גירסה 00001:
תאריך ראשון הפצה לאינטרנט30.06.2016 :
תאריך אחרון הפצה לאינטרנט30.06.2016 :

דו"ח בקרה מיום 04.05.2016
במוסד :בית אבות משולב באר שבע
בישוב :באר שבע ,מחוז באר שבע

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

לשכת בריאות מחוז באר שבע

תאריך26.06.2016 :

לכבוד
ד"ר מטליס נטליה
מנהל/ת רפואי/ת
בית אבות משולב באר שבע )קוד מוסד (23613
דוד המלך 20
באר שבע 84140

סימוכין500039074 :

ד"ר נכבד/ה,
הנדון :סיכום הבקרה ב"בית אבות משולב באר שבע" מיום 04.05.2016
מצ"ב דו"ח הבקרה שנערכה במוסדכם ,ביום .04.05.2016
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 כץ מנואל
מ"מ סגן רופא מחוז דרום
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 ,מחוז דרום מחוז באר שבע.
ד"ר שחר אבנר ,גריאטר מחוזי ,לשכת בריאות באר שבע מחוז באר שבע.
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.
גב' אביגייל וייס ,מפקחת ארצית על המעונות ,משרד הרווחה.
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דו"ח הבקרה
תאריך26.06.2016 :
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.1

בתאריך  04.05.2016נערכה בקרה לפני חידוש רישוי ,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  :ד"ר מטליס נטליה מ.ר.25572.

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

-

גברת קלאודיה קונסון ,אחות מפקחת בקרות.

* תזונה

-

גברת ירושלמי דינה ,מרכזת תחום בקרה.

* פיזיותרפיה

-

גברת שוסטר מרים ,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 שימס טאטיאנה ,מרכזת תחום בקרה.

כללי:
לבי"ח רישיון ל 146 -מיטות מהן:
סה"כ מיטות במח' סיעודיות116 :
סה"כ מיטות במח' תשושי נפש30 :
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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
36
40
38
40
35
36
32
30
141
146

מס'
סיעודיים

מס'
תשושי
נפש

מס'
סיעודי
מורכב

בבי"ח
מס'
מס'
שיקומים תשושים כללי

35
38
35
108

1

32
32

0

0

סה"כ שהו במחלקות  141מאושפזים בפועל.
להלן תמהיל המאושפזים לפי הגורמים המממנים הבאים:
 116מטופלים במימון משרד הבריאות.
 25מטופלים במימון פרטי.
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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.02.07.2016 :

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

נקודות נוספות לציון:

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
רפואה

)(5
כ.טוב מאוד
87-93
X

)(4
טוב
80-86

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

X

סיעוד
X

תזונה
פיזיותרפיה

X

ריפוי בעיסוק

X

עבודה סוציאלית

X

בריאות הסביבה

X

רוקחות

X
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סימוכין500039074 :

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

* רפואה90% :
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:
בית אבות עירוני משולב הינו מוסד גדול ,המכיל  3מחלקות סיעודיות ומחלקה אחת
מוגנת.
בעת הבקרה המוסד נמצא בסוף השיפוצים  ,ולא נראה שעבודות השיפוץ מפריעות
לשגרת החיים של הקשישים.
המוסד נקי ,ללא מכשולים שעלולים לסכן את הדיירים או את הצוות.

כוח אדם:
תחום הרפואה מנוהל על ידי רופאה מומחית בגריאטריה -ד''ר נטליה מטליס ,נוכחת
בזמן הבקרה במוסד.
ד''ר מטליס מועסקת בבית האבות בחצי תקן ובמסגרת תקן זה משמשת גם כיועצת
הגריאטריה.
שתי רופאות בית -ד''ר מלינוב וד''ר שטרנברג מועסקות בתקן מלא כל אחת.
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נמסר כד''ר פלטניק נותן יעוץ בתחום הפסיכיאטריה לפי קריאה)הוצג תיעוד(
בבית אבות מועסק קלינאי תקשורת  ,היקף משרתו עונה על הדרישות .

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
* רופאה גריאטרית ותיקה ומקצועית  ,מבצעת הדרכה מוסדית בתחומי הגריאטריה  ,תעוד הייעוצים בתחום
גריאטריה מלא

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

רופא בית
* הכרה ויישום נהלי רפואה ונהלי רוחב של האגף לגריאטריה  :מלא
* שתי רופאות בית מכירות את המטופלים היטב

איכות הרשומה בקבלה הרפואית של המטופל
* אנמנזה  :טובה
* בדיקה גופנית  :טובה ומלאה
* הערכה קוגנטיבית  :מלאה )בכלי מתוקף(
* תרופות בקבלתו ,תיאור תרשים  : EKGרישום מלא

מעקב רפואי שוטף
* יישום מעקב אחר בעיות כרוניות ,לרבות מניעה וטיפול של פצעי לחץ  :יישום מלא
* הכללת המידע הנחוץ בעת הפנייה למוסד רפואי אחר  :מלאה
* מעקב אחר בעיות כרוניות מלא ותקין
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בדיקה תקופתית אחת ל  3 -חודשים
* התייחסות לשינוי במצב תפקודי וקוגנטיבי  :מלאה
* תכנית טיפול ,כולל התייחסות רב מקצועית  :מלאה

