גירסה 00001:
תאריך ראשון הפצה לאינטרנט02.06.2016 :
תאריך אחרון הפצה לאינטרנט02.06.2016 :

דו"ח בקרה מיום 11.04.2016
במוסד :קוממיות לארצינו  -מעון הרופא
בישוב , :מחוז ירושלים

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

לשכת בריאות מחוז ירושלים

תאריך02.06.2016 :

לכבוד
ד"ר ברזובסקי סוויטלנה
מנהל/ת רפואי/ת
קוממיות לארצינו  -מעון הרופא )קוד מוסד (236B5

סימוכין500039056 :

ד"ר נכבד/ה,
הנדון :סיכום הבקרה ב"קוממיות לארצינו  -מעון הרופא" מיום 11.04.2016
מצ"ב דו"ח הבקרה שנערכה במוסדכם ,ביום .11.04.2016
המנהל הרפואי מתבקש להעביר עותק מדו"ח זה לחברי הנהלת בית החולים הסיעודי-גריאטרי )למנהל
האדמיניסטרטיבי ולמנהלת הסיעוד-אחות ראשית(.
המנהל האדמיניסטרטיבי מתבקש להודיע ללשכת הבריאות המחוזית )גריאטר המחוז( ,בצירוף העתק לרופא
המחוז/נפה ולאגף לגריאטריה ,במייל  ,PNIOT.GERIATRYA@MOH.GOV.ILעל ביצוע תיקון התחומים
הטעונים שיפור מיידי וצפי לתיקון שאר התחומים הטעונים שיפור ,וזאת תוך חודש ימים מעת קבלת דו"ח זה,
תוך התייחסות מפורטת לממצאי הבקרה עפ"י סדר התחומים המצוין בדו"ח עצמו.
בברכה,
ד"ר 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 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 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.
גב' אביגייל וייס ,מפקחת ארצית על המעונות ,משרד הרווחה.
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דו"ח הבקרה
תאריך02.06.2016 :
קוממיות לארצינו  -מעון הרופא ) ( 236B5
סימוכין500039056 :
תאריך הבקרה11.04.2016 :
.1

בתאריך  11.04.2016נערכה בקרה תקופתית במהלך תקופת רישוי קיים ,בבי"ח הגריאטרי ,ע"י צוות מחוז
ירושלים .הבקרה היתה "בקרה מתוכננת".

.2

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

.3

המנהל/ת הרפואי/ת  :ד"ר ברזובסקי סוויטלנה מ.ר.26370.

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

-

גברת בר לריסה ,אחות מפקחת בקרות.

* 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 ,מפקחת בקרות.

* בריאות הסביבה

-

גברת קוגן אלינה ,מפקחת בריאות הסביבה.

* רוקחות

-

גברת ענת סופר ,מרכז/ת תחום בקרה.

כללי:
המחלקה הסיעודית "מעון הרופא" ממוקמת בקומת קרקע של הדיור המוגן "נווה
עמית" -מוצא עילית שבניהול קופת חולים מאוחדת .המחלקה מוקפת גן נאה ורחב
ידיים ,ונשקף ממנה נוף יערות מרהיב ביותר.
שירותי התחזוקה מסופקים ע"י הדיור המוגן ,על כן אין לחשוב חסר בכוח אדם
בתחום זה.
לבי"ח רישיון ל 35 -מיטות מהן:
סה"כ מיטות במח' סיעודיות:

35
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סימוכין500039056 :

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

מס'
מס'
שם
מחלקה מיטות מאושפזים
בפועל
במוסד ברישוי
35
35
35
35

מס'
סיעודיים
33
33

מס'
תשושי
נפש
0

מס'
סיעודי
מורכב
2
2

בבי"ח
מס'
מס'
שיקומים תשושים כללי

0

סה"כ שהו במחלקות  35מאושפזים בפועל.
להלן תמהיל המאושפזים לפי הגורמים המממנים הבאים:
 24מטופלים במימון משרד הבריאות.
 10מטופלים במימון פרטי.
 1מטופלים במימון משרד הביטחון.
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סימוכין500039056 :

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.22.02.2017 :

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

נקודות נוספות לציון:
שנה אחרונה חלה תחלופה בצוות הסיעודי הבכיר -אח ראשי הנוכחי החל את התפקידו
מתאריך  17.03.2016אחרי החלפת שני אחים אחראים מחלקה מאז הבקרה אחרונה.
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

)(5
כ.טוב מאוד
87-93

רפואה
X

סיעוד

X

תזונה
פיזיותרפיה

X

ריפוי בעיסוק

X

עבודה סוציאלית

X
X

בריאות הסביבה
רוקחות

)(4
טוב
80-86
X

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

X
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)(1
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0-65
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קוממיות לארצינו  -מעון הרופא ) ( 236B5

תאריך02.06.2016 :

תאריך הבקרה11.04.2016 :

סימוכין500039056 :

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

* רפואה86% :
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
* ניתן דגש ראוי לנושאים גריאטרים.
* ישנה קלינאית תקשורת.
* מנהל רפואי מומחה בגריאטריה.
* רופא בית מנוסה מאוד בתחום ,מכיר היטב את החוסים.

