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עצמאיים לזקנים המעונות במספר ניכר גידול חל בישראל, הזקנים במספר העליה עקב האחרונות, בשנים

במוסדות הניתן הטיפול איכות על לפיקוח יותר יעילות דרכים למצוא הצורך החריף זאת בעקבות ותשושים.

אלה.

וחברה אדם והתפתחות לגרונטולוגיה ברוקדייל ג'וינטמכון ע"י שפותחה חדשה פיקוח שיטת מתאר זה מדריך
במשרד לזקן השירות של לזקנים המעונות על הפיקוח מערכת של פנייה בעקבות פותחה השיטה בישראל.

הטיפול בדיקת על המבוססת (Tracer Methodology) המסמנים בשיטת שימוש עושה והיא והרווחה, העבודה
תצפיות המטפל, הצוות ריאיון הדיירים, ריאיון מידע: מקורות במספר שימוש תוך נבחרות, בעיות במספר

טופסי פומביות ועל אובייקטיביות על הבדיקה, אחידות על דגש שמה החדשה הפיקוח שיטת רשומות. ובדיקת

והדו"חות הטפסים את וכן ושלביה, הפיקוח שיטת עקרונות של מפורט תיאור כולל המדריך והממצאים. הפיקוח

הפיקוח. בתהליך משתמשים שבהם

עבודת ותשושים. עצמאיים לזקנים המעונות על הפיקוח במערכת שנים שלוש מזה נסיוני באופן מיושמת השיטה
רישיון לחידוש בבקשה פונה מעון כאשר מתחיל פיקוח מחזור במחזורים: מתבצעת החדשה, השיטה לפי הפיקוח,

סובל מהן הבעיות פירוט וכן המעון דיירי כל על דמוגרפיים פרטים ובו טופס ממלא המעון צוות שלו. ההפעלה

המייצגים דיירים, עשרה בן מדגם נבחר אלה נתונים פי על 'מסמנים'. הנקראות בעיות רשימת מתוך דייר, כל

הפיקוח בביקור הפיקוח. ביקור במהלך נבדק אלה דיירים של בבעיותיהם הטיפול במעון. הבעיות התפלגות את
לצורך מובנים, טפסים של בסדרה ואחות) סוציאלי (עובד המפקחים משתמשים בשנה, פעם המתבצע המקיף,

בצורה המתאר ממצאים לדו"ח ומעובדים למחשב מוזנים אלה נתונים השונים. מהמקורות המידע קבלת

וסביבתייםמערכתיים. נפשייםחברתיים, סיעודייםרפואיים, בתחומים מעון בכל הטיפול איכות את מפורטת
ומתן משא במהלך שנקבע זמן פרק תוך הליקויים את לתקן להתחייב ועליו המעון למנהל נשלח הממצאים דו"ח

שהתגלו הליקויים תוקנו האם ייבדק בהם מעקב, לביקורי להגיע המפקחים על השנה בהמשך המפקחים. עם

אם הרישיון. לחידוש המלצה תוגש המפקחים, רצון לשביעות הליקויים שתוקנו לאחר המקיף. הפיקוח בביקור

המעון. וסגירת רישיון לשלילת משפטי הליך ייפתח לרישיון, כתנאי שנקבעו הליקויים תוקנו לא

לצורכי והן השוטף הפיקוח לצורכי הן ומשמשים מעובדים למחשב, מוזנים הפיקוח בתהליך הנאספים הנתונים

וקבלת במעונות המצב אחר מתמיד מעקב מאפשרת החדשה בשיטה העבודה צורת מדיניות. וקביעת תכנון

ושיטתי. מעמיק מידע על המבוססות החלטות

לעובדים לעזור המדריך יכול בנוסף והרווחה. העבודה במשרד לזקן השירות מפקחי של לשימושם מיועד המדריך
המתקבלים בנתונים ולהשתמש פיקוח מערכות להקים הרוצים שונים, ובריאות רווחה בשירותי מטח ולאנשי

במתודולוגיה. ענין ימצאו הטיפול איכות בתחום המתעניינים חוקרים גם מדיניות. וקביעת תכנון לצורך מהן
באופן ליישמה נסיונות נעשים עתה וכבר נוספים, ושירותים פיקוח במערכות לשימוש השיטה את להתאים ניתן

בשירותי ואף כרוניים לחולים הפרטיים המוסדות על המפקחת הבריאות משרד של הפיקוח במערכת ארצי
בעולם. אחרים במקומות ובריאות רווחה



אשל מנכ''ל היום ומשמש והרווחה, העבודה משרד מנכ"ל משנה בעבר שהיה בריק, ליצחק להודות ברצוננו

העבודה במשרד לזקן השירות מנהל פרידמן, לשמואל בישראל), הזקן למען שירותים ופיתוח לתכנון (האגודה

הגיבוי ועל בתכנית מסוייגת הבלתי תמיכתם על להם מודים אנו ברוקדייל. מכון מנהל חביב, ולג'ק והרווחה,

הפרט. זכויות בהדגשת תרומתו על תודה כרם לבןציון הדרך. כל לאורך מקבלים שאנו

את היוותה המערכת את לשנות נכונותם אשר הארץ, בכל לזקן השירות מן למפקחים מגיעה מיוחדת תודח

במעונות הטיפול איכות לשיפור להביא מאמציהם את מאוד מעריכים אנו כמוכן התכנית. להצלחת הבסיס

לזקנים.

את הביעו ואשר התכנית, בביצוע פעולה משתפים אשר העובדים, ולצוותי המעונות למנהלי גם מודים אנו

התכנית. לשיפור הערות להעיר נכונותם

ובכך שונים לליקויים המפקחים של תשומתליבם את להסב נכונים היו אשר המעונות, דיירי לזקנים, מודים אנו

לזקנים. במעונות הטיפול איכות ולשיפור החדשה הפיקוח שיטת לגיבוש תרמו

ההפעלה. תקופת בכל הצמוד והליווי המחשב תוכניות בניית על  סמט ולחגית נורדהיים למשה תודה

בעריכתו. וסייעה הפיקה שהדפיסה, מויאל ולמטי התדריך, עריכת על אלון לבלהה תודה
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17 רשיון חידוש לצורך הפיקוח מהלך של זרימה :1 תרשים



השירות בשיתוף בארץ, לזקנים מעונות על הפיקוח לשיפור חומש תכנית של בהפעלתה הוחל 1987 בספטמבר

לשפר לזקן השירות צוות של שאיפתו רקע על הוקמה התכנית ברוקדייל. ומכון והרווחה העבודה במשרד לזקן

במכון שנערך מחקר ובעקבות הקיימת, הפיקוח במערכת שינויים הכנסת באמצעות במעונות הטיפול איכות את

;1985 ואחרים תומר (פליישמן, הטיפול איכות למדידת כלים פותחו שבו המוסדי, הטיפול איכות על ברוקדייל

.(Fleishman et al. 1986; Fleishman, Tomer £ Schwartz 1990

וכלים פיקוח שיטת בפיתוח כשנתיים במשך עסקו לזקן, השירות מטעם המפקחים בשיתוף ברוקדייל, מכון צוות

ואחרים פליישמן ;1987 ואחרים (פליישמן בארץ ותשושים עצמאיים לזקנים המעונות על שוטף לפיקוח חדשים

הוחל הלקחים הפקת ולאחר מוקדם, בניסוי נבדקו הפיקוח וכלי השיטה .(Fleishman et al. 1988 ;1986

ארצי. ביישום

בגישה .(Kessner et al. 1974) הטיפול איכות לבדיקת המסמנים שיטת על מתבססת החדשה הפיקוח שיטת

נבחרות בעיות מספר משמשות ברוקדייל, מכון מטעם המחקר במסגרת מוסדי בטיפול לראשונה שנוסתה זו,

במוסד. כולו הטיפול איכות להערכת כבסיס הקשיש, סובל שמהן (מסמנים),

שכיחות הבאות: אמותהמידה על עונה היא אם הטיפול, איכות לבדיקת מסמן לשמש יכולה מחלה) (או 1:עיה

במחלה טיפול של אחידים נהלים מוגדרת, מקצועית אבחנה הקשיש, תפקוד על משמעותית השפעה גבוהה,

המחלה. של הטבעי המהלך על הטיפול של ברורה והשפעה

יכולות לעומק, הנבדקות השונים, התחומים את שמציגות נבחרות, שבעיות ההנחה על מבוססת המסמנים שיטת

מסוים. מוסד עלידי הניתן הכולל, הטיפול להערכת בסיס לשמש

ו/או תהליך מבנה, של מדידות שילוב ועל מידע מקורות בכמה שימוש על מתבססת מסמן בכל הטיפול בדיקת

.(Fleishman et al. 1990) טיפול תוצאות

וגמישותה. יעילותה בשל הפיקוח במערכת לשימוש במיוחד מתאימה טיפול איכות להערכת המסמנים שיטת

של איכותו על מקיפה תמונה לקבל ניתן מסמנים מספר שדרך משום במשאבים, ביעילות משתמשת השיטה

בסדרי או בצרכים לשינויים בהתאם הנבדקים המסמנים את להחליף שניתן משום גמישה היא המוסדי. הטיפול

ולמטרות הקיימים למשאבים בהתאם שונות, עומק ברמות המסמנים את לבדוק שניתן ומשום העדיפויות,

הבדיקה.

 7 



הזמן שבמשך כך אחרים, נושאים להדגיש פיקוח שנת ובכל שנה, מדי שבפיקוח המסמנים את להחליף גם ניתן

בהתאם. יודרך במוסד והצוות תחומים, של רב מספר לעומק ייבדקו

בביקורים נבדקה השאלונים מהימנות מעונות. בשישה שלביה כל הופעלו השיטה של המוקדם הניסוי במסגרת

שאלוני וכי הזו הפיקוח במערכת לשימוש מותאמת שפותחה השיטה כי נמצא, חיצוני. צוות עלידי חוזרים

מספק. שהמעון והשירות הטיפול על מצב תמונת לספק ויכולים מהימנים גלים הם הפיקוח

וניתוח ובריכוז מתודולוגי בייעוץ העוסק ברוקדייל מכון צוות עלידי השנים חמש במשך תלווה הפיקוח מערכת

במשך בהתאם. שינוים ויוכנסו התכנית, של שוטפות שנתיות הערכות תיעשנה הנסיוני היישום במשך המידע.

לכך. בהתאם שינויים וייערכו לקחים יופקו התכנית, של וכוללת מתמשכת הערכה תיעשה ובסיומן השנים חמש

אנו השוטף. מהפיקוח חלק ותהווה והרווחה העבודה למשרד הממוחשבת המערכת תועבר הזו התקופה בתום

לתיקונם. ולהביא יותר רבים ליקויים לאתר למפקחים תאפשר החדשה הפיקוח ששיטת צופים

בכך ולעזור הארץ, בכל המעונות מצב של כללית תמונה לספק החדשה השיטה תוכל המחשב בעזרת יתרעלכן,

סטנדרטים מדוייק באופן להגדיר אפשרות תהיה הארציים, הנתונים סמך על עדיפויות. וסדרי מדיניות בקביעת

של הניסיוני בשלב ברורים ונהלים סטנדרטים קביעת הטיפול. תהליכי לגבי ונהלים טיפול, של תוצאות לגבי

בעתיד. משופרת פיקוח שיטת בבניית לעזור יוכלו החדשה השיטה יישום

"י"^ '"'"י מרכזיות: מטרות שלוש זה "לתדריך

, , י י. :>:י ,., לתכנונה. והרקע הנסיונית החומש תכנית את להסביר א.

החדשה. הפיקוח שיטת של ביצועה אופן על למפקחים ברורות כתובות הנחיות לנסח ב.

בתיאבות. בנושא העוסקים לגורמים הנסיוניים והכלים השיטה על מידע לתת ו!
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לזקנים מעונות על ממשלתי פיקוח .1

במעונות, לזקנים וההתייחסות השירותים הפיזיים, שהתנאים לוודא שמתפקידו תהליך חינו ממשלתי פיקוח

והכשרתם לזקנים מעונות עובדי תקן בדבר הפיקוח תקנות ,1965 המעונות על הפיקוח בחוק הגאמר את תואמים

עלידי שהוצאו לנהלים ובהתאם ,1986 ותשושים עצמאיים לזקנים המעונות על הפיקוח ותקנות 1977 תשכ"ז

העובדים את ולהדריך לטיפול, הסטנדרטים את לגבש אמור הממשלתי הפיקוח בנוסף, והרווחה. העבודה משרד

אלה. לסטנדרטים להגיע כיצד במעונות

התכנית הפעלת לפני הפיקוח ותהל>ן הכלל* המבנה .2

מעונות. ל160 מגיע שמספרם ותשושים, עצמאיים לקשישים המוסדות על לפקח מוסמכת הפיקוח מערכת

הבכיר הצוות הדרכת שוטף, פיקוח עלידי רשיון למתן המלצה הבאים: התפקודים את כוללת הפיקוח מערכת

חדשות תקנות הצעת עבורם, ותשלום שנקבעו לקריטריונים בהתאם במעונות זקנים השמת ביתהאבות, של

במעונות. התערבות לצורות וסטנדרטים קריטריונים קביעת וכן לתקנות לתיקונים

הפיקוח מערכת ישיר. בפיקוח העוסקים מחוזיים ומפקחים ארציים מפקחים כולל בפיקוח העוסק כוחהאדם

במעונות הביקורים (אחיות). הסיעוד מתחום ומפקחים בהכשרתם סוציאליים עובדים שהם מפקחים כוללת

בשנה. מפעמייםשלוש פחות ולא משתנה בתדירות מבוצעים

הבריאות. במשרד לצורך, בהתאם המערכת, נעזרת ותזונה, רפואה כבאות, תברואה, כמו: נוספים בתחומים

כל של המקצועית הערכתו על בעיקר מבוססת היתה החדשה הפיקוח שיטת להכנסת שקדמה הפיקוח שיטת

כלליעו"ס (מפקח המפקחים שני הקבועים. לתחומים בנוסף אחרים, תחומים על דגש שם מפקח כל מפקח.

שונה שיטת היתה מפקח לכל המעון. מנהל עם נפרדת תכתובת וניהלו במעון בנפרד ביקרו אחות) ומפקחת

לו. הייחודי במעון שהתגלו הליקויים תיקון אחר מעקב ותהליך ממצאיו לתיעוד

תעריפים, הורדת לרשיון, תנאים הצבת רשיון, שלילת כגון: בסנקציות להשתמש גם ניתן הפיקוח במסגרת

משפטית. תביעה באמצעות מעון וסגירת זקנים הוצאת ואף קשישים, של איהפניה
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המשתמשת שיטתית גישה על המתבססת מובנית, תכנית בהיותה לכת, מרחיקי שינויים מכילה החדשה התכנית

על מאורגנת וצפייה הדייר ריאיון על דגש שמה התכנית כמוכן מידע. מקורות ובמספר המסמנים בשיטת

המפקח, דעת שיקול משלבת בשנה, מעקב ביקורי ומספר חדשנתי מקיף פיקוח יוזמת במעון, העבודה תהליכי

המנחים, לקריטריונים פומביות נותנת השונים, הפיקוח שלבי בין מפרידה מפקחים, צוות של פיקוח על מבוססת
ארצי. נתונים מאגר ויוצרת ממחשבת

["^ הפיקוח כשיטת המסמנים בשיטת שימוש .1

תחומים: בשלושה מסמנים מספר נבדקים החדשה הפיקוח בשיטת

על אישליטה בהלבשה, קושי ברחצה, קושי בניידות, קושי שמיעה, קשיי ראייה, קשיי הסיעודירפואי: התחום

השתן. סוגר

המעון, בחיי הדייר מעורבות למעון, הקבלה תהליך בהסתגלות, קושי בדידות, הרגשת חגפש>חנרת>: התחום

הדייר. ■זכויות

תרופות באכסון ליקויים בכביסה, בטיפול ליקויים ובהכנתו, האוכל במתן ליקויים הסבינתימערנת*: התחום

ובחלוקתן.

המבנה: במימד בעיקר העוסקים כללים תחומים מספר של ישירות בדיקות גם משלבת החדשה הפיקוח שיטת

אוכל שירותי החדרים, ציוד ונוחות, בטיחות כוחאדם, סיעודי, רפואי ציוד סיעודית, רשומה סוציאלית, רשומה

סיעודיים. שירותים סוציאליים, שירותים מניעה, פעולות חברתיות, פעילויות הפרט, זכויות על שמירה ומטבח,

הכלליים הטיפול תחומי של הבדיקה ניקיון. הטיפול: תהליך של תוצאה שהוא נוסף כללי נושא גם נבדק

הולם לטיפול הבסיסיים שהתנאים להבטיח מיועדת וכן עצמם המסמנים על רקע תמונת קבלת על משמשת
נשמרים.

הפיקוח מערכת על במעון, ביתם את וממירים יחסית, ממושכת זמן תקופת במעונות גרים שהזקנים היות

תהיה שלו החיים שאיכות גם אלא טובה, ברמה תהיה מקבל שהדייר הטיפול של שאיכותו רק לא להבטיח
נאותה. ברמה
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מידע מקורות במספר שימוש .2

מידע: מקורות בכמה המפקחים נעזרים המוסדי השירות על המידע איסוף במסגרת

שבמדגם, הדיירים ובדיקת ריאיון א.

שבמדגם, דייר כל על והסוציאלית, הסיעודית הרפואית, ברשומה עיון ב.

ואחות), (עו"ס שבמדגם דייר כל על האחראי המטפל ריאיון ג.

והמנהל. הבית אם וריאיון תצפית ד.

מקור שלכל כיוון ותוצאותיו. הטיפול תהליך כל על כוללת תמונה קבלת לשם נחוץ רבים מידע במקורות שימוש

הבלעדי. המידע כמקור לשמש יכול אינו והוא משלו מגבלות מידע

יתרונות: מספר רבים מידע במקורות לשימוש

המידע: במקורות המגבלות לאור במיוחד המידע, של הדדית השלמה מאפשרים רבים מידע מקורות א.

או השפה בהבנת מתקשים שמיעה, כבדי מהדיירים חלק בחסר: לוקים ובדיקתם הדיירים ריאיון 

מקיפה. תמונה תמיד נותן אינו הריאיון לכך אי שונות. ברמות קוגניטיבית מירידה סובלים

תמונה m ומתקבלת מהמעונות, בחלק שלמה איננה סוציאלית, או סיעודית רפואית, בין הרשומה, 
חלקית.

פיזור הקשיש, אצל מהבעיות חלק של לקיומן הצוות מודעות חוסר בשל מטפלים, מספר לראיין יש 

הפיקוח. צוות מפני וחשש השונים, המטפלים בין האחריות

ביותר. קצר ובזמן מראש בהודעה בלבד, הביקור בשעות נערכת שהיא משום מוגבלת התצפית 

מידע. מקור כל של אמינותו בדיקת מאפשרים רבים מידע מקורות ב.

שונות. ראות מנקודות המצב תמונת את להקיף מאפשרים מידע מקורות מספר ג.

מובנית פיקוח שיטת ושל המפקח דעת שיקול של שילוב .3

ושיטח מובנים פיקוח כלי עלידי הפיקוח תהליך של וסטנדרטיזציה הבנייה בין משלבת החדשה הפיקוח שיטת

דעתו. ולשיקול המפקח של המקצועית למומחיות ביטוי מתן לבין אחידה,

הבאות: בפעולות לביטוי ובא חשוב המפקח של דעתו שיקול

כאשר חמור, או קל הליקוי האם דעתו, שיקול עלפי להעריך, יכול המפקח ליקוי: כל של החומרה בהערכת א.

לקיומו. והצדקות סיבות מוצא הוא

הפיקוח. בכלי ביטוי לידי באים אינם אשר מסוימים, במעונות ייחודיים נוספים ליקויים באיתור ב.
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ועל הליקויים תיקון על המעון מנהל עם ומתן ובמשא מהמעון הפיקוח דרישות של העדיפות סדר בקביעת ג.

לתיקונם. המועדים

ובעריכתו. הליקויים תיקון אחר המעקב בתכנון ד.

הנדרשים. התיקונים מבוצעים לא כאשר מעון, על סנקציות בהפעלת ה.

מפקחים צוות על>ד> mp>if A

אחות. ומפקחת כלליעו"ס מפקח מפקחים: צוות עלידי מבוצע לקשישים המעונות על הממשלתי הפיקוח כאמור,

מאפשר: צוות עלידי פיקוח

בפיקוח. הקיים כוחהאדם במגבלות במוסד, השירות תחומי מרב את להקיף א.

ביותר מרכזיים טיפול תחומי שהינם הסיעודירפואי, והטיפול הסוציאלי הטיפול תחומי את לעומק לבדוק ב.

לזקנים. במעונות

אחד לכל וגיבוי אחידה עמדה גיבוש לשם המעון מצב על המפקחים בין והתרשמויות דעות החלפת ג.

מהמפקחים.

ולהעכרת ולניגודים למתחים לגרום עלול המפקח של שתפקידו כיוון למעון, בבואו הבודד המפקח של חיזוקו ד.

הביקור. בעת האווירה

ביניהם. וניגודים חיכוכים מונעת המפקחים שני על המקובלת ליקויים ולתיקון לשינויים דרישה ה.

ומבוססת: אחידה פיקוח עמדת של וגיבוש בפיקוח, האנוש משאבי של מרבי ניצול מאפשרת הצוות עבודת

דיירים. של זהה מדגם ריאיון כולל במקביל, הביקורת את ויערכו יום באותו במעון יבקרו המפקחים א.

המעון. כלפי פיקוח מדיניות ויגבשו בממצאים ידונו הביקור לאחר ב.

הליקויים. תיקון אחר משותף מעקב עריכת ג.

מידע כמקור ה'ד"ר .5

נושאים ועל במעון, הטיפול איכות על שלמה תמונה לקבלת המפקח עבור חשוב מידע מקור מהווה הדייר

.(Vladeck 1985) ועוד המעון, בחיי מעורבותו מידת שביעותרצונו, זכויותיו, על שמירה חייו, לאיכות הנוגעים

הבאים: מהטעמים זאת

הישירים, ולשירותים האישי לטיפול הנוגעים נושאים של ואותנטית ישירה מדידה מאפשר הדייר ריאיון א.

מתווכים. מידע במקורות שימוש ללא
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הרפואה, הסיעוד, האוכל, משירותי ולשביעותרצונו להרגשותיו בנוגע יחיד מידע מקור מהווה הדייר ב.

גם נשאל הדייר מקבל. שהוא השירות בהערכת חשובים מדדים שהינם החירום, ושירותי הסוציאלי השירות

כבוד. אוטונומיה, פרטיות, זכויותיו: על השמירה לגבי

הליקויים. ותיקון לדייר הולם שירות מתן להבטחת בנוגע והדייר המפקח בין אינטרסים זהות מעין קיימת ג.

שלא עניין להם שיש המנהל, או הצוות כמו במעון, הפורמליים המידע למקורות משוייך אינו הדייר בנוסף,

ליקויים. לחשוף

והשפעתו במעון ההחלטות קבלת בתהליך הדייר של מעורבותו על דגש שם המפקח הדייר ריאיון במסגרת ד.

חייו. באיכות שונים תחומים על

בשנה מעקב ב>קור> ומספר חדשנתי מקיף פיקוח ביקור .6

רשיון חידוש במועד ומתחילה כשנה, הנמשכת במחזוריות נעשה המעון על הפיקוח החדשה, הפיקוח שיטת עלפי

ביקור* ומספר בשנה פעם מקיף פיקוח ביקור כולל הפיקוח מחזור לאחריו. הרשיון חידוש במועד ומסתיימת אחד

המוסדיות המערכות תפקוד ועל במעון הטיפול תחומי על מעמיקה תמונה לקבל מיועד המקיף הביקור מעקב.

במצב הפיקוח מערכת של רציפה התעדכנות מאפשר לשנה אחת הנערך מקיף פיקוח ביקור הליקויים. ולאיתור

מעון. כל של תפקודו

מקבל המעון שמנהל ההדרכה לתהליך בהתאם הליקויים ותיקון חוזרת לבדיקה מיועדים המעקב ביקורי

מהמפקח.

השונים הפיקוח שלבי בץ הפרדה .7

נפרדים: שלבים מארבעה מורכב הפיקוח תהליך

ואיתורם. הליקויים חשיפת 

לתיקונם. העדיפויות וסדר חומרתם מבחינת הליקויים של כוללת הערכה 

הליקויים. לתיקון פעולות נקיטת 

הליקויים. תיקון אחר מעקב 

העדיפויות סדר לקביעת מסייעת אשר הליקויים, של יחסית הערכה מאפשרת השלבים ארבעת בין ההפרדה

תיקונים. לצורך הפעילות ולגיבוש לתיקונם
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הבא: באופן נעשית הפיקוח שלבי בין ההפרדה

האיתור תהליך שהסתיים לאחר רק הליקויים הערכת דהיינו  הכרונולוגי הסדר לפי שונים בזמנים א.

מעקב לחלוטין, הסתיימה שלהם הכוללת שההערכה לאחר רק הליקויים לתיקון פעולות נקיטת בשלמותו;

לנקיטת או רשיון למתן והמלצה לתיקונם, הדרישה הוצאת לאחר חודשים שלושה הליקויים תיקון אחרי

המעון. נגד סנקציות

תכנון תהליך עצמו. במעון ייעשה חומרתם והערכת חשיפתם, הליקויים, איתור תהליך  שוגים במקומות ב.

