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דו"ח בקרה מיום 18.10.2017
במוסד :ב .הורים ע'ש מוזס של א .יוצאי ארופה

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

לשכת בריאות מחוז ירושלים

תאריך29.11.2017 :

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

סימוכין500039684 :

ד"ר נכבד/ה,
הנדון :סיכום הבקרה ב"ב .הורים ע'ש מוזס של א .יוצאי ארופה" מיום 18.10.2017
מצ"ב דו"ח הבקרה שנערכה במוסדכם ,ביום .18.10.2017
המנהל הרפואי מתבקש להעביר עותק מדו"ח זה לחברי הנהלת בית החולים הסיעודי-גריאטרי )למנהל
האדמיניסטרטיבי ולמנהלת הסיעוד-אחות ראשית(.
המנהל האדמיניסטרטיבי מתבקש להודיע ללשכת הבריאות המחוזית )גריאטר המחוז( ,בצירוף העתק לרופא
המחוז/נפה ולאגף לגריאטריה ,במייל  ,PNIOT.GERIATRYA@MOH.GOV.ILעל ביצוע תיקון התחומים
הטעונים שיפור מיידי וצפי לתיקון שאר התחומים הטעונים שיפור ,וזאת תוך חודש ימים מעת קבלת דו"ח זה,
תוך התייחסות מפורטת לממצאי הבקרה עפ"י סדר התחומים המצוין בדו"ח עצמו.
במידה ובמוסד התגלו חוסרי כוח אדם ,הנכם נדרשים להשלימם לא יאוחר מ 30-יום מקבלת בקרה זו .על
ההשלמה יש להודיע לגב' שרית חייט בכתובת רח' ירמיהו  39ת.ד 1179 .ירושלים ,פקס  02-5655913או
במיילsarit.hayat@moh.health.gov.il :

בברכה,
ד"ר 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' נועה שוקרון ,מנהלת תחום תקצוב ,האגף לתכנון ,תמחור ותקצוב.
גב' צפי הלל-דיאמנט ,ממונה על יישום הסטנדרטים בגריאטריה ,אגף גריאטריה ,ירושלים.
מר יוחנן סמואל ,מרכז בכיר לנתוני בקרה ואיכות בגריאטריה ,אגף גריאטריה ,ירושלים.
מר פרדי סולומון ,מ"מ ממונה ארגון ,תיאום ותקצוב ,האגף לגריאטריה.
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.1

בתאריך  18.10.2017נערכה 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  :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 אמוייב מירי ,אחות מפקחת על הסיעוד הגריאטרי י-ם.

* 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:
בקרת פתע לחידוש רישוי התקיימה ע"י צוות בקרה מחוזי של לשכת הבריאות
ירושלים.
"בית הורים ע"ש מוזס" שייך לרשת הארצית של ארגון עולי אירופה .המוסד
בירושלים ותיק וקיים מעל  65שנים .מבנה המוסד כולל דיור מוגן לעצמאים ודיור
עצמאי תומך .במוסד  2מחלקות סיעודיות הפועלות ברישיון משרד הבריאות.
הסתיימה הקמת בריכת השחייה וחדר הכושר לרווחת הדיירים והמטופלים במוסד.
מנהל המוסד דווח לצוות הבקרה כי בתאריך  22.10.17המוסד יחל בשיפוץ המחלקות
הסיעודיות ,בשלבים ,לצורך התאמתם לדרישות הפרוגרמה החדשה .מברור עולה ,שלא
התקבלו תכניות לאישור המחלקה לבריאות הסביבה בלשכת הבריאות ירושלים לשיפוץ
המחלקות הסיעודיות.

לבי"ח רישיון ל-

55
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תמהיל מאושפזים:
להלן תמהיל המאושפזים במחלקות הסיעודיות/תשושי נפש:
שם מחלקה
סיעודית א
סיעודית ב
סה"כ

מס'
מס'
Ýé
× çÜמיטות מאושפזים
Ô Þ
בפועל
 áÕÞÑÓברישוי
25
30
23
25
48
55

מס'
סיעודיים
25
23
48

מס'
תשושי
נפש

0

מס'
סיעודי
מורכב

0

בבי"ח
מס'
מס'
שיקומים תשושים כללי

0

סה"כ שהו במחלקות  48מאושפזים בפועל.
להלן תמהיל המאושפזים לפי הגורמים המממנים הבאים:
ין מטופלים במימון משרד הבריאות.
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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.23.05.2018 :

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

נקודות נוספות לציון:
בקרה בתחומים :ריפוי בעיסוק ,תזונה ,בריאות הסביבה ועבודה סוציאלית בוצעו
במועד מאוחר יותר.
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
X

ריפוי בעיסוק
עבודה סוציאלית

)(4
טוב
80-86
X

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

X

בריאות הסביבה

X

רוקחות

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.

* רפואה84% :
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
* מושם דגש על נושאים גריאטרים  -כגון ריבוי תרופות.
* ישנו קלינאי תקשורת.
* שיתוף פעולה טוב ופורה בין הרופאים ושאר אנשי הצוות.
* רופאי הבית מנוסים בתחום ומכירים היטב את המטופלים.

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
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* תכנון ויישום "הבטחת השגחה רפואית בכל היממה") .זמינות ותיעוד;כוננות/תורנות(  :יישום תקין
* היערכות המוסד וקיום נוהל פנימי לשמירה על סביבה בטיחותית ומניעת נפילות ותאונות וישומו  :מלאה

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

תחומים הטעונים תיקון ושיפור:
כללי
* אין ייעוץ גריאטרי.
* אין ייעוץ פסיכיאטרי.
* המנהלת הרפואית אינה מומחית בגריאטריה.
* רופאי הבית ללא התמחות בגריאטריה.

