גירסה 00001:
תאריך ראשון הפצה לאינטרנט17.11.2016 :
תאריך אחרון הפצה לאינטרנט17.11.2016 :

דו"ח בקרה מיום 28.09.2016
במוסד :בית אבות סוכת שלום
בישוב :צפת ,מחוז צפון

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

לשכת בריאות מחוז צפון

תאריך13.11.2016 :

לכבוד
ד"ר רוכמן משה
מנהל/ת רפואי/ת
בית אבות סוכת שלום )קוד מוסד (23607
ז'בוטינסקי 1
צפת 13113

סימוכין500039222 :

ד"ר נכבד/ה,
הנדון :סיכום הבקרה ב"בית אבות סוכת שלום" מיום 28.09.2016
מצ"ב דו"ח הבקרה שנערכה במוסדכם ,ביום .28.09.2016
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.
בברכה,
ד"ר פנטופל יבגניה
גריאטרית מחוזית  -מחוז צפון
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 מיכל כהן דר ,רופאה מחוזית ,לשכת בריאות צפון מחוז צפון.
ד"ר חיים רוטברט ,רופא נפתי ,לשכת בריאות נפתית לשכת בריאות צפת.
גב' צפי הלל-דיאמנט ,ממונה על יישום הסטנדרטים בגריאטריה ,אגף גריאטריה ,ירושלים.
מר יוחנן סמואל ,מרכז בכיר לנתוני בקרה ואיכות בגריאטריה ,אגף גריאטריה ,ירושלים.
גב' אתי מרקוביץ ,ממונה תאום ארגון ובקרה ,אגף גריאטריה ,תל-אביב.
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לשכת בריאות מחוז צפון

דו"ח הבקרה
תאריך13.11.2016 :
בית אבות סוכת שלום ) ( 23607
ז'בוטינסקי  1צפת
תאריך הבקרה28.09.2016 :

סימוכין500039222 :

.1

בתאריך  28.09.2016נערכה בקרה תקופתית במהלך תקופת רישוי קיים ,בבי"ח הגריאטרי ,ע"י צוות מחוז
צפון .הבקרה היתה "בקרת פתע".

.2

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

.3

המנהל/ת הרפואי/ת  :ד"ר רוכמן משה מ.ר.29183.

להלן הרכב הצוות ותחום בקרתו:
.4
גברת ד"ר פנטופל יבגניה ,גריאטרית מחוזית  -מחוז צפון.
* רפואה
* טיפול סיעודי

-

מרשליק נטלי ,אחות מפקחת על הסיעוד הגריאטרי מחוז.

* פיזיותרפיה

-

גברת ורדי שולי ,מרכזת תחום בקרה.

* ריפוי בעיסוק

-

מר פרנסוא עג'אג' ,מרפא בעיסוק.

* עבודה סוציאלית

-

גברת שאמא דועא ,מרכזת תחום בקרה.

* בריאות הסביבה

-

גברת מניס אורנה ,מרכזת תחום בקרה.

* רוקחות

-

גברת ד"ר עולא סאדר-מזבר ,מרכזת תחום בקרה.

כללי:
בית חולים גריאטרי סיעודי "סוכת שלום" מנוהל על ידי רשת "נוף" מ .2009מבנה
המוסד אינו בהתאם לפרוגרמה  .2016לפי מידע מהנהלת המוסד ,המוסד עומד לפני
בניה חדשה ,לא נעשה תהליך שדרוג בבניין הקיים .אישור כיבוי אש בתוקף עד
 .05.05.2017קיים נוהל פנימי למניעת זיהומים ,אך יש לשפר תהליכי עבודה
בתחום ולדאוג ליישם נוהל פנימי במוסד .באחריות הנהלת המוסד לפעול על פי
נהלי האגף לגריאטריה בנוגע לחיסון עובדים הן חדשים והן ותיקים .קיים במוסד
משגיח כשרות אשר עובד כ 100שעות בחודש .הבקרה הינה בקרת אמצע ונערכה כבקרת
פתע.בקרה בתחום פיזיותרפיה הושלמה בתאריך  .30.10.2016קיימת ירידה משמעותית
בתחום בריאות הסביבה.
לבי"ח רישיון ל 130 -מיטות מהן:
סה"כ מיטות במח' סיעודיות96 :
סה"כ מיטות במח' תשושי נפש34 :
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בית אבות סוכת שלום ) ( 23607
ז'בוטינסקי  1צפת
תאריך הבקרה28.09.2016 :

סימוכין500039222 :

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

מס'
מס'
שם
מחלקה מיטות מאושפזים
בפועל
במוסד ברישוי
35
36
36
36
24
24
30
34
125
130

מס'
סיעודיים

מס'
תשושי
נפש

מס'
סיעודי
מורכב

בבי"ח
מס'
מס'
שיקומים תשושים כללי

35
36
24
95

30
30

0

0

סה"כ שהו במחלקות  125מאושפזים בפועל.
להלן תמהיל המאושפזים לפי הגורמים המממנים הבאים:
 115מטופלים במימון משרד הבריאות.
 10מטופלים במימון פרטי.
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ז'בוטינסקי  1צפת
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תאריך13.11.2016 :
סימוכין500039222 :

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

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

אישור כיבוי אש:
אישור כיבוי אש בתוקף עד תאריך.05.05.2017 :

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
ונספח ד'  -רמת איכות הטיפול.
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נספח א'

הערכת הבקרה לפי תחומים
)(6
טוב מאוד
94-100

)(5
כ.טוב מאוד
87-93

)(4
טוב
80-86

רפואה

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

X

סיעוד
תזונה
פיזיותרפיה

X
X

ריפוי בעיסוק
X

עבודה סוציאלית

X

בריאות הסביבה
רוקחות

X

* -לא בוצעה בקרה בתחומים הבאים  :תזונה.
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)(1
נכשל
0-65
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בית אבות סוכת שלום ) ( 23607
ז'בוטינסקי  1צפת
תאריך הבקרה28.09.2016 :

תאריך13.11.2016 :
סימוכין500039222 :

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

* רפואה73% :
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:
המוסד הוקם לפני כ 30שנים כמוסד ציבורי .היום רשת נופים מפעילה את המוסד.
המבנה לא עומד בדרישות מכרז  2016ובתוכנית לבנות בניין חדש .מדובר במוסד
משולב עם שלוש מחלקות סיעודיות ,מח' אחת תשושי נפש ומחלקה אחת לתשושים.

כוח אדם:
מנהל רפואי ,הינו גם רופא הבית .מנהל רפואי הינו רופא ותיק ,לא מומחה ,עובד
במוסד  23שנה 38 ,שעות בשבוע .במוסד עובד עוד רופא בית אחד ,לא מומחה .רופא
הבית עובד  6שנים 60 ,שעות בשבוע .יועץ גריאטרי עובד במוסד  16שעות
בחודש .יועצת פסיכיאטרית עובדת במוסד  12שעות בחודש .קלינאי תקשורת עובד
במוסד  16שעות חודשיות.

החוזקים בעבודת הרפואה:
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כללי
* צוות המוסד מגובש ומקצועי.

עבודת המנהל הרפואי
* הנהלת המוסד דואגת להבטחת השגחה רפואית בכל שעות היממה .משעה  7:00-בבוקר עד שעה 20:00
בערב אחד מהרופאים נמצא במוסד.
* בזמן חופשת אחד מהרופאים הנהלת המוסד דואגת לרופא/ה מחליף/ה.
* המנהל הרפואי מתגורר בקרבת מקום דבר המאפשאר את הגעתו מהירה במידת הצורך.

