גירסה 00001:
תאריך ראשון הפצה לאינטרנט12.01.2017 :
תאריך אחרון הפצה לאינטרנט12.01.2017 :

דו"ח בקרה מיום 23.11.2016
במוסד :נוה שמחה

הדו"ח נכתב ע"י
צוות בקרה ארצי  -האגף לגריאטריה

האגף לגריאטריה

תאריך12.01.2017 :

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

סימוכין500039321 :

ד"ר נכבד/ה,
הנדון :סיכום הבקרה ב"נוה שמחה" מיום 23.11.2016
מצ"ב דו"ח הבקרה שנערכה במוסדכם ,ביום .23.11.2016
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.
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 לקסר אירית
מנהלת מח' סטנדרטים אגף הגריאטריה
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 חן זמיר שטיין ,רופאה מחוזית ,לשכת בריאות ירושלים מחוז ירושלים.
ד"ר איזבלה בראונשטיין ,גריאטרית מחוזית ,לשכת בריאות ירושלים מחוז ירושלים.
גב' צפי הלל-דיאמנט ,ממונה על יישום הסטנדרטים בגריאטריה ,אגף גריאטריה ,ירושלים.
מר יוחנן סמואל ,מרכז בכיר לנתוני בקרה ואיכות בגריאטריה ,אגף גריאטריה ,ירושלים.
גב' אתי מרקוביץ ,ממונה תאום ארגון ובקרה ,אגף גריאטריה ,תל-אביב.
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דו"ח הבקרה
תאריך12.01.2017 :
נוה שמחה ) ( 23707
סורוצקין  1ירושלים
תאריך הבקרה23.11.2016 :

סימוכין500039321 :

.1

בתאריך  23.11.2016נערכה בקרה לפני חידוש רישוי ,בבי"ח הגריאטרי ,ע"י צוות מטה-אגף גריאטריה.
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 רודוי אולגה מ.ר.32045.

להלן הרכב הצוות ותחום בקרתו:
.4
ד"ר בראושטיין איזבלה ,גריאטר מחוז ירושלים.
* רפואה
-

גברת כזום גילה ,אחות מפקחת ארצית אגף הגריאטריה.

* טיפול סיעודי

-

גברת אמוייב מירי ,אחות מפקחת על הסיעוד הגריאטרי י-ם.

-

גברת לבונסקי סיגלית ,מרכזת תחום בקרה אגף לגריאטריה.

-

גברת זהורית שייחי ,מרכזת תחום בקרה.

-

גברת קפקא חנה ,מרכזת תחום בקרה אגף הגריאטריה.

-

גברת ענת צח ,מרכזת תחום בקרה אגף הגריאטריה.

-

גברת קפלון ענת ,מרכזת תחום בקרה.

-

גברת יובל יעל ,מרכזת תחום בקרה אגף הגריאטריה.

-

גברת קלברמן חגית ,מרכזת תחום בקרה.

-

גברת אורלין ניצה ,מרכזת תחום בקרה אגף הגריאטריה.

-

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

* תחזוקה

-

מר פרקש חיים ,מרכז תחום בקרה אגף הגריאטריה.

* בריאות הסביבה

-

גברת קוגן אלינה ,מפקחת בריאות הסביבה.

* רוקחות

-

גברת ענת סופר ,מרכז/ת תחום בקרה.

* תזונה

* פיזיותרפיה

* ריפוי בעיסוק

* עבודה סוציאלית

כללי:
בית אבות "נווה שמחה" הינו מוסד וותיק ובו מחלקות סיעודיות ,מחלקות לתשושי
נפש ומחלקות לעצמאיים ותשושים .בימים אלה בית החולים נמצא בתהליך שיפוץ
והתאמה לפרוגרמת  .2016על הנהלת בית החולים להמשיך ולקדם תהליכי עבודה ,הן
ברמה המקצועית והן ברמה הרוחבית ,יש לקדם את התהליכים בתחום מניעת זיהומים
וטיפול נאות בנשאי חיידקים עמידים .הבקרה נערכה מדגמית במח' סיעודיות א' ו
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תאריך12.01.2017 :

נוה שמחה ) ( 23707
סורוצקין  1ירושלים
תאריך הבקרה23.11.2016 :

סימוכין500039321 :

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'
Ýé
× çÜמיטות מאושפזים
Ô Þ
בפועל
 áÕÞÑÓברישוי
52
55
30
20
15
23
31
28
22
23
150
149

מס'
סיעודיים

מס'
תשושי
נפש

מס'
סיעודי
מורכב

בבי"ח
מס'
מס'
שיקומים תשושים כללי

52
30
15

97

31
22
53

0

0

סה"כ שהו במחלקות  150מאושפזים בפועל.
להלן תמהיל המאושפזים לפי הגורמים המממנים הבאים:
 114מטופלים במימון משרד הבריאות.
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נוה שמחה ) ( 23707
סורוצקין  1ירושלים
תאריך הבקרה23.11.2016 :

תאריך12.01.2017 :
סימוכין500039321 :

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.26.01.2017 :

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

נקודות נוספות לציון:
לבית האבות יש משגיח כשרות ותעודת כשרות.
קלינאות תקשורת  -גב' אורלי ברגרזון ביטון וגב' רוני כידור.
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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נוה שמחה ) ( 23707
סורוצקין  1ירושלים
תאריך הבקרה23.11.2016 :

תאריך12.01.2017 :
סימוכין500039321 :
נספח א'
הערכת הבקרה לפי תחומים

)(6
טוב מאוד
94-100

)(5
כ.טוב מאוד
87-93

רפואה

)(4
טוב
80-86
X

X

סיעוד
תזונה

X
X

פיזיותרפיה
X

ריפוי בעיסוק
עבודה סוציאלית

X
X

בריאות הסביבה
רוקחות

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

X
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תאריך12.01.2017 :

נוה שמחה ) ( 23707
סורוצקין  1ירושלים
תאריך הבקרה23.11.2016 :

סימוכין500039321 :

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

* רפואה84% :
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 רפואי סיעודי ותשושי נפש גדול בירושלים.

כוח אדם:
רופאה מנהלת מומחית בגריאטריה.
רופאות בית עם ניסיון רב בעבודה בגריאטריה.
מכירות את המטופלים ואת הבעיות הרפואיות שלהם.
רופאות בית וותיקות במוסד וניכרת עבודת צוות טובה.

