גירסה 00002:
תאריך ראשון הפצה לאינטרנט23.06.2016 :
תאריך אחרון הפצה לאינטרנט01.06.2017 :

דו"ח בקרה מיום 09.05.2016
במוסד :מעון הורים שומרי החומות

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

לשכת בריאות מחוז ירושלים

תאריך22.06.2016 :

לכבוד
פרופ' יוחנן שטסמן
מנהל/ת רפואי/ת
מעון הורים שומרי החומות )קוד מוסד (23624
מעגלי הר"ים לוין 25
ירושלים 97707

סימוכין500039075 :

ד"ר נכבד/ה,
הנדון :סיכום הבקרה ב"מעון הורים שומרי החומות" מיום 09.05.2016
מצ"ב דו"ח הבקרה שנערכה במוסדכם ,ביום .09.05.2016
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.
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 בראושטיין איזבלה
גריאטר מחוז ירושלים
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 חן זמיר שטיין ,רופאה מחוזית ,לשכת בריאות ירושלים מחוז ירושלים.
ד"ר איזבלה בראונשטיין ,גריאטרית מחוזית ,לשכת בריאות ירושלים מחוז ירושלים.
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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.1

בתאריך  09.05.2016נערכה בקרה לפני חידוש רישוי ,בבי"ח הגריאטרי ,ע"י צוות מחוז ירושלים .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  :פרופ' יוחנן שטסמן מ.ר.11649.

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 ,עו"ס אחראית גריאטריה במחוז יו"ר ועד.

* בריאות הסביבה

-

גברת קוגן אלינה ,מפקחת בריאות הסביבה.

* רוקחות

-

 .Msענת סופר מרכז/ת תחום בקרה ,מרכז/ת תחום בקרה.

כללי:
"מעון הורים שומרי החומות" הינו מוסד משולב עם מחלקות לעצמאים ותשושים
ברישיון משרד הרווחה ו -3-מחלקות סיעודיות ברישיון משרד הבריאות .בהיות
המוסד מותאם למגזר החרדי ,קיימת במחלקות הסיעודיות הפרדה מגדרית בין
המחלקות וכן בצוות הסיעודי.
במוסד ישנן  2רופאות בית ללא התמחות בתחום הגריאטריה ,ומנהל רפואי המומחה
בתחום הגריאטריה.
עפ"י המידע שהועבר אלינו מהנהלת המוסד -המנהל הרפואי עובד כרופא בית  18ש"ש
ובנוסף משמש כמנהל רפואי .רופאות הבית עובדות כ 50-ש"ש ביחד.
במוסד אין יועץ פסיכאטרי.
לבי"ח רישיון ל 76 -מיטות מהן:
סה"כ מיטות במח' סיעודיות:

76
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תמהיל מאושפזים:
להלן תמהיל המאושפזים במחלקות הסיעודיות/תשושי נפש:
שם מחלקה
סיעודית א
סיעודית ב
סיעודית ג
סה"כ

מס'
מס'
Ýé
 ÔçÜ×Þמיטות מאושפזים
בפועל
 ÓáÕÞÑברישוי
31
ס.נשעים 28 2
30
28
ס.גברים
21
20
ס.נשים 1
82
76

מס'
סיעודיים
31
29
21
81

מס'
תשושי
נפש

מס'
סיעודי
מורכב

בבי"ח
מס'
מס'
שיקומים תשושים כללי

1
0

0

0

נמצאה תפוסת יתר מעל  . 5%על המוסד להתאים את מספר המטופלים לרישיון המוסד.
סה"כ שהו במחלקות  82מאושפזים בפועל.
להלן תמהיל המאושפזים לפי הגורמים המממנים הבאים:
 48מטופלים במימון משרד הבריאות.
 33מטופלים 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.13.07.2016 :

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

נקודות נוספות לציון:
בקרה בתחום בריאות הסביבה וריפוי בעיסוק בוצעו במועד אחר.
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.

עמוד  5מתוך 34
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 הבקרה09.05.2016 :

תאריך22.06.2016 :
סימוכין500039075 :
נספח א'

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

)(5
כ.טוב מאוד
87-93

רפואה

)(4
טוב
80-86
X

X

סיעוד
תזונה

X

פיזיותרפיה

X

ריפוי בעיסוק

X

עבודה סוציאלית

X

בריאות הסביבה

X

רוקחות

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

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

* רפואה85% :
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 קלינאית תקשורת
* רופאי בית מכירים מצויין את המטופלים ואת בעיותהם
* מנהל רפואי מומחה בגריאטריה

עבודת המנהל הרפואי
* 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
* היערכות מוסדית להתמודדות עם זיהומים  :קיום נוהל פנימי
* תכנון ויישום "הבטחת השגחה רפואית בכל היממה") .זמינות ותיעוד;כוננות/תורנות(  :יישום תקין
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* הסדר יועץ גריאטרי  :קיים
* תעוד הייעוצים בתחום גריאטריה  :מלא

תחומים הטעונים תיקון ושיפור:
כללי
* יש לעקוב אחרי שינויים בבדיקות דם
* יש לעדכן אבחנות בזמן הנכון ומתאים למצב
* אין יעוץ בתחום פסכיאטריה

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

רופא בית
* הכשרת רופא בית  :השתלמות בגריאטריה
* הכרה ויישום נהלי רפואה ונהלי רוחב של האגף לגריאטריה  :חלקי

