גירסה 00001:
תאריך ראשון הפצה לאינטרנט04.05.2017 :
תאריך אחרון הפצה לאינטרנט04.05.2017 :

דו"ח בקרה מיום 15.03.2017
במוסד :קוממיות לארצינו  -מעון הרופא

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

לשכת בריאות מחוז ירושלים

תאריך25.04.2017 :

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

סימוכין500039432 :

ד"ר נכבד/ה,
הנדון :סיכום הבקרה ב"קוממיות לארצינו  -מעון הרופא" מיום 15.03.2017
מצ"ב דו"ח הבקרה שנערכה במוסדכם ,ביום .15.03.2017
המנהל הרפואי מתבקש להעביר עותק מדו"ח זה לחברי הנהלת בית החולים הסיעודי-גריאטרי )למנהל
האדמיניסטרטיבי ולמנהלת הסיעוד-אחות ראשית(.
המנהל האדמיניסטרטיבי מתבקש להודיע ללשכת הבריאות המחוזית )גריאטר המחוז( ,בצירוף העתק לרופא
המחוז/נפה ולאגף לגריאטריה ,במייל  ,PNIOT.GERIATRYA@MOH.GOV.ILעל ביצוע תיקון התחומים
הטעונים שיפור מיידי וצפי לתיקון שאר התחומים הטעונים שיפור ,וזאת תוך חודש ימים מעת קבלת דו"ח זה,
תוך התייחסות מפורטת לממצאי הבקרה עפ"י סדר התחומים המצוין בדו"ח עצמו.
במידה ובמוסד התגלו חוסרי כוח אדם ,הנכם נדרשים להשלימם לא יאוחר מ 30-יום מקבלת בקרה זו .על
ההשלמה יש להודיע לגב' שרית חייט בכתובת רח' ירמיהו  39ת.ד 1179 .ירושלים ,פקס  02-5655913או
במיילsarit.hayat@moh.health.gov.il :

בברכה,
ד"ר בראושטיין איזבלה
גריאטר מחוז ירושלים
העתקים:
מר משה בר-סימן טוב מנכ"ל משרד הבריאות,ירושלים.
ד"ר ורד עזרא ,ראש מנהל רפואה  ,משרד הבריאות ,ירושלים.
ד"ר אהרון כהן ,ראש אגף גריאטריה ,משרד הבריאות ,ירושלים.
ד"ר יורם לוטן ,מ"מ הממונה על הרישוי ,משרד הבריאות ,ירושלים.
ד"ר פנחס ברקמן ,מנהל המחלקה לשירותים מוסדיים ,אגף גריאטריה ,ירושלים.
ד"ר אירית לקסר ,מנהלת מח' לסטנדרטים ואכיפה ,אגף גריאטריה..
ד"ר חן זמיר שטיין ,רופאה מחוזית ,לשכת בריאות ירושלים מחוז ירושלים.
ד"ר איזבלה בראונשטיין ,גריאטרית מחוזית ,לשכת בריאות ירושלים מחוז ירושלים.
גב' צפי הלל-דיאמנט ,ממונה על יישום הסטנדרטים בגריאטריה ,אגף גריאטריה ,ירושלים.
מר יוחנן סמואל ,מרכז בכיר לנתוני בקרה ואיכות בגריאטריה ,אגף גריאטריה ,ירושלים.
גב' אתי מרקוביץ ,ממונה תאום ארגון ובקרה ,אגף גריאטריה ,תל-אביב.
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דו"ח הבקרה
תאריך25.04.2017 :
קוממיות לארצינו  -מעון הרופא ) ( 236B5
סימוכין500039432 :
תאריך הבקרה15.03.2017 :
.1

בתאריך  15.03.2017נערכה בקרה לפני חידוש רישוי ,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 אמוייב מירי ,אחות מפקחת על הסיעוד הגריאטרי י-ם.

* תזונה

-

גברת זהורית שייחי ,מרכזת תחום בקרה.

* פיזיותרפיה

-

גברת קפלון ענת ,מרכזת תחום בקרה.

* ריפוי בעיסוק

-

גברת קלברמן חגית ,מרכזת תחום בקרה.

* עבודה סוציאלית

-

גברת רונית ארנפרוינד ,עו"ס אחראית גריאטריה במחוז יו"ר ועד.

* בריאות הסביבה

-

גברת קוגן אלינה ,מפקחת בריאות הסביבה.

* רוקחות

-

 .Msענת סופר מרכז/ת תחום בקרה ,מרכז/ת תחום בקרה.

כללי:
בית החולים הגריאטרי "מעון הרופא" נמצא במוצא עילית .בבית החולים מחלקה
סיעודית אחת ברישיון משרד הבריאות ,הממוקמת בקומה התחתונה של הדיור המוגן.
המחלקה הסיעודית מוקפת בגינה עם גישה מחדר היום .קיימת מרפסת סגורה מרווחת
ומוארת המשמשת חדר פעילות קבוצתי למטופלי המחלקה.
הבקרה התקיימה במתכונת של בקרה מתוכננת לפני חידוש רישוי ע"י צוות בקרה של
לשכת הבריאות המחוזית ירושלים.
בסיור בחדרי המטופלים קיימים חפצים אישיים ותמונות פרטיות .האווירה במחלקה
ביתית ,טובה ונעימה .הניקיון ורמת התחזוקה של המחלקה טובים.
המטופלים נצפו לבושים בביגוד אישי ,נקי ומסודר התואם לעונה.
לבי"ח רישיון ל 35 -מיטות מהן:
סה"כ מיטות במח' סיעודיות:

35
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קוממיות לארצינו  -מעון הרופא ) ( 236B5
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תאריך הבקרה15.03.2017 :