עבודת המנהל הרפואי
* אמצעים לעדכון ידע בתחום הפנימית והגריאטריה  :חלקי
* תעוד הייעוצים בתחום גריאטריה  :חלקי

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

מעקב רפואי שוטף
* רישום אבחנות ,כולל תסמונות גריאטריות ועדכונן מעת לעת  :חלקי

הוראות רפואיות והוראות למתן תרופות
* הוראות מתן תרופות אנטי פסיכוטיות  -רישום ,דיון ונימוק  :חלקי
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88%

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:
הבקרה נערכה במתכונת בקרת פתע לחידוש רישוי ע"י צוות בקרה מחוזי של לשכת
הבריאות ירושלים.
שתי המחלקות הסיעודיות נמצאות במפלס קומת הקרקע.
ביום הבקרה מאושפזים  48מטופלים בפועל ,כאשר הרישוי הוא ל 55-מטופלים2 .
מטופלים ניזונים בהזנה אנטרלית באמצעות .PEG
 2מטופלים סובלים מפצעי לחץ בדרגות חומרה שונות ,סה"כ  2פצעים.
ביום הבקרה במוסד נמצא מטופל אחד נשא חיידק עמיד.
בעת כניסת צוות הבקרה למח' בשעה  8.00בבוקר ,נצפו טיפול אישי ורחצת
המטופלים .יחס המטפלים וכלל הצוות למטופלים נצפה מכבד וסובלני .בסיור בחדרי
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המטופלים ,נצפו תמונות,חפצים אישיים וריהוט ,המספקים תחושה ביתית חמה.
הניקיון בחדרי האוכל ובחדרי המטופלים נשמרת ברמה טובה .ישנן מצלמות במרחבים
הציבוריים בשתי מחלקות האשפוז .המטופלים שישבו בחדר האוכל ואכלו את ארוחת
הבוקר נצפו ,כשהם לבושים בביגוד אישי ונקי .הצוות הסיעודי נצפה לבוש במדים
לבנים ונקיים ,מרבית צוות העובדים לא ענד תגי זיהוי.

כוח אדם:
מנהלת הסיעוד ,אחות ותיקה עם ניסיון רב בתחום הגריאטריה .מזה כ 7 -שנים
מנהלת הסיעוד במוסד .בוגרת לימודי תואר שני ברפואת חירום וקורס על בסיסי
בקהילה.
עם מוטיבציה גבוהה להתמקצע בתחום הסיעוד הגריאטרי ויוצאת להשתלמויות בתחום.
קיימים שיתופי פעולה טובים בין חברי הצוות הרב מקצועי והאווירה במוסד טובה.
מומלץ להכשיר אחיות בקורסים המומלצים ע"י משרד הבריאות ולעודד השתלמויות של
אחיות מעשיות ללימודי הסמכה .האחות הראשית מקדמת את נושא ההנחיות המקדימות
בקרב המטופלים בשיתוף עם משפחותיהם .היא פועלת להטמעת נהלי עבודה בקרב צוות
הסיעוד ומבצעת בקרות פנים מוסדיות בשעות לא שגרתיות.
תקינה מח' סיעודית א'  -אחיות ,חסר של  0.20%משרה .תקינת מטפלים חסר של
 1.5%משרה.
תקינה מח' סיעודית ב' -אחיות ,חסר של  1משרה .תקינת מטפלים עומדת בדרישות
התקן.

החוזקים בעבודת הטיפול סיעודי:
כללי
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* חיסוני שפעת עונתית -שיעור ההתחסנות בקרב המטופלים עומד על .94%
* הנחיות מקצועיות  -מנהלת הסיעוד פועלת בשיתוף עם המטופלים ובני משפחותיהם על מילוי הנחיות מקדימות
למטופלים.
* מתקיימות פעילויות חוץ מוסדיות לרווחת המטופלים כגון :יציאה לבית קפה.
* חיסוני עובדים  -נעשה איסוף נתונים משמעותי בתחום חיסוני עובדים .יש להשלים את התהליך בהתאם לחוזר
מנכ"ל "חיסוני עובדים במערכת הבריאות" .08/2016
* מתקיימים פרויקטים ופעילויות חברתיות פנים מוסדיות לרווחת המטופלים :פרויקט מניעת נפילות ,מתנדבים
מארגון "אות הכפרה" ,פרויקט קהילה צומחת ,מתנדבים מהדיור המוגן ,קונצרטים פעילויות נוספות.
* במוסד פועלת ועדת התעמרות בשיתוף של צוות רב מקצועי.

כוח אדם
* קיים צוות יציב .תחלופת הצוות נמוכה.

הבטחת הסביבה
* כל קריאה בפעמון מצוקה מועברת גם למכשיר הנייד של מנהלת הסיעוד לצורך בקרה על זמינות הצוות לקריאות.

תקשורת
* קיימת תקשורת יעילה להעברת מסרים מקצועיים בין צוות הסיעוד לבין הצוות הרב מקצועי.

עדכון מקצועי
* המוסד משמש שדה קליני לסטודנטים לסיעוד משע"צ וממכון טל.
* בקליטת עובד חדש נתנת הדרכה פרטנית עם טופס ייעודי ע"י הצוות הרב מקצועי של המוסד.
* נעשה רענון של נהלים קיימים והוספו נהלים פנימיים חדשים.

הדרכה והערכת הצוות
* קיימים תהליכי בקרה פנימיים תקופתיים ,הנעשים באופן שיטתי ומובנה .הנהלת המוסד מבצעת בקרות בשעות
לא שגרתיות לבדיקת איכות הטיפול.

תחומים הטעונים תיקון ושיפור:
כוח אדם
* יש להקפיד לא לצוות בסידורי העבודה אחיות בו זמנית באותן משמרות ב 2-מחלקות האשפוז .עלול להוות סיכון
בנושא הבטחת איכות הטיפול וניהול סיכונים .הערה חוזרת.
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* יש להקפיד שאחיות מעשיות לא תחרוגנה מסמכותן המקצועית .בבדיקת סידורי עבודה נמצא שאחות מעשית
מבצעת אחריות משמרת.

אומדן סיעודי ורישום אנמנזה
* יש לערוך שיחת תאום ציפיות באופן מעמיק ומפורט עם בני המשפחה אודות העדפותיו ורצונותיו של המטופל
ולתעד בתיק המטופל .יש לבנות תכנית טיפול מותאמת אישית לצרכים ולרצונות של המטופל ובני משפחתו .ניכר
שיש התפתחות בתחום ונערכות שיחות ,אך הן ברובד בסיסי.

