןהייתהלקויה.למשלדגטונההייתה,14.5מעלות.במטבחון
מחלקתינמצאוסלטורסקתפוחיםבקופסתשימוריםפתוחה,לאברורמתינפתחוולאנשמרו
בקירור.נמדדהטמפרטורהשלרסקתפוחיםוסלט-17מעלות.ישלצייןכיגםלאחרהערותינו
המשיכולהשתמשבמזוןשלאהיהבקירור.

טמפרטורתהמיםבעגלתהחימוםנמדדה59מעלות,מדהטמפרטורהבעגלהמראה100מעלות.
סידורגסטרונומיםעםמזוןאינומבטיחחימוםסדירשלהמזון.כמוכן,בתוךהמיםהיוקנקני
פלסטיקלשתייהולאברורהאםהםמתאימיםלחום. 
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בבנייןהישןהמזוןהחםלארוחתהצהרייםמועברמהמטבחעלעגלותפתוחותולאבחימום.במחלקות
מעביריםגסטרונומיםלעגלתחימום.לאכלהגסטרונומיםנמצאיםבתוךהעגלה.נמדדהטמפרטורה
שלדגמטוגן-66מעלות .
נמצאשבמספרמקרריםבמטבחוניהמחלקות,הטמפרטורהאינהתואמתלדרישותהקיימות.
6.0מערךכביסה:מערךאיסוףוטיפולבכביסהמלוכלכתאינותואםלדרישותהקיימת :
6.1כביסהמעבריםחלקיתללאאוגרים(בשקיותניילון,חלקםללאשקיות)עםעומסיתר .
6.2אוגריםלכביסהמלוכלכתאינםעמידיםלמים .
6.3בחדרכליםמאחסניםגםכביסהמלוכלכתחלקיתעלהרצפהוחלקיתעלעגלהפתוחהוללא 
אוגרים .
6.4המכבסהאינהעומדתבדרישותהקיימות.דרוששיפןףשלהמבנה.חסריםאריחיקרמיקה
בקירותוברצפה.לאהוגדרולאהופרדאזורלמיוןכביסהמלוכלכת.שטחהמכבסהאינו
מתאיםלקליטתכביסהמלוכלכתמכולהמוסד. 
כביסהמלוכלכתמבנייןהאשפוזהחדשמחזיקיםבכלוביםבמסדרון,דרכומוביליםמזון
למחלקות,שעותרבות.הליקויגורםלהצטלבותעםדרכיאספקתמזוןופינויפסולתרגילה
ופסולתרפואית .
קיימתהצטלבותביןכניסתכביסהמלוכלכתלהוצאתכביסהנקייהמהמכבסה .
במכבסההופעלהמערכתחיטויכביסהעםאוזון.לאהוצגואישוריםהנדרשיםלכך .
כללאיןכליוחומריניקויבמכבסה .
לאהוצגואוגריםלאחררחצה .
6.5במחלקותנמצאחוסרבכביסהנקיהובמיוחדכלימיטה.בשעותהבוקרבמחלקהסיעודיתה',
במחסןלכביסהנקיה,לאהיוכלימיטהכלל.הכביסהסופקהבשעה.12:30 
6.6בחדרלאיסוףפסולתרפואיתאיןהפרדהביןפסולתרפואיתזיהומיתלפסולתרפואיתמסוכנת .
.7איסוףופינויפסולת .
הוצגומסמכיקריאתשירותלפינויפסולתרפואיתמהמוסד.במסמכיםלאהוגדרסוג
הפסולת.לאהוצגומסמכיםשלפינויהפסולתהרפואית .
.8מצבתברואיבמחלקותובחדריטיפוליםלמקצועותהבריאות :
8.1בחדרכליםישפחאשפהללאמכסהבונמצאהאריזתמזוןייעודי.המצבמעוררשאלותלגבי 
שימושבמזוןייעודי .
8.2בחדרהכביסההנקייהבמחלקהסיעודיתה',נראוסימנירטיבותועובשבתקרה. 
8.3בחדרהפיזיותרפיהנראוסימנירטיבות,חסריםסדינים(משתמשיםבמגבות)ואיןאוגרלאיסוף 
כביסהמלוכלכת. 
האגף לגריאטריה
משרד הבריאות
ת.ד 1176.ירושלים 91010
call.habriut@moh.health.gov.il
טל *5400 :פקס02-5655969 :

סיכום הבקרה בבית החולים נאות המושבה מיום 13-14.5.2019

66

Division of geriatrics
Ministry of Health
P.O.B 1176, Jerusalem 91010
call.habriut@moh.health.gov.il
Tel: *5400 Fax: 02-5655969

