גירסה 00001:
תאריך ראשון הפצה לאינטרנט18.08.2016 :
תאריך אחרון הפצה לאינטרנט18.08.2016 :

דו"ח בקרה מיום 18.07.2016
במוסד :בית אבות ע 'ש היילפרן
בישוב :אשקלון ,מחוז אשקלון

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

לשכת בריאות מחוז אשקלון

תאריך18.08.2016 :

לכבוד
ד"ר פקנייבה ניקדם
מנהל/ת רפואי/ת
בית אבות ע 'ש היילפרן )קוד מוסד (23612
אבשלום חביב 6
אשקלון 78505

סימוכין500039127 :

ד"ר נכבד/ה,
הנדון :סיכום הבקרה ב"בית אבות ע 'ש היילפרן" מיום 18.07.2016
מצ"ב דו"ח הבקרה שנערכה במוסדכם ,ביום .18.07.2016
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 פרנקל טניה
גריאטרית מחוז אשקלון
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 דרור גוברמן ,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 ,לשכת בריאות אשקלון מחוז אשקלון.
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 אשקלון

דו"ח הבקרה
תאריך18.08.2016 :
בית אבות ע 'ש היילפרן ) ( 23612
אבשלום חביב  6אשקלון
תאריך הבקרה18.07.2016 :

סימוכין500039127 :

.1

בתאריך  18.07.2016נערכה בקרה תקופתית במהלך תקופת רישוי קיים ,בבי"ח הגריאטרי ,ע"י צוות מחוז
אשקלון .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  :ד"ר פקנייבה ניקדם מ.ר.25003.

להלן הרכב הצוות ותחום בקרתו:
.4
גברת ד"ר פרנקל טניה ,גריאטרית מחוז אשקלון.
* רפואה
* טיפול סיעודי

-

גברת גולדינר סבטלנה ,אחות מפקחת מחוז אשקלון.

* תזונה

-

גברת רות לוי ,דיאטנית.

* פיזיותרפיה

-

גברת וטורי הילה ,מרכזת תחום בקרה.

* ריפוי בעיסוק

-

גברת קוצ'ינסקי אולגה ,מרכזת תחום בקרה.

* עבודה סוציאלית

-

גברת פרחיה בקר ,מרכזת תחום בקרה.

* בריאות הסביבה

-

גברת אזולאי אסתי ,מרכזת תחום בקרה.

* רוקחות

-

גברת שימס טאטיאנה ,מרכזת תחום בקרה.

כללי:
מוסד ציבורי ותיק ,מתוחזק היטב ,מאוד אסטטי .קיימת גינה מרווחת עם מתקני
ילדים ומקומות ישיבה מוצלים לשימוש הדיירים ובני משפחותיהם.
המוסד נמצא בתהליכי בנייה ושדרוג לצורך התאמת תנאים פיזיים לדרישות פרוגרמה
 :2016במקום מחלקה סיעודית גדולה ישנה ,בונים  2מחלקות סיעודיות חדשות ל36-
מיטות כל אחד .כעת דיירים סיעודיים ממחלקה ישנה הועברו למחלקת תשושים חדשה
עפ"י אישור משרד הבריאות.
בתוכנית שדרוג מחלקה סיעודית ב' ומחלקה לתשושי נפש.
חלונות המוסד ממוגנים.
בנוסף למחלקות סיעודיות ותשושי נפש ,במוסד קיימות  2מחלקות לתשושים) .סה"כ
כ 100-דיירים תשושים(.
לבי"ח רישיון ל 158 -מיטות מהן:
סה"כ מיטות במח' סיעודיות128 :
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תאריך18.08.2016 :

בית אבות ע 'ש היילפרן ) ( 23612
אבשלום חביב  6אשקלון
תאריך הבקרה18.07.2016 :

סימוכין500039127 :

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
47
52
תבור
39
40
כרמל
36
36
גלבוע
33
30
סב ימים
155
158

מס'
סיעודיים

מס'
תשושי
נפש

מס'
סיעודי
מורכב

בבי"ח
מס'
מס'
שיקומים תשושים כללי

47
39
36
122

3
2
33
33

0

0

סה"כ שהו במחלקות  155מאושפזים בפועל.
להלן תמהיל המאושפזים לפי הגורמים המממנים הבאים:
 137מטופלים במימון משרד הבריאות.
 24מטופלים במימון פרטי.
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בית אבות ע 'ש היילפרן ) ( 23612
אבשלום חביב  6אשקלון
תאריך הבקרה18.07.2016 :

תאריך18.08.2016 :
סימוכין500039127 :

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.06.03.2017 :

רשיון :IV
לבי"ח הרשאה למתן טיפול למחלות חריפות )טיפול תוך ורידי(  ,למטופלים השוהים בו באופן קבוע.

נקודות נוספות לציון:
צוות המוסד נותן טיפול טוב בכל התחומים ,שואף למצויינות .מתקיימות פעילויות
תרבותיות חברתיות מגוונות בשיתוף צוות רב מקצועי לרווחת הדיירים.
הנהלת המוסד מעודדת השתלמויות מקצועיות של הצוות.
יחד עם זאת ,יש לציין אשפוז יתר במחלקה לתשושי נפש )הוכנסו מיטות נוספות
לחדרים וחדר רופאים הוסב לחדר אשפוז( .כעת המחלקה לתשושי נפש לא עומדת
בדרישות משרד הבריאות .על הנהלת המוסד להקפיד על קליטת מטופלים בהתאם למכסת
המחלקות על פי רישיון המוסד.

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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בית אבות ע 'ש היילפרן ) ( 23612
אבשלום חביב  6אשקלון
תאריך הבקרה18.07.2016 :

תאריך18.08.2016 :
סימוכין500039127 :
נספח א'

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

)(5
כ.טוב מאוד
87-93
X

X

תזונה

X

פיזיותרפיה

X

ריפוי בעיסוק

X

עבודה סוציאלית

X
X

בריאות הסביבה
רוקחות

)(4
טוב
80-86

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

X
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בית אבות ע 'ש היילפרן ) ( 23612
אבשלום חביב  6אשקלון
תאריך הבקרה18.07.2016 :

תאריך18.08.2016 :
סימוכין500039127 :

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
-

כוח אדם:
המנהלת הרפואית מומחית לרפואה פנימית וגריאטריה ,מעורבת בטיפול פרטני של
דיירי המוסד ,בודקת את כל המטופלים החדשים קרוב לקבלתם למוסד יחד עם רופא
הבית .משתתפת בבניית תוכנית טיפול ,משתתפת בישיבות צוות רב מקצועי.
רופאות הבית הן רופאות כלליות ,עברו השתלמות בתחום הגריאטריה .כל הרופאות
מבצעות כוננויות .בנוסף למנהלת הרפואית במוסד עובד יועץ גריאטרי אחר .קיימת
חלוקת עבודה בין יועץ גריאטרי למנהלת המוסד .במוסד מועסקים באופן קבוע רופא
עיניים ,רופא פסיכיאטר ,מרפאת שיניים שנמצאת במבנה המוסד ,נותנת שירות
מקצועי לדיירי המוסד.

