גירסה 00001:
תאריך ראשון הפצה לאינטרנט23.07.2015 :
תאריך אחרון הפצה לאינטרנט23.07.2015 :

דו"ח בקרה מיום 22.06.2015
במוסד :בית אבות עירוני בית אליסיה
בישוב :ירושלים ,מחוז ירושלים

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

לשכת בריאות מחוז ירושלים

תאריך22.07.2015 :

לכבוד
ד"ר גורביץ סרפימה
מנהל/ת רפואי/ת
בית אבות עירוני בית אליסיה )קוד מוסד (23689
המצור 1
ירושלים 92544

סימוכין500038665 :

ד"ר נכבד/ה,
הנדון :סיכום הבקרה ב"בית אבות עירוני בית אליסיה" מיום 22.06.2015
מצ"ב דו"ח הבקרה שנערכה במוסדכם ,ביום .22.06.2015
המנהל הרפואי מתבקש להעביר עותק מדו"ח זה לחברי הנהלת בית החולים הסיעודי-גריאטרי )למנהל
האדמיניסטרטיבי ולמנהלת הסיעוד  -אחות ראשית(.
המנהל האדמיניסטרטיבי מתבקש להודיע ללשכת הבריאות המחוזית )גריאטר המחוז( ,בצירוף העתק לרופא
המחוז/נפה ולאגף לגריאטריה ,על ביצוע תיקון התחומים הטעונים שיפור מיידי וצפי לתיקון שאר התחומים
הטעונים שיפור ,וזאת תוך חודש ימים מעת קבלת דו"ח זה ,תוך התייחסות מפורטת לממצאי הבקרה עפ"י סדר
התחומים המצוין בדו"ח עצמו.
יש לציין כי חישוב כוח אדם מהנהלי הוא עבור המוסד כולו.
בברכה,

העתקים:
מר משה ברסימנטוב ,מנכ"ל משרד הבריאות,ירושלים.
ד"ר ורד עזרא ,ראש מנהל רפואה )בפועל( ,משרד הבריאות ,ירושלים.
ד"ר אהרון כהן ,ראש אגף גריאטריה ,משרד הבריאות ,ירושלים.
ד"ר דרור גוברמן ,הממונה על הרישוי ,משרד הבריאות ,ירושלים.
ד"ר פנחס ברקמן ,מנהל המחלקה לשירותים מוסדיים ,אגף גריאטריה ,ירושלים.
ד"ר אירית לקסר ,מנהלת מח' לסטנדרטים ואכיפה ,אגף גריאטריה.
ד"ר חן זמיר שטיין ,רופאה מחוזית ,לשכת בריאות ירושלים מחוז ירושלים.
ד"ר רפי אלישע ,מ"מ גריאטרית מחוזית ,לשכת בריאות ירושלים מחוז ירושלים.
מר יוחנן סמואל ,מרכז בכיר לנתוני בקרה ואיכות בגריאטריה ,אגף גריאטריה ,ירושלים.
גב' אתי מרקוביץ ,ממונה תאום ארגון ובקרה ,אגף גריאטריה ,תל-אביב.
גב' אביגייל וייס ,מפקחת ארצית על המעונות ,משרד הרווחה.
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.1

בתאריך  22.06.2015נערכה בקרה לפני חידוש רישוי ,בבי"ח הגריאטרי ,ע"י צוות מחוז ירושלים .הבקרה
היתה "בקרה מתוכננת".

.2

במהלך הבקרה נבחנו הטיפול הרפואי ,הסיעודי ,מקצועות הבריאות וכן השירותים האחרים הניתנים
למטופלים המאושפזים בבית  -החולים.

.3

המנהל/ת הרפואי/ת  :ד"ר גורביץ סרפימה מ.ר.28636.

להלן הרכב הצוות ותחום בקרתו:
.4
מר ד"ר אלישע רפי ,רופא אחראי בקרה  -מחוז ירושלים.
* רפואה
* טיפול סיעודי

-

גברת בר לריסה ,אחות מפקחת בקרות.

* תזונה

-

גברת זהורית שייחי ,מרכזת תחום בקרה.

* פיזיותרפיה

-

גברת קפלון ענת ,מרכזת תחום בקרה.

* ריפוי בעיסוק

-

גברת קלברמן חגית ,מרכזת תחום בקרה.

* עבודה סוציאלית

-

גברת רונית ארנפרוינד ,מפקחת בקרות.

* בריאות הסביבה

-

גברת קוגן אלינה ,מפקחת בריאות הסביבה.

* רוקחות

-

גברת נדא עליאן. ,

כללי:
"בית אליסיה" הינו בית אבות הממוקם בשכונת קטמון הישנה.
בית האבות הערוני "בית אליסיה" הינו בית אבות משולב ,בו פועלות  2מחלקות
לתשושים )תשושים רגילים ותשושים קשים( ברשיון משרד ההרווחה וזאת בנוסף
למחלקה הסיעודית ברישיון משרד הבריאות.
המבנה בו ממוקם המוסד לא נבנה לצורך שימוש כבית אבות ובמהלך השנים עבר מספר
פעמים שיפוצים והתאמות .כיום המבנה לא עונה לדרישת הפרוגרמה החדשה.
המחלקה הסיעודית קטנה וצפופה ,אולם האווירה ביתית ומשפחתית.

לבי"ח רישיון ל 24 -מיטות מהן:
סה"כ מיטות במח' סיעודיות:

24
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תמהיל מאושפזים:
להלן תמהיל המאושפזים במחלקות הסיעודיות/תשושי נפש:
שם מחלקה
סיעודית א
סה"כ

מס'
מס'
שם
מחלקה מיטות מאושפזים
בפועל
במוסד ברישוי
24
24
24
24

מס'
סיעודיים
24
24

מס'
תשושי
נפש
0

מס'
סיעודי
מורכב
0

בבי"ח
מס'
מס'
שיקומים תשושים כללי

0

סה"כ שהו במחלקות  24מאושפזים בפועל.
להלן תמהיל המאושפזים לפי הגורמים המממנים הבאים:
 22מטופלים במימון משרד הבריאות.
 1מטופלים במימון פרטי.
 1מטופלים במימון גורם אחר.
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מכרז הקודים:
המוסד הצטרף ל"-מכרז הקודים".

