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תאריך13.07.2017 :

לכבוד
ד"ר ספיבק יוסף
מנהל/ת רפואי/ת
מרכז משולב לקשיש עידן הזהב )קוד מוסד (23692
יוסי בן יועזר 82
ירושלים 93590

סימוכין500039504 :

ד"ר נכבד/ה,
הנדון :סיכום הבקרה ב"מרכז משולב לקשיש עידן הזהב" מיום 29.05.2017
מצ"ב דו"ח הבקרה שנערכה במוסדכם ,ביום .29.05.2017
המנהל הרפואי מתבקש להעביר עותק מדו"ח זה לחברי הנהלת בית החולים הסיעודי-גריאטרי )למנהל
האדמיניסטרטיבי ולמנהלת הסיעוד-אחות ראשית(.
המנהל האדמיניסטרטיבי מתבקש להודיע ללשכת הבריאות המחוזית )גריאטר המחוז( ,בצירוף העתק לרופא
המחוז/נפה ולאגף לגריאטריה ,במייל  ,PNIOT.GERIATRYA@MOH.GOV.ILעל ביצוע תיקון התחומים
הטעונים שיפור מיידי וצפי לתיקון שאר התחומים הטעונים שיפור ,וזאת תוך חודש ימים מעת קבלת דו"ח זה,
תוך התייחסות מפורטת לממצאי הבקרה עפ"י סדר התחומים המצוין בדו"ח עצמו.
במידה ובמוסד התגלו חוסרי כוח אדם ,הנכם נדרשים להשלימם לא יאוחר מ 30-יום מקבלת בקרה זו .על
ההשלמה יש להודיע לגב' שרית חייט בכתובת רח' ירמיהו  39ת.ד 1179 .ירושלים ,פקס  02-5655913או
במיילsarit.hayat@moh.health.gov.il :

בברכה,
ד"ר בראושטיין איזבלה
גריאטר מחוז ירושלים
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 איזבלה בראונשטיין ,גריאטרית מחוזית ,לשכת בריאות ירושלים מחוז ירושלים.
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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.1

בתאריך  29.05.2017נערכה 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 ספיבק יוסף מ.ר.28708.

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:
בבית החולים הסיעודי "עידן הזהב" יש  3מחלקות אשפוז .מחלקה סיעודית ומחלקה
לתשושי נפש
ברישיון משרד הבריאות ומחלקת תשושים ברישיון משרד הרווחה .במקום פועל
נופשון לתשושים ומרכז יום לתשושי נפש .הבקרה לחידוש רישיון התקיימה כבקרת
פתע ע"י צוות בקרה מחוזי של לשכת הבריאות ירושלים.

לבי"ח רישיון ל 63 -מיטות מהן:
סה"כ מיטות במח' סיעודיות33 :
סה"כ מיטות במח' תשושי נפש30 :
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תמהיל מאושפזים:
להלן תמהיל המאושפזים במחלקות הסיעודיות/תשושי נפש:
שם מחלקה
סיעודית א
תשושי נפש א
סה"כ

מס'
מס'
Ýé
× çÜמיטות מאושפזים
Ô Þ
בפועל
 áÕÞÑÓברישוי
37
33
30
30
67
63

מס'
סיעודיים
37
29
66

מס'
תשושי
נפש

0

מס'
סיעודי
מורכב

0

בבי"ח
מס'
מס'
שיקומים תשושים כללי

0

סה"כ שהו במחלקות  67מאושפזים בפועל.
להלן תמהיל המאושפזים לפי הגורמים המממנים הבאים:
 51מטופלים במימון משרד הבריאות.
 16מטופלים 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.01.12.2017 :

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

נקודות נוספות לציון:
יש לפעול לשמירת תמהיל מטופלים בהתאם לרישוי .במחלקת תשושי נפש 20%
מהמטופלים הינם בסטטוס תפקודי סיעודי ומרותקים לכסאות גלגלים.
הבקרה בתחום תזונה ועבודה סוציאלית נערכה במועד מאוחר יותר.
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
רפואה

)(5
כ.טוב מאוד
87-93
X

)(4
טוב
80-86

סיעוד

X

תזונה

X

פיזיותרפיה

X

ריפוי בעיסוק

X

עבודה סוציאלית

X

בריאות הסביבה
רוקחות

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

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

* רפואה87% :
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
* ישנו קלינאי תקשורת
* ישנו יועץ בגריאטריה
* ישנו יועץ בפסכיאטריה
* רופאי הבית מנוסים בתחום ומכירים היטב את המטופלים.

עבודת המנהל הרפואי
* קבלת מטופלים בהתאמה לסיווג מחלקות סעודיות/לתשושי נפש  :מלא ,הרופא משתתף
* קיום והפעלת תוכנית הדרכה מוסדית בתחומי הגריאטריה וגרונטולוגיה .השתתפות בהדרכה מחוץ למוסד ובתוכו
 :קיימת ומופעלת באופן מלא
* היערכות מוסדית להתמודדות עם זיהומים  :קיום נוהל פנימי
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* תעוד הייעוצים בתחום גריאטריה  :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

תחומים הטעונים תיקון ושיפור:
כללי
* ההתיחסות להערות קודמות חלקית
* המנהל הרפואי אינו גריאטר.
* רופאי הבית ללא התמחות בתחום.

עבודת המנהל הרפואי
* אמצעים לעדכון ידע בתחום הפנימית והגריאטריה  :חלקי
* הכרת החוזרים והנהלים של משרד הבריאות ושל אגף לגריאטריה  :חלקית גבוהה והכרת עדכונים

רופא בית
* הכשרת רופא בית  :השתלמות בגריאטריה

מעקב רפואי שוטף
* רישום אבחנות ,כולל תסמונות גריאטריות ועדכונן מעת לעת  :חלקי

הוראות רפואיות והוראות למתן תרופות
* הוראות מתן תרופות אנטי פסיכוטיות  -רישום ,דיון ונימוק  :חלקי
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84%

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

תיאור כללי:
הבקרה נערכה במוסד כבקרת פתע לקראת חידוש רישיון והתבצעה באופן מדגמי בשתי
מחלקות האשפוז ,הסיעודית ותשושי הנפש.
ביום הבקרה מאושפזים  67מטופלים בפועל ,כאשר הרישוי הוא ל 63-מטופלים1) .
מאושפז בבי"ח כללי( .למוסד אין הרשאה למתן טיפול תוך וורידי.
 8מטופלים ניזונים בהזנה אנטרלית באמצעות .PEG
 2מטופלים סובלים מפצעי לחץ בדרגות שונות .ביום הבקרה במוסד לא היו
מאושפזים מטופלים נשאי חיידקים עמידים.
בעת כניסת צוות הבקרה למחלקה בשעה  7.00בבוקר ,נצפו במח' הסיעודית 5 -
מטופלים יושבים בחדר האוכל .במח' לתשושי נפש  13מטופלים יושבים בחדר האוכל.
עמוד  9מתוך 35
רח' יפו  ,86ירושלים ת.ד.
טלפון 02-5314803 :פקס 02-5314804 :דוא"לYUDITH.NEHEMIA@LBJR.HEALTH.GOV.IL :

