גירסה 00001:
תאריך ראשון הפצה לאינטרנט24.11.2016 :
תאריך אחרון הפצה לאינטרנט24.11.2016 :

דו"ח בקרה מיום 25.09.2016
במוסד :בית אבות משען רמת אפעל
בישוב :רמת אפעל ,מחוז תל-אביב

הדו"ח נכתב ע"י
צוות בקרה גריאטרי מחוזי ,מחוז תל-אביב

לשכת בריאות מחוז תל-אביב

תאריך24.11.2016 :

לכבוד
ד"ר וויס אברהם
מנהל/ת רפואי/ת
בית אבות משען רמת אפעל )קוד מוסד (23674
שדרות הארזים
רמת אפעל 52960

סימוכין500039204 :

ד"ר נכבד/ה,
הנדון :סיכום הבקרה ב"בית אבות משען רמת אפעל" מיום 25.09.2016
מצ"ב דו"ח הבקרה שנערכה במוסדכם ,ביום .25.09.2016
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.
בברכה,
ד"ר פורת כץ בת שבע
גריאטרית מחוז תל-אביב
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 רבקה שפר ,רופאה מחוזית ,לשכת בריאות תל אביב מחוז תל-אביב.
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.

עמוד 2
רח' הארבעה  ,12תל אביב  -יפו  61203ת.ד.
טלפון 03-5634808 :פקס 03-5611532 :דוא"לDINA.ISRAELI@TELAVIV.HEALTH.GOV.IL :

לשכת בריאות מחוז תל-אביב

דו"ח הבקרה
תאריך24.11.2016 :
בית אבות משען רמת אפעל ) ( 23674
שדרות הארזים רמת אפעל
תאריך הבקרה25.09.2016 :

סימוכין500039204 :

.1

בתאריך  25.09.2016נערכה בקרה תקופתית במהלך תקופת רישוי קיים ,בבי"ח הגריאטרי ,ע"י צוות מחוז
תל-אביב .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 וויס אברהם מ.ר.12771.

להלן הרכב הצוות ותחום בקרתו:
.4
ד"ר סרבו לאה ,רופא אחראי בקרה  -מחוז ת"א.
* רפואה
* טיפול סיעודי

-

גברת אוקלדק מאיה ,מרכזת תחום בקרה.

* תזונה

-

גברת פרילינג טל ,מרכזת תחום בקרה.

* פיזיותרפיה

-

גברת איינשטין חביב ניצה ,מרכזת תחום בקרה.

* ריפוי בעיסוק

-

גברת בן מובחר יעל ,מרכזת תחום בקרה.

* עבודה סוציאלית

-

גברת ננסי קרפ עפארי ,מרכזת תחום בקרה.

* בריאות הסביבה

-

גברת זברסקי אנה ,מרכזת תחום בקרה.

* רוקחות

-

גברת קרמר חגית ,מרכזת תחום בקרה.

כללי:
בית אבות משען רמת אפעל הינו מוסד ותיק .המחלקות הסיעודיות עברו למבנה חדש
בחודש דצמבר  .2010המחלקות פרושות על פני  2קומות .במוסד  2מחלקות
סיעודיות ,מחלקה לתשושי נפש ומחלקת תשושים ברשיון הרווחה .במשען גם דיור
מוגן .במוסד  3חולים עם פצעי לחץ 2 .מהן סיעודיות מורכבות .יש לדווח
לגריאטרית המחוזית על כל חולה עם פצע לחץ מדרגה .3
במוסד  6חולים עם פגים 2 .חולים עם זונדות.
לבי"ח רישיון ל 102 -מיטות מהן:
סה"כ מיטות במח' סיעודיות72 :
סה"כ מיטות במח' תשושי נפש30 :

עמוד 3
רח' הארבעה  ,12תל אביב  -יפו  61203ת.ד.
טלפון 03-5634808 :פקס 03-5611532 :דוא"לDINA.ISRAELI@TELAVIV.HEALTH.GOV.IL :

לשכת בריאות מחוז תל-אביב

תאריך24.11.2016 :

בית אבות משען רמת אפעל ) ( 23674
שדרות הארזים רמת אפעל
תאריך הבקרה25.09.2016 :

סימוכין500039204 :

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

מס'
מס'
שם
מחלקה מיטות מאושפזים
בפועל
במוסד ברישוי
34
36
33
36
30
30
97
102

מס'
סיעודיים
32
33
30
95

מס'
תשושי
נפש

0

מס'
סיעודי
מורכב
2

2

בבי"ח
מס'
מס'
שיקומים תשושים כללי

0

סה"כ שהו במחלקות  97מאושפזים בפועל.
להלן תמהיל המאושפזים לפי הגורמים המממנים הבאים:
 3מטופלים במימון משרד הבריאות.
 94מטופלים במימון פרטי.

עמוד 4
רח' הארבעה  ,12תל אביב  -יפו  61203ת.ד.
טלפון 03-5634808 :פקס 03-5611532 :דוא"לDINA.ISRAELI@TELAVIV.HEALTH.GOV.IL :

0

0

לשכת בריאות מחוז תל-אביב

בית אבות משען רמת אפעל ) ( 23674
שדרות הארזים רמת אפעל
תאריך הבקרה25.09.2016 :

תאריך24.11.2016 :
סימוכין500039204 :

מכרז הקודים:
המוסד לא הצטרף ל"-מכרז הקודים".

אישור כיבוי אש:
אישור כיבוי אש בתוקף עד תאריך.29.06.2017 :

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.

עמוד 5
רח' הארבעה  ,12תל אביב  -יפו  61203ת.ד.
טלפון 03-5634808 :פקס 03-5611532 :דוא"לDINA.ISRAELI@TELAVIV.HEALTH.GOV.IL :

לשכת בריאות מחוז תל-אביב

בית אבות משען רמת אפעל ) ( 23674
שדרות הארזים רמת אפעל
תאריך הבקרה25.09.2016 :

תאריך24.11.2016 :
סימוכין500039204 :
נספח א'

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

)(5
כ.טוב מאוד
87-93
X

סיעוד

X

תזונה

X

פיזיותרפיה

X
X

ריפוי בעיסוק
עבודה סוציאלית

)(4
טוב
80-86

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

X

בריאות הסביבה

X

רוקחות

X

עמוד 6
רח' הארבעה  ,12תל אביב  -יפו  61203ת.ד.
טלפון 03-5634808 :פקס 03-5611532 :דוא"לDINA.ISRAELI@TELAVIV.HEALTH.GOV.IL :

)(1
נכשל
0-65

לשכת בריאות מחוז תל-אביב

בית אבות משען רמת אפעל ) ( 23674
שדרות הארזים רמת אפעל
תאריך הבקרה25.09.2016 :

תאריך24.11.2016 :
סימוכין500039204 :

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

* רפואה91% :
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
-

כוח אדם:
במוסד מועסק מנהל רפואי מומחה בפנימית ובגריאטריה .בנוסף ,מועסקים במוסד
שני רופאי בית שהינם רופאים כלליים.
שני רופאי הבית מבצעים כוננויות במוסד .המוסד מנוי למלר"מ.
פסיכיאטר מגיע למוסד לפי הצורך.
שאר הייעוצים מבוצעים בקופ"ח.

