גירסה 00003:
תאריך ראשון הפצה לאינטרנט17.06.2015 :
תאריך אחרון הפצה לאינטרנט02.07.2015 :

דו"ח בקרה מיום 11.05.2015
במוסד :מעון הורים שומרי החומות
בישוב :ירושלים ,מחוז ירושלים

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

לשכת בריאות מחוז ירושלים

תאריך14.06.2015 :

לכבוד
ד"ר ג'קובס ג'רמי מיכאל
מנהל/ת רפואי/ת
מעון הורים שומרי החומות )קוד מוסד (23624
מעגלי הר"ים לוין 25
ירושלים 97707

סימוכין500038603 :

ד"ר נכבד/ה,
הנדון :סיכום הבקרה ב"מעון הורים שומרי החומות" מיום 11.05.2015
מצ"ב דו"ח הבקרה שנערכה במוסדכם ,ביום .11.05.2015
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 ,על 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.
הבקרה בתחום העבודה הסוציאלית ובתחום רפואה נערכה בתאריך 01.06.2015
בברכה,

העתקים:
פרופ' ארנון אפק ,מנכ"ל משרד הבריאות,ירושלים.
ד"ר ורד עזרא ,ראש מנהל רפואה )בפועל( ,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 חן זמיר שטיין ,רופאה מחוזית ,לשכת בריאות ירושלים מחוז ירושלים.
ד"ר רפי אלישע ,מ"מ גריאטרית מחוזית ,לשכת בריאות ירושלים מחוז 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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.1

בתאריך  11.05.2015נערכה בקרה לפני חידוש רישוי ,בבי"ח הגריאטרי ,ע"י צוות מחוז ירושלים .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 ג'קובס ג'רמי מיכאל מ.ר.24133.

להלן הרכב הצוות ותחום בקרתו:
.4
מר ד"ר אלישע רפי ,רופא אחראי בקרה  -מחוז ירושלים.
* רפואה
* טיפול סיעודי

-

גברת בר לריסה ,אחות מפקחת בקרות.

* תזונה

-

גברת זהורית שייחי ,מרכזת תחום בקרה.

* פיזיותרפיה

-

גברת קפלון ענת ,מרכזת תחום בקרה.

* ריפוי בעיסוק

-

גברת קלברמן חגית ,מרכזת תחום בקרה.

* עבודה סוציאלית

-

גברת רונית ארנפרוינד ,מפקחת בקרות.

* בריאות הסביבה

-

גברת קוגן אלינה ,מפקחת בריאות הסביבה.

* רוקחות

-

גברת ענת סופר ,מרכז/ת תחום בקרה.

כללי:
"מעון הורים שומרי החומות" הינו מוסד משולב עם מחלקה לעצמאים ותשושים
ברשיון משרד הרווחה ו 3-מחלקות סיעודיות ברישיון משרד הבריאות.
בהיות המוסד מותאם למגזר החרדי ,קיימת במחלקות הסיעודיות הפרדה מגדרית בין
המחלקות וכן בצוות הסיעודי והצוות הטיפולי.
המחלקות הסיעודיות עברו שיפוץ במהלך השנים האחרונות במטרה להתאימן לפרוגרמה
החדשה.
לבי"ח רישיון ל 76 -מיטות מהן:
סה"כ מיטות במח' סיעודיות:

76

עמוד  3מתוך 35
רח' יפו  ,86ירושלים ת.ד.
טלפון 02-5314803 :פקס 02-5314804 :דוא"לYUDITH.NEHEMIA@LBJR.HEALTH.GOV.IL :

לשכת בריאות מחוז ירושלים

תאריך14.06.2015 :

מעון הורים שומרי החומות ) ( 23624
מעגלי הר"ים לוין  25ירושלים
תאריך הבקרה11.05.2015 :

סימוכין500038603 :

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

מס'
מס'
שם
מחלקה מיטות מאושפזים
בפועל
במוסד ברישוי
29
28
29
28
20
20
78
76

מס'
סיעודיים

מס'
תשושי
נפש

מס'
סיעודי
מורכב

בבי"ח
מס'
מס'
שיקומים תשושים כללי

2
0

0

0

0

סה"כ שהו במחלקות  78מאושפזים בפועל.
להלן תמהיל המאושפזים לפי הגורמים המממנים הבאים:
 47מטופלים במימון משרד הבריאות.
 33מטופלים במימון פרטי.
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מכרז הקודים:
המוסד הצטרף ל"-מכרז הקודים".

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

אישור כיבוי אש:
אישור כיבוי אש בתוקף עד תאריך.21.07.2015 :

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

נקודות נוספות לציון:
על הנהלת המוסד להקפיד על קבלת מטופלים בהתאם לרישוי המחלקות .לאורך השנים
אין הקפדה מלאה בנושא ,היות ומדובר במוסד ייחודי וקיים לחץ מהמשפחות לקבל
מטופלים גם אם אינם עונים להגדרה תפקודית של חולה סיעודי.
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

X

סיעוד
תזונה

X
X

פיזיותרפיה
ריפוי בעיסוק

X
X

עבודה סוציאלית
בריאות הסביבה
רוקחות

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

X
X

עמוד  6מתוך 35
רח' יפו  ,86ירושלים ת.ד.
טלפון 02-5314803 :פקס 02-5314804 :דוא"לYUDITH.NEHEMIA@LBJR.HEALTH.GOV.IL :

)(1
נכשל
0-65

לשכת בריאות מחוז ירושלים

מעון הורים שומרי החומות ) ( 23624
מעגלי הר"ים לוין  25ירושלים
תאריך הבקרה11.05.2015 :

תאריך14.06.2015 :
סימוכין500038603 :

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

* רפואה87% :
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
-

החוזקים בעבודת הרפואה:
כללי
* ישנה התייחסות לנושאים גריאטרים רולונטיים.
* כל הצוותים כולל רופאים עובדים עם תכנת מחשב.
* ישנה קלינאית תקשורת.
* רופאות הבית מנוסות מאוד ומכירות היטב את המטופלים.
* המנהל הרפואי מומחה בגריאטריה.

עבודת המנהל הרפואי
* קיום והפעלת תוכנית הדרכה מוסדית בתחומי הגריאטריה וגרונטולוגיה .השתתפות בהדרכה מחוץ למוסד ובתוכו
 :קיימת ומופעלת באופן מלא
* הסדר יועץ גריאטרי  :קיים
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* תעוד הייעוצים בתחום גריאטריה  :מלא

תחומים הטעונים תיקון ושיפור:
כללי
* יש להקפיד שא.ק.ג יהיה בכל תיק של מטופל
* יש להקפיד לדווח ללשכה מחוזית במידה וישנם פצעי לחץ מתקדמים.
* יש להקפיד לעדכן אבחנות בהתאם לשינויים המתרחשים בזמן אמת.
* ההתיחסות להערות הקודמות חלקית בלבד.
* רופאות הבית ללא התמחות בתחום.
* אין יועץ פסיכיאטרי למוסד.

