גירסה 00001:
תאריך ראשון הפצה לאינטרנט20.08.2015 :
תאריך אחרון הפצה לאינטרנט20.08.2015 :

דו"ח בקרה מיום 29.07.2015
במוסד :מוסד סיעודי אל רחמה ,טמרה
בישוב :טמרה ,מחוז צפון

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

לשכת בריאות מחוז צפון

תאריך17.08.2015 :

לכבוד
ד"ר חג'אזי מוחמד
מנהל/ת רפואי/ת
מוסד סיעודי אל רחמה ,טמרה )קוד מוסד (236A8

סימוכין500038722 :

טמרה 30811
ד"ר נכבד/ה,
הנדון :סיכום הבקרה ב"מוסד סיעודי אל רחמה ,טמרה" מיום 29.07.2015
מצ"ב דו"ח הבקרה שנערכה במוסדכם ,ביום .29.07.2015
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 ,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.
בברכה,
ד"ר פנטופל יבגניה
גריאטרית מחוזית  -מחוז צפון
העתקים:
מר משה ברסימנטוב ,מנכ"ל משרד הבריאות,ירושלים.
ד"ר ורד עזרא ,ראש מנהל רפואה )בפועל( ,משרד הבריאות ,ירושלים.
ד"ר אהרון כהן ,ראש אגף גריאטריה ,משרד הבריאות ,ירושלים.
ד"ר דרור גוברמן ,הממונה על הרישוי ,משרד הבריאות ,ירושלים.
ד"ר פנחס ברקמן ,מנהל המחלקה לשירותים מוסדיים ,אגף גריאטריה ,ירושלים.
ד"ר אירית לקסר ,מנהלת מח' לסטנדרטים ואכיפה ,אגף גריאטריה.
ד"ר מיכל כהן דר ,רופאה מחוזית ,לשכת בריאות צפון מחוז צפון.
ד"ר שיהאב שיהאב ,רופא נפתי ,לשכת בריאות נפתית לשכת בריאות עכו.
מר יוחנן סמואל ,מרכז בכיר לנתוני בקרה ואיכות בגריאטריה ,אגף גריאטריה ,ירושלים.
גב' אתי מרקוביץ ,ממונה תאום ארגון ובקרה ,אגף גריאטריה ,תל-אביב.
גב' אביגייל וייס ,מפקחת ארצית על המעונות ,משרד הרווחה.
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לשכת בריאות מחוז צפון

דו"ח הבקרה
תאריך17.08.2015 :
מוסד סיעודי אל רחמה ,טמרה ) ( 236A8
טמרה
תאריך הבקרה29.07.2015 :

סימוכין500038722 :

.1

בתאריך  29.07.2015נערכה בקרה תקופתית במהלך תקופת רישוי קיים ,בבי"ח הגריאטרי ,ע"י צוות מחוז
צפון .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 חג'אזי מוחמד מ.ר.34912.

להלן הרכב הצוות ותחום בקרתו:
.4
גברת ד"ר פנטופל יבגניה ,גריאטרית מחוזית  -מחוז צפון.
* רפואה
* טיפול סיעודי

-

גברת מרשליק נטלי ,אחות מפקחת מחוז צפון.

* תזונה

-

גברת לבונסקי סיגלית ,מרכזת תחום בקרה אגף לגריאטריה.

* פיזיותרפיה

-

גברת ורדי שולי ,מרכזת תחום בקרה.

* עבודה סוציאלית

-

גברת שאמא דועא ,מרכזת תחום בקרה.

* בריאות הסביבה

-

גברת מניס אורנה ,מרכזת תחום בקרה.

* רוקחות

-

גברת עולא סאדר-מזבר. ,

כללי:
לבי"ח רישיון ל 30 -מיטות מהן:
סה"כ מיטות במח' סיעודיות:

30
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תאריך17.08.2015 :

מוסד סיעודי אל רחמה ,טמרה ) ( 236A8
טמרה
תאריך הבקרה29.07.2015 :

סימוכין500038722 :

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

מס'
מס'
שם
מחלקה מיטות מאושפזים
בפועל
במוסד ברישוי
29
30
29
30

מס'
סיעודיים
29
29

מס'
תשושי
נפש
0

מס'
סיעודי
מורכב
0

בבי"ח
מס'
מס'
שיקומים תשושים כללי

0

סה"כ שהו במחלקות  29מאושפזים בפועל.
להלן תמהיל המאושפזים לפי הגורמים המממנים הבאים:
 25מטופלים במימון משרד הבריאות.
 4מטופלים במימון פרטי.
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0
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לשכת בריאות מחוז צפון

מוסד סיעודי אל רחמה ,טמרה ) ( 236A8
טמרה
תאריך הבקרה29.07.2015 :

תאריך17.08.2015 :
סימוכין500038722 :

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:
אין אישור כיבוי אש.
פג תוקף אישור כיבוי האש בתאריך.16.06.2015 :
מתקיימים תהליכים לקבלת אישור כיבוי אש.