החוזקים בעבודת הרפואה:
עבודת המנהל הרפואי
* הכשרת מנהל רפואי  :מומחה בגריאטריה
* קבלת מטופלים בהתאמה לסיווג מחלקות סעודיות/לתשושי נפש  :מלא ,הרופא משתתף
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נוה שמחה ) ( 23707
סורוצקין  1ירושלים
תאריך הבקרה23.11.2016 :

תאריך12.01.2017 :
סימוכין500039321 :

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

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

בדיקה תקופתית אחת ל  3 -חודשים
* התייחסות לבעיות חדשות וממצאים חדשים רלבנטיים  :מלאה
* התייחסות לשינוי במצב תפקודי וקוגנטיבי  :מלאה
* תכנית טיפול ,כולל התייחסות רב מקצועית  :מלאה

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

תיקי מטופלים שעזבו את המחלקה )כולל פטירות(
* סיכום רפואי של האשפוז לרבות מכתב שחרור/הפניה  :מלא

רפואה מונעת ורפואה פליאטיבית
* ביצוע מדיניות לחיסוני שפעת ופנוימוקוק למטופלים  :מלא

תחומים הטעונים תיקון ושיפור:
כללי
* על הנהלת המוסד לאפשר השתתפות של רופאות בית ומנהלת רפואית בהשתלמויות בגריאטריה ,רפואה
פליאטיבית ומניעת זיהומים.
* לקיים רישום מסודר של ייעוצים בגריאטריה על פי נושאים.
* יש לשפר פניות למשרד הבריאות בקשר למעקב מטופלים עם מורכבות רפואית ופצעי לחץ.
* יש לשפר בנושאים של וועדות מניעת זיהומים ,רפואה פליאטיבית וחיסוני עובדים.
* מומלץ לפתח את תחום הטיפול הפליאטיבי ולאפשר השתלמות רופאים בתחום.
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נוה שמחה ) ( 23707
סורוצקין  1ירושלים
תאריך הבקרה23.11.2016 :
* טיפול סיעודי:

תאריך12.01.2017 :
סימוכין500039321 :

78%

הבקרה בתחום הטיפול סיעודי כללה את הנושאים הבאים:
כללי
כוח אדם
אומדן סיעודי ורישום אנמנזה
תכנית טיפול בקבלה לאשפוז
מעקב סיעודי
תרופות
הבטחת הסביבה
תקשורת
הזנה והאכלה
הפרשות
היגיינה אישית ולבוש
שמירת שלמות העור
תנועתיות ותנוחה
קשר עם המשפחה
עדכון מקצועי
הדרכה והערכת הצוות
טיפול בכאב
מניעת זיהומים
זכויות החולה
-

תיאור כללי:
הבקרה הייתה בקרה מתוכננת אשר נערכה באופן מדגמי במחלקות הסיעודיות ומחלקה
אחת לתשושי נפש .מדובר במוסד וותיק אשר מהווה מערך לתשושים ועצמאים ומערך
לסיעודיים ותשושי נפש .חלק מהמחלקות שופצו על פי פרוגרמה חדשה והשיפוצים
עדיין נמשכים .לפני מספר חודשים החלה לעבוד במוסד אחות ראשית חדשה עם ידע
וניסיון בתחום גריאטריה .היא משקיעה מאמצים רבים בשיפור תחום הסיעוד .עם
זאת ,עדיין לא הספיקה לשפר את כל התחומים הטעונים שיפור ולכן קיימת מגמת
שיפור אך צריך להמשיך ולקדם את התחום כיוון שהשיפור הוא איטי ועדיין אינו
מקיף את כלל העשייה הסיעודית .עדיין אין אחיות אחראיות תחום בנושאים
מרכזיים .מרבית האחיות במוסד הן מעשיות וקומץ קטן מהאחיות הן מוסמכות .אין
עמוד  9מתוך 38
רח' נח מוזס  ,15תל אביב  -יפו  67442ת.ד.
טלפון 03-6061733 :פקס 03-6061740 :דוא"לYAFIT.ASOR@MOH.HEALTH.GOV.IL :

האגף לגריאטריה

נוה שמחה ) ( 23707
סורוצקין  1ירושלים
תאריך הבקרה23.11.2016 :

תאריך12.01.2017 :
סימוכין500039321 :

לאחיות התמחויות בידע ספציפי ומעט אחיות יוצאות לקורסי ידע והעשרה מקצועית
מחוץ למוסד .אין אחות אחראית מוסמכת במחלקה סיעודית ג' .לא נעשים
פרוייקטים וצריך לפתח תהליכי עבודה רוחביים .תוכניות העבודה וההדרכה אשר
ניתנות לצוות העובדים הן מצומצמות .בחודש אוגוסט היה ריבוי של נפילות
ואירועים חריגים במוסד אך מאז כניסתה של האחות הראשית החדשה יש ירידה במספר
אירועים חריגים .בנוסף נעשה תהליך של הסקת מסקנות ודיונים על אירועים אלה
מתוך ניסיון לשפר תחום זה .צריך בעיקר לפתח תהליכי עבודה רוחביים ולבנות
מנגנונים שמשפרים את הפיקוח והתקשורת הבין צוותית .צריך להמשיך ולחזק את
התשתית המקצועית ולעבוד על פי הנהלים והדרישות של משרד הבריאות .המוסד עבר
לרשומה ממוחשבת וצריך להשתמש בתמסורת כדי לשפר את התקשורת הבין צוותית
במוסד .רמת הטיפול הסיעודי במגמת שיפור אך עדיין טעונה שיפור ויש להמשיך
ולפעול לחיזוק תחום הסיעוד במוסד.

כוח אדם:
אחיות ומטפלים בכל המחלקות על פי התקינה הנדרשת.
יש לדאוג שבכל מחלקה תהיה אחות אחראית מוסמכת.

החוזקים בעבודת הטיפול סיעודי:
כללי
* ההנהלה מעודדת את הצוות להתחסן נגד שפעת.
* נעשתה הדרכה לצוות בנושא של חשיבות החיסונים
* חלק ניכר מהעובדים הביע הסכמה להתחסן נגד שפעת.
* יש מדיניות ברורה של ביצוע חיסונים לעובדים חדשים

כוח אדם
* האחות הראשית משקיעה מאמצים רבים בשיפור תחום סיעוד.

הבטחת הסביבה
* חלק מהמחלקות בשיפוץ כדי לשפר תנאים פיזיים במחלקות האשפוז.

מניעת זיהומים
* עדיין אין נאמנת נושא בתחום מניעת זיהומים ,אך האחות הראשית מתעתדת לצאת לקורס פורמלי.
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* האחות הראשית מבצעת רישום של כל המטופלים בבידוד מגע.
* נעשתה הדרכה לצוות בנושא שמירה על הגיינת ידיים.
* יש בחדרי האשפוז ציוד ומיגון הדרושים.

תחומים הטעונים תיקון ושיפור:
כללי
* צריך לתת לחדרים צביון יותר אישי גם בעת השיפוצים.
* בשירותי החדרים בתשושי נפש א' אין לחצן קריאה לצוות המטפל.
* בחדרי מטופלים בלחיצה על לחצן קריאה לא ניגשו לבדיקת הקריאה.

אומדן סיעודי ורישום אנמנזה
* יש להקפיד על התייחסות לרקע קודם של המטופלים החדשים במוסד.
* לאחר מילוי כלי התנהגות יש לקבוע תוכנית התערבות לפי הממצאים.

תכנית טיפול בקבלה לאשפוז
* יש להקפיד על התייחסות לשינויים החלים במצב המטופלים בתוכניות טיפול סיעודיות.
* צריך לפרט יותר בתוכניות ההתערבות אחר מצב המטופלים.
* יש לציין את יעדי ההתערבות ובתחום תזונה להקפיד ברישום.

מעקב סיעודי
* כאשר ניתן עירוי נוזלים במח' סיעודית יש לרשום על השקית פרטים מזהים כגון שם המטופל ,החומר שניתן,
שעת המתן וכדומה.

