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תאריך ראשון הפצה לאינטרנט26.11.2015 :
תאריך אחרון הפצה לאינטרנט26.11.2015 :

דו"ח בקרה מיום 26.10.2015
במוסד :ב .הורים ע'ש מוזס של א .יוצאי ארופה
בישוב :ירושלים ,מחוז ירושלים

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

לשכת בריאות מחוז ירושלים

תאריך19.11.2015 :

לכבוד
ד"ר אביד לידי סילבי
מנהל/ת רפואי/ת
ב .הורים ע'ש מוזס של א .יוצאי ארופה )קוד מוסד (23627
דרך בית לחם 52
ירושלים 93553

סימוכין500038818 :

ד"ר נכבד/ה,
הנדון :סיכום הבקרה ב"ב .הורים ע'ש מוזס של א .יוצאי ארופה" מיום 26.10.2015
מצ"ב דו"ח הבקרה שנערכה במוסדכם ,ביום .26.10.2015
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.
יש לציין שכח אדם בתחום המנהלי-משקי הוא לכל המוסד ,כולל הדיור המוגן
והדיור התומך.
בברכה,

העתקים:
מר משה בר-סימן טוב 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.
גב' צפי הלל-דיאמנט ,ממונה על יישום הסטנדרטים בגריאטריה ,אגף גריאטריה ,ירושלים.
מר יוחנן סמואל ,מרכז בכיר לנתוני בקרה ואיכות בגריאטריה ,אגף גריאטריה ,ירושלים.
גב' אתי מרקוביץ ,ממונה תאום ארגון ובקרה ,אגף גריאטריה ,תל-אביב.
גב' אביגייל וייס,

הרווחה.
מפקחת ארצית על המעונות ,משרד
31
עמוד  2מתוך
רח' יפו  ,86ירושלים ת.ד.
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.1

בתאריך  26.10.2015נערכה 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 אביד לידי סילבי מ.ר.118239.

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:
"בית הורים ע"ש מוזס" שייך לרשת הארצית של בתי הורים של ארגון עולי מרכז
אירופה.
בירושלים המבנה כולל :דיון מוגן ,דיור תומך לדיירי הדיור מוגן )מחלקה
לתשושים( ושתי מחלקות סיעודיות ברשיון משרד הבריאות.
מחלקה סיעודית ב' נבנתה במחציתה כמבנה מוגן לשעת חירום ,אליו ניתן יהיה
לפנות את הדיירים הסיעדיים משתי המחלקות בשעתת הצורך .הצוות עבר הדרכה
ותרגול בנושא.
המוסד נמצא בתהליך שיפוצים ובנייה של בריכה טיפולית ,מכון כושר ומרפאת
שיניים .כמו כן קיימת במוסד חממה טיפולית לרווחת כל הדיירים במבנה.
לבי"ח רישיון ל 55 -מיטות מהן:
סה"כ מיטות במח' סיעודיות:

55

עמוד  3מתוך 31
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תמהיל מאושפזים:
להלן תמהיל המאושפזים במחלקות הסיעודיות/תשושי נפש:
שם מחלקה
סיעודית א
סיעודית ב
סה"כ

מס'
מס'
שם
מחלקה מיטות מאושפזים
בפועל
במוסד ברישוי
28
30
24
25
52
55

מס'
סיעודיים
28
23
51

מס'
תשושי
נפש

0

מס'
סיעודי
מורכב

0

בבי"ח
מס'
מס'
שיקומים תשושים כללי

0

סה"כ שהו במחלקות  52מאושפזים בפועל.
להלן תמהיל המאושפזים לפי הגורמים המממנים הבאים:
 1מטופלים במימון משרד הבריאות.
 51מטופלים במימון פרטי.
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מכרז הקודים:
המוסד לא 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.06.07.2016 :

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

)(5
כ.טוב מאוד
87-93

רפואה
סיעוד

X

תזונה

X

פיזיותרפיה

X

ריפוי בעיסוק

X

עבודה סוציאלית

X
X

בריאות הסביבה
רוקחות

)(4
טוב
80-86
X

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

X
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)(1
נכשל
0-65
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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.

* רפואה86% :
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
* במוסד יש קלינאית תקשורת.
* למוסד יש יועץ גריאטר.
* המנהלת הרפואית ורופאת הבית מכירות היטב את החוסים ואת בעיותהם.

עבודת המנהל הרפואי
* קבלת מטופלים בהתאמה לסיווג מחלקות סעודיות/לתשושי נפש  :מלא ,הרופא משתתף
* תכנון ויישום "הבטחת השגחה רפואית בכל היממה") .זמינות ותיעוד;כוננות/תורנות(  :יישום תקין
* הכרת החוזרים והנהלים של משרד הבריאות ושל אגף לגריאטריה  :טובה וכוללת הכנת נהלים פנימיים
* היערכות המוסד וקיום נוהל פנימי לשמירה על סביבה בטיחותית ומניעת נפילות ותאונות וישומו  :מלאה

קשר עם משפחות
עמוד  7מתוך 31
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* זמינות הרופא למשפחות תכנון ותיעוד השיחות בקבלה ,אחת לתקופה ובמצבי משבר  :מלא

תחומים הטעונים תיקון ושיפור:
כללי
* יש לעדכן אבחנות בהתאם לשינויים שחלים ובזמן אמת.
* אין יועץ פסכיאטרי במוסד.
* רופאת הבית ללא התמחות בתחום.
* מנהלת רפואית ללא התמחות בתחום.

