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לשכת בריאות מחוז ירושלים

תאריך: 21.06.2017

סימוכין: 500039483

לכבוד
ד"ר גולדין מיכאל
מנהל/ת רפואי/ת

(236A5 קוד מוסד) אלחנאן - ע"ש עסאם עיסא ג’ועבה
בית חנינה

ירושלים 91272

ד"ר נכבד/ה,
הנדון: סיכום הבקרה ב"אלחנאן - ע"ש עסאם עיסא ג’ועבה" מיום 15.05.2017

מצ"ב דו"ח הבקרה שנערכה במוסדכם, ביום 15.05.2017.
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.IL, על ביצוע תיקון התחומים
הטעונים שיפור מיידי וצפי לתיקון שאר התחומים הטעונים שיפור, וזאת תוך חודש ימים מעת קבלת דו"ח זה,

תוך התייחסות מפורטת לממצאי הבקרה עפ"י סדר התחומים המצוין בדו"ח עצמו.
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 39 ת.ד. 1179 ירושלים, פקס 02-5655913 או
sarit.hayat@moh.health.gov.il :במייל

  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.

עמוד 2 מתוך 34
רח’ יפו 86, ירושלים  ת.ד. 
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לשכת בריאות מחוז ירושלים

תאריך: 21.06.2017

סימוכין: 500039483

דו"ח הבקרה

( 236A5 ) אלחנאן - ע"ש עסאם עיסא ג’ועבה
בית חנינה  ירושלים

תאריך הבקרה: 15.05.2017

בתאריך 15.05.2017 נערכה בקרה לפני חידוש רישוי, בבי"ח הגריאטרי, ע"י צוות מחוז ירושלים. הבקרה1.
היתה "בקרת פתע".

במהלך הבקרה נבחנו הטיפול הרפואי, הסיעודי, מקצועות הבריאות וכן השירותים האחרים הניתנים2.
למטופלים המאושפזים בבית - החולים.

המנהל/ת הרפואי/ת : ד"ר גולדין מיכאל מ.ר.3.24793.

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

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

גברת זהורית שייחי, מרכזת תחום בקרה. -* תזונה 

גברת קפלון ענת, מרכזת תחום בקרה. -* פיזיותרפיה 

גברת קלברמן חגית, מרכזת תחום בקרה. -* ריפוי בעיסוק

גברת רונית ארנפרוינד, עו"ס אחראית גריאטריה במחוז יו"ר ועד. -* עבודה סוציאלית

גברת קוגן אלינה, מפקחת בריאות הסביבה. -* בריאות הסביבה

גברת שוויקי סהאם, רוקחת. -* רוקחות

כללי:
ביה"ח "ג’ועבה" הינו מוסד ייחודי לאוכלוסיה הערבית במזרח ירושלים. קיימות 2

מחלקות סיעודיות והוא המוסד היחידי המיועד לתושבי מזרח ירושלים. הנהלת
המוסד משקיעה מאמצים רבים להנגיש לשונית את נהלי האגף לגריאטריה ונהלי משרד

הבריאות לצוות המקצועי, אשר לא דובר את השפה העברית. הרשומות הרפואיות
ממוחשבות בכל המקצועות ונכתבות בשפה האנגלית. תמהיל הצוות הסיעודי מורכב

מאחים ואחיות מוסמכים אקדמאיים, המשפיעה על איכות הטיפול הסיעודי בכל
הרמות.

לבי"ח רישיון ל-    50 מיטות מהן:
סה"כ מיטות במח’ סיעודיות:    50

עמוד 3 מתוך 34
רח’ יפו 86, ירושלים  ת.ד. 
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לשכת בריאות מחוז ירושלים

תאריך: 21.06.2017

סימוכין: 500039483

( 236A5 ) אלחנאן - ע"ש עסאם עיסא ג’ועבה
בית חנינה  ירושלים

תאריך הבקרה: 15.05.2017

תמהיל מאושפזים:

להלן תמהיל המאושפזים במחלקות הסיעודיות/תשושי נפש:

Ýéשם מחלקה
ÔçÜ×Þ
ÓáÕÞÑ

מס’
מיטות
ברישוי

מס’
מאושפזים

בפועל

מס’
סיעודיים

מס’
תשושי
נפש

מס’
סיעודי
מורכב

מס’
שיקומים

מס’
תשושים

בבי"ח
כללי

222222סיעודית א
2831301סיעודית ב

0    1    0    0    0    52   53   50       סה"כ

סה"כ שהו במחלקות    53 מאושפזים בפועל.
להלן תמהיל המאושפזים לפי הגורמים המממנים הבאים:

53 מטופלים במימון משרד הבריאות.

עמוד 4 מתוך 34
רח’ יפו 86, ירושלים  ת.ד. 
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לשכת בריאות מחוז ירושלים

תאריך: 21.06.2017

סימוכין: 500039483

( 236A5 ) אלחנאן - ע"ש עסאם עיסא ג’ועבה
בית חנינה  ירושלים

תאריך הבקרה: 15.05.2017

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: 18.08.2017.

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

נקודות נוספות לציון:
I.V למוסד קיימת הרשאה למתן

במוסד קיימות הגבלות פיזיות בשיעור גבוה. בסיעודית א’45% מהמטופלים
ובסיעודית ב’ 32% מהמטופלים. יש לפעול במיידי למציאת דרכים חלופיות להגבלות

פיזיות.

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.

עמוד 5 מתוך 34
רח’ יפו 86, ירושלים  ת.ד. 
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לשכת בריאות מחוז ירושלים

תאריך: 21.06.2017

סימוכין: 500039483

( 236A5 ) אלחנאן - ע"ש עסאם עיסא ג’ועבה
בית חנינה  ירושלים

תאריך הבקרה: 15.05.2017

נספח א’

הערכת הבקרה לפי תחומים

(6)
טוב מאוד
94-100

(5)
כ.טוב מאוד

87-93

(4)
טוב

80-86

(3)
טעון שיפור

73-79

(2)
טעון שיפור רב

66-72

(1)
נכשל
0-65

   X רפואה

   X סיעוד

   X תזונה

   X פיזיותרפיה

   X ריפוי בעיסוק

   X עבודה סוציאלית

   X בריאות הסביבה

   X רוקחות

עמוד 6 מתוך 34
רח’ יפו 86, ירושלים  ת.ד. 
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לשכת בריאות מחוז ירושלים

תאריך: 21.06.2017

סימוכין: 500039483

( 236A5 ) אלחנאן - ע"ש עסאם עיסא ג’ועבה
בית חנינה  ירושלים

תאריך הבקרה: 15.05.2017

נספח ב’ -  ממצאי הבקרה והנחיות לתיקון

הערה כללית: בכל מקום שבו מפורט תיאור תפקיד בלשון זכר, הכוונה גם ללשון נקבה ולהיפך.
   