תכנית טיפול בקבלה לאשפוז
* יש להקפיד על התייחסות לשינויים החלים במצב המטופלים בתכניות טיפול סיעודיות.
* יש לבנות תכנית טיפול מותאמת אישית בעקבות זיהוי צרכים של המטופל .בבקרה נמצא שיש אומדנים בסיעוד
ונעשה איתור של בעיות הדורשות התייחסות ,אך הם מופיעים בתוכנית הטיפול באופן חלקי .יש לציין את דרכי
ההתערבות לבעיות שזוהו אצל המטופלים.

תרופות
* יש לדאוג לשמירת עגלת התרופות ותכשירים רפואיים בחדר עם בקרת טמפרטורה.
* יש להקפיד על תוקף מחוללי החמצן ותקינותם .במועד הבקרה נצפו  2מחוללי חמצן ,שתוקפם לשימוש לא ידוע
מאחר והמדבקות עם ציון התאריך האחרון לשימוש דהויות ולא קריאות.
* יש להקפיד על סימון תאריכי פתיחה של תכשירים רפואיים.
* יש להדריך את הצוות הסיעודי להבנת הטווח התקין של הטמפ' במקרר התרופות לצורך זיהוי טמפ' חריגות בעת
שימור התכשירים הרפואיים ,דיווח בזמן אמת לגורמים המקצועיים במוסד ודרכי פעולה בהתאם להנחיות .הייתה
חריגת טמפ' שלא דווחה כנדרש לגורמים המקצועיים במוסד.

הבטחת הסביבה
* יש להקפיד על שמירת עגלת טיפולים ,המכילה מזרקים ומחטים וציוד רפואי מורחקת מהשטחים הציבוריים.
נצפה ,כי העגלה מוחזקת במקום נגיש לכל ,בלובי המחלקה.
* ציוד להחייאה -יש להקפיד על המצאות ציוד כנדרש בנוהל בתוקף וזמין לשימוש .במועד הבקרה נמצא AIR
 WAYשתוקפו לשימוש פג בתאריך .07/2017
* יש להקפיד על כללי מניעת זיהומים .במועד הבקרה נמצא על רצפת החדר של מטופלת נשאית חיידק עמיד ,כלי
אחסון לפסולת זיהומית .הדבר מהווה סיכון לבטיחות הסביבה וניהול סיכונים .יש למצוא דרך חלופית נגישה
ובטוחה.
* יש להקפיד כי על הציוד האישי של המטופלים יהיו שמות מזהים עדכניים .נצפה שם של מטופל שנפטר על מיטה
של מטופל שנמצא במחלקה.
* אירועים חריגים  -מומלץ בדוח אירוע חריג להוסיף את רישום הסימנים החיונים כולל אומדן כאב.
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* יש לדאוג לכסאות רחצה עם חגורות תקניות לשימוש למניעת החלקת המטופלים.
* יש להקפיד שאת פעולת הרחצה למטופלים יבצע הצוות הסיעודי של המוסד .ביום הבקרה נצפתה מטפלת פרטית
של מטופלת מבצעת מעברים באופן עצמאי ,ופעולת רחצה שלא בהתאם להנחיות של מניעת זיהומים ובטיחות
המטופל .נצפו מגבת ,בגדים וטיטול מלוכלך על הרצפה.
* יש להקפיד על ביצוע מעברים באופן בטיחותי ולסגור את מעצורי כסא הגלגלים טרם ביצוע העברת מטופל.

הפרשות
* יש להקפיד על רישום פעולות מעיים ברשימה מרוכזת מחלקתית.
* יש לפתח תוכנית מובנית לשימור שליטה על סוגרים וליישמה על המטופלים הרלוונטיים.
* יש להכשיר אחות מהמוסד בתחום של מניעת עצירות ולמנותה כנאמנת נושא בתחום.

היגיינה אישית ולבוש
* יש להקפיד על רישום מועדי גזירת ציפורניים למטופלים ברשימה מרוכזת מחלקתית.

עדכון מקצועי
* יש להמשיך ולעדכן את הנהלים הפנים מוסדיים .ביום הבקרה לא הוצג לצוות הבקרה נוהל "גמילה מזונדה".

טיפול בכאב
* בכל מתן של תרופות נוגדות כאב ,יש לציין זאת בגיליון התרופות וגם בדיווח הסיעודי השוטף .יש לבצע אומדן
כאב לבדיקת השפעת התרופה באופן חיובי בהתאם לנוהל מספר " 2.3.15אומדן כאב וטיפול בכאב".
* יש לבצע אומדן כאב מקיף למטופלים הסובלים מכאב כרוני או חריף ומקבלים תרופות לשיכוך כאבים.
* יש לבצע אומדן כאב בכל קבלה של מטופל חדש.

מניעת זיהומים
* יש לשמור את כפית החלוקה המקורית של תוספי התזונה מחוץ לקופסא ובצמוד אליה .בבקרה נצפתה כפית
חלוקה בתוך הקופסא.
* יש לפעול לפי הנחיות של מתן הזנה אנטרלית ולשמור את המזרק האישי המיועד לשטיפת ה PEG -כשהוא נקי
משאריות וצמוד לשקית ההזנה ולהחליפו אחת ליממה .בבקרה נצפו מספר מזרקים משומשים רחוצים ומונחים יחד
על מגש ללא שמות המטופלים וללא תאריך פתיחה.

זכויות החולה
* אתיקה מקצועית -על הצוות הסיעודי לענוד תגי זהוי עם שמם ותפקידם בהתאם לחוק זכויות החולה .חלק מהצוות
ענד תגי זיהוי במועד הבקרה.
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92%

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
-

תיאור כללי:
במוסד  2מחלקות סיעודיות ,במבנה של הדיור המוגן.
במוסד מטבח מבשל עבור כל הבית.

כוח אדם:
דיאטנית שעבדה במוסד מספר שנים ,עזבה לפני כחודשיים .דיאטנית מחליפה החלה
את עבודתה בחודש האחרון ,שבמהלכו היו חגים.
הבקרה התבצעה בעיקרה ,על התחום התזונה ,בהקשר של עבודתה של הדיאטנית שעזבה.

החוזקים בעבודת התזונה:
כללי
* דיאטנית חדשה במערכת ,בשלב זה לומדת להכיר את המקום ואת המטופלים .בשלב זה משתדלים לשמור על
רצף הטיפול התזונתי.

