גירסה 00001:
תאריך ראשון הפצה לאינטרנט27.04.2017 :
תאריך אחרון הפצה לאינטרנט27.04.2017 :

דו"ח בקרה מיום 25.01.2017
במוסד :מוסד בית יונה

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

לשכת בריאות מחוז באר שבע

תאריך25.04.2017 :

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

סימוכין500039387 :

ד"ר נכבד/ה,
הנדון :סיכום הבקרה ב"מוסד בית יונה" מיום 25.01.2017
מצ"ב דו"ח הבקרה שנערכה במוסדכם ,ביום .25.01.2017
המנהל הרפואי מתבקש להעביר עותק מדו"ח זה לחברי הנהלת בית החולים הסיעודי-גריאטרי )למנהל
האדמיניסטרטיבי ולמנהלת הסיעוד-אחות ראשית(.
המנהל האדמיניסטרטיבי מתבקש להודיע ללשכת הבריאות המחוזית )גריאטר המחוז( ,בצירוף העתק לרופא
המחוז/נפה ולאגף לגריאטריה ,במייל  ,PNIOT.GERIATRYA@MOH.GOV.ILעל ביצוע תיקון התחומים
הטעונים שיפור מיידי וצפי לתיקון שאר התחומים הטעונים שיפור ,וזאת תוך חודש ימים מעת קבלת דו"ח זה,
תוך התייחסות מפורטת לממצאי הבקרה עפ"י סדר התחומים המצוין בדו"ח עצמו.
במידה ובמוסד התגלו חוסרי כוח אדם ,הנכם נדרשים להשלימם לא יאוחר מ 30-יום מקבלת בקרה זו .על
ההשלמה יש להודיע לגב' שרית חייט בכתובת רח' ירמיהו  39ת.ד 1179 .ירושלים ,פקס  02-5655913או
במיילsarit.hayat@moh.health.gov.il :

בברכה,
גיינקו ויקטוריה
רופאה אחראית בקרה בגריאטריה
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 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
תאריך25.04.2017 :
מוסד בית יונה ) ( 23691
יעקב דורי  2באר שבע
תאריך הבקרה25.01.2017 :

סימוכין500039387 :

.1

בתאריך  25.01.2017נערכה בקרה לפני חידוש רישוי ,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
גברת גיינקו ויקטוריה ,רופאה אחראית בקרה בגריאטריה.
* רפואה
* טיפול סיעודי

-

 .Msקלאודיה קונסון אחות מפקחת בקרות ,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.

* עבודה סוציאלית

-

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

מס'
מס'
Ýé
× çÜמיטות מאושפזים
Ô Þ
בפועל
 áÕÞÑÓברישוי
33
36
33
36

מס'
סיעודיים
33
33

מס'
תשושי
נפש
0

מס'
סיעודי
מורכב
0

בבי"ח
מס'
מס'
שיקומים תשושים כללי

0

סה"כ שהו במחלקות  33מאושפזים בפועל.
להלן תמהיל המאושפזים לפי הגורמים המממנים הבאים:
 21מטופלים במימון משרד הבריאות.
 12מטופלים במימון פרטי.
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מוסד בית יונה ) ( 23691
יעקב דורי  2באר שבע
תאריך הבקרה25.01.2017 :

תאריך25.04.2017 :
סימוכין500039387 :

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.09.08.2017 :

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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נספח א'
הערכת הבקרה לפי תחומים

רפואה

)(6
טוב מאוד
94-100
X

סיעוד

X

תזונה

X

פיזיותרפיה

X

ריפוי בעיסוק

X

עבודה סוציאלית

X

)(5
כ.טוב מאוד
87-93

בריאות הסביבה

X

רוקחות

X

)(4
טוב
80-86

)(2
)(3
טעון שיפור טעון שיפור רב
66-72
73-79
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0-65
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מוסד בית יונה ) ( 23691
יעקב דורי  2באר שבע
תאריך הבקרה25.01.2017 :

סימוכין500039387 :

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

* רפואה95% :
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 הוא מוסד טוב ויציב  ,הצוות קבוע מזה זמן רב ,העבודה הרפואית
מתבצעת ברמה גבוהה .
ניכרת גישה גריאטרית .

כוח אדם:
כח האדם הרפואי מתאים למקום ,המנהל הרפואי ורופא הבית עברו השתלמויות
בגריאטריה
והחל יעוץ גריאטרי מסודר שמוסיף לרמת הטיפול גבוהה ומקצועית.

החוזקים בעבודת הרפואה:
עבודת המנהל הרפואי
* קיום והפעלת תוכנית הדרכה מוסדית בתחומי הגריאטריה וגרונטולוגיה .השתתפות בהדרכה מחוץ למוסד ובתוכו
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 :קיימת ומופעלת באופן מלא
* אמצעים לעדכון ידע בתחום הפנימית והגריאטריה  :ספרות עדכנית ,אינטרנט
* היערכות מוסדית להתמודדות עם זיהומים  :קיום נוהל פנימי
* תכנון ויישום "הבטחת השגחה רפואית בכל היממה") .זמינות ותיעוד;כוננות/תורנות(  :יישום תקין
* הסדר יועץ גריאטרי  :קיים
* תעוד הייעוצים בתחום גריאטריה  :מלא
* הכרת החוזרים והנהלים של משרד הבריאות ושל אגף לגריאטריה  :טובה וכוללת הכנת נהלים פנימיים
* יישום התחומים לשיפור מהבקרה הקודמת  :מלא
* היערכות המוסד וקיום נוהל פנימי לשמירה על סביבה בטיחותית ומניעת נפילות ותאונות וישומו  :מלאה

קשר עם משפחות
* זמינות הרופא למשפחות תכנון ותיעוד השיחות בקבלה ,אחת לתקופה ובמצבי משבר  :מלא

רופא בית
* הכרה ויישום נהלי רפואה ונהלי רוחב של האגף לגריאטריה  :מלא

איכות הרשומה בקבלה הרפואית של המטופל
* אנמנזה  :טובה
* הערכה קוגנטיבית  :מלאה )בכלי מתוקף(
* הערכה תפקודית  :מלאה )בכלי מתוקף(
* התייחסות ספציפית לתסמונות גריאטריות  :מלאה
* סיכום ותכנית טיפול :אבחנות ,תרופות ,תזונה ופרארפואי  :מלא תוך התייחסות לאבחנות