עבודת המנהל הרפואי
* אמצעים לעדכון ידע בתחום הפנימית והגריאטריה  :חלקי
* הכרת החוזרים והנהלים של משרד הבריאות ושל אגף לגריאטריה  :חלקית גבוהה והכרת עדכונים
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78%

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:
בבית ההורים "שומרי החומות" מופעלות  3מחלקות סיעודיות ,שתי מחלקות נשים
ואחת גברים.
כל המחלקות מרווחות ,מאווררות ואסטטיות.
חדרי מטופלים\מטופלות גדולים ומאובזרים .לכל המטופלים ביגוד אישי רב.
כל הפעילויות החברתיות מותאמות למגזר החרדי וכן מותאמות למצב הקוגניטיבי של
המטופלים.
בכל חדרי המטופלים נמצא תכשיר לחיטוי ידיים כנדרש.
ביום הבקרה כל המטופלים נצפו לבושים בביגוד אישי ,נקי ותואם למגזר.
הצוות הסיעודי מחולק מגדרית בהתאם למחלקות )מחלקת גברים ושתי מחלקות
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לנשים(.
ביום הבקרה נמצאו שלושה מטופלים עם פצעי לחץ דרגה  3-4ללא דיווח ללשכת
הבריאות .הטיפולים בפצעים לא בוצעו עד הצהריים ,תיעוד המעקבים ברישום
הסיעודי חסר ולא מסודר.
במחלקות שנבדקו ,מעקב כאב מתבצע על ידי אחיות מעשיות ולוקה בחסר ,כמו כן לא
מתבצע לאורך כל התהליך הסיעודי ,כגון :קבלת דייר חדש ,חזרה מאשפוז ,אירוע
חריג ועוד.

כוח אדם:
אחות ראשית הינה אחות מוסמכת בעלת ידע וניסיון רב בגריאטריה ובניהול צוות
סיעודי.
בשלוש המחלקות אחראי המחלקה  -אח\אחות מעשית ,דבר שמצריך מהאחות הראשית
להיות מעורבת במחלקות כאחות אחראית בביצוע פעילויות סיעודיות ,כגון :הכנת
תוכנית טיפול וביצוע אומדנים שבסמכות אחות מוסמכת בלבד ,ניהול ישיבות צוות
מחלקתיות ועוד .הדבר יוצר עומס רב על האחות הראשית ומקשה עליה בביצוע
תפקידי אחות ראשית.
תקן כוח האדם הסיעודי עומד בדרישת התקן ,למעט תקנים של אחיות מוסמכות.

החוזקים בעבודת הטיפול סיעודי:
כללי
* האח/ות הראשי/ת בעלת ידע וניסיון מקצועי בתחום גריאטריה.
* מתקיימת פעילות חברתית מחוץ למוסד אשר תורמת לשיפור איכות חיי המטופלים.
* קיים צוות יציב ותחלופת הצוות נמוכה.
* במעון מופעלת מחלקת תשושים ,קיימת מחוייבות מצד הצוות הרב מקצועי למתן שירות כוללני למטופל עם ירידה
תפקודית ,לכן מתקבלים מטופלים ממחלקת תשושים למחלקה הסיעודית לעיתים ובאופן זמני ,לצורך התאוששות.

הבטחת הסביבה
* ליד כל מיטת מטופל יש הוראות למטפלים על אופן העברות המטופל.

עדכון מקצועי
* מתקיימת פעילות חת"ש בהיקף רחב.

הדרכה והערכת הצוות
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* קיימים תהליכי הכנסת עובד חדש ,הערכות צוות סיעודי לפי דרישות הנוהל.

מניעת זיהומים
* במוסד נמצא ציוד מתאים והצוות הסיעודי פועל כנדרש בנהלים בכל הקשור לטיפול בחולים נשאי חיידקים
עמידים.

זכויות החולה
* ישנה הקפדה על שמירת פרטיות ע"י הצוות הסיעודי.

תחומים הטעונים תיקון ושיפור:
כללי
* יש להמשיך ולקדם את התחום הפליאטיבי במוסד על פי הנדרש בנהלים.

כוח אדם
* בראש כל מחלקה צריכה לעמוד אחות מוסמכת בהתאם לדרישות הנוהל.

אומדן סיעודי ורישום אנמנזה
* אומדן בקבלה בסיסי ביותר.
* ברשומות הסעודיות ,יש להקפיד על חתימת אחות ברורה כנדרש בנוהל.
* יש לערוך אומדן כאב לכל מטופל חדש עם קבלתו למחלקה.
* יש לערוך אומדן כאב לכל המטופלים במחלקה בתדירות של לפחות פעם בשבוע.

מעקב סיעודי
* תיעוד המעקב הסיעודי לוקה בחסר.
* מעקב אחר הבעיות שזוהו והמשך טיפולן לוקה בחסר.
* יש להקפיד על תיעוד מעקב פצעי לחץ בתדירות הנדרשת ע"פ נוהל.
* יש לערוך אומדן כאב בתדירות המותאמת למצבם של מטופלים הסובלים מכאב.

תרופות
* יש להקפיד לשמור את התרופות באריזתם המקורית ולא להחזיק כדורים וחצאי כדורים בלתי מזוהים .
* קיים חסר בתיעוד של תהליך מתן תרופות :תאריך ושעת התחלת פקודה ,חתימת אחות הנותנת את התרופות.
* מעקב חום של מקרר תרופות מתבצע פעמיים בשבוע ע"י רוקחת .מומלץ להעביר אחריות על מעקב בדיקת
טמפרטורה במקרר לאחות אחראית משמרת ולבצע מעקב פעמיים ביום לפחות על פי הנוהל.
* יש להקפיד על אחסון תרופות כפי שנדרש.
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הבטחת הסביבה
* בתוכנית הטיפול יש להתייחס להיבטים הקשורים לבעיות התנהגות ותקשורת בחולים הרלוונטים.
* רישום המסקנות בדוחות אירוע חריג הוא חלקי ואינו מספק.
* יש להקפיד על מילוי כל הפרטים הנדרשים בדו"ח אירוע חריג כולל שעת הודעה לרופא ולמשפחה.
* במחלקה לתשושי נפש ,יש להוסיף אמצעי אורנטציה לחיזוק התמצאות בסביבה.
* יש לתעד על גבי טופס מובנה ביצוע שינויי תנוחה.
* ארונות ,ארוניות וחפצים אישיים בחלק מהחדרי המטופלים אינם מסומנים .על מוצרי טיפול לא רשום תאריך
פתיחה.

תקשורת
* יש להקפיד על קיום ישיבות צוות מחלקתי כנדרש על פי נוהל.
* יש להבדיל ישיבות צוות מחלקתיות המיועדות לדיון בנושאים מקצועיים בניהול האחות האחראית ,מישיבות
כלליות בניהול המנהל וגורמים אחרים.
* יש להקפיד שישיבות צוות רב מקצועי תתקיימנה כנדרש על פי הנוהל.
* בתוכנית הטיפול יש להתייחס להיבטים הקשורים לבעיות התנהגות ותקשורת במטופלים רלוונטים.

הפרשות
* יש לפתח תוכנית מערכתית למניעת עצירות תוך שימוש באמצעים נוספים ,מעבר למתן טיפול תרופתי.
* יש להעלות מודעות הצוות לנושא עצירות ולקיים הדרכה בנושא.
* יש להקפיד על מעקב יציאות מסודר וביצוע התערבות בהתאם לצורך.
* יש להקפיד על מעקב מתן שתן אצל מטופלים הנמצאים עם קטטר.