רשיון :IV
לבי"ח 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
)(6
טוב מאוד
94-100
רפואה

)(5
כ.טוב מאוד
87-93
X

סיעוד

X

תזונה

X

פיזיותרפיה

X

)(4
טוב
80-86

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

ריפוי בעיסוק
X

עבודה סוציאלית
בריאות הסביבה

X
X

רוקחות
* -לא בוצעה בקרה בתחומים הבאים  :ריפוי בעיסוק.
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נכשל
0-65

לשכת בריאות מחוז צפון

מוסד סיעודי אל רחמה ,טמרה ) ( 236A8
טמרה
תאריך הבקרה29.07.2015 :

תאריך17.08.2015 :
סימוכין500038722 :

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

* רפואה88% :
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:
מדובר במוסד עם מחלקה סיעודית אחת ברישוי ל 30-מיטות ,בפועל מאושפזים בה 29
מטופלים.

כוח אדם:
המנהל הרפואי ,הינו רופא ותיק ,מנוסה בתחום גריאטריה .עובד במוסד ארבע
שנים ,כ 22 -שעות בשבוע .יועץ גריאטרי עובד פעם בשבוע 4 ,שעות שבועיות.
קלינאי תקשורת -עובד חמש שעות בחודש .הבקרה הינה בקרת פתע .היועץ הגריאטרי
ורופא הבית נכחו בבקרה.

החוזקים בעבודת הרפואה:
כללי
* קיימים נוהלים פנימיים במוסד ,לרבות נוהל קבלת דייר חדש ונוהל מניעת זיהומים.
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מוסד סיעודי אל רחמה ,טמרה ) ( 236A8
טמרה
תאריך הבקרה29.07.2015 :

תאריך17.08.2015 :
סימוכין500038722 :

* למוסד יש אישור לטיפול תוך ורידי .טיפול במחלה חריפה ומתן טיפול תוך ורידי מיושם כנדרש.

כוח אדם
* מורגשת מעורבות של יועץ גריאטרי בטיפול במוסד.
* צוות המוסד מגובש ומקצועי.

רופא בית
* יועץ גריאטרי ורופא הבית מכירים היטב את המטופלים ובעיותיהם.

תחומים הטעונים תיקון ושיפור:
קשר עם משפחות
* יש להקפיד לתעד מפגשים עם משפחות ,כולל שיחות במצבי משבר.

איכות הרשומה בקבלה הרפואית של המטופל
* יש להקפיד על ביצוע קבלה רפואית ראשונית תוך  24שעות ממועד קליטת מטופל חדש למוסד.
* ברשימת אבחנות יש להקפיד לציין על נשאות.

בדיקה תקופתית אחת ל  3 -חודשים
* יש להקפיד על תדירות בדיקות תקופתיות יזומות.
* בסיכום בדיקה תקופתית יזומה יש לקיים דיון על כל בעיה בנפרד תוך דגש על בעיות גריאטריות ולבנות תוכנית
טיפול עדכנית בהתאם.

פעילות צוות רב מקצועי במחלקה
* יש להעמיק דיון בישיבות צוות רב מקצועי בנוגע לבעיות גריאטריות.
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מוסד סיעודי אל רחמה ,טמרה ) ( 236A8
טמרה
תאריך הבקרה29.07.2015 :
* טיפול סיעודי:

תאריך17.08.2015 :
סימוכין500038722 :

93%

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:
בבקרת פתע שנערכה בשעות הבוקר כל המטופלים היו מחוץ למיטותיהם ,לבושים
בבגדים נקיים ובהתאם לעונה.
בבית הסיעודי מאושפזים  2מטופלים עם פצע לחץ בדרגה  2 ,2מטופלים מקבלים
הזנה באמצעות ,PEG
 2מטופלים עם חיידקים עמידיים 4 ,מטופלים מוגבלים באמצעים שונים.

כוח אדם:
עונה לדרישות המכרז.
האחות האחראית נמצאת בתפקיד  9חודשים בלבד.
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לבית הסיעודי יש אישור למתן  ,IVעם זאת  4משמרות בשבוע מועסקת אחות מעשית.

החוזקים בעבודת הטיפול סיעודי:
כוח אדם
* קיים צוות יציב ותחלופת הצוות נמוכה.