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:
כללי
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* ארוחת הבוקר בתצפית נמשכה עד אחרי השעה  .9:30מומלץ להימנע מארוחת בוקר מאוחרת ,כדי לאפשר זמן
סביר עד לארוחת צהריים.

גודלי מנה/גיוון
* יש לגוון את המנה הרכה /קציצות ,וכן לבשל בהתאם למצוין בתפריט.
* מנת בלנדר בתצפית ,במרקם טוב ,אם כי הוגשה מנה בשרית בגודל מדוייק ומנה נוספת ,לפי אחראית מטבח,
פחמימה וירק יחד .המנות הוגשו בתוך קערה .יש לפעול לפי הדרישות ולהגיש את הבלנדר בצלחת )אפשר
מחולקת( ,ושלוש מנות מופרדות.

רשומות מחלקתיות
* יש לעשות שימוש ומעקב ע"פ טופס מטופלים במצב תזונתי לא תקין.

התנהלות הטיפול התזונתי מטופל חדש  -תיעוד ברשומה התזונתית
* יש לתת מולטויטמין ,כנדרש בנוהל ,אלא אם כן הוחלט אחרת ולציין זאת בגיליון התזונה.

הערות לסיכום:
הדיאטנית שהחלה את עבודתה לפני כחודש ,לא עברה חפיפה .בשלב זה היא לומדת את
העבודה במחלקות ואת המטופלים.

עמוד  15מתוך 35
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 הבקרה18.10.2017 :
* פיזיותרפיה:

תאריך29.11.2017 :
סימוכין500039684 :

91%

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 בשעות הבוקר והצהריים,
בהיקף כולל של  35.5שעות שבועיות.

החוזקים בעבודת הפיזיותרפיה:
ארגון השרות
* השרות ניתן בכל מחלקות בית החולים.
* קיימת תוכנית עבודה ידועה לכולם.
* קיים רישום מרוכז של הטיפולים הניתנים מידי יום.
* מתקיימות ישיבות צוות בשרות הפיזיותרפיה.
* מתבצעות פעילויות מיוחדות לקידום איכות הטיפול.

אבחון פיזיקלי
עמוד  16מתוך 35
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 הבקרה18.10.2017 :

תאריך29.11.2017 :
סימוכין500039684 :

* האבחון הפיזיקלי הראשוני מתבצע תוך  5ימים מקבלת המטופל.

טיפול פרטני
* היקף המטופלים פרטנית במחלקות הסיעודיות ,אופטימלי.

טיפול בקבוצה
* מספר המטופלים הסעודיים בקבוצה ,אופטימאלי.
* סווג המטופלים בקבוצה נקבע ע"פ מדדים מובנים ומוגדרים.

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
* הפיזיותרפיסטים מעורבים בהחלטות על שימוש באמצעי הגבלה.
* מנהלת השרות מעורבת בהמלצה /הזמנה של ציוד.
* 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.
* מתקיימות רשימות הליכה חתומות בפועל ,במחלקות.

תחומים הטעונים תיקון ושיפור:
ארגון השרות
* על מנהלת השרות להשלים את ההכשרה העל בסיסית בגריאטריה.

אבחון פיזיקלי
* יש לקבוע מטרות טיפול ייחודיות ופונקציונאליות לכל מטופל ולהקפיד על תוכנית טיפול הנגזרת מהמטרות.
* יש לדאוג בסיום הבדיקה לסגירת הרשומה הרפואית.

טכנולוגיה לישיבה וניידות
* להמשיך ולהתאים את גובה השולחנות לצרכי המטופלים ,על מנת לאפשר מיצוי היכולת התפקודית של כל
עמוד  17מתוך 35
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 הבקרה18.10.2017 :

תאריך29.11.2017 :
סימוכין500039684 :

מטופל.
* להמשיך ולהקפיד על התאמת אביזרים נלוים על פי צרכי המטופלים.
* להמשיך להמליץ ולהקפיד על נעילת נעלים סגורות ,נוחות ובטוחות.

הערות לסיכום:
שרות הפיזיותרפיה ניתן ברמה מקצועית גבוהה.

עמוד  18מתוך 35
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 הבקרה18.10.2017 :
* ריפוי בעיסוק:

תאריך29.11.2017 :
סימוכין500039684 :

83%

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:
הבקרה התקיימה כבקרת פתע ,בנוכחות מנהלת שירות הריפוי בעיסוק.
מנהלת שירות הריפוי בעיסוק חזרה שבועיים טרם הבקרה מחופשת לידה .במשך כ3-
חודשים לא עבדה במוסד מרפאה בעיסוק והחל מאמצע אוגוסט עבדה במוסד מרפאה
בעיסוק חדשה ,ללא ותק מקצועי.

כוח אדם:
ריפוי בעיסוק  -במוסד  2מרפאות בעיסוק כיום .מנהלת השירות והמרפאה בעיסוק
שהחליפה אותה ונשארת ,לדברי מנהלת השירות ,עוד תקופה קצרה להשלמת תיעוד.
מנהלת השירות בעלת  4שנות ותק מקצועי ו 3-שנים במוסד .כל אחת מהן עובדת
יומיים בשבוע ,סה"כ  24ש"ש.
תעסוקה  -במוסד  5מדריכי תעסוקה 3 .עובדים במחלקות ושתיים מפעילות את חדר
הסנוזלן .עובדים בחלקי משרה שונים ,בשעות הבוקר או אחה"צ ,סה"כ  60ש"ש.

החוזקים בעבודת הריפוי בעיסוק:
הערכה בקבלת מטופל  -קבלת מטופל חדש ע"י מרפא/ה בעיסוק
* ההערכות שהתבצעו ,נערכו כנדרש .כולל אבחון מוטורי וסנסורי ,אבחון קוגניטיבי והערכת .A.D.L
עמוד  19מתוך 35
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 הבקרה18.10.2017 :

תאריך29.11.2017 :
סימוכין500039684 :

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
* ההתערבות הטיפולית בריפוי בעיסוק מתבצעת באופן פרטני וקבוצתי ,בשתי המחלקות וכוללת טיפולים קצרי
מועד או ארוכי טווח ,לפי שיקול דעתה המיקצועי של המרפאה בעיסוק .קיים תיעוד ,כנדרש.
* המרפאה בעיסוק מקיימת קבוצה טיפולית אחת בכל מחלקה "-בכורסא עם פיקסו" וקבוצת טריוויה .קיים תיעוד,
כנדרש.