החוזקים בעבודת הרפואה:
עבודת המנהל הרפואי
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* הכשרת מנהל רפואי  :מומחה בגריאטריה
* היערכות מוסדית להתמודדות עם זיהומים  :קיום נוהל פנימי
* הסדר יועץ גריאטרי  :קיים
* תעוד הייעוצים בתחום גריאטריה  :מלא
* יישום התחומים לשיפור מהבקרה הקודמת  :מלא

קשר עם משפחות
* זמינות הרופא למשפחות תכנון ותיעוד השיחות בקבלה ,אחת לתקופה ובמצבי משבר  :מלא
* דיון בקבלה/תקופתי ,על מצבי סוף החיים ,קיום הנחיות מקדימות  :מתקיימים

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

הוראות רפואיות והוראות למתן תרופות
* הוראות מתן תרופות אנטי פסיכוטיות  -רישום ,דיון ונימוק  :תקין

בדיקה תקופתית אחת ל  3 -חודשים
* התייחסות לבעיות חדשות וממצאים חדשים רלבנטיים  :מלאה

פעילות צוות רב מקצועי במחלקה
* תדירות ישיבות הצוות לגבי כל חולה  :טובה
* מתקיימות ישיבות צוות רב מקצועי לצורך דיון על הגבלות פיזיות.

תחומים הטעונים תיקון ושיפור:
רופא בית
* מומלץ לאפשר לרופאה חדשה במוסד השתלמות בתחום הגריאטריה.

מעקב רפואי שוטף
* במוסד נותנים טיפול אנטיביוטי דרך הוריד ,אך תיעוד בתיק לא נעשה עפ"י הנוהל .לתיקון.
* יש לשפר תהליכי טיפול ותיעוד באבחון וטיפול בעיות משקל והזנה.
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דו"ח אירוע חריג
* יש לבחון מחדש את התנהלות הצוות בטיפול באירוע חריג ,מומלץ לבנות תהליכי עבודה ותיעוד ברורים.

רפואה מונעת ורפואה פליאטיבית
* יש להמשיך תהליך חיסוני צוות עפ"י נהלי משרד הבריאות.

הערות לסיכום:
טיפול בתחום הרפואה ניתן ברמה טובה.
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94%

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 העור תנועתיות ותנוחהקשר עם המשפחה
 עדכון מקצועי הדרכה והערכת הצוות טיפול בכאב מניעת זיהומים -זכויות החולה

תיאור כללי:
בית חולים סיעודי ותיק ,מחובר לקהילה ובו מגוון מחלקות ,כולל  3מחלקות
סיעודיות מחלקה לתשושי נפש ו 2 -מחלקות לתשושים.
בשנה האחרונה התחלפה האחות הראשית וסגניתה .מנהלת סיעוד חדשה  8חודשים
בתפקידה ,בעלת תואר  MAבסיעוד עם ניסיון רב בתחום הגריאטריה וניהול מוסד
סיעודי .סגנית אחות ראשית לומדת לתואר ראשון בסיעוד ,קיימת חלוקת תפקידים
ושיתוף פעולה בינה לבין האחות הראשית.
מנהלת הסיעוד מעורבת בכל תחומי הטיפול בדייר ,פועלת להעצמת הסיעוד במוסד,
שותפה פעילה בצוות רב מקצועי.
תחום הסיעוד מנוהל היטב על פי תוכניות עבודה מובנות ,נבנו תהליכי עבודה
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אחידים בכל המחלקות בהתאם לנהלים פנימיים ,מתקיימים בקרה ופיקוח פנימיים.
פועלות אחיות נאמנות נושא בעלות הכשרה מקצועית רלוונטית בכל התחומים
הנדרשים.

כוח אדם:
צוות סיעודי יציב ,ותיק ,נאמן למקום העבודה.
הנהלת המוסד פועלת לגיוס כוח אדם נוסף ,התקבלו מספר אחיות מוסמכות חדשות.
תקינת אחיות ומטפלים בהתאם לנדרש.

החוזקים בעבודת הטיפול סיעודי:
כללי
* האח/ות הראשי/ת בעלת ידע וניסיון מקצועי בתחום גריאטריה.
* נעשתה עבודת צוות יסודית תוך התייחסות להערות מהבקרה הקודמת.
* קיימים תהליכי בקרה פנימיים תקופתיים הנעשים באופן שיטתי ומובנה.
* מתקיימת פעילות חוץ מוסדית להנאת המטופלים.

כוח אדם
* קיים צוות יציב ותחלופת הצוות נמוכה.

אומדן סיעודי ורישום אנמנזה
* קבלה סיעודית טובה ,כוללת את כל האומדנים הנדרשים.

תכנית טיפול בקבלה לאשפוז
* לכל מטופל נבנתה תוכנית טיפול סיעודי בהתאם לצרכיו היחודיים .

הבטחת הסביבה
* נערך ניתוח אירועיים חריגים של שנת  ,2015הוסקו מסקנות בהתאם לממצאים.

עדכון מקצועי
* הוקמו ועדות מקצועיות בנושאים שונים.
* מתקיימת פעילות חת"ש בהיקף רחב.
* צוות סיעודי משתתף בהשתלמויות מקצועיות.
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* צוות רב מקצועי עבר הכשרה מקצועית בתחום פליאטיבי ,מתקיימת פעילות בנושא

תחומים הטעונים תיקון ושיפור:
כוח אדם
* יש להקפיד על ביצוע פעילויות המותרות לצוות סיעודי )אחיות מוסמכות ,מעשיות וכוחות עזר( על פי חוזר מנהל
הסיעוד מס' 101\14
* יש להקפיד שאחיות מעשיות לא יחרגו מתחום סמכותן.

הבטחת הסביבה
* ברשומות הסעודיות ,יש להקפיד על חתימת אחות ברורה כנדרש בנוהל.
* יש להקפיד להתאים גובה השולחנות לכיסאות הגלגלים על מנת לשפר את היכולות התיפקודיות של המטופלים
בזמן תעסוקה ואכילה.

תקשורת
* יש להקפיד על שיתוף כל אנשי הצוות בישיבות צוות רב מקצועי.

הזנה והאכלה
* בדיווח סיעודי חסרה התייחסות לתנודות במשקל של המטופל ולבעיות הקשורות באכילה.