מעקב רפואי שוטף
* אבחון וטיפול בבעיות משקל והזנה )כולל הזנה אנטראלית(  :מלא ותקין
* יישום מעקב אחר בעיות כרוניות ,לרבות מניעה וטיפול של פצעי לחץ  :יישום מלא
* הכללת המידע הנחוץ בעת הפנייה למוסד רפואי אחר  :מלאה

בדיקות מעבדה
* עיתוי ותדירות ביצוע בדיקות )שגרה ,לפי בעיות כרוניות ,חדשות(  :תקין
* רישום ,נימוק ומעקב רפואי של תוצאות בדיקות לא תקינות  :מלא

בדיקה תקופתית אחת ל  3 -חודשים
* התייחסות לבעיות חדשות וממצאים חדשים רלבנטיים  :מלאה
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* התייחסות לשינוי במצב תפקודי וקוגנטיבי  :מלאה
* תכנית טיפול ,כולל התייחסות רב מקצועית  :מלאה

פעילות צוות רב מקצועי במחלקה
* סיכום ישיבת הצוות ותכניות טיפול רב מקצועית ,התייחסות לישיבה קודמת  :מלא
* מנגנוני תקשורת בין אנשי הצוות  :מלא

תיקי מטופלים שעזבו את המחלקה )כולל פטירות(
* סיכום רפואי של האשפוז לרבות מכתב שחרור/הפניה  :מלא

רפואה מונעת ורפואה פליאטיבית
* ביצוע מדיניות לחיסוני שפעת ופנוימוקוק למטופלים  :מלא
* מוודא מתן חיסונים קבועים ותקופתיים לצוות המטפל )חדש וותיק( ונותן לצוות הסברים  :מלא
* קיום תכניות מיוחדות במוסד ומעורבות הרופא :היערכות למתן טיפול פליאטיבי ,התייחסות רופא למדד כאב
והטיפול בעקבותיו  :קיימות עם מעורבות
* פעילות על פי הנחיות לטיפול בנשאי חיידקים עמידים ובמניעת זיהומים  :קיימת

תחומים הטעונים תיקון ושיפור:
עבודת המנהל הרפואי
* הכשרת מנהל רפואי  :מומחה בפנימית ו/או רפואת משפחה
* הסדר ייעוץ רפואי )לא גריאטרי(  :לא קיים

רופא בית
* הכשרת רופא בית  :השתלמות בגריאטריה

מעקב רפואי שוטף
* אבחון וטיפול בעיות דחופות .יישום ותעוד בהתאם להרשאת מתן טיפול חריף ) : (IVטיפול תקין ותעוד מלא

הוראות רפואיות והוראות למתן תרופות
* הוראות מתן תרופות אנטי פסיכוטיות  -רישום ,דיון ונימוק  :חלקי

הערות לסיכום:
הרמה המקצועית של הצוות הרפואי גבוהה מאוד
יש לציין יעוץ גריאטר ופסיכיארטר מסודר.התיעוד מושלם.
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בבקרה התברר שניתן טיפול  IVב  VENOFERתחת השגחת אחות מוסמכת ורופא,
אך למוסד עדיין אין אשור לטיפול . IVהומלץ להגיש בקשה לטיפול . IV
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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 לחידוש רישיון ונערכה באופן מדגמי במחלקה
הסיעודית .המחלקה בעלת רישיון ל 36-מיטות סיעודיות .בפועל במוסד מאושפזים
 33מטופלים .אין מטופלים מורכבים ושיקומיים במוסד ,אין מטופלים הנדרשים
להיות בבידוד מגע .אין מטופלים עם זונדה או פג.
 4מטופלים עם הגבלה פיזית.
הנהלה אדמיניסטרטיבית תומכת בכל התחומים ובמיוחד בתחום הסיעוד ,תוך שהיא
מאפשרת למידה ,מעודדת יציאה לקורסים ומפעילה תכניות העשרה שונות .המוסד
פועל לקידום ההכשרה המקצועיות גם בקרב מוסדות וקהילות בסביבה הקרובה.
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כוח אדם:
אחות ראשית בעלת ידע וניסיון רב בתחום הגריאטריה .בעלת תואר שני
בגרונטולוגיה .האחות הראשית של המוסד משקיעה המון מאמצים לקידום הסיעוד ב
מחלקה ,משתתפת בכל פעילות הקשורה בתחום של קידום הסיעוד הגריאטרי במוסד .כמו כן ,יחד עם הנהלת
המוסד תמכה רבות בהקמת קורס טיפול
פליאטיבי בשיתוף פעולה עם אוניברסיטת בן-גוריון ,אשר עתיד להיפתח בחודש מאי
 2017בבית-יונה .בנוסף האחות פועלת רבות להקמת קורס חדש בתחום הכשרת כוח
עזר.
הצוות במוסד וותיק וקבוע .מצבת כוח אדם בהתאם לדרישה .מתקיימת פעילות הכשרה
רבה מחוץ למוסד ,התורמת רבות בעת מתן הטיפול.
חזקים של המוסד:
 #נאמן נושא #
במוסד ישנם  3נאמני נושא שמאבדים נתונים בצורה כלל מחלקתית.
 .1נאמן בפצעים  #כתוצאה מעבודתו של נאמן נושא אין תופעת פצעים במוסד.
 .2מניעת זיהומים  #המוסד עובד בשיטת " 5רגעים" להיגיינת ידיים .בשל העלאת
המודעות בקרב הצוות ותצפיות המבוצעות על-ידי נאמנת נושא ,הצוות מקפיד מאוד
על שטיפת ידיים ושימוש נכון בכפפות.
 .3עצירות  #נאמנות 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( .רמת ביצוע גבוהה
נשמרה מהבקרה הקודמת.
 #פרויקטים  #ראוי לציין שבמוסד מופעלים מספר פרויקטים המקדמים את תחום
הסיעוד.
" .1בקרת מנהל הסיעוד על עבודת צוות"  #אחות ראשית יחד עם אחיות אחריות
משמרת מבצעות בצורה מתוכננת את הבקרה הפנימית במחלקה .כתוצאה מהבקרות האלו,
קיימת עליה באיכות הטיפול ועבודה על הסקת מסקנות לצורך קידום ומניעת
טעויות.
" .2הנגשה  #תרבותית לשונית ויזואלית"  #מדובר בפרויקט שעוזר לאנשים עם
ירידה קוגניטיבית לשפר את התמצאותם במקום .הגישה ההוליסטית בעזרת צוות רב
מקצועי ,מאפשרת למצוא דרכי תקשורת עם המטופל ועוזרת לתקשורת השוטפת.
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" .3קידום בריאות ורפואה מונעת"  #כתוצאה מפרויקט זה במוסד רוב המטופלים
מחוסנים תוך ידוע וקבלת הסכמתם של בני משפחה ו /או אפוטרופוסים .כמו כן,
במסגרת הפרויקט רוב העובדים חוסנו נגד שפעת ועברו בדיקות וחיסונים הדרושים
לפי נוהל.
" .4שימור יכולות תפקודיות"  #הפרויקט בהשתתפות צוות רב מקצועי ,תרם רבות
להבנת הצרכים הבסיסיים של המטופל בזמן העברות ,הושבה נכונה ,שימוש באביזרי
עזר בעת ההליכה ,ליווי מטופלים בעת ניידות.
" .5אומדן חלל הפה"  #העלאת מודעות בקרב הצוות המטפל בבדיקה כוללנית של חלל
הפה ,תוך זיהוי בעיות ודווח מיידי לגורם המטפל.
 .6טיפול פליאטיבי  #בפרויקט שותף המנהל רפואי ,רופא בית ,אחות ראשית
ועובדת סוציאלית .בפרויקט זה מתקיימת וועדה ,המתכנסת אחת לחודש או לפי
הצורך בה מתקבלות החלטות בנוגע לטיפול בחולה הנוטה למות ,כולל ליווי משפחה,
חדר נפרד וליווי רוחני.