הוראות רפואיות והוראות למתן תרופות
* בחצי שנה האחרונה לא היו מקרים של מחלה חריפה וצורך בטיפול תוך ורידי .יחד עם זאת ,טיפול במחלה
חריפה ,לרבות טיפול תוך ורידי נעשה בהתייעצות עם מומחה בגריאטריה.

פעילות צוות רב מקצועי במחלקה
* קיים מנגנון תקשורת מובנה ממוחשב.

תחומים הטעונים תיקון ושיפור:
כללי
* קיימים נהלים פנימים ,לרבות נוהל מניעת זהומים .יש להרחיב נוהל זיהומים בתאם לתנאים במוסד ולהקפיד על
יישומו.
* יש לבנות ולהפעיל תוכנית הדרכה מוסדית בתחום גריאטריה וגרונטולוגיה לכל אנשי צוות המוסד ,לרבות הצוות
הרפואי.
* יש לאפשר לצוות הרפואי לעבור הכשרה בתחום התעמרות.

קשר עם משפחות
* יש להקפיד על השתתפות צוות הרפואי בשיחת תיאום ציפיות בין המטופל/ת ,בני משפחה לבין צוות המטופל.
בשיחה מומלץ לדון על מצב סוף החיים והנחיות מקדימות.

איכות הרשומה בקבלה הרפואית של המטופל
* בקבלה רפואית יש לשפר אנמנזה רפואית  ,תפקודית ,קוגניטיבית ,נפשית .להערכה תפקודית ,קוגניטיבית,
נפשית יש להשתמש בכלי מקובל ,כגון.GDS, MMSE,KATZ SCORE ,
* בקבלה רפואית יש לקיים דיון המתייחס לכל הבעיות הרפואית,קוגניטיביות  ,נפשיות תוך ראיה גריאטרית
כוללנית.
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מעקב רפואי שוטף
* במעקב רפואי שוטף או בבדיקה תקופתית יזומה יש להתייחס לנושא ריבוי תרופות .יש להקפיד לנמק צורך
בתרופות במעקב רפואי שוטף.

הוראות רפואיות והוראות למתן תרופות
* יש להתייחס לריבוי תרופות .למטופל עם ריבוי תרופות יש להקפיד לנמק במעקב רפואי שוטף או בבדיקות
תקופתיות יזומות צורך בתרופות.
* מומלץ להפנות מטופל עם ריבוי תרופות ליועץ גריאטרי.

בדיקה תקופתית אחת ל  3 -חודשים
* יש להקפיד על תדירות בדיקות תקופתיות יזומות לפי נהל של אגף לגריאטריה .בסיכום הבדיקה יש לדון על כל
בעיה רפואית ,נפשית ,קוגניטיבית ולבנות תוכנית טיפול עדכנית.

פעילות צוות רב מקצועי במחלקה
* בישיבות צוות רב מקצועי יש לקיים דיון מקיף ע"י כל אנשי הצוות הרב מקצועי ולבנות תוכנית טיפול בהתאם.

דו"ח אירוע חריג
* יש להקפיד לתעד כפי שנדרש את כל האירועים החריגים המתרחשים במוסד.
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לשכת בריאות מחוז צפון

בית אבות סוכת שלום ) ( 23607
ז'בוטינסקי  1צפת
תאריך הבקרה28.09.2016 :
* טיפול סיעודי:

תאריך13.11.2016 :
סימוכין500039222 :

86%

הבקרה בתחום הטיפול סיעודי כללה את הנושאים הבאים:
כללי
כוח אדם
 אומדן סיעודי ורישום אנמנזה תכנית טיפול בקבלה לאשפוז מעקב סיעודיתרופות
 הבטחת הסביבהתקשורת
הזנה והאכלה
הפרשות
 היגיינה אישית ולבוש שמירת שלמות העורתנועתיות ותנוחה
קשר עם המשפחה
עדכון מקצועי
הדרכה והערכת הצוות
טיפול בכאב
מניעת זיהומים
זכויות החולה
-

תיאור כללי:
בבקרת פתע שנערכה בשעות הבוקר ,כל המטופלים היו מחוץ למיטותיהם ,לבושים
בבגדים נקיים ובהתאם לעונה.
במחלקות סיעודיות נמצאו  3מטופלים עם פצעי לחץ בדרגות  1-2ומטופל אחד עם
פצע לחץ דרגה  1-2במחלקה לתשושי נפש 13 ,מטופלים מוזנים באמצעות ,PEG
 3מטופלים מוגבלים באמצעות קשירת מפשעה ו 3-מטופלים מוגבלים באמצעות
שולחנית.
 2מטופלים עם חיידק עמיד.
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לשכת בריאות מחוז צפון

בית אבות סוכת שלום ) ( 23607
ז'בוטינסקי  1צפת
תאריך הבקרה28.09.2016 :

תאריך13.11.2016 :
סימוכין500039222 :

כוח אדם:
עונה לדרישות המכרז.
יש לציין שבבדיקת סידור עבודה במחלקה סיעודית א' נמצאו מספר מטפלים שעובדים
יותר מ 60-ואפילו  70שעות שבועיות ,הדבר שעלול לגרום לירידה במתן טיפול
למטופל.

החוזקים בעבודת הטיפול סיעודי:
כללי
* נעשתה עבודת צוות יסודית תוך התייחסות להערות מהבקרה הקודמת.

כוח אדם
* קיים צוות יציב ותחלופת הצוות נמוכה.

עדכון מקצועי
* הוקמו ועדות מקצועיות בנושאים שונים.
* קיימים נאמני נושא ברמה מחלקתית וברמה מוסדית.
* מתקיימת פעילות חת"ש בהיקף רחב.
* במהלך שנה נאמני נושא ביצעו  2הדרכות בנושאים מניעת פצעי לחץ וזיהומים ,נעשה עיבוד נתונים בתחום פצעי
לחץ .בעקבות עיבוד נתונים ,לבית הסיעודי נרכש מכשיר  BRHלטיפול בפצעי לחץ.

הדרכה והערכת הצוות
* קיימים תהליכי בקרה פנימיים תקופתיים הנעשים באופן שיטתי ומובנה.

זכויות החולה
* מתקיימת פעילות חברתית מחוץ למוסד אשר תורמת לשיפור איכות חיי המטופלים.

תחומים הטעונים תיקון ושיפור:
כוח אדם
* תקינת המטפלים עומדת בדרישות התקן ,עם זאת יש להמשיך בקליטת מטפלים ובנסיון להפחית למינימום את
המשמרות הכפולות.

תכנית טיפול בקבלה לאשפוז
* בתוכנית טיפול ,יש להעריך את ההתערבות בהתאם לטיב הבעיה אך לא פחות מאשר פעם ב 3-חודשים.
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לשכת בריאות מחוז צפון

בית אבות סוכת שלום ) ( 23607
ז'בוטינסקי  1צפת
תאריך הבקרה28.09.2016 :

תאריך13.11.2016 :
סימוכין500039222 :

* בתוכנית טיפול ,יש להתייחס לבעיות ייחודיות של מטופל כולל מצבים של אי שקט.

מעקב סיעודי
* מעקב אחר הבעיות שזוהו והמשך טיפולן לוקה בחסר.

תרופות
* בבדיקה במחלקה סיעודית א' נמצאו טיפות עיניים פתוחות שפג תוקפן.