תרופות
* חתימות על התרופות יש לבצע רק לאחר מתן למטופלים.
* בסיעודית א' תרופות בצהריים חתומות לפני מתן למטופלים.
* יש להקפיד על חתימה על מתן תרופות לאחר סיום חלוקת התרופות לכל המטופלים.
* יש לעבוד על פי נוהל מתן תרופות בכל מחלקות האשפוז .

הבטחת הסביבה
* יש לדאוג להכניס הנחיות מקצועיות אשר נקבעות בישיבות צוות רב מקצועי.

תקשורת
* יש להקפיד על תיעוד ההנחיות במחשב ולא להעביר הנחיות בעל פה.
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* בתחנת אחות יש לרשום שעות הקבלה של האח למשפחות המטופלים במחלקה לתשושי נפש.
* בתשושי נפש מופיעה שמה של האחות שפרשה לפני חודשיים לגמלאות בטופס שבו מופיעים זמני קבלה של
האח לשיחות.

הפרשות
* צריך לפתח תוכניות למניעת עצירות ברמה מוסדית.
* יש לדאוג להעלות מודעות הצוות לחשיבות מניעת עצירות.
* עדיין לסובלים מעצירות עיקר ההתערבות היא שימוש בטיפול תרופתי.
* מומלץ להכשיר אחות מהמוסד בתחום של מניעת עצירות.
* יש לשפר מעקב ורישום של יציאות במוסד.
* יש לפתח תוכניות לשימור שליטה על סוגרים למטופלים רלבנטיים.

שמירת שלמות העור
* מעקב פצעים יש לתעד אחת לשבוע עד  10ימים בהתאם לנהלים.

תנועתיות ותנוחה
* יש לבצע את ההגבלות הפיזיות בצורה מושכלת.
* יש לקיים דיון תקופתי על הצורך בהגבלות פיזיות.
* ברשומה לציין אופן הגבלה פיזית של המטופלים.

עדכון מקצועי
* יש להוציא אחיות להכשרה בתחום הפליאטיבי.
* יש ללמד ולפתח את התחום הפליאטיבי במוסד.
* יש להמשיך לשלוח להשתלמויות מקצועיות בגריאטריה.
* יש להגדיל מספר הנשלחים לימי עיון בתחום גריאטריה.

הדרכה והערכת הצוות
* תוכנית חת"ש בתחילתה ויש להמשיך בפיתוח התוכנית.
* עדיין אין הדרכה מספקת בנושאים מהותיים בתחום סיעוד.
* יש לדאוג להמשיך לעדכן את הנהלים הפנים מוסדיים.
* לציין תאריכי עדכון על הנהלים שעודכנו.
* יש להמשיך בתהליכי הטמעה ויישום של הנהלים.

טיפול בכאב
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* יש לבצע אומדנים מקיפים לזיהוי כאב.
* יש לציין השפעת הטיפול התרופתי לאחר מתן התרופות.
* יש להוציא אחות להכשרה מתאימה בתחום כאב.
* בתשושי נפש לא נעשה אומדן כאב למטופלת ששבה מבי"ח כללי לאחר נפילה שהסתיימה בשבר.

זכויות החולה
* בעת בדיקת פצעי לחץ למטופלים יש להסביר להם מטרת הבדיקה והתהליך הצפוי לפני הבדיקה.
* בעת בדיקת מטופלים יש להקפיד על נוכחות אנשי צוות הכרחיים בלבד.
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88%

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:
בבית החולים מטבח מרכזי המבשל את כל הארוחות.

כוח אדם:
בשירות התזונה עובדות  3דיאטניות מנוסות בגריאטריה סה"כ  36ש"ש .מנהלת
השירות ותיקה בתחום ובעלת תואר שני בגרנטולוגיה .מנהלת השירות ודיאטנית
נוספת בוגרות קורס תזונה בגריאטריה וכל הדיאטניות בוגרות קורס הערכת בריאות
הפה.
רצוי שהדיאטנית השלישית תשתלם גם היא בקורס ייעודי לדיאטניות גריאטריה.

החוזקים בעבודת התזונה:
כללי
* הדיאטניות מבצעות הדרכות לצוותים השונים.

ניהול כוח אדם
* הוספו שעתיים לניהול שירות התזונה  -יישר כוח.
* רצף הטיפול התזונתי נשמר למרות שנויים בכ"א וזאת הודות להתארגנות מבעוד מועד של ההנהלה ומנהלת
השירות.
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איכות ובטיחות המזון
* פעמיים בשבוע נאפות עוגות במטבח המרכזי.

התנהלות הטיפול התזונתי מטופל חדש  -תיעוד ברשומה התזונתית
* הדיאטניות מתעדכנות באופן שוטף בידע מקצועי וכחלק מכך החלו בתיעוד אבחנות תזונתיות בגליונות התזונה.

תחומים הטעונים תיקון ושיפור:
איכות ובטיחות המזון
* מתבצע תהליך איתור ליקויים אך יש לנהל את תהליכי השינוי עד ליישומם והטמעתם בעבודה השוטפת.
* רצף טמפרטורות המזון :טמפ' המזון נמוכות מהנדרש על פי הנהלים.
* יש לפרט סוגי רטבים בכל התפריטים.
* יש לבצע תהליכי בדיקת הלימה בין אסופת המתכונים לבישול.

גודלי מנה/גיוון
* ביום הבקרה גודל מנת העוף הייתה קטנה ) 145גר' כולל עצם( .יש להקפיד על גודלי מנה על פי הנדרש בנהלים.
* ארוחת ערב :יש לגוון בסוגי מוצרי חלב א' ולתת את הדעת להגדרת הממרחים בארוחה זו )ראה נוהל 5.0.3
נספח .(500-8

הגשת ארוחות צהריים  -תצפית
* יש לקיים פרוייקט רב מקצועי ולבנות תכנית המתייחסת להיבטים השונים בארוחה כגון :סביבה ,חברה ,מיצוי
יכולות אכילה עצמאית ועוד.
* יש להקפיד לחלק את המזון בכפות חלוקה סטנדרטיות.

התנהלות הטיפול התזונתי מטופל במצב תזונתי לא תקין  -תיעוד ומעקב
* יש לוודא תיעוד מטרות טיפול תזונתי בכל גליוונות התזונה .בחלק מהתיקים לא נמצאו מטרות טיפול.

יישום והלימה
* יש לרשום שם מלא של תוספי התזונה ולא קיצורים כמו .SW

הערות לסיכום:
במהלך השנה האחרונה שירות התזונה עבר שינויי כ"א רבים ועם זאת הצליח לשמר
את התנהלות תחום התזונה .יש להמשיך לפעול לקידום מערך המזון ומתן טיפול
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תזונתי מיטבי.
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73%

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

כוח אדם:
הצותת מונה חמישה פיזיותרפיסטים .תקן כוח האדם מלא.
השרות ניתן בימים א'-ה' בשעות הבוקר בלבד.

החוזקים בעבודת הפיזיותרפיה:
כללי
* למרות תחלופת צוות וחופשת מחלה של מנהל השרות נשמר הרצף בעשייה המקצועית.
* ניכרת התייחסות אישית והכרות טובה עם המטופלים.

כוח אדם
* תקן כוח האדם מלא.

פרופיל המטופלים במוסד
* מרבית המאושפזים מקבלים טיפול פרטני ו/או טיפול בקבוצה.

