גירסה 00001:
תאריך ראשון הפצה לאינטרנט07.12.2017 :
תאריך אחרון הפצה לאינטרנט07.12.2017 :

דו"ח בקרה מיום 23.10.2017
במוסד :בית אבות עירוני בית אליסיה

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

לשכת בריאות מחוז ירושלים

תאריך04.12.2017 :

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

סימוכין500039690 :

ד"ר נכבד/ה,
הנדון :סיכום הבקרה ב"בית אבות עירוני בית אליסיה" מיום 23.10.2017
מצ"ב דו"ח הבקרה שנערכה במוסדכם ,ביום .23.10.2017
המנהל הרפואי מתבקש להעביר עותק מדו"ח זה לחברי הנהלת בית החולים הסיעודי-גריאטרי )למנהל
האדמיניסטרטיבי ולמנהלת הסיעוד-אחות ראשית(.
המנהל האדמיניסטרטיבי מתבקש להודיע ללשכת הבריאות המחוזית )גריאטר המחוז( ,בצירוף העתק לרופא
המחוז/נפה ולאגף לגריאטריה ,במייל  ,PNIOT.GERIATRYA@MOH.GOV.ILעל ביצוע תיקון התחומים
הטעונים שיפור מיידי וצפי לתיקון שאר התחומים הטעונים שיפור ,וזאת תוך חודש ימים מעת קבלת דו"ח זה,
תוך התייחסות מפורטת לממצאי הבקרה עפ"י סדר התחומים המצוין בדו"ח עצמו.
במידה ובמוסד התגלו חוסרי כוח אדם ,הנכם נדרשים להשלימם לא יאוחר מ 30-יום מקבלת בקרה זו .על
ההשלמה יש להודיע לגב' שרית חייט בכתובת רח' ירמיהו  39ת.ד 1179 .ירושלים ,פקס  02-5655913או
במיילsarit.hayat@moh.health.gov.il :
בקרה בתחום תזונה התקיימה במועד אחר.
בברכה,

העתקים:
מר משה בר-סימן טוב מנכ"ל משרד הבריאות,ירושלים.
ד"ר ורד עזרא ,ראש מנהל רפואה  ,משרד הבריאות ,ירושלים.
ד"ר אהרון כהן ,ראש אגף גריאטריה ,משרד הבריאות ,ירושלים.
ד"ר יורם לוטן ,מ"מ הממונה על הרישוי ,משרד הבריאות ,ירושלים.
ד"ר פנחס ברקמן ,מנהל המחלקה לשירותים מוסדיים ,אגף גריאטריה ,ירושלים.
ד"ר אירית לקסר ,מנהלת מח' לסטנדרטים ואכיפה ,אגף גריאטריה..
ד"ר חן זמיר שטיין ,רופאה מחוזית ,לשכת בריאות ירושלים מחוז ירושלים.
ד"ר רפי אלישע ,רופא גריאטר לשכת בריאות ירושלים מחוז ירושלים.
גב' נועה שוקרון ,מנהלת תחום תקצוב ,האגף לתכנון ,תמחור ותקצוב.
גב' צפי הלל-דיאמנט ,ממונה על יישום הסטנדרטים בגריאטריה ,אגף גריאטריה ,ירושלים.
מר יוחנן סמואל ,מרכז בכיר לנתוני בקרה ואיכות בגריאטריה ,אגף גריאטריה ,ירושלים.
מר פרדי סולומון ,מ"מ ממונה ארגון ,תיאום ותקצוב ,האגף לגריאטריה.
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דו"ח הבקרה
תאריך04.12.2017 :
בית אבות עירוני בית אליסיה ) ( 23689
המצור  1ירושלים
תאריך הבקרה23.10.2017 :

סימוכין500039690 :

.1

בתאריך  23.10.2017נערכה בקרה לפני חידוש רישוי ,בבי"ח הגריאטרי ,ע"י צוות מחוז ירושלים .הבקרה
היתה "בקרת פתע".

.2

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

.3

המנהל/ת הרפואי/ת  :ד"ר אבו סנינה חסאם מ.ר.92544.

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

-

גברת אמוייב מירי ,אחות מפקחת על הסיעוד הגריאטרי י-ם.

* תזונה

-

גברת זהורית שייחי ,מרכזת תחום בקרה.

* פיזיותרפיה

-

גברת קפלון ענת ,מרכזת תחום בקרה.

* ריפוי בעיסוק

-

גברת קלברמן חגית ,מרכזת תחום בקרה.

* עבודה סוציאלית

-

גברת רונית ארנפרוינד ,עו"ס אחראית גריאטריה במחוז יו"ר ועד.

* בריאות הסביבה

-

גברת קוגן אלינה ,מפקחת בריאות הסביבה.

* רוקחות

-

גברת שוויקי סהאם ,רוקחת.

כללי:
בית האבות העירוני "בית אליסיה" ,בית אבות משולב בו פועלות  2מח' תשושים
ברישיון
משרד הרווחה ומחלקה סיעודית .בית אליסיה שייך לרשת עמותת " עידן".
כיום המבנה לא עונה לדרישת הפרוגרמה החדשה.
המח' הסיעודית קטנה וצפופה ומצבה התחזוקתי ירוד.
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'
Ýé
× çÜמיטות מאושפזים
Ô Þ
בפועל
 áÕÞÑÓברישוי
22
24
22
24

מס'
סיעודיים
22
22

מס'
תשושי
נפש
0

מס'
סיעודי
מורכב
0

בבי"ח
מס'
מס'
שיקומים תשושים כללי

0

סה"כ שהו במחלקות  22מאושפזים בפועל.
להלן תמהיל המאושפזים לפי הגורמים המממנים הבאים:
 21מטופלים במימון משרד הבריאות.
 1מטופלים במימון פרטי.
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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.21.05.2018 :

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

נקודות נוספות לציון:
מנהלת הסיעוד החלה בתפקידה ב ,1.7.17 -טרם קיבלה הדרכה ע"י
מנהלות הסיעוד של רשת עמותת "עידן" ,כפי שהומלץ בבקרה קודמת במוסד.
המנהלת הרפואית סיימה את עבודתה באוקטובר  .2017יש רופא בית חדש.