פעילות צוות רב מקצועי במחלקה
* סיכום ישיבת הצוות ותכניות טיפול רב מקצועית ,התייחסות לישיבה קודמת  :חלקי
* נימוק ודיון בצוות רב מקצועי על שימוש באמצעים מגבילים או אמצעים לייצוב ותמיכת המטופל כשגרת טיפול :
חלקי

רפואה מונעת ורפואה פליאטיבית
* מוודא מתן חיסונים קבועים ותקופתיים לצוות המטפל )חדש וותיק( ונותן לצוות הסברים  :לא קיים
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73%

הבקרה בתחום הטיפול סיעודי כללה את הנושאים הבאים:
כללי
כוח אדם
 אומדן סיעודי ורישום אנמנזה תכנית טיפול בקבלה לאשפוז מעקב סיעודיתרופות
הבטחת הסביבה
תקשורת
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:
בבית הורים "שומרי חומות" יש שלוש מחלקות סיעודיות ,מתוכם שתי מחלקות נשים
ומחלקה אחת לגברים .כל המחלקות עברו שיפוצים לקראת פרוגרמה  ,2016המחלקות
מרווחות ,מאווררות ואסטטיות .חדרי מטופלים גדולים ומאובזרים ,החדרים
מיועדים לשני מטופלים עם חדר רחצה\שרותים צמוד .כל המטופלים משתמשים בביגוד
אישי.
כל הפעילויות החברתיות מותאמות למגזר החרדי וכן מותאמות למצב קוגניטיבי
ופיזי של המטופלים.
ביום הבקרה מטופלים נצפו לבושים בביגוד נקי ומסודר ותואם לעונה ומגזר.
צוות סיעודי מחולק מגדרית בהתאם למחלקות -מטפלים עובדים במחלקה גברים
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ומטפלות עובדות במחלקה נשים.

כוח אדם:
אחות ראשית הינה אחות מוסמכת ,בעלת ידע וניסיון רב שנים בתחום גריאטריה
וניהול ,עובדת בתפקיד שנה.
בשתי מחלקות סיעודיות אחות אחראית מחלקה הינה אחות מוסמכת.
אחות אחראית מחלקה סיעודית ג' אינה אחות מוסמכת ,הערה חוזרת מבקרה הקודמת,
הרישום והמעקב הסיעודי במחלקה סיעודית ג' מתבצע על ידי אחות מעשית.
תקן כוח אדם הסיעודי עומד בדרישת התקן ,למעט תקנים של אחיות מוסמכות.

החוזקים בעבודת הטיפול סיעודי:
כללי
* מתקיימת פעילות חברתית מחוץ למוסד אשר תורמת לשיפור איכות חיי המטופלים.

כוח אדם
* האח/ות הראשי/ת בעלת ידע וניסיון מקצועי בתחום גריאטריה.

מניעת זיהומים
* בכל החדרי המטופלים נמצא תכשיר אלכוהול לניקוי ידיים כנדרש.

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

כוח אדם
* סידור עבודה עדיין מוסדי .יש לבנות צוות קבוע בכל מחלקה.
* בראש כל מחלקה צריכה לעמוד אחות מוסמכת בהתאם לדרישות הנוהל.

אומדן סיעודי ורישום אנמנזה
* יש להקפיד על ביצוע אומדן התנהגותי לכל מטופל רלוונטי בקבלה למחלקה.

תכנית טיפול בקבלה לאשפוז
* יש להקפיד על בניית תכנית טיפול ראשונית תוך  72שעות מיום הקבלה למוסד.
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* בתוכנית טיפול ,יש להעריך את ההתערבות בהתאם לטיב הבעיה אך לא פחות מאשר פעם ב 3-חודשים.
* יש להתייחס אל תוכנית הטיפול כאל כלי עבודה יישומי.
* בתוכנית הטיפול יש להתייחס להיבטים הקשורים לבעיות התנהגות ותקשורת בחולים הרלוונטים

מעקב סיעודי
* מעקב אחר הבעיות שזוהו והמשך טיפולן לוקה בחסר.
* אצל מטופל במצב יציב יש להקפיד על תיעוד תקופתי ברישומים לפחות אחת לשבוע כנדרש על פי הנוהל.

תרופות
* ברשומות הסעודיות ,יש להקפיד על חתימת אחות ברורה כנדרש בנוהל.
* יש להקפיד על עדכון תרופות חודשי תוך תיאום ובדיקה משותפת של רופא ואחות כנדרש על פי נוהל.
* יש לקיים תיעוד מלא של תהליך מתן תרופות ,לדוגמה-חסר תעוד מתן מינון איסולין שנתן על ידי אחות לפי רמת
סוכר.

תקשורת
* יש להקפיד על קיום ישיבות צוות מחלקתי כנדרש על פי נוהל.
* יש להקפיד שישיבות צוות רב מקצועי תתקיימנה כנדרש על פי הנוהל.

הזנה והאכלה
* יש לדחות את שעת מתן ארוחת צהריים ולהגיע לפערי זמן מאוזנים בין הארוחות.
* יש להתייחס ברשימות סיעודיות לבעיות הקשורות באכילה :שיניים תותבות ,קשיים בבליאה ,חוסר תאבון ,ירידה
במשקל.
* בבניית תוכנית טיפול יש להתייחס לכל בעיה שזוהתה בבתחום הזנה ואכילה.

הפרשות
* יש לבנות תוכנית לשימור שליטה על סוגרים לחולים הרלוונטיים מעבר ללקיחתם בצורה יזומה לשירותים.

