גירסה 00001:
תאריך ראשון הפצה לאינטרנט25.08.2016 :
תאריך אחרון הפצה לאינטרנט25.08.2016 :

דו"ח בקרה מיום 17.02.2016
במוסד :מוסד בית יונה
בישוב :באר שבע ,מחוז באר שבע

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

לשכת בריאות מחוז באר שבע

תאריך21.08.2016 :

לכבוד
ד"ר שניר יורם
מנהל/ת רפואי/ת
מוסד בית יונה )קוד מוסד (23691
יעקב דורי 2
באר שבע 84779

סימוכין500038991 :

ד"ר נכבד/ה,
הנדון :סיכום הבקרה ב"מוסד בית יונה" מיום 17.02.2016
מצ"ב דו"ח הבקרה שנערכה במוסדכם ,ביום .17.02.2016
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 כץ מנואל
מ"מ סגן רופא מחוז דרום
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 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 מיכאל גדלביץ' ,רופא מחוזי ,מחוז דרום מחוז באר שבע.
ד"ר שחר אבנר ,גריאטר מחוזי ,לשכת בריאות באר שבע מחוז באר שבע.
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.
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לשכת בריאות מחוז באר שבע

דו"ח הבקרה
תאריך21.08.2016 :
מוסד בית יונה ) ( 23691
יעקב דורי  2באר שבע
תאריך הבקרה17.02.2016 :

סימוכין500038991 :

.1

בתאריך  17.02.2016נערכה בקרה תקופתית במהלך תקופת רישוי קיים ,בבי"ח הגריאטרי ,ע"י צוות מחוז
באר-שבע .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 שניר יורם מ.ר.18799.

להלן הרכב הצוות ותחום בקרתו:
.4
מר ד"ר כץ מנואל ,מ"מ סגן רופא מחוז דרום.
* רפואה
* טיפול סיעודי

-

גברת קלאודיה קונסון ,אחות מפקחת בקרות.

* תזונה

-

גברת ירושלמי דינה ,מרכזת תחום בקרה.

* פיזיותרפיה

-

גברת שוסטר מרים ,מרכזת תחום בקרה.

* ריפוי בעיסוק

-

גברת בן אריה עפרה ,מרכזת תחום בקרה.

* בריאות הסביבה

-

גברת קריאז'בסקיך אולגה ,מרכזת תחום בקרה.

* רוקחות

-

גברת שימס טאטיאנה ,מרכזת תחום בקרה.

כללי:
לבי"ח רישיון ל 36 -מיטות מהן:
סה"כ מיטות במח' סיעודיות:

36
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תאריך21.08.2016 :

מוסד בית יונה ) ( 23691
יעקב דורי  2באר שבע
תאריך הבקרה17.02.2016 :

סימוכין500038991 :

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

מס'
מס'
שם
מחלקה מיטות מאושפזים
בפועל
במוסד ברישוי
36
36
סיעודית
36
36

מס'
סיעודיים
36
36

מס'
תשושי
נפש
0

מס'
סיעודי
מורכב
0

בבי"ח
מס'
מס'
שיקומים תשושים כללי

0

סה"כ שהו במחלקות  36מאושפזים בפועל.
להלן תמהיל המאושפזים לפי הגורמים המממנים הבאים:
 19מטופלים במימון משרד הבריאות.
 17מטופלים במימון פרטי.
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0

0

לשכת בריאות מחוז באר שבע

מוסד בית יונה ) ( 23691
יעקב דורי  2באר שבע
תאריך הבקרה17.02.2016 :

תאריך21.08.2016 :
סימוכין500038991 :

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

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

אישור כיבוי אש:
אישור כיבוי אש בתוקף עד תאריך.09.07.2017 :

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
ונספח ד'  -רמת איכות הטיפול.
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מוסד בית יונה ) ( 23691
יעקב דורי  2באר שבע
תאריך הבקרה17.02.2016 :

תאריך21.08.2016 :
סימוכין500038991 :
נספח א'
הערכת הבקרה לפי תחומים

)(6
טוב מאוד
94-100
רפואה
סיעוד

X

תזונה

X

פיזיותרפיה

X

ריפוי בעיסוק

X

)(5
כ.טוב מאוד
87-93
X

)(4
טוב
80-86

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

עבודה סוציאלית
בריאות הסביבה

X
X

רוקחות
* -לא בוצעה בקרה בתחומים הבאים  :עבודה סוציאלית.
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)(1
נכשל
0-65

לשכת בריאות מחוז באר שבע

תאריך21.08.2016 :

מוסד בית יונה ) ( 23691
יעקב דורי  2באר שבע
תאריך הבקרה17.02.2016 :

סימוכין500038991 :

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

* רפואה93% :
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
-

תיאור כללי:
בית יונה הינו מוסד טוב מאוד ,מושקע עם צוות קבוע זמן רב מאוד.נכרת אמפטיה
לדיירים.