החוזקים בעבודת הרפואה:
עבודת המנהל הרפואי
* במוסד מנהל רפואי מומחה בפנימית וגריאטריה .ניכרת תרומתו הרבה לטיפול בחולים

רופא בית
עמוד 7
רח' הארבעה  ,12תל אביב  -יפו  61203ת.ד.
טלפון 03-5634808 :פקס 03-5611532 :דוא"לDINA.ISRAELI@TELAVIV.HEALTH.GOV.IL :

לשכת בריאות מחוז תל-אביב

בית אבות משען רמת אפעל ) ( 23674
שדרות הארזים רמת אפעל
תאריך הבקרה25.09.2016 :

תאריך24.11.2016 :
סימוכין500039204 :

* שני רופאי הבית מנוסים ומסורים לתפקידם .מכירים היטב את החולים

תחומים הטעונים תיקון ושיפור:
עבודת המנהל הרפואי
* יש לתעד את הדיון בהחלטה על הגבלה פיזית

איכות הרשומה בקבלה הרפואית של המטופל
* יש לתעד את תרשים הא.ק.ג

הוראות רפואיות והוראות למתן תרופות
* יש לבצע עדכון תרופות חודשי על פי הנוהל

דו"ח אירוע חריג
* יש לשפר את המסקנות

רפואה מונעת ורפואה פליאטיבית
* יש לוודא מתן חיסונים לעובדים

עמוד 8
רח' הארבעה  ,12תל אביב  -יפו  61203ת.ד.
טלפון 03-5634808 :פקס 03-5611532 :דוא"לDINA.ISRAELI@TELAVIV.HEALTH.GOV.IL :

לשכת בריאות מחוז תל-אביב

בית אבות משען רמת אפעל ) ( 23674
שדרות הארזים רמת אפעל
תאריך הבקרה25.09.2016 :
* טיפול סיעודי:

תאריך24.11.2016 :
סימוכין500039204 :

87%

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 הצוות
טיפול בכאב
מניעת זיהומים
זכויות החולה
-

תיאור כללי:
במוסד דיור מוגן ,מחלקת תשושים ,שתי מחלקות סיעודיות ומחלקה אחת לתשושי
נפש.
ביום הבקרה במחלקה לתשושי נפש  30מטופלים ובשתי המחלקות הסיעודיות 67
מטופלים ) .(34+33מתוכם שתי מטופלות סעודיות מורכבות על רקע פצע .אחת מהן
עם פצע לחץ בדרגה  4בסקרום ,נפטרה במהלך הבקרה .המטופלת השניה עם פצע
נקרוטי בעקב ימין .טרם נשלחה הבקשה לגריאטרית המחוזית לקבלת אישור להמשך
טיפול בה במחלקה .מטופלת נוספת עם פצע בדרגה  6 .1-2מטופלים עם פג 2 ,עם
זונדה 2 .מטופלים עם חיידק עמיד לאנטיביוטיקה .נמצאים בטיפול בהתאם
להנחיות.
עמוד 9
רח' הארבעה  ,12תל אביב  -יפו  61203ת.ד.
טלפון 03-5634808 :פקס 03-5611532 :דוא"לDINA.ISRAELI@TELAVIV.HEALTH.GOV.IL :

לשכת בריאות מחוז תל-אביב

בית אבות משען רמת אפעל ) ( 23674
שדרות הארזים רמת אפעל
תאריך הבקרה25.09.2016 :

תאריך24.11.2016 :
סימוכין500039204 :

המטופלים נמצאים מחוץ למיטות ,רובם משתתפים בהפעלה מחלקתית .רוב המטופלים
לבושים לא בהתאם לעונה בגלל הקור במחלקות .חלק מהמטופלים בנוסף לבגדים
החמים מכוסים בשמיכות .חדרי המטופלים מאווררים ומוארים .ברוב החדרים חפצים
אישיים רבים.
הדיירים מדיור המוגן וממחלקת תשושים מקבלים את שרותי הבריאות מצוות המרפאה
מהשעה  7בבוקר עד השעה .23

כוח אדם:
האחות הראשית בתפקידה כששה חודשים .בעלת ניסיון וידע בתחום .שנים רבות היתה
אחות אחראית מחלקה סיעודית במוסד .בשלושת המחלקות אחיות אחראיות מוסמכות.
במחלקות הסיעודיות אחיות אחראיות חדשות בתפקיד ,אך מנוסות בתחום .אחות
אחראית המחלקה לתשושי נפש ותיקה ובעלת ניסיון וידע בתחום .מתוך  21אחיות
 10מוסמכות 6 ,בעלות תואר אקדמי .בתחומים :מניעת זיהומים ופצעים יש נאמנות
נושא עם הכשרה נדרשת .אין מהגרי עבודה בקרב כוחות העזר .החלה התארגנות
ואיסוף נתונים בנושא קורס הכשרת כוחות העזר.
כל חודש יש מחלקה תורנית אשר נותנת מענה לכלל דיירי הבית ) כ  550דיירים(
בין השעות  23עד  7בבוקר.

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

עדכון מקצועי
* קיימים נאמני נושא ברמה מחלקתית וברמה מוסדית.

הדרכה והערכת הצוות
* קיימים תהליכי בקרה פנימיים תקופתיים הנעשים באופן שיטתי ומובנה.

תחומים הטעונים תיקון ושיפור:
כללי
* יש לדאוג לטמפרטורה נאותה במחלקות .כאמור ,חלק ניכר מהמטופלים לבשו בגדי חורף.
עמוד 10
רח' הארבעה  ,12תל אביב  -יפו  61203ת.ד.
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אומדן סיעודי ורישום אנמנזה
* יש לבצע אומדן התנהגותי מובנה כנדרש.