פעילות צוות רב מקצועי במחלקה
* 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
* מעקב רפואי ודיון בישיבות צוות מלא ותקיןי

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
* 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

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

רופא בית
* הכשרת רופא בית  :השתלמות בגריאטריה

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

מעקב רפואי שוטף
* אבחון וטיפול בעיות דחופות .יישום ותעוד בהתאם להרשאת מתן טיפול חריף ) : (IVטיפול תקין ותעוד מלא
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* רישום אבחנות ,כולל תסמונות גריאטריות ועדכונן מעת לעת  :חלקי

הוראות רפואיות והוראות למתן תרופות
* בדיקה תקופתית של רישום תרופות לטיפול הניתן בפועל והתייחסות ל"ריבוי תרופות"  :חלקי

רפואה מונעת ורפואה פליאטיבית
* מוודא מתן חיסונים קבועים ותקופתיים לצוות המטפל )חדש וותיק( ונותן לצוות הסברים  :חלקי
* יש להקפיד על ביצוע ורישום שיחות עם מטופלים ומשפחתם לגבי סוף החיים ,אפשרות של רפואה פליאטיבית

הערות לסיכום:
לסיכום :במוסד נעשית עבודה טובה ומסורה של הצוות הרפואי ,ד''ר שטרנברג
סיימה לימודים בקורס לרפואה פליאטיבית והתחילה להשתמש בידע הנרכש בתחום.
יש לציין התייחסות ושיפור להערות לגבי תחומים הטעונים תיקון ושיפור
מבקרה קודמת .
בהצלחה לכל הצוות!
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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 העור תנועתיות ותנוחהקשר עם המשפחה
 עדכון מקצועי הדרכה והערכת הצוותטיפול בכאב
מניעת זיהומים
זכויות החולה
-

תיאור כללי:
הבקרה הייתה בקרה מתוכננת .מדובר במוסד משולב הכולל שלוש מחלקות סיעודיות,
מחלקה אחת לתשושי נפש ומחלקת תשושים .מחלקה א' עברה שיפוצים והמחלקה מותאמת
לפרוגרמה  .2016לפני פסח הדיירים עברו לגור במחלקה החדשה .הבקרה נעשתה
באופן מדגמי ,כאשר לביקורת נבחרו מחלקה סיעודית א' ומחלקה תשושי נפש
)מוגנת(.
מחלקה א'  -סיעודית
מאושפזים  36מטופלים .דייר אחד יצא לאשפוז לב"ח 4 .מטופלים בהגדרתם עם
פצעים בדרגה  2ומוגדרים כמטופלים סיעודיים 4 .מטופלים מקבלים הזנת
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גסטרוסטומי .מכלל הדיירים  33מאושפזים על בסיס קוד של משרד הבריאות ו 3
דיירים באופן פרטי.
מחלקה ב'  -סיעודית
מאושפזים  35מטופלים 2 .מהם מקבלים כלכלה דרך גסטרוסטומי 3 ,מקבלים כלכלה
דרך זונדה 5 .מטופלים סובלים מאי שלמות העור עד דרגה  31 .2מאושפזים על
בסיס קוד ו 4דיירים באופן פרטי.
מחלקה ג'  -סיעודית
מאשפזים  38מטופלים 2 .מהם מקבלים כלכלה דרך גסטרוסטומי 2 ,מקבלים כלכלה
דרך זונדה 5 .מטופלים סובלים מאי שלמות העור עד דרגה  30 .2מאושפזים על
בסיס קוד ו 8דיירים באופן פרטי.
תשושי נפש
מאושפזים  32מטופלים .מתוכם  22על בסיס קוד ו  10דיירים באופן פרטי .ישנו
מטופל אחד עם מגבלה פיזית.
המוסד נקי ומסודר .החדרים מרווחים ומאווררים.

כוח אדם:
כח אדם:
 #בראש כל מחלקה עומדת אחות אחראית ,אחות מוסמכת .המוסד גייס אחות סגנית
בהתאם לדרישת הנוהל של משרד הבריאות .אחות מוסמכת עם תואר ראשון
בפסיכולוגיה וקורס הדרכה קלינית.
 #כוח אדם במוסד ותיק ויציב.

חוזקים בהיבט המוסדי:
 #האחות הראשית במוסד מנוסה ובעלת ידע וניסיון מקצועי רב בתחום הגריאטריה.
עושה מאמצים רבים כדי לקדם את תחום הסיעוד הגריאטרי במוסד.
 #מתקיימת פעילות חברתית מחוץ למוסד אשר תורמת לשיפור איכות חיי המטופלים.
 #הנהלת המוסד מאוד תומכת ומקדמת יחד עם האחות הראשית את תחום הסיעוד
במוסד .המחלקה החדשה שינתה את האווירה במוסד והכניסה רוח חידוש וצמיחה.
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 #נעשתה עבודה רבה לקידום תחום מניעת הזיהומים כולל חיסון עובדי הבריאות
במוסד.