שמירת שלמות העור
* יש לבנות תכנית למניעת התפתחות פצעי לחץ.
* יש להקפיד על מעקב ,רישום וטיפול בפצעי לחץ.
* מומלץ לבנות אמצעי בקרה פנימיים לביצוע שינוי תנוחה של מטופלים לפי הנוהל.

תנועתיות ותנוחה
* יש לתעד על גבי טופס מובנה ביצוע שינויי תנוחה.
* ביום בקרה באחת המחלקות נצפו מספר מטופלים המרותקים באמצאות הגבלה פיזית ללא הוראת רופא .
במחלקה אחרת נצפו מטופלים עם הגבלת שולחנית ללא הוראת רופא.

קשר עם המשפחה
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* יש לקיים שיחות יזומות עם המשפחות ולתעד את השיחות ברשומה מתאימה.

עדכון מקצועי
* יש לרענן את הנהלים הפנימיים ,להתאימם לנהלים החדשים המפורסמים ע"י אגף גריאטריה ולהטמיעם בקרב
הצוותים השונים.
* יש להעלות את מודעות הצוות לנושא כאב.

טיפול בכאב
* אין התייחסות לנושא כאב בקבלת המטופל.
* יש להקפיד ולהשתמש בכלי אומדן כאב התואם את מצבו התקשורתי של המטופל.
* יש לאמוד ולתעד את השפעת הטיפול התרופתי לאחר מתן טיפול נוגד כאב ,באותו כלי מדידה בו בוצעה הערכה
ראשונית.
* יש לערוך אומדן כאב לכל המטופלים במחלקה בתדירות של לפחות פעם בשבוע.
* יש לערוך אומדן כאב בתדירות המותאמת למצבם של מטופלים הסובלים מכאב.
* יש להעלות את מודעות הצוות לנושא כאב.

הערות לסיכום:
חלה ירידה באיכות הטיפול הסיעודי לעומת הבקרה הקודמת.
ההערות בתחום ניהול הטיפול התרופתי ,טיפול בפצעים וכאב נדרשים לתיקון
מיידי.
במוסד חל שינוי בתיעוד ברשומת הסיעוד עם הכנסת המיחשוב של התיק הרפואי.
יש להשקיע את מירב המאמצים ולתגבר את צוות הסיעוד באחיות מוסמכות.
יש חשיבות להקפיד על קליטת מטופלים לפי המותר ברשיון.
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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 התזונתיתהתנהלות הטיפול התזונתי למטופל במצב תזונתי לא תקין  -תיעוד ומעקב
יישום והלימה
-

תיאור כללי:
במוסד  3מחלקות סיעודיות 2 ,נשים ואחת גברים.

כוח אדם:
הדיאטנית וותיקה במקצוע ובמוסד ,עובדת  3ימים בשבוע ,סה"כ  17ש"ש ,כנדרש.

החוזקים בעבודת התזונה:
כללי
* הדיאטנית ערכה הדרכה תזונתית לצוותי מחלקות )אחיות ומטפלות(.

ניהול כוח אדם
* הוספו שעות עבודה לדיאיטנית ,כנדרש.

הגשת ארוחות צהריים  -תצפית
* ניכר כי ישנה התחשבות והתאמה להרגלי התזונה והתרבות של האוכלוסיה במוסד.

תחומים הטעונים תיקון ושיפור:
איכות ובטיחות המזון
* על הדיאטנית לערוך ולתעד תצפיות אכילה.
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* יש לקיים תהליכי עבודה עם המטבח ,כנדרש.
* על הדיאטנת לקיים ולתעד תהליכי הבטחת הגשת מזון באופן מלא ,כנדרש) ,ראה נספח .(500-1
* על הדיאטנית לערוך חישוב של שלושה ימי תפריט ,גם עבור תפריט רך .כמו כן על החישוב להתבסס על אסופת
מתכונים שעל פיה מכינים בפועל את המזון.

גודלי מנה/גיוון
* מומלץ לדיאטנית לחזור ולערוך הדרכה בנושא גודל מנה ,בתצפית בארוחה ,נראה כי גודל מנת הפחמימה שהוגש
היה קטן וכן נדרש היה להביא תוספת מהמטבח.
* כאשר יש פרי בארוחת הצהריים יש לטחון פרי עבור אלו המקבלים מנה במרקם טחון ,כנדרש.
* יש לרשום בתפריט צהריים מנה לטחינה ,כך שהמנה לטחינה תהייה המנה המשתנה בתפריט ,כנדרש בנוהל.

רשומות מחלקתיות
* רישום מקבלי דיאטות מחלקתי )נספח  :(500-18יש להקפיד על התאמה בין הכמויות לחלוקה במטבח לרשומות
השמיות לחלוקה במחלקות.
* על הדיאטנית לבנות נוהל פנימי בנושא שקילה ומדידת גובה ברך ,עבור מחלקת גברים.

הגשת ארוחות צהריים  -תצפית
* יש לתעד לפחות אחת לרבעון סיכום ביקור הדיאטנית בארוחת ערב.
* בארוחה במחלקת גברים ,ניכר אי שקט והמולה בזמן חלוקת הארוחה ,מוסיקה פעלה בווליום גבוהה .יש לפעול
על מנת לשפר את האווירה במחלקה בזמן הארוחה.
* מומלץ לערוך את השולחן לפני הגשת הארוחה עם פלייסמנט.

התנהלות הטיפול התזונתי מטופל במצב תזונתי לא תקין  -תיעוד ומעקב
* על פי מדגם תיקים ,נראה כי הדיאטנית עוקבת וקובעת תוכנית טיפול ,יחד עם זאת על תוכנית הטיפול לכלול:
מטרות ויעדים ,תאריך מעקב ,כמו כן יש לפרט את הקריטריונים המקצועיים לפיהם נקבעה התוכנית ,לחשב צריכת
מזון של המטופל ולא להסתמך על משהו כללי.

יישום והלימה
* חשוב להקפיד על רישום מדויק של שם כל תוסף תזונה הניתן למטופלים בקרדקס ,בגליון הרפואי וברשומות.
* יש להקפיד על יישום המלצות הדיאטנית ורישום בקרדקס ,בבדיקת תיקים ,נמצא מטופל המקבל העשרת חלבון
ע"פ המלצת דיאטנית ,אולם ללא רישום וחתימה בקרדקס.
* יש לרשום בקרדקס את השם המדויק של תכשיר החלבון שהוחלף.PRONES ,
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הבקרה בתחום הפיזיותרפיה כללה את הנושאים הבאים:
כללי
כוח אדם
פרופיל המטופלים במוסד
ארגון 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:
בבית החולים מחלקה סיעודית לגברים ושתי מחלקות סיעודיות לנשים.

כוח אדם:
בבית החולים עובדים שלושה פיזיותרפיסטים בהיקף כולל של  46.5שעות שבועיות,
בימים א-ה בשעות הבוקר והצהרים.