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

)(4
טוב
80-86

רפואה
X

סיעוד
תזונה

X

פיזיותרפיה

X

ריפוי בעיסוק

X

עבודה סוציאלית

X
X

בריאות הסביבה
רוקחות

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

X
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המצור  1ירושלים
תאריך הבקרה23.10.2017 :

תאריך04.12.2017 :
סימוכין500039690 :

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

* רפואה79% :
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
* קיימים שיתופי פעולה טובים עם אנשי הצוות הרב מקצועי.
* מתקיימות התייעציות מקצועיות בתחום הפסכיאטריה והגריאטריה.
* יש לעדכן את האבחנות בזמן אמת בהתאם לשינויים במצב המטופל.
* רופא הבית הינו חדש ,עבודתו מסורה .יש ללמוד את הנהלים ,ולעודד יציאה להשתלמות בגריאטריה

עבודת המנהל הרפואי
* קבלת מטופלים בהתאמה לסיווג מחלקות סעודיות/לתשושי נפש  :מלא ,הרופא משתתף
* היערכות מוסדית להתמודדות עם זיהומים  :קיום נוהל פנימי
* תכנון ויישום "הבטחת השגחה רפואית בכל היממה") .זמינות ותיעוד;כוננות/תורנות(  :יישום תקין

תחומים הטעונים תיקון ושיפור:
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כללי
* יש להכיר ולהטמיע את נוהלי האגף לגריאטריה.
* יש לקיים חשיבה מקצועית והתייחסות משמעותית לנושא גריאטריה במחלקה.
* המנהל הרפואי ללא התמחות בתחום הגריאטריה.
* רופא הבית ללא התמחות בתחום גריאטריה.

עבודת המנהל הרפואי
* הכשרת מנהל רפואי  :אחר
* אמצעים לעדכון ידע בתחום הפנימית והגריאטריה  :חלקי
* הכרת החוזרים והנהלים של משרד הבריאות ושל אגף לגריאטריה  :חלקית נמוכה
* יישום התחומים לשיפור מהבקרה הקודמת  :חלקי

עמוד  8מתוך 32
רח' יפו  ,86ירושלים ת.ד.
טלפון 02-5314803 :פקס 02-5314804 :דוא"לYUDITH.NEHEMIA@LBJR.HEALTH.GOV.IL :

לשכת בריאות מחוז ירושלים

בית אבות עירוני בית אליסיה ) ( 23689
המצור  1ירושלים
תאריך הבקרה23.10.2017 :
* טיפול סיעודי:
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82%

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 זיהומיםזכויות החולה
-

תיאור כללי:
הבקרה נערכה במתכונת בקרת פתע לחידוש רישוי ,ע"י צוות בקרה מחוזי של לשכת
הבריאות ירושלים.
ביום הבקרה מאושפזים  22מטופלים בפועל ,הרישוי הוא ל 24 -מטופלים.
 4מטופלים ניזונים בהזנה אנטרלית מסוג .NGT
ביום הבקרה במוסד לא היו מאושפזים מטופלים נשאי חיידקים עמידים.
בעת כניסת צוות הבקרה למחלקה בשעה  8.00בבוקר ,מרבית המטופלים ישבו בחדר
האוכל ,לבושים בבגדים אישיים ,נקיים ומסודרים.
המחלקה הסיעודית קטנה והאווירה בה חמה ,נעימה וביתית .בסיור בחדרי
המטופלים ,נמצא כי קיימים אביזרים וחפצים אישיים של המטופלים.
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במחלקה הסיעודית מותקנות מצלמות במרחבים הציבוריים במחלקה .הטמפ' בחדר
הפעילות ובחדרי מטופלים היתה תקינה .כל הצוות הסיעודי לבש מדים נקיים.
מרבית הצוות הסיעודי לא ענד תגי זיהוי כנדרש.

כוח אדם:
בתחילת חודש יולי  2017החלה מנהלת סיעוד חדשה לעבוד במקום .המנהלת הרפואית
סיימה את עבודתה באוקטובר  2017והחל רופא בית חדש את עבודתו במוסד.
תחלופת הצוות במוסד גבוהה ולא יציבה .הומלץ בבקרה הקודמת שמנהלת הסיעוד
החדשה תקבל הדרכה מסודרת ע"י מנהלות הסיעוד של רשת עמותת עידן ,במועד הבקרה
נמסר לצוות הבקרה שהדרכה זו טרם התקיימה.
תקינת אחיות ומטפלים  -עומדת בדרישות התקן.

החוזקים בעבודת הטיפול סיעודי:
כללי
* הנהלת המוסד מבצעת בקרות פנים מוסדיות בשעות לא שגרתיות .מומלץ לבנות כלי בקרה פנימי ייעודי.
* במוסד פועלת ועדת התעמרות בשיתוף של צוות רב מקצועי.
* מתקיימים פרויקטים ופעילויות חברתיות פנים מוסדיות לרווחת המטופלים
* חיסוני עובדים  -יש לבצע איסוף נתונים בתחום חיסוני עובדים .יש להשלים את התהליך בהתאם לחוזר מנכ"ל
"חיסוני עובדים במערכת הבריאות" .08.2016

תקשורת
* מרבית המטופלים במח' הסיעודית הינם יוצאי חבר המדינות של ברית המועצות לשעבר ודוברי השפה הרוסית.
המטפלים במח' למדו מילים בסיסיות לתקשורת טובה עם המטופלים.
* קיימת תקשורת יעילה להעברת מסרים מקצועיים בין צוות הסיעוד לבין הצוות הרב מקצועי.