פרוגרמה:
על פי הצהרת המוסד ,המוסד אינו בנוי על פי הפרוגרמה החדשה ,נושא זה לא נבדק בבקרה.

אישור כיבוי אש:
אישור כיבוי אש בתוקף עד תאריך.31.12.2015 :

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

נקודות נוספות לציון:
המאפיינים הדמוגרפיים של מטופלים במוסד 90% :מהמטופלים הינם יוצאי מדינות
ברית המועצות לשעבר ,דוברי רוסית והפעילויות מתקיימות בהתאם .רוב המטופלים
של המחלקה הסיעודית הינם מטופלים וותיקים של המחלקות לתשושים במוסד ,שמצבם
הדרדר ועברו למחלקה הסיעודית.
מצ"ב נספח א'  -טבלה הכוללת הערכות צוות הבקרה ,נספח ב' בו פירוט ממצאי הבקרה ,נספח ג' -פירוט כ"א
ונספח ד'  -רמת איכות הטיפול.
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נספח א'

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

)(5
כ.טוב מאוד
87-93

רפואה
סיעוד

X

תזונה

X

פיזיותרפיה

X

ריפוי בעיסוק

X

עבודה סוציאלית

X
X

בריאות הסביבה
רוקחות

)(4
טוב
80-86
X

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

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

* רפואה85% :
הבקרה בתחום הרפואה כללה את הנושאים הבאים:
כללי
כוח אדם
עבודת המנהל הרפואי
קשר עם משפחות
רופא בית
איכות הרשומה בקבלה הרפואית של המטופל
מעקב רפואי שוטף
הוראות רפואיות והוראות למתן תרופות
בדיקות מעבדה
בדיקה תקופתית אחת ל  3 -חודשים
פעילות צוות רב מקצועי במחלקה
דו"ח אירוע חריג
תיקי מטופלים שעזבו את המחלקה )כולל פטירות(
רפואה מונעת ורפואה פליאטיבית
-

החוזקים בעבודת הרפואה:
כללי
* קיימת תקשורת ברמה טובה בין אנשי הצוות השונים.
* למוסד ישנה קלינאית תקשורת.
* רופאת הבית מנוסה מאוד בתחום ומכירה היטב את המטופלים.
* למוסד יש יועצים חיצוניים.

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
* תעוד הייעוצים בתחום גריאטריה  :מלא
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איכות הרשומה בקבלה הרפואית של המטופל
* תרופות בקבלתו ,תיאור תרשים  : EKGרישום מלא

דו"ח אירוע חריג
* רישום בדו"ח אירוע חריג ע"י רופא והמעקב אחר תוצאותיו  :תקין

תחומים הטעונים תיקון ושיפור:
כללי
* יש לתת מקום משמעותי יותר לנושאים גריאטרים בדיונים המקצועיים.
* יש להכיר את נהלי האגף לגריאטריה.
* יש להקפיד ולדווח ללשכת הבריאות במידה וישנם פצעי לחץ בדרגה .3-4
* המנהלת רופאית היא גם רופאת הבית ואינה מומחית בגריאטריה.

קשר עם משפחות
* דיון בקבלה/תקופתי ,על מצבי סוף החיים ,קיום הנחיות מקדימות  :חלקי )או ללא תיעוד(

הוראות רפואיות והוראות למתן תרופות
* בדיקה תקופתית של רישום תרופות לטיפול הניתן בפועל והתייחסות ל"ריבוי תרופות"  :חלקי

פעילות צוות רב מקצועי במחלקה
* נימוק ודיון בצוות רב מקצועי על שימוש באמצעים מגבילים או אמצעים לייצוב ותמיכת המטופל כשגרת טיפול :
חלקי

רפואה מונעת ורפואה פליאטיבית
* מוודא מתן חיסונים קבועים ותקופתיים לצוות המטפל )חדש וותיק( ונותן לצוות הסברים  :לא קיים
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89%

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:
המחלקה קטנה ובה אווירה ביתית ,משפחתית וחמה.
בחדרי המטופלים יש ריבוי תמונות אישיות וחפצים אישיים .רוב החדרים הם לשני
מטופלים ,אך ישנם גם חדרים בהם מתגוררים  4מטופלים.
רמת הניקיון במחלקה טובה מאוד ,רמת התחזוקה טעונת שיפור  -צבע הקירות בחלק
מהחדרים מתקלף ,במשקופי הדלתות יש סימני חלודה וכו'.
כל המטופלים נצפו לבושים בביגוד אישי ,נקי ותואם לעונה.
בשטחים הציבוריים ובחדר האוכל ,אשר משתמש גם כחדר יום ,מוצגים עבודות יד של
המטופלים ותמונות מאירועים חברתיים.
ניכר היחס החם ,המכבד ומכובד של צוות המטפלים לכל המטופלים .רוב אוכלוסיית
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המוסד הינה דוברת רוסית ,לכן רוב הצוות למד מילים חשובות בשפה הרוסית כדי
לתקשר טוב יותר עם המטופלים.
ביום הבקרה במחלקה נכחו  24מטופלים ,ברישיון  5 ,24-מטופלים בהזנה
אנטראלית 2 ,מטופלים על פצע לחץ דרגה .1-2

כוח אדם:
האחות הראשית התחילה את תפקידה לפני כשנה ,הינה אחות מוסמכת אקדמאית ובעלת
ידע וניסיון רב בתחום הסיעודי.
אחות אחראית מחלקה ,הינה אחות מעשית ,בעלת וותק במוסד מעל  20שנה ,מכירה
היטב את המטופלים ואת משפחותיהם ,תורמת רבות לצוות הרב מקצועי של המחלקה
בתהליך קבלת החלטות טיפוליות .כל צוות האחיות במוסד הינו מורכב מאחיות
מעשיות ,למעט אחיות מוסמכות.
במוסד יש אחות נאמנת נושא טיפול בפצעים.
סה''כ משרות האחיות עומדות בתקן ,אולם מבוססות בעיקר על אחיות מעשיות.
תקני המטופלים עומדים בדרישות משרד הבריאות.