עדכון מקצועי
* הוקמו ועדות מקצועיות בנושאים שונים.
* קיימים נאמני נושא ברמה מחלקתית וברמה מוסדית.
* מתקיימת פעילות חת"ש בהיקף רחב.
* בשיתוף עם צוות מקצועות הבריאות בבית הסיעודי מועברים פרויקטים שונים בתחום הסיעוד.
* האחות האחראית סיימה קורס לנאמני נושא בתחום מניעת כאב ועצירות ואח מוסמך אחר סיים קורס למניעת
זיהומים .נעשה עיבוד נתונים בתחום מניעת זיהומים.

מניעת זיהומים
* קיים נוהל למניעת זיהומים.

תחומים הטעונים תיקון ושיפור:
כללי
* יש להמשיך ולקדם את התחום הפליאטיבי במוסד על פי הנדרש בנהלים.

אומדן סיעודי ורישום אנמנזה
* נעשה אומדן סיעודי מקצועי בקבלת מטופל לאשפוז ,מומלץ להוסיף מקרא בקבלת אומדן פה.

תכנית טיפול בקבלה לאשפוז
* בתוכנית טיפול ,יש להעריך את ההתערבות בהתאם לטיב הבעיה אך לא פחות מאשר פעם ב 3-חודשים.

הבטחת הסביבה
* יש להקפיד על מילוי כל הפרטים הנדרשים בדו"ח אירוע חריג כולל שעת הודעה לרופא.

הזנה והאכלה
* יש להגדיל את טווחי הזמן בין הארוחות השונות במהלך היום.

הפרשות
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תאריך17.08.2015 :
סימוכין500038722 :

* יש לבנות תוכנית לשימור שליטה על סוגרים לחולים הרלוונטיים מעבר ללקיחתם בצורה יזומה לשירותים.

קשר עם המשפחה
* יש לקיים שיחות יזומות עם המשפחות ולתעד את השיחות ברשומה מתאימה.
* בקבלת המטופלים למוסד מתקיימת שיחה לתיאום ציפיות ,חשוב לתעד את תוכן השיחה ברשומות.

עדכון מקצועי
* יש לרענן את הנהלים הפנימיים ,להתאימם לנהלים החדשים המפורסמים ע"י אגף גריאטריה ולהטמיעם בקרב
הצוותים השונים .בחלק מהנהלים הפנימיים חסרות חתימות של האחיות שהתקבלו לעבודה בשנים אחרונות.

עמוד  11מתוך 28
רח' המלאכה  ,3נצרת עילית  17000ת.ד744 .
טלפון 04-6557848 :פקס 04-6561465 :דוא"לGERIATRIAMAHOZ@ZAFON.HEALTH.GOV.IL :
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מוסד סיעודי אל רחמה ,טמרה ) ( 236A8
טמרה
תאריך הבקרה29.07.2015 :
* תזונה:

תאריך17.08.2015 :
סימוכין500038722 :

87%

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:
קיים מטבח מרכזי שמבשל את כל הארוחות ובמחלקה יש מטבח הגשה.

כוח אדם:
הדיאטנית עובדת  6ש"ש.
מומלץ על שליחת הדיאטנית לקורס תזונה בגריאטריה וימי עיון בנושא.

החוזקים בעבודת התזונה:
כללי
* ראוי לציין לטובה שהדיאטנית בשיתוף הצוות הסיעודי בנתה תכנית למניעת עצירות שמבוצעת והוטמעה
במחלקה.

גודלי מנה/גיוון
* הדיאטנית מבצעת בדיקות חוזרות של גודלי מנה ומדריכה את הצוות בנושא.

תחומים הטעונים תיקון ושיפור:
איכות ובטיחות המזון
* אסופת המתכונים מחושבת יש לוודא שבישול המזון נעשה ע"פ המתכונים המחושבים.
* טמפ" המזון הייתה תקינה אך ,בעגלת החימום אין מקום לכל התבניות לכן ,יש לבדוק שנשמר רצף טמפרטורות
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לשכת בריאות מחוז צפון

מוסד סיעודי אל רחמה ,טמרה ) ( 236A8
טמרה
תאריך הבקרה29.07.2015 :

תאריך17.08.2015 :
סימוכין500038722 :

במזון בכלל ובמזון הטחון בפרט.

בדיקת התפריט השבועי  -רישום מול יישום
* לפרט בתפריט את המזונות שמיועדים לאוכלי המרקמים השונים.
* כאשר בוחרים מנה מורכבת דלה בחלבון יש לתת ממרח המכיל חלבונים.
* בארוחת ערב חביתת ירק אינה מוגדרת כמנה מורכבת )ראה נספח .(500-8
* לפרט בתפריט איזה פרי ניתן לאוכלי מרקם דייסתי.
* לודא שאוכלי מרקם רך/דייסתי מקבלים את כל מרכיבי הארוחה של כל הארוחות בנפרד ולא מערבבים להם מנות
בטעמים שונים בכלי אחד.
* לשמור דוגמיות מזון של כל המזונות שעברו עיבוד בכל הארוחות ושל כל המרקמים.