הבטחת הסביבה
* חשוב להקפיד על מילוי דוח אירוע חריג בכל אירוע חריג שמתרחש בבית הסיעודי.

תקשורת
* יש להקפיד ולעקוב אחרי יישום החלטות העולות בישיבות צוות רב מקצועי.
* ברישומים אין תיעוד מספק לדיון הרב מקצועי שנערך במהלך ישיבות צוות רב מקצועי.

תנועתיות ותנוחה
* יש להקפיד לתעד על גבי טופס מובנה ביצוע שינויי תנוחה.

טיפול בכאב
* יש להקפיד ולהשתמש בכלי אומדן כאב התואם את מצבו התקשורתי של המטופל.
* יש לערוך אומדן כאב בתדירות המותאמת למצבם של מטופלים הסובלים מכאב.
* יש להעלות את מודעות הצוות לנושא כאב.

זכויות החולה
* יש להקפיד לשמור על פרטיות וצנעת המטופל .במחלקה סיעודית ב' קיימת רק מקלחת אחת שלא נותנת מענה
לרחיצת המטופלים בצורה מכובדת.
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לשכת בריאות מחוז צפון

בית אבות סוכת שלום ) ( 23607
ז'בוטינסקי  1צפת
תאריך הבקרה28.09.2016 :
* פיזיותרפיה:

תאריך13.11.2016 :
סימוכין500039222 :

87%

הבקרה בתחום הפיזיותרפיה כללה את הנושאים הבאים:
כללי
כוח אדם
 פרופיל המטופלים במוסד ארגון השרות אבחון פיזיקלי טיפול פרטניטיפול בקבוצה
מעקב פיזיקאלי ותיעוד הערכה תקופתית
טכנולוגיה לישיבה וניידות
הדרכה ,השתלמות ותקשורת בין צוותית
תנאים פיזיים
ציוד טיפולי
ציוד ואביזרי עזר לניידות
-

תיאור כללי:
מוסד המונה מחלקת תשושי נפש ושלוש מחלקות סיעודיות.
נערכה בקרת פתע באמצע תקופת רישוי .הבקרה התקיימה בתאריך  ,30.10.2016כבקרה
משלימה לבקרת הצוות מתאריך .28.09.2016
בתחילת הבקרה השתתפו שני הפיזיותרפיסטים .בהמשכה סייעה האחות הראשית .במהלך
הבקרה הושלמו פרטים מול אחראי השרות -טלפונית.

כוח אדם:
במוסד עובדים שלושה פיזיותרפיסטים בתקן מלא.
מנהל השרות עובד במוסד  9שנים 18 -שעות שבועיות 3 .בקרים עד השעה .14:30
פיזיותרפיסטית כשנתיים וחצי במוסד -עובדת  20שעות שבועיות 4 -בקרים עד
השעה .13:30
פיזיותרפיסט שלישי שעובד במקום מזה שנה וחצי 30 ,שעות שבועיות , -מגיע
לשישה בקרים עד השעה .13:30
לעזרתם עובדת כח עזר שישה בקרים בשבוע 24 ,ש"ש.

החוזקים בעבודת הפיזיותרפיה:
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לשכת בריאות מחוז צפון

בית אבות סוכת שלום ) ( 23607
ז'בוטינסקי  1צפת
תאריך הבקרה28.09.2016 :

תאריך13.11.2016 :
סימוכין500039222 :

ארגון השרות
* מונה פיזיותרפיסט אחראי לכל מחלקה.
* השרות ניתן בכל מחלקות בית החולים.
* קיימת תוכנית עבודה ידועה לכולם.
* קובץ הנהלים של משרד הבריאות מוכר לכלל העובדים.
* קיים רישום מרוכז של הטיפולים הניתנים מידי יום.
* כישורי מנהל/ת השרות עומדים בדרישות הנוהל.

אבחון פיזיקלי
* האבחון הפיזיקלי ברשומת המטופל מלא ומפורט כנדרש.
* האבחון הפיזיקלי הראשוני מתבצע תוך  5ימים מקבלת המטופל.

טיפול פרטני
* היקף המטופלים פרטנית במחלקה/ות הסיעודי/ות אופטימלי.

טיפול בקבוצה
* מספר המטופלים הסעודיים בקבוצה ,אופטימאלי.
* מספר המטופלים תשושי הנפש בקבוצה ,אופטימאלי.
* סווג המטופלים בקבוצה נקבע ע"פ מדדים מובנים ומוגדרים.

מעקב פיזיקאלי ותיעוד הערכה תקופתית
* רישום המעקב מתבצע בתדירות הנדרשת.

טכנולוגיה לישיבה וניידות
* השימוש באביזרים נלווים לכסא גלגלים מבטיח ישיבה מותאמת לצרכי המטופל.
* קיים מגוון כיסאות גלגלים המותאם לצרכי המטופלים.
* נעשה שימוש מזערי באמצעים להגבלת תנועת המטופלים בכסאות גלגלים.

הדרכה ,השתלמות ותקשורת בין צוותית
* מתקיימת הדרכה פרטנית לעובד חדש.
* נמצא תיעוד לקיומה של הדרכה מובנית לכל הצוות.
* מנהל/ת השרות בוגר/ת קורס על בסיסי בגריאטריה.

תנאים פיזיים
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לשכת בריאות מחוז צפון

בית אבות סוכת שלום ) ( 23607
ז'בוטינסקי  1צפת
תאריך הבקרה28.09.2016 :

תאריך13.11.2016 :
סימוכין500039222 :

* התנאים הפיזיים עונים על דרישות הפרוגרמה של משרד הבריאות.

ציוד טיפולי
* קיים ציוד טיפולי כנדרש בנוהל.

תחומים הטעונים תיקון ושיפור:
ארגון השרות
* מומלץ להגדיל פריסת השרות גם לשעות אחר הצהריים על מנת להגדיל את מעורבות הפיזיותרפיה במוסד ועבור
הדיירים שעירנים יותר בשעות אלה.
* להשתתף וליזום פעילויות מיוחדות לקידום איכות הטיפול )פרויקטים(.

טיפול פרטני
* לא נמצאה התאמה בין תוכנית הטיפול הפסיבי במחלקה לביצוע בפועל ביום הבקרה .יש לבנות תוכנית עבודה
מדויקת ,בהתאם לצרכי הדיירים ושנתנת ליישום מבחינת הפיזיותרפיסטים המטפלים.

מעקב פיזיקאלי ותיעוד הערכה תקופתית
* לעדכן בכל שינוי במצב המטופל -לעדכן מטרות הטיפול שיתאימו למצב החדש ובהתאם לבנות את תוכנית
הטיפול .דיירת דמנטית שבמהלך שנים ירדה בתפקודה ומהליכה עצמאית עברה להליכה בתמיכה -מטרת הטיפול
אינה "הליכה עצמאית במחלקה" וכו'.

הדרכה ,השתלמות ותקשורת בין צוותית
* להשתתף בישיבות הצוות הרב מקצועי ולתרום לדיון ולתוכנית הטיפול של הדייר.
* לעודד את הצוות לצאת לקורסים והשתלמויות בתחומים הרלוונטים לעבודתם .לתייק במוסד את תעודות
הקורסים וימי העיון לצורכי בקרה.
* מומלץ לשקול רכישת הליכון אמות למחלקה עבור המטופלים שמתקשים לבצע הליכה במחלקה  ,וכן מצליחים עם
הליכון אמות בפיזיותרפיה .אלה יאפשרו הליכה יומיומית לרווחת הדייר ולמיצוי יכולותו בהליכה.

