גירסה 00001:
תאריך ראשון הפצה לאינטרנט19.10.2017 :
תאריך אחרון הפצה לאינטרנט19.10.2017 :

דו"ח בקרה מיום 12.07.2017
במוסד :בית אבות משולב באר שבע

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

לשכת בריאות מחוז באר שבע

תאריך19.10.2017 :

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

סימוכין500039567 :

ד"ר נכבד/ה,
הנדון :סיכום הבקרה ב"בית אבות משולב באר שבע" מיום 12.07.2017
מצ"ב דו"ח הבקרה שנערכה במוסדכם ,ביום .12.07.2017
המנהל הרפואי מתבקש להעביר עותק מדו"ח זה לחברי הנהלת בית החולים הסיעודי-גריאטרי )למנהל
האדמיניסטרטיבי ולמנהלת הסיעוד-אחות ראשית(.
המנהל האדמיניסטרטיבי מתבקש להודיע ללשכת הבריאות המחוזית )גריאטר המחוז( ,בצירוף העתק לרופא
המחוז/נפה ולאגף לגריאטריה ,במייל  ,PNIOT.GERIATRYA@MOH.GOV.ILעל ביצוע תיקון התחומים
הטעונים שיפור מיידי וצפי לתיקון שאר התחומים הטעונים שיפור ,וזאת תוך חודש ימים מעת קבלת דו"ח זה,
תוך התייחסות מפורטת לממצאי הבקרה עפ"י סדר התחומים המצוין בדו"ח עצמו.
במידה ובמוסד התגלו חוסרי כוח אדם ,הנכם נדרשים להשלימם לא יאוחר מ 30-יום מקבלת בקרה זו .על
ההשלמה יש להודיע לגב' שרית חייט בכתובת רח' ירמיהו  39ת.ד 1179 .ירושלים ,פקס  02-5655913או
במיילsarit.hayat@moh.health.gov.il :

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

דו"ח הבקרה
תאריך19.10.2017 :
בית אבות משולב באר שבע ) ( 23613
דוד המלך  20באר שבע
תאריך הבקרה12.07.2017 :

סימוכין500039567 :

.1

בתאריך  12.07.2017נערכה בקרה תקופתית במהלך תקופת רישוי קיים ,בבי"ח הגריאטרי ,ע"י צוות מחוז
באר-שבע .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 מטליס נטליה מ.ר.25572.

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

-

 .Msקלאודיה קונסון אחות מפקחת בקרות ,אחות מפקחת בקרות.

* תזונה

-

גברת ירושלמי דינה ,מרכזת תחום בקרה.

* ריפוי בעיסוק

-

גברת בן אריה עפרה ,מרכזת תחום בקרה.

* עבודה סוציאלית

-

גברת עינת סילברשטיין ,מרכזת תחום בקרה.

* בריאות הסביבה

-

גברת קריאז'בסקיך אולגה ,מרכזת תחום בקרה.

* רוקחות

-

גברת 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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בית אבות משולב באר שבע ) ( 23613
דוד המלך  20באר שבע
תאריך הבקרה12.07.2017 :

סימוכין500039567 :

תמהיל מאושפזים:
להלן תמהיל המאושפזים במחלקות הסיעודיות/תשושי נפש:
מס'
מס'
Ýé
שם מחלקה
 ÔçÜ×Þמיטות מאושפזים
בפועל
 ÓáÕÞÑברישוי
36
40
סיעודת א
סיעודית א
41
40
סיעודית ב
סיעודית ב
39
36
סיעודת ג
סיעודית ג
30
תשושי נפש א תשושי נפש 30
146
146
סה"כ

מס'
סיעודיים

מס'
תשושי
נפש

35
41
39
115

30
30

מס'
סיעודי
מורכב
1

1

בבי"ח
מס'
מס'
שיקומים תשושים כללי

0

סה"כ שהו במחלקות  146מאושפזים בפועל.
להלן תמהיל המאושפזים לפי הגורמים המממנים הבאים:
 119מטופלים במימון משרד הבריאות.
 27מטופלים במימון פרטי.
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בית אבות משולב באר שבע ) ( 23613
דוד המלך  20באר שבע
תאריך הבקרה12.07.2017 :

תאריך19.10.2017 :
סימוכין500039567 :

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:
אין אישור כיבוי אש.
פג תוקף אישור כיבוי האש בתאריך.01.10.2017 :
מתקיימים תהליכים לקבלת אישור כיבוי אש.

רשיון :IV
לבי"ח אין הרשאה למתן טיפול למחלות חריפות )טיפול תוך ורידי( למטופלים השוהים בו באופן קבוע.
מצ"ב נספח א'  -טבלה הכוללת הערכות צוות הבקרה ,נספח ב' בו פירוט ממצאי הבקרה ,נספח ג' -פירוט כ"א
ונספח ד'  -רמת איכות הטיפול.
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סימוכין500039567 :
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
תזונה

X

פיזיותרפיה
ריפוי בעיסוק

X

עבודה סוציאלית

X
X

בריאות הסביבה
רוקחות

X

* -לא בוצעה בקרה בתחומים הבאים  :פיזיותרפיה.
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בית אבות משולב באר שבע ) ( 23613
דוד המלך  20באר שבע
תאריך הבקרה12.07.2017 :

תאריך19.10.2017 :
סימוכין500039567 :

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

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

תיאור כללי:
בית אבות הערוני הינו מוסד גדול  ,המכיל  3מחלקות סיעודיות ומחלקה אחת
מוגנת.המבנה חדיש ומרווח ,עם אווירה ביתית.
המטופלים מטופחים ולבושים על פי העונה .

כוח אדם:
במוסד אין חוסרים בתקינה של הרופאים .ניכרת הרמה המקצועית של הרופאים.
הרופאים משתתפים בקורסים רלוונטים.

