גירסה 00001:
תאריך ראשון הפצה לאינטרנט28.12.2017 :
תאריך אחרון הפצה לאינטרנט28.12.2017 :

דו"ח בקרה מיום 06.09.2017
במוסד :מרכז לבריאות הנפש באר שבע

הדו"ח נכתב ע"י
צוות בקרה גריאטרי מחוזי ,מחוז באר שבע

לשכת בריאות מחוז באר שבע

תאריך24.12.2017 :

לכבוד
פרופ' קפלן זאב
מנהל/ת רפואי/ת
מרכז לבריאות הנפש באר שבע )קוד מוסד (11107
2
הצדיק מירושלים
באר שבע 84170

סימוכין500039620 :

ד"ר נכבד/ה,
הנדון :סיכום הבקרה ב"מרכז לבריאות הנפש באר שבע" מיום 06.09.2017
מצ"ב דו"ח הבקרה שנערכה במוסדכם ,ביום .06.09.2017
המנהל הרפואי מתבקש להעביר עותק מדו"ח זה לחברי הנהלת בית החולים הסיעודי-גריאטרי )למנהל
האדמיניסטרטיבי ולמנהלת הסיעוד-אחות ראשית(.
המנהל האדמיניסטרטיבי מתבקש להודיע ללשכת הבריאות המחוזית )גריאטר המחוז( ,בצירוף העתק לרופא
המחוז/נפה ולאגף לגריאטריה ,במייל  ,PNIOT.GERIATRYA@MOH.GOV.ILעל ביצוע תיקון התחומים
הטעונים שיפור מיידי וצפי לתיקון שאר התחומים הטעונים שיפור ,וזאת תוך חודש ימים מעת קבלת דו"ח זה,
תוך התייחסות מפורטת לממצאי הבקרה עפ"י סדר התחומים המצוין בדו"ח עצמו.
במידה ובמוסד התגלו חוסרי כוח אדם ,הנכם נדרשים להשלימם לא יאוחר מ 30-יום מקבלת בקרה זו .על
ההשלמה יש להודיע לגב' שרית חייט בכתובת רח' ירמיהו  39ת.ד 1179 .ירושלים ,פקס  02-5655913או
במיילsarit.hayat@moh.health.gov.il :

בברכה,
ד"ר גיינקו ויקטוריה
רופאה אחראית בקרה בגריאטריה
העתקים:
מר משה בר-סימן טוב מנכ"ל משרד הבריאות,ירושלים.
ד"ר ורד עזרא ,ראש מנהל רפואה  ,משרד הבריאות ,ירושלים.
ד"ר אהרון כהן ,ראש אגף גריאטריה ,משרד הבריאות ,ירושלים.
ד"ר יורם לוטן ,מ"מ הממונה על הרישוי ,משרד הבריאות ,ירושלים.
ד"ר פנחס ברקמן ,מנהל המחלקה לשירותים מוסדיים ,אגף גריאטריה ,ירושלים.
ד"ר אירית לקסר ,מנהלת מח' לסטנדרטים ואכיפה ,אגף גריאטריה..
ד"ר מיכאל גדלביץ' ,רופא מחוזי ,מחוז דרום מחוז באר שבע.
ד"ר שחר אבנר ,גריאטר מחוזי ,לשכת בריאות באר שבע מחוז באר שבע.
גב' נועה שוקרון ,מנהלת תחום תקצוב ,האגף לתכנון ,תמחור ותקצוב.
גב' צפי הלל-דיאמנט ,ממונה על יישום הסטנדרטים בגריאטריה ,אגף גריאטריה ,ירושלים.
מר יוחנן סמואל ,מרכז בכיר לנתוני בקרה ואיכות בגריאטריה ,אגף גריאטריה ,ירושלים.
מר פרדי סולומון ,מ"מ ממונה ארגון ,תיאום ותקצוב ,האגף לגריאטריה.

עמוד 2
רח' התווקה  ,4באר שבע ת.ד10050 .
טלפון 08-6263493 :פקס 08-6263587 :דוא"לANGELA.MALINSKY@BSH.HEALTH.GOV.IL :

לשכת בריאות מחוז באר שבע

דו"ח הבקרה
תאריך24.12.2017 :
מרכז לבריאות הנפש באר שבע ) ( 11107
הצדיק מירושלים  2באר שבע
תאריך הבקרה06.09.2017 :

סימוכין500039620 :

.1

בתאריך  06.09.2017נערכה בקרה תקופתית במהלך תקופת רישוי קיים ,בבי"ח הגריאטרי ,ע"י צוות מחוז
באר-שבע .הבקרה היתה "בקרה מתוכננת".

.2

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

.3

המנהל/ת הרפואי/ת  :פרופ' קפלן זאב מ.ר.13881.

להלן הרכב הצוות ותחום בקרתו:
.4
ד"ר גיינקו ויקטוריה ,רופאה אחראית בקרה בגריאטריה.
* רפואה
* טיפול סיעודי

-

 .Msקלאודיה קונסון אחות מפקחת בקרות ,אחות מפקחת בקרות.

* תזונה

-

גברת ירושלמי דינה ,מרכזת תחום בקרה.

* ריפוי בעיסוק

-

גברת בן אריה עפרה ,מרכזת תחום בקרה.

* עבודה סוציאלית

-

גברת עינת סילברשטיין ,מרכזת תחום בקרה.

* בריאות הסביבה

-

גברת קריאז'בסקיך אולגה ,מרכזת תחום בקרה.

* רוקחות

-

גברת שמיס טאטיאנה ,מרכזת תחום בקרה.

כללי:
לבי"ח רישיון ל 60 -מיטות מהן:
סה"כ מיטות במח' תשושי נפש:

60

עמוד 3
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לשכת בריאות מחוז באר שבע

תאריך24.12.2017 :

מרכז לבריאות הנפש באר שבע ) ( 11107
הצדיק מירושלים  2באר שבע
תאריך הבקרה06.09.2017 :

סימוכין500039620 :

תמהיל מאושפזים:
להלן תמהיל המאושפזים במחלקות הסיעודיות/תשושי נפש:
שם מחלקה
תשושי נפש א
תשושי נפש ב
סה"כ

מס'
מס'
Ýé
× çÜמיטות מאושפזים
Ô Þ
בפועל
 áÕÞÑÓברישוי
30
30
30
30
60
60

מס'
סיעודיים

0

מס'
תשושי
נפש
30
28
58

מס'
סיעודי
מורכב

0

בבי"ח
מס'
מס'
שיקומים תשושים כללי

0

סה"כ שהו במחלקות  60מאושפזים בפועל.
להלן תמהיל המאושפזים לפי הגורמים המממנים הבאים:
 56מטופלים במימון משרד הבריאות.
 2מטופלים במימון פרטי.

עמוד 4
רח' התווקה  ,4באר שבע ת.ד10050 .
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0

0

לשכת בריאות מחוז באר שבע

מרכז לבריאות הנפש באר שבע ) ( 11107
הצדיק מירושלים  2באר שבע
תאריך הבקרה06.09.2017 :

תאריך24.12.2017 :
סימוכין500039620 :

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

אישור כיבוי אש:
אין אישור כיבוי אש.
פג תוקף אישור כיבוי האש בתאריך.02.02.2017 :
מתקיימים תהליכים לקבלת אישור כיבוי אש.

רשיון :IV
לבי"ח אין הרשאה למתן טיפול למחלות חריפות )טיפול תוך ורידי( למטופלים השוהים בו באופן קבוע.
מצ"ב נספח א'  -טבלה הכוללת הערכות צוות הבקרה ,נספח ב' בו פירוט ממצאי הבקרה ,נספח ג' -פירוט כ"א.

עמוד 5
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לשכת בריאות מחוז באר שבע

מרכז לבריאות הנפש באר שבע ) ( 11107
הצדיק מירושלים  2באר שבע
תאריך הבקרה06.09.2017 :

תאריך24.12.2017 :
סימוכין500039620 :

נספח א'
הערכת הבקרה לפי תחומים
)(6
טוב מאוד
94-100
רפואה

X

סיעוד
תזונה

)(5
כ.טוב מאוד
87-93
X

)(4
טוב
80-86

)(2
)(3
טעון שיפור טעון שיפור רב
66-72
73-79

X

פיזיותרפיה
ריפוי בעיסוק

X

עבודה סוציאלית

X
X

בריאות הסביבה
רוקחות

X

* -לא בוצעה בקרה בתחומים הבאים  :פיזיותרפיה.
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)(1
נכשל
0-65

לשכת בריאות מחוז באר שבע

מרכז לבריאות הנפש באר שבע ) ( 11107
הצדיק מירושלים  2באר שבע
תאריך הבקרה06.09.2017 :

תאריך24.12.2017 :
סימוכין500039620 :

נספח ב'  -ממצאי הבקרה והנחיות לתיקון
הערה כללית :בכל מקום שבו מפורט תיאור תפקיד בלשון זכר ,הכוונה גם ללשון נקבה ולהיפך.

