גירסה 00002:
תאריך ראשון הפצה לאינטרנט08.12.2016 :
תאריך אחרון הפצה לאינטרנט22.12.2016 :

דו"ח בקרה מיום 14.11.2016
במוסד :מוסד בית ראובן

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

לשכת בריאות מחוז ירושלים

תאריך08.12.2016 :

לכבוד
פרופ' שטסמן יוחנן
מנהל/ת רפואי/ת
מוסד בית ראובן )קוד מוסד (23751
ראובן 12
ירושלים 93510

סימוכין500039300 :

ד"ר נכבד/ה,
הנדון :סיכום הבקרה ב"מוסד בית ראובן" מיום 14.11.2016
מצ"ב דו"ח הבקרה שנערכה במוסדכם ,ביום .14.11.2016
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 :
יש לציין כי הבקרה בתחום תזונה נערכה במועד אחר.
בברכה,
ד"ר בראושטיין איזבלה
גריאטר מחוז ירושלים
העתקים:
מר משה בר-סימן טוב מנכ"ל משרד הבריאות,ירושלים.
ד"ר ורד עזרא ,ראש מנהל רפואה  ,משרד הבריאות ,ירושלים.
ד"ר אהרון כהן ,ראש אגף גריאטריה ,משרד הבריאות ,ירושלים.
ד"ר יורם לוטן ,מ"מ הממונה על הרישוי ,משרד הבריאות ,ירושלים.
ד"ר פנחס ברקמן ,מנהל המחלקה לשירותים מוסדיים ,אגף גריאטריה ,ירושלים.
ד"ר אירית לקסר ,מנהלת מח' לסטנדרטים ואכיפה ,אגף גריאטריה..
ד"ר חן זמיר שטיין ,רופאה מחוזית ,לשכת בריאות ירושלים מחוז ירושלים.
ד"ר איזבלה בראונשטיין ,גריאטרית מחוזית ,לשכת בריאות ירושלים מחוז ירושלים.
גב' צפי הלל-דיאמנט ,ממונה על יישום הסטנדרטים בגריאטריה ,אגף גריאטריה ,ירושלים.
מר יוחנן סמואל ,מרכז בכיר לנתוני בקרה ואיכות בגריאטריה ,אגף גריאטריה ,ירושלים.
גב' אתי מרקוביץ ,ממונה תאום ארגון ובקרה ,אגף גריאטריה ,תל-אביב.
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.1

בתאריך  14.11.2016נערכה 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  :פרופ' שטסמן יוחנן מ.ר.11649.

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

גברת גלוזמן אירה ,אחות מפקחת ארצית -אגף לגריאטריה.

* טיפול סיעודי

-

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

* תזונה

-

גברת זהורית שייחי ,מרכזת תחום בקרה.

* פיזיותרפיה

-

גברת קפלון ענת ,מרכזת תחום בקרה.

* ריפוי בעיסוק

-

גברת קלברמן חגית ,מרכזת תחום בקרה.

* עבודה סוציאלית

-

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

* בריאות הסביבה

-

גברת קוגן אלינה ,מפקחת בריאות הסביבה.

* רוקחות

-

גברת ענת סופר ,מרכז/ת תחום בקרה.

כללי:
"בית ראובן" מוסד סיעודי עם  2מחלקות תשושי נפש ומחלקה סיעודית ברישיון של
משרד הבריאות .מרבית המטופלים במחלקות עם רקע של דמנציה ברמות חומרה שונות,
חלקם סובלים מתחלואה פסיכיאטרית ,המלווה בהפרעות התנהגות קשות ,דבר המצריך
מהצוות גישה טיפולית מתאימה .המבנה הקיים ישן ודורש תחזוקה טובה או לחלופין
שיפוץ יסודי של המקום .ביום הבקרה נצפו ליקויים חמורים בתחום בטיחות סביבת
המטופל ,במחלקה לתשושי נפש נמצאו בהישג ידם של המטופלים שקעי חשמל פעילים
חשופים ,בלון חמצן לא מקובע ,מחט גלויה על בלון החמצן ,מערכת קריאת אחות לא
פעילה ,כמו כן במחלקה הסיעודית נמצאו מפגעי בטיחות חמורים ,כמפורט בגוף
הדו"ח .המפגעים המתוארים מהווים סכנה מידית וממשית לבריאות ובטיחות
המטופלים .יש לפעול במידי לתיקון ליקויים אלו .הבקרה נערכה באופן מדגמי
במחלקה לתשושי נפש אשר נמצאת בקומה הראשונה ובמחלקה הסיעודית.
לבי"ח רישיון ל-

72
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תמהיל מאושפזים:
להלן תמהיל המאושפזים במחלקות הסיעודיות/תשושי נפש:
שם מחלקה
סיעודית א
תשושי נפש א
תשושי נפש ב
סה"כ

מס'
מס'
Ýé
× çÜמיטות מאושפזים
Ô Þ
בפועל
 áÕÞÑÓברישוי
22
20
קומה 3
28
28
קומה 2
24
24
קומה 1
74
72

מס'
סיעודיים

מס'
תשושי
נפש

מס'
סיעודי
מורכב

בבי"ח
מס'
מס'
שיקומים תשושים כללי

22

22

1
28
24
52

0

0

סה"כ שהו במחלקות  74מאושפזים בפועל.
להלן תמהיל המאושפזים לפי הגורמים המממנים הבאים:
 51מטופלים במימון משרד הבריאות.
 26מטופלים במימון פרטי.

עמוד  4מתוך 36
רח' יפו  ,86ירושלים ת.ד.
טלפון 02-5314803 :פקס 02-5314804 :דוא"לYUDITH.NEHEMIA@LBJR.HEALTH.GOV.IL :

0

1

לשכת בריאות מחוז ירושלים
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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.30.10.2017 :

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

נקודות נוספות לציון:
 .1יש לציין כי ביום הבקרה נצפו במחלקה לתשושי נפש שבה שוהים  22מטופלים
נמצא כי  17מהם עם הגבלה פיזית .מהווה  77%מכלל המטופלים במחלקה זו.
 .2ביום הבקרה נצפו ליקויים חמורים בתחום הבטחת סביבת המטופל .יש לתקן
ליקויים
אלה באופן מידי.
מצ"ב נספח א'  -טבלה הכוללת הערכות צוות הבקרה ,נספח ב' בו פירוט ממצאי הבקרה ,נספח ג' -פירוט כ"א
ונספח ד'  -רמת איכות הטיפול.
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נספח א'
הערכת הבקרה לפי תחומים

)(6
טוב מאוד
94-100
רפואה

)(5
כ.טוב מאוד
87-93
X

X

סיעוד
תזונה
פיזיותרפיה

)(4
טוב
80-86

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

* רפואה88% :
הבקרה בתחום הרפואה כללה את הנושאים הבאים:
כללי
כוח אדם
עבודת המנהל הרפואי
קשר עם משפחות
רופא בית
איכות הרשומה בקבלה הרפואית של המטופל
מעקב רפואי שוטף
הוראות רפואיות והוראות למתן תרופות
בדיקות מעבדה
בדיקה תקופתית אחת ל  3 -חודשים
פעילות צוות רב מקצועי במחלקה
דו"ח אירוע חריג
תיקי מטופלים שעזבו את המחלקה )כולל פטירות(
רפואה מונעת ורפואה פליאטיבית
-