תנועתיות ותנוחה
* יש לתעד על גבי טופס מובנה ביצוע שינויי תנוחה.
* יש להקפיד על רישום מסודר של תוכנית ההולכה ,כולל אופן ההולכה וחתימת המוליך.
* יש להקפיד בישיבות צוות רב מקצועי על דיון בגבלות פיזיות .
* נמצא מספר גבוה של מטופלים עם הגבלה פיזית ,מתוכם שלושה ללא הוראה 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.

הדרכה והערכת הצוות
* יש לבנות תוכנית הדרכה לאחות חדשה.

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 בתדירות המותאמת למצבם של מטופלים הסובלים מכאב.

זכויות החולה
* בקבלת המטופלים למוסד יש לקיים שיחה לתיאום ציפיות עימו ועם משפחתו ולתעד את תוכן השיחה ברשומות.
* יש להקפיד על שמירת פרטיות המטופל בזמן ביצוע טיפול אישי.
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87%

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

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

החוזקים בעבודת התזונה:
כללי
* ניכר כי לדיאטניות אכפתיות גדולה כלפי המטופלים ,משוחחת עם המטופלים ובני משפחה ומעורה במתרחש.
עוקבת באופן רצוף אחר מצבם התזונתי והכללי.
* הדיאטנית עורכת הדרכות לצוות הסיעוד ולמטפלים .נעשו הדרכות בתחום בנושא :בליעה וכן פצעי לחץ.
* ישנה התייחסות להערות מבקרה קודמת .בהתאם לכך נבנו גם נהלים פנימיים שונים :נוהל שקילה ומדידת גובה,
נוהל חלוקת תוספי תזונה.
* השולחנות ערוכים וההאכלה מתבצעת בצורה מכובדת ובישיבה )למעט חלק מבני משפחה שמאכילים בעמידה(.

איכות ובטיחות המזון
* הדיאטנית עורכת תצפיות אכילה.
* נרכשה מחבת חדשה לטיגון במטבח ,מה שמאפשר גיוון והכנת מזונות נוספים במטבח.
* הדיאטנית הדריכה בנושא הכנת בלנדר בצהריים ,נראה כי מנה זו מוגשת כנדרש.

תחומים הטעונים תיקון ושיפור:
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איכות ובטיחות המזון
* ארוחת בוקר במחלקת נשים )בקומה התחתונה( החלה בשעה מאוחרת ,בשעה  9:00היו עוד בחלוקה .יש
להקפיד על זמני ארוחות כנדרש.

בדיקת התפריט השבועי  -רישום מול יישום
* יש להקפיד ולתת  2מנות פרי מגוונות מידי יום וכן לגוון  4סוגי פרי במהלך השבוע ,לפי דרישות הנוהל.
* אין לתת רסק תפו"ע משומר לעיתים קרובות או לפטן טחון מידי יום.
* יש להקפיד על תפריט ארוחת ארבע בהתאם לנוהל החדש.
* יש לגוון את המנה הרכה )קציצה( בארוחת הצהריים כגון :קבב ,קלופס ,ממולאים ,וכן לגוון במבחר רטבים ולציין
זאת בתפריט.
* מומלץ לבנות תפריט בהתאם לזמינות מוצרים ,או לחלופין להזמין מוצרים בהתאם לתפריט ,כך למשל פשטידת
ירקות בתפריט ביום שאין ירקות במקרר.
* יש להקפיד על לקיחת דוגמאות מזון בכל הארוחות ,כולל ארוחת ערב.

גודלי מנה/גיוון
* יש להקפיד בתפריט ארוחת הערב על ממרח מגוון ) 7סוגים בשבוע( ולא קבוע ריבה וחמאה ,על פי דרישות
הנוהל.
* בארוחת בוקר גודל מנת הסלט היה קטן מהנדרש ,בסוף חלוקה היה חוסר.

התנהלות הטיפול התזונתי מטופל במצב תזונתי לא תקין  -תיעוד ומעקב
* על הדיאטנית להקפיד ברישום בגיליון התזונה ולציין ,מטרות ויעדים לטיפול ,להתייחס לכל הקריטריוים התזונתיים
בקביעת תוכנית טיפול.
* יש להקפיד על מתן מולטיויטמין לדייר חדש ולכל דייר כנדרש ,אלא אם כן משיקול רפואי הוחלט שלא ,יש לציין
זאת ברשומה.
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91%

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

תיאור כללי:
בבית האבות "שומרי החומות" שלוש מחלקות סיעודיות .מחלקה לגברים ושתי מחלקות
לנשים.

כוח אדם:
בבית האבות שלושה פיזיותרפיסטים ,העובדים חמישה ימים בשבוע ,בשעות הבוקר
בהיקף כולל של  46שעות שבועיות.
לעזרתם עובדים שני כוחות עזר בסך כולל של  17.5שעות שבועיות.

החוזקים בעבודת הפיזיותרפיה:
ארגון השרות
* מונה פיזיותרפיסט אחראי לכל מחלקה.
* השרות ניתן בכל מחלקות בית החולים.
* פריסת השרות השבועית יעילה.
* קיימת תוכנית עבודה ידועה לכולם.
* קיים רישום מרוכז של הטיפולים הניתנים מידי יום.
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* מתבצעות פעילויות מיוחדות לקידום איכות הטיפול.
* בבית החולים מנהלת שרות ותיקה ומנוסה בתחום הגריאטריה.

אבחון פיזיקלי
* האבחון הפיזיקאלי ברשומת המטופל מלא ,מפורט ומתבצע תוך חמישה ימים מקבלת המטופל.