כוח אדם:
כח אדם רפואי מתאים למקום ,מנוסה ומקצועי בתחום שנבדק .אמנם אין מומחה
בגריאטריה ,אך המנהל הרפואי ורופא הבית עברו השתלמויות ומקבלים עדכונים
בתחום באופן שוטף.

תחומים הטעונים תיקון ושיפור:
עבודת המנהל הרפואי
* הכשרת מנהל רפואי  :מומחה בפנימית ו/או רפואת משפחה
* הסדר ייעוץ רפואי )לא גריאטרי(  :לפי דרישה עם תעוד
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מוסד בית יונה ) ( 23691
יעקב דורי  2באר שבע
תאריך הבקרה17.02.2016 :

תאריך21.08.2016 :
סימוכין500038991 :

* הסדר יועץ גריאטרי  :אין יועץ
* תעוד הייעוצים בתחום גריאטריה  :אין

רופא בית
* הכשרת רופא בית  :השתלמות בגריאטריה

הערות לסיכום:
איכות הצוות מצוינת  -רמה מקצועית גבוהה מאוד.
עמידה בכל הנוהלים הקיימים.
תעוד מושלם.
הכרות עם הדיירים וגישה אמפטית ומקצועית.
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מוסד בית יונה ) ( 23691
יעקב דורי  2באר שבע
תאריך הבקרה17.02.2016 :
* טיפול סיעודי:

תאריך21.08.2016 :
סימוכין500038991 :

95%

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:
התרשמות כללית:
הבקרה הייתה בקרת אמצע מתוכננת ונערכה באופן מדגמי במחלקה הסיעודית .המחלקה
בעלת רישיון ל 36-מיטות סיעודיות .בפועל במוסד מאושפזים  36מטופלים ומטופל
אורח נוסף מדיור מוגן .מתוך המטופלים המאושפזים במוסד  19מהם על בסיס קוד
משרד הבריאות ו 17-מטופלים נוספים מאושפזים באופן פרטי .אין מטופלים
מורכבים ושיקומיים במוסד ,אין מטופלים הנדרשים להיות בבידוד מגע .ישנו
מטופל  1אשר מקבל כלכלה דרך  PEG, 2מטופלים עם פצעים שטחיים בדרגה  1-2ו6-
מטופלים עם הגבלה פיזית .תחום הסיעוד מנוהל ברמה גבוהה ומתאפיין
במקצועיות ,ביצירתיות ובחיפוש מתמשך אחר דרכים לשיפור איכות הטיפול וחיזוק
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יעקב דורי  2באר שבע
תאריך הבקרה17.02.2016 :

תאריך21.08.2016 :
סימוכין500038991 :

האינטראקציה עם העובדים .קיימת תשתית מקצועית טובה והעשייה הסיעודית מתבצעת
על פי סטנדרטים מקצועיים מקובלים וברמה מאוד גבוהה וכפועל יוצא איכות
הטיפול הסיעודי היא טובה מאוד .הרשומה הסיעודית ,מנוהלת באופן ממוחשב.
מתקיימת פעילות חברתית מחוץ למוסד אשר תורמת לשיפור איכות חיי המטופלים.
כוח אדם:
מחלקה סיעודית:
אחיות :לפי התקינה הנדרשת
המטפלים :לפי התקינה הנדרשת
חזקים של המוסד:
 #נעשתה עבודת צוות יסודית תוך התייחסות להערות מהבקרה הקודמת.
 #האחות הראשית בעלת ידע וניסיון מקצועי בתחום הגריאטריה.
 #קיים צוות יציב ותחלופת הצוות נמוכה.
 #קיימים תהליכי בקרה פנימיים תקופתיים הנעשים באופן שיטתי ומובנה.
 #שיעור מחוסני השפעת בקרב העובדים נמצאה ברמה גבוהה וזאת לזכות העבודה של
האחות הראשית במוסד.
 #במוסד קיימות  3ועדות לנאמנות נושא :פצעים ,עצירות וזיהומים .חשוב לציין
שנאמנות עצירות מנוהלת ברמה גבוהה עם תכנית שנתית מובנית והערכת מצב תוך
כדי עדכון הצוות הרב מקצועי .בנאמנות הנושא משתתפים כל אנשי הצוות של
המוסד) כולל :עובדי מטבח ,דיאטנית ופיזיותרפיסטית( .למוסד נאמן נושא נוסף
בתחום הכאב שטרם עבר קורס.
 #קיימת במוסד ועדה הקובעת מדיניות בטיפול פליאטיבי במטופלים רלוונטיים תוך
שמירה על זכויות החולה ונוהל החולה הנוטה למות.
 #המוסד מקפיד על שינויי תנוחה באופן מתמיד אשר מנוהל ע"י רישום ודיווח.
 #האחות הראשית מעורבת בהדרכה ובביצוע שימוש נכון במנוף שקיים במוסד תוך
כדי שמירה על בטיחות הצוות והמטופל.

