גירסה 00001:
תאריך ראשון הפצה לאינטרנט16.11.2017 :
תאריך אחרון הפצה לאינטרנט28.11.2017 :

דו"ח בקרה מיום 17.10.2017
במוסד :בית אבות בית מרפא גנים

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

לשכת בריאות מחוז מרכז

תאריך13.11.2017 :

לכבוד
ד"ר ספיר אלכסנדר
מנהל/ת רפואי/ת
בית אבות בית מרפא גנים )קוד מוסד (23701
צוקרמן 41
גדרה 70700

סימוכין500039671 :

ד"ר נכבד/ה,
הנדון :סיכום הבקרה ב"בית אבות בית מרפא גנים" מיום 17.10.2017
מצ"ב דו"ח הבקרה שנערכה במוסדכם ,ביום .17.10.2017
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 גולדנשטיין לאוניד
גריאטר מחוז מרכז
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 עופרה חבקין ,רופאה מחוזית ,לשכת בריאות מרכז מחוז מרכז.
ד"ר מרינה פוליקוב ,רופאה נפתית ,לשכת בריאות נפתית לשכת בריאות רחובות.
גב' נועה שוקרון ,מנהלת תחום תקצוב ,האגף לתכנון ,תמחור ותקצוב.
גב' צפי הלל-דיאמנט ,ממונה על יישום הסטנדרטים בגריאטריה ,אגף גריאטריה ,ירושלים.
מר יוחנן סמואל ,מרכז בכיר לנתוני בקרה ואיכות בגריאטריה ,אגף גריאטריה ,ירושלים.
מר פרדי סולומון ,מ"מ ממונה ארגון ,תיאום ותקצוב ,האגף לגריאטריה.
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לשכת בריאות מחוז מרכז

דו"ח הבקרה
תאריך13.11.2017 :
בית אבות בית מרפא גנים ) ( 23701
צוקרמן  41גדרה
תאריך הבקרה17.10.2017 :

סימוכין500039671 :

.1

בתאריך  17.10.2017נערכה בקרה תקופתית במהלך תקופת רישוי קיים ,בבי"ח הגריאטרי ,ע"י צוות מחוז
מרכז .הבקרה היתה "בקרת פתע".

.2

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

.3

המנהל/ת הרפואי/ת  :ד"ר ספיר אלכסנדר מ.ר.22347.

להלן הרכב הצוות ותחום בקרתו:
.4
ד"ר גולץ ילנה ,רופאה אחראית בקרה  -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.

* רוקחות

-

מר רווה ערן ,רוקח בקרות.

כללי:
"בית מרפא גנים" הינו מוסד ותיק שקיים  42שנה .המוסד מוכר ע"י משרד
הבריאות ומשרד הרווחה והוסמך לטפל בדיירים סיעודיים ,תשושי נפש ותשושים
)נכים צעירים(.
לבי"ח רישיון ל 148 -מיטות מהן:
סה"כ מיטות במח' סיעודיות118 :
סה"כ מיטות במח' תשושי נפש30 :
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תאריך13.11.2017 :

בית אבות בית מרפא גנים ) ( 23701
צוקרמן  41גדרה
תאריך הבקרה17.10.2017 :

סימוכין500039671 :

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

מס'
מס'
Ýé
 ÔçÜ×Þמיטות מאושפזים
בפועל
 ÓáÕÞÑברישוי
30
37
סיעודית א
33
39
סיעודית ג
34
42
סיעודית ד
27
30
מחלקה ב
124
148

מס'
סיעודיים

מס'
תשושי
נפש

מס'
סיעודי
מורכב

בבי"ח
מס'
מס'
שיקומים תשושים כללי

30
33
34
97

27
27

0

0

סה"כ שהו במחלקות  124מאושפזים בפועל.
להלן תמהיל המאושפזים לפי הגורמים המממנים הבאים:
 106מטופלים במימון משרד הבריאות.
 8מטופלים במימון פרטי.
 10מטופלים במימון גורם אחר.
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0

0
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בית אבות בית מרפא גנים ) ( 23701
צוקרמן  41גדרה
תאריך הבקרה17.10.2017 :

תאריך13.11.2017 :
סימוכין500039671 :

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.04.05.2018 :

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

נקודות נוספות לציון:
נכון ליום הבקרה המוסד סגור לאשפוז דיירים חדשים.