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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סימוכין500039056 :

* תכנון ויישום "הבטחת השגחה רפואית בכל היממה") .זמינות ותיעוד;כוננות/תורנות(  :יישום תקין
* הסדר יועץ גריאטרי  :קיים
* תעוד הייעוצים בתחום גריאטריה  :מלא

תחומים הטעונים תיקון ושיפור:
כללי
* התיחסות חלקית להערות מבקרות קודמות
* יש לעדכן אבחנות התואמות את מצבו של המטופל בעת בדיקתו.
* רופא בית ללא התמתחות בתחום

עבודת המנהל הרפואי
* אמצעים לעדכון ידע בתחום הפנימית והגריאטריה  :חלקי
* הסדר ייעוץ רפואי )לא גריאטרי(  :לפי דרישה עם תעוד

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

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

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

90%

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:
המחלקה הסיעודית "מעון הרופא" ממוקמת במבנה של דיור מוגן בקומה תחתונה.
המחלקה מוקפת גינה ואליה יש גישה מחדרי המטופלים ומחדר היום .במחלקה קיימת
גם מרפסת סגורה ורחבה עם נוף מרהיב לכל הכיוונים עד ירושלים.
במהלך היום מרפסת משמשת כחדר פעילות שבו מתקיימו הפעילויות הקבוצתיות
למטופלי המחלקה.
בסיור בחדרי המטופלים נמצא ריהוט ,חפצים אישיים ,תמונות פרטיות ,כלל
האווירה בבית חמה.
ניקיון ורמת התחזוקה של המחלקה טובים.
המטופלים במחלקה נצפו לבושים בביגוד אישי ,מתאים לעונה ,נקי ומסודר.
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כוח אדם:
אח ראשי ,הינו אח מוסמך בעל תואר אקדמאי עם ניסיון עבודה במחלקה פנימית
בה"ח "הדסה" .האח הראשי חל את התפקידו במוסד מתאריך  17.03.2106ועדיין עובד
בהשגחה וחפיפה של האח הראשי הקודם שחזר לתפקידו במוסד אחר .אח ראשי הוא
בעל מוטיבציה גבוהה ופוטנציאל רב בתחום ובמקצוע.
במחלקה תקני אחיות ומטופלים עונים לדרישות.
במחלקה מועסקים  7אחים ואחיות ,למעט אחות אחת ,כל האחים\יות הינם מוסמכים
אקדמאים.

החוזקים בעבודת הטיפול סיעודי:
כללי
* נעשתה עבודת צוות יסודית תוך התייחסות להערות מהבקרה הקודמת.
* קיימים תהליכי בקרה פנימיים תקופתיים הנעשים באופן שיטתי ומובנה.

תקשורת
* נכרים תהליכי עבודה מקצועיים ושיתופי פעולה טובים בין הצוות הסיעודי לבין כל הצוות הרב מקצועי,לקידום
איכות הטיפול במטופלים.

הפרשות
* במחלקה מושקעת חשיבה ומאמצים רבים בתכנית שימור שליטה.

היגיינה אישית ולבוש
* כל הצוות הסיעודי נצפה לבושים במדים ועונדים תגי זיהוי.

קשר עם המשפחה
* הצוות הסיעודי משקיע רבות בשמירת קשר רציף וטוב עם בני משפחות ,במהלך הטיפול במוסד וגם בתקופת
אישפוז המטופלים בביתי חולים כלליים.

עדכון מקצועי
* מתקיימת פעילות חת"ש בהיקף רחב.

זכויות החולה
* מתקיימת פעילות חברתית מחוץ למוסד אשר תורמת לשיפור איכות חיי המטופלים.
עמוד  10מתוך 33
רח' יפו  ,86ירושלים ת.ד.
טלפון 02-5314803 :פקס 02-5314804 :דוא"לYUDITH.NEHEMIA@LBJR.HEALTH.GOV.IL :

לשכת בריאות מחוז ירושלים

קוממיות לארצינו  -מעון הרופא ) ( 236B5

תאריך02.06.2016 :

תאריך הבקרה11.04.2016 :

סימוכין500039056 :

תחומים הטעונים תיקון ושיפור:
אומדן סיעודי ורישום אנמנזה
* אין התייחסות מספקת למצב מנטאלי רגשי של המטופל.

תכנית טיפול בקבלה לאשפוז
* יש להתייחס אל תוכנית הטיפול כאל כלי עבודה יישומי.
* בתוכנית הטיפול יש להתייחס להיבטים הקשורים לבעיות התנהגות ותקשורת בחולים הרלוונטים

מעקב סיעודי
* מעקב אחר הבעיות שזוהו והמשך טיפולן לוקה בחסר.
* אצל מטופל במצב יציב יש להקפיד על תיעוד תקופתי ברישומים לפחות אחת לשבוע כנדרש על פי הנוהל.

תרופות
* ברשומות הסעודיות ,יש להקפיד על חתימת אחות ברורה כנדרש בנוהל.
* במחלקה נמצא מטופל שמקבל טיפול באיסולין לפי הטבלה ולפי הרמת הסוכר ,לא נמצא תיעוד על רמת סוכר
וכמות האינסולין הניתן לפי הטבלה.

הזנה והאכלה
* יש לערוך אומדן תזונתי לכל מטופל עם ירידה בתאבון ו/או במשקל.
* ברשימות סיעודיות יש לתייחס לכול הבעיות קשורות לתזונה ואכילה כמו כן-שינויים תותבות ,קשיים בבליעה,
חוסר תיאבון וכו'.

הפרשות
* יש להקפיד על מעקב יציאות מסודר וביצוע התערבות בהתאם לצורך.
* יש להקפיד על רשום מתן שתן לכול המטופל הנמצא עם קטטר לפי צורך רפואי

תנועתיות ותנוחה
* יש לדון בכל ישיבות צוות הרב מקצועי על הגבלת פיזית של המטופלים.

טיפול בכאב
* אין התייחסות לנושא כאב בקבלת המטופל.