טיפול בקבוצה
* מתקיים טיפול בקבוצה.

מעקב פיזיקאלי ותיעוד הערכה תקופתית
* רישום המעקב מתבצע בתדירות הנדרשת.
* המעקב משקף את מצבו העדכני של המטופל.
* המעקב משקף את יישום תוכנית הטיפול ותוצאותיו.

טכנולוגיה לישיבה וניידות
* הפיזיוטרפיסטים מעורבים בהחלטות על שימוש באמצעי הגבלה.
* מנהלת השרות מעורבת בהמלצה /הזמנה של ציוד.
* מנהלת השרות 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.
* קיימת תקשורת מתועדת בין צוות הפיזיותרפיה לבין אנשי הצוות הרב מקצועיים.

תנאים פיזיים
* חדר הפיזיותרפיה שופץ ,הורחב ומשמש כמרחב טיפולי פעיל.

תחומים הטעונים תיקון ושיפור:
ארגון השרות
* יש לתעד באופן קבוע את ישיבות צוות הפיזיותרפיה.
* על מנהלת השרות להשלים את כל יחדות הקורס העל בסיסי.

טיפול פרטני
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* להקפיד על נוכחות פיזיותרפיסט בחדר הפיזיותרפיה בזמן הטיפולים הפרטניים .אין להשאיר מטופלים ללא
השגחה.

טכנולוגיה לישיבה וניידות
* להמשיך ולהתאים את גובה השולחנות לצרכי המטופלים על מנת לאפשר מיצוי היכולת התפקודית של כל מטופל.
* יש להקפיד על התאמה של כסא הגלגלים והאביזרים הנלווים לצרכי המטופלים.
* יש להמשיך ולקיים דיון רב מקצועי לגבי הצורך בשימוש באמצעים המגבילים את תנועת המטופל .יש לתעד את
הדיון ואת ההחלטות המתקבלות.

הדרכה ,השתלמות ותקשורת בין צוותית
* להקפיד בכל המחלקות על דפי הליכה מעודכנים וחתומים בפועל.

הערות לסיכום:
העבודה בשרות הפיזיותרפיה מתנהלת באופן מאורגן וברמה מקצועית גבוהה.
להמשיך לתמוך ולעודד את כל צוות הפיזיותרפיה לצאת לקורסים ולהשתלמויות
בתחום הגריאטריה.
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86%

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

תיאור כללי:
המרפאה בעיסוק הקבועה חזרה לעבודתה מחופשת לידה במרץ  .2016במהלך חופשת
הלידה עבדה במוסד מרפאה בעיסוק ממלאת מקום ,בתת תקינה.
הבקרה בריפוי בעיסוק התקיימה בנפרד וכבקרת פתע המרפאה בעיסוק לא נכחה במקום
בזמן הבקרה .מידע הושלם מהמרפאה בעיסוק טלפונית.

כוח אדם:
ריפוי בעיסוק  -במוסד מרפאה בעיסוק ,שמשמשת מנהלת השירות ,בעלת תואר שני,
 11שנות ותק מקצועי ו 5-שנים במוסד .עובדת  3ימים בשבוע ,סה"כ  17ש"ש.
תעסוקה  -במוסד אחראית על התעסוקה ו 3-מדריכות תעסוקה ,אחת מהן ממלאת מקום.
המדריכות הקבועות ותיקות ועובדות בחלקי משרה שונים .סה"כ  80ש"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 ממוחשב בתוכנת "אבות" וכל הדיווחים מתבצעים במחשב.
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ישום תכנית הטיפול
* ההתערבות הטיפולית בריפוי בעיסוק ,לאחר חזרת המרפאה בעיסוק הקבועה ,כוללת טיפולים ארוכי טווח למספר
מטופלים ,התערבויות קצרות מועד ,התאמות סדים ,תצפיות אכילה והתאמת פעילות.
* המרפאה בעיסוק מקיימת קבוצת "סרטים" לנשים משתי מחלקות הנשים וקבוצת זיכרון במחלקת הגברים.
סטודנטיות לריפוי בעיסוק מעבירות קבוצת מיומנות חברתית לנשים משתי המחלקות ,בהדרכת המרפאה בעיסוק.

הכרת מטופל חדש ע"י מדריכ/ת תעסוקה
* מדריכות התעסוקה מקיימות הליך היכרות מלא עם כל המטופלים במחלקות הנשים.

פעילות בתעסוקה
* פעילות התעסוקה מתקיימת ע"י מדריכות התעסוקה  6בקרים בשבוע במחלקות הנשים ו 5-בקרים בשבוע
במחלקת הגברים .הפעילות כוללת הפעלה פרטנית וקבוצתית כמו תפילה ,אקטואליה ,תנועה ,משחקים
קוגניטיביים ,יצירה ,אפיה ,פעילות עם מחשב ועוד.
* במחלקת הגברים מתקיימים שיעורים תורניים שונים.
* קיים הבדל בפעילות התעסוקה 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 והתאמת לאוכלוסיה.
* קיים תיעוד מלא ועדכני בכל המחלקות .במחלקות הנשים נמצאו טפסי ההפניה מהריפוי בעיסוק לתעסוקה,
כנדרש.

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
מתקיימת הפעילות בחדרי האוכל של המחלקות וכך משולבות בפעילות מעט הנשים ,שלא יוצאות מהמחלקה.