הערות לסיכום:

 .1מעקב ודווח סעודי:
יש להקפיד ,לעקוב ולדווח באופן רציף אחר מטופלים שמצבם לא יציב ,כמו
מטופלים לאחר אירוע חריג כמו נפילה וחבלה .יש לבצע תיעוד תקופתי במצבים
יציבים לפחות אחת לשבוע ולערב את הצוות הרב-מקצועי )ראו הערה זו כהערה
חוזרת מבקרה קודמת(.
 .2הבטחת סביבה בטוחה:
יש לערוך אומדן סיכון נפילות ולעדכן את כל גורמי הצוות הרב מקצועי
בתוצאותיו .כמו כן ,יש להדריך ולעדכן גם את כח העזר בתוצאות האומדן כולל
מתן הנחיות לטיפול באנשים בעלי סיכון גבוה לנפילות.
 .3תנועתיות ותנוחה:
יש לדאוג לשנות תנוחה למטופלים הרלוונטיים ולעשות זאת ע"פ תכנית מובנית עם
רישום ודווח ברשומה הסיעודית המתאימה )ראו הערה זו כהערה חוזרת מבקרה
קודמת(.

 .4תקשורת:
 #יש לדאוג לקיים ישיבות צוות סיעודי ,לפחות אחת לחודש עד שישה שבועות בכל
מחלקות המוסד )ראו הערה זו כהערה חוזרת מבקרה קודמת(.
 .5הזנה והאכלה:
 #יש להקפיד להאכיל את המטופלים בישיבה ולא בעמידה .יש להתאים כיסא המאפשר
לכוח עזר להאכיל את המטופל בצורה נוחה ונכונה.
 #יש לאתר דיירים שנמצאים בסיכון לאספרציה ודיירים עם בעיות הזנה .לשתף את
הצוות הרב-מקצועי בקיומם של מטופלים אלו ובעיותיהם .יש לקבל החלטות משותפות
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לכלל הצוות הרב-מקצועי בנושאי הזנה והאכלה ,לעדכן ברשומות וליישם את תכנית
הטיפול הסיעודית.
 .6קשר עם המשפחות:
נא לבצע את השיחות היזומות עם משפחותיהם של המטופלים ,ביחד עם תיאום ציפיות
עם משפחת המטופל ולתעד ולדווח ברשומה הסיעודית הרלוונטית )ראו הערה זו
כהערה חוזרת מבקרה קודמת(.
 .7שמירת שלמות העור
אומדן כף רגל סכרתית יתבצע אך ורק על-ידי אחות מוסמכת כפי שנדרש בנוהל.
 .8טיפול בכאב
יש לבצע ריענון נוהל טיפול בכאב .הערכת מצב וביצוע תכנית הטיפול המתאימה
בשיתוף עם הצוות הרב מקצועי.
 .9עגלת החייאה
יש לבצע הדרכה נוספת לכלל הצוות במוסד למטרת ריענון אופן השימוש ותכולת
עגלת ההחייאה.
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88%

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:
המזון מבושל במטבח מרכזי במקום  .יש מנהל חדש אך שאר הצוות וותיק ומכיר את
העבודה.

כוח אדם:
ישנה דיאטנית בעלת רישיון שעובדת עפ"י התקן כנדרש  .בתקופה שלפני הבקרה
הייתה דיאטנית מחליפה שעבדה במתכונת מצומצמת )זמנית(
הדיאטנית הקבועה עברה השתלמות בתזונה גריאטרית וגם השתלמות יעודית להערכת
בריאות הפה ובדיקה תזונתית פיזיקלית .

החוזקים בעבודת התזונה:
כללי
* הדיאטנית יצאה להשתלמות בתחום תזונה בגריאטריה.
* הדיאטנית ערכה הדרכה תזונתית לצוותי מחלקות )אחיות ומטפלות(.

איכות ובטיחות המזון
* הדיאטנית עורכת תצפיות אכילה.
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* יש לשבח את עבודת הדיאטנית בניהול מערך ההזנה.

הגשת ארוחות צהריים  -תצפית
* נכרת החשיבה והתכנון בתהליך הכנת האוכל ,ההגשה והאכלה.

תחומים הטעונים תיקון ושיפור:
בדיקת התפריט השבועי  -רישום מול יישום
* בדיקת גיוון פירות במרקמים השונים  :לא תקינה
* חשוב לאוכלי טחון לקבל פרי טרי טחון ולא רק רסק פרי משימורים .

הגשת ארוחות צהריים  -תצפית
* סיכום ביקור דיאטנית בארוחת ערב )לפחות אחת לרבעון(  :לא תקין
* בתקופה שלפני הבקרה לא היה ביקור דיאטנית בערב .