הממשלתי. במשרד להתבצע צריכים המעון כלפי וצעדים דרישות וגיבוש הביקור

לליקויים והקריטריונים הפיקוח טופסי פומביות .8

ולקביעת כלקויים תחומים להגדרת הפיקוח מערכת משתמשת בהם והקריטריונים השונים הפיקוח שאלוני

המעונות כל על ואחיד רציונאלי להיות שואף הפיקוח המעונות. למנהלי וגלויים ברורים חינם פעולה, תכנית

המפוקחת. למערכת והן המפקחת למערכת הן ברורים, להיות צריכים והקריטריונים

הפיקוח נתוני מחשוב .9

באיכות שינויים אחר מעקב יאפשר זה מחשוב הפיקוח. נתוני מחשוב הינו בתכנית הבולטים המרכיבים אחד

המעונות. עלידי הליקויים לתיקון בנוגע משוב ומתן זמן לאורך הטיפול
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חוזרות, בדיקות יערכו בהמשך המעון. להפעלת רשיון לקבל המעון של זכאותו בבדיקת מתחיל הפיקוח תהליך

הרשיון. חידוש לצורך הטיפול), איכות כמו לזקן, השירות עלידי שיקבעו קריטריונים (לפי שנתיים או שנח מדי

לפי נערכים, הליקויים תיקון אופן את לבדוק עלמנת לתקנם. נדרש והמעון ליקויים מאותרים זו בבדיקה

עומדים אינם המעונות כאשר הרשיון. ניתן  החוק בדרישות עומדים המעונות כאשר מעקב. ביקורי הצורך,

מעון נגד משפטיים צעדים שננקטים או הליקויים, של המלא התיקון עד תנאי על רשיון ניתן החוק, בדרישות

לדרישות. נענה שאינו

למטרות ביקורים גם מעקב, וביקורי רשיון חידוש רשיון, מתן לצורך לביקורים בנוסף מקיימים, המפקחים

מיוחדות.

להיפתח העומ! למעון רשיון מתן לשם פיקוח .1

להיפתח: העומדים מעונות של סוגים שגי קיימים 1.1

לזקנים. כמעונות לשמש המתוכננים מבנים

לזקנים. למעונות להסבה מיועדים אשר מבנים

המעונות: מסוגי אחד כל לגבי שונה הרשיון ומתן המעון ליווי תהליך

מידע לקבל המעונות על הארצית המפקחת אל לפנות נדרש היזם לזקנים: כמעונות לשמש המתוכננים במבנים

בתקנות שעיין לאחר לזקנים. מעון לניהול המתייחסים והנהלים, התקנות החוקים, ועל לזקן השירות מדיניות על

על הארצית למפקחת מפורטות בנייה ותכניות עבודה תכנית להגיש היזם נדרש המעונות, על הפיקוח חוק

המחלקה ולידיעת במחוז הכללי המפקח לידי מועבר זה אישור העתק בכתב. אישורה את ולקבל המעונות,

המחוזי, המפקח או הארצית המפקחת עלידי נעשה הפרויקט ליווי המקומית. הרשות של חברתיים לשירותים

השירות. הנהלת עלידי המתקבלת החלטה עלפי

המפקח לידי למעון רשיון למתן בקשה טופס להגיש המנהל נדרש המשוערת, הפתיחה לפני חודשים שלושה

במחוז.

במחוז, המעונות על המפקח או המרכז אל תחילה לפנות נדרש היזם לזקנים: למעונות להסבה המיועדים במבנים

מהתכניות התרשמות לצורך במבנה, המחוזי המפקח או המרכז של ביקור נערך מכן לאחר וייעוץ. מידע לקבלת

להנהלת הערכתו על ומדווח להרחבה או להסבה המבנה התאמת את בודק המחוזי המפקח או המרכז ומהמבנה.

במחוז המפקח או המרכז אל למעון, רשיון למתן בבקשה לפנות היזם נדרש זה בירור של בסיומו לזקן. השירות

.(1 נספח (ראה
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רשיון למתן נספחים) (כולל המלאה הבקשה קבלת עם להיפתח העומד למעון רשיון לקבלת בבקשה הטיפול 1.2

הביקור המנהל. עם בתיאום נערך הביקור לזקן. השירות ואחות הכללי המפקח במעון מבקרים חדש, למעון

הקשורים שונים בנושאים המנהל הדרכת לתקנות, והתאמתו הפיזי המבנה בדיקת המעון, חלקי בכל סיור כולל:

על דו"ח וכד'). לתקנות, בהתאם שירותים מתן והכשרתם, עובדים קליטת דיירים, קליטת (כגון: המעון להפעלת

השירות. להנהלת יועבר והעתק המעון, למנהל יועברו המפקחים והמלצות הביקור

התנאים מפורטים בו המעון, של ההערכה טופס ואת לרשיון התיק את מכינים המפקחים במעון הביקור לאחר

.(2 נספח (ראה החוק בתקנות העמידה של הכלליים

רשיון חי'רוש לשם פיקוח .2

הפיקוח תהליך .(3 נספח (ראה רשיון לחידוש בקשה טופס הגיש שהמעון לאחר ייערך רשיון חידוש לצורך הפיקוח

ייערך החדש במעון הראשון המקיף הפיקוח ביקור מעקב. בביקורי ויימשך מקיף חדשנתי פיקוח בביקור יחל

מלאה. מכסה של במצב המעון פעילות בדיקת לאפשר כדי פתיחתו, לאחר שנה כחצי

הביקור מטרות 2.1

עיקריות: מטרות שלוש רשיון חידוש לצורך לביקור

תוצאות ועד הטיפול מתן ותהליכי המבניים מהגורמים המוסדיים: התחומים מכלול על מצב תמונת קבלת א.

לדייר. הניתן הישיר הטיפול

התקנות. של בדרישות עומד המוסד האם לקבוע כדי המוסדי הטיפול איכות של לעומק בדיקה ב.

קביעת ולצורך מוסדות בין השוואתית תמונה לקבל כדי מוסד כל של תפקודו על אחיד מידע איסוף ג.

(.1 תרשים ראה רשיון חידוש לצורך הפיקוח מהלך (לפירוט ארצית. מדיניות

המעון עלידי מראש הביקור הכנת 2.2

ביום במעון נוכח להיות צריך כולו העובדים צוות המקיף. הפיקוח ביקור על מראש יודע במכון העובדים צוות

למפקח. הנחוץ החומר את מראש להכין ועליו הביקור,

ואם הצוות בעבודת תצפית עלידי אם המוסדי, למידע מרבית נגישות למפקח לאפשר כדי חשובה, הצוות נוכחות

רשומות. ובדיקת ודיירים צוות אנשי עם שיחה עלידי

המפקח עלידי מראש הביקור הגגת 2.3

קודמים, פיקוח בדו"חות בעיון הכרוכה מראש, הכנה קודמת למעון הפעלה רשיון חידוש לצורך הפיקוח לתהליך

לביקור בסמוך המעון מנהל עלידי הנשלחים במעון, הדיירים על הנתונים ובלימוד המעון עם רצופה בתכתובת

לצורך חיונית מראש הביקור הכנת .(5 נספח (ראה הדיירים נתוני ריכוז דו"ח עלפי זאת, .(4 נספח (ראה הפיקוח

בפיקוח. ועקביות המשכיות יצירת
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רשיון חידוש לצורן הפיקוח מהלן של זרימה ;1 תרשים

משפטיים אמצעים רשיןן מתן

השירות באמצעות המשרד מנהל בידי 1
המשרד של המשפטי * \

רשיון למתן המלצה דמוגרפיים נתונים המצאת

אמצעים לנקיטת או לצורך במעון הזקנים על

המפקח בידי משפטיים הרשיון חידוש

/ 1
תיקון אחר המפקח מעקב שרואיינו הזקנים דגימת

לצורך בהתאם הליקויים ברוקדייל מכון עלידי

/ 1
של הדרכה שיחה/ות 1 במעון, הפיקוח ביקור "

לתכנון המנהל עם המפקח והזקנים הצוות ריאיון

הליקויים לתיקון | על ותצפית שנבחרו

ממצאים דו"ח שליחת במחשב החומר עיבוד

המפקח בידי למנהל ליקויים דו"ח והנפקת

* ברוקדייל במכון
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המעון דיירי על מידע מתן 2.4

על .(4 נספח (ראה דייר כל על פרטים למילוי טפסים למעון יישלחו רשיון, לחידוש הבקשה טופסי קבלת עם

לזקן. לשירות ולשלחם בהקדם למלאם המעון

בלבול, תפקודי, סיווג למעון, בגיסה תארין לידה, ארץ מין, לידה, שגת האב, שם הדייר, שם גוללים: הפרטים

ברחצה, קושי בראייה, קושי השתן, סוגר על אישליטה יתרלחץדם, הבאיס: המסמגים מאחד סובל הוא והאם

אחד כל עלידי ממולאים המקצועיים והתחומים הטופס למילוי אחראי המנהל בדידות. והרגשת בניידות קושי

והמסמנים האחות עלידי הסיעודיים המסמנים הרופא, עלידי הרפואיים (המסמנים במעון המקצוע מאנשי

הסוציאלי). העובד עלידי הנפשייםחברתיים

(סיווג המשתנים הפרטים את רק למלא המעון יתבקש הבאה הפיקוח בשנת למחשב. מוכנסים הדיירים נתוני

שאינם דיירים לגבי  הפטירה או העזיבה תאריך ואת חדשים, דיירים על פרטים והמסמנים), בלבול תפקודי,

במעון. עוד גרים

במעון הדיירים מצב על כולל מידע למתן וכן לדגימה כבסיס לשמש מיועד דייר כל על הפרטים למילוי הטופס

המפקח. של לביקורו כרקע

בקרב (prevalence) הימצאותם אחר זמן לאורך מעקב תאפשר המסמנים על המידע הצטברות

, , במוסדות. האוכלוסייה

דיירים דגימת 2.5

דיירים בעשרה הטיפול דיירים. חמישהעשר של דגימה נערכת המוסד עלידי הממולאים הפרטים בסיס על

חלופה, יהוו נוספים דיירים חמישה במעון. בביקור המפקחים עלידי לעומק ייבדקו ושביעותרצונם מתוכם

החליפיים. מרשימת במקומו אחר דייר ייבדק במעון, נוכח אינו הנדגמים הקשישים שאחד ובמקרה

מספר ובנוסף, השונים, מהמסמנים הסובלים של דגימתיתר עקרון עלפי המחשב באמצעות נדגמים הדיירים

מהמסמנים. סובלים שאינם עצמאיים דיירים

מהדיירים שליש אם למשל, במעון. המסמן של שכיחותו עלפי נקבע מסמן מכל הסובלים במדגם הדיירים שיעור

למדגם (דוגמה ברחצה מקושי הסובלים של זהה שיעור יימצא במדגם גם אזי ברחצה, מקושי סובלים במעון

.(6 בנספח ראה הדיירים

במעון הביקור מהלן 2.6

שעות). 6.5 הביקור: כל לביצוע משוער (זמן שלבים משישה מורכב רשיון חידוש לצורך הפיקוח ביקור
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למעון הכניסה עם המנהל עט שיחה אי: שלג

הקודם. ביקורם מאז במעון שהתרחשו ובשינויים באירועים המפקחים לעדכון נחוץ למנהל המפקחים בין המפגש

התעוררו. אם מיוחדות, בעיות להעלאת המנהל עבור הזדמנות זו כמוכן

הביקור. בעת להם הדרוש והסיוע המתוכנן מהלכו הביקור, מטרות את מציגים המפקחים המפגש בהמשך

למפגש. הבכירים העובדים את להזמין אם ישקול המנהל

דקות). 30 א': שלב לביצוע משוער (זמן

הדיירים ריאיון ג': שלג
איננו במדגם שנכלל דייר אם בדגימה. שעלו הדיירים עשרת את מראיינים המפקחת והאחות הכללי המפקח

אין חירש, (אפזי, לריאיון ניתן אינו הדייר אם החליפית. מהרשימה הזקנים אחד מרואיין הביקור, בעת במעון

(ריאיון שבשאלונים הטורים בשאר ומסתפקים השאלון בראש הסיבה נרשמת קשה) מבולבל משותפת, שפה

קושי שקיים בדיירים גם הטיפול נבדק זה באופן הליקוי). הערכת תיקים, בדיקת בזקן, המטפלות עו"ס/אחות

לראיינם.

ומומלץ המפקחים לשני אחיד המדגם בחדרם. רצוי צוות), אנשי נוכחות (ללא ביחידות מרואיינים הזקנים

הצהריים. ארוחת שעת עד זה שלב לסיים מומלץ לשני. האחד להפריע לא כדי שונה בסדר לראיין

שעות). 3 ב': שלב לביצוע משוער (זמן

נפרדים, ראיונות בשני לראיינם ולא שבמדגם הדיירים הטרדת את לצמצם וכדי וזמן, כוחאדם אילוצי בשל

והסיעודי. הסוציאלי  התחומים שני על בלבד דיירים חמישה מראיין מפקח שכל כך הראיונות את לחלק ניתן

ולהיכן. המפקחתאחות לפיקוח הקשורים בתחומים הדרכה העו"סים המפקחים עברו כך לשם

האחראי המטפל ריאיון ג': שלג
מראיינת האחות המפקחת הרלוונטי. האחראי המטפל את בנפרד מראיינים האחות והמפקחת הכללי המפקח

המטפלים בריאיון המטפל/ת. הסוציאלי/ת העובד/ת את מראיין הכללי והמפקח המטפל/ת האח/ות את

האחראי המטפל אלה. בבעיות הטיפול ואופן שבמדגם דייר כל סובל מהן לבעיות מודעותם נבדקים:

להסתכל רשאי המטפל הזקנים). או המנהל או אחרים צוות אנשי נוכחות (ללא ביחידות מרואיין (אחות/עו"ס)

צריך מפקח כל הריאיון, בעבודת ביניהם התחלקו המפקחים שאם להזכיר יש התשובות. מתן לצורך ברשומה

הדיירים. כל לגבי לתחומו הנוגעים השאלונים כל את ולקרוא לקבל

כפי השאלות לניסוח שאפשר כמה עד להיצמד מומלץ הביקור. יום בתחילת במעון, העובדים עם מתואם זה שלב

בשאלונים. מופיעות שהן

שעות). 1.5 ג'; שלב לביצוע משוער (זמן
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דייר לכל רשומה בדיקת די: שלב

בודק הכללי המפקח במדגם: מהדיירים אחד כל לגבי הרשומה את מקצועו, בתחום בודק, מהמפקחים אחד כל

והרפואית. הסיעודית הרשומה את בודקת האחות והמפקחת הסוציאלית הרשומה את

ג'. לשלב במקביל זה שלב לבצע ניתן

ותצפית כללית רשומה בד>קת ה': שלב

בחשבון לקחת המפקח על מקצועו. בתחום הרשומה של תקינותה את ובודק במעון תצפיות עורך מפקח כל

האוכל. בחדר הצהרים ארוחת בשעת לערוך יש מהתצפית שחלק

שעה). 1 ה': שלב לביצוע משוער (זמן

הביקור סיכום וי: שלב

לכתוב שיש הממצאים ואת בעלפה, למנהל לומר שיש הממצאים את המפקחים שני מסכמים הבדיקה בתום

שפירוט בשיחה לו לומר מומלץ המעון. מנהל עם מסכמת שיחה נערכת הביקור סיום עם אליו. ולשלוח בדו"ח

סובל אינו שתיקונם הליקויים על רק בעלפה להצביע רצוי בכתב. אליו יישלחו לתיקון והדרישות הממצאים

דיחוי.

דקות). 30 ו': שלב לביצוע משוער (זמן

הפיקוח שאלוני מילוי 2.7

בודק: שהוא השונים ולתחומים למקצוע בהתאם במעון, הביקור בעת שאלונים סוגי שני למלא מפקח כל על

.(107 נספחים (ראה כלליים ושאלונים במדגם בדיירים הטיפול לבדיקת שאלונים

הכללי המפקח עליד* למילו* שאלונ>0 2.7.1

ולקביעת כלקויים תחומים להגדרת הפיקוח מערכת משתמשת בהם והקריטריונים השונים הפיקוח שאלוני

ואחידה רציונלית להיות אמורה הפיקוח שיטת המעונות. למנהלי וגלויים ברורים הינם לתיקונים, פעולה תכנית

המפוקחת. למערכת והן המפקחת למערכת הן ברורים להיות הקריטריונים על לכן המעונות, לכל

בשאלונים. הנכללים הנושאים יפורטו להלן

על הכללי המפקח עלידי ימולא זה שאלון .(7 מס' נספח (ראה במדגם בדיירים הטיפול בדיקת :1 מס' שאלון

כולל: והוא שבמדגם מהדיירים אחד כל

הראשון) שבטור (השאלות דייר ריאיון 

שני) שבטור (השאלות בדייר המטפל הסוציאלי העובד ריאיון 

השלישי) שבטור (השאלות הדייר של הסוציאלי התיק בדיקת

השאלון) כל לאורך הרביעי (הטור הליקויים חומרת הערכת 
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הבאים: הנושאים לבדיקת מיועד השאלון

.  דיירים אצל בדידות בעיות עם במעון הצוות התמודדות א.

דיירים אצל הסתגלות בקשיי טיפול ב.

המעון בחיי הדייר מעורבות ג.

הדייר זכויות על שמירה ד.

החברתי בתחום מהטיפול הדיירים שביעותרצון ה.

וחדריהם הדיירים ניקיון ו.

הסוציאלית הרשומה תקינות ז.

מיועד השאלון הכללי. המפקח עלידי ימולא זה שאלון .(8 מס' נספח (ראה כלל* ושאלון תצפי* :2 מס' שאלון

הבאים: הנושאים לבדיקת

כוחאדם ניהול א.

הסוציאלית הרשומה תקינות ב.

למעון הקבלה תהליך ג.

המעון בחיי הדיירים מעורבות ד.

הסתגלות בקשיי טיפול ה.

ונוחות בטיחות ו.

ואחזקה ניקיון ז.

כביסה שירותי ח.

והמטבח האוכל חדר ט.

המגורים בחדרי מתאים ציוד י.

חברתיות פעילויות של קיומן יא.

הדיירים זכויות על שמירה יב.

המפקחת האחות על*ד* למילו* שאלונ>0 2.7.2

על האחות המפקחת עלידי ימולא זה שאלון .(9 מס' נספח (ראה במדגם בד"ר>0 הטיפול בדיקת :3 מס' שאלון

כולל: והוא במדגם מהדיירים אחד כל

הראשון) שבטור (השאלות הדייר ריאיון 
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: השני) שבטור (השאלות דייר אותו על האחראי/ת הארו/ות ריאיון 

השלישי) שבטור (השאלות דייר אותו של הסיעודית והרשומה הרפואי התיק בדיקת 

הרביעי) שבטור (השאלות הליקוי של חומרתו הערכת 

הבאים: הנושאים בבדיקת מתמקד השאלון

ראייה בקשיי הטיפול א.

שמיעה בקשיי הטיפול ב.

ניידות בקשיי הטיפול ג.

רחצה בקשיי הטיפול ד.

השתן סוגר על באישליטה הטיפול ה.

תרופות חלוקת ו.

והסיעודי הרפואי מהטיפול הדיירים שביעותרצון .1

הסיעודית הרשומה תקינות ח.

י מניעה פעולות ביצוע ט.

האחות. המפקחת עלידי ימולא זה שאלון .(10 מס' נספח (ראה ותצפית רשומה בדיקת :4 מס' שאלון

הבאים: הנושאים לבדיקת מיועד השאלון

1 והסיעודית הרפואית הרשומה תקינות א.

ספציפיים טיפולים בדיקת ב.

מאושפזים אחר מעקב ג.

תקין וסיעודי רפואי ציוד של קיומו ד.

והסיעודי הרפואי מחהאדם ה.

למעון הכניסה עם ואחות רופא עלידי חדשים דיירים בדיקת ו.

השאלונים מילוי סדר 2.8

המעון: לרמת הדייר מרמת  כדלקמן חינו השאלונים מילוי סדר

ו3) 1 בשאלונים ראשון (טור שבמדגם הדיירים ריאיון א.

ו3) 1 בשאלונים שני (טור סוציאלי ועובד אחות במדגם: דייר כל על המטפלים ריאיון ב.
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ו3) 1 בשאלונים שלישי (טור וסוציאלית סיעודיתרפואית במדגם: דייר כל על רשומות בדיקת ג.

(טור מהליקויים אחד כל של חומרתו את להעריך ניתן הללו המידע מקורות משלושת המידע שנאסף לאחר ד.

ו3) 1 בשאלונים רביעי

ו~4) 2 (שאלונים ותצפית כללית רשומה בדיקות ה.

השאלונים מ*לו> אופן 2.9

סימול: צורות שתי קיימות בשאלונים

התאים כל למלא יש המתאימים. במספרים התאים מילוי א.

|9|9| ידוע: לא או |0|3| אחת: ספרה יש אם לדוגמה,

של קיומו על בשאלות האפשריות התשובות מיגוון כאשר בעיגול, המתאימה התשובה שליד הספרה סימון ב.

הינו: ליקוי

1כן

2לא

רלוונטי לא  8

ידוע לא  9

הטיפול ואזי מהבעיה סובל אינו הדייר כאשר למשל, רלוונטית. איננה השאלה כאשר מסומלת "8" התשובה

לו. נחוץ אינו בבעיה

האפשר ככל להמעיט יש הדרוש. המידע את להשיג אפשיות כל אין כאשר רק מסומלת ידוע) (לא "9" התשובה

זו. בתשובה

(לא). מלאה או חלקית  בתקנות ואיעמידה (כן), בתקנות לעמידה מתייחסות התשובות יתר

הינו: הליקוי חומרת להערכת האפשריות התשובות מיגוון

קל ליקוי  1

חמור ליקוי  2

ליקוי אין  8

ידוע לא  9

הצדקה נמצאה כאשר כקל מוערך ליקוי מהתקנות. חריגה ברור באופן קיימת אם כחמור מוערך ליקוי

הליקוי. הערכת טור ליד ההערות בטור לכך הסיבה את לכתוב עליו כקל, ליקוי העריך המפקח אם לקיומו.
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הנושא אם לבדיקה, אפשרות שאין או הנושא את בדק לא שהמפקח פירושו אשר ,9 בסימון להשתמש לא רצוי

בהערות. לאיהבדיקה הסיבות את לרשום המפקח על נבדק, לא

הליקוי. חומרת של הערכה בהן נדרשה ולא בלבד אינפורמטיביות הן מהשאלות חלק

חומרת הערכת את למלא יש לא),  (תשובה מסוים בתחום בתקנות עמידה חוסר קיים כאשר מקרה, בכל

.(2  חמור ;1  (קל הליקוי

באמצעות בתתתחום או בתחום ליקוי נבדק ו3) 1 מס' (שאלונים שבמדגם בדיירים הטיפול לבדיקת בשאלונים

הרשומה. הישיר, המטפל הקשיש, שלושה; עד אחד מידע מקור לפי ונבחן שאלות שלוש עד אחת שאלה

מכל המפקח של הכוללת ההערכה לפי ומוערך בנפרד מידע מקור כל לפי הליקוי של קיומו נבדק אלה בשאלונים

תחום. בכל הראשונים הטורים שלושת מילוי לאחר רק למלא ניתן הליקוי הערכת את המידע. מקורות

באמצעות ביטוי לידי באו לא אשר למעון ייחודיים ליקויים לרשום המפקח על להערות, המיועד במקום

השאלונים). (דרך המובנית הבדיקה

הפיקוח גשאלומ הנתונים עיבוד 2.10

מענה, ללא שאלות נשארו שלא לוודא עלמנת מילא שהוא השאלונים על עובר מפקח כל במעון, הביקור לאחר

יתעכבו לא המלאים שהשאלונים רצוי ברוקדייל. למכון נשלחים הבדוקים השאלונים כתובות. הערותיו ושכל
ו

המפקח. אצל מיומיים יותר

ההקלדה לאחר להקלדה. נשלחים והשאלונים טעויות, למנוע כדי השאלונים של בדיקה נערכת ברוקדייל במכון

ימים. משבוע יותר לא יארך החומר וניקוי ההקלדה שלב (תיקון). והשלמתו הגולמי החומר בדיקת נערכת

השלבים באמצעות נערך הנתונים עיבוד במחשב. החומר מעובד הגולמי החומר של הניקוי תהליך תום עם

הבאים:

תחומים. לפי המידע מיון 

! השונים. המידע ממקורות המידע מיזוג 

המוסדית. ברמה לליקוי הקשיש ברמת מליקוי המידע העברת 

הליקוי. חומרת להערכות הליקויים בין קישור 

מצב מפורט זה בדו"ח אלה. שלבים עלפי מורכב הפיקוח ממצאי ריכוז שהינו (11 מס' נספח (ראה ממצאים דו"ח

בהם. הטיפול על במעון האחראי הגורם לפי לתחומים מקובצים המדדים השונים. המדדים לפי הליקויים

של העדיפויות לסדר בהתאם הארציים, המפקחים עלידי הליקויים סוגי של דירוג נערך התכנית פיתוח במסגרת

הזקן. של חייו באיכות פגיעתם מידת לפי קבוצות, ל3 דורגו הליקויים .(12 מס' נספח (ראה לזקן השירות

עו"ס), או אחות חוסר (למשל לרשיון, תנאי המהווים ליקויים כוללת (3 (דירוג בחומרתה הראשונה הקבוצה

ו
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בתלונות טיפול (למשל רשיון קבלת ימנעו לא אבל תיקון שידרשו ליקויים כוללת (2 (דירוג השנייה הקבוצה

ויומלץ והצוות המנהל לתשומתלב יובאו אשר ליקויים כוללת (1 (דירוג השלישית והקבוצה אחזקה), בנושא

דיירים). ועד בחדרים, בקישוט מחסור (לדוגמה: לתקנם המעון את יחייבו לא אך לתקנם,

המסוים. המעון כלפי הפיקוח מדיניות את המפקחים מגבשים הממצאים ריכוז דו"ח סמך על

לרשיון כתנאי הדרושים התיקונים על ומתן ומשא המקיף, הניקור בממצאי דיון 2.11

בדרישות בליקויים, לדיון משותפת שיחה המפקחים שני מקיימים ברוקדייל, ממכון הממצאים דו"ח קבלת עם

מהמעון. לדרוש שיש לרשיון ובתנאים

במקביל המעון. למנהל ולשלוח רשיון לקבלת תנאי המהוות הדרישות 6 את הממצאים בדו"ח למלא המפקח על

דו"ח את יגיש המפקח זאת, מבקש שמנהל או צורך, מורגש אם בנושא. בטלפון המעון מנהל עם המפקח ישוחח

בה לשיחה, מועד איתו ויקבע המנהל, עם קשר ייצור המפקח מקרה, בכל אישי. באופן למנהל הממצאים

ועל לבצע צריך הוא אותם התיקונים לגבי ומתן משא יערך המנהל, עם בשיחה הליקויים. תיקוני מועדי יתואמו

הצוות (הדרכת הליקויים תיקון בתהליך ויסייע אחראי יהיה הכללי המפקח הליקויים. לתיקון המועדים

התיקונים). בתכנית בעמידה

חתום העתק ולשלוח הליקויים, לתיקון תאריכים בצירוף הממצאים בדו"ח המתאים הטור את למלא המנהל על

ריכוז לצורך ברוקדייל למכון העתק וישלח המחוזית בלשכה המעון בתיק העתק יתייק המפקח למפקח. עלידו

ומחשובו. המידע

קטנים מעונות על פיקוח 2.12

ארבעת על הוא אף מושתת רשיון חידוש לצורך הפיקוח מהלך דיירים, 40 עד בהם שיש קטנים, במעונות

רשיון). מתן מעקב, הליקויים, לתיקון דרישות חדשנתית, בבדיקה הליקויים (איתור לעיל שפורטו העקרונות

החד בביקור מקוצרים בכלים להשתמש הוחלט והדיירים, המעונות מנהלי ועל המפקחים, על להקל במטרה

הקטנים. במעונות שנתי

השאלונים את ממלאים אינם המפקחים לפיכך הדיירים, עשרה של ריאיון כולל אינו קטן במעון הפיקוח ביקור

המדגם. ברשימת המופיעים בדיירים הטיפול לבדיקת ו3 1 מס'

ובדיקת תצפית וכן ולאחות, לעו"ס הבית, לאם נוספות שאלות וכוללים הורחבו ו4 2 מס' הכלליים השאלונים

קטנים.) למעונות ו4 2 מס' לשאלונים תוספות ו13: 12 מס' נספחים (ראה ורשומה. דיירים 54

מעקב* לצורך ביקור .3

מעון. בכל הליקויים של המעמיקה החדשנתית לבדיקה ישיר המשך מהווים במעונות המעקב ביקורי

שינויים. בו ייתכנו ולכן כתכנית פיתוח בתהליך עדיין נמצא nt נושא *
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:: 1

המעקג ביקור מטרות 3.1

עיקריות: מטרות חמש המעקב לביקור

כללי; ניקיון שבועי); עבודה סידור בדיקת (עלידי כוחאדם הנושאים: של ביקור בכל בסיסית בדיקה א.

