גירסה 00001:
תאריך ראשון הפצה לאינטרנט03.03.2016 :
תאריך אחרון הפצה לאינטרנט03.03.2016 :

דו"ח בקרה מיום 20.01.2016
במוסד :נוה שמחה
בישוב :ירושלים ,מחוז ירושלים

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

לשכת בריאות מחוז ירושלים

תאריך25.02.2016 :

לכבוד
ד"ר רודוי אולגה
מנהל/ת רפואי/ת
נוה שמחה )קוד מוסד (23707
סורוצקין 1
ירושלים 91150

סימוכין500038939 :

ד"ר נכבד/ה,
הנדון :סיכום הבקרה ב"נוה שמחה" מיום 20.01.2016
מצ"ב דו"ח הבקרה שנערכה במוסדכם ,ביום .20.01.2016
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 ,במייל  ,PNIOT.GERIATRYA@MOH.GOV.ILעל ביצוע תיקון התחומים
הטעונים שיפור מיידי וצפי לתיקון שאר התחומים הטעונים שיפור ,וזאת תוך חודש ימים מעת קבלת דו"ח זה,
תוך התייחסות מפורטת לממצאי הבקרה עפ"י סדר התחומים המצוין בדו"ח עצמו.
בברכה,
ד"ר בראושטיין איזבלה
גריאטר מחוז ירושלים
העתקים:
מר משה בר-סימן טוב מנכ"ל משרד הבריאות,ירושלים.
ד"ר ורד עזרא ,ראש מנהל רפואה )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 חן זמיר שטיין ,רופאה מחוזית ,לשכת בריאות ירושלים מחוז ירושלים.
ד"ר איזבלה בראונשטיין ,גריאטרית מחוזית ,לשכת בריאות ירושלים מחוז ירושלים.
גב' צפי הלל-דיאמנט ,ממונה על יישום הסטנדרטים בגריאטריה ,אגף גריאטריה ,ירושלים.
מר יוחנן סמואל ,מרכז בכיר לנתוני בקרה ואיכות בגריאטריה ,אגף גריאטריה ,ירושלים.
גב' אתי מרקוביץ ,ממונה תאום ארגון ובקרה ,אגף גריאטריה ,תל-אביב.
גב' אביגייל וייס ,מפקחת ארצית על המעונות ,משרד הרווחה.
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לשכת בריאות מחוז ירושלים

דו"ח הבקרה
תאריך25.02.2016 :
נוה שמחה ) ( 23707
סורוצקין  1ירושלים
תאריך הבקרה20.01.2016 :

סימוכין500038939 :

.1

בתאריך  20.01.2016נערכה בקרה לפני חידוש רישוי ,בבי"ח הגריאטרי ,ע"י צוות מחוז ירושלים .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 רודוי אולגה מ.ר.32045.

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

-

גברת בר לריסה ,אחות מפקחת בקרות.

* תזונה

-

גברת זהורית שייחי ,מרכזת תחום בקרה.

* פיזיותרפיה

-

גברת קפלון ענת ,מרכזת תחום בקרה.

* ריפוי בעיסוק

-

גברת קלברמן חגית ,מרכזת תחום בקרה.

* עבודה סוציאלית

-

גברת רונית ארנפרוינד ,מפקחת בקרות.

* בריאות הסביבה

-

גברת קוגן אלינה ,מפקחת בריאות הסביבה.

* רוקחות

-

גברת ענת סופר ,מרכז/ת תחום בקרה.

כללי:
בית האבות "נווה שמחה" הינו מוסד ותיק בירושלים ונותן מענה טיפולי בעיקר
לאוכלוסייה ייחודית של המגזר הדתי ולאוכלוסיה הגרה בשכונות ליד המוסד.
מדובר במוסד משולב ובו מחלקות לתשושים ועצמאים ברשיון של משרד הרווחה
ומחלקות למטופלים סיעודיים ותשושי נפש ברשיון משרד הבריאות.
בשנה אחרונה חלו שינויים בתחום הניהול במוסד.
לבי"ח רישיון ל 149 -מיטות מהן:
סה"כ מיטות במח' סיעודיות98 :
סה"כ מיטות במח' תשושי נפש51 :
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תמהיל מאושפזים:
להלן תמהיל המאושפזים במחלקות הסיעודיות/תשושי נפש:
שם מחלקה
סיעודית א
סיעודית ב*
סיעודית ג
תשושי נפש א
תשושי נפש ב
סה"כ

מס'
מס'
שם
מחלקה מיטות מאושפזים
בפועל
במוסד ברישוי
49
55
0
20
36
23
30
28
22
23
137
149

מס'
סיעודיים
48
0
32
2
1
83

מס'
תשושי
נפש
1

מס'
סיעודי
מורכב

בבי"ח
מס'
מס'
שיקומים תשושים כללי

4
28
20
49

0

0

*מחלקה בשיפוצים
סה"כ שהו במחלקות  137מאושפזים בפועל.
להלן תמהיל המאושפזים לפי הגורמים המממנים הבאים:
 97מטופלים במימון משרד הבריאות.
 41מטופלים במימון פרטי.
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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.20.01.2016 :

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

נקודות נוספות לציון:
הבקרה בתחום בריאות הסביבה בוצעה במועד אחר.
נכון ליום הבקרה אישור כיבוי לא היה בתוקף ובתוך שבוע ימים התקבל אישור חדש
בתוקף עד .26.01.2017
המבנה הפיזי של המוסד הינו ישן ,לאחרונה נעשים מספר שיפוצים במחלקות,
ביניהם איחוד מחלקה סיעודית ג' עם מחלקה סיעודית ב' ,זאת ללא ידוע לשכת
הבריאות .כתוצאה מכך נוצרה מחלקה סיעודית ב-ג הכוללת  36מיטות בפועל
וממוקמת על שטח מחלקה סיעודית ג' וחלק ממחלקה ב' .בנוסף בוצעו שיפוצים
במחלקה סיעודית א' 2-ונפתחה יחידת מטופלים סיעודיים עם הזנה אנטראלית עד-
 16מיטות .יש לציין שבשני השינויים הללו עדיין אין אישור משרד הבריאות.
המחלקות ברישיון משרד הבריאות ממוקמות בקומות שונות של המבנה ,קיימת צפיפות
רבה בשטחים הציבוריים וכן בחדרי המטופלים.
מצ"ב נספח א'  -טבלה הכוללת הערכות צוות הבקרה ,נספח ב' בו פירוט ממצאי הבקרה ,נספח ג' -פירוט כ"א
ונספח ד'  -רמת איכות הטיפול.
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נספח א'
הערכת הבקרה לפי תחומים

)(6
טוב מאוד
94-100

)(5
כ.טוב מאוד
87-93

רפואה

)(4
טוב
80-86
X

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

סיעוד
תזונה

X
X

פיזיותרפיה
ריפוי בעיסוק

X

עבודה סוציאלית

X

בריאות הסביבה
רוקחות

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

* רפואה86% :
הבקרה בתחום הרפואה כללה את הנושאים הבאים:
כללי
כוח אדם
עבודת המנהל הרפואי
קשר עם משפחות
רופא בית
איכות הרשומה בקבלה הרפואית של המטופל
מעקב רפואי שוטף
הוראות רפואיות והוראות למתן תרופות
בדיקות מעבדה
בדיקה תקופתית אחת ל  3 -חודשים
פעילות צוות רב מקצועי במחלקה
דו"ח אירוע חריג
תיקי מטופלים שעזבו את המחלקה )כולל פטירות(
רפואה מונעת ורפואה פליאטיבית
-

תיאור כללי:
המוסד לפני מספר חודשים איחד את שתי המחלקות הסיעודיות ב' וג' ללא יידוע עם
משרד הבריאות ולשכת הבריאות המחוזית.