עבודת המנהל הרפואי
* אמצעים לעדכון ידע בתחום הפנימית והגריאטריה  :חלקי
* הסדר ייעוץ רפואי )לא גריאטרי(  :לפי דרישה ללא תעוד
* תעוד הייעוצים בתחום גריאטריה  :אין
* יישום התחומים לשיפור מהבקרה הקודמת  :חלקי
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89%

הבקרה בתחום הטיפול סיעודי כללה את הנושאים הבאים:
כללי
כוח אדם
 אומדן סיעודי ורישום אנמנזה תכנית טיפול בקבלה לאשפוז מעקב סיעודיתרופות
 הבטחת הסביבהתקשורת
הזנה והאכלה
הפרשות
 היגיינה אישית ולבוש שמירת שלמות העור תנועתיות ותנוחהקשר עם המשפחה
 עדכון מקצועי הדרכה והערכת הצוותטיפול בכאב
מניעת זיהומים
זכויות החולה
-

תיאור כללי:
הבקרה נערכה באופן מדגמי בשתי המחלקות הסיעודיות .שתי המחלקות הסיעודיות
נמצאות במפלס הקרקע.
ביום הבקרה המחלקות היו מאורגנות היטב ,נקיות ואסטטיות .בחלק גדול מחדרי
המטופלים נמצאים פרטי ריהוט ,חפצים ותמונות אישיות ,דבר המקנה למקום אווירה
ביתית חמה.
כל המטופלים נצפו לבושים בביגוד אישי ,מתאים לעונה ,נקי ומסודר.

כוח אדם:
האחות הראשית של כל הדיור המוגן והמחלקות הכרוניות ,בעלת ידע וניסיון
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בגריאטריה ,עובדת כאחות ראשית כ 5-שנים .בשנתיים האחרונות היא גם מתפקדת
כאחות אחראית מחלקה סיעודית ב'.
יש לציין כי בתפקוד המחלקות ,מלבד אחיות אחראיות ,לא קיימת הפרדה ביעוד של
הצוות הסיעודי )הערה מבקרה הקודמת(.
אחיות -חסר של תקני אחיות בהתאם למצבת המטופלים בפועל.
תקני מטפלים עומדים בדרישת הנוהל.

החוזקים בעבודת הטיפול סיעודי:
כללי
* למרות המבנה המיושן מורגשים המאמצים להקנות אווירה ביתית וחמה.
* קיימים תהליכי בקרה פנימיים תקופתיים הנעשים באופן שיטתי ומובנה.
* כל הצוות הסיעודי מכיר היטב את המטופלים ואת הצרכים הטיפוליים שלהם.
* בנושא שעת חירום צוות המוסד ותשתיות המוסד מתקדמים לטובת שמירת ביטחון המטופלים.

כוח אדם
* האח/ות הראשי/ת בעלת ידע וניסיון מקצועי בתחום גריאטריה.
* קיים צוות יציב ותחלופת הצוות נמוכה.

מעקב סיעודי
* במחלקות הסיעודיות מתקיים דיון בנושא הטיפול התומך וחשיבות היישום בקרב המטופלים השונים.

תקשורת
* ניכר שיתוף פעולה טוב של צוות הרב מקצועי ,ישיבות הצוות הרב מקצועי נערכות כל שבוע.

עדכון מקצועי
* קיימים נאמני נושא ברמה מחלקתית וברמה מוסדית.
* מתקיימת פעילות חת"ש בהיקף רחב.

זכויות החולה
* מתקיימת פעילות חברתית מחוץ למוסד אשר תורמת לשיפור איכות חיי המטופלים.

תחומים הטעונים תיקון ושיפור:
כוח אדם
עמוד  10מתוך 31
רח' יפו  ,86ירושלים ת.ד.
טלפון 02-5314803 :פקס 02-5314804 :דוא"לYUDITH.NEHEMIA@LBJR.HEALTH.GOV.IL :

לשכת בריאות מחוז ירושלים

ב .הורים ע'ש מוזס של א .יוצאי ארופה ) ( 23627
דרך בית לחם  52ירושלים
תאריך הבקרה26.10.2015 :

תאריך19.11.2015 :
סימוכין500038818 :

* סידור עבודה עדיין מוסדי .יש לבנות צוות קבוע בכל מחלקה.
* קיימת חשיבות רבה בהפרדת הצוותים לפי המחלקות ,לצורך מניעת והעברת זיהומים.

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.

הבטחת הסביבה
* יש להקפיד על מילוי הפרטים הנדרשים בדו"ח אירוע חריג ,כולל שעות הודעה לרופא ולמשפחה ,מעקב כאב.

תקשורת
* יש להבדיל ישיבות צוות מחלקתיות המיועדות לדיון בנושאים מקצועיים בניהול האחות האחראית ,מישיבות
כלליות בניהול המנהל וגורמים אחרים.

הפרשות
* חסרה פעילות מערכתית בנושא שימור שליטה על סוגרים.

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

טיפול בכאב
* 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.
* אין התייחסות לנושא כאב בקבלת המטופל ומעקב אחרי אירוע חריג.

הערות לסיכום:
איכות הטיפול הסיעודי כמעט טוב מאוד.
מושקעים מאמצים רבים בקידום המקצועי של הצוות הסיעודי ע"י לימודים ,קורסים
וימי עיון.
יש להפריד סידורי עבודה בין המחלקות.
יש להעלות את מודעות הצוות לנושא כאב.

עמוד  11מתוך 31
רח' יפו  ,86ירושלים ת.ד.
טלפון 02-5314803 :פקס 02-5314804 :דוא"לYUDITH.NEHEMIA@LBJR.HEALTH.GOV.IL :

לשכת בריאות מחוז ירושלים

ב .הורים ע'ש מוזס של א .יוצאי ארופה ) ( 23627
דרך בית לחם  52ירושלים
תאריך הבקרה26.10.2015 :
* תזונה:

תאריך19.11.2015 :
סימוכין500038818 :

93%

הבקרה בתחום התזונה כללה את הנושאים הבאים:
כללי
כח אדם
איכות ובטיחות המזון
בדיקת התפריט השבועי  -רישום מול יישום
גודלי מנה/גיוון
רשומות מחלקתיות
הגשת ארוחות צהריים  -תצפית
התנהלות הטיפול התזונתי למטופל חדש  -תיעוד ברשומה התזונתית
התנהלות הטיפול התזונתי למטופל במצב תזונתי לא תקין  -תיעוד ומעקב
יישום והלימה
-

כוח אדם:
הדיאטנית עובדת במוסד כחצי שנה .עובדת  3ימים בשבוע ,סה"כ  12ש"ש.