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
* הפעילות בתעסוקה מתקיימת ע"י מדריכי התעסוקה 4-5 ,בקרים בשבוע ו 4-פעמים בשבוע גם בשעות אחה"צ.
הפעילות מתבצעת באופן פרטני או קבוצתי כמו ,התעמלות ,אקטואליה ,בישול ואפיה ,פינוק לחושים ,פרשת שבוע
ועוד.
* בימים בהם אין פעילות של מדריכי תעסוקה מתקיימת הפעלה ע"י מפעילים חיצוניים כמו :גינון טיפולי ,הפעלה
באמצעות בע"ח וריקודים סלוניים.
* שעות ההתערבות בחדר הסנוזלן הורחבו וכיום מתקיימים טיפולים ע"י  2מדריכות ,שהוכשרו לכך 4 ,פעמים
בשבוע 12 ,ש"ש.

תנאים פיזיים וסביבה
* במקומות ההפעלה קיימים לוחות התמצאות ,לוחות פעילות ,שעון ,וקישוט סביבתי ואקטואלי הכולל תצוגה של
עבודות המטופלים.
* התעסוקה מתקיימת במחלקה סיעודית ב' בחדר האוכל ובחדר ייעודי ,לסירוגין ולפי אופי הפעילות .חדר הפעילות
הייעודי של מח' א' נמצא בימים אלו בשיפוצים ולכן הפעילות מתקיימת בחדר האוכל בלבד.
* קיימת אווירה נעימה ובייתית ברוב חדרי המטופלים.

ציוד ואביזרים
* קיים ציוד נלווה הכולל טלוויזיה במסך רחב ,מערכת שמע ו .DVD
* קיימות ערכות נושאים מגוונות עשירות ומתחדשות.
עמוד  20מתוך 35
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 הבקרה18.10.2017 :

תאריך29.11.2017 :
סימוכין500039684 :

* קיים ציוד לריפוי בעיסוק ,הכולל גם נגני מוזיקה אישיים ,מחשב נייד וטאבלט .במחלקות יש רשת אלחוטית.
* קיים ציוד מגוון ומותאם להפעלה פרטנית וקבוצתית בתעסוקה.

העשרה ונהלים
* המרפאה בעיסוק השתתפה בקורסים מקצועיים בתחום הגריאטריה ,בימי עיון ובהשתלמויות.
* חלק ממדריכי התעסוקה השתתפו בקורסי העשרה ובימי עיון.
* במוסד מתקיימים פרוייקטים מגוונים ,חלקם בשיתוף צוות רב מקצועי ,כמו פרויקט התנדבות של דיירי הדיור
המוגן במחלקות ,בשיתוף העו"ס ,פרוייקט בישול מתכוני מטופלים ,בשיתוף השף של המוסד ,יציאה לבית קפה
שכונתי.

תחומים הטעונים תיקון ושיפור:
הערכה בקבלת מטופל  -קבלת מטופל חדש ע"י מרפא/ה בעיסוק
* בשל היעדרות המרפאה בעיסוק ,לא התבצעו הערכות ראשוניות למטופלים שהתקבלו למוסד בתקופה זו.
* יש להקפיד שהרישום ברשומה הרפואית יתבצע ע"י מרפאה בעיסוק מורשית בלבד .נמצאה הערכה ראשונית של
מטופל ,שהתבצעה ע"י המרפאה בעיסוק ,ממלאת המקום ,טרם קבלת רישיונה.
* יש להקפיד על נעילת כל הרשומות המקצועיות ,מיד לאחר כתיבתן.

ישום תכנית הטיפול
* במשך כשלושה חודשים לא התבצעה התערבות טיפולית בריפוי בעיסוק ,בשל היעדרות המרפאה בעיסוק.

פעילות בתעסוקה
* בזמן הבקרה לא התקיימה פעילות תעסוקה ,באחת מהמחלקות ,עד השעה  ,10:35בשל היעדרות מדריכת
התעסוקה .חשוב לדאוג לפעילות חלופית ,בזמנים בהם נעדרים אנשי מקצוע.
* לדאוג שתוכנית הפעילות של כל מטופל בתעסוקה ,תנוסח בהתייחסות לצרכיו היחודיים ויכולותיו ולא באופן כללי
וכוללני.
* חשוב לדאוג שה SETTING-של הקבוצות השונות יותאם לפעילות ולצורכי המטופלים .בתצפית בזמן קיום קבוצת
התעמלות באחת מהמחלקות ,נצפו רוב המטופלים ישובים מאחורי שולחנות ,בצורה שאינה מתאימה לפעילות.

תנאים פיזיים וסביבה
* קיים חדרון ריפוי בעיסוק ,המשותף עם שירות התזונה .החדר אינו נגיש ואינו מאפשר התערבות טיפולית ועל כן
משמש כמשרד בלבד )הערה חוזרת ונשנית(.

הדרכה ותקשורת
עמוד  21מתוך 35
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 הבקרה18.10.2017 :

תאריך29.11.2017 :
סימוכין500039684 :

* בחודשים בהן לא עבדה מרפאה בעיסוק במחלקה לא התקיימו ישיבות צוות והדרכה לצוות מדריכי התעסוקה.
* לא היתה נוכחות מרפאה בעיסוק בישיבות הצוות הרב מקצועי בחודשים בהן נעדרה מהמוסד.
* שירות הריפוי בעיסוק לא היה שותף לתוכנית ההדרכה התוך-מוסדית בשנת .2017

העשרה ונהלים
* מדריכי התעסוקה לא עברו את הקורס הבסיסי למדריכי תעסוקה בגריאטריה.