החוזקים בעבודת הרפואה:
כללי
* ישנה התייחסות לנושאים גריאטרים.
* ישנה קלינאית תקשורת.
* ישנה יועצת פסכיאטרית.
* המנהלת הרפואית מומחית בגריאטריה.

תחומים הטעונים תיקון ושיפור:
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כללי
* ישנה התייחסות חלקית להערות קודמות.
* יש לשים לב להתאמה בין האבחנות ובדיקות הדם.
* יש לעדכן אבחנות בעיתוי המתאים.
* למעט המנהלת הרפואית ,שאר הרופאים בבית ללא התמחות בתחום.

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

פעילות צוות רב מקצועי במחלקה
* נימוק ודיון בצוות רב מקצועי על שימוש באמצעים מגבילים או אמצעים לייצוב ותמיכת המטופל כשגרת טיפול :
חלקי

רפואה מונעת ורפואה פליאטיבית
* מוודא מתן חיסונים קבועים ותקופתיים לצוות המטפל )חדש וותיק( ונותן לצוות הסברים  :לא קיים
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71%

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 מקצועיהדרכה והערכת הצוות
טיפול בכאב
מניעת זיהומים
זכויות החולה
-

תיאור כללי:
הבקרה התקיימה כבקרת פתע לחידוש רשיון בשעות הבוקר.
בסיור במחלקות נמצא כי קיימת צפיפות רבה בחדרים ובשטחים הציבוריים .רמת
הניקיון והתחזוקה בינונית.
בחלק קטן מחדרי המטופלים ישנם תמונות אישיות וחפצים פרטיים ,ארונות עם
בגדים אישיים מסודרים ,האווירה הכללית בכל המחלקות היא מוסדית.
כל המטופלים נצפו לבושים בביגוד אישי ,תואם לעונה ונקי.
כל האנשי הצוות הסיעודי לבושו מדים וענדו תגי זיהוי כנדרש.

כוח אדם:
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האחות הראשית של המוסד הינה אחות מוסמכת בעלת וותק וניסיון רב שנים
בגריאטריה וניהול צוות סיעודי.
יש אחות אחראית על תחום הדרכה וחינוך תוך שירות במוסד ,הינה אחות מוסמכת
בעלת תואר שני עם הכשרה בנושא הדרכה קלינית וגריאטריה.
סגנית אחות ראשית הינה אחות אחראית מחלקה סיעודית שמתמודדת עם מצוקת כ"א
סיעודי במחלקה ובעצמה עובדת מעל המשרה.
בכל המחלקות אחיות אחראיות מחלקה הינן אחיות מוסמכות.
במוסד עדיין אין נוכחות של אחות בכל משמרת בכל מחלקה כנדרש בנהלים ,הערה
חוזרת מבקרה הקודמת.
חסר כ 3.5 -ברוטו משרות אחיות בחישוב כלל מוסדי ,שהם כ 12% -חסר במשרות
אחיות במוסד.
רוב האחיות במוסד הינן אחיות מעשיות.

החוזקים בעבודת הטיפול סיעודי:
כללי
* למרות המבנה המיושן מורגשים המאמצים להקנות אווירה ביתית וחמה.
* במוסד אחות כללית בכל שעות היממה )חוץ משבתות( עד לשעות הערב ,הנותנת מענה לכל בעיה שתתעורר.

כוח אדם
* האח/ות הראשי/ת בעלת ידע וניסיון מקצועי בתחום גריאטריה.

עדכון מקצועי
* הוקמו ועדות מקצועיות בנושאים שונים.
* מתקיימת פעילות חת"ש בהיקף רחב.

תחומים הטעונים תיקון ושיפור:
כללי
* יש להמשיך ולקדם את התחום הפליאטיבי במוסד על פי הנדרש בנהלים.
* המחלקות שאוחדו ) סיעודית ב' וסיעודית ג' ( עדיין לא קיבלו אישור ממשרד הבריאות.

כוח אדם
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* יש להקפיד על נוכחות אחות בכל מחלקה במשמרת לילה ,כפי שנדרש על פי הנהלים.
* תקינת האחיות אינה עומדת בדרישות התקן.

אומדן סיעודי ורישום אנמנזה
* ברשומות הסעודיות ,יש להקפיד על חתימת אחות ברורה כנדרש בנוהל.
* יש להקפיד על ביצוע אומדנים סיעודיים ברישום סיעודי כנדרש.

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

תרופות
* יש להקפיד על עדכון תרופות חודשי תוך תיאום ובדיקה משותפת של רופא ואחות כנדרש על פי נוהל.
* יש להקפיד על ניהול תרופות נרקוטיות )טוקסיקה( כפי שנדרש ע"פ הנוהל.
* בתחום התרופות נמצאו הרבה ליקויים הדורשים תיקון מיידי .תחום זה דורש ריענון יסודי של נהלי משרד
הבריאות.
* יש להקפיד לקבל הוראה רפואית למתן תרופה כנדרש בנוהל משרד הבריאות.
* התרופות לא מאוחסנות במרוכז בארון התרופות או מקרר תרופות בטמפרטורה המתאימה במחלקה הסיעודית
נמצאו תרופות נרקוטיקה ללא רישום ואחסון כנדרש.

תקשורת
* בתוכנית הטיפול יש להתייחס להיבטים הקשורים לבעיות התנהגות ותקשורת בחולים הרלוונטים.
* יש להקפיד על קיום ישיבות צוות מחלקתי כנדרש על פי נוהל.
* יש להבדיל ישיבות צוות מחלקתיות המיועדות לדיון בנושאים מקצועיים בניהול האחות האחראית ,מישיבות
כלליות בניהול המנהל וגורמים אחרים.

הזנה והאכלה
* בהזנה אנטרלית המתבצעת במיטה יש להקפיד על שמירת זוית מתאימה.
* תוספי מזון-מומלץ להחזיק את כף החלוקה המקורית מחוץ לקופסה וצמודה אליה.
* יש לערוך אומדן תזונתי לכל מטופל עם ירידה בתאבון ו/או במשקל.