תכנית טיפול בקבלה לאשפוז
* יש לעדכן את תוכנית הטיפול ברשומה הסיעודית בהתאם לשינוי שחל במצבו של המטופל.

הבטחת הסביבה
* רישום המסקנות בדוחות אירוע חריג הוא חלקי ואינו מספק.
* בכל מקרה רלוונטי יש למלא דוח אירוע חריג.

תקשורת
* בתוכנית הטיפול יש להתייחס להיבטים הקשורים לבעיות התנהגות ותקשורת בחולים הרלוונטים.
* יש להקפיד על קיום ישיבות צוות מחלקתי כנדרש על פי נוהל.
* יש להעלות את מספר המשתתפים בישיבות צוות מחלקתי הן בקרב האחיות והן בקרב כוחות העזר.

הזנה והאכלה
* יש לבנות נוהל פנימי לאומדן פה ,להטמיעו בקרב האחיות ולבצע בהתאם לנדרש.

הפרשות
* יש לפתח תוכנית מערכתית למניעת עצירות תוך שימוש באמצעים נוספים ,מעבר למתן טיפול תרופתי.
* יש לבנות תוכנית לשימור שליטה על סוגרים למטופלים הרלוונטיים .בפועל נלקחים לשרותים רק המטופלים
שמסוגלים לבקש זאת.

שמירת שלמות העור
* יש להקפיד על תיעוד מעקב פצעי לחץ בתדירות הנדרשת ע"פ נוהל.
* באומדן כף רגל סוכרתי יש להקפיד לציין על קיום פצע סוכרתי ולתאר אותו .כגון פצע נקרותי.
* על כל פצע בדרגה  3ומעלה/נקרוטי יש לדווח לרופאה גריאטרית המחוזית לקבלת אישור להמשך טיפול בו
במחלקה.

תנועתיות ותנוחה
* יש להקפיד להתאים גובה השולחנות לכיסאות הגלגלים על מנת לשפר את היכולות התיפקודיות של המטופלים
בזמן תעסוקה ואכילה.
* בישיבות צוות רב מקצועי יש לקיים דיון בכל מקרה של ביצוע הגבלה פיזית למטופל ובסיכום לציין את המשך
ההחלטה בנושא.
* יש לקיים דיון ראשוני עם אנשי הצוות הרלוונטי בכל מקרה של ביצוע הגבלה פיזית ,להודיע לבן
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משפחה/אפוטרופוס ולתעד.

עדכון מקצועי
* יש להתחיל בהקדם את הכשרת כוחות העזר כנדרש בנוהל משרד הבריאות.
* בתוכניות חת"ש יש לשתף את כל אנשי הצוות הרב מקצועי הן במתן תכנים מקצועיים והן בנוכחות בהרצאות
חברי הצוות האחרים.
* יש להקפיד על ביצוע תוכנית חת"ש אחת לחודש ולהעלות את מספר המשתתפים בקרב כל צוות העובדים
במחלקות.

טיפול בכאב
* יש לערוך אומדן כאב בתדירות המותאמת למצבם של מטופלים הסובלים מכאב.
* יש לאמוד ולתעד את השפעת הטיפול התרופתי לאחר מתן טיפול נוגד כאב באותו כלי מדידה בו בוצעה הערכה
הראשונית.

מניעת זיהומים
* יש לסיים בדחיפות תיעוד חיסוני כל העובדים.
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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

תיאור כללי:
בבית הסיעודי נערך שינוי בתחום מערך המזון .מנהל המטבח עבר לנהל מטבח בבית
סיעודי אחר של הרשת ,ובמקומוו נקלט בפברואר  2016מנהל חדש .היתה חפיפה בין
המנהל היוצא והמנהל הנכנס.
בבית הסיעודי יש מחסנאי האחראי על רכש המזון.

כוח אדם:
נערך שינוי בכח האדם בתחום התזונה .דיאטנית הבית הסיעודי הוותיקה עזבה
בדצמבר  2015ובמקומה נקלטה דיאטנית חדשה .הדיאטנית החדשה בעלת וותק
מיקצועי של שנה .היתה חפיפה של יום בין הדיאטנית היוצאת לדיאטנית החדשה.
בנוסף ,הדיאטנית עברה לחפיפה אצל דיאטנית נוספת בבית סיעודי אחר של הרשת.

החוזקים בעבודת התזונה:
כללי
* בבית הסיעודי מטבח מבשל המגיש אוכל ביתי .האווירה בחדרי האוכל במחלקות השונות נעימה ומקדמת אכילה.
הצוות מכיר את המטופלים וער לבקשותיהם וצרכיהם.
* הדיאטנית יוצרת קשרי עבודה יפים בינה ובין הצוות הרב מקצועי ובינה ובין צוות מערך המזון.

תחומים הטעונים תיקון ושיפור:
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כללי
* על הדיאטנית להיות נוכחת בהדרכות תוך שרות)חת"ש( הניתנות לצוות הרב מקצועי בנושאים המשיקים לתזונה.

ניהול כוח אדם
* מומלץ על שליחת הדיאטנית להשתלמויות בתחום תזונה :קורס תזונה בגריאטריה וכנסים.

איכות ובטיחות המזון
* זמני הארוחות יהיו קבועים והפער בין ארוחת הערב לבין ארוחת הבוקר לא יעלה על  13שעות.
* יש לערוך ולתעד באופן רציף בדיקות טמפרטורות מזון בכל הארוחות וממזון חם וקר על פי נוהל " 5.0.3מערך
מזון" של האגף לגריאטריה.
* יש להשלים את חישובי התפריט לשלושה ימים במהלך השנה ולהכניס לתחשיב את המתכונים של הבית הסיעודי
שעל פיהם מבשלים.
* יש להקפיד על לקיחת דוגמאות מזון בגודל של  150מ"ל/גרם.
* נוהל שעת חירום בתחום התזונה יש להעביר לידיעת למחסנאי ולהנהלה.

בדיקת התפריט השבועי  -רישום מול יישום
* לא נמצאה התאמה מלאה בין הרשום ושהוגש ביום הבקרה במנת הבשר המשתנה ומנת הפרי שהוגש כקינוח.
* לא נמצאה התאמה מלאה בין שהוגש ביום לפני יום הבקרה ובים הרשום בתפריט במנת הירק החם ומנת
התוספת הפחממתית.
* יש לוודא כי ביום בו מוגשת מנה השונה מפרי כקינוח בארוחת הצהרים יוגשו  2מנות פרי למטופל ביום.
* יש לסמן בתפריט השבועי את המנות למרקם טחון גם בארוחות בוקר וערב.
* יש לפרט בתפריט שבועי את הפרי המוגש במרקם טחון בארוחות העשר.