החוזקים בעבודת הרפואה:
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דוד המלך  20באר שבע
תאריך הבקרה12.07.2017 :

תאריך19.10.2017 :
סימוכין500039567 :

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

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

רופא בית
* הכרת המטופלים ובעיותיהם הרפואיות  :טובה
* הכרה ויישום נהלי רפואה ונהלי רוחב של האגף לגריאטריה  :מלא

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

מעקב רפואי שוטף
* אבחון וטיפול בבעיות משקל והזנה )כולל הזנה אנטראלית(  :מלא ותקין
* יישום מעקב אחר בעיות כרוניות ,לרבות מניעה וטיפול של פצעי לחץ  :יישום מלא
* רישום אבחנות ,כולל תסמונות גריאטריות ועדכונן מעת לעת  :תקין
* הכללת המידע הנחוץ בעת הפנייה למוסד רפואי אחר  :מלאה
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הוראות רפואיות והוראות למתן תרופות
* הוראה רשומה כראוי וחתומה ע"י הרופא  :באופן מלא
* הוראות מתן תרופות אנטי פסיכוטיות  -רישום ,דיון ונימוק  :תקין
* בדיקה תקופתית של רישום תרופות לטיפול הניתן בפועל והתייחסות ל"ריבוי תרופות"  :תקינה

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

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

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

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

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

רפואה מונעת ורפואה פליאטיבית
* ביצוע מדיניות לחיסוני שפעת ופנוימוקוק למטופלים  :מלא
* מוודא מתן חיסונים קבועים ותקופתיים לצוות המטפל )חדש וותיק( ונותן לצוות הסברים  :מלא
* קיום תכניות מיוחדות במוסד ומעורבות הרופא :היערכות למתן טיפול פליאטיבי ,התייחסות רופא למדד כאב
והטיפול בעקבותיו  :קיימות עם מעורבות
* פעילות על פי הנחיות לטיפול בנשאי חיידקים עמידים ובמניעת זיהומים  :קיימת
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תחומים הטעונים תיקון ושיפור:
עבודת המנהל הרפואי
* הסדר ייעוץ רפואי )לא גריאטרי(  :לא קיים
* הכרת החוזרים והנהלים של משרד הבריאות ושל אגף לגריאטריה  :חלקית גבוהה והכרת עדכונים
* יישום התחומים לשיפור מהבקרה הקודמת  :חלקי

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

הערות לסיכום:
במוסד ניתן טיפול רפואי ברמה גבוהה .קיים יעוץ גריאטרי .
הרופאים מכירים את המטופלים ומשפחותיהם טוב מאוד.
הרשומות הרפואיות מסודרות ומלאות.
קיים נוהל מעקב אשפוזים .
קיימת ועדה פליאטיבית -ראש הועדה היא ד''ר מטליס ,הועדה פעילה מ01.2017
ד''ר מטליס סיימה קורס פליאציה לאחרונה.
בהצלחה לכל הצוות!!
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69%

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 ותנוחה
קשר עם המשפחה
עדכון מקצועי
הדרכה והערכת הצוות
טיפול בכאב
מניעת זיהומים
זכויות החולה
-

תיאור כללי:
התרשמות כללית:
הבקרה הייתה בקרת פתע ,אמצע תקופת רישוי .מדובר במוסד משולב הכולל שלוש
מחלקות סיעודיות ,מחלקה אחת לתשושי נפש ומחלקת תשושים .המחלקות א'-ב' לאחר
שיפוץ.
מחלקה א'  -סיעודית
מאושפזים  36מטופלים 4 .הגבלות תנועה 2 .מטופלים עם הזנה באמצעות פג ואחד
באמצעות זונדה .מדווח על  4פצעים בדרגות שונות .אחד מהם בדרגה  ,4ללא דווח
למשרד הבריאות ,מחוז דרום .כמו כן ,נתגלתה אצל מטופל כוויה מכוס תה.
עמוד  11מתוך 37
רח' התווקה  ,4באר שבע ת.ד10050 .
טלפון 08-6263493 :פקס 08-6263587 :דוא"לANGELA.MALINSKY@BSH.HEALTH.GOV.IL :

לשכת בריאות מחוז באר שבע

בית אבות משולב באר שבע ) ( 23613
דוד המלך  20באר שבע
תאריך הבקרה12.07.2017 :

תאריך19.10.2017 :
סימוכין500039567 :

מחלקה ב'  -סיעודית
מאושפזים  41מטופלים .מטופל אחד עם סופרה-פוביק קטטר 2 .הגבלות תנועה ,אחת
ההגבלות הינה שימוש בכפפות לצורך מניעת שליפת זונדה 4 .מטופלים עם פצעים
בדרגות שונות ללא פצעים קשיי ריפוי או פצעים מורכבים.
מחלקה ג'  -סיעודית
מאשפזים  39מטופלים .דייר אחד מוזן באמצעות פג .דייר אחד מוזן באמצעות
זונדה ושתי הגבלות תנועה.
תשושי נפש
מאושפזים  30מטופלים .ללא הגבלות תנועה וללא פצעים .רוב המטופלים מתניידים
בחופשיות במחלקה.

כוח אדם:
 #מתאריך  10/07/2017האחות הראשית של המוסד סיימה את תפקידה ושבועיים לפני
עזיבתה היתה בחופשה.
 #סגנית אחות ראשית לא השתתפה במהלך הבקרה ובשלב זה לעתים ממלאה תפקיד של
אחות אחראית במחלקה סיעודית א'.
 #במחלקה סיעודית א' אין אחות אחראית מחלקה .רב משמרות המחלקה מנוהלות
על-ידי אחות מעשית.
 #קיימת תחלופה גדולה בקרב כוח האדם הסיעודי.
 #בשלב זה לא מולאו התקנים שנוספו למערך הסיעוד במוסד.
 #כוח העזר המשובץ למשמרת בוקר ואמון על הטיפול האישי ,מבצע את גם את
הפעולות של אחראי המטבח ,ובכך מצמצם את שעות העבודה של הצוות המטפל.
 #סידור העבודה לא מחלקתי אלא מוסדי .סידור העבודה של הצוות הסיעודי ,לא
בנוי על-ידי אחיות אחראיות מחלקה ,אלא על-ידי הצוות האדמיניסטרטיבי של
המוסד .הדבר משקף את חלוקת העבודה והאצלת הסמכויות במוסד.