תנאים פיזיים
* לארגן ,לסדר ולנקות את חדר הפיזיותרפיה והמכשירים )מקבילים חלודים ומלוכלכים ,אולטרסאונד מאק( .לפנות
אזור המקבילים מכל הציוד המאוחסן הכולל אביזרים שונים וחלקי כסאות הגלגלים.

ציוד ואביזרי עזר לניידות
* להחליף מיטות לא מתכווננות ובינתיים להתאים את המיטות הקיימות המתכווננות על פי צרכי הדיירים ובעיקר
לטובת המטפלים.
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לשכת בריאות מחוז צפון

בית אבות סוכת שלום ) ( 23607
ז'בוטינסקי  1צפת
תאריך הבקרה28.09.2016 :

תאריך13.11.2016 :
סימוכין500039222 :

הערות לסיכום:
עבודה מתנהלת על פי הנהלים.
שרות הפיזיותרפיה מקצועי ומנוסה.
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לשכת בריאות מחוז צפון

בית אבות סוכת שלום ) ( 23607
ז'בוטינסקי  1צפת
תאריך הבקרה28.09.2016 :
* ריפוי בעיסוק:

תאריך13.11.2016 :
סימוכין500039222 :

79%

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

כוח אדם:
ריפוי בעיסוק :במוסד עובדת מרפאה בעיסוק עם שנות ותק רבות במקצוע ובמוסד,
עובדת  26.5שעות שבועיות.
מדריכות תעסוקה :במוסד עובדות ארבע מדריכות תעסוקה לשלוש מהן יש נסיון רב
בתחום ,ואחת חדשה בתחום בלי תעודת מדריכות תעסוקה.

החוזקים בעבודת הריפוי בעיסוק:
הערכה בקבלת מטופל  -קבלת מטופל חדש ע"י מרפא/ה בעיסוק
* ההערכה מתבצעת כנדרש .כוללת אבחון מוטורי וסנסורי ,אבחון קוגניטיבי והערכת .A.D.L

ישום תכנית הטיפול
* התערבות עקיפה מתקיימת באמצעות הדרכת מדריכות התעסוקה והצוות המטפל.
* המרפאה בעיסוק מבצעת טיפולים פרטניים ,ומתאימה סדים לידיים ואבזרי עזר באכילה.

פעילות בתעסוקה
* תוכנית הפעילות מגוונת ומתבצעת באופן קבוצתי ופרטני וכוללת תנועה ,אקטואליה ,משחקים קוגניטיביים ,יצירה
ועוד.
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* קיימת עדות ברשומות לנסיונות הפעלה מותאמים למטופלים בעלי יכולות מועטות.
* שירות התעסוקה פרוס על כל ימות השבוע בשעות הבוקר.

תנאים פיזיים וסביבה
* קיים חדר רפוי בעיסוק המשמש לצרכי ביצוע ההתערבות וכן משמש כמשרד.
* התעסוקה מתקיימת בחדרים ייעודיים להפעלה ,החדרים מוארים ,מרווחים ,מאובזרים ומתאימים לצורך הפעלה.
* בנוסף קיים חדר המשמש את מדריכות התעסוקה כחדר עבודה וכן משמש לצורך אחסון ציוד התעסוקה.
* במקומות ההפעלה קיימים לוחות התמצאות ,לוחות פעילות ,שעון ,וקישוט סביבתי ואקטואלי הכולל תצוגה של
עבודות המטופלים.
* קיימים ארונות או פתרונות אחסון באזור הפעילות.

ציוד ואביזרים
* קיים ציוד עשיר ,מגוון ומותאם להפעלה פרטנית וקבוצתית בתעסוקה.
* קיימים משחקים ואמצעי הפעלה מגוונים.
* קיים ציוד נלווה הכולל טלוויזיה במסך רחב ,מערכת שמע ו .DVD

הדרכה ותקשורת
* מנהל/ת שירות הריפוי בעיסוק והתעסוקה מקיימת ישיבות צוות עם מדריכות התעסוקה לפחות אחת לחודש
כנדרש בנהלים .קיים דיווח כנדרש.
* המרפא/ה בעיסוק משתתפ/ת באופן קבוע בישיבות הצוות הרב מקצועי .עדות לכך קיימת ברישומים.
* המרפא/ה בעיסוק משתתפ/ת בתוכניות החת"ש של המוסד ,מדריכה ומנחה את הצוות הרב מקצועי בנושאים
הקשורים לתחומי התערבותה.

העשרה ונהלים
* המרפא/ה בעיסוק השתתפ/ה בקורסים מקצועיים בתחום הגריאטריה ,בימי עיון ובהשתלמויות.
* חלק ממדריכות התעסוקה עברו את הקורס הבסיסי למדריכות תעסוקה בגריאטריה.
* מדריכת/ות התעסוקה השתתפה/ו בקורסי העשרה ובימי עיון.
* במוסד מתקיימים פרויקטים מיוחדים מגוונים.

תחומים הטעונים תיקון ושיפור:
הערכה בקבלת מטופל  -קבלת מטופל חדש ע"י מרפא/ה בעיסוק
* על פי הנהלים יש לבצע הערכה ראשונית בריפוי בעיסוק לכל מטופל חדש תוך שבועיים מיום קבלתו למוסד.
* בחלק מהתיקים שנבדקו ביום הבקרה לא הייתה הערכה ראשונית.
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הערכת מעקב בקבלת מטופל
* על המרפאה בעיסוק לקבוע מטרות תפקודיות ומדידות תוך התייחסות למטרות עצמן ותוכנית הטיפול בפועל ,כמו
כן על ידי מי מתבצעת התוכנית.
* בחלק מהתיקים שנבדקו ביום הבקרה לא היו הערכות חוזרות .ההערכות אינן מפורטות דיין ואינן מתייחסות לכל
התחומים הנדרשים .בנוסף ,חסרות מטרות ותוכנית טיפול.

ישום תכנית הטיפול
* על המרפאה בעיסוק לדווח כל חודש בתיק המטופל על המטופלים המקבלים טיפול פרטני וקבוצתי ,וגם על
המטופלים המרכיבים סדים.
* מומלץ להרחיב את הטיפולים הפרטניים וגם לבנות קבוצות טיפוליות.
* על המרפאה בעיסוק להיות מעורבת בתחום ההושבה של הדיריים ,במיוחד בעת הארוחות והתעסוקה.

פעילות בתעסוקה
* ביום הבקרה נצפו דיריים במחלקות סיעודי א' וסיעודי ג' יושבים בלי מדריכת תעסוקה וללא תעסוקה .על המרפאה
בעיסוק והצוות לחשוב איך אפשר לשלב את הדיריים בתעסוקה במוסד.
* מומלץ להרחיב את פעילות התעסוקה גם לאחרי הצהריים.

תנאים פיזיים וסביבה
* על הנהלת הבית לדאוג למכון לריפוי בעיסוק שיכולו להתקיים בו טיפולים פרטניים וקבוצתיים.
* על המרפאה בעיסוק ומדריכות התעסוקה לתכנן מחדש את לוחות הפעילות כך שיהיו ברורים ,מסודרים ומונגשים
מבחינה תרבותית.

ציוד ואביזרים
* יש להמשיך ולרכוש אמצעי טיפול לריפוי בעיסוק שיכללו אמצעים טכנולוגים בהתאם לשיקול דעת מקצועי.