שמירת שלמות העור
* בזכות עבודת המניעה בתחום שימור שלמות העור במועד הבקרה לא היו מטופלים עם פצעי לחץ במחלקה.

תחומים הטעונים תיקון ושיפור:
כוח אדם
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* יש להקפיד שאחיות מעשיות לא תחרוגנה מסמכותן המקצועית .בבדיקת סידורי עבודה נמצא שאחות מעשית
מבצעת אחריות משמרת.

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

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

תרופות
* יש להקפיד על חלוקת תרופות בהתאם לנוהל רוחב "ניהול הטיפול התרופתי"  .1.1.2009במועד הבקרה
בקרדקס התרופות חסרות חתימות על מתן תרופות במספר מועדים .לתיקון מידי.
* יש לעבוד על פי רשימת תרופות המותרות לריסוק וכתישה .בבדיקה נמצא כי תרופות שאסור לרסק או לכתוש
נתנות למטופלים המוזנים בהזנה אנטרלית.

הבטחת הסביבה
* יש לדאוג להמצאות עגלת החייאה בחדר עם בקרת טמפ' .במועד הבקרה עגלת ההחייאה נמצאה בחדר של
מטופל ,נגישה גם למבקרים .לא תקין.
* ניקיון ותחזוקה -יש להקפיד על ניקיון המחלקות ,שירותים ,כיורים ,מתקנים לסבון נוזלי ,כסאות הגלגלים ,כסאות
רחצה ,ועגלות טיפולים.
* יש לדאוג לביצוע מעברים למטופלים באופן בטוח ובהתאם להנחיות המוסד .בבקרה נצפה שמטפל העביר
מטופלת במנוף ממיטה לכ"ג כאשר ההנחיה היא לבצע מעברים במנוף באמצעות  2מטפלים.
* יש למלא טופס אירוע חריג בכל מקרה של פגיעה בשלמות העור וקרעים בעור .נמצאו מספר מטופלים עם גלדים
והמהטומות בעור מבלי שמולא דוח אירוע חריג ,כנדרש.

הזנה והאכלה
* יש לבצע תוכנית התערבות בסיעוד בנוגע לכלכלה של מטופלים עם בעיות בהזנה.

היגיינה אישית ולבוש
* יש להקפיד על ביצוע טיפול פה וצחצוח שיניים למטופלים .בבקרה נמצא שנושא שמירה על היגיינת הפה אינה
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מתבצעת.

תנועתיות ותנוחה
* יש להקפיד על תנוחה מוגבהת של  45מעלות בעת מתן הזנה אנטרלית למטופל השוכב במיטה .במועד הבקרה
נצפו מטופלים שוכבים במיטות בתנוחה שאינה מתאימה למתן הזנה אנטרלית ומגבירה סיכון לאספירציות.

עדכון מקצועי
* נהלים -יש להמשיך ולעדכן את הנהלים הפנים מוסדיים.
* יש לפעול למינוי נאמני נושא ולהכשרתם בקורסים המומלצים ע"י משרד הבריאות.

הדרכה והערכת הצוות
* יש לפעול לעליה של שיעור החשיפה של כלל צוות המוסד בהשתלמויות והדרכות פנים מוסדיות וחוץ מוסדיות.

טיפול בכאב
* יש לבצע אומדן כאב מקיף למטופלים הסובלים מכאב כרוני או חריף ומקבלים תרופות לשיכוך כאבים בהתאם
לנוהל מספר " 2.3.5אומדן כאב וטיפול בכאב".

מניעת זיהומים
* יש לדאוג כי תכשירי האלכוהול לחיטוי הידיים בחדרי המטופלים יהיו עם תכולה זמינה לשימוש .במועד הבקרה
בחלק גדול מהחדרים הבקבוקים היו ריקים.
* יש להטמיע בקרב הצוותים את נושא מניעת זיהומים ורחצת ידיים .במהלך הבקרה הצוות הסיעודי נצפה מבצע
בדיקה וטיפול למטופלים עם עטיית כפפות ללא ביצוע רחצת ידיים לפני הפעולה.

זכויות החולה
* יש להקפיד לעבוד על פי נוהל רוחב " 2.2.3הפניית מטופל לבי"ח כללי"  7/4/2010ולדאוג למלווה מטעם המוסד
בעת העברת מטופל לבי"ח כללי .מבדיקה של תיעוד אירוע חריג נמצא שמטופלת הועברה בהחלטה רפואית לבי"ח
כללי בעקבות מצבה ללא מלווה מטעם המוסד.
* יש להקפיד על שמירת פרטיות המטופל.
* אתיקה מקצועית -על הצוות הסיעודי לענוד תגי זיהוי עם שמם ותפקידם בהתאם לחוק זכויות החולה.
* יש להקפיד על מתן הסבר למטופל על התהליך הצפוי לפני מתן טיפול אישי .הצוות הסיעודי נצפה מבצע טיפול
אישי ללא מתן הסבר מקדים על התהליך הצפוי למטופל.
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91%

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

תיאור כללי:
במוסד מחלקה סיעודית אחת ושתי מחלקות לתשושים.
במוסד ספק חיצוני המבשל במטבח המוסד.
הבקרה בתזונה נעשתה בנפרד מצוות הבקרה ,כבקרת פתע במועד אחר .הדיאטנית לא
נכחה בבקרה.