הערות לסיכום:
תחומים הטעונים שיפור:
 .1אומדן סעודי ורשום  #יש לבצע את הרישום הסיעודי באופן רציף בנוגע
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תאריך הבקרה17.02.2016 :

תאריך21.08.2016 :
סימוכין500038991 :

לבעיותיהם הייחודיות של המטופלים הרלוונטיים ,מאוד חשוב לציין תאריך ברשומה
הסיעודית לשם רצף טיפול כרונולוגי.
 .2תקשורת -התקשורת בין אנשי הצוות מתנהלת ע"י מחברת קשר .במוסד קיימת
תוכנת מחשב אשר מאפשרת תקשורת ממוחשבת בצוות לכן יש להתנהל דרכה.
 .3אומדן התנהגותי -חסר ברשומה הסיעודית אומדן התנהגותי למטופלים
הרלוונטיים לכך במוסד.
 .4ריענון -יש לרענן את נהלי המוסד ולהטמעתם ע"פ נוהלי משרד הבריאות )כולל
נוהלי רוחב ,מנהל הסיעוד וכדומה( .בנוסף ,חסר נוהל עגלת החייאה יש להטמיע
נוהל מסוג זה במוסד באופן מידי.
 .5תרופות -יש לרענן את הידע בתרופות בקרב האחים והאחיות במוסד וזאת בעיקר
בכדי למנוע טעויות רישום וחלוקה ,יש להקפיד על רשומת נרקוטיקה תקנית
ונכונה .בנוסף ,יש לוודא שהצוות הסיעודי מחלק תרופות תוך כדי התייעצות עם
הרוקח האחראי של המוסד.
 .6בטיחות -יש לבצע תכנית ניהול סיכונים בזמן חלוקת תרופות לצורך מניעת
טעויות בעת חלוקת תרופות ובכך למנוע פגיעה בבטיחות המטופל.

עמוד  11מתוך 27
רח' התווקה  ,4באר שבע ת.ד10050 .
טלפון 08-6263493 :פקס 08-6263587 :דוא"לANGELA.MALINSKY@BSH.HEALTH.GOV.IL :

לשכת בריאות מחוז באר שבע

מוסד בית יונה ) ( 23691
יעקב דורי  2באר שבע
תאריך הבקרה17.02.2016 :
* תזונה:

תאריך21.08.2016 :
סימוכין500038991 :

100%

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:
המזון מבושל במקום במטבח מרכזי .צוות המטבח ותיק ומקצועי.
המזון מחולק במחלקה על ידי אחראית חלוקה ותיקה שמכירה היטב את הדיירים
ונהלי עבודה עם מזון .

כוח אדם:
במוסד דיאטנית בעלת רישיון שעובדת בימי א' בשעות הבוקר  7שעות שבועות .
היא משתתפת בישיבות הצוות בימי א'  ,מבקרת בערב פעם ברבעון כנדרש בנוהל ,
ולפעמים מגיעה בימי ד' לפי הצורך.
נשמר רצף הטיפול עם דיאטנית מחליפה כאשר דיאטנית הבית יצאה לחופשת לידה.

החוזקים בעבודת התזונה:
כללי
* בולטת נוכחות הדיאטנית בקידום פרוייקטים רב מקצועיים.
* הדיאטנית העבירה הרצאה חשובה על מרקמים שונים של מזון לצוות המחלקה

איכות ובטיחות המזון
* הדיאטנית עורכת תצפיות אכילה.
* קיימת תוכנית עבודה שנתית מפורטת.
עמוד  12מתוך 27
רח' התווקה  ,4באר שבע ת.ד10050 .
טלפון 08-6263493 :פקס 08-6263587 :דוא"לANGELA.MALINSKY@BSH.HEALTH.GOV.IL :

לשכת בריאות מחוז באר שבע

מוסד בית יונה ) ( 23691
יעקב דורי  2באר שבע
תאריך הבקרה17.02.2016 :

תאריך21.08.2016 :
סימוכין500038991 :

* יש לשבח את עבודת הדיאטנית בניהול מערך ההזנה.
* ניכר שיתוף הפעולה בין הדיאטנית ואחראי המטבח.