הדרכה ותקשורת
* על המרפאה בעיסוק לתעד הדרכות הניתנות לצוות המטפל בכתב.
* על המרפאה בעיסוק לתעד את ההדרכות הניתנות למדריכות התעסוקה בכתב.

העשרה ונהלים
* על המרפאה בעיסוק להמשיך בקורסים על בסיסיים בגריאטריה .על מדריכת התעסוקה ללא התעודה להירשם
לקורס של מדריכות התעסוקה ולצאת לימי עיון וקורסים כדי להמשיך ולהעמיק את הידע המקצועי שלהן.
* על המרפאה בעיסוק לבנות נהלים פנימיים שיכולים לסייע לשירות.
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הערות לסיכום
* בהצלחה.
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81%

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 מקצועיתנאים לעבודת העובד/ת הסוציאלי/ת
הבטחת
 ניהול מידע ומעקב  -רשומת מטופלניהולמידע ומעקב  -תיק אפוטרופסות
ניהולמידע ומעקב  -תיק ריכוז מתנדבים
 שביעות רצון משפחות -שיתוף המשפחה בהחלטות

תיאור כללי:
בקרת פתע לצורך חידוש רישוי .המוסד הינו מוסד משולב ,ויש בו מחלקת תשושים
אחת.

כוח אדם:
במוסד עובדים שני עו"ס :מנהל השירות הסוציאלי בעל ותק של חמש שנים במוסד,
בעל ידע וניסיון בגריאטריה .נמצא כל יום ועובד בהיקף משרה מלאה ,נותן מענה
למחלקת תשושים .העו"ס השנייה עובדת מזה שנה במוסד ,ארבעה ימים בשבוע.

החוזקים בעבודת העבודה סוציאלית:
פעילות העו"ס בתחום הקבוצתי והקהילתי
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* מקיימת פעילות קבוצתית קבועה ורצופה עם מטופלים ,בני משפחה או חברי צוות.
* מפתחת יוזמה ייחודית בתחום פעילות קהילתית.
* מקיימת פעילות ענפה בגיוס ובהפעלת מתנדבים.
* שותפה ומעורבת בפעילות התרבותית  -חברתית.
* העו"ס מקיימת קבוצתה בשיתוף עם מדריכת התעסוקה  -קבוצת העלאת זכרונות פעם בשבועיים.

פעילות העו"ס בנושא "חוק זכויות החולה"
* יוזמת ומקדמת פעילות למימוש דמי כיס עפ"י צרכי המטופל ורצונותיו.
* יוזמת עפ"י צורך הערכה ודיון במינוי אפוטרופוס ,מטפלת בנושא על כל היבטיו.
* מקיימת מעקב אחר ביקורי משפחות ומתערבת עפ"י הצורך.
* העו"ס מעורב בתלונות שמתקבלות במוסד ,יש לתעד את התלונות ומתן מענה לכל תלונה ע"י הגורם האחראי
לנושא.
* נוהל פעילות העו"ס בעת אשפוז המטופל עודכן ,יש לתעד ברשומות את הפעילות בהתאם לנוהל שעודכן.
* טיפול ומעקב אחרי גמלת דמי כיס ובנושא מינוי אפטרופוס מתנהל בהתאם לנהלים וראוי לציון.

טיפול בניצולי שואה
* מקיימת פעילות ייעודית למימוש זכויות למטופלים בעלי צרכים ייחודים )ניצולי שואה ,עריריים(.
* ראוי לציון פעילות העו"ס בנושא מיצוי זכויות ניצולי שואה.

עבודת הצוות הרב מקצועי
* העו"ס תורמת מעולם הידע המקצועי שלה לפיתוח ולהעשרת הצוות הרב מקצועי.
* מתקיים ארגון יעיל של ישיבות צוות רב מקצועי )תכנון ,תיעוד ,מעקב(.

הבטחת תנאים לעבודת העובד/ת הסוציאלי/ת
* מתקיימים תנאים סביבתיים המאפשרים עבודה נאותה.
* הנהלים זמינים ומוכרים.

ניהול מידע ומעקב  -תיק ריכוז מתנדבים
* ראוי לציון פעילות העו"ס בנושא מתנדבים וקליטת סטודנטים לרפואה במוסד בשיתוף המכללה .

תחומים הטעונים תיקון ושיפור:
פעילות מקצועית של העובד הסוציאלי
* פעילות העו"ס לשמירת פרטיות המטופל )טיפול אישי ,רצון הדייר וכו'(  :לא
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* המטופל מקבל מענה לבקשתו ובזמן סביר  :חלקי
* פעילות העו"ס לטיפוח צביון אישי בסביבת המטופל  :לא קיים

שביעות רצון המטופל
* יחס הצוות  :שביעות רצון חלקית
* מיזוג אוויר בחדר ובשטחים ציבוריים  :שביעות רצון חלקית
* מידת התחשבות ברצונותיך ובקשותיך  :שביעות רצון חלקית
* אי שביעות רצון מיחס הצוות ומתן מענה לצרכים ולרצונות האישיים.
* אי שביעות רצון מהתנאים הסביבתיים.

תצפית חדרים ושטחים ציבוריים
* מספר מקומות הישיבה ליד השולחנות בחדר האוכל כמספר המטופלים  :חלקי
* מיזוג האוויר בהתאם לעונה  :חלקי
* קיימים פריטים אישיים בחדרי המטופלים  :חלקי
* נשמרת פרטיות בסביבת המטופל ובמהלך הטיפול האישי  :לא
* תנאים סביבתיים טעוני שיפור.
* בתצפית -יישום חלקי לשמירת פרטיות בסביבת המטופל ובמהלך הטיפול האישי.

פעילות העו"ס בתחום הקבוצתי והקהילתי
* העו"ס מקיים פעילות קבוצתית עם משפחות  :לא
* העדר פעילות קבוצתית/פעילות חלקית.
* חסרה פעילות קבוצתית עם בני משפחה.

פעילות העו"ס בנושא "חוק זכויות החולה"
* פעילות העו"ס להעלאת מודעות הצוות לזכויות המטופל  :חלקי
* למטופל אפשרות לפרטיות כאשר הוא חפץ בכך  :חלקי
* העו"ס מיידע/ת את המטופלים לגבי זכויותיהם ופועל/ת למימושם  :חלקי
* אינה פועלת לקידום והעלאת המודעות לשמירה על פרטיותו וכבודו של המטופל.
* פעילות העו"ס להעלאת מודעות הצוות לזכויות המטופל הינה חלקית .נדרשת פעילות יזומה בנושא.

פעילות העו"ס בתחום זקנים נפגעי התעמרות
* פעילות העו"ס לאיתור וטיפול בנפגעי התעמרות  :חלקי
* העו"ס פועל/ת להעלאת מודעות המטופלים ובני המשפחה  :חלקי
* במוסד יש ועדה שפועלת להעלאת מודעות המטפלים לנושא ,עדיין פעילות הועדה לטיפול בנפגעי התעמרות על
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פי נוהל הינה חלקית .נדרשת הכשרה לכל חברי הועדה.

טיפול בניצולי שואה
* העו"ס פועל בנושא מיצוי זכויות עדיין חסרה פעילות להעלאת מודעות הצוות לצרכים יחודיים של ניצולי שואה.