התרשמות כללית:
הבקרה הייתה בקרת אמצע מתוכננת לחידוש רישיון ונערכה באופן מדגמי במחלקה
הסיעודית .המחלקה בעלת רישיון ל 36-מיטות סיעודיות .בפועל במוסד מאושפזים
 33מטופלים .אין מטופלים מורכבים ושיקומיים במוסד ,אין מטופלים הנדרשים
להיות בבידוד מגע .אין מטופלים עם זונדה או פג.
 4מטופלים עם הגבלה פיזית.
הנהלה אדמיניסטרטיבית תומכת בכל התחומים ובמיוחד בתחום הסיעוד ,תוך שהיא
מאפשרת למידה ,מעודדת יציאה לקורסים ומפעילה תכניות העשרה שונות .המוסד
פועל לקידום ההכשרה המקצועיות גם בקרב מוסדות וקהילות בסביבה הקרובה.

כוח אדם:
אחות ראשית בעלת ידע וניסיון רב בתחום הגריאטריה .בעלת תואר שני
בגרונטולוגיה .האחות הראשית של המוסד משקיעה המון מאמצים לקידום הסיעוד ב
מחלקה ,משתתפת בכל פעילות הקשורה בתחום של קידום הסיעוד הגריאטרי במוסד .כמו כן ,יחד עם הנהלת
המוסד תמכה רבות בהקמת קורס טיפול
פליאטיבי בשיתוף פעולה עם אוניברסיטת בן-גוריון ,אשר עתיד להיפתח בחודש מאי
 2017בבית-יונה .בנוסף האחות פועלת רבות להקמת קורס חדש בתחום הכשרת כוח
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עזר.
הצוות במוסד וותיק וקבוע .מצבת כוח אדם בהתאם לדרישה .מתקיימת פעילות הכשרה
רבה מחוץ למוסד ,התורמת רבות בעת מתן הטיפול.
חזקים של המוסד:
 #נאמן נושא #
במוסד ישנם  3נאמני נושא שמאבדים נתונים בצורה כלל מחלקתית.
 .1נאמן בפצעים  #כתוצאה מעבודתו של נאמן נושא אין תופעת פצעים במוסד.
 .2מניעת זיהומים  #המוסד עובד בשיטת " 5רגעים" להיגיינת ידיים .בשל העלאת
המודעות בקרב הצוות ותצפיות המבוצעות על-ידי נאמנת נושא ,הצוות מקפיד מאוד
על שטיפת ידיים ושימוש נכון בכפפות.
 .3עצירות  #נאמנות 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( .רמת ביצוע גבוהה
נשמרה מהבקרה הקודמת.
 #פרויקטים  #ראוי לציין שבמוסד מופעלים מספר פרויקטים המקדמים את תחום
הסיעוד.
" .1בקרת מנהל הסיעוד על עבודת צוות"  #אחות ראשית יחד עם אחיות אחריות
משמרת מבצעות בצורה מתוכננת את הבקרה הפנימית במחלקה .כתוצאה מהבקרות האלו,
קיימת עליה באיכות הטיפול ועבודה על הסקת מסקנות לצורך קידום ומניעת
טעויות.
" .2הנגשה  #תרבותית לשונית ויזואלית"  #מדובר בפרויקט שעוזר לאנשים עם
ירידה קוגניטיבית לשפר את התמצאותם במקום .הגישה ההוליסטית בעזרת צוות רב
מקצועי ,מאפשרת למצוא דרכי תקשורת עם המטופל ועוזרת לתקשורת השוטפת.
" .3קידום בריאות ורפואה מונעת"  #כתוצאה מפרויקט זה במוסד רוב המטופלים
מחוסנים תוך ידוע וקבלת הסכמתם של בני משפחה ו /או אפוטרופוסים .כמו כן,
במסגרת הפרויקט רוב העובדים חוסנו נגד שפעת ועברו בדיקות וחיסונים הדרושים
לפי נוהל.
" .4שימור יכולות תפקודיות"  #הפרויקט בהשתתפות צוות רב מקצועי ,תרם רבות
להבנת הצרכים הבסיסיים של המטופל בזמן העברות ,הושבה נכונה ,שימוש באביזרי
עזר בעת ההליכה ,ליווי מטופלים בעת ניידות.
" .5אומדן חלל הפה"  #העלאת מודעות בקרב הצוות המטפל בבדיקה כוללנית של חלל
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הפה ,תוך זיהוי בעיות ודווח מיידי לגורם המטפל.
 .6טיפול פליאטיבי  #בפרויקט שותף המנהל רפואי ,רופא בית ,אחות ראשית
ועובדת סוציאלית .בפרויקט זה מתקיימת וועדה ,המתכנסת אחת לחודש או לפי
הצורך בה מתקבלות החלטות בנוגע לטיפול בחולה הנוטה למות ,כולל ליווי משפחה,
חדר נפרד וליווי רוחני.