הערות לסיכום:
תחומים הטעונים שיפור:
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 .1כוח אדם:
 #יש לגייס אחות ראשית במשרה מלאה.
 #יש לדאוג שבראש כל מחלקה תהיה אחות אחראית שהיא אחות מוסמכת.
 #יש להקפיד שאחיות מעשיות לא תחרוגנה מסמכותן המקצועיות.
 #בבדיקת סידורי עבודה נמצא שאחות מעשית מבצעת אחריות משמרת ברוב המשמרות.
 .2אומדן סיעודי ורשום אנמנזה:
 #טיפול פה  -יש לבצע אומדן פה בקבלת מטופל חדש למחלקה .יש להקפיד על תיאור
מדויק ומקיף על מצבו של אותו המטופל.
 #יש לבנות תכנית טיפול מותאמת אישית לצרכים של המטופל ובני משפחתו.
 .3תכנית טיפול בקבלה לאשפוז:
נא לבצע תכנית טיפול ל 72-שעות כולל התייחסות למצבים של אי שקט ,שלמות
העור ,הזנה ,אומדן חלל הפה ועדכון תכנית הטיפול הכתובה.
 .4מעקב סיעודי:
 #נא להקפיד לתעד בדוח דווח סיעודי את כל הנתונים הקשורים לבריאות המטופל
וביצוע פעילויות נדרשות במהלך הטיפול.
 #יש להמשיך התייחסות לבעיות שזוהו ולהקפיד על מעקב ודווח ברשומה סיעודית.
 .5הבטחת סביבה בטוחה:
 #יש להקפיד על ציוד מלא בעגלת החייאה .נמצא ,כי אין מכשיר דפיברילטור.
 #יש לבצע ריענון נהלים על שימוש בעגלת ההחייאה.
 #יש לעשות ריענון נוהל בהזנת מטופל דרך פג או זונדה .בזמן חיבור של מטופלת
להזנה באמצעות פג ,האחות לא בדקה שארית ,לא בדקה את התנוחה של המטופלת ולא
נתנה הסבר לחולה .נאלצתי להפסיק את הפעולה ולבקש מאחות לקרוא את הנוהל לפני
היותה ניגשת אל המטופל עם כלכלה.
 #יש לעשות ריענון נוהל פנימי בנוגע לטיפול אישי והשגחה על מטופל עם חמצן
קבוע דרך משקפיים  2 #ליטר לדקה .ממצאים :בעת טיפול אישי ,לפני ההורדה
מהמיטה של מטופלת ,לא הייתה נוכחות אחות ,לא נמדדו סימנים חיוניים כולל
סיטוראציה .המדידה נעשתה רק בעקבות בקשתי .הסטוראציה היתה  .91המטופלת
נותקה מחמצן על-ידי המטפלת והוכנסה למקלחת .בזמן המקלחת המטופלת הרגישה
קוצר נשימה ונאנחה .ביקשתי מידית למדוד סטוראציה ,לחבר אותה לחמצן ולקרוא
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לרופא .הסיטוראציה .61
 #ברשומה הסיעודית אין התייחסות לטיפול אישי למטופלים הזקוקים לחמצן 24
שעות .לא נעשה דיון רב-מקצועי על שינוי סטאטוס ועל האפשרות של התאמת
המטופלת למחלקה סיעודית מורכבת.
 #יש לעשות הדרכה לצורך מניעת זיהומים .בהרגלי העבודה נצפה העדר שטיפת
ידיים לפני ואחרי השימוש בכפפות.
 #כיסא הגלגלים במקלחת לא עובר חיטוי כנדרש בזמן העברתו ממטופל למטופל.
 #עגלת הטיפולים נמצאה עם חלודה ומשטח פגום שאינו מאפשר חיטוי ראוי .נא
לתקן באופן מידי.
 #נמצאה מטופלת עם כוויה ברגל מכוס תה .דוח אירוע חריג לא מולא כראוי .לא
הוצגו מסקנות.
 #יש לבצע הדרכה נוספת לשימוש במנוף עמידה .רוב המטופלים ירדו מהמיטה במנוף
טילט ,כאשר הצוות המטפל לא השתמש בבלמים של המנוף והכיסא .לא נעשה שימוש
במגן שוקיים קדמי ,מה שעלול לעשות נזק לברך .המטופל עמד עם פצעים בדרגה 3-4
ללא תחבושות על משטח קשיח .לאחר שהועבר לכיסא לא נעשה חיטוי למשטח המנוף,
מה שעלול להוביל לזיהומים בשימוש הבא .בנוסף ,על פצעי המטופל הנ"ל לא דווח
ללשכת הבריאות ולא נידונה עם משפחתו האפשרות להעברת המטופל למחלקה סיעודית
מורכבת.
 .6הזנה והאכלה:
 #יש לבצע ריענון נהלים.
 .7היגיינה אישית ולבוש:
 #לכלל המטופלים לא שטפו פה בבוקר ולא הציעו טיפול זה .בתצפית ,שטפו את
השיניים התותבות וללא ביצוע היגיינת פה ,הכניסו את התותבת לפה המטופל.
 #מטופלת אחרי מקלחת שהולבשה וננעלו נעליה ,הוחזרה למיטה עם הנעליים.
 #ציוד אישי של מטופלים כגון מסרקים ומברשות נמצא לא נקי ודורש טיפול
יסודי.
 #משחת סיליקון במגירות ללא תאריך פתיחה .נצפתה מטפלת שהכניסה יד עם כפפה
לאחר טיפול אישי במטופל ,אל תוך קופסת סיליקון והמשיכה למרוח אותה על גוף
המטופל.
 #במידה ומשתמשים באוברול ,נא להקפיד על התאמת מידתו למטופל .במידה
והאוברול קטן בכמה מידות ,הוא מגביל את תנועתו של המטופל ומפעיל לחץ ב
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מפשעות ובבית השחי .נא להקפיד שהסוגרים של האוברול )כפתורים ,ריצ'רץ' או סקוץ'( לא יבואו במגע ישיר עם
גוף המטופל.
 #נא לבנות נוהל פנימי ברור לשימוש באוברול בהתייעצות עם הצוות הרב-מקצועי.
 .8זכויות החולה:
 #על הצוות המטפל לענוד תגי זיהוי.
 #לפי דווח של מטופלת עיוורת לעובדת סוציאליתשל צוות הבקרה ,ניגשים אליה
לטיפול מבלי להזדהות בשם או להסביר פעולות שנעשות.
 #בראיון אישי עם מטופלת ,נשמעה טענה שלוקחים אותה לישון מוקדם והיא היתה
רוצה להישאר בחוץ .יש לבדוק רצונות של מטופלים ולהתאים תכנית טיפול.
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הבקרה בתחום התזונה כללה את הנושאים הבאים:
כללי
כח אדם
 איכות ובטיחות המזוןבדיקתהתפריט השבועי  -רישום מול יישום
 גודלי מנה/גיוון רשומות מחלקתיות הגשת ארוחות צהריים  -תצפית התנהלות הטיפול התזונתי למטופלחדש  -תיעוד ברשומה התזונתיתהטיפול התזונתי למטופל במצבתזונתי לא תקין  -תיעוד ומעקב
התנהלות
 -יישום והלימה

תיאור כללי:
מערך מזון  :בישול במקום במטבח מרכזי .