הגשת ארוחות צהריים  -תצפית
* בישול מגוון בסגנון ביתי ,הגשה אסטטית ,כמות מתאימה.
* האווירה בחדר האוכל נעימה ומקדמת אכילה.

התנהלות הטיפול התזונתי מטופל במצב תזונתי לא תקין  -תיעוד ומעקב
* תחום הטיפול והמעקב התזונתי מנוהל על ידי הדיאטנית באופן מקצועי ומלא.

הערות לסיכום:
תחום התזונה ברמה מצויינת .
עבודת הדיאטנית מבורכת כמו גם שיתוף הפעולה עם המטבח וצוות המחלקה.
תחום גריאטריה מתפתח ומתחדש כל הזמן ומומלץ לעבור השתלמות בתזונה ) למשל
קורס תזונה בגריאטריה וסדנת בריאות הפה (

עמוד  13מתוך 27
רח' התווקה  ,4באר שבע ת.ד10050 .
טלפון 08-6263493 :פקס 08-6263587 :דוא"לANGELA.MALINSKY@BSH.HEALTH.GOV.IL :

לשכת בריאות מחוז באר שבע

מוסד בית יונה ) ( 23691
יעקב דורי  2באר שבע
תאריך הבקרה17.02.2016 :
* פיזיותרפיה:

תאריך21.08.2016 :
סימוכין500038991 :

98%

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:
במוסד מחלקה סיעודית אחת

כוח אדם:
במוסד שתי פיזיותרפיסטיות בהיקף של 20ש"ש

החוזקים בעבודת הפיזיותרפיה:
כוח אדם
* תקן כוח אדם  :מלא

פרופיל המטופלים במוסד
* אחוז המטופלים בפיזיותרפיה במוסד מתוך כלל המאושפזים  :גבוה

אבחון פיזיקלי
* תכנית טיפול כתובה ומנומקת לאחר אבחון ראשוני  :מתועדת

טיפול בקבוצה
עמוד  14מתוך 27
רח' התווקה  ,4באר שבע ת.ד10050 .
טלפון 08-6263493 :פקס 08-6263587 :דוא"לANGELA.MALINSKY@BSH.HEALTH.GOV.IL :

לשכת בריאות מחוז באר שבע

מוסד בית יונה ) ( 23691
יעקב דורי  2באר שבע
תאריך הבקרה17.02.2016 :

תאריך21.08.2016 :
סימוכין500038991 :

* מדדים מובנים ומוגדרים לבחירת מטופלים בקבוצה  :קיימים

טכנולוגיה לישיבה וניידות
* התאמת כסא גלגלים/כסא ושולחן אוכל לצרכים התפקודיים של המטופל  :מרבית
* הפיזיותרפיסט בעל הכשרה בנושא )קורס ,ימי עיון(  :כן

תנאים פיזיים
* חדר פיזיותרפיה נגיש לכיסאות גלגלים  :כן

תחומים הטעונים תיקון ושיפור:
הדרכה ,השתלמות ותקשורת בין צוותית
* הדרכה מובנית לכל הצוות  :חלקית

הערות לסיכום:
השירות הניתן במוסד הינו ברמה גבוהה
ההערות מהבקרה הקודמת תוקנו
יש לרענן ולפתח את הטיפול הקבוצתי במוסד
כמו כן יש לרענן את הנושאים בהדרכות לכלל הצוות ולכלול נושאים מעבר
לבטיחות העבודה

עמוד  15מתוך 27
רח' התווקה  ,4באר שבע ת.ד10050 .
טלפון 08-6263493 :פקס 08-6263587 :דוא"לANGELA.MALINSKY@BSH.HEALTH.GOV.IL :

לשכת בריאות מחוז באר שבע

מוסד בית יונה ) ( 23691
יעקב דורי  2באר שבע
תאריך הבקרה17.02.2016 :
* ריפוי בעיסוק:

תאריך21.08.2016 :
סימוכין500038991 :