הערות לסיכום:
תחומים הטעונים שיפור:
 .1תכנית טפול בקבלה לאשפוז  #נא לבצע תכנית כתובה בזמן קבלה לאשפוז תוך 72
שעות ועדכון תכנית טיפול כתובה ,כולל התייחסות למצבים של אי שקט.
 .2תרופות  #נא לעשות ריענון נוהל חלוקת תרופות .תיעוד מלא של תהליך מתן
התרופה ,כולל מינון ,דרך מתן ,תאריך ושעה .בדיקת מתן פקודה למתן תרופה
והוצאתה כנדרש ע"י האחות .בדיקת הוראה והתאמה לביצוע.
 .3אומדן סעודי ורשום  #הרשומה הסיעודית מנוהלת במחשב בצורה חלקית .קיים
רישום כפול ,גם במחשב וגם בתיקים .תכנית הטיפול הסיעודית הכרונית כתובה
ידנית .מומלץ לנהל תיק ממוחשב בצורה מלאה ולהפחית את כמות הרישום הכפול.
 .4טיפול  # IVלאור הצורך במתן טיפול  IVע"י רופא ואחות מוסמכת אנו ממליצים
למוסד להגיש בקשה לאגף הגריאטריה למתן טיפול דרך וריד.
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100%

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:
יש מטבח מבשל מרכזי במוסד המנוהל על ידי צוות וותיק ומנוסה .
המזון מחולק למחלקה הסיעודית על ידי אחראית חלוקה מנוסה שמכירה היטב את
הדיירים ואת נוהלי העבודה עם המזון.

כוח אדם:
הדיאטנית בעלת וותק של  5שנים במוסד  ,ועובדת בימי א' ,ולפעמים ימי ד',
בהיקף שעות כנדרש ,כולל השתתפות בישיבות צוות רב -מקצועיות פעם בשבועים
וביקור פעם ברבעון בשעות הערב.

החוזקים בעבודת התזונה:
כללי
* הדיאטנית ערכה הדרכה תזונתית לצוותי מחלקות )אחיות ומטפלות(.
* בולטת נוכחות הדיאטנית בקידום פרוייקטים רב מקצועיים.
* יש שיתוף פעולה מקצועי ופורה בין הדיאטנית וקלינאי התקשורת החדש
* הדיאטנית מעדכנת נהלים פנימיים בתחום תזונה ומערך מזון

איכות ובטיחות המזון
* הדיאטנית עורכת תצפיות אכילה.
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סימוכין500039387 :

* קיימת תוכנית עבודה שנתית מפורטת.
* הדיאטנית מובילה את מערך המזון במוסד.

הגשת ארוחות צהריים  -תצפית
* חדר האוכל במחלקה מואר ומאוורר דבר המעודד את הדיירים לאכילה.

תחומים הטעונים תיקון ושיפור:
הגשת ארוחות צהריים  -תצפית
* האכלת דיירים עם כפפות אינה נדרשת בנוהל .

הערות לסיכום:
רמת מערך המזון ותחום התזונה נשמרים ברמה מצויינת  .יישר כוח .
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* פיזיותרפיה:

תאריך25.04.2017 :
סימוכין500039387 :

99%

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 פיזיו בהיקף של  23.5ש"ש

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

ארגון השרות
* המנהל מארגן ומפקח על השרות על פי תכנית פעילות מובנית ומתועדת  :כן
* פעילויות מיוחדות לקידום איכות הטיפול )פרויקטים(  :יש
* בבית החולים ,מנהל/ת שרות ותיק/ה ומנוסה בתחום הגריאטריה.
* מתקיימות ישיבות צוות בשרות הפיזיותרפיה.
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אבחון פיזיקלי
* האבחון הפיזיקלי ברשומת המטופל מלא ומפורט כנדרש.

תחומים הטעונים תיקון ושיפור:
ארגון השרות
* מנהל השרות עומד בדרישות הנוהל )ותק מקצועי ,הכשרה על בסיסית(  :חלקי

הדרכה ,השתלמות ותקשורת בין צוותית
* הדרכה מובנית לכל הצוות  :חלקית
* השתתפות פיזיותרפיסט/ים בהשתלמויות מקצועיות רלוונטיות  :חלקי גבוה

הערות לסיכום:
השירות הניתן במוסד הינו ברמה גבוהה הליקויים מהבקרה הקודמת תוקנו
יש להקפיד על הדרכות סדירות ומגוונות לכל הצוות לפחות פעמיים בשנה
על הפיזיו האחראית להמשיך ולהשלים את ההשתלמויות של אשל.
כמו כן יש להקפיד על יציאה להישתלמויות וימי עיון בתחום הגריאטריה.
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* ריפוי בעיסוק:
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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

תיאור כללי:
בבית האבות מחלקה סיעודית אחת

כוח אדם:
בבית מועסקת מרפאה בעיסוק אחת בהיקף משרה של 7ש"ש עפ"י התקן ושתי מדריכות
תעסוקה בסך של  58ש"ש

החוזקים בעבודת הריפוי בעיסוק:
הערכה בקבלת מטופל  -קבלת מטופל חדש ע"י מרפא/ה בעיסוק
* המרפא/ה בעיסוק מבצע/ת הערכה ראשונית לכל מטופל חדש כנדרש בנהלים.
* ההערכה מתבצעת כנדרש .כוללת אבחון מוטורי וסנסורי ,אבחון קוגניטיבי והערכת .A.D.L
* תוכניות ההתערבות תואמות את ממצאי ההערכה.

הערכת מעקב בקבלת מטופל
* מתבצעות הערכות חוזרות לכלל המטופלים כנדרש בנהלים.
* קיים עדכון של מטרות ההתערבות ושל תוכנית ההתערבות המומלצת כנדרש בנהלים.
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ישום תכנית הטיפול
* התערבות טיפולית  :מתבצע כנדרש
* ההתערבות כוללת הדרכה למשפחת המטופל ולצוות המטפל.
* מתבצעת קבוצת צפייה בסרטונים במשותף עם התעסוקה
* מתקיימת פעילות משותפת עם דיירים ומשפחותיהם בחדר סנוזלן
* ישנם דיירים מהמחלקה הסיעודית שמשתתפים בפעילויות מחלקת התשושים של בית האבות

הכרת מטופל חדש ע"י מדריכ/ת תעסוקה
* מדריכת התעסוקה מקיימת היכרות ראשונית עם כל המטופלים ,כנדרש על פי הנהלים.

