גירסה 00001:
תאריך ראשון הפצה לאינטרנט14.09.2017 :
תאריך אחרון הפצה לאינטרנט14.09.2017 :

דו"ח בקרה מיום 09.08.2017
במוסד :בית אבות משען רמת אפעל

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

לשכת בריאות מחוז תל-אביב

תאריך14.09.2017 :

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

סימוכין500039591 :

ד"ר נכבד/ה,
הנדון :סיכום הבקרה ב"בית אבות משען רמת אפעל" מיום 09.08.2017
מצ"ב דו"ח הבקרה שנערכה במוסדכם ,ביום .09.08.2017
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 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 זיוה אמיתי ,מ"מ רופאה מחוזית ,לשכת בריאות תל אביב מחוז תל-אביב.
מר אורן פרלסמן ,מנהל 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.
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"לLITAL.KENET@TELAVIV.HEALTH.GOV.IL :

לשכת בריאות מחוז תל-אביב

דו"ח הבקרה
תאריך14.09.2017 :
בית אבות משען רמת אפעל ) ( 23674
שדרות הארזים רמת אפעל
תאריך הבקרה09.08.2017 :

סימוכין500039591 :

.1

בתאריך  09.08.2017נערכה בקרה לפני חידוש רישוי ,בבי"ח הגריאטרי ,ע"י צוות מחוז תל-אביב .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 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

-

לין חיראלדין ,מפקחת בריאות הסביבה.

* רוקחות

-

גברת קרמר חגית ,מרכזת תחום בקרה.

כללי:
בבית אבות משען רמת אפעל המחלקות פרושות על פני  2קומות .במוסד  2מחלקות
סיעודיות ,מחלקה לתשושי נפש ומחלקת תשושים ברשיון הרווחה .במשען גם דיור
מוגן .במוסד  8חולים עם פצעי לחץ 3 .מהם בדרגה  .3-4יש לדווח לגריאטרית
המחוזית על כל פצע לחץ מדרגה  3ומעלה .במוסד  4חולים 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"לLITAL.KENET@TELAVIV.HEALTH.GOV.IL :

לשכת בריאות מחוז תל-אביב

תאריך14.09.2017 :

בית אבות משען רמת אפעל ) ( 23674
שדרות הארזים רמת אפעל
תאריך הבקרה09.08.2017 :

סימוכין500039591 :

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

מס'
מס'
Ýé
× çÜמיטות מאושפזים
Ô Þ
בפועל
 áÕÞÑÓברישוי
35
36
29
36
24
30
88
102

מס'
סיעודיים

מס'
תשושי
נפש

32
29
61

24
24

מס'
סיעודי
מורכב
3

3

בבי"ח
מס'
מס'
שיקומים תשושים כללי

0

סה"כ שהו במחלקות  88מאושפזים בפועל.
להלן תמהיל המאושפזים לפי הגורמים המממנים הבאים:
 3מטופלים במימון משרד הבריאות.

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

0

0

לשכת בריאות מחוז תל-אביב

בית אבות משען רמת אפעל ) ( 23674
שדרות הארזים רמת אפעל
תאריך הבקרה09.08.2017 :

תאריך14.09.2017 :
סימוכין500039591 :

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

אישור כיבוי אש:
אישור כיבוי אש בתוקף עד תאריך.18.08.2018 :

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"לLITAL.KENET@TELAVIV.HEALTH.GOV.IL :

לשכת בריאות מחוז תל-אביב

בית אבות משען רמת אפעל ) ( 23674
שדרות הארזים רמת אפעל
תאריך הבקרה09.08.2017 :

תאריך14.09.2017 :
סימוכין500039591 :
נספח א'

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

)(5
כ.טוב מאוד
87-93
X

)(4
טוב
80-86

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

X

תזונה
פיזיותרפיה

X

ריפוי בעיסוק

X

עבודה סוציאלית
בריאות הסביבה

X

רוקחות

X

* -לא בוצעה בקרה בתחומים הבאים  :תזונה ,עבודה סוציאלית.