החוזקים בעבודת התזונה:
כללי
* הדיאטנית מתכננת סקר שביעות רצון בתחום המזון ,בקרב מטופלי המחלקות.
* הדיאטנית הדריכה את עובדי המטבח ומתוכנן חת"ש בו תדריך הדיאטנית את צוותי הבית בעניין נהלים פנימיים.

איכות ובטיחות המזון
* הדיאטנית מקדמת את מערך המזון במוסד.
* הדיאטנית החלה בתהליך בניית תפריט מותאם לאוכלוסיה ,יחד עם מנהל המטבח .כמו כן הושם דגש על יישום
התפריט בפועל .על.

גודלי מנה/גיוון
* יש לציין לטובה את המהלך של טחינת פירות לארוחת עשר מידי יום.

התנהלות הטיפול התזונתי מטופל במצב תזונתי לא תקין  -תיעוד ומעקב
* תחום הטיפול והמעקב התזונתי מנוהל על ידי הדיאטנית באופן מקצועי ומלא.

תחומים הטעונים תיקון ושיפור:
עמוד  12מתוך 31
רח' יפו  ,86ירושלים ת.ד.
טלפון 02-5314803 :פקס 02-5314804 :דוא"לYUDITH.NEHEMIA@LBJR.HEALTH.GOV.IL :

לשכת בריאות מחוז ירושלים

ב .הורים ע'ש מוזס של א .יוצאי ארופה ) ( 23627
דרך בית לחם  52ירושלים
תאריך הבקרה26.10.2015 :

תאריך19.11.2015 :
סימוכין500038818 :

ניהול כוח אדם
* יש לאפשר לדיאטנית להשתתף בכנסים וימי עיון בתחום הגריאטריה.

גודלי מנה/גיוון
* בסיום ארוחת הצהריים ,נשאר מיכל בלנדר מלא של מנה טחונה .יש לטחון מנות לפי הנדרש ובהתאם להנחיות
הדיאטנית.

רשומות מחלקתיות
* על תוספי תזונה ,כגון חלבון וכד' להיות בעמדת אחיות/עגלת תרופות ולא במטבח המחלקה.

הגשת ארוחות צהריים  -תצפית
* בתצפית ,חלוקת מנת הבלנדר היתה בשתי קעריות ,מומלץ להגיש את שלושת מרכיבי הארוחה בצלחות מחולקות
ובאופן אסטטי.
* בתצפית ,מנה צמחונית שהוגשה לדיירת האוכלת צמחוני ,לא היתה ראויה לאכילה .היתה מנה מתועשת ולא
ראויה .יש להכין מנה צמחונית מתאימה גם במרקם.

עמוד  13מתוך 31
רח' יפו  ,86ירושלים ת.ד.
טלפון 02-5314803 :פקס 02-5314804 :דוא"לYUDITH.NEHEMIA@LBJR.HEALTH.GOV.IL :

לשכת בריאות מחוז ירושלים

ב .הורים ע'ש מוזס של א .יוצאי ארופה ) ( 23627
דרך בית לחם  52ירושלים
תאריך הבקרה26.10.2015 :
* פיזיותרפיה:

תאריך19.11.2015 :
סימוכין500038818 :

87%

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

תיאור כללי:
בבית האבות יש שתי מחלקות סיעודיות ,דיור מוגן ודיור מוגן תומך.

כוח אדם:
במקום עובדים שלושה פיזיותרפיסטים ,חמישה ימים בשבוע ,בהיקף כולל של 41
שעות שבועיות.

החוזקים בעבודת הפיזיותרפיה:
ארגון השרות
* השרות ניתן בכל מחלקות בית החולים.
* פריסת השרות השבועית יעילה.
* קיימת תוכנית עבודה ידועה לכולם.
* קיים רישום מרוכז של הטיפולים הניתנים מידי יום.
* מתקיימות ישיבות צוות בשרות הפיזיותרפיה.

אבחון פיזיקלי
עמוד  14מתוך 31
רח' יפו  ,86ירושלים ת.ד.
טלפון 02-5314803 :פקס 02-5314804 :דוא"לYUDITH.NEHEMIA@LBJR.HEALTH.GOV.IL :

לשכת בריאות מחוז ירושלים

ב .הורים ע'ש מוזס של א .יוצאי ארופה ) ( 23627
דרך בית לחם  52ירושלים
תאריך הבקרה26.10.2015 :

תאריך19.11.2015 :
סימוכין500038818 :

* האבחון הפיזיקלי ברשימת המטופל מלא ,מפורט ומתבצע תוך  5ימים מקבלת המטופל.

טיפול פרטני
* היקף המטופלים פרטנית במחלקות הסיעודיות ,אופטימלי.

טיפול בקבוצה
* מתקיים טיפול בקבוצה בשתי המחלקות.
* מתקיימת הדרכה מובנת בפעילות גופנית על ידי מדריכת תעסוקה בשיתוף פעולה עם המרפאה בעיסוק.

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

טכנולוגיה לישיבה וניידות
* קיימת הקפדה על נעילת נעלים נוחות ובטוחות ,למעט מטופלים צלולים המתנגדים לכך.
* הפיזיוטרפיסט מעורב בהחלטות על אמצעי הגבלה.
* הפיזיותרפיסטים בעלי 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.
* קיימת רשימת הליכה חתומה בפועל על ידי המטפלים.