98%

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
-

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
* נתונים אישיים והערכת תחומי עיסוק לפני אשפוז  :מלא
* שימוש בכלי הערכה ואבחון  :עדות לשימוש בכלי הערכה ואבחון מגוונים ומותאמים לאוכלוסייה
* תקשורת ומרכיבים חברתיים רגשיים  :מלא ומעודכן
* התחום הקוגניטיבי  :מלא ומעודכן
* התחום המוטורי והסנסורי  :מלא
* תחום תפקודי  : BADLמלא ומעודכן
* תחום תפקודי  : IADLמלא ומעודכן
* ישיבה  :התייחסות מלאה ומקצועית
* תוכנית הטיפול המומלצת כולל תחומים ותדירות  :קיימת ,מלאה ועדכנית

הערכת מעקב בקבלת מטופל
* ביצוע מעקבים  :מעקבים מלאים ומעודכנים בתדירות הנדרשת
* עדכון מטרות הטיפול ותוכנית מומלצת כולל תחומים ותדירות  :קיימת מלאה ועדכנית

עמוד  16מתוך 27
רח' התווקה  ,4באר שבע ת.ד10050 .
טלפון 08-6263493 :פקס 08-6263587 :דוא"לANGELA.MALINSKY@BSH.HEALTH.GOV.IL :

לשכת בריאות מחוז באר שבע

מוסד בית יונה ) ( 23691
יעקב דורי  2באר שבע
תאריך הבקרה17.02.2016 :

תאריך21.08.2016 :
סימוכין500038991 :

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

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

תנאים פיזיים וסביבה
* חדר תעסוקה  :מתאים
* פינת עבודה ומקומות אחסון )כולל ארונות במקום הפעילות(  :יש ,מתאימים וזמינים
* לוח פעילות ,לוח התמצאות ושעון  :קיימים ומתאימים לדרישות
* קישוט סביבתי אקטואלי הכולל תצוגה של עבודות מטופלים  -בשטחים הציבוריים ובחדרי המטופלים  :מתאים,
מכובד ותואם את יכולות המטופלים

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

הדרכה ותקשורת
* ישיבת צוות ריפוי בעיסוק/תעסוקה  :מתקיימת בהתאם לנהלים
* 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
* פרויקטים מיוחדים  :מגוונים ומתקיימים על בסיס קבוע

יישום המלצות מבקרה קודמת
* התייחסות להערות מבקרה קודמת  :התייחסות מלאה מצד אנשי המקצוע והנהלת המוסד
עמוד  17מתוך 27
רח' התווקה  ,4באר שבע ת.ד10050 .
טלפון 08-6263493 :פקס 08-6263587 :דוא"לANGELA.MALINSKY@BSH.HEALTH.GOV.IL :

לשכת בריאות מחוז באר שבע

מוסד בית יונה ) ( 23691
יעקב דורי  2באר שבע
תאריך הבקרה17.02.2016 :

תאריך21.08.2016 :
סימוכין500038991 :

תחומים הטעונים תיקון ושיפור:
העשרה ונהלים
* חלק ממדריכות התעסוקה לא עברו את הקורס הבסיסי למדריכות תעסוקה בגריאטריה.

הערות לסיכום:
שרות הריפוי בעיסוק במוסד הינו ברמה גבוהה.
*מומלץ לשלוח את מדריכות התעסוקה לקורס הבסיסי של אשל ולקורסים והשתלמויות
נוספות.
*מומלץ להעמיק את הדרכת המרפאה בעיסוק את מדריכות התעסוקה
*מומלץ לפתח פרוייקטים רב מקצועיים לרווחת הדיירים.

עמוד  18מתוך 27
רח' התווקה  ,4באר שבע ת.ד10050 .
טלפון 08-6263493 :פקס 08-6263587 :דוא"לANGELA.MALINSKY@BSH.HEALTH.GOV.IL :

לשכת בריאות מחוז באר שבע

מוסד בית יונה ) ( 23691
יעקב דורי  2באר שבע
תאריך הבקרה17.02.2016 :
* בריאות הסביבה:

תאריך21.08.2016 :
סימוכין500038991 :