עמוד  22מתוך 35
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 הבקרה18.10.2017 :
* עבודה סוציאלית:

תאריך29.11.2017 :
סימוכין500039684 :

95%

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 מטופלניהולמידע ומעקב  -תיק אפוטרופסות
ניהולמידע ומעקב  -תיק ריכוז מתנדבים
 שביעות רצון משפחות -שיתוף המשפחה בהחלטות

תיאור כללי:
בבית האבות ע"ש מוזס של ארגון יוצאי אירופה ישנן  2מחלקיות סיעודיות ,מחלקה
לטיפול תומך ודיור מוגן.
המחלקות הסיעודיות נעימות ומטופחות.
ישנם שיתופי פעולה בין מטופלי המחלקות הסיעודיות ושאר מחלקות הבית.

כוח אדם:
במחלקות הסיעודיות ישנה עו"ס אחת ,העובדת  25.5ש"ש ,בפריסת ימים א-ב-ד-ה
בשעות הבוקר ואחר הצהריים.
העו"ס בעלת וותק מקצועי רב שנים וידע רב בתחום הגריאטריה .העו"ס נמצאת
במוסד כ 4.5-שנים.
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בנוסף ,ישנה מנהלת שירות סוציאלי ,העובדת  100%משרה .עובדת במחלקות הבית
השונות ,להוציא ,את המחלקה הסיעודית .עו"ס נוספת ,עובדת ב 100%-משרה ,מטפלת
בדיור המוגן +שיווק המקום.

החוזקים בעבודת העבודה סוציאלית:
קבלת מטופל והסתגלות
* מבצעת את תהליך הקליטה ,המעקב וההסתגלות במקצועיות רבה.

פעילות מקצועית של העובד הסוציאלי
* העו"ס פועלת לרווחת המטופלים באופן מקצועי תוך התחשבות ברצונתיו היחודיים של המטופל.

שביעות רצון המטופל
* שביעות רצון גבוהה מיחס הצוות ומתן מענה לצרכים ולרצונות האישיים.

תצפית חדרים ושטחים ציבוריים
* סביבת מטופל מטופחת )ציוד וביגוד אישי ,צביון אישי בחדרים(.
* תצפית ארוחות  -האכלת המטופלים הינה סבלנית ומכבדת.

פעילות העו"ס בתחום הקבוצתי והקהילתי
* שותפה ומעורבת בפעילות התרבותית  -חברתית.
* במחלקה מתקיימת קבוצה לטיפול עם בעלי חיים ,הקבוצה בשיתוף עם גורם חיצוני .אופי המטופלים הינו הומגני.
קיים תיעוד.
* במחלקה קיימת פעילות התנדבותית מגוונת ע"י דיירי הדיור המוגן ,מתנדבים מגרמניה ומתנדבים נוספים בהתאם
לצורכי המחלקה השונים.
* במחלקות הסיעודיות התקיימה סדנא מקצועית בשיתוף עמותת מלב"ב על פעילות עם מטופלים עם ירידה
קוגניטיבית ,זאת על מנת לפתח דרכים יצירתיות לפעילות בקרב המשפחות.

פעילות העו"ס בנושא "חוק זכויות החולה"
* יוזמת עפ"י צורך הערכה ודיון במינוי אפוטרופוס ,מטפלת בנושא על כל היבטיו.
* נושא זכויות המטופל מתבצע ע"י העו"ס באופן קבוע ובצורה מקצועית ומייטבית.
* מתקיימות הדרכות לעובדים חדשים ע"י העו"ס .מומלץ ,למסד את ההדרכות ולתעדן.

פעילות העו"ס בתחום זקנים נפגעי התעמרות
* פועלת להעלאת מודעות בנושא בקרב המטופלים ,בני המשפחה והצוות.
עמוד  24מתוך 35
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 הבקרה18.10.2017 :
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סימוכין500039684 :

טיפול בניצולי שואה
* קיימת פעילות מקצועית למיצויי זכויות המטופלים בנושא .במחלקות ישנם כ 25-מטופלים ,העונים להגדרת ניצולי
שואה.
* במסגרת ההדרכות לצוותים המטפלים מוטמע נושא הטיפול למטופלים ניצולי שואה.

טיפול תומך במטופל ובמשפחה
* קיים שיח פרטני עם משפחות בנושא ובהתאם לכך נבנית תוכנית טיפול עבור המטופל.

עבודת הצוות הרב מקצועי
* מתקיימים באופן שוטף תהליכי העברת מידע ושיתוף פעולה בין העו"ס לבין הצוות המקצועי לשיפור רווחת
המטופל.
* העו"ס תורמת מעולם הידע המקצועי שלה לפיתוח ולהעשרת הצוות הרב מקצועי.
* מתקיים ארגון יעיל של ישיבות צוות רב מקצועי )תכנון ,תיעוד ,מעקב(.
* מנהלת השירות שותפה בישיבות הנהלה ,המטפלות בנושאים מערכתיים במחלקות.

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

ניהול מידע ומעקב  -תיק אפוטרופסות
* קיים קלסר ייעודי לנושא האפוטרופסות ,הכולל רשימה שמית עדכנית ומינויי אפוטרופסות .

שביעות רצון משפחות
* בשיחה עם בת משפחה ,הביעה שביעות רצון מהטיפול האישי הניתן במחלקה.

תחומים הטעונים תיקון ושיפור:
פעילות העו"ס בנושא "חוק זכויות החולה"
* מומלץ לבנות נוהל פנימי לנושא תלונות מטופלים ובני משפחות ,הכולל כלי יעודי לכך ומעקב אחר טיפול בפניות.

פעילות העו"ס בתחום זקנים נפגעי התעמרות
* יש לדון בפניות ,בהם מתעורר חשד לאלימות ,בזמן אמת ולתעד כנדרש.
* יש לבנות תוכניות הדרכה והטמעה לצוותים המטפלים בנושא.

הבטחת תנאים לעבודת העובד/ת הסוציאלי/ת
עמוד  25מתוך 35
רח' יפו  ,86ירושלים ת.ד.
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* קיימת חשיבות רבה ליציאה לימי עיון והשתלמויות בנושאים הנוגעים לתחום הגריאטריה.

ניהול מידע ומעקב  -רשומת מטופל
* התיעוד ברשומות המקצועיות לקוי ,יש להקפיד על תיעוד הרשומות בזמן אמת ,כך שישקפו את מצבו של המטופל
ותוכניות הטיפול.