סימוכין500039432 :

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

מס'
מס'
Ýé
× çÜמיטות מאושפזים
Ô Þ
בפועל
 áÕÞÑÓברישוי
32
35
32
35

מס'
סיעודיים
29
29

מס'
תשושי
נפש
0

מס'
סיעודי
מורכב
1
1

בבי"ח
מס'
מס'
שיקומים תשושים כללי

0

סה"כ שהו במחלקות  32מאושפזים בפועל.
להלן תמהיל המאושפזים לפי הגורמים המממנים הבאים:
 21מטופלים במימון משרד הבריאות.
 11מטופלים במימון פרטי.
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1
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תאריך הבקרה15.03.2017 :

סימוכין500039432 :

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.20.02.2018 :

רשיון :IV
לבי"ח אין הרשאה למתן טיפול למחלות חריפות )טיפול תוך ורידי( למטופלים השוהים בו באופן קבוע.
מצ"ב נספח א'  -טבלה הכוללת הערכות צוות הבקרה ,נספח ב' בו פירוט ממצאי הבקרה ,נספח ג' -פירוט כ"א
ונספח ד'  -רמת איכות הטיפול.
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נספח א'
הערכת הבקרה לפי תחומים

)(6
טוב מאוד
94-100
רפואה

)(5
כ.טוב מאוד
87-93
X
X

סיעוד

X

תזונה
פיזיותרפיה

)(4
טוב
80-86

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

X

ריפוי בעיסוק

X

עבודה סוציאלית

X

בריאות הסביבה

X

רוקחות

X
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)(1
נכשל
0-65

לשכת בריאות מחוז ירושלים

קוממיות לארצינו  -מעון הרופא ) ( 236B5

תאריך25.04.2017 :

תאריך הבקרה15.03.2017 :

סימוכין500039432 :

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

* רפואה90% :
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 רלוונטים
* במוסד ישנה קלינאית תקשורת
* ישנו יעוץ פסיכיאטרי
* המנהל הרפואי מומחה בגריאטריה

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
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תאריך הבקרה15.03.2017 :

סימוכין500039432 :

* הסדר יועץ גריאטרי  :קיים
* תעוד הייעוצים בתחום גריאטריה  :מלא

רופא בית
* הכרת המטופלים ובעיותיהם הרפואיות  :טובה

איכות הרשומה בקבלה הרפואית של המטופל
* אנמנזה  :טובה
* בדיקה גופנית  :טובה ומלאה

תחומים הטעונים תיקון ושיפור:
כללי
* יש להתעדכן באופן שוטף בנהלי הרוחב של משרד הבריאות
* התיחסות להערות קודמות חלקית בלבד.
* רופא הבית ללא התמחות בגריאטריה

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

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

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

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

88%

הבקרה בתחום הטיפול סיעודי כללה את הנושאים הבאים:
כללי
כוח אדם
 אומדן סיעודי ורישום אנמנזה תכנית טיפול בקבלה לאשפוזמעקב 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:
בית החולים הגריאטרי "מעון הרופא" נמצא במוצא עילית .בבית החולים מחלקה
סיעודית אחת ברישיון משרד הבריאות ,הממוקמת בקומה התחתונה של הדיור המוגן.
המחלקה הסיעודית מוקפת בגינה עם גישה מחדר היום .קיימת מרפסת סגורה מרווחת
ומוארת המשמשת חדר פעילות קבוצתי למטופלי המחלקה.
הבקרה התקיימה במתכונת של בקרה מתוכננת לפני חידוש רישוי ע"י צוות בקרה של
לשכת הבריאות המחוזית ירושלים.
בסיור בחדרי המטופלים קיימים חפצים אישיים ותמונות פרטיות .האווירה במחלקה
ביתית ,טובה ונעימה .הניקיון ורמת התחזוקה של המחלקה טובים.
המטופלים נצפו לבושים בביגוד אישי ,נקי ומסודר התואם לעונה.
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כוח אדם:
האח הראשי הינו אח מוסמך אקדמאי ,בתפקיד מזה כשנה .מקבל ליווי מקצועי מהאח
הראשי הקודם שעובד כמנהל סיעוד במוסד אחר תחת אותה רשת ניהול.
במחלקה תקני אחיות ומטפלים העונים לדרישות התקן.
בבקרות פתע שבוצעו במספר מוסדות השייכות לאותה רשת ניהול ,עולה מבדיקת
סידורי העבודה שמנהל הסיעוד הגיע לבקרה מתוכננת ב"מעון הרופא" לאחר שעבד
משמרת לילה במוסד אחר .כמו כן נמצא שמנהל הסיעוד עובד במקביל ב 3-מוסדות
השייכים לאותה רשת ומבצע משמרות רצופות וכפולות .אנו רואים את הדבר בחומרה
היות והדבר מהווה סיכון לבטיחות המטופלים ובטיחות העובד.

החוזקים בעבודת הטיפול סיעודי:
כללי
* חיסוני עובדים -מנהל הסיעוד הציג בפני צוות הבקרה דף מידע שהכין לצוותים העובדים במוסד אודות נושא
החיסונים .יש צורך באיסוף נתונים אודות מצב החיסונים של העובדים בהתאם לחוזר מנכ"ל "חיסוני עובדים
במערכת הבריאות" .08/2016
* מתקיימות פעילויות פנים מוסדיות לרווחת המטופלים.
* בפרויקט משותף של הסיעוד והפיזיותרפיה נבנה נוהל פנימי בנושא של "הולכות טיפוליות".
* מתקיים פרויקט רב מקצועי של הסיעוד ,פיזיותרפיה וריפוי בעיסוק בנושא הקפדה על אביזרי עזר מותאמים
למטופל ,לדוגמא :שיניים תותבות ,משקפיים ,כיסוי ראש ,הגבלות פיסיות ועוד.
* מתקיים פרויקט בנושא "אכילה והאכלה" בשיתוף הצוות הרב מקצועי.

