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"בסיוןתשע"טכ
2019יוני25

466620919סימוכין:
 לכבוד

 ד"רלוישמואל
מנהלרפואי

(237G3בי"ח"נאותהמושבה")קודמוסד
6רח'הפטיש
49560נסציונה


ד"רלויהנכבד,

סיכום הבקרה בבי"ח "נאות המושבה" הנדון:
 צוות ידי על ,הגריאטרי החולים בבית רישוי בקרת,פתע בקרת נערכה13-14.5.2019בתאריכים

וצוותמחוזמרכז.גריאטריהל האגף-מטה
 וכן הבריאות מקצועות שאר ושל הסיעודי,הרפואי הטיפול את לבחון הייתה הבקרה מטרת

.החולים-בבית המאושפזים הניתניםלמטופלים האחרים השירותים
 להלן הרכב הצוות ותחום בקרתו  :

נשטיין,גריאטרמחוזי,מחוזמרכזד"רלאונידגולד-הרפוא
בלינסון,רופאתצוותהבקרההארציד"רנטלה -

,אחותמפקחתארציתבגריאטריהויויאןרבידגב'-טיפול סיעודי
גב'אירהגלוזמן,אחותמפקחתארציתבגריאטריה-
אטריהגב'גילהכזום,אחותמפקחתארציתבגרי
ד"רדוריתרובינשטיין,אחותמפקחתארציתבגריאטריה-

 בגריאטריה ארציבקרהמרכזתתחוםדוריתיצחקי,גב'-תזונה
 גב'סיגליתלבונסקי,מרכזתתחוםבקרהארציבגריאטריה. -
 ,מחוזמרכז.מרכזתתחוםבקרהגב'ענתשגיב, -

א,מרכזתתחוםבקרהארציבגריאטריה.גב'חנהקפק-פיזיותרפיה
 גב'יעלרותםגלילי,ראשתחוםארציבגריאטריה,אגףלגריאטריה -
 .,מחוזמרכז,מרכזתתחוםבקרהשחריתפרנסגב' -

ארציבגריאטריה.בקרהמרכזתתחוםגב'יעליובל,-ריפוי בעיסוק
 מחוזמרכז.,מרכזתתחוםבקרהגב'נאוהלופטה, -
 גב'סמדריסעור,מרכזתתחוםארציבגריאטריה,אגףלגריאטריה -
 ד"רמעיןכץ,ראשתחוםארציבגריאטריה,אגףלגריאטריה -

.,מרכזתתחוםבקרהארציבגריאטריהננסיעפאריגב'-עבודה סוציאלית
 ,מחוזמרכז,מרכזתתחוםבקרהשוליירושלמיגב' -

מרערןרווה,רוקח,לשכתבריאותמרכז.- וקחותר
 מראמירזהר,מרכזתחוםארציבגריאטריה,אגףלגריאטריה -

מרגרגורירודשטיין,סגןמפקחארצילבריאותהסביבה.-בריאות הסביבה
 יטין,מפקחתלבריאותהסביבה,מחוזמרכז.איטהרגב' -

ייםפרקש,מרכזתחוםבקרהארציבגריאטריה.מרח-ותחזוקה מנהל
גב'סיגלקורדובה,מרכזתתחוםבקרהארציבגריאטריה. -
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בברכה,






מרחייםפרקש
עשהאלד"ראיריתלקסרראשצוותהבקרה

ראשהאגףלגריאטריה



:העתקים
משרדהבריאות,ירושלים.ל,מנכ"טוב-מרמשהברסימן

ד"רורדעזרא,ראשמנהלרפואה,משרדהבריאות,ירושלים.
,ירושלים.הבריאותעלהרישוי,משרדהממונה,א.חפרר"ד
 לגריאטריה,ירושלים.אגףמוסדיים,לשירותיםקה,מנהלהמחלברקמןנחספר"ד

ד"רמרינהפוליאקוב,רופאהנפתית,לשכתבריאותנפתיתרחובות.
ד"רליאונידגולדנשטיין,גריאטרמחוזי,לשכתבריאותמחוזית,מחוזמרכז.

הנהלתאגףהגריאטריה.
גףגריאטריה,ירושלים.מריוחנןסמואל,מרכזבכירלנתוניבקרהואיכותבגריאטריה,א

צוותבקרהארצי.
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:ל ל י כ

התרחבבמשךהשנים.מבנהו2003הוקםבשנתנומוסדותיקיה"נאותהמושבה"ביתהחולים

ונוספוסוגימחלקותחדשות.המבנההישןמתוחזקומאובזרהיטב,2017חדשנפתחבינואר

לומשרהאווירהביתיתונעימה.לפניהמבניםהמבנההחדשמאובזרבציודחדישומשוכל

מרפסות,חצרמטופחתומאובזרתהיטב.הגגשלהמבנההחדשיפהומטופחומאובזרבריהוטגן.

לפיבקשתהמשפחות.הבקרההייתהמדגמיתונבדקו,הותקנובחלקמהחדריםמצלמות

,ב'-עודמורכבתומךא'ויסג'.-תשושינפשא'ו,,ו',ה',המחלקותהבאות:סיעודיתב'

והנשמהממושכת.גריאטריהשיקומית

לביתהחוליםאיןתעודתכשרות.

.25.5.2020אישורכיבויאשעדלביתהחולים

ביוםהבקרה,לאניתןהיהלקבלמידעמסודרעלמצבחיסוניהעובדים.

חיידקיםעמידים.מתקיימיםתהליכיםמוסדייםבנושאמניעתזיהומיםובטיפולנאותבנושא







































mailto:XXX@moh.health.gov.il
mailto:call.habriut@moh.health.gov.il


 

4 
 ף לגריאטריההאג

 משרד הבריאות

 

Division of geriatrics 
Ministry of Health 

 91010ירושלים  1176ת.ד.
call.habriut@moh.health.gov.il 

 02-5655969פקס:      5400*  טל:

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

 13-14.5.2019נאות המושבה מיום  סיכום הבקרה בבית החולים 

 

 מיטות להלן רישיון מול אשפוז בפועל 470 -לבית החולים רישיון ל

שםהמחלקה

רישיון

המחלקהשם

החוליםבבית

מספרמאושפזיםמספרמיטותברישוי

בפועל

באשפוז1מתוכם3436מבנהישןסיעודיתא

באשפוז1מתוכם3536מבנהישןסיעודיתב

3936מבנהחדשסיעודיתג

3736מבנהחדשסיעודיתד

3736מבנהחדשסיעודיתה

3430מבנהישןתשושינפשא

3530מבנהישןתשושינפשב

2830מבנהישןתשושינפשג

3836מבנהישןסעודמורכבתומךא

3536מבנהישןסיעודמורכבתומךב

3936מבנהחדשגריאטריהשיקומית

3724מבנהחדשתהנשמהממושכ

2532מבנהחדשסעודיתו'

3936מבנהחדשסעודימורכבתומךג'

470סה"כ



 ועות בהם נמצאו חוסרי כוח אדם ברמה המוסדית, ציוני הבקרה בכל המחלקות במקצ

 הורדו בהתאם לאחוז החסר בכוח האדם.



בקרהוהנחיותממצאי ב'בונספח,יוניהבקרהלמוסד)ציוןמינהלי(ריכוזצ -נספחא'ב"מצ
רמתאיכותהטיפול.–ונספחד'אפירוטכ"-ג'נספח,לתקוןלאנשיהמקצוע
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  (*ריכוז ציוני בקרה למוסד )ציון מינהלי -נספח א' 

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

 
 הערכה מילולית טווח הציון הציון

 נכשל 1-65 1
 טעון שיפור רב 66-72 2
 טעון שיפור 73-79 3
 טוב 80-86 4
 כמעט טוב מאוד 87-93 5
 טוב מאוד 94-100 6

 טווח ציון      

  

 סוגי מחלקות

 רוקחות עבודה סוציאלית ריפוי בעיסוק פיזיותרפיה תזונה סיעוד רפואה

 

 בריאות הסביבה

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

 סיעודיים 

 ותשושי נפש
XXXXXXXX

XXXXXXXX סיעוד מורכב תומך 

XXXXXXXX גריאטריה שיקומית

XX  XX X  הנשמה ממושכת 



X  X 
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 :רפואה . א

 95%מחלקות סיעודיות/תשושי נפש:      

 90%מחלקות  לסיעוד מורכב תומך :    

 94%מחלקה לגריאטריה שיקומית:   

 97%מחלקה להנשמה ממושכת :     

 

ברמה המוסדית. תקינת רופאים ב  %19הציון משקף חסר של  

 70%הציון הינו  –הבא לידי ביטוי בנספח א  20%נצפה חוסר של  -סיעוד מורכב תומך 

 73%הציון הינו  –הבא לידי ביטוי בנספח א  21%נצפה חוסר של  -גריאטריה שיקומית 

 63%הציון הינו  –הבא לידי ביטוי בנספח א  34%פה חוסר של נצ -הנשמה ממושכת 

:הבאיםהעבודההרפואיתבמוסדכוללתאתהתחומיםבקרת

הרפואי.המנהלעבודת .1

רפואית.קבלה .2

תכניתהטיפולבקבלה.סיכום .3

רפואישוטף.מעקב .4

ותרופותלפיהנהלים.רפואיותהוראותמתן .5

בדיקותמעבדה.מעקב .6

תקופתית.בדיקה .7

צוותרבמקצועי.ישיבות .8

)נפילות(.חריגים,רישוםומסקנותמדוחותאירועיםמעקב .9

מונעת.רפואה .10

חוליםשעזבואתהמוסד.סיכומי .11

 ותקשורתביןהרופאלשארהצוות.ייעוץ .12



 כללי:

מוסד"נאותהמושבה"הואאחדהמוסדותהותיקיםעםמגווןרחבשלמחלקותבניהולמומחה

נהנפתחאגףחדשבמוסד.המוסדנמצאבתהליךשלהכרהלהתמחותבגריאטריה.בגריאטריה.לאחרו
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 מערך ניהולי

צוותניהולייציב.מנהלהרפואימומחהבגריאטריהופנימית,בעלניסיוןבתחום.מתקיימותישיבות

שבועיותעםמנהלימחלקותוהנהלתהסיעודואדמיניסטרציה.מתקיימותישיבותנוספותבמקרים

.IVחופים.למוסדניתןאישורלטיפולד

 כוח אדם רפואי

צוותרפואיוותיק,בעלניסיוןבתחום.חלוקהברורהשלניהולהמחלקותהפעילותואחראיותעלמחלקות

סיעודיות.כלהרופאיםאחריהשתלמויותבתחוםהגריאטריה.

במוסדמועסקיםחמישהמומחיםלגריאטריה.

 פעילות אקדמית

ייםז'ורנלקלאבבאופןקבוע,מתקיימיםדיוניםעלמקריםרפואיים,רופאיהמוסדבמוסדמתק

משתתפיםבכנסיםמחוץלמוסד.

הוגשהבקשהלהכרותהמוסדכמאושרלהתמחותבגריאטריה.

 יועצים

מועסקיםיועציםמומחיםבזיהומים,הנשמה,אורתופדיה,פסיכיאטר,דיאליזה.כלהיועציםמגיעים

קבועוזמיניםלצורךיעוץטלפוני.למוסדבאופן

מועסקמלווהרוחני.

 דימות, שירותי מעבדה, בנק הדם

נערךחוזהעםבנקהדםשלביה"חאסףהרופא,מנותדםניתנותלחוליםבמקום.

שירותימעבדהניתניםע"יקופותהחולים.במקריםדחופיםדגימותדםנשלחותלביה"חאסףהרופא.

כשירניידלצילומירנטגןבמקום,עםשירותחיצונילצורךביצועפיענוחהצילומים.במוסדמשתמשיםבמ

 ועדות

במוסדפועלותבאופןקבועועדותלמניעתמחלותזיהומית,ועדהלטיפולפליאטיבי,ועדהלמניעת

התעללותבקשישים.



 מחלקות סיעודית/תשושי נפש:  

 חוזקים:

 לאהתמחותבגריאטריה.קיימתתוכניתהכשרהשלרופאיביתל .1

 יציבותהצוותהרפואימאפשרתתהליכיעבודהסדיריםוהכירותטובהשלהמטופלים. .2

נפרולוג,אורתופד,מומחהבמחלות.–קייםהסדרייעוץרופאיקבועומאודמגוון)לאגריאטרי( .3

 זיהומיות,פסיכיאטר,רופאנשיםלפיצורך.
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 אכוללסופישבוע.לוחתורנויותוכוננויותעםכיסוימל .4

 טיפולאנטיפסיכוטיניתןלאחרהתייעצותעםמומחהבגריאטריהאוייעוץפסיכיאטר. .5

 קשרטובעםהמשפחות,שיחותיזומותורישוםבתיקהרפואי. .6

צוותרפואיותיק,יציב,בעלניסיוןרב. .7

ניהולהמחלקותע"ימומחהבתחום. .8

יעוץגריאטריתדירתוךתיעודמלא. .9

תטובהלתסמונותגריאטריות.התייחסו .10

נוכחותרופאבמוסדבכלשעותהיממה. .11

 

 התחומים לתיקון ולשיפור:

 התייחסותלתסמיניםגריאטרייםברשומהרפואית)אבחנותבקבלהועדכוןבהמשך(. .1

 הנושאהוזכרגםבבקרהקודמת,דורשבנייתתכניתרוחביתעםכלאנשיהמקצוע.–טיפולפליאטיבי .2

 םפליאטיבילרופאיבית)הומלץגםבבקרהקודמת(.הכשרהבתחו .3

ישלהרחיבאתמודעותאנשיהצוותבנושאולהקפיד-נושאהאפוטרופוס–במחלקהלתשושינפש .4

 עלרישוםבתיקהרפואי.

 ריבויתרופותומעורבותשלרוקחבטיפולתרופתי. .5

 

 מחלקות לסיעוד מורכב תומך : 

 חוזקים: 

 ופלים.הכירותטובהשלמט .1

 מתןטיפולאנטיביוטילאחרהתייעצותעםרופאמומחה. .2

מנהלהמחלקותמומחהבגריאטריה. .3

התייחסותטובהלסיבותהאשפוז. .4

מעקבתדיראחרימצבהחולה,כוללמצבהעור,רמתהכאב. .5

קשרטובעםמשפחותהחוליםתוךתיעודמלא. .6

 קשרטובביןאנשיהצוות. .7
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 תחומים לתיקון ושיפור:

 התייחסותלתסמיניםגריאטרייםוסיבותאשפוז)מצדיקיםסיעודמורכב(.–ומהרפואיתרש .1

 שיפוראיכותישיבותצוותעםהתייחסותלהמלצותמישיבהקודמת. .2

 עדייןלאהוסדרנושאהעברתהמידעביןמכוניחוץ)דיאליזה(. .3

 טיפולפליאטיביוהתייחסותלסוףהחיים)הנחיותמקדימות(. .4



שיקום

מחלקהמנוהלתע"יגריאטרעםניסיוןרבבתחוםהשיקום.ה

החוליםמתקבליםבהתאםלפרופילהמחלקה.

הערכתמצבוהתפקודיוהקוגניטיביבקבלתהחולהתוךשימושבכלימקובל.

הערכתפוטנציאללשיקוםויעדהשיקוםבקבלתהחולה.

התייחסותטובהלשינוייםבמצבושלהחולה.

אתשחרורהחולה.התארגנותטובהלקר

 הנשמה כרונית

המחלקהמנוהלתע"ירופאבעלניסיוןרבבתחום,מועסקיועץבהנשמהכרונית.

הערכתפוטנציאללגמילהמהנשמהבמהלךהאשפוז,וביצועגמילהבהתאם.

פעילותטובהשלהצוותלמניעתמחלותזיהומיות.
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     :  יסיעוד טיפול  . ב

 65%    שושי נפש:סיעודית ות מחלקות 

 76%   לסיעוד מורכב תומך:  מחלקות

 88%מחלקה לגריאטריה שיקומית: 

 93%   להנשמה ממושכת:  המחלק

.בתקינת סיעוד ברמה המוסדית  %4הציון משקף חסר של  

 56%הציון הינו  –הבא לידי ביטוי בנספח א  20%נצפה חוסר של  -סיעוד מורכב תומך 

 64%הציון הינו  –הבא לידי ביטוי בנספח א  29%ר של נצפה חוס -הנשמה ממושכת 

 התייחסותלנושאיםוקריטריוניםבכליהבקרה:–נושאיםמבוקרים

.אדםכוח .1
.ורשוםסעודיאומדן .2
.בקבלהלאשפוזטפולתכנית .3
.סעודימעקב .4
.תרופות .5
.סביבהבטוחההבטחת .6
.תקשורת .7
.והאכלההזנה .8
.הפרשות .9

.אישיתולבושהיגיינה .10
.שלמותהעורמירתש .11
.ותנוחהתנועתיות .12
.עםהמשפחהקשר .13
.מקצועיעדכון .14
 .תצוותכוהערהדרכה .15

טיפולבכאב. .16
 זכויותהחולה. .17

    

 התרשמות כללית:

בשנינמצאותאשרכרוניותהבקרההייתהבקרתפתעאשרנערכהבאופןמדגמיבמספרמחלקותפעילותו

לדבריהנהלתהמוסד.במוסדוותיקאשרהתרחבבמהלךהשניםבנייניםנפרדיםאךסמוכיםזהלזה.מדובר

שלאהיומפנימטפליםבמוסדע"יהרשויות60-הופסקהעבודתםשלכ,באופןמפתיע,לפניכחודשימים

כדיבמוסדשלמטפליםומאזפעלוגדולמאודכתוצאהמכךנוצרחוסר.להםרישיונותתעסוקהמתאימים

ובדיםחדשיםדרךחברתכוחאדםאךחלקםאינםשולטיםבשפההעבריתועקבהובאוע.לצמצםאתהפער

גםתחלופתכוחאדםכיחלקישכךזוהוקשייםביצירתתקשורתעםהמטופליםביוםהבקרה.לאחרונה
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מהמטפליםמגיעיםועוזביםבגללבעיותהסתגלות.ישנםגםהיעדרויותלאצפויות)פנצ'רים(וביוםהבקרה

במיוחדבמחלקותניכרהקיימותבכוחאדםבאולידיביטויוהשפיעועלאיכותהטיפול.הדברהבעיות

בהםישיותריציבות.נצפוביוםהבקרהגריאטריושיקוםהנשמהממושכתהסיעודיותופחותבמחלקותל

ביסהנקייהסיעודיתה'היהמחסורבכלקהבעיותבהאכלתמטופלים,ביצוערחצהוניקיוןהמחלקות.במח

עקבמחסורבכוחאדםהרחצהנמשכהעדלשעותהבוקרהמאוחרותכוללהגשתארוחת.ומצעיםלהחלפה

הבוקרשהוגשהבסמיכותלמועדשלהגשתארוחתהצהריים.האחותהראשיתוגםהסגניתהןוותיקות

המצבהקשה.מבוצעותבתפקידעםידעוניסיוןבתחוםגריאטריהוהןעושותככוליכולתןכדילהתמודדעם

,עקבכך.בביצועהדרכותחדשותרביםהכשרותלצוותהעובדיםאךהתחלופהמצריכההשקעתמשאבים

להנשמהממושכתמחלקותב.שונותביןהמחלקותנמצאהנוצרעומסטיפוליגבוהעלהצוותהסיעודי.

לשפראתיש.הכלליתטובהוגריאטריהשיקומיתקיימתתשתיתמקצועיתוהטפולהסיעודיניתןברמ

התנהלותהטיפולבמחלקותהסיעודיותולפעולבהקדםלשיפורחוויתהמטופלומתןשירותאיכותי.חלק

מהאחיותהאחראיותבמחלקותיצאולהכשרותפורמאליותבנושאיםשונים,מונואחיותכנאמנותנושא

עקב,הןממונות.עםזאת,בשלבהזהבתחומיםמרכזייםוהןעוסקותבפיתוחוקידוםהתחומיםעליהן

סיעודיומתןהכשרותהאדםהמומלץלנתבאתמירבהמאמציםלייצובכוח,המשברהקייםבכוחאדם

יומיומיותבנוגעלמתןטיפולבסיסילמטופליםולאתכניותהכשרהבנושאיםכלליים.מתןהמלצותנוספות

 משךדוחזה.ותחומיםלשיפורברמתהמחלקותהשונותיופיעובה

 כוח אדם: 

פרקייםמחסורמשמעותיבתקינתאחיותלפימסאחיות ומטפלים במחלקה להנשמה ממושכת :  

 בהתאםלתקינההנדרשת.,המטפלים.מטופליםבפועלביוםהבקרה

המטפליםעלפיהתקינהאחיותעלפיהתקינההנדרשת.לשיקום גריאטרי : חלקות אחיות ומטפלים במ

 הנדרשת.

אךחלקותקייםמחסורבתקינתאחיותבכלהמלסיעוד מורכב תומך :  חלקותחיות ומטפלים במא

 בהתאםלתקינההנדרשת.,מטפליםבסיעודמורכבתומך

בהתאםלחישוביכוחאדםשבוצעועלפיסידוריסיעודיות ותשושי נפש:  חלקותאחיות ומטפלים במ

תואמתאתחלקותאחיותומטפליםבכולהמהעבודהשנמסרובמועדהבקרה,סךכולהתקינהשל

ה'(-סיעודיות)ב',ד'וחלקותדרישתהתקןאךבחלוקהביןהמשמרותנמצאכיבמשמרתלילהבשלושמ

אלהעבדובלילהלאהייתהמשובצתאחותבמשמרתלילהבשבועשבהנערכההבקרהכךשבמחלקות

היעדרותשלכוחאדםסיעודיהםמשקפיםאתהסידוריםשהוצגולצוותהבקרהאינכוחותעזרבלבד.

חאדםבפועלברובהלימהביןהסידוריםשהוצגובמועדהבקרהלמצבכו-מהעבודהבמשמרות.נמצאהאי

וחוסריציבותשלכוחרבמחסורנצפה–מבדיקתהנוכחותשלהצוותהסיעודיבפועלמחלקותהאשפוז.
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140נמצאכיבקרבהמטפליםבמוסדהופיעו,שנבדקובסידוריעבודהשלשבועהבקרההאדםהסיעודי.

משמרותכפולותשלב/עברציפותאצלכוחותהעזרבמחלקותהסיעודיותותשושינפש.

נצפהכיחלקגדולמכוחותהעזרהמועסקיםבכלמחלקותהמוסדובמיוחדבמחלקותסיעודיותוסיעוד

טיפולבמטופליםקשישיםואינםבעליכשירותמורכבתומך,אינםבעלימיומנותהבסיסיתהנדרשתל

 מקצועיתלביצועהתפקיד.

 חזקים של המוסד:

ישאחותהממונהעלתחוםמניעתזיהומיםאשרעברההכשרהפורמאליתבתחום–מניעת זיהומים .1

תצפיותעלותידיים.נעשתהיגיינת.נעשותהדרכותלצוותהעובדיםבתחוםשמיר2018זהבשנת

החתמהשלהתחילהיצתידייםבכליםמובנים.קיימיםפרוטוקוליםשלהוועדהלמניעתזיהומים.רח

עובדיםעלטופסהמחייבאותםלהחליףכפפותביןמטופללמטופלכדילעודדאחריותאישית.

נערכההשתלמותבנושאזהומבוצעיםתחקיריםבנושאיםשוניםעלפיהמודל–ביצוע תחקירים .2

קיימתבמחלקותתיבההמאפשרתלצוותלדווחבאופןאנונימיעלאירועיםשהםבבחינת.המקובל

הורחבהוהוקמהוועדהעםתחומי,"כמעטאירוע".הפעילותהמוסדיתבתחוםניהולסיכונים

 אחריותשונים.

בדברהחלטות.פיזיתבהגבלההשימושלצמצוםומעמיקהנרחבתפעילותנערכה-הגבלה פיזית .3

למטופליםלביצועונוחחדשציודנרכש,מקצועי-רבבצוותבדיוניםמתקבלותהסרתה/להההגב

 .ההגבלה

 תחומים לשיפור ברמה מוסדית:

לאכללואתכולהיעדרויותאנשי,מסרולצוותהבקרהסידוריעבודהשנ–סידורי עבודה מוסדיים .1

םהקיימיםבפועל.בסידורילאהגיעולעבודהביוםהבקרהולכןאיןביטוימלאלחסרישהצוות

 העבודהישלצייןאתשעותהעבודהשלהצוותהסיעודי.