החוזקים בעבודת הרפואה:
כללי
* ניכרת הכרות טובה של המטופלים והבעיות שלהם.
* ניתן דגש ראוי לנושאים גריאטרים
* רופאהי בית מומחים בגריאטריה
* המנהל הרפואי מומחה בגריאטריה

עבודת המנהל הרפואי
* קיום והפעלת תוכנית הדרכה מוסדית בתחומי הגריאטריה וגרונטולוגיה .השתתפות בהדרכה מחוץ למוסד ובתוכו
 :קיימת ומופעלת באופן מלא
* היערכות מוסדית להתמודדות עם זיהומים  :קיום נוהל פנימי
* הסדר יועץ גריאטרי  :קיים
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* תעוד הייעוצים בתחום גריאטריה  :מלא

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

איכות הרשומה בקבלה הרפואית של המטופל
* התייחסות ספציפית לתסמונות גריאטריות  :מלאה
* תרופות בקבלתו ,תיאור תרשים  : EKGרישום מלא

תחומים הטעונים תיקון ושיפור:
כללי
* התיחסות להערות מבקרות קודמות חלקית.
* יש צורך בהכרה טובה יותר של נוהלי האגף לגריאטריה.
* למוסד אין יועץ פסיכיאטרי.

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

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

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

רפואה מונעת ורפואה פליאטיבית
* מוודא מתן חיסונים קבועים ותקופתיים לצוות המטפל )חדש וותיק( ונותן לצוות הסברים  :לא קיים
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80%

הבקרה בתחום הטיפול סיעודי כללה את הנושאים הבאים:
כללי
כוח אדם
 אומדן סיעודי ורישום אנמנזה תכנית טיפול בקבלה לאשפוז מעקב סיעודיתרופות
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 בקרת פתע ,אשר נערכה בשעות הבוקר ,ע"י צוות הבקרה של לשכת
הבריאות המחוזית ירושלים.
הבקרה נערכה באופן מדגמי במחלקה לתשושי נפש ב' אשר נמצאת בקומה הראשונה
ובמחלקה הסיעודית.
"בית ראובן" הינו מוסד סיעודי עם  2מחלקות לתשושי נפש ומחלקה אחת סיעודית
ברישיון של משרד הבריאות.
מרבית המטופלים במחלקות הינם מטופלים עם רקע של דמנציה ברמות חומרה שונות.
חלק מהמטופלים סובלים מתחלואה פסיכיאטרית המלווה בהפרעות התנהגות קשות ,דבר
אשר מצריך מצד הצוות גישה טיפולית מתאימה .ביה"ח ממוקם בבית עתיק בן 3
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קומות ובכל קומה ישנה מחלקה אחת.
נמצא שהמבנה הקיים ישן ודורש תחזוקה טובה או לחלופין שיפוץ יסודי של המקום.
נמצאו ליקויים חמורים בתחום בטיחות סביבת המטופל ויש לפעול באופן מידי
להבטחת בטיחות של המטופלים המאושפזים במחלקות השונות במוסד.
ביום הבקרה נצפו במחלקה לתשושי נפש הסובלים לפי דווח של האחות הראשית,
מחוסר שיפוט מוחלט והפרעות קשות בהתנהגות ,נמצאו בהישג ידם של המטופלים
שקעי חשמל פעילים חשופים ,בלון חמצן לא מקובע ,מחט גלויה זרוקה על בלון
החמצן ,מערכת קריאת אחות לא פעילה בחדרים .כמו כן ,במחלקה הסיעודית נמצאו
מפגעי בטיחות חמורים ,ביניהם :פלטות שולחנות לא מקובעות לרגליות ,שולי
השולחנות חדים ולא מעובדים ,מזרונים שקועים ,ריפודים קרועים ומעצורים לא
ננעלים בכיסאות גלגלים .המפגעים המתוארים מהווים סכנה מידית וממשית לבריאות
ובטיחות המטופלים.
בסיור במחלקות השונות נמצא כי סביבת המטופל ורמת הניקיון והתחזוקה ירודה.
בתצפיות שבוצעו בכל מחלקות המוסד נמצאו כסאות גלגלים ,כריות הושבה,
שולחנות ,ביגוד ונעליים עם שאריות מזון יביש והפרשות.

כוח אדם:
האחות הראשית בעלת תואר שלישי ברפואה פאליטיבית עם קורס השתלמות מוכרת על
בסיסית בגריאטריה ומשמשת כמנהלת הסיעוד ומנהלת אדמיניסטרטיבית של ביה"ח.
עבור הצוות היא משאב ידע בכל הקשור לאיכות הטיפול המקצועי .מכירה כל מטופל
באופן אישי ברמת הפרט ויודעת מהם הצרכים ומהם תכניות הטיפול .היא מובילה
ומעורבת בכל תהליכי העבודה הרוחביים בביה"ח ומתווה מדיניות טיפולית.
קיים שיתוף פעולה טוב בין חברי הצוות השונים והאווירה במוסד טובה.

החוזקים בעבודת הטיפול סיעודי:
כללי
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* מתקיימות פעילויות חברתיות חוץ מוסדיות לרווחת המטופלים ,כגון :ביקור בגן חיות.
* מתקיימים מספר פרויקטים ופעילויות חברתיות פנים מוסדיות ,אשר תורמים לשיפור איכות חיי המטופלים ,כגון:
פרויקט מוסיקה נעשה בירור של סוג המוסיקה המועדפת על כל מטופל .הפרויקט נעשה בשיתוף פעולה עם עובדת
הסוציאלית ומרפאה בעיסוק.
* קיים מעקב אחרי חיסוני עובדים .אצל חלקם התיעוד אינו מלא .נעשים מאמצים מצד מנהלת הסיעוד לעודד את
הצוות המטפל לבצע חיסוני שפעת עונתית ,אולם ההיענות נמוכה מאוד .מומלץ לבדוק את שיעורי ההתחסנות
בקרב הצוות המטפל וזאת לשם קביעת מדיניות בתחום.

כוח אדם
* ישנה קלינאית תקשורת בהיקף של  4שעות שבועיות.

הבטחת הסביבה
* מתבצע דיון ותחקור של אירועים חריגים .כמו כן נעשה סיכום סטטיסטי וניתוח הממצאים לשם הפקת לקחים
וקביעת מדיניות טיפולית.
* האחות הראשית ועו"ס המוסד מגיעות בשעות אחה"צ ובסופי שבוע לבקרה פנימית על איכות הטיפול.

תקשורת
* בתחום הסיעוד העבודה נעשית בצורה ממוחשבת ,למעט קרדקס תרופות.

תחומים הטעונים תיקון ושיפור:
כללי
* מומלץ להוסיף תמונות ופריטים אישיים ליצירת אווירה ביתית ונעימה.
* מומלץ לפעול למינוי נאמני נושא והכשרתם בתחומים המומלצים ע"י משרד הבריאות.