בהתאם בזקנים הטיפול מידת הביקור, ביום והארוחה שבועי תפריט כללי; באופן הדיירים ולבוש ניקיון

הראשית. האחות או הסוציאלי העובד או המנהל בנוכחות יתקיים הביקור סיכום התפקודי. למצבם

למעון. במכתב שנדרשו הליקויים תיקון בדיקת ב.

המפקח. של דעתו שיקול לפי והדרכה ייעוץ מתן ג.

המעמיקה. בבדיקה ביטוי לידי באו לא אשר נוספים לליקויים עירנות ד.

או המעמיקה בבדיקה לבדוק היה ניתן שלא תחומים כמו לצורך, בהתאם שונים תחומים של חוזרת בדיקה ה.

שינוי. בהם שחל תחומים

המעקב ביקור מאפ"מ 3.2

המיוחדים הצרכים לפי יקבע, שהמפקח עת בכל מראש, מתואם או פתע, ביקור להיות עשוי המעקב ביקור א.

מעון. כל של

הליקויים. תיקון על המעון להודעת קשר ללא להיערך יכול המעקב ביקור ב.

בקשר לעדכנם כדי ליקויים, נתגלו טיפולם שבתחום בכירים עובדים ועם המעון מנהל עם פגישות יערכו ג.

לתקנם. יש כיצד ולהדריכם הסבריהם את לקבל תוקנו, לא שעדיין לליקויים

המעקב ב>קור הכנת 3.3

וכן המעון על המפקחים שני של האחרונים המעקב דו"חות הממצאים, דו"ח ישמשו: המעקב לביקור כהכנה א.

השירות. הנהלת החלטות על עדכון

מהמעון. הדרישות כל של בדיקה להבטיח כדי הממצאים בדו"ח להצטייד יש הביקור בעת ב.

הליקו"ם תיקון לבדיקת מ>דע מקורות 3.4

המפקח: של דעתו ולשיקול הליקוי לסוג בהתאם מידע, מקורות במספר להשתמש מומלץ המעקב בביקור גם

משפחה). בני (למשל אחרים אנשים או טיפולם לתחום נוגע שהליקוי ישירים מטפלים קשישים, עם שיחות א.

ורשומות. תיקים בדיקת ב.

ובדיקות. תצפיות עריכת ג.
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המעקב ביקורי תדירות 3.5

תכיפות חודשים). 12) בשנה מעקב ביקורי שני ולפחות לחודשייםשלושה אחת מעקב ביקורי לקיים מומלץ

הזמן משך ועלפי וחומרתם, קודמים בביקורים אותרו אשר הליקויים סוגי עלפי תיקבע במעון הביקורים

ליקוי. כל לתיקון המוקדש

המעון על המפקחים בין תיאום 3.6

בלבד, הכללי המפקח ידי על או בנפרד, או ביחד המעון, על המפקחים שני עלידי ייערכו המעקב ביקורי א.

המפקחים. שני של להחלטה בהתאם

נוספים. בתחומים משמעותיות חריגות זיהה כן אם אלא מקצועו, בתחום הליקויים את יבדוק מפקח כל ב.

הסיעודיים. התחומים את גם את לבדוק עליו הביקור את מבצע הכללי המפקח ורק במקרה

נערך אם השני. למפקח והמסקנות המידע את מיידית להעביר יש בנפרד, מעקב ביקורי של מקרה בכל ג.

למעון. הדו"ח את ישלח אשר הכללי המפקח לידיעת הדו"ח יועבר בלבד, אחות של ביקור

המעקב ביקורי על בהסתמך המחוזי המפקח עלידי תיעשה המעקב תהליך בתום למעון הרשיון שליחת ד.

המפקחים. שני עלידי שבוצעו

המפקחים. שני עלידי האפשר במידת במשותף ייכתב למעון המכתב ה.

ומחשובו המעקב ביקור על דיווח 3.7

אופנים: בשני יעשה המעקב ביקור על הדיווח

יש המעקב בדיווח המעקב). דו"ח (להלן הממצאים בדו"ח  המעקב בטור הליקויים על הדיווח מילוי א.

יירשמו ההערות בסעיף לתקן. המנהל התחייב ושאותם הקודמת בבדיקה שהתגלו הליקויים לכל להתייחס

יישלחו המעקב מדו"חות העתקים ופו'. דרישה על ויתור כמו המפקח החלטות או שנתגלו נוספים ליקויים

ברוקדייל. ולמכון השני למפקח המעונות, על הארצי למפקח

הארצי למפקח יישלח הטופס העתק המפקחים. שני חתומים שעליו מעקב ביקור כל על למעון טופס שליחת ב.

ברוקדייל. ולמכון המעונות על

לדרישות המעונות של ההיענות מידת על ללמידה וישמשו ברוקדייל במכון למחשב ייכנסו המעקב ממצאי ג.

הפיקוח. מערכת
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מיוחדות למטרות ביקורים A

בלתי בשעות ותפקודו המעון של מצבו לבדיקת או תלונה, או מיוחדת, בעיה לבירור במעון לבקר יש לפעמים

למשפט, להכנה חומר איסוף תעריף, העלאת תעריף, קביעת כגון: מסוימים, בנושאים דיון לצורך וכן שיגרתיות,

וכד'. מעון הרחבת

לפני בשעות מראש, הודעה ללא או המעון, מנהל עם בתיאום המדובר, לנושא בהתאם מתבצעים, אלו ביקורים

בערב. או הצהריים, אחר הצהריים,

שאין במידה לזקן. השירות להנהלת מועבר ממנו והעתק וממצאיו, הביקור על קצר דו"ח נכתב כזה ביקור לאחר

לתיק שיצורף הביקור, תאריך על רישום להכין יש ביקורים. מספר על אחד דו"ח לכתוב ניתן מיוחדים, ממצאים

המעון.

או אסון מגפה, כגון: חריגים אירועים ומגלים דייריו, ורווחת המעון לתפקוד מהותיים הינם הביקור ממצאי אם

האירוע. על מפורט דו"ח להכין וכן השירות, להנהלת האירוע על טלפונית לדווח יש הדיירים, את המסכן מצב

בהמשך. לפעול יש כיצד השירות הנהלת עם להתייעץ יש במקביל

פה ובעל בכתב בתלונות טיפול .5

נבדקת תלונה כל שמו. את ולחתום התלונה מהות את לפרט בכתב, לפנות מתלונן מזקן או ממשפחה לבקש יש

. ענין. של לגופו

רפואייםסיעודיים בנושאים תלונות המפקחת. האחות מטפלת סיעודיים או רפואיים שנושאיהן בתלונות

המפקח יטפל אחרת תלונה בכל הבריאות. משרד מפקחי לטיפול יועברו סיעודיות, מחלקות הכוללים במעונות,

הבירור תום עם מכן, ולאחר קבלתה, את בכתב למתלונן לאשר יש התלונה, קבלת עם המעון. על המחוזי

(באמצעות התלונה נכונות מידת את בעצמו לבדוק המפקח על למתלונן. בכתב סופית תשובה לתת יש בתלונה,

בבירור התלונה. את המנהל עם לברר וכן לנושא), הקשורים הדיירים או העובדים עם בירור או תצפית

על תלונות על דיווח להעביר יש המתלונן. של זהותו את לעובדיו או המעון למנהל למסור אין רגישים נושאים

. אחות). או סוציאלי (עובד המעון על השני למפקח העתק להעביר וכן השירות, הנהלת אל המעון

תלונות זהותם. את למסור מוכנים אינם אף ולעתים בכתב, לדווח שונות, מסיבות המתלוננים, מסרבים לעתים

להנהלת יועבר והעתקו בתיק, יתוייק הדו"ח הממצאים. על דו"ח ולהכין במעון, הביקור בעת לבדוק יש כאלו

השירות.

ו

ו
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לשפר הצורך את העלו כולו, בעולם שינוי מגמות בצד בארץ, לקשישים המעונות במערכת המואצת ההתפתחות

לקשישים. המעונות על הממשלתית הפיקוח מערכת את

כיוונים: במספר פועלים הניסיונית התכנית במסגרת שהוכנסו השינויים

הפיקוח. תהליך של הבנייה .1

הארץ. ברחבי המפקחים כל בין הפיקוח בתהליך אחידות יצירת .2

המעון. על המפקחים שני בין פעולה ושיתוף שילוב .3

הפיקוח. בתהליך הדייר של הפעיל ושילובו הפרט זכויות הדגשת .4

המוסדי. השירות על המידע מקורות הרחבת .5

המסמנים. שיטת דרך המוסדי הטיפול של הבדיקה העמקת .6

ארוך. לטווח ותכנון השינויים אחר מעקב שיאפשר כללארצי מידע מאגר יצירת .7

של מרבי לניצול ומאידך, המפקחים, עבור ופשוטה נוחה עבודה לשיטת להביא מחד, שואפת, הנסיונית התכנית

השוואתית. מחקרית וספרות מתודולוגי ידע כמחשב, עזר אמצעי

של השוטפת ההערכה בשדה. בחינתה בעקבות קרובות לעתים שינויים ועוברת דינמית היא הנסיונית התכנית

בשטח. המפקחים לצורכי המלאה התאמתה את להבטיח מיועדת התכנית

הנוכחי בשלב והערכתם. הפיקוח מערכת עלידי הליקויים איתור על דגש הושם השיטה פיתוח של הראשון בשלב

ופיתוח הרשיון, ומתן הפיקוח ממצאי בין הקשר חיזוק הליקויים, תיקון אכיפת על יותר רב דגש מושם

הפיקוח במשאבי התחשבות תוך מיושמת והתכנית היות לכך, בנוסף לזקנים. במעונות לטיפול סטנדרטים

לערוך ניסיונות נעשים כך לשם בהם. ביותר היעיל לשימוש לדאוג מאוד חשוב הפיקוח), זמן (בעיקר הקיימים

זמן של דיפרנציאלית להקצאה קריטריונים ולפתח מהמפקחים, אחד לכל הפיקוח מטלות של שנתי תכנון

השונים. המעונות בין הפיקוח
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והרווחה העבודה משרד  >שראל מ'דינת
לזקנים מעון לניהול רשיון לקבלת בקשה
1965 תשכ"ה המעונות על הפקוח חוק לפי

לכבוד
המחוזית הלישכה מנהל
והרווחה העבודה משרד
אביב/חיפה ירושלים/תל

להלן: שיתואר לזקנים מעון לניהול רשיון לקבל בזה מבקש הח"מ, אני,

^י י י4י מעון מס' לזקנים המעון שם

 כתובת
טלפון מיקוד מס' רחוב הישוב

וו ו ו ו m תאריך

בלבד: פרטיים מעונות לגב* געלות
המאימה התשובה את בעיגול (הקף המתאימה) התשובה את בעיגול (הקף

פרטי: אדם הבעלים .1 הארגון: שם  ציבורית .1

כתובת שם בשכירות הבניין  פרטית .2

חברה: הינו הבעלים .2

 בבעלות: הבניין  פרטית .3
כתובת שם (12)

(11)

המבנה על פרטים

אין  2 יש  1 מעלית: מבנים מספר יני קומות מספר 1Jי
)13) 1415 1617

מחלקות לפי מגורים דירות פרוט
תשושים מחלקת נפרדת מחלקה ואין (במקרה עצמאיים אגף

זה) באגף התשושים את גם לכלול יש לתשושים

חדרים מספר י י י י מגורים דירות מספר י י י י

18 20 21 23

מיטות מספר וווו באגף המיטות מספר וווו
2* 26 17 29

קיימת בהם חדרים מספר וווו קיימת בהן הדירות מספר וווו
לבד להתגורר אפשרות 0ג 32 לבד להתגורר אפשרות 33 35
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נפש תשושי מחלקת ;   י■ סיעודית מחלקה

חדרים מספר י י י י חדרים מספר י י י י

36 38 39 40

מיטות מספר י ו י י מיטות מספר וווו
42 45 46 48

במעון מיטות מספר וווו
49 51

כלליים חדרים פרוט

המשרדים חדרי של (במ"ר) הכולל השטח ו ו ו משרדים חדרי מספר lj
5253 54

חדרי של (במ"ר) הכולל השטח וווו יום/תעסוקה חדרי מספר ו ו ו

יום/תעסוקה 55  57 5859

אוכל חדרי של (במ"ר) הכולל השטח וווו אוכל חדרי מספר ו ו ו

60  62 6J64

חלוקה מטבחי של (במ"ר) הכולל השטח ו ו ו חלוקה מטבחי מספר ו ו ו

6566 6768

יחידות של (במ"ר) הכולל השטח ו ו ו ציבוריות אמבטיה יחידות מספר ו ו ו
צבוריות אמבטיה 6970 7172

אחות/טיפולים חדר של (במ"ר) השטח ו ו ו רופא חדר של (במ"ר) הכולל השטח ו ו ו

74ג7 7576

המרכזי המטבח של (במ"ר) הכולל השטח וווו חדר של (במ"ר) הכולל השטח ו ו י

77  79 הפסיוטרפיה 8081

1

מחסו של (במ"ר) הכולל השטח ו ו ו כלים חדר של (במ"ר) הכולל השטח י י י י
ניקוי לחומרי 8283 סניטריים 84  86

לכביסה חדר של (במ"ר) הכולל השטח ו ו ו לאיסוף לחדר (במ"ר) הכולל השטח ו ו נקיהו 8788 כביסה 8990

ו

תרבות חדר של (במ"ר) הכולל השטח וווו מוצרי מחסן של (במ"ר) הכולל השטח וווו
9192 מזון ג9  95

ו הלובי של (במ"ר) הכולל השטח וווו מועדון של (במ"ר) הכולל השטח וווו
96  98 וספריה 99  100

ו שרותים עם מגורים יחידות מספר וווו שרותים ללא מגורים יחידות מספר וווו
צמודים 100103 צמודים 104  106

י מותקנת בהם מגורים יחידות מספר וווו מותקנת בהם שרותים חדרי מספר וווו
מצוקה לקריאת מערכת 107108 מצוקה לקריאת מערכת 109  m
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מבחוץ? מיידית לפתיחה נתנות הדלתות המגורים יחידות בכל האם
כן  1
2לא

(112)

חימום? מערכת קיימת החדרים בכל האם
1כן
2לא

>ג11)

קרור/אוורור? מערכת קיימת המגורים חדרי בכל האם
1כן
2לא

(114)

למעון? נוחה ציבורית תחבורה קיימת האם
1כן
2לא

(115)

DUP
)14)

למעון: קבלה תנא>
למעון. המתקבלים הזקנים של התפקודי המצב

נפש תשוש סיעודי במחלקה תשוש עצמאי/תשוש
כן  1 כן  1 כן  1 כן  1

לא  2 2לא 2לא 2לא
(5) (6) (7) (8)

תשלוס: תנא*
אפסים). לסמן יש תשלום שאין (במקרה פרטי באופן הנכנסים אנשים לגבי במעון התשלום תנאי פרט

(בשקלים) כניסה דמי י י י י י י י (בשקלים) כניסה דמי ו ו ו ו ו ו ו
לתשושים 9 14 לעצמאיים 15 20

(בשקלים) חודשי תשלום י י י י י י י (בשקלים) חודשי תשלום ו ו ו ו ו ו ו

לתשושים 21 26 לעצמאיים 27 2ג

כשר: במעון המטבח האם במעון: החיים אורח מהו
כן  1 דתי  1

לא  2 מסורתי  2

רלוונטי לא  3 חילוני  3

(33) (34)
בהשגחת
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במעון? הדיירים של המוצא ארץ מהי
ישראל אמריקה ארצות ארופה ארצות אפריקה ארצות אסיה ארצות
כן  1 כן  1 כן  1 כן  1 כן  1

לא  2 לא  2 לא  2 לא  2 לא  2
(J5) (6ג) (J7) (38) 09)

במעון? הדיירים ידי על המדוברות השפות מהן
עברית ערבית אידיש ספרדית גרמנית אנגלית
כן  1 כן  1 כן  1 כן  1 כן  1 כן  1

לא  2 לא  2 לא  2 לא  2 לא  2 לא  2
(40) (41) (42) (4J) (**) (*5)

הצהרת:
הפרטים כי בזה מצהיר הנני ותקנותיו. תשכ"ה המעונות על הפיקוח לחוק בהתאם המעון את לנהל מתחייב הנני

בהם. שינוי כל על המעונות על למפקח להודיע ומתחייב נכונים הינם לעיל שמסרתי

_ המבקש: שם
ו .

ן זהות: מס'

חתימה:

חותמת: תאריך:

לוטה:
סניטרית. תכנית בתוספת בחדרים השמוש פרוט עם הקרובה וסביבתו המבנה תרשים א.

התברואיים. התנאים בדבר הבריאות לישכת אישור ב.
הכבאות. שירות אישור ג.

הדייר. לבין המעון בין הסכם טופס ד.
חרום. לשעת הממונה אישור ה.

המעלית. תקינות על אדום דוד מגן אישור ו.

!

ו

1
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לזקן השרות  והרווחה העבודה משרד
למעון רש>ון למתן המלצה

והשרות המחוז והנהלת הפיקוח ע"י
המפקח: יד* על למילוי

ניקיתי: בו המעוו על כללית הערגה א.

במעון הביקור תאריך ו ו ו ו ו ן ן

מאד טוב  4 טוב,  3 טוב, לא  2 גרוע,  1 הבא: הדרוג פי על ההערכה להלן

 פירוט: הפיזי התחום ו_1
(7)

 פירוט: אדם כח מיומנות lj
)8)

 פירוט: לדייר שניתן הסיעודי הטיפול ו_ו
אחות) מפקחת ידי על (ימולא (9)

. פירוט: הניתן הנפשיחברתי הטיפול lj
לדייר (10)

המפקח: המלצת נ.
תוקפו למעון/להאריך ניהול רשיון להעניק ממליץ אני .1

תוקפו ניהול/להאריך רשיון להעניק ממליץ אינני .2
(11)

הרישיון תוקף יוארך לגביה חודשים) (מס' התקופה ו ו ו

(1213)

הרשיון תוקף להארכת התגאיס ג.
מילולי פרו£ הפריט מס' תקנה מס'

הממצאים בדו"ח

(1416)

(1719)

(2022)

' (i\k) י

(2628)

(2931)
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רשיון: לאימתן הממוקיס ר.

מילולי פרוט הפריט מס' תקנה מס'
הממצאים בדרה

יןין
(323*)

0557)

(J840)

mh)

)4446)

המפקח חתימת המפקח ע"י ההמלצה מילוי תאריך 1 1 1 1 1 1 1

47 52

המחוזית: הל>שכה מנהל ע"* למ>לו>
להמלצתו. ומצטרף המפקח של דעתו לחוות מסכים אני .1

הבאות: מהסיבות ולהמלצתו המפקח של דעתו לחוות מסכים אינני .2
(53)

המחוזית הלישכה מנהל חתימת ע"י ההמלצה מילוי תאריך ו ו ו ו ו ו ו

המחמית הלישכה מנהל 54 59

השרות: מנהל ע"* למ*לו>
י להמלצה. מצטרף .1

י הבאות: מהסיבות ולהמלצת מצטרף לא .2
(60)

השרות מנהל חתימת ע"י ההמלצה מילוי תאריך ן ן ן ו י ו ו

השרות מנהל 54 59

ו
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והרווחה העבודה משרד  ישראל מדינת
לזקנים מעון לניהול רשיון לחידוש בקשה
1965 תשכ"ה המעונות על הפקוח חוק לפי

לכבוד
לזקן השרות המחוזית/מרכז הלישכה מנהל

והרווחה העבודה משרד
אביב/חיפה ירושלים/תל

דלהלן: הפרטים לפי לזקנים מעון נהול רשיון את לחדש מבקש הח"מ, המעון מנהל אני

המעון מס' ו ו ו ו ו המעון שם
(14)

כתובת
טלפון מיקוד מס' רחוב הישוב

הפרטית כתובתו המנהל שם

רשומה סוג ני0י י תאריך ו ו ו ו ו ו ו

(56) (7  12)

בלבד: פרטיים מעונות לגבי געלות
פרטי: אדם הבעלים .1 הארגון: שם  ציבורית .1

כתובת שם בשכירות הבניין  פרטית .2

חברה: הינו הבעלים .2 בבעלות: הבניין  פרטית .3

כתובת שם (13) (14)

זה) באגף התשושים את גם לכלול יש לתשושים נפרדת מחלקה ואין (במקרה עצמאיים אגף
מקלחות מספר חדרישרותים מספר מיטות מספר מגורים יחידות מספר

(1517) (1820) (2123) (2426)

תשושים מחלקת
מקלחות מספר חדרישרותים מספר מיטות מספר חדרים מספר

(2729) (3032) (3335) (3638)

סיעודית מחלקה
מקלחות מספר חדרישרותים מספר מיטות מספר חדרים מספר

(3941) (4244) (4547) (*850)

נפש תשושי מחלקת
מקלחות מספר חדרישרותים מספר מיטות מספר חדרים מספר

(5153) (5456) (5759) (6062)
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להיום נכון במעון הדיירים מספר וווו
■■ 63 65

למעון: קבלה תגא>
למעון. המתקבלים הזקנים של התפקודי המצב

נפש תשוש סיעודי במחלקה תשוש עצמאי/תשוש
כן  1 כן  1 1כן 1כן
לא  2 לא  2 לא  2 לא  2

(66) (67) (68) (69)

תשלום: תנא>
אפסים). לסמן יש תשלום שאין (במקרה פרטי באופן הנכנסים אנשים לגבי במעון התשלום תנאי פרוט

(בשקלים) כניסה דמי וו (בשקלים) כניסה דמי ו ו ו ו ו ו ו

לתשושים (70  75) לעצמאיים (76  81)

(בשקלים) חודשי תשלום ו ו ו ו ו ו ו (בשקלים) חודשי תשלום ו ו ו ו ו ו ו
לתשושים (82  87) לעצמאיים (88  93)

כשר: במעון המטבח האם במעון: החיים אורח מהו
בהשגחת: כן,  1 דתי  יהודי  1

מסורתי  יהודי  2

לא  2 חילוני  יהודי  3

רלוונטי לא  3 נוצרי  4

מוסלמי  5

(94) (95)

במעון? הדיירים של המוצא ארץ מהי
ישראל אמריקה ארצות ארופה ארצות אפריקה ארצות אסיה ארצות
כן  1 כן  1 כן  1 כן  1 כן  1

י לא  2 לא  2 לא  2 לא  2 לא  2

(96) (97) (98) (99) (100)

במעון? הדיירים ידי על המדוברות השפות מהן
עברית ערבית אידיש רוסית ספרדית גרמנית אנגלית
כן  1 כן  1 כן  1 כן  1 כן  1 כן  1 כן  1

לא  2 לא  2 לא  2 לא  2 לא  2 לא  2 לא  2

(101) (102) (103) (104) (105) (106) (107)

נוספות: שפות

1

1
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DUP
LJ
(14(

הבאים: המעון עובדי על מידע להלן

עזר כח עובדי מספר וווו
(57)

העזר עובדי כל של השבועיות השעות סה"כ וווו
(8  10)

נקיון עובדי מספר וווו
(11  13)

הנקיון עובדי כל של השבועיות השעות סה"כ וווו
(14  16)

מטבח עובדי מספר וווו
(17  19)

המטבח עובדי כל של השבועיות השעות סה"כ וווו
(20  22)

וכד') מכבסה עובד נהג, חצרן, גנן, אחזקה, (איש אחזקה עובדי מספר וווו
ג2)  25)

אחזקת עובדי כל של השבועיות השעות סה"כ וווו
(26  28)

שומרים מספר וווו
(29  31)

השומרים של השבועיות השעות סה"כ וווו
(32  34)

וכר) חשבונות מנהל (מזכירה, המנהל עובדי מספר וווו
(35  37)

המנהל עובדי של השבועיות השעות סה"כ וווו
(38  40)

העובדים: כל סך מתוך

(07:00  19:00) בלילה העובדים מספר וווו
(41  43)

לילה עובדי כל של השבועיות השעות סה"כ וווו
(44  46)

הבאים: בתחומים יועצים עומדים המעון לרשות האם
פרט: אחר, תזונתי אישיחברתי רפואיסיעודי

כן  1 כן  1 כן  1

. לא  2 לא  2 לא  2

(47) (48) (49)
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הבאים: המעון עובדי על מידע להלן

במעון התפקידים לנעל* הקודים רשימת
רופא  03 בית אם  02 מנהל  01

חברה/תעסוקה עובד  06 סוציאלית עובדת  05 אחות/אח  04

בעיסוק מרפאה  08 פזיוטרפיסט/ית  07

הכשרה השכלה מס'
תאריך קורס עבר .1 יסודית .1 שעות

מס' עבודה התחלת מקצועי תיכונית .2 עבודה קוד
מעון עבר לא .2 אקדמית .3 העובד שם שבועיות התפקיד

DUP
1_1 ו LJ ן_ן ו ו ו ו ו ו

(14) (5 10) 11 12 1314 1516

DUP
1_1 י י י י י י י LJ |_| ו ו ו ו ו ו

(14) (5 10) 11 12 1514 1516

DUP
1_1 י י י ו ו י ו LJ  1_1 ו ו ו ו ו 1

(14) (5 10) 11 12 1314 1516

DUP
1_1 ו ו ו ו ו ו ו LJ ן_ן ו ו ו ו ו ו

(14) (5 10) 11 12 1314 1516

DUP
LJ ו ו ו ו ו ו ו 1_1 LJ ו ו ו ו ו ו

(14) (5 10) 11 12 1314 1516

DUP
LJ ו ו ו ו ו ו ו LJ |_j ו ו ו ו ו ו

(14) (5 10) 11 12 1314 1516

DUP
1 ו י ן_ן ן ן ו ו ו ו ו ו

(14) (5 10) 11 12 1314 1516

DUP
ן ן ו ו ו ו ו ו ו ן_ן ן ן ו ו ו ו ו ו

(14) (5 10) 11 12 1314 1516

DUP
ן ן ו ו ו ו ו ו ו lj ן ן ו ו ו ו ו ו

(14) (5 10) 11 12 1314 1516

DUP
ן ן ו ו ו ו ו ו ו LJ ן ן ו ו ו ו ו ו

(14) (5 10) 11 12 1314 1516

DUP
ן ן ו ו ו ו ו ו ו 1_J ן ן ו ו ו ו ו ו
(14) (5 10) 11 12 1314 1516

1
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הצהרה:

בהם. שינוי כל על המעון על למפקח להודיע ומתחייב נכונים, הינם לעיל שמסרתי הפרטים כי בזה מצהיר הנני

ותקנותיו. תשכ"ה המעונות על הפקוח לחוק בהתאם המעון את לנהל מתחייב הנני

המנהל שם

זהות מספר

וחותמת המנהל חתימת

לוטה:

התברואיים. התנאים בדבר הבריאות לישכת אישור א.