החוזקים בעבודת הפיזיותרפיה:
ארגון השרות
* מונה פיזיותרפיסט אחראי לכל מחלקה.
* השרות ניתן בכל מחלקות בית החולים.
* פריסת השרות השבועית יעילה.
* קיים רישום מרוכז של הטיפולים הניתנים מידי יום.
* מתקיימות ישיבות צוות בשרות הפיזיותרפיה.
* מונתה מנהלת שירות בשרות הפיזיותרפיה.
* מתקיים פרויקט  ADLשמטרתו לקדם את איכות הטיפול במטופלים.
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אבחון פיזיקלי
* האבחון הפיזיקלי הראשוני מתבצע תוך  5ימים מקבלת המטופל.

טיפול פרטני
* היקף המטופלים במחלקה אופטימלי.

טיפול בקבוצה
* הטיפול בקבוצה ניתן בכל המחלקות .מתקיימות גם קבוצות חוצות מחלקה.

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

טכנולוגיה לישיבה וניידות
* הפיזיותרפיסטים מעורבים בהחלטות על שימוש באמצעי הגבלה.
* מנהלת השירות בעלת הכשרה בנושא טכנולוגיה לישיבה וניידות.

הדרכה ,השתלמות ותקשורת בין צוותית
* נמצא תיעוד לקיומה של הדרכה מובנית לכל הצוות.
* הדרכת עובד חדש מתועדת ומאושרת בחתימתו על גבי טופס ייעודי.
* הפיזיותרפיסטים ,ע"פ תפקידם ,משתתפים בישיבות צוות רב תחומיות.
* מנהלת השרות השלימה שלוש יחידות מתוך חמש בקורס על בסיסי בגריאטריה.

תנאים פיזיים
* הותקנה עמדת מחשב בחדר טיפולי הפיזיותרפיה.

תחומים הטעונים תיקון ושיפור:
טיפול בקבוצה
* מספר המטופלים הסיעודיים בקבוצה ,רב מידי.

מעקב פיזיקאלי ותיעוד הערכה תקופתית
* לא תמיד מתועד שינוי משמעותי במצב החולה והטיפול בו ,כמו לדוגמה אחרי אשפוז ,ניתוח ,שבר .להקפיד על
רישום מעקב שישקף את מצבו העדכני -תפקודי ורפואי -של החולה ואת התאמת תכנית הטיפול למצב המשתנה.

טכנולוגיה לישיבה וניידות
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* להמשיך ולהתאים את גובה השולחנות לצרכי המטופלים ,על מנת לאפשר מיצוי היכולת התפקודית של כל
מטופל.

הדרכה ,השתלמות ותקשורת בין צוותית
* לקיים תקשורת רציפה ומתועדת בין הפיזיותרפיה לבין הצוות הרב מקצועי.
* התקשורת הרב מקצועית נעשת דרך המחשב ,תוכנת אבות ,יש לאפשר לראות באופן רציף את ההתכתבות בין
אנשי הצוות הרב מקצועי.

תנאים פיזיים
* חדר הפיזיותרפיה ללא אוורור מספק.

ציוד טיפולי
* להשלים ציוד טיפולי על פי הנוהל.

הערות לסיכום:
ניכרת הייחסות רצינית להערות הבקרה הקודמת וקיים רצון לשפר את השרות.
הפיזיותרפיסטים עובדים ועושים רבות על מנת שהמטופלים יקבלו טיפול מיטבי.
להמשיך לתמוך ולעודד את כל צוות הפיזיותרפיה לצאת לקורסים ולהשתלמויות
בגריאטריה.
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91%

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

כוח אדם:
ריפוי בעיסוק -במוסד מרפאה בעיסוק ,שמשמשת מנהלת השירות ,בעלת תואר שני
בריפוי בעיסוק 11 ,שנות ותק מקצועי ו 4-שנים במוסד .עובדת יומיים בשבוע
ופעם בשבועיים עובדת יום נוסף .סה"כ  18ש"ש.
תעסוקה -במוסד אחראית תעסוקה ו 3-מדריכות תעסוקה .האחראית על התעסוקה עם
ותק של כ 25-שנה וגם שאר המדריכות בעלות ותק מקצועי רב .המדריכות עובדות
בחלקי משרה שונים .סה"כ  74ש"ש.

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.
* תחום הריפוי בעיסוק סיים לאחרונה את תהליך המחשוב ,בתוכנת "אבות" וכל הדיווחים מתבצעים במחשב.
הקבלות שבוצעו טרום המחשוב מתועדות ברשומות הידניות .התקשורת בין אנשי הצוות ממוחשבת.

ישום תכנית הטיפול
* ההתערבות הטיפולית בריפוי בעיסוק כוללת טיפולים ארוכי טווח למספר מטופלים וכן התערבויות קצרות מועד,
לפי הצורך ,התאמות סדים ,תצפיות אכילה ,והתאמת פעילות .ניכרת הפעלת שיקול הדעת של המרפאה בעיסוק
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בבחירת מיקוד הטיפול .קיים דיווח כנדרש.
* בנוסף החלה לאחרונה המרפאה בעיסוק קבוצת "קידום עצמאות" למטופלות ,בשיתוף העובדת הסוציאלית.לפני
כחודש סיימה קבוצת "זיכרון" שגם אותה העבירה בשיתוף העובדת הסוציאלית.
* המרפאה בעיסוק החלה בכתיבת נהלים פנימיים של שירות הריפוי בעיסוק.

הכרת מטופל חדש ע"י מדריכ/ת תעסוקה
* מדריכת התעסוקה מקיימת הליך היכרות עם כל המטופלים .קיים תיעוד כנדרש הכולל פרטים אישיים ,תחומי
עניין והתרשמות כללית.

פעילות בתעסוקה
* פעילות התעסוקה מתקיימת ע"י מדריכות התעסוקה  6בקרים בשבוע ופעם בשבוע בשעות אחה"צ ,במחלקות
הנשים ו 5-בקרים במחלקת הגברים .הפעילות כוללת הפעלה פרטנית וקבוצתית כמו תפילה ,אקטואליה ,תנועה,
משחקים קוגניטיביים ,יצירה ,אפיה ,פעילות עם מחשב ועוד.
*  3פעמים בשבוע מתקיימת הפעלה במוזיקה והתעמלות ,במחלקות הנשים ,ע"י מפעילות חיצוניות .במחלקת
הגברים מתקיימים שיעורי תורה ושיעורים תורניים נוספים.
* קיים הבדל בפעילות בתעסוקה בין מחלקות הנשים והגברים והיא מותאמת לשונות התרבותית .פעילות
התעסוקה במחלקות הנשים מתקיימת בשתי קבוצות המחולקות לפי הרמה הקוגניטיבית ,התקשורתית והתפקודית
של המשתתפות .ניכרת חשיבה יצירתית בהכנת הפעילות והתאמתה לאוכלוסיה.
* קיים תיעוד מלא ועדכני לפי הנהלים המעודכנים.
* כל אזורי הפעילות מרווחים ,מוארים ומספקים תנאים הולמים לצורך ביצוע ההתערבות.