החוזקים בעבודת הטיפול סיעודי:
כללי
* למרות המבנה המיושן מורגשים המאמצים להקנות אווירה ביתית וחמה.
* נעשתה עבודת צוות יסודית תוך התייחסות להערות מהבקרה הקודמת.
* נרכשה עגלת החייאה חדשה ומתבצע מעקב לפי נהלי משרד הבריאות.

כוח אדם
* קיים צוות יציב ותחלופת הצוות נמוכה.

מעקב סיעודי
* המעקב הסיעודי רציף והתיעוד כנדרש.

תקשורת
* ניכרת עבודת צוות רב מקצועי טובה וממוקדת במטופל ובמשפחה .התקשורת בין אנשי הצוות מתבצעות
באמצעות מחשב ותקשורת ישירה.

תנועתיות ותנוחה
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* קיימת התייחסות רב מקצועית לנושא הגבלה פיזית.

עדכון מקצועי
* הוקמו ועדות מקצועיות בנושאים שונים.
* מתקיימת פעילות חת"ש בהיקף רחב.

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

מניעת זיהומים
* ניכרת מודעות לנושא מניעת זיהומים.

זכויות החולה
* מתקיימת פעילות חברתית מחוץ למוסד אשר תורמת לשיפור איכות חיי המטופלים.
* במוסד מתקיימים פרויקטים בשיתוף הצוות הרב מקצועי והצוות הסיעודי.

תחומים הטעונים תיקון ושיפור:
כוח אדם
* בראש כל מחלקה צריכה לעמוד אחות מוסמכת בהתאם לדרישות הנוהל.

אומדן סיעודי ורישום אנמנזה
* אין התייחסות לנושא כאב בקבלת המטופל.
* ברשומות הסעודיות ,יש להקפיד על חתימת אחות ברורה כנדרש בנוהל.
* בקבלת המטופלים למוסד יש לקיים שיחה לתיאום ציפיות עימו ועם משפחתו ולתעד את תוכן השיחה ברשומות.

תכנית טיפול בקבלה לאשפוז
* יש להקפיד על בניית תכנית טיפול ראשונית תוך  72שעות מיום הקבלה למוסד.
* בתוכנית טיפול ,יש להתייחס לבעיות ייחודיות של מטופל.
* בתוכנית הטיפול יש להתייחס להיבטים הקשורים לבעיות התנהגות ותקשורת בחולים הרלוונטים

מעקב סיעודי
* תיעוד המעקב הסיעודי לוקה בחסר.
* יש להקפיד על תיעוד מעקב פצעי לחץ בתדירות הנדרשת ע"פ נוהל.
* יש לערוך אומדן כאב בתדירות המותאמת למצבם של מטופלים הסובלים מכאב.
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הבטחת הסביבה
* יש להקפיד על מילוי כל הפרטים הנדרשים בדו"ח אירוע חריג כולל שעת הודעה לרופא ולמשפחה.

הפרשות
* יש לבנות תוכנית לשימור שליטה על סוגרים לחולים הרלוונטיים מעבר ללקיחתם בצורה יזומה לשירותים.
* יש לעקוב אחרי מתן שתן אצל מטופלים הנמצאים אם קטטר.
* מעקב יציאות הוא יומי ,מומלץ לעבור לרישום שבועי או חודשי ,אשר נותן תמונה של רצף.

תנועתיות ותנוחה
* יש לתעד על גבי טופס מובנה ביצוע שינויי תנוחה.

קשר עם המשפחה
* יש לקיים שיחות יזומות עם המשפחות ולתעד את השיחות ברשומה מתאימה.

עדכון מקצועי
* יש לאפשר השתתפות אנשי צוות בימי עיון והשתלמויות מקצועיות בגריאטריה ,גם מחוץ למוסד.
* יש להעלות את מודעות הצוות לנושא כאב.

טיפול בכאב
* יש לערוך אומדן כאב לכל מטופלי המחלקה בתדירות של לפחות פעם בשבוע.

זכויות החולה
* יש להדריך את המטפלים על האכלה נאותה ,תוך שמירה על כבוד המטופל.

הערות לסיכום:
איכות הטיפול הסיעודי הינה טובה.
ישנה התייחסות לרוב ההערות מבקרה קודמת.
יש להמשיך ולהשקיע את המאמצים הדרושים לקליטת אחיות מוסמכות למוסד.
יש לאפשר לאנשי הצוות הסיעודי לצאת להשתלמויות וימי עיון להעשרת הידע
המקצועי.
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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
-

כוח אדם:
הדיאטנית בבקרה ,התחילה את עבודתה במוסד לפני כחודש ,מחליפה את דיאטנית
המוסדבאופן זמני.
עובדת יומיים בשבוע ,סה"כ  6ש"ש.

החוזקים בעבודת התזונה:
כללי
* מתבצע פרויקט עצירות רב מקצועי ,מומלץ לבנות נוהל עבודה פנימי ,להטמעה ולאפשר המשך יישום התהליך.

ניהול כוח אדם
* רצף הטיפול התזונתי נשמר למרות שינויים בכח אדם בשירות הדיאטה.

איכות ובטיחות המזון
* עבודת המטבח באופן כללי מתבצעת היטב ,תוך קשרי עבודה עם תחום התזונה.

הגשת ארוחות צהריים  -תצפית
* בישול מגוון בסגנון ביתי ,הגשה אסטטית ,כמות מתאימה.
* בתצפית ,נראה כי מנת הבלנדר מוגשת כראוי ,מבחינת מרקם ,גודל מנה ,צבע והצלחת.

תחומים הטעונים תיקון ושיפור:
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כללי
* במתן הזנה אנטרלית ,אין צורך במתן מולטיויטמין.
* מומלץ לעבוד בשיתופי פעולה רב מקצועיים ולקיים פרוייקטים מחלקתיים בנושא מזון והזנה ,כמו כן לבצע הדרכות
לצוות הסיעודי.

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

איכות ובטיחות המזון
* על הדיאטנית לערוך ולתעד תצפיות אכילה.
* על הדיאטנית להקפיד לקיים תהליכי אבטחת איכות ובטיחות המזון ,על פי תוכנית שנתית מובנת ,כפי שהוחל
במוסד.