ציוד ואביזרים
* קיים ציוד מגוון לטיפול ברפוי בעיסוק.
* קיימות ערכות נושאים מגוונות עשירות ומתחדשות.
* קיים ציוד עשיר ,מגוון ומותאם להפעלה פרטנית וקבוצתית בתעסוקה .חלק רב מהציוד מיוצר במקום ,ע"י צוות
מדריכות התעסוקה ,בהדרכת המרפאה בעיסוק.
* קיים ציוד נלווה ,הכולל מחשבים )נייח ונייד( ,תוכנת "סביון" וברקו.

הדרכה ותקשורת
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* מנהל/ת שירות הריפוי בעיסוק והתעסוקה מקיימת ישיבות צוות עם מדריכות התעסוקה לפחות אחת לחודש
כנדרש בנהלים .קיים דיווח כנדרש.
* המרפאה בעיסוק ,לאחר שחזרה לעבודה ,משתתפת באופן קבוע בישיבות הצוות הרב מקצועי.
* שירות הריפוי בעיסוק שותף לתוכנית ההדרכה התוך מוסדית .בספטמבר  2015העבירה המרפאה בעיסוק,
בשיתוף הפיזיותרפיסטית חת"ש בנושא תפקוד יומיומי .אמורה להעביר במהלך חודש יוני  2016הדרכה בשיתוף
הסטודנטיות שבהכשרה.
* המרפאה בעיסוק מדריכה סטודנטיות ,שנה א' ,במסגרת ההכשרה המעשית

העשרה ונהלים
* המרפאה בעיסוק בעלת תואר שני .סיימה  2חטיבות בקורס העל בסיסי בגריאטריה ,בוגרת קורס הדרכה קלינית
והשתתפה בשנתיים האחרונות במספר קורסים וימי עיון בתחום.
* האחראית על התעסוקה בוגרת לימודי טיפול באומנות .אחת ממדריכות התעסוקה בוגרת הקורס הבסיסי למדריכי
תעסוקה בגריאטריה .כל מדריכות התעסוקה יצאו לימי עיון וקורסים בשנתיים האחרונות.
* המרפאה בעיסוק קיימה פרוייקט סדים .נמצא דיווח חלקי.
* במקום מתקיימים פרוייקטים רבים ושונים בין מחלקות הגברים והנשים ,לדוג' פרויקט בין דורי ,פרויקט התאמת
מוזיקה אישית וקבוצתית ,פרויקט בישול ואפיה למען הקהילה במחלקות הנשים .במחלקת הגברים התקיים בזאר
חנוכה ,חידושי תורה של דיירים ועוד.

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 ,התפקודי וכדו'.
* בקביעת תוכנית הטיפול הראשונית וכן בהערכה המחודשת של המטופל ,בהערכה התקופתית ,יש להקפיד על
רישום תוכנית הטיפול ,שתכלול מטרות ייחודיות ומדידות ותתייחס לתחומי הטיפול המומלצים ולתדירות הטיפול.

הערכת מעקב בקבלת מטופל
* בעיון ברשומות הממוחשבות נמצא עדיין חסר בביצוע מעקבים חוזרים ,בתדירות הנדרשת עפ"י הנהלים.
* חלק מהמעקבים המתועדים ,אינם מפורטים דיים ואינם מתייחסים לכל התחומים הנדרשים .כמו כן לא נמצאה
תוכנית טיפול מעודכנת.

ישום תכנית הטיפול
* יש לציין ,בדיווח על מתן טיפול בריפוי בעיסוק ,באם הטיפול ניתן ע"י סטודנטית לריפוי בעיסוק.
* יש לעקוב אחר מטרות הטיפול שנקבעו ולדווח באם בוצע טיפול בפועל.
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הכרת מטופל חדש ע"י מדריכ/ת תעסוקה
* בזמן הבקרה לא נמצאו קבלות ראשוניות לתעסוקה ,למספר מטופלים במחלקה הסיעודית של הגברים .יש לדאוג
לתיוק כל התיעוד במקום אחד מסודר.

פעילות בתעסוקה
* בזמן הבקרה לא נמצאו הפניות מריפוי בעיסוק לתעסוקה במחלקת הגברים ונמצא חסר בחלק מהדיווחים,
במחלקה זו .יש לדאוג לתיוק כל התיעוד במקום אחד מסודר.

תנאים פיזיים וסביבה
* לא נמצא עדיין חדר טיפולים לשירות הריפוי בעיסוק .למרפאה בעיסוק חדרון ,המשמש לצורכי משרד בלבד.

הדרכה ותקשורת
* לא נמצא תיעוד מפגשי הדרכה של המרפאה בעיסוק למדריכות התעסוקה בחודשים האחרונים.
* המרפאה בעיסוק ממלאת המקום כמעט ולא השתתפה בישיבות הצוות הרב מקצועי.

יישום המלצות מבקרה קודמת
* ההתייחסות להמלצות בקרה קודמת הינה חלקית בלבד.
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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 מקצועיתנאים לעבודת העובד/ת הסוציאלי/ת
הבטחת
ניהול מידע ומעקב  -רשומת מטופל
ניהול מידע ומעקב  -תיק אפוטרופסות
ניהול מידע ומעקב  -תיק ריכוז מתנדבים
שביעות רצון משפחות
שיתוף המשפחה בהחלטות
-

תיאור כללי:
בבי"ח הגריאטרי  2מחלקות סיעודיות המיועדות לנשים בלבד ,ומחלקה סיעודית
המיועדת לגברים בלבד.
בנוסף ,קיימת מחלקת עצמאים.