עמוד  11מתוך 33
רח' יפו  ,86ירושלים ת.ד.
טלפון 02-5314803 :פקס 02-5314804 :דוא"לYUDITH.NEHEMIA@LBJR.HEALTH.GOV.IL :

לשכת בריאות מחוז ירושלים

קוממיות לארצינו  -מעון הרופא ) ( 236B5

תאריך02.06.2016 :

תאריך הבקרה11.04.2016 :

סימוכין500039056 :

* תזונה:

81%

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:
המחלקה הסיעודית מצויה בבניין הדיור המוגן ,ישנו מטבח המספק שרותי הסעדה
לדיור ומוגן ובכלל זה מוכר שירותי הזנה למחלקה הסיעודית.

כוח אדם:
במוסד במהלך השנה האחרונה התחלפו מספר דיאטנים ,כיום עובד במוסד דיאטן חדש,
עובד כ 3-חודשים במוסד ,כממלא מקום לדיאטנית בחופשת לידה.

החוזקים בעבודת התזונה:
כללי
* הדיאטן ערך הדרכה לצוות המחלקה בנושא חלבון וחשיבותו בתזונת הקשיש.

ניהול כוח אדם
* רצף הטיפול התזונתי נשמר למרות שינויים בכח אדם בשירות הדיאטה.

איכות ובטיחות המזון
* הדיאטן עורך תצפיות אכילה.

הגשת ארוחות צהריים  -תצפית
* האכלה של המטופלים מתבצעת בצורה מכובדת ובולטת העובדה שנעשתה עבודה בנושא.
עמוד  12מתוך 33
רח' יפו  ,86ירושלים ת.ד.
טלפון 02-5314803 :פקס 02-5314804 :דוא"לYUDITH.NEHEMIA@LBJR.HEALTH.GOV.IL :

לשכת בריאות מחוז ירושלים

קוממיות לארצינו  -מעון הרופא ) ( 236B5

תאריך02.06.2016 :

תאריך הבקרה11.04.2016 :

סימוכין500039056 :

התנהלות הטיפול התזונתי מטופל במצב תזונתי לא תקין  -תיעוד ומעקב
* כאמור נשמר רצף הטיפול התזונתי עם החלפת הדיאטנים במוסד ,יחד עם זאת יש לשמור על תדירות מעקב לפי
דרישות הנוהל.

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(.
* התפריט יעודכן בכל סוף שבוע לשבוע שלאחריו.
* על הדיאטן להיות שותף בבניית התפריט.
* מומלץ להחליף את צלחות האוכל בארוחת צהריים לצלחות גדולות יותר ,בתצפית הצלחת קטנה והאוכל המוגש
צפוף על הצלחת ולא אסטטי .מומלץ לבדוק אפשרות של הגשת הסלט בצלחת נפרדת.

ניהול כוח אדם
* מומלץ על שליחת הדיאטן להשתלמויות בתחום תזונה :קורס תזונה בגריאטריה וכנסים.

איכות ובטיחות המזון
* על הדיאטן 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 לבנות נהלי עבודה משותפים לדיאטן ולאנשי הצוות השותפים למערך הטיפול במזון.
* יש לבנות נהלי עבודה משותפים לדיאטן ולאנשי הצוות השותפים למערך הטיפול התזונתי.
* יש לבנות נהלי עבודה פנימיים משותפים לדיאטן ולאנשי הצוות במערך המזון ,נהלים אלו יאפשרו עבודה סדורה
ומשותפת בין הדיאטן וצוות המטבח .לדוגמא :נוהל בניית תפריט והפצתו ,נוהל הכנת בלנדר ועוד.
* נבנו  3תפריטים מחזוריים ,יחד עם זאת יש לכלול בתפריט התייחסות למרקם רך וטחון.
* יש לבנות נהלי עבודה פנימיים ומשותפים לדיאטן ולאנשי הצוות המשותפים למערך הטיפול התזונתי ,כמו :נוהל
מתן תוספי תזונה ועוד.

גודלי מנה/גיוון
* יש לגוון את הפרי המוגש בארוחת עשר וצהריים ,במרקם טחון .אין להגיש רסק תפו"ע מידי יום ,יש לפעול לפי
הנוהל.
* יש לבנות תפריט ארוחת ארבע בהתאם לדרישות הנוהל החדש.
עמוד  13מתוך 33
רח' יפו  ,86ירושלים ת.ד.
טלפון 02-5314803 :פקס 02-5314804 :דוא"לYUDITH.NEHEMIA@LBJR.HEALTH.GOV.IL :

לשכת בריאות מחוז ירושלים

קוממיות לארצינו  -מעון הרופא ) ( 236B5

תאריך02.06.2016 :

תאריך הבקרה11.04.2016 :

סימוכין500039056 :

הערות לסיכום:
במחלקה דיאטן חדש במקצוע וחדש בתפקיד ,בשלב זה ממלא מקום של דיאטנית בחופשת
לידה .הדיאטן משקיע בהכרת המערכת ומשתלב היטב בצוות המוסד .הדיאטן טרם
הספיק להגיע ולטפל באופן יסודי בכל הנושאים שבאחריותו.

עמוד  14מתוך 33
רח' יפו  ,86ירושלים ת.ד.
טלפון 02-5314803 :פקס 02-5314804 :דוא"לYUDITH.NEHEMIA@LBJR.HEALTH.GOV.IL :

לשכת בריאות מחוז ירושלים

קוממיות לארצינו  -מעון הרופא ) ( 236B5

תאריך02.06.2016 :

תאריך הבקרה11.04.2016 :

סימוכין500039056 :

* פיזיותרפיה:

96%

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 יש מחלקה סיעודית אחת.

כוח אדם:
בבית החולים עובדת פיזיותרפיסטית אחת בהיקף כולל של  21שעות שבועיות.