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

)(1
נכשל
0-65

לשכת בריאות מחוז תל-אביב

בית אבות משען רמת אפעל ) ( 23674
שדרות הארזים רמת אפעל
תאריך הבקרה09.08.2017 :

תאריך14.09.2017 :
סימוכין500039591 :

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

* רפואה89% :
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 מועסקים  3רופאים .המנהל הרפואי מומחה בפנימית ובגריאטריה .שני רופאי
הבית הם רופאים כללים שעברו השתלמות בגריאטריה.
אחד מרופאי הבית מבצע כוננויות במוסד.
למוסד מגיע יועץ פסיכיאטרי.
שאר הייעוצים מתבצעים בקופ"ח על פי הצורך.

החוזקים בעבודת הרפואה:
עבודת המנהל הרפואי
* המנהל הרפואי מומחה בפנימית וגריאטריה .מעורב מאד בטיפול בחולים

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

לשכת בריאות מחוז תל-אביב

בית אבות משען רמת אפעל ) ( 23674
שדרות הארזים רמת אפעל
תאריך הבקרה09.08.2017 :

תאריך14.09.2017 :
סימוכין500039591 :

* שני רופאי הבית מכירים היטב את החולים ומסורים לתפקידם

תחומים הטעונים תיקון ושיפור:
כללי
* יש לדווח על כל חולה מעל פצע לחץ מדרגה  3ומעלה לגריאטרית המחוזית

עבודת המנהל הרפואי
* יש להכין נוהל פנימי למניעת זיהומים

מעקב רפואי שוטף
* יש לשמור הפניות לבי"ח בתיק החולה

דו"ח אירוע חריג
* יש לציין במעקב הרפואי מתי התקשרו לרופא ואיזה הוראות נתן
* יש לדווח לרופא מיידית על כל ארוע חריג
* יש למלא דו"ח ארוע חריג על כל מקרה של קרע בעור

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"לLITAL.KENET@TELAVIV.HEALTH.GOV.IL :

לשכת בריאות מחוז תל-אביב

בית אבות משען רמת אפעל ) ( 23674
שדרות הארזים רמת אפעל
תאריך הבקרה09.08.2017 :
* טיפול סיעודי:

תאריך14.09.2017 :
סימוכין500039591 :

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 ולבוששמירת שלמות העור
תנועתיות ותנוחה
קשר עם המשפחה
עדכון מקצועי
הדרכה והערכת הצוות
טיפול בכאב
מניעת זיהומים
זכויות החולה
-

תיאור כללי:
במשען רמת אפעל דיור מוגן ) 330דיירים( ,מחלקת תשושים ,שתי מחלקות סיעודיות
ומחלקה אחת לתשושי נפש.
ביום הבקרה במחלקה לתשושי נפש  24מטופלים ובשתי המחלקות הסיעודיות 64
מטופלים ) .(35+29מתוכם  3מטופלות סיעודיות מורכבות על רקע פצע בדרגה
/3-4פצע סוכרתי .טרם נשלחה הבקשה לגריאטרית המחוזית לקבלת אישור להמשך
טיפול בהן במחלקה .שתי מטופלות נוספות עם פצע בדרגה  .2-3מטופלת עם פצע
בדרגה  ,2שני מטופלים עם פצע בדרגה  4 .1-2מטופלים עם פג 3 ,עם זונדה.
מטופל אחד עם חיידק עמיד לאנטיביוטיקה .נמצאים בטיפול בהתאם להנחיות משרד
הבריאות.
עמוד 9
רח' הארבעה  ,12תל אביב  -יפו  61203ת.ד.
טלפון 03-5634808 :פקס 03-5611532 :דוא"לLITAL.KENET@TELAVIV.HEALTH.GOV.IL :

לשכת בריאות מחוז תל-אביב

בית אבות משען רמת אפעל ) ( 23674
שדרות הארזים רמת אפעל
תאריך הבקרה09.08.2017 :

תאריך14.09.2017 :
סימוכין500039591 :

המטופלים נמצאים מחוץ למיטות .רובם משתתפים בהפעלה מחלקתית ,נראים נינוחים.
לבושים בבגדים אישיים ובהתאם לעונה.
חדרי המטופלים והשטחים הציבוריים מוארים ומאווררים .השטחים הציבוריים
מצולמים במערכת מצלמות במעגל סגור.
בתצפית בזמן ארוחת הצהריים במחלקה סיעודית ב' שתי כוחות עזר עמדו מעל ראשה
של מטופלת ודיברו בזמן שאחת מהן האכילה את המטופלת .נצפו אירועים נוספים של
האכלה בעמידה ועוד .במחלקה סיעודית א' ארוחת הצהריים התנהלה בנינוחות
ונעימות.
בתצפית על ההשכבה בסיעודית ב' :לא היתה הקפדה על שימוש בוילונות הפרדה ,על
החלפת כפפות בין מטופל למטופל וחיטוי ידיים ועל ניקוי איזור אינטימי אחרי
הפרשות.

