גירסה 00001:
תאריך ראשון הפצה לאינטרנט11.08.2016 :
תאריך אחרון הפצה לאינטרנט11.08.2016 :

דו"ח בקרה מיום 12.07.2016
במוסד :בית אבות א.א .אשפוז אבות
בישוב :רחובות ,מחוז מרכז

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

לשכת בריאות מחוז מרכז

תאריך08.08.2016 :

לכבוד
ד"ר קלמנוביץ רפאל אהרון
מנהל/ת רפואי/ת
בית אבות א.א .אשפוז אבות )קוד מוסד (23764
בורוכוב 27
רחובות 76406

סימוכין500039129 :

ד"ר נכבד/ה,
הנדון :סיכום הבקרה ב"בית אבות א.א .אשפוז אבות" מיום 12.07.2016
מצ"ב דו"ח הבקרה שנערכה במוסדכם ,ביום .12.07.2016
המנהל הרפואי מתבקש להעביר עותק מדו"ח זה לחברי הנהלת בית החולים הסיעודי-גריאטרי )למנהל
האדמיניסטרטיבי ולמנהלת הסיעוד-אחות ראשית(.
המנהל האדמיניסטרטיבי מתבקש להודיע ללשכת הבריאות המחוזית )גריאטר המחוז( ,בצירוף העתק לרופא
המחוז/נפה ולאגף לגריאטריה ,במייל  ,PNIOT.GERIATRYA@MOH.GOV.ILעל ביצוע תיקון התחומים
הטעונים שיפור מיידי וצפי לתיקון שאר התחומים הטעונים שיפור ,וזאת תוך חודש ימים מעת קבלת דו"ח זה,
תוך התייחסות מפורטת לממצאי הבקרה עפ"י סדר התחומים המצוין בדו"ח עצמו.
בברכה,
ד"ר גולדנשטיין לאוניד
גריאטר מחוז מרכז
העתקים:
מר משה בר-סימן טוב מנכ"ל משרד הבריאות,ירושלים.
ד"ר ורד עזרא ,ראש מנהל רפואה  ,משרד הבריאות ,ירושלים.
ד"ר אהרון כהן ,ראש אגף גריאטריה ,משרד הבריאות ,ירושלים.
ד"ר דרור גוברמן ,הממונה על הרישוי ,משרד הבריאות ,ירושלים.
ד"ר פנחס ברקמן ,מנהל המחלקה לשירותים מוסדיים ,אגף גריאטריה ,ירושלים.
ד"ר אירית לקסר ,מנהלת מח' לסטנדרטים ואכיפה ,אגף גריאטריה.
ד"ר עופרה חבקין ,רופאה מחוזית ,לשכת בריאות מרכז מחוז מרכז.
ד"ר מרינה פוליקוב ,רופאה נפתית ,לשכת בריאות נפתית לשכת בריאות רחובות.
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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לשכת בריאות מחוז מרכז

דו"ח הבקרה
תאריך08.08.2016 :
בית אבות א.א .אשפוז אבות ) ( 23764
בורוכוב  27רחובות
תאריך הבקרה12.07.2016 :

סימוכין500039129 :

.1

בתאריך  12.07.2016נערכה בקרה תקופתית במהלך תקופת רישוי קיים ,בבי"ח הגריאטרי ,ע"י צוות מחוז
מרכז .הבקרה היתה "בקרת פתע".

.2

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

.3

המנהל/ת הרפואי/ת  :ד"ר קלמנוביץ רפאל אהרון מ.ר.16756.

להלן הרכב הצוות ותחום בקרתו:
.4
ד"ר גולץ ילנה ,רופאה אחראית בקרה  -מחוז מרכז.
* רפואה
* טיפול סיעודי

-

גברת ורדי חני ,אחות מפקחת מחוז מרכז.

* תזונה

-

גברת ענת שגיב ,מרכזת תחום בקרה.

* פיזיותרפיה

-

גברת פרנס שחרית ,מרכזת תחום בקרה.

* ריפוי בעיסוק

-

גברת נאוה לופטה ,מרכזת תחום בקרה.

* עבודה סוציאלית

-

גברת איריס פרידמן ,מרכזת תחום בקרה.

* בריאות הסביבה

-

גברת חדוה אברהם ,מרכזת תחום בקרה.

* רוקחות

-

מר רווה ערן ,רוקח בקרות.