החוזקים בעבודת הפיזיותרפיה:
ארגון השרות
* פריסת השרות השבועית יעילה.
* קיים רישום מרוכז של הטיפולים הניתנים מידי יום.
* מתבצעות פעילויות מיוחדות לקידום איכות הטיפול.

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

עמוד  15מתוך 33
רח' יפו  ,86ירושלים ת.ד.
טלפון 02-5314803 :פקס 02-5314804 :דוא"לYUDITH.NEHEMIA@LBJR.HEALTH.GOV.IL :

לשכת בריאות מחוז ירושלים

קוממיות לארצינו  -מעון הרופא ) ( 236B5

תאריך02.06.2016 :

תאריך הבקרה11.04.2016 :

סימוכין500039056 :

טיפול פרטני
* היקף המטופלים פרטני במחלקה אופטימלי.

טיפול בקבוצה
* מתקימות שתי קבוצות בהנחיית הפיזיותרפיסטית.
* קיימת תכנית מובנית לפעילות גופנית בפיקוח הפיזיותרפיסטית.

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

טכנולוגיה לישיבה וניידות
* קיים מגוון כיסאות גלגלים המותאם לצרכי המטופלים.
* השולחנות בחדר האוכל ו/או התעסוקה מותאמים ליושב בכסא גלגלים.
* הפיזיותרפיסטית מעורבת בהחלטות על שימוש באמצעי הגבלה.

הדרכה ,השתלמות ותקשורת בין צוותית
* נמצא תיעוד לקיומה של הדרכה מובנית לכל הצוות.
* הפיזיותרפיסטית משתתפת בקורס על בסיסי בגריאטריה.
* הפיזיותרפיסטית יוצאת לימי עיון והשתלמות בגריאטריה.
* מתקיימת רשימת הליכה חתומה בפועל.

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

ציוד טיפולי
* קיים ציוד טיפולי כנדרש בנוהל.
* קיים ציוד נוסף לנדרש בנוהל.

תחומים הטעונים תיקון ושיפור:
טכנולוגיה לישיבה וניידות
* להקפיד על נעילת נעלים נוחות ובטוחות למטופלים.
* יש להקפיד על נקיון ותקינות ציוד העזר בכסאות הגלגלים.
עמוד  16מתוך 33
רח' יפו  ,86ירושלים ת.ד.
טלפון 02-5314803 :פקס 02-5314804 :דוא"לYUDITH.NEHEMIA@LBJR.HEALTH.GOV.IL :

לשכת בריאות מחוז ירושלים

קוממיות לארצינו  -מעון הרופא ) ( 236B5

תאריך02.06.2016 :

תאריך הבקרה11.04.2016 :

סימוכין500039056 :

הדרכה ,השתלמות ותקשורת בין צוותית
* על מנהלת השרות להשלים קורס על בסיסי כנידרש בנוהל.
* יש להקפיד על תקשורת רציפה ומתועדת בין הפיזיותרפיסטית ובין אנשי הצוות הרב מקצועי.

הערות לסיכום:
הפיזיותרפיסטית מכירה היטב את המטופלים .הטיפול הניתן על ידה מקצועי ומסור.

עמוד  17מתוך 33
רח' יפו  ,86ירושלים ת.ד.
טלפון 02-5314803 :פקס 02-5314804 :דוא"לYUDITH.NEHEMIA@LBJR.HEALTH.GOV.IL :

לשכת בריאות מחוז ירושלים

קוממיות לארצינו  -מעון הרופא ) ( 236B5

תאריך02.06.2016 :

תאריך הבקרה11.04.2016 :

סימוכין500039056 :

* ריפוי בעיסוק:

94%

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

תיאור כללי:
שירות הריפוי בעיסוק במוסד ,הכולל מרפאה בעיסוק ומדריכות תעסוקה ,מעניק
שירותי הערכה ,טיפול והפעלה לכלל דיירי המחלקה .ניכר כי שירות הריפוי
בעיסוק תופס מקום מרכזי במחלקה ומעורב במארג החיים בבית ונצפים שיתופי
פעולה רב צוותיים .יש לציין את השקעת ההנהלה בתוספת תקינת כוח האדם הן
בריפוי בעיסוק והן בתעסוקה ,מעבר לנדרש בנוהל ,דבר הבא לידי ביטוי באיכות
הטיפול שניתן.

כוח אדם:
ריפוי בעיסוק  -במוסד מרפאה בעיסוק ,שמשמשת מנהלת השירות ,עם  3שנות ותק
מקצועי ושנתיים במוסד .עובדת יומיים בשבוע  10ש"ש.
תעסוקה  -במוסד  2מדריכות תעסוקה ,האחת ותיקה והשניה החלה לעבוד לפני
כחודשיים .שתיהן עובדות בחלקי משרה שונים בשעות הבוקר ו/או אחה"צ .סה"כ 35
ש"ש.

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

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

ישום תכנית הטיפול
* ההתערבות הטיפולית בריפוי בעיסוק כוללת מספר טיפולים ארוכי טווח וכן התערבויות קצרות מועד ,בהתאם
לצורך ,התאמת סדים ,אביזרי עזר ולוחות תקשורת ,תצפיות אכילה ,הדרכה למטפלים הפרטיים ועוד .קיים דיווח,
כנדרש.
* המרפאה בעיסוק מקיימת  2קבוצות טיפוליות בשיתוף אנשי צוות שונים -פעם בשבוע ,קבוצת מוזיקה ותנועה,
בשיתוף הפיזיותרפיסטית ופעם בשבועיים קבוצת העלאת זכרונות ,בשיתוף העו"ס .קיים דיווח ,כנדרש.