95%

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:
 .1המקום נקי ומסודר ,מצב הניקיון בכל חלקי המבנה בחדרי האשפוז ,השירותים
והמקלחות וכל הציוד  -תקין.
 .2במטבח :נמצא כי התפעול השוטף של המטבח כולל תחזוקה וניקיון מניחים את
הדעת .מערכת הקירור תקינה ,נשמרות הפרדות בין סוגי המזון השונים בכל שלבי
עיבודם ,נשמר רצף טמפרטורות בעת עיבוד ,הכנה וחלוקה.
 .3הטיפול בפסולת הרפואית  -מזוהמת )פריטים חדים( ומסוכנת מתבצעת על-פי
תקנות בריאות העם )טיפול בפסולת במוסדות רפואיים( התשנ"ז  ,1997-החברת
"טביב" )החברה החיצונית שמובילה את הפסולת ובעלת רישיון בתוקף( .
 .4הכביסה המלוכלכת מועברת מהמחלקה לחדר קליטת כביסה מלוכלכת ע"י פיר
)סגור ,אטום ונקי ( ונשלחת לחדר כביסה מקומי .מצב תברואי בחדר הכביסה -
תקין.
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 .5מתבצע דיגום מים בקטריאלי )קרים וחמים( ע"י דוגם מוסמך במעבדה מוכרת
ע"י משרד הבריאות לבדיקות מים בקטריולוגיות במוסדות רפואה באופן קבוע -
קיים קלסר מסודר  .הדיגום האחרון בוצע בתאריך - 8.02.16התוצאות תקינות
 .הותקנו ברזי דיגום תקניים לדיגום בקטריאלי )מי שתייה ( .
 .6ניקוי וחיטוי מאגר מים קרים בוצע בתאריך  15.11.15ע"י חברה מאושרת
.בוצע דיגום מים בקטריאלי )קוליפורמים(לאחר ניקוי וחיטוי המאגר והתקבלו
תוצאות תקינות)כולל כלור חופשי  0.37 -מג"ל ועכירות .( 0.7
 .7בעת הביקורת נבדק רמת הכלור החופשי ביציאה מהמאגר ונמצאה  -תקינה )0.4
מג"ל(.
 .8דיגום מים ללגיונלה בוצע בתאריך  - 10.12.15התקבלו תוצאות תקינות.
 .9בוצעה בדיקה למתכות בתאריך 13.03.15ברשת מי שתייה )ברזל  ,נחושת
ועופרת(  -התוצאות תקינות.

הערות לסיכום:
להלן הליקויים שנמצאו ויש לתקנם:
 .1טמפ' מים חמים ביציאה מהברזים אחרי הזרמה  2דקות )במחלקה סיעודית(
לא מתאימה לבטיחות המשתמשים. C˚48 -יש להתאים את טמפ' המים החמים בברזים
לבטיחות המשתמשים )טמפ' מים חמים בנקודות המוצא לא תעלה ˚.(C45
 .2במקלחות )בחלל התקרה האקוסטית( הותקנו ברזי ערבול כך  ,שלא ניתן לבצע
מדידת טמפ' לפני מיהול )קרים\חמים( ולבצע דיגום .
 .3לתשומת לבכם ,דיגום של מים חמים)מסופקים (לאחר אמצעי הערבוב אינה
מייצגת נכונה את רשת האספקה .יש לתת פתרון הולם .
 .4יש לדאוג שטמפ' המים החמים המסופקים עד נקודת הצריכה) כיור\ראש
מקלחת (לא תפחת מ C˚55-בכל עת .המרחק המקסימלי בין אביזר למניעת כוויות
ונקודת הצריכה )כיור\ראש מקלחת( צריך להיות לא יותר מ 4-מ"ר.
 .5נבקשכם להחזיק במוסד ולהציג בכל עת את כל האישורים הנדרשים לאביזרים
למניעת כוויות שהותקנו )כמפורט במכתבנו מס'  0198מ.( 22.01.2015-
 .6אין מים חמים בכיור בחדר פיזיותרפיה.
 .7אין אוורור נאות במחסן לאחסון פסולת רפואית)המזוהמת(.
 .8המחזיק למעשה במתקני התברואה יהיה אחראי למניעת התפתחות חיידקי
ליגיונלה ,ויפעיל את מתקני התברואה בהתאם כמפורט בהנחיות למניעת התרבות
חיידקי לגיונלה במערכות מים מפברואר ) 2011בנספח  1ו.( 2-
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82%

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 מעוסק רוקח אחראי בהיקף כ  8ש''ש

החוזקים בעבודת הרוקחות:
פעילות הרוקח/ת במוסד
* עמידה בהיקף המשרה ובשעות העבודה המהווים בסיס לאישור  :כן

שירות רוקחות מוסדיים  -אחסון וסידור תרופות ותוקפן
* תוקף התרופות בטווח התאריך  :כן
* תוקף התרופות בטווח התאריך  :כן

שירות רוקחות מוסדיים  -רכש אספקה וביעור תרופות
* הזמנות מתבצעות ע"י הרוקח  :כן
* רכש מספקים מורשים בלבד  :כן
* רמת מלאי התרופות מתאימה לצורך טיפול שוטף והולם במטופלים  :כן
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* הוצאה לבלאי מבוצעת בהתאם להוראות  :כן