כוח אדם
* במוסד מועסקת קלינאית תקשורת בהיקף של  4שעות חודשיות.
* צוות העובדים וותיק וקבוע ,תחלופת הצוות נמוכה.
* בביה"ח הסיעודי מרבית האחים/יות אקדמאים/יות.

תקשורת
* בתחום הסיעוד העבודה נעשית בצורה ממוחשבת.
* קיימת תקשורת ממוחשבת יעילה להעברת מסרים מקצועיים בין צוות הסיעוד לבין הצוות הרב מקצועי.

קשר עם המשפחה
* הצוות הסיעודי משקיע רבות בשמירת קשר רציף וטוב עם משפחות המטופלים ,במהלך הטיפול במוסד וגם
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בתקופת אשפוז המטופלים בבי"ח כלליים.

תחומים הטעונים תיקון ושיפור:
כללי
* יש להקפיד על תמהיל מטופלים במחלקה הסיעודית בהתאם לסטטוס התפקודי רפואי שלהם .נצפו שני מטופלים
שאינם עונים להגדרה של מטופל סיעודי .מטופל אחד נצפה מתהלך עם הליכון גלגלים באופן די עצמאי ומטופלת
נוספת העונה להגדרה של סיעוד מורכב בשל פצעי לחץ דרגה .3-4
* יש להמשיך ולקדם את התחום הפאליטיבי במוסד על פי הנדרש בנהלים.

כוח אדם
* יש להקפיד שאחות מעשית לא תחרוג מסמכותה המקצועית .מסידורי העבודה עולה שאחות מעשית ממלאת
תפקיד של אחראית משמרת.

תרופות
* יש להקפיד בניהול הסמים המסוכנים בספר טוקסיקה בהתאם להנחיות .נמצא שאין ביקורת וחתימה של מנהל
הסיעוד בכל גיליון כנדרש.

הבטחת הסביבה
* יש להדריך את הצוות הסיעודי להבנת הטווח התקין של הטמפ' במקרר המיועד לאחסון תרופות לצורך זיהוי טמפ'
חריגות בעת שימור התכשירים התרופתיים ,דיווח בזמן אמת לגורמים המקצועיים ודרכי הפעולה בהתאם להנחיות
המקצועיות .נמצאה חריגה מתמשכת במד הטמפ' שלא טופלה כנדרש.
* יש לדאוג להדרכה של צוות האחיות למיקום ואופן השימוש בציוד לביצוע החייאה .נמצא שצוות אחיות במחלקה
לא יודע להפעיל מכשירים חיוניים לביצוע החייאה.

תקשורת
* ישיבות הצוות מתקיימות אחת לחודש כמקובל .מומלץ ליד חתימות הנוכחות של אנשי הצוות המשתתפים בישיבה
שתהיה גם רשימה של אנשי הצוות שנעדרו מהישיבות הנ"ל.

הזנה והאכלה
* יש לדאוג להמצאות כפיות לצורך אכילת המעדנים .חלק מהמזון מוגש עם כלי אוכל שאינם מותאמים לאכילה
נוחה ומיטבית.

שמירת שלמות העור
* יש לדווח ללשכת הבריאות המחוזית אודות מטופלים עם פצעי לחץ מעל דרגה  .2במועד הבקרה נמצאה מטופלת
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עם פצע לחץ בגב בדרגה  3-4ופצע לחץ נוסף בקרסול ימין .מנהל הסיעוד לא דיווח ללשכת הבריאות אודות מצב
המטופלת כנדרש בנוהל.
* יש לדאוג להמצאות רשימה שמית עם ריכוז נתונים אודות מטופלים עם פצעי לחץ הכולל את כל הפרטים
הדרושים :תאריך גילוי ,מספר הפצעים ,מיקום ,גודל ,עומק ,דרגה וסוג הטיפול שניתן ,גם אם מדובר בפצע לחץ
אחד שקיים במוסד.

תנועתיות ותנוחה
* יש לבצע דיונים חוזרים על ידי צוות רב מקצועי על הצורך בהגבלה פיסית ,בהתאם למצבו המשתנה של המטופל
ולנסות למצוא דרכים חלופיות להגבלה פיסית ולתעד את התהליך .במח' סיעודית נמצא מסך  32מטופלים ל8 -
מטופלים ישנה הגבלה פיסית בישיבה.

קשר עם המשפחה
* יש לערוך שיחת תיאום ציפיות באופן מעמיק ומפורט עם בני המשפחה אודות העדפותיו ורצונותיו של המטופל
ברשומת המטופל .יש לבנות תוכנית טיפול מותאמת אישית לצרכים ולרצונות של המטופל ובני משפחתו .ניכר שיש
התפתחות בתחום ונערכות שיחות ,אך הן ברובד בסיסי.

עדכון מקצועי
* יש להטמיע בקרב הצוותים את נושא מניעת זיהומים ורחצת ידיים .במהלך הבקרה הצוות הסיעודי נצפה מבצע
בדיקה וטיפול למטופלים ללא ביצוע רחצה או חיטוי של הידיים וללא עטיית כפפות לפני הפעולה.
* יש לדאוג להכשרה של המטפלים בהתאם להנחיות הכתובות בחוזר "הפעלת קורס כוח עזר /מטפל במבוגר
מוגבל".
* יש לפעול להכשרת אחים/יות כנאמני נושא בקורסים המתאימים בכל ארבעת התחומים המומלצים ע"י משרד
הבריאות.