כוח אדם
* יש להציב צוות עבודה קבוע בכל מחלקות האשפוז .על פי סידורי העבודה אחיות ומטפלים מוצבים בשתי מחלקות
במקביל באותן משמרות .הדבר מהווה סיכון בתחום העברת זיהומים למטופלים ,ניהול סיכונים ואיכות הטיפול.

אומדן סיעודי ורישום אנמנזה
* יש לקיים דיונים בצוות רב מקצועי בנוגע לשינוי סטאטוס תפקודי של המטופלים והצורך בהעברתם למחלקה
אחרת .נמצא שלא נערך דיון של צוות רב מקצועי לצורך שינוי סטאטוס והחלטה בנוגע להעברת מטופל למחלקה
סיעודית.

תכנית טיפול בקבלה לאשפוז
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* יש להתייחס לבעיות מרכזיות של המטופלים בתוכנית טיפול כגון :אי שקט והצורך בהגבלה פיזית ,כאב ,הפרעות
שינה ושימור שליטה.

תרופות
* יש להקפיד על תוקף ותקינות של בלוני חמצן .במספר מחלקות נמצאו בלוני חמצן שתוקפם פג בינואר .2015
* יש להדריך את הצוות הסיעודי להבנת הטווח התקין של הטמפרטורה במקרר התרופות ,לצורך זיהוי טמפ'
חריגות בעת שימור התכשירים התרופתיים ,דווח בזמן אמת לגורמים המקצועיים ודרכי הפעולה בהתאם להנחיות.
* יש לשמור על ציוד לחלוקת תרופות נקי ובמצב תחזוקתי תקין .בבקרה נמצאו עגלת תרופות לא נקייה .כמו כן
נמצא חוצה כדורים לא נקי עם שאריות של תרופות בתוכו.
* יש לעבוד על פי ההנחיות והנהלים בעת מתן תמיסת נוזלים למטופלים .נצפו מספר מטופלים מקבלים שקיות
נוזלים לטיפול  .S.Cלא צוין סוג התמיסה ,שם המטופל ,תאריך ושעת מתן ושם האח המבצע את ההוראה.
* יש להקפיד על יישום תקין של נוהל חלוקת תרופות .בעת הבקרה נמצא שאח שהכין את התרופות למטופל לא
חתם על חלוקתם למטופל בזמן אמת.

הבטחת הסביבה
* יש לדאוג לאמצעי אורינטצייה למטופלים עם ירידה קוגניטיבית.
* יש לפעול לתקינות מערכת הקריאה לאחות .מערכת הקריאה לא פעלה במחלקה לתשושי נפש בעת הבקרה.
* יש לדווח לבני משפחה או אפוטרופוס בכל מקרה של אירוע חריג .נמצא שלא דווח למשפחת המטופל על אירוע
חריג כנדרש בנוהל.
* יש לציין על מיטות המטופלים את שמותיהם .בחדרי מטופלים נמצאו מיטות ללא שמות המטופלים.
* יש לדאוג להדרכה של צוות האחיות לאופן השימוש בציוד לביצוע החייאה .נמצא שצוות אחיות במחלקה לא יודע
להפעיל מכשירים חיוניים לביצוע החייאה.
* עגלת החייאה -יש להבטיח נגישות מידית לציוד החיוני לביצוע החייאה .הציוד יוצב בעגלת החייאה לכל מחלקה או
בעגלה משותפת לשתי מחלקות באותו מפלס ותכלול את הציוד הנדרש עפ"י נוהל רוחב  .0.5.10נכון ליום הבקרה
עגלת ההחייאה משותפת למס' מחלקות הנמצאות במפלסים שונים.
* יש להקפיד על סביבת מטופל נקייה .בתצפיות שבוצעו בכל מחלקות המוסד נמצאו כסאות גלגלים ,כריות הושבה,
מזרונים ,שולחנות ,ביגוד ,נעליים וציוד הנמצא בשימוש המטופלים מלוכלכים עם שאריות מזון יבש והפרשות.
* יש להשליך מחטים בכלי המשמש לפסולת זיהומית .נמצאה פרפרית עם מחט חשופה שהייתה מונחת על הבלון
חמצן בשטח ציבורי נגיש המהווה סכנת בטיחות למטופלים תשושי נפש מתהלכים.

תקשורת
* בישיבות צוות סיעודי מומלץ שיהיו חתימות נוכחות של אנשי הצוות המשתתפים בישיבות אלו לצד רשימה של
אנשי הצוות שנעדרו מהישיבות הנ"ל.
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הפרשות
* יש להקפיד על רישום עקבי על הרגלי הפרשות של מטופלים .לא נמצא מעקב עקבי מתועד אחר הפרשות
המטופלים.

היגיינה אישית ולבוש
* יש לדאוג לגזירת ציפורניים ברגליים ובידיים בתדירות שעונה על צרכי המטופלים .במועד הבקרה נמצאו מטופלים
רבים עם ציפורניים ארוכות ברגליים .לפי תיעוד בקלסר הפעם האחרונה שגורם מוסמך ביצע גזירת ציפורניים
ברגליים היה לפני מספר חודשים.

שמירת שלמות העור
* יש להדריך את הצוות המטפל לביצוע בטיחותי של מעברים למטופלים .בתצפית מדגמית אצל  5מתוך  7מטופלים
במח' סיעודית נמצאו סימני חבלות בשוקיים.

תנועתיות ותנוחה
* יש להקפיד על ביצוע שינויי תנוחה למטופלים הזקוקים לשינויי תנוחה ולתעד זאת .לא תועדו שינויי תנוחה אצל 2
מטופלים הזקוקים לכך במחלקה הסיעודית.
* יש לנהל דיונים בצוות רב מקצועי .יש לחזור על דיונים אלה בצוות רב מקצועי ובהתאם למצבו המשתנה של
המטופל ולנסות למצוא דרכים חלופיות להגבלה פיזית ולתעד את התהליך .נמצא שבמחלקה שבה שוהים 22
מטופלים ל 17 -מהם שזה  77%מהמטופלים ,קיימת הגבלה פיסית.

עדכון מקצועי
* נהלים פנימיים -יש להמשיך ולעדכן נהלים פנים מוסדיים .בנוסף לכך יש להמשיך בתהליכי הטמעה שנתית של
הנהלים .בעת הבקרה לא הוצג נוהל "גמילה מזונדה".
* יש לפעול לעליה של שיעור החשיפה של כלל הצוות המוסד בהשתלמויות והדרכות פנים מוסדיות וחוץ מוסדיות.

טיפול בכאב
* יש לבצע אומדן להערכת כאב בתדירות משתנה ובהתאם למצבו של המטופל ,לדוגמא :מטופלת לאחר נפילה
בוצע אומדן כאב אחת ליום ולא כמקובל כל משמרת עד לאיזון מצבה.