חוזרותהערותהןהנוכחיהבקרהח"בדומההערותגדולחלק-קודמת מבקרה להערות הענות .2

 .תוקנושלא,קודמיםבקרהחות"מדו

החיסונים,עדבגללתחלופתעובדיםמואצתאיןשליטהעלהמידעשל–חיסונים לצוות העובדים .3

היוםהיהקייםהמידעבתיקהאישישלהעובדאךבגללהשינויבגיוסכוחאדםמשתנהיעברו

לרישוםמרוכז.לאניתןהיהלקבלמידעמסודרעלמצבהחיסוניםשלהעובדיםביוםהבקרה.גם

 .לשפרתחוםזהחיסוניםנגדשפעתעונתיתנעשיםבקופתחוליםואיןמידעעלשיעורההתחסנות.יש
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ברישוםהמסקנותצריך.לאחרנפילותישמילוידוחותאירועחריג–רישום דוחות תקרית אירוע חריג  .4

נמצאודוחותבהם.דיוןוהסקתמסקנותמלמדותהתורמותלמניעתאירועיםנוספיםהלהקפידעלביצוע

 ימנעואירועיםאלה.רישוםכלליעלכךשימנעואתהאירועיםהבאיםאךלאמצויןכיצדהיה

ביוםהבקרההראשוןקרסהמערכתהמחשביםבמוסדלמשךמספרשעות –  נפילה של המחשבים .5

לפעוללמניעתהישנותמצבבוכולהמחשביםבמוסדלאישולאניתןהיהלבצעבקרהבשעותאלה.

 עובדיםואיןתקשורת.

בבדיקה-רעקיבותבניהולהרשומההרפואיתאיסדירות,כשלים,איהלימה,חוס  – ניהול רשומה רפואית .6

מדגמיתשלרשומותמטופליםבמחלקותהמבוקרות,נמצאהאיהתאמהבציוןתאריכיםובתיעודשל

,אירועיםשוניםכמו:אירועיםחריגים,שינויסטאטוסשלמטופל,ישיבותצוותרבמקצועיועוד.לדוגמא

שינויסטאטוסלמטופלתשהתקייםעלת,נמצאתיעודדיוןבמחלקהסיעודיתב'ברשומתשלאחתהמטופלו

כאשרהמטופלתכברהייתהמספרימיםבמחלקהסיעודית.במחלקהלתשושינפש,במחלקהלתשושינפש

נמצאתיעודודיוןשלהישיבה(.)שבועייםלאחרמועדהבקרה28.5.19בישיבותצוות,ש"התקיימה"בתאריך

 לשנימקצועותבריאות.עםמטרותהתערבותלביצועש

ולשוניתתרבותיתוהנגשההתאמה–7/11רפואהמנהלחוזרליישוםלפעוליש-הנגשה תרבותית .7

מידעלהמצאותלדאוגיש.המשפחהובניהמטופליםעבורנגישותתנאילשפריש.הבריאותבמערכת

,שנבדקובמחלקות.שפוזאהמחלקותבכל,הקשישיםהמטופליםעבורשונותובשפותעדכני,רלוונטי

לתחנתהמשפחהובניהמטופליםאתהמכווןפנימישילוט,למחלקותבכניסהחיצונישילוטנמצאלא

 חוזרת הערה)קשישיםלזכויותבנוגעהסברדפינמצאולא.אשפוזחדרי,רופאחדר,שירותים,אחיות

 (.הקודמת מהבקרה

מתן"–41/2013הרפואהמנהלחוזרשלמלאוםליישולפעוללהמשיךחשוב-תרופות בנות סיכון .8

בנותתרופותמתןלהבטחתמנגנוניםפיתוח,רוחביפנימינוהללבנייתלפעוליש".סיכוןבנותתרופות

התכשיריםמתןלפניכפולהלבקרההנחיותהסדרת,התרופותבארוןהתכשיריםסימוןביניהם,סיכון

 (. הקודמת מהבקרה חוזרת הערה)למטופל

האחיותכלעבורחדריםלהקצאתלדאוגיש-סביבת עבודה נאותה לאחיות אחריות מחלקה .9

ובניהמטופליםשלהאוטונומיהכיבוד,ןפרטיותעלשמירהלשםזאת.במוסדמחלקההאחראיות

 .הסיעודיהצוותשלתקיןניהולתנאייהבטחתלשםומשפחותיהם

הרפואהחטיבתחוזר,4.6בסעיףכנדרש,מוסדיאההחייצוותלמינוילפעוליש-צוות החייאה .10

3/2019. 
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ישלדאוגלרכישהשלעגלתהחייאה/ערכתהחייאהכנדרשבחוזרמנהלרפואה -עגלות החייאה .11

והשלמהכנדרששלרפואיים" מתקנים או/ו במוסדות החייאה מערך "ניהול20193/2019

 דפיברילטוריםעלעגלותהחייאה.

מקצועי,לפעוללקביעתקריטריוניםלהגדרת-מומלץלבנותנוהלמוסדירב-ביפליאטי טיפול .12

לשלוחלהכשרהתואמתאתלדאוגהמטופליםהזקוקיםלטיפולתומךוהטמעתהמדיניותבשטח.יש

ממחלותסובליםמטופליםבהםפליאטיביתבמקריםגישה.מומלץלפעוללקידוםהמטפלהצוות

 .סופנייםכמטופליםמוגדריםאו/ומרפאחשוכות

ישלפעוללעדכוןובנייתנהליםפנימייםחדשים,הנדרשים-פנימיים נהלים חידוש -עדכון מקצועי  .13

ע"פדרישותחוזרימנהלהסיעוד/הרפואהוהנהליםשלאגףלגריאטריה.כרגעישלהתמקדבעדכון

רפואיים" מתקנים או/ו במוסדות החייאה מערך "ניהול3/2019והטמעהשלחוזרחטיבתהרפואה

במחלותטיפול"ורחצה,אינטימיסיעודיטיפולמטופלבעתאוטונומייתעלובהטמעהשלנהלשמירה

.(הקודמת מהבקרה חוזרת הערה)"תומךטיפול","חריפות

 

 

 מחלקות סיעודיות ותשושי נפש

 מחלקותתשושינפשושתי)סיעודית ה', סיעודית ב' (במועדהבקרהנבדקושתימחלקותסיעודיות

.להלןממצאיהבקרהבהתייחסלכלאחתמהמחלקותתשושי נפש א' ,תשושי נפש ג'

 תחומים לשיפור

 צוות סיעודי -כוח אדם  .1

 במחלקותהמבוקרות)סיעודיותה'ב'ותשושינפשג'(דווחעלתחלופהגבוההבצוותהסיעודי. 

 םרכשהרגליעבודההנדרשיםלטיפולצוותהאחיות,ברובוחדש,טרבמחלקהסיעודיתה'

5התפטרוועזבואתהמוסד,חודשיםהאחרוניםהתבמטופליםכרוניים.לדוגמה,במשךשלוש

אחיםבמחלקה.גםאחותאחראיתמחלקההודיעהעלהתפטרותהמהתפקידומהעבודה7מתוך

הוצגותהליכיבמוסד.תחלופהגבוההוחוסריציבותבצוותכוחותעזר)מטפלים(.לדוגמה,

עובדיםחדשיםשהתקבלולעבודהבחודשהאחרוןוכברלאהתייצבולעבודה,5-קליטהוהדרכהל

 עזבואתהמוסדמסיבהלאברורה.

 במחלקותהמבוקרות)סיעודיותה'ב'ותשושינפשג'(חלקגדולמהצוותהסיעודיבמשמרת,הוא

 קודתיבהעדרהצוותהקבוע.צוותמזדמן,לאמכיראתהמטופלים,באלתתמענהנ
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 מבדיקתסידוריהעבודההמחלקתיים)סיעודיתה'(עלהכימספרהיעדרויותהצוותהסיעודי

תקיןשלפעילותהמחלקה.לדוגמה,מהלך,דברשאינומאפשרביוםאיש3-5-מהעבודהמגיעל

-במועדהבקרהבעובדים.7מתוך4לאהתייצבולמשמרתבוקר12.05.19-יוםלפניהבקרהב

ניקיון.העדרעובדתעובדיםובנוסף,לאהגיעה6מתוך4לאהגיעולמשמרתבוקר13.05.19

יוםשלהמטופלים,לרבותבפעילויותההצוותהסיעודיבמשמרתפוגעבאופןקשהבניהולסדר

 ניקיוןסביבתהמטופל.והורדהמהמיטה,רחצה,האכלה,תעסוקה

 המטפליםבמחלקותהמבוקרות)סיעודיותה'ב'ותשושינפשג'(עלה,מתוךהתצפיותעלעבודת

כירובכוחותהעזרהמועסקיםהםללאשליטהמינימאליתבעברית,חלקםלאמביןאתמה

שמוסברלהםבעברית.שואליםמהנאמראתחבריהםהאחריםששולטיםיותרטובבעברית.לא

ופלים.לאמכיריםאתתהליכיהעבודהמכיריםאתהמטופליםולאמתקשריםעםהמט

במחלקה,לאמיומניםבביצועמיומנויותבסיסיות,כגון,האכלה,ביצועמעברים,תקשורתעם

מטופל,מניעתזיהומים,טיפולאישיוכד'.חלקםלאמביניםאתתפקידםואתאחריותם

 לאוכלוסייתהמטופליםבמחלקה.

 אומדן ואנמנזה סיעודית .2

שלמספררשומותמטופלבמחלקותהמבוקרות)סיעודיותב'ותשושינפשג'(נמצאבבדיקהמדגמית

שחסריםנתוניםמשמעותייםאודותהמטופלוהמשפחהכגון:הרגלים,תחביבים,תיאוםציפיות

מהוויםחלקמשמעותיבבנייתתכניתטיפולמותאמתנתוניםאלהוהעדפותאישיותשלהמטופל

רהקודמת(.ישלהקפידעלביצועאומדניםכנדרש,תוךהתייחסותמלאהאישית)ראוהערותמבק

ותואמתאתמצבהמטופלוזיהויהשינויביןאומדןלאומדןכאמצעילזיהוימצביסיכון,למניעת

הישנותהמקרים,למעקבוהערכתההתערבות.בבדיקהמדגמיתשלרשומותמטופליםודווחי

לאנלקחובחשבוןכלהפרמטריםכדיוכילאבוצעאומדןכנדרשאירועיםחריגיםשלנפילה,נמצא

למנועאתהנפילההבאה.

מעקב סיעודי .3

בבדיקהמדגמיתשלמספררשומותמטופלבמחלקותהמבוקרות)סיעודיותה'ב'ותשושינפשג'(לא

עחריג.שקט,כאב,אחריאירו-נצפהמעקבמתועדכנדרשאחריהמטופליםשסבלוממחלהחריפה,אי

בחלקמהמקרים)מחלקהלתשושינפשג'(לאהיהברורמתיחלשינויבמצבהמטופל,לאנמצאה

והלימהבדווח.לאנצפתההתייחסותמספקתלמידתההשפעהשלהתכשיריםהניתניםתועקבי

כאב.ושקט-לטיפולבעצירות,אי
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 תוכנית טיפול .4

מבוקרות)סיעודיותב'ותשושינפשג'(לאבבדיקהמדגמיתשלמספררשומותמטופלבמחלקותה

נמצאההתאמהביןמצבהמטופללביןתכניתהטיפולשנקבעהלו.ישלוודאשתוכניתהטיפול

שנקבעהלמטופל,אכןתואמתאתמצבוהאמיתיוהאומדניםשבוצעולווקיימתהלימהביןחלקיה

עתקהדבק",מעדכוןקודם.בבדיקהעדכוןתכניתהטיפולאינובגדר"השהשונים.ישלוודא

מדגמיתשלרשומתמטופליםבתשושינפשג'נמצאגםכיהכתובבתוכניתהטיפוללאתואםאת

לתשושינפשא'תוכניותלקהבמח "העתקהדבק".בממצאיהאומדןוכינעשהשימושרבבעדכון

להתייחסלכולהבעיותולעקוביש.הטיפולהסיעודיצריכותלכלולאתמכלולהבעיותשלהמטופלים

נושאיםכמוירידהבמשקל,אופןאכילה,המלצותשלמקצועותבריאות.אחרהתקדמותהטיפול

 אחריםוכדומהצריכיםלהיותכלוליםברישוםהתוכניותהקיימות.

 תרופות  .5

'(בבדיקהמדגמיתשלמספררשומותמטופלבמחלקותהמבוקרות)תשושינפשג-חלוקת תרופות

בהתאםלנהלים.ישלהדריךאתהצוותלחלוקתתרופותעלפינהלים)אינהתרופותהנמצאשחלוקת

(כוללחתימתאחותבקרדקסתרופותמידלאחרמתןהתרופהולאבתוםחלוקתהתרופות2.3.4נוהל

וןיעלתרופותברותסיכישליידעאתכללהצוותהסיעוד–תרופותבנותסיכוןלכלהמטופלים.

המקררהמאחסןטמפרטורתישלוודאמעקבכנדרשאחר–מקררטמפרטורהמעקבאחר.וסימונם

תרופותהתקיןשלתרופותותוספימזון.במועדהבקרה,הטמפרטורהבחדראחסוןתרופות.ישלוודא

גבוההולאהיהמיזוגכנדרש.בעיהידועההייתהבמחלקהסיעודיתב'ובמחלקהלתשושינפשג'

.טופלהלהנהלתביתהחוליםשלא

 הבטחת סביבה .6

בתצפיתבמחלקותהמבוקרות)סיעודיתה'(נמצאשכוחותהעזרפעלוללא-טיפול אישי בטיחותי

גלגלים.לאהכינומראשאתהציודהטיפוליהנדרש.יצאוונכנסולחדרהסגירתמעצוריכיסאות

חשופיםלעיניכלהעובריםושביםבמסדרוןמספרפעמים,תוךפתיחתהדלתוהשארתהמטופלים

 המחלקה.

בבדיקהמדגמיתשלמספררשומותמטופלבמחלקותהמבוקרות)סיעודיתב'-דוח אירוע חריג

תשושינפשג'(נמצאכידוחאירועחריגאינוממולאכנדרש.ישלהקפידעלמילויכלהפרטים

שפחה,מיהוומהשמו.רישוםהמלצותומסקנותהנדרשיםכוללשעתהודעהלרופא,דווחלבניהמ

,אינומספקלכדיבנייתתכניתהתערבותלמניעתהישנותהמקרים.ישלשפראתרישוםהמסקנות

 מעקבאחריישומם.ההמלצותוה
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 תקשורת  .7

בתצפיתבמחלקותהמבוקרות,לאנצפתההיענותשלכוחותהעזר-הענות לפניות המטופלים

המטופלים.ניסיונותהמטופליםלקרואלקבלתעזרהנשארולפעמיםללאמענה.המטפליםלקריאות

במחלקהסיעודיתה'המענהניתןרקלאחרהתערבותהשלאחותאחראיתמחלקהומתןהוראה

מפורשתלכוחותהעזרלגשתלמטופלולהגישעזרה.

אזמינותלצוותבמחלקהלתשושינפשג'ישיבותצוותמחלקתיותל–ישיבות צוות מחלקתיות

הסיעודי.לאברורבאיזותדירותמתקיימיםהמפגשיםוכמותהנוכחים.בבדיקהמדגמיתשלישיבות

צוותמחלקתיותבסיעודיתב'המבוצעותבחודשיםהאחרונים,כמותהנוכחיםבישיבהקטנהמאד

יםאת(מכמותהצוותהעובדבה.הוצעלתעדבפרוטוקולאתהנעדרים,להחת50%-)פחותמ

 חתימתהנעדריםלאחרקריאתהפרוטוקול.ולוודאהנוכחים

 הזנה והאכלה  .8

במחלקהסיעודיתה'נערכהתצפיתעלהגשתארוחתצהרייםואופןהאכלתהמטופלים.–האכלת מטופלים

,12:30-12:45ושתיהלמטופלים.ארוחתהצהרייםהוגשהלמטופליםבשעה10:00נמצאכילאהוגשהארוחת

לאאכלו,השאירואת-לאחרסיוםארוחתהבוקר.רובהמטופליםהנוהגיםלאכולבאופןעצמאיכשעה

האוכלבצלחות.מנותהאוכללמטופליםהזקוקיםלהאכלההוגשזמןרבלפניביצועהאכלהבפועל.האכלת

אוכלהושארדקותלמטופל.רובה4-5-ובאופןלאמתחשב,כמטפליםבוצעהבקצבמהירההמטופליםעלידי

נצפוצלחותעמוסות –במחלקה לתשושי נפש א' בעת האכלת מטופלים בשעת ארוחת הצהריים  בצלחות.

הסתובבוברחביהמחלקה.לאהייתההשגחההדרושהבזמןמתן,במזוןעלהשולחנותוהחוליםלאאכלו

פעולותאתהצעמשוטטיםולבההאוכלכדילהדריךאתהמטפליםולהנחותאותםלהביאאתהמטופלים

לאחרבקשהשל.הנדרשותלעידודהאכילה.האוכלכוללהמרקשהיהבצלחותעלהשולחנותהתקרר

 סיעודיות.ההוחזרולשולחנותלהמשךהאכילה.צריךלהתייחסלנושאזהברשומותמטופליםהבקריתה

עםקשייבליעהנצפומספרמטופליםלתשושי נפש א'  לקההפניית מטופלים לקלינאית תקשורת  במח 

לאהופנולהערכהשלקלינאיתמטופליםאלה,.סיכוןלאספירציות,מקבליםשתייהעםהסמכהעקבהסיכוןו

כנדרש.איןהערכהתקופתיתעלמצבהבליעהשלהםואיןרישוםהוראותמיוחדותשניתנו,תקשורתבמוסד

 לגביהתפריטשנקבעאצלםברישומיםהסיעודיים.

רקשהבכוחאדם,מרווחהשעותביןוחסמנמצאכיבימיםבהםנצפה –הארוחות  מרווח שעות בין

שעותואףיותר.16להגיעה,ארוחתערבלארוחתבוקר

בבדיקהמדגמיתשלמשקלימטופלים)סיעודיתב'תשושינפשג'(–ביצוע ותיעוד שקילה חודשית

מצאופעריםגדוליםשלהמשקליםנמצאהאיהלימהביןבדיקותהמשקליםבחודשיםעוקביםונ

טיפוללאניתןמענהכנדרשלירידהבמשקל.המבלישהייתההתייחסותלכךאוהסבר.בתוכניות
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ישלהקפידעלמעקבאחרמצבםשלמטופליםשחלשינויבמשקלםהןבירידהוהןבעליה,לבנות

תשושינפשתעודי.במחלקבהתאםתכניתטיפול,לעקובולתעדכנדרשאתיישוםהתוכניתבדווחהס

א'איןברישומיםהסיעודייםהתייחסותמספקתלגביאופןאכילהשלמטופלים,מצביםשלירידה

תזונההתחום.במשקל,התערבותתזונתיתשהומלצהעלידידיאטניתאצלמטופליםאלהוכדומה

סיעודיים.ההואבאחריותהסיעודוישלהתייחסאליוברישומים

 הפרשות .9

ישלהבטיחמעקביציאותיומיומירציףשלהמטופלים..במחלקהסיעודיתה'לא–עקב יציאותמ

נצפהמעקבסדיראחריהיציאותאצלמספרמטופלים.לאהוצגההתערבותסיעודיתבמקריםבהם

קשהאצלשקט-אילהופעתמקצועיתהתייחסותנצפתהימים.לא8-11נצפההעדריציאהבמשך

טיפולאפשרויותזה.לאנשקלושקט-לאיאפשריתכסיבהקשהלעצירותבהקשריקהובדמטופלת

.אנטיפסיכוטיטיפולמתןטרם,נוספות

מחלקות,גםהבביתהחוליםנבנתהתכניתלמניעתעצירותשלאמיושמתבכל-תכנית למניעת עצירות

ושינפשג'(.לגבימעקבאחרבמחלקהבההיאמבוצעתכפיילוטולאהגיעהלידיעתמרביתהצוות)תש

לחוליםהסובליםמעצירות,עםזאת.קייםמעקבאחריציאות –יציאותומניעתעצירותבתשושינפשא'

עצירותשנעשהאינוממולאבאופןמקצועילעיתיםואזהאומדן.צריךלבנותתוכניתהתערבותמתאימה

דןולקבועתוכניותהתערבותמתאימות.צריךלתתהדרכהלגבימילויהאומ.לאמשקףאתהבעיה

ליוויישלתעדאתה.ישלפתחתוכניתמתאימהלמטופליםרלבנטייםשליטה על סוגרים בתשושי נפש א' :

עלפייכולת,לשירותיםשלהמטופליםאשרשולטיםחלקית.ישלסמןולאבחןאתהמטופליםבקבוצותשונות

 סוגרים.ההשליטהעל

  אישית ולבוש היגיינה .10

עלהכי,הסיעודמבדיקתהרשומותומראיוןשלהצוות,במחלקהסיעודיתה' – רחצת המטופל

רבצוותהמטפל.וחסמכלללאהתקיימהרחצתמטופליםבמחלקה,בשלה12.05.19-בתאריך

לאהתקייםתיעוד/מעקבכלשהואחרירחצתהמטופליםבמחלקה.ברוב2019מתחילתחודשאפריל

קופסאותלאחסוןשינייםתותבותהיולאנקיות.הנמצאומברשותשיניים.רחצהלאהחדרי

בבדיקהמדגמיתשלהמחלקותהמבוקרות)סיעודיתב'ותשושינפשג'(עולהכיגזירת-גזירת ציפורניים

ציפורניידייםורגלייםאינהמבוצעתכנדרשואיןתיעודתואם.ישלהקפידעלביצועומעקבאחרביצוע

רתציפורנייםבידייםוברגלייםשלהמטופלים.בבדיקהמדגמיתשלמספרמטופליםבשתיהמחלקות,גזי

 )ראו הערות מבקרה קודמת(.נמצאוציפורנירגלייםארוכותמאד
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שלמות העור .11

מבדיקתרשומותהמטופליםבסיעודיתה'עלה,כימעקבפצעים-טיפול בפצעים קשיי ריפוי

כהמהנדרשת.מתקייםבתדירותנמו

מבדיקתרשומותבתשושינפשג'וסיעודיתב'נמצאכיאיןתיעודכנדרשאחרהמטומות,-קרעי עור

ישלהקפידלדווח,לתעדולעקובאחרפצעיםשוניםכמו:קרעיעור,ביצועפרוצדורה.קרעיעורועוד

כמותפירהבמצחבעקבותחבלהועוד.

תבתשושינפשג',מעקבותיעודאחרכףרגלסכרתיתאינומבוצעמבדיקתרשומו–כף רגל סכרתית

בהתאםלחוזרימשרדהבריאות.

תנועתיות ותנוחה .12

.11:00נמשכהביוםהבקרהעדשעה-הורדת המטופלים מהמיטהבתצפיתבסיעודיתה'

וניםהמטופליםשכבובמיטותיהםללאביצועשינוייתנוחהבכלשעותהבוקר.שינוייתנוחהאחר

בבוקר.6:00תועדובשעה

מבדיקתמדגמיתברשומותהמטופליםבמחלקהסיעודיתה'ומדיווחאחיותעלהכיבשל – ניידות .13

חוסרצוותמטפלים,לאמתקיימתהולכהסדירהומתוכננתשלהמטופליםבמחלקה.בסיעודיתב'

מרתהערב.הולכתמטופליםמבוצעתבהתאםלזמינותוכמותכוחותהעזרהנוכחתבמש

סביבהשולחןבזמןישיבהגלגליםהבמחלקהסיעודיתב'נצפומטופליםהגולשיםבכיסאות -הושבה  .14

.ישלהדריךאתהצוותולהגביראתהמודעותלנושאההושבההנכונהשלהמטופלים.

