גירסה 00002:
תאריך ראשון הפצה לאינטרנט28.01.2016 :
תאריך אחרון הפצה לאינטרנט04.02.2016 :

דו"ח בקרה מיום 06.01.2016
במוסד :בית אבות אזורי טייבה
בישוב :טייבה המשולש ,מחוז מרכז

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

לשכת בריאות מחוז מרכז

תאריך26.01.2016 :

לכבוד
ד"ר עבד אל ראזק עבד אל רחמאן
מנהל/ת רפואי/ת
בית אבות אזורי טייבה )קוד מוסד (236B7
1
חאלד אבן אלוליד
טייבה המשולש 4040000

סימוכין500038898 :

ד"ר נכבד/ה,
הנדון :סיכום הבקרה ב"בית אבות אזורי טייבה" מיום 06.01.2016
מצ"ב דו"ח הבקרה שנערכה במוסדכם ,ביום .06.01.2016
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 ,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 גולדנשטיין לאוניד
גריאטר מחוז מרכז
העתקים:
מר משה בר-סימן טוב 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 עופרה חבקין ,רופאה מחוזית ,לשכת בריאות מרכז מחוז מרכז.
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.

עמוד  2מתוך 31
רח' הרצל  ,91רמלה  72430ת.ד.
טלפון 08-9788604 :פקס 08-9788690 :דוא"לNOAH.OZ@LBM.HEALTH.GOV.IL :

לשכת בריאות מחוז מרכז

דו"ח הבקרה
תאריך26.01.2016 :
בית אבות אזורי טייבה ) ( 236B7
חאלד אבן אלוליד  1טייבה המשולש
תאריך הבקרה06.01.2016 :

סימוכין500038898 :

.1

בתאריך  06.01.2016נערכה בקרה לפני חידוש רישוי ,בבי"ח הגריאטרי ,ע"י צוות מחוז מרכז .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 עבד אל ראזק עבד אל רחמאן מ.ר.32537.

להלן הרכב הצוות ותחום בקרתו:
.4
מר ד"ר גולדנשטיין לאוניד ,גריאטר מחוז מרכז.
* רפואה
* טיפול סיעודי

-

גברת ורדי חני ,אחות מפקחת מחוז מרכז.

* תזונה

-

גברת ענת שגיב ,מרכזת תחום בקרה.

* פיזיותרפיה

-

גברת פרנס שחרית ,מרכזת תחום בקרה.

* ריפוי בעיסוק

-

גברת נאוה לופטה ,מרכזת תחום בקרה.

* עבודה סוציאלית

-

גברת איריס פרידמן ,מרכזת תחום בקרה.

* בריאות הסביבה

-

גברת חדוה אברהם ,מרכזת תחום בקרה.

* רוקחות

-

מר רווה ערן ,רוקח בקרות.

כללי:
לבי"ח רישיון ל 66 -מיטות מהן:
סה"כ מיטות במח' סיעודיות36 :
סה"כ מיטות במח' תשושי נפש30 :

עמוד  3מתוך 31
רח' הרצל  ,91רמלה  72430ת.ד.
טלפון 08-9788604 :פקס 08-9788690 :דוא"לNOAH.OZ@LBM.HEALTH.GOV.IL :

לשכת בריאות מחוז מרכז

תאריך26.01.2016 :

בית אבות אזורי טייבה ) ( 236B7
חאלד אבן אלוליד  1טייבה המשולש
תאריך הבקרה06.01.2016 :

סימוכין500038898 :

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

מס'
מס'
שם
מחלקה מיטות מאושפזים
בפועל
במוסד ברישוי
0
36
17
30
17
66

מס'
סיעודיים

12
12

מס'
תשושי
נפש
5
5

מס'
סיעודי
מורכב

0

בבי"ח
מס'
מס'
שיקומים תשושים כללי

0

*מחלקה בשיפוצים
סה"כ שהו במחלקות  17מאושפזים בפועל.
להלן תמהיל המאושפזים לפי הגורמים המממנים הבאים:
 4מטופלים במימון משרד הבריאות.
 13מטופלים במימון פרטי.

עמוד  4מתוך 31
רח' הרצל  ,91רמלה  72430ת.ד.
טלפון 08-9788604 :פקס 08-9788690 :דוא"לNOAH.OZ@LBM.HEALTH.GOV.IL :

0

0

לשכת בריאות מחוז מרכז

בית אבות אזורי טייבה ) ( 236B7
חאלד אבן אלוליד  1טייבה המשולש
תאריך הבקרה06.01.2016 :

תאריך26.01.2016 :
סימוכין500038898 :

מכרז הקודים:
המוסד הצטרף ל"-מכרז הקודים".

פרוגרמה:
על פי הצהרת המוסד ,המוסד בנוי על פי הפרוגרמה החדשה .נושא זה לא נבדק בבקרה.

אישור כיבוי אש:
אישור כיבוי אש בתוקף עד תאריך.26.05.2016 :

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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לשכת בריאות מחוז מרכז

בית אבות אזורי טייבה ) ( 236B7
חאלד אבן אלוליד  1טייבה המשולש
תאריך הבקרה06.01.2016 :

תאריך26.01.2016 :
סימוכין500038898 :
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
X

ריפוי בעיסוק
עבודה סוציאלית
בריאות הסביבה
רוקחות

)(4
טוב
80-86

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

X
X
X
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)(1
נכשל
0-65

לשכת בריאות מחוז מרכז

בית אבות אזורי טייבה ) ( 236B7
חאלד אבן אלוליד  1טייבה המשולש
תאריך הבקרה06.01.2016 :

תאריך26.01.2016 :
סימוכין500038898 :

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

* רפואה93% :
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:
המוסד פועל כחצי שנה .נמצא באכלוס חלקי ,על פי אשור ממשרד הבריאות כל
הדיירים נמצאים במחלקה לתשושי נפש ,מחולקים בין האגפים של המחלקה בהתאם
למצבם התפקודי .צוות המחלקה מכיר היטב את הנוהלים של משרד הבריאות ופועל
בשיתוף פעולה הדוק בין אנשי הצוות.