הכבאות. שירות אישור ב.

הדייר. לבין המעון בין הסכם טופס ג.

חרום. לשעת הממונה אישור ד.

וגהות. בטיחות אישור ה.
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י 05 הטופס למ>לו> המוסד למנהל הנחיות
*■  'י

יקר מנהל

לכל ותשושים. לעצמאיים במחלקות השוהים המעון דיירי על פרטים מספר למלא מתבקש הינך המצורף בטופס
הדייר. של מצבו את התואמת בספרה המשבצות את למלא עליך אחת. שורה מיועדת דייר

למלא. צריך אינך 13 המשבצות את .1

המתאים. במקום והשנה החודש את מלא 1314 ובטורים 45 במשבצות .2

נכנס הדייר אם ,1314 בטורים או ,07 87 המתאימות במשבצות סמן 1987 ביולי מולא הטופס אם לדוגמא:
.11 69 סמן ב3.11.69 למעון

.3 או 2 או 1 במשבצת סמן לידה: ארץ ,12 מס' בטור .3

.1 סמל במרוקו או בהודו נולד הדייר אם לדוגמא
.2 סמל קנדה או בצרפת נולד הדייר אם

סיווג. 15 מס' בטור .4

היוםיום. פעולות את לבצע מסוגל  עצמאי
היוםיום, בפעולות חלקית לעזרה זקוק  תשוש

אינו או רב, בקושי הולך נכים, לעגלת או למיטה מרותק היוםיום, בפעולות מלאה לעזרה זקוק  סיעודי
הסוגרים. על שולט

כאשר לענין, מדבר שאינו או בזמן, או במקום התמצאות מחוסר סובל הדייר  בילבול 16 מס' בטור .5

זה. לצורך "מבולבל" יחשב חלקית מבולבל דייר המטפל. לצוות וידועה מוכרת הבעיה

רופא. של אבחנה ישנה כאשר רק בחיוב ענה  דם ליחץ מיתר סובל  17 מס' בטור .6

פעמים כמה מרטיב שהוא או פנרוז או קטטר לו שיש דייר  השתן סוגר על אישליטה  18 מס' בטור .7

שולט. כאינו יחשב  ביממה
הוא אם גם בראייה, שמתקשה כמי לצוות מוכר הוא כאשר בחיוב ענה  בראיה מתקשה  19 מס' בטור .8

לו. מתאימים שאינם משקפיים מרכיב
על או להתרחץ מנת על הזולת לעזרת זקוק הדייר כאשר בחיוב ענה  ברחצה קושי  20 ,21 מס' בטורים .9

למקום. ממקום לעבור מנת

המטפל. לצוות וידועה מוכרת הבעיה כאשר בחיוב ענה  בדידות  22 מס' בטור .10

שניה: פעם 5 טופס למילוי הנחיות

של ושנה חודש למלא יש אחר). למקום עברו או (נפטרו שעזבו הדיירים לגבי מלא  23 ,24 מס' בטורים .11

הפטירה. או העזיבה
2 05 90 לרשום: יש ,1990 מאי בחודש נפטר הקשיש אם לדוגמא:

1 05 90 למלא: יש ,1990 מאי בחודש עזב קשיש אם
סיעודיות) למחלקות שעברו קשישים גם נחשבים עזיבה של (כמקרים

הטופס. גבי על הנפטרים ו/או העוזבים שמות את למחוק אין
החדשים. הדיירים עבור הנדרשים הפרטים כל את מלא  הריק בטופס .12

ו

י. הפעולה. שיתוף על תודה
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ואחוז מספר במעון 'ד"רים נתונ* ריכוז

גמעון הדיירים מספר
10/89 המעון ע"י הפרטים מילוי תארין

גיל
(3.698) 3 ומטה 74
(39.895) 33 7584
(36.696) 47 ומעלה 85

מין
(79.590 66 נשים
(20.595) 17 גברים

מוצא ארץ
.d%2) 1 אסיהאפריקה

(97.696) 31 אירופהאמריקח
(1.296) 1 ישראל

במעון וותק
(41.096) 34 ומעלה שנים 5
($16.995) 14 שנים 34
(21.790 13 שנים 12
(20.595) 17 משנה פחות

תפקודי סיווג
(86.796) 72 עצמאיים
(4.895) 4 תשושים
(3.495) 7 סיעודיים

בלבול
(4.896) 4 מבלבול סובלים
(95.2) 79 מהבעיה סובלים אינם

תחלופה
(20.595) 17 חודשים מספר
(0.096) 0 ידועה לא כניסה שנת
(0.096) 0 העוזבים מספר
(13.396) 11 הנפטרים מספר

(33.7395) התחלופה שיעור

המסמנים המצאות
(6.096) 3 השתן סוגר על שליטה מאי הסובלים מספר
(3.695) 3 בראייה המתקשים מספר

(10.795) 13 ברחצה לעזרה הזקוקים מספר
(9.695) 3 בניידות לעזרה הזקוקים מספר
(26.996) 24 בדידות מהרגשת הסובלים מספר
(59.095) 49 מסמן מאף סובלים שלא הזקנים מספר

 47



למוסד מדגם

קושי קושי קושי על שליטה אי תאריך מספר
בריא בדידות בניידות ברחצה בראייה השתן סוגר כניסה קשיש פרט* שמ משפחה שט

* * * * 4.85 25

* * * * 2.83 35

* * * 11.74 3

* 2.87 24
* * * 12.86 41

* * * 2.83 51

* * 6.84 26

* * 12.87 31

* 7.86 7
* 11.87 17

* 1.88 20

* 12.84 23

* 1.83 29

* 5.75 38

* 12.84 46
* 7.81 47

* 7.74 49
* 5.85 55

* 4.87 58

* 2.85 61

* 9.84 64
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ישראל מדיגוג
והרווחה העבודה משרך

לזקן השירות

1 מספר שאלון
במדגם בדיירים הטיפול לבדיקת שאלון

הכללי המפקח עלירי למ>לו>

1989 ♦נואר
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:1 מס' שאלון
הנללית המפקח/ת עלידי במדגם בדיירים הטיפול לבדיקת שאלון

האזור:
והמרמ אביב תל 1

והדרום ירושלים 2

והצפון חיפה 3

(1)

המעון שם וווו
(24)

הדייר שם ו ו ו ו ו

(58)

השאלון סוג 10111
(910)

כרטיס מספר 10111
(1112)

מפקח מספר ו ו ו

(1314)

הדייר: נמצא בה המחלקה סוג
לעצמאים מחלקה 1

לתשושים מחלקה 2

ותשושים לעצמאים מחלקה 3

(15)

חודש שנה

תאריך ו ו 11 ו ו

(1617) (1819)

ו

1

ו

ו

1

ו
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תקנה הל>קו* הערכת ת>ק>ם בד>קת הסוצ*אל>/ת העובד/ת ראיון ה'ד"ר ראיון
בדידות הערההרגשת *

 מומלץ אלה שאלות , שאתה במעון מישהו יש האם 1

ראיון בסוף לשאול לעיתים עימו לשוחח יכול
הדייר.   מדיירים)? או (מהצוות קרובות

1 כן
2 לא
9 ידוע לא

(20)
♦*

שהדייר רשום הסוציאלי בתיק .1 בודד? מרגיש הדייר לדעתך האם .1 (לפי בודד מרגיש הדייר 2

בדידות. מבעיות סובל המפקח)? בדיקת  1 כן 1 כן 1 כן
2 לא 2 לא 2 לא
9 יודע לא 9 ידוע לא 9 ידוע לא

(21) (22) (23)

■_ שהדייר רשום הסוציאלי בתיק .2 בפעילות עוסק הדייר האם .2 בפעילות עוסק/ת את/ה האם .3
ומפורטת בפעילויות משתתף לא לפחות אישית או חברתית ביום פעם לפחות חברתית

לכך. הסיבה ביום? פעם שיעורים תפילות, (כולל
פעילות או במעון והתנדבות 1

47 8 ליקוי אין 8 בפעילויות משתתף הפנאי? בשעות אחרת אישית 8
1 קל 1 כן 1 כן 1 כן ו

2 חמור 2 לא 2 לא 2 לא
9 יודע לא 9 ידוע לא 9 ידוע לא 9 ידוע לא

(24) (25) (26) (27)
t  יי ■ __
: סיכום רשום המעקב בדו"ח .3 ומשוחח/ת נפגש/ת את/ה האם .3 ומשוחח/ת עם נפגש/ת את/ה האם A

הסתיחס הדייר עם שיחה ל3 אחת (לפחות הדייר עם לפחות הסוציאלי/ת העובד/ת
אחת לפחות הבדידות לבעיית חודשים? חודשים? ל3 אחת

בשנה חודשים לשלושה
האחרונה?

 8 ליקוי אין 8 מבדידות סובל אינו
1 קל 1 כן 1 כן 1 p
2 חמור 2 לא 2 לא 2 לא
9 ידוע לא 9 ידוע לא 9 ידוע לא 9 >ודע לא

08) [ (29) { (30) (31)

לט9קוו הגחיות
לבו את לשפוד יכול שהוא במוסד סוד" "איש לו יש האם היא בשאלה הכוונה ♦

באופן אותו, שמעניינות שיחות איתו לנהל או הצורך, בשעת איתו ולהתייעץ
קרובות. ולעתים קבוע

אפילו הזמן, רוב משועמם או בודד מרגיש הוא האם הקשיש הרגשת כאן חשובה .*
האנשים. בין נמצא הוא כאשר

שאלה מס' הערות



תקנה הל>קו> הערכת ת>ק>ם בד>קת הסוצ>אל>/ת העובד/ת ראיון ה'ד"ר רא>ון

46 (4) מאנשים שבועיים ביקורים בהעדר .4 אנשים הדייר את מבקרים האם .4 מחוץ אנשים אותך מבקרים האם .5
הסוציאלי בתיק רשום למעון, מחוץ בשבוע? פעם לפחות למעון מחוץ בשבוע פעם לפחות למעון
לכך לדאוג מאמצים עשה שהעו"ס מתנדבים) חברים, (קרובים, מתנדבים) חברים, (קרובים,
קרובים, עלידי ביקורים שיהיו

מתנדבים או חברים
8 ליקוי אין 8 סדירים ביקורים קיימים 1 כן 1 כן
1 קל ג כן 2 לא 2 לא
2 חמור 2 לא 9 ידוע לא 9 ידוע לא
9 ידוע לא 9 ידוע לא (34) (35)

(32) OJ)
חדשים (לדיירים בהסתגלות קושי

שנה) עד במעון השוהים
שהדייר רשום הסוציאלי בתיק .5 סובל או סובל הדייר להערכתך האם .5 הסתגלות מקשיי סובל/ת הדייר/ת .6

הסתגלות? מקשיי סובל הסתגלות? מקשיי הסספטומים: לפי המפקח (הערכת
הסספטומים: לפי (הערכה דיכאון, בכי, פעולה, שיתוף חוסר

דיכאון, בכי, פעולה, שיתוף חוסר הסתגרות, אפטיה, תוקפנות, כעס,
הסתגרות, אפטיה, תוקפנות, כעס, סיום חודשיים לאחר המופעים

סיום חודשיים לאחר המופעים הכניסה)
הכניסה).

  8 ותיק דייר 8 ותיק דייר 8 ותיק דייר
ג כן 1 כן 1 כן ו

2 לא 2 לא 2 לא *י
9 ידוע לא 9 ידוע לא 9 ידוע לא

06) (37) (£3)

סיכום רשום הסוציאלי המעקב בדו"ח .6 לשבועים אחת הדייר עם נפגשת האם .6 הסוציאלי/ת העובד/ת עם נפגשת האס .7
שהותו בתקופת הדייר עם שיחה הראשונה שהותו בתקופת לפחות, בתקופת לפחות, לשבועים, אחת

הסתגלות. לבעית המתייחס הראשונה במעון? במעון. הראשונה שהותו
46(3) 8 ליקוי אין 8 ותיק הדייר 8 ותיק דייר 8 ותיק דייר

1 קל נ כן 1 כן 1 כן
2 חמור 2 לא 2 לא 2 לא
9 ידוע לא 9 ידוע לא 9 ידוע לא 9 ידוע לא

{ (39) | (40) | (41) 1 (42)

שאלה מס' הערות



תקנה הל>קו> הערכת ת>ק>ם בדיקת הסוצ>אל>/ת העובד/ת ראיון הד"ר רא>ון

הדרכה. שיחת רשומה הסוציאלי בתיק .7 הראשונים בימים הודוד הד>יר .7 בימים הדרכה קיבלת האם .8
העובד/ת ידי על למעון לכניסתו למעון לכניסתן הראשונים

אחרי עובד עלידי או הסוציאלי/ת הסוציאלי/ת העובד/ת ידי על
אחר? עובד עלידי או

י 32 (א) 8 ליקוי אין 8 ותיק דייר 8 ותיק דייר 8 ותיק דייר
1 קל 1 כן 1 כן 1 כן
2 חמור 2 לא 2 לא 2 לא
9 ידוע לא 9 ידוע לא 9 ידוע לא 9 ידוע לא

(43) (44) (45) (46)

ביסים לווה הדייר האם .8 עלידי ליווי קיבלת האם .9
למעון לכניסתו הראשונים אחר דייר או צוות איש

י דייר או צוות איש עלידי לכניסתך הראשונים ביסים
אחר? למעון?

32 (א) 8 ליקוי אין  8 ותיק דייר 8 ותיק דייר
1 קל 1 כן ג כן
2 חמור 2 לא 2 לא
9 ידוע לא 9 ידוע לא 9 ידוע לא

) | (47) | 1 (48) | (49)

שאלה סס' הערות
în

I



תקנה הליקוי הערכת תיקים בדיקת הסוציאלי/ת העובד/ת רא>ון ה'דייר ראיון
הד"רים זכו>ות

את לסגור רשאי אתה האם .10
רודרךן דלת

36 (5) 8 ליקוי אין 8 ואת מאפשר אינו התיפקודי המצב
1 קל   1 כן
2 חמור 2 לא
9 ידוע לא 9 ידוע לא

(50) (51)

כלל, בדרך נוהג, הצוות האם .11
ומחכה חדרך דלת על להקיש

36 (6) 8 ליקוי אין היכנסו? לפני לתשובה
1 קל   1 כו
2 חמור 2 לא
9 ידוע לא 9 ידוע לא

(52) (53)

חפצים לן מתקנים האם .12
שמתקלקליםז וריהוט

36 (6) 8 ליקוי אין 8 בבעיה נתקל לא
1 קל   1 כן
2 חמור 2 לא
9 ידוע לא 9 ידוע לא ו

(54) (£5) £
הם לובש שאתה הבגדים האם .13 1

36 (6) 8 ליקוי אין אישיים?
1 קל   1 כן
2 חמור 2 לא
9 ידוע לא 9 ידוע לא

(56) (57)
קוב"גותרצון

מהתחומים שבערצון אתה האם
במעון: הבאים

במעון האוכל כמות .14
1 כן
2 חלקית
3 לא
9 ידוע לא

ן ן ן ן (58)

שאלה מס' הערות

1 '



תקנה הל>קו> הערכת ת>ק>ם בד>קת הסוצ>אל>/ת העובד/ת ראיון הדייר רא>ון

האוכל וגיוון טעם .15
1 כן

; 2 חלקית
3 לא
9 ידוע לא

(59)

בארוחות האוכל בחירת .16
1 כן
2 חלקית
3 לא
9 ידוע לא

(60)

הצוות יחס .17
; 1 כו

2 חלקית
3 לא

י 9 ידוע לא
'~ (61)

חימום .18 ו

1 כן !*
2 חלקית .

3 לא
9 ידוע לא

(62)

החשיכה בשעות התאורה .19
: ■! . 1 כן

2 חלקית
3 לא
9 ידוע לא

(63)

לרחצה חסים סים .20
1 כן
2 חלקית
3 לא
9 ידוע לא

ן ן ן ן (64)

שאלה סס' הערות



תקנה הל>קו> הערכת ת>ק>ם בד>קת הסוצ>אל*/ת העובד/ת ראיון הדייר ראיון
והחברה התרבות פעילות .21

1 כן
2 חלקית

_ 5 לא
9 ידוע לא

__י (65)
הציבוריים המקומות ניקיון .22

1 כו
2 חלקית
5 לא
9 ידוע לא

(66)
חפצים להחזקת אפשרות ג2.

אישיים
1 כן
2 חלקית
ג לא
9 ידוע לא

(67)

צוות (ע"י הכניסה לפני הכנתך .24
בפרט) והעו"ס בכלל המעון 1

8 הכנה היתה לא tn
1 כן ו

2 חלקית
3 לא
9 ידוע לא

(68)

לפני שקיבלת מהמידע .25
למעון הכניסה

8 רלוונטי לא
1 כן
2 חלקית
5 לא
9 ידוע לא

ן ן ן 1 (69)

שאלה סס' הערות



תקנה הליקוי הערכת תיקים בדיקת הסוציאלי/ת העובד/ת ראיון הדייר ראיון
הקליטה מתהליך .26

8 רלוונטי לא
1 כן
2 חלקית
3 לא
9 ידוע לא

(70)

בחדר מהשיבוץ .27
1 P
2 חלקית
3 לא
9 ידוע לא

(71)

החלטות על שלך מההשפעה .28
המעון בחיי שונות

1 כן
2 חלקית
3 לא
9 ידוע לא

(72) 1 0*
כללי באופן במעון מהחיים .29 י"

1 כן 1

2 חלקית
3 לא
9 ידוע לא

| | | | (73)

שאלה מס' הערות

ו יי



תקנה הליקוי הערכת תיקים בדיקת הסוציאלי/ת העובד/ת ראיון הדייר ראיון
תצפ>ת

ולבוש ניקיון
לעונות בהתאם לבוש הדייר .30

את התואמים ובבגדים השנה
י3 8 ליקוי איו מידותיו

:. , 1 קל   1 כן
41(1) 2 חמור 2 לא

9 ידוע לא 9 ידוע לא
(74) (75)

9ג 8 ליקוי איו בלבושו נקי נראה הדייר .31
ג קל   1 כן
2 חמור 2 לא
9 ידוע לא 9 ידוע לא

(76) (77)

נקי נראה הדייר של חדרו .32
41(1) 8 ליקוי איו ומסודר

ג קל   1 p
2 חמור 2 לא
9 ידוע לא 9 ידוע לא

(78) (79)

לבגדי אישי סימון קיים .33 ^
הדייר 0

באופן מכובסים הבגדים ו
 8 ליקוי אין 8 המשפרות ידי על או פרטי
קל   1 כן ו

2 חמור 2 לא
9 ידוע לא 9 ידוע לא

| (80) 1 ] | (81)

שאלה טס' הערות



תקנה הל>קו> הערכת תיקים בדיקת הסוצ>אל>/ת העוב'ד/ת רא>ון הדייר רא>ון
על מקיף סוציאלי דו"ח קיים .7

בקהילה iptn חיי
8 ליקוי אין 1 כן

 1 קל 2 לא  _
2 חסור
9 ידוע לא 9 ידוע לא

(82) (83)

בתיק הערכה טופס קיים .8
הסוציאלי

31 (3) ד' 8 ליקוי אין 1 כן
5 ת' 1 קל 2 כלל רישום קיים לא או לא 

2 חמור
9 ידוע לא 9 ידוע לא

(84) (85)

בעיות צויינו הסוציאלי בתיק .9
ונרשמו הזקן של מיוחדות

לטיפול. הצעות
46 8 ליקוי אין 1 כן

1 קל 2 כלל רישום קיים לא או לא  ו

2 חמור )י
9 יודע לא 9 ידוע לא ""

(86) (87)

מצבו אחר מעקב דו''ח קיים .10
בו הדייר של הסוציאלי

משמעותיים מאורעות מתוארים
שיחות סיכומי הדייר, בחיי

לטיפול והמלצות עימו
31 (3) ד' 8 ליקוי אין 1 כן

5 ת' 1 קל 2 כלל רישום קיים לא או לא
2 חסור
9 ידוע לא 9 ידוע לא

| (88) 1 (89) |

שאלה מס' הערות



ישראל מדעת
והרווחה העבודה משרד

לזקן השירות

2 מספר שאלון
בית ואם סוציאלי/ת עובד/ת למנהל, כללי ושאלון תצפית

הכלל> המפקח עלידי למ>לו>

1989 ♦נואר
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, :2 מספר שאלון
בית ואם סוציאלי/ת עובד/ת למנהל, כללי ושאלון תצפית k

.. ■ ' r" / ' ; _~ r'. ' *

< ' _ , ■* ■'. ■' " : 
.L ■ " i

האזור:
והמרכז אביב תל 1

והדרום ירושלים 2

והצפון חיפה 3

(1)

המעון שם ו ו ו ו ו

(24)

מפקח מספר ו ו ו

(56)
יום חודש שנה

המילוי תאריך ו ו 11 ו 11 ו ו

(78) (910) (1112)

השאלון סוג lQj2j
)1314)

כרטיס מספר 10111
(1516)

האבות: בית

המעון מנהל שם

במעון הסוציאלי העובד שם

הביקור ביום התושבים מספר
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למנהל שאלות א.