כוח אדם:
מנהלת הסיעוד בעלת ניסיון וידע תחום .בשלושת המחלקות אחיות אחראיות
מוסמכות ,ותיקות ומנוסות .מתוך  18אחיות  9מוסמכות 5 ,בעלות תואר אקדמי.
בתחומים :מניעת זיהומים ופצעים יש נאמנות נושא עם הכשרה נדרשת .אין מהגרי
עבודה בקרב כוחות העזר .עדיין לא התקדם התהליך להשתלמות כוחות העזר.
כל חודש יש מחלקה תורנית אשר נותנת מענה לכלל דיירי הבית בין השעות  23עד
שעה  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:
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אומדן סיעודי ורישום אנמנזה
* יש לבצע אומדן התנהגותי מובנה למטופלים הרלוונטיים.

תרופות
* יש להקפיד על הכנת התרופות בסמוך לחלוקתן למטופלים.

הבטחת הסביבה
* יש להקפיד על מילוי כל הפרטים הנדרשים בדו"ח אירוע חריג כולל שעת הודעה לרופא ולמשפחה.
* בכל מקרה של קרע עור יש למלא דוח אירוע.

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.
* יש להקפיד על העברת מידע בין אנשי הצוות השונים באמצעות מחשב/מחברות קשר.

הזנה והאכלה
* יש לדחות את שעת מתן ארוחת צהריים ולהגיע לפערי זמן מאוזנים בין הארוחות.
* יש להדריך את המטפלים על האכלה נאותה ,תוך שמירה על כבוד המטופל.

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 מטופלים
שמסוגלים לבקש זאת.

היגיינה אישית ולבוש
* יש להקפיד על גזירת ציפורניים באצבעות כפות רגלי כל המטופלים.

שמירת שלמות העור
* יש לבנות בדחיפות תוכנית למניעת התפתחות פצעי לחץ ולהעבירה ללשכת הבריאות.
* יש להעביר את כל המטופלים עם פצע בדרגה מעל  3למסגרת טיפול מתאימה ולהודיע על כך ללשכת הבריאות.

תנועתיות ותנוחה
* יש להקפיד להתאים גובה השולחנות לכיסאות הגלגלים על מנת לשפר את היכולות התיפקודיות של המטופלים
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בזמן תעסוקה ואכילה.

עדכון מקצועי
* יש לקדם את נושא ההשתלמות לכוח העזר כנדרש בנוהל.
* יש לבנות תוכנית חת"ש שנתית ולשתף בה את אנשי הצוות הרב מקצועי בהעברת תכנים מקצועיים.

מניעת זיהומים
* יש לחזור על הדרכת כוחות העזר בנושא שמירה על היגיינת ידיים ולבצע תצפיות בזמן טיפול.
* יש לסיים תיעוד חיסוני כל העובדים כנדרש בנוהל משרד הבריאות.

זכויות החולה
* יש להקפיד לשמור על פרטיות וצנעת המטופל.
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92%

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:
במקום צוות יציב של שלושה פיזיותרפיסטים אשר נותנים שרות למחלקות הסיעודיות
ולתשושי הנפש .השרות ניתן חמישה ימים בשבוע  -ארבעה בקרים ופעמיים אחה"צ -
סה"כ  52ש"ש נטו .בשבוע יש שעת עבודה בודדת משותפת לכל הצוות .ישיבות צוות
מתקיימות ,על פי התיעוד ,אחת לחודש.

החוזקים בעבודת הפיזיותרפיה:
כוח אדם
* תקן כוח אדם  :מלא
* פריסת שעות  :יעילה

פרופיל המטופלים במוסד
* על פי טבלאות מעקב הטיפולים החודשיות ,מרבית המטופלים במחלקות הסיעודיות מקבלים טיפול פרטני ו/או
בקבוצה.