תחומים הטעונים תיקון ושיפור:
ארגון השרות
* מנהלת השרות צריכה להשלים את ההכשרה העל בסיסית כנידרש בנוהל.

אבחון פיזיקלי
* להקפיד על תוכנית טיפול מפורטת בהתאם למטרות תקפודיות.

טיפול בקבוצה
* בטיפול בקבוצה יש להגדיר ולרשום מטרות טיפול פונקציונליות ,בנוסף חשוב שיהיו ויתועדו מדדים מובנים
ומוגדרים לבחירת המטופלים בקבוצה.

טכנולוגיה לישיבה וניידות
עמוד  15מתוך 31
רח' יפו  ,86ירושלים ת.ד.
טלפון 02-5314803 :פקס 02-5314804 :דוא"לYUDITH.NEHEMIA@LBJR.HEALTH.GOV.IL :

לשכת בריאות מחוז ירושלים

ב .הורים ע'ש מוזס של א .יוצאי ארופה ) ( 23627
דרך בית לחם  52ירושלים
תאריך הבקרה26.10.2015 :

תאריך19.11.2015 :
סימוכין500038818 :

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

תנאים פיזיים
* בחדר הפיזיותרפיה לאורך כל זמן הבקרה היה ריח של טחב למרות שדלת המילוט של המקלט הייתה פתוחה
וניכנס אוויר.
* הכניסה לחדר הפיזיותרפיה צרה ולא מאפשרת כניסה לכל סוגי כיסאות הגלגלים.
* יש לדאוג לכך שחדר הפיזיותרפיה יהיה מונגש לכל סוגי כסאות הגלגלים.
* בחדר הפיזיותרפיה קיים מחשב לא שמיש מאז הבקרה הקודמת .מומלץ להשמיש את המחשב.

ציוד טיפולי
* להשלים ציוד טיפולי על פי הנדרש בנוהל.

הערות לסיכום:
שרות הפיזיותרפיה ניתן ברמה מקצועית גבוהה.
הפיזיותרפיסטים עובדים ועושים רבות על מנת שהמטופלים יקבלו טיפול מיטבי.

עמוד  16מתוך 31
רח' יפו  ,86ירושלים ת.ד.
טלפון 02-5314803 :פקס 02-5314804 :דוא"לYUDITH.NEHEMIA@LBJR.HEALTH.GOV.IL :

לשכת בריאות מחוז ירושלים

ב .הורים ע'ש מוזס של א .יוצאי ארופה ) ( 23627
דרך בית לחם  52ירושלים
תאריך הבקרה26.10.2015 :
* ריפוי בעיסוק:

תאריך19.11.2015 :
סימוכין500038818 :

87%

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

כוח אדם:
ריפוי בעיסוק -במוסד מרפאה בעיסוק ,שמשמשת מנהלת השירות ,עם כ 3-שנות ותק
מקצועי ושנה במוסד .עובדת יומיים בשבוע ,סה"כ  12ש"ש.
תעסוקה -במוסד  5מדריכות תעסוקה 4 ,עובדות במחלקות ואחת עובדת בחדר
הסנוזלן .המדריכות עובדות בחלקי משרה שונים בשעות הבוקר ו/או אחה"צ .סה"כ
 59ש"ש.

החוזקים בעבודת הריפוי בעיסוק:
הערכה בקבלת מטופל  -קבלת מטופל חדש ע"י מרפא/ה בעיסוק
* ההערכה מתבצעת כנדרש .כוללת אבחון מוטורי וסנסורי ,אבחון קוגניטיבי והערכת .A.D.L
* תחום הריפוי בעיסוק ממוחשב בתוכנת "אבות" וכל הדיווחים מתבצעים במחשב.

הערכת מעקב בקבלת מטופל
* מתבצעות הערכות חוזרות לכלל המטופלים כנדרש בנהלים.
* קיים עדכון של מטרות ההתערבות ושל תוכנית ההתערבות המומלצת כנדרש בנהלים.

ישום תכנית הטיפול
עמוד  17מתוך 31
רח' יפו  ,86ירושלים ת.ד.
טלפון 02-5314803 :פקס 02-5314804 :דוא"לYUDITH.NEHEMIA@LBJR.HEALTH.GOV.IL :

לשכת בריאות מחוז ירושלים

ב .הורים ע'ש מוזס של א .יוצאי ארופה ) ( 23627
דרך בית לחם  52ירושלים
תאריך הבקרה26.10.2015 :

תאריך19.11.2015 :
סימוכין500038818 :

* ההתערבות הטיפולית בריפוי בעיסוק מתבצעת באופן פרטני וקבוצתי בשתי המחלקות וכוללת טיפולים ארוכי טווח
והתערבויות קצרות מועד ,התאמת סדים ,קידום תפקוד עצמאי ,התאמות סביבה ועוד.
* המרפאה בעיסוק מקיימת קבוצת קידום עצמאות באכילה בסיעודית א' וקבוצת טריוויה בסיעודית ב'.

פעילות בתעסוקה
* הפעילות בתעסוקה מתקיימת ע"י מדריכות התעסוקה 5 ,בקרים בשבוע ו 4-פעמים בשבוע גם בשעות אחה"צ.
הפעילות כוללת הפעלה פרטנית וקבוצתית כמו :התעמלות ,אקטואליה ,יצירה ,מוזיקה וחידון מוזיקלי" ,פינוק
לחושים"" ,סלון ספרותי" ,משחקי חשיבה ועוד.
* הפעלה חיצונית באמצעות בע"ח מתקיימת פעם בשבוע ,בשתי המחלקות והפעלה בגינון מתקיימת פעם בשבוע,
בסיעודית ב'.