* רפואה93% :
הבקרה בתחום הרפואה כללה את הנושאים הבאים:
כללי
כוח אדם
עבודת המנהל הרפואי
קשר עם משפחות
רופא בית
איכות הרשומה בקבלה הרפואית של המטופל
מעקב רפואי שוטף
הוראות רפואיות והוראות למתן תרופות
בדיקות מעבדה
בדיקה תקופתית אחת ל  3 -חודשים
פעילות צוות רב מקצועי במחלקה
דו"ח אירוע חריג
תיקי מטופלים שעזבו את המחלקה )כולל פטירות(
רפואה מונעת ורפואה פליאטיבית
-

תיאור כללי:
הבקרה נערכה על פי תצפית ,שיחה עם המנהלת הרפואית ובדיקת רשומות רפואיות .
במוסד שתי מחלקות של תשושי נפש.
במחלקות אווירה נעימה וביתית.

כוח אדם:
המחלקה מנוהלת ע''י מומחה ברפואה פנימית וגריאטריה ,המתפקדת כמנהלת רפואית
ויועצת מקצועית בתחום הגריאטריה.
רופא הבית  ,רופא כללית  ,עובד במחלקה במשרה מלאה .הרופא מסור ומנוסה ומכיר
הטב את החולים .
הרישום הרפואי מלא ומספק.
תורנויות וכוננויות במחלקה מחולקות בין רופאי מחלקה ורופאים של בית
ההחולים הפסיכיאטרי .
עמוד 7
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לשכת בריאות מחוז באר שבע

מרכז לבריאות הנפש באר שבע ) ( 11107
הצדיק מירושלים  2באר שבע
תאריך הבקרה06.09.2017 :

תאריך24.12.2017 :
סימוכין500039620 :

יש אשור לטיפול  IVעם השגחה של צוות מקצועי  24שעות ליממה.
כוח האדם הרפואי מספק.
יש יעוץ פסיכיאטרי זמין.
יש לציין -כעת אין קלינאי תקשורת  ,המוסד פועל בעיניין זה.

החוזקים בעבודת הרפואה:
עבודת המנהל הרפואי
* הכשרת מנהל רפואי  :מומחה בגריאטריה
* קבלת מטופלים בהתאמה לסיווג מחלקות סעודיות/לתשושי נפש  :מלא ,הרופא משתתף
* קיום והפעלת תוכנית הדרכה מוסדית בתחומי הגריאטריה וגרונטולוגיה .השתתפות בהדרכה מחוץ למוסד ובתוכו
 :קיימת ומופעלת באופן מלא
* אמצעים לעדכון ידע בתחום הפנימית והגריאטריה  :ספרות עדכנית ,אינטרנט
* היערכות מוסדית להתמודדות עם זיהומים  :קיום נוהל פנימי
* תכנון ויישום "הבטחת השגחה רפואית בכל היממה") .זמינות ותיעוד;כוננות/תורנות(  :יישום תקין
* הסדר יועץ גריאטרי  :קיים
* תעוד הייעוצים בתחום גריאטריה  :מלא
* היערכות המוסד וקיום נוהל פנימי לשמירה על סביבה בטיחותית ומניעת נפילות ותאונות וישומו  :מלאה

קשר עם משפחות
* זמינות הרופא למשפחות תכנון ותיעוד השיחות בקבלה ,אחת לתקופה ובמצבי משבר  :מלא

רופא בית
* הכרת המטופלים ובעיותיהם הרפואיות  :טובה

איכות הרשומה בקבלה הרפואית של המטופל
* אנמנזה  :טובה
* בדיקה גופנית  :טובה ומלאה
* הערכה קוגנטיבית  :מלאה )בכלי מתוקף(
* הערכה תפקודית  :מלאה )בכלי מתוקף(
* תרופות בקבלתו ,תיאור תרשים  : EKGרישום מלא
* סיכום ותכנית טיפול :אבחנות ,תרופות ,תזונה ופרארפואי  :מלא תוך התייחסות לאבחנות

מעקב רפואי שוטף
עמוד 8
רח' התווקה  ,4באר שבע ת.ד10050 .
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לשכת בריאות מחוז באר שבע

מרכז לבריאות הנפש באר שבע ) ( 11107
הצדיק מירושלים  2באר שבע
תאריך הבקרה06.09.2017 :

תאריך24.12.2017 :
סימוכין500039620 :

* אבחון וטיפול בבעיות משקל והזנה )כולל הזנה אנטראלית(  :מלא ותקין
* יישום מעקב אחר בעיות כרוניות ,לרבות מניעה וטיפול של פצעי לחץ  :יישום מלא
* רישום אבחנות ,כולל תסמונות גריאטריות ועדכונן מעת לעת  :תקין
* הכללת המידע הנחוץ בעת הפנייה למוסד רפואי אחר  :מלאה

הוראות רפואיות והוראות למתן תרופות
* הוראה רשומה כראוי וחתומה ע"י הרופא  :באופן מלא
* הוראות מתן תרופות אנטי פסיכוטיות  -רישום ,דיון ונימוק  :תקין
* בדיקה תקופתית של רישום תרופות לטיפול הניתן בפועל והתייחסות ל"ריבוי תרופות"  :תקינה

בדיקות מעבדה
* עיתוי ותדירות ביצוע בדיקות )שגרה ,לפי בעיות כרוניות ,חדשות(  :תקין
* רישום ,נימוק ומעקב רפואי של תוצאות בדיקות לא תקינות  :מלא

בדיקה תקופתית אחת ל  3 -חודשים
* התייחסות לבעיות חדשות וממצאים חדשים רלבנטיים  :מלאה
* התייחסות לשינוי במצב תפקודי וקוגנטיבי  :מלאה
* תכנית טיפול ,כולל התייחסות רב מקצועית  :מלאה

פעילות צוות רב מקצועי במחלקה
* תדירות ישיבות הצוות לגבי כל חולה  :טובה
* סיכום ישיבת הצוות ותכניות טיפול רב מקצועית ,התייחסות לישיבה קודמת  :מלא
* נימוק ודיון בצוות רב מקצועי על שימוש באמצעים מגבילים או אמצעים לייצוב ותמיכת המטופל כשגרת טיפול :
מעקב רפואי ודיון בישיבת צוות
* מנגנוני תקשורת בין אנשי הצוות  :מלא

דו"ח אירוע חריג
* רישום בדו"ח אירוע חריג ע"י רופא והמעקב אחר תוצאותיו  :תקין

תיקי מטופלים שעזבו את המחלקה )כולל פטירות(
* סיכום רפואי של האשפוז לרבות מכתב שחרור/הפניה  :מלא

רפואה מונעת ורפואה פליאטיבית
* ביצוע מדיניות לחיסוני שפעת ופנוימוקוק למטופלים  :מלא
עמוד 9
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* מוודא מתן חיסונים קבועים ותקופתיים לצוות המטפל )חדש וותיק( ונותן לצוות הסברים  :מלא
* קיום תכניות מיוחדות במוסד ומעורבות הרופא :היערכות למתן טיפול פליאטיבי ,התייחסות רופא למדד כאב
והטיפול בעקבותיו  :קיימות עם מעורבות
* פעילות על פי הנחיות לטיפול בנשאי חיידקים עמידים ובמניעת זיהומים  :קיימת

תחומים הטעונים תיקון ושיפור:
עבודת המנהל הרפואי
* הסדר ייעוץ רפואי )לא גריאטרי(  :לפי דרישה עם תעוד
* הכרת החוזרים והנהלים של משרד הבריאות ושל אגף לגריאטריה  :חלקית גבוהה והכרת עדכונים
* יישום התחומים לשיפור מהבקרה הקודמת  :חלקי

קשר עם משפחות
* דיון בקבלה/תקופתי ,על מצבי סוף החיים ,קיום הנחיות מקדימות  :חלקי )או ללא תיעוד(