תבבדיקהמדגמיתבמחלקהסיעודיתב',נמצאכיביצועשינוייתנוחהמתועדישירו–שינויי תנוחה  .15

במחשבלאמידבגמרביצועשינוייהתנוחהאלאלקראתסיוםהמשמרתלגביכלהמטופליםלגביהםנדרש

שינוי.נמצאכיתיעודשינוייהתנוחהשלהמטופליםלאתואםאתהביצועובחלקמהמקריםלאברור

 ודמת(.)ראו הערות מבקרה קבאםשינוייהתנוחהבוצעופעםאחתבמשמרתאויותרבהתאםלנדרש

ישלהקפידלצייןבתוכניתהטיפולאתהסיבותלהגבלתהמטופלולדאוגלחדשאת-הגבלה פיזית .16

ההוראהכנדרש.החלטהמתמשכתשלהגבלה,צריכהלהיותמגובהבהוראתרופאובשיתוףהצוות

יבההרבמקצועי.ישלערבאתהצוותהרבמקצועיבכלסוגיההגבלהלארקאילוהקשוריםלייצוביש

)גםהגבלהבסדיןלמיטהוהגבלתידיים(.ישלוודאכיהאמצעיםלהגבלההנמצאיםבשימושהינם

 תקניים.
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 קשר עם משפחה  .17

בבדיקהמדגמיתשלרשומותהמטופליםבמחלקותהמבוקרות)סיעודיתב'תשושינפשג'(,נמצאכיתיעוד .18

תר,מבוצעומתועדזמןרבלאחראירועחריג,שינויהואתמציתיביוןשיחותעםמשפחהותיעודציפיותשלה

.סטאטוסאוכלשינויאחרבמצבהמטופלואינומספקמידעעלמהנמסרלמשפחה

 כאב .19

ישלרענןולהעלותמודעותהצוותלנושאכאב.ישלאמודולתעדאתהשפעתהטיפולהתרופתילאחרמתן

רכההראשונית.ישלוודאכיהתיעודברשומותהשונותטיפולנוגדכאב,באותוכלימדידהבובוצעהההע

שלהמטופלתואמותולאסותרותאוחסרות.

–ניקיון סביבת המטופל -מניעת זיהומים  .20

-בבדיקהמדגמיתבסיעודיתה'.המטופלסביבתשלשוטףניקיוןלהבטחתמידיבאופןלפעוליש–ניקיוןסביבתי

נצפוחדריםלאמסודרים,רצפהדביקה,פחיאשפה12:30ליםבשעהבכלשעותהבוקר,עדלהשכבתהמטופ

מלאיםעלגדותיהם,ניירותפזורותעלהרצפה,חדרירחצהלאנקייםומדיפיםריחרעשלהפרשות.

,לאהתקבלהלמחלקה12:00עדלשעה-בבדיקהמדגמיתבסיעודיתה'–סידורמיטהומצעיםנקיים

חסןהמחלקהלאנצפהמלאירזרבישלכביסהנקייה.לדברימספרחבריהצוותכביסהנקיה.כמוכן,במ

הסיעודי,מצבבוהכביסההנקייהמגיעהבצהריים,הואמצבשבשגרהוחוזרעלעצמוברמהיומיומית

מצעיםנקיים.כתוצאהמכך,לאהתאפשרהמנוחהמסודרותעם,המיטותלאהיו13:00כמעט.עדלשעה

ופליםשבקשולנוחולאהתאפשרההשכבהבמיטהשלמטופלתשחשהברע,הקיאהבמיטהשלהמט

מספרפעמיםוהוחלטלפנותהלביתחוליםכללי.

מטופלתעםקטטרמחוברתלמערכתשתןפתוחהולא-בבדיקהמדגמיתבסיעודיתב'-קטטר .21

.מערכתסגורהכדרישתהיחידהלמניעתזיהומיםבמשרדהבריאותכ

נצפומטפליםשלאהקפידועלהיגיינתידייםלאחרטיפולבמטופל.ישלחזורולהדריךאת-יםידי היגיינת .22

 )ראו הערות מבקרה קודמת(.הצוותבכלהקשורלהיגיינתידיים

 – טיפול אינטימי -זכויות המטופל  .23

הטיפוללהםמיומנויותוהרגליעבודהנאותיםבמתןלהקנותישלפעולבאופןמידילהדרכתהמטפליםו

-האישי.מתצפיתעלביצועטיפולאינטימיבמחלקהסיעודיתה')החלפתמוצריספיגה(עלה,כי

 הטיפולניתןלמטופליםעלידישניאנשיצוותלאדובריעברית,אףלאברמההבסיסיתביותר. 

 לאצלחו.–כלניסיונותהמטופליםליצורקשרעםהמטפלים,לשאולשאלה,אולבקשבקשה

המטפליםלאהביעונכונותלהביןאתפניותהמטופליםאולקרואלאישצוות,דוברעברית.המטפלים

 המשיכובעבודתםתוךהתעלמותמוחלטתמפניותהמטופלים.
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 מחלקה,בדברסדרהכוחותהעזרפעלובלאלהתייחסוליישםאתהנחיותהעבודהשלאחותאחראית

 שטיפהוחיטויידייםבתוםהטיפולבמטופלים.הפעילויותבביצועטיפולאישי.ללא

 לעשותמיפוישלמצבהשינייםאצלמטופליםתשושייששמירהעלשינייםתותבותבתשושינפשא':,

שישחששכיהםעלוליםלאבדאותם.ישלהתייחסלנושאזה,ישלדאוגולאחסןשיניימטופלים.נפש

בשלבזהכולהשינייםבתוךהחדריםהמטופלים.טיפולשלהסיעודיותובתוכניותהברשומות

 במקלחותשלהמטופלים.

 

 המחלקה לסיעוד מורכב תומך:

ב'.ישלצייןשנמצאוהבדליםמשמעותייםבאיכותהטיפול-לסיעודמורכבא'וותנבדקומדגמיתמחלק

ביןשתיהמחלקות.הציוןהינוממוצעשלהציוניםבשתיהמחלקות.

:פרופילהמטופלים

4עםטרכאוסטום,3עםסטומה,1,,BIPAPעם3מטופליםמוזניםאנטראלית,7:סעוד מרכב תומך א'

מטופלידיאליזה.4מקבליםחמצןקבוע,

4מטופלים(,14פצעילחץ)27מוזניםאנטראלית,8 מטופליםעםטרכאוסטום,3ב': סעוד מרכב תומך ב'

מקבליםחמצןקבוע

ה.מטופליםדיאליז12

:חוזקים של המחלקה

:המחלקהנקייהומאורגנתהיטב.המטופליםיושביםבמעגלבפעילותעםלסעודמרכבתומךא'מחלקה

עובדתתעסוקה.ישברקעמוסיקהנעימה.

 

 תחומים לשיפור ותיקון:

המחלקהלסיעודמורכבתומךב'לאנקייההןבחדרים,הןבמרחבהציבוריובתחנתאחותוהןבחלק .1

 הציוד.בנוסףחלקמהציודבלוי.מ

:ישלהקפידעלרישוםסיבתהאשפוז.ישלהרחיבהתייחסותלתחומיםפסיכוקבלה סיעודית .2

סוציאלייםכוללרשתותתמיכה.ישלהקפידעלביצועכלהאומדניםהנדרשים.מומלץכיהאחות

טיפול.נכוןלהיוםכלהמבצעתאתהקבלהתערוךאתכלהאומדניםועלסמךהתוצאותתבנהתכנית

 אח/ותמופקדתעלביצועאומדןאחרולכןאיןאינטגרציהוראייהכוללניתשלהמטופל.

:דיווחסיעודישטחי,אינומשקףאתמצבהמטופל.איןמעקבאחריבעיותשזוהו.מעקב סיעודי .3

 ותהבדיקה.מטופלחוזרמביתחוליםאחרימעקבעקבחבלה,לאצויןבדיווחסיעודימהתוצא
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 תרופות: .4

 בתאיםשלארוןהתרופותישסימוניםבצבעיםשוניםשאינםסעודמרכבתומךבמחלקהל,

 מוכריםלאחאחראיבמחלקהולכןלאניתןלפרשםבאופןברור.

 ישליידעאתכללהצוותהסיעודיעלתרופותברותסיכוןוסימונם–תרופותבנותסיכון. 

 :הזנה והאכלה .5

 טופליםמוגשתבכוסותפלסטיקגמישיםולאיציביםהמקשיםעלהמטופליםאתשתייהלמ

 אחזקתם.

 / במחלקה לסיעוד מורכב ב' מטופלים עם זונדהPEG  מושכבים בדיוק בזמן שמגישים ארוחת

. באותו הזמן אח/ות ניגשת לחדרים לחבר את המטופלים  POצהריים למטופלים שאוכלים 

ה אין אנשי צוות היכולים לעזור בהאכלה ואין השגחה מספקת על בהזנה. מסיבה זו בזמן הארוח

בשתיהמחלקותנמצאכיהוגשהארוחתצהרייםהנעשה בזמן האכלה של החולים במחלקה.

 למטופלשבאותוהזמןהיהבטיפולדיאליזה.

  בתצפית על ארוחת הצהריים נמצא מטפל יושב על אחד משולחנות האוכל ליד המטופלת ומאכיל

 פלת בצורה אגרסיבית ובלתי מקצועית לחלוטין.מטו

 בתכניתטיפולנרשםכימטופלתמוזנתבזונדהלמרותשהמטופלתללאזונדהכחודשימים

 איןהתייחסותלנושא,איןתכניתלגמילהמזונדה..ואוכלתאוכלרך

 זה.איןמעקבמסודרועקביאחרייציאותואיןהתייחסותבתכניתטיפוללתחוםהפרשות: .6

: מניעת זיהומים .7

 איןסימוןשל. ישלהקפידעלהמצאותחומריםלחיטויידייםלידלכלמיטתמטופלבכלהחדרים

 בידודמגעלידמיטתהמטופל.

 ישלהקפידעלרישוםתאריךהכנסתהוונפלוןעלפניהתחבושת 

 ישלהקפידעלניקיוןאזורהטרכאוסטום. 

 שעות)מחלקהס.מ.ת.ב'(.24אנטראליתכלישלהקפידעלהחלפתשקיתלהזנה 

 :בטיחות המטופל .8

 דוחאירועחריג:איןהרחבהמספקתשלתיאורמקרה,איןהפקתלקחיםרלוונטיתואישית

המתייחסתלכלמטופללדוגמה:חולהשמתוארתכדמנטיתולאצלולהנרשםבהסקתמסקנות:

תהוחשיבותהאופןשבהניתןלבקש"ישלהדריךאתהמטופלתעלהמשאביםהעומדיםלרשו

 עזרה".
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 איןהתייחסותבהערכתתכניתטיפוללנפילותחוזרותשלמטופל. 

:חולהקוודריפלגי,עםטכראוסטום,ללאיכולתלתקשרמילולית.בשיחהעמוניסהלהעביראתתקשורת .9

ולואמצעיתקשורתתחושתהתסכולמחוסרהיכולתשלולתקשרעםהסביבה,צלוללחלוטין:לאסופק

 חילופייםובנוסףלאסופקלואמצעיהמותאםלולקריאהלאחותמהמיטהבזמןמצוקה.

 :טיפול פליאטיבי .10

 .ישלשלוחאישצוותלהכשרהבתחום.ישלהעמיקאתהידעולהרחיבאתהמודעות 

 אתישלשפראתהתחוםשלשיחותלתאוםציפיותהןעםהמטופלוהןעםהמשפחה.ישלתעד

 תוכןהשיחהכךשיהווהבסיסלבנייתתכניתטיפולמותאמתאישית.

 .:בביצועאומדןכאבישלצייןאתמיקוםהכאבכאב .11

 :  זכויות המטופל .12

 .במחלקהלסיעודמורכבב'חלקגדולמכפתורימצוקהאינםנגישיםלמטופלים 

 ליםישבוכלהבוקרביוםהבקרהבמחלקהלסיעודמורכבב'לאהייתהפעילותפנאיוהמטופ

בחוסרמעשוללאכולתעסוקהמהנה.



 :מחלקות לגריאטריה שיקומית

2מטופליםבמחלקהכאשר39מטופלים,בפועלביוםהבקרה36-הואללקה:הרישוילמחתמהיל המטופלים

עיותמטופליםסובליםמב22מטופליםסובליםמבעיותנוירולוגיות.10מהםשוחררובשעותהצהריים.

מטופליםעםפצעים20מטופלבבידודמגעבגללמרסה,1מטופליםהתקבלולשיקוםכללי,7,אורתופדיות

ניתוחייםוטראומטייםכוללפצעילחץבדרגותשונות.

:חוזקים והתנהלות כללית של המחלקה לשיקום גריאטרי

המחלקהמנוהלתברמהטובהועלפיאמותמידהמקצועיות. .1

מטופליםשהיאמספרכלאחותמקבלת-  case  management–דהבסיעודעלפיהפקדהשיטתעבו .2

מופקדתעלמכלולהטיפולשלהם.

3. FIMימים,כלשבועייםולפניהשחרור.5אומדןזהנעשהבעתהקבלהתוך– 

 .לקהנעשותפעמייםבשבועעלכללהמטופליםבמח–ישיבותצוותרבמקצועיות .4

כהשלמטופליםומשפחותלקראתהשחרורהןשיטתיותוכןניתניםלמטופליםדפיהדרכהתוכניותהדר .5

 בשחרורעםמידעלגביאלטרנטיבותבקהילה.
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וכןשימושבאביזריםADLלידמיטותהמטופליםקייםלוחמגנטיהכוללמידעעלרמותתפקודבתחומי .6

עברתמידעלכוחותהעזרעלאופןניודמטופליםשונים.מסמניםעםכוכביותוציורים.זהואמצעיטובלה

 וסיועבתהליכיהשיקום.

מידעזמיןלגבימועדיטיפולבתוכניתאשרנקבעתע"יאנשיצוותממקצועות–לוחטיפוליםלקהבמרכזהמח .7

 הבריאותהשונים.

יכךששמומטופליםהמצוייםבסיכוןלנפילותוזקוקיםלהשגחהסומנועליד–פרויקטמניעתנפילות .8

הצוותמזההאתהתנועות,פתקאותצהובותעלההליכוניםשלהם.ברגעשמטופלבסיכוןקםבכוחותעצמו

 ונחלץלסייעכדילמנועאתהנפילות.

 

:תחומים לשיפור במחלקה לשיקום כדלקמן

רםקבלהצריךלהתייחסברישוםהסיעודילמצבתפקודיקודםשלהמטופלטהבטופס -קבלה סיעודית  .1

 האשפוזוכןלנושאיםכגוןהרגליםותחביביםקודמיםכוללתחוםעיסוקקודם.

כאשרמטופליםסובליםמבעיותהתנהגותחריגותכגוןתוקפנותכלפיצוותסיעודי,הבעת–אומדן התנהגות  .2

תלונות,צעקותבמרכזהמחלקהוכדומהצריךלבצעאומדןהתנהגותולבנותתוכניתהתערבותמתאימהכדי

 להפחיתעוצמתםשלתופעותהתנהגותחריגות.

ישלהקפידבעדכוןהתקופתיאשרמבוצעלמטופליםלהתייחסלמטרותהשיקום–תוכנית טיפול סיעודית .3

ויעדיהשיקוםשנקבעולמטופלים.צריךלהתייחסגםלשינוייםשחליםבמצבםשלהמטופלים,אופן

לולגםהמלצותלהתערבותוטיפולכפישנתנועלידיאנשיבתוכניותשנרשמותצריךלכ.התקדמותםבשיקום

 מקצועממקצועותהבריאותהאחרים.

ברישומיםסיעודייםישלהתייחסלבעיותבאכילה,חוסרתיאבון,אופןאכילהשלמטופלים,–תחום תזונה  .4

מתןהעשרותתזונתיותוכדומה.

ישלהתייחסגםלתסמונותגריאטריותובעיות,יקוםמטופליםשהתקבלולשל-תסמונות גריאטריות נוספות .5

.לשיקוםמחלקותמעברלהתייחסותלגביהפגיעההמרכזיתבגינההתקבלול,נוספותשנצפובמהלךהאשפוז

 אםהחוליםסובליםמדיכאוןפרימורבידיישלהתייחסלנושאזהברישומיםהסיעודיים.

נעשהזיהוישלהבעיהאךאיןתוכניתסדורהלמניעתלמטופליםהסובליםמעצירות–מניעת עצירות .6

העצירות.ישרישוםכלליעלמתןשתייהמרובהומתןאוכלעםסיביםאךאיןמעקבוהתערבותשיטתיים

 ורישוםשיפוראוהחמרהבשימוששלהאמצעיםהשוניםשנבחרולטיפול.

ניהולשלניסיונותגמילהמטיטולאצלצריךלהקפידלנהלולתעד–תוכניות לשימור שליטה על סוגרים .7

חשובלתתאתהדעתעלחשיבותהצורךבביצועניסיונותגמילהלפני.מטופלים,במיוחדמטופליםצעירים

 חזרתםלקהילה.
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 עישון של מטופלים במרפסת .8

חייבתלהיותהשגחהעלעישוןשלמטופלים.ישלתעדברשומותסיעודיותאופןהעישוןוכיצדמסופקת

 .העישוןההשגחהשלהצוותבעת

 שיחות עם משפחות המטופלים .9

 אחותאחראיתצריכהלקייםשיחותולתעדאתהשיחותברשומותסיעודיות.

 שחרור מטופלים מהמוסד  .10

גםבמכתבהשחרור,תנולמטופליםאשרשוחררוהביתהיתכניההדרכהשנאתבעתהשחרורישלתעד

תיקהממוחשבוהםנעשיםלמטופליםאךחשובלהעבירמידעזההסיעודי.תכניההדרכהמתועדיםב

 גםלגורמיםבקהילהולכןישצורךברישוםתכניההדרכהגםבטופסהשחרורהסיעודי.

 

 :המחלקה להנשמה ממושכת

מטופליםמונשמים25ברישוי(.24מטופלים)37במחלקהאושפזוביוםהבקרהתמהיל המטופלים: 

–2מטופליםנגמלובאופןמלאמהנשמה.5םנמצאיםבתהליכיגמילהממנשם.מטופלי7באופןמלא.

8מטופליםעםפצעים)14עברוגמילהמפיוםקנהונמצאיםבתהליכיהכנהלקראתשחרורלקהילה.

מטופליםבמצבהכרהמינימאלי.16מטופליםנשאיםחיידקיםעמידים.12,IV-III)פצעיםבדרגות

 נשמה ממושכת:חוזקים במחלקה לה

 צוות המחלקה .1

 בוגרהכשרהעלבסיסיתבתחומיטיפולנמרץ,שיקום,טיפולתומךוהדרכה–אחאחראימחלקה

קלינית.האחמשקיערבותבהבנייתתהליכיהעבודהבתחוםהסיעודבמחלקה,הדרכתהצוות,

 שיפוראיכותהטיפולושיפורחוויתהמטופלהמאושפזבמחלקה.

 תחלופתונמוכה.–במחלקהיציב,מסור,אמפטיומגובשצוותהאחים/ות 

 27הןאחים/ותמוסמכות.–אחיותבמחלקה28מתוך 

 הבטחת רצף המידע והטיפול .2

 בדומהלבקרההקודמת,עבודתהצוותוקבלתהחלטותטיפוליותמתבססתעלהעברתמידע,

קבלותבמהלךהביקוריםעדכוניםשוטפיםלגבימצבהמטופליםועלההחלטותהטיפוליותהמת
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השבועייםהנערכיםלידמיטתהמטופלים,בהשתתפותרופאראות,רופאיהמחלקה,הצוות

 מקצועי.-הסיעודי,נציגיםשלהצוותהרב

 עבודתאחיותוכוחותעזרבמחלקהמתקיימתע"פשיטתהפקדהשבועית.מיושמתשיטתcase 

managementלניהולהטיפולבמטופליהמחלקה. 

 בביצועפיילוטלשימושבכליהתחילועברתמשמרתבמחלקהמתבצעתע"פכלימובנה.ה

 בקרהמובנהלביצועהעברתמשמרת.

 הטיפוללהמשךויחידותהחוליםקופותמטעםאשפוזבקריעםורציףשוטףקשרמתקיים

בנוגערלוונטימידעשיתוףתוך,ושיטתימובנהבאופןמתבצעהמטופליםשחרור.בקהילה

המטופל.שחרורלפנילפחותשבועייםהטיפוללהמשך

 בטיחות המטופל .3

 לטרכיאהקנולהלהחזרתמוסדית-פניםהכשרהעברוממושכתלהנשמהבמחלקההאחיות,

מספרהסיעודמנהלחוזרשלמלאיישום)קנהפיוםעםלמטופלחייםמצילתכפעולה

86/2010.) 

 בקשישיםהתעמרותמניעתבנושאיסיעודצוותשלשבועיותישיבותמתקיימות. 

 שיפור חווית המטופל .4

 .נעשיתרחצהיומיומיתשלכלמטופליהמחלקהתחתמיםזורמיםבמקלחת 

 .במיטהלהישארותרפואיתהנחיהלגביהםשאיןהמטופליםכלשלמהמיטהיומיומיתהורדהנעשית

 למטופל,מרביתוחיותנומאפשרותסיליקוןעשויות,להאכלהגמישותבזונדותשימושנעשה

,מזונדהגמילהלקראתמיטבייםתנאיםויצירתמניעתפצעילחץ,שיפורתהליכיבליעה

 .ודיבורפומיתאכילה

 (נעשהשימושנרחבבדיבוריתspeaking valveובאמצעיתקשורתתומכתעםהמטופלים)

 בעליפוטנציאלתקשורתי.

 דינאמיים,עגלותטיפוליםאישיות.מזרנים3נרכשציודטיפוליחדש,לדוגמה, 

 .מנוףבעזרתהמטופליםלהעברתאישייםבערסליםשימושנעשה
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 .מתאפשרשימושבמכשיריטלוויזיהאישייםואינטרנטחופשילבילוישעותהפנאישלמטופלים 

 6קיימתתכניתמובניתלשחרורמטופלמונשםלביתו.מתחילתהשנהשוחררולביתם

(.15%)מטופליםמונשמים

 שיפור איכות הטיפול .5

 האחהאחראיבמחלקהעורךבקרותפנימיותמובנותבתחומיםרביםשלהעשייההסיעודית.

הבקרותמתקיימותבכלימישבועושעותיממה.יישוםההמלצותמהבקרותתורםלשיפור

 תהליכיהעבודהומוביללעליהבאיכותהטיפולהסיעודי.

 מכאניתשלמטופלים.דווחעלשיעורנמוךשלהגבלה 

 במהלךהשנההאחרונהנגמלומהנשמה-דווחעלשיעוריגמילהממנשםגבוהיםיחסית

 מטופליםעברוגמילהמפיוםקנה.4(.20%מטופלים)40מתוך8באופןמלא

 ממטופליהמחלקה.80%-ןאצלכתדווחעלגמילהמקטטרש 

 –טיפול פליאטיבי מחלקתי .6

 וגרהכשרהמעמיקהבתחוםהטיפולהפליאטיבי.מודעותוהגבוההב-אחאחראימחלקה

ותוהמקצועיתהבולטתבנושאבאותלידיביטויבקביעתמדיניותוגישהטיפוליתאובקי

המכוונתלשיפוראיכותחייהמטופלבסוףהחיים.

 -בדומהלבקרההקודמת,נצפתהפעילותשוטפתשלועדהפליאטיביתמחלקתית

,אחאחראימחלקהועובדתסוציאלית.צוותהועדהעוסקבקידוםהנושאבהשתתפותרופא

הפליאטיבי,הגדרתהמטופליםכמטופליםהנוטיםלמות,בירורהציפיותוהעדפותשל

המטופליםושלבנימשפחותיהםבנוגעלתהליךהטיפולי,קביעתתכניתטיפולבדגשעלאיזון

 ימשפחותיהם,הדרכהויעוץלצוותים.סימפטומים,ליוויותמיכהשלהמטופליםובנ

–שחיקה ומניעת המטפל בצוות תמיכה .7

 ביוזמהשלהאחאחראימחלקהועלחשבוןהתרומותהמתקבלותמבניהמשפחהשל

פועלתקבוצת.במחלקהמקצועי-והרבהסיעודיהצוותשלגיבושימיהמטופלים,מתקיימים

 "ספורט"לצוותאחיםבמחלקה.
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 נערךיוםפגישותאישיותשלעובדתסוציאליתעםמספרחבריהצוות-יוםפתוחלעובד

להרחיבאתהפעילותולאפשרתמיכהרגשיתשוטפתלכלהצוותהסיעודימומלץהסיעודי.

הפועללמתןטיפולתומך/טיפולסוףחייםלמטופלים.

 

:ממושכת להנשמה במחלקה לשיפור תחומים

חלקמחדריהאשפוז,במיוחדבאגףלמטופליםנשאיםניכרתצפיפותקשהב - תנאים פיזיים .1

חיידקיםעמידים.הצפיפותפוגעתברווחתהמטופליםומקשהעלהעבודההסדירהשלהצוותהמטפל.