הכרת מטופל חדש ע"י מדריכ/ת תעסוקה
* 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 6 ,בקרים בשבוע ו 3-פעמים בשבוע גם בשעות אחה"צ.
הפעילות נערכת באופן פרטני או קבוצתי וכוללת ,תנועה ,אקטואליה ,משחקים קוגניטיביים ,קבוצת נושא ,יצירה
ואומנות ,גינון טיפולי ,אפיה ועוד.

תנאים פיזיים וסביבה
* התעסוקה מתקיימת בחדר ייעודי להפעלה .החדר מרווח ,מואר ,מאובזר ומתאים לצורך הפעלה.
* במקומות ההפעלה קיימים לוחות התמצאות ,לוחות פעילות ,שעון ,וקישוט סביבתי ואקטואלי הכולל תצוגה של
עבודות המטופלים.
* קיימת אווירה נעימה וביתית בחדרי המטופלים.
* חדר הריפוי בעיסוק משותף עם שירות הפיזיותרפיה ומשמש לצורכי טיפול ומשרד.

ציוד ואביזרים
* קיים ציוד עשיר ברפוי בעיסוק הכולל אמצעי הערכה פורמאליים ,ציוד לטיפול סנסומוטורי ,ציוד לטיפול קוגניטיבי,
אביזרי עזר ל ADLוסדים.
* קיים ציוד נלווה הכולל טלוויזיה במסך רחב ,מערכת שמע ו .DVD
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* קיימות ערכות נושאים מגוונות עשירות ומתחדשות.
* קיים ציוד מגוון ומותאם לפעילות בתעסוקה .חלק מהציוד מיוצר במקום ,ע"י מדריכות התעסוקה ,בייעוץ המרפאה
בעיסוק.

הדרכה ותקשורת
* המרפא/ה בעיסוק משתתפ/ת באופן קבוע בישיבות הצוות הרב מקצועי .עדות לכך קיימת ברישומים.
* שירות הריפוי בעיסוק שותף לתוכנית ההדרכה התוך מוסדית .באוגוסט  2015העבירה המרפאה בעיסוק הדרכה
בנושא פנאי ותעסוקה בגיל השלישי.
* המרפאה בעיסוק מדריכה בת שירות שמתנדבת עם מספר מטופלים.
* המרפאה בעיסוק ,בשיתוף המרפאות בעיסוק מרשת בית האבות ,ארגנו יום עיון לכל מדריכות התעסוקה של
הרשת ,בינואר .2016

העשרה ונהלים
* המרפאה בעיסוק השתתפה בקורס שיפור הזיכרון ובמספר ימי עיון בתחום הגריאטרי ,בשנת .2015
* מדריכות התעסוקה השתתפו במספר ימי עיון בתחום הגריאטרי ,בשנת .2015
* במהלך השנה קיימה המרפאה בעיסוק מספר פרוייקטים ,חלקם בשיתוף אנשי צוות שונים ,כמו פרוייקט סיפורי
חיים ,בשיתוף תלמידי תיכון .פרויקט מוזיקה וזיכרון ,בשיתוף עמותת "בנעלי הזולת" ,פרויקט התאמת מכשירי
שמיעה ביחד עם העו"ס ועוד.

יישום המלצות מבקרה קודמת
* קיימת התייחסות מלאה מצד אנשי המקצוע והנהלת המוסד להמלצות מבקרה קודמת.

תחומים הטעונים תיקון ושיפור:
הערכה בקבלת מטופל  -קבלת מטופל חדש ע"י מרפא/ה בעיסוק
* להקפיד על כתיבת תוכנית טיפול כנדרש ,כולל מטרות טיפול מדידות ותדירות הטיפול הנדרש.

הערכת מעקב בקבלת מטופל
* גם בהערכת מעקב תקופתי להקפיד על כתיבת תוכנית כנדרש ,כולל מטרות טיפול מדידות ותדירות הטיפול
הנדרש.

פעילות בתעסוקה
* לכתוב תוכנית פעילות לכל מטופל בטופס הדיווח על פעילות בתעסוקה.
* למלא טופס תכנון קבוצת נושא ודיווח קבוצת נושא ,כנדרש.
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הדרכה ותקשורת
* ישיבות צוות ריפוי בעיסוק ותעסוקה מתקיימות בתדירות הנדרשת ,אולם לא נמצא דיווח מספק על הישיבות.
* ישיבות ההדרכה למדריכות התעסוקה מתקיימות בתדירות הנדרשת ,אולם לא נמצא תיעוד מספק של ההדרכה.
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* עבודה סוציאלית:

96%

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:
המחלקה הסיעודית נמצאת בקומה התחתונה בבנין הדיור המוגן.
המחלקה נקייה ומסודרת ,בחלקם של החדרים ישנה יציאה לגינה קטנה ומטופחת.
הרשומות המקצועיות ממוחשבות באמצעות תוכנת פרדיגמה.

כוח אדם:
במחלקה הסיעודית ישנה עו"ס אחת .העו"ס עובדת גם בבי"ח הגריאטרי "טובי
ירושלים בשורש"
העו"ס בעלת וותק מקצועי של כשנה וחצי .במחלקה עובדת כחמישה חודשים לאחר
שעברה חפיפה מהעו"ס שעזבה.
העו"ס עובדת  17.5ש"ש ,בפריסת ימים ב-ג-ד בשעות הבוקר ואחר הצהריים.
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יש לעודד יציאתה לימי עיון והשתלמויות להעשרת הידע בתחום הגריאטריה.