בדיקת התפריט השבועי  -רישום מול יישום
* יש להקפיד לתת מדי יום  2מנות פרי מגוונות.
* מרקם רגיל :יש לתת מדי ערב ממרח ולרשום בתפריט את הממרח הניתן ) 7סוגים בשבוע( -ראה נוהל תזונה
.500-8

גודלי מנה/גיוון
* בארוחת מנחה ,יש לבנות את התפריט ולפעול בהתאם לנוהל החדש.
* ג'ילי לא יכול להיחשב כמנת פרי בארוחת הצהריים.

רשומות מחלקתיות
* על הדיאטנית לנהל מעקב מטופלים במצב תזונתי לא תקין.

הגשת ארוחות צהריים  -תצפית
* יש לתעד לפחות אחת לרבעון סיכום ביקור הדיאטנית בארוחת ערב.

התנהלות הטיפול התזונתי מטופל במצב תזונתי לא תקין  -תיעוד ומעקב
* על הדיאטנית לציין תאריך מעקב בגיליון התזונה .יש אפשרות להשתמש בתוכנה לשם כך.
* נבנה נוהל פנימי בנושא "יישום המלצות דיאטנית להעשרות תזונה" ,מומלץ להטמיע את הנוהל ולפעול בהתאם.

הערות לסיכום:
ניכר כי הדיאטנית משתלבת בצוות הטיפולי במחלקה ,כמו כן ממשיכה בתהליכים
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שהחלו במחלקה.
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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 החולים מחלקה סיעודית אחת ושלוש מחלקות של תשושים .מכון הפיזיותרפיה
נמצא בקומת המרתף.

כוח אדם:
בבית החולים עובד פיזיותרפיסט אחד בהיקף של  16שעות שבועיות .בימים א' ו-
ד' בשעות הבוקר ,ביום ה' אחר הצהריים.
לעזרתו עובד כוח עזר בהיקף של  12שעות שבועיות .כוח העזר עובד ביחד עם
הפיזיותרפיסט.

החוזקים בעבודת הפיזיותרפיה:
ארגון השרות
* פריסת השרות השבועית יעילה.
* קיימת תוכנית עבודה ידועה לכולם.
* קיים רישום מרוכז של הטיפולים הניתנים מידי יום.
* מתקיימות פעילויות מיוחדות לקידום הטיפול .מתקיים פרויקט מעבר בטוח ,פרויקט מעקב ישיבה משותף עם
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הסיעוד.

אבחון פיזיקלי
* האבחון הפיזיקלי ברשומת המטופל מלא ומפורט כנדרש.

טיפול פרטני
* היקף מטופלים פרטנית במחלקה הסיעודית 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.

טכנולוגיה לישיבה וניידות
* מתקיימת התאמה בין הישיבה ושולחן האוכל לצרכים התפקודיים של המטופלים.
* הפיזיותרפיסט מעורב בהחלטות על שימוש באמצעי הגבלה.
* הפיזיותרפיסט מעורב בהמלצה /הזמנה של ציוד.
* הפיזיותרפיסט בעל הכשרה בנושא טכנולוגיה לישיבה וניידות.

הדרכה ,השתלמות ותקשורת בין צוותית
* מתקיימת הדרכה פרטנית לעובד חדש.
* נמצא תיעוד לקיומה של הדרכה מובנית לכל הצוות.
* קיימת רשימת הליכה חתומה בפועל.

תחומים הטעונים תיקון ושיפור:
ארגון השרות
* הפיזיותרפיסט נדרש להשלים קורס על בסיסי בגריאטריה כנידרש בנהלים.

טכנולוגיה לישיבה וניידות
* להשלים את מגוון כסאות הגלגלים ,לחדש ולהעשיר את ציוד העזר ולדאוג לתקינות הציוד הקיים.
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תנאים פיזיים
* חדר הפיזיותרפיה נמצא במקלט ,ללא חלונות וללא איוורור מספק.
* להשמיש את שירותי הנכים ליד חדר הפיזיותרפיה.

ציוד טיפולי
* יש להשלים ציוד טיפולי כנידרש בנוהל.

הערות לסיכום:
הפיזיותרפיסט מכיר היטב את המטופלים .הטיפול הניתן על ידו מקצועי ומסור.
לאפשר לפיזיותרפיסט לצאת להשתלמויות בתחום הגריאטריה.
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90%

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

כוח אדם:
ריפוי בעיסוק -במוסד מרפאה בעיסוק ,שמשמשת מנהלת השירות ,בעלת ותק מקצועי
של יותר מ 40-שנה ו 17 -שנה במקום .בעלת תואר מוסמך בבריאות הציבור ,עם
נסיון רב בתחום הגריאטרי ועברה השתלמויות רבות בתחום .עובדת יומיים בשבוע,
סה"כ  6ש"ש.
תעסוקה -במוסד  2מדריכות תעסוקה .מדריכה אחת בעלת ותק מקצועי של  25שנה ו-
 13שנה במקום ,השניה בעלת ותק מקצועי של  18שנה ו 3.5 -שנים במקום .הן
עובדות בחלקי משרה שונים בשעות הבוקר ואחה"צ .בנוסף 3 ,פעמים בחודש ,מעבירה
מדריכת תעסוקה ממחלקת תשושים פעילות במשך שעה וחצי .סה"כ תעסוקה  19.5ש"ש.

החוזקים בעבודת הריפוי בעיסוק:
הערכה בקבלת מטופל  -קבלת מטופל חדש ע"י מרפא/ה בעיסוק
* ההערכה מתבצעת כנדרש .כוללת אבחון מוטורי וסנסורי ,אבחון קוגניטיבי והערכת .A.D.L
* תחום הריפוי בעיסוק ממוחשב בתוכנת "פרדיגמה" וכל הדיווחים מתבצעים במחשב .התקשורת בין אנשי הצוות
ממוחשבת באופן חלקי ומתבצעת גם דרך מחברות קשר.

הערכת מעקב בקבלת מטופל
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* 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 כוללת טיפולים ארוכי טווח למספר מטופלים וכן התערבויות קצרות מועד,
לפי הצורך ,התאמות סדים ,התאמת פעילות ,תצפיות אכילה ועוד .עד לפני כ 3-חודשים העבירה קבוצה לדוברי
האנגלית במחלקה.
* ניתנה הדרכה חוזרת למטפלים לגבי הרכבת סדים ,נכתבו הוראות הרכבה חדשות ,הנמצאות במקום ישיבת
המטופלים והועבר חת"ש בנושא.