מומלץלגבשמדדיםפנימייםלהערכתאיכותהטיפולבתחוםהנשמהממושכת.-הערכת איכות הטיפול .2

שיעורגמילהמהזנהאנטראלית,שיעורהמטופליםהמפתחיםלדוגמה,שיעוריגמילהמהנשמה/פיוםקנה,

 ,שיעור VAP(,שיעורהמטופליםהמפתחיםAspiration Pneumoniaדלקתריאותעלרקעתשניק)

גמילהמקטטרשתן/מוצריספיגה,שביעותרצונםשלבניהמשפחהמהטיפולוכד'.

)הערה חוזרת תוחתכניותשיפורמוסדית/מחלקתיתופימדיניותבקביעתלסייעעשוייםהמידעוניהולאיסוף

. מהבקרה הקודמת(

 ישלפעוללבנייתנהליםפנימיים/הנחיותעבודהייחודיותורלוונטיותלטיפול – נהלים פנימיים .3

במטופליםבסטטוסהנשמהכרונית.לדוגמה,למרותביצועתהליכיגמילהמזונדהוקטטרשתן,לא

תהמעגןאתהפעילותהמקצועית.חלקגדולמהנהליםהנמצאיםבשימושהוצגוהנחיותעבודהלצוו

מונשמיםו/אומטופליםהמוסדיאינםנותניםמענהלצרכיםשלמטופלים

 במצבהכרהמינימאלי)מצבווגטטיבי(.

משמרתעלידיאחים/ותבוגרים/ותקורסיםעלריותישלהקפידעלביצועאח–הכשרת הצוות .4

אחיםבמחלקה,ששהאחים28נטייםלסוגהטיפולבמחלקה.לדוגמה,כעתמתוךבסיסיםהרלוו

,משרד137/18בוגריהכשרההנדרשתלצורךניהולאחריותמשמרת)חוזרמנהלהסיעוד-בלבד

הבריאות(.

 –הטיפול האישי .5

 דוגמה,ישלהקפידעלגזירתציפורנימטופלים,כחלקמטיפוחגוףושמירהעלהיגיינהבסיסית.ל

במהלךהבקרהנצפוציפורנייםארוכות,עםסימניפטרת,לאמטופלותבאופןהולםברגליהםשל

mailto:XXX@moh.health.gov.il
mailto:call.habriut@moh.health.gov.il


 

 האגף לגריאטריה
 משרד הבריאות

29  

Division of geriatrics 
Ministry of Health 

 91010ירושלים  1176ת.ד.
call.habriut@moh.health.gov.il 

 02-5655969פקס:      5400*  טל:

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

 

 13-14.5.2019נאות המושבה מיום סיכום הבקרה בבית החולים 

 

גזירתציפורנייםוהיגיינהלקויהעלולותלגרוםלחוסרנוחות,דלקתופגיעה-מטופלים.אי

 בשלמותהעוראצלהמטופלים)הערהחוזרתמהבקרההקודמת(.

 ציםאישייםוארונותביגוד.שמותהמטופליםעלחפאתישלציין 

 ישלהקפידעלניהולתקיןשלהרשומההסיעודית.לדוגמה,-ניהול רשומת המטופל .6

 ישלאשרביצועשלכלפעולתהסיעודהמבוצעתעבורהמטופל,תוךציוןשעהושםהמבצע.

םבמספרדפיהמעקבעלמטותהמטופליםנצפתהחתימהאחתגורפתשלאחותעלכללהטיפולי

שבוצעולמטופלבמהלךהמשמרת,מבדיקתיישוםהפעולה,עלה,כיחלקמהפעילויותשאושרו

 )הערה חוזרת מהבקרה הקודמת(.בחתימתהאח,טרםבוצעובפועל

 נצפהחוסרהקפדהעלתיעודשינוייתנוחהבמיטההמבוצעיםלמטופליםבמהלךהמשמרת. 

 )הערה חוזרת מהבקרה הקודמת(.המטופלבפועלהלימהביןהתנוחההמתועדתותנוחת-נצפתהאי

 בחלקמהרשומותלאנצפהתיעודשלמתןכלכלהאנטראלית. 

 – הזנה אנטראלית .7

 .ישלנתקאתהמטופליםמהסטיםלהזנהאנטראליתביןהארוחות 

 .ישלכסותאתהפיותופתחיםשלהסטיםלהזנהאנטראליתעלידימכסים

 למטופל מידע .8

,ממושכתהנשמהשלשוניםלהיבטיםבנוגעמשפחתוובנילמטופלמידעחומריםקיולהבטיחיש

,השונותבשפותמידעחומריקיוםלהבטיחיש.זכויותמיצוי,לקהילהשחרור,במחלקהאשפוז

.במוסדהמטופלתהאוכלוסייהשלהתרבותילתמהילבהתאם
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  :   תזונה  . ג

 81% ת :  וסיעודי ותחלקמ 

 84% לסיעוד מורכב תומך:   מחלקות            

 87% לגריאטריה שיקומית:  מחלקה

89% להנשמה ממושכת: מחלקה  



:הנושאים הנבדקים הם

תפריט:רישום,גיוון,כמויותחומריגלם,מזונותמיוחדים. .1

ציוד:קיוםותקינותהציודבמטבח,מטבחוניםובמחלקותוהשימושבו. .2

.כוחאדם .3

.יבותצוותרשומותבמחלקות,יש .4

 .טיפולתזונתי:רישוםתוכניתתזונתית,המלצותויישוםבשטח .5

 

 

 שירות התזונה

 כללי: -כח אדם

ה'.-ש"שניהול(בימיםא'15ש"ש)מתוכם174דיאטניםהעובדיםסה"כ7שרותהתזונהמונה

חלוקתהשעותבמחלקות:

ש"ש59מחלקותסיעודיותותשושינפש

ש"ש60מחלקותסיעודמורכבתומך

ש"ש20מחלקהלגריאטריהשיקומית

ש"ש20מחלקהלהנשמהממושכת

מנהלתהשרותודיאטןנוסףבוגריקורסתזונהבגריאטריה.

רצוילשלוחאתהדיאטניםלקורסייעודיבתזונהבגריאטריה.

 

 חוזקים:

דאגושניםבביתהחולים.צוותיציב.ההנהלהומנהלתהשרות11מנהלתשרותוותיקהעובדת .1

 להחלפהלחופשתלידה.

 מדישבוענערכתישיבתצוותתוךמקצועיתלעדכוניידעולמידתעמיתים. .2
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תהליכיהבטחתאיכות:תצפיותארוחתערבנערכותבשיגרה.מהםמפיקיםלקחיםהמועברים .3

 לאנשיהמקצוע/מחלקותרלוונטיות.

נהלמטבח,אםבית,מנהלתתחוםמדישבועמתכנסתועדתתזונהבהשותפיםנציגמההנהלה,מ .4

 התזונהואנשיצוותעלפיהצורך.

 שרותהתזונהשותףבוועדותשונות)כגון:ועדהפליאטיבית,ועדתאירועים(. .5

 

 תחומים לתיקון ושיפור:

 שרות תזונה:

עקבהתחלופההרבהבמטפליםישליצורו/אולקבלדוחריכוזיומישלמטפליםבכדילאפשרסדר .1

 רמתןהדרכותלמטפליםבנושאיםרלוונטיים.ומעקבאח

 מומלץלאפייןאתהטיפולהתזונתיבכלסוגיהמחלקותולכתובנהליםפנימייםבהתאם. .2

 כחלקמתהליכיהבטחתאיכותישלהמשיךולבצעבדיקותמעקבאחרהטמעתהשינוייםהנדרשים. .3

 מערך המזון:

 מנותמדייום.480-מטבחמרכזימבשללכלהמחלקותבמוסד,כ כללי: 

 חוזקים:

מטבחמרכזיגדולמחולקלאגףבשריואגףחלבי.חלקגדולמהסלטיםומהממרחיםמוכניםבמקום. .1

 

 

 תחומים לתיקון ושיפור:

 מערך המזון :

נמצאחוסרהתאמהשלהמזוןשהוגשבמוסדלביןהתפריטהשבועיביוםהבקרהוביומייםשקדמו .1

בתפריטיםהשבועייםמהשעלוללהוביללחוסרגיווןבתפריט)למשללה.השינוייםאינםמתועדים

 עלידיהכנתמנותדומותמדייום(.

מנתהקציצהבשלושתהימיםהאחרוניםנראיתדומהומבושלתבאותוהרוטב,חשובלגווןאתהמנה .2

 בצורה,שיטתהבישול,התבליניםוהרטבים.

ניחלבמוגשיםיומייםבשבועבלבדבארוחתערב.תפריטארוחתהבוקרמגוון,אךעםזאת,מעד .3

 בשארהימיםהמנהניתנתכהעשרהבארוחותבוקרוערב.

 ישלהקפידשהמנהבמרקםדייסתיתוכןמהמנהשמוגשתלמרקםרגילבכלהארוחות. .4
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ישלוודאשמוגשותשתימנותפריטריביוםבמגווןהמרקמים,איןלהגישמדייוםרסקפרימשומר .5

 קםרךודייסתי.למר

 בארוחתערב,ביוםבומוגשתמנהמורכבתקשהללעיסהישלהכיןמנהנוספתשמתאימהלמרקםרך. .6

פודינגמועשרמוכןומוגשמדייוםאחרהצהריים,לאנמצאבמטבחמתכוןלהכנתהמנהוהנחיות .7

מספרהמנותלגיווןהטעמים.כמוכן,עובדתהמטבחמכינהבכליוםכמותזההמבלילדעתאת

 שעליהלהכין.

 ישלהגביראתהבקרהבמטבחהמרכזיעלהכנתמרקמיםמיוחדים. .8

טחינתהמזוןלמרקםדייסתינעשיתבשעהמוקדמתמאודומוכנסתלתנורלהמשךחימום. .9

עדלהגשתהארוחההמזוןהטחוןמתייבש,והופךלבעלמרקםקשהשאינונעיםלאכילהואףעלול

.להוותסכנתחנק

 

 מחלקות סיעודיות ותשושי נפש:

ש"ש.59דיאטניםעובדיםבמחלקותסיעודיותותשושינפשסה"כ3כח אדם: 

 חוזקים:

הערכהתזונתיתלמטופלחדש:

הערכותלמטופלחדשמקיפותוכוללותהתייחסותלבדיקהפיזיקליתראשצוואר.בחלקגדולמהערכות

 מנוסחותגםאבחנותתזונתיות.

 

 

 מים לתיקון ושיפור:תחו

 גיווןמזון:

 התאמהאישית:מומלץלהגישרטביםאישייםלהגברתהטעםושביעותהרצוןשלהמטופליםבארוחה. .1

 מומלץלהגדילמגווןשלהעשרותבמזוןלהגברתהענותשלמטופליםהזקוקיםלהעשרהקלוריתוחלבונית. .2

 :זמניארוחות

 ות.ישלהקפידעלמרווחזמניםביןהארוח .1

רשומותמחלקתיות:

שרותהתזונהמרכזאתהשינוייםומעבירםלמטבחהמרכזי,לרוב,חסרתיעודליידועהצוותהסיעודי .2

 במחלקות.
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תצפיתארוחתצהריים:מחלקהסיעודיתב'

שולחנותהאוכלערוכיםבצורהאסתטית,חדרהאוכלמרווחאךעםזאת,ישלשקולשניתאתסדר .3

קמהמקריםלאהיהמספיקמקוםלמטפללשבתולהאכילמטופל.הישיבהשכןבחל

מחלקתהאוכלאינהדוברתעברית,למרותשהנחיותתזונתיותאישיותמונגשותעלשולחנותהאוכל, .4

העובדתלאהתייחסהאליהםבמהלךהחלוקה.

לתקשורתבמידהומחלקתהאוכלאינהיכולהלתקשרעםהמטופליםישלמצואפתרוןחלופי,הולם .5

 מכבדתעימםלגביהעדפותיהםורצונותיהםבזמןהארוחה.

הארוחההוגשהלכלהמחלקהבבתאחת,מטופליםחיכוזמןרבלהאכלהובזמןזההאוכלשהוגש .6

להםהתקרר.

חלקמהאכלותבוצעובאופןלארגישולאנעיםללאקשרעיןעםהמטופל,חלקןבוצעובעמידה. .7

אמיודעיםבהנחיותהתזונתיותהאישיותלמטופליםוכןאינםבקיאיםניכרשחלקמהמטפליםל .8

בהבדליםביןמרקמיהמזוןהשונים,למשל,למטופליםשזקוקיםלמרקםרךדייסתיהוגשהפרוסת

לחםשלמה.

סביבתאכילה:מומלץלכבותאתמכשירהטלוויזיהבזמןהארוחותניתןלדוגמא:להשמיעמוזיקה .9

עםשרותהריפויבעיסוקבנידון.שלווה.ישלהתייעץ

,ארוחתהצהרייםהוגשהכשעהוחצי11:00ארוחתהבוקרהוגשהעדשעה-במחלקהסיעודיתה' .10

לאחרסיוםארוחתהבוקר.לאניתןמרווחזמןסבירביןהארוחותכצורךבסיסילאכילהבריאה,

 מספקתומהנה.

(:תצפיתבמחלקהסיעודיתה')ביוםהבקרההשני

תאחראיתמחלקהעמדהעםמחלקתהאוכלוהנחתהאותהמהלתתלכלמטופל.הנחיותאחו .11

הדיאטניתהיותלויותבסמוךלעגלתהחימוםאךניכרשמחלקתהאוכללאיודעתלקרואאותןואינה

יודעתאתההבדליםביןמרקמיהמזוןשונים.

זוןשמוגשבעיקרבארוחותערבמראיוןמספרמטופליםובנימשפחה,בולטחוסרשביעותרצוןמהמ .12

 במוסד.

המזוןחולקכמקשהאחתוהתקררמולמטופליםרביםשחיכולעזרהבאכילה. .13

תיעודהטיפולהתזונתי

באנמנזהתזונתיתלמטופליםחדשיםישנותיעודשלמזונותאהובים,אךלמידעזהאיןמספיקביטוי .14

 בבנייתתוכניתתזונהאישיתלמטופל.
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 סותלמטופליםישנונייםבזמןארוחות)בירורסיבהוניסיוןלשינוי(.חסרההתייח .15

 רשומותמחלקתיות

איןלקבועמראשהחלטותמישיבתצוותרבמקצועיתשלאבוצעהעדיין. .16



מחלקה להנשמה ממושכת:

ה'.המחלקהכללה-ש"שבימיםא'20:במחלקהלהנשמהממושכתעובדתדיאטניתאחתסה"ככח אדם

מאושפזים.37םהבקרה,ביו

,במרקמיםשונים.פרטלמטופלתאחת,היתראוכליםבאופןPOמטופליםבמחלקהמוזנים9:כללי

עצמאי.

:חוזקים

,הותאםלוחאישישלמרקמימזוןוהעשרותתזונתיות,כלישמסייעPOלמטופליםשאוכלים .1

למטפליםבהגשתהמזוןהמתאים.

גבלת,הותאםבשיתוףמרפאהבעיסוק,מזוןלצורךהנאה,גםאםלאמטופלתעםיכולתאכילהמו .2

 עונהלצרכיםהתזונתיים.

 

 

 תחומים לשיפור:

 :תצפיתארוחתצהריים

ביוםהבקרההמזוןשהוגשלאתאםבחלקולתפריטהחתוםע"יהדיאטנית. .1

 מכתבישחרורבתחוםהתזונה:

במכתבזה.התוכנהכרגעמקשהעלהרכיביםשחשובשיכללומההםהוסברבמהלךהבקרה .2

 התייחסותלכלהקטגוריותהנדרשות.

 מחלקתייםפרויקטיםתוכניתלהכשרתצוותים/

 .לאקיימתתוכניתייעודיתלמחלקה .3

 תקשורתרבמקצועית:

קיימתתקשורתממוחשבתשלהדיאטניתרקמולרופאבנושאתוספיתזונה.המידעבנושאיםנוספים .4

פהאובפתקים,ולאתמידמגיעליעדו.ישלמסדתקשורתמתועדתומוסדרתרלוונטייםעוברבעל

מוליתרהמקצועות,ובמיוחדמולהסיעוד.חובהשהאחותתהייהמודעתבזמןאמתלשינויים

 שמבוצעיםבתוכניתהתזונהובמרקמיהמזון.
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 התנהלות הטיפול התזונתי

 מטרותכמותיותמדידותככלהניתן.תיעודמטרותהטיפול:מנוסחותבאופןכללי.ישלתעד .5

 איןהתייחסותשלהדיאטניתלשינוייםבמשקל)רמתבצקתומשקליבש( .6



 מחלקה לסיעוד מורכב תומך:

ה'.-ש"שבימיםא'60דיאטניםסה"כ3במחלקותסיעודמורכבתומךעובדים:כוח אדם

כללי:

 חוזקים:

 זהלשרותהתזונהבביתהחולים.קייםרצףטיפולתזונתיביןדיאטניתמכוןהדיאלי .1

 פרטימזון)כגון:קרקרים,ביסקוויטים,לימון,חלבה(לשעותבהןאיןארוחות.,במטבחהקצהבמחלקה .2

מתבצעותשיחותתאוםציפיותבקבלהבצוותרבמקצועי. .3

 

 תחומים לתיקון ושיפור:

רשומותמחלקתיות:

 סיעודמורכבתומך.לתיבמחלקותישלאפייןבנהליםפנימייםאתתחוםהטיפולהתזונ .1

 עלהדיאטניתלחתוםעלהנחיותלהעשרותבמזוןבלוחהתזונהבמחלקה. .2

מבינותאת,בדגשעלמחלקתהאוכל,כחלקמתהליכיהבטחתאיכותישלוודאכיצוותהמחלקה .3

ההנחיותכגון:מרקםרך+דייסתי)בכלהארוחות(.

שעותהארוחות:

ישלדאוגלפתרוןהולם,לחדראוכלזמןקצרלפניארוחתצהרייםלמטופליםהמגיעיםמאוחר .4

למרווחזמןביןהארוחות.במצבשנוצרכיוםמטופליםהאוכליםאתארוחתהבוקרבסמוךלארוחת

 הצהרייםלאאוכליםאותהכללאואוכליםמעטמאודממנה.

למטופליםהעשרותבמזוןכשהםישלהעדיףמתןהעשרותבמזוןעלפנימזוןייעודיובוודאילהציע .5

 מסרביםלשתותמזוןייעודי.

במחלקותבהןאיןמרפ"עבמקריםהרלוונטייםישלפנותלמנהלתשרותהריפויבעיסוקלקבלתייעוץ. .6

 תצפית ארוחת צהריים 

כליאוכלנאיםפרטלכוסותמפלסטיקבמראה'ביתחולים'.רצוילספקכוסותאסתטיות,במראה .7

 קסכו"םחלקי)כפותומזלגות(.'ביתי'.חול

השולחנותאינםמכוסיםבמפות,איןמפיותאישיות)פלייסמנט(,מפיותמונחותעלחלקמהשולחנות, .8

 פרטלמלחיותבחלקמהשולחנותאיןסטתבלינים/רטבים)כגון:שמן,לימון,פלפל(.
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 האכלה:האכלהבכפפות,נצפתההאכלהבעמידהללאקשרעין. .9

וחהישלהסתובבביןהמטופליםולשאולאםברצונםלקבלשתייהו/אומנהנוספת.במהלךבמהלךהאר .10

הארוחהמטופלתביקשהמהבקריתשתייה.רקאחריהפנייתתשומתלבהמטפליםע"יהבקריתלרצון

 המטופלתהיאקיבלהשתייהוכשמטופליםאחריםראוזאתהחלולבקשגםהםשתייה.

 והתאמהאישית.יםכמוקטשופ,חרדל,מיונזוחזרתלשםשיפורחוויתהאכילהמומלץלהוסיףמגווןרטב .11

פירותבמרקםדייסתילרובמוגשיםכרסקפרימשומר.ישלהגבירתדירותהגשתפירותטרייםבמרקםזה. .12

תבניותהגסטרונומיםבהםמזוןבמרקםדייסתי)מזון'רגיש'(הונחומחוץלעגלתהחימום.יש .13

 עלרצףטמפרטורהתוךדגשעלמזוןבמרקםזה.להקפידלשמור

מראהשאינומעוררתאבוןואףגורםלשינוי המזוןהדייסתישרוףבקצוותובעל'קרום'יבשמעליו. .14

 בסמיכותהמזוןהעלוללפגועבבטיחותצריכתועלידיהמטופל.

 

 מחלקה לשיקום גריאטרי

ה'.-ש"שבימיםא'20סה"כדיאטןעובדבמחלקהלגריאטריהשיקומית1:כוח אדם

.SNAQ:האחיותמבצעותאומדןתזונתיכללי

חוזקים:

 הדיאטןיוזםשיחותעםהמטופליםוניכרכיהמטופליםמכיריםאותוהיטב. .1

הדיאטןמיישםאתהנלמדבהשתלמותבדיקהפיזיקאליתראשצווארממוקדתתזונה. .2

 

:תחומים לתיקון ולשיפור

רשומותמחלקתיות:

 ןתפריטייעודילמחלקתשיקום.אי .1

דיאטניתחתומהעלתפריטהכוללארוחתלילהשבפועלאינהמוגשת. .2

מראיונותעםמטופליםהםשיבחואתהקשרעםהדיאטןוהטיפולהתזונתיעםזאת,עלותלונות .3

רבותבנושאהמזוןלהלןחלקמהן:

 :טעםוזמינותהמזון

שביקשה.מטופלתלאמקבלתמנתדגמדייוםכפי .4

"בשרתפלאםהיהלידזהמשהוחמוץ,מלוחאפשרהיהלאכול","המזוןלאמתובלכראוי","איןעל .5

 השולחןפלפלרקמלח"."נקניקיותמגישיםללאתוספתשלחרדלאוקטשופ".

 "פרטלגבינותאיןזמינותלמזוןנוסף" .6
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רכבתובחוסרירקותטרייםהרובהתלוננועלאיכותנמוכהשלארוחתערבבעיקרבמנההמו .7

ומגוונים.נאמרכיהמזוןלאטעיםורובונזרק."איןסלטטריבארוחתערברקפעםבשבועסלט

פשטידותלאטובותהתלוננוולאהייתההתייחסותמצדהמוסד".הכרוב","

:זמניארוחות

באה."מתחיליםאיןגמישותבזמניהארוחותמטופלשאינורעבאיןאפשרותלדחותאתהארוחהה .8

10:00להעירבחמשבבוקראיןשתייהחמהעםביסקוויטולפעמיםארוחתהבוקריכולהלהיותב

כשחוזריםמטיפול"

:גודלימנהוגיווןהמזון

"כמויותמזוןלאמספיקות)חזרעלעצמובקרבמספרמרואיינים(,מזוןלאמעוררתאבון,איןשפע .9

מגישיםבארוחתבוקרפעםבשבוע"רגיווןבפירותוירקותטריים.וגיוון".התלוננובמיוחדעלחוס

 מגישיםדייסתסולת".ובשארהימיםדייסתקוואקר

נאלציםלבצעהשלמותשלמזוןמהביתכגון:קפהשחור,דברימאפה,פירות. .10

"מתלונניםעלרעבבשעותהלילה","מהערבעדהבוקרצוםארוך". .11

:הגשה

 טיקוסכו"םחלקי"."ספליםוצלחותמפלס .12

 

הנגישות,,:במהלךהבקרהנבדקומרביתהנקודותהנ"לונמצאוכנכונות.ישלשפראתהזמינותסיכום

הכמויותוהמגווןולהתייחסבהתאםלתלונותהמטופלים.

התנהלותהטיפולהתזונתי:

למחלקתלאמבוצעיםומחושביםרישומימזון.הדיאטןמתבססעלהתפריטהשבועישאינומותאם .13

 שיקום.ואינותחליףלטיפולתזונתישנדרשלרובהמטופליםבמחלקותשיקום.

מכתבישחרור:

עקבעומסעבודהרבמכתביהשחרורבתזונהנמסריםרקלחלקמהמטופלים.אםזאת,הדיאטן .14

מדריךאתהמטופליםלפניהשחרור.

:תצפיתארוחתצהרייםבמחלקה

עלובתלונותהמטופליםניצפובזמןהבקרה.ישלצייןשחלקגדולמהנושאיםש

ישלבנותפרוטוקולמעקבאחריישוםהנחיותהצוותהרבמקצועיבתחוםהמזוןכגון:אבזריעזר .15

 לאכילה,מרקם,רמתעזרהבאכילה,הושבה,תוספימזון,תפריטיםמיוחדים.