רשומות מחלקתיות
* לרווחת הדיירים ובני משפחותיהם יש לתלות תפריט שבועי מעודכן במקום בולט לעין.
* מומלץ לבנות נוהל פנימי רוחבי על הזנה אנטרלית .

הגשת ארוחות צהריים  -תצפית
* לבצע שינויים בתפריט בעקבות תצפיות על הארוחות שהדיאטנית מבצעת.
* לבנות תהליך מסודר של סדר האכלות והגשת המזון הדייסתי כך שאוכלי מרקם דייסתי יקבלו מזון חם.
* לשפר את סביבת האכילה במיוחד למטופלים שיושבים בממ"ד.
* מומלץ לחשוב על פתרונות יצירתיים להעשרות במזון.

התנהלות הטיפול התזונתי מטופל חדש  -תיעוד ברשומה התזונתית
* במקרים בהם אין מולטיויטמין יש לכתוב נימוק בגיליון התזונה.

התנהלות הטיפול התזונתי מטופל במצב תזונתי לא תקין  -תיעוד ומעקב
* לעקוב אחר הפניות מטופלים לטיפול של גורמים אחרים במחלקה.
* לתעד סיכום ישיבת צוות רב מקצועיות רלוונטיות בגיליון התזונה.

הערות לסיכום:
תחום התזונה מנוהל ברמה טובה אך ,מומלץ להשתמש יותר באפשרויות הגלומות
במטבח המבשל שנמצא במוסד.
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מוסד סיעודי אל רחמה ,טמרה ) ( 236A8
טמרה
תאריך הבקרה29.07.2015 :
* פיזיותרפיה:

תאריך17.08.2015 :
סימוכין500038722 :

93%

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 מחלקה אחת עם רשיון ל 30-מיטות .בפועל ביום הבקרה  29מטופלים.
נערכה בקרת פתע באמצע רישוי ללא נוכחות הפיזיותרפיסט.

כוח אדם:
במקום עובד פיזיותרפיסט אחד בהיקף של  18שעות שבועיות .יומיים בשבוע -ראשון
ושישי 9 .שעות בכל יום.

החוזקים בעבודת הפיזיותרפיה:
כוח אדם
* תקן כח אדם מלא .פריסת השרות בסדר.

ארגון השרות
* קיימת תוכנית עבודה ידועה לכולם.
* קיים רישום מרוכז של הטיפולים הניתנים מידי יום.
* כישורי מנהל/ת השרות עומדים בדרישות הנוהל.
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מוסד סיעודי אל רחמה ,טמרה ) ( 236A8
טמרה
תאריך הבקרה29.07.2015 :

תאריך17.08.2015 :
סימוכין500038722 :

* מתבצעות פעילויות מיוחדות לקידום איכות הטיפול.

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

טיפול פרטני
* היקף המטופלים פרטנית במחלקה/ות הסיעודי/ות אופטימלי.

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

טכנולוגיה לישיבה וניידות
* השימוש באביזרים נלווים לכסא גלגלים מבטיח ישיבה מותאמת לצרכי המטופל.
* השולחנות בחדר האוכל ו/או התעסוקה מותאמים ליושב בכסא גלגלים.

הדרכה ,השתלמות ותקשורת בין צוותית
* מתקיימת הדרכה פרטנית לעובד חדש.
* נמצא תיעוד לקיומה של הדרכה מובנית לכל הצוות.

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

ציוד ואביזרי עזר לניידות
* במוסד קיים שימוש במנוף .ממליצה להגדיל שימוש לטובת דיירים נוספים כבדים ומורכבים.

תחומים הטעונים תיקון ושיפור:
ארגון השרות
* לשקול פריסת השרות על פני יותר מיומיים בשבוע ,בכדי לתת מענה אופטימלי ,במידת הצורך.

טיפול בקבוצה
* מתקיימת קבוצה אחת לתנועתיות בישיבה בכס"ג ,הכוללת הרבה משתתפים מתוכם חלק משתף פעולה באופן
חלקי בלבד .קבוצה לפעילות גופנית מבורכת המתבצעת על ידי הפיזיותרפיסט.
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לשכת בריאות מחוז צפון

מוסד סיעודי אל רחמה ,טמרה ) ( 236A8
טמרה
תאריך הבקרה29.07.2015 :

תאריך17.08.2015 :
סימוכין500038722 :

* לקיים טיפול בקבוצה שבו בחירת המטופלים תעשה על פי מדדים מובנים ומוגדרים ובהתאם למטרות הטיפול
שנקבעו בבדיקה.
* מומלץ לקדם תוכנית לפעילות גופנית במהלך ימות השבוע שאין פיזיותרפיה )ארבעה ימים רצופים(.