כוח אדם:
המוסד מנוהל ע"י רופא מנוסה ,מומחה למחלות פנימיות ,עם הכשרה בגריאטריה
וטיפול פליאטיבי ,משמש כרופא בית ומבצע כוננויות  .24/7מתבצע ייעוץ
פסיכיאטרי.

החוזקים בעבודת הרפואה:
עבודת המנהל הרפואי
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לשכת בריאות מחוז מרכז

בית אבות אזורי טייבה ) ( 236B7
חאלד אבן אלוליד  1טייבה המשולש
תאריך הבקרה06.01.2016 :

תאריך26.01.2016 :
סימוכין500038898 :

* קבלת מטופלים בהתאמה לסיווג מחלקות סעודיות/לתשושי נפש  :מלא ,הרופא משתתף
* היערכות מוסדית להתמודדות עם זיהומים  :קיום נוהל פנימי
* הסדר ייעוץ רפואי )לא גריאטרי(  :קבוע  -יועץ פסיכיאטר
* הכרת החוזרים והנהלים של משרד הבריאות ושל אגף לגריאטריה  :טובה וכוללת הכנת נהלים פנימיים

קשר עם משפחות
* זמינות הרופא למשפחות תכנון ותיעוד השיחות בקבלה ,אחת לתקופה ובמצבי משבר  :מלא

רופא בית
* הכרת המטופלים ובעיותיהם הרפואיות  :טובה

איכות הרשומה בקבלה הרפואית של המטופל
* סיכום ותכנית טיפול :אבחנות ,תרופות ,תזונה ופרארפואי  :מלא תוך התייחסות לאבחנות

מעקב רפואי שוטף
* אבחון וטיפול בבעיות משקל והזנה )כולל הזנה אנטראלית(  :מלא ותקין
* יישום מעקב אחר בעיות כרוניות ,לרבות מניעה וטיפול של פצעי לחץ  :יישום מלא

בדיקות מעבדה
* עיתוי ותדירות ביצוע בדיקות )שגרה ,לפי בעיות כרוניות ,חדשות(  :תקין

פעילות צוות רב מקצועי במחלקה
* סיכום ישיבת הצוות ותכניות טיפול רב מקצועית ,התייחסות לישיבה קודמת  :מלא

רפואה מונעת ורפואה פליאטיבית
* קיום תכניות מיוחדות במוסד ומעורבות הרופא :היערכות למתן טיפול פליאטיבי ,התייחסות רופא למדד כאב
והטיפול בעקבותיו  :קיימות עם מעורבות

תחומים הטעונים תיקון ושיפור:
עבודת המנהל הרפואי
* תעוד הייעוצים בתחום גריאטריה  :אין

מעקב רפואי שוטף
* רישום אבחנות ,כולל תסמונות גריאטריות ועדכונן מעת לעת  :חלקי  -מומלץ להשתמש בדף ריכוז אבחנות
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בית אבות אזורי טייבה ) ( 236B7
חאלד אבן אלוליד  1טייבה המשולש
תאריך הבקרה06.01.2016 :

תאריך26.01.2016 :
סימוכין500038898 :

ובעיות ,עם עדכון לפי הצורך
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בית אבות אזורי טייבה ) ( 236B7
חאלד אבן אלוליד  1טייבה המשולש
תאריך הבקרה06.01.2016 :
* טיפול סיעודי:

תאריך26.01.2016 :
סימוכין500038898 :

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

תיאור כללי:
המחלקה הסיעודית נפתחה לפני מספר חודשים .המקום מרווח ,מואר ,מותאם תרבותית
לדיירי המחלקה ,חדרי הדיירים מרווחים ,בכל חדר וילון הפרדה לשמירה על
פרטיות הדייר .צמודה למחלקה מרפסת רחבת ידיים אליה נלקחים דיירי הבית בימים
בהם מזג האוויר מאפשר זאת.
מנהלת המחלקה ,שהינה אחות במקצועה ,האחות האחראית בשילוב הצוות הרב מקצועי
עסקו בגיוס עובדים ,בנייית נהלי עבודה על סמך החוקים ,התקנות והנהלים,
בהדרכת הצוות ,קבלת דיירים ומשפחותיהם למקום .ניכרת השקעה רבה בכל הנושאים.
הצוות עובד בשיתוף פעולה ומקדם נושאים לשיפור איכות חיי הדיירים במקום.
בעת הבקרה ישבו הדיירים בחדר המרכזי והופעלו ע"י עובדת התעסוקה.
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בית אבות אזורי טייבה ) ( 236B7
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תאריך הבקרה06.01.2016 :

תאריך26.01.2016 :
סימוכין500038898 :

הטיפול הסיעודי ניתן ברמה טובה.

החוזקים בעבודת הטיפול סיעודי:
כללי
* האח/ות הראשי/ת בעלת ידע וניסיון מקצועי בתחום גריאטריה.
* קיים תיעוד של חיסוני הצוות לדלקת כבד נגיפית מסוג  Bובדיקות מנטו מעודכנות.
* הותחל בפרוייקט שימור שליטה על הסוגרים.
* במקום מתנדבים מבית הספר המקומי הבאים מספר ימים בשבוע.
* נעשה ניתוח נפילות ,הסקת מסקנות והדרכת המטפלים בהתאם למימצאי הניתוחים.
* נאסף מידע נרחב אודות הדייר ומשפחתו .

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

תרופות
* יש לוודא שעל כל חומר )קרם ליד מיטת הדייר( יהיו הפרטים המלאים של היצרן לגבי החומר.
* על האחות החותמת על הוצאת תרופה לציין את שעת הוצאת הפקודה.

הבטחת הסביבה
* מומלץ להדריך את המטפלים להכין את הציוד הנדרש לטיפול בדייר לפני תחילת הטיפול.
* מומלץ להדריך את המטפלים לעבוד על פי שיטות ארגונומיות לשמור על בטיחותם בעת הטיפול בדייר.

עדכון מקצועי
* יש לרענן את הנהלים הפנימיים ,להתאימם לנהלים החדשים המפורסמים ע"י אגף גריאטריה ולהטמיעם בקרב
הצוותים השונים.