תנאים פיזיים וסביבה
* במקומות ההפעלה קיימים לוחות התמצאות ,לוחות פעילות ,שעון ,וקישוט סביבתי ואקטואלי הכולל תצוגה של
עבודות המטופלים.
* פעילות התעסוקה לנשים מתקיימת בשעות הבוקר בשני חדרים יעודיים לפעילות ,מחוץ למחלקות .בימי שישי
בבוקר ובשעות אחה"צ מתקיימת הפעילות בחדרי האוכל של המחלקות וכך משולבות בפעילות מעט הנשים שלא
יוצאות מהמחלקה.
* פעילות התעסוקה לגברים מתקיימת בחדר האוכל .בנוסף ישנו אזור נפרד לדיירים המעוניינים ללמוד.

ציוד ואביזרים
* קיים ציוד מגוון לטיפול ברפוי בעיסוק.
* קיימות ערכות נושאים מגוונות עשירות ומתחדשות.
* קיים ציוד עשיר ,מגוון ומותאם להפעלה פרטנית וקבוצתית בתעסוקה .חלק גדול מהציוד מיוצר ונבנה במקום ,ע"י
צוות מדריכות התעסוקה ,בהדרכת המרפאה בעיסוק והוא מותאם לצרכים השונים של האוכלוסיה.
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* הציוד כולל ערכות מגוונות לגריה חושית ,כולל ארומתרפיה ,משחקים קוגניטיביים ,ציוד לאפיה ,להפעלה מוטורית,
מוסיקה ,סידורי פרחים ועוד.
* קיים ציוד נלווה ,הכולל מחשבים )נייח ונייד( ,תוכנת "סביון" וברקו.

הדרכה ותקשורת
* מנהל/ת שירות הריפוי בעיסוק והתעסוקה מקיימת ישיבות צוות עם מדריכות התעסוקה לפחות אחת לחודש
כנדרש בנהלים .קיים דיווח כנדרש.
* המרפא/ה בעיסוק משתתפ/ת באופן קבוע בישיבות הצוות הרב מקצועי .עדות לכך קיימת ברישומים.
* לפי דיווח המרפאה בעיסוק מתקיימים מפגשי הדרכה פרטניים למדריכות התעסוקה ,בתדירות של אחת לחודש
באופן קבוע ובנוסף ניתנת הדרכה שוטפת לפי הצורך .לדברי המרפאה בעיסוק אבד קלסר רישומי ההדרכה וע"כ
אין תיעוד בנמצא.
* שירות הריפוי בעיסוק משתתף בתוכנית ההדרכה התוך מוסדית .בחודש יוני  2014העבירה המרפאה בעיסוק
הדרכה בנושא אכילה.
* המרפאה בעיסוק מדריכה סטודנטיות בשנה א' בחוג לריפוי בעיסוק בפרויקט "מרחב".

העשרה ונהלים
* המרפאה בעיסוק בעלת תואר שני בריפוי בעיסוק .סיימה  2חטיבות בקורס העל-בסיסי בגריאטריה ,בוגרת קורס
הדרכה קלינית והשתתפה בשנים האחרונות בימי עיון ,השתלמויות וקורסים בתחום הגריאטרי.
* האחראית על התעסוקה סיימה לימודי תרפיה באומנות ועברה השתלמויות רבות .אחת ממדריכות התעסוקה
בוגרת הקורס הבסיסי למדריכי תעסוקה בגריאטריה וכיום לומדת קורס "גוף נפש" במכון הגריאטרי 2 .מדריכות
בוגרות השתלמות בנושא ביבליותרפיה.
* במקום מתקיימים פרוייקטים רבים ,הן ע"י המרפאה בעיסוק והן ע"י מדריכות התעסוקה ,בהדרכת המרפאה
בעיסוק ,כמו פרויקט סדנאות לצוות לקידום עצמאות בתפקודים שונים אצל המטופלים .פרויקט בין דורי -משפחתי
במחלקות הנשים ופרויקט יריד חנוכה ,קישוט הסוכה במחלקת הגברים.
* במהלך השנה התקיימו מספר טיולים .לכל אחת ממדריכות התעסוקה פרוייקט אישי ,כמו סיפורי חיים ,בישול,
ומוזיקה.

תחומים הטעונים תיקון ושיפור:
הערכה בקבלת מטופל  -קבלת מטופל חדש ע"י מרפא/ה בעיסוק
* יש להקפיד על דיווח מקיף ומלא בקבלה הראשונית בכל התחומים הנבדקים ,כמו בתחום הקוגניטיבי,
המוטורי-סנסורי וכדו'.
* בקביעת תוכנית הטיפול הראשונית וכן בהערכה המחודשת של המטופל ,בהערכה התקופתית ,יש להקפיד על
רישום תוכנית הטיפול שתתייחס למטרות הטיפול ,לתחומי הטיפול המומלצים ולתדירות הטיפול.
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הערכת מעקב בקבלת מטופל
* בחלק מהתיקים שנבדקו לא נמצאו מעקבים שהתבצעו בתדירות הנדרשת.
* המעקבים שנמצאו מתועדים ,אינם מפורטים דיים ואינם מתייחסים לכל התחומים הנדרשים .כמו כן לא נמצאה
תוכנית טיפול מעודכנת.

ישום תכנית הטיפול
* חשוב להקפיד לתלות דף הנחיות הרכבת סדים ליד מיטת כל מטופל ,המרכיב סד.

תנאים פיזיים וסביבה
* קיים חדר למרפאה בעיסוק המשמש לצרכי משרד בלבד.
* בחלק מחדרי המטופלים האווירה אינה ביתית ולא קיימים חפצים אישיים של המטופלים.

הערות לסיכום:
 .1להקפיד על ביצוע מעקבים תקופתיים בתדירות הנדרשת ,ולבצעם באופן מלא,
הכולל עדכון מטרות טיפול ותוכנית טיפול.
 .2לקיים חשיבה כלל צוותית לצורך הפיכת חדרי המטופלים לבעלי אווירה אישית
וביתית יותר.
 .3להקפיד על המצאות תיעוד רישומי עבודת המרפאה בעיסוק בתחומים השונים.
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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 מקצועיהבטחת תנאים לעבודת העובד/ת הסוציאלי/ת
ניהול מידע ומעקב  -רשומת מטופל
ניהול מידע ומעקב  -תיק אפוטרופסות
ניהול מידע ומעקב  -תיק ריכוז מתנדבים
שביעות רצון משפחות
שיתוף המשפחה בהחלטות
-

תיאור כללי:
בית האבות "שומרי החומות" ,הינו מוסד ייחודי וייעודי לקהילה החרדית .קיימת
הפרדה מגדרית הן במטופלים והן במטפלים.
ישנן  2מחלקות סיעודיות לנשים ומחלקה לגברים ,בנוסף מחלקות לעצמאים ותשושים
באישור משרד הרווחה.

כוח אדם:
בבית האבות עובדת עובדת סוציאלית אחת בהיקף שעות של  22שעות שבועיות בפריסת
ימים א-ה בשעות הבוקר ואחר הצהריים.
חשוב ביותר ,להקפיד על שמירת שעות ייעודיות למחלקות הסיעודיות בהתאם לנדרש
עפ"י הנוהל ,בהתחשב בכך שהמחלקה לעצמאים ותשושים מונה  40מטופלים.
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החוזקים בעבודת העבודה סוציאלית:
קבלת מטופל והסתגלות
* העובדת הסוציאלית שותפה בקליטת המטופלים למחלקה עוד בטרם כניסתם למחלקה.