88%* רפואה:  
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
* ישנה תקשורת אפקטיבית בין אנשי הצוות השונים 

* ניתן דגש ראוי לנושאים גריאטרים 
* ישנו קלינאי תקשורת 

* המנהל הרפואי מומחה בגריאריה, הוא גם רופא הבית.ישנו שימוש מושכל במתן IV במוסד 

עבודת המנהל הרפואי
* 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 

* תכנון ויישום "הבטחת השגחה רפואית בכל היממה". (זמינות ותיעוד;כוננות/תורנות) : יישום תקין 

עמוד 7 מתוך 34
רח’ יפו 86, ירושלים  ת.ד. 
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לשכת בריאות מחוז ירושלים

תאריך: 21.06.2017

סימוכין: 500039483

( 236A5 ) אלחנאן - ע"ש עסאם עיסא ג’ועבה
בית חנינה  ירושלים

תאריך הבקרה: 15.05.2017

* 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
* הכרת המטופלים ובעיותיהם הרפואיות : טובה 

איכות הרשומה בקבלה הרפואית של המטופל
* אנמנזה : טובה 

* בדיקה גופנית : טובה ומלאה 
* הערכה קוגנטיבית : מלאה (בכלי מתוקף) 

תחומים הטעונים תיקון ושיפור:

כללי
* התיחסות להערות קודמות חלקית בלבד 
* יש לעדכן אבחנות כאשר חל שינוי כלשהו 

* למוסד אין יעוץ פסיכאטרי 

עבודת המנהל הרפואי
* אמצעים לעדכון ידע בתחום הפנימית והגריאטריה : חלקי 

* הכרת החוזרים והנהלים של משרד הבריאות ושל אגף לגריאטריה : חלקית גבוהה והכרת עדכונים 

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

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

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

עמוד 8 מתוך 34
רח’ יפו 86, ירושלים  ת.ד. 
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לשכת בריאות מחוז ירושלים

תאריך: 21.06.2017

סימוכין: 500039483

( 236A5 ) אלחנאן - ע"ש עסאם עיסא ג’ועבה
בית חנינה  ירושלים

תאריך הבקרה: 15.05.2017

   
88%* טיפול סיעודי:  

הבקרה בתחום הטיפול סיעודי כללה את הנושאים הבאים:
כללי-
כוח אדם-
אומדן סיעודי ורישום אנמנזה-
תכנית טיפול בקבלה לאשפוז-
מעקב סיעודי-
תרופות-
הבטחת הסביבה-
תקשורת-
הזנה והאכלה-
הפרשות-
היגיינה אישית ולבוש-
שמירת שלמות העור-
תנועתיות ותנוחה-
קשר עם המשפחה-
עדכון מקצועי-
הדרכה והערכת הצוות-
טיפול בכאב-
מניעת זיהומים-
זכויות החולה-

תיאור כללי:
הבקרה נערכה במתכונת בקרת פתע לחידוש רישוי ע"י צוות בקרה מחוזי של לשכת

הבריאות ירושלים.
הבקרה בתחום הסיעוד התבצעה באופן מדגמי בשתי המחלקות שבמוסד. המחלקות

הסיעודיות ממוקמות במפלסים שונים בתוך המבנה.
ביום הבקרה מאושפזים ב-2 מחלקות האשפוז 53 מטופלים בפועל. הרישוי הוא 50.

9 מטופלים ניזונים בהזנה אנטרלית PEG 4 ו- NGT 5.  ביום הבקרה היה מטופל
אחד נשא חיידק עמיד.

המחלקות מרווחות, מוארות, נקיות ומאורגנות. בסיור במחלקות נמצא כי רמת
הניקיון, הארגון והסדר טובים, כמו כן רמת התחזוקה באופן כללי טובה.

עמוד 9 מתוך 34
רח’ יפו 86, ירושלים  ת.ד. 
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המטופלים נצפו לבושים בביגוד אישי ותואם לעונה.
קיימת אווירה טובה ונעימה. ניכר שהמטופלים  מעריכים את עבודת הצוות

הסיעודי. חלקם הביעו בפני צוות הבקרה את שביעות רצונם מהטיפול במקום
ומאנשי הצוות הסיעודי.

כוח אדם:
מנהל הסיעוד הינו אח מוסמך אקדמאי, בוגר תואר שני, משמש גם כאח אחראי

במחלקה הסיעודית. הינו בעל ידע  וניסיון רב בתחום הגריאטריה.
סיים קורס נאמני נושא ומנהל את תחום הטיפול בפצעים במוסד.

כל הצוות הסיעודי במוסד הינו בהכשרתו ברמה של אחים/יות מוסמכים/ות
אקדמאים/יות.

כל המטפלים במוסד בהכשרתם  אחים/יות מעשיים/יות.

החוזקים בעבודת הטיפול סיעודי:

כללי
* מתקיימים פרויקטים ופעילויות חברתיות פנים מוסדיות לרווחת המטופלים. 

כוח אדם
* קיים צוות יציב ותחלופת הצוות נמוכה. 

תרופות
* למוסד קיימת הרשאה למתן טיפול תוך וורידי. מבדיקת הרשומות עולה שעם הנתן ההרשאה ע"י האגף

לגריאטריה מטופלים הנזקקים לטיפול תוך ורידי מקבלים את הטיפול בתוך כתלי המוסד ואינם נשלחים לבי"ח כללי,
דבר אשר משפר את איכות חיי המטופלים ומפחית את שיעורי האשפוז בבי"ח כללי.

תקשורת
* צוות האחים והאחיות משתתף בקורסים וימי עיון בתחום הגריאטריה למרות קשיי השפה. הנהלת המוסד

מאפשרת ליווי של מתורגמן מהשפה העברית לשפה הערבית בכל יום עיון/ כנס/ הכשרות/ לימודים.
* קיימת תקשורת יעילה להעברת מסרים מקצועיים בין צוות הסיעוד לבין הצוות הרב מקצועי. 

* נעשה שימוש בתוכנת מחשב ייחודית שנבנתה במוסד, לכל אנשי המקצוע. כאשר הרשומה המקצועית מתבצעת
בשפה האנגלית. 
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שמירת שלמות העור
* צוות המטפלים עובד בזוגות ומבצע מעברים ע"י שני אנשי צוות. דבר המונע סיכון לפגיעה בשלמות העור. 

קשר עם המשפחה
* הנהלת המוסד והצוות הסיעודי מקפידים על קשר רציף וטוב עם המטופלים ובני משפחתם תוך כיבוד מאפייני

התרבות הייחודיים. 

הדרכה והערכת הצוות
* בקרה פנים מוסדית- אח בוגר קורס על בסיסי בגריאטריה מועסק במוסד לצורך עדכון נהלים, בדיקת איכות

הטיפול בסיעוד, תוך עדכון ידע של הצוות הסיעודי במוסד בהיקף של 25% משרה.

זכויות החולה
* צוות הסיעודי מקפיד בשמירה על פרטיות המטופלים ונותן הסבר לפני ביצוע פעולות הקשורות בטיפול אישי. 

תחומים הטעונים תיקון ושיפור:

כללי
* חיסוני שפעת עונתית- יש להעלות את שיעור ההתחסנות בקרב מטופלים במוסד, אשר עמד בשנה זו על 9.5%

בלבד. (5 מטופלים מסך 53). 
* חיסוני עובדים- יש לבצע איסוף נתונים אודות מצבם החיסוני של העובדים בהתאם לנוהל "חיסוני עובדים

במערכת הבריאות" 08/2016. 