הפרשות
* יש לבנות תוכנית לשימור שליטה על סוגרים לחולים הרלוונטיים מעבר ללקיחתם בצורה יזומה לשירותים.
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* יש להקפיד על מעקב יציאות מסודר וביצוע התערבות בהתאם לצורך.

היגיינה אישית ולבוש
* יש להקפיד על טיפול פה ושיניים תותבות וקיום ציוד לכל מטופל.

שמירת שלמות העור
* יש לבנות תכנית למניעת התפתחות פצעי לחץ.

תנועתיות ותנוחה
* ביום הבקרה נצפו מספר גבוה של מטופלים המרותקים באמצעות הגבלה פיזית  -יש לנהל דיון חוזר עם אנשי
צוות רלוונטיים ,להציג חלופות לפתרון ולתעד את התהליך.
* יש לתעד על גבי טופס מובנה ביצוע שינויי תנוחה.
* יש להקפיד על רישום מסודר של תוכנית ההולכה ,כולל אופן ההולכה וחתימת המוליך.

עדכון מקצועי
* יש לאפשר השתתפות אנשי צוות בימי עיון והשתלמויות מקצועיות בגריאטריה ,גם מחוץ למוסד.
* יש לרענן את הנהלים הפנימיים ,להתאימם לנהלים החדשים המפורסמים ע"י אגף גריאטריה ולהטמיעם בקרב
הצוותים השונים.

הדרכה והערכת הצוות
* יש לקיים אוריינטציה לעובד חדש לפי תכנית מובנת ,להחתים את המודרך על התוכנית.
* יש להעריך עובד על פי כלי מובנה בתדירות של לפחות פעם בשנה ,להחתימו על ההערכה ולאפשר לו תגובה
בכתב.

טיפול בכאב
* אין התייחסות לנושא כאב בקבלת המטופל.
* יש להקפיד ולהשתמש בכלי אומדן כאב התואם את מצבו התקשורתי של המטופל.
* יש לאמוד ולתעד את השפעת הטיפול התרופתי לאחר מתן טיפול נוגד כאב ,באותו כלי מדידה בו בוצעה הערכה
ראשונית.
* יש לערוך אומדן כאב בתדירות המותאמת למצבם של מטופלים הסובלים מכאב.

מניעת זיהומים
* על הנהלת המוסד לספק את האמצעים והציוד הנחוצים לשמירה על היגיינה בסיסית למניעת זיהומים.

עמוד  12מתוך 35
רח' יפו  ,86ירושלים ת.ד.
טלפון 02-5314803 :פקס 02-5314804 :דוא"לYUDITH.NEHEMIA@LBJR.HEALTH.GOV.IL :

לשכת בריאות מחוז ירושלים

נוה שמחה ) ( 23707
סורוצקין  1ירושלים
תאריך הבקרה20.01.2016 :
* תזונה:

תאריך25.02.2016 :
סימוכין500038939 :

90%

הבקרה בתחום התזונה כללה את הנושאים הבאים:
כללי
כח אדם
איכות ובטיחות המזון
בדיקת התפריט השבועי  -רישום מול יישום
גודלי מנה/גיוון
רשומות מחלקתיות
הגשת ארוחות צהריים  -תצפית
התנהלות הטיפול התזונתי למטופל חדש  -תיעוד ברשומה התזונתית
התנהלות הטיפול התזונתי למטופל במצב תזונתי לא תקין  -תיעוד ומעקב
יישום והלימה
-

כוח אדם:
במוסד עובדות  2דיאטניות ,אחת מונתה כאחראית שרות ,עובדת  3ימים בשבוע סה"כ
 16ש"ש .דיאטנית נוספת החלה את עבודתה במוסד לפני מספר חודשים ,עובדת
יומיים בשבוע ,סה"כ  13ש"ש.

החוזקים בעבודת התזונה:
כללי
* הדיאטנית יצאה להשתלמות בתחום תזונה בגריאטריה.
* הדיאטנית ערכה הדרכות לצוותי המטפלים בנושא האכלה ,בתוכנית הדרכות לצוות הרופאים וסיעוד בנושא תוספי
תזונה.

איכות ובטיחות המזון
* הדיאטנית מקדמת את מערך המזון במוסד.
* הדיאטנית מנהלת תהליכי עבודה מול המטבח ,במטרה לשפר את איכות המזון ,כגון :הרכב הקציצות ,שימוש
באבקות מרק ,כמו כן נעשה תהליך של בניית תפריטים מחזוריים מתאימים למוסד.

הגשת ארוחות צהריים  -תצפית
* האכלה של המטופלים מתבצעת בצורה מכובדת ובולטת העובדה שנעשתה עבודה בנושא.
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תחומים הטעונים תיקון ושיפור:
כללי
* מומלץ לקיים פוייקט רב מקצועי הכולל פיזיוטרפיה וריפוי בעיסוק ,בתחום התאמת סביבת אכילה והאכלה.

איכות ובטיחות המזון
* תוספי תזונה ,כגון :העשרות חלבון ומזון ייעודי ,אסור שיהיו בעמדת שתייה.

בדיקת התפריט השבועי  -רישום מול יישום
* יש להקפיד ולציין בכל התפריטים ,מנות לטחינה בכל הארוחות.

גודלי מנה/גיוון
* בארוחת מנחה ,יש לבנות תפריט מגוון יותר בהתאם לעדכונים בנוהל )נספח .(500-8

רשומות מחלקתיות
* קיים ריכוז משקלים מחלקתי ,אם כי ישנן סטיות מאוד גדולות ולא הגיוניות במשקלים.
* יש לנהל תהליכי אבטחת איכות מזון והגשתו ולתעדם .מומלץ על בניית תוכנית עבודה שנתית )כדוגמת נספח
.(500-1

הגשת ארוחות צהריים  -תצפית
* במחלקת ת"נ א' נכרת המולה גדולה בזמן הארוחה ,מומלץ לחשוב על דרך לצמצם את ההמולה) .בבקרה הוצעה
אפשרות של מוסיקת רקע שקטה(
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80%

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 שתי מחלקות סיעודיות ,שתי מחלקות של תשושי נפש ,מחלקה של
תשושים ומחלקת עצמאים.

כוח אדם:
בבית החולים עובדים חמישה פיזיותרפיסטים בהיקף של  72שעות שבועיות .בימים
א'-ה' בשעות הבוקר בלבד .בחודשיים האחרונים עזבו שני פיזיותרפיסטים ונקלטה
פיזיותרפיסטית חדשה.

החוזקים בעבודת הפיזיותרפיה:
ארגון השרות
* השרות ניתן בכל מחלקות בית החולים.
* מתקיימות ישיבות צוות בשרות הפיזיותרפיה.
* מנהל השרות ותיק ומנוסה בתחום הגריאטריה .מנהל השרות סיים שלוש יחידות מתוך חמש בקורס על בסיסי
בגריאטריה.
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אבחון פיזיקלי
* האבחון הפיזיקלי הראשוני מתבצע תוך  5ימים מקבלת המטופל.