ישלשמוררצףטמפרטורהבעיקרבמזוןמונחמחוץלעגלתהחימוםומתקרר.במרקםדייסתימזון .16

'רגיש'כמו:מזוןבמרקםדייסתי.
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 :  פיזיותרפיה  . ד

 96% סיעודית ותשושי נפש:  ותמחלק

 97% לסיעוד מורכב תומך:  ותמחלק

 99% מחלקה לגריאטריה שיקומית: 

 96% מחלקה להנשמה ממושכת: 

בתקינת פיזיותרפיה ברמה המוסדית.  %14הציון משקף חסר של  

 93%הציון הינו  –הבא לידי ביטוי בנספח א  4%נצפה חוסר של  -סיעוד מורכב תומך 

 56%הציון הינו  –הבא לידי ביטוי בנספח א  40%נצפה חוסר של  -הנשמה ממושכת 

 

 :החוזקים בעבודת הפיזיותרפיה

 :ארגון השרות

ז.מנהלתהשירותפיזיותרפיסטיםהעובדיםבמחלקותהאשפו17שירותהפיזיותרפיהבמוסדמונה

ותיקהבמוסדובעלתניסיוןרבבתחוםהגריאטריה.בנוסףלמחלקותהאשפוז,אחראיתמנהלתהשירות

הבשעותהבוקרואחרהצהריםבימיו'-עלשיקוםהיוםוהמכוןהאמבולטורי.השירותניתןבימיםא

הפעילות.בשעותהבוקר.בימיו'נערכותקבלותלמטופליםחדשיםשהגיעולמחלקות

35בנוסףלשעותהפעילותבמחלקותמוקצותשעותניהוללמנהלתהשירותולאחראיתחוםבהיקףשל

ש"ש.שעותניהולאלאבאותלידיביטויבסטנדרטהטיפוליהגבוהשלשירותהפיזיותרפיהבמוסד.

העבודהמתנהלתעלפינהליםפנימייםותוכניתעבודהבכלהמחלקות.

(A)פיזיותרפיסטאחראי.בנוסףמונואחראיםבכירלשיקום,הנשמהממושכת,בניןישןלכלמחלקה

הוגדרונאמנינושאבצוותהפיזיותרפיהבנושאיםכגון:מניעתזיהומים,ועדתושירותאמבולטורי.

התעמרות,הדרכהקלינית,וטכנולוגיהמתקדמת.

במחלקותהבניין4ו(A)במחלקותהבנייןהישן2עובדיכוחעזר.6לעזרתהפיזיותרפיסטיםבמחלקות

ש"ש.עבודתהסייעיםמשפרתמאדאתיעילותעבודתהפיזיותרפיסטים252.סךהכלהיקףשל(B)החדש

ואתאיכותהטיפולהניתן.

 תקשורת תוך צוותית:

פ ובעל וואטסאפ קבוצת הממוחשבת, הרשומה באמצעות מתקיימת הפיזיותרפיה בצוות ה.התקשורת

פעםבשבועייםבימיד'בועובדיםכלהפיזיותרפיסטים,מתקיימותישיבותצוות.ישיבותהצוותעוסקות

בנושאיםהקשוריםלתוכניתהחת"שהמוסדיתוכןלנושאיםמקצועייםנוספיםכגוןחוויתהמטופל,הצגת

תיאורימקרה,העשרהבנושאטכנולוגיותחדשותועוד.
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בהעםאחראיהתחוםהשוניםלצורךעדכונים,קביעתמדיניותשישלהטמיעפעםבשבועמתקיימתישי

במחלקותומציאתפתרונותלקשייםשעולים.

פעםבשנהמתקייםתהליךמשובלכלהעובדים.שאלוןהמשובנבנהעלידימנהלתהשירותוהינומקיף

עםמש קשר יוזמה, הדרכה, יכולתמקצועית, משמעת, נושאיםכגון אפשרותלשיחהוכולל פחותומתן

פתוחה.

 :רישום ותיעוד

התיעודמתבצעבאמצעותרשומהממוחשבתבתכנת"אבות".

 :חדר פיזיותרפיה וציוד טיפולי

 הישן בבניין השונות. המחלקות את המשמשים פיזיותרפיה חדרי שישה החולים חדרי2(A)בבית

 דריםנוחיםומשריםאוירהנעימהלטיפול.הח חדריפיזיותרפיה.4(B)פיזיותרפיהובבניןהחדש

 חדריהפיזיותרפיהמצוידיםבציודטיפוליבסיסי.

 :ציוד תומך לישיבה וניידות

קייםתהליךשלרכישתציודחדשוהחלפהותיקוןשלציודישן.מנהלתהשירותמעורבתבהמלצהעל

ציודטיפולילחדריהפיזיותרפיהוכןלציודמוסדימתאים.

 :תקשורת בין צוותית

מטופליםמתבצעותתוךשימושב"המלצות"ברשומה והנחיותלגבי התקשורתעםהצוותהרבמקצועי

הממוחשבת.כלאחראימחלקהמשתתףבישיבותהצוותהרבמקצועיומדווחבהתאם.תוכניתהטיפול

הנ פי על מתבצעות במחלקות יזומות הליכות במחלקות. מפורסמת ורשימההיומית/שבועית חיות

החתומהעלידיהמטפלים.לכלמטופללוחתקשורתהמבטאאתיכולתהעצמאותשלובמעבריםושימוש

באביזריעזראישיים.מנהלתהשירותמשתתפתבפורוםראשיהתחומים.

ישיבותראשיהתחומים, ישיבותצוותבכיר, שירותהפיזיותרפיהמעורבבפעילותמוסדיתרוחביתכגון

ליאטיבית,ועדהלמניעתהתעמרות.ועדהפ

 :הדרכה

הדרכהניתנתבכלהמחלקות,ברמותשונות:

  חדש עובד ידי–הדרכת על הדרכה אישור גם המחייב "טיולים" טופס ממלא חדש עובד כל

הפיזיותרפיה.כלפיזיותרפיסטמבצעהדרכותלעובדיםחדשיםבמחלקהשלו.ההדרכהמבוצעתעל

פרימיםלאחרההדרכהגםמבוצעתתצפיתלבדיקתהטמעתההדרכה.ההדרכהפיטופסייעודי.מס

 מתועדת.

 הדרכותמחלקתיותמבוצעתבנושאיםכלליםאובנושאיםהקשוריםלמטופליםספציפיים.ההדרכות

 מבוצעתעלידיפיזיותרפיסטהמחלקהומתועדות.בכלהדרכהמחלקתיתנוכחתהאחותהאחראית.
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 מוסד שנתיות הדרכות התקיימו האחרונה השנה במהלך מטפלים. יריד במסגרת מתקיימות 2יות

 הדרכות.האחתבנושאשרירשלדוהשניהבנושאניהולסיכונים.ההדרכותמתועדות.

  סטודנטים בבית–הדרכת מתקיימת שונות מאוניברסיטאות לפיזיותרפיה סטודנטים הדרכות

 שיקומית.החוליםבמחלקותההנשמההממושכתוהגריאטריהה

 השתלמויות והעשרה:

מרביתהפיזיותרפיסטיםמשתלמיםבתחומיםמקצועייםרלוונטייםלאוכלוסייתהמאושפזיםבביתהחולים.

סדנאות2תקיימותבתאוםעםההנהלה,כלשנהמתאפשרתיציאהלקורסחיצונילפיזיותרפיסטיםאומ

נושאהתחוםהנשימתיוהטיפולהנוירולוגי.בבמסגרתהרשתלסרוגין.במהלךהשנההתקיימוקורסים

 פרויקטים מיוחדים:

 מתוכנןפרויקטבנושאהדרכותלעובדיםחדשיםתצפיותומתןדיווחתוךניתורההדרכותבתוכנת

  גוגלדוקס.בשלבזהניתנההדרכהלאחראיהתחומים.

 הכנתחצישולחניתלמטופליםבעזרתמחלקתתחזוקה+שולחןפעילותבזמןהפנוילמטופלים. 

 תהליךהתמקצעותבנושאשבריצווארירךלצוותהרבמקצועי.מתוכננותהרצאות,תיאורימקרה

 בתהליךתכנון.–וטיפוליםמשותפים

 תצוותמשותפות,הצגתתיאורמקרה.שיתוףפעולהביןשירותהפיזיותרפיהוהקלינאותתקשורת.ישיבו

 שימושבכליםטיפולייםהדדיםוזיהויקשיייציבההמשפיעיםעלתחוםהאכילה,התקשורתוהבליעה.

 גיבושקוויםמנחיםלנושאמניעתפצעילחץ.הצגתמחקרלצוותהבכיר. 

 מתןהרצאהבפרויקט"ביתקפה"בנושאשיקוםלמטופליםשיצאולביתהקפה. 

 

 :    ים למחלקה סיעודית/תשושי נפשדגש

 היקף כוח אדם וארגון השרות:

 עובדים הנפש ותשושי הסיעודיות שמונבמחלקות של בהיקף פיזיותרפיסטים 156ה שבועיות. שעות

.אשרעוזריםבעיקרבשינועהדייריםמהמחלקותלחדריהפיזיותרפיהלעזרתםארבעהעובדיכוחעזר

 ה ותיעוד:הערכת מטופל בפיזיותרפי

מבוצע פיזיקלי מעקב סעיפיו. בכל ומלא הדייר לקבלת הראשון בשבוע מבוצע ראשוני פיזיקלי אבחון

לפחותאחתלשלושהחודשים,אךבחלקםבוצע"העתקהדבק"ממעקבקודם.

 תהליך וסוג טיפול )פרטני, בקבוצה(:

לכלדיירנבניתתוכניתטיפוליםהמתאימהלו.

בשבוע.2-3מרביתהדייריםמקבליםטיפוליפיזיותרפיה.תדירותטיפוליםממוצעתבמחלקותהסיעודיות
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הדיירים מן ממחצית יותר מעט הנפש תשושי מרבית,במחלקת כאשר פיזיותרפיה, טיפולי מקבלים

בשבוע.1-2המטופליםמשתתפיםבטיפולקבוצתיומעטמקבליםטיפולפרטני.תדירותטיפוליםממוצעת

באופןסדיר,ביוםושעהקבועים.בכל(למעטתשושינפשג)תימתקייםבכלהמחלקותטיפולקבוצ

המחלקותמתקיימתקבוצתהפעלהכללית.במחלקותתשושיהנפש,מתקיימתקבוצתפיזיותרפיה

ייחודיתנוספת.

 תקשורת בין צוותית:

ודשבדיוןעםאחותואחתלחהפיזיותרפיסטהאחראיבמחלקהמשתתףבישיבותהצוותהרבמקצועי

רשימתמעקבהליכה,נמצאתבכלמחלקה.מרביתהרשימותחתומותכנדרש,.אחראיתמחלקה

,הרשימהחתומהבאופןחלקי.הבמחלקהסיעודיתבמחלקתתשושינפשאו

 הדרכה:

בזמןהמעברעלמנתלהעריךאתעימוהפיזיותרפיסטמשתתףכחלקמהדרכתעובדחדשבמחלקה

.,אךחסרלכךתיעודרוטינילפיהפיזיותרפיסטים,הםמשתתפיםבמעבריםגםבאופן.עעבודתו

 

 :      דגשים למחלקה לסיעוד מורכב תומך

 היקף כוח אדם וארגון השרות:

60ש"ש,סה"כ20בכלאחתמהמחלקותלסיעודמורכבתומךעובדתפיזיותרפיסטיתאחתבהיקףשל

מחלקותלסיעודמורכב.עובדי2בונמצאות(A)אחראיתבניןישןש"ש.בנוסףלאחראיותהמחלקה,יש

כוחהעזרמסייעיםבשינועמטופליםלחדריהפיזיותרפיה.

 הערכת מטופל בפיזיותרפיה ותיעוד:

הערכהראשונהמתועדתהמועד.ההערכותמלאות.הערכותחוזרותמשקפותאתמצבהמטופלבצורהטובה.

קלסרידני.טיפוליםיומייםמתועדיםב

 חדר פיזיותרפיה וציוד טיפולי:

הטיפוליםניתניםבחדריהפיזיותרפיהבשניהבניינים.החדריםמאובזריםבציודבסיסינדרש.

 התאמת ציוד ואביזרי עזר:

מרביתהמטופליםיושביםבצורהנוחהובטיחותית.ניכרמאמץלשפרישיבהבאמצעיםהקיימים.עובד

ציודבלויואיתורציודלאתקיןוהחלפתו.כוחהעזרעוזרבתיקון

החלתהליךשלייצורכריותייעודיתומותאמותלצורךשינויתנוחהלמטופלים.

 תהליך וסוג טיפול )פרטני, בקבוצה(:

לכלמטופלמותאםטיפולפרטניו/אוטיפולבקבוצהעלפיתכניתהטיפולהייעודיתובהתאםלצרכיו.

חלקמתכניתהטיפול.תדירותהטיפולנקבעתכ
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ב'טיפולבקבוצהבנושאלסעודמרכבתומךא'טיפולבקבוצהכללי.במחלקהלסעודמרכבתומךבמחלקה

נשימתי.הקבוצותמתקיימותפעםבשבוע.

 

 תהליך שחרור מטופל:

איןקשרעםהיחידותלהמשךטיפול.. מטופליםהמשתחרריםמקבליםמכתבסיכוםמהפיזיותרפיסטית

 ת בין צוותית:תקשור

הפיזיותרפיסטיותהעובדתבמחלקותמשתתפותבישיבותהצוותהרבמקצועיומתעדותבהתאם.

רשימתהליכותיזומותנמצאתבמחלקותכוללתיעודביצועעלידימטפלים.

 

 :    דגשים למחלקה לגריאטריה שיקומית

 היקף כוח אדם וארגון השרות:

10שעותשבועיות.לאחראיתהמחלקהמוקצותעוד116היקףשלפיזיותרפיסטיםב8במחלקהעובדים

.השירות6:30-15:00ימיםבשבועבןיהשעות6שעותניהוליות.בנוסףעובדתכוחעזרנמצאתבמחלקה

ה'.ביוםו'ניתןמענהלקבלותשלמטופליםחדשים.-ניתןבימיםא'

עבודהבמחלקותהנוספות.טיפוליםניתניםהחללכלפיזיותרפיסטתוכניתעבודהיומיתשונהבהתאםל

.תוכניתהעבודההיאשבועיתונכתבתעלידיאחראיתהמחלקהבתאום15:30ועדהשעה8:00מהשעה

עםהמקצועותהנוספים.לכלמטופלפיזיותרפיסטקבוע.

עזרהבנושא בזמן, בשירותהפיזיותרפיהעוזרתבהבאתמטופליםלטיפול וסדרעובדתכוחהעזר ציוד

במכוןהפיזיותרפיהוכןעוזרתבשמירהעלמטופליםבזמןהקבוצה.

שימוש לנעילתתיק, כוללתהתייחסות הבקרה התיקים. על שבועית בקרה המחלקהמבצעת אחראית

בכליהערכה,ביצועהערכותשבועיות.הבקרהמתועדתעלגביטופס.

 הערכת מטופל בפיזיותרפיה ותיעוד:

טיפוללטווחהקצרהנהמתבצעתבזמן.הערכהמקיפהומלאהוכוללתהתייחסותלמטרותהערכהראשו

וכןתוכניתטיפול.ךוהארו

כלהטיפוליםהיומייםמדווחיםבמחשב.פעםבשבוענרשםדיווחמקיףלישיבתהצוות.התיעודכוללגם

הנחיותשניתנולצוותהמטפל,שיחותעםמשפחהוכלשינויבמצבהמטופל.

דיווחיםעלידיסטודנטיםמתבצעיםעםשםהסטודנט.

 התאמת ציוד ואביזרי עזר:

נוחה בצורה יושבים המטופלים מרבית הגדול. ברובו חדש שיקומית לגריאטריה במחלקה הציוד

ובטיחותית.
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קייםתהליךשלהתאמתתותבתגפייםלמטופלים.המטופליםנשלחיםלרופאמורשהמטעםמכוןלואיס.

טופליםמופניםלטכנאיתותבותומכשיריםעלפיבחירתם.המ

הפיזיותרפיסטיםמעורביםבדיוןבנושאשימושבאמצעיםלהגבלה.

 

 תהליך וסוג טיפול )פרטני, בקבוצה(:

דקותבהתאםלאופי30-45פעמיםבשבוע.משךזמןהטיפולהינו5כלהמטופליםמקבליםטיפולפרטני

ו'מתקיימ תקבוצתהפעלהכלליתעלידיהפיזיותרפיסטהנמצאבמחלקהובעזרתעובדתהפגיעה.בימי

כוחהעזר.

 תהליך שחרור מטופל:

במהלךהאשפוזולקראתשחרורמתבצעותשיחותעםהמטופלובניהמשפחה.השיחותמתועדות.

המשךקייםקשרעםהיחידותלהמשךטיפולשלקופותהחולים.מכתבהשחרורמועברבפקסליחידהל

טיפולוכןניתןעותקלמטופל.

קיימיםדפיהדרכהלמטופליםבנושאמניעתנפילותוציודלהשאלהשניתניםלחלוקהבעתהשחרור.

 תקשורת בין צוותית:

יםבשבוע.אחראיתהמחלקהמשתתפתבישיבותהצוות.יישיבותצוותרבמקצועימתקיימותפעמ

מטפלי ידי על יזומות הליכות לגבימתבצעות הפיזיותרפיסטים של הנחיות עם מובנה טופס קיים ם.

מרחקיהליכהואמצעיעזר.הטופסחתוםעלידימטפליםלאחרביצועההליכה.

בימיו'מגיערופאשיקוםלייעוץ.הקשרמתבצעבאמצעותמחברתקשרוכןדרךרופאיהמחלקה.

ליםכאוביםעלמנתשיקבלומשככיכאביםקיימתתקשורתביןצוותהפיזיותרפיהוהסיעודלגבימטופ

לפניטיפוליפיזיותרפיהאולפניביצוערחצהעלידיהצוותהסיעודי.

 

 :דגשים למחלקה להנשמה ממושכת

 היקף כוח אדם וארגון השרות:

ה'.הפיזיותרפיסטהאחראי-משרות,בימיםא'3.05פיזיותרפיסטיםבהיקףכוללשל4במחלקהעובדים

המחלקהבעלניסיוןרבבתחוםהטיפולהנשימתי.שניפיזיותרפיסטיםנוספיםעובדיםבמחלקהכמעטעל

מפתיחתה.פיזיותרפיסטיתרביעיתחדשהבמחלקה.

 תקשורת תוך צוותית:

בכלבוקראחדהפיזיותרפיסטיםמקייםסיבובבוקרודיוןעםהצוותהסיעודילגביהשינוייםשחלובמצב

ןיוםהעבודהמתבצעבהתאםלמצבהמטופליםולצרכים.המטופלים.תכנו
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 הערכת מטופל בפיזיותרפיה ותיעוד:

הערכהראשונהוהערכותחוזרותמתועדותבמועדומשקפותאתמצבהמטופלואתרצףהטיפול.מכתב

שחרורנמסרלמטופלהמשתחררמהמחלקה.

 חדר פיזיותרפיה וציוד טיפולי:

המאובזר.מאזהבקרההקודמתהותקנווילונותהצללהלטובתבתוךהמחלקהחדרפיזיותרפי

המטופליםוהצוות.

 התאמת ציוד ואביזרי עזר:

לכלמטופלשיורדמהמיטהמותאםכסאגלגלים/כורסאגריאטריתבהתאםלצרכיו.החלטהעלהורדה

מהמיטהמתקבלתבדיוןרבמקצועיבהשתתפותרפואה,סיעודופיזיותרפיה.

 יפול )פרטני, בקבוצה(:תהליך וסוג ט

לכלמטופלפיזיותרפיסטמטפלקבוע.יחדעםזאת,כלהפיזיותרפיסטיםמכיריםאתכלהמטופלים.

טיפולבקבוצה תכניתהטיפולנבניתלכלמטופלבהתאםלמצבוולצרכיוומשתנהבהתאםלשינויבמצב.

מתקייםכאשרישמטופליםשטיפולזהמתאיםומועיללהם.

 ן צוותית:תקשורת בי

שבועייםמתקייםבקורשלכלהצוותהרבמקצועיבמחלקה.-אחתלשבוע

ניכריםשיתופיפעולהטוביםעםהסיעודומקצועותהבריאות.

 הדרכה:

לאורהתחלופההגבוההשלעובדיכוחעזרבמחלקה,ניתנולאחרונההדרכותרבותלעובדיםחדשים.

בדיםבמחלקההספיקולקבלהדרכהמסודרת.עדייןאיןהתייצבותשלהצוותולאכלהעו

סטודנטיםלפיזיותרפיהעובריםבמחלקההתנסותנשימתית.הפיזיותרפיסטהאחראיעלהמחלקה

משמשמדריךקליני.

 השתלמויות והעשרה:

שלושהפיזיותרפיסטיםבעליהרשאהלשאיבתכיחתוךקני.שנייםמהםעברוקורסחיצונילטיפול

התקייםבמקוםקורספנימילפיזיותרפיסטיםהעובדיםבמוסד.הפיזיותרפיסטיתנשימתי.בנוסף,

החדשהבמחלקהטרםעברההכשרהמסודרת.

 

 תחומים לשיפור ותיקון

 כללי:

 לצרףנציגמשירותהפיזיותרפיהלוועדתניהולסיכוניםבמיוחדבכלהקשורלמניעתנפילות. .1

 יםוציודלישיבהוניידותבהתאםלחוברתההצטיידות.להמשיךולציידאתביתהחוליםבמיטות,מזרנ .2

להקפידשהדיווחלישיבותהצוותמתועדבישיבותהצוות. .3
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 מחלקה סיעודית/ תשושי נפש:

נצפומספרדיירים)לדוגמאבמחלקהסיעודיתבובתשושינפשא(אשריושביםלידשולחןאשראינו .1

 מותאםלהםבגובה.

תעדבצורהברורהיותראתתהליךהסקתהמסקנותוהפעולותשננקטוחריג"ישלאירועבמקרהשל" .2

 נוספיםבעתיד.אירועיםעלמנתלמנוע

 במחלקהתשושינפשג,ישלהתאיםאתתוכניתהעבודההשבועית,לשעותעבודתהשל

הפיזיותרפיסטית,לטיפוליםשניתניםבפועל.

 מחלקה לסיעוד מורכב תומך:

 אימותליכולתהתפקודיתושינויתוכניתהטיפולבהתאם.להקפידעלמטרותטיפולהמת 

 להתאיםאתהטיפולבקבוצהליכולתהמטופליםולערךהמוסףשלהפיזיותרפיסטבטיפול. 

 מחלקה לגריאטריה שיקומית:

 לערוךחשיבהמחודשתבנושאמכתבהשחרורעלמנתלשיםדגשעלהיכולותהתפקודיותושימוש

 בכליהערכה.

 טופסההדרכהכךשיכלולפרטיםמלאיםשלמטפליםומעביריההדרכה.לבדוקאת 

 מחלקה להנשמה ממושכת:

 .להתאיםאתכוחהאדםהעובדבמחלקהלנדרש,בהתאםלתפוסה 

 בתחוםטיפוללוודאכיברשומתהמטופלישנההתייחסותמספקתלפרמטריםנשימתייםומטרות

 הנשימתי.

 ף.להכניסלטופסההדרכהגםהדרכתמנו 

 

 

 סיכום:

שירותהפיזיותרפיהשומרעלרמהמקצועיתגבוההמאדבכלהמחלקות.מושםדגשרבעלהכשרה

וחניכהשלפיזיותרפיסטיםחדשיםלצורךשמירהעלהרמההמקצועית.העבודהבכלהמחלקותמאורגנת

ועלפיהנהלים.שירותהפיזיותרפיהמעורבבנושאיםרוחבייםבמוסד.