כוח אדם:
בבי"ח עו"ס אחת העובדת בכל מחלקות הבית.
העו"ס בעלת וותק מקצועי 33 -שנים וותק מוסדי 22 -שנים.
העו"ס חולקת את שעות עבודתה בין כלל המחלקות .עפ"י הדיווח של העו"ס במחלקות
הגריאטריות עובדת  33ש"ש בפריסת  5ימים בשבוע ,בשעות הבוקר ויום אחד אחר
עמוד  22מתוך 34
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 הבקרה09.05.2016 :

תאריך22.06.2016 :
סימוכין500039075 :

הצהריים.
ואילו  6ש"ש מקדישה לעבודתה במחלקת עצמאים .יש להקפיד על שעות יעודיות
למחלקות הגריאטריות בהתאם לתקן הנדרש.

החוזקים בעבודת העבודה סוציאלית:
קבלת מטופל והסתגלות
* העו"ס שותפה בקליטת המטופלים טרם כניסתם למחלקה עד להשתלבותם במחלקה.

פעילות מקצועית של העובד הסוציאלי
* המטופלים לבושים בביגוד אישי התואם את קוד הלבוש בו נהגו טרם כניסתם למחלקה.

תצפית חדרים ושטחים ציבוריים
* ארוחת הבוקר הוגשה בצורה אסטטית ונעימה .האכלת המטופלים הנזקקים לעזרה נעשתה בצורה סבלנית
ומכבדת.

פעילות העו"ס בתחום הקבוצתי והקהילתי
* קיים מערך מתנדבים מגוון מאוד לפעילות קבוצתית ופרטנית.

פעילות העו"ס בנושא "חוק זכויות החולה"
* במהלך אשפוז מטופל בב"ח כללי העו"ס נמצאת בקשר עם המשפחה ובאשפוז מממושך יוצאת לבקר את החולה
בבי"ח.
* הטיפול במינוי האפוטרופסות מנוהל כפי הנדרש בנוהל.
* העו"ס מרכזת את נושא התלונות ופועלת בהתאם לאופי התלונה .התלונות מתעודות ברשומות המקצועיות
האישיות של המטופלים .

טיפול בניצולי שואה
* העו"ס פועלת למיצוי זכויות המטופלים ניצולי השואה.
* העו"ס קיימה הדרכה בנושא לצוות הרב מקצועי.

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

הבטחת תנאים לעבודת העובד/ת הסוציאלי/ת
* יש להמשיך ולעודד את העו"ס ליציאה לימי עיון והשתלמות.
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ניהול מידע ומעקב  -תיק אפוטרופסות
* ישנו תיעוד שמי של מטופלים בעלי צווי מינוי אפוטרופסות.

שביעות רצון משפחות
* בשיחה עם בני משפחה במחלקות השונות הביעו שביעות רצון מהיחס הטוב הניתן במחלקה מכלל הצוות הרב
מקצועי.

תחומים הטעונים תיקון ושיפור:
פעילות מקצועית של העובד הסוציאלי
* מומלץ להבנות נהלים פנימיים המותאמים לאוכלוסיית המטופלים ולהתנהלות העשייה במחלקות.
* נדרשת התייחסות מקצועית בעת העברת מטופל בין מחלקות הבית.

פעילות העו"ס בתחום הקבוצתי והקהילתי
* יש להמשיך ולקיים קבוצות טיפוליות במחלקות הבית על בסיס מכנה משותף של המטופלים .פעילות קבוצתית זו
יש לתעד עפ"י הנדרש.
* יש להמשיך ולפעול למציאת בסיס למכנה משותף לפעילות קבוצתית לבני משפחות המטופלים

פעילות העו"ס בנושא "חוק זכויות החולה"
* יש לבדוק ולקדם נושא יפוי כח רפואי למטופלים המתאימים לכך.
* מומלץ להבנות נוהל פנימי לנושא תלונות.
* יש לפעול ליידוע מטופלים על כלל זכויתיהם בעת היכנסם למחלקה.

פעילות העו"ס בתחום זקנים נפגעי התעמרות
* פעילות הוועדה המוסדית אינה מתקיימת בהתאם לנדרש בנהלי משרד הבריאות.
* יש לקיים פעילות להטמעת הנוהל בקרב הצוותים השונים.

טיפול תומך במטופל ובמשפחה
* יש לקדם את נושא הטיפול הפליאטיבי

עבודת הצוות הרב מקצועי
* תדירות ישיבות הצוות אינן מתקיימות עפ"י הנדרש בנהלי משרד הבריאות.
* הדיווח קצר מאוד ואינו משקף את כל תחומי ההתערבות בתחום העו"ס .כמו-כן ,אין עדות בכתב לדיון שהתקיים
במהלך הישיבה ולתוצאותיו.
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הבטחת תנאים לעבודת העובד/ת הסוציאלי/ת
* הערות לתיקון מבקרה קודמת תוקנו בחלקן.

ניהול מידע ומעקב  -רשומת מטופל
* יש להרחיב את התיעוד בקבלות הסוציאליות כך שישקפו את כלל הנושאים של מצב המטופל עם הגעתו
* הרשומות הסוציאליות אינן רציפות ולא אחת אינן משקפות את מצב המטופל לרבות הסתגלות המטופל למחלקה.

ניהול מידע ומעקב  -תיק ריכוז מתנדבים
* יש לתעד את עבודת המתנדבים והפרוייקטים השונים הנעשים על ידם.