כעת במחלקות משרד הבריאות שוהים  124דיירים ,מתוכם  106דיירים במימון משרד
הבריאות 10 ,דיירים במימון משרד הרווחה ו 8דיירים במימון פרטי.
דווח כי במחלקות של משרד הרווחה שוהים  79דיירם מתוכם  6דיירים במימון משרד
הבריאות.
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 בית מרפא גנים ) ( 23701
צוקרמן  41גדרה
תאריך הבקרה17.10.2017 :

תאריך13.11.2017 :
סימוכין500039671 :
נספח א'

הערכת הבקרה לפי תחומים
)(6
טוב מאוד
94-100

)(5
כ.טוב מאוד
87-93

רפואה
סיעוד

X

תזונה

X

פיזיותרפיה

X

ריפוי בעיסוק

X

עבודה סוציאלית

X

)(4
טוב
80-86
X

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

בריאות הסביבה
רוקחות

X

* -לא בוצעה בקרה בתחומים הבאים  :בריאות הסביבה.
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)(1
נכשל
0-65

לשכת בריאות מחוז מרכז

בית אבות בית מרפא גנים ) ( 23701
צוקרמן  41גדרה
תאריך הבקרה17.10.2017 :

תאריך13.11.2017 :
סימוכין500039671 :

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

* רפואה83% :
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:
מוסד ותיק ,נמצא בבניין רב קומתי .בקומת הקרקע נמצאות מחלקה סיעודית ומחלקה
לתשושי נפש )בהתאם מחלקה סיעודית א' ומחלקה ב'(.
בקומה הראשונה עוד שתי מחלקות סיעודיות )סיעודית ג' וד'(.
בקומה השנייה נמצאות שתי מחלקות השייכות למשרד הרווחה )מחלקות ה' ומחלקה
ו'( ,בהם מתגוררים נכים צעירים.
בקומה השלישית חדר רופאים וחדר פיזיותרפיה.
למוסד גינה ירוקה מטופחת עם פרחים ועצים.
הבקרה התייחסה לפעילות המחלקות הסיעודיות ותשושי נפש בלבד.
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לשכת בריאות מחוז מרכז

בית אבות בית מרפא גנים ) ( 23701
צוקרמן  41גדרה
תאריך הבקרה17.10.2017 :

תאריך13.11.2017 :
סימוכין500039671 :

כוח אדם:
המנהל הרפואי במוסד חדש -מומחה בגריאטריה,
כמו כן עובדים  4רופאי בית.
מומחית בפסיכיאטריה מגיעה למוסד באופן קבוע פעם בשבוע ונותנת מענה בתחום
מומחיותה.
הכוננות במחלקות מחולקת בין הרופאים.

החוזקים בעבודת הרפואה:
איכות הרשומה בקבלה הרפואית של המטופל
* הקבלה הרפואית איכותית ומלאה .כוללת אנמנזה מפורטת.
* רשימת האבחנות מעודכנת.

מעקב רפואי שוטף
* התייחסות מקצועית להופעת פצעי לחץ ,טיפול ,תיעוד ומעקב שוטף.

פעילות צוות רב מקצועי במחלקה
* נערך דיון בישיבות צוות רב מקצועי על הגבלות פיזיות למטופלים.

תחומים הטעונים תיקון ושיפור:
קשר עם משפחות
* יש לקיים שיחות עם בני משפחות המטופלים על שינויים במצב המטופל ולתעד את השיחות ברשומה הרפואית.
לא נמצא תיעוד שיחות עם משפחה של דייר אשר תפקודו הדרדר והועבר ממחלקה לתשושי נפש למחלקה
הסיעודית.

מעקב רפואי שוטף
* יש להקפיד לתעד בהפניה לבי''ח כללי את הממצאים הרלוונטיים לסיבת ההפניה .לא נערכה בדיקה פיזיקלית
מתאימה במקרה של ירידה חדה של ) HBבדיקה רקטלית לשלילת דימום ממערכת עיכול(.
* יש לציין את מצב העור של החולה בהפניה למיון.
* לכל שינוי בטיפול הרפואי יש לתת נימוק והסבר ברשומות הרפואיות " -מעקב שוטף" )נוהל  ,1.3.1סעיף (5.2.1

הוראות רפואיות והוראות למתן תרופות
* יש לשפר את ההתייחסות ל  ) POLYPHARMACYריבוי תרופות(.
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בית אבות בית מרפא גנים ) ( 23701
צוקרמן  41גדרה
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תאריך13.11.2017 :
סימוכין500039671 :

* יש לציין במעקב השוטף את הנימוק לצורך בתרופות .בביקורת תרופות מומלץ להפסיק טיפולים מיותרים.
* יש להקפיד על תיעוד הנימוקים המקצועיים למתן תרופות להרגעה/שינה.

בדיקה תקופתית אחת ל  3 -חודשים
* בבדיקה תקופתית רפואית יזומה יש לבדוק את הדיירים ולהתייחס לשינויים בתקופה האחרונה  .לא נמצאה
התייחסות להידרדרות תפקודית של דייר.