החוזקים בעבודת העבודה סוציאלית:
קבלת מטופל והסתגלות
* קבלת המטופלים נעשית באופן מקצועי ,לפני הגעת המטופל למחלקה ,העו"ס מקיימת למשפחה סיור והסבר על
המחלקה.
* העו"ס ביום קבלת המטופל למחלקה ,נותנת לבני המשפחה דף מידע המפרט את נהלי המחלקה ,טלפונים
חיוניים

פעילות מקצועית של העובד הסוציאלי
* העו"ס שותפה פעילה באופן מקצועי בשיפור איכות חייהם של המטופלים במחלקה.
* העו"ס מכירה את המטופלים ודואגת במקצועיות למילוי כלל צרכיהם תוך פרק זמן סביר.

שביעות רצון המטופל
* בשיחות שהתקיימו עם מטופלים ,הביעו שביעות רצון מהטיפול האישי והיחס הניתן להם במחלקה ע"י כל הצוות
הרב מקצועי.

תצפית חדרים ושטחים ציבוריים
* ביום הבקרה ,ניצפו אמצעים לשמירה על פרטיות המטופל בעת הטיפול האישי.
* מרבית חדרי המטופלים בעלי אווירה ביתית חמה ונעימה.
* האכלת המטופלים הנזקקים לעזרה התבצעה בצורה מכבדת וסבלנית ובהתאם לקצב אכילת המטופל.

פעילות העו"ס בתחום הקבוצתי והקהילתי
* העו"ס מקיימת קבוצת מטופלים בשיתוף עם המרפאה בעיסוק .הקבוצה מתקיימת אחת לשבועיים ומיועדת
למטופלים בעלי רמה קוגנטיבית גבוהה .קיים תיעוד המשקף את תכני הקבוצה.
* נמשכת פעילות התנדבותית ענפה והקשר עם הקהילה המגיעים למחלקה על בסיס התנדבותי חד פעמי ועל בסיס
קבוע..

פעילות העו"ס בנושא "חוק זכויות החולה"
* העו"ס עורכת מעקב אחר גימלת דמי הכיס המתועדת ברשומות הסוציאליות השוטפות.
* העו"ס יוזמת ומקדמת תהליכי מינוי אפוטרופסות בהתאם למצבו הקוגנטיבי של המטופל.
* העו"ס פועלת לשמירה על זכויות המטופל בנושאים שונים .לדוגמא -נושא הגבלת תנועה ,העו"ס מבררת מהו אופן
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ההגבלה ,פתרונות חלופיים ולעיתים פונה למשפחות ומיידעת אותם על ההגבלה.
* פניות לתלונות מגיעות הן לעו"ס והן לצוות הסיעודי .קיים תיעוד על אופי התלונה והפעילות שנעשתה.
* העו"ס מקיימת הדרכות לעובדים חדשים הנקלטים במערכת כאשר הנושאים הינם -כבוד המטופל ,זכויות מטופל
וכו'.

פעילות העו"ס בתחום זקנים נפגעי התעמרות
* קיים טופס ייעודי הממולא ע"י חברי הוועדה .קיימת התייחסות לארוע ופעילות עתידית למניעת הישנות המקרה.
* העו"ס מקיימת הדרכות בנושא.

טיפול בניצולי שואה
* העו"ס פועלת למיצוי זכויות המטופלים.

עבודת הצוות הרב מקצועי
* עבודת הצוות הרב מקצועי פועלת במקצועיות רבה תוך שיתופי פעולה טובים.
* ישיבות הצוות מתקיימות בהתאם לנדרש בנהלי משרד הבריאות.

הבטחת תנאים לעבודת העובד/ת הסוציאלי/ת
* העו"ס מתעדכנת באופן קבוע בעדכונים השונים הנוגעים לזכויות המטופלים.

ניהול מידע ומעקב  -רשומת מטופל
* הקבלות הסוציאליות מתועדות באופן מקצועי הכולל את הפרטים הרלוונטיים אודות המטופל.
* הרשומות השוטפות מתועדות באופן רציף המשקף את מצבו של המטופל ,לרבות ,תיעוד הסתגלותו למחלקה
בחודשים הראשונים.

ניהול מידע ומעקב  -תיק אפוטרופסות
* העו"ס מקיימת רישום עדכני אודות המטופלים וצווי מינוי האפוטרופסות.

ניהול מידע ומעקב  -תיק ריכוז מתנדבים
* קיים תיעוד אודות עבודת המתנדבים במחלקה ,הפעילות הנעשית וכו'.

תחומים הטעונים תיקון ושיפור:
פעילות העו"ס בתחום הקבוצתי והקהילתי
* יש לנסות ולאתר מכנה משותף לקיומה של קבוצת /מפגש משפחות מטופלים.
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פעילות העו"ס בתחום זקנים נפגעי התעמרות
* מומלץ לפעול להעלאת המודעות של המשפחות והמטופלים לנושא מניעת התעמרות וקיומה של הוועדה
המוסדית.

עבודת הצוות הרב מקצועי
* מומלץ למסד את ישיבות הצוות הבכירלצורך דיון בסוגיות מערכתיות ,ולתעד עפ"י הנדרש.

ניהול מידע ומעקב  -תיק אפוטרופסות
* יש לשלוח את צילום מינוי האפוטרופסות ללשכת הבריאות המחוזית.

הערות לסיכום:
השרות הסוציאלי מעורה בטיפול במטופל ופועל הן ברמה הקבוצתית והן ברמה
הפרטנית באופן מקצועי הפועל להעלאת השירות ושיפור איכות חיי המטופלים.
קיימת תשתית מקצועית מסודרת המותאמת להנחיות ולנהלי משרד הבריאות
שיתופי הפעולה בצוות הרב מקצועי ראויים לציון המהווים תשתית מקצועית טובה
לשיפור הטיפול ואיכות חיי המטופל.
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* בריאות הסביבה:

86%

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 עסקקבלת מזון ומוצריו ,אחסונו והעברתו
הכנת מזון ,בישול ,עמדות עבודה ומדורים במטבח
-

תיאור כללי:
מצב פיזי של בניין והמחלקה טוב.