התנהלות הטיפול התזונתי מטופל במצב תזונתי לא תקין  -תיעוד ומעקב
* תיעוד מצב תזונתי לא תקין ועדכון סיכום האבחנה התזונתית בגיליון התזונה ,תוך עשרה ימים משינוי במצבו של
המטופל  :חלקי

יישום והלימה
* ביצוע מעקב תזונתי בתדירות המתבקשת  :חלקי
* בתקופת דיאטנית מחליפה היה פחות תעוד בתיקים בשל מתכונת שעות מצומצמת

הערות לסיכום:
תחום התזונה במוסד ברמה גבוהה והדיאטנית הקבועה מקצועית ומקדמת את תחומה.
חשוב לעודד פרויקטים רב-מקצועים ולהכין נהלים פנימיים לאבטחת איכות הטיפול
התזונתי ומערך המזון ) כנדרש בנהלי רוחב(
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הבקרה בתחום הפיזיותרפיה כללה את הנושאים הבאים:
כללי
כוח אדם
 פרופיל המטופלים במוסדארגון השרות
אבחון פיזיקלי
טיפול 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:
במוסד שלוש מחלקות סיעודיות ומחלקה אחת של תשושי נפש

כוח אדם:
במוסד ארבע פיזיוטרפיסטים בהיקף של כ  65שעות שבועיות

החוזקים בעבודת הפיזיותרפיה:
כוח אדם
* תקן כוח אדם  :מלא

פרופיל המטופלים במוסד
* אחוז המטופלים בפיזיותרפיה במוסד מתוך כלל המאושפזים  :גבוה

ארגון השרות
* המנהל מארגן ומפקח על השרות על פי תכנית פעילות מובנית ומתועדת  :כן
* פעילויות מיוחדות לקידום איכות הטיפול )פרויקטים(  :יש
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טיפול פרטני
* מימוש תכנית טיפול פרטני ע"י הפיזיותרפיסט/ית  :מלא

תחומים הטעונים תיקון ושיפור:
טיפול בקבוצה
* מספר קבוצות ותדירות פעילותן ברמה מוסדית ומחלקתית  :חלקי

טכנולוגיה לישיבה וניידות
* התאמת כסא גלגלים/כסא ושולחן אוכל לצרכים התפקודיים של המטופל  :חלקית גבוהה

הדרכה ,השתלמות ותקשורת בין צוותית
* השתתפות פיזיותרפיסט/ים בהשתלמויות מקצועיות רלוונטיות  :חלקי גבוה

הערות לסיכום:
הטיפול הניתן במוסד הינו ברמה גבוהה
ההערות מהבקרה הקודמת תוקנו.
ניכרת השקעה ובניה של פרויקטים חדשים בתחום.
ניכרת השקעה בתיכנון ובבניית חדר פיזיותרפיה
יש לרענן ולגוון את הטיפול הקבוצתי במוסד
במחלקה א יש לדאוג להתאמה בין הכסאות לשולחנות שהינם גבוהים.
מומלץ לשלוח את הצוות להשתלמיות הקשורות לתחום.
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96%

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 ואביזריםהדרכה ותקשורת
העשרה ונהלים
יישום המלצות מבקרה קודמת
-

תיאור כללי:
הבקרה היתה בקרה מתוכננת והתמקדה במחלקה סיעודית א ובמחלקת תשושי נפש.

החוזקים בעבודת הריפוי בעיסוק:
הערכה בקבלת מטופל  -קבלת מטופל חדש ע"י מרפא/ה בעיסוק
* משך זמן עד להערכת מטופל חדש בריפוי בעיסוק  :בהתאם לנהלים
* נתונים אישיים והערכת תחומי עיסוק לפני אשפוז  :מלא
* תקשורת ומרכיבים חברתיים רגשיים  :מלא ומעודכן
* התחום הקוגניטיבי  :מלא ומעודכן
* התחום המוטורי והסנסורי  :מלא
* תחום תפקודי  : BADLמלא ומעודכן
* תחום תפקודי  : IADLמלא ומעודכן
* ישיבה  :התייחסות מלאה ומקצועית
* תוכנית הטיפול המומלצת כולל תחומים ותדירות  :קיימת ,מלאה ועדכנית

ישום תכנית הטיפול
* התערבות טיפולית  :מתבצע כנדרש
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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

תנאים פיזיים וסביבה
* חדר ריפוי בעיסוק  :קיים ומתאים
* חדר תעסוקה  :מתאים
* פינת עבודה ומקומות אחסון )כולל ארונות במקום הפעילות(  :יש ,מתאימים וזמינים
* לוח פעילות ,לוח התמצאות ושעון  :קיימים ומתאימים לדרישות

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

הדרכה ותקשורת
* ישיבת צוות ריפוי בעיסוק/תעסוקה  :מתקיימת בהתאם לנהלים
* הדרכה מובנית למדריכת/ות תעסוקה  :מתקיימת כנדרש
* השתתפות בישיבות צוות רב מקצועי  :מלא  -של מרב"ע

העשרה ונהלים
* פרויקטים מיוחדים  :מגוונים ומתקיימים על בסיס קבוע

יישום המלצות מבקרה קודמת
* התייחסות להערות מבקרה קודמת  :התייחסות מלאה מצד אנשי המקצוע והנהלת המוסד

תחומים הטעונים תיקון ושיפור:
הערכת מעקב בקבלת מטופל
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* יש לעדכן את מטרות ותוכנית ההתערבות לכלל המטופלים.

ישום תכנית הטיפול
* אין מעקב כתוב אחר הסדים במחלקה.

תנאים פיזיים וסביבה
* בחלק מהמחלקות הקישוט הסביבתי אינו מכובד ומותאם לדיירים

העשרה ונהלים
* חלק ממדריכות התעסוקה לא עברו את הקורס הבסיסי למדריכות תעסוקה בגריאטריה.