פעילות בתעסוקה
* הפעילות בתעסוקה מתקיימת ע"י מדריכות התעסוקה  5בקרים בשבוע ופעמיים בשבוע גם בשעות אחה"צ.
הפעילות פרטנית וקבוצתית וכוללת פעילות מוטורית ,אקטואליה ,קבוצת נושא ,משחקי חברה ,טיפוח החן ,גינון,
יצירה ,גריה חושית ,העלאת זכרונות ועוד.
* פעם בחודש יש הפעלה באמצעות בעלי חיים ע"י מפעילה חיצונית .בימי שישי מתקיימת קבלת שבת ע"י רב
המתנדב במחלקה.
* במחלקה עובדים ,פעמיים בשבוע 2 ,בחורים עם מוגבלות שכלית התפתחותית ,שמקבלים הדרכה מהמרפאה
בעיסוק ועוסקים בעזרה בהאכלות וסיוע בתעסוקה.

תנאים פיזיים וסביבה
* במקומות ההפעלה קיימים לוחות התמצאות ,לוחות פעילות ,שעון ,וקישוט סביבתי ואקטואלי הכולל תצוגה של
עבודות המטופלים.
* קיימים ארונות או פתרונות אחסון באזור הפעילות.
* קיים לוח התמצאות רב תרבותי.
* קיימת אווירה נעימה וביתית בחדרי המטופלים.
* התעסוקה מתקיימת בחדר האוכל שהינו מואר ,מאובזר ומתאים לצורך ההפעלה.

ציוד ואביזרים
* קיים ציוד עשיר ברפוי בעיסוק הכולל אמצעי הערכה פורמאליים ,ציוד לטיפול סנסומוטורי ,ציוד לטיפול קוגניטיבי,
אביזרי עזר ל ADLוסדים.
* קיים ציוד נלווה הכולל טלוויזיה במסך רחב ,מערכת שמע ו .DVD
* קיימות ערכות נושאים מגוונות עשירות ומתחדשות.
* קיים ציוד מתקדם לריפוי בעיסוק ,הכולל מחשבים ותוכנות מתאימות כמו "סביון" .בנוסף נמצאת תוכנת ה"סקייפ"
בשימוש ,לצורך קיום תקשורת בין המטופלים לבני משפחותיהם.
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* קיים ציוד מגוון ומותאם להפעלה פרטנית וקבוצתית בתעסוקה .חלק מאמצעי ההפעלה והמשחקים יוצרו ע"י
מדריכות התעסוקה ,בהדרכת המרפאה בעיסוק והם מותאמים לצורכי האוכלוסיה.

הדרכה ותקשורת
* מנהל/ת שירות הריפוי בעיסוק והתעסוקה מקיימת ישיבות צוות עם מדריכות התעסוקה לפחות אחת לחודש
כנדרש בנהלים .קיים דיווח כנדרש.
* קיימים רישומים המעידים על קיום פגישות הדרכה פרטנית של מנהלת שירות הריפוי בעיסוק עם מדריכות
התעסוקה.
* המרפא/ה בעיסוק משתתפ/ת באופן קבוע בישיבות הצוות הרב מקצועי .עדות לכך קיימת ברישומים.
* שירות הריפוי בעיסוק משתתף בתוכנית ההדרכה התוך מוסדית .בחודש נובמבר  2014העבירה המרפאה
בעיסוק הדרכה בנושא סדים ובחודש מאי  2015העבירה הדרכה בנושא אכילה עצמאית.
* המרפאה בעיסוק מדריכה עולים חדשים המתנדבים במחלקה.

העשרה ונהלים
* המרפאה בעיסוק בעלת תואר מוסמך והשתתפה במהלך השנה במספר ימי עיון מקצועיים בתחום הגריאטרי.
* מדריכת התעסוקה השתתפה ,בשנה האחרונה ,ביום עיון למדריכות תעסוקה מטעם משרד הבריאות ויצאה ליום
תצפית במוסד גריאטרי שונה.
* המרפאה בעיסוק פיתחה ,בסיוע מדריכת התעסוקה ,סינרי גריה ומשחקים מוטוריים .התקיים פרוייקט " בית
קפה" ,טיולים וימי "תרבות".

תחומים הטעונים תיקון ושיפור:
הערכה בקבלת מטופל  -קבלת מטופל חדש ע"י מרפא/ה בעיסוק
* חלק ממטרות הטיפול וההתערבות מנוסחות עדיין באופן כללי ובצורה לא מדידה.

ישום תכנית הטיפול
* מומלץ לקיים טיפול קבוצתי בריפוי בעיסוק.
* קיים דיווח חודשי על ההתערבות הטיפולית בריפוי בעיסוק ,אולם התיעוד דל במידע.
* לא נמצא מעקב שבועי על הרכבת הסדים במחלקה.

הכרת מטופל חדש ע"י מדריכ/ת תעסוקה
* טופס הקבלה למטופל חדש לתעסוקה חלקי ולא מכיל בתוכו את כל המידע הנדרש עפ"י הנהלים.

פעילות בתעסוקה
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* בבדיקת תיעוד עבודת מדריכת התעסוקה ,נמצא שחסרים דיווחים למספר מטופלים ,עפ"י התדירות הנדרשת
בנהלים.
* בבדיקת תיעוד עבודת מדריכת התעסוקה ,נמצאו דיווחים חסרים על מספר קבוצות נושא.

תנאים פיזיים וסביבה
* חדר הריפוי בעיסוק ממוקם בתוך חדר הפיזיותרפיה .החדר מרוחק מהמחלקה ומקשה על הנגישות אליו וכן קיים
קושי לקיים בו טיפולים ,הדורשים סביבה שקטה .בשל כך משמש החדר בעיקר כמשרד )הערה חוזרת(.