 .וניםנעשיםמאמציםרביםומושקעזמןרבבהדרכותשלמטפליםחדשיםבחודשיםהאחר

להקצותמשאביםנוספיםלצורךההדרכותעלמנתלאלפגועבעבודההשוטפתובטיפולהישירמומלץ

.ישלוודאשהדרכותהכרחיותאלאלאיפגעובטיפולהשוטףבמאושפזים.
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  :ריפוי בעסוק  . ה

 84%: סיעודיות ותשושי הנפש  מחלקות 

 66%לסיעוד מורכב תומך:  מחלקות 

 82%לגריאטריה שיקומית :  מחלקה

 67%להנשמה ממושכת  :  מחלקה

בתקינת ריפוי בעיסוק ברמה המוסדית.  %15הציון משקף חסר של  

 62 הציון הינו % –הבא לידי ביטוי בנספח א  4%נצפה חוסר של  -סיעוד מורכב תומך 

 77%הציון הינו  –הבא לידי ביטוי בנספח א  5%של  נצפה חוסר –גריאטריה שיקומית 

 32%הציון הינו  –הבא לידי ביטוי בנספח א  35%נצפה חוסר של  -הנשמה ממושכת 

 

תחלופתמנהלתשירות,עזיבה–בשנההאחרונהשירותהריפויבעיסוקעברשינוייםמשמעותייםכללי: 

םארגונייםוניהולייםחשוביםבשירות,ונראהכיוקליטהשלצוותחדש.מנהלתהשירותמובילהשינויי

תהליךהגדילהשלהשירותמתנהלבצורהנכונהויסודית.ישלציין,כיישנומחסורבכוחאדםבשירות

בעיקרבמחלקותלהנשמהממושכתוסיעודמורכבתומך.

רוחותהבוקרבבקרהנראהכיבמוסדישנומחסורבכוחאדםמטפלומיומן.בזמןהבקרהנראהכיא

במחלקותנמשכועדלשעהמאוחרתעקבכךופעילותהתעסוקההחלהמאוחר.



 מצבת כוח אדם:

מהןהחלולעבודבשנההאחרונה(,עובדותבחלקימישרהשונות,6מרפאותבעיסוק)9:ריפויבעיסוק

 ש"ש.השירותניתןחמישהימיםבשבוע,בשעותהבוקרוהצהריים.228סה"כ

 שעותעלפימחלקות:חלוקתה

ש"ש25ניהול שירות: 

 ש"ש63מחלקות סיעודיות ותשושי נפש:  

  ש"ש15מחלקות לסיעוד מורכב תומך:  

  ש"ש75מחלקה לגריאטריה שיקומית: 

  ש"ש50מחלקה להנשמה ממושכת: 

דותבוגרותלימודיםבריפויבעיסוקלפנימבחןהרישוי,עוב2מדריכותתעסוקה,מהן16תעסוקה:

פעילותהתעסוקהמתקיימתבשעותהבוקר.בנוסף,מתקיימת ש"ש.484כ"בחלקימישרהשונות,סה

פעילותבשעותאחרהצהרייםע"ימדריכותתעסוקהומפעיליםחיצוניים.
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 חלוקת השעות על פי מחלקות:

.ש"ש268מחלקותסיעודיותותשושינפש:

.ש"ש123מחלקותלסיעודמורכבתומך:

.ש"ש30מחלקהלגריאטריהשיקומית:

.ש"ש63מחלקהלהנשמהממושכת:

 

 ניהול וארגון שירות:

לאחרונהמינתהמדריכתתעסוקה–מנהלתהשירותהובילהשינוייםמשמעותייםבמבנההשירות

אחראיתעלתחוםהתעסוקהבמוסדכולו,כמוכןישנןבצוותמרפאותבעיסוקאחראיותעלהשיקום

םהיום.מנהלתהשירותעוסקתבגיבושהצוותכולו,מכלמחלקותהמוסד,באמצעותהקמתחדרושיקו

צוותבבנייןהחדש.בנוסף,שלאכמובעברכלהמרפאיםבעיסוקבמוסדשעובדיםבמחלקתהשיקום

עובדיםבמחלקהנוספתבמוסד.כלהשינוייםשנעשומעוגניםבנהליםפנימייםשנכתבובשירות.

ריפויבעיסוקבשיתוףעםהפיזיותרפיהבמוסדמדריכיםמטפליםבאופןנקודתיבמחלקותצוותה

לטיפולהשוטףבמטופלים.לאחרונה,בשלגיוסמטפליםמתמשךההדרכותםבתחומיםהרלוונטיי

גוזלותמשאביזמןמעברלמקובלבשגרה.

חשבוןהשעותהמוקצותמרביתהמרפאיםבעיסוקמטפליםבמטופליםבשיקוםהיוםוזאתעל

הטפולבשיקוםהיוםמקבלעדיפותעלפניהטיפולבמחלקות.למחלקות.

 הדרכה ותקשורת : 

עקבתחלופתצוותריפויבעיסוקוקליטתצוותחדשמנהלתהשירותעוסקתבאופןאינטנסיביבהדרכת

ופעםבחודשמתקיימתהצוותמידישבוע.מתקיימותישיבותלכלצוותהריפויבעיסוקפעםבשבוע,

ישיבהשלצוותהתעסוקה.המרפאיםבעיסוקמשתתפיםבישיבותהצוותהרבמקצועיהמתקיימות

במחלקותהשונות.מנהלתהשירותמשתתפתבישיבותשלהצוותהבכירבמוסד.השירותשותףבוועדות

שירותהריפויבעיסוקמוסדיותהכוללותועדהפליאטיביתהמתכנסתפעםברבעוןוועדתתרבות.בנוסף,

מעורבבתוכניתחת"שמוסדית.מנהלתהשירותמדריכהסטודנטיםלריפויבעיסוקבמוסד.

 : השתלמות מקצועית

2המרפאיםבעיסוקיוצאיםלהשתלמויותמקצועיותבעידודהנהלתהמוסד.בנוסףהובאולמוסד

ולימיעיוןבשנההחולפת.השתלמויותמקצועיותלמרפאיםבעיסוק.מדריכותהתעסוקהלאיצא

תנאים פיזיים וסביבה:

6בבנייןהחדשמכוןריפויבעיסוקבמחלקתשיקוםובומטבחטיפוליוחדראבחונים,חדרצוותובו

מחשביםלרשומותרפואיות,חדרתעסוקה,וחדרהמשמשכמשרדלמנהלתהשירות.בבנייןהישןחדר

mailto:XXX@moh.health.gov.il
mailto:call.habriut@moh.health.gov.il


 

 האגף לגריאטריה
 משרד הבריאות

48  

Division of geriatrics 
Ministry of Health 

 91010ירושלים  1176ת.ד.
call.habriut@moh.health.gov.il 

 02-5655969פקס:      5400*  טל:

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

 

 13-14.5.2019נאות המושבה מיום סיכום הבקרה בבית החולים 

 

מטופלים,חדרסנוזלן,חדרתעסוקהומחסןלאחסוןהציוד.חדר2-ריפויבעיסוקקטןובוניתןלטפלב

ריפויבעיסוקבמחלקתמונשמיםהוסבלחדראישפוז.

 ציוד ואביזרים:

טאבלטיםלכלהמחלקות.במכוןהריפוי9:קיימיםכליהערכהוטיפולבריפויבעיסוק.בשירותריפויבעיסוק

ניידבשיתוףעםשירותהפיזיותרפיהבמוסד.x-boxל.ישנומיטות,מטבחטיפוליוסופרלתרגו2בעיסוק

קייםציודואביזריםלהפעלתהמטופליםבתעסוקה.ישנותקציבשוטףלציודמתכלהבתעסוקה.תעסוקה:

פעילותהתעסוקהמתקיימתבשעותהבוקרבמחלקותוכוללתפעילותפרטניתוקבוצתיתעל: תעסוקה

מתקיימתפעילותעלידימפעיליםחיצונייםוכןע"ימדריכותתעסוקהפיתוכנית.בשעותאחרהצהריים

פעמיםבשבועבכלהמחלקותחוץמשיקום.הפעילותמגוונתוכוללתהפעלהעםמוזיקה,ריקודובעלי3

חיים.מדריכותהתעסוקהבמחלקותעוזרותבהאכלתמטופליםהזקוקיםלעזרה.

מיוחדים: פרויקטים

הריפויבעיסוקבמוסדלצוותהמטפלולבניהמשפחה.במחלקותהכרוניותובסיעודבשירותציינואתיום

מורכבתומךהחלובפרויקטשליציאהלבתיקפהעםמספרמטופליםבתדירותשלפעםבשבועיים.

 

 תחומים לשיפור ותיקון כללי:

ומךישלהשליםאתתקינתכוחהאדםבמחלקותבמוסד,בעיקרבמחלקותלסיעודמורכבת .1

והנשמהממושכת.

 ישלהמשיךולעודדאתצוותהריפויבעיסוקלצאתלהשתלמויותמקצועיות. .2

מומלץלשלוחמרפאיםבעיסוקלקורסהדרכהקליניתובכךלהגדילאתמאגרהמדריכותשיוכלו .3

 להדריךסטודנטיםלריפויבעיסוקבשירות.

 ישלאפשרלמדריכותהתעסוקהלצאתלימיעיוןבתחום. .4

 אחראיתהתעסוקההחדשהלקורסהבסיסילמדריכותתעסוקהבגריאטריה.וחאתמלץלשלמו .5

 במחלקותלהנשמהממושכתחסרמכוןריפויבעיסוקכפיהנדרש. .6

 ישלהצטיידבציודטיפוליטכנולוגימתקדםבריפויבעיסוקבעיקרבמחלקהלגריאטריהשיקומית. .7

 הקייםבמוסד.מומלץלתפעלבאופןמלאיותראתחדרהסנוזלן .8

 

 מחלקות  סיעודיות ותשושי הנפש : 

 התערבות בריפוי בעיסוק :

פריסתשעותעבודתהמרפאותבעיסוקבמחלקותהכרוניותאינהקבועה,אלאמשתנהבהתאםלצרכי

המערכתהמוסדית.קייםמחסורבכוחאדםבריפויבעיסוקאשרעקבותיובאיםלידיביטויבתוצריעבודת
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ועל.כמוכן,קיימיםפעריםביןהמחלקותכתנאינילווהלוותקהמקצועישלהמרפאותבעיסוקהשרותבפ

המרפאותבעיסוקהתרכזובהשלמתקבלותלמטופליםהמרובותאשרנקלטולאחרונה)הוותיקותוהחדשות(.

ייםבודדיםההתערבותבריפויבעיסוקכוללתטיפוליםפרטנבלותוהמעקביםהתקופתייםסדירים.במוסד.הק

רישוםרצףהטיפולוהעדכוניםעלשינוייםבמצבושלספורות.וקבוצותטיפוליותרוחביות)קבוצותשווים(

במחלקותתשושיהנפששנבדקוישיבותהצוותהמוסדיותאינןסדירות,אינומוקפדבכלהמחלקות.-המטופל

בחלקןחסרייצוגשלריפויבעיסוק.

יקטיםמיוחדיםאשרמטרתםהעצמתהדיירתוךשימושבסביבההחיצוניתמתקיימיםבמוסדמספרפרו

)סביבהמוסד(כאמצעי.

 פעילות תעסוקה:

מדריכותבידי–הצהרייםאחרבשעותגםימיםושלושהבשבועבקריםפעילותהתעסוקהמתקיימתשישה

.חיצונייםומפעיליםהתעסוקה

לתמהילהדייריםבמחלקותהשונות.פעילותהדייריםשנצפתההייתהמותאמתחלקית

לוחותהפעילותבמחלקותאינםמשקפיםנאמנהאתמגווןהפעילויותהמתקיימותבמחלקהלאורךהשבוע.

לוחותההתמצאותמונגשיםשפתיתלמטופלים.

קיימיםפעריםברמתהפעלתהמטופלים,בתיעודרישומיהתעסוקהואףבקישוטהסביבתיביןהמחלקות

 השונות.

 

 תחומים לשיפור ותיקון:

ישלהשליםאתתקינתכוחהאדםהנדרשתעלפיהנוהלבמחלקות..1

.ישלשקולמחדשאתמבנהחלוקתשעותהעבודהביןמחלקותהמוסדהשונותבהרכבן.2

.ישלחדדאתההבדלביןמטרותהטיפוללטיפולהמומלץבריפויבעיסוק.3

לשקףאתהדיוןהרב–עיסוקבישיבותהצוותהרבמקצועיות.עלתיעודהמידעהמקצועיבריפויב4

מקצועיהמתקייםבישיבהואתתוכניתהטיפולהנקבעתלאחריו.

אתהטיפולהפרטניוהקבוצתיהניתןבמחלקות.להרחיבשי.5

לרכושציודמגוון)אשריכלולגםאמצעיםטכנולוגייםמסוגיםשונים(לצורךהפעלהמותאמתשליש.6

הילהדייריםהמשתנהבמחלקות.תמ
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 לסיעוד מורכב תומך ותמחלק

מחסורמשמעותיבכוחאדםבריפויבעיסוק.לסיעודמרכבתומךבמחלקותכללי:

התערבות טיפולית:

במחלקתסיעודמורכבתומךא'לאמתבצעתהתערבותטיפולית,אלאלפיקריאהמיוחדת.לא

עקביםתקופתיים,ולאמתבצעתהתערבותפרטניתאוקבוצתיתמתבצעותקבלותלמטופליםחדשים,מ

בריפויבעיסוק.

במחלקתסיעודמורכבתומךב'מתבצעותקבלותלכלמטופלחדשאךלאבתדירותהנדרשת.מעקבים

תקופתייםמתבצעים,אךגםלאבתדירותהנדרשת.מתקיימתהתערבותפרטניתבריפויבעיסוק

מתאביזריעזרוטיפוליםפרטנייםלמספרמטופלים.הכוללתהתאמתסדים,התא

 פעילות תעסוקה:

מתקיימתפעילותתעסוקהקבוצתיתופרטניתבמחלקות,אךחסרמתןמענהמספקבתעסוקה

למטופליםהירודים.

פעילותהתעסוקהמתבצעתבחדריהאוכלהמרווחיםוהמוארים.בחלקמןהמחלקותתנאים פיזיים: 

 אפשרותהוצאתמטופליםהחוצה.מרפסותמרווחותהמ

 

 תחומים לשיפור ותיקון: 

 ישלמלאאתתקינתכוחהאדםבהתאםלנהליםבכלמחלקותהסיעודמורכבתומךבמוסד. .1

 ישלהרחיבאתההתערבותהטיפוליתבריפויבעיסוקלכללהמחלקות. .2

וישלהקפידעלישלבצעקבלותומעקביםתקופתייםלכללהמטופליםבכלהמחלקותבאופןשוטף, .3

 התדירותהנדרשתבנהלם.

במעקביםהתקופתייםישלוודאכינקבעותמטרותטיפולספציפיותומותאמותבריפויבעיסוק .4

 בהתאםלמצבהמטופל.

ולהדריךאלומטופליםלבצעמעקביםשוטפיםאחר.ישישלהתאיםסדיםלמטופליםהזקוקיםלכך .5

 .בנושאהצוותאת

 .בנהליםכנדרשהרפואיתברשומהמקצועיהרבהצוותבישיבותההשתתפותאתלתעדיש .6

 מומלץלקייםחשיבהעלמתןציביוןאישילחדריהמטופלים,ויצירתסביבהביתית. .7

 מומלץלהוציאמטופליםהחוצהלמרפסותהמוסדבאופןשוטףומובנהכחלקמהפעילות. .8

 ישלמלאטופסיקבלהבתעסוקהלכלמטופלכנדרשבנהלים. .9

לרווחתוטאבלטיםכמומכשירישמעץלהעשיראתהציודבאמצעיהפעלהטכנולוגייםמומל .10

 המטופלים.
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 מומלץלהמשיךלפתחולהטמיעאתמעורבותהריפויבעיסוקבטיפולפליאטיבי. .11

 מומלץכימרפאהבעיסוקשעובדתבמחלקהלסיעודמורכבתומךתצאלקורספליאטיבי. .12



מחלקה לגריאטריה שיקומית 

 ללי: כ

ש"ש.שירות75מרביתהמרפאיםבעיסוקהעובדיםבמוסדמטפליםבמטופליםבמחלקההשיקומית,סה"כ

ימיםבשבועבשעותהבוקרוהצהריים.השרותמאורגןכךשלכלמטופלמרפאבעיסוק5ריפויבעיסוקניתן

ימיםבשבועבשעותהבוקר6מטפלעיקריומרפאבעיסוקנוסףלגיבוי.פעילותהתעסוקהמתקיימתבמחלקה

ע"ימדריכתתעסוקה.העבודהמתבצעתבאופןמאורגןועלפינהליעבודה.המקוםמשמשכמקוםהכשרה

קליניתלסטודנטיםלריפויבעיסוק.

התערבות מקצועית: 

 .םמתקיימתהערכהראשוניתלכללהמטופליםעםהתייחסותלתחומיםהרלוונטיי

במחלקהבשעותהבוקר,הדרכותADLריפויבעיסוקכוללהתערבותקבוצתיתופרטנית,טיפוליהטיפולב

עלפיםמשפחהוצוות,התאמותאביזריםוסדיםבהתאםלשיקולדעתמקצועיוכןהפנייהלגורמיחוץרלוונטיי

מתבצעיםהצורך.קייםתיעודכנדרשלהתערבותבריפויבעיסוקברשומות.בתהליךההתערבותבמטופל

מעקביםעםעדכוןשלמטרותהטיפולבהתאםלמצבהמטופל.בסיוםההתערבותנכתביםמכתביסיכוםכנדרש,

.בנוסףבמכתבהסיכוםשלהרופאבשחרורמצוינותההתערבותבריפויבעיסוקוהמלצותלהמשך

 הדרכה ותקשורת :

בישיבותהצוותהרבמקצועי.המרפאהבעיסוקהאחראיתעלהמחלקהלגריאטריהשיקומיתמשתתפת

מתקיימתישיבתצוותשלהריפויבעיסוקבמחלקהאחתלשבוע,בנוסףניתנתהדרכהאחתלשבועלמרפאות

במחלקהמעל-בעיסוקהחדשותבצוות.מתקיימתעבודתצוותרבמקצועיותקשורתמובניתבכמהאופנים

פקודושלהמטופל.בנוסףקייםלוחטיפוליםשבועימיטתכלמטופלישנולוחתפקודעםסמלולהמצייןאתת

הכוללאינטגרציהשלכלהטיפוליםהניתניםלמטופל,הלוחמוצגבמחלקהבמקוםמרכזיאךכתובבאותיות

קטנטנות.

 תנאים פיזיים :

יודבמחלקהמכוןובוחדרקטןלביצועאבחוניםוקבלות,אולםובופינתמטבח,סופרמרקט,מיטתטיפוליםוצ

מוטוריוקוגניטיבי,קיימותערכותאבחוןרלוונטיותלאוכלוסייתהמטופליםבמחלקה.

 תעסוקה :              

קייםמערךתעסוקהבמחלקההתומךבטיפולהשיקומי.ישנןהפניותלתעסוקהמותאמתשלהמרפאיםבעיסוק

ותיעודסטטיסטיעלהשתתפותהמטופלים.

בשבועבתעסוקה.מתקיימתקבוצתאפייהפעם
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 תחומים לשיפור ותיקון: 

 .גדולבפונטבמחלקהולהציגולמטופליםהטיפוליםתכנוןדףאתלנגישיש .1

 .לפרוסאתעבודתהמרפאיםבעיסוקגםלימישישיולשעותאחרהצהרייםמומלץ .2

 ישלהמשיךאתתהליךההצטיידותבריפויבעיסוק. .3

 םגריאטרי.מומלץלרכושציודטכנולוגימותאםלשיקו .4

ישלהמשיךולפתחאתהרצףהטיפוליעםהתעסוקהכתמיכהבתהליךהשיקום. .5



 מחלקה להנשמה ממושכת 

שעותשבועיות,המחלקהגדלהמאדונכוןליום50במחלקהעובדיםשנימרפאיםבעיסוקסה"כ: כללי

ימתיבמחלקהמטופלים.חלקמהמטופליםעובריםתהליךשלשיקוםנש37הבקרהמאושפזיםבה

ומשוחררים.חדרהריפויבעיסוקהוסבלחדראשפוזוההתערבויותנעשותבחלליםהציבורייםאובמכון

השיקוםבמידהוניתןלהעביראתהמטופללמכון.

:התערבות מקצועית

מתקיימותהערכותשלמטופלחדשוהערכותתקופתיותעםתכניותטיפולעדכניותכפיהנדרש.המטרות

ותהתייחסותלתפקודיםהשונים,ומטרותאופרטיביותעםציוןתדירותטיפולהמומלץ.ההתערבותכולל

בישולוקבוצהמוטוריתבשיקוםאליהמגיעיםמטופליםבודדיםמהמחלקהתבריפויבעיסוקכוללתקבוצ

עזרלהנשמהממושכת,מעטטיפוליםפרטניים,ארגוןסביבתהמטופל,התאמותסדיםרכים,אביזרי

.ומתגים,והדרכותמשפחהוצוות.קייםתיעודכנדרש



:תנאים פיזיים

מרחביםציבורייםעםנקודותחיבורלמכונותהנשמהבהםניתןלקייםפעילות.בנוסףישנה2במחלקה

נקודותחיבור.איןחדריעודילריפויבעיסוקכפישמחייבתהפרוגרמה.2מרפסתעם

:הדרכה ותקשורת

ישיבתצוותרבמקצועיבומשתתףהמרפאבעיסוקהאחראי,במחלקהתקשורתממוחשבתביןמתקיימת

אנשיהצוות.המרפאבעיסוקאחראיהמחלקהעברקורסייעודילמרפאיםבעיסוקבטיפולבמונשמים.
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 תחומים לשיפור ותיקון:

 .יש להקצות חדר לריפוי בעיסוק כנדרש .1

  .לקה גדולה שכזויש להשלים את התקינה הנדרשת למח .2

 .ישלבחוןאתהעברתהמטופליםלטיפולבמכוןהשיקוםבהיבטשלמניעתזיהומים .3

 .ישלהרחיבאתההתערבותהפרטניתוהקבוצתיתבמחלקה .4

 .ישלהרחיבאתפעילותהתעסוקהבמחלקה .5

.ישלציידאתהמחלקהבאמצעיםלגרייהוהפעלהלמטופליםרתוקיםלמיטה .6
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 עבודה סוציאלית  . ו

   81%: סיעודיות מחלקות

 80% לסיעוד מורכב תומך :  מחלקות

 86% לגריאטריה שיקומית:  מחלקה

 להנשמה ממושכת לקה*לא נבדקה מח

 

 עלמנתלייצבמענהלכלהמחלקות.הסוציאליארגוןבשירות-רהחל2019בינואר

 אדם וארגון השורות:  -כח

במוסדיםליכוללמנהלתשירותושמונהעוס"ים,עו"סנוסףנמצאתבחופשתלידה.משתלבהשירותהסוציא

סטודנטים,8מנהלתהשירותמדריכהע"יהשירותהסוציאלי.המנוהליםש"ש10-ביםמלוויםרוחני2

מדוברבהדרכהבהיקףגדולולאניתןלדווחעלשעותההדרכהכחלקמשעותהמשרהשמדווחותלטובת

המוסד,הןשעותמחלקהוהןשעותניהול.

זהחדש.רהתקניםמותאמיםלתקןהנדרשלפיהמכ–שעותניהול10ש"ש,מהםכ319היקףתקינהכולל

 ת כ"א על פי סיווג המחלקות:אהקצ

לתשושינפש(.מחלקות3סיעודיותוחלקותמ6ש"ש)169–סיעודיותחלקותמ

(.מחלקות3ש"ש)62–לסיעודימורכבתומךמחלקות

ש"ש.39-גריאטריהשיקומיתלקהמח

ש"ש.39-הנשמהממושכתלקהמח

ש"ש.10-ניהולתמשר

ש"ש.6יוםכהאחראיתעלסיעודיתו'נותנתמענהמקצועילמכוןשיקוםההעו"ס

 תהליכי עבודה בשירות:

עדכוניםמוסדיים,דילמות,עדכוניםמתקיימתבאופןקבועפעמייםבחודשישיבתצוותשלהשירות,כולל

,גם20.2.19כוחמתמשךבתאריךיהתקיימההרצאהלשירותבנושאייפוקייםפרוטוקולמתועד.,מימיעיון

 הצוותהבכירהוזמן.

פעילותהשירותמנוהלתעלפיתכניתעבודהשנתית.ניכרכיהשירותהסוציאלימאורגןוהעובדים

בשירותהסוציאליקיימתחלוקהלפיריכוזנושאיםבצעיםאתעבודתםבמקצועיות.הסוציאלייםבמחלקותמ

 רוחביים:מתנדבים,ניצולישואה,הדרכתעובדחדש,מיצויזכויותהמטופלוועדהפליאטיבית.