לשכת בריאות מחוז ירושלים

מרכז משולב לקשיש עידן הזהב ) ( 23692
יוסי בן יועזר  82ירושלים
תאריך הבקרה29.05.2017 :

תאריך13.07.2017 :
סימוכין500039504 :

המטופלים לא קיבלו פת שחרית ושתייה.
בסיור בחדרי המטופלים ובמחלקות נצפה ,שעובד ניקיון שוטף את רצפת הפרוזדור
במחלקה לתשושי נפש בשעה שהמטופלים מתניידים באופן עצמאי מחדר הרחצה לחדר
האוכל וקיימת סכנת החלקה.
נצפה טיפול אישי ורחצת המטופלים .האווירה הכללית במח' הייתה נעימה ובחלק
מחדרי המטופלים ביתית .המטופלים נצפו לבושים בביגוד אישי נקי ותואם לעונה.

כוח אדם:
מנהלת הסיעוד הינה אחות מוסמכת עם תואר אקדמאי וניסיון רב בתחום הגריאטריה.
סיימה הכשרה בתחום מניעת זיהומים ומשמשת נאמנת נושא במוסד בתחום זה.
מועסקת ב 100%-משרה כמנהלת הסיעוד.
אחיות אחראיות המחלקה הינן אחיות מוסמכות עם ותק מקצועי בתחום הגריאטריה.
אחות אחראית המח' הסיעודית פועלת גם כנאמנת נושא בתחום כאב וטיפול בפצעים
במוסד.

החוזקים בעבודת הטיפול סיעודי:
כללי
* נעשתה עבודת צוות יסודית תוך התייחסות להערות מבקרת אמצע תקופה ,שהתקיימה ב.5.12.2016 -
* מנהלת הסיעוד במוסד מבצעת איסוף נתונים סטטיסטי בתחום אירועים חריגים ומניעת נפילות.
* במוסד פועלת ועדת התעמרות בשיתוף של צוות רב מקצועי.
* מתקיימים פרויקטים ופעילויות חברתיות פנים מוסדיות לרווחת המטופלים.

עדכון מקצועי
* נעשה רענון של נהלים קיימים והוספו נהלים פנימיים חדשים.
* מנהלת הסיעוד סיימה קורס הכשרה בתחום מניעת זיהומים ומשמשת נאמנת נושא בתחום זה במוסד.

מניעת זיהומים
* בזכות מדיניות הסיקור ,שעורך צוות הסיעוד ,נמצא שאין מטופלים נשאי חיידקים עמידים במוסד.

זכויות החולה
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* נצפו טיפול אישי ורחצת מטופלים  -ניכר כי קיים יחס אישי ומכבד אשר מוענק ע"י צוות הסיעוד.

תחומים הטעונים תיקון ושיפור:
כללי
* תמהיל מטופלים -יש לדאוג להעברת המטופלים הסיעודיים מהמחלקה לתשושי נפש למח' הסיעודית המותאמת
לצרכיהם הרפואיים תפקודיים .במועד הבקרה  20%מסך המטופלים במח' לתשושי נפש ,נמצאו סיעודיים.
* חיסוני עובדים -מנהלת הסיעוד אוספת נתונים אודות מצבם החיסוני של העובדים .יש להמשיך בתהליך וליישמו
בהתאם לנוהל " חיסוני עובדים במערכת הבריאות" .08/2016
* טיפול תומך -יש להמשיך ולפתח את התחום הפאליטבי ואת הדגשים בגישה זו לכלל החולים הכרוניים ולהדריך
את הצוותים .עדיין אין התייחסות לטיפול פליאטיבי ,מותאם אישית.
* טיפול תומך -יש לפעול להמצאות הנחיות מקדימות אישיות למטופלים במטרה לכבד את רצונותיו של המטופל
ולתעדם ברשומה רפואית של המטופל.

מעקב סיעודי
* יש להקפיד על תיעוד מצבו של המטופל ברשומת הבריאות באופן מפורט ומדויק .בהעברת מטופל לבי"ח כללי לא
תועד האם בן משפחה ליווה אותו או צוות המוסד .בזמן אשפוז המטופל בבי"ח ,לא נוצר קשר עם צוות המח' לברור
שלומו ומצבו הרפואי .עם חזרתו למוסד אין תיעוד של סיבת האשפוז.

תרופות
* יש לדאוג להמצאות תכשירים רפואיים עם סימון תאריך פתיחה כנדרש .בעת הבקרה נמצאה משחת סינטומיצין
ללא סימון תאריך פתיחה ושם המטופל.
* יש להטמיע בקרב הצוותים כי מקרר התרופות במחלקה מיועד לאחסון תרופות ותכשירים רפואיים בלבד! .במח'
לתשושי נפש נצפה במקרר התרופות בקבוק מים.
* יש לעבוד על פי הנהלים ולחתום על מתן התרופות מיד לאחר שהמטופל קיבל את התרופות .ביום הבקרה נצפה
במח' הסיעודית כי בשעה  10.00בבוקר קרדקס תרופות אינו חתום על ידי האחות שחילקה את התרופות בשעה
 8.30בבוקר .לא בהתאם לנוהל!
* יש לעבוד בהתאם לנוהל מתן תרופות נרקוטיות ולהקפיד שאחות אחראית המחלקה תחתום במקום הייעודי לכך
בספר הנרקוטיקה .במח' לתשושי נפש לא נמצאה חתימת אחות אחראית מח' כנדרש בנוהל .במח' הסיעודית ניהול
הסמים המסוכנים נעשה כראוי ועל פי הנוהל.
* יש לנהל את מתן התרופות הנרקוטיות בהתאם ל"תקנות הסמים המסוכנים בבתי חולים"  1999בארון נעול,
המיועד לאחסון תרופות נרקוטיות נמצא - OPTALGINתרופה שאינה שייכת לקבוצת התרופות הנרקוטיות ומקומה
בארון תרופות רגיל.
* יש לדאוג להמצאות אוגר נתונים של הטמפ' במקרר המיועד לאחסון תרופות .יש להדריך את הצוות הסיעודי
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להבנת הטווח התקין של הטמפ' במקרר לצורך זיהוי טמפ' חריגות ודווח בזמן אמת לגורמים המקצועיים .במח' ת.
נפש נמצאות חריגות בטמפ' .אוגר הנתונים אינו נבדק מדי יום כנדרש.