אבחון פיזיקלי
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* האבחון הפיזיקלי הראשוני מתבצע תוך  5ימים מקבלת המטופל.

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

טכנולוגיה לישיבה וניידות
* ניכר מאמץ להתאמת כסא הגלגלים והאביזרים הנלווים ,במגבלות הציוד הקיים.

הדרכה ,השתלמות ותקשורת בין צוותית
* כל פיזיותרפיסט משתתף בישיבות הצוות הרב מקצועי במחלקתו.

תחומים הטעונים תיקון ושיפור:
ארגון השרות
* מומלץ לקיים תהליך חשיבה מעמיק לגבי תכנית העבודה ,בדגש על מתן שרות גם בשעות אחה"צ ,קיום יום
עבודה משותף לכל הצוות ,חלוקת האחריות על המחלקות וקיום תהליכי עבודה פנימיים.

אבחון פיזיקלי
* לקבוע מטרות טיפול תפקודיות וייחודיות לכל מטופל בסיום הערכה ראשונה ,בהתאם לממצאים .לבנות את תכנית
הטיפול בהתאם למטרות שנקבעו.

טיפול פרטני
* להוציא לפועל את תכנית הטיפול כפי שנקבעה .באם יש שינוי בתכנית הטיפול יש לציין ברשומות.

מעקב פיזיקאלי ותיעוד הערכה תקופתית
* לתעד כל שינוי רלוונטי במצבו של המטופל בזמן אמת ,לדוגמא  -אשפוז בבי"ח ,הנחיות אורטופד.
* לעשות שימוש בכלי הערכה ומדידה אוביקטיביים בהערכה ראשונה/חוזרת .יש להתאים את כלי המדידה למטופל
ולעשות בו שימוש בבניית תכנית הטיפול ובמעקב אחר מצב המטופל.
* לקבוע מטרות טיפול בהתאם למצבו העדכני של המטופל ובהתאם להן לבנות את תכנית הטיפול.

טכנולוגיה לישיבה וניידות
* לוודא תחזוקה נאותה של ציוד לישיבה וניידות .ציוד בלוי ושאינו תקין ובטיחותי  -יש להחליפו.
* לקיים תהליך חשיבה בשתוף הפיזיותרפיסטים בעת רכישת ציוד חדש.
* להעריך מחדש את ישיבת המטופלים בכסאות גלגלים ואת הצורך בשימוש באמצעים להגבלה פיזית ,במטרה
לצמצם את השימוש באמצעים אלה למינימום ההכרחי .יש לקיים דיון רב מקצועי לגבי חלופות טרם קבלת
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ההחלטה.
* מומלץ לקיים חשיבה רב מקצועית בנושא תיקון נוהל פנימי בנושא שימוש באמצעים להגבלה פיזית.
* לוודא הלבשה והנעלה בטיחותיים למטופלים ,בדגש על המחלקות לתשושי נפש.

הדרכה ,השתלמות ותקשורת בין צוותית
* לבנות תהליך מוסדי להפניית עובד חדש להדרכה בפיזיותרפיה על מנת לוודא מתן הדרכה לכל העובדים
החדשים.
* מומלץ לשלב פיזיותרפיסטים נוספים במערך ההדרכות על מנת לתת מענה מותאם לצרכי כל המחלקות ,בכל זמן
נתון.
* להרחיב מתן הנחיות לצוות המטפל ,לדוגמא  -בנושא מעברים ,מרחקי הליכה ועוד.
* לאפשר לצוות הפיזיותרפיסטים לצאת לקורסים מקצועיים רלוונטיים.
* על שרות הפיזיותרפיה להיות שותף בתהליכי עבודה מוסדיים כמו דיון באירועים חריגים ,במקרים הרלוונטיים.

תנאים פיזיים
* חדר הפיזיותרפיה הועבר למקלט/ממ"ד ללא קבלת אישור ממשרד הבריאות ,כנדרש.

ציוד ואביזרי עזר לניידות
* להצטייד במיטות ,מזרונים ומנופים בהתאם לדרישות בחוברת "פירוט הציוד למחלקות גריאטריות".
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86%

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

כוח אדם:
במוסד  2מרפאות בעיסוק ,השירות ניתן  4ימים בשבוע בשעות הבוקר והצהריים,
סה"כ  35ש"ש .שתי המרפאות בעלות ותק מקצועי של  5-4.5שנים ,עובדות במוסד
בערך שנתיים .מרפאה בעיסוק אחת משתתפת בימים אלו בחטיבה אחת של קורס על
בסיסי בגריאטריה.
במחלקות עובדות  8מדריכות תעסוקה כך שמתקיימת פעילות של תעסוקה מידי בוקר
ופעם בשבוע בשעות אחה"צ ,סה"כ  140ש"ש .מבין כל המדריכות רק אחת השתתפה
בקורס הבסיסי של מדריכות תעסוקה בגריאטריה.

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 תואמות את ממצאי ההערכה.

הערכת מעקב בקבלת מטופל
* מתבצעות הערכות חוזרות לכלל המטופלים כנדרש בנהלים.
* מתבצע מעקב אחר ביצוע תוכנית ההתערבות כנדרש בנהלים.
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* קיים עדכון של מטרות ההתערבות ושל תוכנית ההתערבות המומלצת כנדרש בנהלים.

ישום תכנית הטיפול
* ההתערבות כוללת הדרכה למשפחת המטופל ולצוות המטפל.
* המרפאות בעיסוק מטפלות באופן פרטני על פי צורך בעיקר בתחומים של אכילה והתאמות אביזרים וסדים .בנוסף
מתקיימת במחלקות קבוצה קוגניטיבית בהנחיית המרפאות בעיסוק ,וקבוצת רגשות במחלקה לתשושי נפש.

הכרת מטופל חדש ע"י מדריכ/ת תעסוקה
* מדריכות התעסוקה מקיימות היכרות ראשונית עם כל המטופלים ,כנדרש על פי הנהלים.

פעילות בתעסוקה
* אחה"צ מתקיימת פעם בשבוע פעילות של נגינה ואחת לחודש פעילות עם בע"ח בכל מחלקה.
* מדריכת תעסוקה אחת מפעילה את חדר הסנוזלן למשך  4ש"ש ,כאשר היא מפעילה בחדר בערך  10מטופלים
באופן פרטני.
* מדריכות התעסוקה מכירות היטב את המטופלים והן מאוד משמעותיות במחלקות בהן הן עובדות.
* מתקיימת הפעלה של קבוצת נושא אחת לשבוע כנדרש.

תנאים פיזיים וסביבה
* התעסוקה מתקיימת בחדרי האוכל שהינם מוארים ,מרווחים ,מאובזרים ומתאימים לצורך הפעלה.
* בנוסף קיים חדר המשמש את מדריכות התעסוקה כחדר עבודה וכן משמש לצורך אחסון ציוד התעסוקה.
* קיימים ארונות או פתרונות אחסון באזור הפעילות.
* בחדרי התעסוקה קיימים לוחות פעילות ,לוחות התמצאות ,ושעונים המתאימים לדרישות.