כוח אדם:
דיאטנית עובדת במוסד יום בשבוע  7ש"ש.

החוזקים בעבודת התזונה:
כללי
* הדיאטנית יצאה להשתלמות בתחום הערכת בריאות הפה.

איכות ובטיחות המזון
* הדיאטנית עורכת תצפיות אכילה.
* הדיאטנית מקדמת את מערך המזון במוסד.
* הדיאטנית בנתה נוהל פנימי למערך המזון  -הזמנת מנות מהמטבח.
* ממשיך פרויקט מעקב אחר איכות המזון המגיע למחלקה ,המעקב מתבצע ע"י הצוות הסיעודי.
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הגשת ארוחות צהריים  -תצפית
* האכלה של המטופלים מתבצעת בצורה מכובדת ובולטת העובדה שנעשתה עבודה בנושא.

תחומים הטעונים תיקון ושיפור:
איכות ובטיחות המזון
* העשרות תזונה )כמו חלבון( ,ישמרו בעגלת תרופות/עמדת אחיות ולא בפינת קפה ,כמו כן צוות האחיות רשאי
לחלק העשרות מזון ולא מטפלים.

בדיקת התפריט השבועי  -רישום מול יישום
* מרקם רגיל :יש לתת מדי ערב ממרח ולרשום בתפריט את הממרח הניתן ) 7סוגים בשבוע( -ראה נוהל תזונה
.500-8
* על המטבח להקפיד שהמזון המוגש בפועל יהיה תואם לתפריט ,כולל המנות לטחינה בארוחת הצהריים ,כמצויין
בתפריט.

גודלי מנה/גיוון
* יש לגוון את ארוחת ארבע בהתאם לנוהל המעודכן.

רשומות מחלקתיות
* יש להנות נהלי עבודה פנימיים ,רלוונטיים לתחום התזונה והסיעוד ,כמו :נוהל גמילה מזונדה או PEG

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 להקפיד לפרט בכל תוכנית תזונה למטופל את ההרכב התזונתי של הדיאטה האישית תוך השוואתו
למומלץ עם פירוט הקריטריונים לקביעת ההרכב ממומלץ.
* יש לציין בהערכה תזונתית ובקביעת תוכנית טיפול ,אבחנה תזונתית של המטופל.
* על הדיאטנית לנהל טופס מעקב של מטופלים במצב תזונתי לא תקין ,כנדרש בנוהל.

יישום והלימה
* חשוב שטופס ריכוז העשרות תזונה ,יהיה מעודכן ותואם להמלצות דיאטנית בתיקים ובקרדקס.
* יש לרשום את השם המדויק של תוסף התזונה ,בגיליון התזונה ,באותיות לועזיות.
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תחומים שלא נבדקו/לא רלוונטי:
איכות ובטיחות המזון
* הדיאטנית מנהלת תהליכי אבטחת הגשת מזון ,כנדרש ,אולם חלק מהפרמטרים הנבדקים לא נבדקים
בקצב הנדרש ,לפי תוכנית העבודה השנתית.
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הבקרה בתחום הפיזיותרפיה כללה את הנושאים הבאים:
כללי
כוח אדם
פרופיל המטופלים במוסד
ארגון השרות
אבחון פיזיקלי
טיפול פרטני
טיפול בקבוצה
מעקב פיזיקאלי ותיעוד הערכה תקופתית
טכנולוגיה לישיבה וניידות
הדרכה ,השתלמות ותקשורת בין צוותית
תנאים פיזיים
ציוד טיפולי
ציוד ואביזרי עזר לניידות
-

תיאור כללי:
בבית האבות יש מחלקה סיעודית אחת.

כוח אדם:
בשנה האחרונה התחלפו שלושה מנהלי שרות בשרות הפיזיותרפיה ,יש לציין ,שלמרות
שינויי כוח האדם ,נשמר הרצף הטיפולי.
שרות הפיזיותרפיה ניתן בימים שני ,שלישי וחמישי בשעות הבוקר .וביום רביעי
בשעות אחר הצהריים ,בסך כולל של  20שעות שבועיות.
בשעות הבוקר נמצא כוח עזר העובד בשרות הפיזיותרפיה ,בסך כולל של  9שעות
שבועיות.

החוזקים בעבודת הפיזיותרפיה:
ארגון השרות
* השרות ניתן בכל מחלקות בית החולים.
* פריסת השרות השבועית יעילה.
* קיים רישום מרוכז של הטיפולים הניתנים מידי יום.
עמוד  16מתוך 32
רח' יפו  ,86ירושלים ת.ד.
טלפון 02-5314803 :פקס 02-5314804 :דוא"לYUDITH.NEHEMIA@LBJR.HEALTH.GOV.IL :

לשכת בריאות מחוז ירושלים

בית אבות עירוני בית אליסיה ) ( 23689
המצור  1ירושלים
תאריך הבקרה23.10.2017 :

תאריך04.12.2017 :
סימוכין500039690 :

אבחון פיזיקלי
* האבחון הפיזיקלי ברשומת המטופל מלא ומפורט כנדרש.
* האבחון הפיזיקלי הראשוני מתבצע תוך  5ימים מקבלת המטופל.

טיפול פרטני
* היקף המטופלים פרטנית במחלקה הסיעודית אופטימלי.

מעקב פיזיקאלי ותיעוד הערכה תקופתית
* רישום המעקב מתבצע בתדירות הנדרשת.
* המעקב משקף את מצבו העדכני של המטופל.
* המעקב משקף את יישום תוכנית הטיפול ותוצאותיו.