הערות הערכת התקנה השאלה
הל>קו>

אדם גוח
הפיקוח חוק

1965 עומדים הבאים האדם כוח שיעורי
המשרה): (חלקיות בדרישות

קיים דרוש
ליקוי אין 8 סוציאלי עובד .1

קל 1 כן 1

חמור 2 לא 2

ו ו ו ו ו ו ו ו ו ו ו ו

ידוע לא 9 ידוע לא 9

(18  22) (23  27) (28)

ליקוי איו 8 חברה עובד .2

קל 1 כן 1

חמור נ לא 2

ידוע לא 9 ו ו ו ו ו ו ו ו ו ו ו ו ידןע לא 9

(29) (30  34) (35  39) (40)

ליקוי אין 8 תעסוקה עובד .3

קל 1 כן 1

חמור 2 לא 2

ידוע לא 9 י ו י ו ו ו ו ו ו ו ו ו ידוע לא 9

WD (*2  46) (47  51) (52)

ליקוי אין 8 בית אם .4

קל 1 כן 1

חמור 2 לא 2

ידוע לא 9 ו ו ו ו י ו י י ו ו ו ו ידוע לא 9

(53) (54  58) (59  63) (44)

הללו מהעובדים אחד לכל .5

את הכולל אישי תיק קיים
המלצות האישיים, פרטיו
קודמים, עבודה ממקומות

הכשרתו על המעידות תעודות
51 רפואיות תעודות והשכלתו,

ליקוי אין 8 עליו. הממונים והערכות
קל 1 כן 1

חמור 2 מהעובדים, לחלק קיים (או לא 2

מהמסמכים). חלק קיימים או
ידוע לא 9 ידוע לא 9

(65) (66)
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הערות הערכת התקנה השאלה
הל>קו>

תקנות לעובדים אפשרות ניתנת .6
אדם כוח לצאת בכך המעוניינים

(בהתאם להשתלמויות
ליקוי אין 8 המפקח). להנחיות

1קל כן 1

חמור 2 לא 2

ידוע לא 9 ידוע לא 9

(67) (68)

קבלה
(א)31 משתתפים הקבלה בוועדת .7

המעון, מנהל קבוע באופן
ליקוי אין 8 סוציאלי ועובד אחות רופא,

1קל כן 1

חמור 2 לא 2

ידוע לא 9 ידוע לא 9

(69) (70)

פנימיים נהלים קיימים .8

הקבלה, תנאי את המגדירים
ליקוי אין 8  הקבלה. ותהליך

1קל כן 1

חמור 2 לא 2

ידוע לא 9 ידוע לא 9

(71) (72)

מתחשב הקבלה בוועדת הדיון .9

ליקוי אין 8 3(ד)31 הסוציאלי בדו"ח
קל 1 כן 1

חמור 2 לא 2

, ידוע לא 9 ידוע לא 9

(ג7) (74)

שנכנסו דיירים 23 לגבי לבדוק
האחרונה: בשנה

(ו')31 הקבלה ועדת מהחלטת עותק .10
(ב)56 הרופא, המנהל, עלידי חתום

! במעון. והאחות העו"ס
ליקוי אין 8 האישי בתיק תוייק

1 1קל כן 1

חמור 2 לא 2

ן ידוע לא 9 ידוע לא 9

י (75) (76<
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הערות הערכת התקנת השאלה
הליקו*

כללי
קבועות פגישות מתקיימות .11

 במעון הבכיר לצוות
ליקוי אין 8 כן 1

קל 1 לא 2

חמור 2

ידוע לא 9 ידוע לא 9

(77) (78)

צוות פגישות מתקיימות .12

 כל מצב להערכת קבועות
ליקוי אין 8 ודייר דייר

קל 1 כן 1

חמור 2 לא 2

ידוע לא 9 ידוע לא 9

(79) (80)

(א)56 הדיירים רישום פנקס מנוהל .13

דמוגרפיים, פרטים הכולל:
תאריך קודם, מגורים מקום

קרובי על פרטים כניסה?
ליקוי אין 8 רפואי. ביטוח משפחה;

קל 1 כן 1

חמור 2 לא 2

ידוע לא 9 ידוע לא 9

(81) (82)
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1

תצפ>ת ב,

הערות הערכת התקנה השאלה
הל>קו>

בטיחות

קיימים הבאים הבטיחות אמצעי
ותקינים:

ליקוי אין 8  מכשולים ללא ריצפה .1

קל 1 כן 1

חמור 2 לא 2

ידוע לא 9 ידוע לא 9

(83) (W)

(ג)10 מספקת תאורה .2

ליקוי אין 8 כן 1

קל 1 לא 2

חמור 2

ידוע לא 9 ידוע לא 9
(85) (36)

(ג)10 במידה טבעית תאורה קיימת .3

! מספקת.
ליקוי אין 8 כן 1

קל 1 לא 2

י. חמור 2

/ ידוע לא 9 ידוע לא 9
(87) (88)

/ ואחזקה ניקיון
41(1) במקומות הניקיון .4

סביר. הצבוריים
ליקוי אין 8 כן 1

י קל 1 לא 2

חמור 2

. ידוע לא 9 ידוע לא 9

(89) 190)

(א)54 המעון עובדי של לבושם .5

ותקין נקי
ליקוי אין 8 כן 1

קל 1 לא 2

חמור 2

ידוע לא 9 ידוע לא 9
(91) >*3

/
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הערות הערכת התקנה השאלה
הל>קו>

41(3) הציבוריים והריהוט הציוד .6

ותקינים. נקיים
ליקוי אין 8 כן 1

קל 1 לא 2
חמור 2

ידוע לא 9 ידוע לא 9

>"< (94)

והמטגח האוכל חדר
(א)17 לחדר ישירה גישה קיימת .7

מדרגות. ללא האוכל
ליקוי איו 8 כן 1

קל 1 לא 2
חמור 2

ידוע לא 9 ידוע לא 9

>9*< (96)

41(2) בו ואין נקי האוכל חדר .8

וחרקים. זבובים
ליקוי איו 8 כן 1

קל ג לא 2
חמור 2

ידוע לא 9 ידוע לא 9
>97< (98)

(ד)17 ליד הישיבה מקומות מספר .9

הוא האוכל בחדר השולחנות
הדיירים. כמספר

ליקוי אין 8 כן 1

קל ג לא 2
חמור 2

ידוע לא 9 ידוע לא 9

(") (100)

(ג)17 בחדר והכיסאות השולחנות .10

בחומר מצופים האוכל
ולניקוי. לשטיפה הניתן

ליקוי אין 8 כן j
קל ג לא 2

חמור 2

ידוע לא 9 ידוע לא 9

(101) (102)
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הערות הערכת התקנה השאלה
הל>קו>

קיימים לצורך, בהתאם .11
האוכל בחדר שולחנות

ידיותיהם לגובה המתאימים
הגלגלים. כיסאות של

ליקוי אין 8  גלגלים כסאות אין 8

קל 1 כן 1

חמור 2 לא 2

ידוע לא 9 ידוע לא 9

(ג10) (10*)

(ה)37 ומקבליהן דיאטות רשימת .12

מרכזי במקום תלוייה
במטבח.

ליקוי אין 8 כן 1

קל 1 לא 2

חמור 2

ידוע לא 9 ידוע לא 9

(105) (106)

(ה)37 במקום תלוי שבועי תפריט .13

האוכל בחדר מרכזי
ליקוי אין 8 כן 1

1קל לא 2

חמור 2

ידוע לא 9 ידוע לא 9

(107) (108)

(ה)37 מתאים המוגש המזון .14
; שפורסם לתפריט
i ליקוי אין 8 כן 1

_י קל 1 לא 2

חמור 2

ידוע לא 9 ידוע לא 9

| (109) (110)

(ח)37 נקיים בכלים מוגש האוכל .15

אסתטית ובצורה
ליקוי אין 8 יו 1

1קל לא 2

י חמור 2

ידוע לא 9 ידוע לא 9
(111) |>112<

ו
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הערות הערכת התקנה . השאלה
הליקוי

1 .

מספקת בכמות מוגש האוכל .16

 (הערכה)
ליקוי אין 8 כן 1

קל 1 לא 2

חמור 2

ידוע לא 9 ידוע לא 9

(113) (114)

27 עצמית להכנה מיחם קיים .17

נגיש במקום חמה שתיה של
לדיירים.

ליקוי אין 8 כן 1

קל 1 לא 2

חמור 2

ידוע לא 9 ידוע לא 9
(115) (116)

(ג)16 ונקי. תקין במטבח הציוד .18

2 ת'
ליקוי אין 8 כן 1

קל 1 לא 2

חמור 2

ידוע לא 9 ידוע לא 9

(117) (118)

נוחות
(א)43 הטמפרטורה המעון במבנה .19

(ב) לפחות, מעלות 21 בחורף
מזגנים מפעילים ובקיץ
הצורך. לפי ומאווררים,

ליקוי אין 8 כן 1

קל 1 לא 2

חמור 2

ידוע לא 9 ידוע לא 9
(119) (120)

|DUP|
)1  14)

כרטיס מספר 10121
(1516)

1 ו
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הערות הערגת התקנה השאלת
הל>קו>

בחדרים ציוד

26(7) אישי לילה ארון .20
ליקוי אין 8 כן 1

קל 1 לא 2

חמור 2

ידוע לא 9 ידוע לא 9

(17) (18)

26(8) בגדים ארון .21

ליקוי אין 8 כן 1

קל 1 לא 2

חמור 2

ידוע לא 9 ידוע לא 9
(19) (20)

26(7) לנעילה ניתן הארונות אחד .22

הדייר. ידי על
ליקוי אין 8 כן 1

קל 1 לא 2

חמור 2

ידוע לא 9 ידוע לא 9
(21) (22)

26(8) לאדם לפחות אחד כיסא .23

ליקוי אין 8 P 1

קל 1 לא 2

; חמור 2

ידוע לא 9 ידוע לא 9

(23) (24)

26(8) שולחן .24

ליקוי אין 8 כן 1

קל 1 לא 2

חמור 2

י ידוע לא 9 ידוע לא 9

(25) (26)

. _ קישוט .25

ליקוי אין 8 P 1

1קל לא 2

י. חמור 2

ידוע לא 9 ידוע לא 9

(27) (28)

ו
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L, ,י. /

הערות הערכת התקנה י השאלה
הל>קו>

26(7) המיטה ליד אזעקה כפתור .26
ליקוי אין 8 כן 1

קל 1 לא 2

חמור 2

ידוע לא 9 ידוע לא 9

(29) (30)

26(7) לקריאת מידית עונה הצוות 27
במספר (לנסות אזעקה

מקומות)
ליקוי איו 8 כן 1

קל 1 אזעקה פעמון אין או לא, 2

חמור 2

ידוע לא 9 ידוע לא 9

(1ג< (32)

(א)38 והסדינים, נקיים המיטה כלי .28
ומותאמים כביס מבד עשויים

השנה. לעונות
ליקוי אין 8 כן 1

קל 1 לא 2

חמור 2

ידוע לא 9 ידוע לא 9

(") (♦ג)

(ג)9 ניתנים והחלונות הדלתות .29
(ד)8 לסגירה

ליקוי אין 8 כן 1

קל 1 לא 2
חמור 2

ידוע לא 9 ידוע לא 9

>5ג< (36)

26(1) שני עד גרים חדר בכל .30
עם יותר (או דיירים

מיוחד). אישור
ליקוי אין 8 כן 1

1קל לא 2

חמור 2

ידוע לא 9 ידוע לא 9 :
(37) (38)
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הערות הערכת התקנה השאלה
הל*קו>

13 על רשומים הדיירים שמות .31

חדריהם דלתות
ליקוי אין 8 כן 1

קל 1 לא 2

חמור 2

ידוע לא 9 ידוע לא 9
(39) (40)

פעילויות
(א)47 בכמות לתעסוקה ציוד קיים .32

משחקים, (חומרים, מספקת
טלויזיה) רדיו, עיתונים,

ליקוי אין 8 כן 1

קל 1 לא 2

חמור 2

ידוע לא 9 ידוע לא 9
1 (41) (42)

שבועית פעילויות תכנית .33

(ב)47 במעון. מרכזי במקום תלוייה
ליקוי אין 8 כן 1

קל 1 לא 2

חמור 2

ידוע לא 9 ידוע לא 9
! (45) (44)

זכויות

ו 36(1) דיירים זכויות בדבר הודעה .34
מרכזי. במקום תלוייה במעון

ליקוי אין 8 כן 1

1קל לא 2

ו חמור 2

i ידוע לא 9 ידוע לא 9
(45) (40

36(2) טלפון מכשיר לפחות קיים .35
לשימוש המיועד אחד

הדיירים.
ליקוי אין 8 כן 1

קל 1 לא 2

: חמור 2

ידוע לא 9 ידוע לא 9

(47) (48)
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הערות הערכת התקנה השאלה
הל>קו>

49 של הטלפון ומספרי שמות .36

במקום תלויים המפקחים
במעון, בולט

ליקוי אין 8 כן 1

קל 1 לא 2

חמור 2

ידוע לא 9 ידוע לא 9
(49) , (50)
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i

סוצ>אל>/ת לעובד/ת שאלות ג.

הערות הערכת התקנה השאלה
הל>קו>

46(5) שעות מקיימ/ת את/ה האם .1

לפחות אחרהצהריים קבלה
לשבוע אחת

ליקוי אין 8 כן 1

קל 1 לא 2

חמור 2

ידוע לא 9 ידוע לא 9

(51) (52)

פעילות מקיימ/ת את/ה האם .2

לפחות לדיריים קבוצתית
לחודש. אחת

ליקוי אין 8 כן 1

קל 1 לא 2

חמור 2

ידוע לא 9 ידוע לא 9

(53) (54)

תעסוקתית חביתית פעילות
1

(א)47 פעילויות קיימות האם .3

תרבותיות חברתיות,
במגוון ותעסוקתיות
צורכי את המספק
במעון. הדיירים

ליקוי אין 8 כן 1

קל 1 לא 2

חמור 2

ידוע לא 9 ידוע לא 9
(55) (56)

(ב)47 חברתיות פעילויות האם A

בבוקר יום, בכל מתקיימות
קבועה תכנית לפי ובערב,

וכתובה.
י ליקוי אין 8 כן 1

1 קל 1 לא 2

חמור 2

ידוע לא 9 ידוע לא 9
(57) (58)

1
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הערות הערכת התקנה השאלה
הל>קו>

דיירים של המירבי המספר מהו .5

ליקוי אין 8  בפעילות לשבוע אחת שמשתתפים
קל 1 כלשהי. חברתית  תעסוקתית

חמור 2 אישית). או (מאורגנת

ידוע לא 9 המעון דיירי י י י י מתוך י ו י י

(59) (6062) (6365)

(999 / 999 לסמן נא ידוע לא (אם

החברתית הפעילות האם .6

 עמך? התייעצות תוך מבוצעת
ליקוי אין 8 כן 1

1קל ■ לא 2

חמור 2

ידוע לא 9 ידוע לא 9

(66) (67)

והעברה רפוא* ביטוח אישפוז,
(ג)30 יש במעון דייר לכל האם .7

מלא? רפואי ביטוח
ליקוי אין 8 כן 1

קל 1 לא 2

חמור 2

ידוע לא 9 ידוע לא 9

(68) (69)

3(ד)44 דיווח מקבל/ת את/ה האם .8

על הרפואי מהצוות
רפואיים אירועים

מיוחדים?
ליקוי אין 8 כן 1

קל 1 לא 2

חמור 2

ידוע לא 9 ידוע לא 9

(70) (71)

3(ד)44 למשפחה הודעה נשלחה האם .9
הדייר? של אשפתו עם מיד

ליקוי אין 8 המשפחה באמצעות נעשה האשפוז 8

קל 1 כן 1

חמור 2 לא 2

ידוע לא 9 ידוע לא 9

(72) (73)
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הערות הערכת התקנה השאלה
הליקוי

2(ד)44 מבקר/ת את/ה האם .10

מאושפזים דיירים
בבתיחולים?

ליקוי אין 8 כן 1

קל 1 לא 2

חמור 2

ידוע לא 9 ידוע לא 9
(74) (75)

במעבר מעורב/ת את/ה האם .11

(א)33 ממחלקה לחדר, מחדר דייר
(ג)33 מהמעון? ובהוצאה למחלקה

ליקוי אין 8 (ד)33 כן 1

קל 1 לא 2

חמור 2

ידוע לא 9 י ידוע לא 9

(76) (77)

הד"ר>מ זכויות

י את מקבלים הדיירים האם .12

36(4) סגורים? הדואר דברי
ליקוי אין 8 כן 1

קל 1 לא 2

חמור 2

ידוע לא 9 ידוע לא 9

(78) (79)

אפשרות יש לדיירים האם .13

35(5) הפרעה ללא לבדם להיות
רוצים? כשהם

ליקוי אין 8 כן 1

1קל לא 2

חמור 2

ידוע לא 9 ידוע לא 9

(80) (81)

36(6) בדרך מתייחס הצוות האם .14

ובהתחשבות בכבוד כלל,
י הדיירים? כלפי

ליקוי אין 8 P 1

קל 1 לא 2

חמור 2

1 ידוע לא 9 ידוע לא 9

(82) י |>"<
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הערות הערכת התקנה השאלת
הל>קו>

לכך דואג/ת את/ה האם .15

 כיס דמי לדייר שיהיו
כרצונו? להוציאם ושיוכל

ליקוי אין 8 כן 1

קל 1 לא 2

חמור 2

ידוע לא 9 ידוע לא 9

(84) (85)

36(8) אפשרות ישנה האם .16
הגבלה? ללא לביקורים

ליקוי אין 8 כן 1

קל 1 לא 2

חמור 2

ידוע לא 9 ידוע לא 9
(86) (87)

לקבלת מקום קיים האם .17

35(5) בפרטיות? אורחים
ליקוי אין 8 כן 1

קל 1 לא 2

חמור 2

ידוע לא 9 ידוע לא 9
(88) (89)

לזקנים סיוע ניתן האם .18

36(7) למעון מחוץ אל לצאת
כרצונם?

ליקוי אין 8 כן 1

קל 1 לא 2

חמור 2

ידוע לא 9 ידוע לא 9
(90) (91)

המעון בח" מעורבות
דיירים ועד פועל האם .19

(א)48 קבועה? בתדירות ומתכנס
ליקוי אין 8 כן 1

קל 1 לא 2

חמור 2 קטן למעון רלוונטי לא 8

ידוע לא 9 ידוע לא 9

(92) (93)
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הערות הערכת התקנה השאלת
הל>קו*

 משפחותי וועד פועל האם .20

ליקוי אין 8

קל 1 כן 1

חמור 2 לא 2

ידוע לא 9 ידוע לא 9
(94) (95)

 אסיפות מתקיימות האם .21

קבועה? בתדירות דיירים
ליקוי אין 8 דיירים אסיפות אין 8

קל 1 כן 1

1 חמור 2 לא 2

ידוע לא 9 ידוע לא 9
(96) (97)

 ועדות מתקיימות האם .22

לנושאים דיירים
ועדת (כמו ספציפיים
תרבות)? ועדת תפריט,

, ליקוי אין 8

| 1קל כן 1

חמור 2 , לא 2

ידוע לא 9 ידוע לא 9

(98) (99)

 עם נפגש/ת את/ה האם .23

הוועדות?
: ליקוי אין 8 וועדות אין 8

! 1קל כן 1

, חמור 2 לא 2

! ידוע לא 9 ידוע לא 9

(100) (101)

הדיירים לאסיפת יש האם .24
(ב)48 קבלת על השפעה והוועדות

במעון כלשהן החלטות
(כמו יומיומיים בנושאים
הפעיליות או התפריט,

י החברתיות)?
י ליקוי אין 8 דיירים ועדות / אסיפות אין 8

; במעון
קל 1 רבה השפעה 1

חמור 2 מוגבלת השפעה 2

השפעה אין 3

ידוע לא 9 ידוע לא 9

(102) |>103<

1
ו
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הערות הערכת התקנה השאלת
הל>קו>

לאסיפות ו/או לועד יש האם .25

קבלת על השפעה הדיירים
 מעבר בנושאים החלטות

נושאי (כמו ליומיומיים
אדם, כח החלפת תקציב,

שירותים)? תוספת
ליקוי אין 8 דיירים, אסיפות / ועד אין 8

קל 1 רבה השפעה 1

חמור 2 מוגבלת השפעה 2

השפעה אין 3

ידוע לא 9 ידוע לא 9

(104) (105)

ועד נפגש זמן כמה כל .26
כלל? בדרך הדיירים

ליקוי אין 8  רלוונטי לא ועד, אין 8

קטן למעון
קל 1 לחודשיים אחת עד 1

חמור 2 לחודשיים אחת מעל 2

ידוע לא 9 ידוע לא 9
W6) (107)

משתתפים בערך קשישים כמה .27
 הדיירים? באסיפות

ליקוי אין 8

1קל
חמור 2

ידוע לא 9 המעון דיירי י י י י מתוך י י י י

(108) (109111) (11211♦)

(999 / 999 לסמן נא ידוע לא (אם
|DUP|
)1  14)

כרטיס מספר 10131
(1516)

 עיתון במעון קיים האם .28

דיירים?
ליקוי אין 8

1קל כן 1

חמור 2 לא 2

ידוע לא 9 ידוע לא 9
(17) (18)
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הערות הערכת התקנה השאלה
הל>קו>

,  כמה כל עיתון, קיים אם .29

יוצאו זמן
ליקוי אין 8 עיתון אין 8

קל 1 חודשים ל3 אחת עד 1

: חמור 2 חודשים ל3 אחת מעל 2

ידוע לא 9 ידוע לא 9

(19) (20)

 לצוות הדרכה ניתנת האם .30

במעורבות החשיבות לגבי
החלטות? בקבלת הדיירים

ליקוי אין 8

קל 1 כן 1

חמור 2 לא 2

ידוע לא 9 ידוע לא 9

(21) (22)

בתלונות טיפול נערך האם .31

(ב)48 או הדייריים ועד ידי על
הסוציאלי? העובד עלידי

/ ליקוי אין 8

קל 1 כן 1

חמור 2 לא 2

ידוע לא 9 ידוע לא 9

(23) (24)

 דיירים קיימים האם .32

1 במעון? תפקידים הממלאים
| ליקוי אין 8 לכך המסוגלים דיירים אין 8

1קל כן 1

j חמור 2 לא 2

; ידוע לא 9 ידוע לא 9
(25) (26)

למעון הקבלה ו1הל>ד

(ב)32 לשילוב תאום קיים האם .33

בין במעון החדש הדייר
והעובד האחות הרופא,

הסוציאלי?
ליקוי אין 8 P 1

קל 1 לא 2

חמור 2

י ידוע לא 9 ידוע לא 9
tt7) (28)
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הערות הערכת התקנה השאלה
הליקו*

(א)34 ראיון מקיים/מת חינך האס .34

כניסתו לפני מועמד לכל
מידע מתן לצורך למעון,

המעון? על וייעוץ
ליקוי אין 8 כן 1

1קל לא 2

חמור 2

ידוע לא 9 ידוע לא 9

(29) (J0)

 ראיון מקיים/מת חינך האם .35
המועמד של משפחתו בני עם

למעון? כניסתו לפני
ליקוי אין 8 כן 1

קל 1 לא 2

חמור 2

ידוע לא 9 ידוע לא 9

(31) (32)

 ביקור מקיים/מת חינך האם .36
כניסתם לפני למועמדים בית

למעון?
ליקוי אין 8 תמיד כן, 1

קל 1 לפעמים 2

חמור 2 לא 3

ידוע לא 9 ידוע לא 9

(") (34)

(א)32 כל עם נפגש/ת חינך האם .37

ביום ומשפחתו דייר
למעון? כניסתו

ליקוי אין 8 כן 1

קל 1 לא 2

חמור 2

ידוע לא 9 ידוע לא 9
(35) (36)

הסתגלות
מקיימת/ם את/ה האם .38

46(2) קבוצתית פעילות
46(3) חדשים? לדיירים

ליקוי אין 8 כן 1

קל 1 לא 2

חמור 2

ידוע לא 9 ידוע לא 9

(37) (38)
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הערות הערכת התקנה השאלה
הל>קו*

הדרכת מקיימ/ת את האם .39

46(2) המטפל לצוות והכנה
46(3) כל של לקליטתו בנוגע

חדש? דייר
ליקוי אין 8 כן 1

קל 1 לא 2

חמור 2

ידוע לא 9 ידוע לא 9
(39) (40)

 שותפ/ה את/ה האם .40

של ההתאמה בתהליך
לשכניו החדש הדייר

האוכל? ולשולחן לחדר
ליקוי אין 8 כן 1

קל 1 לא 2

חמור 2

ידוע לא 9 ידוע לא 9

(41) (42)

 לדיירים אפשרות קיימת האם .41

; וציוד בריהוט ולהשתמש להביא
פרטיים?

ליקוי אין 8 כן 1

1 קל 1 לא 2

חמור 2

ידוע לא 9 ידוע לא 9
(ג4) (44)

 למועמד ייעוץ ניתן האם .42
אישיים חפצים בבחירת
לכניסתו בסמוך ורהוט,

למעון?
ליקוי אין 8 כן 1

קל 1 לא 2

חמור 2

ידוע לא 9 ידוע לא 9

WS) (44)
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. ב>ת לאם שאלות ד,

הערות הערכת התקנה השאלה
הל*קו*

(ב)37 הערב ארוחת בין הזמן פרק .1

12 על עולה אינו והבוקר
אפשרות שקיימת (או שעות?
זמן בפרק ביניים לארוחת

זה).
ליקוי אין 8 כן j

קל ג לא 2
חמור 2

ידוע לא 9 ידוע לא 9

^_ (48)

(א)40 כביסה שירותי קיימים .2

שוטפים. ותיקונים
ליקוי איו 8 כן 1

קל 1 לא 2
חמור 2

ידיע לא 9 ידוע לא 9^ (50)

(ב)40 לדיירים אפשרות קיימת .3

את לכבס בכך הרוצים
בעצמם. בגדיהם

ליקוי אין 8 כן j

קל ! לא 2
חמור 2

ידוע לא 9 ידוע לא 9

>51)_ (52)

(ב)10 24 לרחצה חמים מים יש .4
ביממה. שעות

ליקוי איו 8 כן 1

קל 1 לא 2
חמור 2

ידוע לא 9 ידוע לא 9
>ג5< (54<

(ד)37 אוכל לקבל יכולים הדיירים .5

בחירתם. לפי אחר
ליקוי איו 8 כן 1

קל 1 לא 2
חמור 2

ידוע לא 9 ידוע לא 9

(55) (56)
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הערות הערכת התקנה השאלת
חל>קו* __^_

 לקבל יכולים הדיירים האם .6

רצונם? לפי אוכל תוספת
ליקוי אין 8 כן ג

. 1קל לא 2

חמור 2

ידוע לא 9 ידוע לא 9

(57< (5.)

המטפל אדם במעון יש האם .7

 התנאים לגבי תלונות בקבלת
מכשירים? ותיקוני הפיזיים

י, ליקוי אין 8 כן 1

קל 1 לא ג

חמור 2

ידוע לא 9 ידוע לא 9
1

(59) (60)

1

\

\

ו

ו

!