רשומות מחלקתיות
* על הדיאטנית להיות מעורבת בתכנית למניעת עצירות.

הגשת ארוחות צהריים  -תצפית
* יש להדריך את צוות המטבח ומחלקי האוכל על הגשת מנות העשירות בחלבון בגודלי המנה הנדרשים בנוהלי
האגף לגריאטריה .יש צורך להתאים את ו גודל מנת העוף ונתח החזה עוף שחולק.
* יש לחשוב בצוות על חלוקה נבונה של המנות בארוחת הצהרים תוך כדי שמירת טמפרטורות מזון נאותות.

התנהלות הטיפול התזונתי מטופל חדש  -תיעוד ברשומה התזונתית
* יש להקפיד על מתן מולטי ויטמין יעודי למטופלים החדשים הנכנסים לבית הסיעודי.
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התנהלות הטיפול התזונתי מטופל במצב תזונתי לא תקין  -תיעוד ומעקב
* כאשר הדיון בישיבת צוות הינו סביב בעיות תזונתיות ,על הדיאטנית לתעד בגליון המטופל את ההמלצות מהדיון.
* על הדיאטנית להקפיד לפרט בכל תוכנית תזונה למטופל את ההרכב התזונתי של הדיאטה האישית תוך השוואתו
למומלץ עם פירוט הקריטריונים לקביעת ההרכב ממומלץ.
* יש להקפיד על ביצוע מעקב תזונתי בתדירות המתבקשת.

הערות לסיכום:
ניכר כי השינויים במערך המטבח ובכח האדם של הדיאטניות השפיעו על תהליכי
עבודה שהיו קיימים .הצוות החדש ,הדיאטנית ומנהל המטבח ,החל בעבודה משותפת
לקידום מערך המזון בבית הסיעודי.
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96%

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

כוח אדם:
פיזיותרפיסט שהחל לעבוד במקום  9חודשים טרם הבקרה הצטרף אל מנהלת השרות
ופיזיותרפיסטית נוספת  -שתיהן וותיקות ,במקצוע ובמקום ,ומנוסות .השרות ניתן
חמישה ימים בשבוע ,מתוכם יום אחד גם אחה"צ .סה"כ  52ש"ש נטו.קיים יום עבודה
משותף לכל הפיזיותרפיסטים בו מקיימים אחת לחודשיים  -שלושה ישיבות צוות של
הפיזיותרפיה בשיתוף עם הדיאטנית והמרפאה בעיסוק.

החוזקים בעבודת הפיזיותרפיה:
ארגון השרות
* מנהל השרות עומד בדרישות הנוהל )ותק מקצועי ,הכשרה על בסיסית(  :כן
* פריסת צוות במחלקות ,חלוקת אחריות והגדרת תפקידים  :קיימת
* השרות ניתן בכל מחלקות בית החולים.
* פריסת השרות השבועית יעילה.
* קיים רישום מרוכז של הטיפולים הניתנים מידי יום.
* מתבצעות פעילויות מיוחדות לקידום איכות הטיפול.
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אבחון פיזיקלי
* תיעוד נתונים אישיים ודמוגרפים  :מלא
* אבחון פיזיקלי ראשוני תוך  5ימים מקבלת המטופל  :מבוצע

טיפול בקבוצה
* מדדים מובנים ומוגדרים לבחירת מטופלים בקבוצה  :קיימים
* סווג המטופלים בקבוצה נקבע ע"פ מדדים מובנים ומוגדרים.
* מורה להתעמלות מעביר אחת לשבוע בכל מחלקה קבוצת פעילות גופנית ,בפיקוח הפיזיותרפיה.

מעקב פיזיקאלי ותיעוד הערכה תקופתית
* הערכות תקופתיות מלאות ומפורטות מתועדות בתדירות הנדרשת.

טכנולוגיה לישיבה וניידות
* מעורבות של פיזיותרפיסט/ית בהמלצה/הזמנה של ציוד  :קיימת
* קיים מגוון כיסאות גלגלים המותאם לצרכי המטופלים.
* אחת הפיזיותרפיסטיות השתתפה בסדנת ישיבה מטעם משרד הבריאות .

הדרכה ,השתלמות ותקשורת בין צוותית
* הדרכה פרטנית לעובד חדש  -שאינו פיזיותרפיסט  :מתקיימת
* הדרכה מובנית לכל הצוות  :מתקיימת
* מנהל/ת השרות בוגר/ת קורס על בסיסי בגריאטריה.
* הפיזיותרפיסטים ,ע"פ תפקידם ,משתתפים בישיבות צוות רב תחומיות.

תנאים פיזיים
* התנאים הפיזיים עונים על דרישות הפרוגרמה של משרד הבריאות.

ציוד טיפולי
* קיים ציוד טיפולי כנדרש בנוהל.
* קיים ציוד נוסף לנדרש בנוהל.

ציוד ואביזרי עזר לניידות
* התאמת עזרי הליכה ,מיטות ,מנופים ומזרונים לצרכים התפקודיים של המטופל  :מלאה

תחומים הטעונים תיקון ושיפור:
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ארגון השרות
* מומלץ להעלות תדירות ישיבות צוות של הפיזיותרפיה שיהיו לפחות אחת לחודש ולתעד בקלסר ייעודי.

אבחון פיזיקלי
* יש להוסיף שימוש בכלי מדידה ברמת התפקוד ו/או ההשתתפות במקרים בהם זה מתאים למטופלים ,כפי
שהוסבר במהלך הבקרה.

טכנולוגיה לישיבה וניידות
* בטופס החלטה ראשונית על שימוש בהגבלות תנועה יש להוסיף דיון ,כפי שהוסבר במהלך הבקרה.
* השולחנות בחדר האוכל והתעסוקה אינם מותאמים במבנה ובגובה לרבים מהמטופלים ,עובדה המונעת תפקוד
מייטבי של המטופלים בשעת האוכל והתעסוקה.