כוח אדם
* יש להקפיד שסידורי העבודה של שתי המחלקות תהיינה מודפסות וזמינות במקום נגיש, הן לצוות העובדים והן

לצוות הבקרה. לדברי הנהלת המוסד סידורי העבודה מועברים כיום בקבוצת ה-WHAT’S-UP לצוות האחיות
והמטפלים.

* יש להפריד את סידורי העבודה של שתי מחלקות האשפוז ולהציב צוות עבודה קבוע בכל מחלקה. בזמן הבקרה
נמצא שחלק מאנשי הצוות הסיעודי לרוב מטפלים מוצב בשתי המחלקות.

אומדן סיעודי ורישום אנמנזה
* יש לערוך שיחת תאום ציפיות באופן מעמיק ומפורט עם בני המשפחה אודות העדפותיו ורצונותיו של המטופל

ולתעד בתיק המטופל. יש לבנות תוכנית טיפול מותאמת אישית לצרכים ולרצונות של המטופל ובני משפחתו. ניכר
שיש התפתחות בתחום ונערכות שיחות, אך הם ברובד בסיסי.

מעקב סיעודי
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* יש להקפיד על תאור מדוייק ומקיף של מצב המטופלים. למטופל עם פצע לחץ דרגה 2 נמצא תיעוד ברשומה
הסיעודית שלמטופל אין פצע לחץ. לא נעשה מעקב כנדרש. אין תיאור הפצע, גודלו דרוגו וסוג הטיפול הנדרש.

* תוכנית טיפול- יש להתייחס בתוכנית טיפול סיעודי בהגבלות פיסיות של מטופלים. 

תרופות
* יש לדאוג להמצאות אוגר נתונים של הטמפ’ במקרר המיועד לאחסון תרופות. יש להדריך את הצוות הסיעודי

להבנת הטווח התקין של הטמפ’ במקרר התרופות לצורך זיהוי טמפ’ חריגות בעת שימור התכשירים התרופתיים,
דיווח בזמן אמת לגורמים המקצועיים ודרכי פעולה בהתאם להנחיות.

* יש לדאוג להמצאות רשימת תרופות המוגדרות ברות סיכון בדפוס (לא בכתב). ב-2 המחלקות לא נמצאה
התייחסות לתרופות ברות סיכון. 

* יש להקפיד על ציוד מלא בעגלת ההחייאה. נמצא כי יש חסר של מס’ תרופות שהמצאותם נדרשת בעגלת
.CORDIL, LIDOCAINE, ISOKET, AMINOPHILIN :ההחייאה כגון

הבטחת הסביבה
* יש להקפיד שהתאורה בחדר הפעילות ובחדרי המטופלים תהיה תקינה. במועד הבקרה במחלקה הסיעודית

שבקומה אחת חלק מגופי התאורה בחדר הפעילות לא פעלו.
* יש למלא טופס אירוע חריג בכל מקרה של פגיעה בשלמות העור וקרעים בעור. 

* יש להקפיד ששמות המטופלים על שקיות ההזנה יהיו כתובים באופן תקני וקריא עם שם המטופל ותאריך פתיחה.

* יש לדאוג להמצאות נעליים סגורות ובטיחותיות למטופלים ניידים. נצפה ביום הבקרה מטופלים ניידים עם נעליים
פתוחות בעקבים, דבר אשר מגביר את הסיכון לנפילות.

הזנה והאכלה
* יש להקפיד על זמני הארוחות ופריסת זמני הארוחות כנדרש. מרווח השעות בין ארוחת הבוקר לארוחת הצהריים

עומד על כ- 3.5 שעות בלבד. בשעה 8.50  החלה חלוקת ארוחת הבוקר למטופלים.

הפרשות
* יש לעדכן את התוכנית לשימור שליטה על סוגרים וליישמם על המטופלים הרלוונטיים. לא נעשית הערכה של

יעילות הטיפול. 

היגיינה אישית ולבוש
* יש לדאוג לגזירת ציפורניים ברגלי המטופלים. במחלקה הסיעודית שבקומה השנייה היו מספר מטופלים עם

ציפורניים ארוכות ברגליים. במחלקה הסיעודית בקומה אחת, הציפורניים ברגלי המטופלים היו גזורים.
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תנועתיות ותנוחה
* יש לנהל דיונים ע"י צוות רב מקצועי לצורך בהגבלה פיסית. יש לחזור על דיונים אלה בהתאם למצבו המשתנה של

המטופל ולנסות למצוא דרכים חלופיות להגבלה פיסית ולתעד את כל התהליך.
* יש לנמק ולתעד ברשומת המטופל את תהליך קבלת ההחלטה להגבלה פיסית. במחלקה בקומה הראשונה ל- 10

מטופלים מתוך 22 קיימת הגבלה פיסית מהווה 45% מהמטופלים במח’. במחלקה בקומה שנייה שבה שוהים 31
מטופלים ל- 10 מהם יש הגבלה פיסית כלשהי מהווה 32% מהמטופלים במחלקה.

* יש להדריך באופן מקצועי את הצוותים המטפלים בנושא של ביצוע הגבלות פיסיות באופן תקין ובטיחותי בשיתוף
עם הפיזיותרפיסט. מומלץ שהצוות הסיעודי בשיתוף עם הפיזיותרפיסט יבדוק כי קיימת התאמה בין רשימת

ההגבלות הפיסיות לביצוע בפועל.
* יש לדאוג להמצאות ציוד תקני לצורך ביצוע הגבלה פיסית באופן תקין ובטיחותי. במועד הבקרה מטופל נצפה עם

הגבלה פיסית שנעשתה באמצעות סדין. הדבר לא תקין.

הדרכה והערכת הצוות
* מומלץ במסגרת הערכת עובד לאפשר למוערך מקום למשוב בכתב בטופס הערכת עובד. 

טיפול בכאב
* יש לבצע בכל אירוע חריג אומדן כאב. 

מניעת זיהומים
* יש לוודא שבכניסה לכל חדרי המטופלים ימצא תכשיר אלכוהולי לחיטוי ידיים עם אישור רוקחי לשימוש הצוות
הסיעודי. בעת הבקרה נצפה תכשיר מסוג  ALCOGEL  שאינו תקני ושאינו מיועד לשימוש כחומר לחיטוי ידיים

במוסדות רפואיים.
* יש להדריך את הצוות הסיעודי לבצע רחצה או חיטוי ידיים טרם עטיית הכפפות בעת טיפול אישי. ובסיום הטיפול

האישי כנדרש בהתאם להנחיות מניעת זיהומים.
* יש לפעול בהתאם להנחיות של מתן הזנה אנטרלית ולשמור את המזרק האישי המיועד לשטיפת ה- PEG כשהוא

נקי משאריות וצמוד לשקית ההזנה ולההחליפו אחת ליממה. נמצאו מזרקים צמודים לשקיות ההזנה כשהם
משומשים עם שאריות מזון יבש.

* יש לפעול לפי הנחיות היצרן ולהחליף את שקיות ההזנה האנטרלית אחת ליממה. במועד הבקרה נצפו שקיות
הזנה בשימוש מתאריך 13.5.17.