תנאים פיזיים וסביבה
* במקומות ההפעלה קיימים לוחות התמצאות ,לוחות פעילות ,שעון ,וקישוט סביבתי ואקטואלי הכולל תצוגה של
עבודות המטופלים.
* התעסוקה במחלקות מתקיימת בחדרי האוכל או באיזור הפעלה ייעודי בסיעודית ב' ,לפי אופי ההפעלה .אזורי
ההפעלה מוארים ,מרווחים ומאובזרים.
* קיימת אווירה נעימה בחלק גדול מחדרי המטופלים.

ציוד ואביזרים
* קיים ציוד נלווה הכולל טלוויזיה במסך רחב ,מערכת שמע ו .DVD
* קיים ציוד לריפוי בעיסוק ,הכולל ציוד לטיפול סנסומוטורי ,קוגניטיבי ,אביזרי עזר ל ,ADL-ולאחרונה נרכש מחשב
לוח .בנוסף מופעל חדר סנוזלן ע"י מדריכה שעברה הכשרה לכך.
* קיים ציוד מגוון להפעלה פרטנית וקבוצתית .חלק מהציוד ואמצעי ההפעלה יוצרו ע"י המדריכות ,בהדרכת
המרפאה בעיסוק ,והם מותאמים לצורכי האוכלוסיה.

הדרכה ותקשורת
* מנהל/ת שירות הריפוי בעיסוק והתעסוקה מקיימת ישיבות צוות עם מדריכות התעסוקה לפחות אחת לחודש
כנדרש בנהלים .קיים דיווח כנדרש.
* קיימים רישומים המעידים על קיום פגישות הדרכה פרטנית של מנהלת שירות הריפוי בעיסוק עם מדריכות
התעסוקה.
* המרפא/ה בעיסוק משתתפ/ת באופן קבוע בישיבות הצוות הרב מקצועי .עדות לכך קיימת ברישומים.
* המרפא/ה בעיסוק משתתפ/ת בתוכניות החת"ש של המוסד ,מדריכה ומנחה את הצוות הרב מקצועי בנושאים
הקשורים לתחומי התערבותה.
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העשרה ונהלים
* המרפא/ה בעיסוק השתתפ/ה בקורסים מקצועיים בתחום הגריאטריה ,בימי עיון ובהשתלמויות.
* חלק ממדריכות התעסוקה השתתפו בקורסי העשרה ובימי עיון.
* במוסד מתקיימים מספר פרוייקטים ,חלקם בשיתוף אנשי צוות שונים ,כמו פרויקט נגישות קריאה למטופלים עם
ספריית העיוורים ,בשיתוף העו"ס .פרויקט גריה חושית למטופלים ,בשיתוף מדריכות התעסוקה .הפרויקטים
מתועדים.

תחומים הטעונים תיקון ושיפור:
ישום תכנית הטיפול
* יש לתעד את כל ההתערבויות הניתנות בריפוי בעיסוק ,כולל התערבות קבוצתית ,בתדירות הנדרשת בנהלים.
* לא נמצא מעקב אחר הרכבת הסדים למטופלים ,במחלקות השונות.
* לא נמצא תיעוד של הטיפול בחדר הסנוזלן.

הכרת מטופל חדש ע"י מדריכ/ת תעסוקה
* מדריכת התעסוקה מקיימת הליך היכרות עם מטופלים חדשים ,אולם התיעוד אינו כולל את כל הפרטים הנדרשים
על פי הנהלים.

פעילות בתעסוקה
* קיים תיעוד של המטופלים בפעילות התעסוקתית ,אולם בחודשים יוני עד אוגוסט לא תועדה הפעילות ,בשל
היעדרות אחת המדיריכות.
* הדיווח על קבוצת נושא עדיין לא מתבצע כנדרש בנהלים החדשים ,ניתנה הדרכה בנושא.

תנאים פיזיים וסביבה
* קיים חדר משותף למרפאה בעיסוק ולדיאטנית .בשל גודלו הקטן והיותו בלתי נגיש למטופלים ,הוא משמש
כמשרד בלבד) .הערה חוזרת ונשנית(.
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תאריך19.11.2015 :
סימוכין500038818 :

94%

הבקרה בתחום העבודה סוציאלית כללה את הנושאים הבאים:
כללי
כוח אדם
 קבלת מטופל והסתגלותפעילותמקצועית של העובד הסוציאלי
 שביעות רצון המטופלתצפית חדרים ושטחים ציבוריים
פעילות העו"ס בתחום הקבוצתי והקהילתי
פעילות העו"ס בנושא "חוק זכויות החולה"
פעילות העו"ס בתחום זקנים נפגעי התעמרות
טיפול בניצולי שואה
טיפול תומך במטופל ובמשפחה
עבודת הצוות הרב מקצועי
הבטחת תנאים לעבודת העובד/ת הסוציאלי/ת
ניהול מידע ומעקב  -רשומת מטופל
ניהול מידע ומעקב  -תיק אפוטרופסות
ניהול מידע ומעקב  -תיק ריכוז מתנדבים
שביעות רצון משפחות
שיתוף המשפחה בהחלטות
-

תיאור כללי:
בבית האבות ע"ש מוזס של אירגון יוצאי אירופה ישנן מחלקות סיעודיות לצד דיור
מוגן ודיור תומך.
המחלקות הסיעודיות נמצאות כעת בתהליך שיפוץ והתאמה מרובה לצרכי המטופלים.
עם זאת ,המחלקות נעימות ומטופחות והשיפוץ כמעט ואינו מורגש וכל שכן אינו
מפריע להתנהלות היומיום.
קיימים שיתופי פעולה בין מטופלי המחלקות הסיעודיות והדיור המוגן והתומך.
הרשומות המקצועיות מתועדות בתוכנת אבות.

כוח אדם:
במחלקות הסיעודיות ישנה עו"ס אחת העובדת בהיקף משרה של  65%בפריסת ימים
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א-ב-ד-ה בשעות הבוקר ואחר הצהריים.
העו"ס בעלת וותק מקצועי רב שנים וידע רב בתחום הגריאטריה.
עו"ס נוספת מתפקדת כמנהלת השירות ועוסקת בתחום ההתנדבות במוסד ובכלל זה
במתנדבים במחלקות הסיעודיות.