טיפול פרטני
* היקף המטופלים פרטני במחלקות סיעודיות אופטימלי.
* היקף המטופלים פרטני במחלקות תשושי הנפש אופטימלי.

טיפול בקבוצה
* סווג המטופלים בקבוצה נקבע ע"פ מדדים מובנים ומוגדרים.

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

טכנולוגיה לישיבה וניידות
* הפיזיותרפיסט מעורב בהחלטות על שימוש באמצעי הגבלה.
* מנהל השרות מעורב בהמלצה /הזמנה של ציוד.
* מנהל השרות סיים קורס בנושא טכנולוגיה לישיבה וניידות.

הדרכה ,השתלמות ותקשורת בין צוותית
* מתקיימת הדרכה פרטנית לעובד חדש.
* נמצא תיעוד לקיומה של הדרכה מובנית לכל הצוות.
* הפיזיותרפיסטים ,ע"פ תפקידם ,משתתפים בישיבות צוות רב תחומיות.

תנאים פיזיים
* חדר הפיזיותרפיה גדול ,מאוורר ובנוי לפי הפרוגרמה.

תחומים הטעונים תיקון ושיפור:
ארגון השרות
* על מנהל השרות להשלים את כל חטיבות הקורס העל בסיסי.
* מומלץ לפרוס את שרות הפיזיותרפיה מעבר לשעות הבוקר.
* עדיף לארגן את השרות על פי מחלקות ולא על פי פיזיותרפיסטים ,כך שבמידה ופיזיותרפיסט לא מגיע ניתן יהיה
לראות בברור מי מהמטופלים לא קיבל טיפול ולפעול בהתאם.

טיפול בקבוצה
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* יש להקפיד על מספר מטופלים מתאים לטיפול בקבוצה ,על פי הנוהל.

מעקב פיזיקאלי ותיעוד הערכה תקופתית
* יש להקפיד שהמעקב הפיזיקאלי המתועד משקף את מצבו העדכני של המטופל.

טכנולוגיה לישיבה וניידות
* להתאים את גובה השולחנות לצרכי המטופלים ,על מנת לאפשר מיצוי היכולת התפקודית של כל מטופל.
* להקפיד על התאמה של כסא גלגלים והאביזרים הנלווים לצרכי המטופלים.
* לקיים דיון בהגבלות מטופלים בכיסאות גלגלים ,תוך שאיפה לצמצם את השימוש באמצעי הגבלה.
* להמליץ ולהקפיד בעיקר במחלקת תשושי נפש על נעליים סגורות ,נוחות ובטוחות למניעת נפילות.

הדרכה ,השתלמות ותקשורת בין צוותית
* בישיבות צוות רב מקצועיות ,יש להקפיד על דיווח פיזיותרפי עדכני.
* להקפיד על חתימה בפועל של דפי הליכה בכל המחלקות.
* לעודד ולאפשר לצוות הפיזיותרפיה לצאת להשתלמויות בגריאטריה.

תנאים פיזיים
* חלק מחדר פיזיותרפיה משמש כמחסן ,יש לפנות את הציוד המיותר למקום ייעודי.

הערות לסיכום:
למרות השינויים בכוח אדם ,מנהל השרות עושה מאמצים על מנת להמשיך ולתת שירות
מייטבי.
להמשיך לעודד ולאפשר לצוות הפיזיותרפיה לצאת להשתלמויות מקצועיות בתחום
הגריאטריה.
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90%

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 בתעסוקהתנאים פיזיים וסביבה
ציוד ואביזרים
הדרכה ותקשורת
העשרה ונהלים
יישום המלצות מבקרה קודמת
-

כוח אדם:
ריפוי בעיסוק  -במוסד  2מרפאות בעיסוק ,שתיהן בעלות תואר ראשון בריפוי
בעיסוק .מנהלת השירות עם  5.5שנות ותק מקצועי ,עובדת במקום כשנה .עובדת 3
בקרים בשבוע .המרפאה בעיסוק הנוספת עם כ 2.5 -שנות ותק מקצועי ומספר חודשים
במקום .עובדת  3בקרים בשבוע .סה"כ  35.25ש"ש.
תעסוקה  -במוסד  8מדריכי תעסוקה ,חלקם ותיקים וחלקם חדשים במקום ,עובדים
בחלקי משרה שונים בשעות הבוקר או אחה"צ .סה"כ  145ש"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 "אבות" וכל הקבלות והדיווחים מתבצעים במחשב .התקשורת בין אנשי
הצוות ממוחשבת.

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

ישום תכנית הטיפול
* ההתערבות הטיפולית במחלקות תשושי נפש כוללת טיפולים קצרי מועד ומספר טיפולים ארוכי טווח ,תצפיות
אכילה ,שיפור תפקוד יומיומי ,כמו בחירת בגדים ,טיפול בחדר הסנוזלן וטיפול בעזרת בובות .קיים תיעוד ,כנדרש.
* ב 2-מחלקות תשושי נפש התקיימו קבוצות  ,TIME SLIPSאולם הן הסתיימו .קיים תיעוד ,כנדרש.
* ההתערבות הטיפולית במחלקות הסיעודיות כוללת טיפולים קצרי מועד וארוכי טווח ,לפי הצורך ,התאמות סדים
וגריית חושים .המרפאה בעיסוק מעבירה קבוצת  TIME SLIPSבמחלקה סיעודית ב' .קיים תיעוד ,כנדרש.
* עפ"י התיעוד ,נראה שצוות הריפוי בעיסוק החל בתהליך כתיבת נהלים פנימיים לשירות הריפוי בעיסוק.

פעילות בתעסוקה
* הפעילות בתעסוקה מתקיימת ע"י מדריכות התעסוקה  6בקרים בשבוע ו 5-פעמים בשבוע גם בשעות אחה"צ.
הפעילות כוללת הפעלה פרטנית וקבוצתית כמו ,מפגש בוקר ,אקטואליה ,התעמלות ,קבוצת נושא ,טיפוח החן,
אפיה ,ארומתרפיה ,גרוי חושים ,קיפול כביסה ,התוועדות ועוד.
* מספר גברים מהמחלקות הסיעודיות ותשושי נפש יוצאים מדי יום לפעילות תורנית ,המתקיימת במחלקת
תשושים.
* מספר פעמים בשבוע ,בשעות אחה"צ ובימי שישי מתקיימת הפעלה במוסיקה ובאמצעות בע"ח ,ע"י מפעילים
חיצוניים.

תנאים פיזיים וסביבה
* 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.
* התעסוקה מתקיימת בחדרי האוכל ,שהינם מוארים ומתאימים להפעלה.