עמוד  11מתוך 31
רח' הרצל  ,91רמלה  72430ת.ד.
טלפון 08-9788604 :פקס 08-9788690 :דוא"לNOAH.OZ@LBM.HEALTH.GOV.IL :

לשכת בריאות מחוז מרכז

בית אבות אזורי טייבה ) ( 236B7
חאלד אבן אלוליד  1טייבה המשולש
תאריך הבקרה06.01.2016 :
* תזונה:

תאריך26.01.2016 :
סימוכין500038898 :

93%

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 למטופל חדש  -תיעוד ברשומה התזונתית
התנהלות הטיפול התזונתי למטופל במצב תזונתי לא תקין  -תיעוד ומעקב
יישום והלימה
-

תיאור כללי:
בית האבות נפתח לפני כארבעה חודשים והמחלקות עדיין אינן מאוכלסות במלואן.
מטבח מרכזי מספק את כל הארוחות.

כוח אדם:
דיאטנית בעלת וותק בגריאטריה עובדת  18שעות שבועיות בפריסה של  3ימים
בשבוע.

החוזקים בעבודת התזונה:
ניהול כוח אדם
* הדיאטנית יצאה ליום עיון של האגף לגריאטריה .כמו כן השתתפה ביום עיון בנושא הטיפול הפליאטיבי.
והשתלמה בנושא הזנות אנטרליות ובריאות הפה.

איכות ובטיחות המזון
* המטבח המרכזי מצוייד היטב ,נעשה שימוש בחומרי גלם טריים ואיכותיים .המזון מותאם תרבותית

רשומות מחלקתיות
* מתקיימת עבודה משותפת עם הקלינאי תקשורת.
* הדיאטנית החלה בבנייה ויישום פרוייקטים בנושאים תזונתיים )מניעה וטיפול בעצירות ,קבוצת גירוי חושי טעמים
עמוד  12מתוך 31
רח' הרצל  ,91רמלה  72430ת.ד.
טלפון 08-9788604 :פקס 08-9788690 :דוא"לNOAH.OZ@LBM.HEALTH.GOV.IL :

לשכת בריאות מחוז מרכז

בית אבות אזורי טייבה ) ( 236B7
חאלד אבן אלוליד  1טייבה המשולש
תאריך הבקרה06.01.2016 :

תאריך26.01.2016 :
סימוכין500038898 :

וריחות ,בית קפה(.
* נבנו נהלים פנימיים והנחיות בתזונה ,הצוות הודרך.

הגשת ארוחות צהריים  -תצפית
* חדר האוכל מרווח ומואר.

התנהלות הטיפול התזונתי מטופל במצב תזונתי לא תקין  -תיעוד ומעקב
* תיעוד הטיפול התזונתי מבוצע באופן מקיף ומלא .הדיאטנית מכירה את המטופלים ומקיימת עימם שיחות באופן
קבוע.

תחומים הטעונים תיקון ושיפור:
איכות ובטיחות המזון
* יש להשאיר ל 72 -שעות דוגמאות של כל המזון שהוכן והוגש .יש לשמור דוגמאות גם מהמזון שנטחן למרקם
דייסתי.

רשומות מחלקתיות
* יש להמשיך ולתעד בדיקות להבטחת איכות הגשת המזון ,איתור ליקויים ומעקב אחר תיקונם.
* יש להמשיך בבניית תוכנית הדרכה שנתית לצוותים השונים ,יש להתייחס בהדרכה לממצאי התצפיות והבקרות
הפנימיות שבוצעו.
* מומלץ להעביר סקר שביעות רצון מהמזון )בנוסף לסקר שביעות רצון הכללי שמועבר כעת( ולערוך שינויים
בתפריט במידת הצורך.

הערות לסיכום:
ניכרת השקעה של הדיאטנית לפיתוח שירות תזונה מקצועי וזמין למען שיפור איכות
חיי הדיירים.

עמוד  13מתוך 31
רח' הרצל  ,91רמלה  72430ת.ד.
טלפון 08-9788604 :פקס 08-9788690 :דוא"לNOAH.OZ@LBM.HEALTH.GOV.IL :

לשכת בריאות מחוז מרכז

בית אבות אזורי טייבה ) ( 236B7
חאלד אבן אלוליד  1טייבה המשולש
תאריך הבקרה06.01.2016 :
* פיזיותרפיה:

תאריך26.01.2016 :
סימוכין500038898 :

93%

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

כוח אדם:
הפיזיותרפיסטית החלה לעבוד במקום לפני כחודשיים .כיום עובדת רק  10שעות
שבועיות ,מגיעה יומיים בשבוע בשעות הבוקר .במקביל לומדת לתואר שני
בפיזיותרפיה.

החוזקים בעבודת הפיזיותרפיה:
פרופיל המטופלים במוסד
* אחוז המטופלים בפיזיותרפיה במוסד מתוך כלל המאושפזים ,גבוה.

ארגון השרות
* קיימת תוכנית עבודה ידועה לכולם.
* קיים רישום מרוכז של הטיפולים הניתנים מידי יום.
* הפיזיותרפיסטית עובדת במקום רק כחודשיים וכבר החלה בפרויקט "אכילה נכונה".

אבחון פיזיקלי
* עם תחילת עבודתה במקום ,הפיזיותרפיסטית ביצעה אבחון פיזקלי לכל דיירי המקום.
עמוד  14מתוך 31
רח' הרצל  ,91רמלה  72430ת.ד.
טלפון 08-9788604 :פקס 08-9788690 :דוא"לNOAH.OZ@LBM.HEALTH.GOV.IL :

לשכת בריאות מחוז מרכז

בית אבות אזורי טייבה ) ( 236B7
חאלד אבן אלוליד  1טייבה המשולש
תאריך הבקרה06.01.2016 :

תאריך26.01.2016 :
סימוכין500038898 :

טיפול בקבוצה
* טיפול בקבוצה מתקיים פעמיים בשבוע ,לקבוצה של עד  10מאושפזים.