עבודת הצוות הרב מקצועי
* ישיבת הצוות משקפת דיון רב מקצועי  :חלקי
* לא מתקיימים תהליכי העברת מידע ושיתוף פעולה בין העו"ס לבין הצוות המקצועי לשיפור רווחת המטופל.
* לא מתקיים דיון כוללני ומקיף בישיבות הצוות הרב מקצועי/מתקיים דיון המתמקד בדיווח בלבד.
* הדיון בישיבות הצוות אינו מתועד ותוכניות הטיפול חלקיות.

ניהול מידע ומעקב  -תיק ריכוז מתנדבים
* פרויקטים מיוחדים  -ביצוע ותיעוד  :תעוד חלקי
* פרויקט קשר משפחות  -חסר תיעוד ביצוע והסקת מסקנות.

שביעות רצון משפחות
* נשמרת פרטיות המטופל בסביבתו האישית ובמהלך הטיפול בו  :שביעות רצון חלקית
* שביעות רצון מהתנאים הסביבתיים ,מיזוג האוויר ומים חמים לרחצה  :שביעות רצון חלקית
* אי שביעות רצון/שביעות רצון חלקית מאיכות הטיפול.
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70%

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/פיזיותרפיההכנה לשעת חרום
אספקת מזון למחלקות ,חלוקתו וחדר אוכל
רישיונות עסק ו"רישיון היצרן" של ספקי מזון
קבלת מזון ומוצריו ,אחסונו והעברתו
הכנת מזון ,בישול ,עמדות עבודה ומדורים במטבח
-

תיאור כללי:
במוסד  4מחלקות 3 :סיעודיות ואחת תשושי נפש .קיימת מערכת לכיבוי אש .ע"פ
פרשה טכנית ,קיים ראש מערכת מדידה ראשי המזין את הבית במי צריכה ממנו מתפצל
קו הזנה למערכת מי מתזים והידרנטים ,אחרי מז"ח  .4בנוסף יוצא קו מי צריכה
ממד המים המזין את הכלים הסניטריים בחדרים ,מטבח.
מערכת ההסקה :ע"פ נציג המוסד בביקור קודם וע"פ פרשה טכנית ,מערכת ההסקה
בנויה כך שאין מגע בין מי ההסקה למי צריכה חמים לכלים סניטריים .אוגרי המים
החמים מכילים מחליף חום פנימי ,אשר מי הסקה מחוממים מתוך אוגר ללא מגע עם
מי צריכה.
במטבח המוסד מבשלים בשיטת "בשל  -הגש".
כביסה מתבצעת במוסד ,תוך שימוש בפיר להובלה.
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החוזקים בעבודת הבריאות הסביבה:
מערכות אספקת מים קרים וחמים  -אספקת מיי שתיה
* תקינות הבדיקות של המים  :תקין/מאושר ע"י מב"ר

מערכות אספקת מים קרים וחמים  -מים חמים ומקלחות
* מצב דוודי מים חמים ואוגרי מים חמים תקינים ,מנוקים ומחוטאים ,עוברים טיפול שנתי וכוללים מדי טמפרטורה,
ברזי ניקוז ומדבקות ,לפי ההנחיות  :תקינים ומטופלים לפי ההנחיות
* ברזים וראשי מקלחת מטופלים נגד אבנית ,מחוטאים ונבדקו  :מטופל כנדרש תוצאה טובה

איסוף פסולת ופינויה
* איסוף פסולת זיהומית כנדרש  :מתבצע במלואו לפי הדרישות
* פינוי פסולת זיהומית .מבוצע כדין ע"י קבלן מורשה  :מתבצע במלואו לפי הדרישות
* איסוף ופינוי פסולת מסוכנת :א'-איסוף במיכל מותאם .ב'-סילוק ע"י קבלן מורשה לרמת חובב  :מתבצע במלואו
לפי הדרישות

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

תחנת אחות
* תחנת האחות ייעודית ובה :הפרדת תרופות ממזון במקרר התחנה .כיור ומתקני שטיפת ידיים  :קיימת ותקינה

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

הדברה
* ביצוע מתועד של הדברה בהיתר מתוקף ובתדירות דרושה  :בוצע במלואו לפי הדרישות

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

הכנת המזון ובישול  -עמדות העבודה ומדורים במטבח
* נשמרות דגימות מזון ובכמות מספקת  :קיים ותקין
* ירקות נשטפים בחמרי חיטוי  :תקין
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תחומים הטעונים תיקון ושיפור:
מערכות אספקת מים קרים וחמים  -אספקת מיי שתיה
* סריקת מתכות במים  :לא תקינה/לא מתבצעת
* נקודות דיגום ותקינות ברזי דיגום  :מצב לא תקין

מערכות אספקת מים קרים וחמים  -מים חמים ומקלחות
* טמפרטורת מים במערכת אספקת מים חמים )עד הברזים( .נדרש  60 - 55מעלות צלסיוס .יעילות סחרור מים
חמים  :לא תקין
* טמפרטורת מים בברזים מתאימה לבטיחות המשתמשים  :לא תקין

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

מערכות קירור וחימום אויר
* מערכת קירור אויר תקינה ונקייה .הטמפרטורה בחדרים ובשטחים ציבוריים לפי ההנחיות  :תקין חלקית

תשתית ,חדרי האשפוז ,תחזוקת מחלקה ורווחת המטופל  -ניקיון ותחזוקה שוטפת
* תחזוקה )נראית( של המבנים  :נראית תקינה חלקית

תחזוקת המחלקות  -חדרי כלים וכביסה
* טיפול מחלקתי בכביסה  :לא מותאם/לא תקין

מתקנים לצוות
* שירותי צוות ,כיורים ,מקלחות ומלתחות ומצב התברואי בהם  :התאמה ותקינות חלקיים

מכבסה וכביסה
* מצב סביבת העבודה במכבסה  :לא תקין/לא מתאים
* תקינות אזור מיון כביסה ותהליך הטיפול  :לא תקין/לא מתאים

מטבחון עזר  -מטבח חלוקה
* נקיון ושלמות סביבת העבודה ומשטחי עבודה  :לא תקין
* התאמה ותקינות אוורור ותאורה  :לא תקין/לא מתאים
* אמצעי שטיפה ,ייבוש ואחסון כלים וידיים  :לא תקין/לא מתאים
* מצב פיזי וטמפרטורה של מקררים ואחסון מזון  :לא תקין/לא מתאים
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הכנת המזון ובישול  -קבלת מזון במוסד ומחסן מזון
* קיום רישיונות של ספקי מזון,תעודות משלוח של ספקים ואישורי בדיקת רופא וטרינר של הרשות  :קיימים בחלקן
* הפרדה בין מזון יבש/טרי ,וגם גולמי/חצי מוגמר /מוכן  :לא תקין
* קיום ותקינות יחידות קירור ,טמפרטורת המזון במקרר ורישומה  :חלקי
* בקרה של איכות המזון  -טמפרטורה ,תקינות האריזות ,שלמות מסמכים ועוד ,ע"י צוות המחסן/המוסד  :לא תקין

הכנת המזון ובישול  -נתונים כלליים על מערך הכנת מזון ובישול
* התאמת שיטת הבישול לאישור  :ב -לא תואמת לאישור
* שטח המטבח/ים מספק ותואם את היקף הבישול במקום  :לא תקין
* שירות יועץ בטיחות מזון  :לא קיים
* תקינות ציוד בישול וניקיונו  :לא תקין
* הדרכת העובדים  :לא קיימת