הינה.מנהלתהשירותהסוציאלי,סוציאליתשלסטודנטיםלעבודהלצורךהכשרהמקצועיתהמוסדמוכר

מדריכהאתשמונתהסטודנטיםאשרמעורביםבטיפולפרטניוקבוצתי.והדרכהבוגרתקורס

ישלצייןלחיובאתהיציאותלהשתלמותוימיעיון.

כלצוותהשרותישנההכשרהבתחוםהגריאטריה.ל:הכשרת צוות
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 זקיםוח -פעילות ברמה המוסדית 

לימעורבושותףבפיתוחהצוותהרבמקצועי.כיהשירותהסוציאלחיוב:ראוילציוןפיתוח הצוות הרב מקצועי

שלמטופליםע"ימשפחותיהם.קייםאישורהסכמהותתמצלמובמספרחדריםפועלמצלמות בחדרים:

מצלמה.תתקנוושילוטבמחלקהשאומרשבחדרהנ"למיםבכתבשלהמטופל

לפנותבתלונותלמשרדמפורסםבמרחבהציבוריבכלהמחלקותכמוגם,האפשרותחוק זכויות המטופל

.5400הבריאות*

:המשפחותוהמטופליםיכוליםלהגישתלונהכתובהולהכניסהלתיבהאולשלוחמיילאוטיפול בתלונות

בטלפון.קיימתתוכנהבהישממשקלהזנתהמידעוהפנייתומידיתלאישהמקצועהאחראילהתייחסלתלונה.

וראויהלציוןהיעילותבטיפולומעקבאחריישומו.מנהלתהשירותהסוציאלי,מטפלתבתלונות

נושא,מתקיימתהדרכהייעודיתלהעלאתמודעותהצוותאתהמרכזתשעו"סישנהטיפול בניצולי שואה:

לצרכיםהייחודייםשלהניצולים.מתקייםטקספרחלניצול.קייםריכוזשמישלמטופליםניצולישואה

מתבצעע"יעו"סהמחלקה.והטיפולהפרטניומיצויזכויות

:ראוילציוןשמועסקותשתימלוותרוחניותבמוסדוהןמטפלותבהתאםלבקשותטיפול פליאטיבי תומך

מהמחלקות.

פרטני,באופןקבוצותאועםמתנדביםמגוונת,המתנדביםעובדיםתקייםתיעודשלפעילומתנדבים:

נוערמד"א,מחויבותאישית,חב"ד,טיפולבחיות,נדבים:ביןהיתרמתומונגשיםבהתאםלצרכיהמטופלים.

תלמידיבי"סשיבולים,גןרווה,בנותמצווה.

קיימתהדרכהלעובדיםחדשיםע"יהשירותהסוציאליבנושאיםכגון:תפקידהעו"ס,הדרכה עובד חדש:

זכויותהמטופל,מניעתהתעללותועבודתצוות.

:מחלקה  לגריאטריה שיקומית

מטופליםומשפחות.לאנבדק,עקבתקלהבמחשוב,הבקרההתבססהעלסמךשיחותוראיוןעםהעו"ס

העו"סבעלתניסיוןבתחוםהגריאטריהבקיאהבנהליםומטפלתומכוונתאתהמטופליםבהתאםתיעוד.

להערכתהצרכים.

מתקיימתקבוצתרכבתשלמטופליםע"יסטודנטיתועו"ס.:פעילות קבוצתית

הצוות. כל ישיבותהצוותמתקיימותבהתאםלנוהל,אךישלהקפידעלהשתתפותיבות צוות רב מקצועי: יש

ותכנוןשחרור. מתקיימותשיחותלתיאוםציפיותעםהמטופלוהמשפחה, כמוכן,



תומך:מורכב  מחלקות לסיעוד 

יןהעו"סים.נמצאופעריםבהתייחסותהמקצועיתבווב'סיעודיתומךא'מחלקותנדגמו

פעילותהעו"סבנושאקבלהוהסתגלותמתבצעתבאופןמקצועי.קבלת מטופל והסתגלות: 
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 פעילות מקצועית של העובד הסוציאלי:

 קיימתהתייחסותלמעברממחלקהלמחלקהכוללשיחהעםהמשפחה,מעקבקבלהוהסתגלות.

להמטופל.העובדיםהסוציאלייםמבצעיםמתקייםמעקבאחרביקורימשפחותוהואמתועללטובתצרכיוש

הערכתצרכיםשלהמטופלופועליםלניצולמרביומיטבישלדמיהכיסלטובתו.

סיעודמורכבתומךב'העו"סיזמהמפגשקבוצתיעםמטופליםשמוריםקוגניטיביתבתאריךלהבמחלק

בזכויותיהם.לאחרפרסוםבחדשותשלחשדלאירועאלימותבמוסדונערךדיון24.2.19

ישלהכיןהערכהמחודשתלמצבושלהמטופלוישלקייםאתהדיוןבנוכחותכלישיבות צוות רב מקצועיות:

הצוותהרבמקצועי,הדיוןחייבלשקףאתמצבהמטופל.בסיוםהדיוןישלכתובמטרותלטיפולוישלבצע

.ןמעקבאחריישומ

ישלהקפידעלעדכון,עקבאחראפוטרופוסיםזמנייםקיימתרשימהשמית,מתקייםמאפוטרופסות: 

 הרשימה.

תאםלמצבהמטופל.מתקייםמעקבשוטףאחרו:מתבצעבהתאםלתהליךהטיפולומתכנון שחרור

ההתפתחויות.ברצףהטיפוליקיימתיוזמהלקשרעםגורמיםחיצוניים"שותפיתפקיד"להצלחתהשחרור

והמשךטיפול.

וקיימובקורסלתמיכהבצוותיםאחותהשתתפוהעו"סוה:ים במחלקות לסיעוד מורכבקבוצה לתמיכה בצוות

זכתהלהצלחהרבהמבחינתהשתתפותוסייעהלפתחמיומנויותלהתמודדהסדנא,לצוותמפגשים(5סדנא)

עםהשחיקההמקצועית.

 

 מחלקה סיעודית ותשושי נפש:

נבדקו.וג'מחלקותסיעודיותב'וה'ומחלקותלתשושינפשא'

.טיפולבמטופללעו"סאשרהינהאחראיתעלהמחלקותלתשושינפשהישלאפשרהכשרהמקצועיתבתחום

קיימתעבודהקבוצתיתעםמטופליםבמחלקהסיעודיתב'פעםחודשע"יעבודה קבוצתית עם מטופלים: 

רות.משתתפים.ישלחדשאתהנושאבמחלקותאח6-10העו"סועובדתתעסוקה,בין

קיימתישיבתצוותרבמקצועי בנוסף.  ישנההקפדהעלביצועקבלהומעקבהסתגלותקבלה והסתגלות: 

לאחרכחודשיםבמטרהלהעריךאתההסתגלות.

העו"סיםמעורביםבעתאשפוזהמטופלבביתהחוליםוקייםמעקבפעילות מקצועית של העובד הסוציאלי:

חותשיחתסגירהלאחרמותשלמטופל.מתועד.העו"סיםמציעיםלמשפ

וידעבנושאזכויותביןהעו"סיםבמחלקותשנבדקו.ישלהקפידעלהערכתןקייםשוניבניסיוזכויות המטופל:

ומימושגמלתדמיהכיסשלהמטופליםולבצעמעקב.ישלהעלותמקריםלוועדתעררלפיהצורך.צרכים
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בנוסף,עלפי.  ללאהשתתפותמלאהשלהצוות בבקרהפרוטוקוליםנמצאוישיבות צוות רב מקצועיות:

בדיקתמספרפרוטוקוליםנמצאשלמרותשהדיוןעדייןעודלאהתקייםסיכוםהישיבהותוכניתטיפולכבר

היומגובשיםורשומים.

מעקבמתועדאחרתפקודםקייכתביהמינוינמצאובתיקהמטופלובקלסרנפרד, אפוטרופסות:

 אפוטרופוס.ה

קייםשיפורברשומתהמטופליםמאזהבקרההקודמתכוללתהליכיטיפולומעקבים.רשומת המטופל: 

 

 תחומים לשיפור ברמה המוסדית:

הוועדההמוסדיתלמניעתהתעמרותלאמתנהלתבהתאםפעילות העו"ס בתחום זקנים נפגעי התעמרות: . 1

ההנהלהכחברהבוועדהולאידיהסוציאליתהוגדרהמחדשעלמנהלתהשירות2019שנתלנוהל.בתחילת

 כפישנדרשבנוהל.הוועדהכרכזת

.לאנצפהכלתיעודלקיוםדיוןבוועדה.26.11.18הוועדהלמניעתהתעללותלאהתכנסהמאזתאריך

יוןבוועדתקייםחשדלאלימותלאנמצאתיעודלהעברתםלדובמידהנבדקיםבמחלקהאךאירועים חריגים

למניעתאלימות.

ישלחדשאתלא היה אף איתור של חשד להתעמרות, הנושא דורש התייחסות. 2018מאז חודש נובמבר 

דיווח.האיתורוהתהליכיאתהתכנסותופעילותשלוועדההמוסדיתלמניעתהתעמרותולשפר

עםדלתפתוחה.בחלקמהמחלקותישלהקפידעלשמירתפרטיותהמטופל,נצפהטיפולשמירת פרטיות:.2

איןוילונותמפרידיםביןהמטופלים.ישלפעוללשימושמרביבפרגודיםהניידים.

צוותהמטפל,מיומנותבטיפולשלההמטופליםהתלוננועלאיאדיבות שביעות רצון המטופל ומשפחות. 3

לרובאינומתבצעבאדיבותיודירודהשבאהלידיביטויבאיקבלתמענהלצרכיםמיידים,הטיפולהסיע

 הצוותהמטפל.עלידיוברגישות

לאמביניםוהםהמטפליםעם,התקשורתלקויהיתהתקשורתביןהמטפליםוהמטופלים:איןהנגשהלשונ

מצליחיםלתקשרעםהמטפליםבכדילהביעאתצרכיהםאינםאתצרכיהמטופלים,המטופליםמתוסכליםש

 הבסיסים.

במחלקותשנדגמו,התרשמנומאיכותטיפולוחוויתמטופלירודה,איןחדרים ושטחים ציבורים:  תצפית.  4

מענהבזמןסביר.

ניגשנואליהםהםסימנועםאשרכ.11:00במחלקהסיעודיתנצפומטופליםעדיןאוכליםארוחתבוקרבשעה

"זהמהשיש"ולאהסכימולדבר.אותהכהידייםתנועהשהבנו

היהסיעודימורכבאנשיצוותלאהיופנוייםלהאכילמטופליםכאשרהאוכלכברהוגשלשולחןולבמחלקה

)תוךכדיהבקרההערתימדועעדיןמענה.ווןשלאהיהצוותלתתכי(13:00)השעההייתהאחרי,רק

מטופלנשארהמטופללאאכללמטפלתשלאהבינהמהאנחנומבקשותמאחרולאדוברתכללעברית....וה
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במחלקהסיעודיתלאחרהקמתהמטופליםמהמיטותישובבכיסאגלגליםבחדרהאוכלמולמגשקר.....(

מטופליםהוצאומחדריהםוצופפויחדיובמסדרוןללאסדרוללאהתייחסותאישית,תוך15-כ15:30בשעה

שלבתיחולים,הדברלאאסתטיבתצפיתשנעשתהבחדריםנמצאכיחלקמהמצעיםהינםפגיעהבכבודם.

ומדגישאווירהמוסדיתללאצורך.

ישלהשקיעבמתןצביוןאישיבחדריהמטופלים,קייםפערביןהמחלקות.

בתצפיתנצפהמידערפואישלמטופליםעללוחמודעות)אזורציבורי(.איןלפרסםפרטיםאישיםשל

מטופלים,ישלכסותאתהמידע.

טיביתוהתייחסותלמלוותהרוחניותוהשילובא:ישלבנותנוהלפנימילוועדההפליטיבי תומךטיפול פליא. 5

 שביניהם.ישלפעולליצירתממשקומעקבשלהוועדהעםהמחלקות.

התקייםמפגשאחדעםמשפחותבנושא"התמודדותעבודה קבוצתית עם משפחות: פעילות העו"ס בתחום . 6

ולפתחאתהנושאעלבסיסתחומיםשלהמשפחותלאתרצרכילהמשיךישבדמנציה"ע"ימלווהרוחנית.

ענייןמשותפים.

ישלבנותנהליםפנימייםהמותאמיםלהתנהלותהמוסדית.גיוס והפעלת מתנדבים:. 7

ישלצייןאתשעותהעבודהשלהעובדותהסוציאליותבמחלקותבאזורנגישפרסום שעות העבודה:. 8

ותיהם.משפחבנילמטופליםו

פנימייםלענייןהפעלתמצלמותבחדרים,להגדירבאילומצביםעלהמוסדלקבוענהליםמצלמות בחדרים:. 9

 מבוצעתצפייה,מייכולצפותומיהאחראילנושא.



 סיכום:

השירותהסוציאלימבצעעבודהמקצועיתופועללמצויזכויותיהםשלהמטופלים.עלהשירותלהתייחס

הולקדםאתהנושאיםהזקוקיםלשיפור.להערותהבקר

איכותהטיפול שביעותהרצון, לבין השירותהסוציאלי עובדי הרמההמקצועיתהגבוההשל בין קייםפער

וחווייתהמטופלאשרהשפיעובאופןישירעלהציונים.

ירועיםישלבדוקאתהאחזרת הוועדה המוסדית למניעת התעמרות בהתאם לנוהל.היש לפעול בדחיפות ל

מניעתהתעמרותאתהמקריםבהםישחשדלהמשךטיפולומעקב.לההחריגיםביסודיותולהעבירלוועד

כדישיתאפשרלהלהדריךאתמלאהמומלץלאפשרלמנהלתהמחלקהלנהלאתהשירותהסוציאליבמשרה

מקצועי וכללתתמענההעובדיםהסוציאליים)קייםפערברמתהידעוהניסיוןביןהעובדיםהשונים(וכדישת

.מטלות הרבות הקיימות עקב גודלו של המוסדלהולם במחלקות השונות ו
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 %92 : רוקחות  . ז

 
 

 :כח אדם
רוקחיםאשר3במוסדמועסקצוותרוקחיםותיקומקצועיהשומרעלרמתרוקחותגבוהה,הצוותמורכבמ

בצורהיעילהביותר.ואדמיניסטרטיביקלינינותניםמענה
 שירותירוקחותקיימיםלצרכיהמוסדוהצוותהרפואילאורךכלימיהשבוע.

 החוזקים בתחום הרוקחות:

 בחדראחסוןהתרופותבמוסדנשמרתהטמפרטורהוהבקרהעלכךבטווחהתקין. .1

 עיתביותרעלידיהרוקחים.פרופילתרופתילמטופליםנבדקועוברבקרהקליניתקפדניתומקצו .2

 עובריםעלהמחלקותפעםבשבועייםבצורהסדירה,ושומריםעלקשרטובעםהמחלקה. .3

 הוצאתתרופותלבלאימתבצעתבהתאםלתקנותבכלהקשורלביתמרקחת. .4

 

 תחומים טעונים תיקון ושיפור:

 חדראחסוןהתרופותהמרכזיבמוסדאינוהולםאתגודלהמוסד. .1

ןישלהחליףאתהארוניותלארונותחדשותיותרוהולמותאתכמותהתרופותוגודלבבנייןהיש .2
 הערהחוזרת.-הקופסאות

כפיבמהלךהבקרהנמצאוכמהתכשיריםללאתאריכיפתיחה,ישלהקפידעלרישוםתאריכיפתיחה .3
 הנדרש.

 איןלאחסןמזוןייעודיבמקררהתרופות. .4

 בעגלתההחייאה.ישלהקפידעלבדיקתתאריכיתפוגה .5

ישלרשוםקנאביסרפואילפימהשסוכםבבקרה. .6

 


 סיכום:
המוסדשומרעלרמתרוקחותגבוההבזכותצוותרוקחיםותיקמקצועיומיומן.ישלהמשיךלתתאתהגיבוי
הנדרשמההנהלה.יחדעםזאתישלהמשיךולחזקאתשיתוףהפעולהביןהסקטוריםובדגשעלהרוקחות

 בכלהקשורלהתערבויותקליניות.והרפואה
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 56%    :בריאות הסביבה  . ח



כללי: .א

סיעודמורכבה')בנייןהחדש(ויתבמהלךהבקרהנבדקופונקציותמשותפותבמוסדובמחלקותסיעוד .1

 ')בנייןהישן(.תומךא

,2/2010מספרובקרהבשרותיבריאותהציבורבהתאםלנוהלפיקוחהבקרהמתועדיםממצאי .2

 .3/2/10אריךמת

 פרקיםשלאנבדקוקיבלוציוןמקסימלי. .3

 במוסדמועסקתמב"סמספרשעותבשבועשכנראהאינומספיק. .4

 המסמךמשקףאתהמצבהנכוןליוםהכנתדו"ח. .5

 בזמןהבקרהלאהוצגומסמכיםהנדרשים.חלקממסמכיםהוצגולאחרסיוםהבקרה. .6

 .האישורחלעלחלקממוסדזהאישוררשותכבאותהוצגלאחרסיוםהבקרה. .7

התגלותקלות.עדהכנתהסיכום,פעילותאבזריםלמניעתכוויותממיםהחמיםב,בבדיקהמדגמית .8

 .אבזריםלמניעתכוויותואבזריםשבהםהייתהתקלההלאהתקבלדיווחעלבדיקתכול

הסיכוםעלתיקוןבזמןהבקרההיותקלותבאבזריםלמניעתכוויותממיםחמים.לאדווחעדלהכנת .9

 התקלות.

 שפורטובסיכומיליקוייםהמחלקניכרבקרותהקודמות.המתיקוןהליקוייםבמהלךהבקרהנבדקביצוע .10

טרםתוקנו.,ארציולשכותבריאותמחוזרמלהונפתרחובותהצוותההקודמותשלבקרותה

ב.ממצאיהביקורתשקיבלודגשבכליבקרה:

 מערכותאספקתמים. .1

מים,פרטלהתקנתמז"חבראשמערכתאספקתמים.לאהוצגוהיםבמערכתאספקתולאנערכושינ 1.1

אינןמעודכנותולאתואמותאתהקייםתכניותשהוצגוהמים.התכניותמתוקנותשלמערכותאספקת

 בשטח.

ניטור,רישוםודיווח: 1.2

קותמקרוביאליותחודשיותוללגיונלה.אך:במוסדמבצעיםבדי

תכניותמערכותאספקתתדיגוםטרםאושרהע"ילשכתהבריאותעקבאימסירהתכנית 1.2.1

 מותאמותלמצבבשטח.,מיםה

צויןבבקרותמים,רגישותהנקודות)הבחירתנקודותהדיגוםטרםמתבססתעלמשטרזרימת 1.2.2

.גישות.הניטוראינועומדבדרישותהקיימותניטורהנדרשבמחלקותרהלאקיים.הקודמות(
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להנשמהמחלקות–שתייהבמחלקותרגישותביותרהלאקייםניטורשלאיכותמי,למשל

.לאמבצעים2018הופסקבשנתלהנשמהממושכתהדיגוםללגיונלהבמחלקממושכת.

-ו28.02.19ריכיםדיגוםנוסףלגילוילגיונלהבוצעבתא2019.בשנתBבדיקותבבנייןאשפוז

 ..הדיגוםבוצעהבנגודלדרישותהקיימות27.03.19

דיגוםהבדיקותובמיוחדבדיקותהוררספקבתוצאותעחוסרשעותדיגוםבנקודותשונותמ

 .לגילויחיידקילגיולה

תדירותלאתואמתלנדרש.ה.אך,ותבנקודותהרלוונטיהוצגומדידותריכוזחומרחיטוי 1.2.3

 תמדידותלעכירותלאתואמותלדרישותהקיימות.מיקוםותדירו

)שםמחלקהובניין(.דיגוםהפרטיםהנדרשיםלגבימיקוםהיםבדיקותחסרהבתוצאות 1.2.4

.הדיגוםלאתואםלדרישותהקיימות.30.12.18הוצגותוצאותבדיקותכימיותמתאריך 1.2.5

חריגותמתאריךטיפולבחריגותבאיכותמישתייהאינותואםלדרישותהקיימות,למשל 1.2.6

27.03.19. 

ברזידיגום:טרםסיימולהתקיןברזידיגוםבמקומותרלוונטיים. 1.2.7

הגנתרשתמישתייהמזרימהחוזרת: 1.3

 .2019הוצגודוחותמתקיןמוסמךעלבדיקתאבזריםלמניעתזרימתמיםחוזרתבשנת 1.3.1

הותקןמז"ח.24.1.19מערכתהותקןמז"ח,הוצגדוחבדיקהלאחרהתקנהמתאריךהבראש 1.3.2

 עלמרכךמיםשלקומביסטימרחלביבמטבח.לאהוצגאישורבדיקה.

 הפרדתמערכותמיהשתייהממערכותשאינןמישתייההיאחלקית: 1.3.3

חסרמז"חעלקוהזנתמיםליחידתדיאליזה.במדורשטיפהוחיטויירקותנמצאצינור,למשל

סקירהמלאהשלרשתהמיםבמטרהלאתרגההוצלמרותדרישותחוזרותטרםגמישללאהגנה.

אתכלנקודותהסיכון.

ישןנמצאלאתקיןופורקמים.בזמןהבקרההמז"חעלקוהזנתמיםלמאגרכיבויאשבבניין 1.3.4

צריך,טיפולבנושאהמיםלכיבויאש.להמשךהדנועלאפשרותשינויהזנתמיםלבריכתאגירת

שורלשכתהבריאות.הוסברחובתאספקתמיםלבריכהשינויםהנ"ללאיהלהגישתכניותעם

מז"חעלקוספרינקלריםלבנייןהישן.ההנ"לדרךמרווחאוויר.קיימתפריקתמיםמ

 .4426מז"חיםאינהתואמתלדרישותת"יההתקנתחלקמ 1.3.5

מערכתאספקתהמיםהקרים:1.4

חיטוימשלימה.אך:בבנייןהחדשבלבדקיימתבריכתאגירתמיםוהותקנהמערכת

חיטויאינהתקינה.המערכת1.4.1
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0.34בקרמראה.יםהנדרשיםקיימתמערכתהכלרהמשלימה.המערכתנמצאהלאתקינהוללאהתנא

משאבתהכלורהמשיכהלעבודולהזריקכלור.גם,הכלרההמיםלמערכתהמג"ל.בסגירתאספקת

ממשיכהלהוסיףכלור,במחלקהסיעודיתה'נמדדהבהגעהלערכיכלורגבוהיםהמשאבהלאעוצרתו

 הוצגרישוםממוחשבשלריכוזחומרחיטוי..מג"ל0.62רמתכלור

.NTU0.64מג"לועכירות0.44סיעודמורכבא'נמדדהרמתכלורלבמחלקה

טרםבוצעהתאמתבריכתאגירתמיםלדרישותהקיימות.1.4.2

וחיטויבריכתאגירתמישתייה.אךהאישורלאתואםלדרישותהוצגאישורעדכוניעלניקוי1.4.3

הקיימות.לאהוצגותוצאותבדיקותנדרשות.

סימוןצינורותאספקתמיםחלקי.1.4.4

חשופיםלשמש.הלאהושלםבידודשלקוויהמיםהקרים1.4.5

מערכותהמיםהחמים:1.5

דודיםבחדרירחצה,בבנייןהחדשקיימתמערכתחימוםבבנייןהישןחימוםמיםמתבצעע"י1.5.1

מיםמרכזיתעלהגג.

.האישוראינותואםלדרישותBהוצגאישורביצועניקויוחיטוידוויםמיםחמיםבבניין1.5.2

הקיימות.לאהוצגותוצאותבדיקותנדרשות.

יישנוחיבורשלקומיםחסרסימוןעלקווימיםבמערכתחימוםהמיםהמרכזית.נראהכ1.5.3

חוזרים.המיםהחמיםחוזריםעלקוהנמצאבמערכתסגורהלחימוםהמים.חסרברזדיגוםעלקו

עלהתקנתמדידודימיםחמים.הוזכרהדרישהמבקרותקודמותלאהוצגומסמכיםעלניקויוחיטוי

המיםהחמיםמאוגריםטמפרטורהעםאגירתנתונימדידהאוטומטי,ברזיםאוטומטייםלניקוז

במערכתחימוםהמיםבבנייןהחדש.המערכתדורשתבדיקהנוספתלהפרדתמעגליחימוםהמים

ואספקתםלצריכה.