כוח אדם:
ישנה דיאטנית בעלת רשיון שעובדת  5ימים בשבוע בכל המחלקות .היא עברה קורס
תזונה בגריאטריה והשתלמות יעודית בבדיקה פיזיקלית ממוקדת ,תזונה ובריאות
הפה.

החוזקים בעבודת התזונה:
כללי
* הדיאטנית ערכה הדרכה תזונתית לצוותי מחלקות )אחיות ומטפלות(.
* ישנה התייחסות למרבית ההערות מבקרות קודמות.
* ניכרת התייחסות אישית והתאמה תרבותית לצרכים המשתנים של הדיירים
* בולטת נוכחות הדיאטנית בקידום פרוייקטים רב מקצועיים.
* הוחלפו כלי האוכל לכלים חדשים ומתאימים יותר.
* יש עבודה מבורכת בשיתוף הדיאטנית  -בנושא " האכלה מכובדת"
* חדרי האוכל מרווחים ומסודרים .

איכות ובטיחות המזון
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* הדיאטנית עורכת תצפיות אכילה.

הגשת ארוחות צהריים  -תצפית
* המטבח המבשל במוסד מאפשר שינויים מיידים והתייחסות לבקשות הדיירים ובני משפחותיהם.
* יש התאמה של מרקמי האוכל ,סכו"ם לדיירים .

תחומים הטעונים תיקון ושיפור:
התנהלות הטיפול התזונתי מטופל חדש  -תיעוד ברשומה התזונתית
* תיעוד שיחה עם המשפחה ו/או מטופל עד חודש  :חלקי

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  :לא

יישום והלימה
* ביצוע מעקב תזונתי בתדירות המתבקשת  :חלקי
* נמצאו  2דיירים עם ירידה מתמשכת במשקל ללא התיחסות תזונתית ברשומה

הערות לסיכום:
תחום התזונה במוסד ברמה גבוהה .יש התיחסות להערות מהבקרה הקודמת .
הדיאטנית עברה הכשרה מתקדמת בתחום תזונה גריאטרית .יש לברך על הרצון שלה
לקדם נושאים חדשים כגון בריאות הפה והאכלה בכבוד .יש לשים דגש על מטופלים
שירדו במשקל.
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92%

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 בתעסוקהתנאים פיזיים וסביבה
ציוד ואביזרים
הדרכה ותקשורת
העשרה ונהלים
יישום המלצות מבקרה קודמת
-

תיאור כללי:
בבית האבות שלוש מחלקות סיעודיות ומחלקת תשושי נפש אחת

כוח אדם:
בבית האבות מרפא בעיסוק אחד ושלוש מדריכות תעסוקה ,חסרה מדריכת תעסוקה
למחלקה אחת

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

הערכת מעקב בקבלת מטופל
* ביצוע מעקבים  :מעקבים מלאים ומעודכנים בתדירות הנדרשת

ישום תכנית הטיפול
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* התערבות טיפולית  :מתבצע כנדרש
* התאמת אביזרים וסדים  :מותאמים סדים ,קיים מעקב ותיעוד ,מתקיימת הדרכת צוות בנושא

פעילות בתעסוקה
* פעילות פרטנית  -התאמה גיוון ודווח  :קיימת פעילות מגוונת התואמת את צורכי המטופלים ויכולותיהם

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
* קישוט סביבתי אקטואלי הכולל תצוגה של עבודות מטופלים  -בשטחים הציבוריים ובחדרי המטופלים  :מתאים,
מכובד ותואם את יכולות המטופלים

ציוד ואביזרים
* 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

תחומים הטעונים תיקון ושיפור:
כללי
* יש לבנות נוהלים פנימיים ולקיים הערכת עובדים באופן סדיר

כוח אדם
* יש להשלים את תקן מדריכת התעסוקה החסרה

הערכה בקבלת מטופל  -קבלת מטופל חדש ע"י מרפא/ה בעיסוק
* יש לעדכן מטרות טיפול כחלק מהמעקב השגרתי
עמוד  19מתוך 37
רח' התווקה  ,4באר שבע ת.ד10050 .
טלפון 08-6263493 :פקס 08-6263587 :דוא"לANGELA.MALINSKY@BSH.HEALTH.GOV.IL :

לשכת בריאות מחוז באר שבע

בית אבות משולב באר שבע ) ( 23613
דוד המלך  20באר שבע
תאריך הבקרה12.07.2017 :

תאריך19.10.2017 :
סימוכין500039567 :

הכרת מטופל חדש ע"י מדריכ/ת תעסוקה
* יש להקפיד על דווח פרטני וקבוצתי של מדריכת התעסוקה עפ"י הנוהלים

פעילות בתעסוקה
* הפעילות הקבוצתית במחלקה הסיעודית טעונה שיפור מבחינת גוון טכניקות ודווח

הדרכה ותקשורת
* מומלץ להרחיב את ההדרכה וההעשרה לצוות המטפל

העשרה ונהלים
* על המרב"ע לצאת להשתלמויות ולימודים בתחום הגריאטריה
* מומלץ להרחיב את הפרוייקטים הרב מקצועיים לרווחת הדיירים

יישום המלצות מבקרה קודמת
* יש לשים לב להערות חוזרות -בעיקר בנושא עדכון מטרות ודווח

הערות לסיכום:
שרות הריפוי בעיסוק דינמי ונבנה ,הצוות הולך ומתייצב,
יישר כוח
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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 ובמשפחהעבודת 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 ,בעל  3מחלקות סיעודיות 1 ,לתשושי נפש ומחלקת תשושים
בפיקוח הרווחה .המקום גדול ומרווח .המחלקות מוארות וחדישות .החדרים נעימים.
הבקרה הנה בקרת פתע שהחלה בשעות הבוקר .באחת המחלקות יציאה למרפסת גדולה
ומטופחת ,מוצלת ובעלת פינות ישיבה רבות לנוחות המטופלים ומשפחותיהם .גם
בתוך הבית ישנן פינות ישיבה למשפחות ,מכונת שתיה וחטיפים ואף חדר ייחודי
למשפחות.

