גירסה 00001:
תאריך ראשון הפצה לאינטרנט31.08.2017 :
תאריך אחרון הפצה לאינטרנט31.08.2017 :

דו"ח בקרה מיום 31.07.2017
במוסד :מוסד בית ראובן

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

לשכת בריאות מחוז ירושלים

תאריך29.08.2017 :

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

סימוכין500039594 :

ד"ר נכבד/ה,
הנדון :סיכום הבקרה ב"מוסד בית ראובן" מיום 31.07.2017
מצ"ב דו"ח הבקרה שנערכה במוסדכם ,ביום .31.07.2017
המנהל הרפואי מתבקש להעביר עותק מדו"ח זה לחברי הנהלת בית החולים הסיעודי-גריאטרי )למנהל
האדמיניסטרטיבי ולמנהלת הסיעוד-אחות ראשית(.
המנהל האדמיניסטרטיבי מתבקש להודיע ללשכת הבריאות המחוזית )גריאטר המחוז( ,בצירוף העתק לרופא
המחוז/נפה ולאגף לגריאטריה ,במייל  ,PNIOT.GERIATRYA@MOH.GOV.ILעל ביצוע תיקון התחומים
הטעונים שיפור מיידי וצפי לתיקון שאר התחומים הטעונים שיפור ,וזאת תוך חודש ימים מעת קבלת דו"ח זה,
תוך התייחסות מפורטת לממצאי הבקרה עפ"י סדר התחומים המצוין בדו"ח עצמו.
במידה ובמוסד התגלו חוסרי כוח אדם ,הנכם נדרשים להשלימם לא יאוחר מ 30-יום מקבלת בקרה זו .על
ההשלמה יש להודיע לגב' שרית חייט בכתובת רח' ירמיהו  39ת.ד 1179 .ירושלים ,פקס  02-5655913או
במיילsarit.hayat@moh.health.gov.il :

בברכה,
ד"ר 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.
מר אורן פרלסמן ,מנהל תחום תקצוב  ,האגף לתכנון תמחור ותקצוב
גב' צפי הלל-דיאמנט ,ממונה על יישום הסטנדרטים בגריאטריה ,אגף גריאטריה ,ירושלים.
מר יוחנן סמואל ,מרכז בכיר לנתוני בקרה ואיכות בגריאטריה ,אגף גריאטריה ,ירושלים.
גב' אתי מרקוביץ ,ממונה תאום ארגון ובקרה ,אגף גריאטריה ,תל-אביב.
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דו"ח הבקרה
תאריך29.08.2017 :
מוסד בית ראובן ) ( 23751
ראובן  12ירושלים
תאריך הבקרה31.07.2017 :

סימוכין500039594 :

.1

בתאריך  31.07.2017נערכה 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
* 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 נדא עליאן ,עוזרת רוקח מחוזי ירושלים ואשקלון.

כללי:
הבקרה התקיימה במתכונת בקרת פתע לחידוש רישוי בשעה  6.00בבוקר ע"י צוות
בקרה מחוזי.
בבית החולים הסיעודי "בית ראובן" קיימת מחלקה סיעודית ו 2 -מחלקות לתשושי
נפש ,פועלות ברישיון 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 בבנין ישן בן 3
קומות ודורש תחזוקה מתמדת .הבניין אינו מותאם לפרוגרמה של .2016
לבי"ח רישיון ל 72 -מיטות מהן:
סה"כ מיטות במח' סיעודיות20 :
סה"כ מיטות במח' תשושי נפש52 :
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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
24
20
קומה 3
24
28
קומה 2
19
24
קומה 1
67
72

מס'
סיעודיים

0

מס'
תשושי
נפש

0

מס'
סיעודי
מורכב

0

בבי"ח
מס'
מס'
שיקומים תשושים כללי

0

סה"כ שהו במחלקות  67מאושפזים בפועל.
להלן תמהיל המאושפזים לפי הגורמים המממנים הבאים:
 49מטופלים במימון משרד הבריאות.
 18מטופלים במימון פרטי.
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0

0
2
0
2
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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:
בתאריך  19.6.2017נערכה במוסד בקרה לבדיקת טיפול בסיסי ע"י צוות האגף
לגריאטריה.
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

)(4
טוב
80-86

X

פיזיותרפיה

X

ריפוי בעיסוק

X

עבודה סוציאלית

X
X

בריאות הסביבה
רוקחות

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

X

עמוד  6מתוך 37
רח' יפו  ,86ירושלים ת.ד.
טלפון 02-5314803 :פקס 02-5314804 :דוא"לYUDITH.NEHEMIA@LBJR.HEALTH.GOV.IL :

)(1
נכשל
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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.

* רפואה90% :
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
* ניכר כי ניתן דגש ראוי לנושאים גריאטרים.
* ישנה קלינאית תקשורת.
* אחד מרופאי הבית מומחה 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
* תכנון ויישום "הבטחת השגחה רפואית בכל היממה") .זמינות ותיעוד;כוננות/תורנות(  :יישום תקין
* הסדר יועץ גריאטרי  :קיים
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* תעוד הייעוצים בתחום גריאטריה  :מלא

איכות הרשומה בקבלה הרפואית של המטופל
* בדיקה גופנית  :טובה ומלאה
* הערכה קוגנטיבית  :מלאה )בכלי מתוקף(
* הערכה תפקודית  :מלאה )בכלי מתוקף(

תחומים הטעונים תיקון ושיפור:
כללי
* התיחסות להערות קודמות חלקית בלבד.
* יש להקפיד לעדכן אבחנות בזמן.
* יש להקפיד לרשום במחשב את הדווחים והמעקבים הרפואיים.
* למוסד אין יעוץ בפסכיאטריה.