טכנולוגיה לישיבה וניידות
* הפיזיותרפיסט מעורב בהחלטות על שימוש באמצעי הגבלה פיזיים.
* 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.
* הדרכת עובד חדש מתועדת ומאושרת בחתימתו על גבי טופס ייעודי.
* הפיזיותרפיסט משתתף בישיבות צוות רב מקצועי
* מתקיים קשר רציף ומתועד בין שרות הפיזיותרפיה ובין הסיעוד.
* מתקיימת רשימת הליכה חתומה בפועל.

תחומים הטעונים תיקון ושיפור:
ארגון השרות
* מנהל השרות צריך לעבור הכשרה על בסיסית בגריאטריה.

טיפול בקבוצה
* בשלוש החודשים האחרונים לא מתקיים טיפול בקבוצה בשרות הפיזיותרפיה.

טכנולוגיה לישיבה וניידות
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* להמשיך ולהתאים את גובה השולחנות לצרכי המטופלים על מנת לאפשר מיצוי היכולת התפקודית של כל מטופל.
* לוודא נקיון ותקינות כיסאות הגלגלים והציוד הנלווה.
* להשלים מגוון כיסאות הגלגלים על פי הנדרש בנוהל.

הדרכה ,השתלמות ותקשורת בין צוותית
* לעודד את מנהל השרות להשתלם בתחומים מקצועיים רלוונטים לגריאטריה.

תנאים פיזיים
* חדר הפיזיותרפיה נמצא במרתף ,החדר לא מאוורר ,ביום הבקרה היה בו ריח של עובש.
* השרותים ליד חדר הפיזיותרפיה ,אינם נגישים.

ציוד טיפולי
* יש להשלים ציוד טיפולי על פי הנדרש בנוהל.

ציוד ואביזרי עזר לניידות
* יש להשלים ציוד של מיטות ומזרונים כנדרש בנוהל.
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84%

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

תיאור כללי:
הבקרה התקיימה במתכונת בקרת פתע .המרפאה בעיסוק הגיעה במהלך הבקרה.

כוח אדם:
ריפוי בעיסוק  -במוסד מרפאה בעיסוק ,המשמשת מנהלת השירות ,ותיקה מאד הן
במקצוע והן במוסד .בעלת תואר שני בבריאות הציבור .עובדת יומיים בשבוע ,סה"כ
 7ש"ש.
תעסוקה  -במוסד  3מדריכי תעסוקה ,העובדים בחלקי משרה שונים ,בשעות הבוקר
ו/או אחה"צ .סה"כ  20.5ש"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

הערכת מעקב בקבלת מטופל
* מתבצעות הערכות חוזרות לכלל המטופלים כנדרש בנהלים.
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ישום תכנית הטיפול
* ההתערבות הטיפולית בריפוי בעיסוק כוללת התערבות פרטנית וקבוצתית ,עפ"י שיקול דעתה המקצועי של
המרפאה בעיסוק .נמצא תיעוד ,כנדרש.

הכרת מטופל חדש ע"י מדריכ/ת תעסוקה
* מדריכת התעסוקה מקיימת הליך היכרות עם כל המטופלים .קיים תיעוד כנדרש הכולל פרטים אישיים ,תחומי
עניין והתרשמות כללית.

פעילות בתעסוקה
* נצפית הרחבה של שעות הפעילות בתעסוקה ,ע"י מדריכי תעסוקה או מפעילה חיצונית 6 ,בקרים בשבוע ,ו3-
פעמים בשבוע גם בשעות אחה"צ .הפעילות כוללת הפעלה פרטנית או קבוצתית ,כמו הפעלה מוטורית ,יצירה,
אקטואליה" ,ספא" ,אפיה ועוד.
* מספר פעמים בשבוע עובדים במחלקה בחור ובחורה בעלי מוגבלות שכלית התפתחותית ועוזרים למטופלים בזמן
התעסוקה.
* מטופלי המחלקה משתתפים בפעילויות ,המתקיימות לכלל דיירי הבית .ביום הבקרה התקיימה מסיבת ר"ח
במחלקת תשושים ומטופלים רבים מהמחלקה הסיעודית ירדו להשתתף.

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.
* התעסוקה מתקיימת בחדר האוכל שהינו מואר ,ומתאים לצורך הפעלה.

ציוד ואביזרים
* קיים ציוד נלווה הכולל טלוויזיה במסך רחב ,מערכת שמע ו .DVD
* קיים ציוד מגוון לטיפול ברפוי בעיסוק ,כולל מחשב ותוכנת סביון.
* קיים ציוד מגוון ומותאם להפעלה פרטנית וקבוצתית בתעסוקה.
* קיימות ערכות נושאים מגוונות ומתחדשות.

הדרכה ותקשורת
* המרפא/ה בעיסוק משתתפ/ת באופן קבוע בישיבות הצוות הרב מקצועי .עדות לכך קיימת ברישומים.

העשרה ונהלים
* המרפאה בעיסוק השתתפה בקורסים מקצועיים בתחום הגריאטריה ,בימי עיון ובהשתלמויות ,בשנתיים
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האחרונות.
* אחת ממדריכי התעסוקה בוגרת הקורס הבסיסי למדריכי תעסוקה בגריאטריה .חלק ממדריכי התעסוקה השתתפו
בקורסי העשרה ובימי עיון בשנתיים האחרונות.

תחומים הטעונים תיקון ושיפור:
הערכה בקבלת מטופל  -קבלת מטופל חדש ע"י מרפא/ה בעיסוק
* בבדיקת הרשומות נמצא ,שחלק ממטרות הטיפול וההתערבות מנוסחות באופן כללי וכוללני ובצורה לא מדידה.