ארגון השרות
עמוד 13
רח' הארבעה  ,12תל אביב  -יפו  61203ת.ד.
טלפון 03-5634808 :פקס 03-5611532 :דוא"לLITAL.KENET@TELAVIV.HEALTH.GOV.IL :

לשכת בריאות מחוז תל-אביב

בית אבות משען רמת אפעל ) ( 23674
שדרות הארזים רמת אפעל
תאריך הבקרה09.08.2017 :

תאריך14.09.2017 :
סימוכין500039591 :

* מונה פיזיותרפיסט אחראי לכל מחלקה.
* כישורי מנהל/ת השרות עומדים בדרישות הנוהל.

אבחון פיזיקלי
* האבחון הפיזיקלי הראשוני מתבצע תוך  5ימים מקבלת המטופל.

מעקב פיזיקאלי ותיעוד הערכה תקופתית
* הערכות תקופתיות מלאות ומפורטות מתועדות בתדירות הנדרשת ומשקפות את מצבו העדכני של המטופל ,את
יישום תוכנית הטיפול ותוצאותיו.

הדרכה ,השתלמות ותקשורת בין צוותית
* נמצא תיעוד לקיומה של הדרכה מובנית לכל הצוות.
* הדרכת עובד חדש מתועדת ומאושרת בחתימתו על גבי טופס ייעודי.
* הפיזיותרפיסטים ,ע"פ תפקידם ,משתתפים בישיבות צוות רב תחומיות.

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

ציוד טיפולי
* קיים ציוד טיפולי כנדרש הנוהל ובנוסף לו.

תחומים הטעונים תיקון ושיפור:
ארגון השרות
* פעילויות מיוחדות לקידום איכות הטיפול )פרויקטים(  :אין
* יש להקפיד על מילוי יומיומי רציף של טבלת מעקב הטיפולים החודשית בכל אחת מהמחלקות.

אבחון פיזיקלי
* חשוב לבנות תוכנית טיפול בהתאם למטרות שנקבעו ,כולל התייחסות לתדירות טיפול מותאמת לכל מטופל,
ולעדכן בהתאם לשינויים החלים ביכולותיו
* במסגרת הערכה וטיפול בפיזיותרפיה חשוב להתייחס גם להתאמת הסביבה למטופל )לדוגמה -מיקום מיטה
וארונית למטופל לאחר אירוע מוחי(.

טיפול פרטני
* להוציא לפועל את תוכנית הטיפול כפי שנקבעה ,תוך שאיפה למיצוי הפוטנציאל התפקודי של המטופל.
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טכנולוגיה לישיבה וניידות
* יש להכניס לשימוש את טופס ההחלטה הראשונית על שימוש בהגבלת תנועה החדש גם למחלקת תשושי נפש.
* השולחנות בחדר האוכל והתעסוקה עדיין אינם מותאמים במבנה ובגובה לחלק מהמטופלים ,עובדה המונעת
תפקוד מייטבי.

הדרכה ,השתלמות ותקשורת בין צוותית
* קיים שימוש מועט במחברות הקשר במחלקות.
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91%

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

כוח אדם:
מרפאה בעיסוק ותיקה ומנוסה עובדת  20שעות שבועיות .היא עובדת יומיים או
שלושה ימים בשבוע לסרוגין.
 4מדריכות תעסוקה עובדות יחד  94.25שעות שבועיות .אחת עובדת יומיים בשבוע
ימים ארוכים.
שניה עובדת  5ימים בשבוע ,מתוכם יום אחד ארוך .שלישית עובדת  5ימים בשעות
הבוקר ורביעית עובדת יום אחד ארוך וימי שישי בשעות הבוקר.
בנוסף משובצים כל חודש מפעילים חיצוניים המעשירים את הפעילות במוסיקה,
הפעלה עם בע"ח ,ספרות ,תנ"ך ועוד.

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
* ביצוע מעקבים  :מעקבים מלאים ומעודכנים בתדירות הנדרשת
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ישום תכנית הטיפול
* התאמת אביזרים וסדים  :מותאמים סדים ,קיים מעקב ותיעוד ,מתקיימת הדרכת צוות בנושא
* פעם בשבוע מתבצעת קבוצה טיפולית יחד עם פזיותרפיסט ו 2טיפולים פרטניים.