פעילות מקצועית של העובד הסוציאלי
* המטופלים לבושים בביגוד אישי בהתאם לקוד הלבוש שנהגו בו טרם כניסתם למוסד.
* העובדת הסוציאלית שותפה בקביעת מקום המטופל בחדרו ובשולחן האוכל.

שביעות רצון המטופל
* בשיחות שהתקיימו עם מספר מטופלים במחלקות השונות ,הביעו שביעות רצון מיחס המטפלים כלפיהם
ומשהותם במחלקה.

תצפית חדרים ושטחים ציבוריים
* ארוחת הצהריים מוגשת בצורה נעימה ,האווירה בעת ארוחת הצהריים אף היא נעימה.
* האכלת המטופלים מתבצעת בצורה סבלנית ומכבדת.
* ביום הבקרה ניצפו אמצעים לשמירה על פרטיות המטופל בעת הטיפול האישי.

פעילות העו"ס בתחום הקבוצתי והקהילתי
* העובדת הסוציאלית בשיתוף המרפאה בעיסוק קיימו קבוצה לנשים ,התקיימו כ 5-מפגשים ,התיעוד מקצועי.
* קיימת תשתית התנדבותית במחלקות הסיעודיות ,הן בתחום הפרטני ע"י מתנדבות מסמינרים ,חברות הקהילה
הסמוכה לבית האבות והן בתחום הקבוצתי ,המועבר ע"י מתנדבים המגיעים בעיקר על בסיס חד פעמי.

פעילות העו"ס בנושא "חוק זכויות החולה"
* במהלך אשפוז מטופל בבית חולים כללי העובדת הסוציאלית נמצאת בקשר עם המשפחה ולעיתים אף יוצאת
לביקור בבית החולים.
* גמלת דמי הכיס מנוהלת באופן מקצועי ולרווחת המטופלים.
* העובדת הסוציאלית מרכזת את נושא התלונות ,מומלץ לקיים תיעוד מסודר של התלונות לצורך מעקב.
* העובדת הסוציאלית יוזמת עפ"י צורך הערכת נזקקות למטופלים עם ירידה קוגנטיבית הנזקקים למינוי
אפוטרופסות.

פעילות העו"ס בתחום זקנים נפגעי התעמרות
* העובדת הסוציאלית פעלה להעלאת המודעות לנושא מניעת התעמרות בקרב הצוות הרב מקצועי באמצעות
הדרכה
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טיפול בניצולי שואה
* במחלקות הסיעודיות ישנם כ 14-מטופלים ניצולי שואה .העובדת הסוציאלית פועלת למיצוי זכויותיהם ,הן ע"י
הרחבת הזכות המגיעה והן באמצעות החזרים שונים.

עבודת הצוות הרב מקצועי
* קיימים שיתופי פעולה מקצועיים בצוות הרב מקצועי.

ניהול מידע ומעקב  -רשומת מטופל
* הקבלות הסוציאליות מתועדות באופן מקצועי וכוללות מידע אודות המטופל ומשפחתו ,סיבת הגעתו למוסד ועוד
פרטים משמעותיים אודותיו.

ניהול מידע ומעקב  -תיק אפוטרופסות
* קיים קלסר ייעודי בשירות הסוציאלי ,הצווים תקפים וקיימת רשימה שמית אודות המטופלים והאפוטרופסים.

תחומים הטעונים תיקון ושיפור:
פעילות העו"ס בתחום הקבוצתי והקהילתי
* יש למצוא מכנה משותף להפעלת קבוצת מטופלים במחלקה בה מאושפזים הגברים בהתאם לצרכיהם היחודיים.
* מומלץ לקיים מפגשי משפחות ,על מנת לשמר את הקשר והאימון שנוצר בין בני המשפחה והצוות הרב מקצועי.

פעילות העו"ס בנושא "חוק זכויות החולה"
* במטופלים צלולים יש להטמיע את נושא יפוי כח רפואי במסגרת חוק זכויות החולה.

פעילות העו"ס בתחום זקנים נפגעי התעמרות
* תדירות הוועדה למניעת התעמרות אינה מתקיימת עפ"י הנדרש בנוהל .הערה חוזרת.
* בישיבות הוועדה לדיונים במקרים פרטניים יש לציין הפקת לקחים ומסקנות עתידיות ,על מנת שמקרי התעמרות
לא יישנו.
* מומלץ להטמיע את עבודת הוועדה המוסדית בקרב המטופלים ובני משפחה.

עבודת הצוות הרב מקצועי
* יש להקפיד על קיום ישיבות הצוות הרב מקצועי בתדירות הנדרשת עפ"י נוהל ,בעת קבלת מטופל חדש ,לאחר
אישפוזים  ,דיווחים שוטפים ועוד.
* יש להקפיד על דיון מקצועי אשר ישקף את מצבו של המטופל .בבדיקה אקראית של מספר תיקים נמצא כי חסר
מידע אודות פרטים חשובים של מטופל עם קבלתו ,דיווח אודות שינויים באפוטרופסות.
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הבטחת תנאים לעבודת העובד/ת הסוציאלי/ת
* הערות לתיקון ושיפור מבקרה קודמת ללא התייחסות.
* מומלץ לעודד את העובדת הסוציאלית ליציאה לימי עיון והשתלמויות בתחום הגריאטריה.
* על העובדת הסוציאלית לפעול להכרות והטמעת הנהלים החדשים בתחום העבודה סוציאלית.

ניהול מידע ומעקב  -רשומת מטופל
* יש להקפיד על תיעוד הרשומות השוטפות כך שישקפו את מצב המטופל בזמן אמת .בבדיקה אקראית של מספר
מטופלים נמצא כי חסרה התייחסות על שיחה עם משפחה עקב חשד להתעמרות .במקרה בו הוחלף אפוטרופוס
ברשומות הדבר כלל לא מצויין.

ניהול מידע ומעקב  -תיק אפוטרופסות
* יש להקפיד על שליחת העתק צווי המינוי ללשכת הבריאות המחוזית.

ניהול מידע ומעקב  -תיק ריכוז מתנדבים
* תיעוד עבודת המתנדבים חסרה ,יש להקפיד על תיעוד עבודת המתנדבים בכל הרמות.

שביעות רצון משפחות
* בשיחה עם בני משפחה ,הועלתה טענה אודות האוכל המוגש במחלקה.

הערות לסיכום:
העובדת הסוציאלית הינה עובדת שנים רבות במוסד ,דואגת למילוי צרכיהם של
המטופלים.
העובדת הסוציאלית מלבד טיפולה במטופלי המחלקות הסיעודיות עוסקת גם בטיפול
בדיירי המחלקות עצמאים/תשושים סכ"ה  120מטופלים .לאור ריבוי המטלות המונחות
על שולחנה של העובדת הסוציאלית ,יש להקפיד על שעות ייעודיות למחלקות
הסיעודיות ,כך שיהלמו את השעות הנדרשות עפ"י תקן משרד הבריאות.
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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 ופינויהבטיחות ומפגעי בטיחות
מערכות קירור וחימום אויר
נקיון ותחזוקת תשתית ,חדרי אשפוז ושטחי המחלקה ומתקניה
מתקנים לצוות
מכבסה וכביסה
הדברה
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
-

תיאור כללי:
המצב הפיזי של המבנה תקין .תכנון של המטבח המרכזי אינו עונה לדרישות
וכתוצאה מכך קיימת הצטלבות בין אוכל מוכן לבין מזון גולמי.