דו"ח אירוע חריג
* יש לשפר את ההתייחסות לאירועים חריגים .אחרי כל אירוע חריג מומלץ לבצע בירור ,דיון והפקת לקחים על מנת
למנוע אירועים דומים.
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תאריך הבקרה17.10.2017 :
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תאריך13.11.2017 :
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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:
במקום התחילו תהליכי שיפוץ אך עוד ארוכה הדרך .החדרים צפופים מאוד .הצפיפות
מקשה על הטיפול בדיירים מקשה על שמירה על פרטיות .הצוות עושה מאמצים רבים
לשמור על פרטיות ועל בטיחות הדיירים.
נבנה כלי בקרה פנימית ונערכות בקרות יזומות לאורך היממה מדי יום .כל חברי
הצוות הרב מקצועי שותפים לביצוע הבקרות.
בשתי מחלקות האחיות האחראיות הן אחיות מעשיות .יש לפעול למינוי אחיות
מוסמכות לתפקיד.
האחות הראשית בעלת ידע בתחום הגריאטריה עובדת בשיתוף פעולה עם סגינתה ועם
הצוות הרב מקצועי.
עמוד  10מתוך 28
רח' הרצל  ,91רמלה  72430ת.ד.
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לשכת בריאות מחוז מרכז

בית אבות בית מרפא גנים ) ( 23701
צוקרמן  41גדרה
תאריך הבקרה17.10.2017 :

תאריך13.11.2017 :
סימוכין500039671 :

הטיפול הסיעודי ניתן ברמה טובה.

החוזקים בעבודת הטיפול סיעודי:
כללי
* האח/ות הראשי/ת בעלת ידע וניסיון מקצועי בתחום גריאטריה.
* מתקיימת פעילות חברתית מחוץ למוסד אשר תורמת לשיפור איכות חיי המטופלים.
* קיימים תהליכי בקרה פנימיים תקופתיים הנעשים באופן שיטתי ומובנה.
* הוכשרו נאמני נושא בתחומים :מניעת עצירות ,מניעת כאב ,מניעת פצעים ומניעת זיהומים .נערכו שתי הדרכות
מרוכזות בשני נושאים :מניעת כאב ומניעת זיהומים.
* נעשה עיבוד נתונים בתחום מניעת עצירות.
* דיירי הבית יוצאים מחוץ למוסד באופן יזום למקום בילוי בליווי משפחותיהם.

עדכון מקצועי
* קיימים נאמני נושא ברמה מחלקתית וברמה מוסדית.
* מתקיימת פעילות חת"ש בהיקף רחב.

מניעת זיהומים
* קיים תיעוד של חיסוני הצוות לדלקת כבד נגיפית מסוג  Bובדיקות מנטו עדכניות.

תחומים הטעונים תיקון ושיפור:
כוח אדם
* יש להקפיד על נוכחות אחות בכל מחלקה במשמרת לילה ,כפי שנדרש על פי הנהלים.
* בראש כל מחלקה צריכה לעמוד אחות מוסמכת בהתאם לדרישות הנוהל.

אומדן סיעודי ורישום אנמנזה
* בכל מעבר של דייר במסגרת האישפוזית ובין מחלקות יש לערוך דיון בצוות לפני ההעברה ולערב את משפחת
הדייר בתוכנית ההעברה.

תכנית טיפול בקבלה לאשפוז
* יש לבנות תכנית למניעת התפתחות פצעי לחץ.

מעקב סיעודי
עמוד  11מתוך 28
רח' הרצל  ,91רמלה  72430ת.ד.
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לשכת בריאות מחוז מרכז

בית אבות בית מרפא גנים ) ( 23701
צוקרמן  41גדרה
תאריך הבקרה17.10.2017 :

תאריך13.11.2017 :
סימוכין500039671 :

* מעקב אחר הבעיות שזוהו והמשך טיפולן לוקה בחסר.
* בדיווח הסיעודי דווח על בעיות מטופל לא נמצאה התייחסות לבעיה בהמשך הדיווחים .יש לערוך הדרכה בכל
הקשור לרישום ודיווח.

תרופות
* יש להקפיד על ניהול תרופות נרקוטיות )טוקסיקה( כפי שנדרש ע"פ הנוהל.
* נצפה ארון תרופות לא נעול מפתחות הנרקוטיקה נמצאו בארון .יש לערוך הדרכה לגבי ניהול ארון הנרקוטיקה.

הבטחת הסביבה
* רישום המסקנות בדוחות אירוע חריג הוא חלקי ואינו מספק.
* נצפה מד חום טמפרטורה שבור בחדר האוכל .יש לוודא תקינות מד החום ולוודא שהטמפרטורה מתאימה לצרכי
הדיירים.
* באירוע חריג יש להסיק מסקנות לא רק לאירוע עצמו אלא להפיק לקחים רוחביים גם כן.

תקשורת
* בכל זיהוי בעיית שמיעה יש לדון בכך בצוות הרב מקצועי ולדון על אפשריות התערבות.

עמוד  12מתוך 28
רח' הרצל  ,91רמלה  72430ת.ד.
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לשכת בריאות מחוז מרכז

בית אבות בית מרפא גנים ) ( 23701
צוקרמן  41גדרה
תאריך הבקרה17.10.2017 :
* תזונה:

תאריך13.11.2017 :
סימוכין500039671 :

87%

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

תיאור כללי:
מטבח מקבל אוכל מוכן לארוחת צהריים ומנה מורכבת לארוחת ערב
ובנוסף מצרכים להכנת כל הארוחות מספק מזון חיצוני.