רופא בית
* הכשרת רופא בית  :השתלמות בגריאטריה
* הכרה ויישום נהלי רפואה ונהלי רוחב של האגף לגריאטריה  :חלקי

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

הערות לסיכום:
נערך מאמץ רב לשיפור ושדרוג העבודה הרפואית במחלקות.
יש לציין שיפור מהבקרה הקודמת.
יישר כוח .מאחלים הצלחה לכל הצוות.
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הבקרה בתחום הטיפול סיעודי כללה את הנושאים הבאים:
כללי
כוח אדם
 אומדן סיעודי ורישום אנמנזה תכנית טיפול בקבלה לאשפוז מעקב סיעודיתרופות
הבטחת הסביבה
תקשורת
הזנה והאכלה
הפרשות
היגיינה אישית ולבוש
שמירת שלמות העור
תנועתיות ותנוחה
קשר עם המשפחה
עדכון מקצועי
הדרכה והערכת הצוות
טיפול בכאב
מניעת זיהומים
זכויות החולה
-

תיאור כללי:
המרכז לבריאות הנפש בבאר שבע הינו מוסד וותיק וגדול שבתוכו ישנן שתי מחלקות
לתשושי נפש  -מחלקה  18ומחלקה 18א'.
הבקרה הייתה מתוכננת ,התחילה ב  09:00ונערכה באופן מדגמי בשתי מחלקות.
במחלקה  18מאושפזים  30מטופלים על בסיס קוד משרד הבריאות .במחלקה אין
פצעים .אין הגבלות תנועה .אין מטופלים עם בידוד מגע .אין מטופלים עם זונדה
או פג .מטופל אחד עם קטטר קבוע.
במחלקה 18א' מאושפזים  28מטופלים .מתוכם  26על בסיס קוד משרד הבריאות
ושניים פרטיים .במחלקה אין פצעים .אין הגבלות תנועה .אין מטופלים עם זונדה
או פג .ישנו מטופל אחד עם קטטר קבוע וישנו מטופל אחד עם בידוד הפרשות עם
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קליפטיאלה.
בזמן הבקרה האווירה במחלקות היתה מאוד נעימה .המטופלים הופעלו בתעסוקה לפי
תכנית מובנית .המטופלים היו לבושים בבגדים אישיים ,נקיים ומסודרים.
חשוב להדגיש שבזכות עבודת הצוות הרב-מקצועי במחלקות  18ו  18א' ,אין
מטופלים עם הגבלה בתנועה.
חוזקים בהיבט המוסדי:
 האחות המפקחת על תחום הגריאטרי בשתי המחלקות ,הינה אחות וותיקה ומקבלתתמיכה רבה מהנהלת המוסד לקידום תחום הסיעוד הגריאטרי בבית החולים.
 בראש כל מחלקה ישנה אחות אחראית אחות מוסמכת. הצוות במוסד וותיק וקבוע והדבר משפיע לחיוב על רצף הטיפול במטופלים תשושינפש .האחיות מכירות בצורה אישית את המטופלים וצורכיהם ומעניקות טיפול הולם.
 במחלקה מתבצע מחקר על השפעת הלוונדר על התנהגות המטופלים .המוסד הבטיחלהציג מסמכים רלוונטיים לתאום ואישור עריכת המחקר במסגרת המחלקה ,כולל
אישור וועדת הלסינקי .במחקר משתתף צוות רפואי ,סיעודי ותעסוקה.
 לאחרונה הצוות השתתף בקורס טיפול פליאטיבי וברצונם לקדם פרויקט בהשתתפותהצוות הרב מקצועי על הגישה הפליאטיבית לחולים דמנטיים.
 הנהלת המוסד מקדמת ידע בקרב העובדים ומאפשרת יציאתם לכנסים ,ימי עיוןוהשתלמויות שונות.

כוח אדם:
כוח אדם:
 כוח האדם עומד בדרישות והינו וותיק וקבוע. בראש כל מחלקה ישנה אחות אחראית ,אחות מוסמכת עם תואר אקדמי וקורסעל-בסיסי בגריאטריה.
 רב האחיות הינן אחיות מוסמכות שמבצעות אחריות משמרת בפועל. -במחלקה ישנן שני נאמני נושא  -זיהומים ועצירות.

הערות לסיכום:
תחומים לשיפור ותיקון:
 .1הבטחת סביבה בטוחה.
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 מחלקה  18עומדת לקראת שיפוץ .ברוב הכיורים ישנה חלודה שיכולה להיות גורםלזיהום .דלתות ,ארונות וארוניות עם משטחים לא שלמים ,דבר שאינו מאפשר חיטוי
ראוי .באחד החדרים נצפה ארון חשמל גלוי דבר המהווה מכשול בבטיחות המטופלים
והצוות .נצפו רדיאטורים של הסקה עם חלודה ברוב החדרים.
 במספר חדרים נצפו חפצים אישיים זרוקים על הרצפה .יש צורך למצוא פתרוןראוי לאחסון החפצים.
 ישנה צפיפות גבוהה בחדרים .נצפו חדרים עם  3מיטות ומספר חדרים עם 4מיטות.
 בפרוזדורים ובמקלחות הרצפה היתה רטובה .נא לתת הדרכה מתאימה לצוותהניקיון באופן מידי.
 השירותים והמקלחות נמצאים מחוץ לחדרי המטופלים.ישנם חדרי מקלחת ושירותים ,אשר נעשה בהם שימוש גם לצורכי הטיפול האישי וגם
לצורכי אחסון חפצים .בתוך כך ציוד שנדרש להישמר יבש ,נקי ומחוטא כגון
כיסאות גלגלים והליכונים.
בחדר פנאי של מטופלים ישנן כורסאות גריאטריות עם ידיות שהציפוי שלהם פגום,
דבר שאינו מאפשר חיטוי ראוי ועלול לגרום לפצעים או קרעי עור בעת שימוש
על-ידי מטופלים.
בקצה השני של המחלקה ישנן מקלחות נוספות ,שגם בהן נעשה שימוש כבמחסן.
נשמרים שם פרגודים ,קופסאות ,בגדים אישיים של מטופלים וכו' .נא לתת פתרון
מיידי לאחסון החפצים שאינם קשורים לחדרי המקלחות.
בפרוזדור נצפו על הרצפה ניירות ושקיות עם מכנסונים לאחר שימוש .נא להעביר
הדרכה מידית לצוות הניקיון ולהשתמש באוגר מתאים לסוג הפסולת.
חדר הטיפולים המכיל ארון תרופות ,מקרר תרופות ,מקרר מזון ,מיטת אשפוז והרבה
חפצים שאינם קשורים לתכולה הנדרשת בחדר הטיפולים .נא לתת פתרון מיידי לפי
הנחיות הצטיידות של אגף הגריאטריה.
בחדר הטיפולים נצפו שני מכשירי סקשן .אחד המכשירים הכיל מים בתוך המיכל.
כשנשאלו על מועד החלפת המים ,השיבו שהמים בסקשן מוחלפים בכל בית החולים
בימי שישי .אין נוהל פנימי לשימוש בסקשן ,תקינות מכשיר ,מעקב והחלפת מים.
בו זמנית במחלקה 18א' הסקשן לא אוחסן בחדר טיפולים ,אלא במחסן ועל גביו
מדבקה שהמים הוחלפו בתאריך  28/07/2017שהוא יום שני בשבוע )לא יום שישי כפי
שדווח( .אין הלימה בדיווח.
במחלקה  18כשנשאלו בנושא פינוי פסולת רפואית\מסוכנת ,הסבירו שמעבירים את כל
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הפסולת הרלוונטית לפח של פסולת מזוהמת או מורידים לביוב .נא להתייחס לעניין
באופן מידי ,תוך התייעצות עם רוקח אחראי בשתי המחלקות.
נא לבצע ריענון נוהל עגלת החייאה לכלל הצוות.
במספר חדרים הטמפרטורה היתה  22מעלות .בחדרים אין מד טמפרטורה כפי שנדרש
בנוהל .נא לתקן באופן מידי.
במחלקה 18א' במחסנים ישנם חפצים הנשמרים על הרצפה ולא על המדפים .הדבר יכול
לגרום להצטברות זיהומים שלא ניתנים לשטיפה וחיטוי.
באחד החדרים נמצאה מקלחת עם דלת כניסה לא תקינה שיכולה לגרום לתאונה עבור
מטופלים או הצוות .נא לתקן באופן מידי.
במחלקה 18א' ישנה כספת טוקסיקה עם מנגנון פתיחה על סוללות .כיוון שהסוללות
אינן עובדות ,ארון הטוקסיקה נמצא פתוח.
יש למלא כראוי דוח אירוע חריג כולל הסקת מסקנות ותוכנית התערבות.
 .2תרופות:
באחת המגירות של מטופל נמצאה תרופה ללא יכולת לזהות תוקף שימוש .נא להתייעץ
עם רוקח אחראי על אופן אחסון תרופה תוך הקפדה על סימון התוקף.
 .3תכנית טפול בקבלה לאשפוז:
יש צורך לבצע תכנית טיפול כתובה ל 72-שעות ועדכון תכנית הטיפול.
 .4מעקב סיעודי:
יש לפתח נהלים פנימיים.
המוסד קיבל החלטה שמעקב סיעודי יזום והערכה תקופתית אחת לשלושה חודשים הינה
אומדן בארטל ,אך אין נוהל פנימי עם הסבר מפורט בנוגע לכלי בו עושים שימוש.
 .5טיפול בכאב:
 נא לקדם את תחום הטיפול הפליאטיבי במחלקות. נא לבצע אומדן כאב בכלי רלוונטי לחולים דמנטיים.עמוד 14
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 .6עדכון מקצועי:
נא לקדם תכנית חת"ש במחלקות ולבצע תיעוד כנדרש.
 .7מניעת זיהומים:
נא לקדם את תחום הבטיחות הזיהומית במחלקות .יש לבצע תצפיות וכל דבר אחר
הדרוש לפי נוהל.
 .8מניעת עצירות
נא לקדם את תחום מניעת עצירות במחלקות .יש לבצע תכנית טיפול בכל בעיה
שזוהתה עצירות .חשוב להתייחס לדיאטה ,מעקב ורישום ,מרכבי מזון וכו'
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הבקרה בתחום התזונה כללה את הנושאים הבאים:
כללי
כח אדם
 איכות ובטיחות המזוןבדיקתהתפריט השבועי  -רישום מול יישום
 גודלי מנה/גיוון רשומות מחלקתיות הגשת ארוחות צהריים  -תצפית התנהלות הטיפול התזונתי למטופלחדש  -תיעוד ברשומה התזונתיתהטיפול התזונתי למטופל במצבתזונתי לא תקין  -תיעוד ומעקב
התנהלות
 -יישום והלימה