מניעת זיהומים
* יש להמשיך לערוך תצפיות בקרב כל העובדים לפני מתן הדרכה ואחרי מתן הדרכה בנושא מניעת זיהומים .מומלץ
לבצע השוואה בין הממצאים עם ניתוח הנתונים ונקיטת פעולות להטמעת ההנחיות.
* יש ליישם את ההנחיות של משרד הבריאות בדבר טיפול במטופלים בבידוד מגע ולדאוג שיהיו לצד החלוקים גם
כפפות ,אוגר לפסולת זיהומית ופח אשפה.
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* יש להטמיע בקרב הצוותים את נושא מניעת זיהומים ורחצת ידיים .במהלך הבקרה הצוות הסיעודי נצפה מבצע
בדיקה וטיפול למטופלים עם כפפות ללא ביצוע רחצה או חיטוי של הידיים לפני הפעולה.

זכויות החולה
* יש לשמור על צנעת הפרט ופרטיות המטופל .ביום הבקרה צוות המטפל גזר למטופלת את הציפורניים ברגליים
בחדר האוכל בזמן ארוחת צהריים בנוכחות מטופלים ,מבקרים ואנשי צוות נוספים.
* יש לדאוג להמצאות של פרגודים  /וילונות בחדרים לשמירת פרטיותם וכבודם של המטופלים.
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91%

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

תיאור כללי:
במוסד מטבח מבשל באופן מלא.

כוח אדם:
דיאטנית אחת עובדת במוסד ,יומיים בשבוע ,בימי ראשון ושלישי ,סה"כ  16ש"ש,
כנדרש.

החוזקים בעבודת התזונה:
כללי
* הדיאטנית שותפה לתהליכים והדרכות רב מקצועיים .נעשתה הדרכה משותפת עם קלינאית תקשורת בנושא
מרקמים .בנוסף החל פרויקט רב מקצועי בנושא התאמת סביבת אכילה בכל המחלקות ,בשיתוף הפיזיוטרפיה
וריפוי בעיסוק.
* נרכשו צלחות מחולקות ,המתאימות למרקם טחון.

תחומים הטעונים תיקון ושיפור:
בדיקת התפריט השבועי  -רישום מול יישום
* יש להשאיר דוגמאות מזון במשך  72שעות מכל המאכלים שהוכנו או בושלו במוסד בכל הארוחות.
* מרקם דייסתי :יש לסמן בתפריט את המנות לטחינה.
עמוד  15מתוך 36
רח' יפו  ,86ירושלים ת.ד.
טלפון 02-5314803 :פקס 02-5314804 :דוא"לYUDITH.NEHEMIA@LBJR.HEALTH.GOV.IL :

לשכת בריאות מחוז ירושלים

מוסד בית ראובן ) ( 23751
ראובן  12ירושלים
תאריך הבקרה14.11.2016 :

תאריך08.12.2016 :
סימוכין500039300 :

* מרקם רך :בארוחת ערב ,יש לגוון במנה מורכבת המתאימה למטופלים עם בעיות לעיסה או בליעה במקום מנה
קשה )לדוגמא בורקס /פיצה(.

גודלי מנה/גיוון
* יש להקפיד על יישום התפריט המתוכנן.

הגשת ארוחות צהריים  -תצפית
* יש להקפיד על התאמה בין המלצות הדיאטנית לבין החלוקה בפועל בארוחות

התנהלות הטיפול התזונתי מטופל במצב תזונתי לא תקין  -תיעוד ומעקב
* בבדיקת מספר תיקים נראה כי הדיאטנית עוקבת אחר מצב המטופלים ,עם זאת יש להקפיד על רישום אבחנה
תזונתית ולפעול בהתאם לכך.

עמוד  16מתוך 36
רח' יפו  ,86ירושלים ת.ד.
טלפון 02-5314803 :פקס 02-5314804 :דוא"לYUDITH.NEHEMIA@LBJR.HEALTH.GOV.IL :

לשכת בריאות מחוז ירושלים

מוסד בית ראובן ) ( 23751
ראובן  12ירושלים
תאריך הבקרה14.11.2016 :
* פיזיותרפיה:

תאריך08.12.2016 :
סימוכין500039300 :

83%

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 האבות יש מחלקה סיעודית אחת ושתי מחלקות תשושי נפש.

כוח אדם:
בבית האבות עובדים שני פיזיותרפיסטים ,חמישה ימים בשבוע .ימי ראשון ,שני,
רביעי וחמישי בשעות הבוקר וביום שלישי בשעות אחר הצהריים .בסך כולל של 30
שעות שבועיות.

החוזקים בעבודת הפיזיותרפיה:
ארגון השרות
* מונה פיזיותרפיסט אחראי לכל מחלקה.
* השרות ניתן בכל מחלקות בית החולים.
* קיים רישום מרוכז של הטיפולים הניתנים מידי יום.
* מתבצעות פעילויות מיוחדות לקידום איכות הטיפול.

אבחון פיזיקלי
עמוד  17מתוך 36
רח' יפו  ,86ירושלים ת.ד.
טלפון 02-5314803 :פקס 02-5314804 :דוא"לYUDITH.NEHEMIA@LBJR.HEALTH.GOV.IL :

לשכת בריאות מחוז ירושלים

מוסד בית ראובן ) ( 23751
ראובן  12ירושלים
תאריך הבקרה14.11.2016 :

תאריך08.12.2016 :
סימוכין500039300 :

* האבחון הפיזיקלי הראשוני מתבצע תוך  5ימים מקבלת המטופל.

טיפול פרטני
* היקף המטופלים פרטני במחלקה סיעודית אופטימלי.
* היקף המטופלים פרטני במחלקות תשושי נפש אופטימלי.

טיפול בקבוצה
* מספר המטופלים הסעודיים בקבוצה ,אופטימאלי.
* מספר המטופלים תשושי הנפש בקבוצה ,אופטימאלי.
* סווג המטופלים בקבוצה נקבע ע"פ מדדים מובנים ומוגדרים.

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

הדרכה ,השתלמות ותקשורת בין צוותית
* הדרכת עובד חדש מתועדת ומאושרת בחתימתו על גבי טופס ייעודי.
* מנהל השרות משתתף בישיבות צוות רב מקצועי.
* קיים קשר רציף ומתועד בין שרות הפיזיותרפיה ובין הסיעוד.
* קיימת רשימת הליכה חתומה בפועל במחלקה סיעודית ובמחלקת תשושי נפש.

תחומים הטעונים תיקון ושיפור:
ארגון השרות
* על מנהל השרות להשלים הכשרה על בסיסית בפיזיותרפיה.
* כחודש לפני תאריך הבקרה התקבל פיזיותרפיסט חדש למוסד .מומלץ לאפשר לפחות בהתחלה יום עבודה
משותף לצוות הפיזיותרפיסטים.
* לא מתקיימות ישיבות צוות בין הפיזיותרפיסטים.