ציוד ואביזרים
* קיים ציוד נלווה הכולל טלוויזיה במסך רחב ,מערכת שמע ו .DVD
* קיימות ערכות נושאים מגוונות עשירות ומתחדשות.
* קיים ציוד בסיסי לצורך הערכה וטיפול בריפוי בעיסוק ,כמו כן יש  2מחשבים נייחים בחדר הריפוי בעיסוק
והתעסוקה .במחלקת תשושי נפש א' נמצא בשימוש חדר סנוזלן.
* קיים ציוד מגוון ומותאם להפעלה פרטנית וקבוצתית בתעסוקה .חלק מאמצעי ההפעלה מיוצרים ע"י צוות
המדריכות ,בהדרכת המרפאות בעיסוק.

הדרכה ותקשורת
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* מנהל/ת שירות הריפוי בעיסוק והתעסוקה מקיימת ישיבות צוות עם מדריכות התעסוקה לפחות אחת לחודש
כנדרש בנהלים .קיים דיווח כנדרש.
* קיימים רישומים המעידים על קיום פגישות הדרכה פרטנית של מנהלת שירות הריפוי בעיסוק עם מדריכות
התעסוקה.
* המרפא/ה בעיסוק משתתפ/ת באופן קבוע בישיבות הצוות הרב מקצועי .עדות לכך קיימת ברישומים.
* שירות הריפוי בעיסוק שותף לתוכנית ההדרכה התוך מוסדית .בדצמבר  2015העבירה מנהלת השירות הדרכה
בנושא טיפול באמצעות בובות לצוות הסיעוד .נמצא תיעוד ההדרכה.

העשרה ונהלים
* מנהלת השירות סיימה קורס "שיפור הזיכרון" במכון הגריאטרי והשתתפה במספר ימי עיון בתחום הגריאטרי.
המרפאה בעיסוק הנוספת השתתפה ביום עיון בנושא "דילמות באתיקה ורפואה בגיל השלישי".
*  6מתוך  8מדריכות התעסוקה סיימו במשך השנה השתלמויות שונות ,כמו "הפעלת הזקן"" ,עוד הפעלות הזקן"
וארומתרפיה .אחת ממדריכות התעסוקה במחלקת תשושי נפש לומדת כעת קורס "סנוזלן לזקן" ,במכון הגריאטרי.
* שירות הריפוי בעיסוק אחראי לפרוייקטים רבים המתקיימים במוסד ,כמו טיולים למטופלים מהמחלקות הסיעודיות
וכן למטופלים ממחלקות לתשושי נפש ,פרויקט "אימוץ" מטופלים עריריים ע"י מתנדבים ובשיתוף שירות העו"ס.
בניית לוח פעילות למשפחות לשעות אחה"צ.
* לאחרונה החלו המרפאות בעיסוק בשלב ראשון להקמת ספריה למטופלים במוסד.

יישום המלצות מבקרה קודמת
* קיימת התייחסות מצד אנשי המקצוע והנהלת המוסד להערות מבקרות קודמות.

תחומים הטעונים תיקון ושיפור:
הערכת מעקב בקבלת מטופל
* קיים עדכון של מטרות ההתערבות ושל תוכנית הטיפול ,אולם בחלק מהתיקים שנבדקו ,המטרות כתובות בצורה
כללנית ,כוללנית ולא מדידה.

ישום תכנית הטיפול
* חשוב ומומלץ לקיים התערבות קבוצתית בריפוי בעיסוק גם במחלקה סיעודית א'  1ולחדש את ההתערבות
הקבוצתית במחלקות לתשושי נפש.
* לקיים תצפיות אכילה והאכלה ,של המטופלים ,בכל המחלקות ולהמליץ על התאמות ישיבה ואופן האכילה והאכלה
שלהם בצורה המיטבית.
* חשוב ליצור נוהל מעקב על הרכבת הסדים בפועל ,במחלקות.
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הכרת מטופל חדש ע"י מדריכ/ת תעסוקה
* מדריכת התעסוקה מקיימת הליך היכרות עם מטופלים חדשים ,אולם התיעוד אינו כולל את כל הפרטים הנדרשים
על פי הנהלים.

פעילות בתעסוקה
* חשוב להתאים את שעת התחלת הפעילות בתעסוקה בבוקר לשעות העירנות של המטופלים.
* חל שיפור משמעותי בתיעוד השתתפות המטופלים בתעסוקה במחלקה תשושי נפש א ,אולם בשאר המחלקות
עדיין לא מתבצע עפ"י הנדרש בנהלים.

תנאים פיזיים וסביבה
* לריפוי בעיסוק פינת משרד בתוך חדר התעסוקה .החדר אינו מתאים או נגיש לטיפול במטופלים.
* במחלקת תשושי נפש ב' לא קיימים ארונות אחסון מספקים בפינת העבודה ונמצאה עגלת ציוד התעסוקה
מאופסנת באחד מחדרי המטופלים.
* בסיור בחדרי המטופלים ,נראה שחל שיפור במראה חלק מהחדרים ,אולם חדרים רבים ,בעיקר במחלקה סיעודית
ב' ,עדיין בעלי תחושה מוסדית.

ציוד ואביזרים
* חשוב לרכוש אמצעים מגוונים נוספים לקיום התערבות טיפולית בריפוי בעיסוק ,בהם מחשב מותאם לטיפול
במטופלים ,תוכנות טיפוליות ועוד ,עפ"י רשימת הציוד הנדרש ובהתאם להמלצת המרפאה בעיסוק.
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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 מקצועיהבטחת 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:
"נווה שמחה" בעל אופי ייחודי לציבור החרדי.
ישנן  4מחלקות אשפוז 2 -מחלקות סיעודיות 2 ,מחלקות לתשושי נפש .מחלקה נוספת
נמצאת בשיפוצים.
חלקן של המחלקות לאחר שיפוץ.

כוח אדם:
השרות הסוציאלי כולל מנהלת שירות ושתי עובדות סוציאליות בהיקפי משרה שונים.
מנהלת השרות בעלת וותק מוסדי ומקצועי של  10שנים ,בעלת תואר שני בעבודה
סוציאלית .למנהלת השירות ידע נרחב בתחום העבודה הסוציאלית בכלל ובתחום
הגריאטריה בפרט.
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עו"ס אחת ,בעלת וותק מקצועי רב שנים וותק מוסדי של  5שנים ,בעלת ידע רב
בתחום הגריאטריה .אחראית על  3מחלקות-סיעודית ושתי תשושי נפש.
עו"ס נוספת ,החלה לפני מספר חודשים את עבודתה במחלקה הסיעודית .בעלת וותק
מקצועי ומוסדי מועט .מנהלת השירות מדריכה עו"ס זו ,יש צורך בהדרכות קבועות
ומובנות.
קיימים פערים בתהליכי העבודה בין המחלקות השונות.

החוזקים בעבודת העבודה סוציאלית:
קבלת מטופל והסתגלות
* תהליך קבלת המטופל מתבצע באופן מקצועי .קיימים שיתופי פעולה בחלק ממחלקות הבית עם הצוות הסיעודי
בעת קבלת מטופלים למחלקה.