8.4פעילויותבקבוצותבתחוםריפויבעיסוקמבצעיםבמחלקותהאשפוז.הפעילותכוללתאפייה
עםשימושבביציםטריותללאאישורלשכתהבריאותוללאהתנאיםהבסיסיים.לעבודהעם
הביציםמשתמשיםבמשטחיםרבודופונקציונליים,כוללעגלותחלוקתתרופות. 
8.5טמפרטורתהאווירבחדריהאוכלוחדריהאשפוזהייתהקרובהלטמפרטורההנדרשת,אבל
קיימותשינויםגדוליםבתוצאותמדידותבאזוריםצמודים(21.7–23.0מעלותצלזיוס).
.9מלתחותעובדים
מלתחותהעובדיםנמצאולאנקיות,ראשמקלחתאחדהיהחסר,השניאינונקי.חסרניירלניגוב 
ידייםוהורגשריחלאנעים .
לאקיימתהפרדהביןבגדיםאישייםלביןבגדיעבודה.בגדיעבודה,הצוותמכבסבבית .
 .10הדברה.לאהוגשחומרבנושא.
סיכום :
 .1עלהנהלתהמוסדלתקןאתהליקוייםתוך3חודשים.ליקוייםבמערךהמזון,כביסהוהבטחתאיכותמי
השתייה-לתקןללאדיחוי.עלתיקוןהליקוייםישלדווחללשכותהבריאותמחוזיתונפתית. 
 .2כולשינויבתשתיתובמערךהמזוןנדרשלהיותמאושרע"ילשכתהבריאותרחובות .
 .3חשובלהרחיבאתפעילותמב"סהמוסד .
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ט.

מנהל ותחזוקה :
ביתהחולים"נאותהמושבה"פועלבשנימבנים.אחדשנפתחב-2003ושניב-.2017המבנההחדשמפואר
ומאובזרבציודחדשומשופץ.לביתהחוליםישמספרמכוניםובריכהטיפולית.סביבביתהחוליםחניה
גדולה.ביתהחולםסמוךלתחנהמרכזיתנסציונה.ביתהחוליםנמצאבמרכזמסחרישבומספררבשל
חנויות,במבנההחדשישפטיומטופחלשימושהמאושפזיםוהמשפחות.בכלבנייןישחדרמשפחות .
ישחדרסקייפשמשמשאתהמאושפזיםליצורקשרעםמשפחותמחוץלארץ .

תחומים לתיקון ושיפור:
 .1ישלדאוגלסולרלשעתחרוםעלפיההנחיות.
 .2ישלדאוגלחמצןלשעתחרוםעלפיההנחיות.
 .3ישלשפראתהמיגוןעלהתשתיותהחיוניות(מים,סולר,דלק,גנרטורים).
 .4מכוןהריפויבעיסוקבמחלקהלהנשמהממושכת,הפךלחדראשפוז–ישלהחזיראתהמצבלקדמותו.
 .5ישלדאוגשאוורורבחדריהשירותיםלאיפעלעלפיהטיימררקבשעותמסוימות.
 .6בממ"קבמבנההישןבקומה1ישמכבסהקבועהשלאניתנתלהזזהבשעתחרום.
 .7ישלתקןמערכתלחצנימצוקה+מרכזיהבתחנתאחותבמחלקהסיעודיתה'.
 .8ישלדאוגלווילונותהפרדהבמחלקהלהנשמהממושכתהיכןשחסר.
 .9ישלדאוגשמסךהמעקב,בתחנתאחות,עלמיטותהמאושפזיםבעזרתהמצלמות,יהיהפתוחכלהזמן.
 .10ישלעשותתיקוניצבעבמספרמקומותבמבנההישן.
 .11במטבחהמרכזיישלתקןקילופיצבעבתקרה.
 .12במקררמספר4ישלהתקיןלחצןמצוקה.
 .13ישלהחליףבמספרמקומותבמבנההישןמרצפותשבורות.
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נספח ג'
תקן מול מצבה -כוח אדם מנהלי ל 207 -מיטות סיעודיות
 97מיטות תשושי נפש ו 112 -מיטות סיעוד מורכב תומך
 39מיטות שיקום ו 37 -מונשמים
כוח אדם בפועל ברוטו
תקן כוח אדם נדרש מינימלי
ברוטו
מנהל