כוח אדם:
במוסד עובדות דיאטנית ראשית וותיקה במוסד ודיאטנית נוספת.
הדיאטנית הראשית אחראית על המחלקות הסיעודיות ותשושי נפש עובדת  25שעות
שבועיות.
הדיאטנית הנוספת אחראית על מחלקות הרווחה ובנוסף מבצעת את הבדיקות להבטחת
איכות בכל המוסד מקדישה כ 5-שעות שבועיות לעבודה במחלקות הסיעודיות ותשושי
הנפש.

החוזקים בעבודת התזונה:
כללי
* דיאטנית עברה הכשרה בנושא הערכת ראש צוואר והחלה ביישום.
* נרכש ציוד חדש למטבח.
* החלו בביצוע בקרות פנימיות.
* חזרו לבצע פרוייקט למניעה וטיפול בעצירות.
עמוד  13מתוך 28
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לשכת בריאות מחוז מרכז

בית אבות בית מרפא גנים ) ( 23701
צוקרמן  41גדרה
תאריך הבקרה17.10.2017 :

תאריך13.11.2017 :
סימוכין500039671 :

* מיחשוב התקשורת בין הדיאטנית למנהל המטבח הושלם.
* דיאטנית ראשית משתתפת בישיבות צוות הנהלה.

תחומים הטעונים תיקון ושיפור:
איכות ובטיחות המזון
* לפחות אחת לרבעון יש לבצע תצפית של דיאטנית בארוחת ערב.
* בנוסף יש לבצע תצפיות גם בשאר הארוחות ולהקפיד על איתור ותיקון ליקויים במידה ונמצאו.

גודלי מנה/גיוון
* לאחר הגשת המנות הטחונות נשארה כמות גדולה מאוד של בשר טחון  -יש לבדוק כמה נטחן וגודל מנה נדרש
להגשה.

רשומות מחלקתיות
* יש לעדכן ריכוז מרקמי מזון למטופלים.
* נוהל פנימי רב מקצועי להגשת מזון בתהליכי בנייה סופיים .לאחר סיומו יש לבצע הדרכת הצוות בנושא.

הגשת ארוחות צהריים  -תצפית
* יש להרחיב טווח הזמנים בין הארוחות.
* הגשת ארוחת צהריים  -שלושת המנות הבשריות היו באותה תבנית בעגלת החימום מה שגרם לערבוב הרטבים
ובשל כך גם הטעמים.

התנהלות הטיפול התזונתי מטופל במצב תזונתי לא תקין  -תיעוד ומעקב
* יש לערוך עדכון אבחנות חצי שנתי למטופל בהתאם לנוהל 5.0.2

יישום והלימה
* חלוקת ארוחת צהריים בוצעה ללא התייחסות לרשומות הדיאטנית .מטופלת קיבלה מנה רגילה כאשר נרשם אצל
הדיאטנית מרקם רך -לשאלתינו מחלקת האוכל ענתה שזה מה שאותה מטופלת אוהבת.

עמוד  14מתוך 28
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לשכת בריאות מחוז מרכז

בית אבות בית מרפא גנים ) ( 23701
צוקרמן  41גדרה
תאריך הבקרה17.10.2017 :
* פיזיותרפיה:

תאריך13.11.2017 :
סימוכין500039671 :

94%

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

כוח אדם:
מנהל השרות עובד במקום כ 20שנה .בנוסף אליו עובדים במקום עוד 3
פיזיותרפיסטים ,כאשר אחד מהם החל לעבוד במקום לפני כחצי שנה .עוד שתי פיזי
ותרפיסטיות נמצאות בחופשה  .השרות ניתן שישה ימים בשבוע ,משעות הבוקר עד אחר הצהריים .בחלק מן
השעות ,הפיזיותרפיסטים מטפלים גם בדיירים
ממחלקות צעירים הקיימות בבניין.

החוזקים בעבודת הפיזיותרפיה:
ארגון השרות
* מונה פיזיותרפיסט אחראי לכל מחלקה.
* קובץ הנהלים של משרד הבריאות מוכר לכלל העובדים.
* קיים רישום מרוכז של הטיפולים הניתנים מידי יום.
* מתבצעות פעילויות מיוחדות לקידום איכות הטיפול.
* מנהל השרות במקום ותיק ומנוסה בתחום הגריאטריה ובוגר קורס על בסיסי בגריאטריה.

אבחון פיזיקלי
עמוד  15מתוך 28
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לשכת בריאות מחוז מרכז

בית אבות בית מרפא גנים ) ( 23701
צוקרמן  41גדרה
תאריך הבקרה17.10.2017 :

תאריך13.11.2017 :
סימוכין500039671 :

* האבחון הפיזיקלי הראשוני מתבצע תוך  5ימים מקבלת המטופל.

טיפול בקבוצה
* טיפול בקבוצה מתקיים בכל המחלקות ,ביום ושעה קבועים .בחירת המשתתפים בקבוצה נעשית על פי מדדים
מקצועיים.