הדרכה ,השתלמות ותקשורת בין צוותית
* באחת המחלקות עדיין אין שימוש במחברת קשר לתיעוד התקשורת )כולל הנחיות מקצועיות( בין צוות
הפיזיותרפיה לצוות במחלקה.
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תאריך הבקרה25.09.2016 :
* ריפוי בעיסוק:

תאריך24.11.2016 :
סימוכין500039204 :

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:
מרפאה בעיסוק ותיקה עובדת יומיים בשבוע ויום נוסף פעם בשבועיים ,סה"כ 21.25
ש"ש.
בצוות התעסוקה ארבע מדריכות.
מדריכה אחת ותיקה עובדת חמישה ימים בשבוע בשעות הבוקר ובנוסף בימי שלישי
אחה"צ או בימי שישי.
 3מדריכות חדשות עובדות בין  4-6ימים בשבוע .
סה"כ  103.25שעות תעסוקה שבועיות.
מפעילים חיצוניים מעבירים הפעלות במוסיקה ,בע"ח ,יצירה ,תנועה ושיעור תנ"ך.

החוזקים בעבודת הריפוי בעיסוק:
הערכה בקבלת מטופל  -קבלת מטופל חדש ע"י מרפא/ה בעיסוק
* משך זמן עד להערכת מטופל חדש בריפוי בעיסוק  :בהתאם לנהלים

הערכת מעקב בקבלת מטופל
* מתבצעות הערכות חוזרות לכלל המטופלים כנדרש בנהלים.
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תאריך24.11.2016 :
סימוכין500039204 :

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

הכרת מטופל חדש ע"י מדריכ/ת תעסוקה
* למרבית הדיירים מולאו טפסי היכרות כנדרש.

פעילות בתעסוקה
* תוכנית הפעילות מגוונת ומתבצעת באופן קבוצתי ופרטני וכוללת תנועה ,אקטואליה ,משחקים קוגניטיביים ,יצירה
ועוד.
* מתקיימת הפעלה של קבוצות נושא אחת לשבוע כנדרש.
* יש פעילות במחלקות בשעות הבוקר ואחה"צ.

תנאים פיזיים וסביבה
* התעסוקה מתקיימת בחדרי האוכל שהינם מוארים ,מרווחים ,מאובזרים ומתאימים לצורך הפעלה.
* במקומות ההפעלה קיימים לוחות התמצאות ,לוחות פעילות ,שעון ,וקישוט סביבתי ואקטואלי הכולל תצוגה של
עבודות המטופלים.
* בכל מחלקה מרפסת או חצר ,אפשר לקיים גם בהם פעילות כשמזג האויר מתאים.
* קיימים חדרי סנוזלן ומוסיקה ,ישנו אולם שמשמש לקונצרט שבועי ולארועים מיוחדים.
* חדר ריפוי בעיסוק  -קיים.
* חדר משותף לציוד התעסוקה נמצא בקומה העליונה ,בנוסף בכל מחלקה יש מקום לציוד ופינת עבודה למדריכות.

ציוד ואביזרים
* ציוד ואביזרים לטיפול בריפוי בעיסוק  :קיים כנדרש
* נרכש ציוד להתעמלות והותאמו אוזניות להשמעת מוסיקה במסגרת פרויקט "."IMAGINE

הדרכה ותקשורת
* ישיבת צוות ריפוי בעיסוק/תעסוקה  :מתקיימת בהתאם לנהלים
* הדרכה מובנית למדריכת/ות תעסוקה  :מתקיימת כנדרש
* השתתפות בישיבות צוות רב מקצועי  :מלא  -של מרב"ע
* הדרכה והעשרה לצוות רב מקצועי/משפחות/סטודנטים  :מתקיימת הדרכה מקצועית ומגוונת על בסיס קבוע,
מתועד כנדרש

העשרה ונהלים
* במוסד מתקיימים פרויקטים מיוחדים מגוונים.
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תחומים הטעונים תיקון ושיפור:
הערכה בקבלת מטופל  -קבלת מטופל חדש ע"י מרפא/ה בעיסוק
* יש למלא את כל סעיפי התפקוד בהערכה הראשונית )גם  IADLאצל תשושי נפש(

ישום תכנית הטיפול
* היקף ההתערבות הטיפולית מצומצם ,חשוב למצוא דרכים להרחיב ולהעמיק את ההתערבות הטיפולית עם
הדיירים.

הכרת מטופל חדש ע"י מדריכ/ת תעסוקה
* יש עיכוב במילוי טפסי היכרות של דיירים חדשים ,יש להשלים את הפער ולהקפיד על מילוי הטפסים תוך שבוע
כנדרש בנוהל.

פעילות בתעסוקה
* לא כל הדיירים הזקוקים להפעלה פרטנית מותאמת ,מקבלים אותה.
* בחלק מהתיקים אין רצף תיעוד מעקב אחר מצבם בתעסוקה ,ותדירות קבוצות נושא לא כנדרש.
* השמעת מוסיקה מותאמת אישית נעשית בהיקף קטן למרות שישנו ציוד .מומלץ למצוא דרכים לקדם את הנושא.
* כמעט אין שימוש בסנוזלן וחדר מוסיקה בתקופה האחרונה ,מומלץ לקדם את ניצול התשתיות המצוינות האלה
לרווחת הדיירים.

תנאים פיזיים וסביבה
* חשוב לבצע התאמה של גובה ומבנה השולחנות לדיירים על מנת לאפשר להם תפקוד מיטבי.
* חדר ריפוי בעיסוק מנוצל חלקית בגלל ריחוקו מהמחלקות ,מומלץ לחשוב על חלופה או על דרכים להפוך את
החדר למקום המאפשר התערבות טיפולית.

ציוד ואביזרים
* מכשירי טאבלט יכולים לשדרג את איכות חיי הדיירים ,נחוץ גם  WI-FIלמימוש הפוטנציאל של הכלי.

הדרכה ותקשורת
* חשוב לעדכן את צוות ריפוי בעיסוק ותעסוקה בנוגע לדיירים עם חידק עמיד .ביום הבקרה הצוות היה מיודע
חלקית.

העשרה ונהלים
* מדריכות התעסוקה אינן בוגרות קורס של אש"ל .הקורס יעזור להן בביצוע תפקידן ויקל על המרפאה בעיסוק
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שצריכה ללמד אותן הכל מהתחלה.

הערות לסיכום:
שינויים גדולים בצוות התעסוקה מצריכים הקדשת משאבים רבים מצד המרפאה
בעיסוק.
צריכה להתבצע הבניה מחודשת של תחום התעסוקה ,מתן הפעלה פרטנית לדיירים
הזקוקים לכך ושימוש בתשתיות הטובות של הסנוזלן ,חדר המוסיקה ושמוש באוזניות
להשמעת מוסיקה פרטנית.
כשהתעסוקה תתייצב תוכל המרפאה בעיסוק להקדיש זמן להתערבות טיפולית מגוונת
שחסרה כיום.