טכנולוגיה לישיבה וניידות
* הפיזיותרפיסט מעורב בהחלטות על שימוש באמצעי הגבלה  :מתקיים
* מגוון כסאות גלגלים בהתאם לצרכי המטופלים  :בנמצא
* הפיזיותרפיסט בעל הכשרה בנושא )קורס ,ימי עיון(  :כן

הדרכה ,השתלמות ותקשורת בין צוותית
* מתקיימת הדרכה פרטנית לעובד חדש.
* לכל מאושפז יש על המיטה טופס "תפקוד סיעודי"
* רשימות ההליכה במקום ,מלאות.
* הפיזיותרפיסטית משתתפת בישיבות צוות רב מקצועי.
* הפיזיותרפיסטית במהלך לימודי תואר שני בפיזיותרפיה.
* מאז תחילת עבודתה במקום ,הפיזיותרפיסטית העבירה שתי הדרכות לצוות המטפל הראשונה בנושא "מעברים"
והשניה "האכלה נכונה" ביוני  2016מתוכננת הדרכה בנושא "מניעת נפילות".

ציוד טיפולי
* קיים ציוד טיפולי כנדרש בנוהל.

ציוד ואביזרי עזר לניידות
* הונהג שימוש במנופים להעברת מטופלים.

תחומים הטעונים תיקון ושיפור:
פרופיל המטופלים במוסד
* תדירות טיפולים שבועית ממוצעת חלקית ,חלק ניכר מהדיירים מקבלים טיפול פיזקלי פעם בשבוע.

מעקב פיזיקאלי ותיעוד הערכה תקופתית
* יש לבצע מעקב פיזיקאלי בכל שינוי במצבו הרפואי ו/או תיפקודי של הדייר ,כגון נפילה ,שינוי סטטוס ,אשפוז.

הדרכה ,השתלמות ותקשורת בין צוותית
* יש לאפשר לפיזיותרפיסטית לצאת לימי עיון בתחום הגריאטריה.
* יש לתעד הדרכות פרטניות של עובדים חדשים על טופס מיוחד ולהחתים את העובד על ההדרכה.
עמוד  15מתוך 31
רח' הרצל  ,91רמלה  72430ת.ד.
טלפון 08-9788604 :פקס 08-9788690 :דוא"לNOAH.OZ@LBM.HEALTH.GOV.IL :

לשכת בריאות מחוז מרכז

בית אבות אזורי טייבה ) ( 236B7
חאלד אבן אלוליד  1טייבה המשולש
תאריך הבקרה06.01.2016 :

תאריך26.01.2016 :
סימוכין500038898 :

הערות לסיכום:
בזמן הבקרה הפיזיותרפיסטית הפגינה מוטיבציה גבוהה להצלחה ונכונות לעשות
כמיטב יכולה על מנת לתת את הטיפול האופטימלי לדיירים .עובדת במקום רק
כחודשיים וכבר הספיקה לעשות רבות על מנת לארגן את שירותי הפיזיותרפיה
כראוי.

עמוד  16מתוך 31
רח' הרצל  ,91רמלה  72430ת.ד.
טלפון 08-9788604 :פקס 08-9788690 :דוא"לNOAH.OZ@LBM.HEALTH.GOV.IL :

לשכת בריאות מחוז מרכז

בית אבות אזורי טייבה ) ( 236B7
חאלד אבן אלוליד  1טייבה המשולש
תאריך הבקרה06.01.2016 :
* ריפוי בעיסוק:

תאריך26.01.2016 :
סימוכין500038898 :

83%

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:
בית האבות נפתח בראשית ספטמבר ,ועדיין נמצא בשלבי איכלוס דיירים.
אמור להכיל שתי מחלקות  -מחלקת תשושי נפש ומחלקה סיעודית.
בינתיים שוהים  17דיירי שתי המחלקות יחדיו במחלקה הסיעודית ) 5מתוכם דיירים
הסובלים מתשישות נפש ו 12-דיירים סיעודיים(.

כוח אדם:
המרפאה בעיסוק בעלת שנתיים ותק ,עובדת במוסד כחודשיים וחצי ,בוקר אחד בשבוע
  4שעות שבועיות.שתי מדריכות תעסוקה מפעילות לסרוגין את דיירי המחלקה המשותפת ,מתוך מטרה
עתידית שכל אחת מהן תפעיל מחלקה בפני עצמה.
אחת מהמדריכות בעלת  10שנות ותק ועובדת במוסד כחודשיים ,יום אחד בשעות
הבוקר ויום אחד בשעות אחר הצהריים  7 -שעות שבועיות.
מדריכת התעסוקה השניה בעלת שנה וחצי ותק ועובדת במקום כשלושה חודשים ,שלושה
בקרים בשבוע ויום נוסף בשעות אחר הצהריים  11 -שעות שבועיות.
סהכ' בתעסוקה  18 -שעות שבועיות.
עמוד  17מתוך 31
רח' הרצל  ,91רמלה  72430ת.ד.
טלפון 08-9788604 :פקס 08-9788690 :דוא"לNOAH.OZ@LBM.HEALTH.GOV.IL :

לשכת בריאות מחוז מרכז

בית אבות אזורי טייבה ) ( 236B7
חאלד אבן אלוליד  1טייבה המשולש
תאריך הבקרה06.01.2016 :

תאריך26.01.2016 :
סימוכין500038898 :

החוזקים בעבודת הריפוי בעיסוק:
כוח אדם
* שעות עבודת הצוות מותאמות לאכלוס הדיירים העכשווי.

הערכה בקבלת מטופל  -קבלת מטופל חדש ע"י מרפא/ה בעיסוק
* מתבצעות הערכות ראשוניות לכל דייר חדש כנדרש .עדיין לא התקיימו מעקבים תקופתיים )חצי שנתיים(.

ישום תכנית הטיפול
* המרפאה בעיסוק מתרכזת בהכרת דיירי המוסד ,איתור צרכיהם והתאמת הטיפול המומלץ עבורם .כמו כן ,היא
מדריכה ומכוונת את מדריכות התעסוקה.
* הסתיימה קבוצת אוריינטציה דו שבועית )בכדי שהצוות יכיר את הדיירים ,שהדיירים יכירו האחד את השני וגם על
מנת שיזהו את חדרם במרחב( .החלה קבוצת גרייה חושית דו שבועית )בשיתוף הדיאטנית(.