הדרכה ,השתלמות ותקשורת בין צוותית
* להשתתף בכנסים ,ימי עיון והשתלמויות רלוונטיות לתחום הגריאטריה.

ציוד טיפולי
* להשלים רכישת ציוד טיפולי כנדרש נוהל.
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טמרה
תאריך הבקרה29.07.2015 :
* עבודה סוציאלית:

תאריך17.08.2015 :
סימוכין500038722 :

77%

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:
בקרת פתע במהלך תקופת רישוי קיים.
במוסד שוהים ביום הבקרה  29מטופלים ,רישוי ל  30מיטות.
בכניסה למוסד לובי גדול ,מרפסת ואולם לשימוש המטופלים ובני משפחתם.

כוח אדם:
העו"ס במוסד עובדת פעמיים בשבוע בהיקף משרה  12ש"ש.
מגיעה בימי ראשון וחמישי בבוקר.
ותק במוסד שנה וארבעה חודשים ,חזרה לפני מספר חודשים מחופשת לידה.

החוזקים בעבודת העבודה סוציאלית:
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לשכת בריאות מחוז צפון

מוסד סיעודי אל רחמה ,טמרה ) ( 236A8
טמרה
תאריך הבקרה29.07.2015 :

תאריך17.08.2015 :
סימוכין500038722 :

קבלת מטופל והסתגלות
* העו"ס שותפה בעדת קבלת מטופל חדש .

פעילות העו"ס בנושא "חוק זכויות החולה"
* יוזמת ומקדמת פעילות למימוש דמי כיס עפ"י צרכי המטופל ורצונותיו.
* יוזמת עפ"י צורך הערכה ודיון במינוי אפוטרופוס ,מטפלת בנושא על כל היבטיו.
* מקיימת מעקב אחר ביקורי משפחות ומתערבת עפ"י הצורך.

פעילות העו"ס בתחום זקנים נפגעי התעמרות
* תפקוד ראוי לציון של הועדה למניעת התעמרות.

עבודת הצוות הרב מקצועי
* העו"ס תורמת מעולם הידע המקצועי שלה לפיתוח ולהעשרת הצוות הרב מקצועי.
* העו"ס שותפה יחד עם הפיזיו במוסד בפרויקט הליכה בטוחה ,ראוי לציון המעקב שלה עם המשפחות להצלחת
הפרויקט.

הבטחת תנאים לעבודת העובד/ת הסוציאלי/ת
* מתקיימים תנאים סביבתיים המאפשרים עבודה נאותה.
* הנהלים זמינים ומוכרים.
* התקינה תואמת את דרישות הנוהל.

תחומים הטעונים תיקון ושיפור:
כללי
* אינה משתתפת בימי עיון והשתלמויות

קבלת מטופל והסתגלות
* ליקוי בטפסים הייעודיים וברשומות המטופל.

תצפית חדרים ושטחים ציבוריים
* העדר מידע זמין ונגיש למטופלים ולמשפחות.
* יש להנגיש את המידע למטופלים ולמשפחות ,מגלת זכויות המטופל ועוד.

פעילות העו"ס בתחום הקבוצתי והקהילתי
* העדר פעילות קבוצתית/פעילות חלקית.
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טמרה
תאריך הבקרה29.07.2015 :

תאריך17.08.2015 :
סימוכין500038722 :

עבודת הצוות הרב מקצועי
* לא מתקיימים תהליכי העברת מידע ושיתוף פעולה בין העו"ס לבין הצוות המקצועי לשיפור רווחת המטופל.
* מתקיים יישום לקוי/חלקי של נוהל ישיבת צוות רב מקצועי.
* לא מתקיים דיון כוללני ומקיף בישיבות הצוות הרב מקצועי/מתקיים דיון המתמקד בדיווח בלבד.
* תהליכי העברת מידע בין העו"ס לבין הצוות המקצועי טעון שיפור.
* ישיבות הצוות אינן משקפות דיון רב מקצועי וחסר מעקב והתיחסות להחלטות קודמות.

הבטחת תנאים לעבודת העובד/ת הסוציאלי/ת
* העו"ס אינה משתתפת בימי עיון ובהשתלמויות.