שביעות רצון המטופל
* בשיחות שהתקיימו עם מטופלים במחלקות השונות ,הביעו שביעות רצון מהיחס הניתן להם במחלקה והטיפול
האישי ,עם זאת חלקם לא הכירו את העו"ס המטפלת במחלקה.

תצפית חדרים ושטחים ציבוריים
* ארוחת הבוקר הוגשה בצורה נעימה ואסטתית .האכלות התבצעו בצורה מכבדת וסבלנית.
* ביום הבקרה ניצפו במרבית החדרים אמצעים לשמירה על פרטיות המטופל.

פעילות העו"ס בתחום הקבוצתי והקהילתי
* מתקיימת פעילות קבוצתית בכל מחלקות הבית .הקבוצות נעשות בשיתוף מדריכת תעסוקה /מרפאה בעיסוק.
הקבוצות מתקיימות בהתאם ליכולותיהם הקוגנטיביות של המטופלים ,תוך חשיבה על בניית קבוצה המתאימה
לצרכי המטופלים.
* מתקיימת פעילות התנדבותית הכוללת פעילות פרטנית ופעילות קבוצתית .הפעילות מתקיימת על בסיס חד פעמי
סביב אירועים וחגים ועל בסיס התנדבות קבועה.

פעילות העו"ס בנושא "חוק זכויות החולה"
* העו"סיות מעודדות מטופלים צלולים לחתימה על יפוי כח רפואי בהתאם לחוק זכויות החולה סעיף .16
* השירות הסוציאלי מקיים הדרכות למטפלים חדשים בנושא זכויות מטופלים במחלקות הגריאטריות
* השרות הסוציאלי משתתף בפיילוט לכתיבת תסקרים לצורך מינוי אפוטרופסות לבית משפט לענייני משפחה.
* העו"סיות יוזמות ומקדמות את תהליכי מינוי האפוטרופסות בהתאם למצבו הקוגנטיבי של המטופל.
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פעילות העו"ס בתחום זקנים נפגעי התעמרות
* העו"סיות פועלות להעלאת המודעות והטמעת הנוהל במסגרת ההדרכות השונות המתקיימות במוסד.

טיפול בניצולי שואה
* נושא ניצולי שואה מטופל באופן מקצועי על כל הבטיו.

טיפול תומך במטופל ובמשפחה
* השרות הסוציאלי החל בפיתוח תוכניות בטיפול פליאטיבי.

עבודת הצוות הרב מקצועי
* קיימת תקשורת יעילה ומקצועית בין חברי הצוות הרב מקצועי המובנת ע"י דיווחים ממוחשבים והעברת מידע
בע"פ.
* תדירות ישיבות הצוות מתקיימות בהתאם לנדרש עפ"י נוהל.

הבטחת תנאים לעבודת העובד/ת הסוציאלי/ת
* קיימת התייחסות למרבית הערות לתיקון מבקרה קודמת.
* יש להמשיך ולעודד את צוות העו"סיות ליציאה לימי עיון והשתלמויות.

ניהול מידע ומעקב  -רשומת מטופל
* תיעוד הקבלות הסוציאליות מקצועיות ,מפרטות וכוללות את הנתונים הרלוונטיים.
* קיימת התייחסות מקצועית של העו"סיות לאירועים חריגים.

ניהול מידע ומעקב  -תיק אפוטרופסות
* קיים קלסר ייעודי בו מצויים צווי מינוי אפוטרופוס ויפויי כח תקפים.

ניהול מידע ומעקב  -תיק ריכוז מתנדבים
* תיעוד עבודת המתנדבים מתבצע באופן מקצועי ומלא.

תחומים הטעונים תיקון ושיפור:
פעילות מקצועית של העובד הסוציאלי
* יש לקיים חשיבה מקצועית לשיפור מראה החדרים ולהעניק להם מראה בייתי.
* יש לפתח דרכי עבודה משותפים עם צוות הסיעוד ולהגביר את מעורבות העו"ס בתהליך העברת מטופל בחדרי
המטופל ,העברה בין מחלקות.
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תצפית חדרים ושטחים ציבוריים
* ביום הבקרה ניצפו מספר חדרי מטופלים במחלקות השונות בעלי מראה מוסדי.

פעילות העו"ס בתחום הקבוצתי והקהילתי
* יש לקיים חשיבה מקצועית למציאת מכנה משותף למפגשי משפחות בכלל המחלקות הסיעודיות.

פעילות העו"ס בנושא "חוק זכויות החולה"
* יש להמשיך וליידע את המטופלים הצלולים לגבי זכויותיהם השונות ולסייע להם במימושם.

פעילות העו"ס בתחום זקנים נפגעי התעמרות
* על הוועדה המוסדית לקיים את פעילותה בהתאם לנדרש עפ"י הנוהל .יש להקפיד על דיונים לגבי מקרים בזמן
אמת.
* תיעוד הוועדה המוסדית צריך לכלול דיונים מקצועיים ,הפקת לקחים והסקת מסקנות ,על מנת ומקרים שכאלו לא
יישנו.

עבודת הצוות הרב מקצועי
* תיעוד תחום העבודה הסוציאלית בישיבות הצוות משקף את מצב המטופל בזמן אמת ,יש להקפיד על דיווח
עדכני.

הבטחת תנאים לעבודת העובד/ת הסוציאלי/ת
* יש להמשיך ולהטמיע את נוהלי העבודה הסוציאלית במוסדות גריאטריים.

ניהול מידע ומעקב  -רשומת מטופל
* יש להקפיד על דיווחים סוציאליים שוטפים ומעודכנים.

הערות לסיכום:
קיים פער בתהליכי עבודת העו"סיות בין המחלקות השונות.
יש להרחיב ולבנות את ההדרכה באופן קבוע לעו"ס הנמצאת במוסד תקופה קצרה
להעמקת הידע בתחום הגריאטריה והעבודה בבי"ח גריאטרי.
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81%

הבקרה בתחום הבריאות הסביבה כללה את הנושאים הבאים:
כללי
כוח אדם
 מערכות אספקת מים קרים וחמיםמערכות סילוק שפכים
איסוף 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:
תכנון הבניין והמחלקות אינו עונה לדרישות הפרוגראמה החדשה של משרד הבריאות.
המוסד נמצא בתהליך שיפוץ ושדרוג ,טרם קיבלנו תכניות.