פעילות בתעסוקה
* קיימת פעילות תעסוקתית מגוונת התואמת את צרכי המטופלים ויכולותיהם.
* תוכנית הפעילות מגוונת ומתבצעת באופן קבוצתי ופרטני וכוללת תנועה ,אקטואליה ,משחקים קוגניטיביים ,יצירה
ועוד.
* מתקיימת פעילות קבוצתית מגוונת מותאמת ומתועדת כנדרש.
* הפעילות בתעסוקה מתקיימת כל יום בשעות הבקר ושלוש פעמים בשבוע בשעות אחה"צ

תנאים פיזיים וסביבה
* התעסוקה מתקיימת בחדר ייעודי להפעלה .החדר מרווח ,מואר ,מאובזר ומתאים לצורך הפעלה.
* בנוסף קיים חדר המשמש לצורכי משרד ואחסון ציוד התעסוקה.
* במקומות ההפעלה קיימים לוחות התמצאות ,לוחות פעילות ,שעון ,וקישוט סביבתי ואקטואלי הכולל תצוגה של
עבודות המטופלים.
* קיים לוח התמצאות רב תרבותי.
* קיימת תצוגה של עבודות המטופלים .התצוגה מכובדת ותואמת את יכולות הדיירים.

ציוד ואביזרים
* קיים ציוד מגוון לטיפול ברפוי בעיסוק.
* קיים ציוד לחדר סנוזלן.

הדרכה ותקשורת
* מנהל/ת שירות הריפוי בעיסוק והתעסוקה מקיימת ישיבות צוות עם מדריכות התעסוקה לפחות אחת לחודש
כנדרש בנהלים .קיים דיווח כנדרש.
* המרפא/ה בעיסוק משתתפ/ת באופן קבוע בישיבות הצוות הרב מקצועי .עדות לכך קיימת ברישומים.
* המרפא/ה בעיסוק משתתפ/ת בתוכניות החת"ש של המוסד ,מדריכה ומנחה את הצוות הרב מקצועי בנושאים
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הקשורים לתחומי התערבותה.
* המרפאה בעיסוק מדריכה את משפחות המטופלים.
* התקיימה קבוצת הדרכה למשפחות דוברות ספרדית

העשרה ונהלים
* המרפא/ה בעיסוק השתתפ/ה בקורסים מקצועיים בתחום הגריאטריה ,בימי עיון ובהשתלמויות.
* חלק ממדריכות התעסוקה עברו את הקורס הבסיסי למדריכות תעסוקה בגריאטריה.
* מדריכת/ות התעסוקה השתתפה/ו בקורסי העשרה ובימי עיון.
* במוסד מתקיימים פרויקטים מיוחדים מגוונים .חלק מהפרוייקטים מתקיימים בשיתוף אנשי צוות ממקצועות
בריאות נוספים.
* התחיל תהליך כתיבה של נוהלים פנימיים
* מתקיים פרוייקט מוזיקה בשיתוף עמדא

יישום המלצות מבקרה קודמת
* קיימת התייחסות מלאה מצד הנהלת המוסד להמלצות מבקרה קודמת.

הערות לסיכום:
שרות הריפוי בעיסוק בבית האבות איכותי ודינמי.
מומלץ לשלוח את מדריכת התעסוקה שעדיין לא יצאה לקורס אש"ל לקורס.
מומלץ לשתף את כל מדריכות התעסוקה בישיבות הצוות.
בהצלחה!
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* עבודה סוציאלית:
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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 שואהטיפול 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:
המוסד מורכב ממחלקה סיעודית אחת ,דיור מוגן ומחלקת ביניים .המבנה הפיזי
נאה ,מטופח מאוד ומרווח .הדיירים לבושים בלבוש אישי,
מתאים לעונה ,חדרי המטופלים מרווחים אף הם .חלקם מקושטים בפריטים אישיים.
האווירה נעימה .בני המשפחה עימם שוחחתי הביעו שביעות רצון
רבה מהתנאים ומיחס המטפלים.
במחלקה מופעל חדר גרייה חושית למטופלים )סנוזלן( דמנטים.

כוח אדם:
מנהלת השירות הסויצאלי עובדת במקום כחמש שנים ,והיא בעלת ותק של  25שנים.
במשך השנים עברה השתלמויות בנושאים הקשורים לעבודתה.
עמוד  23מתוך 38
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 הבקרה25.01.2017 :

תאריך25.04.2017 :
סימוכין500039387 :

יש לציין כי היא נותנת שירות גם לדיירי הדיור המוגן והן למטופלים במחלקת
הביניים .משתתפת בישיבות הצוות הבכיר ונוטלת חלק בתורנויות בסופי שבוע.
עובדת כל ימות השבוע מ , 08:00-14:00-וכל שבועיים תורנות שישי 08:00-13:00
 ,משתתפת בתורנות מנהל תורן בשבתות אחת לשלושה שבועות.

החוזקים בעבודת העבודה סוציאלית:
כללי
* עו"ס מעורבת בכל תחומי הטיפול הנוגעים לתחום העבודה הסוציאלית

קבלת מטופל והסתגלות
* המשפחה מקבלת הדרכה תוך  48שעות ראשונות מקליטת המטופל  :כן
* המטופל/ת מקבל/ת הדרכה תוך  48שעות ראשונות מקליטתו  :כן
* מבצעת את תהליך הקליטה ,המעקב וההסתגלות במקצועיות רבה.

פעילות מקצועית של העובד הסוציאלי
* מעקב ביקורים אצל המטופל  :כן
* פעילות העו"ס לשמירת פרטיות המטופל )טיפול אישי ,רצון הדייר וכו'(  :כן
* המטופל מקבל מענה לבקשתו ובזמן סביר  :כן
* מבצעת עבודה פרטנית עם דיירים ובני משפחה במסירות ובמקצועיות
* העו"ס משקיעה מאמצים לשלב את המשפחות בפעילות הבית ,תוך ארגון סדנאות פעילויות חברתיות כמו גם
חשיפה לנושאים הקשורים לטיפול בקשישים

שביעות רצון המטופל
* יחס הצוות  :שביעות רצון גבוהה
* מיזוג אוויר בחדר ובשטחים ציבוריים  :שביעות רצון גבוהה
* שטחים ציבוריים )ח.אוכל ,מסדרונות ,ח.יום ,פינות אירוח ,גינה(  :שביעות רצון גבוהה
* אפשרות להחזקת חפצים אישיים  :שביעות רצון גבוהה
* מידת התחשבות ברצונותיך ובקשותיך  :שביעות רצון גבוהה
* שביעות רצון מאיכות החיים במוסד  :שביעות רצון גבוהה
* שביעות רצון גבוהה מיחס הצוות ומתן מענה לצרכים ולרצונות האישיים.