זכויות החולה
* על הצוות המקצועי לענוד תגי זיהוי עם שמם ותפקידם בהתאם לחוק זכויות החולה ועל פי חוזר 6/13 "שיפור

חווית המטופל במערכת הבריאות". 
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91%* תזונה:  

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

תיאור כללי:
במוסד 2 מחלקות סיעודיות.

כוח אדם:
דיאטנית עובדת יומיים בשבוע, סה"כ 12 שעות שבועיות.

החוזקים בעבודת התזונה:

כללי
* הדיאטנית יצאה להשתלמות בתחום תזונה בגריאטריה. 

* ישנה התייחסות לחלק מהערות מבקרה קודמת. 
* ניכרת התאמה תרבותית של המזון למטופלים. 

* הדיאטנית משתתפת בישובות צוות רב מקצועי. 
* הדיאטנית מדריכה את הצוותים בנושאים שונים הקשורים בתזונה ובעבודתה, כגון: הזנה אנטרלית, האכלה וגודלי

מנה, מעקב צריכת מזון. 

תחומים הטעונים תיקון ושיפור:

כללי
* מומלץ לבצע פרויקטים רב מקצועיים בתחום מזון, האכלה וסביבת אכילה. 
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איכות ובטיחות המזון
* זמני הארוחות יהיו קבועים והפער בין ארוחת הערב לבין ארוחת הבוקר לא יעלה על 13 שעות. 

* ארוחת הבוקר החלה מאוחר, לערך בשעה: 8:50, כמו כן לא הוגשה שתייה ודבר מאכל כמו ביסקוויט בהשכמה.
יש להקפיד על מתן פת שחרית בהשכמה, עם הגעת המטופל לחדר האוכל.

* בבדיקת טמפ’ מזון, נמצא כי טמפ’ המזון, עד הגעתו לחדר האוכל, נמוכה מהנדרש. 
* יש לקבל מהקייטרינג אסופת מתכונים על פיהם מכינים את האוכל למוסד. 

* הדיאטנית מבצעת תצפיות אכילה, גם בארוחת הערב, וכן בדיקות לאבטחת איכות מזון, אולם יש להפיק לקחים
ולקדם תהליכים בעקבות התצפיות והבדיקות.

גודלי מנה/גיוון
* יש לבנות תפריט לארוחת ארבע בהתאם לנוהל החדש. 

* בתצפית ארוחת הבוקר גודל מנת גבינה ומנת ירק היה קטן מהנדרש, יש להקפיד על גודלי מנה כנדרש. כמו כן
מומלץ לבצע הדרכות בנושא חלוקת מזון.

* יש להקפיד על מתן שתי מנות פרי טרי ביום, כנדרש בנוהל. 

עמוד 15 מתוך 34
רח’ יפו 86, ירושלים  ת.ד. 
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לשכת בריאות מחוז ירושלים

תאריך: 21.06.2017

סימוכין: 500039483

( 236A5 ) אלחנאן - ע"ש עסאם עיסא ג’ועבה
בית חנינה  ירושלים

תאריך הבקרה: 15.05.2017

   
85%* פיזיותרפיה:  

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

תיאור כללי:
בבית החולים שתי מחלקות סיעודיות ברישיון ל-50 מיטות סיעודיות.

כוח אדם:
בבית החולים עובד פיזיותרפיסט אחד, שישה ימים בשבוע מיום שבת עד חמישי
 כ-35 שעות שבועיות. לעזרתו עובד כוח עזר לפיזיותרפיה חמישה ימים בשבוע

מיום ראשון עד חמישי כ-40 שעות שבועיות. חלק משעות כוח העזר אינן חופפות
לשעות עבודת הפיזיותרפיפט.

החוזקים בעבודת הפיזיותרפיה:

ארגון השרות
* השרות ניתן בכל מחלקות בית החולים. 

* פריסת השרות השבועית יעילה. 

אבחון פיזיקלי
* האבחון הפיזיקלי ברשומת המטופל מלא ומפורט כנדרש. 

עמוד 16 מתוך 34
רח’ יפו 86, ירושלים  ת.ד. 
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לשכת בריאות מחוז ירושלים

תאריך: 21.06.2017

סימוכין: 500039483

( 236A5 ) אלחנאן - ע"ש עסאם עיסא ג’ועבה
בית חנינה  ירושלים

תאריך הבקרה: 15.05.2017

* האבחון הפיזיקלי הראשוני מתבצע תוך 5 ימים מקבלת המטופל. 

טיפול פרטני
* היקף המטופלים פרטני בשתי המחלקות הסיעודיות אופטימאלי. 

טיפול בקבוצה
* מספר המטופלים הסעודיים בקבוצה, אופטימאלי. 

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

מעקב פיזיקאלי ותיעוד הערכה תקופתית
* המעקב משקף את מצבו העדכני של המטופל. 

* קיימת רשימת הליכה פעילה וחתומה על ידי המבצעים. 

טכנולוגיה לישיבה וניידות
* הפיזיותרפיסט מעורב בהחלטות על שימוש באמצעי הגבלה. 

* הפיזיותרפיסט בעל הכשרה בנושא טכנולוגיה לישיבה וניידות. 

הדרכה, השתלמות ותקשורת בין צוותית
* הדרכת עובד חדש מתועדת ומאושרת בחתימתו על גבי טופס ייעודי. 

* הפיזיותרפיסט משתתף בישיבות צוות רב תחומי. 
* בבית החולים הוטמעה תוכנת מחשבים ייחודית למקום. 

* קיימת תקשורת המתועדת במחשב בין אנשי בצוות הרב מקצועי. 

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

תחומים הטעונים תיקון ושיפור:

טיפול פרטני
* חלק משעות העבודה של כוח העזר אינן חופפות לשעות העבודה של הפיזיותרפיסט. כוח העזר אינו רשאי לתת

טיפול פיזיותרפי ללא השגחה של הפיזיותרפיסט.
* כוח העזר אינו יכול לכתוב בתיק הרפואי ולחתום כפיזיותרפיסט. 

מעקב פיזיקאלי ותיעוד הערכה תקופתית
* יש להקפיד על מעקב פיזיותרפי מתועד אחת לשלושה חודשים לכל המטופלים. 

עמוד 17 מתוך 34
רח’ יפו 86, ירושלים  ת.ד. 
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לשכת בריאות מחוז ירושלים

תאריך: 21.06.2017

סימוכין: 500039483

( 236A5 ) אלחנאן - ע"ש עסאם עיסא ג’ועבה
בית חנינה  ירושלים

תאריך הבקרה: 15.05.2017

טכנולוגיה לישיבה וניידות
* להקפיד על התאמה ותקינות כיסאות הגלגלים. 

* להקפיד על התאמה ותקינות האביזרים הנלווים לכיסאות הגלגלים. 
* להקפיד על נעילת נעלים סגורות נוחות ובטוחות למניעת נפילות. 

* להמשיך ולקיים דיון רב מקצועי לגבי הצורך בשימוש באמצעים המגבילים את תנועת המטופל. יש להקפיד
שתהיה הלימה בין ההנחיות להגבלה להגבלה בפועל.

ציוד טיפולי
* מומלץ להשתמש במנוף העברה למטופלים שנימצאים מתאימים. 