הערות לסיכום:
יש צורך בהטמעת הנהלים החדשים בריפוי בעיסוק ,בעיקר בתחומי התיעוד וכתיבת
נהלים פנימיים.
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94%

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:
המחלקה הסיעודית במוסד הגריאטרי "בית אליסיה" נמצאת במבנה עם מחלקות
לתשושים בפיקוח משרד הרווחה.
הבניין מיושן אך עם זאת ,האווירה בו ביתית ונעימה.
מספר המטופלים במחלקה .24-
הרשומות המקצועיות מתועדות בתוכנת פרדיגמה.

כוח אדם:
במוסד ישנה עו"ס אחת בהיקף משרה של  75%לכלל מחלקות הבית .למחלקה הסיעודית
מיועדות  10שעות שבועיות ,יש להקפיד כי שעות אלו יישמרו לטיפול במטופלי
המחלקה הסיעודית בלבד.
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העו"ס עובדת בפריסת ימים א-ה ,בשעות הבוקר והצהריים.
העו"ס בעלת וותק מקצועי של  10שנים וותק מוסדי  8.6שנים.
העו"ס בעלת וותק מקצועי רב וחולקת את הידע המקצועי עם הצוות הרב מקצועי.

החוזקים בעבודת העבודה סוציאלית:
קבלת מטופל והסתגלות
* קבלת המטופל ובני משפחתו מתבצעת באופן מקצועי ומכבד.

פעילות מקצועית של העובד הסוציאלי
* העו"ס שותפה באופן מלא בהעברות מטופלים בין המחלקות השונות .העו"ס שותפה לחשיבה על מיקום המטופל
בשולחן האוכל והתאמתו לחדר.
* ראוי לציין את עבודת העו""ס ומעורבותה הרבה לשיפור איכות חיי המטופל ושיתוף המשפחות.

תצפית חדרים ושטחים ציבוריים
* האכלת המטופלים בארוחת הצהריים התבצעה בצורה סבלנית ומכבדת.

פעילות העו"ס בתחום הקבוצתי והקהילתי
* מתקיימת קבוצת מטופלים צלולים משותפת למחלקת תשושים ומחלקה סיעודית .מדובר בקבוצת סרט
המתקיימת אחת לחודש .התיעוד מפורט וכולל את תהליך פעילות הקבוצה ומטרותיה.
* פעילות המתנדבים ברמה הפרטנית וברמה הקבוצתית ענפה ומהווה פעילות משמעותית עבור המטופלים.

פעילות העו"ס בנושא "חוק זכויות החולה"
* העו"ס יוזמת ומקדמת מעקב אחר גימלת דמי הכיס ,פועלת למימוש זכות זו לטובת המטופלים.
* העו"ס מבקרת את המטופלים המאושפזים בבתי חולים כללים ושומרת על קשר עם בני משפחותיהם.
* נושא מינוי אפוטרופסות מטופל באופן מקצועי ומתבצעת הערכה ועבודת צוות רב מקצועי לקידום מינוי
האפוטרופוס.

פעילות העו"ס בתחום זקנים נפגעי התעמרות
* עבודת הוועדה המוסדית מתקיימת עפ"י הנדרש בנהלי משרד הבריאות ,הן בתחום הטיפול הפרטני בזמן אמת
והן בתחום הטמעת הנוהל לצוות הרב מקצועי.
* העו"ס פועלת להעלאת המודעות לנושא בקרב המשפחות והתקיימו שיחות עם בני המשפחות.

טיפול בניצולי שואה
* מקיימת פעילות ייעודית למימוש זכויות למטופלים בעלי צרכים ייחודים )ניצולי שואה ,עריריים(.
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עבודת הצוות הרב מקצועי
* העו"ס תורמת מעולם הידע המקצועי שלה לפיתוח ולהעשרת הצוות הרב מקצועי.
* העו"ס לוקחת חלק פעיל בישיבות הצוות הבכיר.
* ישיבות הצוות הרב מקצועי מתקיימות בתדירות הנדרשת עפ"י הנוהל ומתקיימים דיונים מקצועיים לשיפור איכות
הטיפול לרווחת המטופל.

ניהול מידע ומעקב  -רשומת מטופל
* תיעוד הקבלות הסוציאליות מקיף ומשקף את המידע החשוב אודות המטופל בעת קליטתו.
* תיעוד הרשומות המקצועיות השוטפות מקצועיות ומשקפות את מצב המטופל בזמן אמת.

ניהול מידע ומעקב  -תיק אפוטרופסות
* קיים קלסר ייעודי לנושא האפוטרופסות ,הכולל צווים תקפים ורשימה שמית של האפוטרופוס והמטופלים.

ניהול מידע ומעקב  -תיק ריכוז מתנדבים
* תיעוד עבודת המתנדבים מתבצע באופן מקצועי.

תחומים הטעונים תיקון ושיפור:
תצפית חדרים ושטחים ציבוריים
* יש לקיים חשיבה מקצועית לנושא העשרת החפצים והפרטים האישיים בחדרי המטופלים ,על מנת לשוות להם
מראה בייתי וחם.
* ביום הבקרה ,נעדרו אמצעים לשמירה על פרטיות המטופל בעת הטיפול האישי.

פעילות העו"ס בתחום זקנים נפגעי התעמרות
* יש לשפר תיעוד עבודת הוועדה בטיפול במקרים פרטניים ולדון בכל מקרה בפני עצמו .דיונים אודות העלאת
המודעות והטמעת הנוהל יתקיימו במועד שונה או לחילופין יתועד ברשומה נפרדת.

הבטחת תנאים לעבודת העובד/ת הסוציאלי/ת
* קיימת התייחסות חלקית להערות לשיפור מבקרה קודמת.
* יש לעודד את העו"ס ליציאה לימי עיון והשתלמות בתחום הגריאטריה.

הערות לסיכום:
העבודה הסוציאלית במוסד מתבצעת במקצועיות רבה ,תוך שימת לב מקצועית לרווחת
המטופלים ולשיפור מתמיד באיכות הטיפול הניתן במחלקה.
עמוד  25מתוך 34
רח' יפו  ,86ירושלים ת.ד.
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העו"ס מגלה מעורבות רבה בטיפול ,תוך עבודת צוות רב מקצועי ושיתופי פעולה
ראויים לציון.
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83%

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:
בניין ישן ,אשר אינו עונה לדרישות הפרוגראמה החדשה של משרד הבריאות.
חסרים מחסנים ,אין שירותים צמודים לכל החדרים ,המטבח המרכזי לא פועל לפי
השיטה הנדרשת "בשל-הגש".