כוח אדם:
השירות כולל  2עו"סיות  :מנהלת השירות הסוציאלי ועו"ס נוספת .המנהלת הינה
בעלת תואר שני בגרונטולוגיה בעלת ותק של  13שנה במוסד והיא עובדת במחלקות
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סיעודית א' וב' ובתשושים .עו"סית נוספת בעלת תואר ראשון ,בעלת ותק של 10
שנים מתוכם  10חודשים במוסד ואחראית על מחלקות ג' והמוגנת .השירות הסוציאלי
עומד בתקינת כוח אדם על פי הנוהל  -כולל שעות אחה"צ .מנהלת השירות
הסוציאלי משתתפת בקבוצת הדרכה והיתה לפני כשנה בקורס "התמודדות עם סוף
החיים" של אש"ל.
לכל עו"ס חדר משלה והתנאים לעבודה טובים.

החוזקים בעבודת העבודה סוציאלית:
כללי
* מראיון עם משפחות ודיירים  -מכירים את העובדות הסוציאליות וחשים שניתן לפנות אליהן.

קבלת מטופל והסתגלות
* מבצעת את תהליך הקליטה ,המעקב וההסתגלות במקצועיות רבה.
* ראוי לציון המעורבות של השירות הסוציאלי בתהליך קבלת מטופל חדש ובהתאקלמותו

שביעות רצון המטופל
* שביעות רצון גבוהה מהתנאים הסביבתיים.

פעילות העו"ס בתחום הקבוצתי והקהילתי
* 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.
* מתקיימת קבוצה למטופלים שמסוגלים לתקשר מכל המחלקות  -הרעיון מבורך

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.

טיפול תומך במטופל ובמשפחה
* מטפלת בחולה הנוטה למות ,במשפחתו ובצוות עפ"י הנוהל.
* יש לציין לטובה את קידום נושא הטיפול הפליאטיבי במוסד .הצוות יצא להשתלמות בנושא וקמה וועדה לכל
מחלקה
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עבודת הצוות הרב מקצועי
* מתקיימים באופן שוטף תהליכי העברת מידע ושיתוף פעולה בין העו"ס לבין הצוות המקצועי לשיפור רווחת
המטופל.
* ראוי לציון שיתוף הפעולה עם הצוות הפרא-רפואי ) תזונה וריפוי בעיסוק( סביב פרוייקטים לשיפור איכות חייו של
המטופל

הבטחת תנאים לעבודת העובד/ת הסוציאלי/ת
* מתקיימים תנאים סביבתיים המאפשרים עבודה נאותה.
* העו"ס משתתפת בימי עיון והשתלמויות.
* התקינה תואמת את דרישות הנוהל.

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:
שביעות רצון המטופל
* יש מקום לשיפור יחס הצוות אל המטופל -על הצוות לקבל הדרכה כיצד להתייחס לאוכלוסיות עם צרכים מיוחדים
* מחסור בתעסוקה במחלקה סיעודית א' משפיע על איכות חיי המטופלים

פעילות העו"ס בתחום זקנים נפגעי התעמרות
* יש ללמוד את נוהל ועדת ההתעמרות ולתעד את הפעולות לפי הסדר המופיע בנוהל

עבודת הצוות הרב מקצועי
* יש לעקוב יחד עם הצוות הסיעודי אחר הסקת המסקנות מארועים חריגים

הערות לסיכום:
השירות הסוציאלי מתפתח וחזר לתקינת כוח אדם על פי הנוהל .פרוייקטים שונים
נרקמים לטובת הדיירים ,ועדה פליאטיבית מתהווה ,יש שיתופי פעולה עם מקצועות
אחרים במוסד והשירות הסוציאלי הינו חלק משמעותי במוסד .יש לתעד את תהליך
הטיפול במקרה של חשד להתעמרות כפי המתבקש מהנוהל וליידע את הדיירים
ומשפחותיהם בעת קבלתם ובכלל בדבר קיומה של ועדה זו .מומלץ לקיים חשיבה ברמה
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המוסדית בנוגע לפיתוח בקרה פנימית של הצוות הבכיר .כמו כן לשים לב לנושא
שביעות רצון המטופל.
בהצלחה !
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78%