הערכת מעקב בקבלת מטופל
* בבדיקת הרשומות נמצא ,שחלק ממטרות הטיפול וההתערבות במעקב התקופתי ,מנוסחות באופן כללי וכוללני
ובצורה לא מדידה.

ישום תכנית הטיפול
* לא נמצא מעקב סדים שוטף ,למטופלים המרכיבים סדים במחלקה.

פעילות בתעסוקה
* לדאוג לפעילות תעסוקה מותאמת לכלל מטופלי המחלקה .בזמן שרוב מטופלי המחלקה היו בפעילות מחוץ
למחלקה ,נצפו חלק גדול מהמטופלים שנותרו במחלקה חסרי מעש ,חלקם ישנים.
* יש להקפיד על תיעוד קבוצות נושא בתדירות הנדרשת בנהלים.

תנאים פיזיים וסביבה
* חדר הריפוי בעיסוק ממוקם בחדר הפזיותרפיה .בכניסה לחדר ריח חריף של רטיבות .החדר משמש כמשרד
בלבד) .הערה חוזרת(.
* חלק מחדרי המטופלים בעלי תחושה מוסדית וכמעט ללא חפצים אישיים.

הדרכה ותקשורת
* קיים תיעוד של ישיבות צוות והדרכה של הריפוי בעיסוק והתעסוקה ,אולם התיעוד דל במידע.
* מומלץ וחשוב לגוון את ההדרכה הניתנת לצוות במסגרת החת"ש .בשנתיים האחרונות ניתנה מספר פעמים
הדרכה על אירוע מוחי ועל הרכבת סדים.

העשרה ונהלים
* מדריכת התעסוקה העיקרית לא עברה את הקורס הבסיסי למדריכי תעסוקה בגריאטריה.

עמוד  21מתוך 32
רח' יפו  ,86ירושלים ת.ד.
טלפון 02-5314803 :פקס 02-5314804 :דוא"לYUDITH.NEHEMIA@LBJR.HEALTH.GOV.IL :

לשכת בריאות מחוז ירושלים

בית אבות עירוני בית אליסיה ) ( 23689
המצור  1ירושלים
תאריך הבקרה23.10.2017 :
* עבודה סוציאלית:

תאריך04.12.2017 :
סימוכין500039690 :

86%

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

תיאור כללי:
המחלקה הסיעודית הנמצאת בקומה  3בין  4קומות .במקום ,מחלקת תשושים בפיקוח
משרד הבריאות.
המבנה וחדרי המטופלים מיושנים ובעלי מראה מוסדי ,מומלץ לקיים חשיבה מקצועית
כיצד ניתן לשוות למחלקה מראה ביתי חם ומכבד.

כוח אדם:
במוסד ישנה עו"ס אחת בהיקף משרה של  75%לכלל מחלקות הבית .למחלקה הסיעודית
ישנן  10ש"ש יעודיות ,יש להקפיד על קיומן של שעות אלו בהתאם לנדרש בנוהל.
העו"ס עובדת בפריסת ימים א-ה בשעות הבוקר והצהריים בלבד.
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בעלת וותק מקצועי של  13שנים וותק מוסדי של  11.5שנים.
העו"ס בעלת ידע בתחום הגריאטריה וחולקת ידע זה עם הצוות הרב מקצועי.

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

פעילות מקצועית של העובד הסוציאלי
* העו"ס שותפה בקבלת החלטות מקצועיות ברווחת המטופלים.

תצפית חדרים ושטחים ציבוריים
* בתצפית על ארוחת הבוקר נמצא כי ההאכלת המטופלים הנזקקים לעזרה מתבצעת באופן מכבד וסבלני.

פעילות העו"ס בתחום הקבוצתי והקהילתי
* שותפה ומעורבת בפעילות התרבותית  -חברתית.
* מתקיימת קבוצה בשיתוף עם עמותת "אלה" ,הקבוצה משותפת למחלקה הסיעודית ומחלקת תשושים .הקבוצה
מתקיימת אחת לחודש ,הנושאים מגוונים .קיים תיעוד.
* ישנה פעילות התנדבותית ,הן בפן הקבוצתי והן בפן הפרטני .יש להמשיך ולגייס מתנדבים נוספים למחלקה
הסיעודית.

פעילות העו"ס בנושא "חוק זכויות החולה"
* יוזמת עפ"י צורך הערכה ודיון במינוי אפוטרופוס ,מטפלת בנושא על כל היבטיו.
* העו"ס מרכזת את נושא התלונות .מומלץ לבנות נוהל פנימי בנושא הכולל טופס ייעודי לנושא ומעקב אחר סיום
הטיפול בפניה.

פעילות העו"ס בתחום זקנים נפגעי התעמרות
* העו"ס מבצעת הדרכות והטמעות בנושא מניעת אלימות לצוות המטפלים באופן קבוע.

עבודת הצוות הרב מקצועי
* העו"ס תורמת מעולם הידע המקצועי שלה לפיתוח ולהעשרת הצוות הרב מקצועי.
* קיימים שיתופי פעולה מקצועיים של העו"ס עם הצוות הרב מקצועי.
* ישיבות הצוות מתקיימות בהתאם לנדרש בנהלי משרד הבריאות.

תחומים הטעונים תיקון ושיפור:
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פעילות מקצועית של העובד הסוציאלי
* יש לפעול לקידום והעלאת מודעות הצוותים המטפלים לשמירה על פרטיותו וכבודו של המטופל .ביום הבקרה
נמצפתה רחצה ללא שמירה על פרטיות המטופל.
* יש לקיים חשיבה מקצועית לנושא טיפוח ציביון אישי בחדרי המטופלים ,לשוות להם מראה ביתי ,אישי חם ונעים.