תיאור כללי:
מחלקות תשושי הנפש ממקומות בתוך בית חולים איזורי לבריאות הנפש .במקום מטבח
מבשל מרכזי שמספק מזון לכל בית החולים.

כוח אדם:
שירות דיאטה כולל דיאטנית ראשנית ועוד שני דיאטנים .כל יום נוכח דיאטן/ית
בבית החולים  .יש דיאטן/ית לכל מחלקת תשושי-נפש בהיקף משרה כנדרש וכולל
השתתפות בישיבות צוות רב -מקצועיות.

החוזקים בעבודת התזונה:
כללי
* השרות הדיאטטי מדריך סטודנטים בנושא טיפול ומעקב תזונתי במחלקות.
* תחום הטיפול והמעקב התזונתי מנוהל על ידי הדיאטנים באופן מקצועי ומלא.

איכות ובטיחות המזון
* קיימת תוכנית עבודה שנתית מפורטת.

הגשת ארוחות צהריים  -תצפית
* בישול מגוון בסגנון ביתי ,הגשה אסטטית ,כמות מתאימה.
עמוד 16
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מרכז לבריאות הנפש באר שבע ) ( 11107
הצדיק מירושלים  2באר שבע
תאריך הבקרה06.09.2017 :

תאריך24.12.2017 :
סימוכין500039620 :

* האכלה של המטופלים מתבצעת בצורה מכובדת ובולטת העובדה שנעשתה עבודה בנושא.
* נכרת החשיבה והתכנון בתהליך הכנת האוכל ,ההגשה והאכלה.
* מערך הגשת המזון שופר בצהריים והמזון מוגש למטופל סמוך למועד האכילה.

תחומים הטעונים תיקון ושיפור:
כללי
* יש להקפיד על הגשת פרי טרי בכל המרקמים לפחות  8פעמים בשבוע על פי נוהל תזונה

הערות לסיכום:
יש לברך את צוות הדיאטנים על בניית שירות תזונה ראוי לשבח בשנים האחרונות.
ניכרת העבודה המתמשכת עם המטבח לקדם ולשפר.
על פי בדיקת מדגם תיקים רואים הערכות תזונה מקיפות ,התיחסות למצבי תזונה
חריגים ,מעקב תזונתי ועבודת צוות רב-מקצועי.
נושא בריאות הפה וההקשר למצב התזונתי וחווית האכילה נמצא בתנופה לאחרונה.
המטופלים מקבלים בדיקת רופא שיניים בשיגרה פעם בחצי שנה .מומלץ לשלב בדיקה
פיזיקלית ממוקדת תזונה של ראש וצואר בהערכה התזונתית )ראה נספח לנוהל תזונה
.(500-11

עמוד 17
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* ריפוי בעיסוק:
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סימוכין500039620 :

93%

הבקרה בתחום הריפוי בעיסוק כללה את הנושאים הבאים:
כללי
כוח אדם
קבלתמטופל חדש ע"י מרפא/ה בעיסוק
 הערכת מעקב בקבלת מטופל ישום תכנית הטיפולהכרתמטופל חדש ע"י מדריכ/ת תעסוקה
 פעילות בתעסוקה תנאים פיזיים וסביבה ציוד ואביזרים הדרכה ותקשורתהעשרה ונהלים
יישום המלצות מבקרה קודמת
-

תיאור כללי:
במרכז שתי מחלקות פסיכוגריאטריות

כוח אדם:
במחלקות מרפאה בעיסוק אחת שנמצאה בזמן הבקרה בחל"ד )אליה יצאה שבועיים לפני
הבקרה( ושלוש מדריכות תעסוקה

החוזקים בעבודת הריפוי בעיסוק:
הערכה בקבלת מטופל  -קבלת מטופל חדש ע"י מרפא/ה בעיסוק
* המרפא/ה בעיסוק מבצע/ת הערכה ראשונית לכל מטופל חדש כנדרש בנהלים.

הערכת מעקב בקבלת מטופל
* ביצוע מעקבים  :מעקבים מלאים ומעודכנים בתדירות הנדרשת
* עדכון מטרות הטיפול ותוכנית מומלצת כולל תחומים ותדירות  :קיימת מלאה ועדכנית

ישום תכנית הטיפול
* התערבות טיפולית  :מתבצע כנדרש
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תאריך24.12.2017 :
סימוכין500039620 :

הכרת מטופל חדש ע"י מדריכ/ת תעסוקה
* מלוי טופס קבלה למטופל חדש ,על כל סעיפיו ,בתוך שבוע  :מלא

פעילות בתעסוקה
* פעילות פרטנית  -התאמה גיוון ודווח  :קיימת פעילות מגוונת התואמת את צורכי המטופלים ויכולותיהם
* פעילות קבוצתית  -התאמה גיוון ודווח  :מתקיימת פעילות מגוונת מותאמת ומתועדת כנדרש
* מתקיימת קבוצה נושא בשתי שפות
* מתקיימות פעילויות שונות במרחב ביה"ח ,בשימוש במשאבי ביה"ח המגוונים

תנאים פיזיים וסביבה
* חדר תעסוקה  :מתאים
* פינת עבודה ומקומות אחסון )כולל ארונות במקום הפעילות(  :יש ,מתאימים וזמינים
* לוח פעילות ,לוח התמצאות ושעון  :קיימים ומתאימים לדרישות
* קישוט סביבתי אקטואלי הכולל תצוגה של עבודות מטופלים  -בשטחים הציבוריים ובחדרי המטופלים  :מתאים,
מכובד ותואם את יכולות המטופלים

ציוד ואביזרים
* ציוד ואביזרים לטיפול בריפוי בעיסוק  :קיים כנדרש
* ציוד ואביזרים להפעלה פרטנית  :קיים מותאם ומגוון
* ציוד ואביזרים להפעלה קבוצתית  :קיים מותאם ומגוון
* ציוד נלווה  :עשיר ומגוון
* ערכות נושאים  :מגוונות עשירות ומתחדשות
* קיים ציוד לחדר סנוזלן.
* קיימים מגוון של ציוד לקבוצות ייחודיות כגון ציוד לקבוצות בישול וציוד להפעלה בגינון.
* קיימים  6אייפדים ו 4-אייפודים לטיפול בדיירים