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
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מערכות סילוק שפכים
* מתקני טיפול שפכים ,כולל מפרידי שומן פעילים והשומן מפונה לאתר מאושר ונמנעת הזרמת מזהמים למערכת
סילוק שפכים  :יש מפרידים ופינוי תקין

בטיחות ומפגעי בטיחות
* אישור כיבוי אש תקף מרשות לכבאות  :תקף במלואו והוצג
* קיימת מדבקה תקפה המאשרת ביקורת מעליות  :קיים ותקף

תחומים הטעונים תיקון ושיפור:
מערכות אספקת מים קרים וחמים  -מים חמים ומקלחות
* טמפרטורת מים במערכת אספקת מים חמים )עד הברזים( .נדרש  60 - 55מעלות צלסיוס .יעילות סחרור מים
חמים  :לא תקין

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

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

איסוף פסולת ופינויה
* איסוף וסילוק פסולת רגילה נעשה בשקית למתקן מוסדר  :מתבצע בחלקו )כפי שמפורט(

בטיחות ומפגעי בטיחות
* מערכת החשמל נבדקה ע"י חשמלאי מוסמך והאישור תקף  :חלקי

חדרי האשפוז  -רווחה/צפיפות ,תנאי מגורים
* התאמת מספר מיטות לדרישות ולרישיון ,היעדר צפיפות ואסטטיקה כללית  :מתאים חלקית
* ארונות וארוניות למטופלים מותאמים ,תקינים ואסטטיים  :מותאמים חלקית
* תאורה טבעית ותאורת חשמל בחדרים מתאימים ותקינים  :התאמה ותקינות חלקיים
* מצב שירותים ומקלחות  :מותאם ותקין חלקית

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

תחזוקת המחלקות  -חדרי כלים וכביסה
* תקינות חדר כלים סניטריים וכלי ניקיון  :תקין חלקית
* טיפול מחלקתי בכביסה  :תקין חלקית

מכבסה וכביסה
* מצב סביבת העבודה במכבסה  :לא תקין/לא מתאים
* תקינות אזור מיון כביסה ותהליך הטיפול  :התאמה ותקינות חלקיים

הדברה
* ביצוע מתועד של הדברה בהיתר מתוקף ובתדירות דרושה  :ביצוע והתאמה חלקיים

אספקת מזון למחלקות וחלוקתו  -קבלת המזון במחלקה
* אחראי קבלת מזון במחלקה קיים ,מבקר את איכות המזון והטמפרטורה בקבלה ומתעד  :תקין בחלקו
* אמצעי הגעת מזון ,אחסונו במחלקה ופינוי העגלה/טרמופורטר  :הובלה ואחסון תקין בחלקו

מטבחון עזר  -מטבח חלוקה
* אמצעי שטיפה ,ייבוש ואחסון כלים וידיים  :תקינים חלקית
* מצב פיזי וטמפרטורה של מקררים ואחסון מזון  :תקין ומתאים 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

הערות לסיכום:
 .1טרם הוגשו תכניות לשיפוץ ושדרוג המחלקות לאישורנו.
 .2אין לבצע שינויים ללא קבלת אישורנו.
 .3יש להגיש נוהלי עבודה במטבח המרכזי ובמטבחונים.
 .4יש לדאוג לטמפרטורה תקינה במערכת המים החמים ,מעל  55מ''צ.
 .5יש לדאוג לתקינות של אזור האשפה .לארגן משטח בטון משופע ומכולה סגורה.
 .6יש לארגן זרימה נכונה במכבסה ,לדאוג לחיפוי באריחי הקרמיקה של הקירות.
 .7יש לבצע דיגום מים להתרבות חיידקי לגיונלה אחת לרבעון.
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 .8אין להקפיא מזון לאחר טיפול בבלסט צ'ילר  -יש לשמור אך ורק במקרר
בטמפרטורה עד  2מ''צ ועד  5ימים.

עמוד  29מתוך 35
רח' יפו  ,86ירושלים ת.ד.
טלפון 02-5314803 :פקס 02-5314804 :דוא"לYUDITH.NEHEMIA@LBJR.HEALTH.GOV.IL :

לשכת בריאות מחוז ירושלים

נוה שמחה ) ( 23707
סורוצקין  1ירושלים
תאריך הבקרה20.01.2016 :
* רוקחות:

תאריך25.02.2016 :
סימוכין500038939 :

74%

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:
ישנו חדר תרופות במוסד.

כוח אדם:
במוסד מועסק רוקח .לרוקח אישור רוקח אחראי בתוקף.
היקף המשרה מתאים לדרישות.

החוזקים בעבודת הרוקחות:
שירות רוקחות מוסדיים  -אחסון וסידור תרופות ותוקפן
* תוקף התרופות בטווח התאריך  :כן

שירותי רוקחות מוסדיים  -בקרה רוקחית במוסד
* ניהול יומן התערבויות ועדכונו אחת לרבעון :בדיקת אבחנות מול תרופות ,בדיקת מתן בהתאם להנחיות למניעת
תופעות לוואי ואינטראקציות בין תרופות ,ריסוק מותר וכו'  :לכל תיקי החולים
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לשכת בריאות מחוז ירושלים

נוה שמחה ) ( 23707
סורוצקין  1ירושלים
תאריך הבקרה20.01.2016 :

תאריך25.02.2016 :
סימוכין500038939 :

מתן תרופות במחלקות אשפוז
* כתישה/חציה בהתאם להנחיות  :כן

תחומים הטעונים תיקון ושיפור:
פעילות הרוקח/ת במוסד
* השתתפות בהשתלמויות מקצועיות בתחום הפרמקותרפיה )ובגריאטריה בפרט( במהלך החמש שנים האחרונות :
מעל  5שנים
* ניהול על פי הדינים ,הנהלים וההוראות הרלבנטיים לתפקידו  :חלקי גבוה

שירות רוקחות מוסדיים  -אחסון וסידור תרופות ותוקפן
* טמפ' בטווח הנדרש ומבוצע מעקב יומי  :באופן חלקי

שירותי רוקחות מוסדיים  -בקרה רוקחית במוסד
* לקיחת פרופיל תרופתי של מאושפז חדש  :באופן חלקי
* ביצוע בקרה בכל מחלקה ותיעוד מלא ומפורט של ממצאיה  :בין  2 - 1חודשים

שירותי רוקחות מוסדיים  -ספרות מקצועית ומסמכים ישימים
* ספרות מקצועית עדכנית  :באופן חלקי
* מסמכים ישימים  :באופן חלקי

שירותי רוקחות מוסדיים  -תיקון ליקויים
* ביצוע מעקב ותיקון ליקויים מבקרות קודמות  :תיקון חלקי גבוה

אחסון תרופות במחלקות אשפוז
* מיקום וגודל הולמים  :באופן חלקי
* ארון בר-נעילה הנגיש לצוות המקצועי בלבד  :לא
* הפרדה בין תכשירים שונים/חוזקים שונים  :באופן חלקי
* התרופות מוחזקות באריזות המקוריות  :באופן חלקי
* טמפ' בטווח הנדרש  :לא

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

תרופות אישיות במחלקות אשפוז
עמוד  31מתוך 35
רח' יפו  ,86ירושלים ת.ד.
טלפון 02-5314803 :פקס 02-5314804 :דוא"לYUDITH.NEHEMIA@LBJR.HEALTH.GOV.IL :