הכרת מטופל חדש ע"י מדריכ/ת תעסוקה
* מדריכות התעסוקה מקיימות הכרות ראשונית עם כל דייר חדש כנדרש בנהלים.

פעילות בתעסוקה
* הדיירים מופעלים שבעה ימים בשבוע ,בשעות הבוקר ואחר הצהריים  -בידי מדריכות התעסוקה ,הצוות
הפרהרפואי וצוות המטפלים.
* הפעילות התעסוקתית מגוונת ותואמת לצרכי הדיירים ויכולותיהם השונות.

תנאים פיזיים וסביבה
* התעסוקה מתקיימת בחדר האוכל שהינו מואר ,מרווח ,מאובזר ומתאים לצורך הפעלה.
* בנוסף קיים חדר המשמש את מדריכות התעסוקה כחדר עבודה וכן משמש לצורך אחסון ציוד התעסוקה.
* במקומות ההפעלה קיימים לוחות התמצאות ,לוחות פעילות ,שעון ,וקישוט סביבתי ואקטואלי הכולל תצוגה של
עבודות המטופלים.
* המרפאה בעיסוק חולקת משרד משותף עם הדיאטנית.

ציוד ואביזרים
* נרכש ציוד ראשוני  -לטיפול בריפוי בעיסוק ולהפעלת הדיירים בתעסוקה.
* החלה בנייה של ערכות נושא שבועי בתעסוקה.

הדרכה ותקשורת
* מתקיימות ישיבות צוות ריפוי בעיסוק ותעסוקה הכוללות הדרכה מובנת.
עמוד  18מתוך 31
רח' הרצל  ,91רמלה  72430ת.ד.
טלפון 08-9788604 :פקס 08-9788690 :דוא"לNOAH.OZ@LBM.HEALTH.GOV.IL :

לשכת בריאות מחוז מרכז

בית אבות אזורי טייבה ) ( 236B7
חאלד אבן אלוליד  1טייבה המשולש
תאריך הבקרה06.01.2016 :

תאריך26.01.2016 :
סימוכין500038898 :

* המרפאה בעיסוק משתתפת באופן קבוע בישיבות הצוות הרב מקצועיות.
* המרפאה בעיסוק שלובה בהדרכות הצוות הרב מקצועיות )חתש'( .בנוסף ,היא מדריכה את הצוות הדרכות
שוטפות בהתאם לצורך המתעורר בשטח.

העשרה ונהלים
* המרפאה בעיסוק ואחת ממדריכות התעסוקה יצאו לקורסים והשתלמויות בתחום התמחותן.

תחומים הטעונים תיקון ושיפור:
הערכה בקבלת מטופל  -קבלת מטופל חדש ע"י מרפא/ה בעיסוק
* בקביעת מטרות טיפול  -יש להפריד בין הטיפול המומלץ בריפוי בעיסוק להפעלה המכוונת אשר תינתן בידי
מדריכות התעסוקה .את הטיפול המיועד בריפוי בעיסוק יש לתחום בתדירות ומשך טיפול.

ישום תכנית הטיפול
* ביום הבקרה לא נצפה שימוש בסדי מנוחה/תמיכה או אביזרי עזר תפקודים.

תנאים פיזיים וסביבה
* יש לארגן למרפאה בעיסוק חדר/מכון בו תוכל לטפל פרטנית/קבוצתית בדיירים.
* חדרי הדיירים עדיין חפים מחפצים אישיים או קישוט סביבתי.

ציוד ואביזרים
* יש לרכוש ערכות אבחון והערכה וציוד טיפולי ייעודי ,בהתאם להמלצות המרפאה בעיסוק.
* יש לרכוש ציוד מגוון להפעלת תמהיל הדיירים המשתנה בתעסוקה.
* יש לבנות ערכות נושא מגוונות מרובות בתעסוקה.

הדרכה ותקשורת
* על המרפאה בעיסוק לשקף גם את תחום עיסוק הדייר בישיבות הצוות הרב מקצועיות.

העשרה ונהלים
* בהתאם לנוהל הדרכה ,על המרפאה בעיסוק לקבל הדרכה ממרפא/ה בעיסוק ותיקים .מומלץ כי תצא לקורסים
העל בסיסיים בגריאטריה ולהשתלמויות מקצועיות.
* מומלץ כי מדריכת התעסוקה השניה תשתתף בקורס מדריכי תעסוקה בגריאטריה.
* על שתי מדריכות התעסוקה לצאת לימי עיון והשתלמויות בתחומן .מומלץ גם כי תצאנה לביקורים במוסדות דומים
בכדי להחשף לסגנונות עבודה שונים עם הדיירים.
* בעתיד מומלץ לדאוג לבניית פרוייקטים רב מקצועיים ,על פי צרכי המקום.
עמוד  19מתוך 31
רח' הרצל  ,91רמלה  72430ת.ד.
טלפון 08-9788604 :פקס 08-9788690 :דוא"לNOAH.OZ@LBM.HEALTH.GOV.IL :

לשכת בריאות מחוז מרכז

בית אבות אזורי טייבה ) ( 236B7
חאלד אבן אלוליד  1טייבה המשולש
תאריך הבקרה06.01.2016 :

תאריך26.01.2016 :
סימוכין500038898 :

הערות לסיכום:
צוות חדש החל לבנות בצורה הדרגתית ,מקצועית ומחושבת את שרות הריפוי בעיסוק
והתעסוקה במוסד חדש.
על הנהלת המוסד לגבות ולפתח את השרות בהתאם להארות בקרה נוכחית.

עמוד  20מתוך 31
רח' הרצל  ,91רמלה  72430ת.ד.
טלפון 08-9788604 :פקס 08-9788690 :דוא"לNOAH.OZ@LBM.HEALTH.GOV.IL :

לשכת בריאות מחוז מרכז

בית אבות אזורי טייבה ) ( 236B7
חאלד אבן אלוליד  1טייבה המשולש
תאריך הבקרה06.01.2016 :
* עבודה סוציאלית:

תאריך26.01.2016 :
סימוכין500038898 :

93%

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

כוח אדם:
במוסד עובד עו"ס בעל ותק מקצועי של כ 10 -שנים ,החל לעבוד במוסד עם פתיחתו
לפני כחצי שנה .חדר העו"ס מרווח ומאובזר כנדרש .העו"ס עובד בהקף של חצי
משרה בפריסה ל 3 -ימי עבודה .הוא מתכוון להגדיל את משרתו ככל שמספר הקשישים
במוסד יגדל.
רשומת העו"ס ממוחשבת.