עמוד 18 מתוך 34
רח’ יפו 86, ירושלים  ת.ד. 
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לשכת בריאות מחוז ירושלים

תאריך: 21.06.2017

סימוכין: 500039483

( 236A5 ) אלחנאן - ע"ש עסאם עיסא ג’ועבה
בית חנינה  ירושלים

תאריך הבקרה: 15.05.2017

   
74%* ריפוי בעיסוק:  

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

תיאור כללי:
הבקרה התקיימה כבקרת פתע. המרפא בעיסוק נכח בזמן הבקרה.

בשנתיים האחרונות יש תחלופה מרובה של צוות מדריכות התעסוקה, דבר הבא לידי
ביטוי בירידה באיכות פעילות התעסוקה, הניתנת למטופלי המוסד.

כוח אדם:
ריפוי בעיסוק - במוסד מרפא בעיסוק, המשמש מנהל השירות. בעל תואר ראשון

בריפוי בעיסוק, עם 6 שנות ותק מקצועי וכ- 4.5 שנים במוסד. עובד יומיים
בשבוע, סה"כ 12 ש"ש.

תעסוקה - במוסד 2 מדריכות תעסוקה, העובדות במוסד מספר חודשים מועט, ללא
נסיון. שתיהן סיימו לימודי תואר ראשון בריפוי בעיסוק, אך אין להן רשיון.

עובדות 5 בקרים בשבוע, סה"כ 70 ש"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. 

 .A.D.L ההערכה מתבצעת כנדרש. כוללת אבחון מוטורי וסנסורי, אבחון קוגניטיבי והערכת *

עמוד 19 מתוך 34
רח’ יפו 86, ירושלים  ת.ד. 
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לשכת בריאות מחוז ירושלים

תאריך: 21.06.2017

סימוכין: 500039483

( 236A5 ) אלחנאן - ע"ש עסאם עיסא ג’ועבה
בית חנינה  ירושלים

תאריך הבקרה: 15.05.2017

* תחום הריפוי בעיסוק ממוחשב בתוכנה שפותחה במוסד. כל הדיווחים מתבצעים במחשב. גם התקשורת בין אנשי
הצוות ממוחשבת. 

הערכת מעקב בקבלת מטופל
* מתבצעות הערכות חוזרות לכלל המטופלים כנדרש בנהלים. 

ישום תכנית הטיפול
* ההתערבות הטיפולית בריפוי בעיסוק כוללת טיפולים ארוכי טווח למספר מטופלים וכן התערבויות קצרות מועד,

לפי הצורך. בנוסף מקיים המרפא בעיסוק 3 קבוצות טיפוליות בשתי המחלקות. קיים דיווח, כנדרש.

תנאים פיזיים וסביבה
* קיים חדר רפוי בעיסוק המשמש לצרכי ביצוע ההתערבות וכן משמש כמשרד. 

* התעסוקה מתקיימת בחדרי האוכל שהינם מוארים, מרווחים, מאובזרים ומתאימים לצורך הפעלה. 
* קיימים ארונות או פתרונות אחסון באזור הפעילות. 

ציוד ואביזרים
* קיים ציוד מותאם ומגוון להפעלה פרטנית בתעסוקה. 

 .DVD קיים ציוד נלווה הכולל טלוויזיה במסך רחב, מערכת שמע ו *
* קיים ציוד עשיר ברפוי בעיסוק הכולל אמצעי הערכה פורמאליים, ציוד לטיפול סנסומוטורי, ציוד לטיפול קוגניטיבי,

אביזרי עזר לADL וסדים. נמצא בשימוש בטיפול מחשב נייד, המחובר לאינטרנט.

הדרכה ותקשורת
* מנהל/ת שירות הריפוי בעיסוק והתעסוקה מקיימת ישיבות צוות עם מדריכות התעסוקה לפחות אחת לחודש

כנדרש בנהלים. קיים דיווח כנדרש. 
* קיימים רישומים המעידים על קיום פגישות הדרכה פרטנית של מנהלת שירות הריפוי בעיסוק עם מדריכות

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

העשרה ונהלים
* המרפא בעיסוק סיים קורס יסודות הריפוי בעיסוק בגריאטריה בשנת 2016. 

תחומים הטעונים תיקון ושיפור:

כוח אדם
* מומלץ שימי עבודת המרפא בעיסוק לא יהיו ימים עוקבים. 

עמוד 20 מתוך 34
רח’ יפו 86, ירושלים  ת.ד. 
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לשכת בריאות מחוז ירושלים

תאריך: 21.06.2017

סימוכין: 500039483

( 236A5 ) אלחנאן - ע"ש עסאם עיסא ג’ועבה
בית חנינה  ירושלים

תאריך הבקרה: 15.05.2017

* קיימת תחלופה רבה של צוות מדריכות התעסוקה בשנתיים האחרונות. 

הערכה בקבלת מטופל - קבלת מטופל חדש ע"י מרפא/ה בעיסוק
* חלק מתוכניות ההתערבות מנוסחות באופן כללי וכוללני ללא התייחסות מספקת לצרכיו וליכולותיו הייחודיים של

כל מטופל. 
* חשוב להשתמש במגוון אמצעי אבחון והערכה בהערכה הראשונית של המטופל וכן בביצוע המעקבים. 

ישום תכנית הטיפול
* חשוב לקיים תצפיות בזמני ארוחות ולהתאים את סביבת האכילה, הן בצורת הישיבה והן בשימוש באביזרים

המתאימים, לכלל מטופלי המוסד, כולל אלו המעדיפים לאכול בחדרם.
* חשוב להבנות את טופס הדרכת הצוות להרכבת סדים בצורה ברורה ופשוטה. 

הכרת מטופל חדש ע"י מדריכ/ת תעסוקה
* מדריכות התעסוקה מקיימות הליך היכרות עם מטופלים חדשים, אולם התיעוד אינו כולל את כל הפרטים

הנדרשים על פי הנהלים, כמו תאריכים והתרשמות כללית. יש להקפיד על חתימה בסיום הביצוע.

פעילות בתעסוקה
* נצפתה תוכנית פעילות דלה מאד. מטופלים רבים יושבים חסרי מעש בשעות התעסוקה. 

* לא נצפתה הפעלה קבוצתית בתעסוקה. 
* תיעוד השתתפות המטופלים בתעסוקה דל וחסר. 

* לא נמצאה תוכנית פעילות לכל מטופל. 

תנאים פיזיים וסביבה
* באיזורי הפעילות, בשתי המחלקות, לא נמצאו לוחות התמצאות ולוחות פעילות. 

הדרכה ותקשורת
* שירות הריפוי בעיסוק אינו שותף לתוכנית ההדרכה התוך מוסדית (הערה חוזרת ונשנית). 

העשרה ונהלים
* לא מתקיימים פרויקטים מיוחדים במוסד. 

* מדריכות התעסוקה סיימו לימודי ריפוי בעיסוק, אך הן ללא רישיון. ללא ניסיון בעבודה כמדריכות תעסוקה. לא
עברו את הקורס הבסיסי למדריכות בגריאטריה.

* מדריכות התעסוקה לא מכירות את ספר הנהלים. 