הפרשות
* יש להרחיב פעילות מוסדית בנושא שימור שליטה בקרב מטופלים רלוונטיים.

קשר עם המשפחה
* בחלק מהתיקים שנבדקו נמצא תיעוד שיחות עם משפחות דל ולא מפורט מספיק.

עדכון מקצועי
* מתקיימות הדרכות מגוונות של מטפלים במוסד .על הנהלת הסיעוד לבנות תוכנית מוסדית להכשרת מטפלים
בהתאם לדרישת הנוהל מס' 2.1.2

מניעת זיהומים
* קיים תיעוד חלקי של חיסוני עובדים ,יש להמשיך לפעול בהתאם לדרישת הנוהל רוחב מס' 0.4.11

תחומים שלא נבדקו/לא רלוונטי:
הבטחת הסביבה
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* בחלק מדוחות אירוע חריג הסקת מסקנות הן כוללניות ולא רלוונטיות לאירוע ספציפי.
הערות לסיכום:
תחום הסיעוד מנוהל היטב ,הטיפול הסיעודי במוסד ניתן ברמה טובה עם דגש
לצרכים יחודיים של המטופל.
חשוב להמשיך בתהליכים ולהבטיח רצף פעילות מקצועית בסיעוד.
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93%

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:
במוסד ,מטבח מרכזי עם כוח אדם במהלך כל היום .במטבח מתבצע בישול של כל
הארוחות ,אפיה ,וטחינת המנות.

כוח אדם:
דיאטנית וותיקה במקצוע ובתחום הגריאטריה מנהלת את תחום התזונה במוסד .סה"כ
ישנן ארבע דיאטניות אשר עובדת סה"כ  32ש"ש בפריסה של  4ימים בשבוע .אחת
מהדיאטניות חזרה מחופשת לידה לפני מספר שבועות כאשר בהעדרותה עבדה דיאטנית
מחליפה.
הדיאטניות עורכות ישיבות מקצועיות.

החוזקים בעבודת התזונה:
כללי
* קיים דיון חודשי עם המנהלת הרפואית על הדיירים עם הזנה אנטראלית .ישנו טופס מעקב ותיעוד בגיליון
התזונתי.
* הדיאטניות יצאו לקורס הערכה פיזיקלית ראש צוואר של משרד הבריאות .יש ליישם את הידע בהערכות
התזונתיות.
* הדיאטניות עורכו הדרכות לצוותים -על סכרת ,על האכלה דייר דמנטי ,על מזון טחון וגודלי מנה .וגם ערכו עבור
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הצוות על תזונה נכונה.
* הדיאטניות שותפות בפרויקט עצירות מוסדי.

ניהול כוח אדם
* רצף הטיפול התזונתי נשמר למרות שינויים בכח אדם בשירות התזונה.

איכות ובטיחות המזון
* נעשו שינויים בתפריטים על מנת לצמצם שימוש במזון מתועש.
* חידוש ציוד במטבח  -סירים לשמירת חום של מזון הטחון.

גודלי מנה/גיוון
* מוגש בארוחת צהריים מנה של סלט ירקות חיי בנוסף למנת ירקות מבושלים.

רשומות מחלקתיות
* פיתוח דרכי עבודה במטבח ע"י שימוש בלוח מחיק לרכז רשומות מחלקתיות על מנת ליעל הזמנות מהמטבח
בכמויות הנדרשות.

הגשת ארוחות צהריים  -תצפית
* ניכרת ההתאמה האישית לדיירים בזמן הארוחות על ידי התאמת כלי האוכל/סכו"ם ,אופן ההגשה.
* ניתנת חשיבות רבה למתן אמצעים לשמירת תפקוד עצמאי באכילה.
* קיים שיפור בתדירות ובתעיד ביקור הדיאטנית בארוחת ערב לאחר שהוכנס בתוכנית עבודה שנתית.

התנהלות הטיפול התזונתי מטופל חדש  -תיעוד ברשומה התזונתית
* נבנה טופס מסודר לשיחה עם הדייר /משפחה בקבלה .סיכום השיחה מתועדת בגיליון התזונתי.

התנהלות הטיפול התזונתי מטופל במצב תזונתי לא תקין  -תיעוד ומעקב
* תחום הטיפול והמעקב התזונתי מנוהל במקצועיות רבה ובקפדנות.
* קיימת תקשורת מסודרת בין אנשי הצוות.

יישום והלימה
* הוחל תהליך לקדם כתיבה אחידה בגיליון התזונתי .יש להמשיך וליישם.

תחומים הטעונים תיקון ושיפור:
כללי
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* יש למסד תהליכי עבודה עם הקלינאי תקשורת בנושא מרקמים )מוצקים ונוזלים( באשר קביעת ,יישום ופיקוח .כמו
כן ,יש לתת את הדעת על מתן נזלים עם מסמיך לכלל הדיירים המקבלים מרקם טחון.

גודלי מנה/גיוון
* בסופי שבוע ,מוגש פרי משומר למרקם רגיל/רך ורסק תפו"ע משומר למרקם טחון .רצוי לטחון את הפרי הרגיל/רך
עבור מרקם טחון על מנת לתת גיוון בפירות במרקם הטחון.
* מרקם רך/טחון :מומלץ לתת תחליף לסלט ירקות חי המוגשת בארוחת צהריים שאינה מתאימה למתקשים
בלעיסה או בליעה )לדוגמא :סלט כרוב(.

רשומות מחלקתיות
* יש להרחיב טופס גודל מנה.
* רצוי לערוך ישיבת צוות רב מקצועי בנוכחות כל אנשי הצוות.

התנהלות הטיפול התזונתי מטופל חדש  -תיעוד ברשומה התזונתית
* תהליך קבלת דייר יכול להתרכש בכמה שלבים ,אך חשוב לסכם את המצב התזונתי המלא תוך חודש מהקבלה.

התנהלות הטיפול התזונתי מטופל במצב תזונתי לא תקין  -תיעוד ומעקב
* יש לתעד סיכום/דיון /החלטות רלוונטיות מישיבת צוות רב מקצועי בגיליון התזונה.

יישום והלימה
* יש לוודא כי רישום תוספי תזונה ,כולל מינון ,הינו תואם לפועל.