ציוד ואביזרים
* קיים ציוד לחדר סנוזלן.
* קיים ציוד נלווה הכולל טלוויזיה במסך רחב ,מערכת שמע ו .DVD
* קיימות ערכות נושאים מגוונות עשירות ומתחדשות.
* קיים ציוד בריפוי בעיסוק הכולל סדים לדוגמא ,אביזרי עזר לאכילה ,מחשב נייח המחובר לרשת .שירות הריפוי
בעיסוק קיבל שני טאבלטים ואוזניות אישיות שעדיין אינם בשימוש.

הדרכה ותקשורת
* 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
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התעסוקה.
* המרפא/ה בעיסוק משתתפ/ת באופן קבוע בישיבות הצוות הרב מקצועי .עדות לכך קיימת ברישומים.

העשרה ונהלים
* שירות הריפוי בעיסוק שותף בפרויקטים השונים המתקיימים במוסד כגון פרויקט דמות אהובה ,ימי הולדת ,טיול
לכותל ,ופרויקט בן דורי בפורים.
* נבנו נהלים פנימיים של שירות הריפוי בעיסוק.

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

תחומים הטעונים תיקון ושיפור:
ישום תכנית הטיפול
* מומלץ להרחיב את ההתערבות בריפוי בעיסוק בתחומים נוספים של התאמת פעילות והנחייה של קבוצות קטנות.

פעילות בתעסוקה
* מומלץ להרחיב את הפעילות הניתנת בחדר הסנוזלן מעבר ל 4-ש"ש.
* יש להעשיר את הפעילות הקבוצתית הקיימת במגוון פעילויות שאינן ורבליות כגון אפייה ובישול ,גינון ,צפייה
במצגות ,ועוד.
* מומלץ לקיים את ההפעלה הקבוצתית מידי בוקר של תנועה לא ליד שולחנות אלא במעגל כסאות.
* עבודות היצירה במחלקות דלות ,יש להעשיר את הפעילות במגוון חומרים וטכניקות מכובדים ומתאימים לגיל.
* יש להרחיב את הפעילות הפרטנית והקבוצתית הקיימת שמותאמת למטופלים גברים .מומלץ לשקול העסקה של
מדריך תעסוקה לרווחת המטופלים הללו ,שיתן מענה בכל המחלקות.
* חשוב להקפיד על פעילות תעסוקתית מותאמת גם למטופלים בעלי יכולות מועטות המוזנים בהזנה אנטרלית.

תנאים פיזיים וסביבה
* קיים קישוט סביבתי אך הוא אינו מתאים ,מכובד ותואם דיו את יכולות המטופלים.
* קיימת תצוגה דלה של עבודות המטופלים.
* קיים חדר קטן למרפאות בעיסוק בשיתוף עם קלינאית התקשורת במוסד המשמש לצורכי משרד בלבד .בנוסף
קיים חדר טיפולים לריפוי בעיסוק המשמש גם את מדריכות התעסוקה אולם החדר מרוחק מהמחלקות וממוקם
במקלט ללא חלונות.
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ציוד ואביזרים
* הציוד להפעלה פרטנית בתעסוקה הינו דל.
* חסר אמצעים ואביזרי הפעלה שנבנו ע"י הצוות ומתאימים לצורכי האוכלוסיה.

הדרכה ותקשורת
* מומלץ שהמרפאות בעיסוק יעסקו גם בהדרכה של מטפלים העובדים במוסד בתחומים שונים כגון :חשיבות
התעסוקה ,תפקודי  ,BADLהלבשות סדים ועוד.

העשרה ונהלים
* מדריכת/ות התעסוקה לא עברה/ו את הקורס הבסיסי למדריכות תעסוקה בגריאטריה
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87%

הבקרה בתחום העבודה סוציאלית כללה את הנושאים הבאים:
כללי
כוח אדם
 קבלת מטופל והסתגלותפעילותמקצועית של העובד הסוציאלי
 שביעות רצון המטופל תצפית חדרים ושטחים ציבורייםפעילותהעו"ס בתחום הקבוצתי והקהילתי
העו"ס בנושא "חוק זכויות החולה"
פעילות
העו"ס בתחום זקנים נפגעי התעמרות
פעילות
 טיפול בניצולי שואה טיפול תומך במטופל ובמשפחה עבודת הצוות הרב מקצועיתנאים לעבודת העובד/ת הסוציאלי/ת
הבטחת
 ניהול מידע ומעקב  -רשומת מטופלניהולמידע ומעקב  -תיק אפוטרופסות
ניהולמידע ומעקב  -תיק ריכוז מתנדבים
 שביעות רצון משפחות -שיתוף המשפחה בהחלטות

תיאור כללי:
במוסד  2מחלקות סיעודיות ו 2-מחלקות לתשושי נפש.
בנוסף,מחלקות עצמאים ותשושים בהם  90דיירים.
המוסד נותן מענים לאוכלוסיה החרדית.
הבקרה נערכה בהשתתפות מנהלת השירות הסוציאלי ועו"ס.
עו"ס חדשה שנקלטה לפני  3חודשים לא נכחה בבקרה.
המוסד משמש שדה קליני לכשרתם של עו"סים.

כוח אדם:
בצוות השירות הסוציאלי  3עו"סים :מנהלת שירות סוציאלי ו 2-עו"סיות.
מנהלת השירות הסוציאלי עובדת במשרה מלאה הכוללת ניהול השירות הסוציאלי
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ואחריות על מחלקות העצמאים והתשושים.
היקף תקינה כולל 70-ש"ש.
מאז הבקרה האחרונה נקלטה עובדת חדשה ) (9.16ללא נסיון והכשרה בתחום
הגריאטריה.
הוגדרו מחדש תחומי אחריות של נושאים רוחביים .נעשה מעבר של ריכוז נושא ברמת
המחלקה לריכוזו ברמה המוסדית.

החוזקים בעבודת העבודה סוציאלית:
פעילות מקצועית של העובד הסוציאלי
* מתקיימות שיחות משפחה עם צוות רב מקצועי לצורך תיאום ציפיות ושיתוף בתוכניות טיפול.
* נערכים דיונים ייעודיים בישיבות צוות רב מקצועי כאשר חל שיוני בסטטוס תפקודי.
* חל שיפור בתהליכי העברת מידע אודות אירועים חריגים וההתיחסות אליהם.
* ראוי לציון שיתוף פעולה עם הקרן לטיפול בחסויים להפגת בדידותם של החסויים אשר באחריותם.
* השירות יוזם ומעורב בארגון ערבי משפחות ,אירועים אישיים ופעילות חוץ מוסדית )יציאה לכותל(.

פעילות העו"ס בתחום הקבוצתי והקהילתי
* נערכת הפעלה קבוצתית עם מטופלים מכל סוגי המחלקות ,חלקם בשיתוף פעולה עם מדריכת התעסוקה.
* נמשכים תהליכי איתור וגיוס מתנדבים לשיפור איכות חיי המטופלים .הפעילות מגוונת ומתבצעת באופן פרטני
וקבוצתי.

פעילות העו"ס בנושא "חוק זכויות החולה"
* השירות הסוציאלי משתלב ההדרכת הצוות לגבי הגבלות פיסיות עם דגש על זכויות המטופל.