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(

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  :חלקי
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82%

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 התקיימה במתכונת בקרת פתע לחידוש רישוי ע"י צוות בקרה מחוזי של לשכת
הבריאות ירושלים.
בבית החולים הסיעודי "בית ראובן" קיימת מחלקה סיעודית אחת ו 2 -מחלקות
לתשושי נפש הפועלות ברישיון משרד הבריאות.
ביום הבקרה מאושפזים  67מטופלים בפועל ,הרישוי הוא ל 72-מיטות אשפוז.
 5מטופלים ניזונים בהזנה אנטרלית 3 ,מטופלים ניזונים באמצעות  NGTו 2 -
מטופלים ניזונים באמצעות .PEG
ביום הבקרה במוסד נמצאו  6 -מטופלים נשאי חיידקים עמידים.
התנאים הפיסיים ומבנה המחלקות ישן ואינו מותאם לפרוגרמה .2016
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במחלקות חלק מהציוד בשימוש בלוי וישן ,צינור מים ללא ראש מקלחת בקצה.
מתקנים לאחסון סבון נוזלי בחדר הרחצה ובשירותים מתפרקים בלחיצה .מיטות
המטופלים ישנות ועם חלודה ,חלק ממעקות המיטה לא תקינים.
בעת כניסת צוות הבקרה למח' בשעה  6.00בבוקר ,נצפה טיפול אישי ורחצת
המטופלים .במחלקה הסיעודית נצפה כי פעולות הסירוק ,שטיפת פנים וגילוח נעשה
בחדר האוכל במרחב הציבורי ,תוך שימוש במסרק אחד לכל המטופלים .שטיפת פנים
נעשית באמצעות ספוגים בקערית ללא החלפת מים בין מטופל למטופל .נעשה שימוש
במגבת פנים משותפת לכל המטופלים.
צוות המוסד לבשו מדים לבנים וענדו תגי זיהוי.

כוח אדם:
מנהלת הסיעוד בעלת תואר שלישי ברפואה פאליטיבית עם קורס השתלמות מוכרת על
בסיסית בטיפול נמרץ וטראומה.
אין אחות אחראית מוסמכת במח' הסיעודית .עדיין אין אחיות אחראיות תחום
בנושאים מרכזיים .מרבית האחיות במוסד הן מעשיות וקומץ קטן מהאחיות הן
מוסמכות.
יש להמשיך ולפתח תהליכי עבודה רוחביים ולבנות מנגנונים שמשפרים ומחזקים את
התשתית המקצועית ואת רמת הטיפול הסיעודי במוסד.
תקינת אחיות  -עומדת בדרישות הנוהל ,אולם שיעור האחיות המוסמכות במחלקות
נמוך מהנדרש.
תקינת מטפלים -קיים חסר של  5.0משרות מטפלים ברמה המוסדית ,מרבית חסר כוח
אדם של מטפלים נמצא במח' תשושי נפש א') .קומה .(2

החוזקים בעבודת הטיפול סיעודי:
כללי
* האחות הראשית מבצעת בקרות פנים מוסדיות בשעות לא שגרתיות.
* מנהלת הסיעוד מבצעת עיבוד נתונים סטטיסטי בנושא אירועים חריגים.
* במוסד פועלת ועדת התעמרות בשיתוף של צוות רב מקצועי.
* מתקיימים פרויקטים ופעילויות פנים מוסדיות לרווחת המטופלים.
* חיסוני עובדים  -נעשה איסוף נתונים משמעותי בתחום חיסוני עובדים .יש להשלים את התהליך בהתאם לחוזר
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מנכ"ל "חיסוני עובדים במערכת הבריאות" .08/2016
* קיימים תהליכי בקרה יזומים של מנהלת הסיעוד ועו"ס המוסד.

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

עדכון מקצועי
* נעשה רענון של נהלים קיימים והוספו נהלים פנימיים חדשים.

הדרכה והערכת הצוות
* מתבצעת הדרכה של צוותים רב מקצועיים כחלק מתהליך קליטת עובד חדש.

תחומים הטעונים תיקון ושיפור:
כוח אדם
* יש להקפיד שאחיות מעשיות לא תחרוגנה מסמכותן המקצועית .בבדיקת סידורי העבודה נמצא שאחות מעשית
מבצעת אחריות משמרת.
* יש לבנות צוות עבודה קבוע בכל מחלקה .סידור העבודה עדיין מוסדי.
* יש להקפיד על נוכחות אחות אחת בכל מחלקה במשמרת לילה כנדרש בנהלים .בבדיקת סידורי עבודה נמצא
שאח אחד עובד על  2מחלקות האשפוז במקביל במשמרת לילה .הערה חוזרת מבקרת פתע שהתקימה במוסד
במשמרת לילה.
* יש להימנע מביצוע משמרות כפולות של הצוות הסיעודי אחיות ומטפלים .על פי סידורי העבודה אחיות ומטפלים
עובדים משמרות כפולות ,הדבר עלול להוות סיכון בנושא הבטחת איכות הטיפול וניהול סיכונים.
* יש לדאוג כי אחים אחראי מחלקות יהיו מצוותים בסידורי העבודה במשמרות הבוקר באופן שבו יוכלו לבצע את
תפקידי ההדרכה והניהול המקצועי של הצוות הסיעודי .אחים אחראי מחלקות עובדים במשמרות ערב ולילה ,כך
שלא יכולים למלא את תפקידם הניהולי .הערה חוזרת.

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 מטופלת למח'
סיעודית.