הבטחת הסביבה
* יש להקפיד כי על הציוד האישי של המטופלים יהיו שמות מזהים .ביום הבקרה נצפו מס' מטופלים יושבים בכ"ג
ללא שמות המטופלים.
* יש לדווח לאפוטרופוס  /בני משפחה אודות אירועים חריגים .נמצא שבדוח אירוע חריג וברשומת הבריאות לא היה
תיעוד בנושא.
* יש לדאוג שחיבור  /ניתוק ההזנה האנטרלית יתבצע ע"י אחות בלבד .מטפל נצפה כשהוא פותח את חיבור ההזנה
האנטרלית למטופל הניזון באמצעות .PEG
* יש להקפיד ולשמור על בטיחות המטופלים .בזמן הבקרה נצפה שבעת ביצוע פעולת הרחצה הצוות הסיעודי לא
סגרו את המעצורים של כסא הרחצה ,לא חגרו את המטופלת ,כנדרש בהנחיות ,למניעת החלקתה .לא נעשה
שימוש ברגליות לשמירת שלמות העור ונוחיותה.
* יש לדאוג להמצאות נעליים סגורות ובטיחותיות למטופלים ניידים .נצפו מספר מטופלים ניידים במח' תשושי נפש
עם נעליים פתוחות בעקבים ,דבר אשר מגביר את הסיכון לנפילות ומסכן את בטיחות המטופל.

תקשורת
* יש לעשות שימוש באמצעי התקשורת הממוחשבת להעברת מסרים בין אנשי הצוות הרב מקצועי.

הזנה והאכלה
* יש להקפיד על מתן שתייה ופת שחרית לכל המטופלים בעת ההשכמות .המטופלים בקשו מהצוות המטפל
שתייה ,אך לא הוגש להם עד ארוחת הבוקר.
* יש להקפיד על כללי עבודה מקצועיים בנושא של הזנה אנטרלית .יש להחליף את שקיות ההזנה האנטרליות מדי
יום בהתאם להוראות היצרן.
* יש להקפיד על זמני הארוחות ופריסת זמני הארוחות ,כנדרש .מרווח השעות בין ארוחת הבוקר לארוחת הצהריים
עומד על כ 3.5 -שעות בלבד.

הפרשות
* יש לפתח תוכנית מובנית לשימור שליטה על סוגרים באופן יישומי .הוצג לצוות הבקרה שכעת המענה במח'
הסיעודית מסתפק בליווי של מטופלים לפי בקשתם .לא מתבצע ליווי יזום ומתוכנן של המטופלים לשרותים .מומלץ
לבצע הערכה של יעילות הטיפול.
* יש להקפיד על רישום בדף מעקב אחרי פעולת מעיים של מטופלים ,התייחסות לממצאים ,ביצוע התערבות
נדרשת ותיעוד התהליך .במועד הבקרה נמצא שאין מעקב אחרי הפרשות של המטופלים ,השולטים על פעולת
המעיים שלהם.
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היגיינה אישית ולבוש
* יש להקפיד על הכנסת השיניים התותבות של המטופלים ומתן טיפול אישי מותאם .במועד הבקרה נצפה ,שהצוות
המטפל מוציא את המטופלת בכ"ג לחדר האוכל ללא השיניים התותבות.

שמירת שלמות העור
* על מנהלת הסיעוד לדאוג להעברת דיווחים שוטפים ומפורטים ללשכת הבריאות ,אודות מצב המטופלים עם פצע
לחץ .במועד הבקרה ל 2-מטופלים נמצאו פצעי לחץ .מטופל אחד עם פצע לחץ דרגה  2ב SACRUM -ולמטופל
שני פצע לחץ בעקב שמאל ,נקרוטי לא ניתן לדרוג.

תנועתיות ותנוחה
* יש להקפיד על ביצוע הולכות טיפוליות ,בהתאם להמלצות הפנים מוסדיות .מבדיקת הרשומות במח' לתשושי נפש
נמצא שהתאריך האחרון שהצוות ביצע למטופלים הולכות טיפוליות היה ב.9.4.2017 -
* אין להשתמש בטיפקס בטפסים ,המיועדים לתיעוד תוכנית טיפול .בבקרה נמצאה במח' ת.נפש רשימת הולכות
טיפוליות עם מחיקות בטיפקס!
* יש לדאוג להמצאות רשימה מרוכזת של ההגבלות הפיסיות ואמצעי ההגבלה .במח' תשושי נפש ל 11-מטופלים
מתוך  30מטופלים במחלקה קיימת הגבלה פיסית לא נמצאה רשימה מרוכזת .במחלקה הסיעודית נמצאה רשימה
מרוכזת של ההגבלות הפיסיות חתומה ע"י רופא כנדרש.

הדרכה והערכת הצוות
* מומלץ בקליטת עובד חדש לבצע הדרכה ע"י כל מקצועות הבריאות המועסקים במוסד.
* מומלץ להגביר ולעודד השתתפות של העובדים בקורסים ובהשתלמויות חיצוניות.
* מומלץ שנאמני נושא יעבירו הדרכות מרוכזות לצוות העובדים בתחומי אחריותם.

טיפול בכאב
* על הצוות הסיעודי לפעול בנושא של התייחסות לכאב בקרב מטופלים בהתאם לנוהל מספר " 2.3.15אומדן כאב
וטיפול בכאב" .מבדיקת רשומות עולה שלא נעשה אומדן כאב למטופל שחזר מאשפוז ממושך בבי"ח כללי.
* יש לבצע אומדן כאב מקיף למטופלים הסובלים מכאב כרוני או חריף ומקבלים תרופות לשיכוך כאבים .בבדיקה
מדגמית נמצא תיעוד על ביצוע אומדן כאב ,אך ללא התייחסות האחות לצורך בטיפול תרופתי מותאם לכאבים של
המטופל.

מניעת זיהומים
* יש להקפיד כי פיות שקיות ההזנה למטופלים המוזנים ב PEG -יהיו סגורות ,כנדרש ,למניעת זיהומים.
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זכויות החולה
* יש להקפיד על שמירת פרטיות המטופל בעת טיפול אישי.
* זכויות החולה -אתיקה מקצועית -על הצוות הסיעודי לענוד תגי זיהוי עם שמם ותפקידם ,בהתאם לחוק זכויות
החולה ועל פי חוזר " 6/13שיפור חווית המטופל במערכת הבריאות".