ניהול מידע ומעקב  -רשומת מטופל
* תיעוד לקוי/חלקי של ההתערבות המקצועית בתחומים השונים.
* תעוד חלקי ברשומה ,כתב מינוי /יפוי כח לא נמצא בתיק האישי.
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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 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:
במוסד מערכת חימום מים ,מסוחררת ,המבוססת על גז.
קיים מטבח מבשל ומטבחי קצה בכל מחלקה.
קיימים חמישה מזחים ,ביניהם ,מז"ח על קו המים המזין את מערכת המתזים.
כביסה מתבצעת במוסד.

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
* ברזים וראשי מקלחת מטופלים נגד אבנית ,מחוטאים ונבדקו  :מטופל כנדרש תוצאה טובה
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מערכות אספקת מים קרים וחמים  -הגנת רשת מי שתיה
* התיעוד על אביזרי הגנת רשת מים מעודכן לכל שנה  :מעודכן

איסוף פסולת ופינויה
* איסוף ופינוי פסולת מסוכנת :א'-איסוף במיכל מותאם .ב'-סילוק ע"י קבלן מורשה לרמת חובב  :מתבצע במלואו
לפי הדרישות  -יש להמציא אישור מקופת החולים על קבלת תרופות פגי התוקףמהמוסד וטיפול בהתאם לנהלים

תשתית ,חדרי האשפוז ,תחזוקת מחלקה ורווחת המטופל  -ניקיון ותחזוקה שוטפת
* ניקיון כללי במחלקות והיעדר ריחות  :תקין במלואו
* תחזוקה )נראית( של המבנים  :נראית תקינה במלואה

חדרי האשפוז  -רווחה/צפיפות ,תנאי מגורים
* מיטות מזרונים ומצעים מותאמים ואסטטיים  :מותאמים ותקינים
* מצב שירותים ומקלחות  :מותאמים ותקינים

תחנת אחות
* תחנת האחות ייעודית ובה :הפרדת תרופות ממזון במקרר התחנה .כיור ומתקני שטיפת ידיים  :קיימת ותקינה

הדברה
* ביצוע מתועד של הדברה בהיתר מתוקף ובתדירות דרושה  :בוצע במלואו לפי הדרישות  -יש להציג תעודת
מדביר בתוקף.

מטבחון עזר  -מטבח חלוקה
* נקיון ושלמות סביבת העבודה ומשטחי עבודה  :תקין במלואו
* אמצעי שטיפה ,ייבוש ואחסון כלים וידיים  :תקינים ומתאימים

הכנת המזון ובישול  -קבלת מזון במוסד ומחסן מזון
* תקינות המצב הפיזי של מחסן/י המזון .יובש ואוורור : .תקין
* קיום רישיונות של ספקי מזון,תעודות משלוח של ספקים ואישורי בדיקת רופא וטרינר של הרשות  :קיימים במלואם
כנדרש

הכנת המזון ובישול  -עמדות העבודה ומדורים במטבח
* מצב תברואי במדור  :תקין
* נשמרות דגימות מזון ובכמות מספקת  :קיים ותקין
* ירקות נשטפים בחמרי חיטוי  :תקין
עמוד  21מתוך 28
רח' המלאכה  ,3נצרת עילית  17000ת.ד744 .
טלפון 04-6557848 :פקס 04-6561465 :דוא"לGERIATRIAMAHOZ@ZAFON.HEALTH.GOV.IL :

לשכת בריאות מחוז צפון

מוסד סיעודי אל רחמה ,טמרה ) ( 236A8
טמרה
תאריך הבקרה29.07.2015 :

תאריך17.08.2015 :
סימוכין500038722 :

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(  -בחודש
יולי  ,נימצאה חריגה בבדיקת עכירות מים במים חמים ) (NTU 1.5הערה בסוף הדוח.

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/טיפול חלקי  -פירוט ב"הערות"
* 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 גבוה  -אין טפסי
תחזוקה ,מדי הטמפ' אינם מדוייקים)טמפ מים חוזרים שנימדדה גבוהה יותר מטמפ' של הדוד! -לא סביר

בטיחות ומפגעי בטיחות
* אישור כיבוי אש תקף מרשות לכבאות  :אין אישור אך נמצא בתהליך ליישום ותיקון )ראה הערה(

תחזוקת המחלקות  -חדרי כלים וכביסה
* טיפול מחלקתי בכביסה  :תקין חלקית  -ניראתה עגלה עם מצעים לחלוקה ,הנושאת גם סמרטוט ואמצעי
נקיון+פוטנציאל לזיהום צולב.

הכנת המזון ובישול  -עמדות העבודה ומדורים במטבח
* שמירת פס ייצור והפרדת מזון גולמי ממזון מוכן )כולל באחסון(  :לא קיימת/לא תקינה  -אין לאכסן במקרר
הפשרת בשר ,מיצרכי מזון אחרים מחשש לזיהום צולב.