תכנית טיפול בקבלה לאשפוז
* יש להקפיד בקבלת מטופל חדש למחלקה על ביצוע קליטת מטופל ובניית תוכנית טיפול ראשונית תוך  72שעות
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מיום הקבלה למחלקה בהתאם לנוהל רוחב " 2.2.1קליטה ראשונית של מטופל סיעודי" .יש לפעול לפי נוהל זה גם
למטופלים המועברים ממחלקה אחת במוסד למחלקה אחרת במוסד.
* יש לבצע לכל מטופל חדש המגיע למחלקה קבלה חדשה ,הערכה תפקודית חדשה ותכנית טיפול מעודכנת.
מטופלת ממחלקה סיעודית הועברה לאשפוז לבי"ח כללי בחשד ל .CVA -עם שחרורה התקבלה ישירות למח'
סיעודית על בסיס הנתונים הממוחשבים של מח' ת .נפש ללא קבלה חדשה כנדרש בנהלים.
* יש לערוך שיחת תאום ציפיות באופן מעמיק ומפורט עם בני המשפחה אודות העדפותיו ורצונותיו של המטופל
ולתעד בתיק המטופל .יש לבנות תכנית טיפול מותאמת אישית לצרכים ולרצונות של המטופל ובני משפחתו .ניכר
שיש התפתחות בתחום ונערכות שיחות ,אך הם ברובד בסיסי.

תרופות
* יש להקפיד על המצאות תרופות ותכשירים רפואיים בחדר עם בקרת טמפרטורה .במח' סיעודית עגלת ההחייאה
המכילה תכשירים רפואיים מאוחסנת בחדר שלא מתקיימת בקרת טמפרטורה.
* יש להדריך את הצוות הסיעודי להבנת הטווח התקין של הטמפ' במקרר התרופות לצורך זיהוי טמפ' חריגות בעת
שימור התכשירים הרפואיים ,דיווח בזמן אמת לגורמים המקצועיים במוסד ודרכי פעולה בהתאם להנחיות.
* יש לעבוד בהתאם לנוהל רוחב "ניהול הטיפול התרופתי"  1.1.2009ולהקפיד שמי שמכין את סט הנוזלים נותן
אותו בפועל כמו כל תכשיר תרופתי.

הבטחת הסביבה
* יש להקפיד ולשמור על בטיחות המטופלים .בעת ביצוע רחצה נצפה כי המטפלים לא סגרו את המעצורים של כסא
הרחצה ולא עשו שימוש בחגורות אגן למניעת החלקה .כמו כן לא נעשה שימוש ברגליות לשמירה על מצב העור
ונוחיות המטופל.
* אירוע חריג -על הצוות הרב מקצועי לבצע דיון ולגבש מסקנות ולהציע פעולות מתקנות כנדרש בנוהל .2.3.5
* אירוע חריג -יש לדווח לאפוטרופוס או בן משפחה בכל מקרה של אירוע חריג ולתעד זאת בדוח אירוע חריג.
מבדיקה מדגמית נמצא שמרבית האירועים החריגים מדווחים לבני המשפחה ,אך לא באופן שיטתי ואחיד בכל
המקרים.
* יש לדאוג להמצאות נעליים סגורות ובטיחותיות למטופלים ניידים .נצפה ביום הבקרה במח' לתשושי נפש מטופלים
עם נעליים פתוחות בעקבים ,דבר אשר מגביר את הסיכון לנפילות.
* יש להקפיד על תחזוקה קבועה ובדיקת תקינות של הציוד הנמצא בשימוש .במועד הבקרה נצפה ראש מקלחת
לצינור רחצה חסר ,מתקנים ייעודיים לסבון מתפרקים בלחיצה ומיטות ישנות עם חלודה.

הזנה והאכלה
* יש להקפיד שהשינים התותבות יהיו בפי המטופלים בזמני הארוחות .מטופלים נצפו יושבים בחדר האוכל בזמן
הארוחה כשהשיניים התותבות נשארו על השידות בחדרים.
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הפרשות
* יש להקפיד על רישום פעולת מעיים ברשימה מרוכזת מחלקתית.
* יש לפעול לבניית תוכניות לשימור שליטה על סוגרים בקרב מטופלים.

היגיינה אישית ולבוש
* יש להקפיד על ביצוע טיפול פה וצחצוח שיניים למטופלים .בבקרה נמצא שנושא שמירה על הגיינת הפה אינה
מתבצעת.

תנועתיות ותנוחה
* הגבלה פיסית של גפה  -יש לבצע בדיקה של מצב הגפה ,צבע ,חום ,שלמות העור ,כאב וכד' ,כנדרש בחוזר מנהל
רפואה .15/2009
* החלטה על הצורך בדפנות כפולות מתקבלת בדיון של צוות רב מקצועי ונכתבת בתכנית טיפול.

עדכון מקצועי
* יש לפעול למינוי נאמני נושא ולהכשרתם בקורסים המומלצים ע"י משרד הבריאות .במועד הבקרה אין נאמני נושא
בתחומים המומלצים ע"י משרד הבריאות.

הדרכה והערכת הצוות
* יש להטמיע תהליכי עבודה אחידים בהתאם להנחיות של מנהלת הסיעוד במוסד .נצפתה שונות בעבודת הסיעוד
וצוות המטפלים במתן טיפול אישי .חלקם מקפידים על ביצוע מעברים ע"י  2מטפלים וחלק מהמטפלים נצפו
מבצעים מעברים לבד ,בניגוד להנחיות הנהלת המוסד.
* יש לפעול לעליה של שיעור החשיפה של כלל צוות המוסד בהשתלמויות והדרכות פנים מוסדיות וחוץ מוסדיות.

טיפול בכאב
* יש לפעול בנושא של התייחסות לכאב בקרב המטופלים בהתאם לנוהל מספר " 2.3.15אומדן כאב וטיפול בכאב".
מטופל שהתלונן על כאב וקיבל תרופות לשיכוך כאבים לא בוצע אומדן כאב חוזר לבדיקת השפעת התרופה.