מעקב פיזיקאלי ותיעוד הערכה תקופתית
* רישום המעקב מתבצע בתדירות הנדרשת.

טכנולוגיה לישיבה וניידות
* לאחרונה נכתבו פרוטוקולים חדשים להגבלת תנועה ואחת לשלושה חודשים ,מתקיימת ישיבה בנושא.

הדרכה ,השתלמות ותקשורת בין צוותית
* הפיזיותרפיסטים ,ע"פ תפקידם ,משתתפים בישיבות צוות רב תחומיות.
* מהל השרות ,העביר יום הדרכה במסגרת קורס מטפלות שהתקיים במקום.
* הועבר חת"ש לכל הצוות בנושא "סביבה בטיחותית ומניעת נפילות" .יש תיעוד כנדרש.
* רשימות ההליכה במחלקות ,מלאות.

ציוד טיפולי
* קיים ציוד טיפולי כנדרש בנוהל.

ציוד ואביזרי עזר לניידות
* הצוות הודרך לשימוש נכון במנוף ובוצעה ההזמנה לרכישת מנוף עמידה.

תחומים הטעונים תיקון ושיפור:
טיפול פרטני
* נמצאו מקרים ,בהם תוכנית הטיפול המומלצת אינה מתקיימת.

מעקב פיזיקאלי ותיעוד הערכה תקופתית
* נמצאו תיקים בהם תוכנית הטיפול הכתובה היתה כללית ואינה תואמת את מצבו הפרטני של הדייר ובנוסף,
מעקבים בהם לא עודכנה תוכנית הטיפול בהתאם למצב הדייר.
* בטופס הבדיקה הפיזקלית יש להקפיד על רישום מטרות טיפול תיפקודיות וייחודיות לכל דייר.

טכנולוגיה לישיבה וניידות
עמוד  16מתוך 28
רח' הרצל  ,91רמלה  72430ת.ד.
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לשכת בריאות מחוז מרכז

בית אבות בית מרפא גנים ) ( 23701
צוקרמן  41גדרה
תאריך הבקרה17.10.2017 :

תאריך13.11.2017 :
סימוכין500039671 :

* נמצאו מספר מקרים בהם השולחנות בחדר האוכל אינם מותאמים ליושב בכסא הגלגלים ודיירים אשר יושבים עם
ציוד ישיבה/כסאות גלגלים ,בלויים.
* במחלקה ג' 16 ,דיירים יושבים עם אמצעי הגבלה ובמחלקה ד' 10 ,דיירים יושבים עם אמצעי הגבלה מסוגים
שונים.

הערות לסיכום:
מנהל שרותי הפיזיותרפיה ,הגיע במיוחד ביום הבקרה ,באמצע ארוע משפחתי  ,עקב
החשיבות שרואה בעבודתו במקום ועל כך תודה לו.

עמוד  17מתוך 28
רח' הרצל  ,91רמלה  72430ת.ד.
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לשכת בריאות מחוז מרכז

בית אבות בית מרפא גנים ) ( 23701
צוקרמן  41גדרה
תאריך הבקרה17.10.2017 :
* ריפוי בעיסוק:

תאריך13.11.2017 :
סימוכין500039671 :

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:
במוסד שלוש מחלקות סיעודיות ומחלקת תשושי נפש.
ביום הבקרה נבדקו כל מחלקות המוסד ונדגמו מחלקות סיעודיות ג' וד'.
המוסד לקראת שיפוץ מבני.

כוח אדם:
מנהלת שרות הריפוי בעיסוק והתעסוקה פרשה מעבודתה לפני כשבועיים .מחליפה
אותה ,זמנית ,המרפאה בעיסוק השניה במוסד ,עד להגעת מרפאה בעיסוק חדשה אשר
תמלא תפקיד זה )ואמורה להחל את עבודתה במקום בעוד כחודשיים(.
המרפאה בעיסוק עובדת במוסד מזה חמש שנים ,ארבעה בקרים בשבוע  27 -שעות
שבועיות )בתוספת זמנית של שעות וימי עבודה(.
ארבע מדריכות תעסוקה מפעילות את דיירי ארבע המחלקות  105 -שעות שבועיות
בסהכ'.

החוזקים בעבודת הריפוי בעיסוק:
כללי
* המרפאה בעיסוק מעמיקה את הכרותה עם דיירי המחלקות בהן החלה לטפל מאז היא מרפאה בעיסוק יחידה
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במוסד.

הערכה בקבלת מטופל  -קבלת מטופל חדש ע"י מרפא/ה בעיסוק
* מתבצעות הערכות ראשוניות לכל דייר חדש.

הערכת מעקב בקבלת מטופל
* מתקיימים מעקבים תקופתיים הכוללים מטרות טיפול עדכניות.