פעילות העו"ס בתחום זקנים נפגעי התעמרות
* קיימת הקפדה על הדרכתם של מטפלים חדשים וחשיפתם לנוהל הרלבנטי.
* רכזת ועדה מוסדית פעלה להטמעת הנוהל בקרב מטפלים ,רופאים ועובדות תעסוקה.
* נבנה טופס ייעודי לבדיקת העברתם של אירועים חריגים לדיון בועדה המוסדית.
* הדיונים הפרטניים באירועים עם חשד להתעמרות מעידים על תהליכי איתור ודיווח .המסקנות ,ההמלצות והיישום
 -במגמת שיפור.

טיפול בניצולי שואה
* ניתנת הדרכה למטפלים לגבי צרכיהם ובעיותיהם היחודיים של מטופלים ניצולי שואה.
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עבודת הצוות הרב מקצועי
* מנהלת השירות משתתפת באופן קבוע וסדיר בישיבות צוות בכיר .ניכרת מעורבות גבוהה בסוגיות ברמה
המוסדית.

תחומים הטעונים תיקון ושיפור:
כוח אדם
* צוות השירות נדרש להכשרה בתחום הגריאטריה .ימי עיון אינם תחליף להשתלמות מובנית .חשוב להתמקצע
בתחום הטיפול בתשושי נפש.

קבלת מטופל והסתגלות
* לערוך קבלה סוציאלית מלאה עם המטופל עם קליטתו במוסד.
* לעדכן קבלה סוציאלית כאשר המטופל עובר ממחלקה למחלקה עקב שינוי בתפקודו.
* לתעד מעקב אחר הסתגלות מול המטופל ,מטפל עיקרי והצוות.

פעילות מקצועית של העובד הסוציאלי
* להשלים בנייתם של נוהלים פנימיים המתייחסים לעשייה המקצועית בתחום העו"ס.
* למנות אחראי על הטיפול בתלונות ולמסד תהליכי עבודה המבוססים על נוהל פנימי.
* לקיים מעקב מתועד אחר מימוש גמלת דמי כיס עפ"י צרכי ורצונות המטופלים.

תצפית חדרים ושטחים ציבוריים
* ליזום פעילות לשיפור הצביון האישי בסביבת המטופל.

טיפול תומך במטופל ובמשפחה
* לקדם הטמעתו של הטיפול הפליאטיבי .לאפשר הכשרת עו"ס בתחום.

ניהול מידע ומעקב  -רשומת מטופל
* להקפיד על תהליכי טיפול ומעקב .הרשומה צריכה לשקף את מצבו העדכני של המטופל ושלבי ההתערבות
המקצועית.

הערות לסיכום:
השירות הסוציאלי מעורב ופעיל במרבית תחומי החיים של המטופלים במוסד.
מנהלת השירות משקיעה בהובלת תהליכים רוחביים ובהדרכות מטפלים וצוותים רב
מקצועיים.
עמוד  26מתוך 38
רח' נח מוזס  ,15תל אביב  -יפו  67442ת.ד.
טלפון 03-6061733 :פקס 03-6061740 :דוא"לYAFIT.ASOR@MOH.HEALTH.GOV.IL :

האגף לגריאטריה

נוה שמחה ) ( 23707
סורוצקין  1ירושלים
תאריך הבקרה23.11.2016 :

תאריך12.01.2017 :
סימוכין500039321 :

יש לבסס ,להעמיק ולתעד את הטיפול ברמת הפרט.
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77%