הערות לסיכום:
עבודת הדיאטניות במוסד מקצועית .ישנה התייחסות לליקויים מהבקרה הקודמת.
חשוב לקדם תהליכי עבודה עם הקלינאי תקשורת על קביעת מרקמים לדיירים והטמעת
ההמלצות.
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הבקרה בתחום הפיזיותרפיה כללה את הנושאים הבאים:
כללי
כוח אדם
 פרופיל המטופלים במוסד ארגון השרות אבחון פיזיקליטיפול פרטני
טיפול בקבוצה
מעקב פיזיקאלי ותיעוד הערכה תקופתית
טכנולוגיה לישיבה וניידות
הדרכה ,השתלמות ותקשורת בין צוותית
תנאים פיזיים
ציוד טיפולי
ציוד ואביזרי עזר לניידות
-

תיאור כללי:
המוסד נמצא בעיצומה של תקופת בנייה שבסופה  ,בין היתר ,עתיד להיות חדר
פיזיותרפיה חדש ופונקציונלי  ,העונה על כל דרישות המכרז

כוח אדם:
לא חלו שינוים בכוח האדם בשנה האחרונה

החוזקים בעבודת הפיזיותרפיה:
כוח אדם
* תקן כוח אדם  :מלא
* פריסת שעות  :יעילה

פרופיל המטופלים במוסד
* נראה שתדירות הטיפולים השבועית מותאמת אישית לצרכי המטופל

ארגון השרות
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* מנהל השרות עומד בדרישות הנוהל )ותק מקצועי ,הכשרה על בסיסית(  :כן
* בבית החולים ,מנהל/ת שרות ותיק/ה ומנוסה בתחום הגריאטריה.

אבחון פיזיקלי
* אבחון פיזיקלי ראשוני תוך  5ימים מקבלת המטופל  :מבוצע

מעקב פיזיקאלי ותיעוד הערכה תקופתית
* מעקב פיזיקאלי מתועד לפחות אחת ל 3-חודשים לכל המאושפזים  :קיים

טכנולוגיה לישיבה וניידות
* קיים מגוון כיסאות גלגלים המותאם לצרכי המטופלים.
* שניים מתוך שלושת הפיזיותרפיסטים עברו הכשרה מקיפה בתחום טכנולוגיה מסייעת לניידות

הדרכה ,השתלמות ותקשורת בין צוותית
* הדרכה פרטנית לעובד חדש  -שאינו פיזיותרפיסט  :מתקיימת
* מנהל/ת השרות בוגר/ת קורס על בסיסי בגריאטריה.
* יש להקפיד על רישום תאריך ההדרכת ותאריך תחילת עבודה של המודרך

ציוד טיפולי
* ציוד ע"פ הנדרש בנוהל כולל ציוד מתכלה  :קיים
* ציוד נוסף לנדרש בנוהל  :קיים

תחומים הטעונים תיקון ושיפור:
אבחון פיזיקלי
* יש להנהיג שימוש במדדים אוביקטיביים שיאפשרו מעקב אחרי יישום תכניות הטיפול וכן מעקב לאחר שינויים
במצב הבריאותי והתפקודי של המאושפזים

טיפול פרטני
* בחלק מהמקרים לא ניתן לקבל תמונה לגבי מימוש תכנית הטיפול בשל היעדר מדדים אוביקטיביים.

טיפול בקבוצה
* בטיפול פיזיותרפי בקבוצה יש להגביל את מספר המשתתפים

מעקב פיזיקאלי ותיעוד הערכה תקופתית
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* נמצאו מספר מעקבים בהם נעשתה חזרה על נתוני הקבלה במקום עדכון לגבי יישום תכנית הטיפול והשפעתה על
מצבו התפקודי של המטופל

טכנולוגיה לישיבה וניידות
* מומלץ להתייעץ עם הפיזיותרפיסטים גם לפני רכישת ציוד כגון מיטות,מזרנים ,כסאות ישיבה ושולחנות
* פרויקט התאמת גובה השולחנות לא יצא לפועל לכן ההתאמה עדיין חלקית

הדרכה ,השתלמות ותקשורת בין צוותית
* יש להגביר את השתתפות הפיזיותרפיסטים בהשתלמויות רלוונטיות לעבודתם במוסד

ציוד ואביזרי עזר לניידות
* יש להמשיך בהצטיידות הדרגתית במיטות פאולר  HI-LOובמזרנים מותאמים לפצעי לחץ  .כמו כן מומלץ לתכנן
רכישה של מנוף עמידה .
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87%

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:
במוסד עובד צוות חדש .מנהלת שירות החלה את עבודתה לפני כשנה בהיקף משרה
 27.5ש"ש מתוכן  10ש"ש מוקדשות למחלקות התשושים .היא עובדת  5בקרים בשבוע.
מרפא בעיסוק נוסף עובד פעמיים בשבוע .סה"כ בריפוי בעיסוק  33.5ש"ש.
מלפני חודשיים התקבלה עובדת נוספת שסיימה לימודי ריפוי בעיסוק אך טרם קיבלה
רשיון עיסוק במקצוע כמתבקש בחוק מקצועות הבריאות .עובדת כעת כסייעת ריפוי
בעיסוק -פעם בשבוע  7ש"ש.
תעסוקה  -מדריכה אחת סיימה את עבודתה לפני כחודש וכעת שאר המדריכות
מתחלפות לפי הסבב ונותנות מענה זמני .מדריכה אחרת נמצאת בחופש מחלה ממושך
ובמקומה עובדת מדריכה מחליפה .כמו כן במוסד יש רכזת תעסוקה וותיקה במוסד
שאחראית גם על מחלקת התשושים.

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.
* ההערכה מתבצעת כנדרש .כוללת אבחון מוטורי וסנסורי ,אבחון קוגניטיבי והערכת .A.D.L
* התוכניות מתייחסות לטיפול בריפוי בעיסוק והפעלה מותאמת במסגרת התעסוקה.
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הכרת מטופל חדש ע"י מדריכ/ת תעסוקה
* מדריכת התעסוקה מקיימת היכרות ראשונית עם כל המטופלים ,כנדרש על פי הנהלים.

פעילות בתעסוקה
* קיימת פעילות תעסוקתית מגוונת התואמת את צרכי המטופלים ויכולותיהם.
* תוכנית הפעילות מגוונת ומתבצעת באופן קבוצתי ופרטני וכוללת תנועה ,אקטואליה ,משחקים קוגניטיביים ,יצירה
ועוד.
* מתקיימת פעילות קבוצתית מגוונת מותאמת ומתועדת כנדרש.
* מתקיימת הפעלה קבוצתית מידי יום כנדרש.
* מתקיימת הפעלה של קבוצות נושא אחת לשבוע כנדרש.

תנאים פיזיים וסביבה
* קיים חדר רפוי בעיסוק המשמש לצרכי ביצוע ההתערבות וכן משמש כמשרד.
* התעסוקה מתקיימת בחדרי האוכל שהינם 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.
* קיים לוח התמצאות רב תרבותי.