עמוד  14מתוך 35
רח' יפו  ,86ירושלים ת.ד.
טלפון 02-5314803 :פקס 02-5314804 :דוא"לYUDITH.NEHEMIA@LBJR.HEALTH.GOV.IL :

לשכת בריאות מחוז ירושלים

מרכז משולב לקשיש עידן הזהב ) ( 23692
יוסי בן יועזר  82ירושלים
תאריך הבקרה29.05.2017 :
* תזונה:

תאריך13.07.2017 :
סימוכין500039504 :

85%

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:
במוסד מחלקה סיעודית ומחלקה לתשושי נפש.
במוסד מטבח מבשל עבור כל הבית ,הכולל גם :מחלקת תשושים ,נופשון ומרכז יום.

כוח אדם:
הדיאטנית וותיקה במוסד ,עובדת יומיים בשבוע ,סה"כ  14ש"ש.

החוזקים בעבודת התזונה:
כללי
* הדיאטנית משתתפת בקורס "הערכת בריאות הפה" ,כמו כן מיישמת את הנלמד במחלקות ומבצעת הערכות,
תהליך המשפר את הערכת המצב התזונתי של המטופלים.
* הדיאטנית ערכה הדרכה בנושא התפריט בבית האבות ,כל המשתמע מכך וכן בנושא המרקמים .ההדרכה ניתנה
לכל הצוותים ,הטיפולי ,סיעודי לכל הצוות והצוות הבכיר ,במטרה להדגיש את חשיבות התפריט המתאים
למטופלים ,אופן ההאכלה והמרקמים.
* נרכשו כלי אוכל חדשים ,כמו כן הוספו כפיות למטופלים ,הנדרשים לכך.

איכות ובטיחות המזון
* הדיאטנית עורכת תצפיות אכילה.
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טלפון 02-5314803 :פקס 02-5314804 :דוא"לYUDITH.NEHEMIA@LBJR.HEALTH.GOV.IL :

לשכת בריאות מחוז ירושלים

מרכז משולב לקשיש עידן הזהב ) ( 23692
יוסי בן יועזר  82ירושלים
תאריך הבקרה29.05.2017 :

תאריך13.07.2017 :
סימוכין500039504 :

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

תחומים הטעונים תיקון ושיפור:
כללי
* את התפריט היומי יש לבנות בהתאם לנוהל  5.0.3תוך דגש על גוון ותדירות הגשת המזון למרקמים השונים
)רגיל,רך ובלנדר(.
* יש לשפר את התקשורת ושיתופי הפעולה בין הדיאטנית לאנשי הצוות השונים :קלינאית תקשורת ,אחות ראשית,
במטרה להשיג טיפול אופטימלי ,גם בתחום ההזנה ,עבור המטופלים.
* יש לשים יותר דגש על העדפות של מטופלים למזונות שונים ,ולתת חלופות מתאימות ,כך למשל בארוחת
הצהריים היה מטופל שלא אהב קציצת דג ,או גב' שעל פי קלינאית תקשורת לא אוהבת גבינה ולא נמצאה לכך
התיחסות.
* על הדיאטנית להיות שותפה בבניית התפריט ועל אחראי מטבח לספק לדיאטנית מידע מקצועי רלוונטי ,בכך
לאפשר לדיאטנית לבצע את תפקידה כנדרש כולל מתכונים.
* בבקרת הצוות נמצא כי לא מוגשת ,בשעת הקימה" ,פת שחרית" .יש להקפיד על מתן שתייה ודבר מאכל עם
הגעת המטופל לחדר האוכל.

איכות ובטיחות המזון
* על הדיאטנית לערוך חישוב של רכיבי תזונה וקלוריות בתפריטים של שלושה ימים ,למידע על הערך התזונתי של
המזון הניתן במקום.
* על חישוב התפריט להתבסס על אסופת מתכונים שעל פיה מכינים בפועל את המזון.
* יש להקפיד על שימוש ב 100% -בשר טחון ללא תוספות.

גודלי מנה/גיוון
* בכתיבת תפריט יש להתייחס להנחיית הנוהל .נמצא כי ארוחת הערב אינה מורכבת בהתאם לדרישות הנוהל .כמו
כן יש לציין בתפריט את ההרכב של ארוחת הביניים ,בהתאם לנוהל החדש.

רשומות מחלקתיות
* על הדיאטנית לנהל טופס "מטופלים במצב תזונתי לא תקין" ,בכך ליעל ולשפר את המעקב אחר המטופלים.

הגשת ארוחות צהריים  -תצפית
* חלוקת הארוחה :מומלץ לא להוציא את כל המנות יחדיו ,כך שהדייר יוכל לקבל את הארוחה חמה ומיד לאכול
אותה לבד או בעזרת המטפלת.
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תאריך13.07.2017 :
סימוכין500039504 :

* יש לתעד לפחות אחת לרבעון סיכום ביקור הדיאטנית בארוחת ערב.
* במחלקה הסיעודית ,בחלוקת מזון נמצא חוסר בכפות חלוקה.
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87%

הבקרה בתחום הפיזיותרפיה כללה את הנושאים הבאים:
כללי
כוח אדם
 פרופיל המטופלים במוסד ארגון השרות אבחון פיזיקלי טיפול פרטני טיפול בקבוצהמעקבפיזיקאלי ותיעוד הערכה תקופתית
 טכנולוגיה לישיבה וניידותהדרכה,השתלמות ותקשורת בין צוותית
 תנאים פיזיים ציוד טיפולי -ציוד ואביזרי עזר לניידות

תיאור כללי:
בבית החולים מחלקה סיעודית ומחלקת תשושי נפש.

כוח אדם:
בבית החולים עובדים שלושה פיזיותרפיסטים ,בהיקף של כ 44 -שעות שבועיות.
הפיזיותרפיסטים עובדים חמישה ימים בשבוע ,בשעות הבוקר .לעזרתם עובד כוח עזר
 4ימים בשבוע .בהיקף של  20שעות שבועיות.

החוזקים בעבודת הפיזיותרפיה:
ארגון השרות
* השרות ניתן בכל מחלקות בית החולים.
* פריסת השרות השבועית יעילה.
* קיימת תוכנית עבודה ידועה לכולם.
* קיים רישום מרוכז של הטיפולים הניתנים מידי יום.
* מתקיימות ישיבות צוות בשרות הפיזיותרפיה.
* מתבצעת פעילות מיוחדת לקידום איכות הטיפול בנושא ההגבלות ,שמטרתה לנסות ולצמצם את מספר הגבלות
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תאריך13.07.2017 :
סימוכין500039504 :

המטופלים במחלקות.