ישום תכנית הטיפול
* המרפאה בעיסוק מתמודדת עם ניהול השרות ,הכוונת מדריכות התעסוקה והכרת דיירי המחלקות בהם לא
טיפלה בעבר .היא מטפלת טיפולים פרטניים בדיירים )סנסומוטורים ,קוגנטיבים ותפקודים( .כמו כן היא מפעילה
מספר קבוצות טיפוליות רוחביות )קוגנטיביות-חברתיות וגם גרייה חושית(.
* מותאמים סדים ואביזרי עזר תפקודיים בהתאם לצורך.

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

פעילות בתעסוקה
* הדיירים מופעלים שישה בקרים בשבוע ו  1-5פעמים גם בשעות אחר הצהריים ,במחלקות השונות  -בידי
מדריכות התעסוקה ,הצוות הפרהרפואי ,צוות המוסד ומפעילים חיצונים.
* פעילות הדיירים מגוונת ומותאמת לתמהיל הדיירים המחלקתי ,לצרכיהם וליכולותיהם של הדיירים .מדריכות
התעסוקה משתפות את הדיירים בבחירת הפעילויות המועדפות עליהם.
* פעילות הדיירים כוללת גם חוגים רוחביים המונגשים שפתית ותרבותית וגם חוגים ייעודיים )חוג ציור ,חוג עיסת
נייר,מקהלה וחוג דרמה( .השבוע הוצגה במתנס' העירוני תערוכת ציורים של הדיירים וכובעי עיסת נייר שיצרו,
מקהלת המוסד וחוג הדרמה הופיעו בפני הקהל הרחב.
* מתקיימת במוסד פעילות חוץ מחלקתית וחוץ מוסדית קבועה .הדיירים יוצאים אחת לרבעון לבית קפה או מסעדה
בליווי הצוות ומשפחות הדיירים .כמו כן ,מתקיימת במקום פעילות בינדורית ותרבותית שוקקת עם הקהילה סביב.

תנאים פיזיים וסביבה
* במוסד מכון ריפוי בעיסוק מרווח ומאובזר .למדריכות התעסוקה חדר רחב ידיים לאיחסון ציוד התעסוקה ובו מקום
להכנה לפעילויות.
* לוחות הפעילות המחלקתיים חודשו .בכל מחלקה לוחות התמצאות דו לשוניים ,קישוט סביבתי אקטואלי ותצוגת
עבודות דיירים.
* המוסד מוקף בחצר ובה פינות ישיבה מסודרות ,בית כנסת וכלובי חיות .לאחרונה הוקמה בחצר חצר פעילה )עם
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משחקים מובנים(.

ציוד ואביזרים
* קיים ציוד מגוון לטיפול בריפוי בעיסוק ולצורך הפעלת הדיירים בתעסוקה.

הדרכה ותקשורת
* מתקיימות הדרכות קבוצתיות ופרטניות למדריכות התעסוקה .התקיימו הערכות עובד שנתיות למדריכות
ולמרפאה בעיסוק )אשר לא היתה אז מנהלת השרות( .נבנו נהלים פנימיים לשרות הריפוי בעיסוק והתעסוקה
במוסד .נבנה גם טופס להדרכת עובד חדש המחל את עבודתו במוסד.
* המרפאות בעיסוק משתתפות באופן קבוע בישיבות הצוות הרב מקצועיות ומשקפות גם את תחום עיסוק הדייר.
* שתי המרפאות בעיסוק הדריכו מספר הדרכות בקורס מטפלים מוסדי.

העשרה ונהלים
* המרפאה בעיסוק השתלמה בקורס שיקום ראייתי ובקורס פליאטיבי פנימי .מדריכת תעסוקה אחת סיימה לא
מכבר קורס מדריכי תעסוקה בגריאטריה וחברתה מתחילה קורס דומה בחודש הקרוב .בנוסף ,יצאו המדריכות לימי
עיון שוטפים בתחום עיסוק הדייר בשנה החולפת.
* התקיימו במוסד מספר פרוייקטים מיוחדים  :פרוייקט העצמת הדייר אשר נפרש לאורך השנה כולה וכלל מכלול
רב של ארועים ,פרוייקט לאיתור צרכי הדיירים )התאמת אביזרי עזר תפקודיים( ופרוייקט רחב אשר כוון לשימור
הציוד התעסוקתי.

תחומים הטעונים תיקון ושיפור:
הערכת מעקב בקבלת מטופל
* יש להקפיד על רישום הרצף הטיפולי בריפוי בעיסוק ,בהתאם להדרכה שניתנה ביום הבקרה.

הכרת מטופל חדש ע"י מדריכ/ת תעסוקה
* יש לדאוג לצמצום הפערים אשר התגלו ברישומי התעסוקה באחת המחלקות )בניית תוכנית פעילות ראשונית,
רישום מעקב חודשי ראשון ,רישום פעילות נושא שבועי כנדרש(.

תנאים פיזיים וסביבה
* חדרי האוכל ,המשמשים גם לפעילות ,במחלקות הסיעודיות צפופים.