תצפית חדרים ושטחים ציבוריים
* מרחבים ציבוריים  -מיקום ,ניקיון ,מידת שימוש לנוחות המטופלים והמשפחות )ח.אוכל ,ח.יום ,פינות אירוח ,לובי,
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שירותים למבקרים(  :משביע רצון
* מספר מקומות הישיבה ליד השולחנות בחדר האוכל כמספר המטופלים  :כן
* חדרי המטופלים נקיים ומסודרים  :כן
* בכל חדר ארון בגדים וארונית ,המשמשים לאחסון חפצי המטופל  :כן
* שמות המטופלים רשומים על דלתות חדריהם  :כן
* המטופלים לבושים בהתאם לעונות השנה בבגדים נקיים התואמים את מידותיהם  :כן
* הקפדה על זמינות ונגישות מידע )תפריט ,לוח פעילויות מגילת זכויות המטופל(.
* המוסד מטופח ונאה למראה ,נקי מאוד ומסודר

פעילות העו"ס בתחום הקבוצתי והקהילתי
* העו"ס מקיים פעילות קבוצתית עם מטופלים  :כן
* שיתוף המשפחות בפעילות המוסד  :כן
* מתקיימת תכנית לפיתוח הקשרים עם הקהילה )כגון :פעילות מתנדבים,שיתוף הקהילה בחיי המוסד(  :כן
* שותפה ומעורבת בפעילות התרבותית  -חברתית.
* שימוש בתרומת סטודנטים לגרונטולוגיה ועבודה סוציאלית
* מקיימת קבוצת דיירים "קהילה צומחת" באופן מתמשך תורם להעצמת המטופלים

פעילות העו"ס בנושא "חוק זכויות החולה"
* פעילות העו"ס בעת אשפוז המטופל )בבי"ח כללי(  :כן
* טיפול ומעקב אחר גמלת דמי כיס  :כן
* פועלת לקידום והעלאת המודעות לשמירה על פרטיותו וכבודו של המטופל.
* התייחסות שוטפת לנושא  ,וכן בהדרכת צוות

טיפול בניצולי שואה
* פעילות העו"ס בנושא מיצוי זכויות ניצולי שואה  :קיימת
* העו"ס מגייסת מטפלים מהקהילה לטובת המטופלים ניצולי שואה וכן להעשרת ידע המטפלים

טיפול תומך במטופל ובמשפחה
* העו"ס מטפל/ת ופועל/ת עפ"י הנוהל ,במטופל הנוטה למות ,במשפחתו ובצוות  :כן
* העו"ס מעורבת בטיפול הפליאטיבי שניתן למטופלים בבית ,ומלווה את המטופל ובני המשפחה בתהליך

עבודת הצוות הרב מקצועי
* קיימים תהליכי העברת מידע בין העו"ס לבין הצוות המקצועי )כולל דיווח על אירועים חריגים(  :כן
* העו"ס יוזם/שותף בפיתוח הצוות הרב מקצועי  :כן
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* העו"ס משתתף/ת בישיבות צוות בנושאים כלליים כגון ישיבות צוות בכיר וקיים תיעוד בהתאם  :כן
* מתקיימים באופן שוטף תהליכי העברת מידע ושיתוף פעולה בין העו"ס לבין הצוות המקצועי לשיפור רווחת
המטופל.
* העו"ס תורמת מעולם הידע המקצועי שלה לפיתוח ולהעשרת הצוות הרב מקצועי.

הבטחת תנאים לעבודת העובד/ת הסוציאלי/ת
* תקינה נדרשת  :כן
* השתתפות בהשתלמויות מקצועיות ,כנסים וימי עיון  :כן
* העו"ס משתתפת בימי עיון והשתלמויות.

ניהול מידע ומעקב  -רשומת מטופל
* מתקיים תיעוד מלא ומשקף של ההתערבות המקצועית בתחומים השונים.
* מקפידה על רישום השיחות עם בני המשפחה וכן סכום תקופתי

ניהול מידע ומעקב  -תיק ריכוז מתנדבים
* תיעוד עבודה קבוצתית  :תעוד מלא
* פרויקטים מיוחדים  -ביצוע ותיעוד  :תעוד מלא

שביעות רצון משפחות
* מודעות לקיום כתובת לפניות  :קיימת מודעות
* שביעות רצון מיחס הצוות  :שביעות רצון גבוהה
* נשמרת פרטיות המטופל בסביבתו האישית ובמהלך הטיפול בו  :שביעות רצון גבוהה
* שביעות רצון גבוהה מאיכות הטיפול.
* שביעות רצון גבוהה מאיכות החיים.

תחומים הטעונים תיקון ושיפור:
פעילות מקצועית של העובד הסוציאלי
* חשוב שהעו"ס תהיה מעורבת בכתיבת נהלים פנימיים בנושאים הנוגעים לפעילותה המקצועית )ת
* נדרשת מעורבות קבועה של העו"ס בהדרכת עובדים חדשים ,מתנדבים בתחומים הקשורים לזכויות המטופל.

תצפית חדרים ושטחים ציבוריים
* הנגשת מידע לרווחת המטופלים והמשפחות )תכנית פעילות ,זכויות המטופל ותפריט(  :חלקי

פעילות העו"ס בתחום הקבוצתי והקהילתי
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* העו"ס מקיים פעילות קבוצתית עם משפחות  :חלקי

פעילות העו"ס בנושא "חוק זכויות החולה"
* תהליך הטיפול בתלונות ומעורבות העו"ס בתחום  :חלקי
* יש מקום למעורבות גדולה יותר של העו"ס בתחום הטיפול בתלונות של משפחות/מטופלים

פעילות העו"ס בתחום זקנים נפגעי התעמרות
* יש מקום לשכלל את הפרוטוקולים ולהקפיד על רישום שמות ,סכום ,החלטות וביצוע החלטות

טיפול תומך במטופל ובמשפחה
* מתקיימית עבודה יפה עם מטופלים אולם חשוב לשכלל את רישום הדיונים וההחלטות