הדרכה והערכת הצוות
* מומלץ לבצע תצפיות ובקרות פנים מוסדיות בתחומים שונים באמצעות כלי ייעודי.

טיפול בכאב
* יש לבצע אומדן כאב מקיף למטופלים הסובלים מכאב כרוני או חריף ומקבלים תרופות לשיכוך כאבים.
* יש להטמיע בקרב הצוות הסיעודי את נוהל "אומדן וטיפול בכאב" במטופלים דמנטים בהתאם לכלי מדידה ישים
ומותאם ליכולת התקשורת שלהם.

מניעת זיהומים
* מומלץ לבצע הדרכות בנושא רחצת ידיים ולערוך תצפיות בקרב כל הצוותים לפני מתן ההדרכה ואחרי מתן
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ההדרכה ולבצע השוואה בין הממצאים עם ניתוח הממצאים .כיום אין נאמן נושא בתחום זה במוסד.

זכויות החולה
* יש לשמור על צנעת הפרט ולעשות שימוש בפרגוד בעת טיפול אישי.
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* תזונה:

85%

הבקרה בתחום התזונה כללה את הנושאים הבאים:
כללי
כח אדם
 איכות ובטיחות המזוןבדיקתהתפריט השבועי  -רישום מול יישום
 גודלי מנה/גיוון רשומות מחלקתיות הגשת ארוחות צהריים  -תצפית התנהלות הטיפול התזונתי למטופלחדש  -תיעוד ברשומה התזונתיתהטיפול התזונתי למטופל במצבתזונתי לא תקין  -תיעוד ומעקב
התנהלות
 -יישום והלימה

תיאור כללי:
במוסד מחלקה סיעודית אחת בצמוד לדיור המוגן.
המזון למחלקה נרכש במלואו ממטבח הדיור המוגן.

כוח אדם:
הדיאטנית החלה את עבודתה במוסד לפני מספר חודשים ,עובדת יומיים בשבוע ,סה"כ
 10ש"ש.

החוזקים בעבודת התזונה:
כללי
* בהתאם להערות מבקרות קודמות ,נרכשו צלחות מתאימות לחלבי ובשרי ,כולל למרקם טחון.
* ניכרת התייחסות אישית והתאמה לצרכים ולהעדפות מזון של המטופלים ,למשל על כל שולחן מונחת ערכת מלח,
פלפל ,שמן ולימון .כמו כן התקיימה פגישה משותפת של הדיירים הצלולים ,מנהל המטבח ודיאטנית ,במטרה לשפר
ולקדם את תחום המזון.
* יש לציין כי נעשה דיון רב מקצועי ותכליתי בנושא הזנת . PEG
* ישנם שיתופי פעולה עם הצוות הרב מקצועי ,כדוגמא :מתקיים פרויקט האכלה רב מקצועי.

ניהול כוח אדם
* רצף הטיפול התזונתי נשמר למרות שינויים בכח אדם בשירות הדיאטה.
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תחומים הטעונים תיקון ושיפור:
איכות ובטיחות המזון
* בתצפית ותשאול ,נמצא כי אופן הכנת הדייסה בארוחת הבוקר נעשה שלא לפי דרישות הנוהל ,על בסיס מים ולא
על בסיס חלב.

בדיקת התפריט השבועי  -רישום מול יישום
* מרקם רך ודייסתי :אין לתת תחליף רסק תפו"ע משומר לעיתים קרובות.
* מרקם רך ודייסתי :יש לרשום תחליף פרי להגשה או לטחינה במקום מנת פרי שאינה מתאימה למתקשים בלעיסה
או בליעה )לדוגמא :פירות הדר(.
* מרקם דייסתי :יש לסמן בתפריט את המנות לטחינה.
* מרקם רך :בארוחת ערב ,יש לגוון במנה מורכבת המתאימה למטופלים עם בעיות לעיסה או בליעה במקום מנה
קשה )לדוגמא בורקס /פיצה(.
* יש להקפיד על יישום התפריט בפועל ,בארוחת הבוקר לא היתה התאמה מלאה בין התפריט הרשום למוגש
בפועל.

גודלי מנה/גיוון
* יש להקפיד בתפריט על מנות מתאימות לצרכים התזונתיים של המטופלים במחלקה ,למשל מנת בולונז אינה מנה
חלבונית מתאימה.
* הדיאטנית יחד עם מנהל המטבח עובדים על תפריטים מחזוריים ,יחד עם זאת יש להקפיד על בניית תפריט על פי
הנהלים ומותאם למחלקה ,כגון :מנת פחמימה רכה )פירה בטעמים( ,מנה רכה מגוונת ולציין את סוג הרוטב.
* יש לכלול בתפריט מנה רכה וטחונה מתאימה בארוחת הערב.
* יש לבנות תפריט לארוחת ארבע בהתאם לנוהל החדש וליישמו.

רשומות מחלקתיות
* מומלץ לנהל קלסר יעודי לניהול תהליכי אבטחת איכות מזון ,כולל תצפיות אכילה ,גודלי מנה ועוד.
* הדיאטנית עורכת תצפיות אכילה כנדרש ,יחד עם זאת מומלץ לבנות טופס יעודי לתצפיות אלו וכן מומלץ למנף את
ממצאי התצפיות לשיפור והטמעת תהליכים הקשורים בהרכב התפריט ,יישום התפריט ,האכלה ועוד.

הגשת ארוחות צהריים  -תצפית
* מומלץ כי בלנדר פירות בארוחת עשר יוגש עם כפיות מתכת ולא עם כפיות חד פעמיות.