החוזקים בעבודת העבודה סוציאלית:
קבלת מטופל והסתגלות
* העו"ס מבצע את תהליך הקליטה המעקב וההסתגלות במקצועיות.
* העו"ס שותף לתהליך החשיבה טרום קליטת הדייר במוסד בנוגע לשיבוץ בחדר/שולחן וכד'.
עמוד  21מתוך 31
רח' הרצל  ,91רמלה  72430ת.ד.
טלפון 08-9788604 :פקס 08-9788690 :דוא"לNOAH.OZ@LBM.HEALTH.GOV.IL :

לשכת בריאות מחוז מרכז

בית אבות אזורי טייבה ) ( 236B7
חאלד אבן אלוליד  1טייבה המשולש
תאריך הבקרה06.01.2016 :

תאריך26.01.2016 :
סימוכין500038898 :

שביעות רצון המטופל
* שביעות רצון גבוהה מיחס הצוות ומתן מענה לצרכים ולרצונות האישיים.

תצפית חדרים ושטחים ציבוריים
* השטחים הציבורים והחדרים מרווחים ,נקיים ומטופחים .הבית מקרין אוירה נעימה וחמה.

פעילות העו"ס בתחום הקבוצתי והקהילתי
* העו"ס שותף ומעורב בפעילות החברתית והתרבותית במוסד.
* קיימת פעילות התנדבותית במוסד .יש להרחיב את מעגל המתנדבים ככל הניתן.
* העו"ס מקיים פעילות קבוצתית קבועה עם הדיירים בנושאי אקטואליה ,וקלפים טיפולים.

פעילות העו"ס בנושא "חוק זכויות החולה"
* מתנהל מעקב אחרי ביקורי משפחות ,והעו"ס נעזר במידע באופן מקצועי.
* פועל להעלאת מודעות הצוות לשמירה על זכויות המטופל.
* העו"ס יוזם ומקדם דיון והערכה במינוי אפוטרופוס ,מטפל בנושא על כל היבטיו.

פעילות העו"ס בתחום זקנים נפגעי התעמרות
* קיימת ישיבה מוסדית לטיפול בנושא .ישיבות הועדה מקצועיות ,מתועדות .ישנן המלצות ומתנהל מעקב מלא אחר
יישום ההמלצות.

טיפול תומך במטופל ובמשפחה
* צוות המוסד מבקר דיירים המאושפזים בבי"ח .הביקורים משמעותים מאוד לדייר ולמשפחתו.

עבודת הצוות הרב מקצועי
* מתקיימים באופן שוטף תהליכי העברת מידע ושיתוף פעולה בין העו"ס לבין הצוות המקצועי לשיפור רווחת
המטופל.
* קיימת תוכנית הדרכה מגוונת ומקצועית לחברי צוות המטפלים.
* ישיבות הצוות נערכות בתדירות הרצויה ,בנוכחות כל חברי הצוות הרב מקצועי .הפרוטוקולים משקפים דיון
מקצועי על הדיירים ,תוך בניית טיפול מקצועית.
* העו"ס תורם מעולם הידע המקצועי שלו לפיתוח והעשרת הצוות.

הבטחת תנאים לעבודת העובד/ת הסוציאלי/ת
* מתקיימים תנאים סביבתיים המאפשרים עבודה נאותה.
* התקינה תואמת את דרישות הנוהל.
עמוד  22מתוך 31
רח' הרצל  ,91רמלה  72430ת.ד.
טלפון 08-9788604 :פקס 08-9788690 :דוא"לNOAH.OZ@LBM.HEALTH.GOV.IL :

לשכת בריאות מחוז מרכז

בית אבות אזורי טייבה ) ( 236B7
חאלד אבן אלוליד  1טייבה המשולש
תאריך הבקרה06.01.2016 :

תאריך26.01.2016 :
סימוכין500038898 :

ניהול מידע ומעקב  -רשומת מטופל
* מתקיים תיעוד מלא ומשקף של ההתערבות המקצועית בתחומים השונים.

שביעות רצון משפחות
* שביעות רצון גבוהה מאיכות הטיפול.
* שביעות רצון גבוהה מאיכות החיים.

תחומים הטעונים תיקון ושיפור:
כוח אדם
* העו"ס הינו חדש בתחום הקשישים במוסדות גריאטריים ,ולכן מומלץ ללוותו בהדרכה מקצועית ,ולאפשר לו לצאת
לימי עיון והשתלמויות מקצועיות

פעילות העו"ס בתחום הקבוצתי והקהילתי
* יש לקיים מפגשים קבוצתית גם לבני המשפחות סביב תחומי עניין משותפים.

טיפול תומך במטופל ובמשפחה
* יש להקים צוות חשיבה בנושא הטיפול הפליאטיבי לדיירי המוסד בהתחשב במאפיינים תרבותיים -דתיים.

עבודת הצוות הרב מקצועי
* עם התבססות הצוות יש לשקול פרוייקטים רב מקצועים לשיפור איכות חיי הדיירים.

ניהול מידע ומעקב  -רשומת מטופל
* יש לוודא שהתיקים הרפואים מכילים את כל המידע הסוציאלי הנדרש )טפסי קבלה ,ישיבות צוות ,כתבי מינוי(

הערות לסיכום:
במוסד מתקיימת עבודה מקצועית טובה ומקיפה !!