הערות לסיכום:
*שרות הריפוי בעיסוק במוסד משתפר ומתמקצע
*השינויים שנעשו בצוות התעסוקה הינם חיוביים ותרמו לרענון וחיזוק המערכת
*יש להקפיד על עדכון מטרות טיפול בריפוי בעיסוק במסגרת המעקבים
*יש להמשיך ולשפר את איכות הדיווחים של הצוות עפ"י ההדרכה שנתנה בבקרה
*יש לבנות עבור השרות נוהלים פנימיים.
*יש לבצע הערכת עובדים באופן קבוע עפ"י הנוהלים.
*מומלץ לשלוח את הצוות לימי עיון ,השתלמויות ולמידה.
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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 מקצועי
הבטחת 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:
בית האבות העירוני באר שבע הינו בעל  3מחלקות סיעודיות ,מחלקת תשושי נפש
ומח' תשושים בפיקוח משרד הרווחה.
הבקרה הינה בקרה מתוכננת.
מזה זמן שהמקום עובר שיפוץ .המחלקה ששופצה מוארת ונעימה ,בעלת חצר פנימית
מקורה ומזמינה לשבת בה .החדרים מרווחים ונקיים.

כוח אדם:
במוסד ,מנהלת השירות הסוציאלי ,בעלת וותק של  17שנה ומתוכם  12במוסד .בעלת
תואר שני בגרונטולוגיה ובעלת הכשרות נוספות בתחום הזקנה .העו"ס מסורה
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ביותר ,זמינה לצוות ולמשפחות בכל שעות היום ונותנת מענה .חשוב לציין כי כבר
למעלה משנתיים אין עו"ס נוספת קבועה בשירות .ע"פ התקנים אמורה להיות מועסקת
עו"ס נוספת בחצי משרה .העדר שירות סוציאלי רחב במוסד ,מוריד מיכולת העו"ס
לתת מענה בכל הרמות למטופלים על אף רצונה הטוב ומסירותה אין קץ .זוהי הערה
חוזרת מבקרות קודמות.

החוזקים בעבודת העבודה סוציאלית:
כללי
* חדר המשפחות שיוחד לו מקום מכובד ונעים ,ראוי לציון ובעל פוטנציאל לעבודה טיפולית עם משפחות -ישר כוח

כוח אדם
* העו"ס זמינה לאנשי הצוות ולמשפחות
* העו"ס יוצאת ללימודים בתחום הפליאטיבי

קבלת מטופל והסתגלות
* מבצעת את תהליך הקליטה ,המעקב וההסתגלות במקצועיות רבה.

פעילות מקצועית של העובד הסוציאלי
* העו"ס פועלת במקצועיות רבה ,שומרת על זכויות המטופלים  -אפוטרופסות,תקשורת עם המשפחות ועוד

שביעות רצון המטופל
* שביעות רצון גבוהה מהתנאים הסביבתיים.

תצפית חדרים ושטחים ציבוריים
* תנאים סביבתיים ראויים לציון.

פעילות העו"ס בתחום הקבוצתי והקהילתי
* שותפה ומעורבת בפעילות התרבותית  -חברתית.

פעילות העו"ס בנושא "חוק זכויות החולה"
* יוזמת עפ"י צורך הערכה ודיון במינוי אפוטרופוס ,מטפלת בנושא על כל היבטיו.
* מקיימת מעקב אחר ביקורי משפחות ומתערבת עפ"י הצורך.

פעילות העו"ס בתחום זקנים נפגעי התעמרות
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* פועלת להעלאת מודעות בנושא בקרב המטופלים ,בני המשפחה והצוות.
* ועדת ההתעמרות פועלת ע"פ הנוהל .יש לשאוף להגביר איתור

טיפול בניצולי שואה
* מקיימת פעילות ייעודית למימוש זכויות למטופלים בעלי צרכים ייחודים )ניצולי שואה ,עריריים(.

עבודת הצוות הרב מקצועי
* מתקיימים באופן שוטף תהליכי העברת מידע ושיתוף פעולה בין העו"ס לבין הצוות המקצועי לשיפור רווחת
המטופל.
* מתקיים ארגון יעיל של ישיבות צוות רב מקצועי )תכנון ,תיעוד ,מעקב(.

הבטחת תנאים לעבודת העובד/ת הסוציאלי/ת
* העו"ס פועלת ליישום הנהלים הרלוונטיים.
* העו"ס משתתפת בימי עיון והשתלמויות.

ניהול מידע ומעקב  -רשומת מטופל
* מתקיים תיעוד מלא ומשקף של ההתערבות המקצועית בתחומים השונים.

שביעות רצון משפחות
* שביעות רצון גבוהה מאיכות הטיפול.