ו

ו

ו

i
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בשאלונים? בטוי לידי באו לא ואשר במעון הקיימים היהודיים הליקויים מהם
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ישראל מדעת
והרווחה העבודה משיד

לזקן השירות

3 מספר שאלון
במדגם בד"רים הטיפול לבדיקת שאלון

אח/ות מפקח/ת עלירי למ>לו>

1989 >נואר
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:3 מסי שאלון
אח/ות מפקח/ת עלידי במדגם בדיירים הטיפול לבדיקת שאלון

האזור:
והמרכז אביב תל 1

והדרום ירושלים 2

והצפון חיפה 3

0)

המעון שם ויין
(24)

הדייר שם י י ו ו י

(58)

השאלון סוג 10131
(910)

כרטיס מספר 10111
(1112)

מפקח מספר י ו י

(1314)

המחלקה: סוג
לעצמאים מחלקה 1

לתשושים מחלקה 2

ותשושים לעצמאים מחלקה 3

05)

חודש שנה

תאריך ו ו 111ו
(1617) (1819)

ו

1

ו

i

I

I
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תקנה הל>קו* הערכת ת>ק*ם בד*קת האחרא*/ת האח/ות רא>ון הד"ר רא>ון

בראייה קושי
התקופתית הסיעודית בהערכה .1 עיניים? ממחלת סובל הדייר האם .1 עיניים? ממחלת סובל אתה האם .1
הרפואי בתיק אחר במקום או
ממחלת סובל שהדייר רשום

עיניים.
  1 כן 1 כן 1 כן

2 לא 2 לא 2 לא
7 כלל רישום אין
9 ידוע לא 9 ידוע לא 9 ידוע לא

(20) (21) 02)
או התקופתית הסיעודית בהערכה .2 ראייתי מקשיי סובל הדייר האם .2 בראייה קשיים לך יש האם .2♦
רשום הרפואי בתיק אחר במקום המשקפים)? (למרות

בראייה. מתקשה שהדייר
■   1 כן 1 כן 1 p

2 לא 2 לא 2 לא
7 כלל רישום אין
9 ידוע לא 9 ידוע לא 9 ידוע לא

(23) (24) (25)

עלידי נבדק שהדייר רשום .3 עלידי נבדק הדייר האס .3 רופא עלידי נבדקת האם .3
האחרונה. בשנה עיניים רופא האחרונה? בשנה עיניים רופא האחרונה? בשנה עיניים

(5)(א)44 8 ליקוי אין 1 כן 1 כן 1 כן o>
1 קל 2 רשומה שלא או נבדק לא 2 לא 2 לא ו

2 חמור לנושא התייחסות
7 כלל רישום אין

9 ידוע לא 9 ידוע לא 9 ידוע לא 9 ידוע לא
(26) 1 (27) | (28) 1 (29)

למפקח ♦הנחיות
רואה הוא האם זמן, כמה משקפיים, מרכיב הדייר האם הבאים: לנושאים התייחס אנא

בטלוייזה. לצפות יכול הוא האם ברורה, בצורה לקרוא יכול הוא האם ברור,
האחות). למפקחת בהערותיך פרט (אנא

שאלה מס' הערות



תקנה הל*קו* הערכת ת>ק>ם ב1>קת האחרא>/ת האח/ות רא>ון הדייר רא>ון

ראייה) מקשיי הסובלים (לגבי .4 ראייה) מקשיי הסובלים (לגבי .4 ראייה) מקשיי הסובלים (לגבי .4
.■"■ ידי על נבדק שהדייר רשום אופטומטריסט עלידי נבדק הדייר האם אופטומטריסט אצל נבדקת האם

האחרונות. בשנתיים אופטמרטריסט האחרונות? בשנתיים האחרונותז בשנתיים
 8 ל>קוי אין 8 ראייה מקשיי סובל לא 8 ראייה מקשיי סובל לא 8 ראייה מקשיי סובל לא

ג קל 1 כן 1 p 1 כן
2 חמור 2 לא 2 לא 2 לא

7 כלל רישום אין
9 ידוע לא 9 ידוע לא 9 ידוע לא 9 ידוע לא

00) (31) (32) (33)

כבדים) ראייה מקשיי הסובלים (לגבי .5 כבדים) ראייה מקשיי הסובלים (לגבי .5 ראייה מקשיי הסובלים (לגבי .5
בהתמצאות הדרכה קיבל שהדייר רשום הדרכה פעם אי קיבל הדייר האם פעם אי קיבלת האם כבדים)

בסביבה? הפניה *ה (בכלל בסביבה? בהתמצאות בסביבה? בהתמצאות הדרכה
חיצונית) להדרכה

 8 ליקוי אין 8 ראייה מקשיי סובל לא ראייה מקשיי סובל לא ראייה מקשיי סובל לא
1 קל 1 כן 8

2 חמור 2 לא 1 p 1 p
7 כלל רישום אין 2

9 ידוע לא 9 ידוע לא 9 ידוע לא 9 ידוע לא
(34) (35) 06) (37)

בשמיעה קוש>
בתיק או התקופתית הסיעודית בהערכה .6 בשמיעה? סקושיי סובל הדייר האם .6 בשמיעה? קשיים לך יש האם .6 ו

מקשיי סובל שהדייר רשום הרפואי £;
שמיעה? ,

  1 כן 1 p 1 כך
2 לא 2 לא 2 לא
7 כלל רישום אין 9 ידוע לא 9 ידוע לא
9 ידוע לא (59) (40)

| (38)

שאלה מס' הערות
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תקנה הל>קו> הערכת ת>קיס בדיקת האחרא>/ת האח/ות ראיון הדייר רא>ון

רופא עלידי נבדק שהדייר רשום .7 רופא עלידי (בדק הדייר האם .7 רופא עלידי נבדקת האם .7
5(א)44 8 ליקוי אין האחרונה? בשנה גרון אוזן אף האחרונה? בשנה גרון אוזן אף האחרונה? בשנה גרון אוזן אף

1 קל ג כן 8
2 חמור 2 לא 1 כן 1 כן

7 כלל רישום אין 2
9 ידוע לא 9 ידוע לא 9 ידוע לא 9 ידוע לא

(41) (42) (43) (44)

בניידות .קושי
5(ב)44 בתיק או התקופתית הסיעודית בהערכה .8 הזולת לעזרת זקוק הדייר האם .8 הזולת לעזרת זקוק הדייר האם .8
11 ת' לעזרת זקוק שהדייר נרשם הרפואי לכיסא, מהמיטה העברה בהליכה, לכיסא, מהמיטה העברה בהליכה,

בניידות? הזולת לחדר לשירותים, להגיע ליווי לרודר לשירותים, להגיע ליווי
וכוי? האוכל לחדר וכוי? האוכל לחדר

  1 כן 1 כן 1 כן
2 לא 2 לא 2 לא
7 כלל רישום אין
9 ידוע לא 9 ידוע לא 9 ידוע לא

(45) (46)

שהדייר הסיעודיים ברישומים נרשם .9 בסיסית עזרה מקבל הדייר האם .9 בסיסית עזרה מקבל אתה האם .9
בניידות? עזרה מקבל לה? זקוק שהוא בניידות לה? זקוק שהוא בניידות ו

(ב)44 8 ליקוי אין 8 לעזרה זקוק לא 8 לעזרה זקוק לא 8 לעזרה זקוק לא ?
11 ת' 1 קל 1 כן 1 כן 1 כן

2 חמור 2 לא 2 לא 2 לא
7 כלל רישום אין

9 ידוע לא 9 ידוע לא 9 ידוע לא 9 ידוע לא
(48) 1 (49) | (50) | (51)

למפקח הנחיות
מבעיות סובל הדייר האם משקל, כבד הדייר האם הבאים: לנושאים התייחס אנא
האם מתאימות נעלים נועל הוא האם קטיעה), שברים כאבים, (בצקות, בגפיים

עצמו. בכוחות האוכל ולחדר לשירותים להגיע מסוגל הוא
האחות). למפקחת בהערותיך פרט (אנא

שאלה מס' הערות



תקנה הליקוי הערכת תיקים בדיקת האחרא>/ת האח/ות ראיון הדייר ראיון
בניידות עזרה מקבל הדייר האס .10 בניידות עזרה מקבל אתה האם .10
המוסדי בתוך ובידור בילוי לצרכי המוסדן בתוך ובידור בילוי לצרכי

(ב)44 8 ליקוי אין 8 לעזרה זקוק לא 8 לעזרה זקוק לא
11 ת' 1 קל 1 כן 1 כן

2 חמור  2 לא 2 לא

9 ידוע לא 9 ידוע לא 9 ידוע לא
(52) (53) (54)

גרחצה .קוש*
בתיק או התקופתית הסיעודית בהערכה .10 ברחצה? לעזרה זקוק הדייר האם .11 ברחצה לעזרה זקוק אתה האם .11

לעזרה זקוק שהדייר נרשם הרפואי
ברחצה?

2(א)44 1 כן 1 p l p
9 ת'  2 לא 2 לא 2 לא

7 כלל רישום אין
9 ידוע לא 9 ידוע לא 9 ידוע לא

(55) (56) (57)

קיבל שהדייר הרחצות במחברת נרשם .11 ברחצה עזרה מקבל הדייר האם .12 ברחצה עזרה מקבל אתה האם .12
פעמיים לפחות כללית ברחצה עזרה לפחות אמבטיה או במקלחת לפחות אמבטיה או במקלחת

האחרון? בחודש בשבוע, בשבוע? פעמיים בשבוע? פעמיים
2>א)44 8 ליקוי אין 8 לעזרה זקוק לא 8 לעזרה זקוק לא 8 לעזרה זקוק לא ו

9 ת' 1 קל 1 כן 1 כן 1 כי $
2 חמור 2 לא 2 לא 2 לא ,

7 כלל רישום אין
9 ידוע לא 9 ידוע לא 9 ידוע לא 9 ידוע לא

(58) (59) (60) (61)

ובדלת לבד אותך רוחצים האם .13
סגורה?

(5<6ג 8 ליקוי אין 8 לעזרה זקוק לא
1 קל
2 חמור   2 לא
9 ידוע לא . 9 ידוע לא

(62) | | | (>?)

למפקח הגחיות
הזקן במראה הזנחה ניכרת האם רע, ריח נודף האם הבאים: לנושאים התייחס אנא
עצמית. לרחצה מתאימים הקייסים התנאים האם נקיות, בידיים הצפורנים האם

האחות) למפקחת בהערותיך פרט (אנא
שאלה מס' הערות

'1 'י ■

 ■■' J *



תקנה הל>קו* הערכת ת>ק>ם בד>קת האחרא>/ת האח/ות ראיון הדייר ראיון
בעצמם) (למתרחצים

(להתכופף, ברחצה מתקשה אתה האם .14
ראש)? לחפוף

זקוק לא מלאה/ לעזרה זקוק
2(א)44    8 לעזרה
9 ת' 1 כן

2 לא
9 ידוע לא

(64)
בעצמם) (למתרחצים בעצמם) (למתרחצים

ברחצה קל סיוע מקבל הזקן האם .13 ברחצה קל סיוע מקבל אתה האם .15
לשבוע)? אחת צוות איש (נוכחות לשבוע)? אחת צוות איש (נוכחות

זקוק מלאה/לא לעזרה זקוק זקוק מלאה/לא לעזרה זקוק
2(א)44 8 ליקוי אין  8 לעזרה 8 לעזרה

9 ת' 1 קל 1 כן 1 כן
2 חמור 2 לא 2 לא
9 ידוע לא 9 ידוע לא 9 ידוע לא

(65) (66) (67)

באופן רגליים טיפול מקבל אתה האס .16 .

2(א)44 8 ליקוי אין יבלות) ציפורניים, קבוע? ^
9 ת' 1 קל   1 כן *

2 חמור 2 לא ו

9 ידוע לא 9 ידוע לא
(68) (69)

אחות)  מפקחת (לבדיקת
מטופלות? הרגלים האם .17

העור, הציפורניים, (מבחינת
2(א)44 8 ליקוי אין הנקיון).
9 ת' 1 קל   1 כן

2 חמור 2 לא
9 ידוע לא 9 נבדק לא ידוע, לא

(70) (71)

הדייר של בחדרו הרחצה יחידת .18
אביזרי בכל ומצוידת נקיה
(ידיות הדרושים הבטיחות
גובה ישיבה, כסא החזקה

וכוי) האמבטיה של מתאים
26(5) 8 ליקוי אין 8 אישית אמבטיה אין

1 קל   1 כן
2 חמור 2 לא
9 ידוע לא 9 ידוע לא

(72) | | __ | (73)

שאלה מס' הערות



תקנה הל>קו> הערכת ת*ק*ם ביריקת האחרא>/ת האח/ות רא>ון הד"ר ראיון
לקריאה תקין אמצעי קיים .19

הרחצה? ביחידת לעזרה
26(5) 8 ליקוי אין 8 אישית אמבטיה אין

1 קל   1 כן
2 חמור 2 לא
9 ידוע לא 9 לאידוע

(74) (75)

השתן סוגר 9ל שליטה א*
התקופתית הסיעודית בהערכה .12 סוגר על שליטה מאי סובל הדייר האם .14 על שליטה מאי סובל הדייר .20
שהדייר נרשם הרפואי בתיק או חלקית) שליטה אי (כולל השתן? שליטה אי (כולל השתן? סוגר
השתן סוגר על שליטה מאי סובל חלקית)

חלקית) שליטה אי (כולל
1 חלקית) שליטה (אי כן 1 חלקית) שליטה (אי כן 1 חלקית) שליטה (אי כן

  2 מלאה) שליטה (אי כן 2 מלאה) שליטה (אי כן 2 מלאה) שליטה (אי כן
3 לא 3 לא 3 לא
7 כלל רישום אין
9 ידוע לא 9 ידוע לא 9 ידוע לא

(76) (77) (78)

בירור על מדווח הרפואי בתיק .13 אי בנושא רפואי ברור נערך האם .15 בנושא רופא עלידי נבדקת האס .21
השליטה אי בנושא שנערך רפואי בדיקת ההומים, (בדיקת השליטה השליטה אי

השתן. סוגר על ועוד). גניקולוג בדיקת אורולוג,
4(א)44 8 ליקוי אין 8 השתן סוגר על שולט 8 השתן סוגר על שולט 8 השתן סוגר על שולט

1 קל 1 כן 1 כן 1 p 1

2 חמור 2 לא 2 לא 2 M> §
7 כלל רישום אין ו

9 ידוע לא 9 ידוע לא 9 ידוע לא 9 ידוע לא
(79) (80) (81) (82)

לטיפול תוכנית של רשום קיים .14 כיצד הדרכה לדייר ניתנה האם .16 להתמודד כיצד אותן הדריכו האם .22
השליטהן באי השליטה? אי על להתגבר איהשליטהז עם

הקפדה שתן, שפיכת מועדי (רישום
קבועות בשעות לשירותים הליכה על

וכר).
 8 ליקוי אין 8 השתן סוגר על שולט 8 השתן סוגר על שולט 8 השתן סוגר על שולט

1 ^^ 1 p 1 כן 1 כן
2 חמור 2 לא 2 לא 2 לא

7 7 כלל רישום אין
9 ידוע לא 9 ידוע לא 9 ידוע לא 9 ידוע לא

(83) | (84) I (85) | (86)

למפקח הנחיות
מספיק הוא האם לילה, בסיר להשתמש מסוגל הדייר הבאים:האם לנושאים התייחס אנא
לו קשה האם השליטה, על המקשות משתנות תרופות מקבל האם לשירותים, ב*מן להגיע

בגדיו את בעצמו להחליף מסוגל הוא האם לשרותים, ולהספיק בלילה מהמיטה לקום
הרטובים.

האחות) למפקחת בהערותיך פרט (אנא
ו . . ■  ■ שאלה מס'  ■   הערות



תקנה הל>קו> הערכת ת>ק>ם בד>קת האחראי/ת האח/ות רא>וץ הדייר ראען
כדי עזרה מקבל הדייר האם .17 להג>ע כדי עזרה מקבל אתה האם .25
או לשירותים בזמן להגיע בסיר להשתמש או לשרותים בזמן

לילה? בסיר להשתמש לילה?
או השתן סוגר על שולט סובל או השתן סוגר על שולט

 8 ליקוי אין 8 מלאה מאישליטה סובל 8 מלאה שליטה מאי
ג קל _ 1 לא 1 כן
2 חמור 2 לא 2 לא
9 ידוע לא 9 ידוע לא 9 ידוע לא

(87) (88) (89)

תרופות חלוקת
התרופות את כלל, בדרן מחלק, מי .18 את כלל, בדרך לך מחלק, מי .24

לדייר? י התרופות
זקוק לא בעצמו/ לוקח זקוק לא בעצמו/ לוקח

תקני הוראות 8 ליקוי אין 8 לתרופות 8 לתרופות
עשייה 1 קל  1 האחות 1 האחות
בסיעוד 2 חמור 2 וכוי) המשפחה עזר, (כח אחר 2 וכוי) המשפחה עזר, (כח אחר
(משרד 9 ידוע לא 9 ידוע לא 9 ידוע לא

הבריאות) (90) (91) (92)

התרופות את הלוקחים (לגבי .19 התרופות את הלוקחים (לגבי .25
בעצמם) בעצמם)

התרופות את בודקות האחיות האם התרופות את בודקת האחות האם
הדייר? של בחדר המצויות (אחת בחדר? אצלך שנמצאות ו

לפחות) לחודש a.
לא בעצמו תרופות לוקח לא לא בעצמו תרופות לוקח לא **

תקני הוראות 8 ליקוי אין 8 לתרופות זקוק 8 לתרופות זקוק 1

עשייה 1 קל _ 1 כן 1 כן
בסיעוד 2 חמור 2 לא 2 לא
(משרד 9 ידוע לא 9 ידוע לא 9 ידוע לא

הבריאות) (93) (94) (95)

בהתאם התרופות את מקבל הדייר .15
הוראות (להשוות הרופא להוראות

רפואית) וכרטסת רפואי תיק רופא,
4(א)44 8 ליקוי אין 8 לתרופות) זקוק (לא רלוונטי לא  

1 קל 1 כן
2 חמור 2 לא
9 ידוע לא 9 ידוע לא

(96) 1 (97) 1

שאלה מס' הערות



תקנה הל>קו* הערכת ת>ק>ם בדיקת האחרא>/ת האח/ות ראיון הדייר ראיון
מעודכן תרופות גליון קיים .16

המקובל. הרישום לפי _
(ב<44 8 ליקוי אין 8 לתרופות זקוק (לא רלוונטי לא
11 ת' 1 קל 1 p

2 חמור 2 לא
9 ידוע לא 9 ידוע לא

(98) (99)

רצון שביעות
מיחס רצון שבע אתה האם .26

האחיות?
8 האחיות עם קשר לי אין
1 כו
2 חלקית
3 לא
9 ידוע לא

י_ (100)

סהמענה רצון שבע אתה האם .27
לעזרה? לקריאה

8 לעזרה לקריאה נזקק לא
2 כן ,

2 חלקית 00
3 לא *
9 ידוע לא 1

U01)

לעניין? עונה הדייר האם .28
1 כן
2 לא
9 ידוע לא

002)
במתורגמן? נעזרת האם .29

1 כן
2 לא
9 ידוע לא

1 | | (103)

שאלה מס' הערות



תקנה הל>קו> הערכת תיקים בדיקת האחרא*/ת האח/ות ראיון הדייר רא>ון
44 (ב) תקופתית סיעודית הערכה נערכה .17 רשומה

האחרונה! השנה בחצי
8 ליקוי אין
1 קל 1 כן
2 חמור 2 לא _
9 ידוע לא 9 ידוע לא

(104) (105)
44 (ג) אישית טיפול תכנית קיימת .18

של סיכום הכוללת סיעודית
של ורישום הסעודית ההערכה
באופן לבצע שיש הפעולות

ארוך. לטווח מידי,
8 ליקוי אין 1 כן
1 קל טיפול תוכנית (אין לא _ _
2 חמור 2 חלקית) טיפול תוכנית

ר כלל רישום אין
9 ידוע לא 9 ידוע לא

006) (107)

44 (ג) פרטי ביצוע של רישום קיים .19
הסיעודית הטיפול תוכנית

8 ליקוי אין 1 כן *■
1 קל חלקי/אין (רישום לא ו
2 חמור 2 בנושא) רישום

7 כלל רישום אין
9 ידוע לא 9 ידוע לא

(108) (109)

מניעה בד>קות
44 (א) 2 שוטף רפואי מעקב קיים .20

הדייר של בריאותו מצב אחר
8 ליקוי אין ג כן
1 קל 2 לא  _
2 חמור
9 ידוע לא 9 ידוע לא

ן (110) 1 (111) |

שאלה מס' הערות



■ '1

תקנה הל>קו> הערכת ת>ק>ם בדיקת האחרא>/ת האח/ות רא>ון הדייר רא>ון

44 (א) 5 כללית קלינית בדיקה נערכה .21
10 ת' האחרונה? השנה בחצי רופא בידי

8 ליקוי אין 1 p  
1 קל 2 לא
2 חמור
9 ידוע לא 9 ידוע לא

(112) 013)
44 (א) 5 האחות עלידי נשקל הדייר .22

10 ת' בשנה חודשים לשלושה אחת
האחרונה?

8 ליקוי אין 1 כן
ג קל 2 לא  
2 חסור 9 ידוע לא
9 ידוע לא

(114) 015)
44 (א) 5 מעבדה בדיקות נערכו .23

10 ת' ושתן) דם (בדיקות
8 ליקוי אין האחרונה השנה בחצי 1

1 קל 1 p   8
2 חסור 2 לא *■*

9 ידוע לא 9 ידוע לא
016) 017)

44 (א) 5 על לחץדם מדידות נערכו .24
10 ת' בשלושה פעם אחות ידי

האחרונה השנה במשך חודשים
8 ליקוי אין 1 p  
1 קל 2 לא
2 חמור 9 ידוע לא
9 ידוע לא

[ (118) | (119) | 1

שאלה מס' הערות



ישראל מדעת
והרווחה העבודה משוד

לזקן השירות

4 מספר שאלון
ותצפית רשומה בדיקת
אח/ות מפקח/ת על>ד> למ>לו>

1989 *גואר
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ו

:4 מספר שאלון
אח/ות מפקח/ת עלידי למילוי ותצפית רשומה בדיקת  כללי שאלון

האזור:
והמרכז אביב תל 1

והדרום ירושלים 2

והצפון חיפה 3

(1)

המעון שם וווו
(24)

מפקח מספר ו ו ן

(56)
יום רוודש שנה

המילוי תאריך ו ו 11 ו 11 ו ו

(78) (910) (1112)

השאלון סוג 101^1
(1314)

כרטיס מספר 10111
(1516)

ו_ו
(17)

הראשית) המנהל/האחות דיווח (לפי הדיירים פירוט

הביקור ביום תושבים מספר 1111
(1820)

הביקור ביום העצמאיים מספר 1111
(2123)

הביקור ביום התשושים מספר וווו
(2426)

1

הביקור ביום נפש ותשושי הסיעודיים מספר וווו
(2729)

האבות: בית

/ המעון מנהל שם

במעון הראשית האחות שם

ו
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ראשית מרפאה לבדיקת שאלון

הערות הערכת התקנה השאלת
הל>קו*

עדכנית בצורה הבאות הרשומות ק"מות
ומסודרת:*

ליקוי איו 8 רחצות* ביצוע רשימת .1

קל ג  כן 1

חמור 2 לא 2

ידוע לא 9 ידוע לא 9

00) 01)

ליקוי אין 8 (ב)44 תאונות* דו"ח ריכוז .2

קל 1 תוספת כן 1

חמור 2 אחתעשרה לא 2

ידוע לא 9 ידוע לא 9
>2ג) 03)

2(א)15 חתומה* רופא פקודות מחברת .3

ליקוי אין 8 תוספת עלידו
קל 1 ראשונה כן 1

חמור 2 לא 2

ידוע לא 9 ידוע לא 9
$♦) (35)

2(א)15 טיפולים* ביצוע על רשומה P,

ליקוי אין 8 תוספת מיוחדים סיעודיים
קל 1 ראשונה כן 1

חמור 2 לא 2

ידוע לא 9 ידוע לא 9

(36) (37)

2(א)15 מחלקה* בכל רפורטים מחברת .5

תוספת בכל אחות ידי על חתומה
ליקוי אין 8 ראשונה משמרת

קל 1 כן 1

חמור 2 לא 2

ידוע לא 9 ידוע לא 9

(38) (39)

נוהל המטופלים* שמות ריכוז דף .6

פעולות על תלוי לתרופות שרגישים
סעודיות התרופות. ארון דלת

ליקוי אין 8 כן 1

קל 1 לא 2

חמור 2

ידוע לא 9 ידוע לא 9

(40) (41)

כזו. קיימת אם משנית, מרפאה לגבי גם הנבדקים פריטים *
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הערות הערכת התקנה השאלה
הל*קו> ^__

טי6ול>ט בדיקת
הוראת וחלוקתן התרופות הכנת .7

ליקוי אין 8 תקני אחיות עלידי מתבצעת
קל 1 עשייה כן 1

חמור 2 בסיעוד וכח מכינה האחות לא, 2

מחלק אחר או עזר
מכין אחר או עזר כח לא,

ומחלק
20 עם מעון  רלוונטי לא 8

ומטה דיירים
ידוע לא 9 ידוע לא 9

(42) (43)

 פניות של העתקים קיימים .8

הבריאות וללשכות למשפחה
הסוציאלי) או הרפואי (בתיק
הטיפול התחלת על המעידים
ותשושי סיעודיים בהעברת

* מתאים. למקום נפש
; ליקוי אין 8 מקרים) 23 לגבי (לבדוק
י קל 1 כן 1

חמור 2 לא 2

ידוע לא 9 ידוע לא 9

. | (44) (45<

3(א)44 לפי פיזיותרפי טיפול ניתן .9

(פרטי המעון רופא הפניית
י ליקוי אין 8 קהילתית).* במרפאה או

1קל כן 1
חמור 2 לא 2

ידוע לא 9 ידוע לא 9
(46) מ4)

 חולים לבית זקן הפניית .10
או רופא ידי על מתבצעת

ו חירום) למקרי (פרט אחות
j ליקוי אין 8

1קל P l
חמור 2 לא 2

ידוע לא 9 ידוע לא 9

| (48) (49)

כזו. קיימת אם משנית, מרפאה לגבי גם הנבדקים פריטים *
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הערות הערכת התקנה השאלה
הל*קו>

 אישפמ לאחר מעקב מנוהל .11

בחדר או חולים בבית דייר
ידי על בדיקה הכולל מיון,

לשחרורו בסמוך המעון רופא
השיחרור.* ביום אחות והערכת

תיקים). 23 (לבדוק
ליקוי אין 8 שנה בחצי אשפוזים היו לא 8

האחרונה
קל 1 כן 1

חמור 2 בלבד חלקי מעקב מנוהל לא, 2

מעקב מנוהל לא לא, 3

ידוע לא 9 ידוע לא 9

(50) (51)

5(א)44 אחר סיעודי מעקב מנוהל .12

10 ת' כרוניות ממחלות הסובלים
ל.ד) יתר לב, מחלות (סכרת,
מעבדה בדיקות כולל המעקב
מתאימות.* סיעודית והערכות

ליקוי אין 8 תיקים). 23 (לבדוק
קל 1 כן 1

חמור 2 בלבד חלקי המעקב לא, 2

מעקב נערך לא 3

כלל רישום אין 7
ידוע לא 9 ידוע לא 9

(52) (53)

 את מכירה המטפלת האחות .13

הטיפול את ומתאימה הקשישים
ליקוי אין 8 המשתנים. לצרכיהם הסיעודי

קל 1 כן 1

חמור 2 לא 2

ידוע לא 9 ידוע לא 9

(54) (55)

44 מוטורית הפעלה קיימת .14

ליקוי אין 8 הסיעודי. הטיפול בתכנית
קל 1 כן 1

חמור 2 לא 2 ,

ידוע לא 9 ידוע לא 9

(56) (57) ■

כזו. קיימת אם משנית, מרפאה לגבי גם הנבדקים פר>טים *
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_  : .;/ .1

הערות הערכת התקנה השאלת
הל>קו>

צעד ב7>קת

2(א)15 הבאים הציוד פריטי קיימים .15

1 ת' אחזקתי ובמצב מספקת בכמות
תקין.*

ליקוי אין 8 מנעול. עם תרופות ארון
קל 1 כן 1

חמור 2 לא 2

ידוע לא 9 ידוע לא 9

(58) (59)

 באריזה מאוכסנות תרופות .16

זיהוי. תוית עם המקורית
ליקוי אין 8 כן 1

1קל לא 2

חמור 2

ידוע לא 9 ידוע לא 9
(60) (61)

2(א)15 חומרי לאחסון נעול ארון .17
1 ת' תרופות ומלאי חבישה

ליקוי אין 8 כן 1

ן קל 1 לא 2

j חמור 2

ידוע לא 9 ידוע לא 9

(62) גג6)

ו 2(א)15 לתיקים סגור ארון .18

י 1 ת' רפואיים
ליקוי אין 8 כן 1

קל 1 לא 2

חמור 2

ידוע לא 9 ידוע לא 9

(64) (65)

2(א)15 לחלוקת מגשים או עגלה .19

1 ת' תרופות
ליקוי אין 8 כן 1

1קל לא 2

: חמור 2

ידוע לא 9 ידוע לא 9

(66) (67)

2(א)15 שקילה מאזני .20

ליקוי אין 8 1 ת' כו 1

קל 1 לא 2

ידוע לא 9 ידוע לא 9

(68) \^_

כזו. קיימת אם משנית, מרפאה לגבי גם הנבדקים פריטים *
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הערות הערכת התקנה השאלה
הל>קו>

2(א)15 ראשונה לעזרה ציוד .21

ת'1 בלון היתר בין (כולל
ועוד)* אמבו חמצן,

ליקוי אין 8 כן 1

קל 1 לא 2

חמור 2

ידוע לא 9 ידוע לא 9

(70) (71)

2(א)15 של מספיק מלאי קיים .22

1 ת' בסיסי טיפולי ציוד
חדפעמי לשימוש

ליקוי אין 8 כן 1

1קל לא 2

חמור 2

ידוע לא 9 ידוע לא 9
(72) (73)

2(א)15 לבדיקה רפואית ספה .23

ליקוי אין 8 1 ת' כן 1

קל 1 לא 2

חמור 2

ידוע לא 9 ידוע לא 9

(74) (75)

ו

2(א)15 מים nj עם כיור .24
1 ת' מרפאה פינת או במרפאה

ליקוי אין 8 כן 1

קל 1 לא 2

חמור 2

ידוע לא 9 ידוע לא 9

(76) (77)

28(ב)7 של וחיטוי לשטיפה מתקן .25

במחלקה לילה סירי
לתשושים.