מניעת זיהומים
* יש לעבוד בהתאם להנחיות מניעת זיהומים ולוודא כי התכשיר המיועד לחיטוי ידיים יהיה תקני עם אישור רוקחי.
במחלקת תשושי נפש בקומה שניה נמצא בתחנת האחות חומר מסוג  ALCOGELשאינו מיועד לחיטוי ידיים
במוסדות רפואיים.
* יש להקפיד שצוות הסיעוד ינקו את הציוד אשר נמצא בשימוש ממטופל אחד למישנהו בהתאם לחוזר 12/2006
"הנחיות לניקוי וחיטוי במוסדות רפואיים" .בעת הבקרה נצפו רחצות למס' מטופלים מבלי שבוצע חיטוי לכסא
הרחצה כנדרש בנוהל.
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* יש לעבוד בהתאם לנוהל מניעת זיהומים ולהקפיד ששקיות העירוי למתן נוזלים ישמרו סגורות סטריליות עד
השימוש .במועד הבקרה נמצא שאח שעבד במשמרת לילה הכין את הסטים עם חיבור לפרפריות לאחות שעבדה
משמרת בוקר .הערה חוזרת.
* יש לפעול לפי הנחיות של מתן הזנה אנטרלית ולשמור את המזרק האישי המיועד לשטיפת  PEGכשהוא נקי
משאריות צמוד לשקית ההזנה ולהחליפו אחת ליממה .בבקרה נצפו מס' מזרקים משומשים רחוצים ומונחים יחד על
מגש.
* יש להקפיד על כללי מניעת זיהומים ושימוש בציוד אישי פרטי לכל מטופל .נצפה סירוק במסרק משותף לכל
המטופלים וניגוב פנים במגבת משותפת.

זכויות החולה
* יש להקפיד על מתן הסבר למטופל על התהליך הצפוי לפני מתן טיפול אישי ,כגון רחצת מטופל .בעת הבקרה
הצוות הסיעודי נצפה מבצע טיפול אישי ובדיקת מטופל ללא מתן הסבר מקדים על התהליך הצפוי.
* יש להקפיד כי פעילויות של טיפול אישי כגון :רחצת ידיים ,שטיפת פנים ,צחצוח שיניים ,סירוק וגילוח יבוצעו בחדרי
המטופלים ,טרם יציאתם לחדר האוכל .בבקרה נצפה ששטיפת פנים ,סירוק וגילוח נעשים בחדר האוכל במרחב
הציבורי.
* יש לדאוג לשמירה על כבודם ופרטיותם של המטופלים .בעת הבקרה נצפה שימוש בפרגודים בעת ביצוע טיפול
אישי אצל חלק מהמטופלים ולא באופן עקבי אצל כל המטופלים.
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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  3מחלקות אישפוז.
במוסד מטבח מבשל את כל הארוחות לכל הבית.

כוח אדם:
הדיאטנית וותיקה במוסד ,עובדת יומיים בשבוע ,סה"כ  16ש"ש.

החוזקים בעבודת התזונה:
כללי
* נעשה פרויקט רב מקצועי בתחום סביבת אכילה והאכלה .בעקבות כך ,נצפו מטופלים המואכלים עם כפית.
* ניכרת התייחסות אישית והתאמה לצרכים המשתנים של הדיירים ,למשל מטופל הזקוק ל"אוכל אצבעות".
* הדיאטנית בנתה נוהל פנימי לקבלת עובד חדש ,לפיו היא מדריכה עובד חדש )מתחום הסיעוד( בנושא תזונת
המטופל.

איכות ובטיחות המזון
* קיימת תוכנית עבודה שנתית מפורטת.
* הדיאטנית מקדמת את מערך המזון במוסד.

גודלי מנה/גיוון
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* נעשה תהליך של שיפור הרכב מנת הפרי בארוחת צהריים ועשר ,במרקם הרגיל ולמרקם הטחון .נראה כי יש
הטמעה של התהליך .מומלץ להמשיך ולעקוב.

הגשת ארוחות צהריים  -תצפית
* בישול מגוון בסגנון ביתי ,הגשה אסטטית ,כמות מתאימה.
* האכלה של המטופלים מתבצעת בצורה מכובדת ובולטת העובדה שנעשתה עבודה בנושא.

התנהלות הטיפול התזונתי מטופל במצב תזונתי לא תקין  -תיעוד ומעקב
* תחום הטיפול והמעקב התזונתי מנוהל על ידי הדיאטנית באופן מקצועי ומלא.

תחומים הטעונים תיקון ושיפור:
איכות ובטיחות המזון
* זמני הארוחות יהיו קבועים והפער בין ארוחת הערב לבין ארוחת הבוקר לא יעלה על  13שעות.

בדיקת התפריט השבועי  -רישום מול יישום
* יש להקפיד על התאמת התפריט בפועל לתפריט השבועי הרשום.

גודלי מנה/גיוון
* יש לגוון את הממרחים בארוחת הערב.
* לפי תצפיות דיאטנית ומשקל גודל מנה ,יש להקפיד על גודל מנת קציצה תקין.

הערות לסיכום:
עבודת הדיאטנית מתבצעת באופן מסודר ועקבי ,תוך שיתוף פעולה עם הצוות הרב
מקצועי.
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הבקרה בתחום הפיזיותרפיה כללה את הנושאים הבאים:
כללי
כוח אדם
 פרופיל המטופלים במוסד ארגון השרות אבחון פיזיקלי טיפול פרטני טיפול בקבוצהמעקב פיזיקאלי ותיעוד הערכה תקופתית
טכנולוגיה לישיבה וניידות
הדרכה ,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.
* קיימת תוכנית עבודה ידועה לכולם.
* קיים רישום מרוכז של הטיפולים הניתנים מידי יום.
* מתבצעות פעילויות מיוחדות לקידום איכות הטיפול.
* מנהל השרות סיים שתי חטיבות מתוך חמש של ההכשרה העל בסיסית בגריאטריה.
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טיפול פרטני
* היקף המטופלים פרטנית במחלקה הסיעודית ובמחלקות תשושי הנפש אופטימאלי.

טיפול בקבוצה
* מתקיים טיפול בקבוצה בשלושת המחלקות.