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 עבר שיפוץ יסודי ושדרוג במחלקות האשפוז הסיעודיות א' ו-ב'
והתאמה לפרוגרמה החדשה למוסדות גריאטריים . 2016
 .2בעת הבקרה נבדקו  4מחלקות ) 3סיעודיות א'  ,ב' ,ו-ג' ומחלקה לתשושי
נפש( .המחלקות היו נקיות ומסודרות ,לא הורגש ריח לא נעים .הטמפ' במחלקות
הייתה תקינה  .C24-˚C22˚-מצב הניקיון בכל חלקי המבנה ,בחדרי האשפוז,
השירותים \המקלחות והמטבחונים  -תקין .בחדרי האשפוז וחדרי האוכל הוחלף
הריהוט )מיטות ,ארוניות ,שולחנות אוכל ,כיסאות וכו'(.
 .3קיים מטבח בישול מוסדי ,שמספק ארוחות מבושלות למחלקות .קיימת חלוקה
ברורה למדורי עבודה פונקציונליים וצוות המטבח מקפיד על עבודה תקינה על-פי
ייעודם וכן נשמר תזרים .עובדי המטבח מצוידים בבגדי עבודה נקיים /כיסוי ראש
ומקפידים על היגיינה אישית .בעת הבקרה נמצא כי התחזוקה השוטפת והניקיון
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הכללי  -תקינים.
 .4קיימים מטבחונים מחלקתיים המיועדים לחלוקת מזון ושטיפת כלי הגשה בלבד.
מערך ההזנה במטבחונים טעון שיפור משמעותי מבחינת הקפדה על שמירת שרשרת טמפ'
המזון )כולל ארוחת בוקר/ערב( בעת שינוע מזון מהמטבח ) יש להשתמש באמצעי
שינוע( ,אחזקת מזון במטבחונים בטמפ' נדרשת בקירור/חימום עד מסירתו
למטופלים  .לצוות האחראי על מערך הזנה במחלקות נדרשת הדרכה בתברואת מזון .
 .5נמצא כי טמפ' המים החמים ) 2חדרי חימום( המסופקים , C ˚60טמפ' מים חמים
חוזרים ˚) - C 57מצב תקין( .נבדק רישום ממוחשב )מדגמי (של טמפ' מים חמים
עבור מספר ימים נבחרים ונמצא כי טמפ' המים החוזרים /המסופקים נעה בין ˚C
).C˚ 56 -60מצב תקין( .יחד עם זאת ,לא מתבצעת בדיקה ידנית של טמפ' מים
חמים בנקודות מרוחקות במחלקות.
 .6טמפ' מים חמים בנקודת הצריכה  -בראשי המקלחות ) מח' סיעודית א' ו-ב'(
מתאימה לבטיחות המשתמשים )טמפ'  ˚42 -אחרי הזרמת מים במשך  2דקות(.
 .7מתבצע דיגום של מים חמים /קרים )ליגיונלה( בתדירות הנדרשת )פעם בשנה(
.הדיגום האחרון בוצע בתאריך - 25.10.16התקבלו תוצאות תקינות ברוב נקודות
הדיגום
)למעט בנקודה על קו מים חוזרים באגף המזרחי בה התקבלה חריגה בחיידקי
ליגיונלה ( .דיגום חוזר בוצע בתאריך  - 6.11.16התקבלו תוצאות תקינות.
 .8לא בוצעה בדיקת מתכות )נחושת ,עופרת וברזל( ברשת מי השתייה בשנה נוכחית
 .יש לבצעה.
 .9מתבצע 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 - 18.06.17התקבלו תוצאות תקינות .למרות שהתקבלו תוצאות תקינות,
נקודת הדיגום לא מייצגת את מערכת המים הקרים בגבולות המוסד  -נכנס לשימוש
מאגר מי שתייה שלא היה בשימוש זמן רב )אך הדיגום לא בוצע ביציאה מהמאגר (.
בנוסף ,לא הוצג טופס הדיגום כולל שעת נטילת הדגימות .
 .10הכביסה המלוכלכת מועברת מהמחלקות לחדר קליטת כביסה מלוכלכת ע"י פיר
)סגור ,אטום( ונשלחת לכביסה מוסדית .מערך הטיפול בכביסה טעון שיפור
משמעותי מבחינת שינוי מיקום של אזור הכביסה במרתף )בתקרת המרתף עוברת
צנרת המובילה ביוב של הבניין .בנוסף ,בתקרה ,סימני קילוף צבע /טיח
והורגש ריח לא נעים באזור.
 .11במוסד קיים חדר נפרד לביצוע תספורות  ,מניקור ופדיקור ) כולל הציוד
הנדרש  /מתקני תברואה (  .אך בעת הבקרה נמצא כי הפעולות הנ"ל מתבצעות
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במחלקה הסיעודית בחדר כלים /אוגרים כביסה מלוכלכת -המקום אינו מתאים לביצוע
"טיפול לא רפואי בגוף האדם" .יש להפסיק לאלתר ולבצע פעולות אך ורק בחדר
ייעודי לכך.