עמוד  23מתוך 31
רח' הרצל  ,91רמלה  72430ת.ד.
טלפון 08-9788604 :פקס 08-9788690 :דוא"לNOAH.OZ@LBM.HEALTH.GOV.IL :

לשכת בריאות מחוז מרכז

בית אבות אזורי טייבה ) ( 236B7
חאלד אבן אלוליד  1טייבה המשולש
תאריך הבקרה06.01.2016 :
* בריאות הסביבה:

תאריך26.01.2016 :
סימוכין500038898 :

85%

הבקרה בתחום הבריאות הסביבה כללה את הנושאים הבאים:
כללי
כוח אדם
 מערכות אספקת מים קרים וחמים מערכות סילוק שפכיםאיסוף פסולת ופינויה
בטיחות ומפגעי בטיחות
מערכות קירור וחימום אויר
נקיון ותחזוקת תשתית ,חדרי אשפוז ושטחי המחלקה ומתקניה
מתקנים לצוות
מכבסה וכביסה
הדברה
חדרי טיפולים למקצועות הבריאות/פיזיותרפיה
הכנה לשעת חרום
אספקת מזון למחלקות ,חלוקתו וחדר אוכל
רישיונות עסק ו"רישיון היצרן" של ספקי מזון
קבלת מזון ומוצריו ,אחסונו והעברתו
הכנת מזון ,בישול ,עמדות עבודה ומדורים במטבח
-

תיאור כללי:
בית אבות טייבה ממוקם בבניין חדש
מטבח מבשל במקום ומכבסה במקום.

החוזקים בעבודת הבריאות הסביבה:
מערכות אספקת מים קרים וחמים  -אספקת מיי שתיה
* רמת כלור נותר על פי דרישות  :מתאים לדרישות ומדווח

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

עמוד  24מתוך 31
רח' הרצל  ,91רמלה  72430ת.ד.
טלפון 08-9788604 :פקס 08-9788690 :דוא"לNOAH.OZ@LBM.HEALTH.GOV.IL :

לשכת בריאות מחוז מרכז

בית אבות אזורי טייבה ) ( 236B7
חאלד אבן אלוליד  1טייבה המשולש
תאריך הבקרה06.01.2016 :

תאריך26.01.2016 :
סימוכין500038898 :

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

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
* תאורה טבעית ותאורת חשמל בחדרים מתאימים ותקינים  :מותאמים ותקינים

מתקנים לצוות
* חדר אוכל צוות ,מצב התברואה בו ואופן הגשת המזון  :קיים ,תקין ומתאים
* שירותי צוות ,כיורים ,מקלחות ומלתחות ומצב התברואי בהם  :קיים ,תקין ומתאים לדרישות

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

חדרי טיפולים למקצועות הבריאות/פיזיותרפיה
* שמירת היגיינה בחדרי טיפולים  :היגיינה נשמרת במלואה

חדר אוכל מטופלים וחלוקת מזון
* מצב אסטטיקה ,צפיפות ותקינות חדר האוכל וציודו  :מרווח תקין ואסטטי
* סידורי שתיה ומתקני מים חמים וקרים  :קיימים תקינים ומתאימים

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

הכנת המזון ובישול  -מטבח/ים  -מצב כללי
* מצב פיזי של הקירות והרצפה  :תקין
* רשתות בחלונות ובדלתות  :קיימות ותקינות
* קיום אוורור ומיזוג תקינים והטמפרטורה בחלל המטבח  :קיים ותקין
* קיום ותקינות הניקוז ברצפת המטבח  :קיים ותקין

עמוד  25מתוך 31
רח' הרצל  ,91רמלה  72430ת.ד.
טלפון 08-9788604 :פקס 08-9788690 :דוא"לNOAH.OZ@LBM.HEALTH.GOV.IL :

לשכת בריאות מחוז מרכז

בית אבות אזורי טייבה ) ( 236B7
חאלד אבן אלוליד  1טייבה המשולש
תאריך הבקרה06.01.2016 :

תאריך26.01.2016 :
סימוכין500038898 :

הכנת המזון ובישול  -עמדות העבודה ומדורים במטבח
* מצב תברואי במדור  :תקין
* ירקות נשטפים בחמרי חיטוי  :תקין

תחומים הטעונים תיקון ושיפור:
מערכות אספקת מים קרים וחמים  -מים חמים ומקלחות
* ברזים וראשי מקלחת מטופלים נגד אבנית מחוטאים ונבדקו ,בבקרה נמצאו חלק מראשי המקלחת עם אבנית -לא
תקין.
* טמפרטורת מים במערכת אספקת מים חמים ) עד הברזים ( נדרש  55-60מע"צ ,בבקרה נמצאה טמפרטורה של
 49מע"צ  -לא תקין ,זוהי טמפרטורה נוחה לריבוי חיידקי ליגיונלה .יש להתקין וסתים ביציאה מהברזים.

איסוף פסולת ופינויה
* יש להסדיר מקום סגור ונעול בניפרד לפסולת זיהומית ,בבקרה נמצא בחדר סירים -לא תקין.

תשתית ,חדרי האשפוז ,תחזוקת מחלקה ורווחת המטופל  -ניקיון ותחזוקה שוטפת
* יש להתקין בכל חדר מתקן  +ספטול ליד כל מטופל ,בבקרה נמצא נושא זה לקוי בחסר.

רווחת המטופל  -טיפול לא רפואי בגוף האדם
* יש לרכוש מכונת עיקור לשימוש בין מטופל אחד למשנהו.

תחזוקת המחלקות  -חדרי כלים וכביסה
* יש להתקין מתקן מגבות נייר וסבון בחדר כלי ניקוי של המנקה ,בבקרה נמצא לקוי בחסר.

תחנת אחות
* פסולת רפואית מסוכנת ,חומרים אנטיביוטיים ותרופות שפג תוקפם ,ירוכזו במיכל המיועד לכך בלבד .בבקרה
נמצא שאין מקום איסוף מתאים עבורם -לא תקין .יש לפעול עפ"י תקנות בריאות העם ) טיפול בפסולת במוסדות
רפואיים ( ,התשנ"ז 1997-

מכבסה וכביסה
* בבקרה מכבסה נמצאה לא תקינה ,יש לפעול עפ"י נוהל טיפול בכביסה במוסדות גריאטריים ,חוזר מס' .30/2008

הכנה לשעת חרום
* יש למלא חוסרים בתיק נוהל לשעת חירום לפי הנהלים ,בבקרה נמצא תיק נוהל לשעת חירום לקוי בחסר.
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לשכת בריאות מחוז מרכז

בית אבות אזורי טייבה ) ( 236B7
חאלד אבן אלוליד  1טייבה המשולש
תאריך הבקרה06.01.2016 :

תאריך26.01.2016 :
סימוכין500038898 :

הכנת המזון ובישול  -קבלת מזון במוסד ומחסן מזון
* יש לוודא טמפרטורות מקררים תקינה מקרר על  4מע"צ ומקפיא  -18מע"צ .בבקרה נמצאו טמפרטורות לקויות
במקרר  8מע"צ ומקפיא  -8מע"צ  -לא תקין.
* יש לבצע הפרדה מלאה בין מזון מוכן למזון גולמי ,בבקרה נמצא מקרר ובו מוצרי חלב ומזון מוכן לאכילה -לא
תקין.