עמוד 22
רח' הארבעה  ,12תל אביב  -יפו  61203ת.ד.
טלפון 03-5634808 :פקס 03-5611532 :דוא"לDINA.ISRAELI@TELAVIV.HEALTH.GOV.IL :

לשכת בריאות מחוז תל-אביב

בית אבות משען רמת אפעל ) ( 23674
שדרות הארזים רמת אפעל
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* עבודה סוציאלית:

תאריך24.11.2016 :
סימוכין500039204 :

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:
הבית כולל דיור מוגן ,מחלקה לתשושים \עצמאים ,דיור תומך ,שתי מחלקות
סיעודיות ,ומחלקה אחת לתשושי נפש .המחלקות נמצאו נקיות ,חדרי המטופלים
נמצאו נקיים ,מסודרים ,עשירים בחפצים אישיים ומאובזרים באמצעים לשמירה על
פרטיות )גם מחצית וגם וילון(  .המטופלים נראים מטופחים ,לבושים בביגוד
אישי ,נקי ,מסודר אך לא מותאם לעונה .השטחים הציבוריים כוללים מרפסת גדולה
ומרוהטת לנוחות האורחים ופינות ישיבות במחלקות.

כוח אדם:
השירות הסוציאלי כולל את מנהלת השירותים החברתיים ושש עובדות סוציאליות.
מנהלת השירותים החברתיים בעלת תואר שני בעבודה סוציאלית ,הכשרה בגריאטריה,
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אחראית על הניהול ונושאים כמו מעברים ,הדרכה ,אירועים ,ישיבות צוות ופגישות
עם משפחות לפי הצורך .וותק מקצועי של  38שנים ,וותק במוסד כ  11שנים.
מנהלת השירותים החברתיים עובדת משרה מלאה ונותנת בערך  6ש"ש נטו לצורכי
המחלקות.
העו"ס שאחראית על המחלקות הסיעודיות בעלת תואר ראשון בעבודה סוציאלית
והכשרה מגוונת בגריאטריה כוללת קורסים של אש"ל בנושאים :תשושי נפש ,ניצולי
שואה ,ניהול מרכז יום ומערכת בין דורות .וותק מקצועי של  35שנה ,וותק במוסד
כ  4שמים ,עובדת  32ש"ש נטו  4ימים בשבוע ,יום א' וג'  11:00עד ,19:00
וימי ב' ו ה'  9:00עד .17:00
העו"ס שאחראית המחלקה לתשושי נפש בעלת תואר ראשון בעבודה סוציאלית ותואר
שני בגרונטולוגיה ,וותק מקצועי של  16שנה ,וותק במוסד כ  12שניים והכשרה
בגריאטריה .עובדת  30ש"ש נטו  15 ,ש"ש נטו במחלקה סיעודית ,אחראית
במקביל למחלקה לתשושים\עצמאים ,עובדת  5ימים בשבוע ,יום א' ,ב' ,ג' וה'
 8:00עד  ,14:00יום ד'  8:00עד  16:30ופעם בחודש יום שישי  8:00עד .12:00

החוזקים בעבודת העבודה סוציאלית:
כללי
* כל יום רביעי מתקיים קונצרט או הופעה באולם הגדול .כל המחלקות מוזמנות.

קבלת מטופל והסתגלות
* מבצעת את תהליך הקליטה ,המעקב וההסתגלות במקצועיות רבה.

פעילות מקצועית של העובד הסוציאלי
* מתקיימת הדרכה לכל עובד חדש ע"י העו"ס .

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

פעילות העו"ס בתחום הקבוצתי והקהילתי
* מתקיימת תכנית לפיתוח הקשרים עם הקהילה )כגון :פעילות מתנדבים,שיתוף הקהילה בחיי המוסד(  :כן
* ישנה עו"ס שמרכזת את תחום ההתנדבות .העו"ס שאחראית על המחלקות הנה שותפה לתהליך ההתאמה של
פעילות המתנדבים מול המטופלים.
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* מתקיימות מגוון של פעילויות עם מתנדבים במחלקות.
* שותפה ומעורבת בפעילות התרבותית  -חברתית.
* התקיימה קבוצת תמיכה לילדים שמטפלים בהוריהם או בני זוג מטפלים בשנת  .2015נערכו  7מפגשים.
* לפי דברי מנהלת השירות יש תכנון לפתיחת קבוצת תמיכה לבני משפחות בנובמבר .2016

פעילות העו"ס בנושא "חוק זכויות החולה"
* יוזמת ומקיימת קשר עם מטופלים המאושפזים בבתי חולים כלליים ,או עם המשפחות.

עבודת הצוות הרב מקצועי
* בוצעה הדרכה בנושא מניעת התעללות והטרדת מינית  .בנוסף התקיימה הדרכה בנושא טיפול בתלונות/אירועים
חריגים.
* ראוי לציין לחיוב את הטיול לחוף הים בראשון לציון לשתי המחלקות הסיעודיות והטיול לגן חי בפתח תקוה
למחלקה לתשושי נפש.
* העו"סיות משתתפות בישיבות מחלקתיות באופן קבוע ובנוסף הדרכות כלליות\חובות של המוסד.

תחומים הטעונים תיקון ושיפור:
פעילות מקצועית של העובד הסוציאלי
* יש להקפיד על תיעוד ותהליכים בנושא מעברים ותנועה המטופלים בין המחלקות.

שביעות רצון המטופל
* מטופלים מסרו שלא תמיד האוכל טעים להם.

תצפית חדרים ושטחים ציבוריים
* בבקרה נמצאו מספר חדרים עם מצעים של בתי חולים ,הדבר מדגיש את האווירה וההרגשה המוסדית ללא צורך
* גובה ומבנה השולחנות אינו נוח לשימוש המטופלים.
* ביום הבקרה הטמפרטורות במחלקות היו נמוכות .בנוסף רוב המטופלים היו לבושים בבגדי חורף כולל סוודרים
ומעילים.
* הדבר אינו תקין ולא מקובל ,המחלקה היא החלופה של בית למטופלים .

פעילות העו"ס בנושא "חוק זכויות החולה"
* יש לפעול בנושא ייפוי כח לטיפול רפואי לפי סעיף  16לחוק זכויות החולה.

פעילות העו"ס בתחום זקנים נפגעי התעמרות
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* יש לשפר את נושא חובת הדיווח.
* כאשר מתעורר חשד לפגיעה בהתעללות יש לדווח על החשד למשטרה או לפקידת הסעד ובמקביל להוציא הודעה
למשרד הבריאות .