טכנולוגיה לישיבה וניידות
* חלק מהשולחנות בחהדר אוכל במחלקה הסיעודית ובמחלקת תשושי נפש לא תקינים ולא בטיחותיים.
* יש לדאוג לתקינות ולנקיון כיסאות וכסאות הגלגלים.
* יש לדאוג לתקינות ובטיחות של אביזרי העזר ,כולל תמיכות וחגורות.
עמוד  18מתוך 36
רח' יפו  ,86ירושלים ת.ד.
טלפון 02-5314803 :פקס 02-5314804 :דוא"לYUDITH.NEHEMIA@LBJR.HEALTH.GOV.IL :

לשכת בריאות מחוז ירושלים

מוסד בית ראובן ) ( 23751
ראובן  12ירושלים
תאריך הבקרה14.11.2016 :

תאריך08.12.2016 :
סימוכין500039300 :

* יש להשלים מגוון כסאות הגלגלים על פי הנדרש בנוהל.
* חולים רבים נמצאו רתוקים לכסא עם אביזרי הגבלה המעלים את רמת הסיכון לפצעים ולשפשופים.
* יש להמשיך לקיים ולתעד דיון רב מקצועי לגבי הצורך בשימוש באמצעים המגבילים את תנועת המטופל.
* על הפיזיותרפיסטים לעבור הכשרה בנושא טכנולוגיה לישיבה וניידות.

תנאים פיזיים
* חדר הפיזיותרפיה אינו עונה על דרישות .נוהל משרד הבריאות

ציוד טיפולי
* יש להשלים ציוד טיפולי על פי הנוהל.

הערות לסיכום:
שרות הפיזיותרפיה מגלה מחוייבות למתן טיפול מקצועי.
על מנת למצות את הפוטנציאל שיש לאנשי המקצוע ,על הנהלת המוסד לדאוג לתחומים
שבאחריותה ,בנושא של תנאים פיזיים וציוד מבחינת :המצאות ,מלאי ,תקינות
ובטיחות.
יש לעודד ולאפשר לצוות הפיזיותרפיסטים לצאת לקורסים והשתלמויות בגריאטריה.

עמוד  19מתוך 36
רח' יפו  ,86ירושלים ת.ד.
טלפון 02-5314803 :פקס 02-5314804 :דוא"לYUDITH.NEHEMIA@LBJR.HEALTH.GOV.IL :

לשכת בריאות מחוז ירושלים

מוסד בית ראובן ) ( 23751
ראובן  12ירושלים
תאריך הבקרה14.11.2016 :
* ריפוי בעיסוק:

תאריך08.12.2016 :
סימוכין500039300 :

75%

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:
בשנה האחרונה היתה תחלופה רבה בצוות שירות הריפוי בעיסוק ,הן בריפוי בעיסוק
והן בתעסוקה ,בשתיים מתוך  3מחלקות הבית.
המרפאה בעיסוק חדשה .עם עזיבת המרפאה בעיסוק הקודמת בחודש מאי  ,2016עבד
מרפא בעיסוק למשך כחודש ולאחר מכן לא ניתן שירות ריפוי בעיסוק במוסד במשך
כ 3-חודשים.
הבקרה התקיימה במתכונת פתע .מנהלת שירות הריפוי בעיסוק נכחה בזמן הבקרה.

כוח אדם:
ריפוי בעיסוק  -במוסד מרפאה בעיסוק ,המשמשת מנהלת השירות ,בעלת ותק של חצי
שנה במקצוע וחודש וחצי במוסד .ללא נסיון בתחום הגריאטרי .עובדת  2בקרים
בשבוע ויום נוסף ,בשעות אחה"צ ,סה"כ  20ש"ש.
תעסוקה  -במוסד  6מדריכי תעסוקה 3 ,עובדים בשעות הבוקר ו 3-אחה"צ .אחד
ממדריכי התעסוקה הוא מרפא בעיסוק מחו"ל ,ללא רישיון 2 .מתוך שלושת המדריכים
בבוקר חדשים וללא נסיון .סה"כ  74ש"ש.

החוזקים בעבודת הריפוי בעיסוק:
עמוד  20מתוך 36
רח' יפו  ,86ירושלים ת.ד.
טלפון 02-5314803 :פקס 02-5314804 :דוא"לYUDITH.NEHEMIA@LBJR.HEALTH.GOV.IL :

לשכת בריאות מחוז ירושלים

מוסד בית ראובן ) ( 23751
ראובן  12ירושלים
תאריך הבקרה14.11.2016 :

תאריך08.12.2016 :
סימוכין500039300 :

הערכה בקבלת מטופל  -קבלת מטופל חדש ע"י מרפא/ה בעיסוק
* המרפא/ה בעיסוק מבצע/ת הערכה ראשונית לכל מטופל חדש כנדרש בנהלים.
* תחום הריפוי בעיסוק ממוחשב בתוכנת "פרדיגמה" וכל הדיווחים מתבצעים המחשב .גם התקשורת בין אנשי
הצוות ממוחשבת.

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

ישום תכנית הטיפול
* המרפאה בעיסוק הספיקה ,בתקופה הקצרה שבה עובדת במוסד ,להשלים הערכות ראשוניות ומעקבים
תקופתיים לכלל המטופלים .החלה בהתערבות טיפולית פרטנית.

הכרת מטופל חדש ע"י מדריכ/ת תעסוקה
* מדריכת התעסוקה מקיימת הליך היכרות עם כל המטופלים .קיים תיעוד כנדרש הכולל פרטים אישיים ,תחומי
עניין והתרשמות כללית.

פעילות בתעסוקה
* הפעילות בתעסוקה מתקיימת בכל המחלקות  6בקרים בשבוע וכן  5פעמים בשבוע גם בשעות אחה"צ.
* הפעילות בתעסוקה במחלקת תשושי נפש א' מגוונת ומותאמת ליכולת המטופלים .קיים תיעוד הפעילות ,כנדרש.

תנאים פיזיים וסביבה
* קיימים ארונות או פתרונות אחסון באזור הפעילות.
* קיימות עגלות לניוד ציוד התעסוקה למקומות ההפעלה.
* פעמיים בשבוע ,בשעות הבוקר ,מקיימת כל מחלקה את פעילות התעסוקה בחצר )בהתאם לתנאי מזג האויר(.

ציוד ואביזרים
* קיים ציוד נלווה הכולל טלוויזיה במסך רחב ,מערכת שמע ו .DVD
* קיימות ערכות נושאים מגוונות עשירות ומתחדשות.
* קיים ציוד ריפוי בעיסוק ,כולל טאבלט ונגני מוזיקה אישיים.
* בחלק מהמחלקות קיים ציוד מגוון ומותאם להפעלה פרטנית וקבוצתית בתעסוקה.

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
עמוד  21מתוך 36
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לשכת בריאות מחוז ירושלים

מוסד בית ראובן ) ( 23751
ראובן  12ירושלים
תאריך הבקרה14.11.2016 :

תאריך08.12.2016 :
סימוכין500039300 :

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

העשרה ונהלים
* במוסד החל פרויקט ישיבה נכונה של צוותי ריפוי בעיסוק ,פיזיותרפיה ותזונה .פרויקט התאמת מוזיקה אישית
ממשיך גם השנה.