הערות לסיכום:
בית נקי מואר ומאוורר .קיימת היכרות של ההנהלה עם נהלי משרדנו.
בדיקות בקטריאליות :לציין כי קיימת מערכת חימום מים מסוחררת.
קיימת חריגה בערכי עכירות בבדיקת מים חמים מיולי .2015
לציין כי כבר בדו"ח קודם נרשמה הערה בעניין עכירות מים.
יש לבצע סקר תברואי לבדיקת הסיבה.
למרות שהבדיקות הבקטריאליות תקינות ,ערכי עכירות גבוהים ,עשויים להעיד על
תפעול לא מספק של האוגר ומערכת המים החמים .לפיכך ,יש לפעול לפי נספח  1ו2-
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של ההנחיות למניעת ליגיונלה -הערה חוזרת.
בנוסף ,יש לדאוג לפני הדיגום ,לנקז מים היטב ולפרק חסכמים.
בבקרה ,לא ניראה סימון של קו מים יוצא וקו מים חוזר לדוד ,כנדרש.
יש לבצע את הסימון לאלתר ,לצורך הקלה בתפעול ובניטור טמפרטורות .בנוסף,
הטמפ' שנמדדה בקו מים חוזר 57 -מעלות ,ובדוד 55 -מעלות -מצב שאינו סביר .יש
לבדוק את הסיבה ,כולל בדיקת תקינות טרמומטרים.
לא הוצג מסמך המאשר ניקוי שנתי של הדוד מאבנית וחיטוי בכלור כנדרש.
מומלץ להעניק תדרוך מקצועי לאיש התחזוקה מטעם המוסד ,מאת החברה המתפעלת את
מערכת המים החמים .התדרוך לצורך תפעול ובקרה שוטפים הכוללים מילוי הנספחים
 2 ,1מהנוהל למניעת ליגיונלה.
מניעת כוויות:
להזכירכם כי -ככלל ,בכל בי"ח גריאטרי ,יש לנקוט בכל הצעדים על מנת למנוע
מהמטופלים אירועי כוויות ממים חמים.
הנחיות בנושאי בקרת טמפ' מים חמים ,כלולה מאז ומתמיד בהנחיות הל"ת )הוראות
למתקני תברואה( של חוק התכנון והבניה )ראה סעיף.(2.14.1
לתשומת ליבכם ,בכל מוסד בו התרחש אירוע כווית מים חמים ,יש לבצע התאמה של
כל מערכות המים החמים ,מיידית )מכתבו של ד"ר ברקמן מ.(10.3.13 -
במוסד קיימות מחלקות שאינן מאויישות.
ע"פ דווח המנהל ,מוזרמים מים במחלקה מידי פעם ,למניעת מים עומדים.
להזכירכם כי בטרם איוש המחלקות ,יש לפעול ע"פ ההנחיות למניעת ליגיונלה
)שטיפה וחיטוי(.
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81%

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 ליקוייםספרות מקצועית ומסמכים ישימים
אחסון תרופות במחלקות אשפוז
תרופות אישיות במחלקות אשפוז ומתן תרופות
מעקב תיקון ליקויים במחלקות אשפוז
בקרת סמים מסוכנים במחלקה בבי"ח שיש בו/אין בו בית מרקחת
שמירה על סמים במחלקה ,פנקס ומרשם ,מתן סם למטופל
הזמנת סמים ,טפסי רישום ועריכת בקרה
-

כוח אדם:
בבית מועסק רוקח בהיקף משרה ) 4שעות חודשיות( שאינו תואם את תקן הרוקחים
בבתי חולים סיעודיים.

החוזקים בעבודת הרוקחות:
חדר שירותי רוקחות במוסד
* החדר ייעודי ומיקומו הולם  :כן

שירות רוקחות מוסדיים  -רכש אספקה וביעור תרופות
* רכש מספקים מורשים בלבד  :כן  -התרופות נרכשות מקופות החולים
* הוצאה לבלאי מבוצעת בהתאם להוראות  :כן  -התרופות נאגרות בדלי נפרד ומועברות להשמדה

אחסון תרופות במחלקות אשפוז
* תא נפרד לכל תרופה/מטופל ושילוטו בהתאם לתכולה  :כן  -קיימים תאים למטופלים ותאים נוספים בהם
מסודרות התרופות העודפות על פי שמן.
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תרופות אישיות במחלקות אשפוז
* סימון תאריך פתיחה בתכשירים שנדרש  :כן  -כל התכשירים מסומנים בתאריך פתיחה כנדרש.

מתן תרופות במחלקות אשפוז
* הימצאות הנחיות עדכניות  -רשימת טבליות אסורות לכתישה/חציה והזנה אנטרלית  :כן  -הרשימה מוצמדת
לדלת ארון התרופות.