החוזקים בעבודת הבריאות הסביבה:
מערכות אספקת מים קרים וחמים  -אספקת מיי שתיה
* נקודות דיגום ותקינות ברזי דיגום  :מצב תקין
* תקינות וחיטוי מאגר מים  :תקין ,נקי מחוטא ומדווח

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  60 - 55מעלות צלסיוס .יעילות סחרור מים
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חמים  :תקין ולפי ההנחיות

בטיחות ומפגעי בטיחות
* אישור כיבוי אש תקף מרשות לכבאות  :תקף במלואו והוצג
* מערכת החשמל נבדקה ע"י חשמלאי מוסמך והאישור תקף  :בוצע והוצג אשור תקף
* קיימת מדבקה תקפה המאשרת ביקורת מעליות  :קיים ותקף

הדברה
* ביצוע מתועד של הדברה בהיתר מתוקף ובתדירות דרושה  :בוצע במלואו לפי הדרישות

מטבחון עזר  -מטבח חלוקה
* התאמה ותקינות אוורור ותאורה  :תקינים ומתאימים

הכנת המזון ובישול  -נתונים כלליים על מערך הכנת מזון ובישול
* התאמת שיטת הבישול לאישור  :א -תואמת לאישור

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(

מערכות אספקת מים קרים וחמים  -מים חמים ומקלחות
* 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

רווחת המטופל  -טיפול לא רפואי בגוף האדם
* התאמה לדרישות התקנות לטיפול לא רפואי בגוף האדם בתחומים :טיפול מניקור ,פדיקור ,גזירת ציפורניים
וגילוח .כולל חיטוי ועיקור ערכות הטיפול  :מתבצע חלקית

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

אספקת מזון למחלקות וחלוקתו  -קבלת המזון במחלקה
* בדיקת טמפרטורת המזון ותנאי קבלתו במהלך הבקרה  :תקין בחלקו
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חדר אוכל מטופלים וחלוקת מזון
* מצב אסטטיקה ,צפיפות ותקינות חדר האוכל וציודו  :תקין ואסטטי חלקית

הכנת המזון ובישול  -קבלת מזון במוסד ומחסן מזון
* קיום ותקינות יחידות קירור ,טמפרטורת המזון במקרר ורישומה  :חלקי
* בקרה של איכות המזון  -טמפרטורה ,תקינות האריזות ,שלמות מסמכים ועוד ,ע"י צוות המחסן/המוסד  :חלקי

הכנת המזון ובישול  -מתקני הובלת מזון למחלקות
* עגלות להובלת מזון מצוידות בחימום/קירור ובמדי טמפרטורה ומצבן תקין  :קיים חלקית

הכנת המזון ובישול  -נתונים כלליים על מערך הכנת מזון ובישול
* ביצוע בדיקות מזון ,בקרת  HACCP ;GMPבקרת טמפרטורה ע"י העובדים וחיבור מדי טמפרטורה לרשם/מחשב
 :חלקי

הכנת המזון ובישול  -עובדי מטבח/מבשלים
* העובדים מצוידים בבגדי עבודה כיסויי ראש ומקפידים על היגיינה אישית  :קיים בחלקו

הכנת המזון ובישול  -עמדות העבודה ומדורים במטבח
* נשמרות דגימות מזון ובכמות מספקת  :חלקי

הערות לסיכום:
 .1יש לבצע בדיקות להתרבות חיידקי לגיונלה במים אחד לרבעון.
 .2יש לדאוג לשמירת טמפרטורות תקינות של מים חמים בנקודות קצה ,שלא תעלה
מעל  45מ''צ.
 .3יש להגיש למשרדנו תכנית מתוקנת לשדרוג המטבח המרכזי שטרם קיבלנו.
 .4יש להגיש נוהל פנימי של מחלקה לטיפול בגוף האדם לא רפואה.
 .5יש להגיש נספח אוורור במטבחון המחלקה.
 .6יש לדאוג לטמפרטורות תקינות של מזון בהגשה  -מזון חם -מעל  65מ''צ ,מזון
קר לשמור בטמפרטורה מתחת ל 5-מ''צ.
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* רוקחות:

88%

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:
במוסד אין חדר תרופות ייעודי.
התרופות מאוחסנות בעגלת התרופות במחלקה ובחדר האח הראשי.

כוח אדם:
מועסק רוקח במסגרת ייעוץ.
מסמך האישור לרוקח ייעוץ הינו בתוקף.
שעות העבודה של הרוקח מתאימים לדרישות התקינה.

תחומים הטעונים תיקון ושיפור:
כוח אדם
* חשוב להקפיד על נוכחות הרוקח ביום ושעה קבועים.

פעילות הרוקח/ת במוסד
* השתתפות בהשתלמויות מקצועיות בתחום הפרמקותרפיה )ובגריאטריה בפרט( במהלך החמש שנים האחרונות :
עמוד  29מתוך 33
רח' יפו  ,86ירושלים ת.ד.
טלפון 02-5314803 :פקס 02-5314804 :דוא"לYUDITH.NEHEMIA@LBJR.HEALTH.GOV.IL :

לשכת בריאות מחוז ירושלים

קוממיות לארצינו  -מעון הרופא ) ( 236B5

תאריך02.06.2016 :

תאריך הבקרה11.04.2016 :

סימוכין500039056 :

מעל  5שנים

שירות רוקחות מוסדיים  -אחסון וסידור תרופות ותוקפן
* טמפ' בטווח הנדרש ומבוצע מעקב יומי  :לא
* יש לבצע מדידה ורישום של הטמפ' בחדרים בהם מאוחסנות תרופות  3פעמים ביום לפי מד מינימום -מקסימום.
יש לעמוד בדרישות נוהל .126

שירותי רוקחות מוסדיים  -בקרה רוקחית במוסד
* ביצוע בקרה בכל מחלקה ותיעוד מלא ומפורט של ממצאיה  :אחת לחודש לפחות
* יש להקפיד על ביצוע בקרה במחלקה מדי שבועיים באופן עיקבי.
* ביומן ההתערבויות יש להתייחס בכתב להמלצות של כלי הסקר בירס וסטופ וסטרט.