התנהלות הטיפול התזונתי מטופל במצב תזונתי לא תקין  -תיעוד ומעקב
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* על הדיאטנית להקפיד לפרט בכל תוכנית תזונה למטופל את ההרכב התזונתי של הדיאטה האישית תוך השוואתו
למומלץ עם פירוט הקריטריונים לקביעת ההרכב ממומלץ.
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* 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 בימים ראשון ,שלישי ,וחמישי בשעות
הבוקר והצהריים וביום שני אחר הצהריים .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 הראשוני מתבצע תוך  5ימים מקבלת המטופל.
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טיפול פרטני
* היקף המטופלים פרטני במחלקה אופטימלי.

טיפול בקבוצה
* מתקיימות שתי קבוצות באמצעות .VIRTUAL REALITY
* מתקיימת קבוצת תנועה ומוזיקה בהנחייה משותפת של הפיזיותרפיסטית והעובדת הסוציאלית.

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

טכנולוגיה לישיבה וניידות
* הפיזיותרפיסטית מעורבת בהחלטות על שימוש באמצעי הגבלה.
* הפיזיותרפיסטית מעורבת בהמלצה /הזמנה של ציוד.
* הפיזיותרפיסטית בעלת הכשרה בנושא טכנולוגיה לישיבה וניידות.

הדרכה ,השתלמות ותקשורת בין צוותית
* מתקיימת הדרכה פרטנית לעובד חדש.
* נמצא תיעוד לקיומה של הדרכה מובנית לכל הצוות.
* הדרכת עובד חדש מתועדת ומאושרת בחתימתו על גבי טופס ייעודי.
* הפיזיותרפיסטית משתתפת בישיבות צוות רב מקצועי.

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

תחומים הטעונים תיקון ושיפור:
אבחון פיזיקלי
* יש להקפיד על איבחון מלא לכל המטופלים.

טכנולוגיה לישיבה וניידות
* להקפיד על נעילת נעליים נוחות ובטוחות למטופלים.
* להקפיד על נקיון ותקינות ציוד העזר בכסאות הגלגלים.

הדרכה ,השתלמות ותקשורת בין צוותית
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* על מנהלת השרות לסיים את כל חמשת החטיבות של הקורס העל בסיסי.

הערות לסיכום:
שרות הפיזיותרפיה ניתן ברמה מקצועית גבוהה.
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* ריפוי בעיסוק:

89%

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

כוח אדם:
ריפוי בעיסוק  -במוסד מרפאה בעיסוק ,שמשמשת מנהלת השירות ,עם  4שנות ותק
מקצועי ו 3 -שנים במוסד .עובדת יומיים בשבוע ,סה"כ  10ש"ש.
תעסוקה  -במוסד  2מדריכי תעסוקה .האחת ותיקה והשני כ 5-חודשים .שניהם
עובדים בחלקי משרה שונים בשעות הבוקר ו/או אחה"צ .סה"כ  34ש"ש.

החוזקים בעבודת הריפוי בעיסוק:
הערכה בקבלת מטופל  -קבלת מטופל חדש ע"י מרפא/ה בעיסוק
* ההערכה מתבצעת כנדרש .כוללת אבחון מוטורי וסנסורי ,אבחון קוגניטיבי והערכת .A.D.L
* תוכניות ההתערבות מתייחסות לצרכיו וליכולותיו הייחודיים של כל מטופל .התוכניות כוללות התייחסות לתחומי
התערבות מגוונים.
* תחום הריפוי בעיסוק ממוחשב בתוכנת "פרדיגמה" וכל הדיווחים מתבצעים במחשב .התקשורת בין אנשי הצוות
ממוחשבת אף היא.

הערכת מעקב בקבלת מטופל
* מתבצעות הערכות חוזרות לכלל המטופלים כנדרש בנהלים.
* קיים עדכון של מטרות ההתערבות ושל תוכנית ההתערבות המומלצת כנדרש בנהלים.
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ישום תכנית הטיפול
* ההתערבות הטיפולית בריפוי בעיסוק כוללת מספר טיפולים ארוכי טווח וכן התערבויות קצרות מועד ,בהתאם
לצורך ,התאמת סדים ,אביזרי עזר  ,התאמת תעסוקה ,תצפיות אכילה ,הדרכה למטופלים הפרטיים ועוד.
* המרפאה בעיסוק מקיימת  2קבוצות טיפוליות בשיתוף אנשי צוות שונים -פעם בשבוע ,קבוצת מוזיקה ותנועה
בשיתוף הפיזיותרפיסטית ופעם בשבועיים קבוצת העלאת זכרונות ,בשיתוף העו"ס.
* נראית התחלה של כתיבת נהלים פנימיים של שירות הריפוי בעיסוק.

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 מדריכי התעסוקה 5 ,בקרים בשבוע ו 4-פעמים בשבוע גם בשעות אחה"צ.
הפעילות מתבצעת באופן פרטני וקבוצתי וכוללת תנועה ,אקטואליה ,קהילה צומחת ,קבוצת נושא ,גינון טיפולי,
אפייה 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.
* קיימות עגלות לניוד ציוד התעסוקה למקומות ההפעלה.
* קיימת אווירה נעימה וביתית בחלק גדול מחדרי 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 עשיר ,מגוון ומותאם להפעלה פרטנית וקבוצתית בתעסוקה.
* קיים ציוד נלווה הכולל טלוויזיה במסך רחב ,מערכת שמע ו .DVD
* קיימות ערכות נושאים מגוונות עשירות ומתחדשות.