הכרת מטופל חדש ע"י מדריכ/ת תעסוקה
* מלוי טופס קבלה למטופל חדש ,על כל סעיפיו ,בתוך שבוע  :מלא

פעילות בתעסוקה
* פעילות פרטנית  -התאמה גיוון ודווח  :קיימת פעילות מגוונת התואמת את צורכי המטופלים ויכולותיהם
* פעילות קבוצתית  -התאמה גיוון ודווח  :מתקיימת פעילות מגוונת מותאמת ומתועדת כנדרש
* קיימת פעילות תעסוקתית בשעות הבוקר ובשעות אחה"צ בכל המחלקות כמעט בכל יום.

תנאים פיזיים וסביבה
* באיזורי הפעילות קיימים לוחות פעילות ,לוחות התמצאות ושעונים המתאימים לדרישות.
* קיים חדר ריפוי בעיסוק בקומת הכניסה .הוא משמש כמשרד ולצורך ביצוע הערכות.
* התעסוקה מתקיימת בחדרי האכל שהינם מרווחים ומאווררים .יש מרפסת או חצר לכל מחלקה.
* יש לכל מדריכה פינת עבודה במחלקה וחדר משותף נמצא בקומה .3

ציוד ואביזרים
* ציוד ואביזרים לטיפול בריפוי בעיסוק  :קיים כנדרש
* ציוד ואביזרים להפעלה פרטנית  :קיים מותאם ומגוון
* ציוד ואביזרים להפעלה קבוצתית  :קיים מותאם ומגוון

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
* המרפא/ה בעיסוק משתתפ/ת בתוכניות החת"ש של המוסד ,מדריכה ומנחה את הצוות הרב מקצועי בנושאים
הקשורים לתחומי התערבותה.
* המוסד משמש כשדה קליני להכשרת סטודנטים ממקצועות הבריאות.

העשרה ונהלים
* פרויקטים מיוחדים  :מגוונים ומתקיימים על בסיס קבוע

תחומים הטעונים תיקון ושיפור:
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הערכה בקבלת מטופל  -קבלת מטופל חדש ע"י מרפא/ה בעיסוק
* הטופס הממוחשב שונה מטפסי משרד הבריאות ,יש להקפיד על מילוי כל הנתונים הדרושים.
* יש לבנות בהערכה הראשונית ובמעקבים תוכניות טיפול מפורטות ,מדידות וישימות ,עם מגוון מטרות טיפול
בהתאם לצרכים היחודיים של כל מטופל.

ישום תכנית הטיפול
* יש להרחיב את מעגל הנהנים מהתערבות טיפולית של המרפאה בעיסוק .יש דברים שנעשים אך לא מתועדים,
חשוב לתעד כל התערבות טיפולית.

פעילות בתעסוקה
* חדר סנוזלן וחדר מוסיקה נפלאים אך בשימוש מועט וחבל!

ציוד ואביזרים
* מומלץ מאד לרכוש טאבלטים ונגנים להשמעת מוסיקה מותאמת אישית לרווחת מטופלים במגוון מצבים.

העשרה ונהלים
* מדריכות תעסוקה שעדיין לא עשו הכשרה בסיסית יקבלו הרבה מקורס של אש"ל.
* חשוב לוודא שפרויקטים מיוחדים שהצוות משקיע בהם ,יהיו בעלי תפוקות ברמת המטופל הבודד

הערות לסיכום:
שרות ריפוי בעיסוק ותעסוקה עם צוות מסור ,פועל ברמה גבוהה.
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* בריאות הסביבה:

תאריך14.09.2017 :
סימוכין500039591 :

89%

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
-

תחומים הטעונים תיקון ושיפור:
מערכות אספקת מים קרים וחמים  -מים חמים ומקלחות
* טמפ' מים בקו חזרה  50מעלות צלזיוס.

מערכות אספקת מים קרים וחמים  -הגנת רשת מי שתיה
* צינורות גמישים ברחבי המטבח המשמשים לשטיפת משטחים ורצפות ללא אמצעי למניעת זרימה חוזרת.