עבודת הצוות הרב מקצועי
* מתקיים רישום ישיבות צוות רב מקצועיות בהתאם לנוהל )פרוטוקול רישום בתיק המטופל ותיק ריכוז פרוטוקולים(
 :חלקי
* ישיבות צוות רב מקצועיותמתקיימות בהתאם לנוהל  ,חשוב סכום הדיון ,וקביעת החלטות הנובעות ממנו כמו כן
חשוב רישום תאריך ועדה הבא בהתאם
* מומלץ לעשות שימוש ברישום בתוכנת המחשב

הבטחת תנאים לעבודת העובד/ת הסוציאלי/ת
* פעילות העו"ס להטמעה ורענון נהלים  :חלקי

הערות לסיכום:
המוסד מצטיין במראה הפיזי וברמת השירותים הגבוהה הניתנת למטופלים ואכן רמת
שביעות הרצון של בני משפחה ומטופלים מעידים על כך.
ההנהלה מקפידה לתמוך ולטפח את העובדים ומשקיעה בהעשרתם בדרכים שונות.
האווירה בבית מעידה על לכידות ומחוייבות למקום ולמטופלים.
העובדת הסוציאלית מסורה מאוד ,איכפתית ,עושה עבודה מצויינת עם מטופלים ובני
משפחה ,מעורבת בכל תחומי העבודה הסוציאלית ,בהדרכת עובדים,
חברה בועדות לטיפול פליאטיבי ,מניעת התעמרות וחלקית בטיפול בתלונות.
מומלץ לשכלל את רישום הפרוטוקולים בועדות השונות על מנת להפיק את המירב
מהדיונים .להתיחס בדיוני ועדת ההתעמרות גם לאירועים חריגים ולתלונות.
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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 ובחדרי האשפוז ,השירותים
והמקלחות וכל הציוד -תקין.
 .2נמצאו במקום אמצעים להיגיינה אישית )סבון נוזלי  ,נייר לניגוב ידיים ,
נייר טואלט  ,סינרים וכפפות חד פעמיות)לצורך החלפת טיטולים וכו'(.
 .3במטבח :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.
 .4במחלקה קיים מטבחון המיועד לחלוקת מזון שמתקבל מהמטבח המרכזי  ,שימוש
בבלנדר להכנות מאכלים )תוך שמירת טמפ' הנדרשת  ,שימוש במשטח ייעודי למזון
מוכן בלבד וציוד המיועד לכך בלבד( ושטיפת כלי הגשה )כולל בלנדר ( במדיח
כלים בטמפ' הנדרשת  .מצב תברואי -תקין.
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 .5הטיפול בפסולת הרפואית  -מזוהמת )פריטים חדים( ומסוכנת מתבצעת על-פי
תקנות בריאות העם )טיפול בפסולת במוסדות רפואיים( התשנ"ז  1997-ע"י חברת
"טביב" )החברה החיצונית שמובילה את הפסולת ובעלת רישיון בתוקף( .
 .6הכביסה המלוכלכת מועברת מהמחלקה לחדר קליטת כביסה מלוכלכת ע"י פיר
)סגור ,אטום ונקי ( ונשלחת לחדר כביסה מקומי .מצב תברואי מבחינת
ניקיון-תקין.
 .7במוסד הותקנו אביזרים למניעת כוויות .טמפ' מים חמים ביציאה מהברזים
אחרי הזרמה של  2דקות )במחלקה סיעודית( C˚40-מתאימה לבטיחות המשתמשים .
 .8נמצא כי טמפ' מים חמים מסופקים)מערכת לא מסוחררת( ) C˚ 57 -מצב תקין(.
 .9מתבצע 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 - 10.01.17התוצאותתקינות  .לתשומת לבכם ,בדיגום מים חמים בקטריאלי )ספירה כללית (יש לבצע
דיגום במים חמים מסופקים בלבד ) ללא ערבול עם מים קרים(.לא צורף טופס
דיגום.
 .10דיגום מים ללגיונלה בוצע בתאריך - 15.11.16התקבלו תוצאות תקינות .לא
הוצגה התוצאה של דיגום מים חמים מסופקים בטמפ' מקסימלית) הדיגום בוצע
לאחר מהול מים קרים\חמים( .בנוסף  ,לא צורף טופס דיגום.
 .11בוצעה בדיקה למתכות בתאריך  7.04.16ברשת מי שתייה )ברזל  ,נחושת
ועופרת( התקבלו תוצאות תקינות  .יחד עם זאת  ,האחראי על התחום לא היה מודע
באיזה ניקודה בוצע דיגום.
 .12לא הוצגה תכנית דיגום מים חמים וקרים) מי שתייה \ליגיונלה( בהתאם
להנחיות משרדינו ) נקודות דיגום מייצגות את מערכות מים קרים וחמים(.
 .13ניקוי וחיטוי מאגר מים קרים בוצע בתאריך  30.11.16ע"י בעל מקצוע  .בעת
הבקרה לא הוצג טופס דיווח שאושר ע"י משרד הבריאות על ביצוע ניקוי וחיטוי
מערכת מים ) כולל שיטת חיטוי (כמפורט בנספח  " 7הנחיות לניקוי מערכות
אספקת מים מי שתייה "עדכון נובמבר . 2013
 .14לאחר סיום פעולות ניקוי\חיטוי מאגר מים קרים וקבלת תוצאות תקינות של
כלור חופשי  0.34 -מג"ל ועכירות  , 0.6בוצע גם דיגום מים בקטריאלי
)קוליפורמים( והתקבלו תוצאות -תקינות .
 .15אין ערכת שדה מתאימה )דיגיטלית( למדידת רמת כלור חופשי .
 .16לא בודקים עכירות במים קרים ביציאה מהמאגר ובסוף קו המים הקרים)אין
ערכת שדה(.
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 .17משתמשים בצינורות גמישים) במטבח  ,בחצר המשק( ללא הגנה על רשת מי
שתייה) התקנת מז"ח( .בנוסף ,במקום הותקנו מכונות כביסה  ,מדיחי כלים וקיימת
תוספת מים קרים למערכת צ'לרים .