החוזקים בעבודת העבודה סוציאלית:
קבלת מטופל והסתגלות
* תהליך קבלת המטופל ובני משפחתו מתבצע באופן מקצועי ומכיל את המידע הנדרש .לעיתים אף מתקיימת
שיחה לתיאום ציפיות בין נציג המוסד לבין המטופל ומשפחתו.

פעילות מקצועית של העובד הסוציאלי
* העו"ס פועלת לרווחת המטופלים בנושאים שונים ,לדוגמא :התאמת מקום הישיבה בחדר האוכל ,התאמת חדרי
המטופלים בין המטופלים השונים.
* העו"ס פועלת באופן מקצועי ואמפטי לבקשות המטופלים ובני משפחותיהם ,זאת תוך פרק זמן סביר.

שביעות רצון המטופל
* בשיחות עם מטופלים ,הביעו שביעות רצון מהטיפול הניתן להם במחלקה ע"י הצוות הרב מקצועי .הביעו שביעות
רצון לגבי האוכל והתנאים הסביבתיים.

תצפית חדרים ושטחים ציבוריים
* חדרי המטופלים נקיים ומותאמים לצרכי המטופלים .ביום הבקרה ניצפו אמצעים לשמירה על פרטיות המטופל
בעת הטיפול.
* חדרי המטופלים בעלי מראה בייתי וחם ומרובים בחפצים אישיים.
* בעת ארוחת הצהריים ,נצפתה האכלת מטופלים בצורה מכובדת וסבלנית.

פעילות העו"ס בתחום הקבוצתי והקהילתי
* העו"ס פועלת לקידום פרוייקטים שונים לרווחת המטופלים ,לדוגמא גינון.
* העו"ס מקיימת קבוצה בשיתוף מפעילה חיצונית בטיפול עם בע"ח ,ישנן  2קבוצות כאשר אופי המטופלים הומוגני.
משתתפים כ 8-מטופלים בכל אחת מהקבוצות.
* במחלקות הסיעודיות ישנם מתנדבים המגיעים למחלקה ,הן לפעילות קבוצתית והן לפעילות פרטנית .העו"ס
מלווה ומדריכה את המתנדבים השונים.

פעילות העו"ס בנושא "חוק זכויות החולה"
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* העו"ס מעודדת מטופלים צלולים לחתימה על יפוי כח עפ"י סעיף  16של חוק זכויות החולה.
* העו"ס מקדמת את נושא האפוטרופסות בהתאם למצבו הקוגנטיבי של המטופל ובהתאם להסכמת המשפחה.
* נושא זכויות מטופלים מטופל באופן מקצועי ובדרכים ייחודיות ע"י העו"ס.

פעילות העו"ס בתחום זקנים נפגעי התעמרות
* העו"ס מקיימת הטמעה לצוות הסיעודי בפרט ולכלל הצוות בכלל בנושא מניעת התעמרות.
* הוועדה המוסדית מתכנסת לדיונים באירועים בזמן אמת .הדיווחים משקפים את תהליך דיון הוועדה והפקת
הלקחים והסקת המסקנות.

טיפול בניצולי שואה
* העו"ס מקיימת פעילות למיצוי זכויות המטופלים .ובנוסף ,פועלת למתנדבים פרטניים למטופלים ניצולי שואה
באמצעות "עמך"" ,אות הכפרה".

עבודת הצוות הרב מקצועי
* ישיבות הצוות מתקיימות בהתאם לנדרש עפ"י נהלי משרד הבריאות.
* עפ"י רב דיווח העובדת הסוציאלית בישיבות אלו הינו מקצועי ומפורט ,המשקף את מצב המטופל בזמן אמת נכון
ליום הישיבה.
* העו"ס שותפה לכלל הישיבות השונות המתקיימות במחלקה ובהנהלה .קיים תיעוד מקצועי.

ניהול מידע ומעקב  -רשומת מטופל
* הקבלות הסוציאליות מתועדות באופן מקצועי ,המשקף את מצב המטופל ובני משפחתו בעת הגעתם למוסד ,כולל
סיבת המעבר ,קשרי משפחה וכו'.

ניהול מידע ומעקב  -תיק אפוטרופסות
* קיים קלסר ייעודי לנושא אפוטרופסות ,הקלסר כולל צווים ויפוי כח תקפים ,רשימה שמית מעודכנת של
האפוטרופסים ושל המטופלים.

ניהול מידע ומעקב  -תיק ריכוז מתנדבים
* תיעוד עבודת המתנדבים ,הן בפן הקבוצתי והן בפן הפרטני מתועדים באופן מקצועי.

שביעות רצון משפחות
* בשיחות עם בני משפחה ,הביעו שביעות רצון מהטיפול האישי ,מהיחס וציינו את יחסה של העו"ס במחלקה
שזמינה תמיד ונותנת מענה בעת הצורך.

תחומים הטעונים תיקון ושיפור:
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פעילות העו"ס בתחום הקבוצתי והקהילתי
* יש לקיים חשיבה לקיומה של קבוצת בני משפחות בהתאם לבסיס צרכים משותף.

פעילות העו"ס בנושא "חוק זכויות החולה"
* יש להקפיד על מעקב מינוי אפוטרופסות למטופלים ,כאשר קיימת התנגדות בני משפחה ,ולתעד עפ"י הצורך.

פעילות העו"ס בתחום זקנים נפגעי התעמרות
* יש להקפיד על פעילות הוועדה המוסדית לצורך בניית תוכניות עבודה והטמעת הנוהל.

הבטחת תנאים לעבודת העובד/ת הסוציאלי/ת
* קיימת התייחסות חלקית להערות מבקרה קודמת.