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

טיפול פרטני
* היקף המטופלים פרטני במחלקה הסיעודית אופטימאלי.
* היקף המטופלים פרטני במחלקת תשושי נפש אופטימאלי.

טיפול בקבוצה
* סווג המטופלים בקבוצה נקבע ע"פ מדדים מובנים ומוגדרים.

מעקב פיזיקאלי ותיעוד הערכה תקופתית
* רישום המעקב מתבצע בתדירות הנדרשת.

טכנולוגיה לישיבה וניידות
* הפיזיותרפיסט מעורב בהחלטות על שימוש באמצעי הגבלה.
* מנהלת השרות מעורבת בהמלצה /הזמנה של ציוד.

הדרכה ,השתלמות ותקשורת בין צוותית
* מתקיימת הדרכה פרטנית לעובד חדש.
* נמצא תיעוד לקיומה של הדרכה מובנית לכל הצוות.
* הפיזיותרפיסטים משתתפים בישיבות צוות רב מקצועיות.

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

תחומים הטעונים תיקון ושיפור:
ארגון השרות
* על מנהלת השרות להשלים קורס על בסיסי כנידרש בנוהל.

אבחון פיזיקלי
* יש להקפיד על בדיקה מלאה ,כולל טווחים וכוח.

מעקב פיזיקאלי ותיעוד הערכה תקופתית
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* להקפיד על רישום מעקב שישקף את מצבו העדכני ,תפקודי ורפואי של המטופל.
* יש לבחור תוכנית טיפול ,הנגזרת ממטרות טיפול רלוונטיות ופונקציונליות בהתאם לבדיקה ולצרכים המשתנים של
המטופל.

טכנולוגיה לישיבה וניידות
* יש להקפיד על נעילת נעלים נוחות ובטוחות למניעת נפילות.
* יש להמשיך ולקיים דיון בהגבלות מטופלים בכיסאות גלגלים ,תוך שאיפה לצמצם את השימוש באמצעי הגבלה
פיזיים.

הדרכה ,השתלמות ותקשורת בין צוותית
* להקפיד על קשר רציף ומתועד בין הפיזיותרפיסטים ובין הצוות הסיעודי .בעיקר במחלקת תשושי נפש.
* יש להקפיד על רשימת הליכה חתומה בפועל ,במחלקת תשושי נפש.

הערות לסיכום:
הפיזיותרפיסטים משקיעים מאמצים על מנת לספק שירות פיזיותרפי מיטבי ומגלים
התייחסות מקצועית וכוללנית לכל מטופל.

עמוד  20מתוך 35
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* ריפוי בעיסוק:

תאריך13.07.2017 :
סימוכין500039504 :

86%

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

כוח אדם:
ריפוי בעיסוק  -במוסד מרפאה בעיסוק ,המשמשת מנהלת השירות ,עם  11שנות ותק
מקצועי וכ 6-שנים במוסד .עובדת יומיים בשבוע ,סה"כ  15ש"ש.
תעסוקה  -במוסד אחראית על התעסוקה ושתי מדריכות .האחראית משמשת גם רכזת
התרבות ברשת בתי האבות .המדריכות עובדות בחלקי משרה שונים בשעות הבוקר,
סה"כ  42ש"ש.

החוזקים בעבודת הריפוי בעיסוק:
הערכה בקבלת מטופל  -קבלת מטופל חדש ע"י מרפא/ה בעיסוק
* ההערכה מתבצעת כנדרש .כוללת אבחון מוטורי וסנסורי ,אבחון קוגניטיבי והערכת .A.D.L
* תחום הריפוי בעיסוק ממוחשב בתוכנת "פרדיגמה" וכל הדיווחים מתבצעים במחשב.

ישום תכנית הטיפול
* ההתערבות הטיפולית בריפוי בעיסוק כוללת מספר התערבויות פרטניות ארוכות טווח או קצרות מועד ,בהתאם
להערכת המרפאה בעיסוק .בנוסף מעבירה המרפאה בעיסוק קבוצה טיפולית במחלקה הסיעודית.

הכרת מטופל חדש ע"י מדריכ/ת תעסוקה
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מרכז משולב לקשיש עידן הזהב ) ( 23692
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* מדריכת התעסוקה מקיימת הליך היכרות עם כל המטופלים .קיים תיעוד כנדרש הכולל פרטים אישיים ,תחומי
עניין והתרשמות כללית.

פעילות בתעסוקה
* הפעילות בתעסוקה מתקיימת ,ע"י מדריכות התעסוקה  6בקרים בשבוע .הפעילות מתקיימת בצורה פרטנית או
קבוצתית וכוללת הפעלה מוטורית ,קבוצה לדוברי רוסית ,יצירה ,אפיה ,קבוצת נושא ועוד.
* במחלקה הסיעודית מתקיימת הפעלה בשעות אחה"צ ע"י מפעילים חיצוניים 5 ,פעמים בשבוע.

תנאים פיזיים וסביבה
* חדר הריפוי בעיסוק ממוקם ב"מרכז היום" והוא נגיש להגעת המטופלים .כיום החדר עדיין משמש כמשרד .מומלץ
לארגנו בצורה ,שניתן יהיה לקיים בו טיפולים.
* רוב פעילות התעסוקה ,במחלקה הסיעודית ,מתקיימת בחדר האוכל .במחלקת תשושי נפש מתקיימת הפעילות
בשני חדרים יעודיים .איזורי הפעילות מוארים ומתאימים לצורכי ההפעלה.
* בחדרים רבים של המטופלים קיימת אווירה נעימה ובייתית וקיימים חפצים אישיים.

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

הדרכה ותקשורת
* קיימים רישומים המעידים על קיום פגישות הדרכה פרטנית של מנהלת שירות הריפוי בעיסוק עם מדריכות
התעסוקה.
* המרפא/ה בעיסוק משתתפ/ת באופן קבוע בישיבות הצוות הרב מקצועי .עדות לכך קיימת ברישומים.
* שירות הריפוי בעיסוק שותף לתוכנית ההדרכה התוך מוסדית .בחודש אוקטובר  2016העבירה המרפאה בעיסוק
הדרכה בנושא חשיבות הפעילות לקשיש.

העשרה ונהלים
* המרפאה בעיסוק מקיימת פרוייקטים ,בשיתוף אנשי צוות ממקצועות שונים ,כמו פרויקט התאמת אכילה ,בשיתוף
הדיאטנית .פרויקט מוזיקה וזיכרון ,בשיתוף התעסוקה.
*  2ממדריכות התעסוקה בוגרות הקורס הבסיסי למדריכי תעסוקה בגריאטריה.