הכנת המזון ובישול  -עובדי מטבח/מבשלים
* קיום שירותים ,מקלחות ,מלתחות לעובדים תקינים ומתאימים לדרישות  :קיים בחלקו

הכנת המזון ובישול  -מטבח/ים  -מצב כללי
* מצב פיזי של הקירות והרצפה  :לא תקין
* רשתות בחלונות ובדלתות  :לא קיים/לא תקין

הכנת המזון ובישול  -עמדות העבודה ומדורים במטבח
* קיום ותקינות ציוד במדור וקולט אדים  :לא קיים/לא תקין
* חלוקה ברורה של מדורי העבודה  :לא קיימת/לא תקינה
* שמירת פס ייצור והפרדת מזון גולמי ממזון מוכן )כולל באחסון(  :לא קיימת/לא תקינה
* מצב תברואי במדור  :לא תקין

הערות לסיכום:
במהלך הבקרה נמצאו ליקויים רבים ,הדורשים תיקון לאלתר .רוב הליקויים נמצאו
בענף המזון ובענף הכביסה:
כמו כן ,העדר מלתחות עובדים בכמות מתאימה ,יחד עם העדר מודעות בסיסית
לזיהומים צולבים ,מביא להתנהלות העובדים בעלת פוטנציאל לזיהום צולב וסכנה
לבריאות הציבור ,כפי שיפורט בדוח.
כביסה:
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קיימת התנהלות לקויה הן במכבסה והן במחלקות ,כפי שיפורט.
 .1נראתה כביסה תלויה לייבוש על מעקה ,בכניסה האחורית של הבניין ,בסמוך
למכבסה ומול הכניסה האחורית לבניין ,בניגוד לנהלים .סכנת זהום צולב.
 .2נראה מיכל פלסטי לכביסה נקיה ,כשהוא מלוכלך.
 .3בתוך מתחם המכבסה ,מאוחסנים דברים שאינם רלוונטים העלולים להוביל לזהום
צולב )נעלי ובגדי עובדים ,קרמים וחפצים אישיים( .בתחקור שערכתי מתברר
שהעובדים מתלבשים במכבסה! סכנת זיהום צולב .יש להפסיק לאלתר נוהל זה ולפנות
כל ציוד שאינו רלוונטי למכבסה ,בכפוף לנוהל כביסה במוסדות רפואה .2012
 .3חסרה רשת באחד מחלונות המכבסה ,פוטנציאל לחדירת מזיקים.
 .4קיר מפריד בין אזור כביסה מלוכלכת לנקיה נראה לא נקי ,יש לנקות ולחטא
לאלתר ולהתמיד מידי יום ביומו.
 .5באזור טיפול )קיפול( כביסה נקיה ,נראה שולחן ועליו מזון וכסאות מסביב.
ניראה כי העובדים אוכלים באזור כביסה נקיה במכבסה .התנהלות שהיא בניגוד
לנהלים ובעלת פוטנציאל לזיהום צולב.
 .6במחסן כביסה נקיה קיימת התנהלות שגויה :המקום הפך למחסן
מולטיפונקציונלי ,נראו בגדי עובדים וחלוקי עבודה מלוכלכים ,מוצרי חשמל
שאינם בשימוש ,ציוד אישי.
טיפול בכביסה בתוך המחלקה ,לוקה בחסר:
במחלקה סיעודית ב' ,במחסן כביסה נקיה נמצאו הליקויים הבאים :א .מזרון שינה
עם סדין ,חלוקי עבודה לא נקיים ,נעלי עובדים ,מזרוני אויר ,כריות .פוטנציאל
לזיהום צולב .ב .חסרות בו רשתות ,פוטנציאל לכניסת מזיקים ג .מדפים חלודים
נראו ועליהם כביסה נקיה.
מטבח:
במוסד קיים מטבח מבשל.
 .1נראו קרטוני ביצים גלויים -הערה חוזרת.
 .2אזור שטיפת כלים :קיימות עגלות מנירוסטה ,עליהן שמים כלים לייבוש,
העגלות נמצאו מלוכלכות.
מדפי נירוסטה נמצאו מלוכלכים באבק ובפגרי חרקים .קירות קרמיקה נראו לא
נקיים .צנורות שטיפה זרוקים על הרצפה ,ללא אקדח קצה .קערות פלסטיק להכלת
ירקות ,נמצאו רטובות אחת בתוך השניה )ליקויים בתהליך ייבוש כלים ,המביא
להתרבות חיידקים ועלול להוביל לזיהום מזון(.
 .3אחסון כלי נקיון של המטבח נראו בשטח המטבח עצמו ,בניגוד לנהלים.
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פוטנציאל לזיהום צולב.
 .4נקיון כלים וכלי בישול :תנור קומביסטימר נמצא לא נקי .בנוסף ,יש לוודא
קיומו של מז"ח על קו המים המזין את הקומביסטימר ,כנדרש.
 .5אזור הבישול :מדפי נירוסטה אינם נקיים .נראו באזור זה ,שקיות פתוחות של
אטריות ,אורז ,תבלינים ואבקות מרק .השקיות היו פתוחות לרווחה ,חשופות
לחדירת מזיקים ,מלוכלכות וחלק מתכולתן שפוך על המדפים .הקירות באזור הבישול
מלוכלכים בשאריות שמן ,פחי הזבל שבשימוש המטבח בלויים ומלוכלכים.
אזור חלבי:
קיימים ליקויים מבניים -סדקים ושברים בציפוי קרמיקה ובקיר עצמו ,המהווים
פוטנציאל להסתתרות מזיקים ונפילת שברי קיר אל המזון.
אזור הטיפול בלחם :מאוחסן ציוד רב שאינו בשימוש ,הצובר אבק וליכלוך ומקשה
על התנהלות העבודה .נראו קרטונים ריקים מאוחסנים באזור -פוטנציאל לזיהום
צולב.
שיטת הבישול:
ע"פ הציוד הקיים ,שיטת הבישול אמורה להיות "בשל  -הגש" .ע"פ הבנתי ,המטבח
מבשל לימי חג ושבת .יש לקבל את אישור הנפה המטפלת לשינוי שיטת הבישול
הכרוכה בין היתר בהיערכות מבחינת ציוד מתאים ,על כל המשתמע מכך.
מחלקה סיעודית ג':
בחדר אוכל קיים מקרר המשמש לאחסון אוכל פרטי וגם מזון לדיירים )מעדני חלב(.
יש להפסיק לאלתר התנהלות זו .יש לבצע הפרדה בין אחסון מזון בקירור המיועד
לדיירים ,לאחסון מזון פרטי כלשהו )הן של עובדים והן של דיירים(.
במחלקה זו חסר מטבחון קצה כנדרש .המטבח משותף לשתי מחלקות ,משמש לשטיפת
כלים בלבד .חלוקת המזון נערכת ישירות מהגסטרונומים שעל גבי עגלה ,המוצבת
במתחם חדר האוכל -לא תקין.
מחלקה סיעודית ב' :בתוך חדר מלתחת עובדים ,מאחסנות עגלות נקיון וסמרטוטים-
פוטנציאל לזיהום צולב.
תחזוקת מבנה :יש לצבוע את קירות החדרים ,מעקה תמיכה בפרוזדורים ,לבצע
תיקוני טיח.
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מקלחות דיירים :במחלקה סיעודית ב' קיימים  36דיירים ,קיימת קבועה סניטרית
אחת בלבד למקלחת ,וארבעה תאי שרותים כולם בחדר אחד .בחישוב שערכתי מנתונים
שהתקבלו בבקרה ,נערכת רחצה כל יום ,במשך שעתיים ל 18-דיירים .יוצא שכל דייר
מקבל  7דקות הכוללות :הפשטה ,הלבשה ,רחיצה ,הושבה ,הובלה -הנתונים הנ"ל
)מספר קבועות סניטריות( אינם תואמים את פרוגרמת .2016
הערה לגבי זמינות המסמכים בעת הבקרה:
המסמכים בנושא בריאות הסביבה מפוזרים בין אנשי מקצוע שונים ,הדבר מקשה על
ביצוע הפיקוח .על המסמכים להיות זמינים לצרכי פיקוח ,גם אם איש צוות נעדר.
יש לרכז המסמכים בנושא בתיק בריה"ס.
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89%