מעקב פיזיקאלי ותיעוד הערכה תקופתית
* מתקיים מעקב פיזיקאלי מתועד בכל שינוי במצב רפואי /תפקודי של המטופל.

טכנולוגיה לישיבה וניידות
* הפיזיותרפיסטים מעורבים בהחלטות על שימוש באמצעי הגבלה פיזיים.
* הפיזיותרפיסטים בעלי הכשרה בנושא טכנולוגיה לישיבה וניידות.

הדרכה ,השתלמות ותקשורת בין צוותית
* מתקיימת הדרכה פרטנית לעובד חדש.
* הדרכת עובד חדש מתועדת ומאושרת בחתימתו על גבי טופס ייעודי.
* הפיזיותרפיסים משתתפים בישיבות צוות רב מקצועיות.
* מתקיימת תקשורת רציפה ומתועדת בין הצוות הרב מקצועי.
* מתקיימת רשימת הליכה חתומה בפועל.

תחומים הטעונים תיקון ושיפור:
ארגון השרות
* על מנהל השרות להשלים את כל חמש היחידות בהכשרה העל בסיסית בגריאטריה.

אבחון פיזיקלי
* יש להקפיד על איבחון פיזיקאלי מלא גם למטופלים העוברים ממחלקה למחלקה בבית האבות.
* יש לבחור תוכנית טיפול הנגזרת ממטרות רלוונטיות ופונקציונליות בהתאם לבדיקה ולצרכים של המטופל.

מעקב פיזיקאלי ותיעוד הערכה תקופתית
* יש להקפיד על מעקב פיזיקאלי כל שלושה חודשים.
* יש לבחור תוכנית טיפול בהתאם לבדיקה לצרכים המשתנים של המטופל.

טכנולוגיה לישיבה וניידות
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* להמשיך ולהתאים את גובה השולחנות לצרכי המטופלים ,על מנת לאפשר מיצוי היכולת התפקודת של כל מטופל.
* יש להקפיד ,בעיקר במחלקות לתשושי נפש ,על נעילת נעלים סגורות ,נוחות ובטוחות למניעת נפילות.
* להשלים ציוד על פי הנדרש בנוהל.
* יש להמשיך ולקיים דיון בהגבלות מטופלים בכיסא ,תוך שאיפה לצמצם את השימוש באמצעי הגבלה.

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

ציוד ואביזרי עזר לניידות
* יש להשלים רכישת מיטות ומנופים על פי דרישת הנוהל.

הערות לסיכום:
צוות הפיזיותרפיסטים מכיר היטב את המטופלים ,הטיפול הניתן על ידם מקצועי
ומסור.
יש להמשיך ,לעודד ולאפשר לצוות לצאת להשתלמויות בגריאטריה.
יש להשלים ציוד ואביזרי עזר לניידות על פי הנדרש בנוהל.
יש להשלים ציוד טיפולי על פי הנדרש בנוהל.

עמוד  19מתוך 37
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 הבקרה31.07.2017 :
* ריפוי בעיסוק:

תאריך29.08.2017 :
סימוכין500039594 :

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

תיאור כללי:
הבקרה התקיימה כבקרת פתע .המרפאה בעיסוק נכחה בבקרה ,למרות שזה אינו יום
עבודתה במוסד.

כוח אדם:
ריפוי בעיסוק  -במוסד מרפאה בעיסוק ,המשמשת מנהלת השירות ,בעלת שנת ותק
מקצועי וכ 9-חודשים במוסד .עובדת  3ימים בשבוע בשעות הבוקר ואחה"צ .סה"כ 19
ש"ש.
תעסוקה  -במוסד  6מדריכי תעסוקה 3 .בשעות הבוקר ו 3-בשעות אחה"צ .אחד מהם
משמש ממלא מקום בחודש האחרון ,עד לחזרת המדריך הקבוע .אחד ממדריכי התעסוקה
הוא מרפא בעיסוק ללא רשיון .סה"כ  81ש"ש.

החוזקים בעבודת הריפוי בעיסוק:
הערכה בקבלת מטופל  -קבלת מטופל חדש ע"י מרפא/ה בעיסוק
* המרפא/ה בעיסוק מבצע/ת הערכה ראשונית לכל מטופל חדש כנדרש בנהלים.
* תוכניות ההתערבות מתייחסות לצרכיו וליכולותיו הייחודיים של כל מטופל .התוכניות כוללות התייחסות לתחומי
התערבות מגוונים.
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הערכת מעקב בקבלת מטופל
* מתבצעות הערכות חוזרות לכלל המטופלים כנדרש בנהלים.
* קיים עדכון של מטרות ההתערבות ושל תוכנית ההתערבות המומלצת כנדרש בנהלים.

ישום תכנית הטיפול
* ההתערבות הטיפולית בריפוי בעיסוק כוללת טיפולים פרטניים ,התאמת סדים ,התאמת תעסוקה ,מוזיקה אישית,
בובות ומתן המלצות להתאמת סביבת המטופל בזמני הארוחות והפעילות .מקיימת קבוצת טיפוח חוצת מחלקות
פעם בשבועיים .קיים תיעוד ,כנדרש.

פעילות בתעסוקה
* הפעילות בתעסוקה מתקיימת  6בקרים בשבוע ו 5-פעמים בשבוע גם בשעות אחה"צ .חל שיפור ניכר בפעילות
התעסוקה ,בעיקר במחלקות הסיעודית ותשושי נפש א'.
* אחת ממדריכות התעסוקה מעבירה קבוצת צילום ,חוצת מחלקות .מומלץ לאפשר לקבוצה להתנהל בנפרד
מהתעסוקה המתנהלת במחלקה ,בכדי לאפשר פעילות מיטבית ,נטולת הפרעות.