תחומים הטעונים תיקון ושיפור:
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הערכה בקבלת מטופל  -קבלת מטופל חדש ע"י מרפא/ה בעיסוק
* חלק מתוכניות ההתערבות ,בקבלת מטופל חדש מנוסחות באופן כללי וכוללני ,בצורה לא מדידה וללא התייחסות
לצרכיו וליכולותיו הייחודיים של כל מטופל.

הערכת מעקב בקבלת מטופל
* בבדיקת הרשומות ,נמצאו מעקבים תקופתיים ,שבוצעו שלא בתדירות הנדרשת עפ"י הנהלים.
* חלק מתוכניות ההתערבות ,במעקבים התקופתיים ,מנוסחות באופן כללי וכוללני ,בצורה לא מדידה וללא
התייחסות לצרכיו וליכולותיו הייחודיים של כל מטופל.

ישום תכנית הטיפול
* בבדיקת הרשומות ובתצפית שנערכה במחלקות ,נמצא שחלק מהמלצות המרפאה בעיסוק לא מיושמות בפועל.
לדוגמא בהתאמת סכו"ם למטופל.
* יש להקפיד על תיעוד כל התערבות טיפולית בריפוי בעיסוק ,בתדירות הנדרשת עפ"י הנהלים.
* יש להקפיד על התערבות טיפולית בריפוי בעיסוק ,בשתי המחלקות ,עפ"י השעות המוקצות לכל מחלקה.
* מומלץ לקיים קבוצה טיפולית גם במחלקה לתשושי נפש.
* חשוב לקיים חשיבה רב-צוותית לגבי התאמת סביבת המטופל בזמן האוכל ,כולל התאמת הישיבה והתאמת כלי
האוכל.

פעילות בתעסוקה
* בשעות הצהריים מתקיימת פעילות במחלקת תשושי נפש ,ע"י מפעילים חיצוניים ,אולם היא מסתיימת בשעה
 ,15:00דבר המותיר שעות ארוכות של חוסר פעילות למטופלי המחלקה.
* בבדיקת תיעוד השתתפות המטופלים בפעילות התעסוקה ,נמצא שחלקו אינו מתבצע בתדירות ,הנדרשת ,עפ"י
הנהלים.
* בתיעוד שנבדק ,נמצא חסר בתוכנית פעילות.

תנאים פיזיים וסביבה
* לוח הפעילות במחלקה הסיעודית בנוי עפ"י הנדרש ,אולם הוא אינו נגיש לשימוש המטופלים.
* לוח ההתמצאות במחלקה הסיעודית אינו מעודכן ומורה על התאריך  5ימים טרם הבקרה.

הדרכה ותקשורת
* בבדיקת תיעוד ישיבות צוות ריפוי בעיסוק ותעסוקה נמצא חסר ברישום מספר חודשים.

העשרה ונהלים
עמוד  23מתוך 35
רח' יפו  ,86ירושלים ת.ד.
טלפון 02-5314803 :פקס 02-5314804 :דוא"לYUDITH.NEHEMIA@LBJR.HEALTH.GOV.IL :

לשכת בריאות מחוז ירושלים

מרכז משולב לקשיש עידן הזהב ) ( 23692
יוסי בן יועזר  82ירושלים
תאריך הבקרה29.05.2017 :

תאריך13.07.2017 :
סימוכין500039504 :

* צוות הריפוי בעיסוק והתעסוקה לא השתתף בקורסי העשרה או השתלמויות ,בתחום הגריאטרי ,בשנתיים
האחרונות.

יישום המלצות מבקרה קודמת
* ההתייחסות להמלצות בקרה קודמת הינה חלקית בלבד.

עמוד  24מתוך 35
רח' יפו  ,86ירושלים ת.ד.
טלפון 02-5314803 :פקס 02-5314804 :דוא"לYUDITH.NEHEMIA@LBJR.HEALTH.GOV.IL :

לשכת בריאות מחוז ירושלים

מרכז משולב לקשיש עידן הזהב ) ( 23692
יוסי בן יועזר  82ירושלים
תאריך הבקרה29.05.2017 :
* עבודה סוציאלית:

תאריך13.07.2017 :
סימוכין500039504 :

82%

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

תיאור כללי:
ביה"ח הגריאטרי הינו חלק מעמותת "עידן" .קיימות  2מחלקות של המערך
הגריאטרי ,מחלקת תשושים ונופשון בפיקוח משרד הרווחה .בנוסף ,נפתח מחדש מרכז
היום לתשושי נפש.

כוח אדם:
במוסד  3עו"סיות.
האחת אחראית על המערך הגריאטרי ,עו"ס נוספת על מח' תשושים ועו"ס נוספת
אחראית על הנופשון.
עו"ס המערך הגריאטרי בעלת וותק מקצועי של  36שנים וותק מוסדי של כ.7-

החוזקים בעבודת העבודה סוציאלית:
עמוד  25מתוך 35
רח' יפו  ,86ירושלים ת.ד.
טלפון 02-5314803 :פקס 02-5314804 :דוא"לYUDITH.NEHEMIA@LBJR.HEALTH.GOV.IL :

לשכת בריאות מחוז ירושלים

מרכז משולב לקשיש עידן הזהב ) ( 23692
יוסי בן יועזר  82ירושלים
תאריך הבקרה29.05.2017 :

תאריך13.07.2017 :
סימוכין500039504 :

קבלת מטופל והסתגלות
* העו"ס פועלת באופן מקצועי ואמפאטי בעת קבלת המטופל למחלקה.

תצפית חדרים ושטחים ציבוריים
* מרבית חדרי המטופלים בעלי אופי בייתי ונעים.
* ביום הבקרה נצפו אמצעים לשמירה על פרטיות המטופל בעת הטיפול האישי.

פעילות העו"ס בנושא "חוק זכויות החולה"
* העו"ס מעורבת ומשתתפת בישיבות השונות ,המתקיימות במחלקות הגריאטריות ופועלת להטמעת הנהלים
לזכויות מטופלים.
* הטיפול בדמי הכיס מתבצע כנדרש.
* העו"ס יוזמת ומקדמת את נושא מינוי האפוטרופסות ,בהתאם למצבו הקוגנטיבי של המטופל.
* בעת אשפוז מטופל בבי"ח כללי ,העו"ס נמצאת בקשר רציף עם המטופל /בני משפחתו.

פעילות העו"ס בתחום זקנים נפגעי התעמרות
* הוועדה למניעת התעמרות מתכנסת לדיונים באירועים ,בהם קיים חשד להתעמרות.

עבודת הצוות הרב מקצועי
* העו"ס שותפה בישיבות הצוות השונות ,המתקיימות במוסד.