ציוד ואביזרים
* ציוד ואביזרים לטיפול בריפוי בעיסוק  :קיים כנדרש
* קיים ציוד ברפוי בעיסוק הכולל סדים.
* הציוד לטיפול בריפוי בעיסוק כולל מחשב המחובר לאינטרנט.
* הציוד לטיפול בריפוי בעיסוק כולל מחשבים ותוכנות מתאימות.
* קיימים חלקי אבחונים שמתאימים לאוכלוסייה.
* קיים ציוד לחדר סנוזלן.
* קיים ציוד עשיר ,מגוון ומותאם להפעלה פרטנית וקבוצתית בתעסוקה.
* קיימים משחקים ואמצעי הפעלה שנבנו על ידי הצוות ומותאמים לצורכי האוכלוסייה.
* קיים ציוד נלווה הכולל טלוויזיה במסך רחב ,מערכת שמע ו .DVD
* קיים ציוד נלווה הכולל מחשבים לתעסוקה.
* קיימות ערכות נושאים מגוונות עשירות ומתחדשות.
* לאחרונה נרכשו  8נגני מוסיקה  MP-4עם אוזניות ,חומר לסדים ,אביזרים להפעלה מוטורית -קונוסים ומשקולות.
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הדרכה ותקשורת
* מנהל/ת שירות הריפוי בעיסוק והתעסוקה מקיימת ישיבות צוות עם מדריכות התעסוקה לפחות אחת לחודש
כנדרש בנהלים .קיים דיווח כנדרש.
* קיימים רישומים המעידים על קיום פגישות הדרכה פרטנית של מנהלת שירות הריפוי בעיסוק עם מדריכות
התעסוקה.
* המרפא/ה בעיסוק משתתפ/ת באופן קבוע בישיבות הצוות הרב מקצועי .עדות לכך קיימת ברישומים.
* מנהלת השירות השתתפה בתוכנית החת"ש של המוסד במשותף עם פיזיותרפיה על ישיבה נכונה.

העשרה ונהלים
* השתלמות והתפתחות מקצועית  :יש למרב"ע ולמדריכה
* המרפא/ה בעיסוק השתתפ/ה בקורסים מקצועיים בתחום הגריאטריה ,בימי עיון ובהשתלמויות.
* חלק ממדריכות התעסוקה עברו את הקורס הבסיסי למדריכות תעסוקה בגריאטריה.
* מתקיימות מסיבות בימי הולדת ובחגים.
* לאחרונה קבוצה של דיירים סיעודיים יצאה לטיול במרינה אשקלון.

תחומים הטעונים תיקון ושיפור:
הערכה בקבלת מטופל  -קבלת מטופל חדש ע"י מרפא/ה בעיסוק
* חלק מתוכניות ההתערבות מנוסחות באופן כללי וכוללני ללא התייחסות מספקת לצרכיו וליכולותיו הייחודיים של
כל מטופל.

הערכת מעקב בקבלת מטופל
* יש לעדכן את מטרות ותוכנית ההתערבות לכלל המטופלים.
* לא בכל המקרים יש עדכון של מטרות טיפוליות ותדירות.

ישום תכנית הטיפול
* יש מקום לשיפור בבחירת מוקדי טיפול .כמו כן מומלץ להגדיל כמות ההתערבויות הישירות.
* בתיעוד חשוב לשקף רצף טיפולי ,נסיונות שכשלו ונימוקים לשינוי בתוכנית טיפול.

פעילות בתעסוקה
* יש לדאוג להעביר תוכנית הפעלה מעודכנת למדריכות התעסוקה .בחלק מהתיקים הדיווח של תעסוקה לא תואם
את ההנחיות.
* גובה השולחנות לא מתאים לחלק מהדיירים והדבר משפיע על התפקוד גם בתעסוקה וגם במהלך הארוחות.
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תנאים פיזיים וסביבה
* בחלק מהמחלקות ,קיים לוח פעילות ,שאינו משקף את הפעילות המתקיימת בפועל.

העשרה ונהלים
* חלק ממדריכות התעסוקה לא עברו את הקורס הבסיסי למדריכות תעסוקה בגריאטריה.
* יש לפתח פרויקטים מיוחדים.
* חשוב לבנות נהלים פנימיים של התחום במוסד.
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97%

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:
בית אבות היילפרין מוסד משולב ותיק  ,היום בשלבי הרחבה ,משולב בשכונת
מגורים ,בולט בחזותו המטופחת ובאסתטיות בעיצוב פנים
המוסד הן בחללים המשותפים והן בחדרי המטופלים.
דיירי הבית לבושים בלבוש אישיי ומתאים לעונה .באולם הכניסה מוצב מסך
טלויזיה המציג את פעילויות המוסד ,ותמונות מהווי הבית.
האווירה בבית נעימה ,ניכרת אווירה של לכידות בצוות ושיתוף פעולה בין אנשי
המקצוע.

כוח אדם:
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צוות העו"ס מורכב מ 4-עובדות ,הצוות שומר על יציבות למרות שינויים זמניים.
שגרת העבודה לא נפגעת ,וקיימת התחדשות
והתפתחות בתוך הצוות ובתשומות למוסד .מנהלת השרות הסוציאלי עובדת בהיקף של
 65%משרה  ,אחראית על קליטת דיירים חדשים,
ניהול השירות וכן במחלקות סעודיות א,ג' ובמחלקות תשושים .עובדת נוספת עובדת
בהיקף של משרה מליאה במחלקות סעודיות א' וב'
ובמחלקת סב ימים .עו"ס אחרת עובדת בהיקף משרה של  75%ומרכזת נושא מתנדבים
ועובובדת בשתי מחלקות תשושים ומחלקה סיעודיתת.
העו"ס האחרונה עובדת ותיקה במקום בהיקף של  25%משרה נותנת שירות רוחבי
למטופלים דוברי רוסית ומרכזת נושא ניצולי שואה.
השירות מוארגן היטב קיימת חלוקת נושאים מצויינת ,יש נוכחות של עובדים
סוציאלים בכל ימות השבוע כולל תורנות בימי שישי.

החוזקים בעבודת העבודה סוציאלית:
כוח אדם
* חלוקת תפקידים נאותה בין העו"ס תוך כיסוי תקחומי האחריות של העו"ס

קבלת מטופל והסתגלות
* המשפחה מקבלת הדרכה תוך  48שעות ראשונות מקליטת המטופל  :כן
* מבצעת את תהליך הקליטה ,המעקב וההסתגלות במקצועיות רבה.