תנאים פיזיים וסביבה
* בחדרי התעסוקה קיימים לוחות פעילות ,לוחות התמצאות ,ושעונים המתאימים לדרישות.
* קיימת תצוגה של עבודות המטופלים .התצוגה מכובדת ותואמת את יכולות הדיירים.
* המרפאה בעיסוק החלה בפרויקט "ביות" חדרי המטופלים .על דלתות החדרים תלויות תמונותיהם.

ציוד ואביזרים
* קיים ציוד ריפוי בעיסוק ,הכולל גם  2טאבלטים ו 15-נגני שמע אישיים.
* קיים ציוד 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
התעסוקה.
* המרפא/ה בעיסוק משתתפ/ת באופן קבוע בישיבות הצוות הרב מקצועי .עדות לכך קיימת ברישומים.

העשרה ונהלים
* המרפאה בעיסוק השתתפה בקורס "יסודות עבודת המרפא בעיסוק בגריאטריה" ובקורס שיקום גפה עליונה
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לאחר  CVAבשנת .2017
*  2מתוך מדריכי התעסוקה השתתפו בהשתלמויות בשנת .2017
* במוסד מתקיימים מספר פרוייקטים ,חלקם בשיתוף אנשי צוות נוספים ,כמו פרויקט אכילה עם שירות התזונה.
פרויקט ישיבה והושבה עם שירותי הפיזיותרפיה והתזונה ,המשך פרויקט "ביות" חדרי המטופלים ,החלפת משלוחי
מנות עם דיירי מוסד אחר .נמצא תיעוד.

תחומים הטעונים תיקון ושיפור:
הערכה בקבלת מטופל  -קבלת מטופל חדש ע"י מרפא/ה בעיסוק
* יש להקפיד על דיווח מלא ומקיף בקבלה הראשונית ,בכל התחומים הנבדקים ,כמו בתחום הקוגניטיבי,
התקשורתי ,התפקודי וכדו'.

ישום תכנית הטיפול
* חשוב להקפיד ליישם בפועל ובאופן קבוע ,את המלצות המרפאה בעיסוק ,לדוגמא שימוש בסכו"ם מותאם
למטופלים.
* יש לדאוג לתקינות הציוד ונקיונו.

הכרת מטופל חדש ע"י מדריכ/ת תעסוקה
* מדריכי התעסוקה מקיימים הליך היכרות עם כל המטופלים במועד הנדרש ,אולם בבדיקה אקראית ,נמצא שלא כל
התיעוד כולל את כל הפרטים הנדרשים ,עפ"י הנהלים.

פעילות בתעסוקה
* חל שיפור ניכר בפעילות התעסוקה ,אולם במחלקת תשושי נפש ב' ,עדיין נצפתה פעילות תעסוקה לא מגוונת
מספיק ומטופלים רבים נראו יושבים או מסתובבים חסרי מעש.
* קיים תיעוד של השתתפות המטופלים בפעילות התעסוקה ,אולם חלק מהדיווחים שנבדקו ,כתובים בשפה לא
ברורה ובהירה לקריאה.
* יש לעדכן את תוכנית הפעילות בתעסוקה ,בתדירות הנדרשת.

תנאים פיזיים וסביבה
* קיים חדר קטן ,משותף למרפאה בעיסוק ולפיזיותרפיה ומשמש לצרכי משרד בלבד.
* ברבים מחדרי המטופלים עדיין תחושה מוסדית ויש מיעוט של חפצים אישיים.

ציוד ואביזרים
* אין  WI FIבמחלקות השונות.
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* חשוב שגם מדריכות התעסוקה יהיו שותפות ליצירת ערכות הנושא ועידכונן.

הדרכה ותקשורת
* שירות הריפוי בעיסוק עדיין לא שותף בתוכנית ההדרכה התוך מוסדית.
* חשוב ששירות הריפוי בעיסוק יהיה שותף לתוכנית הדרכת המטפלים החדשים.

העשרה ונהלים
* מדריכי התעסוקה לא עברו את הקורס הבסיסי למדריכות תעסוקה בגריאטריה.
* חשוב שכל מדריכי התעסוקה ישתתפו בימי עיון ,השתלמויות או קורסים בגריאטריה.
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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 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:
בבי"ח גריאטרי " בית ראובן" ,ישנן  3מחלקות אשפוז  2לתשושי נפש ואחת
סיעודית.
מאפייני המטופלים -מרבית המטופלים בעלי ירידה קוגנטיבית משמעותית.
מבנה המחלקות מיושן מאוד ,ישנם ניסיונות לטיפוח המחלקות ולשוות להם מראה
נעים ובייתי.

כוח אדם:
בבי"ח ישנה עו"ס אחת המטפלת בכל מחלקות הבית .העו"ס בעלת תואר שני בעבודה
סוציאלית.
העו"ס בעלת וותק מקצועי רב שנים .במוסד עובדת כ 3-שנים ,בפריסת ימים
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א-ב-ג-ה-ו בשעות הבוקר ואחר הצהריים ,סך שעות השבועיות כ.39.5-
העו"ס תורמת מעולם הידע שלה לצוות הרב מקצועי.

החוזקים בעבודת העבודה סוציאלית:
כללי
* הצוות הבכיר במוסד מקיים בקרות פנימיות בשעות לא שיגרתיות.

קבלת מטופל והסתגלות
* ישנה מעורבות מקצועית של העו"ס בקבלת מטופל למחלקה .המעורבות הינה מקבלת החומר אודות רצונו של
המטופל או משפחתו להיכנס לבי"ח הגריאטרי.

פעילות מקצועית של העובד הסוציאלי
* העו"ס פועלת באופן מקצועי לרווחת המטופל במחלקות השונות.

תצפית חדרים ושטחים ציבוריים
* נצפתה האכלת מטופלים בצורה מכבדת וסבלנית.