החוזקים בעבודת הבריאות הסביבה:
מערכות אספקת מים קרים וחמים  -אספקת מיי שתיה
* סריקת מתכות במים  :תקינה,בתדירות נכונה  -מיום 19.04.15
* תקינות וחיטוי מאגר מים  :תקין ,נקי מחוטא ומדווח  -מיום 1.03.15

מערכות אספקת מים קרים וחמים  -מים חמים ומקלחות
* מצב דוודי מים חמים ואוגרי מים חמים תקינים ,מנוקים ומחוטאים ,עוברים טיפול שנתי וכוללים מדי טמפרטורה,
ברזי ניקוז ומדבקות ,לפי ההנחיות  :תקינים ומטופלים לפי ההנחיות  -מיום .16.04.15
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* טמפרטורת מים בברזים מתאימה לבטיחות המשתמשים  :תקינה ולפי ההנחיות  45 -מ''צ.

מערכות אספקת מים קרים וחמים  -הגנת רשת מי שתיה
* אביזרים להגנת רשת מי שתיה הותקנו ע"י מתקין מוסמך  :התקנה מותאמת ומתועדת  -מיום .16.04.15

מערכות סילוק שפכים
* מתקני טיפול שפכים ,כולל מפרידי שומן פעילים והשומן מפונה לאתר מאושר ונמנעת הזרמת מזהמים למערכת
סילוק שפכים  :יש מפרידים ופינוי תקין  -מיום .1.01.15

איסוף פסולת ופינויה
* איסוף וסילוק פסולת רגילה נעשה בשקית למתקן מוסדר  :מתבצע במלואו לפי הדרישות  -מרכז של עיריית
ירושלים .אין נקודת ניקוז המחוברת למערכת ביוב.

בטיחות ומפגעי בטיחות
* אישור כיבוי אש תקף מרשות לכבאות  :תקף במלואו והוצג  -מיום 21.07.14
* מערכת החשמל נבדקה ע"י חשמלאי מוסמך והאישור תקף  :בוצע והוצג אשור תקף  -מיום .27.05.14
* קיימת מדבקה תקפה המאשרת ביקורת מעליות  :קיים ותקף  -עד ליום .12.10.15

חדרי טיפולים למקצועות הבריאות/פיזיותרפיה
* שמירת היגיינה בחדרי טיפולים  :היגיינה נשמרת במלואה  -טרם הוגש נספח אוורור.

תחומים הטעונים תיקון ושיפור:
מערכות אספקת מים קרים וחמים  -אספקת מיי שתיה
* נקודות דיגום ותקינות ברזי דיגום  :מצב לא תקין  -חוסר נקודות דיגום.

מערכות אספקת מים קרים וחמים  -מים חמים ומקלחות
* טמפרטורת מים במערכת אספקת מים חמים )עד הברזים( .נדרש  60 - 55מעלות צלסיוס .יעילות סחרור מים
חמים  :לא תקין  48 -מ''צ.

מערכות אספקת מים קרים וחמים  -מניעת מחלת הלגיונרים )ליגיונלה(
* כל ההנחיות למניעת מחלת הליגיונלה מתבצעות ,כולל מילוי טפסי תחזוקה  :ביצוע חלקי נמוך  -חוסר נקודות
דיגום .חריגה בתוצאות דיגום להתרבות חיידקי לגיונלה מיום  ,29.04.15נמצא בטיפול.

תחזוקת המחלקות  -חדרי כלים וכביסה
עמוד  28מתוך 35
רח' יפו  ,86ירושלים ת.ד.
טלפון 02-5314803 :פקס 02-5314804 :דוא"לYUDITH.NEHEMIA@LBJR.HEALTH.GOV.IL :

לשכת בריאות מחוז ירושלים

מעון הורים שומרי החומות ) ( 23624
מעגלי הר"ים לוין  25ירושלים
תאריך הבקרה11.05.2015 :

תאריך14.06.2015 :
סימוכין500038603 :

* תקינות חדר כלים סניטריים וכלי ניקיון  :תקין חלקית  -במחלקות א' ו-ב' אין חדרים הנדרשים

מכבסה וכביסה
* מצב סביבת העבודה במכבסה  :התאמה ותקינות חלקיים  -טרם קיבלנו התייחסות לנושא של קירות שלא ניתנים
לניקוי בנקל.

אספקת מזון למחלקות וחלוקתו  -קבלת המזון במחלקה
* אחראי קבלת מזון במחלקה קיים ,מבקר את איכות המזון והטמפרטורה בקבלה ומתעד  :תקין בחלקו  -יש לארגן
רישום הנדרש.
* בדיקת טמפרטורת המזון ותנאי קבלתו במהלך הבקרה  :תקין בחלקו  -בעת הביקורת חלק מהטמפרטורות היו
נמוכות מהנדרש.

הכנת המזון ובישול  -קבלת מזון במוסד ומחסן מזון
* תקינות המצב הפיזי של מחסן/י המזון .יובש ואוורור : .לא תקין  -טרם קיבלנו נספח אוורור .טרם בוצע כיסוי של
צינור ביוב.
* קיום ותקינות יחידות קירור ,טמפרטורת המזון במקרר ורישומה  :חלקי  -טרם הוצג רישום.

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

הכנת המזון ובישול  -עובדי מטבח/מבשלים
* העובדים מצוידים בבגדי עבודה כיסויי ראש ומקפידים על היגיינה אישית  :קיים בחלקו  -אין כיסוי ראש.

הערות לסיכום:
 .1יש לתקן את כל הליקויים המפורטים בדוח זה.
 .2יש לדאוג לדיגום מים בנקודות הנדרשות על ידי משרד הבריאות.
 .3יש לדאוג לחיפוי קירות באריחי קרמיקה במכבסה.
 .4יש להגיש נספח אוורור על ידי מהנדס אוורור בחדר פיזיותרפיה ובמחסני
המטבח.
 .5יש לארגן רישומים של טמפרטורות הנדרשות בכלי בקרה ,הפירוט נשלח במכתב
נפרד.
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85%

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
-

תיאור כללי:
התרופות שמורות בתוך מגירות במחלקות.
מדובר על מוסד עם שלוש מחלקות .במוסד מועסקת רוקחת אחראית.
אישור רוקח אחראי מותנה בקיום חדר תרופות .חדר תרופות מאפשר למוסד לרכוש
תרופות מבתי מסחר.

כוח אדם:
מועסקת רוקחת אחראית בהיקף משרה של שבע שעות שבועיות .היקף המשרה עונה על
הנדרש.

החוזקים בעבודת הרוקחות:
שירות רוקחות מוסדיים  -אחסון וסידור תרופות ותוקפן
* תוקף התרופות בטווח התאריך  :כן  -נמצא מווקס שפג תוקפו ב ,04/15 -אמפולה של בדודיקה .03/15

שירותי רוקחות מוסדיים  -בקרה רוקחית במוסד
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* 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  -היומן מפורט .יש התייחסות של
הרופאה לממצאים .התקשורת בין הרוקחת והרופאה יפה וראויה להערכה.
* ביצוע בקרה בכל מחלקה ותיעוד מלא ומפורט של ממצאיה  :אחת לשבועיים לפחות  -יש לתעד התייחסות
האחות האחראית לממצאים של הבקרה.