תחומים הטעונים תיקון ושיפור:
הערכה בקבלת מטופל  -קבלת מטופל חדש ע"י מרפא/ה בעיסוק
* חלק מתוכניות ההתערבות מנוסחות באופן כללי וכוללני ללא התייחסות מספקת לצרכיו וליכולותיו הייחודיים של
כל מטופל.
* על ההערכה לכלול גם אבחון מוטורי וסנסורי והערכת ישיבה ,המתבצעים ע"י המרפאה בעיסוק.

הערכת מעקב בקבלת מטופל
* להקפיד על עדכון מטרות ההתערבות לכלל המטופלים ,עפ"י צרכיהם היחודיים ,באופן מיידי

ישום תכנית הטיפול
* חשוב לקיים חשיבה מקצועית לגבי התאמת כלי אוכל ,המתאימים בצורה המיטבית לכל מטופל ,הן באכילה
עצמאית והן בהאכלה ע"י מטפל )הערה חוזרת(.
* חשוב לעקוב ולוודא שכל המטופלים יושבים בצורה שתאפשר להם תפקוד מיטבי ,הן בזמן האוכל והן בזמני
הפעילות .כולל דאגה לתקינות הציוד.
* מומלץ לקיים טיפול קבוצתי.
* להקפיד על דיווח ותיעוד ההתערבות הטיפולית ,כנדרש בנהלים.
* לדאוג למידע מעודכן על כל המטופלים המרכיבים סדים ,הן בעמדת האחות והן ליד מיטת המטופל ולדאוג למעקב
יומיומי על הרכבת הסדים בפועל.

פעילות בתעסוקה
* ביום הבקרה לא היתה פעילות תעסוקה במחלקת תשושי נפש ב' ומטופלי המחלקה ישבו חסרי פעילות בחצר.
* יש לדאוג לפעילות מותאמת לכלל מטופלי המחלקות .בחלק מהמחלקות ,הפעילות התעסוקתית שנצפתה הינה
דלה ללא גיוון מספק.
* יש לדאוג לטפסי הפניה לתעסוקה למטופלים ,עפ"י הנדרש בנהלים.
* בחלק מהמחלקות קיים תיעוד של השתתפות המטופלים בפעילות תעסוקתית ,אך הוא אינו תואם את הנדרש
בנהלים.
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* בחלק מהמחלקות קיים תיעוד השתתפות המטופלים בפעילות התעסוקה ,אולם לא בתדירות הנדרשת עפ"י
הנהלים.
* נמצא חסר בתיעוד קבוצות נושא ,הן מבחינת תדירות והן מבחינת התוכן.
* חשוב להקפיד על סדר בקלסרי הדיווחים של פעילות התעסוקה.

תנאים פיזיים וסביבה
* בחלק מהמחלקות ,קיים לוח פעילות ,שאינו משקף את הפעילות המתקיימת בפועל.
* בחלק מהמחלקות ,קיים לוח פעילות קטן מידי.
* בחלק מהמחלקות ,לא קיים לוח פעילות.
* בחלק מהמחלקות קיים לוח התמצאות שאינו מתאים לדרישות.
* קיימת תצוגה דלה של עבודות המטופלים.
* האווירה בחדרי המטופלים אינה ביתית ,לא קיימים פריטים אישיים בחדרי המטופלים.
* חדר הריפוי בעיסוק משותף עם שירות הפיזיותרפיה וכן משמש גם כחדר צוות ובו מקרר ,דבר המפריע למהלך
הטיפולים .כמו כן אין בחדר ארונות ציוד ,שניתן לנעול.
* מצב חלק מהריהוט ,כמו שולחנות ,כורסאות וכיסאות ,באיזורי הפעילות אינו תקין והוא אינו מאפשר הפעלה
בטיחותית ואיכותית.

הדרכה ותקשורת
* בשנת  2016שירות הריפוי בעיסוק לא השתתף בתוכנית ההדרכה התוך מוסדית.

העשרה ונהלים
* המרפאה בעיסוק סיימה לימודיה לא מכבר ועדיין לא השתתפה בקורסים מקצועיים בתחום הגריאטריה.
* מדריכי התעסוקה לא עברו את הקורס הבסיסי למדריכי תעסוקה בגריאטריה.
* מדריכי התעסוקה לא השתתפו בקורסי העשרה ,בימי עיון ובסדנאות מקצועיות ,בשנתיים האחרונות.
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84%

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
פעילות העו"ס בנושא "חוק זכויות החולה"
פעילות העו"ס בתחום זקנים נפגעי התעמרות
טיפול בניצולי שואה
טיפול תומך במטופל ובמשפחה
עבודת הצוות הרב מקצועי
הבטחת תנאים לעבודת העובד/ת הסוציאלי/ת
ניהול מידע ומעקב  -רשומת מטופל
ניהול מידע ומעקב  -תיק אפוטרופסות
ניהול מידע ומעקב  -תיק ריכוז מתנדבים
שביעות רצון משפחות
שיתוף המשפחה בהחלטות
-

תיאור כללי:
בבי"ח הגריאטרי "בית ראובן" ישנן  3מחלקות 2-מחלקות לתשושי נפש ומחלקה
סיעודית ,מאפייני המטופלים -מטופלים בעלי ירידה קוגנטיבית משמעותית.
המבנה הינו ישן ,מתצפית בכל המחלקות ניכר כי התחזוקה ירודה והריהוט בלוי
וישן.
במחלקה הסיעודית ,ניצפו מספר שולחנות שבורים או ששפת השולחן משוננת ועשויה
לפגוע במטופלים היושבים לידם,כמו-כן ,נצפו מספר כסאות פלסטיק שבורים.

כוח אדם:
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ישנה עו"ס אחת לכל מחלקות המוסד.
העו"ס בעלת תואר שני בתחום העבודה הסוציאלית.
העו"ס בעלת וותק מקצועי של  20שנים וותק מוסדי של שנתיים וחצי .העו"ס עובדת
בפריסת ימים א-ה בשעות הבוקר ואחר הצהריים ובימי שישי אחת לשבועיים.
יש לעודד ולאפשר יציאה לימי עיון והשתלמויות בתחום הגריאטריה והעמקה
בתחומים רלוונטיים.

החוזקים בעבודת העבודה סוציאלית:
קבלת מטופל והסתגלות
* נערך מעקב אחר הסתגלות המטופל במחלקה לאחר חודשיים מיום אישפוזו.

פעילות מקצועית של העובד הסוציאלי
* העו"ס מעורבת בנושאים הקשורים לרווחת המטופל  -מיקומו בחדר האוכל ,חדר השינה שלו ואף העברת
מטופלים בין מחלקות הבית השונות.

פעילות העו"ס בתחום הקבוצתי והקהילתי
* העו"ס מקיימת קבוצה פעמיים בשבוע במשך כשעה .משתתפים  7-8מטופלים בכל פעם .נושא הקבוצה-
אקטואליה
* מתקיימת פעילות התנדבותית מגוונת במחלקה .הפעילות הינה על בסיס קבוע ועל בסיס חד פעמי.

פעילות העו"ס בנושא "חוק זכויות החולה"
* העו"ס מקיימת מעקב אחר קבלת דמי הכיס לטוב לרווחת המטופלים.
* הטיפול במינוי האפוטרופסות ובמעקב אחר האפוטרופוס מתבצע על פי הצורך ובהתאם למצב המטופלים.