במתקן, צורך אין 8

תשושים מחלקת אין
ליקוי אין 8

קל 1 כן 1

חמור 2 לא 2

ידוע לא 9 ידוע לא 9

(78) (79)

כזו. קיימת אם משנית, מרפאה לגבי גם הנבדקים פריטים *
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הערות הערכת התקנה השאלה
הל>קו*

6(א)44 עזר אבזרי קיימים .26

בהתאם המעון, בבעלות
של התפקודי למצב

תקין ובמצב הדיירים
הליכונים, הליכה, (מקלות
אביזרים גלגלים, כסאות

לחץ) פצעי למניעת
ליקוי אין 8 כן 1

קל 1 לא 2

חמור 2

ידוע לא 9 ידוע לא 9

(80) (81)

 כביסה אוגרי קיימים .27

מלוכלכת
ליקוי אין 8 כן 1

קל 1 לא 2

חמור 2

ידוע לא 9 ידוע לא 9

(82) (83)

38 (ב) של מספיק מלאי קיים .28

שעות בכל להחלפה מצעים
האחיות יד בהישג היממה,

ליקוי אין 8 כן 1

ן קל 1 לא 2

חמור 2
ידוע לא 9 ידוע לא 9

(84) (85)

אדם גח

חוק הבאים האדם כוח שיעורי
הפיקוח (חלקיות בדרישות עומדים

1965 משרה)
קיים דרוש

ליקוי אין 8 רופא .29
קל 1 כן 1

חמור 2 לא 2

ידוע לא 9 י י ו י י י י י י י י י ידוע לא 9

(86) (87  91) (92  96) (97)

ליקוי אין 8 אחים/אחיות .30
קל 1 כן ג

חמור 2 לא 2

ידוע לא 9 ו ו ו ו ו ו ו ו ו ו י י ידוע לא 9

(98) (99  103) (104  108) (109)
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הערות הערכת התקנה השאלה
הליקוי

ליקוי אין 8 עזר כוח .31

קל 1 כן 1

חמור 2 לא 2

ידוע לא 9 ידוע לא 9

(110) ו י י ו ו י י י י י י י (121)

(111115) (116120)

אחיות של מספקת נוכחות קיימת .32

בוקר?* במשמרת עזר וכח
ליקוי אין 8 כן 1

קל 1 לא 2

חמור 2

ידוע לא 9 ידוע לא 9

(122) (121)

אחיות של מספקת נוכחות קיימת .33
ערבי* במשמרת עזר וכח

ליקוי אין 8 כן 1

קל 1 לא 2

חמור 2

ידוע לא 9 ידוע לא 9

(12*) (125)

אחיות של מספקת נוכחות קיימת .34
לילה?* במשמרת עזר וכח

ליקוי אין 8 כן 1

קל 1 לא 2

חמור 2

ידוע לא 9 ידוע לא 9

(126) (127)

|DUP|
)1  1*)

כרטיס מספר 10121
(1516)

בשעות רפואית כוננות קיימת .35

במעון? רופא קיים שלא
ליקוי אין 8 כן 1

קל 1 לא 2

חמור 2

ידוע לא 9 ידוע לא 9

(17) (18)

כזו. קיימת אם משנית, מרפאה לגבי גם הנבדקים פריטים *
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הערות הערכת התקנה השאלת
הל>קו>

51 אחד לכל אישי תיק קיים .36
. ■' פרטיו את כולל מהאחים/יות

ממקומות המלצות האישיים,
ותעודות קודמים עבודה
השכלתו על המעידות

רפואיות תעודות והכשרתו,
ליקוי אין 8 עליו. הממונים והערכות

קל 1 כן 1

חמור 2 שלם) לא תיק (או לא 2

ידוע לא 9 ידוע לא 9

(19) (20)

(ג)52 בדיקות עברו המטבח עובדי .37

(ב)54 תרבית בדיקת כולל רפואיות
האחרונה בשנה צואה

ליקוי אין 8

1קל כן 1

, חמור 2 לא 2

ידוע לא 9 ידוע לא 9

(21) (22)

י חדשים רייריס
(ב)32 דיירים 23 לגבי לבדוק

האחרונה בשנה שנכנסו

אחות עלידי נבדק הדייר .38
ליקוי אין 8 למעון הכנסו בעת המעון

קל 1 כן 1

חמור 2 לא 2

ידוע לא 9 ידוע לא 9

(ג2) . (24)

(ב)32 רופא עלידי נבדק הדייר .39
למעון הכנסו בעת המעון

ליקוי אין 8

קל 1 כן 1

חמור 2 לא 2

ידוע לא 9 ידוע לא 9

(25) (26)

i

I
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הערות הערכת התקנה השאלת
הל>קו*

(ד)31 היו הקבלה ועדת בפני .40

הערכה הבאים: המסמכים
מהרופא ותפקודית, רפואית
ההפניה, לפני ב^קן המטפל
רופא של רפואית הערכה
סיעודית הערכה המעון,

ליקוי אין 8 המעון. אחות של תפקודית
קל 1 כן 1

חמור 2 לא 2

ידוע לא 9 ידוע לא 9
(27) (28)
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והרווחה העבודה משרד
לזקן השירות

תאריך: לכבוד

גב' / מר
האבות בית מנהל/ת

א.ג.נ.,

האבות. בבית שנערך החדשנתי הפיקוח ממצאי ריכוז מצ"ב

בו. שנמצאו הספציפיים הליקויים ועל כללי באופן האבות בית תפקוד על מורים אלו ממצאים

רשיון: לקבלת תנאים הבאים הליקויים מהווים שאותרו, הליקויים מבין

.1

.2

.3

.4

. .5

 .6

בפנינו. שתציג התיקונים לתכנית בהתאם תיקון דורשים הלקויים שאר

ההנחיות לפי וההערות המנהל אישור סעיף את למלא בדבר, הנוגעים העובדים עם יחד הדו"ח על לעבור נבקשך
לתאריך עד אלינו ולשלוח

הזמן בטווח הליקויים תיקון תכנית ועל הממצאים על עימד סיכום שיחת נתאם  בחתימתך הדו"ח קבלת עם
עלינו. המקובל

בברכה,

המעונות על מחוזי מפקח :

המעונות על ארצי מפקח העתק:

במחוז השירות מרכז
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, אחריהם ומעקב החדשנתי הפיקוח ממצא*
1986 התשמ"ו מעונות, על הפיקוח תקנות פ* על

( ) מעון על הפקוח ממצאי ריכוז
במעון: הביקור תאריך

כללי: מפקח
אחות: מפקחת

הביקור: ביום במעון התושבים מספר
סיעודיים: מספר תשושים: מספר עצמאיים: מספר

בבקורי ממצאים
המעקב המנהל אישור

תוקן 0
קל ליקוי 1 תוקן 0

חמור ליקוי 2 יתוקן לא 1 הערכת
111 11 1 תאריך יתוקן 2 הליקוי שנבדקו הנושאים

וציוד מנגה ,1

האוכל לחדר מדרגות ללא גישה
האוכל בחדר ישיבה מקומות די

* מצופים ושולחנות כיסאות
גלגלים כסאות תואמים שולחנות

תקין מטבח ציוד
של עצמית להכנה מיחם קיים

חמת שתיה
רפואיים לתיקים ארון
חבישה לחומרי ארון

_ _ . . . מנעול עם תרופות ארון
מקוריות באריזות תרופות אחסון

1 תרופות לחלוקת עגלה/מגשים
| סיעודיים עזר אבזרי

; ראשונה לעזרה ציוד
פעמי חד לשימוש ציוד

שקילה 'מאזני
במרפאה מים ברז עם כיור

לילה סירי של וחיטוי לשטיפה מתקן
רפואית ספה

! ■ , י, י,1 י י .".* בחזןרי^יגח בגדים ארון
אישי לילה ארון

לנעילה ניתן הארונות ;אחד
דייר לכל כיסא

.נ ■.,,*;■,0?! י,, יו ו[יי,#4 :;*'י, יוון* י1*! * (■'.■'■זי י יי י *~ "י u1!1■"fftPtfifr!" L.,',.l£ "נ™?*' "י".י1י""ך1 וטולרוי

לסגירה ניתנים וחלונות דלתות
*קישוט

אחזקה בנושאי בתלונות טיפול

רלוונטי לא  * חמור ליקוי  2 קל ליקוי  1 הליקוי: להערכת מפתח
ליקוי יש  1 למודעות; המתייחסים נמשתמם

המנהל: הערות
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בבקורי ממצאים
המעקב המנהל א>שור

תוקן 0
קל ליקוי 1 תוקן 0

חמור ליקוי 2 יתוקן לא 1 הערגת
in 11 1 תאריך יתוקן 2 הליקוי שנבדקו הנושא>0

ומכשולים בטיחות X

הטיטח ליד אזעקה £3תור
רחצת בחדר לעזרה לקריאה אמצעי

אזעקה לקריאת §ןענח
מספקת טבעית תאורה

■ ■ י ■ , ■ ■. ., . , / iSeflS ^$£*Ms __. לשולים
מספקת תאורה

""11111111,*,. טמפרטורה
לרחצה חמים מים

 J _'X/ ,1,, " "I'',L il י' M!t^t.'i*|■,
;,1i11ii1,K.1*11,nnn111 m * ...' hi'H>,':1:;:s.1'r", 'iiiU ,isiiarU11!!!!?'' >. ,1■s r"1 >.יי!!'1. , 1 i,,','lir. ^iiiMS'i w ,>: r,:' luiih ir! ,''' ^16!' '1',11!I1 ' i:i3l>!:l::!n!u,! , wdi.Htfr"''' JllD'O*

ו | אדם כח .3
||i|cf" . , 4 "■ ,/*fy■ ■:■:"v ■>!" s■ \^ii!iJ|''1'V||v, >Y;;|.iiv"1!'hii:.*?ijj|1'ii'1!■!■..'■1■■''"'', /,*iiiijiijf'/.Miff'yi, ": >?"/ ,****£
P■"*1■'1 < " " i'i. i''"n ■1 .a! a in ii i■" , "1, i/,(r p. 1i, i. ' "in 'An iwuilliliu !sMiiih' 1J■ , !1n'i'illiicf:™ ." "ft t^Amof/ ,1/ / 1$:1{l,1|lVi!:!4^i|i|k£iSW^^  KSj!!!

אחיות
.:_ ■1. ,,. . .,. ..,,,,■ ■ ■ י '" ; |ו)עזרו

לאחיות הכשרה על תעודות
להשתלמויות לצאת |*פשרות

עזר: וכח אחיות של מספקת נוכחות
בקר במשמרת

m₪IM^ ,,, ערב במשמרת , ,vj

ו 1 ו סוציאלי עובד
8!בג.ח13ה...

1 תעסוקת עובד

1 עובד לכל אישי תיק

| דייר בכל לדיון צוות מפגשי

1 1 1 1 1

רלוונטי לא  * חמור ליקוי  2 קל ליקוי  1 הליקוי: להערכת מפתח
ליקוי יש  1 למודעות: המת"חסימ במשתנים

. המנהל: הערות
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בבקורי ממצאים
המעקב המנהל אישור

תוקן 0
קל ליקוי 1 תוקן 0

חמור ליקוי 2 יתוקן לא 1 הערכת
m 11 1 תאריך יתוקן 2 הליקוי שנבדקו הנושאים

הסתגלות וקש** חדש>0 ד"ר>מ קבלת .4

, _ . למועמד וייעוץ ראיון
המשפחה עם ראיון

למועמדים בית ביקור
אחות רופא, מנהל,  הקבלה בועדת

סוציאלי ועובד
מסמכים  קבלה ועדת

  .... יי קבלה ועדת החלטות העתקי
הקבלה את המגדירים פנימיים נהלים
בדו"ח מתחשב הקבלה בועדת הדיון

הסוציאלי
. , ' Jl". ,^.,,,,, ,:m ,,,,, ,?,, , ,, . ,,,, האחות ידי על בדיקה

הרופא ידי על בדיקה
S'^'^ """ jj££U בשילוב הבכיר הצוות בין תאום

במעון הדייר
ביום והמשפחה הדייר עם מפגש

l■■■^הכניסה הסתגלות לקשיי חעו"ס ןןודעות
אישיים חפצים בהבאת למועמד ייעוץ

 ,■■ .,■,,.. .'■...■ "יי יי "י "י" לחדר בהתאמה חעו"ס ||1תפות
1i:i ,_,:,,,.,,,:;, , _, _ ו§ ^ _ , , tr" ^ האוכל ולשולחן ||

הראשונים בימים |!|דרכה
הראשונים בימים ליווי

 //''/^^^^0 ^t;;^' r;;11/*'SfSfKiJ^^ifB^WfiFlitStt j^^woN'ftrrilbip^ העו"ס עם וןגישות
■*. ן.. ...ן..".'*"...! " י ""*""""*"" י* ""י" י החדשים לדיירים קבוצתית פעילות

רלוונטי לא  * חמור ליקוי  2 קל ליקוי  1 הליקוי! להערכת מפתח
ליקוי יש  1 למודעות: המתייחסים נמשתניט

. המנהל: הערות
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בבקורי ממצאים
המעקב המנהל אישור

תוקן 0
קל ליקוי 1 תוקן 0

חמור ליקוי 2 יתוקן לא 1 הערכת
111 11 1 תאריך יתוקן 2 הליקוי שנבדקו הנושאים

1 * הב>ת בחי* ומעורבות בדידות הרגשת .5

* ספציפים לנושאים דיירים ועדות
1kmuM!";;!! <iiiiiittiiii 1 1niiI;!;:!!™!!!.!!!!!! m,,". 11™** !.s"B!i11Hi";w!!1■ ^?1MiiiPli1'> חדיידזס לועדות העו"ס בין !ן!פגשי0

הדיירים ועד פגישות תדירות
הדיירים ועד ע"י בתלונות יטיפול

משפחות Iועד It'" I l_ ILI ," 1} U^ =

קבועה בתדיתת דיירים אסיפות
דיירים באסיפות השתתפות שיעור

>!*ליי על הדיירים אסיפות :1זשפעת
יומיומיות החלטות ,;

על הדיירים אסיפות השפעת
ליומיומיות מעבר החלטות

; 'ja^j^ii*™iP1f:::: י דיירים ||יתון
j הדיירים עיתון הוצאת תדירות
] הדיירים ע"י במעון תפקידים ^ילוי

הדיירים מעורבות לגבי לצוות הדרכה
, לבדידות העו"ס מודעות

חברתית בפעילות השתתפות
העו"ס עם "לגישות

וחברים קרובים ביקורי

מפקחים פרטי פרסום
אישי |ניגוד

כיס דמי
הדיירים לשימוש טלפון ןיןכשיר
בפרטיות אורחים לקבלת מקום
פרטי ריהוט להביא 11פשרות

וריהוט חפצים תיקון
אוכל לתופסת ;1אפשרות

מזון סוגי בין לבחור אפשרות
: י . היכנסו. לפגי הדלת על מקיש ||צוות

הדלת את לסגור אפשרות
לבד לחיות *אפשרות

הדלת על הדיירים שמות
., , .,.,,, י י י לדיירים כבוד ייחס

הגבלה ללא לביקורים אפשרות
סגורים דואר דברי :קבלת

הדייר רצון לפי מהמעון לצאת סיוע
רלוונטי לא  * חמור ליקוי  2 קל ליקוי  1 הליקוי: להערכת מפתח

ליקוי יש  1 למודעות: המתייחסים במשתנים
המנהל: הערות
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בבקורי ממצא>מ
המעקב המנהל אישור

תוקן 0
קל ליקוי 1 תוקן 0

חמור ליקוי 2 יתוקן לא 1 הערכת
111 11 1 תאריך יתוקן 2 הליקוי שנבדקו הנושאים

סוציאלים שירותים ,7

עו"ס של אחה"צ קבלה שעות
קבוצתית פעילות

בהעברות חעו"ס מעורבות
דיירים רישום פנקס

סוציאלית הערלה טופס
סוציאלי מעקב דו"ח

בקהילה הדייר חיי על סוציאלי דו"ח
והצעות מיוחדות בעיות רישום

לטיפול

ותעסוקתית חברתית פעילות .8

וגיוון) (מספר פעילויות
תלויח שבועית פעילויות תכנית

מרמי במקום
חברתית בפעילות השתתפות שיעור

תעסוקתית
" " "" לתעסוקת ציוד

הפעילויות בתכנון העו"ס מעורבות
קבועה יומית תכנית לפי פעילויות

מאושפזים וביקור רפואי ביטוח .9
r.^^1jlMf1 י רפואיים ארועים על לעו''ס ןןיווח

1■HfiMHL ... ..:: : n>Tn1*O :1;I"^    *"  ■u ." _,,™,Er.    מלא רפואי ביטוח
אשפוז על למשפחה והודעה

המאושפזים ביקור

ורשומה בריאות שירותי .10

שוטף רפואי 1|עקב
פסיותרפי טיפול

^^^5.^^ ^.,!,Jlff!8!11ei^1. i^ytfipiBsisH ^sswtfi! ^^^^י סיעודית1^*^8^ אישית טיפול 1נכנית
האחרונה שנה בחצי סיעודית הערכה

כרוניים חולים אחר ||עקב
למסגרת סיעודיים בהעברות טיפול

מתאימה

האחות) (ע''י הסיעודיים ;:l
מוטורית הפעלה

: """™ ~^^^~r~~r"^!m^imv^ אחרי 1|עקב
רופא/אחות ע''י החולים לבית n>wri

רלוונטי לא  * חמור ליקוי  2 קל ליקוי  1 הליקוי: להערכת מפתח
ליקוי יש  1 למודעות: המתייחסים במשתנים

י המנהל: הערות
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בבקור> ממצאים
המעקב המנהל אישור

תוקן 0
קל ליקוי 1 תוקן 0

חמור ליקוי 2 יתוקן לא 1 הערכת
111 n 1 תאריך יתוקן 2 הליקוי שנבדקו הנושאים

(המשן) ורשומה בריאות ש>תת* .10

לחודש אחת דם לחץ ומדידת
חודשים לשלושה אחת שקילה

שנה לחצי אחת מעבדה |נדיקות
שנה לחצי אחת קלינית בדיקה
אףאוזףגרון רופא ע"י לבדיקה

לשנה אחת ■*

לשנת אחת עיניים רופא ע"י בדיקה
■W '$?HF^fif \;;^§^./<^.'^ $|י ?7 "  " המטבח לעובדי רפואיות ■בדיקות

רחצות מחברת
, תאונות "מחברת

רופא פקודות מחברת
אחות בידי חתומה רפורטים ||חברת

רגישים מטופלים שמות ריכוז דף
לתרופות

הטיפול תכנית ביצוע ויישום
הסיעודית ?

סיעודיים טיפולים ביצוע על רשומה
מיוחדים

אחיות ידי על תרופות ■)'?כנת
אחיות ידי על תרופות חלוקת

רופא להוראות בהתאם תרופות קבלת
מעודכן תרופות גליון

m^.,,,i, , ,,, ,, ,,",,. ,. lfii^fefiip __.__..___, ^ ,r,;: הדייך.,/7 שברשות התרופות 1דיקת
ניידות לקשיי הצוות מודעות

בניידות בסיסית !§|רה
1 בילוי לצרכי בניידות עזרה
niiljipi susiiiiiii1"!1! 4>m■ "1.,^ ^^i^iii;!!! gi;*:!;!^"^ j^^^g^s^^^^רחן^ןן^^וו לקשיי הצוות יודעות
f j """" ברחצה עזרה

 ברחצת למתקשים קל ||יוע
[ סגורה ובדלת לבד רחצה

" S^?S8pi "*:[: ברגליים טיפול גרת ש
j מטופלות רגליים

ונקיה מצויידת רחצה ^וחידת

רלוונטי לא  * חמור ליקוי  2 קל ליקוי  1 הליקוי: להערכת מפתח
ליקוי יש  1 למודעות: המתייחסים במשתנים

המנהל: הערות
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בבקורי ממצאים
המעקב המנהל אישור

תוקן 0
קל ליקוי 1 תוקן 0

חמור ליקוי 2 יתוקן לא 1 הערכת
111 11 1 תאריך יתוקן 2 הליקוי שנבדקו הנושאים

(המשן) ורשומה בריאות שירותי .10

לאי'שליטח האחות מודעות
איהשליטה בנושא רפואי בירור

איהשליטה עם להתמודדות הדרכה
לשירותים בזמן להגיע עזרה קבלת

. "  . "■1^/b^m^i^m "m>m *■**!iii1' :si: ■ : י ראייה:!:: לקשיי חאחות והודעות
לסובלים עיניים רופא ע''י בדיקה

ראיית מקשיי
' , אופטומטריסט ע''י בדיקה

בסביבה בהתמצאות הדרכה
שמיעה לקשיי האחות מודעות

אףאוזןגרון תפא ידי על בדיקה
שמיעה מקשיי לסובלים

כביסה ושרות* סדר נ>ק*ון, .11
■.■."■ הציבוריים המקומות נקיון

הציבוריים והריהוט הציוד נקיון
ותקינותם

:: ותקינותו העובדים לבוש |קיוץ
הדיירים חדרי נקיון

הדיירים לבוש נקיון

מצעים של מספיק מלאי
וחרקים זבובים ללא נקי אוכל ||ודר

ושוטף תקין כביסה שרות
|r#?sl;s:c?r^ r;,^k f^Sfi;^fm^^_^svrffotnervy >vug

לבד לכבס אפשרות
K . הדיירים לבגדי אישי ןןןימון

תזונה .12
האוכל בחדר תלוי שבועי |]|;פריט
תלויה ומקבליהן דיאטות רשימת

במטבח

י " י"""" פריט" לת מתאים האוכל
בכלים אסטטית בצורה מוגש האוכל

נקיים
מספקת בכמות מוגש האוכל
סבירים זמן בפרקי ארוחות

רלוונטי לא  * חמור ליקוי  2 קל ליקוי  1 הליקוי: להערכת מ6תח
ליקוי יש  1 למודעות: המתייחסים במשתנים

המנהל: הערות
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רצון שביעות חוסר של קיומו שנבדקו הנושאים

_ _ הד"ריס רצון שביעות .13

לעזרה לקריאה מענה
i^,,,',,,,■" * ■ "M?Mf" והחברה התרבות פעילויות

הכניסה לפי הכנה
iit^^fgl?^ י " הכניסה לפני שנמסר ובמידע

במעון הקליטה תהליך
1tf1■ ,, ,,,,,. ,_ ,, .,._,, .... , . ,£;!<£? _., בתדר, לשיבוץ

האוכל כמות
האוכל וגיוון טעס

בארוחות האוכל בחירת
".."■■; ■■. ■■ , ,.," *","■ , 7.v :r <a t&zvi יי ^s&si/h. ^:\ ^^i■'1'':*: /.< ■^et rT^Wf■■■■" ■;,. 1יטום

החשיכה בשעות תאורה

itai!!"'^?1.. .1.'iSlif1! ,, לרחצח. חטים ||ם
חצבוריים המקומות נקיון

,*■ ■ " ■  " 
**■ הצוות יחס

אישיימ חפצים להחזקת אפשרות
<*, . , "1*^™ , שוגו^,בןץיו.>!מ^ו החלטות על ■חשפעח

כללית רצון שביעות

הד>*י>0: יצון לשביעות מפתח
רצון שביעות  1

הדיירים מרבית אצל חלקית רצון שביעות  2
ומעלה מהדיירים שליש אצל רצון שביעות חוסר  3