הערות לסיכום:
להלן נקודות לשיפור:
מערכות מים קרים\חמים ) כולל דיגום( :
 .1במקלחות )מח' תשושי נפש  ,סיעודית א' ו-ב' ( הותקנו משגיחי חום /
ברזים תרמוסטטים ,כך שלא ניתן לבצע מדידת טמפ' לפני מהול )קרים\חמים(
ולבצע דיגום מים בנקודת המוצא )ראש מקלחת\כיור( ב 3-מצבים )נדרש על פי
הנחיות לדיגום מים עדכון יוני  .(2016יש לתת פתרון הולם לנושא ללא דיחוי
) הדרישה טרם בוצעה(.
 .2אנו חוזרים ומדגישים שוב :המרחק המקסימלי בין האביזר למניעת כוויות
)משגיחי חום ( ונקודת הצריכה )כיור\ראש מקלחת( צריך להיות לא יותר מ4-
מ"ר )מח' תשושי נפש( .במידת הצורך יש לפנות למהנדס אינסטלציה  .הדרישה טרם
בוצעה.
 .3לא הוצגו אישורים של אביזרים למניעת כוויות :עמידה בדרישות ת"י 5452
) בדיקת מוצרים הבאים במגע עם מי שתייה ,טיפול בהלם  ,אפשרות לדיגום ב3-
מצבים וכו'(.
 .4לא הושלם סימון ברור של קווי מים חמים מסופקים  ,מים חמים חוזרים ומים
קרים ) חדר חימום מזרח\מערב(.
 .5טופס הדיווח על ביצוע ניקוי וחיטוי מאגר מים לא מעודכן  .יש להתייחס
להנחיות לניקוי מערכות אספקת מי שתייה ,נספח  ) 7עדכון נובמבר  , 2013מס'
חוזר  22\13ראש שירותי בריאות הציבור( ולהקפיד על מילוי תקין .
 .6יש להשלים ולהציג תכנית דיגום על-פי משטר זרימת מים .
 .7יש לבצע בדיקה שנתית של מים קרים למתכות בנקודה המייצגת את המערכת )סוף
קו מים קרים (.
בתאריך  30.06.16נכנס לשימוש מאגר מי שתייה שלא היה בשימוש זמן רב ,אנו
חוזרים שוב:
 .8יש להתקין ברז דיגום תקני על קו יציאת מים קרים מהמאגר.
 .9יש לבצע כל יום בדיקה ידנית )ע"י מדי כלור ועכירות( רמת כלור חופשי
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\עכירות בנקודות הבאות :יציאה מהמאגר ובסוף קו המים הקרים ,ולהקפיד על
רישום מסודר.
 .10יש לקבוע נקודת דיגום מים קרים ביציאה מהמאגר ולבצע דיגום בקטריאלי
של מים קרים בתדירות של פעם ב 4-שבועות לפרמטרים הבאים )ספירה כללית,
פסאדומונס וקוליפורמים( .
 .11יש להחזיק במוסד ולהציג בכל עת תכניות של מערכות מים קרים וחמים )כולל
תכנית מאגר מי שתייה תחלופת מים( וכו' המאושרות ע"י משרד הבריאות
 .12יש להציג קלסר תחזוקה ולהקפיד על רישום מסודר ,כמפורט בנספח  1ו2-
)לוח רישום פעולות למניעת התרבות חיידקי ליגיונלה במערכות מים קרים\חמים(
המצוין בהנחיות לפיקוח על מוסדות רפואיים )עדכון פברואר .(2012
 .13יש לבצע כיול מכשירים דיגיטליים על-פי הוראות יצרן.
מערך הזנה ) מטבח בישול ומטבחונים מחלקתיים  ,כולל שינוע מזון למטבחונים(:
 .1יש להפסיק לאלתר להכין מזון מראש כולל מזון רגיש ) טחון\דייסה (  .יש
להכין מזון אך ורק באותו יום  .בנוגע למזון מוכן טחון יש להכין סמוך
לשעות ההגשה \החלוקה .יש לעמוד בכל התנאים )משטח עבודה המיועד לטיפול
במזון מוכן  ,בלנדרים נפרדים המיועדים למזון מוכן \ירקות ,שמירת רצף טמפ'
בעת טיפול במזון  -לא תפחת מ c˚70-ושטיפת הציוד )בלנדר( לאחר שימוש במדיח
כלים בטמפ' נדרשת( .בנוסף ,יש למדוד טמפ' )כולל רישום ביומן( מזון טחון
בתום ההכנה ולהקפיד על נטילת דגימות בכמות מספקת ) לא פחות מ 150 -ג"ר(.
 .2חדר הקירור למזון מוכן ישמש לייעודו בלבד .יש להחזיק מזון מוכן לסוף
השבוע בחדר קירור ייעודי בלבד בטמפ' .3˚C
 .3חדרי הקירור מחוברים לבקרה ממוחשבת \אוגר נתונים של מדידת טמפ' רציפה )
למעט מקררים סלטים בתהליך ובשר בתהליך( .לא הוצג תדפיס רישום רציף של
טמפ' בחדרי הקירור.
 .4יש להקפיד על כמות דגימות מזון לא פחות מ150-ג"ר.
 .5יש להשתמש בטרמופורטים נפרדים למזון קר\חם המיועדים לשינוע מזון
למחלקות .
 .6יש להקפיד על אחסון מצרכי מזון יבשים במיכלים סגורים לאחר פתיחתם.
 .7על האחראי להקפיד בעת קבלת מזון על בדיקה  ,מדידה ורישום מסודר של טמפ'
מזון ) לפני פתיחת ארגז הרכב ובדיקת טמפ' בחלל הרכב כולל תדפיס רישום
טמפ'(
 .8יש להחזיק במטבחונים מחלקתיים מזון חם "במתקני שומרי חום" בטמפ' נדרשת
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) לא תפחת מ ( 65˚C-עד מסירתו למטופלים .בנוסף  ,יש לחבר את המתקנים מראש
ולחמם עד לטמפ' הנדרשת  .יש להחזיק מזון קר אך ורק במקרר.
הגנת רשת מי שתייה:
 .1הוצגו אישורים של בדיקה שנתית של מז"ח ,אך מיקום התקנתם אינו ברור )
כניסה ,מערכת סגורה חימום קדם ,כיבוי אש וכו'(.
 .2יש להתקין מז"ח בנקודות הבאות  :משתמשים בצינורות גמישים במטבח\בדחסן
אשפה\בחדר קליטה אשפה\כביסה ומערכת צילרים .
 .3יש לבדוק שקיימת הגנה רשת מי שתייה במדיחי כלים  ,מכונת כביסה וכו'.
 .4יש להחזיק ולהציג בעת הביקורת אישורים עדכניים רלוונטיים לנושא .יש
לבדוק האם המז"ח מאושר ע"י משרד הבריאות.
מערך טיפול בכביסה מלוכלכת ) כולל חדר פיר כביסה\אשפה( :
 .1יש להגיש סקיצה שינויים)שדרוג ( של אזור מכבסה במרתף .
 .2יש לנקות את פיר האשפה \הכביסה המלוכלכת ,כולל עגלות לאיסוף אשפה\כביסה
בחדר קליטת אשפה\כביסה.
 .3יש לתקן את קיר ההפרדה השבור בין העגלות לכביסה מלוכלכת והאשפה ) חדר
קליטה אשפה\כביסה(.
שונות:
 .1אין להשתמש בפינות היגיינה אישית בחדרי האוכל במחלקות לאחזקת מתקני מי
שתייה  ,מצרכי מזון יבשים ) סוכר  ,קפה וכו'(  ,כלי הגשה וכו' .האזור מיועד
לשטיפת ידיים בלבד.
 .2יש להקפיד על ניקוי \חיטוי מברשות שער וכיסאות גלגלים .
 .3יש להחליף את כיסאות הגלגלים הישנים עם הריפוד הפגום.
 .4יש להשלים התקנת מתקנים לנייר חד פעמי ליד הכיורים בחדרי האשפוז
ובמקלחות.
 .5יש לרענן לצוות המטפלות את נוהל ניקוי \חיטוי כיסאות רחצה לאחר כל
שימוש בהם .
 .6יש להתקין מלכודת זבובים בדחסן אשפה.
 .7יש להשלים ריצוף קדמי שבור בדחסן אשפה.
 .8יש לשנות מיקום אחסון פסולת רפואית .יש להבטיח תנאי אחסון על-פי התקנות
) כולל במחלקה (.
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92%

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 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 מועסקת רוקחת אחראית לפי התקינה