הערות לסיכום:
הדברים החשובים המצריכים טיפול מיידי:
 .1טיפול במערכת המים של המוסד ,בדוד המים החמים הטמפרטורה תעמוד על 55-60
מע"צ לאורך כל הצנרת עד הברזים,
ביציאה מהברזים יותקנו וסתי טמפרטורה שהטמפרטורה לא תעלה על  45מע"צ למניעת
כוויות.
 .2יש לטפל בתזרים המכבסה מזוהם לנקי ,עפ"י נוהל טיפול בכביסה במוסדות
גריאטרים.
 .3יש לרכוש בלסט צילר עבור מטבח המוסד.

.
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לשכת בריאות מחוז מרכז

בית אבות אזורי טייבה ) ( 236B7
חאלד אבן אלוליד  1טייבה המשולש
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* רוקחות:

תאריך26.01.2016 :
סימוכין500038898 :

72%

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 אישיותבמחלקות אשפוז ומתן תרופותמעקבתיקון ליקויים במחלקות אשפוז
בבי"ח שיש בו/אין בו בית מרקחת
 בקרת סמים מסוכנים במחלקהשמירה על סמים במחלקה ,פנקס ומרשם ,מתן סם למטופל
הזמנת סמים ,טפסי רישום ועריכת בקרה
-

תיאור כללי:
מוסד חדש בתהליכי אכלוס.
עדיין לא מועסק רוקח במוסד ,לכן ניקוד בתחום הרוקחות נמוך.
הובהר כי יש להקצות חדר לשימוש הרוקח .יש לשלוח תכנית אדריכלית לרוקח
המחוזי לפני הביצוע ולקבל אישור.
יש לבצע רישום טמפ' המחלקות באיזור אחסנת התרופות ,לצורך מדידה יש להשתמש
במד חום מכוייל.
בתחנת האחיות יש להתקין מזגן עצמאי על מנת לאפשר בקרת טמפ' שלא תעלה על 25
מעלות.
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לשכת בריאות מחוז מרכז

בית אבות אזורי טייבה ) ( 236B7
חאלד אבן אלוליד  1טייבה המשולש
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תאריך26.01.2016 :
סימוכין500038898 :

נספח ג'
תקן מול מצבה  -כוח אדם מקצועי  -רפואה סיעוד ומקצועות הבריאות
ל 66 -מיטות ברישוי ול 17-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
רוקח/ת
קלינאי/ת תקשורת

3

1
1
1
10

תקן כוח אדם
נדרש מינימלי
ברוטו

כוח אדם בפועל
ברוטו

פער

פער באחוזים

0.40
5.43
0.00
5.43
11.80
0.30
0.25
7.20
0.50
6.00
3.10
3.33

0.53
5.92
1.28
4.64
8.90
0.56
0.27
4.40
0.49
19.80
0.00
4.44

0.13
0.49

32.50
9.18

-0.79
-2.89
0.26
0.02
-2.80
-0.00
13.80
-3.10
1.11

-14.54
-24.54
88.00
10.00
-38.88
-1.00
230.00
-100.00
33.33

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

בית אבות אזורי טייבה ) ( 236B7
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נספח ג'
תקן מול מצבה  -כוח אדם מנהלי ומשקי
ל 66 -מיטות ברישוי ול 17-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

0.27

1.00

0.72

265.09

0.27
0.20
0.20
0.27
0.83
1.30
0.14
0.07
0.27

0.00
1.00
0.00
0.50
1.00
2.00
0.00
0.07
0.50

-0.27
0.79
-0.20
0.22
0.17
0.70
-0.14
0.00
0.22

-100.00
381.92
-100.00
82.54
20.48
53.84
-100.00
-100.00
82.54
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לשכת בריאות מחוז מרכז

בית אבות אזורי טייבה ) ( 236B7
חאלד אבן אלוליד  1טייבה המשולש
תאריך הבקרה06.01.2016 :

תאריך26.01.2016 :
סימוכין500038898 :

נספח ד '
רמת איכות הטיפול
 0.00:מתאריך :
ניקוד אחרון לפי בקרה אחרונה
0.00
ניקוד מותאם אחרון לפי בקרה אחרונה :
שיוך לפרוגרמה חדשה על פי הצהרת המוסד :
זמן הרישוי טרם הבקרה הנוכחית  6 :חודשים תאריך סיום הרשיון 01.02.2016 :
התאמת המחלקה לתשושי נפש לתנאי המכרז:כן
תאריך הבקרה 06.01.2016 :
התאמת המחלקה לתשושי נפש לתנאי המכרז לפי הבקרה הנוכחית  :לא רלוונטי

ניקוד

אמות מידה לרמת איכות הטיפול
סכום ציוני הבקרה

21.00

בריאות הסביבה

3.00

שיעור אחיות עם קורס על בסיסי בגריאטריה

0.00

שיעור אחיות עם תואר אקדמי

2.00

קורסים\עדכון ידע לצוות

0.00

חת"ש צוות בין  8-24שעות שנתיות

0.00

חת"ש צוות מעל  24שעות שנתיות

0.00

מומחיות רופא הבית

8.00

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

0.00

יש אישור למתן IV

0.00

רישום ע"פ נוהל IV

0.00

רישום ע"פ נוהל  + IVנוכחות אחות מוסמכת בכל משמרת

0.00

רשומה רפואית ממוחשבת לכל המקצועות

2.00

תקשורת רפואית ממוחשבת לכל המקצועות

2.00

סה"כ )ללא משך רישוי(

42.00
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