ניהול מידע ומעקב  -רשומת מטופל
* יש להקפיד על כתיבת סיכומים תקופתיים כפי שנדרש עפ"י נוהל.
* יש להקפיד כי הקבלות הסוציאליות יתועדו בכל כניסת מטופל למחלקה ,גם אם מדובר באופן זמני.

ניהול מידע ומעקב  -תיק אפוטרופסות
* יש להקפיד על שליחת העתק צו מינוי אפוטרופסות ללשכת הבריאות.

הערות לסיכום:
השרות הסוציאלי פועל באופן מקצועי תוך מתן שירות באמפטיות ורצון לשפר ולקדם
את רווחת המטופלים ואיכות הטיפול.
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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 לצוותמכבסה 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:
תחזוקת הבניין משביעת רצון .המוסד נמצא בתהליך בניית קומות נוספות לדיור
המוגן .הדיירים סובלים מרעש במשך יום העבודה.

החוזקים בעבודת הבריאות הסביבה:
מערכות אספקת מים קרים וחמים  -אספקת מיי שתיה
* סריקת מתכות במים  :תקינה,בתדירות נכונה  -יש דיגום ואין תוצאות של דיגום.
* נקודות דיגום ותקינות ברזי דיגום  :מצב תקין  -יש לבצע דיגום בנקודות הנדרשות על ידי משרד הבריאות.

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 .29.09.15
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* טמפרטורת מים במערכת אספקת מים חמים )עד הברזים( .נדרש  60 - 55מעלות צלסיוס .יעילות סחרור מים
חמים  :תקין ולפי ההנחיות  56 -מ''צ.

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 .19.08.15

בטיחות ומפגעי בטיחות
* אישור כיבוי אש תקף מרשות לכבאות  :תקף במלואו והוצג  -מיום .6.07.15
* קיימת מדבקה תקפה המאשרת ביקורת מעליות  :קיים ותקף  -עד ליום .19.04.16

תחומים הטעונים תיקון ושיפור:
מערכות אספקת מים קרים וחמים  -מניעת מחלת הלגיונרים )ליגיונלה(
* כל ההנחיות למניעת מחלת הליגיונלה מתבצעות ,כולל מילוי טפסי תחזוקה  :ביצוע חלקי גבוה  -מיום .31.03.15
יש לבצע דיגום אחת לרבעון.

רווחת המטופל  -טיפול לא רפואי בגוף האדם
* התאמה לדרישות התקנות לטיפול לא רפואי בגוף האדם בתחומים :טיפול מניקור ,פדיקור ,גזירת ציפורניים
וגילוח .כולל חיטוי ועיקור ערכות הטיפול  :מתבצע חלקית  -יש לתקן את הנוהל הפנימי.

תחזוקת המחלקות  -חדרי כלים וכביסה
* טיפול מחלקתי בכביסה  :תקין חלקית  -יש לכתוב נוהל עבודה במכבסה לפי דרישות של משרד הבריאות.

תחנת אחות
* תחנת האחות ייעודית ובה :הפרדת תרופות ממזון במקרר התחנה .כיור ומתקני שטיפת ידיים  :תקינה חלקית -
במחלקה א' בזמן השיפוץ אין חדר אחיות וכתוצאה מכך אין גם כיור.

מכבסה וכביסה
* מצב סביבת העבודה במכבסה  :התאמה ותקינות חלקיים  -קירות לא ניתנים לניקוי בנקל.
* תקינות אזור מיון כביסה ותהליך הטיפול  :לא תקין/לא מתאים  -אין זרימה נכונה.

הדברה
* ביצוע מתועד של הדברה בהיתר מתוקף ובתדירות דרושה  :ביצוע והתאמה חלקיים  -טרם אורגן יומן הדברה.
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חדרי טיפולים למקצועות הבריאות/פיזיותרפיה
* שמירת היגיינה בחדרי טיפולים  :היגיינה נשמרת חלקית  -חסר אוורור מלאכותי.

מטבחון עזר  -מטבח חלוקה
* התאמה ותקינות אוורור ותאורה  :לא תקין/לא מתאים  -חסר אוורור במחלקה ב'.

חדר אוכל מטופלים וחלוקת מזון
* מצב כיורים ,אמצעי נטילת ידיים ותברואה  :לא תקין/לא מתאים  -אין כיור במחלקה א'.

הכנת המזון ובישול  -עובדי מטבח/מבשלים
* העובדים מצוידים בבגדי עבודה כיסויי ראש ומקפידים על היגיינה אישית  :קיים בחלקו  -חסר כיסוי ראש.
* קיום כיורים לשטיפת ידיים בשטחי מטבח הכוללים מים חמים ,סבון וסידור לניגוב ידיים  :קיים בחלקו  -לא בכל
האזורים הנדרשים.
* קיום שירותים ,מקלחות ,מלתחות לעובדים תקינים ומתאימים לדרישות  :קיים בחלקו  -אין ,המיועד לעובדי
המטבח.

הכנת המזון ובישול  -עמדות העבודה ומדורים במטבח
* שמירת פס ייצור והפרדת מזון גולמי ממזון מוכן )כולל באחסון(  :לא קיימת/לא תקינה  -עיבוד בשר באזור בישול.
* נשמרות דגימות מזון ובכמות מספקת  :חלקי  -חוסר כמות של דגימות.

הערות לסיכום:
 .1נדרשים לבצע דיגום מים להתרבות חיידקי לגיונלה אחת לרבעון.
 .2יש לתקן את הנוהל עבודה לטיפול לא רפואי בגוף האדם.
 .3יש לתקן את הנוהל עבודה במכבסה.
 .4יש לשפץ ,לתכנן ולבצע זרימה נכונה של המכבסה .יש לחפות את הקירות בחומר
הניתן לניקוי בנקל.
 .5יש לארגן יומן הדברה.
 .6יש לבדוק את הנושא של חוסר אוורור מלאכותי בחדר פיזיותרפיה ובמטבחון של
מחלקה סיעודית ב'.
 .7יש להגיש למשרדנו חוזה עם קופת חולים בנושא העברת פסולת זיהומית.
 .8טרם עובדים במטבח המרכזי לפי שיטת העבודה המאושרת "בשל-הגש" .בזמן
הביקורת נמצאו שאיריות מזון מיום לפני .הדבר פסול.
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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:
יש חדר תרופות במקום.