הדרכה ותקשורת
* השתתפות בישיבות צוות רב מקצועי  :מלא  -של מרב"ע

העשרה ונהלים
* השתלמות והתפתחות מקצועית  :יש למרב"ע ולמדריכה
* פרויקטים מיוחדים  :מגוונים ומתקיימים על בסיס קבוע

תחומים הטעונים תיקון ושיפור:
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מרכז לבריאות הנפש באר שבע ) ( 11107
הצדיק מירושלים  2באר שבע
תאריך הבקרה06.09.2017 :

תאריך24.12.2017 :
סימוכין500039620 :

הערכה בקבלת מטופל  -קבלת מטופל חדש ע"י מרפא/ה בעיסוק
* התחום המוטורי והסנסורי  :התייחסות חלקית
* תוכנית הטיפול המומלצת כולל תחומים ותדירות  :קיימת חלקית/לא יישומית

תנאים פיזיים וסביבה
* חדר ריפוי בעיסוק  :קיים אך אינו מתאים

הדרכה ותקשורת
* ישיבת צוות ריפוי בעיסוק/תעסוקה  :מתקיימת לא על פי הנהלים
* הדרכה מובנית למדריכת/ות תעסוקה  :קיימת באופן סדיר ללא תעוד מספק
* הדרכה והעשרה לצוות רב מקצועי/משפחות/סטודנטים  :מתקיימת הדרכה מקצועית ומגוונת ,התיעוד אינו מספק
דיו

הערות לסיכום:
הפעילות במחלקות  18ו18-א השתפרה והתמקצעה בעקבות כניסתה של המרפאה בעיסוק,
מתקיימים פרוייקטים שונים בשימוש המשאבים המגוונים של ביה"ח והפעילות
מגוונת
יש למצוא מרפא/ה בעיסוק מחליפ/ה לתקופת החל"ד של המרפאה בעיסוק
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* עבודה סוציאלית:

תאריך24.12.2017 :
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89%

הבקרה בתחום העבודה סוציאלית כללה את הנושאים הבאים:
כללי
כוח אדם
 קבלת מטופל והסתגלותפעילותמקצועית של העובד הסוציאלי
 שביעות רצון המטופל תצפית חדרים ושטחים ציבורייםפעילותהעו"ס בתחום הקבוצתי והקהילתי
העו"ס בנושא "חוק זכויות החולה"
פעילות
העו"ס בתחום זקנים נפגעי התעמרות
פעילות
 טיפול בניצולי שואה טיפול תומך במטופל ובמשפחה עבודת הצוות הרב מקצועיהבטחת תנאים לעבודת העובד/ת הסוציאלי/ת
ניהול מידע ומעקב  -רשומת מטופל
ניהול מידע ומעקב  -תיק אפוטרופסות
ניהול מידע ומעקב  -תיק ריכוז מתנדבים
שביעות רצון משפחות
שיתוף המשפחה בהחלטות
-

תיאור כללי:
בבית החולים הפסיכיאטרי שתי מחלקות המיועדות לתשושי  -נפש .מחלקה  18א'
משופצת ולכן נעימה מרווחת ומוארת .לעומתה ,מחלקה  18אינה משופצת והצפי הוא
לשיפוץ מקלחות ושירותים בלבד .ישנה צפיפות במחלקה והריהוט ישן בסלון
ובחדרים  ,היא אינה מוארת כמו שכנתה ולכן פחות נעימה לעין .יחד עם זאת,
ישנה אווירה נעימה ,תחושה ביתית ,החדרים נקיים ומאווררים ולא ניכר ריח לא
נעים .רב המטופלים נראים חיוניים ,מועסקים והצוות מתייחס בנועם למטופלים.
מצלמות באזורים הציבוריים אשר נפתחות במקרה של ארועים חריגים ובאישור הנהלת
בית החולים.

כוח אדם:
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עד לפני שנה עבדה במחלקה עו"ס ותיקה בתחום .מאחר ויצאה לשנה ,מחליפה אותה
עו"ס ללא נסיון בתחום .העו"ס הותיקה אמורה לחזור בחודש הקרוב .על אף חוסר
הנסיון בתחום  ,העו"ס השתלבה טוב מאוד בעבודה המקצועית והינה אהודה ע"י
הצוות ומשמשת להם פונקציה מקצועית חשובה .העו"ס משתתפת בקבוצת ולינט של בית
החולים .בבקרה נכחה גם המדריכה שלה שהינה עו"ס ותיקה במוסד בכלל ובתחום
הגריאטרי בפרט.

החוזקים בעבודת העבודה סוציאלית:
כללי
* בנוגע לתלונות ,העו"ס אינה מוגדת בנוהל פנימי כמרכזת תלונות ,יחד עם זאת ,בפועל המשפחות והצוות פונים
אליה בכל והעו"ס נותנת מענה !

פעילות מקצועית של העובד הסוציאלי
* העו"ס נוכחת במחלקות עבור המשפחות ,פונים אליה והיא מקיימת שיחות לפי הצורך

תצפית חדרים ושטחים ציבוריים
* המחלקה משופצת,התנאים הפיזיים טובים והאוירה נעימה

פעילות העו"ס בנושא "חוק זכויות החולה"
* העו"ס מטפלת בכל נושאי זכויות :אפוטרופסות ,מימוש דמי כיס ,ביקורי משפחה ,בצורה רצינית וראויה
* העו"ס פעלה בשנה זו בנושא צביון אישי בחדרים והדבר ניכר בלוחות האישיים ליד המיטה
* חל שיפור מאז הבקרה הקודמת בשמירה על פרטיות מטופל במקלחות

עבודת הצוות הרב מקצועי
* התקשורת בין אנשי הצוות לבין העו"ס הינה טובה .אינפורמציה עיקרית עוברת דרך התוכנה

ניהול מידע ומעקב  -רשומת מטופל
* הרישומים בתיק המטופל כתובים בצורה מקצועית ,מפורטת  -ראוי לציון

תחומים הטעונים תיקון ושיפור:
תצפית חדרים ושטחים ציבוריים
* מחלקה  18לא משופצת וצפופה .יש לציין כי צפוי שיפוץ בשירותים והמקלחות
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פעילות העו"ס בתחום הקבוצתי והקהילתי
* לא מתקיימות קבוצות למטופלים ע"י עו"ס.

פעילות העו"ס בנושא "חוק זכויות החולה"
* הביגוד של רב המטופלים עדיין אינו אישי  -הערה חוזרת

עבודת הצוות הרב מקצועי
* יש ליידע את העו"ס בכל ארוע חריג הקורה במחלקות ,בצורת התקשורת המקובלת במחלקה.

הערות לסיכום:
שירות העבודה הסוציאלית מאוד מפותח ומקצועי בבית החולים .העו"ס במחלקות 18
ו 18א'  ,הינה עו"ס מחליפה ,ומסיימת את תפקידה בעוד כשבועיים .בשנה זו
ניתנה לה הדרכה צמודה ויש לציין לחיוב את השתלבותה בתחום שאינו מוכר לה.
העו"ס מכירה היטב את התחומים החשובים כמו מיצוי זכויות ומהווה גורם משמעותי
עבור הצוות הרב מקצועי ,המטופלים והמשפחות .העו"ס מעורבת בתלונות ושותפה
לוועדת התעמרות אך יש לציין כי חייבת להיות מיודעת ואף מעורבת בכל הארועים
החריגים במחלקה .העו"ס מקבלת לטיפולה משפחות ומקיימת שיחות משמעותיות.
התיעוד גם הוא נעשה באופן רציני ומשמעותי .בהצלחה !
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77%

הבקרה בתחום הבריאות הסביבה כללה את הנושאים הבאים:
כללי
כוח אדם
 מערכות אספקת מים קרים וחמים מערכות סילוק שפכים איסוף פסולת ופינויה בטיחות ומפגעי בטיחות מערכות קירור וחימום אויר נקיון ותחזוקת תשתית,חדרי אשפוז ושטחי המחלקה ומתקניה מתקנים לצוות מכבסה וכביסההדברה
 חדרי טיפוליםלמקצועות הבריאות/פיזיותרפיה הכנה לשעת חרוםאספקת מזון למחלקות ,חלוקתו וחדר אוכל
רישיונות עסק ו"רישיון היצרן" של ספקי מזון
קבלת מזון ומוצריו ,אחסונו והעברתו
הכנת מזון ,בישול ,עמדות עבודה ומדורים במטבח
-