שירותי רוקחות מוסדיים  -ספרות מקצועית ומסמכים ישימים
* ספרות מקצועית עדכנית  :כן  -יש מיקרומדקס ומדיק עדכני.

תרופות אישיות במחלקות אשפוז
* התכשיר בתוקף מיום הפתיחה  :כן  -נמצא הלידול טיפות פתוח מחודש .12/14

תחומים הטעונים תיקון ושיפור:
פעילות הרוקח/ת במוסד
* השתתפות בהשתלמויות מקצועיות בתחום הפרמקותרפיה )ובגריאטריה בפרט( במהלך החמש שנים האחרונות :
מעל  5שנים

שירות רוקחות מוסדיים  -רכש אספקה וביעור תרופות
* רמת מלאי התרופות מתאימה לצורך טיפול שוטף והולם במטופלים  :באופן חלקי  -בהתאמת תכולת המגירות
מול הקרדקס נמצאו חוסרים רבים עבור מטופלים.

שירותי רוקחות מוסדיים  -ספרות מקצועית ומסמכים ישימים
* מסמכים ישימים  :באופן חלקי  -יש לעדכן עם כל הנהלים של משרד הבריאות.

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

אחסון תרופות במחלקות אשפוז
* תא נפרד לכל תרופה/מטופל ושילוטו בהתאם לתכולה  :באופן חלקי  -יש להתאים את השילוט החיצוני לתכולת
המגירה.
* התרופות מוחזקות באריזות המקוריות  :באופן חלקי  -נמצאה קופסא של ניובלוק שפג תוקפה ב ,02/15 -אך
בתוכה סטריפים שלמים בתוקף עד.02/17-
* טמפ' בטווח הנדרש  :לא  -יש לתלות מד חום מסוג  MIN,MAXולרשום טמפ' שלוש פעמים ביום.
* סדר וניקיון כללי  :באופן חלקי  -יש הצטברות של שכבת קרח במקפיא.
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אחסון תרופות בקרור במחלקות אשפוז
* הטמפ' בטווח הנדרש ומבוצע מעקב מתועד  :לא  -יש חריגה בטמפ' בכל המחלקות ,יש להוציא נתונים מאוגר
הנתונים כל יום ולשמור בתיקייה נפרדת.

מתן תרופות במחלקות אשפוז
* התרופות ניתנות בהתאם להוראות הרופא  -כיסוי תרופתי  :לא  -נמצאו תרופות בעגלת התרופות לא לפי
הקרדקס .נמצא אינלדקס ,סימבסטטין במגירת מטופלים שלא רשומים בקרדקס.

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

בקרת סמים מסוכנים במחלקה
* בקרת סמים מסוכנים במחלקה  :נבדק בנספח  - 1בי"ח שאין בו בית מרקחת

בקרת סמים מסוכנים במחלקה  -בי"ח שאין בו בית מרקחת
* האחיות מקבלות/מוסרות המשמרת רושמות את מצאי הסמים במח' בטופס הרישום ומאשרות בחתימתן  -תקנה
) 14ב(  :לא  -בקומה  - 3הרישום אינו תקין .לא מסודר ולא ברצף.

הערות לסיכום:
 .1ניכר שיפור בתחום הרוקחות במוסד.
 .2יש לבדוק מיידית את תקינות המקררים ומדי הטמפרטורה במחלקות .יש להמיס את
שכבת הקרח .יש לפרוק את הנתונים מאוגר הנתונים מדי יום .יש לפעול לפי נוהל
"תנאי אחסון והובלה של תכשירים"  -מספר .126
 .3יש לבדוק את הטמפרטורה של חדר אחסון התרופות במחלקות שלוש פעמים ביום.
לפי נוהל .126
 .4יש להקפיד על רישום תקין בטופס רישום הסמים המסוכנים .האחים והאחיות
צריכים לרשום את מלאי הסמים במחלקה בהחלפת כל משמרת ולחתום.
 .5יש להתייחס להערות בגוף הדוח.
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נספח ג'
תקן מול מצבה  -כוח אדם מקצועי  -רפואה סיעוד ומקצועות הבריאות
ל 76 -מיטות ברישוי ול 78-מיטות בפועל

רופא/ה
אח/ות
אח/ות מעשי/ת
אח/ות מוסמכ/ת
אח/ות ראשי/ת
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

1
10

תקן כוח אדם
נדרש מינימלי
ברוטו

כוח אדם בפועל
ברוטו

פער

פער באחוזים

1.13
17.28
0.00
17.28
1.00
27.16
0.81
1.13
0.42
1.45
0.42
6.97
8.99

1.25
19.43
17.28
2.15
1.00
36.05
0.91
1.28
0.49
2.03
0.46
7.70
9.98

0.12
2.15

10.75
12.47

-15.12
0.00
8.89
0.10
0.15
0.07
0.58
0.04
0.73
0.99

-87.54
0.00
32.74
12.73
13.98
17.85
40.34
11.42
10.49
11.11

חישוב התקן הוא בשעות שבועיות ולא באחוזי משרה .למקצועות,רוקח/ת,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 76 -מיטות ברישוי ול 78-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

0.69

1.00

0.30

42.93

0.69
0.53
0.53
0.69
2.12
3.70
0.36
0.19
0.69

1.30
1.00
1.00
1.00
2.70
4.00
0.45
0.00
1.40

0.60
0.47
0.47
0.30
0.58
0.30
0.08
-0.19
0.70

85.82
88.67
88.67
42.93
27.35
8.10
24.86
-100.00
100.11

 6בישול עצמי  -מלא
 7עובד ניקיון  -תקינת מוסד ושירות קנוי.
 8חצרן/גנן שירות קנוי.
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נספח ד '
רמת איכות הטיפול
מתאריך 19.03.2014:
41.00

0.00:
ניקוד אחרון לפי בקרה אחרונה
ניקוד מותאם אחרון לפי בקרה אחרונה :
:כן
שיוך לפרוגרמה חדשה
זמן הרישוי טרם הבקרה הנוכחית  24:חודשים תאריך סיום הרשיון 01.07.2015 :
התאמת המחלקה לתשושי נפש לתנאי המכרז:לא רלוונטי
תאריך הבקרה 11.05.2015 :
התאמת המחלקה לתשושי נפש לתנאי המכרז לפי הבקרה הנוכחית  :לא רלוונטי

ניקוד

אמות מידה לרמת איכות הטיפול
סכום ציוני הבקרה

15.50

בריאות הסביבה

3.00

שיעור אחיות עם קורס על בסיסי בגריאטריה

0.00

שיעור אחיות עם תואר אקדמי

0.00

קורסים\עדכון ידע לצוות

4.00

חת"ש צוות בין  8-24שעות שנתיות

0.00

חת"ש צוות מעל  24שעות שנתיות

2.00

מומחיות רופא הבית

5.00

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

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

0.00

תקשורת רפואית ממוחשבת לכל המקצועות

0.00

סה"כ )ללא משך רישוי(

33.50
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