איסוף פסולת ופינויה
* פינוי אשפה רגילה מהמטבח מתבצע לתוך דחסנית חשופה בקרבת המטבח.

חדרי האשפוז  -רווחה/צפיפות ,תנאי מגורים
* פחי אשפה ללא מכסה ודוושה כנדרש .
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* חסר מתקני נייר לניגוב ידיים בחדרי השירותים .

תחזוקת המחלקות  -חדרי כלים וכביסה
* חסר סבון נוזלי .

מכבסה וכביסה
* תזרים עבדוה לא תקין .

הכנת המזון ובישול  -עובדי מטבח/מבשלים
* רמת הניקיון בשירותים השייך לצוות טעונה שיפור.

הכנת המזון ובישול  -מטבח/ים  -מצב כללי
* רמת הניקיון במטבח טעונה שיפור .
* דלת הרשת קרועה ביציאה מהמטבח .
* דלת זכוכית סדוקה בסמוך למקרר קונדיטוריה.

הכנת המזון ובישול  -עמדות העבודה ומדורים במטבח
* אין הקפדה על סימון תאריך אחסון מוצרי מזון מוכן.
* הפשרת בשר בחדר קירור ירקות  #סדור פסול !
* אין הקפדה על ניקוי משטחי העבודה במדורים השונים לאחר סיום העבודה .
* סבוניות ריקות .
* על דגימות המזון לא מסומן פרטי המזון .
* חסר נייר לניגוב ידיים  ,עמדת שטיפת ידיים חסר מתקן נייר לניגוב ידיים .
* נעלי עובדים נמצאו במחסן כלים .
* כיסוי מזון מוכן באמצעות ניילון ולא במכסים מותאמים כנדרש.
* לחם חשוף באזור מכונת פריסת לחמים .
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* רוקחות:
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90%

הבקרה בתחום הרוקחות כללה את הנושאים הבאים:
כללי
כוח אדם
 פעילות הרוקח/ת במוסד חדר שירותי רוקחות במוסד רכש תרופות במוסד,ניהולן ,אחסונן וביעור תרופותניהול 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 אחראית שרותי רוקחות בהיקף משרה של  20שעות שבועיות וכן
רוקח נוסף בהיקף משרה של  12שעות שבועיות

החוזקים בעבודת הרוקחות:
פעילות הרוקח/ת במוסד
* השתתפות בהשתלמויות מקצועיות בתחום הפרמקותרפיה )ובגריאטריה בפרט( במהלך החמש שנים האחרונות :
בשנתיים אחרונות

שירותי רוקחות מוסדיים  -בקרה רוקחית במוסד
* ביצוע בקרה בכל מחלקה ותיעוד מלא ומפורט של ממצאיה  :אחת לשבועיים לפחות

אחסון תרופות במחלקות אשפוז
* הפרדה בין תכשירים שונים/חוזקים שונים  :כן
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תרופות אישיות במחלקות אשפוז
* סימון שם מטופל על תווית התרופות האישיות  :כן
* התכשיר בתוקף מיום הפתיחה  :כן

תחומים הטעונים תיקון ושיפור:
כוח אדם
* הרוקחת אינה עומדת במתכונת השעות עליה התחייבה .נציין כי על כל שינוי לעבור אישורנו טרם הביצוע

חדר שירותי רוקחות במוסד
* מקרר התרופות בחדר הינו מקרר בייתי .יש להחליפו למקרר פרמצבטי בהתאם לדרישות נוהל 126
* במקרר התרופות אין אוגר טמפ' .מנטרים הטמפ' בעזרת מדחום מינ'/מקס'
* בבוקר הביקורת לא תיעדו הטמפ' במקרר .מד החום הראה טמפ' מקס של  9.1מעלות .התבקשתם לבדוק
תקינות התרופות

שירותי רוקחות מוסדיים  -בקרה רוקחית במוסד
* בהתערבות הרוקחית אין תמיד הערה על נושא של הגבלה כימית

שירותי רוקחות מוסדיים  -ספרות מקצועית ומסמכים ישימים
* הודעות ה RECALLאינן ממוספרות ואין תמיד ציון תאריך ושעת הקבלה