תיאור כללי:
.1בעת הביקורות נבדקו  2מחלקות ) מח' תשושי נפש  18ו18-א' (  .יש
לציין שהמקום היה נקי ומסודר ,לא הורגש ריח לא נעים ,מצב הניקיון בכל חלקי
המבנה בחדרי האשפוז ,מטבחונים ,השירותים והמקלחות וכו'  #נמצא תקין.
.2נמצאו במקום אמצעים להיגיינה אישית )סבון נוזלי  ,נייר לניגוב ידיים ,
נייר טואלט  ,סינרים וכפפות חד פעמיות)לצורך החלפת טיטולים וכו'(.
.3במחלקות קיימים מטבחונים המיועדים לחלוקת מזון שמתקבל מהמטבח
המרכזי ולשטיפת כלי הגשה במדיח כלים בטמפ' הנדרשת  .מצב תברואי #תקין.
יש לציין שאין אחראי קבוע על קבלת מזון וחלוקתו ) פעולות מתבצעות ע"י
צוות במשמרת( .אין מדידה ורישום טמפ' מזון ביומן בעת קבלתו ממטבח .
.4במוסד קיים מטבח בישול  .צוות המטבח מקפיד על עבודה תקינה על-פי מדורי
עבודה פונקציונליים וכן נשמר תזרים .אחראי מטבח בקיא בתברואת מזון.
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.5הכביסה המלוכלכת מועברת מהמחלקות לחדר כביסה מקומית .מערך טיפול בכביסה
טעון שיפור כמפורט בהמשך.
.6נמצא כי טמפ' המים החמים המסופקים, C ˚60טמפ' מים חמים חוזרים - C˚ 57
)מצב תקין( .בעת הבקרה לא הוצג תדפיס רישום רציף מדידת טמפ' מים חמים
עבור מספר ימים  .הדרישה טרם בוצעה.
.7טמפ' המים החמים בברזים וראשי מקלחות מתאימה לבטיחות המשתמשים )טמפ'
הנדרשת C˚45 -אחרי הזרמת מים חמים במשך  2דקות(.
.8בוצעו בדיקות של מים חמים )ליגיונלה( בתאריך # 16.01.17התקבלו תוצאות
תקינות .
.9מתבצע דיגום מים בקטריאלי )קרים וחמים( ע"י דוגם מוסמך במעבדה מוכרת ע"י
משרד הבריאות באופן קבוע )פעם ב 4-שבועות( -קיים קלסר מסודר  .הדיגום
האחרון בוצע בתאריך# 20.08.17התקבלו תוצאות תקינות .
.10בוצעה בדיקה למתכות בתאריך  6.03.17ברשת מי השתייה )ברזל  ,נחושת
ועופרת( #התקבלו תוצאות תקינות.
.11במוסד מבצעים תספורת ,מניקור ופדיקור על ידי עובדת מקומית  .ניקוי,
חיטוי ועיקור כלי העבודה יש לבצע על-פי תקנות רישוי עסקים )תנאי
תברואה נאותים לעסקים לא רפואיים בגוף האדם ( תוספת רביעית ) אופן
ניקוי ,חיטוי ועיקור כלי עבודה ( .

הערות לסיכום:
א .מחלקות אשפוז:
.1יש לבצע שיפוץ יסודי במח'  ) 18כולל חדרי אשפוז  ,מחסן לכביסה נקייה
,מקלחות  ,שירותים וכו'( .בנוסף  ,יש להחליף את כל הריהוט הישן והמתפרק
במטבחון  ,חדר אוכל  ,חדר יום וכו'.
.2יש לקבל ירקות \פירות נקיים ומחוטאים מהמטבח באריזות נקיות עם מכסה.
.3יש להקפיד על ייבוש כלי הגשה בצורה מנוקזת.
.4יש להשתמש לאיסוף כביסה מלוכלכת\טיטולים בחדרי אשפוז ובמקלחות באוגרים
עם מכסה בלבד  .יש להקפיד על ניקוי\חיטוי אוגרים לאחר שימוש בהם באופן
קבוע.
.5יש להפריד בין כלי ניקיון המיועדים לשירותים \מקלחות ,חדרי אשפוז וחדרי
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אוכל \ מטבחון עם סימון בולט.
.6יש להבטיח אמצעי אוורור נאותים בחדרי הכביסה הנקייה ) ונטה(.
.7יש לסלק את כל הציוד שאינו שייך לחדרי טיפולים \חדר אחות.
.8לשינוע כביסה מלוכלכת ממחלקות לחדר הכביסה יש להשתמש בעגלות שינוע עם
כיסוי בלבד.
.9אמצעי היגיינה אישית ) מסרקים( יש להקפיד על ביצוע חיטוי באופן קבוע.
.10יש לסלק את הבלנדר מהמטבחון) מח' 18א'(.
.11מדפים לאחסון כביסה נקייה יש להתקין בגובה של  30ס"מ מהרצפה.
.12יש להפסיק להשתמש במקלחות ) מח'  (18לאחסון ציוד  ,טיטולים וכו' .
.13בחדרי אחות יש להחזיק פסולת מסוכנת במכל ייעודי בלבד )מסומן באתיות
גדולות " חומר מסוכן" ( בארון נעול.
ב .מטבח בישול:
.1יש לתת פתרון הולם למצב התברואי במדור הכנת מזון רגיש) מבחינת מיקום ,
התקנת משטח עבודה עם כיור  ,התקנת מזנון קירור \חימום לאחזקת מזון קר\חם
לפני חלוקתו וטיפול בו) הכנת מזון טחון(.
.2עגלות השינוע למזון החם ישנות .אין אמצעי שינוע ) טרמופורטים ( למזון
קר בלבד ) סלטים  ,מצרכי חלב וכו'(.
.3למרות שהותקן מזגן במדור להכנת סלטים -עדיין לא ניתן פתרון לשמירת תנאי
טמפ' נדרשת באזורים רגישים במטבח ) הכנות מנות חלביות  ,הכנת מזון רגיש
וכו'( .יש לתת פתרון הולם ) לדוגמה  :סגירת מדורים הנ"ל באזור בישול או
לחלוטין למזג את המטבח(.
.4הותקנה אמבטיה לניקוי\חיטוי ירקות ומתקן להזנת דטרגנטים  .יש להקפיד על
הגנה של רשת מי שתייה ) זרימה חוזרת-להתקין מז"ח( .יש לבדוק האם מתקן
להזנת דטרגנטים מאושר ע"י משרד הבריאות.
.5יש להקפיד ע"י אחראי בעת קבלת המזון על בדיקה  ,מדידה ורישום מסודר של
טמפ' מזון ) לפני פתיחת ארגז הרכב ובדיקת טמפ' בחלל הרכב כולל תדפיס
רישום טמפ'( .יש להחזיק במקום את כל האישורים הנדרשים של הספקים) רישיון
עסק  ,רישיון יצרן  ,רישיון לרכב הובלה בתוקף(  ,תעודת משלוח וכו'.
.6חדר קירור מיועד לאחזקת מזון מוכן לאכילה ) שעבר קירור מהיר( יש לשמור
טמפ' עד ˚. C 2
.7יש להגיש תדפיס רישום רציף של טמפ' בכל חדרי הקירור והמקררים ) כולל
מקרר הפשרה  ,מקרר לקירור מהיר(.יש לדאוג להתראה במתקני הקירור.
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.8יש לבצע כיול חדרי קירור על-פי יצרן .
.9יש לדאוג להתקנה במקום הנדרש של רגשים בחדרי קירור ) הנקודה החמה בזרימת
אוויר(.
 .10יש להחזיק פחי אשפה בביתן אשפה בלבד) אין להחזיק במעבר ( .יש לנקות את
פחי אשפה .
ג .מערכות מים קרים \חמים ) כולל דיגום מיקרוביאלי (:
.1יש לציין שחלק מאביזרים)מז"ח( אינם מאושרים ע"י משרד הבריאות כמפורט
ברשימה מאושרת נובמבר  2016לדוגמהconbraco RP40 conbraco 20A01 ):
 watts 50וכו'(.
.2יש לבדוק "מוקדי סיכון" קיימים במוסד לכניסת מים לא ראויים לשתייה
למערכות אספקת מי שתייה עפ"י המפורט " W01מניעת זרימה חוזרת במערכות
אספקת מים במוסדות רפואה "יולי -2002לביצוע מיידי.
.3לא הוצג בעת הביקורת רישום רציף של טמפ' מים חמים .אנו מבקשים לקבל
תדפיס רישום טמפ' מים חמים )מסופקים וחוזרים( בגיליון אקסל עבור מספר
ימים נבחרים.
.4בנוסף  ,לבקרה ידנית של רמת חומרי חיטוי במים קרים )קיימת מערכת הכלרה
משלימה( יש לדאוג לבקרה ממוחשבת עם דיווח נתונים של פעם בשעה לפחות.
.5יש להציג קלסר תחזוקה ולהקפיד על רישום מסודר ,כמפורט בנספח  1ו2-
)לוח רישום פעולות למניעת התרבות חיידקי ליגיונלה במערכות מים קרי
ם\חמים)המצוין בהנחיות לפיקוח על מוסדות רפואיים )עדכון פברואר .(2012
.6לא הוצגו אישורים לניקוי\חיטוי מאגרי מי שתייה )הוצג רק אישור של מאגר
מס'  .( 1טופס דיווח על ביצוע ניקוי וחיטוי מאגר מים לא מעודכן ) יש
להתייחס להנחיות לניקוי מערכות אספקת מי שתייה ) עדכון נובמבר  , 2013מס'
חוזר  22\13ראש שירותי בריאות הציבור( נספח  7ולהקפיד על מילוי תקין .
.7במקלחות הותקנו אמצעי למניעת כוויות כך  ,שאין אפשרות לבצע מדידת טמפ'
ודיגום מים בנקודת המוצא )ראש מקלחת\כיור( ב 3-מצבים נדרש על פי הנחיות
לדיגום מים עדכון יוני  .2016יש לתת פתרון הולם.
.8יש לדאוג שאביזרים למניעת כוויות יעמדו בדרישות ת"י  ) 5452בדיקת
מוצרים הבאים במגע עם מי שתייה( ,יעמדו על-פי הנחיות למניעת התרבות חיידקי
ליגיונלה) טיפול בהלם  ,אפשרות לדיגום ב 3-מצבים וכו'( .יש להחזיק במוסד
את כל האישורים הנדרשים לאביזרים למניעת כוויות שהותקנו.
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.9לתשומת לבכם ,כל שינוי במערכות אספקת מים צריך להיות מאושר על ידי לשכת
הבריאות.
ד .מערך טיפול בכביסה ) חדר כביסה(:
.1חדר כביסה טעון שיפוץ ושדרוג.
.2אין שילוט אזור עבודה.
.3כיור באזור מיון כביסה מלוכלכת לא ניתן לשימוש מבחינת ברזים למים קרים
\חמים.
.4לא ברור האם מתקן לדילול חומרי ניקוי אושר ע"י משרד הבריאות .
.5עגלות לכביסה מלוכלכת \כביסה נקייה מלוכלכות וישנות לא ניתנות לשטיפה
בנקל.
.6שולחן למיון כביסה נקייה מכוסה בחומר שלא ניתן לניקוי וחיטוי ) בד(.
 .8יש לתת פתרון הולם למיקום להחזקת עגלות לשינוע עם כביסה נקייה למחלקות
 .אין להחזיק בחלל פתוח.
ה .פסולת רפואית:
.1נושא אחסון פסולת רפואית ) מזוהמת ]\מסוכנת( טעון שיפור משמעותי בכל
שלבי אחסונו במוסד מבחינת מיקום  ,נגישות ותנאים תברואתיים .נבקשכם ללא
דחוי לטפל בנושא להתאים לנהלים מקובלים .לתשומת לבכם ,הדרישה טרם בוצעה
מהביקורות הקודמות.
.2לא הוצגו אישורים לפינוי פסולת מזוהמת\מסוכנת ) כולל תעודת משלוח(.
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95%