חמיםהמיםהתטמפרטורחלקיתלדרישותהקיימות.תואמתמיםהחמיםהטמפרטורת1.5.4

לסיעודמורכבמחלקמ,61-,בחדרפיזיותרפיה63.6-במטבחוןמחלקהסיעודיתה'בנייןחדש

אשפוז.החמיםבחדריהמיםה.כמוכןהיוחריגותבטמפרטורתצלזיוסמעלות73.5–תומךא'

לאברוראםהמדידהמתבצעתבקואספקת,מיםחמיםתטמפרטורשלאוטומטיותהוצגומדידות

.להוערבהמדידותחריגות,כוללשעותליחלקמתוצאותמיםחמיםאובקןמיםחמיםחוזרים.

רחצהבכיוריםקיימיםברזיםתרמוסטטיים,בראשהבחדרי-בנייןישןמניעתכוויות:1.5.4

,קריםהמיםהמקלחתקיימתהגנהמכוויותממיםחמיםע"ימערבביםבתקרה.לאחרסגירתקוה

פיהפיזיותרהבחדר.מעלות69ונמדד,טמפרטורההופסקהזרימתהמים.לאחרנטרולמנגנוןויסותה

שבהם,תברואייםהסידוריםהנדרשתבדיקתכול.מיםחמיםטמפרטורהכיורללאהגבלתה

 .לגילוימקומותשטרםהוגנובהתאםלדרישותהקיימות,משתמשיםמטופלים
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ישברזיםתרמוסטטייםעםאפשרותביטולמנגנוןהגבלת,חותלבכיוריםובראשימק-חדשהבבניין

נמדדוטמפרטורההמעלות,לאחרביטולהגבלת43רחצהנמדדוהרחמים.בחדהמיםהטמפרטורת

מיםלאחרסגירתקומיםקרים.המעלות.במקלחת)אינטרפוץ(לאנעצרהזרימת58.5

 תקלותהנ"ל.הלמרותהסבריםובקשותלאהוצגומסמכיםעלתיקון

יםבמגעעםמי:בדיקתמוצריםהבא5452מסמכיםהנדרשים)התאמהלת"יהלאהוצגו

הדרישההייתהבבקרותהקודמות.למשגיחום(.5463שתייהות"י

ישלהוסיףשלאהוגשחלקמהתיעודהנדרשלפי,מניעתלגיונלה:בנוסףלמפורטבסעיפיםהקודמים1.6

.לאנערכופעילויותהנדרשות2019מיםלמוסדותרפואהולמניעתריבויחיידקיליגיונלה.בשנתההנחיותפרק

מערכתסילוקשפכים: .2

 לאהוגשהתכניתמערכתטיפולוסילוקשפכיםבמבנההישן)דרישהמבקרההקודמת(. 2.1

 הוצגומסמכיםעלפינוישומןממפרידשומן. 2.2

טיפולבכלימטבחהתבמטבחקייםמתקןהשרייתכלימטבח.לאהוצגאישורלשכתהבריאותלשיט 2.3

משרדלהגנתהסביבה.כלללאברורמיואיךהגאישורלשימושבחומרלהסרתשמניםמהוצ,אלא

 מתקן.הנושאדורשבדיקה.המבצעיםפינוינוזליםמ

בטיחותומפגעיבטיחות: .3

.לאברורהאםהאישורחלעלכולמבניהמוסדאולא,הוצגאישוררשותהכבאותלמוסד.אך 3.1

 )דרישהמבקרההקודמת(.נותלאהוצגובדיקתמערכתחשמלמעודכ 3.2

טיפוללארפואיבגוףהאדם: .4

 .הוצגרישיוןעסקלמבצעתהטיפול

:קבלה,טיפולוהגשתמזון-מערךהזנה .5

 כללי: 5.1

–.במקוםאושרהשיטתהפעלתהמטבח"בשלהוגשומסמכיםהמאשריםשיטתהפעלתושלהמטבח 5.1.1

.קרההפנימיתעלתהליךהכנתמזוןמראשבהלאהשתפרהצנן".–הגש"וביוםהשישי"בשל

רציף.הצגתתיעודידנישלתהליךטמפרטורהבלאסטצ'ילרוקומביסטימריםאינםמחובריםלרשם

דרישותהקיימות.איןתיעודומעקבאחרחימוםחוזרבהתהליךתעלאיעמידהמהירמצביעהקירורה

 שלהמזוןשמכיניםמראש.

מזוןהלאקיימתבקרהעלטמפרטורת,עלתהליכיעבודהבמטבח.למשלבקרההפנימיתהלאשופרה 5.1.2

 .מזוןבהוצאהמהמטבח,תהליךריסוקמזוןועודתטמפרטורבכלחודשמאילאבוצערישום.באחסון

 מוסד:לאספקתהמזוןותהליךקבלתו 5.2
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–כיםהנדרשיםמסמהספקימזון.טרםהוצגוממסמכיםהנדרשיםהנערכהבדיקהחלקיתשל

לספקביציםטריות.בחלק,מזון.למשלהלרכביהובלהלחלקמספקיתרישיונוועסק,יצרןתרישיונו

.תרישיונוולאתלרישיונומקריםהוצגובקשותהמ

רישיונותמצביעעלבעיותבתהליךההצלבתהרישומיםו,מזוןבכניסתולמוסד.אבלהקיימתבקרהעל

מזון.הרכבלהובלתהפרלאנרשםמס12.05.19למשלבקבלתמזוןמןהחיבתאריך.הבקרה

אספקתמזוןלמחלקותוהגשתולמאושפזים:טיפולבמזוןבמטבח, 5.3

 .במטבחנדרששיפוץ 5.3.1

מזוןנמצאיםשנירשמיטמפרטורה,לאמסומןלאיזהמקרריםכלאחדשייך.לאקיימתהבאזוראחסון 5.3.2

קירורבעייתיתואינהתואמתה.בבקרהנמצאכיפעילותחלקמיחידותטמפרטורהעלחריגותשלהתראה

23:55הייתהלאתקינהמהשעהטמפרטורהה,ברישוםרציףשלמקררחלבילדרישותהקיימות.למשל,

 מוכןהייתהעליהמשמעותיתהמזוןה.במקרר13/5בתאריך10:55ועד9/5בתאריך

חלביהנמצאבאזורה,הוצאהמאוחרתשלהמזוןלחימום.במקרר12:15בשבתבשעהורהטמפרטב

הליקוייםצוינובסיכוםמעלות.8.4-מוצרחלב,שאינהתקינהטמפרטורהנמדדההבישולהחלבי

 .בקרותקודמות

 -שאינהתקינהטמפרטורהב,שהוכןבמקום,במקררסלטיםקנוייםנמצאסלט

מתיהוכןולאברור,.איןסימוןעלהסלט.מעלות13

 שאינהתקינה.בטמפרטורהכמהזמןהואנמצא

-15בצקיםוירקותקפואיםמאחסניםמוצריבשר.במקפיאבשרינמדדוטמפרטורות:דגיםהבמקפיא 5.3.3

 .מעלות-13בשרטחון-14,עוף

 שאינהתקינה.טמפרטורהנמדדה,יבשהמזוןהבמחסן

מעלות.4.6מפוסטרותנמדדההביציםב

הבשרבהפשרהנמדדהתטמפרטורהפשרהמשותףלבע"ד,משמשגםכמקררבע"דבתהליך.המקרר

 ונמצאהתקינה.

 קירורשלהמטבח.הרישוםלאהוצג.האוטומטירציףקייםרקלחלקמיחידותטמפרטורהרישום

 קייםרקמאווררפנימי..מהמחסןחסראוורורויניקתאוויר-מחסןשימורים 5.3.4

חסרמקררביןהכנסתירקותלמקררירקותגלםלהוצאתירקותשטופיםוחתוכים.חפיפהקיימת 5.3.5

 לירקותלאחרשטיפהובתהליך.

איןהפרדהביןקרשיחיתוךוכלימטבחבהתאםלייעודם.סכיניםבאותוצבעמשמשיםגםלירקות 5.3.6

 וגםלבשר.

 לאברורהאםהכלימתאיםלמגעעםמזון..לסטיקערבובבשרמבצעיםבכליפ 5.3.7
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מקרר,הפרדההנדרשתביןסוגיםשוניםשלמזון.למשלאתהטיפולבמזוןאינומאפשרהתהליך 5.3.8

 ביציםטריותנמצאבחדרניקויוחיטויירקות.

 תיעודהנדרששלתהליךריסוקמזון.הלאקיים 5.3.9

מתקןלהשרייתכליםעםחומריםלהסרתמטבחמתבצעתידניתבלבד.משתמשיםבההדחתכלי 5.3.10

 מפורטתבסעיףשפכים.,שומנים.התייחסותלסוגיהזו

 תהליךיבושכליהמטבחלאחרשטיפתםאינומאפשרייבושתקיןשלהכלים. 5.3.11

 חלונותבמדורקונדיטוריהנמצאומלוכלכיםמאודונראוסימנירטיבותבתקרה.ה 5.3.12

 דיים.במלתחותעובדיםבמטבחחסרניירניגובי 5.3.13

טמפרטורהמטבחאינותקין.נמצאמזוןטחון"שרוף"בארוןחימום,בהמזוןלפניהוצאתומהחימום 5.3.14

 אינםתקינים.,חימוםהארונות2שלטמפרטורההמעלות.מדי79של

נתו.כמשקפותאתתהליכיהןמזוןאינהדוגמאותמזון:דגימות 5.3.15

 לייבוש.ללאשינויואיןפתרון-אזורשטיפתטרמופורטרים 5.3.16

 מזוןקרמספקיםלמחלקותבטרמופורטרים.לאהוגדרמקוםלשטיפתם. 5.3.17

 .במטבחמשתמשיםבמטליותרבפעמיות 5.3.18

 חסרכיורלשטיפתידיים.,בחדראוכלעובדים 5.3.19

 קבלהוחלוקתהמזוןבמחלקה: 5.4

 מזוןלפניאספקולמחלקות.ההוצגרישוםטמפרטורת 5.4.1

מעלות,חביתה18דמורכבא':בלנדרסיעולהמזוןבארוחתהבוקרבמחלקהטמפרטורה 5.4.2

 מעלות,47מקושקשת

 .08:40חלוקההתחילהבשעההו07:30מעלות.המזוןהגיעבשעה9-10מוצריחלב

11בחדראוכלהיו08:40.בשעה07.30ה'בשעהיתבוקרסופקלמחלקהסיעודהמזוןלארוחת 5.4.3

נמדדה.10:50לפחותעדשעהוהמשיכה09:45מזוןהתחילהבשעההמטופליםבלבד.הגשת

מזוןלפניחלוקתו.מזוןהמוגשקר)סלט,סלטטחון,טונה,מוצריחלב(אינונשמרהטמפרטורת

,מעלות.במטבחון14.5מזוןהייתהלקויה.למשלדגטונההייתהההגשתכולתטמפרטורבקירור.

מתינפתחוולאנשמרומחלקתינמצאוסלטורסקתפוחיםבקופסתשימוריםפתוחה,לאברור

מעלות.ישלצייןכיגםלאחרהערותינו17-שלרסקתפוחיםוסלטטמפרטורהבקירור.נמדדה

 המשיכולהשתמשבמזוןשלאהיהבקירור.

מעלות.100טמפרטורהבעגלהמראההמעלות,מד59המיםבעגלתהחימוםנמדדהטמפרטורת

מזון.כמוכן,בתוךהמיםהיוקנקניהזוןאינומבטיחחימוםסדירשלסידורגסטרונומיםעםמ

מתאימיםלחום.הםפלסטיקלשתייהולאברורהאם
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חםלארוחתהצהרייםמועברמהמטבחעלעגלותפתוחותולאבחימום.במחלקותהמזוןהבבנייןהישן

טמפרטורהרונומיםנמצאיםבתוךהעגלה.נמדדהמעביריםגסטרונומיםלעגלתחימום.לאכלהגסט

מעלות.66-שלדגמטוגן

 .תואמתלדרישותהקיימותאינהטמפרטורה,המחלקותהמספרמקרריםבמטבחונינמצאשב

יסהמלוכלכתאינותואםלדרישותהקיימת:במערךאיסוףוטיפולבכ:מערךכביסה6.0

.יסהמעבריםחלקיתללאאוגרים)בשקיותניילון,חלקםללאשקיות(עםעומסיתרכב6.1

לכביסהמלוכלכתאינםעמידיםלמים.םאוגרי6.2

בחדרכליםמאחסניםגםכביסהמלוכלכתחלקיתעלהרצפהוחלקיתעלעגלהפתוחהוללא6.3

אוגרים.

מבנה.חסריםאריחיקרמיקהדרוששיפןףשלהמכבסהאינהעומדתבדרישותהקיימות.ה6.4

מכבסהאינוהלאהוגדרולאהופרדאזורלמיוןכביסהמלוכלכת.שטח.רצפהבבקירותו

.מוסדהמתאיםלקליטתכביסהמלוכלכתמכול

יליםמזוןדרכומוב,במסדרוןאשפוזהחדשמחזיקיםבכלוביםהכביסהמלוכלכתמבניין

הליקויגורםלהצטלבותעםדרכיאספקתמזוןופינויפסולתרגילה.שעותרבות,למחלקות

.ופסולתרפואית

קיימתהצטלבותביןכניסתכביסהמלוכלכתלהוצאתכביסהנקייהמהמכבסה.

הוצגואישוריםהנדרשיםלכך.במכבסההופעלהמערכתחיטויכביסהעםאוזון.לא

כללאיןכליוחומריניקויבמכבסה.

לאהוצגואוגריםלאחררחצה.

,ה'יתבוקרבמחלקהסיעודהנקיהובמיוחדכלימיטה.בשעותחוסרבכביסהנמצאבמחלקות6.5

.12:30הכביסהסופקהבשעה.לאהיוכלימיטהכלל,במחסןלכביסהנקיה

יסוףפסולתרפואיתאיןהפרדהביןפסולתרפואיתזיהומיתלפסולתרפואיתמסוכנת.בחדרלא6.6

.איסוףופינויפסולת.7

מוסד.במסמכיםלאהוגדרסוגההוצגומסמכיקריאתשירותלפינויפסולתרפואיתמ

.רפואיתהפסולתהפינוישלהוצגומסמכיםלאפסולת.ה

במחלקותובחדריטיפוליםלמקצועותהבריאות:.מצבתברואי8

וררשאלותלגביעבחדרכליםישפחאשפהללאמכסהבונמצאהאריזתמזוןייעודי.המצבמ8.1

שימושבמזוןייעודי.

נראוסימנירטיבותועובשבתקרה.,מחלקהסיעודיתה'בנקייההכביסההבחדר8.2

איןאוגרלאיסוףו(משתמשיםבמגבות)פיזיותרפיהנראוסימנירטיבות,חסריםסדיניםהבחדר8.3

כביסהמלוכלכת.

mailto:XXX@moh.health.gov.il
mailto:call.habriut@moh.health.gov.il


 

 האגף לגריאטריה
 משרד הבריאות

67  

Division of geriatrics 
Ministry of Health 

 91010ירושלים  1176ת.ד.
call.habriut@moh.health.gov.il 

 02-5655969פקס:      5400*  טל:

P.O.B 1176, Jerusalem 91010 
call.habriut@moh.health.gov.il 
Tel: *5400     Fax: 02-5655969 
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אשפוז.הפעילותכוללתאפייההפעילויותבקבוצותבתחוםריפויבעיסוקמבצעיםבמחלקות8.4

לעבודהעם.תנאיםהבסיסייםהאותוללאעםשימושבביציםטריותללאאישורלשכתהברי

.הביציםמשתמשיםבמשטחיםרבודופונקציונליים,כוללעגלותחלוקתתרופות

אשפוזהייתהקרובהלטמפרטורההנדרשת,אבלהאוכלוחדריהאווירבחדריהטמפרטורת8.5

 .(צלזיוסעלותמ23.0–21.7קיימותשינויםגדוליםבתוצאותמדידותבאזוריםצמודים)

 .מלתחותעובדים9

עובדיםנמצאולאנקיות,ראשמקלחתאחדהיהחסר,השניאינונקי.חסרניירלניגובהמלתחות

ידייםוהורגשריחלאנעים.

צוותמכבסבבית.ה,יעבודה.בגדיעבודהלאקיימתהפרדהביןבגדיםאישייםלביןבגד

 הדברה.לאהוגשחומרבנושא. .10

סיכום:

מזון,כביסהוהבטחתאיכותמיהחודשים.ליקוייםבמערך3עלהנהלתהמוסדלתקןאתהליקוייםתוך .1

תהבריאותמחוזיתונפתית.וללשכלתקןללאדיחוי.עלתיקוןהליקוייםישלדווח-שתייהה

להיותמאושרע"ילשכתהבריאותרחובות.נדרשמזוןהשינויבתשתיתובמערךכול .2

פעילותמב"סהמוסד.אתחשובלהרחיב .3
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  : ותחזוקה מנהל    . ט

המבנההחדשמפואר.2017-ושניב2003-אחדשנפתחב.פועלבשנימבנים"נאותהמושבה"ביתהחולים

כוניםובריכהטיפולית.סביבביתהחוליםחניהלביתהחוליםישמספרמומאובזרבציודחדשומשופץ.

גדולה.ביתהחולםסמוךלתחנהמרכזיתנסציונה.ביתהחוליםנמצאבמרכזמסחרישבומספררבשל

בכלבנייןישחדרמשפחות..והמשפחותחנויות,במבנההחדשישפטיומטופחלשימושהמאושפזים

אתהמאושפזיםליצורקשרעםמשפחותמחוץלארץ.ישחדרסקייפשמשמש



 תחומים לתיקון ושיפור:

 ישלדאוגלסולרלשעתחרוםעלפיההנחיות. .1

 הנחיות.הלשעתחרוםעלפילחמצןישלדאוג .2

 .ישלשפראתהמיגוןעלהתשתיותהחיוניות)מים,סולר,דלק,גנרטורים( .3

 המצבלקדמותו.אתישלהחזיר–פךלחדראשפוזההלהנשמהממושכת,ריפויבעיסוקבמחלקהמכון .4

 בחדריהשירותיםלאיפעלעלפיהטיימררקבשעותמסוימות.שאוורורישלדאוג .5

 שלאניתנתלהזזהבשעתחרום.הישמכבסהקבוע1בממ"קבמבנההישןבקומה .6

 ישלתקןמערכתלחצנימצוקה+מרכזיהבתחנתאחותבמחלקהסיעודיתה'. .7

 היכןשחסר.הלהנשמהממושכתווילונותהפרדהבמחלקישלדאוגל .8

 יהיהפתוחכלהזמן.המצלמות,עלמיטותהמאושפזיםבעזרת,בתחנתאחות,מעקבהישלדאוגשמסך .9

 ישלעשותתיקוניצבעבמספרמקומותבמבנההישן. .10

 במטבחהמרכזיישלתקןקילופיצבעבתקרה. .11

 ישלהתקיןלחצןמצוקה.4במקררמספר .12

 החליףבמספרמקומותבמבנההישןמרצפותשבורות.ישל .13
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 נספח ג'

 מיטות סיעודיות 207  -ל  מנהלי אדם כוח -תקן מול מצבה
 מיטות סיעוד מורכב תומך 112 -מיטות תשושי נפש ו 97

  מונשמים 37 -מיטות שיקום ו 39
תקן כוח אדם נדרש מינימלי  

 ברוטו

 כוח אדם בפועל ברוטו

 4 1 מנהל

 מומחה בגריאטריה 0.6 מומחה בגריאטריה 0.5 מנהל רפואי

 1 1 אחות ראשית

 1 1 ס. אחות ראשית

 1 1 אחות חת"ש

 1 1 אחות אבטחת איכות

 1 1 מפקחת קלינית 

 0.5  אחות אבטחת איכות

 3 4.7 אם בית

 12 4.7 מזכירה

 45 21 ע' ניקיון

 במטבח המרכזי 2 1 טבח

 טבחונים במ 14 14 עובדי מטבח

 4.8 4.7 תחזוקה

 2 2 מחסנאי

 שרות קנוי 1.08 חצרן/גנן

 7 - שומרים

 1 2.4 משגיח כשרות

 8 - מכבסה

 0.41  מנהלת שרות תזונה

 0.96  מנהלת שרות פיזיותרפיה

 0.625  מנהלת שרות ריפוי בעיסוק

 0.28  מנהלת שרות עו"ס  

 ית החולים(רוקחים לב 4) 2.1 לכל בית החולים 1.79 רוקח

 טכנאי רנטגן  2  0.9  טכנאי רנגטן
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 סיעודיים מאושפזים 207-ל -תקן מול מצבה כוח אדם מקצועי 

 מיטות תשושי נפש   97

  

תקן כוח אדם נדרש מינימלי  

 ברוטו

 כוח אדם בפועל ברוטו

 4.5 4.16 רופא

 1 1 אחות ראשית

 1 1 ס. אחות ראשית

 65.2 52.99 אחיות

 130 110.09 כוח עזר

 1.62 1.53 תזונה

 3.9 3.68 פיזיותרפיה

 1.73 1.63 ריפוי בעיסוק

 7.37 4.6 תעסוקה

 4.77 3.03 עו"ס

 0.22 0.21 קלינאית תקשורת
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  מאושפזים בסטאטוס סיעוד מורכב: 112-כוח אדם מקצועי ל -תקן מול מצבה 

      

תקן כוח אדם נדרש מינימלי  

 ברוטו

 ם בפועל ברוטוכוח אד

מומחה  3.1מתוכם  9.33 רופא

 בגריאטריה

מומחה  1.5מתוכם  7.5

 בגריאטריה

 מוסמכות 28.8מתוכם  42.4 מוסמכות 25מתוכם  52.87 אחיות

 51.25 24.88 כוח עזר

 1.65 1.56 תזונה

 1.5 1.56 פיזיותרפיה

 0.41 1.56 ריפוי בעיסוק

 3.38 0.78 תעסוקה

 1.75 1.56 עו"ס

 0.55 0.62 תקשורת נאיתקלי









 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:XXX@moh.health.gov.il
mailto:call.habriut@moh.health.gov.il


 

 האגף לגריאטריה
 משרד הבריאות

72  

Division of geriatrics 
Ministry of Health 

 91010ירושלים  1176ת.ד.
call.habriut@moh.health.gov.il 

 02-5655969פקס:      5400*  טל:

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

 

 13-14.5.2019נאות המושבה מיום סיכום הבקרה בבית החולים 

 

 

 

 מאושפזים בסטטוס שיקום  39 –תקן מול מצבה כוח אדם מקצועי 

  

תקן כוח אדם נדרש מינימלי  

 ברוטו

 כוח אדם בפועל ברוטו

מומחה  1.1מתוכם  3.79 רופא

מומחה  0.5בגריאטריה  

 בשיקום 

 מומחים בשיקום  0.5מתוכם  3

   מומחה בגריאטריה 0.5 -ו

 כולם מוסמכת מתוכם  15.1 מוסמכות 8.1מתוכם  14.62 אחות

 16.9 11.91 כח  עזר

 0.55 0.54 תזונה

 2.9 2.71 פיזיותרפיה

 1.1 1.08 סייע פיזיותרפיה

 2.06 2.17 ריפוי בעיסוק

 0.83 0.54 תעסוקה

 1 0.81 עו"ס

 0.82 0.81 קלינאית תקשורת

 אין 0.27 פסיכולוג
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 מיטות מונשמים 24 –מול מצבה כוח אדם מקצועי תקן 

 מאושפזים מונשמים   37בפועל 

  

 תקן כ"א נדרש 

 מאושפזים 29 מנהלי לפי 

 כוח אדם בפועל ברוטו

מומחה  0.6מתוכם   4.1 מומחים 1.54מתוכם  6.16 רופא

מומחה  0.5בגריאטריה , 

 בטיפול נמרץ

 מוסמכותכולם  22.88 מוסמכות 32.36 אחיות

 23 20.03 ח עזרכ

 0.55 0.39 תזונה

 3.05 3.85 פיזיותרפיה

מרפאה בעיסוק +  1.38 3.08 ריפוי בעיסוק

 עובדי תעסוקה 1.73

 1.1 1.54 עו"ס 

קלינאית  

 תקשורת

0.31 0.275 

 0.2 0.46 טכנאי הנשמה
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