ציוד ואביזרים
* כאשר תחל מרפאה בעיסוק נוספת את עבודתה במוסד  -יהיה על שתי המרפאות בעיסוק לקיים ישיבות צוות
ריפוי בעיסוק בתדירות הנדרשת.
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הדרכה ותקשורת
* על המרפאה בעיסוק להיות שלובה בהדרכת הצוות הרב מקצועי )החתש'(.

הערות לסיכום:
המוסד בתקופת מעבר בין סיום תפקידה של מנהלת שרות הריפוי בעיסוק והתעסוקה
הפורשת לקליטת מנהלת שרות חדשה.
את תפקיד מנהלת השרות ממלאה זמנית המרפאה בעיסוק השניה אשר עובדת במוסד.
בבקרה זו נבדקו תוצרי עבודת שתי המרפאות בעיסוק בחודשים אחרונים )הפורשת
והנוכחית( ,לצד עבודת מדריכות התעסוקה בתחום עיסוק הדייר.
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95%

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:
השרות הסוציאלי במוסד מונה  2עובדים סוציאלים -מנהלת השירות בעלת ותק מוסדי
רב של  23שנה והעו"ס השני כשנתיים במוסד .קיימת חלוקה של המחלקות בין שני
העו"סים .שני העו"סים עובדים במשרה מלאה ואחראים גם על מחלקות של תשושים.
בנוסף עובדת במוסד גם פסיכותרפיסטית אשר מעבירה הדרכות לצוות וטיפולים
אישים לדיירים .לשרות הסוציאלי חדר משותף מאובזר כנדרש .רשומת העו"ס
ממוחשבת.

החוזקים בעבודת העבודה סוציאלית:
כללי
* הצוות הבכיר של המוסד מבצע בקרות פנימיות לתיקון ליקויים.
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קבלת מטופל והסתגלות
* מבצעת את תהליך הקליטה ,המעקב וההסתגלות במקצועיות רבה.
* העו"ס שותפה בצוות החשיבה לגבי הדייר טרום הגיעו למוסד -שיבוץ במחלקה ,חדר וכד'.

פעילות מקצועית של העובד הסוציאלי
* נבנה נוהל להדרכת עובדים חדשים במוסד ,אך טרם הוחל בישומו .יש להתחיל את ההדרכה בהקדם.

פעילות העו"ס בתחום הקבוצתי והקהילתי
* מפתחת יוזמה ייחודית בתחום פעילות קהילתית.
* שותפה ומעורבת בפעילות התרבותית  -חברתית.
* קיימת פעילות התנדבותית ענפה במוסד -ממגוון קבוצות )חיילים ,תלמידים( למגוון מטרות )אישי ,קבוצתי(.
* העו"ס מקיימת פעילות קבוצתית לדיירים סביב תחומי עניין משותפים -יפויי כח רפואים.
* צוות המוסד פועל בצורה נרחבת לשילוב דיירי המוסד בפעילויות בקהילה  .ראוי לציון.

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

טיפול תומך במטופל ובמשפחה
* מטפלת בחולה הנוטה למות ,במשפחתו ובצוות עפ"י הנוהל.
* במוסד קיימת ועדה לטיפול הפליאטיבי ,חברי הוועדה עברו קורס הכשרה בנושא ומקיימים פעילות מקצועית
נרחבת בנושא בצורה מקיפה ומעמיקה .ראוי להערכה.

עבודת הצוות הרב מקצועי
* מתקיימים באופן שוטף תהליכי העברת מידע ושיתוף פעולה בין העו"ס לבין הצוות המקצועי לשיפור רווחת
המטופל.
* העו"ס תורמת מעולם הידע המקצועי שלה לפיתוח ולהעשרת הצוות הרב מקצועי.
* מתקיים ארגון יעיל של ישיבות צוות רב מקצועי )תכנון ,תיעוד ,מעקב(.
* העו"ס לוקחת חלק פעיל בישיבות הצוות הבכיר.
* קיימת תוכנית הדרכה מגוונת לצוות המטפל ,העו"ס שותפה במגוון נושאים -מאפיינים של דיירים ניצולי שואה,
מניעת התעמרות.

הבטחת תנאים לעבודת העובד/ת הסוציאלי/ת
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* מתקיימים תנאים סביבתיים המאפשרים עבודה נאותה.
* העו"ס משתתפת בימי עיון והשתלמויות.
* התקינה תואמת את דרישות הנוהל.

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

תחומים הטעונים תיקון ושיפור:
פעילות העו"ס בנושא "חוק זכויות החולה"
* יש להקפיד על בדיקה מתמדת של זכויות ורצונות הדיירים באשר לשהותם במוסד.

פעילות העו"ס בתחום זקנים נפגעי התעמרות
* יש להגביר את המודעות והעירנות לאירועים שיש בהם חשד למעורבות של אלימות מכל סוג.
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93%

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 במחלקה שמירה על סמים במחלקה,פנקס ומרשם ,מתן סם למטופלהזמנתסמים ,טפסי רישום ועריכת בקרה
-

תיאור כללי:
מוסד ובו  4מחלקות.