פעילות מקצועית של העובד הסוציאלי
* העו"ס שותף/ה בתהליך ההתאמה של המטופל החדש לחדר ,למקום ישיבתו בחדר האוכל ולמעברים )חדר,
מחלקה וכו'(  :כן
* המטופל משתתף בפעילות חברתית תעסוקתית לפי רצונותיו ויכולותיו  :כן
* מעקב ביקורים אצל המטופל  :כן
* פעילות העו"ס לשמירת פרטיות המטופל )טיפול אישי ,רצון הדייר וכו'(  :כן
* ביגוד אישי למטופל ,נקי ,מסומן ובהתאם למידה ולעונה  :קיים

שביעות רצון המטופל
* כמות האוכל המוגשת בארוחות  :שביעות רצון גבוהה
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* תהליך הקליטה :הדרכה ,מתן מידע והסתגלות  :שביעות רצון גבוהה
* שביעות רצון מאיכות החיים במוסד  :שביעות רצון גבוהה

תצפית חדרים ושטחים ציבוריים
* הנגשת מידע לרווחת המטופלים והמשפחות )תכנית פעילות ,זכויות המטופל ותפריט(  :כן
* הקפדה על זמינות ונגישות מידע )תפריט ,לוח פעילויות מגילת זכויות המטופל(.

פעילות העו"ס בתחום הקבוצתי והקהילתי
* העו"ס מקיים פעילות קבוצתית עם מטופלים  :כן
* העו"ס שותף לפעילות החברתית-תרבותית  :כן
* מתקיימת תכנית לפיתוח הקשרים עם הקהילה )כגון :פעילות מתנדבים,שיתוף הקהילה בחיי המוסד(  :כן
* מקיימת פעילות ענפה בגיוס ובהפעלת מתנדבים.
* מתקיימת עבודה קבוצתית עם דיירים באופן מתמשך

פעילות העו"ס בנושא "חוק זכויות החולה"
* פעילות העו"ס בעת אשפוז המטופל )בבי"ח כללי(  :כן
* פעילות העו"ס בנושא אפוטרופוס/יפוי כח כולל הערכת צרכים ,טיפול במינוי ומעקב  :כן
* פועלת לקידום והעלאת המודעות לשמירה על פרטיותו וכבודו של המטופל.
* יוזמת עפ"י צורך הערכה ודיון במינוי אפוטרופוס ,מטפלת בנושא על כל היבטיו.
* יוזמת ומקיימת קשר עם מטופלים המאושפזים בבתי חולים כלליים ,או עם המשפחות.
* העו"ס משולבים בחת"ש ומדגישים את נושא זכויות המטופל באופנים שונים

פעילות העו"ס בתחום זקנים נפגעי התעמרות
* פעילות ועדה במוסד עפ"י הנוהל  :מתקיימת
* פועלת להעלאת מודעות בנושא בקרב המטופלים ,בני המשפחה והצוות.

טיפול בניצולי שואה
* פעילות העו"ס בנושא מיצוי זכויות ניצולי שואה  :קיימת
* פעילות מיצוי זכויות מתבצע בבאופן שוטף בהיבט הכלכלי ובהיבט הטיפול הנפשי

טיפול תומך במטופל ובמשפחה
* העו"ס מטפל/ת ופועל/ת עפ"י הנוהל ,במטופל הנוטה למות ,במשפחתו ובצוות  :כן

עבודת הצוות הרב מקצועי
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* העו"ס יוזם/שותף בפיתוח הצוות הרב מקצועי  :כן
* מתקיימות ישיבות צוות רב מקצועי בהתאם לנוהל )תדירות ,מעקב,נוכחות צוות(  :כן
* ישיבת הצוות משקפת דיון רב מקצועי  :כן
* העו"ס משתתף/ת בישיבות צוות בנושאים כלליים כגון ישיבות צוות בכיר וקיים תיעוד בהתאם  :כן
* העו"ס תורמת מעולם הידע המקצועי שלה לפיתוח ולהעשרת הצוות הרב מקצועי.

הבטחת תנאים לעבודת העובד/ת הסוציאלי/ת
* סביבת העבודה של העו"ס )חדר,טלפון ,פקס ,מחשב ,ריהוט מתאים(  :כן
* הכרות ובקיאות בנהלים רלבנטיים  :כן
* פעילות העו"ס להטמעה ורענון נהלים  :כן
* התייחסות להמלצות בקרה קודמת  :כן
* השתתפות בהשתלמויות מקצועיות ,כנסים וימי עיון  :כן
* קבלת הדרכה מקצועית  :כן

ניהול מידע ומעקב  -רשומת מטופל
* קבלת מטופל :רישום ,קבלה ,בניית תכנית לטיפול ומעקב אחר הסתגלות )כולל במעבר ממחלקה למחלקה( :
תעוד מלא
* התערבויות שוטפות וסיכום טיפול תקופתי  :תעוד מלא
* התייחסות לאירועים חריגים  :תעוד מלא

ניהול מידע ומעקב  -תיק אפוטרופסות
* הימצאות כתב מינוי בתיקים האישיים ובקלסר נפרד  :תעוד מלא

ניהול מידע ומעקב  -תיק ריכוז מתנדבים
* רשימת מתנדבים ,רישום פעילויות  :תעוד מלא

שביעות רצון משפחות
* נשמרת פרטיות המטופל בסביבתו האישית ובמהלך הטיפול בו  :שביעות רצון גבוהה

שיתוף המשפחה בהחלטות
* מציעים לך להשתתף בפעילויות המוסד  :כן

תחומים הטעונים תיקון ושיפור:
פעילות העו"ס בתחום הקבוצתי והקהילתי
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* העו"ס מקיים פעילות קבוצתית עם משפחות  :חלקי
* שיתוף המשפחות בפעילות המוסד  :חלקי

עבודת הצוות הרב מקצועי
* רצוי לגבש נהלים פנימיים בתחומים חדשים

ניהול מידע ומעקב  -תיק אפוטרופסות
* שליחת העתק מכתב המינוי ללשכת הבריאות )בהתאם למקור המימון(  :תעוד חלקי

הערות לסיכום:
צוות העו"ס בבית האבות יציב ,מקצועי  ,מצטיין במסירות ורגישות בטיפולים
פרטניים ,מקפיד לשמר עבודה קבוצתית עם דיירים .נעשית עבודה יפה עם צוות
המטפלות
באמצעות מנחה חיצונית  ,העו"ס מעורבות בהדרכת צוות ,יוזמות הטמעת נושאים
חדשים בקרב הצוות  ,תורמות מתחומי ההתמחות והניסיון של כל אחת מהעובדות,
להעשרת הצוות .ופועלות בשיתוף פעולה יפה עם הצוות).גיושר בין בני משפחה
התייחסות למוות ועוד(
ארגון השירות הסוציאלי טוב מאוד ,ניתן מענה בכל ימות השבוע ,.ניכרת לכידות
בין העו"ס ובינן לביןם אנשי הצוות הרב מקצועי.
קיימת השקעה במתנדבים ,נעשית פעילות מחוץ למוסד עם מטופלים )ראוי לשבח(
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88%