תצפית חדרים ושטחים ציבוריים
* ביום הבקרה נצפה מיעוט באמצעים לשמירה על פרטיות המטופל .וכן נצפה אי שמירה במקרים אחדים על
שמירת פרטיות המטופל בעת טיפול אישי.

פעילות העו"ס בנושא "חוק זכויות החולה"
* יש להמשיך ולקדם את הנושא שמירה על זכויות המטופל בקרב הצוות המטפל.
* נושא זכויות מטופלים הינו נושא משמעותי מאוד בחיי המטופל ומשפחתו .יש ליידע את המטופל ומשפחתו על
הזכויות הקיימות במחלקה הסיעודית.

פעילות העו"ס בתחום זקנים נפגעי התעמרות
* קיימת חשיבות רבה לקיומה של הוועדה המוסדית בזמן אמת בעת חשד לארוע אלימות .על הוועדה להתכנס
בהרכב כפי שנדרש עפ"י נוהל ולקיים דיון מקצועי האם ישנה חובת דיווח עפ"י נוהל .כמו-כן ,על הוועדה להתכנס
בתדירות הנדרשת לבניית תוכניות הדרכה והטמעה.

טיפול בניצולי שואה
* מומלץ לבחון אפשרות מיצוי זכויות מטופלים אף אם לא עונים להגדרה מלאה של ניצולי שואה.

טיפול תומך במטופל ובמשפחה
* יש להמשיך ולקדם את נושא הטיפול התומך.

עבודת הצוות הרב מקצועי
* הדיווח המקצועי אינו משקף דיו את כל תחומי ההתערבות בע"ס.

ניהול מידע ומעקב  -רשומת מטופל
* תיעוד הרשומות הינו חלקי ואינו משקף את מצב המטופל ותוכנית ההתערבות אודותיו.
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* בריאות הסביבה:

תאריך04.12.2017 :
סימוכין500039690 :

75%

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 וכביסה
הדברה
חדרי טיפולים למקצועות הבריאות/פיזיותרפיה
הכנה לשעת חרום
אספקת מזון למחלקות ,חלוקתו וחדר אוכל
רישיונות עסק ו"רישיון היצרן" של ספקי מזון
קבלת מזון ומוצריו ,אחסונו והעברתו
הכנת מזון ,בישול ,עמדות עבודה ומדורים במטבח
-

תיאור כללי:
בניין ישן אשר אינו עונה לדרישות הפרוגרמה החדשה של משרד הבריאות .חסרים
מחסנים ,אין שירותים צמודים לכל חדר.

החוזקים בעבודת הבריאות הסביבה:
בטיחות ומפגעי בטיחות
* קיימת מדבקה תקפה המאשרת ביקורת מעליות  :קיים ותקף

תחומים הטעונים תיקון ושיפור:
מערכות אספקת מים קרים וחמים  -אספקת מיי שתיה
* תקינות וחיטוי מאגר מים  :לא תקין
עמוד  25מתוך 32
רח' יפו  ,86ירושלים ת.ד.
טלפון 02-5314803 :פקס 02-5314804 :דוא"לYUDITH.NEHEMIA@LBJR.HEALTH.GOV.IL :

לשכת בריאות מחוז ירושלים

בית אבות עירוני בית אליסיה ) ( 23689
המצור  1ירושלים
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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  :לא תקינים/לא מטופל לפי ההנחיות
* ברזים וראשי מקלחת מטופלים נגד אבנית ,מחוטאים ונבדקו  :תקינות וטיפול חלקיים

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

מערכות אספקת מים קרים וחמים  -הגנת רשת מי שתיה
* אביזרים להגנת רשת מי שתיה הותקנו ע"י מתקין מוסמך  :לא תקין

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

בטיחות ומפגעי בטיחות
* אישור כיבוי אש תקף מרשות לכבאות  :לא קיים /לא תקף ולא מבצע פעולות לישום ותיקון

תשתית ,חדרי האשפוז ,תחזוקת מחלקה ורווחת המטופל  -ניקיון ותחזוקה שוטפת
* תחזוקה )נראית( של המבנים  :נראית תקינה חלקית

חדרי האשפוז  -רווחה/צפיפות ,תנאי מגורים
* ארונות וארוניות למטופלים מותאמים ,תקינים ואסטטיים  :מותאמים חלקית
* מצב שירותים ומקלחות  :מותאם ותקין חלקית

תחזוקת המחלקות  -חדרי כלים וכביסה
* טיפול מחלקתי בכביסה  :תקין חלקית

מכבסה וכביסה
* תקינות אזור מיון כביסה ותהליך הטיפול  :התאמה ותקינות חלקיים
* דרך ואמצעים להעברת כביסה מלוכלכת ונקייה במוסד  :התאמה ותקינות חלקיים

הדברה
* ביצוע מתועד של הדברה בהיתר מתוקף ובתדירות דרושה  :ביצוע והתאמה חלקיים
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חדרי טיפולים למקצועות הבריאות/פיזיותרפיה
* שמירת היגיינה בחדרי טיפולים  :היגיינה נשמרת חלקית

אספקת מזון למחלקות וחלוקתו  -קבלת המזון במחלקה
* אמצעי הגעת מזון ,אחסונו במחלקה ופינוי העגלה/טרמופורטר  :הובלה ואחסון תקין בחלקו

מטבחון עזר  -מטבח חלוקה
* נקיון ושלמות סביבת העבודה ומשטחי עבודה  :תקין בחלקו
* מצב פיזי וטמפרטורה של מקררים ואחסון מזון  :תקין ומתאים חלקית

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

הערות לסיכום:
 .1יש להגיש למשרדנו את כל המסמכים הנדרשים בכלי בקרה שלא הוגשו בזמן
הביקורת.
 .2יש לשדרג את המכבסה במוסד ולדאוג לזרימה נכונה בה.
 .3הפעלת המטבח לא תקינה .יש להעביר למשרדנו התייחסות בנושא מהנהלת בית
האבות.
 .4יש להגיש למשרדנו נוהל עבודה במטבח.
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* רוקחות:
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88%

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 אשפוזתרופות 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 ייעודי.