עמוד  26מתוך 35
רח' יפו  ,86ירושלים ת.ד.
טלפון 02-5314803 :פקס 02-5314804 :דוא"לYUDITH.NEHEMIA@LBJR.HEALTH.GOV.IL :
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ב .הורים ע'ש מוזס של א .יוצאי ארופה ) ( 23627
דרך בית לחם  52ירושלים
תאריך הבקרה18.10.2017 :
* בריאות הסביבה:

תאריך29.11.2017 :
סימוכין500039684 :

81%

הבקרה בתחום הבריאות הסביבה כללה את הנושאים הבאים:
כללי
כוח אדם
 מערכות אספקת מים קרים וחמים מערכות סילוק שפכים איסוף פסולת ופינויה בטיחות ומפגעי בטיחות מערכות קירור וחימום אויר נקיון ותחזוקת תשתית,חדרי אשפוז ושטחי המחלקה ומתקניה מתקנים לצוות מכבסה וכביסההדברה
 חדרי טיפוליםלמקצועות הבריאות/פיזיותרפיה הכנה לשעת חרוםמזון למחלקות ,חלוקתו וחדר אוכל
אספקת
ו"רישיון היצרן" של ספקי מזון
 רישיונות עסקקבלתמזון ומוצריו ,אחסונו והעברתו
 -הכנת מזון ,בישול,עמדות עבודה ומדורים במטבח

תיאור כללי:
תחזוקת המחלקות משביעת רצון.
המוסד מתכנן להתחיל שיפוצים ללא אישור סופי לתכנית שדרוג המחלקות ממחלקת
בריאות הסביבה וללא הגשת תכנית לשדרוג מערכת מים חמים וקרים.

החוזקים בעבודת הבריאות הסביבה:
מערכות אספקת מים קרים וחמים  -אספקת מיי שתיה
* תקינות וחיטוי מאגר מים  :תקין ,נקי מחוטא ומדווח

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

מטבחון עזר  -מטבח חלוקה
* מצב אמצעי חימום ,קירור וכלי טיפול במזון  :תקינים ומתאימים

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(
* נקודות דיגום ותקינות ברזי דיגום  :מצב לא תקין

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/טיפול חלקי
* טמפרטורת מים בברזים מתאימה לבטיחות המשתמשים  :לא תקין
* ברזים וראשי מקלחת מטופלים נגד אבנית ,מחוטאים ונבדקו  :תקינות וטיפול חלקיים

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
* טיפול מחלקתי בכביסה  :תקין חלקית

מכבסה וכביסה
* מצב סביבת העבודה במכבסה  :התאמה ותקינות חלקיים
* תקינות אזור מיון כביסה ותהליך הטיפול  :לא תקין/לא מתאים
* דרך ואמצעים להעברת כביסה מלוכלכת ונקייה במוסד  :לא תקין/לא מתאים

הדברה
* ביצוע מתועד של הדברה בהיתר מתוקף ובתדירות דרושה  :ביצוע והתאמה חלקיים

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

אספקת מזון למחלקות וחלוקתו  -קבלת המזון במחלקה
* אחראי קבלת מזון במחלקה קיים ,מבקר את איכות המזון והטמפרטורה בקבלה ומתעד  :לא תקין
* אמצעי הגעת מזון ,אחסונו במחלקה ופינוי העגלה/טרמופורטר  :הובלה ואחסון תקין בחלקו

מטבחון עזר  -מטבח חלוקה
* התאמה ותקינות אוורור ותאורה  :לא תקין/לא מתאים
* אמצעי שטיפה ,ייבוש ואחסון כלים וידיים  :תקינים חלקית

הערות לסיכום:
 .1יש להגיש למשרדנו תכנית של מערכת מים חמים וקרים ,לבדיקתנו.
 .2יש לדגום מים בנקודות הנדרשות על ידי משרד הבריאות.
 .3יש לארגן את המכבסה ,בהתאם לדרישות.
 .4יש לדאוג לכיסוי בעגלות כביסה נקיה מבד רחיץ.
 .5יש לבצע רישום טמפרטורות מזון במחלקות לפני ההגשה של כל הארוחות  -בוקר
 ,צהריים וערב ,כל יום.
 .6יש לדאוג לאוורור מאולץ בכל המחסנים ובחדר פיזיותרפיה ולהגיש למשרדנו
נספח אוורור על ידי יועץ אוורור ,המפרט מספר תחלופות אוויר.
 .7יש לארגן הדרכות לעובדי המטבח.

עמוד  29מתוך 35
רח' יפו  ,86ירושלים ת.ד.
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* רוקחות:

תאריך29.11.2017 :
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83%

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 אישיותבמחלקות אשפוז ומתן תרופותמעקבתיקון 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 ישנו חדר ייעודי לאחסון תרופות.

כוח אדם:
במוסד מועסקת רוקחת חדשה ,מזה כחמישה חודשים.
לרוקחת יש אישור רוקחת אחראית בתוקף.
היקף המשרה מתאים לדרישות התקינה.

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

שירות רוקחות מוסדיים  -אחסון וסידור תרופות ותוקפן
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* טמפ' בטווח הנדרש ומבוצע מעקב יומי  :באופן חלקי
* תוקף התרופות בטווח התאריך  :לא

שירותי רוקחות מוסדיים  -בקרה רוקחית במוסד
* ניהול יומן התערבויות ועדכונו אחת לרבעון :בדיקת אבחנות מול תרופות ,בדיקת מתן בהתאם להנחיות למניעת
תופעות לוואי ואינטראקציות בין תרופות ,ריסוק מותר וכו'  :ל  70%- 50%מהתיקים
* ביצוע בקרה בכל מחלקה ותיעוד מלא ומפורט של ממצאיה  :אחת לחודש לפחות

אחסון תרופות במחלקות אשפוז
* תא נפרד לכל תרופה/מטופל ושילוטו בהתאם לתכולה  :באופן חלקי
* טמפ' בטווח הנדרש  :לא

אחסון תרופות בקרור במחלקות אשפוז
* הטמפ' בטווח הנדרש ומבוצע מעקב מתועד  :באופן חלקי