פעילות העו"ס בתחום הקבוצתי והקהילתי
* העו"ס מקיימת פעילות קבוצתית במחלקה לתשושי נפש והמחלקה הסיעודית .הפעילות מתקיימת אחת לשבוע
לסירוגין .הפעילות מגוונת ונוגעת ברבדים שונים ,בהתאם למצבם הקוגנטיבי של המטופלים.
* קיימת פעילות התנדבותית מגוונת.

פעילות העו"ס בנושא "חוק זכויות החולה"
* העו"ס מקיימת הדרכות והטמעות בנושאים שונים הקשורים לתחום העבודה הסוציאלית.
* גימלת דמי הכיס מטופלת באופן מקצועי ומתעודת כנדרש.
* העו"ס יוזמת עפ"י הצורך הערכה ודיון במינוי אפוטרופוס.
* העו"ס מרכזת את נושא הטיפול בפניות הציבור .הטיפול מתועד ברשומת המטופל

פעילות העו"ס בתחום זקנים נפגעי התעמרות
* העו"ס מקיימת הדרכות והטמעות בנושא.

טיפול בניצולי שואה
* העו"ס פועלת למיצוי זכויות המטופלים.
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עבודת הצוות הרב מקצועי
* קיימים שיתופי פעולה ועבודה משותפת מועילה עם הצוות הרב המקצועי.
* תחומי הידע של העו"ס בגריאטריה וכבוד המטופלים מרובים והיא מעשירה את ידע הצוות הרב מקצועי.

ניהול מידע ומעקב  -רשומת מטופל
* הקבלות הסוציאליות ,על פי רוב ,מתועדות באופן ממצה ומקצועי.

ניהול מידע ומעקב  -תיק אפוטרופסות
* ישנם ל 63-מטופלים אפוטרופסות .הצווים תקפים.

ניהול מידע ומעקב  -תיק ריכוז מתנדבים
* קיים תיעוד שמות המתנדבים.

תחומים הטעונים תיקון ושיפור:
תצפית חדרים ושטחים ציבוריים
* ביום הבקרה נמצא כי ישנם מקרים בהם לא הייתה שמירה על פרטיות המטופל

פעילות העו"ס בתחום הקבוצתי והקהילתי
* יש להקפיד על תיעוד מקצועי של הפעילות הקבוצתית.

פעילות העו"ס בתחום זקנים נפגעי התעמרות
* יש לשפר את פעילות הוועדה המוסדית ,הן בהיבט של תכנון פעילות יזומה והן בהיבט של דיון בחשד למקרי
התעמרות.
* יש ליזום פעילות להעלאת המודעות בקרב בני משפחה ופעילות הוועדה.

טיפול בניצולי שואה
* מומלץ ליזום העלאת מודעות לצוותי הסיעוד על עבודה וטיפול עם מטופלים ניצולי שואה.

טיפול תומך במטופל ובמשפחה
* יש להמשיך וליזום דרכי עבודה והטמעה בנושא סוף חיים.

עבודת הצוות הרב מקצועי
* יש לקיים את דיוני ישיבות הצוות הרב מקצועי בהתאם לנדרש עפ"י נהל.
* בבדיקה אקראית נמצא כי תיעוד תחום העבודה הסוציאלית היה חסר במספר מטופלים.
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ניהול מידע ומעקב  -רשומת מטופל
* יש להקפיד על תיעוד הסתגלות המטופל במחלקה ,וכן בעת העברה פנימית בין המחלקות.

ניהול מידע ומעקב  -תיק אפוטרופסות
* יש להקפיד על תיעוד של מטופלי המחלקות הנזקקים למינוי אפוטרפוסות.

ניהול מידע ומעקב  -תיק ריכוז מתנדבים
* יש לשפר את תיעוד עבודת המתנדבים.
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74%

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

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

מערכות אספקת מים קרים וחמים  -מים חמים ומקלחות
* טמפרטורת מים במערכת אספקת מים חמים )עד הברזים( .נדרש  60 - 55מעלות צלסיוס .יעילות סחרור מים
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חמים  :תקין ולפי ההנחיות

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

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
* מערכת החשמל נבדקה ע"י חשמלאי מוסמך והאישור תקף  :בוצע והוצג אשור תקף
* קיימת מדבקה תקפה המאשרת ביקורת מעליות  :קיים ותקף

תחומים הטעונים תיקון ושיפור:
מערכות אספקת מים קרים וחמים  -אספקת מיי שתיה
* סריקת מתכות במים  :לא תקינה/לא מתבצעת

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 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

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
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* התאמת מספר מיטות לדרישות ולרישיון ,היעדר צפיפות ואסטטיקה כללית  :מתאים חלקית
* מיטות מזרונים ומצעים מותאמים ואסטטיים  :מותאמים חלקית
* ארונות וארוניות למטופלים מותאמים ,תקינים ואסטטיים  :מותאמים חלקית
* מצב שירותים ומקלחות  :מותאם ותקין חלקית

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

מכבסה וכביסה
* דרך ואמצעים להעברת כביסה מלוכלכת ונקייה במוסד  :התאמה ותקינות חלקיים

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
* בדיקת טמפרטורת המזון ותנאי קבלתו במהלך הבקרה  :תקין בחלקו

חדר אוכל מטופלים וחלוקת מזון
* כלי אוכל וסכו"מ לא חד פעמיים  :קיימים חלקית
* מצב כיורים ,אמצעי נטילת ידיים ותברואה  :לא תקין/לא מתאים

הכנת המזון ובישול  -קבלת מזון במוסד ומחסן מזון
* הפרדה בין מזון יבש/טרי ,וגם גולמי/חצי מוגמר /מוכן  :לא תקין

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

הכנת המזון ובישול  -עובדי מטבח/מבשלים
* העובדים מצוידים בבגדי עבודה כיסויי ראש ומקפידים על היגיינה אישית  :לא קיים/לא תקין

הערות לסיכום:
 .1יש לבצע סריקת מתכות ללא דיחוי.
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לשכת בריאות מחוז ירושלים
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 .2יש לדאוג לראשי דוש בכל חדרי המקלחות בכל המחלקות באופן קבוע.
 .3יש לחבר את חדר האשפה למערכת ביוב.
 .4יש להגיש נוהל עבודה במטבח ופרשה טכנית לאישורנו.
 .5יש לתקן את כל הליקויים המפורטים בכלי הבקרה.
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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:
יש חדר תרופות במוסד.