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

תיאור כללי:
 .1כללי:
 .1.1תכנון הבניין עדיין אינו עונה לדרישות הפרוגרמה החדשה של משרד הבריאות
במלואן.
 .1.2המוסד נמצא בתהליך שיפוץ.
 .1.3טרם התקבלו תכניות מתוקנות של כל המבנה.
 .1.4שיפוצים ושינויים מבוצעים ללא קבלת אישור משרד הבריאות.
 .1.5טרם התקבל נוהל מתוקן של טיפול לא רפואי בגוף האדם אשר נדרש בדו''ח
שבסימוכין.
 .1.6טרם הוגש יומן הדברה.
 .1.7אין אוורור בחדר פיזיותרפיה עקב העברת החדר למקום לא מתאים.
 .2אשפה:
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אזור אשפה לא תקין -אין משטח בטון משופה והמכולה פתוחה.
 .3מטבח:
 .3.1טרם הוגש נוהל עבודה במטבח המרכזי ובמטבחונים אשר נדרש בדו''ח
שבסימוכין.
 .3.2נמצאו ביצים באריזה מקורית )קרטון( במקרר ירקות ,דבר פסול.
 .3.3טמפרטורות המזון היו נמוכות מהנדרש .יש לדאוג לתיקון הליקוי באופן
מידי.
 .4מחלקות:
 .4.1עקב שיפוץ בקומה  1היה קר בחדרי האשפוז הצמודים למקום ביצוע העבודות
וגם היה מאוד מאובק.
 .4.2בקומה  1הועברו המחסנים לאחסון כביסה נקיה ומלוכלכת לפרוזדור.
 .4.3בכל חדר בקומה  7נמצאו  4מיטות בחדר ,דבר פסול.
 .4.4בחלק מהמחלקות משתמשים בארונות בחדרים לאחסון כביסה נקייה עקב מחסור
במחסנים.
 .4.5חלק מהחדרים חולקו לשניים ,כתוצאה מכך החדר הקדמי נותר ללא חלון.
 .4.6בחלק מהשירותים הדלתות פגומות.
 .4.7לא קיימים אחראים לקבלת ארוחות במחלקות ,כפי שנדרש.
 .4.8לא מנהלים רישום טמפרטורות במקררים במחלקות.
 .4.9חדר האוכל במחלקה לתשושי נפש בקומה  7ללא חלונות חיצוניים.
 .4.10אין מדי חום חיצוניים בעגלות חימום מזון.
 .5כביסה:
נוצרת הצטלבות בין כביסה נקיה ומלוכלכת עקב כך שכניסת הכביסה המלוכלכת
ויציאת הכביסה הנקייה מתבצעות דרך אותה דלת .נדרש להסדיר פתח נוסף לחדר
המכבסה כדי למנוע הצטלבות זו ולאפשר זרימת כביסה נכונה במכבסה.
 .6מערכת אספקת המים:
 .6.1בידי הנהלת בית החולים חסרה תכנית עדות ) (as madeמעודכנת הכוללת
מערכות אספקת מים ראשיות -מים קרים וחמים ,חיבורי האספקה למערכות נלוות
ואביזרים )כגון כיבוי אש ,מרככים ואביזרים למניעת זרימה חוזרת( .נדרשות
תכניות עדכניות ומפורטות.
 .6.2בעת הביקורת טמפרטורת המים החמים בהספקה נמצאה נמוכה מהנדרש )הייתה כ-
 49מ"צ( .נדרשת הקפדה על כך שטמפרטורת המים החמים ,במערכת אספקת מים חמים
ראשית ,תהיה בטווח של  55-60מ"צ.
 .6.3למניעת כוויות יש לדאוג להגבלת טמפרטורה המים החמים בנקודות הצריכה
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בחדרים )ברזים בכיור וראשי מקלחת( ל 43-45-מ"צ.
 .6.4חסרים מדי טמפרטורה בחלק ממערכות המים החמים .נדרשת התקנה של מדי
טמפרטורה בכל מערכות חימום המים  -על קו מים חמים מסופקים ועל קו מים חמים
החוזרים מהחדרים.
 .6.5חסר שילוט יעוד וכווני זרימה על צנרת המים בחדרי ההסקה ובגג .נדרשת
התקנת שילוט המפרט את היעוד וכווני זרימה על הצנרת.
 .7מניעת זרימה חוזרת )מז"ח(:
 .7.1בחיבורים בין קו מי הרשת למערכות הסגורות של המים החמים )מי פיצוי(
נחוץ מז"ח  -חסר אביזר במערכת של משאבות החום ובשתי מערכות סגורות נוספות
ויש לתקן ולבדוק את המז"ח המותקן בחדר מכונות "."C
 .7.2מרככים  -במרכך בחדר מכונות התחתון יש מז"ח ,אך אין תעודת בדיקה
עדכנית .במרכך בחדר מכונות " "Cחסר מז"ח בחיבור בין רשת מי השתייה לבין
המרכך .יש להתקין בהקדם בחיבור זה מז"ח )שסתום חד כיווני כפול )חכ"כ( או
מז"ח אל"מ(.
 .7.3לא נמצאו דו"חות בדיקת תקינות עדכניים לאביזרי מז"ח הקיימים במערכת
המים .נדרשת בדיקת תקינותם אחת לשנה ,לכל הפחות ,על ידי בודק מוסמך מטעם
משרד הבריאות ,ושמירת העתקים במשרדכם.
 .7.4בצינורות גמישים במטבח ובמרכז פינוי אשפה יש לדאוג לאביזר למניעת
זרימה חוזרת  -אל חוזר כפול או שובר ואקום )התקנה בקצה הצינור אבזר לבקרת
הזרם "-אקדח"(.
 .8המצב התברואי בחדרים ואמצעים למניעת התרבות חיידקי לגיונלה במערכת המים
ראשי המקלחת ופתחי הברזים בחדרים נמצאו מטופלים ובמצב מניח את הדעת .יש
להקפיד כי ניקוי וחיטוי ראשי מקלחות וברזים יבוצע לכל הפחות אחת לשלושה
חודשים.
 .9ניטור איכות מי שתיה:
מתבצע ניטור שיגרתי לאיכות מי השתייה וכן ניטור שנתי להמצאות חיידקי
לגיונלה ומתכות.
 .9.1ניטור שיגרתי ,אחת לארבעה שבועות ,יש לבצע את הדיגום לכל הפחות
בנקודות הבאות:
 .9.1.1קו ראשי מים חמים חוזרים  -מערכת ראשית.
 .9.1.2קו ראשי מים חמים חוזרים  -מערכת אגף "."C
 .9.1.3חדר אקראי בסיעודית מים חמים.
 .9.1.4חדר אקראי בסיעודית מים קרים.
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 .9.1.5חדר אשפוז אקראי מים חמים.
 .9.1.6יציאה ממאגר מים קרים.
 .9.2הדיגום ללגיונלה נדרש פעמיים בשנה )כל שישה חודשים( לכל הפחות,
בנקודות .1-5
 .9.3מתכות יש לדגום אחת לשנה במים קרים במטבח או במתקן למים צוננים.
 .10הערה לגבי המרכך למטבח )בחדר המכונות התחתון( :המרכך ממוקם מתחת לצנרת
ביוב  -יש להעבירו או לדאוג למגש נירוסטה מתחת לצנרת הביוב כדי למנוע
נזילות על המרכך.
הנהלת המוסד נדרשת לתקן את הליקויים המפורטים לעיל ללא דיחוי ולדווח בדבר
האמצעים שננקטו.
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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:
במוסד מועסק רוקח.
לרוקח אישור רוקח אחראי בתוקף.
היקף משרת הרוקח עומד בדרישות התקינה.
ישנו חדר ייעודי לאחסון תרופות.
הערות:
 .1יודגש כי חל שיפור ניכר בתחום הרוקחות במוסד ,וההערות מבקרות קודמות
טופלו.
 .2יש להקפיד על בקרת הטמפרטורה בחדר הרוקח  3פעמים ביום לפי הנוהל .מומלץ
להשתמש באוגר נתונים.
 .3ביומן ההתערבויות יש להתייחס בכתב לנושא מעקב רמות בדם.
 .4יש לעדכן את קלסר המסמכים הישימים בנוהלי אגף הרוקחות הרלוונטיים.
 .5אחסון התרופות במחלקה סיעודית ב' לקוי .אין חדר נעול ומקום הולם הנגיש
לצוות המקצועי בלבד לאחסון עגלות התרופות ,והן עומדות במעבר במסדרון ,ללא
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פיקוח מפני כל העוברים והשבים.
 .6יש להקפיד להפריד בין סוגי שקיות העירוי השונות בכל המחלקות.
 .7ב 2-מחלקות נמצאו תמיסות  NACLשפג תוקפן ב.10/2016 -
 .8יש להקפיד לסמן תאריך פתיחה על בקבוקי ספטל סקרב.
 .9נמצאה תמיסת יודויט שטרם חלפו  6חודשים מהפתיחה ,אך תאריך התפוגה של
התכשיר פג ב .10/2016-יש לשים לב שחיי המדף של תכשיר לא יהיו מעבר לתאריך
התפוגה שלו.
 .10נמצאה תמיסת מווקס שפג תוקפה מהפתיחה .יש להקפיד להשמיד שארית של
תרופות לאחר שחלף זמן חיי המדף שלהם מהפתיחה.
 .11על תרופות פרטיות של מטופלים יש לציין את שמם.
 .12יש להקפיד להגן מאור על תכשירים הרגישים לכך ,ולשמור עליהם באריזתם
המקורית .יש לעיין בהוראות היצרן המופיעות על האריזה.
 .13אין לאחסן אביזרים שאינם תרופות ,כגון קוצץ ציפורניים ,יחד עם תרופות.
 .14במגירת המשחות ,יש להפריד תכשירים שאינם תרופה כמו וזלין ובייבי פסטה.