הבקרה בתחום הרוקחות כללה את הנושאים הבאים:
כללי
כוח אדם
 פעילות הרוקח/ת במוסד חדר שירותי רוקחות במוסד רכש תרופות במוסד,ניהולן ,אחסונן וביעור תרופות ניהול סמים ע"י הרוקח בקרה רוקחית ומעקב תיקון ליקוייםספרות מקצועית ומסמכים ישימים
אחסון תרופות במחלקות אשפוז
תרופות אישיות במחלקות אשפוז ומתן תרופות
מעקב תיקון ליקויים במחלקות אשפוז
בקרת סמים מסוכנים במחלקה בבי"ח שיש בו/אין בו בית מרקחת
שמירה על סמים במחלקה ,פנקס ומרשם ,מתן סם למטופל
הזמנת סמים ,טפסי רישום ועריכת בקרה
-

כוח אדם:
במוסד מתפקד בית מרקחת אשר נותן מענה למערך רוקחי במחלקות באופן מקצועי
וסדיר.

החוזקים בעבודת הרוקחות:
כוח אדם
* נוסף תקן למשרת רוקח

פעילות הרוקח/ת במוסד
* עמידה בהיקף המשרה ובשעות העבודה המהווים בסיס לאישור  :כן
* השתתפות בהשתלמויות מקצועיות בתחום הפרמקותרפיה )ובגריאטריה בפרט( במהלך החמש שנים האחרונות :
בשנתיים אחרונות
* ניהול על פי הדינים ,הנהלים וההוראות הרלבנטיים לתפקידו  :כן

חדר שירותי רוקחות במוסד
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* החדר ייעודי ומיקומו הולם  :כן
* החדר מצויד במתקנים הנדרשים  :כן
* החדר מצויד במתקני עזר לרוקח )מחשב ,כספת ,טלפון(  :כן
* בחדר פועל מזגן תקין ככל שנדרש  :כן
* סדר כללי )רצפה ,קירות ,צבע ,ריהוט(  :כן

שירות רוקחות מוסדיים  -אחסון וסידור תרופות ותוקפן
* אחסון בתנאים נאותים  :כן
* תוקף התרופות בטווח התאריך  :כן
* טמפ' בטווח הנדרש ומבוצע מעקב יומי  :כן
* תוקף התרופות בטווח התאריך  :כן
* תוקף התרופות בטווח התאריך  :כן

שירות רוקחות מוסדיים  -רכש אספקה וביעור תרופות
* הזמנות מתבצעות ע"י הרוקח  :כן
* רכש מספקים מורשים בלבד  :כן
* רמת מלאי התרופות מתאימה לצורך טיפול שוטף והולם במטופלים  :כן
* הוצאה לבלאי מבוצעת בהתאם להוראות  :כן

שירותי רוקחות מוסדיים  -ניהול הסמים במוסד
* מנוהל פנקס סמים עפ"י הוראות החוק  :כן
* מלאי הסמים מתאים לרישומים  :כן
* מלאי הסמים מתאים לרישומים  :כן

שירותי רוקחות מוסדיים  -בקרה רוקחית במוסד
* לקיחת פרופיל תרופתי של מאושפז חדש  :כן
* ניהול יומן התערבויות ועדכונו אחת לרבעון :בדיקת אבחנות מול תרופות ,בדיקת מתן בהתאם להנחיות למניעת
תופעות לוואי ואינטראקציות בין תרופות ,ריסוק מותר וכו'  :לכל תיקי החולים
* ביצוע בקרה בכל מחלקה ותיעוד מלא ומפורט של ממצאיה  :אחת לשבועיים לפחות

שירותי רוקחות מוסדיים  -ספרות מקצועית ומסמכים ישימים
* ספרות מקצועית עדכנית  :כן
* נגישות לאינטרנט  :כן
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אחסון תרופות במחלקות אשפוז
* מיקום וגודל הולמים  :כן
* ארון בר-נעילה הנגיש לצוות המקצועי בלבד  :כן
* הפרדה :פנימי/חיצוני כולל שילוט בהתאם  :כן
* הפרדה בין תכשירים שונים/חוזקים שונים  :כן
* תא נפרד לכל תרופה/מטופל ושילוטו בהתאם לתכולה  :כן
* המידע על אריזות מגש גזורות עדיין כולל :שם התכשיר ,חוזק ,מס' אצווה ,תאריך תפוגה  :כן
* טמפ' בטווח הנדרש  :כן
* בכל תחנת אחות נמצאים רגשי טמפ' אשר משדרים נתוני טמפ' און ליין
* עגלת טיפולים  -התרופות מוחזקות באריזות מקוריות ובסימון הולם  :כן
* הפרדה בין תכשירים שונים/חוזקים שונים  :כן
* סדר וניקיון כללי  :כן