תחומים הטעונים תיקון ושיפור:
כוח אדם
* חוסר משמעותי בכוח אדם  -הערה חוזרת
* רצוי שעו"ס תלווה כל עובד חדש במוסד ותסביר על זכויות המטופל ,החוק ופועלה של העו"ס

פעילות מקצועית של העובד הסוציאלי
* יש לשאוף לקדם את הצביון האישי במחלקות בכלל ובמחלקה א המשופצת בפרט

פעילות העו"ס בתחום הקבוצתי והקהילתי
* ירידה בעבודה הקבוצתית עם מטופלים ומשפחות .מצפה לראות חזרה לעבודה בתחום זה לכשיתרחב השירות
הסוציאלי

עבודת הצוות הרב מקצועי
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* יש לשאוף לסיכום שהינו אינטגרציה בין המקצועות והסקת מסקנות .יש לשקול להזמין משפחות לישיבת הצוות
הרב מקצועית

הערות לסיכום:
במוסד ,מחלקות מסוגים שונים הדורשות התייחסות שונה .עו"ס המוסד מזה זמן רב
פועלת לבד בתקן חסר מאוד .חלק מעבודתה המקצועית לא יכולה להתקיים מפאת חוסר
זמן .יש לציין שעל אף זאת ,הינה נוכחת ,מעודכנת ,משמעותית עבור הצוות המטפל
ועבור המטופלים .מסירותה רבה והתמדתה בעבודה משמרים רמה טובה מאוד של עבודה
סוציאלית במוסד.
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84%

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 חרוםמזון למחלקות ,חלוקתו וחדר אוכל
אספקת
ו"רישיון היצרן" של ספקי מזון
 רישיונות עסקקבלתמזון ומוצריו ,אחסונו והעברתו
 -הכנת מזון ,בישול,עמדות עבודה ומדורים במטבח

תיאור כללי:
 .1המוסד נמצא בתהליך שדרוג והתאמה לפרוגרמה חדשה למוסדות גריאטריים 2016
.
 .2בעת בקרה נבדקו  2מחלקות )סיעודית א' ומחלקה תשושי נפש( .המחלקה
הסיעודית א' עברה שיפוץ יסודי )בחדרי אשפוז  ,מקלחות  ,שירותים  ,חדר אוכל
וכו'( כולל החלפת ריהוט ) מיטות  ,ארוניות  ,שולחנות אוכל  ,כיסאות וכו'(.
 .3המחלקות נקיות ומסודרות ,לא הורגש ריח לא נעים .טמפ' במחלקות הייתה
˚ .C24-˚C22מצב הניקיון בכל חלקי המבנה בחדרי האשפוז ,השירותים והמקלחות
וכל הציוד  -תקין.
 .4קיים מטבח בישול מוסדי ,שמספק ארוחות מבושלות למחלקות  .בעת הביקורת
נמצא כי תפעול השוטף של המטבח כולל תחזוקה שוטפת וניקיון כללי -תקין.
 .5נמצא כי טמפ' מים חמים) 2חדרי חימום( מסופקים, C ˚60טמפ' מים חמים
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חוזרים ˚ ) - C57מצב תקין( .נבדק תדפיס מדגמי של טמפ' מים חמים בין
תאריכים )28.04.16-4.05.16חדר חימום מערב ומזרח( ונמצא כי טמפ' המים
החוזרים \המסופקים נעה בין ).C˚ 60-C˚ 56מצב תקין(.
 .6טמפ' מים חמים ביציאה מהברזים )במחלקות סיעודיות א' ותשושי נפש ( מתאימה
לבטיחות המשתמשים )טמפ'  C˚43 -אחרי הזרמת מים חמים במשך  2דקות(.
 .7בוצעו בדיקות של מים חמים )ליגיונלה( בתאריך- 11.10.15התקבלו תוצאות
תקינות .
 .8מתבצע דיגום מים בקטריאלי )קרים וחמים( ע"י דוגם מוסמך במעבדה מוכרת
ע"י משרד הבריאות באופן קבוע )פעם ב 4-שבועות( .הדיגום האחרון בוצע
בתאריך- 19.04.16התקבלו תוצאות תקינות  .שנה אחרונה לא התקבלו תוצאות
חריגות בדיגום מים בקטריאלי.
 .9הכביסה המלוכלכת מועברת מהמחלקות לחדר קליטת כביסה מלוכלכת ע"י פיר
)סגור ,אטום( ונשלחת לחדר כביסה מקומי.

תחומים הטעונים תיקון ושיפור:
מערכות אספקת מים קרים וחמים  -הגנת רשת מי שתיה
* אביזרים להגנת רשת מי שתיה הותקנו ע"י מתקין מוסמך  :לא תקין

אספקת מזון למחלקות וחלוקתו  -קבלת המזון במחלקה
* אמצעי הגעת מזון ,אחסונו במחלקה ופינוי העגלה/טרמופורטר  :הובלה ואחסון תקין בחלקו
* בדיקת טמפרטורת המזון ותנאי קבלתו במהלך הבקרה  :תקין בחלקו

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

הכנת המזון ובישול  -מתקני הובלת מזון למחלקות
* עגלות להובלת מזון מצוידות בחימום/קירור ובמדי טמפרטורה ומצבן תקין  :קיים חלקית

הכנת המזון ובישול  -נתונים כלליים על מערך הכנת מזון ובישול
* שירות יועץ בטיחות מזון  :לא קיים
* ביצוע בדיקות מזון ,בקרת  HACCP ;GMPבקרת טמפרטורה ע"י העובדים וחיבור מדי טמפרטורה לרשם/מחשב
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 :לא תקין
* הדרכת העובדים  :לא קיימת