הערות לסיכום:
 .1על-פי כלי הבקרה ניתן לציין שהמוסד מתנהל בתחומי בריאות הסביבה באופן
תקין ,למעט תחומים הטעונים שיפור  :נושא דיגום מים ,הגנה על רשת מי שתייהוהשלמת מכשירי שדה.
 .2המחזיק למעשה במתקני התברואה יהיה אחראי למניעת התפתחות חיידקי ליגיונלה
 ,ויפעיל את מתקני התברואה בהתאם למפורט בהנחיות למניעת התרבות חיידקי
לגיונלה במערכות מים מפברואר ) 2011בנספח  1ו.( 2-
 .3מנהל המוסד ימנה אחראי  ,בעל מקצוע מתאים ובעל הכשרה מקצועית בתחום
תברואת מים ,על התחזוקה השוטפת ותפעול מערכות מים )קרים\חמים(.
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92%

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 אישיותבמחלקות אשפוז ומתן תרופותמעקבתיקון ליקויים במחלקות אשפוז
בבי"ח שיש בו/אין בו בית מרקחת
 בקרת סמים מסוכנים במחלקה שמירה על סמים במחלקה,פנקס ומרשם ,מתן סם למטופלהזמנתסמים ,טפסי רישום ועריכת בקרה
-

כוח אדם:
מועסק רוקח אחראי בהיקף כ  8ש''ש

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

חדר שירותי רוקחות במוסד
* בחדר פועל מזגן תקין ככל שנדרש  :כן
* סדר כללי )רצפה ,קירות ,צבע ,ריהוט(  :כן

שירות רוקחות מוסדיים  -אחסון וסידור תרופות ותוקפן
* אחסון בתנאים נאותים  :כן
* תוקף התרופות בטווח התאריך  :כן
* טמפ' בטווח הנדרש ומבוצע מעקב יומי  :כן
עמוד  32מתוך 38
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 הבקרה25.01.2017 :

תאריך25.04.2017 :
סימוכין500039387 :

* תוקף התרופות בטווח התאריך  :כן
* תוקף התרופות בטווח התאריך  :כן

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

שירותי רוקחות מוסדיים  -ניהול הסמים במוסד
* מנוהל פנקס סמים עפ"י הוראות החוק  :כן
* מלאי הסמים מתאים לרישומים  :כן
* 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
* מסמכים ישימים  :כן

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
עמוד  33מתוך 38
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 הבקרה25.01.2017 :

תאריך25.04.2017 :
סימוכין500039387 :

* סדר וניקיון כללי  :כן
* הפרדה בין תכשירים שונים/חוזקים שונים  :כן
* סדר וניקיון כללי  :כן

אחסון תרופות בקרור במחלקות אשפוז
* מקרר ייעודי לתרופות המחלקה  :כן
* הטמפ' בטווח הנדרש ומבוצע מעקב מתועד  :כן

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

מתן תרופות במחלקות אשפוז
* הימצאות הנחיות עדכניות  -רשימת טבליות אסורות לכתישה/חציה והזנה אנטרלית  :כן
* הרוקח איתר אינטראקציות משמעותיות ודיווח לרופא  :כן
* במחלקה ניתנות תרופות בתזמון ומתן נכון  :כן
* התרופות ניתנות בהתאם להוראות הרופא  -כיסוי תרופתי  :כן
* כתישה/חציה בהתאם להנחיות  :כן
* ביצוע מעקב אחר רמות בדם של תרופות  :כן

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

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
* לכל סם הניתן לחולה מנוהל דף נפרד בהתאם לטופס  5לתקנות  -תקנה ) 11ג(  :כן
* 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(  :כן
* על אריזת הסם מצוין שם המטופל שבעבורו נופק הסם  -תקנה ) 12א(  :כן
* הסם למטופל ניתן רק מהאריזה הנושאת את שמו  -תקנה ) 12ב(  :כן
* האחיות מקבלות/מוסרות המשמרת רושמות את מצאי הסמים במח' בטופס הרישום ומאשרות בחתימתן  -תקנה
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) 14ב(  :כן

תחומים הטעונים תיקון ושיפור:
כוח אדם
* על הרוקח להשתלם מקצועית בתחום פרמקותרפיה  ,בגריאטריה בפרט

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

שירות רוקחות מוסדיים  -רכש אספקה וביעור תרופות
* רכש מספקים מורשים בלבד  :לא
* נמצאו חשבוניות רכישה ממרכז אוניברסיטאי סורוקה .יש לרכוש תרופות אך ורק מבתי מרקחת או בתי מסחר
לתרופות

מתן תרופות במחלקות אשפוז
* יש להסדיר רשומה של תרופות בקרדקס לפי שם גנרי ,מינון ,מינון וצורת מתן

הערות לסיכום:
יש לציין שיפור ניכר בתחום הרוקחות .ישר כח!
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נספח ג'
תקן מול מצבה  -כוח אדם מקצועי  -רפואה סיעוד ומקצועות הבריאות
ל 36 -מיטות ברישוי ול 33-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

1.59
9.23
5.80
3.43
13.60
0.84
0.64
7.72
1.59
10.72
8.78
11.00

1.09
3.80

218.00
70.07

-1.99
1.80
0.48
0.14
0.52
1.09
3.52
5.68
7.00

-36.74
15.26
135.00
29.20
7.22
219.00
48.88
183.33
175.00

 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 33-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

0.33

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
0.37
0.37
0.40
3.00
2.00
0.30
0.00
0.75

0.07
0.12
0.12
0.07
2.00
0.50
0.13
-0.09
0.42

21.21
50.00
50.00
21.21
200.00
33.33
76.47
-100.00
127.27

 6בישול עצמי  -מלא
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נספח ד '
רמת איכות הטיפול
 0.00:מתאריך 17.02.2016:
ניקוד אחרון לפי בקרה אחרונה
77.00
ניקוד מותאם אחרון לפי בקרה אחרונה :
שיוך לפרוגרמה חדשה על פי הצהרת המוסד :
זמן הרישוי טרם הבקרה הנוכחית  24:חודשים תאריך סיום הרשיון 01.02.2019 :
התאמת המחלקה לתשושי נפש לתנאי המכרז:לא רלוונטי
תאריך הבקרה 25.01.2017 :
התאמת המחלקה לתשושי נפש לתנאי המכרז לפי הבקרה הנוכחית  :לא רלוונטי

ניקוד

אמות מידה לרמת איכות הטיפול
סכום ציוני הבקרה

29.50

בריאות הסביבה

4.00

שיעור אחיות עם קורס על בסיסי בגריאטריה

0.00

שיעור אחיות עם תואר אקדמי

2.00

קורסים\עדכון ידע לצוות

4.00

חת"ש צוות בין  8-24שעות שנתיות

0.00

חת"ש צוות מעל  24שעות שנתיות

2.00

מומחיות רופא הבית

3.00

יועצים

8.00

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(

64.50
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