יישום המלצות מבקרה קודמת

עמוד 21 מתוך 34
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לשכת בריאות מחוז ירושלים

תאריך: 21.06.2017

סימוכין: 500039483

( 236A5 ) אלחנאן - ע"ש עסאם עיסא ג’ועבה
בית חנינה  ירושלים

תאריך הבקרה: 15.05.2017

* ההתייחסות להמלצות  בקרה קודמת הינה חלקית בלבד. 

עמוד 22 מתוך 34
רח’ יפו 86, ירושלים  ת.ד. 
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לשכת בריאות מחוז ירושלים

תאריך: 21.06.2017

סימוכין: 500039483

( 236A5 ) אלחנאן - ע"ש עסאם עיסא ג’ועבה
בית חנינה  ירושלים

תאריך הבקרה: 15.05.2017

   
93%* עבודה סוציאלית:  

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

תיאור כללי:
בי"ח ע"ש "עסאם גועבה" נמצא בשכונת בית חנינא במזרח ירושלים.

בבי"ח 2 מחלקות סיעודיות,כלל המטפלים והמטופלים משתייכים למגזר הערבי.
המחלקות בעלות אופי המקובל למסורת הערבית ללא תחושת ביתיות, עם זאת, השטחים

הציבוריים בעלי מראה נעים וחם.
הרשומות מתועדות במחשב בתוכנה שחוברה באופן ייחודי לצרכי של הצוות הרב

מקצועי.

כוח אדם:
ישנה עו"ס אחת העובדת בשתי מחלקות הבית. העו"ס בעלת תואר ראשון בעבודה

עמוד 23 מתוך 34
רח’ יפו 86, ירושלים  ת.ד. 
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לשכת בריאות מחוז ירושלים

תאריך: 21.06.2017

סימוכין: 500039483

( 236A5 ) אלחנאן - ע"ש עסאם עיסא ג’ועבה
בית חנינה  ירושלים

תאריך הבקרה: 15.05.2017

סוציאלית. עובדת  16 ש"ש בפריסת ימים ב-ד-שבת בשעות הבוקר ואחר הצהריים.
בעלת וותק מקצועי- 16 שנים וותק מוסדי- 10 שנים.

החוזקים בעבודת העבודה סוציאלית:

קבלת מטופל והסתגלות
* העו"ס מבצעת את תהליך הקליטה, המעקב וההסתגלות במקצועיות ואמפטיה מרובים. 

פעילות מקצועית של העובד הסוציאלי
* העו"ס שותפה לתהליך הקליטה וההתאמת החדר/ שולחן האוכל בהתאם לצרכיו  של המטופל. 

* המטופלים לבושים בבגדים נקיים, אישיים ובהתאם למסורת המקובלת. 

שביעות רצון המטופל
* התקיימה שיחה עם מטופל, היות ודובר ערבית ומעט עברית התנהלה שיחה קצרה, המטופל נראה נינוח והביע

שביעות רצון מהטיפול והיחס. 

תצפית חדרים ושטחים ציבוריים
* ביום הבקרה נצפו אמצעים לשמירה על פרטיות המטופל. 

פעילות העו"ס בתחום הקבוצתי והקהילתי
* העו"ס מקיימת קבוצת מטופלים. הקבוצה מתקיימת אחת לשבועיים במשך שעה וחצי. קיים תיעוד. 

* קיימת פעילות התנדבותית ענפה ומגוונת. קיים תיעוד. 

פעילות העו"ס בנושא "חוק זכויות החולה"
* העו"ס פועלת להטמעת זכויות המטופלים בקרב הצוות המקצועי. 

* העו"ס מקפידה על שמירת קשר עם המטופל ומשפחתו בעת אשפוזו בבי"ח כללי. 
* נמצא כי קיים תיעוד לפעילות העו"ס וקידום נושא מינוי האפוטרופסות למטופלים בעלי ירידה קוגנטיבית. 

* העו"ס מרכזת את נושא התלונות. 

פעילות העו"ס בתחום זקנים נפגעי התעמרות
* העו"ס מטמיעה את נוהל מניעת התעמרות בקרב הצווות הרב מקצועי. 

* פעילות הוועדה מקצועית בעת בדיקת אירועים, תיעוד פעילותה משקף את עבודתה באופן מקצועי הכולל הסקת
מסקנות והפקת לקחים 

עבודת הצוות הרב מקצועי

עמוד 24 מתוך 34
רח’ יפו 86, ירושלים  ת.ד. 
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לשכת בריאות מחוז ירושלים

תאריך: 21.06.2017

סימוכין: 500039483

( 236A5 ) אלחנאן - ע"ש עסאם עיסא ג’ועבה
בית חנינה  ירושלים

תאריך הבקרה: 15.05.2017

* קיימים שיתופי פעולה פעולה מקצועיים ורציפים לשיפור רווחת המטופלים. 
*  צוות המוסד מקפיד על הזמנת בני משפחה לישיבות בהתאם למצב המטופל. 

* מתקיימים דיונים מקצועיים המשקפים את מצבו של המטופל, תוך בניית תוכניות טיפול מתאימות עבורו. 

ניהול מידע ומעקב - רשומת מטופל
* קיים תיעוד קבלה סוציאלי מקצועי המשקף את ההתערבות המקצועית של העו"ס. 

* העו"ס מעורבת באופן מקצועי באירועים חריגים המתועדים באופן מקצועי ברשומות. 

ניהול מידע ומעקב - תיק ריכוז מתנדבים
* עבודת המתנדבים מתועדת באופן מקצועי ורציף. 

תחומים הטעונים תיקון ושיפור:

תצפית חדרים ושטחים ציבוריים
* יש להקפיד על ניקיון החדרים והשטחים הציבוריים בכל שעות היום. 

פעילות העו"ס בתחום זקנים נפגעי התעמרות
* יש להמשיך ולפעול להעלאת המודעות והטמעת נוהל מניעת התעמרות . 

הבטחת תנאים לעבודת העובד/ת הסוציאלי/ת
* יש להמשיך ולפעול להכרת הנהלים ובקיאותם. 

* חשוב מאוד לעודד את העו"ס ליציאה לימי עיון והשתלמויות בתחום הגריאטריה 

ניהול מידע ומעקב - רשומת מטופל
* יש להקפיד על תיעוד שוטף ורציף המשקף את מצב המטופל. 

ניהול מידע ומעקב - תיק אפוטרופסות
* לא נמצא תיעוד לרשימה מעודכנת למינויי אפוטרופסות ומעקב אחר תפקוד האפוטרופוס. 

הערות לסיכום:
תחום העבודה סוציאלית שומר על רמה מקצועית טובה,ניכרת שאיפת העו"ס לשפר את

איכות הטיפול וחווית המטופל במחלקות.

עמוד 25 מתוך 34
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לשכת בריאות מחוז ירושלים

תאריך: 21.06.2017

סימוכין: 500039483

( 236A5 ) אלחנאן - ע"ש עסאם עיסא ג’ועבה
בית חנינה  ירושלים

תאריך הבקרה: 15.05.2017

   
67%* בריאות הסביבה:  

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:
תחזוקת הבניין ברמה טובה.