הערות לסיכום:
להלן נקודות לשיפור:
 .1במקלחות )מח' תשושי נפש ומח' סיעודית א' ( הותקנו משגיחי חום \ברזים
תרמוסטטים כך שלא ניתן לבצע מדידת טמפ' לפני מהול )קרים\חמים( ולבצע
דיגום  .יש לתת פתרון הולם לנושא .
 .2לתשומת לבכם ,המרחק המקסימלי בין אביזר למניעת כוויות)משגיחי חום (
ונקודת הצריכה )כיור\ראש מקלחת( צריך להיות לא יותר מ 4-מ"ר)מח' תשושי
נפש( .במידת הצורך יש לפנות למהנדס אינסטלציה .
 .3מבחינת התקנת אביזר למניעת כוויות יש לעמוד מול דרישות היצרן ,תקנים
ישראלים ,לאפשר ניטור ותחזוקה תקופתית.
 .4הותקנה מערכת חימום מים חדשה ) מערכת חימום נוספת לאגף חדש( .נבקשכם
להגיש תכנית מתוקנת על-פי דרישותינו כמפורט במכתבנו מס'  1867מ.26.07.15-
 .5חדר חימום חדש )מערב(:יש לתקין ברזי דיגום תיקנים על קו הספקה מים חמים
למחלקות ,לסמן כיוון זרימת המים קרים ,חמים מסופקים וחמים חוזרים.
 .6יש להשלים התקנת סבוניות ומתקני נייר בשירותים\מקלחות) מח' סיעודית א'(.
 .7יש להסדיר מחסן לאחסון פסולת רפואית ולהבטיח אוורור נאות.
 .8חדר מיון כביסה נקייה :אין להשתמש באזור בו שצנרת ביוב עוברת בתקרה.
ג .לסיכום:
 .1נבקשכם להחזיק במוסד ולהציג בכל עת את כל האישורים הנדרשים )כולל
לאביזרים למניעת כוויות (.
 .2המחזיק למעשה במתקני התברואה יהיה אחראי למניעת התפתחות חיידקי
ליגיונלה ,ויפעיל את מתקני התברואה בהתאם למפורט בהנחיות למניעת התרבות
חיידקי לגיונלה במערכות מים מפברואר ) 2011בנספח  1ו2-
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85%

הבקרה בתחום הרוקחות כללה את הנושאים הבאים:
כללי
כוח אדם
 פעילות הרוקח/ת במוסדחדר 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 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 מועסק רוקח אחראי בהיקף של  14.5ש''ש

החוזקים בעבודת הרוקחות:
פעילות הרוקח/ת במוסד
* עמידה בהיקף המשרה ובשעות העבודה המהווים בסיס לאישור  :כן

חדר שירותי רוקחות במוסד
* 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
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* 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
* 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

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

אחסון תרופות במחלקות אשפוז
* מיקום וגודל הולמים  :כן
* ארון בר-נעילה הנגיש לצוות המקצועי בלבד  :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
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* 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
* במחלקה ניתנות תרופות בתזמון ומתן נכון  :כן
* התרופות ניתנות בהתאם להוראות הרופא  -כיסוי תרופתי  :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
* לכל סם הניתן לחולה מנוהל דף נפרד בהתאם לטופס  5לתקנות  -תקנה ) 11ג(  :כן
* העתק המרשם נשמר יחד עם פנקס טופסי רישום הסמים ועליו רשומים .1 :תאריך קבלת הסם  .2מס' הדף
בפנקס בו נרשמה קבלתו  -תקנה )9ב()11,ב(  :כן
* על אריזת הסם מצוין שם המטופל שבעבורו נופק הסם  -תקנה ) 12א(  :כן
* הסם למטופל ניתן רק מהאריזה הנושאת את שמו  -תקנה ) 12ב(  :כן
* האחיות מקבלות/מוסרות המשמרת רושמות את מצאי הסמים במח' בטופס הרישום ומאשרות בחתימתן  -תקנה
) 14ב(  :כן

תחומים הטעונים תיקון ושיפור:
פעילות הרוקח/ת במוסד
* השתתפות בהשתלמויות מקצועיות בתחום הפרמקותרפיה )ובגריאטריה בפרט( במהלך החמש שנים האחרונות :
מעל  5שנים
* יש לכתוב נוהל פנימי באשר צעדי צוות מקצועי בעת חריגות טמפ' במקרר תרופות וארונות תרופות''

חדר שירותי רוקחות במוסד
* יש להזמין פח לבלאי/פגי תוקף לתרופות ציטוטוקסיות למחלקות עם תנועה של תכשירים ציטוטוקסיים
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שירות רוקחות מוסדיים  -רכש אספקה וביעור תרופות
* נמצא תכשיר  CASTOR OILעם סימון לא הולם ) חסרים פרטי זיהוי של היצרן( הערה חוזרת

שירותי רוקחות מוסדיים  -ניהול הסמים במוסד
* מלאי הסמים מתאים לרישומים  :לא

שירותי רוקחות מוסדיים  -ספרות מקצועית ומסמכים ישימים
* מסמכים ישימים  :באופן חלקי
* יש לעדכן אוגדן  ) RECALLאחרון מתאריך  ( 06.03.16הערה חוזרת
* יש לעדכן אוגדן חוקים ותקנות ) נמצא  ( 2012הערה חוזרת