פעילות העו"ס בתחום זקנים נפגעי התעמרות
* העו"ס משתתפת בישיבות הצוות השונות של צוות הסיעוד ופועלת להעלאת המודעות הצוותית למניעת התעמרות
וחובת הדיווח
* הוועדות המוסדיות מתנהלות בהתאם לנדרש בנוהל.

עבודת הצוות הרב מקצועי
* עבודת הצוות הינה מקצועית וקיימים שיתופי פעולה פוריים.
* מתקיימים דיוני צוות רב מקצועי גם בעת חזרת מטופל מאשפוז ,זאת בהתאם לנוהל.

ניהול מידע ומעקב  -רשומת מטופל
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* תיעוד הקבלה הסוציאלי מקצועי ומשקף את מצב המטופל בעת קבלתו למחלקה.

ניהול מידע ומעקב  -תיק אפוטרופסות
* קיים קלסר ייעודי לנושא אפוטרופסות ,הצווים תקפים.

שביעות רצון משפחות
* בשיחה עם בת משפחה ,ציינה שביעות רצון מהטיפול הכולל הניתן במחלקה.

תחומים הטעונים תיקון ושיפור:
כללי
* מומלץ לבנות נהלים פנימיים המותאמים למאפייני המטופלים וצרכי המחלקה.

פעילות מקצועית של העובד הסוציאלי
* יש לקיים חשיבה מקצועית לעניין שמירה על פרטיות המטופל בעת הטיפול האישי.
* יש להמשיך ולקדם את נושא ביות החדרים והענקת מראה נעים לחדרי המטופלים.

תצפית חדרים ושטחים ציבוריים
* ביום הבקרה לא נצפו אמצעים לשמירה על פרטיות המטופל.
* ביום הבקרה נצפה ריהוט בלוי ושבור בשטחים הציבוריים העלול לסכן את המטופלים .יש לתקן זאת במיידי.
* קיים חוסר בארונות /שידות למטופלים.

פעילות העו"ס בתחום הקבוצתי והקהילתי
* במהלך הבקרה לא נצפה תיעוד המשקף את העבודה הקבוצתית הנעשית עם המטופלים.
* יש ליזום פעילות עם בני משפחה.

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

טיפול בניצולי שואה
* במוסד ישנם  20מטופלים העונים להגדרת ניצולי שואה .לא נמצא תיעוד לפעילות העו"ס למיצוי זכויות המטופלים.

טיפול תומך במטופל ובמשפחה
* מומלץ לבנות דרכי פעולה בנושא הטיפול פאליטיבי וסוף החיים המוסכם על כלל הצוות הרב מקצועי.
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הבטחת תנאים לעבודת העובד/ת הסוציאלי/ת
* הערות מבקרה קודמת טופלו באופן חלקי.
* יש להמשיך ולאפשר לעו"ס לצאת לימי עיון והשתלמויות בתחומי הגריאטריה ככלל ובתחומי מניעת התעמרות
בזקנים ,הטיפול הפאליטיבי בפרט.

ניהול מידע ומעקב  -תיק אפוטרופסות
* לא נמצא תיעוד לרשימה שמית עדכנית של מטופלי המחלקות בעלי מינוי אפוטרופסות.

ניהול מידע ומעקב  -תיק ריכוז מתנדבים
* לא ניצפה תיעוד הכולל את עבודת המתנדבים והפעילות הנעשית בפועל.

הערות לסיכום:
העו"ס מעורבת מאוד בכל מחלקות הבית ,הן עם צוות הסיעוד והן עם המטופלים
ובני המשפחה.
שיתופי הפעולה המקצועיים בצוות הרב מקצועי מהווים נתבך חשוב לשיפור איכות
הטיפול ורווחת המטופל.
יש לפעול באופן מיידי לקיום סביבת מטופל בטוחה.

עמוד  27מתוך 36
רח' יפו  ,86ירושלים ת.ד.
טלפון 02-5314803 :פקס 02-5314804 :דוא"לYUDITH.NEHEMIA@LBJR.HEALTH.GOV.IL :

לשכת בריאות מחוז ירושלים

מוסד בית ראובן ) ( 23751
ראובן  12ירושלים
תאריך הבקרה14.11.2016 :
* בריאות הסביבה:
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69%

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 חרוםאספקת 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:
תיכנון הבניין אינו עונה לדרישות הפרוגרמה החדשה של משרד הבריאות ,חסרים
מחסנים.
תיכנון המטבח לא עונה לדרישות תקנות רישוי עסקים )תנאי תברואה נאותים לבתי
אוכל( התשמ''ג  1983-במלואן.

החוזקים בעבודת הבריאות הסביבה:
מערכות אספקת מים קרים וחמים  -אספקת מיי שתיה
* תקינות וחיטוי מאגר מים  :תקין ,נקי מחוטא ומדווח

בטיחות ומפגעי בטיחות
* קיימת מדבקה תקפה המאשרת ביקורת מעליות  :קיים ותקף
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הכנת המזון ובישול  -קבלת מזון במוסד ומחסן מזון
* תקינות המצב הפיזי של מחסן/י המזון .יובש ואוורור : .תקין

תחומים הטעונים תיקון ושיפור:
מערכות אספקת מים קרים וחמים  -מים חמים ומקלחות
* מצב דוודי מים חמים ואוגרי מים חמים תקינים ,מנוקים ומחוטאים ,עוברים טיפול שנתי וכוללים מדי טמפרטורה,
ברזי ניקוז ומדבקות ,לפי ההנחיות  :תקינים/טיפול חלקי
* טמפרטורת מים במערכת אספקת מים חמים )עד הברזים( .נדרש  60 - 55מעלות צלסיוס .יעילות סחרור מים
חמים  :לא תקין
* טמפרטורת מים בברזים מתאימה לבטיחות המשתמשים  :לא תקין
* ברזים וראשי מקלחת מטופלים נגד אבנית ,מחוטאים ונבדקו  :תקינות וטיפול חלקיים

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

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

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

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

תשתית ,חדרי האשפוז ,תחזוקת מחלקה ורווחת המטופל  -ניקיון ותחזוקה שוטפת
* תחזוקה )נראית( של המבנים  :נראית תקינה חלקית

חדרי האשפוז  -רווחה/צפיפות ,תנאי מגורים
* התאמת מספר מיטות לדרישות ולרישיון ,היעדר צפיפות ואסטטיקה כללית  :לא מתאים
* מיטות מזרונים ומצעים מותאמים ואסטטיים  :מותאמים חלקית
* ארונות וארוניות למטופלים מותאמים ,תקינים ואסטטיים  :מותאמים חלקית
* מצב שירותים ומקלחות  :מותאם ותקין חלקית
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רווחת המטופל  -טיפול לא רפואי בגוף האדם
* התאמה לדרישות התקנות לטיפול לא רפואי בגוף האדם בתחומים :טיפול מניקור ,פדיקור ,גזירת ציפורניים
וגילוח .כולל חיטוי ועיקור ערכות הטיפול  :מתבצע חלקית