טיפול תומך במטופל ובמשפחה
* יש לקדם הכשרת הצוות המוסדי לצורך הטמעת הטיפול הפליאטיבי ולבנות תהליכי עבודה מותאמים.

הבטחת תנאים לעבודת העובד/ת הסוציאלי/ת
* יש לאפשר לעו"ס שמרכזת את ועדת האלימות לעבור הכשרה בנושא.
* לעו"סיות יש משרד משותף עם עוד בעלי מקצוע .יש לאפשר לעו"סיות חדר פרטי וסביבת עבודה הנדרשת
לקיום עבודתן.

ניהול מידע ומעקב  -תיק ריכוז מתנדבים
* תיעוד עבודה קבוצתית  :תעוד חלקי
* יש להקפיד על תיעוד של עבודה קבוצתית עם מטופלים.

הערות לסיכום:
השירות הסוציאלית מבצע עבודה מקצועית .ישנה חשיבה רב מקצועית עם דגש על
עבודת הצוות וזאת על מנת להעלות את איכות החיים של כלל המטופלים המוסד .יש
לציין לחיוב את האווירה הנעימה וביתית במוסד.
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87%

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 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
-

החוזקים בעבודת הבריאות הסביבה:
תשתית ,חדרי האשפוז ,תחזוקת מחלקה ורווחת המטופל  -ניקיון ותחזוקה שוטפת
* רמת הסדר והניקיון תקינה.

חדרי האשפוז  -רווחה/צפיפות ,תנאי מגורים
* רמת הציוד האישי בחדרים תקינה.

מכבסה וכביסה
* מצב סביבת העבודה במכבסה  :תקין ומתאים לדרישות
* רמת הסדר והניקיון תקינה.

מטבחון עזר  -מטבח חלוקה
עמוד 27
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* רמת הסדר והניקיון תקינה במטבח החלוקה.

הכנת המזון ובישול  -מטבח/ים  -מצב כללי
* רמת הסדר והניקיון במטבח תקינה.

תחומים הטעונים תיקון ושיפור:
מערכות אספקת מים קרים וחמים  -אספקת מיי שתיה
* חסרות סכמות מערכות מים קרים ,חמים וקווי ביוב במוסד.
* דיגום המים במוסד לא מתבצע במלואו על פי תכנית דיגום המפורטת בדוח ביקורת תברואית מתקני מי שתייה "
מתאריך .21/3/2013
* חסר תיעוד לבקרה יומית של רמת הכלור במי שתייה.
* לא מתבצעת בדיקת עכירות במים קרים ביציאה ממאגר מי שתייה ובנקודות קצה במחלקות סיעודיות.

מערכות אספקת מים קרים וחמים  -מים חמים ומקלחות
* טמפרטורת מים בברזים מתאימה לבטיחות המשתמשים  :לא תקין
* במוסד לא מתבצע וויסות טמפרטורת המים החמים
* טמפרטורת המים החמים שנמדדה בקצה קו המים החמים עמדה על  52מעלות לעומת  55כנדרש.

איסוף פסולת ופינויה
* חדר הפסולת הזיהומית אינו מסודר.
* פינוי האשפה הרגילה מהמטבח מתבצע לתוך דחסנית הנמצאת בשטח פתוח קרוב למטבח ולא בתוך המבנה
סגור כנדרש.

חדרי האשפוז  -רווחה/צפיפות ,תנאי מגורים
* בחדרי שירותים של הדיירים חסרים מתקנים לנייר לניגוב ידיים.

תחזוקת המחלקות  -חדרי כלים וכביסה
* אוגרים עם כביסה מלוכלכת עומדים במסדרון המחלקות  -סידור לקוי.
* אין הקפדה על דיפון האוגרים לאיסוף כביסה מלוכלכת בשקיות ניילון.

הכנה לשעת חרום
* קיום נוהל משרה"ב מעודכן ל"הפעלת המערך הגריאטרי בשעת חירום"  :קיים חלקית
* תיק של המוסד לשעת החירום אינו מעודכן.
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אספקת מזון למחלקות וחלוקתו  -קבלת המזון במחלקה
* דייסה שמקבלים בבוקר שומרים במקרר להגשה בערב  -סידור פסול .יש להקפיד על הכנת מזון סמוך להגשה.
* בעגלת חימום חסר מקום לכל המוצרים  -סידור לקוי.
* טמפרטורה שנמדדה במנות מזון מרוסק עמדה על  50מעלות !
* בקרת טמפרטורת המזון בקבלה מבצעים פעמיים בשבוע ולא כל יום כנדרש.

הכנת המזון ובישול  -קבלת מזון במוסד ומחסן מזון
* הפרדה בין מזון יבש/טרי ,וגם גולמי/חצי מוגמר /מוכן  :לא תקין
* חדר קירור משותף לירקות ,מוצרי חלב ,ביצים והפשרת בשר  -סידור לקוי.
* חסר מקרר נפרד להפשרת בשר.
* חסר מקרר נפרד לביצים גולמיות.
* מקפיא :
*  -אין הפרדה בן סוגי מזון שונים ) דגים  /עופות /מוצרי בצק(.
*  -מדף תחתון בגובה נמוך מ 30-ס"מ מהרצפה.
* לא מתבצעים בקרת ותיעוד איכות המזון ורכב הובלה בזמן קבלת המזון מהספקים כנדרש.

הכנת המזון ובישול  -עובדי מטבח/מבשלים
* בחדרי הלבשה של צוות המטבח קירות עם קילופי צבע.

הכנת המזון ובישול  -מטבח/ים  -מצב כללי
* במאפייה מתקני קירור ישנים ) גומיות לא שלמות(.
* בחלל המטבח חם והמיזוג הקיים לא מאפשר שמירה על הטמפרטורה הנדרשת ,לכן דלת הכניסה פתוחה לצורך
אוורור -דבר שאינו נותן פתרון ראוי.
* דלת היציאה באזור האספקה פגומה .
* שטיפת עגלות מתבצעת בחצר ,כאשר בשקעים בריצוף ניקווים מי דלוחין  -סידור פסול.
* המצב הפיזי של מבנה המטבח טעון שיפוץ )קירות  ,קרמיקות ,דלתות(.