ידוע לא  9
רלוונטי לא  *

המנהל: הערות

תאריך: המנהל: חתימת
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המפקחים: הערות

ו

J

J

1
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המעון על המפקחים חתימות

המפקח: שם המפקח: שם

חתימה: חתימה:

תאריך: . תאריך:

1 מעקב בבקור המפקחים חתימות

המפקח: שם המפקח: שם

חתימה: חתימה:

תאריך: תאריך:

. 11 מעקב בבקור המפקחים חתימות

המפקח: שם המפקח: שם

חתימה: חתימה:

תאריך: תאריך:

111 מעקב בבקור המפקחים חתימות

המפקח: שם המפקח: שם

חתימה: חתימה:

תאריך: תאריך:
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המפקח הערות הלקו> הנושא

 12* 



הפיקוח* של המשתנים חשיבות דירוג
לזקן השירות עלפי

(2.8.90 ב (נבנה

החשיבות דרוג שנבדקו הנושאים

וציוד מבנה .1

2 האוכל לחדר מדרגות ללא גישה

2 האוכל בחדר ישיבה מקומות די

2 מצופים ושולחנות כיסאות

2 גלגלים כיסאות תואמים שולחנות

2 תקין מטבח ציוד

2 חמה שתיה של עצמית להכנה מיחם קיים

2 רפואיים לתיקים ארון

1 חבישה לחומרי ארון

2 מנעול עם תרופות ארון

3 המקוריות באריזות תרופות אחסון

2 תרופות לחלוקת עגלה/מגשים

3 סיעודיים עזר אביזרי

3 ראשונה לעזרה ציוד

2 חדפעמי לשימוש ציוד

2 שקילה מאזני

3 במרפאה מים ברז עם כיור

הדרוג: פיוט *

קלה בצורה הזקן חיי באיכות פוגע שקיומו ליקוי .1

הזקן חיי באיכות פוגע שקיומו ליקוי .2

חמורה בצורה הזקן חיי באיכות פוגע שקיומו ליקוי .3

125



החשיבות דרוג ■*■ = ■r ■ ' . שנבדקו הנושאים

1 לילה סירי של וחיטוי לשטיפה מתקן

1 רפואית ספה

2 שינה בחדרי בגדים ארון

2 אישי לילה ארון

2 לנעילה ניתן הארונות אחד

: 2 דייר לכל כיסא

2 שולחן

2 לסגירה ניתנים וחלונות דלתות

2 קישוט

2 אחזקה בנושאי בתלונות טיפול

/ ומכשולים בטיחות .2

3 המיטה ליד אזעקה כפתור

3 הרחצה בחדר לעזרה לקריאה אמצעי

3 אזעקה לקריאת מענה

ו 2 מספקת טיבעית תאורה

3 מכשולים

3 מספקת תאורה

3 טמפרטורה

3 לרחצה חמים מים

\ 2 בחדרים צפיפות

1 אדם כח .3
ו

3 רופא
ו

3 אחיות

ן 3 עזר כוח

2 לאחיות הכשרה על תעודות

2 להשתלמויות לצאת אפשרות

עזר: וכוח אחיות של מספקת נוכחות

י 3 בוקר במשמרת

3 ערב במשמרת

3 לילה במשמרת
2 רפואית כוננות
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החשיבות דרוג שנבדקו הנושאים

2 סוציאלי עובד

2 חברה עובד

2 תעסוקה עובד

1. בית אם

1 עובד לכל אישי תיק

2 הבכיר לצוות קבועות פגישות

2 דייר בכל לדיון צוות מפגשי

הסתגלות וקש** חדשים ד**ר*מ קבלת .4

2 למועמד ויעוץ ראיון

2 המשפחה עם ראיון

1 למועמדים בית ביקור

3 סוציאלי ועובד אחות רופא, מנהל,  הקבלה בועדת

3 מסמכים  קבלה ועדת

1 קבלה ועדת החלטות העתקי

2 הקבלה תנאי את המגדירים פנימיים נהלים

2 י הסוציאלי בדו"ח מתחשב הקבלה בוועדת הדיון

3 האחות ידי על בדיקה

3 הרופא ידי על בדיקה

2 במעון הדייר בשילוב הבכיר הצוות בין תאום

2 הכניסה ביום והמשפחה הדייר עם מפגש

2 ההסתגלות לקשיי הסוציאלי העובד מודעות

1 אישיים חפצים בהבאת למועמד ייעוץ

 1 האוכל ולשולחן לחדר בהתאמה העו"ס שותפות

2 הדייר קליטת בנושא לצוות הדרכה

2 הראשונים בימים הדרכה

2 הראשונים בימים ליווי

2 הראשונה בתקופה העו"ס עם פגישות

1 החדשים לדיירים קבוצתית פעילות
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החשיבות דרוג שנבדקו הנושאים

הב*ת בח" ומעורגות בד>דות היגשת .5

ל י 1 הדיירים ועד

י 2 ספציפיים לנושאים דיירים ועדות

1 הדיירים לועדות הערס בין מפגשים

1 הדיירים ועד פגישות תדירות

1 הדיירים ועד ידי על בתלונות טיפול

/ 2 משפחות ועד

. 1 קבועה בתדירות דיירים אסיפות

1 דיירים באסיפות השתתפות שיעור

1 יומיומיות החלטות על הדיירים אסיפות השפעת

י 1 ליומיומיות מעבר החלטות על הדיירים אסיפות השפעת

. 1 דיירים עיתון

 1 הדיירים עיתון הוצאת תדירות

  2 הדיירים ידי על במעון תפקידים מילוי

2 הדיירים מעורבות לגבי לצוות הדרכה

2 לבדידות הסוציאלי העובד מודעות

1 חברתית בפעילות השתתפות

1 העו"ס עם פגישות

2 וחברים קרובים ביקורי
ו

1

הד"ר זמעת .6

2 הזכויות פרסום

1 מפקחים פרטי פרסום

2 אישי ביגוד

2 כיס דמי

2 הדיירים לשימוש טלפון מכשיר

2 בפרטיות אורחים לקבלת מקום

2 פרטי ריהוט להביא אפשרות

2 וריהוט חפצים תיקון

2 אוכל לתוספת אפשרות

2 מזון סוגי בין לבחור אפשרות

 128 



החשיבות 'דייג שנבדקו הנושאים

2 היכנסו לפני הדלת על מקיש הצוות

2 הדלת את לסגור אפשרות

2 לבד להיות אפשרות

2 הדלת על הדיירים שמות

2 לדיירים כבוד יחס

2 הגבלה ללא לביקורים אפשרות

2 סגורים דואר דברי קבלת

2 הדייר רצון לפי מהמעון לצאת סיוע

סוציאלימ שרותים .7

2 עו"ס של אחה"צ  קבלה שעות

2 קבוצתית פעילות

2 בהעברות העו"ס מעורבות

3 דיירים רישום פנקס

2 סוציאלית הערכה טופס

2 סוציאלי מעקב דו"ח

2 בקהילה הדייר חיי על סוציאלי דו"ח

3 לטיפול והצעות מיוחדות בעיות רישום

ותעסוקתית חברתית פעילות ,8

2 וגיוון) (מספר פעילויות

2 מרכזי במקום תלויה שבועית פעילויות תכנית

2 חברתיתתעסוקתית בפעילות ההשתתפות שיעור

2 לתעסוקה ציוד

2 הפעילויות בתכנון העו"ס מעורבות

1 קבועה יומית תכנית לפי פעילות

מאושפזים וביקורי ר9ואי ביטוח .9

2 מיוחדים רפואיים ארועים על לעו"ס דיווח

3   י מלא רפואי ביטוח

3 אישפוז על למשפחה הודעה

2 מאושפזים ביקור
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החשיבות דרוג שנבדקו הנושא>0

ורשומה בר>אות שתת* .10

3 שוטף רפואי מעקב

3 פזיותרפי טיפול

2 סיעודית אישית טיפול תכנית

2 האחרונה שנה בחצי סיעודית הערכה

3 כרוניים חולים אחר מעקב

2 מתאימה למסגרת סיעודיים בהעברת טיפול

3 אחות) (ע"י הסיעודיים וצרכיהם המטופלים הכרות

3 מוטורית הפעלה

3 האשפוז אחרי מעקב

3 רופא/אחות ידי על החולים לבית הפניה

1 לחודש אחת דם לחץ מדידת

2 חודשים לשלושה אחת שקילה

2 שנה לחצי אחת מעבדה בדיקות

3 שנה לחצי אחת קלינית בדיקה

2 לשנה אחת גרון אףאמן רופא ידי על בדיקה
ו

3 לשנה אחת עיניים רופא ידי על בדיקה

י 1 המטבח לעובדי רפואיות בדיקות

2 רחצות מחברת

2 תאונות מחברת

2 רופא פקודות מחברת

3 אחות בידי חתומה רפורטים מחברת

3 לתרופות רגישים מטופלים שמות ריכוז דף

2 הסיעודית הטיפול תכנית ביצוע רישום

2 מיוחדים סיעודיים טיפולים ביצוע על רשומה

3 אחיות ידי על תרופות הכנת

3 אחיות ידי על תרופות חלוקת

3 רופא להוראות בהתאם תרופות קבלת

3 מעודכן תרופות גליון

1 2 הדייר שברשות התרופות בדיקת

2 ניידות לקשיי הצוות מודעות
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החשיבות 'דרוג שנבדקו הנושאים

3 בניידות בסיסית עזרה

2 בילוי לצרכי בניידות עזרה

נ רחצה לקשיי הצוות מודעות

3 ברחצה עזרה

1 ברחצה למתקשים קל סיוע

2 סגורה ובדלת לבד רחצה

2 ברגלים טיפול שגרת

2 מטופלות רגלים

2 ונקיה מצויידת רחצה יחידת

2 לאישליטה האחות מודעות

2 איהשליטה בנושא רפואי בירור

3 איהשליטה עם להתמודדות הדרכה

3 לשירותים בזמן להגיע עזרה קבלת

3 ראייה לקשיי האחות מודעות

3 ראייה מקשיי לסובלים עיניים רופא ידי על בדיקה

2 אופטומטריסט ידי על בדיקה

2 בסביבה בהתמצאות הדרכה

2 שמיעה לקשיי האחות מודעות

2 שמיעה מקשיי לסובלים אףאוזןגרון רופא ידי על בדיקה

כביסה ושרות* סדר גק*ון; .11

2 הציבוריים המקומות נקיון

2 ותקינותם הציבוריים והריהוט הציוד נקיון

2 ותקינותו העובדים לבוש נקיון

3 הדיירים חדר נקיון

3 מיטה כלי נקיון

3 הדיירים לבוש נקיון

3 והעונה המידה לפי הדיירים לבוש

2 מצעים של מספיק מלאי

2 וחרקים זבובים ללא נקי אוכל חדר

2 ושוטף תקין כביסה שרות
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החשיבות דרוג שנבדקו הנושא>0

3 מלוכלכת כביסה אוגרי

1 לבד לכבס אפשרות

י 2 הדיירים לבגדי אישי סימון

תזונת .12

2 האוכל בחדר תלוי שבועי תפריט

2 במטבח תלויה ומקבליהן דיאטות רשימת

2 לתפריט מתאים האוכל

:  י 2 נקיים בכלים אסטטית בצורה מוגש

2 מספקת בכמות מוגש

2 סבירים זמן בפרקי ארוחות

i'

i

I

1

I

I

 132 



>שיאל מדעת
והיווחה העבודה משרד

לוקן הש*רות

2 מספר שאלון
בית ואם סוציאלי/ת עובד/ת למנהל, כללי ושאלון תצפית

הכללי המפקח עלירי למ>לו>

דיירים 40 עד בהם מעונות לבדיקת שאלון

1989 עואו

 133



ולערוך תיקים 45 לבדוק דיירים 45 לראיין ההליך, על הבית אם או הסוציאלי העובד את לראיין למפקח/ת:
הצורך. במקרה תצפית

(86 לעמי (תוספת הבית אם ראיון

הערות הערכת התקנת השאלה
הל>קו>

 חפצים לדיירים מתקנים האם .8

שמתקלקלים? וריהוט
ליקוי אין 8 כן 1

קל 1 חלקי באופן או לא, 2

חמור 2 8

ידוע לא 9 ידוע לא, 9
(61) (62)

 בגדים לובשים הדיירים האם .9
אישיים?

ליקוי אין 8 כן 1

קל 1 חלקי באופן או לא, 2

חמור 2 8

ידוע לא 9 ידוע לא, 9

(63) (6♦)

 אישי סימון קיים האם .10

הדייר? לבגדי
ליקוי אין 8 פרטי באופן מכובסים הבגדים 8

1קל כן 1

חמור 2 חלקי באופן או לא, 2

ידוע לא 9 ידוע לא, 9
(64) (65)
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(84 לעמוד בהמשך (תוספת הדיירים ובדיקת הסוציאלי העובד ראיון

הערות הערכת התקנה השאלה
הל>קו>

 בין שיחה נערכת האם .43
לבין מבדידות הסובלים
לפחות הסוציאלי, העובד
חודשים? לשלושה אחת

ליקוי אין 8 כן 1

קל 1 חלקי באופן או לא, 2

חמור 2 8

ידוע לא 9 ידוע לא, 9

(67) (68)

47 לעודד מאמץ נעשה האם .44
הסובלים של השתתפות

חברתיות בפעילויות מבדידות
תעסוקתיות?

ליקוי איו 8 כן 1

קל 1 חלקי באופן או לא, 2

חמור 2 8

ידוע לא 9 ידוע לא, 9

(69) (70)

46(4) ביקורי לעודד מאמץ נעשה האם .45

מבדידות? הסובלים של קרובים
ליקוי אין 8 כן 1

קל 1 , חלקי באופן או לא, 2

חמור 2 8
ידוע לא 9 ידוע לא, 9

(71) (72)

בהסתגלות קושי
46(3) בין שיחה נערכת האם .46

לבין הסתגלות מקשיי הסובלים
אחת לפחות הסוציאלי, העובד

שהותם בתקופת שבועות, לשלושה
במעון. הראשונה

ליקוי אין 8 כן 1

קל 1 חלקי באופן או לא, 2
חמור 2 8

ידוע לא 9 ידוע לא, 9
(73) (74)
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(84 לעמוד בהמשן (תוספת הד"רים ובדיקת הסוציאלי העובד וא>ון

הערות הערכת התקנה השאלה
הל>קו>

(א)32 עם לדייר הדרכה נתנת האם .47

הסוציאלי העובד ע"י כניסתו,
אחרז עובד או

ליקוי אין 8 כן 1

קל 1 חלקי באופן או לא, 2

חמור 2 8

ידוע לא 9 ידוע לא, 9

(75) (76)

(א)32 איש ידי על ליווי נתן האם .48

בימים אחר דייר או צוות
לכניסה? הראשונים

ליקוי אין 8 כן 1

קל 1 חלקי באופן או לא, 2

חמור 2 8

ידוע לא 9 ידוע לא, 9

(77) (78)

ד>>ר>ם זכויות
1

36(5) את לסגור ראשים הדיירים האם .49
רצונם? לפי חדרם, דלת

ליקוי אין 8 כן 1

קל 1 לא 2
חמור 2 8

ן ידוע לא 9 ידוע לא, 9
(79) (80)

36(6) על להקיש נוהג הצוות האם .50
לפני הדיירים חדרי דלתות

הכנסוז
ליקוי אין 8 כן 1

1קל לא 2

חמור 2 8

ידוע לא 9 ידוע לא, 9

(81) (82)

ן  סוציאלים דו"חות קיימים .51
י הזקנים חיי על מקיפים

בקהילה?
ליקוי אין 8 כן 1

קל 1 חלקי באופן או לא, 2

חמור 2 8

ידוע לא 9 ידוע לא, 9
(83) (84)
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(84 לעמוד בהמשן (תוספת הד"י>0 ובדיקת הסוצ*אל> העובד ראיון

הערות הערכת התקנה השאלה
תל>קו* ■ .

ד(3}31 הערכה טופסי קיימים .52

5 ת' הסוציאלים? בתיקים
ליקוי אין 8 כן 1

קל 1 חלקי באופן או לא, 2

חמור 2 8

ידוע לא 9 ידוע לא, 9
(85) (86)

46 מצויינות הסוציאלי בתיק .53
הזקן של מיוחדות בעיות
לטיפול? הצעות ונרשמות

ליקוי אין 8 כן 1

קל 1 חלקי באופן או לא, 2

חמור 2 8

ידוע לא 9 ידוע לא, 9

(87) (88)

36(5) את לסגור ראשים הדיירים האם .54

רצונם? לפי חדרם, דלת
ליקוי אין 8 כן 1

קל 1 חלקי באופן או לא, 2

חמור 2 8

ידוע לא 9 ידוע לא, 9
(89) (90)

תצפית

39 בהתאם לבושים הדיירים האם .55

התואמים ובבגדים השנה לעונות
מידותיהם? את

ליקוי אין 8 כן 1

קל 1 חלקי באופן או לא, 2

חמור 2 8

ידוע לא 9 ידוע לא, 9

(91) (92)

39 בלבושם? נקיים נראים הדיירים .56
ליקוי אין 8 כן 1

קל 1 חלקי באופן או לא, 2

חמור 2 8

ידוע לא 9 ידוע לא, 9

(93) (94)
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(84 לעמוד בהמשן (תוספת הד"ר>0 ובד>קת הסוצ>א>> העוגד ראיון

הערות הערכת התקנה השאלה
הל*קו>

41(1) נראים הדיירים חדרי .57

ומסודרים? נקיים
ליקוי אין 8 כן 1

קל 1 חלקי באופן או לא, 2

חמור 2 8

ידוע לא 9 ידוע לא, 9

(95) (96)

24 בעמוד הבית לאם לשאלון חזור למפקח:

■/

!.

1

 138



בשאלונים? ביטוי לידי באו לא ואשר במעון הקיימים הייחודיים הליקויים
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ישראל מדינת
והרווחה העבודה משרד

לזקן השירות

4 מספר שאלון
ותצפית רשומה בדיקת
אח/ות מפקח/ת על"ירי למילוי

דיירים 40 עד בהם מעונות לבדיקת שאלון

1989 ♦נואר
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(111 לעמוד (תוספת 4 מספר לשאלון תוספת :14 נספח
< . '1. י.   י  ; . ;

. \/.  . , . תיקים כ45 ולבדוק דיירים 45 לראיין תהליך, על האחות את לראיין למפקחת
1* .*" . קי"  *

הערות הערכת התקנה השאלה
הליקוי

ברא"ח קוש*

44 א (5) רופא עלידי בדיקה נערכה האם .*1

הדיירים? לכל האחרונה בשנה עיניים
ליקוי אין 8 p 1

קל 1 לא 2

חמור 2 8

ידוע לא 9 ידוע לא 9
(59) (60)

 ידי על בדיקה נערכה האם .42

האחרונות, בשנתיים אופטומיטריסט
ראייה? מקשיי לסובלים

ליקוי אין 8 כן 1

קל 1 לא 2

חמור 2 8

ידוע לא 9 ידוע לא 9
(61) (62)

 ראייה מקשיי הסובלים האם .43
בסביבה? להתמצאות הדרכה מקבלים

ליקוי אין 8 p 1

קל 1 לא 2

חמור 2 8

ידוע לא 9 ידוע לא 9
(63) (64)

בשמ*עח קוש>

44 (5) א רופא עלידי בדיקה נערכה האם .44
האחרונה, בשנה אףאוזןגרון,

שמיעה? מקשיי לסובלים
ליקוי אין 8 כן 1

קל 1 לא 2

חמור 2 8

ידוע לא 9 ידוע לא 9
(65) (66)
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י ן

הערות הערכת התקנה השאלה
הל>קו>

בג"ךות קוש*

44 (ב) בניידות בסיסית עזרה ניתנת האם .45

11 ת' ניידות? מקשיי לסובלים
ליקוי איו 8 כן 1

קל 1 לא 2
חמור 2 8

ידוע לא 9 ידוע לא 9

(67) (68)

44 (ב) לצורכי בניידות, עזרה ניתנת האם .46
11 ת' מקשיי לסובלים ובידור, בילוי

ניידות?
ליקוי אין 8 כן 1

1קל לא 2

חמור 2 8

ידוע לא 9 ידוע לא 9

(69) (70)

ברחצה קושי
44 (א) 2 לפחות ברחצה, עזרה ניתנת האם .47

9 ת' לעזרה לזקוקים בשבוע, פעמיים
ברחצה?

ליקוי אין 8 כן 1

קל 1 לא 2

חמור 2 8

ידוע לא 9 ידוע לא 9
(71) (72)

44 (א) 2 לזקוקים ברחצה, קל סיוע ניתן האם .48

9 ת' לכך?
ליקוי אין 8 כן 1

קל 1 לא 2

חמור 2 8
ידוע לא 9 ידוע לא 9

(73) (74)

36 (5) ובדלת לבד הדיירים את רוחצים האם .49

סגורה?
ליקוי אין 8 כן 1

קל 1 לא 2

חמור 2 8

ידוע לא 9 ידוע לא 9

(75) (76)
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הערות הערכת התקנה השאלה
הל>קו>

ו

44 (א) 2 קבועי באופן רגליים טיפול ניתן האם .50

ליקוי אין 8 9 ת' כן 1

1קל לא 2

חמור 2 8

ידוע לא 9 ידוע לא 9

(77) (78)

26 (5) ומצוידות נקיות הרחצה יחידות האם .51

הדרושים? הבטיחות אביזרי בכל
ליקוי אין 8 כן 1

קל 1 לא 2

חמור 2 8

ידוע לא 9 ידוע לא 9
(79) (80)

26 (5) לקריאה תקינים אמצעים קיימים האם .52

הדיירים? של הרחצה ביחידות לעזרה
ליקוי אין 8 כן 1

קל 1 לא 2

a חמור 2 8
ידוע לא 9 ידוע לא 9

(81) (82)

השתן סוגו על א>של*טה

44 (א) 4 בנושא רופא בדיקת נערכת האם .53

מהבעיה? לסובלים איהשליטה,
ליקוי אין 8 כן 1

\ קל 1 לא 2

חמור 2 8

ידוע לא 9 ידוע לא 9
(83) (84)

 לסובלים הדרכה ניתנת האם .54

\ הבעיה? עם להתמודד כיצד מאישליטה,
/ ליקוי אין 8 כן 1

קל 1 לא 2

חמור 2 8

| ידוע לא 9 ידוע לא 9

(85) (86)

 מקבלים מאישליטה הסובלים האם .55

להשתמש או לשרותים להגיע סיוע
מיטתם? ליד לילה בסיר

ליקוי אין 8 P 1

: 1קל לא 2

חמור 2 8

ידוע לא 9 ידוע לא 9

(87) 1 >88<
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הערות הערכת התקנה השאלה
הל>קו>

תרופות חלוקת
תקני הוראות לדיירי התרופות את מחלק מי .56

ליקוי אין 8 בסיעוד עשייה לתרופות זקוק בעצמו/לא לוקח 8

קל 1 הבריאות) (משרד האחות 1

חמור 2 וכוי) המשפחה עזר, (כח אחר 2

ידוע לא 9 ידוע לא 9

(89) (90)

תקני הוראות התרופות של בדיקה נערכת האס .57
בסיעוד עשייה הדייר? שברשות

ליקוי אין 8 הבריאות) (משרד כן 1

קל 1 לא 2

חמור 2 8

ידוע לא 9 ידוע לא 9
(91) (92)

44 (א) 4 התרופות את מקבל הדייר האם .58
הרופא? להוראות בהתאם

ליקוי אין 8 כן 1

קל 1 לא 2

חמור 2 8

ידוע לא 9 ידוע לא 9
(91) (94)

44 (ב) מעודכן, תרופות גליון קיים .59
11 ת' המקובל? הרישום לפי

ליקוי אין 8 כן 1

קל 1 לא 2
חמור 2 8

ידוע לא 9 ידוע לא 9

(95) (96)

הדיירים גתיקי הרשומה גדיקת
44 (ב) תקופתית סיעודית הערכה נערכה האם .60

הדיירים? לכל האחרונה שנה בחצי
ליקוי אין 8 כן 1

קל 1 לא 2

חמור 2 8

ידוע לא 9 ידוע לא 9

(97) (98)

44 (ג) אישית טיפול תכנית קיימת האם .61
סיכום הכוללת דייר, לכל סיעודית
שיש והפעולות הסיעודית ההערכה
ארוך? לטווח מידי באופן לבצע

ליקוי אין 8 כן 1
קל 1 לא 2

חמור 2 8

ידוע לא 9 ידוע לא 9

(99) (100)
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הערות הערכת התקנה השאלה
הל>קו>

■ .'■ . ■ 44 (ג) פרטי ביצוע של רישום קייס האם .62

הסיעודית? הטיפול תכנית
ליקוי אין 8 כן 1

קל 1 לא 2

חמור 2 8

ידוע לא 9 ידוע לא 9

(101) (102)

מניעה בדיקות
44 (א) 2 אחר שוטף רפואי מעקב קיים האם .63

הדייר? של בריאותו מצב
ליקוי אין 8 כן 1

קל 1 לא 2

חמור 2 8

ידוע לא 9 ידוע לא 9

(ג10) (104)

44 (א) 5 עלידי קלינית בדיקה נערכת האם .64
: 10 ת' שנה? חצי כל רופא
! ליקוי אין 8 כן 1

קל 1 לא 2

חמור 2 8

, ידוע לא 9 . ידוע לא 9

(105) (106)

44 (א) 5 מידי משקל אחר מעקב נערך האם .65
10 ת' דייר? לכל חדשים, שלושה

ליקוי אין 8 כן 1

קל 1 לא 2

חמור 2 8

ידוע לא 9 ידוע לא 9
(107) (108)

! 44 (א) 5 מידי מעבדה בדיקות נערכות האם .66
י 10 ת' דייר? לכל שנה חצי
ו ליקוי אין 8 כן 1

י 1קל לא 2

חמור 2 8

ידוע לא 9 ידוע לא 9
(109) (110)

44 (א) 5 לחץדם מדידות נערכות dnh .67
, 10 ת' דייר? לכל חדשים, שלושה מידי
i ליקוי אין 8 כן ג
| 1קל לא 2

, חמור 2 8

ידוע לא 9 ידוע לא 9

(U1) (112)
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