לשכת בריאות מחוז ירושלים

נוה שמחה ) ( 23707
סורוצקין  1ירושלים
תאריך הבקרה20.01.2016 :
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* סימון תאריך פתיחה בתכשירים שנדרש  :לא
* התכשיר בתוקף מיום הפתיחה  :לא

מתן תרופות במחלקות אשפוז
* הרוקח איתר אינטראקציות משמעותיות ודיווח לרופא  :באופן חלקי

מעקב תיקון ליקויים במחלקות אשפוז
* ביצוע מעקב ותיקון ליקויים מביקורות קודמות  :לא

בקרת סמים מסוכנים במחלקה
* בקרת סמים מסוכנים במחלקה  :נבדק בנספח  - 1בי"ח שאין בו בית מרקחת

בקרת סמים מסוכנים במחלקה  -בי"ח שאין בו בית מרקחת
* מנוהל פנקס כרוך לרישום סמים מחלקתי לפי התקנות  -תקנה )10א()ב(  :לא

הערות לסיכום:
.1חובה ליישם את נוהל " :126תנאי אחסון והובלה של תכשירים" ,יש להציב אוגר
נתונים בכל מקרר תרופות ,ולפרוק את הנתונים מדי יום .כמו כן ,יש לבצע בקרה
ורישום של הטמפ' בכל חדרי אחסון התרופות  3פעמים ביום לפי מד מיני' -מקס'.
.2חובה לנהל את הסמים על פי תקנות הסמים המסוכנים בתי חולים .1999
.3יש להסדיר את נושא אחסון התרופות במחלקות ,כך שתהיה הפרדה בין התכשירים
ובין המינונים השונים ,שילוט מתאים ,ושלא תהיה נגישות של עוברי אורח
לתרופות.
.4יש להקפיד על סימון תאריכי פתיחה על התכשירים כנדרש ,ועל שימוש בהם לא
יאוחר מתום חיי המדף שלהם לאחר הפתיחה.
.5יש להקפיד לשמור על התרופות באריזתן המקורית.
.6במחלקה א' 2נמצאה בעגלת התרופות קופסא של אלטרוקסין המשמשת לאחסון
בשמים/ציפורן .אין לאחסן בעגלת התרופות מוצרים שאינם תרופה ובוודאי שלא
באריזה של תרופה!
.7יש להתייחס גם להערות שנכתבו בדוחות קודמים.
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נספח ג'
תקן מול מצבה  -כוח אדם מקצועי  -רפואה סיעוד ומקצועות הבריאות
ל 149 -מיטות ברישוי ול 137-מיטות בפועל
תקן כוח אדם
נדרש מינימלי
ברוטו
רופא/ה
אח/ות
אח/ות מעשי/ת
4
אח/ות מוסמכ/ת
אח/ות ראשי/ת
סגנית אחות
אחות מפקחת קלינית
אחות חת"ש
כח עזר
עובד/ת סוציאלי/ת
פיזיותרפיסט/ית
מרפא/ה בעיסוק
מדריכ/ת תעסוקה
דיאטנ/ית
רוקח/ת
10
קלינאי/ת תקשורת
3

1
2

3
4
10

1.97
28.80
0.00
28.80
1.00
0.33
0.00
0.00
50.74
1.44
1.70
0.77
2.28
0.72
0.31
16.00

2

כוח אדם בפועל
ברוטו

פער

פער באחוזים

1.96
27.59
16.26
11.33
1.00
0.50
0.00
0.50
53.00
1.91
1.99
0.96
4.01
0.79
0.35
16.50

-0.00
-1.20

-0.44
-4.17

-17.46
0.00
0.17
0.00
0.50
2.26
0.47
0.29
0.19
1.73
0.07
0.04
0.50

-60.65
0.00
51.51

חישוב התקן הוא בשעות שבועיות ולא באחוזי משרה .למקצועות,קלינאי/ת תקשורת.
חושב לא לפי הרישיון אלא לפי מיטות בפועל.
סיעודית א  49 -מספר מיטות תקינות זמנית מתוך  55מספר מיטות ברישוי.
סיעודית ב  0 -מספר מיטות תקינות זמנית מתוך  20מספר מיטות ברישוי.
סיעודית ג  36 -מספר מיטות תקינות זמנית מתוך  23מספר מיטות ברישוי.
תשושי נפש א  30 -מספר מיטות תקינות זמנית מתוך  28מספר מיטות ברישוי.
תשושי נפש ב  22 -מספר מיטות תקינות זמנית מתוך  23מספר מיטות ברישוי.
אחיות = מעשיות  +מוסמכות.
אחיות מוסמכות כולל בתוכו את תפקידי הניהול הסיעודי.
שעות יעוץ ותקינה לחודש.
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4.46
32.76
17.27
25.24
75.87
10.76
15.55
3.12
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נספח ג'
תקן מול מצבה  -כוח אדם מנהלי ומשקי
ל 149 -מיטות ברישוי ול 137-מיטות בפועל

מנהל/ת
אדמיניסטרטיבי
אב בית/מנהל משק
עובד/ת אחזקה
מחסנאי
טבח/ית ראשי/ת
עובד/ת מטבח
עובד/ת ניקיון
משגיח כשרות
חצרן/גנן
מזכירה

6
6

תקן כוח אדם
נדרש מינימלי
ברוטו

כוח אדם בפועל
ברוטו

פער

פער באחוזים

1.00

1.00

0.00

0.00

1.21
0.93
0.93
1.00
3.74
6.14
0.62
0.33
1.21

1.50
5.50
1.00
1.00
4.00
7.50
0.75
0.50
2.60

0.28
4.56
0.06
0.00
0.25
1.36
0.12
0.16
1.38

23.83
487.60
6.83
0.00
6.83
22.14
19.78
49.92
114.64

 6בישול עצמי  -מלא
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נספח ד '
רמת איכות הטיפול
 0.00:מתאריך 25.02.2015:
ניקוד אחרון לפי בקרה אחרונה
44.00
ניקוד מותאם אחרון לפי בקרה אחרונה :
שיוך לפרוגרמה חדשה על פי הצהרת המוסד :
זמן הרישוי טרם הבקרה הנוכחית  12:חודשים תאריך סיום הרשיון 01.04.2016 :
התאמת המחלקה לתשושי נפש לתנאי המכרז:כן
תאריך הבקרה 20.01.2016 :
התאמת המחלקה לתשושי נפש לתנאי המכרז לפי הבקרה הנוכחית  :כן BC

ניקוד

אמות מידה לרמת איכות הטיפול
סכום ציוני הבקרה

12.50

בריאות הסביבה

3.00

שיעור אחיות עם קורס על בסיסי בגריאטריה

0.00

שיעור אחיות עם תואר אקדמי

0.00

קורסים\עדכון ידע לצוות

2.00

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

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(

31.50
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