הדרכה ותקשורת
* המרפא/ה בעיסוק משתתפ/ת באופן קבוע בישיבות הצוות הרב מקצועי .עדות לכך קיימת ברישומים.
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* בינואר  2017התקיימה ישיבת צוות של המרפאות בעיסוק ברשת בתי האבות .נמצא תיעוד.

העשרה ונהלים
* המרפאה בעיסוק השתתפה בשני ימי עיון בשנת  ,2017בנושאי טיפול פליאטיבי ויום עיון בנושא זיכרון.
* לאחרונה החל פרויקט לצורך שיפור האוכל והאכילה בשיתוף המטופלים ,התזונאית ,הפיזיותרפיסטית ,העו"ס
ואחראי המטבח.

תחומים הטעונים תיקון ושיפור:
ישום תכנית הטיפול
* יש להקפיד על דיווח ותיעוד כל התערבות טיפולית בריפוי בעיסוק ובתדירות הנדרשת ,עפ"י הנהלים.
* מומלץ על שיתוף המרפאה בעיסוק בדיונים על הגבלות התנועה.

פעילות בתעסוקה
* להקפיד על כתיבת תוכנית פעילות לכל מטופל ,בטופס הדיווח על פעילות בתעסוקה.
* להקפיד על תיעוד הפעילות בתעסוקה לכל מטופל ,בתדירות הנדרשת בנהלים.

הדרכה ותקשורת
* ישיבות צוות ריפוי בעיסוק ותעסוקה מתקיימות בתדירות הנדרשת ,אולם התיעוד שנמצא דל.
* ישיבות ההדרכה למדריכי התעסוקה מתקיימות בתדירות הנדרשת ,אולם התיעוד שנמצא הינו דל.
* בשנת  2016לא השתתף שירות הריפוי בעיסוק בתוכנית ההדרכה התוך מוסדית.

העשרה ונהלים
* מדריכי התעסוקה לא עברו את הקורס הבסיסי למדריכות תעסוקה בגריאטריה
* מדריכת התעסוקה הותיקה לא השתתפה בימי עיון ,קורסי העשרה או סדנאות מקצועיות.
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* עבודה סוציאלית:

91%

הבקרה בתחום העבודה סוציאלית כללה את הנושאים הבאים:
כללי
כוח אדם
 קבלת מטופל והסתגלותפעילותמקצועית של העובד הסוציאלי
 שביעות רצון המטופל תצפית חדרים ושטחים ציבורייםפעילות 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:
המחלקה הסיעודית נמצאת בקומה התחתונה בבנין דיור מוגן.
המחלקה נקיה ומסודרת ומותאמת לצרכי המטופלים .בחלקם של החדרים ישנה יציאה
לגינה קטנה ומטופחת.

כוח אדם:
במחלקה הסיעודית ישנו עו"ס אחד ,אשר נמצא במחלקה שבועות ספורים כממלא מקום.
העו"ס עבר חפיפה מקצועית עם העו"ס שיצאה לחופשת לידה.
העו"ס סיים את לימודיו לאחרונה וללא וותק מקצועי .יש לבנות הדרכה קבועה
ומקצועית עבורו בכדי להכשירו ,הן לעבודה בתחום הגריאטריה והן להכרת נהלי
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משרד הבריאות.
הבקרה העריכה את עבודת העו"ס הנמצאת בחל"ד ועבודת העו"ס העובד מספר שבועות
במחלקה.

החוזקים בעבודת העבודה סוציאלית:
קבלת מטופל והסתגלות
* קבלת המטופלים נעשית באופן מקצועי ,ישנה התייחסות למצב המטופל .ניתן הסבר על המחלקה.

פעילות מקצועית של העובד הסוציאלי
* השרות הסוציאלי שותף באופן מקצועי בשיפור איכות חייהם של המטופלים במחלקה.
* קיימת התייחסות מקצועית למכלול צרכיהם של המטופלים.

תצפית חדרים ושטחים ציבוריים
* ביום הבקרה נצפו אמצעים לשמירה על פרטיות המטופל בעת הטיפול האישי.
* האכלת המטופלים הנזקקים לעזרה התבצעה בצורה מכבדת וסבלנית ובהתאם לקצב אכילת המטופלים.

פעילות העו"ס בתחום הקבוצתי והקהילתי
* קיימת פעילות קבוצתית אחת לשבועיים בנושא העלאת זכרונות .מטרת הקבוצה הינה העצמה והעמקת הקשר.
משתתפים כ 10-מטופלים .קיים תיעוד מקצועי המשקף את תהליכי הקבוצה והדיונים.
* ישנה פעילות התנדבותית מקיפה ,הכוללת פעילות קבוצתית ופרטנית .פעילות המתנדבים בחלקה על בסיס קבוע
וחלקה חד פעמית.

פעילות העו"ס בנושא "חוק זכויות החולה"
* גימלת דמי הכיס מנוהלת בהתאם לצרכי המטופל ומתועדת כנדרש.
* ל 12-מטופלים קיים יפוי כח רפואי .יש להמשיך ולעודד מטופלים צלולים לחתימה על יפוי כח זה.
* למטופלים בעלי ירידה קוגנטיבית משמעותית ,קיימת חשיבה וקידום נושא מינוי האפוטרופסות.
* השרות הסוציאלי פועל לשמירה על זכויות המטופלים בנושאים שונים ,כגון :הגבלת תנועה -בירור מהות הקשירה,
פתרונות חלופיים וכו,

פעילות העו"ס בתחום זקנים נפגעי התעמרות
* קיים טופס ייעודי לוועדה המוסדית ,אשר מתייחס לאירוע עצמו ,הפקת לקחים ומסקנות למניעת השנות מקרים
שכאלו.