החוזקים בעבודת הרוקחות:
פעילות הרוקח/ת במוסד
* עמידה בהיקף המשרה ובשעות העבודה המהווים בסיס לאישור  :כן
* ניהול על פי הדינים ,הנהלים וההוראות הרלבנטיים לתפקידו  :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
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שירות רוקחות מוסדיים  -אחסון וסידור תרופות ותוקפן
* אחסון בתנאים נאותים  :כן
* תוקף התרופות בטווח התאריך  :כן
* טמפ' בטווח הנדרש ומבוצע מעקב יומי  :כן
* תוקף התרופות בטווח התאריך  :כן
* תוקף התרופות בטווח התאריך  :כן

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

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

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

אחסון תרופות במחלקות אשפוז
* מיקום וגודל הולמים  :כן
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* 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
* 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

תרופות אישיות במחלקות אשפוז
* סימון שם מטופל על תווית התרופות האישיות  :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

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
* 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
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תחומים הטעונים תיקון ושיפור:
פעילות הרוקח/ת במוסד
* השתתפות בהשתלמויות מקצועיות בתחום הפרמקותרפיה )ובגריאטריה בפרט( במהלך החמש שנים האחרונות :
לפני  3שנים

שירותי רוקחות מוסדיים  -ספרות מקצועית ומסמכים ישימים
* מסמכים ישימים  :באופן חלקי
* יש לתייק כל  RECALLאשר קשור לתרופה ולחתום בסוף הבדיקה

אחסון תרופות במחלקות אשפוז
* ארון בר-נעילה הנגיש לצוות המקצועי בלבד  :לא
* יש לעשות רוויזיה של ארונות התרופות כולל משחות ,במחלקות האשפוז ולהתקין מנעולים
* טמפ' בטווח הנדרש  :לא
* נצפו נתוני טמפרטורת חדר חריגים בתחנת אחות במחלקה סעיודית ב'
* נמצא תכשיר  AUGMENTIN 875MGאשר תאריך פתיחתו  18/04/17מחקה סעודית ב'
* נמצא תכשיר  SEPTOLללא תאריך פתיחה  -מחלקה א' ,בחלק מהתכשירים לעיניים לא רואים טוב את התאריך
פתיחה מחלקה ב'

תרופות אישיות במחלקות אשפוז
* סימון תאריך פתיחה בתכשירים שנדרש  :באופן חלקי
* התכשיר בתוקף מיום הפתיחה  :לא

מתן תרופות במחלקות אשפוז
* כתישה/חציה בהתאם להנחיות  :באופן חלקי
* כלי כתישה נמצאו לא נקיים  -מחלקה סעודית ב'
* ביצוע מעקב אחר רמות בדם של תרופות  :באופן חלקי
* במחלקה ב' נמצא מטופל ב PHENYTOINאשר לא נלקחה בדיקה לרמת תרופה בדם כ 12חודשים

הערות לסיכום:
לנוכח הממצאים ,יש לרענן את הנחיות משרד הבריאות לצוותים הרפואיים במחלקות
האשפוז.
באופן כללי תחום הרוקחות עלה ברמתו.
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התשתיות בתחום שופרו משמעותית .ישר כח!
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נספח ג'
תקן מול מצבה  -כוח אדם מקצועי  -רפואה סיעוד ומקצועות הבריאות
ל 146 -מיטות ברישוי ול 146-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
51.90
1.45
1.86
0.75
2.11
0.72
0.30
16.21

2.65
25.78
19.21
6.57
0.00
0.50
40.48
1.76
2.10
0.88
2.11
0.82
0.30
16.01

0.64
1.48

31.89
6.09

-17.73
-1.00
0.13
-11.42
0.30
0.24
0.12
0.00
0.09
0.00
-0.19

-72.95
-100.00
36.50
-22.01
20.81
12.90
15.85
0.37
13.07
1.05
-1.18

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 146 -מיטות ברישוי ול 146-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

6
6
7
8

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
1.00
1.25
1.00
4.50
0.00
0.50
0.00
1.35

-0.31
-0.00
0.25
0.00
0.48
-6.33
-0.17
-0.35
0.03

-23.81
-0.49
25.00
0.00
11.94
-100.00
-26.18
-100.00
2.84

 6בישול עצמי  -מלא  .הערות :אחראי מטבח שנה בתפקיד
 7עובד ניקיון  -תקינת מוסד ושירות קנוי.
 8חצרן/גנן שירות קנוי.
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נספח ד '
רמת איכות הטיפול
 0.00:מתאריך 04.05.2016:
ניקוד אחרון לפי בקרה אחרונה
57.50
ניקוד מותאם אחרון לפי בקרה אחרונה :
שיוך לפרוגרמה חדשה על פי הצהרת המוסד :
זמן הרישוי טרם הבקרה הנוכחית  24:חודשים תאריך סיום הרשיון 01.07.2018 :
התאמת המחלקה לתשושי נפש לתנאי המכרז:כן
תאריך הבקרה 12.07.2017 :
התאמת המחלקה לתשושי נפש לתנאי המכרז לפי הבקרה הנוכחית  :כן SC

ניקוד

אמות מידה לרמת איכות הטיפול
סכום ציוני הבקרה

19.00

בריאות הסביבה

1.00

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

0.00

מומחיות רופא הבית

4.00

יועצים

0.00

נאמני נושא ועברו הכשרה כנדרש

0.00

הדרכה מרוכזת ב 2-תחומים לפחות

0.00

עיבוד נתונים בתחום  1לפחות

0.00

מנהל רפואי שהינו גריאטר

0.00

יש אישור למתן IV

0.00

רישום ע"פ נוהל IV

0.00

רישום ע"פ נוהל  + IVנוכחות אחות מוסמכת בכל משמרת

0.00

רשומה רפואית ממוחשבת לכל המקצועות

2.00

תקשורת רפואית ממוחשבת לכל המקצועות

2.00

סה"כ )ללא משך רישוי(

30.00

עמוד  37מתוך 37
רח' התווקה  ,4באר שבע ת.ד10050 .
טלפון 08-6263493 :פקס 08-6263587 :דוא"לANGELA.MALINSKY@BSH.HEALTH.GOV.IL :