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

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

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

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

הכנת המזון ובישול  -עובדי מטבח/מבשלים
* קיום שירותים ,מקלחות ,מלתחות לעובדים תקינים ומתאימים לדרישות  :קיים בחלקו

הערות לסיכום:
 .1טרם הוגשו למשרדנו נוהל עבודה במטבח ופרשה טכנית.
 .2הפעלת המטבח לא בהתאם לנדרש ,נמצא מזון מעובד במקרר גולמי.
 .3לא דוגמים מנות בלנדר.
 .4נמצא מזון מבושל מיום לפני בניגוד לשיטת העבודה מאושרת "בשל-הגש".
 .5אין רישום תאריכים במזון הנמצא בתוך המקררים.
 .6אין ניקוז בדוד מים חמים.
 .7נמדדה טמפרטורה נמוכה ) 52מ''צ(בדוד מים חמים ,בניגוד לנידרש  55מ''צ
מינימום.
 .8בנקודות קצה הטמפרטורה הייתה גבוהה מהנדרש  49,5מ''צ )נדרש לא מעל 45
מ''צ(.
 .9טרם מבצעים דיגום מים להתרבות חיידקי לגיונלה במים ,פעם ברבעון ,פכי
עמוד  30מתוך 36
רח' יפו  ,86ירושלים ת.ד.
טלפון 02-5314803 :פקס 02-5314804 :דוא"לYUDITH.NEHEMIA@LBJR.HEALTH.GOV.IL :

לשכת בריאות מחוז ירושלים

מוסד בית ראובן ) ( 23751
ראובן  12ירושלים
תאריך הבקרה14.11.2016 :

תאריך08.12.2016 :
סימוכין500039300 :

שנדרש.
.10אין אישור בדיקת מז''ח של שנת .2016
 .11אזור האשפה מלוכלך ,אין ניקוז מחובר למערכת ביוב.
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84%

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 ייעודי לאחסון תרופות.
החדר קטן מאד ואינו מתאים להיקף העבודה והצרכים של חדר תרופות.

כוח אדם:
במוסד מועסק רוקח בהיקף של  7.5שעות שבועיות.
היקף המשרה מתאים לדרישות התקינה.
לרוקח אישור רוקח אחראי בתוקף.

תחומים הטעונים תיקון ושיפור:
חדר שירותי רוקחות במוסד
* החדר ייעודי ומיקומו הולם  :לא
* החדר מצויד במתקנים הנדרשים  :חלקי

שירות רוקחות מוסדיים  -אחסון וסידור תרופות ותוקפן
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* אחסון בתנאים נאותים  :באופן חלקי

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'  :ל  50%- 25%מהתיקים
* ביצוע בקרה בכל מחלקה ותיעוד מלא ומפורט של ממצאיה  :אחת לחודש לפחות

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

אחסון תרופות במחלקות אשפוז
* טמפ' בטווח הנדרש  :לא

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

הערות לסיכום:
 .1חדר התרופות קטן מדי ואינו מתאים לאחסון וניהול התרופות של כל המוסד.
הצפיפות בו היא רבה ואין מקום מתאים לפריקת סחורה .כמו כן ,יודגש כי אין
לאחסן תרופות בארון מתחת לכיור.
 .2טרם הוגשו לאישור הרוקח המחוזי תכניות בניה לחדר תרופות המתאים לדרישות.
 .3יש להציב מדי טמפרטורה מסוג מינימום -מקסימום בכל המחלקות ,ולערוך מעקב
ורישום של הטמפרטורה בחדר  3פעמים ביום לפי דרישות נוהל .126
 .4נמצאו חריגות טמפרטורה במקררי התרופות במחלקות .יש לפעול מיידית לתיקון.
כמו כן ,יש למלא טופס דיווח וסיכום ארוע חריג כפי שנדרש בנוהל .126
 .5יש להדריך את הצוות המקצועי במחלקות בכל הנוגע לבקרת הטמפרטורה במקררי
התרופות ובחדרים בהם מאחסנים תרופות.
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נספח ג'
תקן מול מצבה  -כוח אדם מקצועי  -רפואה סיעוד ומקצועות הבריאות
ל 72 -מיטות ברישוי ול 74-מיטות בפועל

רופא/ה
אח/ות
אח/ות מעשי/ת
אח/ות מוסמכ/ת
אח/ות ראשי/ת
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

1
10

תקן כוח אדם
נדרש מינימלי
ברוטו

כוח אדם בפועל
ברוטו

פער

פער באחוזים

1.01
17.28
0.00
17.28
1.00
28.74
0.75
0.74
0.44
1.35
0.39
7.38
8.33

1.11
18.14
7.72
10.42
1.00
19.92
0.93
0.82
0.54
2.03
0.44
8.25
4.40

0.10
0.86

10.05
5.02

-6.85
0.00
-8.81
0.18
0.08
0.10
0.68
0.05
0.86
-3.93

-39.69
0.00
-30.65
24.06
11.26
23.87
50.74
12.82
11.68
-47.17

חישוב התקן הוא בשעות שבועיות ולא באחוזי משרה .למקצועות,רוקח/ת,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 72 -מיטות ברישוי ול 74-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

8

תקן כוח אדם
נדרש מינימלי
ברוטו

כוח אדם בפועל
ברוטו

פער

פער באחוזים

0.61

1.00

0.38

61.99

0.61
0.48
0.48
0.61
1.94
3.50
0.32
0.17
0.61

0.50
0.00
0.00
1.00
2.00
4.00
0.50
0.00
1.00

-0.11
-0.48
-0.48
0.38
0.05
0.50
0.17
-0.17
0.38

-19.00
-100.00
-100.00
61.99
2.88
14.28
56.20
-100.00
61.99

 6בישול עצמי  -מלא
 8חצרן/גנן שירות קנוי.
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נספח ד '
רמת איכות הטיפול
 0.00:מתאריך 07.12.2015:
ניקוד אחרון לפי בקרה אחרונה
64.00
ניקוד מותאם אחרון לפי בקרה אחרונה :
שיוך לפרוגרמה חדשה על פי הצהרת המוסד :
זמן הרישוי טרם הבקרה הנוכחית  24:חודשים תאריך סיום הרשיון 01.01.2017 :
התאמת המחלקה לתשושי נפש לתנאי המכרז:לא
תאריך הבקרה 14.11.2016 :
התאמת המחלקה לתשושי נפש לתנאי המכרז לפי הבקרה הנוכחית  :כן BC

ניקוד

אמות מידה לרמת איכות הטיפול
סכום ציוני הבקרה

16.00

בריאות הסביבה

0.00

שיעור אחיות עם קורס על בסיסי בגריאטריה

0.00

שיעור אחיות עם תואר אקדמי

0.00

קורסים\עדכון ידע לצוות

0.00

חת"ש צוות בין  8-24שעות שנתיות

0.00

חת"ש צוות מעל  24שעות שנתיות

0.00

מומחיות רופא הבית

15.00

יועצים

0.00

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

0.00

תקשורת רפואית ממוחשבת לכל המקצועות

0.00

סה"כ )ללא משך רישוי(

35.00
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