שירותי רוקחות מוסדיים  -ספרות מקצועית ומסמכים ישימים
* יש לעדכן את קלסר המסמכים הישימים בכל הנהלים והחוזרים הרלוונטיים ובהם נוהל החזרה מהשוק ותרופות
בנות סיכון

אחסון תרופות בקרור במחלקות אשפוז
* הטמפ' בטווח הנדרש ומבוצע מעקב מתועד  :באופן חלקי
* נתוני הטמפ' אינם נפרקים מהאוגר מדי יום כנדרש לפי נוהל .126

תרופות אישיות במחלקות אשפוז
* סימון תאריך פתיחה בתכשירים שנדרש  :באופן חלקי
* נמצאו התכשירים :אורמוקס ,קלופידוגרל ,וולבוטרין ללא סימון תאריך פתיחה.

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

בקרת סמים מסוכנים במחלקה  -בי"ח שיש בו בית מרקחת
* יש למלא בפנקס את הטבלה שבראש העמוד כאשר מתקבל מלאי חדש.
* יש לציין את תאריך קבלת הסם על גבי העתק המרשמים.
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תאריך הבקרה11.04.2016 :

נספח ג'
תקן מול מצבה  -כוח אדם מקצועי  -רפואה סיעוד ומקצועות הבריאות
ל 35 -מיטות ברישוי ול 35-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
1
3
9
10

3

1
1
10

תקן כוח אדם
נדרש מינימלי
ברוטו

כוח אדם בפועל
ברוטו

פער

פער באחוזים

0.50
5.43
0.00
5.43
11.80
0.36
0.50
7.20
0.50
7.20
4.00

0.59
5.67
1.03
4.64
13.14
0.49
0.57
11.00
0.96
11.00
4.33

0.09
0.24

19.27
4.44

-0.79
1.34
0.13
0.07
3.80
0.46
3.80
0.33

-14.54
11.42
37.10
15.50
52.77
92.50
52.77
8.33

חישוב התקן הוא בשעות שבועיות ולא באחוזי משרה .למקצועות,מרפא/ה בעיסוק,דיאטנ/ית,קלינאי/ת תקשורת.
אחיות = מעשיות  +מוסמכות.
רוקחות  -מתקיימת דרישה ליעוץ לפחות פעמיים בחודש.
שעות יעוץ ותקינה לחודש.
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נספח ג'
תקן מול מצבה  -כוח אדם מנהלי ומשקי
ל 35 -מיטות ברישוי ול 35-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

0.32

0.46

0.13

43.70

0.32
0.24
0.24
0.32
0.97
1.50
0.16
0.08
0.32

1.00
0.28
0.50
0.00
0.00
2.00
0.18
0.00
0.37

0.67
0.03
0.25
-0.32
-0.97
0.50
0.01
-0.08
0.04

212.40
15.46
106.18
-100.00
-100.00
33.33
9.15
-100.00
15.58

6
6

8

 6ספק מזון חיצוני  -מלא.
 8חצרן/גנן שירות קנוי.
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נספח ד '
רמת איכות הטיפול
 0.00:מתאריך 09.03.2015:
ניקוד אחרון לפי בקרה אחרונה
63.50
ניקוד מותאם אחרון לפי בקרה אחרונה :
שיוך לפרוגרמה חדשה על פי הצהרת המוסד :
זמן הרישוי טרם הבקרה הנוכחית  24:חודשים תאריך סיום הרשיון 01.05.2017 :
התאמת המחלקה לתשושי נפש לתנאי המכרז:לא רלוונטי
תאריך הבקרה 11.04.2016 :
התאמת המחלקה לתשושי נפש לתנאי המכרז לפי הבקרה הנוכחית  :לא רלוונטי

ניקוד

אמות מידה לרמת איכות הטיפול
סכום ציוני הבקרה

23.50

בריאות הסביבה

3.00

שיעור אחיות עם קורס על בסיסי בגריאטריה

0.00

שיעור אחיות עם תואר אקדמי

2.00

קורסים\עדכון ידע לצוות

2.00

חת"ש צוות בין  8-24שעות שנתיות

1.00

חת"ש צוות מעל  24שעות שנתיות

0.00

מומחיות רופא הבית

0.00

יועצים

4.00

נאמני נושא ועברו הכשרה כנדרש

0.00

הדרכה מרוכזת ב 2-תחומים לפחות

0.00

עיבוד נתונים בתחום  1לפחות

0.00

מנהל רפואי שהינו גריאטר

4.00

יש אישור למתן IV

0.00

רישום ע"פ נוהל IV

0.00

רישום ע"פ נוהל  + IVנוכחות אחות מוסמכת בכל משמרת

0.00

רשומה רפואית ממוחשבת לכל המקצועות

2.00

תקשורת רפואית ממוחשבת לכל המקצועות

2.00

סה"כ )ללא משך רישוי(

43.50

עמוד  33מתוך 33
רח' יפו  ,86ירושלים ת.ד.
טלפון 02-5314803 :פקס 02-5314804 :דוא"לYUDITH.NEHEMIA@LBJR.HEALTH.GOV.IL :