החוזקים בעבודת הבריאות הסביבה:
מערכות אספקת מים קרים וחמים  -אספקת מיי שתיה
* תקינות וחיטוי מאגר מים  :תקין ,נקי מחוטא ומדווח  -מיום .13.07.15

מערכות אספקת מים קרים וחמים  -מים חמים ומקלחות
* מצב דוודי מים חמים ואוגרי מים חמים תקינים ,מנוקים ומחוטאים ,עוברים טיפול שנתי וכוללים מדי טמפרטורה,
ברזי ניקוז ומדבקות ,לפי ההנחיות  :תקינים ומטופלים לפי ההנחיות  -מיום .13.07.15
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* טמפרטורת מים במערכת אספקת מים חמים )עד הברזים( .נדרש  60 - 55מעלות צלסיוס .יעילות סחרור מים
חמים  :תקין ולפי ההנחיות .59 -מ''צ

מערכות סילוק שפכים
* מתקני טיפול שפכים ,כולל מפרידי שומן פעילים והשומן מפונה לאתר מאושר ונמנעת הזרמת מזהמים למערכת
סילוק שפכים  :יש מפרידים ופינוי תקין  -מיום .29.05.14

בטיחות ומפגעי בטיחות
* אישור כיבוי אש תקף מרשות לכבאות  :תקף במלואו והוצג  -מיום .31.12.14
* מערכת החשמל נבדקה ע"י חשמלאי מוסמך והאישור תקף  :בוצע והוצג אשור תקף  -מיום .14.05.14

הכנת המזון ובישול  -קבלת מזון במוסד ומחסן מזון
* תקינות המצב הפיזי של מחסן/י המזון .יובש ואוורור : .תקין  -יש לדאוג לאוורור כנדרש.

תחומים הטעונים תיקון ושיפור:
מערכות אספקת מים קרים וחמים  -מים חמים ומקלחות
* טמפרטורת מים בברזים מתאימה לבטיחות המשתמשים  :חלקי  46.5 -מ''צ

מערכות אספקת מים קרים וחמים  -מניעת מחלת הלגיונרים )ליגיונלה(
* כל ההנחיות למניעת מחלת הליגיונלה מתבצעות ,כולל מילוי טפסי תחזוקה  :ביצוע חלקי גבוה  -מיום .8.03.15

מערכות אספקת מים קרים וחמים  -הגנת רשת מי שתיה
* אביזרים להגנת רשת מי שתיה הותקנו ע"י מתקין מוסמך  :התקנה חלקית  -חסרים מז''חים .טרם קיבלנו
התייחסות.

חדרי האשפוז  -רווחה/צפיפות ,תנאי מגורים
* התאמת מספר מיטות לדרישות ולרישיון ,היעדר צפיפות ואסטטיקה כללית  :מתאים חלקית  -קיימים חדרים ל4-
מיטות )  .(310 ,309קיימת צפיפות.
* מצב שירותים ומקלחות  :מותאם ותקין חלקית  -אין שירותים צמודים בחלקם.

תחזוקת המחלקות  -חדרי כלים וכביסה
* תקינות חדר כלים סניטריים וכלי ניקיון  :תקין חלקית  -אין חדר כלים.
* טיפול מחלקתי בכביסה  :תקין חלקית  -קיים פיר .חסרים מחסנים.
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מתקנים לצוות
* שירותי צוות ,כיורים ,מקלחות ומלתחות ומצב התברואי בהם  :התאמה ותקינות חלקיים  -כיור לשטיפת ידיים ליד
השירותים לא בשימוש ולא נגיש ,במלתחה שליד חדר הפיזיותרפיה.

מכבסה וכביסה
* תקינות אזור מיון כביסה ותהליך הטיפול  :התאמה ותקינות חלקיים  -אין זרימה נכונה.

חדרי טיפולים למקצועות הבריאות/פיזיותרפיה
* שמירת היגיינה בחדרי טיפולים  :היגיינה נשמרת חלקית  -טרם קיבלנו נספח אוורור.

אספקת מזון למחלקות וחלוקתו  -קבלת המזון במחלקה
* אחראי קבלת מזון במחלקה קיים ,מבקר את איכות המזון והטמפרטורה בקבלה ומתעד  :תקין בחלקו  -טרם
מבצעים רישום טמפרטורות מלא של כל הארוחות -בוקר ,צהריים וערב.
* אמצעי הגעת מזון ,אחסונו במחלקה ופינוי העגלה/טרמופורטר  :הובלה ואחסון תקין בחלקו  -חסר מקום בעגלת
חימום  -חלק מהמזון לא נמצא בתוך העגלה.

מטבחון עזר  -מטבח חלוקה
* נקיון ושלמות סביבת העבודה ומשטחי עבודה  :תקין בחלקו  -אין רשתות בחלונות.
* אמצעי שטיפה ,ייבוש ואחסון כלים וידיים  :תקינים חלקית  -חוסר מקום ליבוש כלים.
* מצב פיזי וטמפרטורה של מקררים ואחסון מזון  :תקין ומתאים חלקית  -אין רישום טמפרטורות.

חדר אוכל מטופלים וחלוקת מזון
* מצב אסטטיקה ,צפיפות ותקינות חדר האוכל וציודו  :תקין ואסטטי חלקית  -חדר צפוף.

הכנת המזון ובישול  -מתקני הובלת מזון למחלקות
* עגלות להובלת מזון מצוידות בחימום/קירור ובמדי טמפרטורה ומצבן תקין  :קיים חלקית  -אין מדחום חיצוני.

הכנת המזון ובישול  -עובדי מטבח/מבשלים
* העובדים מצוידים בבגדי עבודה כיסויי ראש ומקפידים על היגיינה אישית  :קיים בחלקו  -חוסר כיסוי ראש חלקי.