שירותי רוקחות מוסדיים  -ניהול הסמים במוסד
* מלאי הסמים מתאים לרישומים  :כן

שירותי רוקחות מוסדיים  -בקרה רוקחית במוסד
* לקיחת פרופיל תרופתי של מאושפז חדש  :כן
* 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

שירותי רוקחות מוסדיים  -ספרות מקצועית ומסמכים ישימים
* ספרות מקצועית עדכנית  :כן
* נגישות לאינטרנט  :כן

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

אחסון תרופות במחלקות אשפוז
* מיקום וגודל הולמים  :כן
* ארון בר-נעילה הנגיש לצוות המקצועי בלבד  :כן
* הפרדה :פנימי/חיצוני כולל שילוט בהתאם  :כן
* הפרדה בין תכשירים שונים/חוזקים שונים  :כן
* תא נפרד לכל תרופה/מטופל ושילוטו בהתאם לתכולה  :כן
* התרופות מוחזקות באריזות המקוריות  :כן
* המידע על אריזות מגש גזורות עדיין כולל :שם התכשיר ,חוזק ,מס' אצווה ,תאריך תפוגה  :כן
* טמפ' בטווח הנדרש  :כן
* עגלת טיפולים  -התרופות מוחזקות באריזות מקוריות ובסימון הולם  :כן
* סדר וניקיון כללי  :כן
* הפרדה בין תכשירים שונים/חוזקים שונים  :כן
* סדר וניקיון כללי  :כן
* בוצעה התקנת מיזוג אוויר לחדר עם ארונות תרופות

אחסון תרופות בקרור במחלקות אשפוז
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* מקרר ייעודי לתרופות המחלקה  :כן
* הטמפ' בטווח הנדרש ומבוצע מעקב מתועד  :כן
* הוחלף מקרר למקרר המיועד לתרופות ,נרכש מד חום אוגר טמפ'

מתן תרופות במחלקות אשפוז
* הימצאות הנחיות עדכניות  -רשימת טבליות אסורות לכתישה/חציה והזנה אנטרלית  :כן
* במחלקה ניתנות תרופות בתזמון ומתן נכון  :כן
* התרופות ניתנות בהתאם להוראות הרופא  -כיסוי תרופתי  :כן

בקרת סמים מסוכנים במחלקה  -בי"ח שאין בו בית מרקחת
* מלאי הסמים נשמר בארון נעול שמפתחו בידי האחות האחראית  -תקנה ) 13א(  :כן
* בארון מוחזקים רק הסמים והמסמכים הדרושים לניהולם  -תקנה ) 13ב(  :כן
* מנוהל פנקס כרוך לרישום סמים מחלקתי לפי התקנות  -תקנה )10א()ב(  :כן

תחומים הטעונים תיקון ושיפור:
פעילות הרוקח/ת במוסד
* השתתפות בהשתלמויות מקצועיות בתחום הפרמקותרפיה )ובגריאטריה בפרט( במהלך החמש שנים האחרונות :
מעל  5שנים
* ניהול על פי הדינים ,הנהלים וההוראות הרלבנטיים לתפקידו  :חלקי גבוה
* אין עדות על ישיבות סדירות עם רופאים

שירותי רוקחות מוסדיים  -ספרות מקצועית ומסמכים ישימים
* מסמכים ישימים  :באופן חלקי

אחסון תרופות במחלקות אשפוז
* תכשירי אינסולין נמצאו בעגלת חלוקת תרופות ללא סימון תאריך פתיחה

תרופות אישיות במחלקות אשפוז
* סימון שם מטופל על תווית התרופות האישיות  :לא
* סימון תאריך פתיחה בתכשירים שנדרש  :לא
* התכשיר בתוקף מיום הפתיחה  :לא
* נמצאו תכשירי אינסולין ללא שמות של מטופלים בעגלת חלוקת תרופות
* לאחר שחסר תאריך פתיחה על התכשירי אינסולין  -לא ניתן לדעת האם בתוקף
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מתן תרופות במחלקות אשפוז
* הרוקח איתר אינטראקציות משמעותיות ודיווח לרופא  :באופן חלקי
* כתישה/חציה בהתאם להנחיות  :לא
* ביצוע מעקב אחר רמות בדם של תרופות  :באופן חלקי
* כתישה יש לבצע במכתש מחומר עמיד בפני שריטות)אבן ,זכוכית,מתכת( ,כלי כתישה נמצא עם שאריות של
תרופה