הערות לסיכום:
קלינאות תקשורת
כללי:
במוסד עובדת קלינאית תקשורת ותיקה בהיקף של  21שעות חודשיות ,אחת לשבוע
בימי ב' בשעות  ,11:00-16:00בהתאם לתקינה הנדרשת .בנוסף הוקצו  2ש"ש
למחלקות תשושים ועצמאים במוסד.
קלינאית התקשורת בעלת וותק מוסדי של שלוש שנים וותק מקצועי של  24שנים
בישראל ) 31שנים סה"כ( ,יש לה הכשרה בסיסית בתחום הגריאטריה ובתחום הבליעה.
תנאים פיזיים וציוד:
 קיים חדר טיפול שקלינאית התקשורת חולקת עם ריפוי בעיסוק ,שאינו מותאםלטיפול אלא משמש כמשרד .הוא אינו נגיש לכ"ג ואינו מותאם לטיפול במטופלים
ולקיום מפגשים עם בני משפחה.
 בחדר הטיפול קיים מחשב ייעודי לשימוש הקלינאית ,אך לא קיימים כלי הערכהוציוד טיפולי.
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מחלקות סיעודיות:
 השרות במחלקות הסיעודיות ניתן על בסיס תכנית פעילות מובנית .נערך איתורמובנה של מטופלים מתוך ישיבות הצוות ,מתקיימות הערכות ראשוניות בתחום
הבליעה .חסר תיעוד מפורט של תכנית התערבות אישית ומטרות טיפול לכל מטופל.
מעקבים מתבצעים באופן לא שוטף ולא תמיד משקפים את הרצף הטיפולי.
 מתקיימות הערכות בתחום הבליעה ,אך ללא תיעוד תכנית התערבות אישית לכלמטופל .רמת התיעוד של ההערכות והמעקבים ברשומה הממוחשבת טובה בתחום הבליעה,
וחסרה בתחום תפקודי השמיעה והתקשורת.
 נמצא חוסר התאמה בין תכנית ההתערבות והמלצות הקלינאית כפי שרשום בגיליוןהמטופל לבין הרישום הקיים אצל הגורמים הרלבנטיים במחלקות .חסרים תהליכי
העברת מידע ממוחשבים ומתועדים בכל התחומים בין הקלינאית לצוות הרב מקצועי.
 לא מתקיים באופן מובנה תהליך של איתור מטופלים הסובלים מירידה בשמיעהומקשיי תקשורת שפה ודיבור.
 מתקיימות הערכות תפקודי בליעה לכל המטופלים במוסד המוזנים אנטרלית .אולםאין ביטוי למעורבותה של קלינאית התקשורת בתהליך קבלת ההחלטות בנושא ,בהתאם
לנוהל רוחב "הזנה אנטרלית חודרנית" )מספר .(0.5.9
מחלקות לתשושי נפש:
 השרות במחלקות לתשושי נפש ניתן על בסיס תכנית עבודה מובנית .נערך איתורמובנה של מטופלים מתוך ישיבות הצוות ,אך ללא פריסת שעות ייעודיות לכל
מחלקה.
 מתקיימות הערכות בתחום הבליעה ,אך ללא תיעוד תכנית התערבות אישית לכלמטופל .רמת התיעוד של ההערכות והמעקבים ברשומה הממוחשבת טובה בתחום הבליעה,
וחסרה בתחום תפקודי השמיעה והתקשורת.
 נמצא חוסר התאמה בין תכנית ההתערבות והמלצות הקלינאית כפי שרשום בגיליוןהמטופל לבין הרישום הקיים אצל הגורמים הרלבנטיים במחלקות .חסרים תהליכי
העברת מידע ממוחשבים ומתועדים בכל התחומים בין הקלינאית לצוות הרב מקצועי.
 לא מתקיים באופן מובנה תהליך של איתור מטופלים הסובלים מירידה בשמיעהומקשיי תקשורת שפה ודיבור .מתבצעים מעקבים אולם רישום המעקב לא משקף באופן
עקבי את מצב המטופלים ואת השינויים שחלו במצבם.
תחומים לשיפור ותיקון:
 .1חשוב להקצות חדר טיפולים ייעודי ומונגש לקלינאית התקשורת.
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 .2יש צורך להבנות ולהטמיע תהליכי עבודה מסודרים בשירות הכוללים :תהליכי
איתור של מטופלים הסובלים מקשיי אכילה ובליעה ,שמיעה ותקשורת ,תהליכי העברת
מידע בין הקלינאי לבין הצוות הרב מקצועי ,שחרור מטופל ,הערכת מטופלים
הזקוקים להזנה אנטרלית חודרנית וכו'.
 .3יש לבנות ולהטמיע נהלי עבודה פנימיים ורוחביים בכל המחלקות ,בתחום בקרת
קלינאית על מרקמי מזון והתאמתם למטופל ,הזנה אנטרלית ותהליך גמילה ,שימוש
במסמיך במחלקות וטיפול רב מקצועי במטופלים עם הפרעות בליעה ושמיעה.
 .4יש להקצות שעות ייעודיות לכל מחלקה על פי התקינה הנדרשת.
 .5חשוב לרכוש ציוד ייעודי לקלינאי תקשורת כגון מגבר שמיעה.

סיכום תחזוקה :
בית האבות נמצא במרכז מספר שכונות דתיות המשרת אוכלוסיה זאת.
בית האבות נגיש למספר רב של אוטובוסים.
במטבח המרכזי הוכנס ציוד חדש.
הותקנו ארונות חשמל חדשים ,שודרגה מערכת לחצני מצוקה במחלקות א' ,ב' ,ג'.
הנחיות לשיפור:
יש לדאוג לנוהל לשעת חירום לפי דרישות משרד הבריאות.
יש לדאוג לטמפרטורה מתאימה בכל בית החולים ע"פ הנחיות משרד הבריאות.
במחלקה לתשושי נפש יש לדאוג לסגירת הדלתות ע"פ הנחיות משרד הבריאות.
יש לתקן קילופי צבע במטבחון למחלקה לתשושי נפש.
יש להחליף מדפים חלודים במקרר של המטבחון במחלקה בתשושי נפש.
יש לסגור נקודות חשמל חשופות ברחבי הבית.
יש להתקין מאחזי יד משני צידי האסלה בחדרי השירותים.
יש לדאוג להפעלת יניקת אוויר בחדרי השירותים.
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נספח ג'
תקן מול מצבה  -כוח אדם מקצועי  -רפואה סיעוד ומקצועות הבריאות
ל 149 -מיטות ברישוי ול 150-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

2.13
34.56
0.00
34.56
1.00
0.66
55.91
1.56
1.86
0.86
2.75
0.81
0.33
17.33

2.50
41.54
19.52
22.02
1.00
0.75
56.88
1.96
1.97
0.95
3.85
0.99
0.35
22.00

0.37
6.98

17.37
20.21

-12.53
0.00
0.09
0.97
0.40
0.11
0.09
1.10
0.18
0.01
4.67

-36.26
0.00
13.63
1.75
26.02
6.28
11.40
40.33
22.22
4.79
26.94

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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נספח ג'
תקן מול מצבה  -כוח אדם מנהלי ומשקי
ל 149 -מיטות ברישוי ול 150-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

1.00

1.00

0.00

0.00

1.32
1.02
1.00
1.00
4.09
6.89
0.68
0.36
1.32

2.00
6.00
1.00
1.00
4.00
10.00
1.00
0.50
3.60

0.67
4.97
0.00
0.00
-0.09
3.10
0.31
0.13
2.27

50.84
486.79
0.00
0.00
-2.20
45.03
45.96
37.09
171.51
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נספח ד '
רמת איכות הטיפול
 0.00:מתאריך 20.01.2016:
ניקוד אחרון לפי בקרה אחרונה
36.50
ניקוד מותאם אחרון לפי בקרה אחרונה :
שיוך לפרוגרמה חדשה על פי הצהרת המוסד :
זמן הרישוי טרם הבקרה הנוכחית  12:חודשים תאריך סיום הרשיון 01.12.2017 :
התאמת המחלקה לתשושי נפש לתנאי המכרז:כן
תאריך הבקרה 23.11.2016 :
התאמת המחלקה לתשושי נפש לתנאי המכרז לפי הבקרה הנוכחית  :כן BC

ניקוד

אמות מידה לרמת איכות הטיפול
סכום ציוני הבקרה

14.00

בריאות הסביבה

1.00

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(

31.00
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