הערות לסיכום:
 .1יש לבצע את כל הבדיקות והרישומים של הטמפרטורות הנדרשות בכלי בקרה.
 .2יש לעבוד במטבח המרכזי לפי שיטת העבודה "בשל-הגש".
 .3יש להגיש למשרדנו נוהל עבודה במטבח.
 .4יש להגיש נספח אוורור בחדר פיזיותרפיה.
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97%

הבקרה בתחום הרוקחות כללה את הנושאים הבאים:
כללי
כוח אדם
פעילות הרוקח/ת במוסד
חדר שירותי רוקחות במוסד
רכש תרופות במוסד ,ניהולן ,אחסונן וביעור תרופות
ניהול סמים ע"י הרוקח
בקרה רוקחית ומעקב תיקון ליקויים
ספרות מקצועית ומסמכים ישימים
אחסון תרופות במחלקות אשפוז
תרופות אישיות במחלקות אשפוז ומתן תרופות
מעקב תיקון ליקויים במחלקות אשפוז
בקרת סמים מסוכנים במחלקה בבי"ח שיש בו/אין בו בית מרקחת
שמירה על סמים במחלקה ,פנקס ומרשם ,מתן סם למטופל
הזמנת סמים ,טפסי רישום ועריכת בקרה
-

תיאור כללי:
יש חדר תרופות במוסד.

כוח אדם:
במקום מועסקת רוקחת אחראית בהיקף של  6שעות שבועיות.
לרוקחת יש אישור מאת הרוקח המחוזי.

החוזקים בעבודת הרוקחות:
פעילות הרוקח/ת במוסד
* השתתפות בהשתלמויות מקצועיות בתחום הפרמקותרפיה )ובגריאטריה בפרט( במהלך החמש שנים האחרונות :
בשנתיים אחרונות " -ייעוץ רוקחי" וקורס " פרמקותרפיה ורוקחות קלינית גריאטרית"

שירות רוקחות מוסדיים  -אחסון וסידור תרופות ותוקפן
* טמפ' בטווח הנדרש ומבוצע מעקב יומי  :כן  -יש לבדוק לפי ערכי מינימום ומקסימום.
* תוקף התרופות בטווח התאריך  :כן  -נמצא דיתמיצין בפג תוקף 01/15 -
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תחומים הטעונים תיקון ושיפור:
שירותי רוקחות מוסדיים  -ספרות מקצועית ומסמכים ישימים
* ספרות מקצועית עדכנית  :באופן חלקי  -יש מדיק עדכני .אין מרטינדל או מיקרומדקס.

שירותי רוקחות מוסדיים  -תיקון ליקויים
* ביצוע מעקב ותיקון ליקויים מבקרות קודמות  :תיקון חלקי גבוה

הערות לסיכום:
יש לרכוש ספרות מקצועית כנדרש.
תחום הרוקחות מנוהל כראוי .הרוקחת מקצועית ,מכירה את הנהלים ומבצעת את
העבודה ברמה גבוהה.
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נספח ג'
תקן מול מצבה  -כוח אדם מקצועי  -רפואה סיעוד ומקצועות הבריאות
ל 24 -מיטות ברישוי ול 24-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
קלינאי/ת תקשורת
1
3
9
10

3

1
1
1
10

תקן כוח אדם
נדרש מינימלי
ברוטו

כוח אדם בפועל
ברוטו

פער

פער באחוזים

0.33
5.43
0.00
5.43
7.87
9.60
0.33
4.80
0.45
4.80
2.67

0.73
5.41
4.64
0.77
8.10
11.00
0.44
6.60
0.53
6.60
4.40

0.40
-0.01

122.70
-0.30

-4.65
0.23
1.40
0.11
1.80
0.08
1.80
1.73

-85.75
2.93
14.58
33.33
37.50
19.16
37.50
64.79

חישוב התקן הוא בשעות שבועיות ולא באחוזי משרה .למקצועות,מרפא/ה בעיסוק,עובד/ת
סוציאלי/ת,דיאטנ/ית,קלינאי/ת תקשורת.
אחיות = מעשיות  +מוסמכות.
רוקחות  -מתקיימת דרישה ליעוץ לפחות פעמיים בחודש.
שעות יעוץ ותקינה לחודש.
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לשכת בריאות מחוז ירושלים

בית אבות עירוני בית אליסיה ) ( 23689
המצור  1ירושלים
תאריך הבקרה22.06.2015 :

תאריך22.07.2015 :
סימוכין500038665 :

נספח ג'
תקן מול מצבה  -כוח אדם מנהלי ומשקי
ל 24 -מיטות ברישוי ול 24-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

0.22

1.00

0.77

352.28

0.22
0.16
0.16
0.22
0.67
1.10
0.11
0.06
0.22

1.00
0.50
0.50
1.00
5.00
2.50
0.07
0.00
1.00

0.77
0.33
0.33
0.77
4.33
1.40
-0.04
-0.06
0.77

352.28
198.50
198.50
352.28
646.26
127.27
-38.54
-100.00
352.28

 6בישול עצמי  -מלא
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לשכת בריאות מחוז ירושלים

בית אבות עירוני בית אליסיה ) ( 23689
המצור  1ירושלים
תאריך הבקרה22.06.2015 :

תאריך22.07.2015 :
סימוכין500038665 :

נספח ד '
רמת איכות הטיפול
 0.00:מתאריך 02.06.2014:
ניקוד אחרון לפי בקרה אחרונה
43.00
ניקוד מותאם אחרון לפי בקרה אחרונה :
שיוך לפרוגרמה חדשה על פי הצהרת המוסד  :לא
זמן הרישוי טרם הבקרה הנוכחית  3 :חודשים תאריך סיום הרשיון 01.03.2015 :
התאמת המחלקה לתשושי נפש לתנאי המכרז:לא רלוונטי
תאריך הבקרה 22.06.2015 :
התאמת המחלקה לתשושי נפש לתנאי המכרז לפי הבקרה הנוכחית  :לא רלוונטי

ניקוד

אמות מידה לרמת איכות הטיפול
סכום ציוני הבקרה

24.50

בריאות הסביבה

3.00

שיעור אחיות עם קורס על בסיסי בגריאטריה

0.00

שיעור אחיות עם תואר אקדמי

0.00

קורסים\עדכון ידע לצוות

2.00

חת"ש צוות בין  8-24שעות שנתיות

1.00

חת"ש צוות מעל  24שעות שנתיות

0.00

מומחיות רופא הבית

0.00

יועצים

8.00

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(

42.50
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