כוח אדם:
במוסד מועסק רוקח עם אישור רוקח אחראי בתוקף.

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

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

שירותי רוקחות מוסדיים  -בקרה רוקחית במוסד
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* ניהול יומן התערבויות ועדכונו אחת לרבעון :בדיקת אבחנות מול תרופות ,בדיקת מתן בהתאם להנחיות למניעת
תופעות לוואי ואינטראקציות בין תרופות ,ריסוק מותר וכו'  :ל  70%- 50%מהתיקים

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

אחסון תרופות במחלקות אשפוז
* התרופות מוחזקות באריזות המקוריות  :באופן חלקי
* עגלת טיפולים  -התרופות מוחזקות באריזות מקוריות ובסימון הולם  :באופן חלקי

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

תרופות אישיות במחלקות אשפוז
* סימון תאריך פתיחה בתכשירים שנדרש  :באופן חלקי

מתן תרופות במחלקות אשפוז
* כתישה/חציה בהתאם להנחיות  :לא

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

הערות לסיכום:
.1חוצה הכדורים נמצא לא תקין.
.2כותש הכדורים נמצא לא תקין.
.3יש לבדוק את הטמפרטורה של חדר התרופות  3פעמים ביום לפני נוהל . 126
.4זוהתה חריגה בטמפרטורה של מקרר התרופות ,במצב של חריגה יש לבדוק מיידית
את תקינות המקרר ואם איכות התרפות לא נפגעה.
.5יש למקם את עגלת החייאה במקום שיש בו בקרת טמפרטורה וגם במקום מוסתר ולא
גלוי לדיירים ,על מנת להימנע משימוש בה ע"י גורמים אחרים מלבד מאחות.
.6נמצא בקבוק ספטול בלי סימון תאריך פתיחה.

עמוד  29מתוך 32
רח' יפו  ,86ירושלים ת.ד.
טלפון 02-5314803 :פקס 02-5314804 :דוא"לYUDITH.NEHEMIA@LBJR.HEALTH.GOV.IL :

לשכת בריאות מחוז ירושלים

בית אבות עירוני בית אליסיה ) ( 23689
המצור  1ירושלים
תאריך הבקרה23.10.2017 :

תאריך04.12.2017 :
סימוכין500039690 :

נספח ג'
תקן מול מצבה  -כוח אדם מקצועי  -רפואה סיעוד ומקצועות הבריאות
ל 24 -מיטות ברישוי ול 22-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

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
8.20
9.60
0.33
4.80
0.45
4.80
2.67

0.44
5.44
3.00
2.44
9.00
11.00
0.52
7.72
0.56
7.72
2.16

0.11
0.01

35.15
0.34

-2.98
0.80
1.40
0.19
2.92
0.11
2.92
-0.50

-54.89
9.75
14.58
58.48
60.83
25.33
60.83
-18.74

 1חישוב התקן הוא בשעות שבועיות ולא באחוזי משרה .למקצועות,מרפא/ה בעיסוק,עובד/ת
סוציאלי/ת,דיאטנ/ית,קלינאי/ת תקשורת.
 3אחיות = מעשיות  +מוסמכות.
 10שעות יעוץ ותקינה לחודש.
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נספח ג'
תקן מול מצבה  -כוח אדם מנהלי ומשקי
ל 24 -מיטות ברישוי ול 22-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

0.22

-0.00

-0.04

0.22
0.16
0.16
0.22
0.67
1.10
0.11
0.06
0.22

0.22
0.16
0.16
0.00
0.00
1.10
0.11
0.00
0.22

-0.00
0.00
0.00
-0.22
-0.67
0.00
0.00
-0.06
-0.00

-0.04
0.29
0.29
-100.00
-100.00
0.00
0.08
-100.00
-0.04

 6ספק מזון חיצוני שמבשל במטבח המוסד  -מלא.
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נספח ד '
רמת איכות הטיפול
 0.00:מתאריך 14.06.2017:
ניקוד אחרון לפי בקרה אחרונה
29.00
ניקוד מותאם אחרון לפי בקרה אחרונה :
שיוך לפרוגרמה חדשה על פי הצהרת המוסד :
זמן הרישוי טרם הבקרה הנוכחית  4 :חודשים תאריך סיום הרשיון 01.02.2018 :
התאמת המחלקה לתשושי נפש לתנאי המכרז:לא רלוונטי
תאריך הבקרה 23.10.2017 :
התאמת המחלקה לתשושי נפש לתנאי המכרז לפי הבקרה הנוכחית  :לא רלוונטי

ניקוד

אמות מידה לרמת איכות הטיפול
סכום ציוני הבקרה

14.50

בריאות הסביבה

1.00

שיעור אחיות עם קורס על בסיסי בגריאטריה

0.00

שיעור אחיות עם תואר אקדמי

2.00

קורסים\עדכון ידע לצוות

2.00

חת"ש צוות בין  8-24שעות שנתיות

0.00

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(

31.50

עמוד  32מתוך 32
רח' יפו  ,86ירושלים ת.ד.
טלפון 02-5314803 :פקס 02-5314804 :דוא"לYUDITH.NEHEMIA@LBJR.HEALTH.GOV.IL :