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

כוח אדם:
במוסד מועסק רוקח בהיקף משרה של  12שעות שבועיות אשר עונה לדרישות תקן רוקח
בבי"ח סיעודי.
יש לציין לשבח כי הנהלת המוסד גם מעסיק רוקחת קלינית לייעוץ ובדיקת טיפול
תרופתי של הדיירים בהיקף של  7שעות חודשיות.

החוזקים בעבודת הרוקחות:
פעילות הרוקח/ת במוסד
* שירותי הרוקחות מאוד מקצועיים ומנוהלים לפי הדרישות.

חדר שירותי רוקחות במוסד
* נוספו מגירות אחסון בחדר שירותי רוקחות ,וכעת התרופות מסודרות בתנאים יותר נאותיים בהשוואה לבקרה
הקודמת.

שירות רוקחות מוסדיים  -רכש אספקה וביעור תרופות
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* ישנה אספקה סדירה של תרופות ושמירה על מלאי מתאים לטיפול שוטף והולם בדיירים.

שירותי רוקחות מוסדיים  -בקרה רוקחית במוסד
* הבדיקה של הטיפול התרופתי מתבצעת על ידי הרוקחת הקלינית באופן ייסודי ומקצועי מאוד.

אחסון תרופות במחלקות אשפוז
* תרופות במחלקות מאוחסנות בתנאים נאותים.

תרופות אישיות במחלקות אשפוז
* תרופות אישיות מסומנות כנדרש.

תחומים הטעונים תיקון ושיפור:
שירות רוקחות מוסדיים  -אחסון וסידור תרופות ותוקפן
* יש להצטייד במקרר תרופות התואם לדרישות נוהל מס'  126של האגף .יש לנטר טמפ' חדר התרופות ומקרר
התרופות בהתאם לדרישות נוהל מס' .126

שירותי רוקחות מוסדיים  -בקרה רוקחית במוסד
* יש לנהל יומן התערבות בטיפול התרופתי של כל הדיירים ולעדכנו אחת לחצי שנה.

אחסון תרופות בקרור במחלקות אשפוז
* יש להצטייד במקררים ומדי טמפרטורה התואמים דרישות נוהל מס'  126עבור כל המחלקות.

תרופות אישיות במחלקות אשפוז
* יש להקפיד להחליף את טיפות העיניים לאחר שפג תוקפן.

מתן תרופות במחלקות אשפוז
* יש לעדכן את רשימת התכשירים האסורים לכתישה במחלקות.

בקרת סמים מסוכנים במחלקה  -בי"ח שאין בו בית מרקחת
* יש להצטייד בכספות יותר מרווחות כדי להכיל את כל הכמות של הסמים המסוכנים במחלקה.
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נספח ג'
תקן מול מצבה  -כוח אדם מקצועי  -רפואה סיעוד ומקצועות הבריאות
ל 130 -מיטות ברישוי ול 125-מיטות בפועל

רופא/ה
אח/ות
אח/ות מעשי/ת
אח/ות מוסמכ/ת
אח/ות ראשי/ת
סגנית אחות
כח עזר
עובד/ת סוציאלי/ת
פיזיותרפיסט/ית
מרפא/ה בעיסוק
מדריכ/ת תעסוקה
דיאטנ/ית
רוקח/ת
קלינאי/ת תקשורת
1
3
4
10

3
4

10

תקן כוח אדם
נדרש מינימלי
ברוטו

כוח אדם בפועל
ברוטו

פער

פער באחוזים

1.83
23.04
0.00
23.04
1.00
0.33
43.27
1.32
1.83
0.66
1.95
0.66
0.26
14.67

2.32
24.40
8.40
15.99
1.00
0.33
44.32
2.45
1.87
0.71
2.31
0.66
0.35
17.67

0.49
1.36

27.21
5.90

-7.04
0.00
0.00
1.05
1.13
0.04
0.05
0.36
0.00
0.09
3.00

-30.57
0.00
0.00
2.43
86.13
2.18
8.33
18.46
0.00
35.60
20.45

חישוב התקן הוא בשעות שבועיות ולא באחוזי משרה .למקצועות,קלינאי/ת תקשורת.
אחיות = מעשיות  +מוסמכות.
אחיות מוסמכות כולל בתוכו את תפקידי הניהול הסיעודי.
שעות יעוץ ותקינה לחודש.
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נספח ג'
תקן מול מצבה  -כוח אדם מנהלי ומשקי
ל 130 -מיטות ברישוי ול 125-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

1.00

1.00

0.00

0.00

1.19
0.90
0.90
1.00
3.61
5.60
0.61
0.32
1.19

2.00
1.00
1.00
1.00
5.00
7.00
1.00
1.00
2.00

0.80
0.09
0.09
0.00
1.39
1.40
0.38
0.67
0.80

67.88
10.80
10.80
0.00
38.50
25.00
62.94
207.78
67.88
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נספח ד '
רמת איכות הטיפול
 0.00:מתאריך 09.09.2015:
ניקוד אחרון לפי בקרה אחרונה
72.00
ניקוד מותאם אחרון לפי בקרה אחרונה :
שיוך לפרוגרמה חדשה על פי הצהרת המוסד :
זמן הרישוי טרם הבקרה הנוכחית  24:חודשים תאריך סיום הרשיון 01.11.2017 :
התאמת המחלקה לתשושי נפש לתנאי המכרז:כן
תאריך הבקרה 28.09.2016 :
התאמת המחלקה לתשושי נפש לתנאי המכרז לפי הבקרה הנוכחית  :לא רלוונטי

ניקוד

אמות מידה לרמת איכות הטיפול
סכום ציוני הבקרה

16.00

בריאות הסביבה

0.00

שיעור אחיות עם קורס על בסיסי בגריאטריה

0.00

שיעור אחיות עם תואר אקדמי

0.00

קורסים\עדכון ידע לצוות

4.00

חת"ש צוות בין  8-24שעות שנתיות

0.00

חת"ש צוות מעל  24שעות שנתיות

2.00

מומחיות רופא הבית

0.00

יועצים

8.00

נאמני נושא ועברו הכשרה כנדרש

3.00

הדרכה מרוכזת ב 2-תחומים לפחות

3.00

עיבוד נתונים בתחום  1לפחות

2.00

מנהל רפואי שהינו גריאטר

0.00

יש אישור למתן IV

2.00

רישום ע"פ נוהל IV

1.00

רישום ע"פ נוהל  + IVנוכחות אחות מוסמכת בכל משמרת

1.00

רשומה רפואית ממוחשבת לכל המקצועות

2.00

תקשורת רפואית ממוחשבת לכל המקצועות

2.00

סה"כ )ללא משך רישוי(

46.00
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