החוזקים בעבודת הבריאות הסביבה:

מערכות אספקת מים קרים וחמים - מים חמים ומקלחות
* מצב דוודי מים חמים ואוגרי מים חמים תקינים, מנוקים ומחוטאים, עוברים טיפול שנתי וכוללים מדי טמפרטורה,

ברזי ניקוז ומדבקות, לפי ההנחיות : תקינים ומטופלים לפי ההנחיות 
* טמפרטורת מים במערכת אספקת מים חמים (עד הברזים). נדרש 55 - 60 מעלות צלסיוס. יעילות סחרור מים

חמים : תקין ולפי ההנחיות 
* טמפרטורת מים בברזים מתאימה לבטיחות המשתמשים : תקינה ולפי ההנחיות 

בטיחות ומפגעי בטיחות

עמוד 26 מתוך 34
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לשכת בריאות מחוז ירושלים

תאריך: 21.06.2017

סימוכין: 500039483

( 236A5 ) אלחנאן - ע"ש עסאם עיסא ג’ועבה
בית חנינה  ירושלים

תאריך הבקרה: 15.05.2017

* אישור כיבוי אש תקף מרשות לכבאות : תקף במלואו והוצג 
* מערכת החשמל נבדקה ע"י חשמלאי מוסמך והאישור תקף : בוצע והוצג אשור תקף 

תחומים הטעונים תיקון ושיפור:

מערכות אספקת מים קרים וחמים - אספקת מיי שתיה
* תקינות הבדיקות של המים : תקין חלקית (חריגה בפרמטר אחד, לא משמעותית ללא סיכון בריאותי) 

* סריקת מתכות במים : לא תקינה/לא מתבצעת 

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

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

איסוף פסולת ופינויה
* פינוי פסולת זיהומית. מבוצע כדין ע"י קבלן מורשה : מתבצע בחלקו (כמפורט) 

בטיחות ומפגעי בטיחות
* קיימת מדבקה תקפה המאשרת ביקורת מעליות : לא קיים/לא תקף 

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

מתקנים לצוות
* חדר אוכל צוות, מצב התברואה בו ואופן הגשת המזון : התאמה ותקינות חלקיים 

אספקת מזון למחלקות וחלוקתו  - קבלת המזון במחלקה
* אחראי קבלת מזון במחלקה קיים, מבקר את איכות המזון והטמפרטורה בקבלה ומתעד : תקין בחלקו 

* אמצעי הגעת מזון, אחסונו במחלקה ופינוי העגלה/טרמופורטר : הובלה ואחסון תקין בחלקו 
* בדיקת טמפרטורת המזון ותנאי קבלתו במהלך הבקרה : תקין בחלקו 

מטבחון עזר - מטבח חלוקה
* נקיון ושלמות סביבת העבודה ומשטחי עבודה : תקין בחלקו 

הערות לסיכום:
עמוד 27 מתוך 34

רח’ יפו 86, ירושלים  ת.ד. 
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לשכת בריאות מחוז ירושלים

תאריך: 21.06.2017

סימוכין: 500039483

( 236A5 ) אלחנאן - ע"ש עסאם עיסא ג’ועבה
בית חנינה  ירושלים

תאריך הבקרה: 15.05.2017

1. טרם קיבלנו אישורים של תקינות מז’’חים. יש להגיש ללא דיחוי.
2. יש לבצע בדיקות מים חודשיות בנקודות הנדרשות על ידי משרד הבריאות.

3. יש לדגום מים להתרבות חיידקי לגיונלה אחת לחצי שנה.
4. יש להגיש נוהל עבודה במכבסה.

5. יש לארגן תהליך החלפת סדינים בחדר פיזיותרפיה כנדרש.
6. מאחר לשינו את המיקום של מטבחון בקומה 1 יש להגיש תכנית אדרידלית שקנ’’מ

1:50 לאישורנו.
7. עקב תחילת קבלת מזון במטבח מרכזי בקומה 1- (קומה טכנית) ותחילת בישול

חלקי. יש להגיש תכנית אדריכלית מפורטת בקנ’’מ 1:50 לאישורנו.
8. בעת הביקורת התברר כי אין תנאים תברואיים הנדרשים לקבלת וחלוקת מזון

במטבח המרכזי.
9. העברת הארוחות למחלקות בעגלות פתוחות רגילות ללא חימום או קירור. דבר

פסול.
10 הנהלת בית האבות נדרשת לתקן את כל הליקויים המפורטים בכלי בקרה ללא

דיחוי.

עמוד 28 מתוך 34
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לשכת בריאות מחוז ירושלים

תאריך: 21.06.2017

סימוכין: 500039483

( 236A5 ) אלחנאן - ע"ש עסאם עיסא ג’ועבה
בית חנינה  ירושלים

תאריך הבקרה: 15.05.2017

   
67%* רוקחות:  

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

תיאור כללי:
ישנו חדר ייעודי לאחסון תרופות.

כוח אדם:
במוסד מועסקת רוקחת אחראית בהיקף משרה של 5 שעות שבועיות.

הרוקחת אינה מחתימה כרטיס נוכחות ואין דוח נוכחות ממוחשב,על כן לא ניתן
להוכיח כי הרוקחת אכן עמדה בהיקף המשרה ובשעות העבודה.

תחומים הטעונים תיקון ושיפור:

פעילות הרוקח/ת במוסד
* עמידה בהיקף המשרה ובשעות העבודה המהווים בסיס לאישור :  לא 

* השתתפות בהשתלמויות מקצועיות בתחום הפרמקותרפיה (ובגריאטריה בפרט) במהלך החמש שנים האחרונות :
מעל 5 שנים 

* ניהול על פי הדינים, הנהלים וההוראות הרלבנטיים לתפקידו : לא 

עמוד 29 מתוך 34
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לשכת בריאות מחוז ירושלים
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סימוכין: 500039483

( 236A5 ) אלחנאן - ע"ש עסאם עיסא ג’ועבה
בית חנינה  ירושלים

תאריך הבקרה: 15.05.2017

חדר שירותי רוקחות במוסד
* החדר מצויד במתקני עזר לרוקח (מחשב, כספת, טלפון) : חלקי 

שירות רוקחות מוסדיים - אחסון וסידור תרופות ותוקפן
* אחסון בתנאים נאותים : באופן חלקי 
* תוקף התרופות בטווח התאריך : לא 

* טמפ’ בטווח הנדרש ומבוצע מעקב יומי : לא 

שירות רוקחות מוסדיים - רכש אספקה וביעור תרופות
* הזמנות מתבצעות ע"י הרוקח : לא 

* רמת מלאי התרופות מתאימה לצורך טיפול שוטף והולם במטופלים : באופן חלקי 

שירותי רוקחות מוסדיים - בקרה רוקחית במוסד
* ניהול יומן התערבויות ועדכונו אחת לרבעון: בדיקת אבחנות מול תרופות, בדיקת מתן בהתאם להנחיות למניעת

תופעות לוואי ואינטראקציות בין תרופות, ריסוק מותר וכו’ : ל 50% -70% מהתיקים 
* ביצוע בקרה בכל מחלקה ותיעוד מלא ומפורט של ממצאיה : מעל לחודשיים 

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

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

אחסון תרופות במחלקות אשפוז
* הפרדה: פנימי/חיצוני כולל שילוט בהתאם : באופן חלקי 

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

מתן תרופות במחלקות אשפוז
* הרוקח איתר אינטראקציות משמעותיות ודיווח לרופא : באופן חלקי 

* ביצוע מעקב אחר רמות בדם של תרופות : באופן חלקי 

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

עמוד 30 מתוך 34
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לשכת בריאות מחוז ירושלים

תאריך: 21.06.2017

סימוכין: 500039483

( 236A5 ) אלחנאן - ע"ש עסאם עיסא ג’ועבה
בית חנינה  ירושלים

תאריך הבקרה: 15.05.2017

הערות לסיכום:
1. במועד הבקרה נצפה כי אישור רוקח אחראי אינו בתוקף.