אחסון תרופות בקרור במחלקות אשפוז
* מקרר ייעודי לתרופות המחלקה  :כן
* נרכשו מקררים פרמצבטיים ,אוגרי טמפ'  ,נוהל מס'  120של אגף הרוקחות הושם
* הטמפ' בטווח הנדרש ומבוצע מעקב מתועד  :כן

תרופות אישיות במחלקות אשפוז
* סימון שם מטופל על תווית התרופות האישיות  :כן
* סימון תאריך פתיחה בתכשירים שנדרש  :כן
* התכשיר בתוקף מיום הפתיחה  :כן

מתן תרופות במחלקות אשפוז
* הימצאות הנחיות עדכניות  -רשימת טבליות אסורות לכתישה/חציה והזנה אנטרלית  :כן
* הרוקח איתר אינטראקציות משמעותיות ודיווח לרופא  :כן
* במחלקה ניתנות תרופות בתזמון ומתן נכון  :כן
* התרופות ניתנות בהתאם להוראות הרופא  -כיסוי תרופתי  :כן
* ביצוע מעקב אחר רמות בדם של תרופות  :כן

מעקב תיקון ליקויים במחלקות אשפוז
* ביצוע מעקב ותיקון ליקויים מביקורות קודמות  :תוקן

בקרת סמים מסוכנים במחלקה  -בי"ח שאין בו בית מרקחת
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* מלאי הסמים נשמר בארון נעול שמפתחו בידי האחות האחראית  -תקנה ) 13א(  :כן
* בארון מוחזקים רק הסמים והמסמכים הדרושים לניהולם  -תקנה ) 13ב(  :כן
* האחיות מקבלות/מוסרות המשמרת רושמות את מצאי הסמים במח' בטופס הרישום ומאשרות בחתימתן  -תקנה
) 14ב(  :כן

בקרת סמים מסוכנים במחלקה  -בי"ח שיש בו בית מרקחת
* מנוהל פנקס הזמנות סמים מחלקתי מבית המרקחת  :כן
* האחות האחראית מאשרת בחתימתה את קבלת הסם  :כן
* לכל סם מנוהל טופס רישום  :כן
* טופס הרישום ממולא כראוי  :כן

תחומים הטעונים תיקון ושיפור:
פעילות הרוקח/ת במוסד
* חסרה רשימת תרופות ברות סיכון במחלקה ,בוצע סימון חלקי בלבד יש להתנהל לפי חוזר מינהל הרפואה
מ'' 12/13מתן תרופות בנות סיכון במחלקות אשפוז''

שירותי רוקחות מוסדיים  -ניהול הסמים במוסד
* מנוהל פנקס ביקורת מחלקתי ונבדקים טפסי הרישום  :באופן חלקי
* יש להתנהל לפי תקנות סמים מסוכנים לבתי חולים  - 2.1.2התש''ס1999-

שירותי רוקחות מוסדיים  -ספרות מקצועית ומסמכים ישימים
* מסמכים ישימים  :באופן חלקי
* הודעות  RECALLמעודכנות ל 04/2017יש להיכנס לאתר של משרד הבריאות פעם בשבועיים לפחות

אחסון תרופות במחלקות אשפוז
* התרופות מוחזקות באריזות המקוריות  :באופן חלקי
* סדר וניקיון כללי  :באופן חלקי
* על התיקרה נמצא כתם של עובש ,צבע בקירות מתקלף -מחלקה מס' 18
* נצפו נתונים חריגים ) בין  26- 25מעלות (בתיעוד טמפ' חדר בתחנת אחות במחלקה 18א' אבקש לבחון את
הנתונים ולדאוג לטמפ' תקינה

תרופות אישיות במחלקות אשפוז
* פרטים של המטופל ותאריך פתיחה כתובים על האריזה החיצונית של התכשיר על מנת למנוע בילבול /טעות
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בניפוק תרופה אבקש לסמן פרטים על גוף הבקבוק /שפופרת

מתן תרופות במחלקות אשפוז
* כתישה/חציה בהתאם להנחיות  :באופן חלקי
* למתרת כתישה יש להשתמש כלים מחומר עמיד ) שיש ,מתכת ,זכוכית(

בקרת סמים מסוכנים במחלקה
* בקרת סמים מסוכנים במחלקה  :נבדק בנספח  - 2בי"ח שיש בו בית מרקחת

*

הערות לסיכום:
המערך רוקחי השתפר באופן משמעותי .יחד עם זאת יש לגבש נהלים פנימיים
המגדירים תהליכי עבודה תקינים.
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נספח ג'
תקן מול מצבה  -כוח אדם מקצועי  -רפואה סיעוד ומקצועות הבריאות
ל 60 -מיטות ברישוי ול 60-מיטות בפועל

רופא/ה
אח/ות
אח/ות מעשי/ת
אח/ות מוסמכ/ת
כח עזר
עובד/ת סוציאלי/ת
פיזיותרפיסט/ית
מרפא/ה בעיסוק
מדריכ/ת תעסוקה
דיאטנ/ית
רוקח/ת
קלינאי/ת תקשורת

3

1
10

תקן כוח אדם
נדרש מינימלי
ברוטו

כוח אדם בפועל
ברוטו

פער

פער באחוזים

0.80
10.86
0.00
10.86
24.60
0.60
0.50
0.36
1.00
0.30
6.20
6.66

2.20
22.20
5.00
17.20
14.00
0.55
0.50
0.00
1.67
0.38
6.58
0.00

1.40
11.34

175.00
104.48

6.34
-10.60
-0.05
0.00
-0.36
0.67
0.08
0.38
-6.66

58.44
-43.08
-8.33
0.00
-100.00
67.80
28.33
6.25
-100.00

 1חישוב התקן הוא בשעות שבועיות ולא באחוזי משרה .למקצועות,רוקח/ת,קלינאי/ת תקשורת.
 3אחיות = מעשיות  +מוסמכות.
 10שעות יעוץ ותקינה לחודש.
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נספח ג'
תקן מול מצבה  -כוח אדם מנהלי ומשקי
ל 60 -מיטות ברישוי ול 60-מיטות בפועל

מנהל/ת
אדמיניסטרטיבי
אב בית/מנהל משק
עובד/ת אחזקה
מחסנאי
טבח/ית ראשי/ת
עובד/ת מטבח
עובד/ת ניקיון
משגיח כשרות
חצרן/גנן
מזכירה

תקן כוח אדם
נדרש מינימלי
ברוטו

כוח אדם בפועל
ברוטו

פער

פער באחוזים

0.50

0.50

0.00

0.00

0.50
0.40
0.40
0.50
1.60
3.00
0.26
0.14
0.50

0.50
0.40
0.40
0.50
1.60
3.00
0.26
0.14
0.50

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
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נספח ד '
רמת איכות הטיפול
 0.00:מתאריך :
ניקוד אחרון לפי בקרה אחרונה
0.00
ניקוד מותאם אחרון לפי בקרה אחרונה :
שיוך לפרוגרמה חדשה על פי הצהרת המוסד :
זמן הרישוי טרם הבקרה הנוכחית  48 :חודשים תאריך סיום הרשיון 01.07.2015 :
התאמת המחלקה לתשושי נפש לתנאי המכרז:
תאריך הבקרה 06.09.2017 :
התאמת המחלקה לתשושי נפש לתנאי המכרז לפי הבקרה הנוכחית  :כן BC

ניקוד

אמות מידה לרמת איכות הטיפול
סכום ציוני הבקרה

26.50

בריאות הסביבה

1.00

שיעור אחיות עם קורס על בסיסי בגריאטריה

3.00

שיעור אחיות עם תואר אקדמי

2.00

קורסים\עדכון ידע לצוות

0.00

חת"ש צוות בין  8-24שעות שנתיות

0.00

חת"ש צוות מעל  24שעות שנתיות

0.00

מומחיות רופא הבית

7.00

יועצים

8.00

נאמני נושא ועברו הכשרה כנדרש

0.00

הדרכה מרוכזת ב 2-תחומים לפחות

0.00

עיבוד נתונים בתחום  1לפחות

0.00

מנהל רפואי שהינו גריאטר

0.00

יש אישור למתן IV

0.00

רישום ע"פ נוהל IV

0.00

רישום ע"פ נוהל  + IVנוכחות אחות מוסמכת בכל משמרת

0.00

רשומה רפואית ממוחשבת לכל המקצועות

2.00

תקשורת רפואית ממוחשבת לכל המקצועות

2.00

סה"כ )ללא משך רישוי(

51.50
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