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 טיפולים למקצועות הבריאות/פיזיותרפיה
הכנה 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
-

החוזקים בעבודת הבריאות הסביבה:
מערכות אספקת מים קרים וחמים  -אספקת מיי שתיה
* תקינות הבדיקות של המים  :תקין/מאושר ע"י מב"ר
* סריקת מתכות במים  :תקינה,בתדירות נכונה
* נקודות דיגום ותקינות ברזי דיגום  :מצב תקין
* רמת כלור נותר על פי דרישות  :מתאים לדרישות ומדווח
* תקינות וחיטוי מאגר מים  :תקין ,נקי מחוטא ומדווח

מערכות אספקת מים קרים וחמים  -מים חמים ומקלחות
* ברזים וראשי מקלחת מטופלים נגד אבנית ,מחוטאים ונבדקו  :מטופל כנדרש תוצאה טובה

מערכות אספקת מים קרים וחמים  -הגנת רשת מי שתיה
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* התיעוד על אביזרי הגנת רשת מים מעודכן לכל שנה  :מעודכן

מערכות סילוק שפכים
* מתקני טיפול שפכים ,כולל מפרידי שומן פעילים והשומן מפונה לאתר מאושר ונמנעת הזרמת מזהמים למערכת
סילוק שפכים  :יש מפרידים ופינוי תקין

איסוף פסולת ופינויה
* איסוף פסולת זיהומית כנדרש  :מתבצע במלואו לפי הדרישות

בטיחות ומפגעי בטיחות
* אישור כיבוי אש תקף מרשות לכבאות  :תקף במלואו והוצג

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

אספקת מזון למחלקות וחלוקתו  -קבלת המזון במחלקה
* אחראי קבלת מזון במחלקה קיים ,מבקר את איכות המזון והטמפרטורה בקבלה ומתעד  :תקין במלואו
* בדיקת טמפרטורת המזון ותנאי קבלתו במהלך הבקרה  :תקין במלואו

הכנת המזון ובישול  -מקור הארוחות ותוקף "רישיונות עסק" ו"רישיון היצרן"
* מקור המזון במוסד הוא  :א -בישול במלואו במקום

הכנת המזון ובישול  -עובדי מטבח/מבשלים
* העובדים מצוידים בבגדי עבודה כיסויי ראש ומקפידים על היגיינה אישית  :קיים ותקין במלואו
* האם נמצאו במטבח עובדים חולים  /עם פצעים פתוחים  :לא

הכנת המזון ובישול  -מטבח/ים  -מצב כללי
* קיום אוורור ומיזוג תקינים והטמפרטורה בחלל המטבח  :קיים ותקין

הכנת המזון ובישול  -עמדות העבודה ומדורים במטבח
* מצב תברואי במדור  :תקין
* בדיקת טמפרטורה בעת הבקרה  :קיים ותקין

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

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

תחזוקת המחלקות  -חדרי כלים וכביסה
* טיפול מחלקתי בכביסה  :תקין חלקית

מטבחון עזר  -מטבח חלוקה
* מצב פיזי וטמפרטורה של מקררים ואחסון מזון  :לא תקין/לא מתאים

הכנת המזון ובישול  -נתונים כלליים על מערך הכנת מזון ובישול
* שירות יועץ בטיחות מזון  :לא קיים
* הדרכת העובדים  :לא קיימת

הכנת המזון ובישול  -עמדות העבודה ומדורים במטבח
* שמירת פס ייצור והפרדת מזון גולמי ממזון מוכן )כולל באחסון(  :לא קיימת/לא תקינה

הערות לסיכום:
המוסד מתוחזק היטב ונאה לעין.
נמצא בתהליך שיפוץ והתאמה לפרוגרמה .2016
קיימת התייחסות לליקויים מבקרה קודמת וניכר כי מושקעים מאמצים בשמירה על
הנחיות משרדנו.
מערכת אספקת מים :נושא טמפ' מים חמים וכלור חופשי שנמצא לקוי בבקרה קודמת
טופל כראוי .עם זאת עדיין נמצא בבקרה זו כי טמפ' מים חמים נמוכה מעט מהנדרש
בנקודות מסוימות.
נבקש לוודא ולהקפיד כי טמפ' מים חמים לא תרד מ 55-מע"צ בכל נקודה במערכת
ובכל עת.
יש להוסיף נקודת דיגום למים חמים )ספירה כללית בלבד( בקו מים חמים חוזרים.
יש להשלים תהליך התקנת אמצעים למניעת כוויות ממים חמים במקומות הנדרשים.
מערך מזון  -המטבח נמצא נקי ומסודר ופועל בהתאם לדרישותינו.
על אף האמור ,חוסר בפתח כניסת מזון גולמי אינו מאפשר שמירה על תזרים עבודה
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תקין וכן פוגע בתפעול המטבח ועלול לגרום לזיהום צולב.
עד למציאת פתרון יש להקפיד ולוודא כי לא יקרה מצב בו תתקיים הצטלבות בין
מזון גולמי למעובד.
כמו כן ,טרם התקבל מענה לנושא שינוע המזון במעלית.
יש לבדוק טמפ' יחידות קרור במטבחונים ולנהל רישום.
יש לבצע רישום ומעקב באמצעות טופס כניסת עובדים למטבח.
יש להוציא את מוצרי החלב ממקרר גולמי ולאחסנם במקרר ייעודי.
תברואה  -נבקש להמשיך לפעול להסדרת נושא החתולים במוסד.
יש לציין את שיתוף הפעולה מצד גורמי המוסד.
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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 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:
במקום מועסקת רוקחת אחראית בהיקף של  17ש''ש.

החוזקים בעבודת הרוקחות:
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
* יומן התערבויות רוקחיות מנוהל באופן סדיר ומקצועי ,ישנה התייחסות של רופאים לממצאים

חדר שירותי רוקחות במוסד
* החדר ייעודי ומיקומו הולם  :כן
* החדר מצויד במתקנים הנדרשים  :כן
* החדר מצויד במתקני עזר לרוקח )מחשב ,כספת ,טלפון(  :כן
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* 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
* מתבצע מעקב טמפ' במקררי תרופות ובחדרי אחסון תרופות בהתאם לנוהל אגף הרוקחות מס' 126
* תנאי אחסון תכשירים מתקיימים בהתאם לנוהל אגף הרוקחות מס'  ,126בחדרי אחסון תרופות מופעלים מזגנים
נפרדים ממיזוג אוויר כללי

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
* 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
* מסמכים ישימים  :כן

שירותי רוקחות מוסדיים  -תיקון ליקויים
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* ביצוע מעקב ותיקון ליקויים מבקרות קודמות  :תיקון מלא