הערות לסיכום:
 .1שעות עבודת הרוקח בבית הסיעודי אינן מתאימות לדרישות תקן הרוקחים בבתי
חולים סיעודיים .על פי דרישות התקן ובכפוף למספר המיטות ברישוי בבית ,על
הרוקח לעבוד  2.5שעות מידי שבוע או  5שעות פעמיים בחודש.
 .2יש לסיים לעבור על תיקי כל החולים ולמלא יומני התערבות לכולם .מומלץ
לעבוד בחלק הרוקח בתכנת הפרדיגמה ,בעזרתה ניתן לקבל מעקב לבדיקת התיקים
ולהתערבות הרוקח .יש לנפק לרוקח שם משתמש וסיסמא משלו לתכנה על מנת שיוכל
לעדכן בשמו.
 .3יש לספק לרוקח ספרות מקצועית כגון  Drug informationאו רישיון לתכנת
אינטראקציות באינטרנט.
 .4יש לדאוג שהרוקח יצא להשתלמות מקצועית בהקדם.
 .5על הרוקח לבצע בקרה במחלקה מידי שבועיים ולתעד את מסקנותיו /הערותיו
בקלסר הרוקח.
 .6יש לבדוק אינטראקציות בין תרופתיות ,ובמידה ונמצאו יש לעדכן את רופא
הבית ולדון בדרכי הטיפול האפשריות.
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נספח ג'
תקן מול מצבה  -כוח אדם מקצועי  -רפואה סיעוד ומקצועות הבריאות
ל 30 -מיטות ברישוי ול 29-מיטות בפועל

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

3

1
1
10

תקן כוח אדם
נדרש מינימלי
ברוטו

כוח אדם בפועל
ברוטו

פער

פער באחוזים

0.42
5.43
0.00
5.43
9.83
0.30
0.42
6.00
0.50
6.00
3.33

0.58
5.92
1.03
4.89
10.50
0.33
0.50
6.00
0.50
6.60
5.49

0.16
0.49

40.00
9.18

-0.53
0.67
0.03
0.08
0.00
0.00
0.60
2.16

-9.79
6.89
10.00
19.28
0.00
0.00
10.00
65.00

 1חישוב התקן הוא בשעות שבועיות ולא באחוזי משרה .למקצועות,מרפא/ה בעיסוק,דיאטנ/ית,קלינאי/ת תקשורת.
 3אחיות = מעשיות  +מוסמכות.
 10שעות יעוץ ותקינה לחודש.
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לשכת בריאות מחוז צפון

מוסד סיעודי אל רחמה ,טמרה ) ( 236A8
טמרה
תאריך הבקרה29.07.2015 :

תאריך17.08.2015 :
סימוכין500038722 :

נספח ג'
תקן מול מצבה  -כוח אדם מנהלי ומשקי
ל 30 -מיטות ברישוי ול 29-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

0.27

1.00

0.72

265.09

0.27
0.20
0.20
0.27
0.83
1.30
0.14
0.07
0.27

1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
2.00
0.00
0.00
1.00

0.72
0.79
0.79
0.72
0.17
0.70
-0.14
-0.07
0.72

265.09
381.92
381.92
265.09
20.48
53.84
-100.00
-100.00
265.09

 6בישול עצמי  -מלא
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לשכת בריאות מחוז צפון

מוסד סיעודי אל רחמה ,טמרה ) ( 236A8
טמרה
תאריך הבקרה29.07.2015 :

תאריך17.08.2015 :
סימוכין500038722 :

נספח ד '
רמת איכות הטיפול
 0.00:מתאריך 18.06.2014:
ניקוד אחרון לפי בקרה אחרונה
48.50
ניקוד מותאם אחרון לפי בקרה אחרונה :
שיוך לפרוגרמה חדשה על פי הצהרת המוסד  :כן
זמן הרישוי טרם הבקרה הנוכחית  24:חודשים תאריך סיום הרשיון 01.07.2016 :
התאמת המחלקה לתשושי נפש לתנאי המכרז:לא רלוונטי
תאריך הבקרה 29.07.2015 :
התאמת המחלקה לתשושי נפש לתנאי המכרז לפי הבקרה הנוכחית  :לא רלוונטי

ניקוד

אמות מידה לרמת איכות הטיפול
סכום ציוני הבקרה

22.50

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

0.00

יועצים

4.00

נאמני נושא ועברו הכשרה כנדרש

3.00

הדרכה מרוכזת ב 2-תחומים לפחות

0.00

עיבוד נתונים בתחום  1לפחות

2.00

מנהל רפואי שהינו גריאטר

0.00

יש אישור למתן IV

2.00

רישום ע"פ נוהל IV

1.00

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(

50.50
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