ניהול מידע ומעקב  -רשומת מטופל
* תיעוד הקבלות הסוציאליות הינו מקצועי ומשקף את מצב המטופל.

תחומים הטעונים תיקון ושיפור:
פעילות מקצועית של העובד הסוציאלי
* מעורבות העו"ס ושיתופה בהחלטות על שיבוץ חדרי המטופלים ומושבם בחדר האוכל יתרום לחוויה המיטבית של
המטופל.

פעילות העו"ס בתחום הקבוצתי והקהילתי
* יש למסד פעילות קבוצתית עם המטופלים ,תוך בניית מטרות ותהליכי קבוצה מובנים ומתועדים.
* יש לבנות תהליכי עבודה מקצועיים עם אחראית המתנדבים ,על מנת לאפשר פעילות מקצועית ומתאימה לכלל
מטופלי המחלקה.

עמוד  26מתוך 35
רח' יפו  ,86ירושלים ת.ד.
טלפון 02-5314803 :פקס 02-5314804 :דוא"לYUDITH.NEHEMIA@LBJR.HEALTH.GOV.IL :

לשכת בריאות מחוז ירושלים

מרכז משולב לקשיש עידן הזהב ) ( 23692
יוסי בן יועזר  82ירושלים
תאריך הבקרה29.05.2017 :

תאריך13.07.2017 :
סימוכין500039504 :

פעילות העו"ס בנושא "חוק זכויות החולה"
* מומלץ לבנות תוכנית הדרכה למטפלים חדשים בנושא זכויות מטופלים ומניעת התעמרות בעת כניסתם לעבודה.
* ראוי שהעו"ס תהיה מודעת למטופלים המועברים במנוף ומידע על התרחשות אירועים חריגים בשתי המחלקות
הגריאטריות.

פעילות העו"ס בתחום זקנים נפגעי התעמרות
* על הוועדה המוסדית להתכנס ,בכדי לבנות תוכניות הדרכה והטמעה בנושא זה.
* יש להקפיד על תיעוד המסקנות והפקת הלקחים מדיוני הוועדה המוסדית.

טיפול בניצולי שואה
* עפ"י הדיווח ישנם כ 13-נפגעי שואה .יש להקפיד על תיעוד המטופלים הרלוונטיים ומיצוי זכויות עבורם.
* מומלץ לקיים חשיבה אודות מתן הדרכה למטפלים על נושא ניצולי שואה.

עבודת הצוות הרב מקצועי
* יש להמשיך ולבנות דרכי עבודה משותפות ,תקשורת רציפה ועדכנית עם הצוות הסיעודי במוסד.
* יש להקפיד על תוכנית טיפול עדכנית ,בהתאם למצבו של המטופל.
* יש להקפיד על תיעוד מטרת הישיבה ומעקב אחר ביצוע תוכניות הטיפול מישיבה קודמת.

הבטחת תנאים לעבודת העובד/ת הסוציאלי/ת
* יש לאפשר לעו"ס יציאה לימי עיון והשתלמות בנושאים שונים בגריאטריה ,לדוגמא :טיפול סוף חיים.

ניהול מידע ומעקב  -רשומת מטופל
* יש להקפיד על תיעוד רציף של הרשומות השוטפות.

ניהול מידע ומעקב  -תיק ריכוז מתנדבים
* לא נמצא תיעוד על עבודת המתנדבים.

הערות לסיכום:
יש להמשיך ולבנות דרכי עבודה משותפות ,תוך תקשורת פתוחה ומקצועית עם צוות
הסיעוד.

עמוד  27מתוך 35
רח' יפו  ,86ירושלים ת.ד.
טלפון 02-5314803 :פקס 02-5314804 :דוא"לYUDITH.NEHEMIA@LBJR.HEALTH.GOV.IL :

לשכת בריאות מחוז ירושלים

מרכז משולב לקשיש עידן הזהב ) ( 23692
יוסי בן יועזר  82ירושלים
תאריך הבקרה29.05.2017 :
* בריאות הסביבה:

תאריך13.07.2017 :
סימוכין500039504 :

92%

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:
המצב התברואי במוסד טוב.

החוזקים בעבודת הבריאות הסביבה:
מערכות אספקת מים קרים וחמים  -מים חמים ומקלחות
* טמפרטורת מים במערכת אספקת מים חמים )עד הברזים( .נדרש  60 - 55מעלות צלסיוס .יעילות סחרור מים
חמים  :תקין ולפי ההנחיות

איסוף פסולת ופינויה
* איסוף פסולת זיהומית כנדרש  :מתבצע במלואו לפי הדרישות

בטיחות ומפגעי בטיחות
עמוד  28מתוך 35
רח' יפו  ,86ירושלים ת.ד.
טלפון 02-5314803 :פקס 02-5314804 :דוא"לYUDITH.NEHEMIA@LBJR.HEALTH.GOV.IL :

לשכת בריאות מחוז ירושלים

מרכז משולב לקשיש עידן הזהב ) ( 23692
יוסי בן יועזר  82ירושלים
תאריך הבקרה29.05.2017 :

תאריך13.07.2017 :
סימוכין500039504 :

* אישור כיבוי אש תקף מרשות לכבאות  :תקף במלואו והוצג
* 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

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
* טמפרטורת מים בברזים מתאימה לבטיחות המשתמשים  :לא תקין

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

הדברה
* ביצוע מתועד של הדברה בהיתר מתוקף ובתדירות דרושה  :ביצוע והתאמה חלקיים

מטבחון עזר  -מטבח חלוקה
* מצב פיזי וטמפרטורה של מקררים ואחסון מזון  :תקין ומתאים חלקית

הערות לסיכום:
 .1יש לדאוג למתקנים לשמירת מזון בקור.
 .2יש לחטא ולנקות ברזים וראשי מקלחות פעם ב 4-שבועות.
 .3יש לבצע ניקוי וחיטוי של דודי מים חמים ,באופן דחוף.
 .4יש לתקן את כל הליקויים המפורטים בכלי בקרה.

עמוד  29מתוך 35
רח' יפו  ,86ירושלים ת.ד.
טלפון 02-5314803 :פקס 02-5314804 :דוא"לYUDITH.NEHEMIA@LBJR.HEALTH.GOV.IL :

לשכת בריאות מחוז ירושלים

מרכז משולב לקשיש עידן הזהב ) ( 23692
יוסי בן יועזר  82ירושלים
תאריך הבקרה29.05.2017 :
* רוקחות:

תאריך13.07.2017 :
סימוכין500039504 :

83%

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

תיאור כללי:
במוסד יש חדר תרופות.