אחסון תרופות במחלקות אשפוז
* בתמר אחד מארונות התרופות חשוך .יש להגביר התאורה
* אין מתעדים טמפ' נוכחית בחדר
* ברימון שקיות עירוי שונות מאוחסנות יחדיו ללא הפרדה
* ברימון טיפות עיניים ,אינהלציה ואגיספור מאוחסנים יחדיו ללא הפרדה

אחסון תרופות בקרור במחלקות אשפוז
* פורקים את אוגר הטמפ' כל יומיים .יש לפרוק האוגר על בסיס יומיומי ולתעד הפריקה ובדיקת תקינות הנתונים

תרופות אישיות במחלקות אשפוז
* נמצאה אריזת מתכת של אוגמנטין פתוחה ללא ציון תאריך הפתיחה

מתן תרופות במחלקות אשפוז
* רשימת התרופות האסורות בריסוק אינה ספציפית למחלקה
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* בתמר ,בשעות הבוקר ,בעגלת חלוקת התרופות ,תרופות מוכנות למתן בצהרים .יש להכין התרופות בסמוך
לשעת המתן
* בקרדקס מצויין כי מקבלים "מולטיויטמין" יש לציין במפורש את שם המולטיויטמין הניתן
* בתמר ,תרופות פרטיות אינן מסומנות ככאלה
* בתמר ,כותש וחוצה הכדורים נמצאו לא נקיים
* בשתי המחלקות נמצא כי מרסקים תרופות אשר בעלון לצרכן שלהן מצויין כי הדבר אסור .כך XATRAL XR ,ו-
SEROQUEL XR

בקרת סמים מסוכנים במחלקה
* אין תמיד מציינים על גבי העתק המרשם את תאריך קבלת הסם ומס' הדף בפנקס בו נרשמה קבלתו

*
*
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נספח ג'
תקן מול מצבה  -כוח אדם מקצועי  -רפואה סיעוד ומקצועות הבריאות
ל 102 -מיטות ברישוי ול 88-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

1.40
17.28
0.00
17.28
1.00
36.90
1.02
1.25
0.54
1.50
0.51
9.30
11.33

1.96
19.58
11.11
8.47
1.00
38.66
1.54
1.43
0.55
2.57
0.52
22.00
5.30

0.56
2.30

40.67
13.35

-8.80
0.00
1.76
0.52
0.18
0.01
1.07
0.01
12.70
-6.03

-50.97
0.00
4.79
51.45
14.40
1.85
71.87
3.67
136.55
-53.22

חישוב התקן הוא בשעות שבועיות ולא באחוזי משרה .למקצועות,רוקח/ת,קלינאי/ת תקשורת.
אחיות = מעשיות  +מוסמכות.
אחיות מוסמכות כולל בתוכו את תפקידי הניהול הסיעודי.
שעות יעוץ ותקינה לחודש.
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נספח ג'
תקן מול מצבה  -כוח אדם מנהלי ומשקי
ל 102 -מיטות ברישוי ול 88-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

תקן כוח אדם
נדרש מינימלי
ברוטו

כוח אדם בפועל
ברוטו

פער

פער באחוזים

0.91

1.00

0.09

9.89

0.91
0.70
0.70
0.91
2.80
4.50
0.47
0.25
0.91

1.00
0.70
0.70
0.91
2.80
4.50
0.47
0.25
1.00

0.09
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.09

9.89
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
9.89
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נספח ד '
רמת איכות הטיפול
 0.00:מתאריך 25.09.2016:
ניקוד אחרון לפי בקרה אחרונה
56.50
ניקוד מותאם אחרון לפי בקרה אחרונה :
שיוך לפרוגרמה חדשה על פי הצהרת המוסד :
זמן הרישוי טרם הבקרה הנוכחית  24:חודשים תאריך סיום הרשיון 01.09.2019 :
התאמת המחלקה לתשושי נפש לתנאי המכרז:
תאריך הבקרה 09.08.2017 :
התאמת המחלקה לתשושי נפש לתנאי המכרז לפי הבקרה הנוכחית  :כן BC

ניקוד

אמות מידה לרמת איכות הטיפול
סכום ציוני הבקרה

23.50

בריאות הסביבה

4.00

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

4.00

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(

43.50
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