כוח אדם:
במקום עובד רוקח בהתאם לתקן השעות.

תחומים הטעונים תיקון ושיפור:
אחסון תרופות במחלקות אשפוז
* יש לודא ארון תרופות נעול בכל עת .

אחסון תרופות בקרור במחלקות אשפוז
* יש לדאוג לכיול אוגרי הטמפרטורה במוסד.
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לשכת בריאות מחוז מרכז

בית אבות בית מרפא גנים ) ( 23701
צוקרמן  41גדרה
תאריך הבקרה17.10.2017 :

תאריך13.11.2017 :
סימוכין500039671 :

נספח ג'
תקן מול מצבה  -כוח אדם מקצועי  -רפואה סיעוד ומקצועות הבריאות
ל 148 -מיטות ברישוי ול 124-מיטות בפועל

רופא/ה
אח/ות
אח/ות מעשי/ת
אח/ות מוסמכ/ת
אח/ות ראשי/ת
סגנית אחות
כח עזר
עובד/ת סוציאלי/ת
פיזיותרפיסט/ית
מרפא/ה בעיסוק
מדריכ/ת תעסוקה
דיאטנ/ית
רוקח/ת
קלינאי/ת תקשורת
1
3
4
10

3
4

10

תקן כוח אדם
נדרש מינימלי
ברוטו

כוח אדם בפועל
ברוטו

פער

פער באחוזים

2.04
24.65
0.00
24.65
1.00
0.33
52.64
1.48
1.89
0.77
2.14
0.74
0.30
16.45

2.38
25.04
11.91
13.13
1.00
0.34
66.07
1.69
2.72
0.74
2.86
0.82
0.23
17.61

0.34
0.39

16.96
1.59

-11.51
0.00
0.00
13.43
0.21
0.83
-0.02
0.72
0.08
-0.07
1.16

-46.72
0.00
0.02
25.51
14.26
44.07
-3.55
33.64
11.42
-25.37
7.10

חישוב התקן הוא בשעות שבועיות ולא באחוזי משרה .למקצועות,קלינאי/ת תקשורת.
אחיות = מעשיות  +מוסמכות.
אחיות מוסמכות כולל בתוכו את תפקידי הניהול הסיעודי.
שעות יעוץ ותקינה לחודש.
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לשכת בריאות מחוז מרכז

בית אבות בית מרפא גנים ) ( 23701
צוקרמן  41גדרה
תאריך הבקרה17.10.2017 :

תאריך13.11.2017 :
סימוכין500039671 :

נספח ג'
תקן מול מצבה  -כוח אדם מנהלי ומשקי
ל 148 -מיטות ברישוי ול 124-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

8

תקן כוח אדם
נדרש מינימלי
ברוטו

כוח אדם בפועל
ברוטו

פער

פער באחוזים

1.00

1.00

0.00

0.00

1.33
1.02
1.00
1.00
4.08
6.42
0.68
0.36
1.33

1.33
2.00
1.00
1.00
4.10
7.00
0.70
0.00
2.00

-0.00
0.98
0.00
0.00
0.02
0.58
0.01
-0.36
0.66

-0.18
96.07
0.00
0.00
0.49
9.03
1.80
-100.00
50.10

 8חצרן/גנן שירות קנוי.
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לשכת בריאות מחוז מרכז

בית אבות בית מרפא גנים ) ( 23701
צוקרמן  41גדרה
תאריך הבקרה17.10.2017 :

תאריך13.11.2017 :
סימוכין500039671 :

נספח ד '
רמת איכות הטיפול
 0.00:מתאריך 30.08.2016:
ניקוד אחרון לפי בקרה אחרונה
73.50
ניקוד מותאם אחרון לפי בקרה אחרונה :
שיוך לפרוגרמה חדשה על פי הצהרת המוסד :
זמן הרישוי טרם הבקרה הנוכחית  24:חודשים תאריך סיום הרשיון 15.11.2018 :
התאמת המחלקה לתשושי נפש לתנאי המכרז:כן
תאריך הבקרה 17.10.2017 :
התאמת המחלקה לתשושי נפש לתנאי המכרז לפי הבקרה הנוכחית  :לא רלוונטי

ניקוד

אמות מידה לרמת איכות הטיפול
סכום ציוני הבקרה

25.50

בריאות הסביבה

5.00

שיעור אחיות עם קורס על בסיסי בגריאטריה

3.00

שיעור אחיות עם תואר אקדמי

0.00

קורסים\עדכון ידע לצוות

4.00

חת"ש צוות בין  8-24שעות שנתיות

0.00

חת"ש צוות מעל  24שעות שנתיות

2.00

מומחיות רופא הבית

0.00

יועצים

4.00

נאמני נושא ועברו הכשרה כנדרש

3.00

הדרכה מרוכזת ב 2-תחומים לפחות

3.00

עיבוד נתונים בתחום  1לפחות

2.00

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(

59.50
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