כוח אדם:
מועסקת רוקחת בהיקף משרה ,העונה לדרישות.
לרוקחת יש 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
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שירותי רוקחות מוסדיים  -תיקון ליקויים
* ביצוע מעקב ותיקון ליקויים מבקרות קודמות  :תיקון חלקי גבוה

אחסון תרופות במחלקות אשפוז
* הפרדה בין תכשירים שונים/חוזקים שונים  :באופן חלקי

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

תרופות אישיות במחלקות אשפוז
* סימון שם מטופל על תווית התרופות האישיות  :באופן חלקי
* סימון תאריך פתיחה בתכשירים שנדרש  :באופן חלקי

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

בקרת סמים מסוכנים במחלקה  -בי"ח שאין בו בית מרקחת
* בארון מוחזקים רק הסמים והמסמכים הדרושים לניהולם  -תקנה ) 13ב(  :לא
* מנוהל פנקס כרוך לרישום סמים מחלקתי לפי התקנות  -תקנה )10א()ב(  :לא

הערות לסיכום:
*ישנם סעיפים שבהם ניתן ניקוד מלא למרות שלא נבדקו ,מאחר והרוקחת חדשה
במוסד .בבקרה הקרובה הבאה ,סעיפים אלו יבדקו לעומק.
 .1יש להסדיר קלסר ייעודי להודעות החזרה מהשוק.
 .2נמצאו תכשירים ללא סימון תאריך פתיחה :דוביקר ,אקטיפירין ,סלו.ק ,משחת
סינטומצין לעיניים.
 .3נמצאה משחת עיניים סינטומצין פתוחה בלי ציון שם מטופל ותאריך פתיחה.
 .4נמצאו תרופות מעורבבות ביחד למשל :ציטאלופראם עם אסטו.
 .5נמצא בקבוק של טיפות עיניים דתאמיצין שתוקף הפתיחה שלו פג.
 .6אין מעקב טמפרטורה בחדר 3 ,פעמים ביום ,כנדרש לפי נוהל . 126
 .7אוגרי הטמפרטורה שבמקררים אינם נפרקים מדי יום כנדרש לפי הנוהל.
 .8זוהתה חריגה בטמפרטורה של מקרר התרופות ,יש לנהוג לפי הנדרש ,בנוהל .126
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 .9אין לאחסן מזון ייעודי במקרר התרופות.
 .10יש לשמור העתקי המרשמים בפנקס הסמים.
 .11בארון הסמים יש להחזיק רק הסמים והמסמכים הדרושים לניהולם.
 .12פנקס הסמים חייב להיות חתום על ידי הרוקח המחוזי.
 .13יש לחתום בקרדקס מייד בעת מתן התרופות.
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נספח ג'
תקן מול מצבה  -כוח אדם מקצועי  -רפואה סיעוד ומקצועות הבריאות
ל 63 -מיטות ברישוי ול 67-מיטות בפועל

רופא/ה
אח/ות
אח/ות מעשי/ת
אח/ות מוסמכ/ת
אח/ות ראשי/ת
כח עזר
עובד/ת סוציאלי/ת
פיזיותרפיסט/ית
מרפא/ה בעיסוק
מדריכ/ת תעסוקה
דיאטנ/ית
רוקח/ת
קלינאי/ת תקשורת
1
3
4
10

3
4

1
10

תקן כוח אדם
נדרש מינימלי
ברוטו

כוח אדם בפועל
ברוטו

פער

פער באחוזים

0.88
10.86
0.00
10.86
0.00
20.65
0.63
0.88
0.33
1.00
0.33
5.42
7.00

0.96
11.92
10.37
2.54
1.00
22.82
0.66
1.24
0.41
1.15
0.38
13.20
15.33

0.08
1.06

9.09
9.78

-8.31
1.00
2.17
0.03
0.36
0.08
0.15
0.05
7.78
8.33

-76.55

חישוב התקן הוא בשעות שבועיות ולא באחוזי משרה .למקצועות,רוקח/ת,קלינאי/ת תקשורת.
אחיות = מעשיות  +מוסמכות.
אחיות מוסמכות כולל בתוכו את תפקידי הניהול הסיעודי.
שעות יעוץ ותקינה לחודש.
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10.54
5.60
40.92
25.00
15.50
16.66
143.65
119.04
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נספח ג'
תקן מול מצבה  -כוח אדם מנהלי ומשקי
ל 63 -מיטות ברישוי ול 67-מיטות בפועל

מנהל/ת
אדמיניסטרטיבי
אב בית/מנהל משק
עובד/ת אחזקה
מחסנאי
טבח/ית ראשי/ת
עובד/ת מטבח
עובד/ת ניקיון
משגיח כשרות
חצרן/גנן
מזכירה

תקן כוח אדם
נדרש מינימלי
ברוטו

כוח אדם בפועל
ברוטו

פער

פער באחוזים

0.57

0.57

0.00

0.08

0.57
0.43
0.43
0.57
1.75
2.80
0.29
0.15
0.57

0.57
0.00
0.43
0.57
1.75
0.00
0.29
0.00
0.57

0.00
-0.43
0.00
0.00
0.00
-2.80
0.00
-0.15
0.00

0.08
-100.00
0.11
0.08
0.00
-100.00
0.16
-100.00
0.08

6
6
7
8

 6בישול עצמי  -מלא
 7עובד ניקיון  -שירות קנוי.
 8חצרן/גנן שירות קנוי.
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נספח ד '
רמת איכות הטיפול
 0.00:מתאריך 18.05.2016:
ניקוד אחרון לפי בקרה אחרונה
40.00
ניקוד מותאם אחרון לפי בקרה אחרונה :
שיוך לפרוגרמה חדשה על פי הצהרת המוסד :
זמן הרישוי טרם הבקרה הנוכחית  12:חודשים תאריך סיום הרשיון 01.07.2017 :
התאמת המחלקה לתשושי נפש לתנאי המכרז:כן
תאריך הבקרה 29.05.2017 :
התאמת המחלקה לתשושי נפש לתנאי המכרז לפי הבקרה הנוכחית  :לא

ניקוד

אמות מידה לרמת איכות הטיפול
סכום ציוני הבקרה

16.50

בריאות הסביבה

4.00

שיעור אחיות עם קורס על בסיסי בגריאטריה

0.00

שיעור אחיות עם תואר אקדמי

0.00

קורסים\עדכון ידע לצוות

0.00

חת"ש צוות בין  8-24שעות שנתיות

1.00

חת"ש צוות מעל  24שעות שנתיות

0.00

מומחיות רופא הבית

0.00

יועצים

8.00

נאמני נושא ועברו הכשרה כנדרש

3.00

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

0.00

סה"כ )ללא משך רישוי(

34.50
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