הערות לסיכום:
העו"ס הינה עו"ס וותיקה ,דואגת למטופלים ובני משפחותיהם באמפטיה רבה.
העו"ס הינה עו"ס יחידה ,שאחראית על כל מטופלי המוסד ,לאור ריבוי מטלות שעל
העו"ס לבצע יש להקפיד כי שעות עבודת העו"ס יהיו בהתאם לתקן הנדרש ע"י משרד
הבריאות.
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85%

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
רישיונות עסק ו"רישיון היצרן" של ספקי מזון
קבלת מזון ומוצריו ,אחסונו והעברתו
הכנת מזון ,בישול ,עמדות עבודה ומדורים במטבח
-

תיאור כללי:
מצב פיזי של מבנה משביע רצון .תכנון של מטבח המרכזי לא עונה לדרישות -אין
רשתות צפופות בחלונות ,שטח של אזון יבוש כלים קטן מהנדרש.
מבשלים מראש לסופי שבוע ולחגים ללא תנאים הנדרשים.

החוזקים בעבודת הבריאות הסביבה:
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

מערכות אספקת מים קרים וחמים  -הגנת רשת מי שתיה
* אביזרים להגנת רשת מי שתיה הותקנו ע"י מתקין מוסמך  :התקנה מותאמת ומתועדת
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מערכות סילוק שפכים
* מתקני טיפול שפכים ,כולל מפרידי שומן פעילים והשומן מפונה לאתר מאושר ונמנעת הזרמת מזהמים למערכת
סילוק שפכים  :יש מפרידים ופינוי תקין

איסוף פסולת ופינויה
* איסוף וסילוק פסולת רגילה נעשה בשקית למתקן מוסדר  :מתבצע במלואו לפי הדרישות

בטיחות ומפגעי בטיחות
* אישור כיבוי אש תקף מרשות לכבאות  :תקף במלואו והוצג
* מערכת החשמל נבדקה ע"י חשמלאי מוסמך והאישור תקף  :בוצע והוצג אשור תקף
* קיימת מדבקה תקפה המאשרת ביקורת מעליות  :קיים ותקף

חדרי טיפולים למקצועות הבריאות/פיזיותרפיה
* שמירת היגיינה בחדרי טיפולים  :היגיינה נשמרת במלואה

תחומים הטעונים תיקון ושיפור:
מערכות אספקת מים קרים וחמים  -אספקת מיי שתיה
* תקינות הבדיקות של המים  :תקין חלקית )חריגה בפרמטר אחד ,לא משמעותית ללא סיכון בריאותי(
* סריקת מתכות במים  :לא תקינה/לא מתבצעת
* נקודות דיגום ותקינות ברזי דיגום  :מצב לא תקין
* תקינות וחיטוי מאגר מים  :תקין אך תדירות החלפת מסננים לא טובה

מערכות אספקת מים קרים וחמים  -מים חמים ומקלחות
* טמפרטורת מים בברזים מתאימה לבטיחות המשתמשים  :לא תקין

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

תחזוקת המחלקות  -חדרי כלים וכביסה
* תקינות חדר כלים סניטריים וכלי ניקיון  :תקין חלקית

מכבסה וכביסה
* מצב סביבת העבודה במכבסה  :התאמה ותקינות חלקיים
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אספקת מזון למחלקות וחלוקתו  -קבלת המזון במחלקה
* אחראי קבלת מזון במחלקה קיים ,מבקר את איכות המזון והטמפרטורה בקבלה ומתעד  :תקין בחלקו

הכנת המזון ובישול  -קבלת מזון במוסד ומחסן מזון
* תקינות המצב הפיזי של מחסן/י המזון .יובש ואוורור : .לא תקין
* קיום ותקינות יחידות קירור ,טמפרטורת המזון במקרר ורישומה  :חלקי

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
* התאמת שיטת הבישול לאישור  :ב -לא תואמת לאישור

הכנת המזון ובישול  -עובדי מטבח/מבשלים
* העובדים מצוידים בבגדי עבודה כיסויי ראש ומקפידים על היגיינה אישית  :לא קיים/לא תקין
* קיום כיורים לשטיפת ידיים בשטחי מטבח הכוללים מים חמים ,סבון וסידור לניגוב ידיים  :קיים בחלקו

הכנת המזון ובישול  -עמדות העבודה ומדורים במטבח
* יחידת קירור במדור ותקינות הטמפרטורה במקררים גם בעת הבקרה ,מדי טמפרטורה חיצוניים מותקנים
והטמפרטורה נרשמת  :חלקי

הערות לסיכום:
 .1יש לדגום מים בנקודות הנדרשות על ידי משרד הבריאות ובתדירות הנדרשת.
 .2יש לחפות קירות באריחי קרמיקה במכבסה.
 .3יש להגיש נספח אוורור על ידי מהנדס אוורור בחדר פיזיותרפיה.
 .4יש לנהל רישום טמפרטורות מזון במחלקות לפני ההגשה של כל הארוחות -
בוקר ,צהריים וערב.
 .5יש לדאוג למדים של צוות המטבח.
 .6יש לתקן את כל הליקויים המפורטים בכלי בקרה.
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* רוקחות:

תאריך22.06.2016 :
סימוכין500039075 :

89%

הבקרה בתחום הרוקחות כללה את הנושאים הבאים:
כללי
כוח אדם
פעילות הרוקח/ת במוסד
חדר שירותי רוקחות במוסד
רכש תרופות במוסד ,ניהולן ,אחסונן וביעור תרופות
ניהול סמים ע"י הרוקח
בקרה רוקחית ומעקב תיקון ליקויים
ספרות מקצועית ומסמכים ישימים
אחסון תרופות במחלקות אשפוז
תרופות 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:
במוסד אין חדר תרופות ייעודי.