טיפול בניצולי שואה
עמוד  24מתוך 34
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סימוכין500039432 :

* קיימת פעילות למיצוי זכויות המטופלים בנושא זה.

עבודת הצוות הרב מקצועי
* ישיבות הצוות מתקיימות בהתאם לנדרש בנוהל ,הדיונים משקפים את מצב המטופל.
* קיימים שיתופי פעולה מקצועיים בצוות הרב מקצועי.

ניהול מידע ומעקב  -רשומת מטופל
* הרשומות הסוציאליות מתועדות בצורה מקצועית המשקפת את מכלול הנושאים סביב המטופל .הרשומות
מתועדות באופן רציף.

ניהול מידע ומעקב  -תיק אפוטרופסות
* קיים קלסר ייעודי לנושא האפוטרופסות .בקלסר יפויי כח רפואיים למטופלים צלולים ומינויי אפוטרופסות תקפים.

ניהול מידע ומעקב  -תיק ריכוז מתנדבים
* קיים תיעוד על עבודת המתנדבים ,פעילותם ותכני ההתנדבות.

שביעות רצון משפחות
* בשיחה עם בני משפחה הביעו שביעות רצון מיחס הצוות בעת הטיפול האישי .תקשורת פתוחה ועיניינית עם
הנהלת המוסד.

תחומים הטעונים תיקון ושיפור:
שביעות רצון המטופל
* בשיחה עם מטופל חדש במחלקה ,הובעה אי שביעות רצון מהטיפול והיחס .מומלץ לקיים שיחות וליווי מקצועי
ואמפטי למטופלים חדשים ,תוך הסברה ומסירת מידע על נהלי המחלקה.

תצפית חדרים ושטחים ציבוריים
* בתצפית שנערכה בחדרי המטופלים ,נמצאו מספר ארונות במצב מעט רעוע ,יש לבדוק את הארונות .

פעילות העו"ס בתחום הקבוצתי והקהילתי
* יש לנסות ולאתר מכנה משותף לקיומו של מפגש/קבוצה של משפחות מטופלים.

פעילות העו"ס בנושא "חוק זכויות החולה"
* מומלץ להמשיך ולפעול להעלאת מודעות הצוות לזכויות המטופלים ולרווחתם.

פעילות העו"ס בתחום זקנים נפגעי התעמרות
עמוד  25מתוך 34
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* מומלץ להעלות את מודעות המשפחות והמטופלים לקיומה של וועדה מוסדית למניעת התעמרות ומטרתה של
וועדה זו.
* יש להמשיך ולהעלות את מודעות הצוות לנושא מניעת התעמרות במטופלים.

טיפול בניצולי שואה
* יש לפעול לבניית תוכנית עבודה לנושא טיפול במטופלים בסוף החיים.

עבודת הצוות הרב מקצועי
* מומלץ למסד את ישיבות הצוות הבכיר לדיון בסוגיות מערכתיות ולתעד עפ"י הנדרש.

הבטחת תנאים לעבודת העובד/ת הסוציאלי/ת
* מומלץ לבנות תוכנית הדרכה ממוסדת וקבועה להכשרה והכרת תחום הגריאטריה.
* יש להכיר את נהלי משרד הבריאות ולפעול בהתאם.

הערות לסיכום:
השירות הסוציאלי מעורה מאוד בחיי המטופל ופועל ברמה מקצועית לרווחת ושיפור
איכות חיי המטופל.
היות והעו"ס יצאה לחל"ד וכעת ישנו עו"ס חדש כממלא מקום ללא ניסיון קודם
בתחום העבודה הסוציאלית כדאי לדאוג להדרכה מקצועית קבועה ללמידה והכרות
העבודה בתחום הגריאטריה.
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* בריאות הסביבה:

91%

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 טיפולים למקצועות הבריאות/פיזיותרפיה
הכנה לשעת חרום
אספקת מזון למחלקות ,חלוקתו וחדר אוכל
רישיונות עסק ו"רישיון היצרן" של ספקי מזון
קבלת מזון ומוצריו ,אחסונו והעברתו
הכנת מזון ,בישול ,עמדות עבודה ומדורים במטבח
-

תיאור כללי:
המצב הפיזי של המחלקה טוב.

החוזקים בעבודת הבריאות הסביבה:
מערכות אספקת מים קרים וחמים  -אספקת מיי שתיה
* סריקת מתכות במים  :תקינה,בתדירות נכונה
* 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

הכנת המזון ובישול  -קבלת מזון במוסד ומחסן מזון
* תקינות המצב הפיזי של מחסן/י המזון .יובש ואוורור : .תקין

תחומים הטעונים תיקון ושיפור:
מערכות אספקת מים קרים וחמים  -מים חמים ומקלחות
* טמפרטורת מים בברזים מתאימה לבטיחות המשתמשים  :לא תקין
* ברזים וראשי מקלחת מטופלים נגד אבנית ,מחוטאים ונבדקו  :תקינות וטיפול חלקיים

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

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

חדר אוכל מטופלים וחלוקת מזון
* מצב אסטטיקה ,צפיפות ותקינות חדר האוכל וציודו  :תקין ואסטטי חלקית

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

הערות לסיכום:
 .1יש לדאוג לשמירת טמפרטורת המים החמים בנקודות קצה שלא תעלה מעל  45מ''צ.
 .2יש להגיש למשרדנו תכנית מתוקנת לשדרוג המטבח המרכזי ,שטרם קיבלנו.
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* רוקחות:

91%

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 ישנה מחלקה סיעודית אחת ואין חדר תרופות ייעודי.
התרופות מאוחסנות במחלקה בעגלת התרופות ובחדר האח הראשי.