2. בביקורת נמצאו תכשירים רבים שפג תוקפם! יש לערוך בדיקה מקיפה של תאריכי
התפוגה של כל מלאי התרופות.

3. מאחר  והרוקחת אינה מחתימה כרטיס נוכחות בעת עבודתה במוסד, לא ניתן
להוכיח כי היא עמדה בהיקף המשרה ובשעות העבודה המהווים בסיס לאישור כרוקח

אחראי.
4. זוהתה חריגה בטמפרטורה של מקרר התרופות בחדר התרופות, יש לנהוג לפי נוהל

.126
5. יש להתאים את השילוט שעל התאים לתכולה שבפנים.

6. למרות שאין סמים מסוכנים במוסד במועד הבקרה, אין פנקס כרוך זמין לרישום
סמים לפי התקנות.

7. לא נפרקו נתוני הטמפרטורה של המקררים בכל המחלקות מדי יום כנדרש לפי
נוהל 126.

8. על הרוקחת לעשות ביקורת במחלקות כל שבועיים. לתעד את הממצאים ולהעבירם
לידיעת האח הראשי .

9. ישנן תרופות רבות שחסרות בעגלת החייאה לדוגמא: וראפאמיל,לידוקאין
,אמינופילין וכדומה.

10. אין להניח תכשירים ישירות על הרצפה, אלא רק במקום מוגבה.
11. ניכר כי ישנו מלאי תרופות עודף. לעיתים חוסר שימוש בתרופות מיותרות

מביא להתיישנותן.

עמוד 31 מתוך 34
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לשכת בריאות מחוז ירושלים
תאריך: 21.06.2017

סימוכין: 500039483

( 236A5 ) אלחנאן - ע"ש עסאם עיסא ג’ועבה
בית חנינה  ירושלים

תאריך הבקרה: 15.05.2017

נספח ג’ 
תקן מול מצבה - כוח אדם מקצועי - רפואה סיעוד ומקצועות הבריאות

ל- 50 מיטות ברישוי ול-53 מיטות בפועל

תקן כוח אדם
נדרש מינימלי

ברוטו

כוח אדם בפועל
ברוטו

פער באחוזיםפער

0.0811.34 0.83 0.75 רופא/ה
0.03-0.30- 310.8610.82אח/ות

0.00 0.00 אח/ות מעשי/ת
0.03-0.30- 10.8610.82אח/ות מוסמכ/ת

17.7032.0914.3981.32כח עזר
0.10-18.51- 0.44 0.54 עובד/ת סוציאלי/ת

0.2129.19 0.96 0.75 פיזיותרפיסט/ית
0.0622.22 0.33 0.27 מרפא/ה בעיסוק

0.97102.63 1.92 0.95 מדריכ/ת תעסוקה
0.0622.22 0.33 0.27 דיאטנ/ית

0.8618.53 5.50 4.64 1רוקח/ת
5.0083.33 6.0011.00 10קלינאי/ת תקשורת

חישוב התקן הוא בשעות שבועיות ולא באחוזי משרה. למקצועות,רוקח/ת,קלינאי/ת תקשורת.1
אחיות = מעשיות + מוסמכות.3

שעות יעוץ ותקינה לחודש.10
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לשכת בריאות מחוז ירושלים
תאריך: 21.06.2017

סימוכין: 500039483

( 236A5 ) אלחנאן - ע"ש עסאם עיסא ג’ועבה
בית חנינה  ירושלים

תאריך הבקרה: 15.05.2017

נספח ג’ 
תקן מול מצבה - כוח אדם מנהלי ומשקי
ל- 50 מיטות ברישוי ול-53 מיטות בפועל

תקן כוח אדם
נדרש מינימלי

ברוטו

כוח אדם בפועל
ברוטו

פער באחוזיםפער

מנהל/ת
אדמיניסטרטיבי

 0.45 0.45 0.000.06

0.000.06 0.45 0.45 אב בית/מנהל משק
0.000.14 0.34 0.34 עובד/ת אחזקה

0.000.14 0.34 0.34 מחסנאי
0.45-100.00- 0.00 0.45 6טבח/ית ראשי/ת

0.39-28.05- 1.00 1.39 6עובד/ת מטבח
0.000.00 2.40 2.40 עובד/ת ניקיון

0.23-100.00- 0.00 0.23 משגיח כשרות
0.00-0.07- 0.12 0.12 חצרן/גנן
0.000.06 0.45 0.45 מזכירה

ספק מזון חיצוני - חלקי.6
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לשכת בריאות מחוז ירושלים

תאריך: 21.06.2017

סימוכין: 500039483

( 236A5 ) אלחנאן - ע"ש עסאם עיסא ג’ועבה
בית חנינה  ירושלים

תאריך הבקרה: 15.05.2017

נספח ד ’
רמת איכות הטיפול

ניקוד אחרון לפי בקרה אחרונה       :0.00    מתאריך :08.06.2015
ניקוד מותאם אחרון לפי בקרה אחרונה :        69.00 

שיוך לפרוגרמה חדשה על פי הצהרת המוסד : 
זמן הרישוי טרם הבקרה הנוכחית : 6 חודשים  תאריך סיום הרשיון : 01.01.2018

התאמת המחלקה לתשושי נפש לתנאי המכרז:לא רלוונטי

תאריך הבקרה : 15.05.2017
התאמת המחלקה לתשושי נפש לתנאי המכרז לפי הבקרה הנוכחית : לא רלוונטי

ניקודאמות מידה לרמת איכות הטיפול
19.00              סכום ציוני הבקרה

0.00               בריאות הסביבה

0.00               שיעור אחיות עם קורס על בסיסי בגריאטריה

2.00               שיעור אחיות עם תואר אקדמי

2.00               קורסים\עדכון ידע לצוות

0.00               חת"ש צוות בין 8-24 שעות שנתיות

0.00               חת"ש צוות מעל 24 שעות שנתיות

6.00               מומחיות רופא הבית

0.00               יועצים

0.00               נאמני נושא ועברו הכשרה כנדרש

3.00               הדרכה מרוכזת ב-2 תחומים לפחות

0.00               עיבוד נתונים בתחום 1 לפחות

4.00               מנהל רפואי שהינו גריאטר

IV 2.00               יש אישור למתן

IV 1.00               רישום ע"פ נוהל

1.00               רישום ע"פ נוהל IV + נוכחות אחות מוסמכת בכל משמרת

2.00               רשומה רפואית ממוחשבת לכל המקצועות

2.00               תקשורת רפואית ממוחשבת לכל המקצועות

44.00            סה"כ (ללא משך רישוי)
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