כוח אדם:
במוסד מועסקת רוקחת במסגרת ייעוץ.
היקף המשרה תואם לדרישות התקינה.

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

אחסון תרופות במחלקות אשפוז
* הפרדה בין תכשירים שונים/חוזקים שונים  :באופן חלקי
* בסיעודית קומת כניסה נמצאה מגירת תרופות רזרבה ללא הפרדה כנדרש .כמו כן יש להפריד בין תרופות לציוד.
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* תא נפרד לכל תרופה/מטופל ושילוטו בהתאם לתכולה  :באופן חלקי
* בסיעודית קומה  1נמצא שילוט לא תואם לתכולה במגירות שכתוב משככי כאבים ,תוספי תזונה וטיפות עיניים
ואף.
* טמפ' בטווח הנדרש  :לא
* במחלקות קומה  3וקומת כניסה אין הקפדה על רישום טמפ' בחדר  3פעמים ביום
* בסיעודית קומת כניסה נמצאו בליסטרים גזורים של אופטלגין .נמצאו בליסטרים גזורים גם במגירות המטופלים.

אחסון תרופות בקרור במחלקות אשפוז
* הטמפ' בטווח הנדרש ומבוצע מעקב מתועד  :לא
* אוגרי הטמפרטורה שבמקררים אינם נפרקים מדי יום כנדרש לפי הנוהל.

תרופות אישיות במחלקות אשפוז
* סימון תאריך פתיחה בתכשירים שנדרש  :באופן חלקי
* לא סומן תאריך פתיחה על התכשירים הבאים :דרמקומבין ,יודוויט ,קלופידוגרל ,דפלפט תמיסה וטבליות,
מופירוסין משחה.

מתן תרופות במחלקות אשפוז
* כתישה/חציה בהתאם להנחיות  :באופן חלקי
* בסיעודית קומה  1הכותש לא נמצא נקי .יודגש כי חובה שיהיה נקי בכל עת ,גם בין שימוש ממטופל למטופל וגם
בתום השימוש.

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

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(  :כן,אך חלקי
* יש להקפיד על חתימות בפנקס הסמים של  2אחיות בהחלפת כל משמרת .כמו כן יש להקפיד על רישום שם
המטופל בראש כל עמוד בפנקס.

הערות לסיכום:
 .1במידה ויוסדר חדר תרופות ייעודי תקני ,יונפק אישור רוקח אחראי המאפשר
רכישת תרופות מבתי מסחר לתרופות.
 .2אין לאחסן עודפי מלאי תרופות בחדר האחות הראשית .כל התרופות צריכות
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תאריך22.06.2016 :
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להיות במחלקות בלבד במגירות של המטופלים .ניתן לאחסן עודפי מלאי רק בחדר
תרופות ייעודי העונה לדרישות.
 .3במקפיא של המחלקה בקומת הכניסה נמצאו שקיות של תמיסות עירוי קפואות.
יודגש כי הן אינן ראויות לשימוש רפואי ,וככלל אין להשתמש בתכשירים שלא
למטרתם הרגילה.
 .4יש לעדכן את רשימת התרופות שאין לחצות ולכתוש ,ולתלות במקום מרכזי בכל
מחלקה.
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נספח ג'
תקן מול מצבה  -כוח אדם מקצועי  -רפואה סיעוד ומקצועות הבריאות
ל 76 -מיטות ברישוי ול 82-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

1.33
17.35
12.40
4.94
1.00
37.27
0.91
1.27
0.46
1.97
0.46
7.70
9.90

0.20
0.07

17.82
0.41

-12.33
0.00
10.11
0.10
0.14
0.04
0.52
0.04
0.73
0.91

-71.36
0.00
37.22
12.73
12.79
11.30
36.53
11.30
10.47
10.12

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 82-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

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

1.00
1.00
1.00
1.00
2.60
4.00
1.00
0.00
1.40

0.30
0.47
0.47
0.30
0.48
0.30
0.63
-0.19
0.70

42.93
88.67
88.67
42.93
22.64
8.10
177.46
-100.00
100.11

 6בישול עצמי  -מלא
 8חצרן/גנן שירות קנוי.
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נספח ד '
רמת איכות הטיפול
 0.00:מתאריך 11.05.2015:
ניקוד אחרון לפי בקרה אחרונה
43.50
ניקוד מותאם אחרון לפי בקרה אחרונה :
שיוך לפרוגרמה חדשה על פי הצהרת המוסד :
זמן הרישוי טרם הבקרה הנוכחית  7 :חודשים תאריך סיום הרשיון 01.07.2016 :
התאמת המחלקה לתשושי נפש לתנאי המכרז:לא רלוונטי
תאריך הבקרה 09.05.2016 :
התאמת המחלקה לתשושי נפש לתנאי המכרז לפי הבקרה הנוכחית  :לא רלוונטי

ניקוד

אמות מידה לרמת איכות הטיפול
סכום ציוני הבקרה

15.00

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

1.00

חת"ש צוות מעל  24שעות שנתיות

0.00

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

2.00

תקשורת רפואית ממוחשבת לכל המקצועות

0.00

סה"כ )ללא משך רישוי(

32.00
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