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
* התרופות מוחזקות באריזות המקוריות  :כן
* המידע על אריזות מגש גזורות עדיין כולל :שם התכשיר ,חוזק ,מס' אצווה ,תאריך תפוגה  :כן
* טמפ' בטווח הנדרש  :כן
* עגלת טיפולים  -התרופות מוחזקות באריזות מקוריות ובסימון הולם  :כן
* סדר וניקיון כללי  :כן
* הפרדה בין תכשירים שונים/חוזקים שונים  :כן
* סדר וניקיון כללי  :כן

אחסון תרופות בקרור במחלקות אשפוז
* מקרר ייעודי לתרופות המחלקה  :כן
* הטמפ' בטווח הנדרש ומבוצע מעקב מתועד  :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

בקרת סמים מסוכנים במחלקה  -בי"ח שאין בו בית מרקחת
* מלאי הסמים נשמר בארון נעול שמפתחו בידי האחות האחראית  -תקנה ) 13א(  :כן
* בארון מוחזקים רק הסמים והמסמכים הדרושים לניהולם  -תקנה ) 13ב(  :כן
* מנוהל פנקס כרוך לרישום סמים מחלקתי לפי התקנות  -תקנה )10א()ב(  :כן
* לכל סם הניתן לחולה מנוהל דף נפרד בהתאם לטופס  5לתקנות  -תקנה ) 11ג(  :כן
* על אריזת הסם מצוין שם המטופל שבעבורו נופק הסם  -תקנה ) 12א(  :כן
* הסם למטופל ניתן רק מהאריזה הנושאת את שמו  -תקנה ) 12ב(  :כן
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* האחיות מקבלות/מוסרות המשמרת רושמות את מצאי הסמים במח' בטופס הרישום ומאשרות בחתימתן  -תקנה
) 14ב(  :כן

תחומים הטעונים תיקון ושיפור:
פעילות הרוקח/ת במוסד
* על נוהל פנימי )התנהלות בעת חריגת טמפ' במקרר תרופות( להכיל נתונים טרום חריגי מינימלי 2.5 -מעלות
צלזיוס ,מקסימאלי  7.0 -מעלות צלזיוס

תרופות אישיות במחלקות אשפוז
* סימון שם מטופל על תווית התרופות האישיות  :באופן חלקי
* סימון תאריך פתיחה בתכשירים שנדרש  :באופן חלקי
* התכשיר בתוקף מיום הפתיחה  :לא
* נמצאו עטאינסולין ללא שם של המטופל ,משחת עיניים ללא שם ות.פתיחה VISCOTEARSמחלקה
* יש לשפר התנהלות עם תרופות שפג תוקפן מוגבל אחרי פתיחה :לרשום על גוף המשחות עיניים ת.פתיחה כל
הרישומים לבצע באופן ברור ולעקוב אחרי זה  -כל המחלקות

מתן תרופות במחלקות אשפוז
* כתישה/חציה בהתאם להנחיות  :באופן חלקי
* כלי חחוצה כדורים נמצא לא נקי  -נוגד תהליכי חציה תקינים -הערה חוזרת מחלקה

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

הערות לסיכום:
איכות של שירות הרוקחי במוסד עולה מבקרה לבקרה .ניקרת שיתוף פעולה בין צוות
מקצועי במחלקות אשפוז ) רוקח  -רופא  -אחות (.
יחד עם זאת יש שפר התנהלות עם תרופות אישיות במחלקות המוסד.
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נספח ג'
תקן מול מצבה  -כוח אדם מקצועי  -רפואה סיעוד ומקצועות הבריאות
ל 158 -מיטות ברישוי ול 155-מיטות בפועל
תקן כוח אדם
נדרש מינימלי
ברוטו
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
2

3
4
10

3
4

10

2.13
25.86
0.00
25.86
1.00
0.43
52.98
1.55
1.97
0.80
2.24
0.77
0.32
17.22

2

כוח אדם בפועל
ברוטו

פער

פער באחוזים

2.62
33.69
13.40
20.29
1.00
0.43
55.59
2.17
2.44
0.92
2.09
0.88
0.43
19.82

0.48
7.83

22.90
30.29

-5.56
0.00
0.00
2.61
0.62
0.47
0.11
-0.15
0.10
0.11
2.60

-21.53
0.00
0.62
4.93
40.09
24.26
13.95
-6.90
13.51
34.24
15.13

חישוב התקן הוא בשעות שבועיות ולא באחוזי משרה .למקצועות,קלינאי/ת תקשורת.
חושב לא לפי הרישיון אלא לפי מיטות בפועל.
סיעודית א  47 -מספר מיטות תקינות זמנית מתוך  52מספר מיטות ברישוי.
סיעודית ב  39 -מספר מיטות תקינות זמנית מתוך  40מספר מיטות ברישוי.
סיעודית ג  36 -מספר מיטות תקינות זמנית מתוך  36מספר מיטות ברישוי.
תשושי נפש א  33 -מספר מיטות תקינות זמנית מתוך  30מספר מיטות ברישוי.
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 158 -מיטות ברישוי ול 155-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

8

תקן כוח אדם
נדרש מינימלי
ברוטו

כוח אדם בפועל
ברוטו

פער

פער באחוזים

1.00

1.00

0.00

0.00

1.39
1.06
1.00
1.00
4.27
6.73
0.71
0.38
1.39

2.00
4.00
1.00
1.00
7.50
10.00
0.80
1.00
2.00

0.60
2.93
0.00
0.00
3.23
3.26
0.08
0.61
0.60

43.50
274.70
0.00
0.00
75.64
48.47
11.21
161.71
43.50

 8חצרן/גנן שירות קנוי.
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נספח ד '
רמת איכות הטיפול
 0.00:מתאריך 13.07.2015:
ניקוד אחרון לפי בקרה אחרונה
83.50
ניקוד מותאם אחרון לפי בקרה אחרונה :
שיוך לפרוגרמה חדשה על פי הצהרת המוסד :
זמן הרישוי טרם הבקרה הנוכחית  24:חודשים תאריך סיום הרשיון 01.09.2017 :
התאמת המחלקה לתשושי נפש לתנאי המכרז:לא
תאריך הבקרה 18.07.2016 :
התאמת המחלקה לתשושי נפש לתנאי המכרז לפי הבקרה הנוכחית  :כן BC

ניקוד

אמות מידה לרמת איכות הטיפול
סכום ציוני הבקרה

27.50

בריאות הסביבה

4.00

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

4.00

יש אישור למתן IV

2.00

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(

63.50
עמוד  39מתוך 39
רח' ההסתדרות  ,2אשקלון  78278ת.ד.
טלפון 08-6745810 :פקס 08-6745727 :דוא"לWWW.HEALTH.GOV.IL/ASHKELON :