הכנת המזון ובישול  -עמדות העבודה ומדורים במטבח
* מכינים דגימות מזון בכמות פחות מ 150-גרם.
* בבקרת טמפרטורת המזון שנשלח למחלקות לא בודקים טמפרטורה במוצרים קרים ) סלטים(.
* המיקסר התעשייתי בלוי ולא ניתן לניקוי הולם.
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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
-

כוח אדם:
במוסד מועסקת רוקחת בהיקף משרה של  20שעות שבועיות
בנוסף ,מועסק רוקח נוסף בהיקף משרה של  10שעות שבועיות

החוזקים בעבודת הרוקחות:
חדר שירותי רוקחות במוסד
* החדר מצויד במתקנים הנדרשים  :כן

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'  :לכל תיקי החולים
* ביצוע בקרה בכל מחלקה ותיעוד מלא ומפורט של ממצאיה  :אחת לשבועיים לפחות

אחסון תרופות במחלקות אשפוז
* ארון בר-נעילה הנגיש לצוות המקצועי בלבד  :כן
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* טמפ' בטווח הנדרש  :כן

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

תחומים הטעונים תיקון ושיפור:
פעילות הרוקח/ת במוסד
* הרוקחת אינה עומדת במתכונת השעות עליה התחייבה

שירות רוקחות מוסדיים  -אחסון וסידור תרופות ותוקפן
* במקרר התרופות ,תרופות לעצמאיים וסעודיים יחדיו ללא הפרדה
* מנטרים הטמפ' בחדר פעמיים ביום בלבד
* במחסן המזון הרפואי ותוספי התזונה אין מנטרים הטמפ' בחדר על בסיס יומיומי ו 3-פעמים ביום

שירות רוקחות מוסדיים  -רכש אספקה וביעור תרופות
* במחלקות נמצאו תרופות לשימוש כלל המטופלים שנרכשו לא ממקורות הרכש הקבועים
* של המוסד .לדבריכם מדובר בתרופות אישיות של מטופלים .כפי שהוסבר ,תרופות אלה אינן יכולות לשמש את
כלל המטופלים

שירותי רוקחות מוסדיים  -ספרות מקצועית ומסמכים ישימים
* אוגדן הוראות החוק נמצא לא מעודכן

אחסון תרופות במחלקות אשפוז
* על גבי תאי התרופות שם מסחרי כשבתא לעיתים תכשירים גנריים .יש לציין גם את שם החומר הפעיל
* בתא של מטופל  Xנמצאו תרופות הנושאות שם של מטופל Y
* אין תמיד הפרדה בין מינונים שונים של אותו תכשיר
* במגירות הרזרבה אין תמיד הפרדה בין תכשירים שונים
* ניטור הטמפ' במקררים נעשה ע"י מדחומי מינ'/מקס' .יש להצטייד באוגרי טמפ' בהתאם לדרישות נוהל 126
* חוצי הכדורים נמצאו חלודים ולא נקיים
* במחלקת רימון משחת סינטו לעור יחד עם תכשירים לעיניים
* במחלקת רימון ,בעגלת חלוקת התרופות ,תכשירים לשימוש פנימי יחד עם תכשיר לחיטוי ידיים
* במחלקת שקד ,בתא של ריספרדל  1מאחסנים גם ריספרדל 2
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לשכת בריאות מחוז תל-אביב

בית אבות משען רמת אפעל ) ( 23674
שדרות הארזים רמת אפעל
תאריך הבקרה25.09.2016 :

תאריך24.11.2016 :
סימוכין500039204 :

* במחלקת שקד ,נוזלים מאוחסנים במדף עליון .יש להעביר למדף תחתון
* במחלקת שקד ,כלי אוכל מאוחסנים יחד עם חומרי חיטוי
* במחלקת שקד ,בחדר איחסון עגלת ההחייאה ותמיסות העירוי אין מנטרים הטמפ' בחדר

מתן תרופות במחלקות אשפוז
* במחלקת רימון ,מרסקים סרוקוול  XRומיקרופירין כשבעלון לצרכן הדבר אסור

בקרת סמים מסוכנים במחלקה
* לא תמיד מציינים על גבי העתק המרשם את תאריך קבלת הסם ומס' הדף בפנקס בו נרשמה קבלתו
* במחלקת רימון אין הקפדה על ציון שעת המתן בפנקס
* במחלקת שקד תיקונים נעשים לעיתים תוך כדי טשטוש הנתון הקודם
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לשכת בריאות מחוז תל-אביב
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נספח ג'
תקן מול מצבה  -כוח אדם מקצועי  -רפואה סיעוד ומקצועות הבריאות
ל 102 -מיטות ברישוי ול 97-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

1.42
17.28
0.00
17.28
1.00
33.43
1.02
1.42
0.51
1.50
0.51
8.78
11.33

1.97
20.94
10.98
9.96
1.00
34.88
1.48
1.43
0.58
2.83
0.59
21.99
5.50

0.55
3.66

39.02
21.19

-7.31
0.00
1.45
0.46
0.01
0.07
1.33
0.08
13.21
-5.83

-42.34
0.00
4.36
45.45
1.06
14.58
89.29
15.93
150.48
-51.45

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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לשכת בריאות מחוז תל-אביב
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נספח ג'
תקן מול מצבה  -כוח אדם מנהלי ומשקי
ל 102 -מיטות ברישוי ול 97-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

0.93

0.93

0.00

0.01

0.93
0.70
0.70
0.93
2.83
4.30
0.48
0.25
0.93

0.93
0.70
0.70
0.93
2.83
4.30
0.48
0.25
0.93

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.01
0.07
0.07
0.01
0.00
0.00
0.18
0.11
0.01

 6בישול עצמי  -מלא  .הערות :בישול עצמי מלא
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נספח ד '
רמת איכות הטיפול
 0.00:מתאריך 03.08.2015:
ניקוד אחרון לפי בקרה אחרונה
55.00
ניקוד מותאם אחרון לפי בקרה אחרונה :
שיוך לפרוגרמה חדשה על פי הצהרת המוסד :
זמן הרישוי טרם הבקרה הנוכחית  23 :חודשים תאריך סיום הרשיון 09.07.2017 :
התאמת המחלקה לתשושי נפש לתנאי המכרז:
תאריך הבקרה 25.09.2016 :
התאמת המחלקה לתשושי נפש לתנאי המכרז לפי הבקרה הנוכחית  :לא

ניקוד

אמות מידה לרמת איכות הטיפול
סכום ציוני הבקרה

26.50

בריאות הסביבה

3.00

שיעור אחיות עם קורס על בסיסי בגריאטריה

0.00

שיעור אחיות עם תואר אקדמי

2.00

קורסים\עדכון ידע לצוות

4.00

חת"ש צוות בין  8-24שעות שנתיות

0.00

חת"ש צוות מעל  24שעות שנתיות

0.00

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

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(

41.50
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