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

בקרת סמים מסוכנים במחלקה  -בי"ח שאין בו בית מרקחת
* לכל סם הניתן לחולה מנוהל דף נפרד בהתאם לטופס  5לתקנות  -תקנה ) 11ג(  :לא
* העתק המרשם נשמר יחד עם פנקס טופסי רישום הסמים ועליו רשומים .1 :תאריך קבלת הסם  .2מס' הדף
בפנקס בו נרשמה קבלתו  -תקנה )9ב()11,ב(  :לא
* על אריזת הסם מצוין שם המטופל שבעבורו נופק הסם  -תקנה ) 12א(  :לא
* הסם למטופל ניתן רק מהאריזה הנושאת את שמו  -תקנה ) 12ב(  :לא
* האחיות מקבלות/מוסרות המשמרת רושמות את מצאי הסמים במח' בטופס הרישום ומאשרות בחתימתן  -תקנה
) 14ב(  :כן,אך חלקי
* העברת משמרת מתבצעת באופן שיטחי ) סם פנטה רשום בשם תכשיר אחר -פמרה (

הערות לסיכום:
השירות הרוקחי במוסד נבדק ונמצא ברמה טובה.
יחד עם זאת יש לרענן לצוות מקצועי תקנות ונהלים של משרד הבריאות.
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נספח ג'
תקן מול מצבה  -כוח אדם מקצועי  -רפואה סיעוד ומקצועות הבריאות
ל 36 -מיטות ברישוי ול 36-מיטות בפועל

רופא/ה
אח/ות
אח/ות מעשי/ת
אח/ות מוסמכ/ת
כח עזר
עובד/ת סוציאלי/ת
פיזיותרפיסט/ית
מרפא/ה בעיסוק
מדריכ/ת תעסוקה
דיאטנ/ית
רוקח/ת
קלינאי/ת תקשורת

3

1
1
1
10

תקן כוח אדם
נדרש מינימלי
ברוטו

כוח אדם בפועל
ברוטו

פער

פער באחוזים

0.50
5.43
0.00
5.43
11.80
0.36
0.50
7.20
0.50
7.20
3.10
4.00

2.12
9.49
6.07
3.41
13.32
0.50
0.55
7.72
1.54
7.72
8.78
8.80

1.62
4.06

324.20
74.76

-2.01
1.52
0.14
0.05
0.52
1.04
0.52
5.68
4.80

-37.09
12.95
38.88
10.00
7.22
208.00
7.22
183.33
120.00

 1חישוב התקן הוא בשעות שבועיות ולא באחוזי משרה .למקצועות,רוקח/ת,מרפא/ה בעיסוק,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 36 -מיטות ברישוי ול 36-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

8

תקן כוח אדם
נדרש מינימלי
ברוטו

כוח אדם בפועל
ברוטו

פער

פער באחוזים

0.33

1.00

0.67

203.03

0.33
0.25
0.25
0.33
1.00
1.50
0.17
0.09
0.33

0.40
0.50
0.25
0.40
3.00
2.00
0.30
0.00
1.00

0.07
0.25
0.00
0.07
2.00
0.50
0.13
-0.09
0.67

21.21
100.00
0.00
21.21
200.00
33.33
76.47
-100.00
203.03

 8חצרן/גנן שירות קנוי.
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לשכת בריאות מחוז באר שבע

מוסד בית יונה ) ( 23691
יעקב דורי  2באר שבע
תאריך הבקרה17.02.2016 :

תאריך21.08.2016 :
סימוכין500038991 :

נספח ד '
רמת איכות הטיפול
 0.00:מתאריך 10.12.2014:
ניקוד אחרון לפי בקרה אחרונה
76.50
ניקוד מותאם אחרון לפי בקרה אחרונה :
שיוך לפרוגרמה חדשה על פי הצהרת המוסד :
זמן הרישוי טרם הבקרה הנוכחית  24:חודשים תאריך סיום הרשיון 01.02.2017 :
התאמת המחלקה לתשושי נפש לתנאי המכרז:לא רלוונטי
תאריך הבקרה 17.02.2016 :
התאמת המחלקה לתשושי נפש לתנאי המכרז לפי הבקרה הנוכחית  :לא רלוונטי

ניקוד

אמות מידה לרמת איכות הטיפול
סכום ציוני הבקרה

27.00

בריאות הסביבה

5.00

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

2.00

מומחיות רופא הבית

8.00

יועצים

4.00

נאמני נושא ועברו הכשרה כנדרש

3.00

הדרכה מרוכזת ב 2-תחומים לפחות

3.00

עיבוד נתונים בתחום  1לפחות

2.00

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(

62.00
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