כוח אדם:
במקום מועסקת רוקחת אחראית.
היקף המשרה עונה על הדרישות.

החוזקים בעבודת הרוקחות:
פעילות הרוקח/ת במוסד
* השתתפות בהשתלמויות מקצועיות בתחום הפרמקותרפיה )ובגריאטריה בפרט( במהלך החמש שנים האחרונות :
בשנתיים אחרונות  -רגולציה של מוצרי בריאות 09/2014

חדר שירותי רוקחות במוסד
* החדר מצויד במתקני עזר לרוקח )מחשב ,כספת ,טלפון(  :כן  -המחשב נמצא בחדר סמוך.
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שירותי רוקחות מוסדיים  -ספרות מקצועית ומסמכים ישימים
* ספרות מקצועית עדכנית  :כן  -מדיק עדכני ומיקרומדקס

תחומים הטעונים תיקון ושיפור:
שירות רוקחות מוסדיים  -אחסון וסידור תרופות ותוקפן
* טמפ' בטווח הנדרש ומבוצע מעקב יומי  :באופן חלקי  -מעקב הטמפרטורה חלקי  .לא מבוצע מעקב יומי.

אחסון תרופות בקרור במחלקות אשפוז
* הטמפ' בטווח הנדרש ומבוצע מעקב מתועד  :באופן חלקי  -יש לבצע מעקב טמפרטורה יומי .יש לפרוק את
הנתונים מהאוגר מדי יום.

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
* 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(  :לא  -העתקי המרשמים נשמרים בקלאסר נפרד ולא יחד עם
הפנקס.

הערות לסיכום:
תחום הרוקחות מנוהל היטב .הרוקחת מקצועית ומבצעת את התפקיד שלה ברמה גבוהה.
מקרר התרופות :יש לבדוק את הטמפרטורה של המקרר כל יום .יש לפרוק את הנתונים
מהאוגר כל יום ולשמור אותם בקלאסר לצורך ביקורת ומעקב.
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נספח ג'
תקן מול מצבה  -כוח אדם מקצועי  -רפואה סיעוד ומקצועות הבריאות
ל 55 -מיטות ברישוי ול 52-מיטות בפועל

רופא/ה
אח/ות
אח/ות מעשי/ת
אח/ות מוסמכ/ת
כח עזר
עובד/ת סוציאלי/ת
פיזיותרפיסט/ית
מרפא/ה בעיסוק
מדריכ/ת תעסוקה
דיאטנ/ית
רוקח/ת
קלינאי/ת תקשורת

3

1
10

תקן כוח אדם
נדרש מינימלי
ברוטו

כוח אדם בפועל
ברוטו

פער

פער באחוזים

0.80
10.86
0.00
10.86
18.83
0.57
0.80
0.30
1.00
0.30
4.90
6.33

1.15
10.82
6.44
4.38
18.94
1.56
1.14
0.33
1.62
0.33
5.50
6.71

0.35
-0.03

43.98
-0.30

-6.47
0.11
0.99
0.34
0.03
0.62
0.03
0.60
0.38

-59.64
0.61
173.77
42.72
10.00
62.25
10.00
12.24
6.00

 1חישוב התקן הוא בשעות שבועיות ולא באחוזי משרה .למקצועות,רוקח/ת,קלינאי/ת תקשורת.
 3אחיות = מעשיות  +מוסמכות.
 10שעות יעוץ ותקינה לחודש.
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נספח ג'
תקן מול מצבה  -כוח אדם מנהלי ומשקי
ל 55 -מיטות ברישוי ול 52-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

תקן כוח אדם
נדרש מינימלי
ברוטו

כוח אדם בפועל
ברוטו

פער

פער באחוזים

0.50

1.00

0.49

99.36

0.50
0.38
0.38
0.50
1.52
2.60
0.25
0.13
0.50

1.00
1.00
0.50
1.00
2.00
4.00
0.17
0.06
1.00

0.49
0.62
0.12
0.49
0.48
1.40
-0.08
-0.07
0.49

99.36
163.15
31.57
99.36
31.57
53.84
-34.21
-56.14
99.36

 6בישול עצמי  -מלא
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נספח ד '
רמת איכות הטיפול
 0.00:מתאריך 24.11.2014:
ניקוד אחרון לפי בקרה אחרונה
47.00
ניקוד מותאם אחרון לפי בקרה אחרונה :
שיוך לפרוגרמה חדשה על פי הצהרת המוסד  :כן
זמן הרישוי טרם הבקרה הנוכחית  22:חודשים תאריך סיום הרשיון 01.12.2015 :
התאמת המחלקה לתשושי נפש לתנאי המכרז:לא רלוונטי
תאריך הבקרה 26.10.2015 :
התאמת המחלקה לתשושי נפש לתנאי המכרז לפי הבקרה הנוכחית  :לא רלוונטי

ניקוד

אמות מידה לרמת איכות הטיפול
סכום ציוני הבקרה

24.50

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

1.00

חת"ש צוות מעל  24שעות שנתיות

0.00

מומחיות רופא הבית

0.00

יועצים

4.00

נאמני נושא ועברו הכשרה כנדרש

3.00

הדרכה מרוכזת ב 2-תחומים לפחות

0.00

עיבוד נתונים בתחום  1לפחות

0.00

מנהל רפואי שהינו גריאטר

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(

43.50
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