כוח אדם:
במוסד מועסק רוקח .לרוקח יש אישור רוקח אחראי בתוקף.

החוזקים בעבודת הרוקחות:
פעילות הרוקח/ת במוסד
* השתתפות בהשתלמויות מקצועיות בתחום הפרמקותרפיה )ובגריאטריה בפרט( במהלך החמש שנים האחרונות :
בשנתיים אחרונות

חדר שירותי רוקחות במוסד
* סדר כללי )רצפה ,קירות ,צבע ,ריהוט(  :כן

שירות רוקחות מוסדיים  -רכש אספקה וביעור תרופות
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* רמת מלאי התרופות מתאימה לצורך טיפול שוטף והולם במטופלים  :כן

תחומים הטעונים תיקון ושיפור:
שירות רוקחות מוסדיים  -אחסון וסידור תרופות ותוקפן
* אחסון בתנאים נאותים  :באופן חלקי
* תוקף התרופות בטווח התאריך  :באופן חלקי
* טמפ' בטווח הנדרש ומבוצע מעקב יומי  :באופן חלקי

שירותי רוקחות מוסדיים  -בקרה רוקחית במוסד
* ביצוע בקרה בכל מחלקה ותיעוד מלא ומפורט של ממצאיה  :אחת לחודש לפחות

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

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

אחסון תרופות במחלקות אשפוז
* הפרדה בין תכשירים שונים/חוזקים שונים  :לא
* תא נפרד לכל תרופה/מטופל ושילוטו בהתאם לתכולה  :באופן חלקי
* התרופות מוחזקות באריזות המקוריות  :לא
* המידע על אריזות מגש גזורות עדיין כולל :שם התכשיר ,חוזק ,מס' אצווה ,תאריך תפוגה  :לא

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

מתן תרופות במחלקות אשפוז
* הימצאות הנחיות עדכניות  -רשימת טבליות אסורות לכתישה/חציה והזנה אנטרלית  :באופן חלקי
* במחלקה ניתנות תרופות בתזמון ומתן נכון  :באופן חלקי

מעקב תיקון ליקויים במחלקות אשפוז
* ביצוע מעקב ותיקון ליקויים מביקורות קודמות  :תוקן חלקית

הערות לסיכום:
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 .1חדר התרופות קטן ,צפוף ועמוס .מורגש מלאי עודף של תרופות.
 .2יש לבדוק תאריכי תפוגה של התרופות בחדר ובמחלקות ולהוציא אותם לפני
שתוקפם פג.
 .3יש לעדכן את רשימת הטבליות האסורות לחציה וכתישה .ולתלות אותה במקום
נגיש לצוות הסיעודי במחלקות.
 .4יש להקפיד על פריקת נתוני טמפרטורת המקרר והחדרים מהאוגרים מדי יום .יש
ללמד את הצוות הסיעודי אודות השימוש באוגר.
 .5אין לשמור תרופות רזרבה במחלקה .במידה וחייבים לשמור תרופות רזרבה ,יש
להקפיד על שמירתן בתוך אריזתן המקורית ,לסדרן בארון ולהפריד ביניהן.
 .6עגלת התרופות נמצאת בחדר ללא כל מעקב של טמפרטורה .יש לבדוק טמפ' חדר
ולשמור את התרופות בתנאי אחסון נאותים.
 .7יש לוודא התאמת תרופות במגירות בעגלה מול קרדקס התרופות ולהבטיח מתן
מדויק של התרופות למטופלים ובתזמון הנכון.
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נספח ג'
תקן מול מצבה  -כוח אדם מקצועי  -רפואה סיעוד ומקצועות הבריאות
ל 72 -מיטות ברישוי ול 67-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
29.32
0.75
0.74
0.44
1.35
0.39
7.38
8.33

1.11
17.33
9.99
7.33
1.00
24.40
1.10
0.82
0.51
2.22
0.44
8.24
13.15

0.10
0.05

10.09
0.31

-9.94
0.00
-4.91
0.35
0.08
0.07
0.87
0.05
0.85
4.82

-57.54
0.00
-16.75
46.66
11.21
17.68
65.00
12.82
11.62
57.89

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 67-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

1.00
0.00
0.50
0.61
1.94
4.00
0.32
0.00
1.00

0.38
-0.48
0.01
-0.00
0.00
0.50
-0.00
-0.17
0.38

61.99
-100.00
2.88
-0.04
0.00
14.28
-0.03
-100.00
61.99

 6בישול עצמי  -מלא
 8חצרן/גנן שירות קנוי.
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נספח ד '
רמת איכות הטיפול
 0.00:מתאריך 01.03.2017:
ניקוד אחרון לפי בקרה אחרונה
48.00
ניקוד מותאם אחרון לפי בקרה אחרונה :
שיוך לפרוגרמה חדשה על פי הצהרת המוסד :
זמן הרישוי טרם הבקרה הנוכחית  6 :חודשים תאריך סיום הרשיון 01.10.2017 :
התאמת המחלקה לתשושי נפש לתנאי המכרז:כן
תאריך הבקרה 31.07.2017 :
התאמת המחלקה לתשושי נפש לתנאי המכרז לפי הבקרה הנוכחית  :כן BC

ניקוד

אמות מידה לרמת איכות הטיפול
סכום ציוני הבקרה

17.50

בריאות הסביבה

1.00

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

2.00

סה"כ )ללא משך רישוי(

39.50
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