תרופות אישיות במחלקות אשפוז
* סימון שם מטופל על תווית התרופות האישיות  :באופן חלקי
* סימון תאריך פתיחה בתכשירים שנדרש  :לא

מתן תרופות במחלקות אשפוז
* כתישה/חציה בהתאם להנחיות  :באופן חלקי

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

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

הערות לסיכום:
.1מעקב ורישום הטמפ' בחדר אחסון התרופות של הרוקחת חלקי .יש לבצע מעקב
ורישום של הטמפ'  3פעמים מדי יום ,לפי נוהל  ,126או להשתמש ברשם טמפרטורה
אלקטרוני .ההערה חוזרת מבקרה קודמת.
.2בחדר אחסון התרופות נמצא קרטון עם תמיסות עירוי על הרצפה .יובהר כי אין
להניח קרטונים ותכשירים ישירות על הרצפה ,אלא על משטח מתאים.
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.3בטופס מעקב הטמפ' בחדר במחלקה א' ,נמצא שהיו חריגות מהטווח התקין של
 15-25מעלות והטמפ' הגיעה עד  30מעלות .ההערה חוזרת מבקרה קודמת.
.4ישנה בקרת טמפ' של החדר במחלקות ,רק באזורי ארונות התרופות .יודגש כי יש
לערוך בקרת טמפ' ורישום  3פעמים ביום בכל אזורי אחסון התכשירים ,כולל דלפק
האחיות שם נמצאות עגלות התרופות .ההערה חוזרת מבקרה קודמת.
.5פריקת הנתונים מאוגר הטמפרטורה שבמקרר התרופות אינה מתבצעת מדי יום,
כנדרש לפי נוהל  .126ההערה חוזרת מבקרה קודמת.
.6יש להקפיד על ניקיון כותש וחוצה הכדורים באופן קבוע.
.7יש לוודא כי התרופות שאינן בשימוש במחלקות ,מוחזרות לאחסון בחדר התרופות
של הרוקחת.
.8יש לוודא כי התרופות במחלקה ,הדורשות השמדה ,מועברות להשמדה כראוי ולא
נשלכות לפח.
.9נמצאו במחלקות התכשירים הבאים ללא סימון תאריך פתיחה :אינסולין מיקסטארד
פנפיל ,תמיסת אירובנט ,סירופ לבולק ,אלטרוקסין ,טיפות עיניים לומיגן,
סינטומיצין לעיניים ,אלכוהול כלורהקסידין ,יודויט תמיסה ,ספטול ,סילברול,
ספטל סקרב ,דופיקר ,לוסק .20
.10נמצאו בקבוקונים של טיפות עיניים עליהם הודבקה תווית סימון עם שם המטופל
ותאריך הפתיחה ,שמכסה לגמרי את התווית המקורית של התכשיר ,באופן שלא ניתן
לראות אפילו את שם התכשיר.
.11נמצאו טיפות עיניים לומיגן ללא סימון שם מטופל.
.12נמצאה משחת עיניים דורטירס ,שפג תוקפה מהפתיחה הראשונה.
.13בעגלת ההחייאה אין התאמה בין השילוט של כל תא ובין התכשיר שנמצא בו.
.14במקרר התרופות נמצאה פתילה בודדת ללא אריזה חיצונית וללא סימון של תאריך
התפוגה.
.15נמצאו  5אריזות של טיפות ויטמין  ,Dשפג תוקפן .כמו כן נמצא בקבוק
אלכוהול ,שפג תוקפו ב.08/17 -
.16בפנקס הסמים לא נמצאו העתקי המרשמים מתאריכים 09/10/2017 :ו-
 .19/09/2017כמו כן יש להקפיד על רישום תקין של מספרי העמודים בהעברות מדף
לדף ,ורישום מדויק של תאריך קבלת הסם.
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נספח ג'
תקן מול מצבה  -כוח אדם מקצועי  -רפואה סיעוד ומקצועות הבריאות
ל 55 -מיטות ברישוי ול 48-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
19.48
0.57
0.80
0.30
1.00
0.30
4.90
6.33

0.99
9.86
6.00
3.86
18.00
0.69
0.98
0.66
1.65
0.38
5.50
6.66

0.19
-0.99

23.87
-9.14

-6.99
-1.48
0.12
0.18
0.36
0.65
0.08
0.60
0.33

-64.39
-7.59
22.28
23.62
120.00
65.00
28.33
12.28
5.26

 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 48-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

0.50

0.00

0.07

0.50
0.38
0.38
0.50
1.52
2.60
0.25
0.13
0.50

0.50
0.38
0.38
0.50
1.52
2.60
0.25
0.13
0.50

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
-0.00
0.00
0.00

0.07
0.00
0.00
0.07
0.00
0.00
-0.15
0.14
0.07

 6בישול עצמי  -מלא
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נספח ד '
רמת איכות הטיפול
 0.00:מתאריך 30.01.2017:
ניקוד אחרון לפי בקרה אחרונה
46.50
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 18.10.2017 :
התאמת המחלקה לתשושי נפש לתנאי המכרז לפי הבקרה הנוכחית  :לא רלוונטי

ניקוד

אמות מידה לרמת איכות הטיפול
סכום ציוני הבקרה

21.00

בריאות הסביבה

3.00

שיעור אחיות עם קורס על בסיסי בגריאטריה

0.00

שיעור אחיות עם תואר אקדמי

0.00

קורסים\עדכון ידע לצוות

4.00

חת"ש צוות בין  8-24שעות שנתיות

0.00

חת"ש צוות מעל  24שעות שנתיות

2.00

מומחיות רופא הבית

0.00

יועצים

0.00

נאמני נושא ועברו הכשרה כנדרש

0.00

הדרכה מרוכזת ב 2-תחומים לפחות

0.00

עיבוד נתונים בתחום  1לפחות

0.00

מנהל רפואי שהינו גריאטר

0.00

יש אישור למתן IV

0.00

רישום ע"פ נוהל IV

0.00

רישום ע"פ נוהל  + IVנוכחות אחות מוסמכת בכל משמרת

0.00

רשומה רפואית ממוחשבת לכל המקצועות

2.00

תקשורת רפואית ממוחשבת לכל המקצועות

2.00

סה"כ )ללא משך רישוי(

34.00
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