כוח אדם:
מועסק רוקח במסגרת ייעוץ.
מסמך האישור לרוקח ייעוץ הינו בתוקף.
היקף משרת הרוקח מתאים לדרישות התקינה.

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

אחסון תרופות במחלקות אשפוז
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* המידע על אריזות מגש גזורות עדיין כולל :שם התכשיר ,חוזק ,מס' אצווה ,תאריך תפוגה  :לא

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

מתן תרופות במחלקות אשפוז
* כתישה/חציה בהתאם להנחיות  :באופן חלקי

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

בקרת סמים מסוכנים במחלקה  -בי"ח שאין בו בית מרקחת
* העתק המרשם נשמר יחד עם פנקס טופסי רישום הסמים ועליו רשומים .1 :תאריך קבלת הסם  .2מס' הדף
בפנקס בו נרשמה קבלתו  -תקנה )9ב()11,ב(  :לא
* על אריזת הסם מצוין שם המטופל שבעבורו נופק הסם  -תקנה ) 12א(  :לא

הערות לסיכום:
.1בבדיקת הרישומים של אוגר הנתונים ממקרר התרופות ,נמצא כי ביום הבקרה
ולפחות חודש אחורה ברציפות ,הרישומים הראו טמפרטורה של בין  0ל 2 -מעלות
צ' ,וחריגה זו לא טופלה .יודגש כי חובה לנהוג לפי נוהל  ,126ובעת חריגה של
הטמפ' במקרר ,יש לבצע מיידית את כל פעולות התיקון הנדרשות ולמלא טופס דיווח
)טופס  2בנוהל  .(126ממצא זה טופל מיידית במהלך הבקרה והובהרה חומרתו.
.2על הרוקח להקפיד על נוכחות ביום ושעה קבועים לפי מתכונת ההעסקה.
.3יש לעדכן את סעיף מתכונת העסקה במסמך האישור לרוקח יועץ במידה ומתכונת
ההעסקה משתנה.
.4בפנקס הסמים יש למלא את הטבלה שבראש העמוד כאשר מתקבל מלאי חדש.
.5יש לציין את תאריך קבלת הסם על גבי העתק המרשמים שנשמרים בפנקס הסמים.
.6יש לציין את שם המטופל על אריזת הסם בעבורו הוא נופק.
.7מומלץ לרוקח להשתתף בהשתלמויות וקורסים מקצועיים בתחום הפרמקותרפיה.
.8בעגלת התרופות נמצאו מספר רב של אריזות מגש גזורות .יש להימנע מגזירת
אריזות המגש של הטבליות .במידה וישנם כאלו ,יש לשמור אותם בתוך שקית ועליה
לרשום את תאריך התפוגה ומספר האצווה.
.9ישנה כמות רבה של תכשירים המיועדים להשמדה .רצוי להעבירם להשמדה כראוי
בהקדם.
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.10ביומן ההתערבויות יש להתייחס בכתב להמלצות של כלי הסקר בירס וסטופ
וסטרט.
.11כמו כן ,יש להתייחס בכתב ביומן ההתערבויות להחלטות /שינויים שהתקבלו
בהמשך להערות ביומן.
 .12יש לציין על רשימת הטבליות האסורות לכתישה  /חציה את תאריך עדכון
הרשימה.
.13יש להחליף את כותש הכדורים השבור.
.14יש ליישם את חוזר מנהל רפואה :מתן תרופות "בנות סיכון".
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קוממיות לארצינו  -מעון הרופא ) ( 236B5

תאריך25.04.2017 :
סימוכין500039432 :

תאריך הבקרה15.03.2017 :

נספח ג'
תקן מול מצבה  -כוח אדם מקצועי  -רפואה סיעוד ומקצועות הבריאות
ל 35 -מיטות ברישוי ול 32-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

0.60
5.92
1.28
4.64
13.35
0.45
0.57
11.00
0.93
11.00
4.40

0.10
0.49

20.60
9.18

-0.79
1.55
0.09
0.07
3.80
0.43
3.80
0.40

-14.54
13.18
25.35
15.50
52.77
87.00
52.77
10.00

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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לשכת בריאות מחוז ירושלים

קוממיות לארצינו  -מעון הרופא ) ( 236B5

תאריך25.04.2017 :
סימוכין500039432 :

תאריך הבקרה15.03.2017 :

נספח ג'
תקן מול מצבה  -כוח אדם מנהלי ומשקי
ל 35 -מיטות ברישוי ול 32-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

0.32

-0.00

-0.03

0.32
0.24
0.24
0.32
0.97
1.50
0.16
0.08
0.32

0.32
0.24
0.24
0.32
0.52
1.50
0.09
0.09
0.32

-0.00
0.00
0.00
-0.00
-0.45
0.00
-0.07
0.00
-0.00

-0.03
0.20
0.20
-0.03
-46.39
0.00
-45.42
3.09
-0.03

6
6

 6ספק מזון חיצוני  -מלא.

עמוד  33מתוך 34
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

תאריך25.04.2017 :

תאריך הבקרה15.03.2017 :

סימוכין500039432 :

נספח ד '
רמת איכות הטיפול
 0.00:מתאריך 11.04.2016:
ניקוד אחרון לפי בקרה אחרונה
58.50
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 15.03.2017 :
התאמת המחלקה לתשושי נפש לתנאי המכרז לפי הבקרה הנוכחית  :לא רלוונטי

ניקוד

אמות מידה לרמת איכות הטיפול
סכום ציוני הבקרה

24.00

בריאות הסביבה

4.00

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

0.00

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(

44.00
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