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

אחסון תרופות במחלקות אשפוז
* הפרדה :פנימי/חיצוני כולל שילוט בהתאם  :באופן חלקי
* יש לצרף עלון לצרכן ולשמור אריזת מגש בשקית עם סימון הולאם ) PREDNISONE20MG, ZINNAT
 (500MGהערה חוזרת
* בארון תרופות נמצאו דברים פרטיים של מטופלים לא שייכים לתחום מחלקה לתשושי נפש

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
* יש לרענן נהלי התנהלות עם תכשירים שפג תוקפם מוגבל אחרי פתיחתם ) טיפות עיניים ,אינסולינים ( ולהדגיש
חשיבות של רישום ברור ש רישום מחלקה סיעודית ב'

מתן תרופות במחלקות אשפוז
* כתישה/חציה בהתאם להנחיות  :באופן חלקי
* מכתש ועלי נמצאו לא נקיים מחלקה לתשושי נפש

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

בקרת סמים מסוכנים במחלקה
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לשכת בריאות מחוז באר שבע

בית אבות משולב באר שבע ) ( 23613
דוד המלך  20באר שבע
תאריך הבקרה04.05.2016 :

תאריך26.06.2016 :
סימוכין500039074 :

* בקרת סמים מסוכנים במחלקה  :נבדק בנספח  - 1בי"ח שאין בו בית מרקחת
* נמצאו כי בספר רישום סמים מבצעים תיקונים בצורה שנוגדת תקנות הסמים המסוכנים .יש לרענן מחלקה
לתשושי נפש

בקרת סמים מסוכנים במחלקה  -בי"ח שאין בו בית מרקחת
* בבדיקת רישומים של סמים מסוכנים נמצאה אי התאמה בין כמויות שהועברו מעמוד לעמוד ) חסר כדור אחד של
 ( TARGIN 20התבקשתם לחקור אירוע ולהגיש דווח למשרדנו

הערות לסיכום:
חל שיפור בשירות רוקחי הניתן במוסד.
על הרוקח לפתח נהלים פנימיים בתחום ,לערוך הדרכות לצוות מקצועי ,לסייע
להטמעת הנהלים והנחיות של משרד הבריאות במחלקות.
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לשכת בריאות מחוז באר שבע

בית אבות משולב באר שבע ) ( 23613
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נספח ג'
תקן מול מצבה  -כוח אדם מקצועי  -רפואה סיעוד ומקצועות הבריאות
ל 146 -מיטות ברישוי ול 141-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

2.01
24.30
0.00
24.30
1.00
0.36
49.79
1.45
1.86
0.75
2.11
0.72
0.30
16.21

2.20
26.94
22.19
4.74
1.00
0.36
45.37
0.73
2.25
0.82
2.31
0.77
0.37
4.48

0.19
2.63

9.45
10.83

-19.56
0.00
-0.00
-4.42
-0.72
0.39
0.06
0.20
0.04
0.06
-11.72

-80.48
0.00
-0.08
-8.88
-49.74
21.23
8.60
9.47
5.53
21.79
-72.33

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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לשכת בריאות מחוז באר שבע
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נספח ג'
תקן מול מצבה  -כוח אדם מנהלי ומשקי
ל 146 -מיטות ברישוי ול 141-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

1.31
1.00
1.00
1.00
4.02
6.33
0.67
0.35
1.31

1.00
2.00
1.25
1.00
4.50
0.00
0.33
0.00
1.00

-0.31
0.99
0.25
0.00
0.48
-6.33
-0.34
-0.35
-0.31

-23.81
99.00
25.00
0.00
11.94
-100.00
-51.28
-100.00
-23.81
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לשכת בריאות מחוז באר שבע

בית אבות משולב באר שבע ) ( 23613
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נספח ד '
רמת איכות הטיפול
 0.00:מתאריך 29.07.2015:
ניקוד אחרון לפי בקרה אחרונה
49.00
ניקוד מותאם אחרון לפי בקרה אחרונה :
שיוך לפרוגרמה חדשה על פי הצהרת המוסד :
זמן הרישוי טרם הבקרה הנוכחית  4 :חודשים תאריך סיום הרשיון 01.07.2016 :
התאמת המחלקה לתשושי נפש לתנאי המכרז:כן
תאריך הבקרה 04.05.2016 :
התאמת המחלקה לתשושי נפש לתנאי המכרז לפי הבקרה הנוכחית  :כן SC

ניקוד

אמות מידה לרמת איכות הטיפול
סכום ציוני הבקרה

20.50

בריאות הסביבה

3.00

שיעור אחיות עם קורס על בסיסי בגריאטריה

0.00

שיעור אחיות עם תואר אקדמי

0.00

קורסים\עדכון ידע לצוות

2.00

חת"ש צוות בין  8-24שעות שנתיות

0.00

חת"ש צוות מעל  24שעות שנתיות

2.00

מומחיות רופא הבית

0.00

יועצים

4.00

נאמני נושא ועברו הכשרה כנדרש

3.00

הדרכה מרוכזת ב 2-תחומים לפחות

0.00

עיבוד נתונים בתחום  1לפחות

0.00

מנהל רפואי שהינו גריאטר

4.00

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(

42.50
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