1

4

מנהל רפואי

 0.5מומחה בגריאטריה

 0.6מומחה בגריאטריה

אחות ראשית

1

1

ס .אחות ראשית

1

1

אחות חת"ש

1

1

אחות אבטחת איכות

1

1

מפקחת קלינית

1

1
0.5

אחות אבטחת איכות
אם בית

4.7

3

מזכירה

4.7

12

ע' ניקיון

21

45

טבח

1

 2במטבח המרכזי

עובדי מטבח

14

 14במטבחונים

תחזוקה

4.7

4.8

מחסנאי

2

2

חצרן/גנן

1.08

שרות קנוי

שומרים

-

7

משגיח כשרות

2.4

1

מכבסה

-

8

מנהלת שרות תזונה

0.41

מנהלת שרות פיזיותרפיה

0.96

מנהלת שרות ריפוי בעיסוק

0.625

מנהלת שרות עו"ס

0.28

רוקח

 4( 2.1רוקחים לבית החולים)

 1.79לכל בית החולים

טכנאי רנגטן
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תקן מול מצבה כוח אדם מקצועי  -ל 207-מאושפזים סיעודיים
 97מיטות תשושי נפש
תקן כוח אדם נדרש מינימלי
ברוטו

כוח אדם בפועל ברוטו

רופא

4.16

4.5

אחות ראשית

1

1

ס .אחות ראשית

1

1

אחיות

52.99

65.2

כוח עזר

110.09

130

תזונה

1.53

1.62

פיזיותרפיה

3.68

3.9

ריפוי בעיסוק

1.63

1.73

תעסוקה

4.6

7.37

עו"ס

3.03

4.77

קלינאית תקשורת

0.21

0.22
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תקן מול מצבה  -כוח אדם מקצועי ל 112-מאושפזים בסטאטוס סיעוד מורכב:
תקן כוח אדם נדרש מינימלי
ברוטו

כוח אדם בפועל ברוטו

רופא

 9.33מתוכם  3.1מומחה
בגריאטריה

 7.5מתוכם  1.5מומחה
בגריאטריה

אחיות

 52.87מתוכם  25מוסמכות

 42.4מתוכם  28.8מוסמכות

כוח עזר

24.88

51.25

תזונה

1.56

1.65

פיזיותרפיה

1.56

1.5

ריפוי בעיסוק

1.56

0.41

תעסוקה

0.78

3.38

עו"ס

1.56

1.75

קלינאית תקשורת

0.62

0.55
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תקן מול מצבה כוח אדם מקצועי –  39מאושפזים בסטטוס שיקום

רופא

תקן כוח אדם נדרש מינימלי
ברוטו

כוח אדם בפועל ברוטו

 3.79מתוכם  1.1מומחה
בגריאטריה  0.5מומחה

 3מתוכם  0.5מומחים בשיקום
ו 0.5 -מומחה בגריאטריה

בשיקום
אחות

 14.62מתוכם  8.1מוסמכות

 15.1מתוכם כולם מוסמכת

כח עזר

11.91

16.9

תזונה

0.54

0.55

פיזיותרפיה

2.71

2.9

סייע פיזיותרפיה

1.08

1.1

ריפוי בעיסוק

2.17

2.06

תעסוקה

0.54

0.83

עו"ס

0.81

1

קלינאית תקשורת

0.81

0.82

פסיכולוג

0.27

אין
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תקן מול מצבה כוח אדם מקצועי –  24מיטות מונשמים
בפועל  37מאושפזים מונשמים
תקן כ"א נדרש
מנהלי לפי  29מאושפזים

כוח אדם בפועל ברוטו

רופא

 6.16מתוכם  1.54מומחים

 4.1מתוכם  0.6מומחה
בגריאטריה  0.5 ,מומחה
בטיפול נמרץ

אחיות

 32.36מוסמכות

 22.88כולם מוסמכות

כח עזר

20.03

23

תזונה

0.39

0.55

פיזיותרפיה

3.85

3.05

ריפוי בעיסוק

3.08

 1.38מרפאה בעיסוק +
 1.73עובדי תעסוקה

עו"ס

1.54

1.1

קלינאית
תקשורת

0.31

0.275

טכנאי הנשמה

0.46

0.2














האגף לגריאטריה
משרד הבריאות
ת.ד 1176.ירושלים 91010
call.habriut@moh.health.gov.il
טל *5400 :פקס02-5655969 :

סיכום הבקרה בבית החולים נאות המושבה מיום 13-14.5.2019

73

Division of geriatrics
Ministry of Health
P.O.B 1176, Jerusalem 91010
call.habriut@moh.health.gov.il
Tel: *5400 Fax: 02-5655969







Division of geriatrics
Ministry of Health
P.O.B 1176, Jerusalem 91010
call.habriut@moh.health.gov.il
Tel: *5400 Fax: 02-5655969

74

האגף לגריאטריה
משרד הבריאות
91010  ירושלים1176.ד.ת
call.habriut@moh.health.gov.il
02-5655969 :* פקס5400 :טל

13-14.5.2019 סיכום הבקרה בבית החולים נאות המושבה מיום