כללי:
לבי"ח רישיון ל 36 -מיטות מהן:
סה"כ מיטות במח' סיעודיות:

36
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תאריך08.08.2016 :

בית אבות א.א .אשפוז אבות ) ( 23764
בורוכוב  27רחובות
תאריך הבקרה12.07.2016 :

סימוכין500039129 :

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

מס'
מס'
שם
מחלקה מיטות מאושפזים
בפועל
במוסד ברישוי
31
36
31
36

מס'
סיעודיים
31
31

מס'
תשושי
נפש
0

מס'
סיעודי
מורכב
0

בבי"ח
מס'
מס'
שיקומים תשושים כללי

0

סה"כ שהו במחלקות  31מאושפזים בפועל.
להלן תמהיל המאושפזים לפי הגורמים המממנים הבאים:
 16מטופלים במימון משרד הבריאות.
 15מטופלים במימון פרטי.

עמוד  4מתוך 33
רח' הרצל  ,91רמלה  72430ת.ד.
טלפון 08-9788604 :פקס 08-9788690 :דוא"לNOAH.OZ@LBM.HEALTH.GOV.IL :

0

0
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בית אבות א.א .אשפוז אבות ) ( 23764
בורוכוב  27רחובות
תאריך הבקרה12.07.2016 :

תאריך08.08.2016 :
סימוכין500039129 :

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.24.08.2016 :

רשיון :IV
לבי"ח אין הרשאה למתן טיפול למחלות חריפות )טיפול תוך ורידי( למטופלים השוהים בו באופן קבוע.
מצ"ב נספח א'  -טבלה הכוללת הערכות צוות הבקרה ,נספח ב' בו פירוט ממצאי הבקרה ,נספח ג' -פירוט כ"א
ונספח ד'  -רמת איכות הטיפול.
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לשכת בריאות מחוז מרכז

בית אבות א.א .אשפוז אבות ) ( 23764
בורוכוב  27רחובות
תאריך הבקרה12.07.2016 :

תאריך08.08.2016 :
סימוכין500039129 :
נספח א'

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

)(5
כ.טוב מאוד
87-93
X

)(4
טוב
80-86

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

X

סיעוד

X

תזונה
X

פיזיותרפיה

X

ריפוי בעיסוק
עבודה סוציאלית

X

בריאות הסביבה

X

רוקחות

X
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)(1
נכשל
0-65
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בית אבות א.א .אשפוז אבות ) ( 23764
בורוכוב  27רחובות
תאריך הבקרה12.07.2016 :

תאריך08.08.2016 :
סימוכין500039129 :

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

* רפואה91% :
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:
במוסד מחלקה סיעודית אחת ל  36מיטות ,בבעלות פרטית  ,היא צמודה לקומפלקס
דיור מוגן " לב אבות " השייך לקופת חולים מאוחדת.

כוח אדם:
המנהל הרפואי משמש גם כמנהל אדמיניסטרטיבי של המוסד.
במוסד עובדת רופאת הבית ,אשר מגיעה למוסד  6פעמים בשבוע ועובדת על פי החוזה
 18שעות בשבוע.
כוננות מחולקת בין שני הרופאים.
כמו כן יועצת בתחום הגריאטריה מגיעה למחלקה פעם בשבוע ונותנת ייעוץ מקצועי
בתחומה.
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לשכת בריאות מחוז מרכז

בית אבות א.א .אשפוז אבות ) ( 23764
בורוכוב  27רחובות
תאריך הבקרה12.07.2016 :

תאריך08.08.2016 :
סימוכין500039129 :

החוזקים בעבודת הרפואה:
כללי
* ניהול התיק הרפואי ממוחשב ,הוסדרה העברה ממוחשבת של תוצאות בדיקות דם מקופת חולים כללית לתוכנה
ממוחשבת של המוסד.

קשר עם משפחות
* מתבצע תאום ציפיות עם המשפחות בקבלה ובזמני משבר.

רופא בית
* הכרת המטופלים ובעיותיהם הרפואיות  :טובה
* הכרה ויישום נהלי רפואה ונהלי רוחב של האגף לגריאטריה  :מלא
* רופאת הבית עברה השתלמות בתחום הגריאטרי בבית חולים שמואל הרופא.

איכות הרשומה בקבלה הרפואית של המטופל
* הקבלה הרפואית איכותית ומלאה .כוללת אנמנזה מפורטת .קיימת התייחסות לתסמונות גריאטריות ,תכנית
הטיפול מותאמת למצב המטופל.

מעקב רפואי שוטף
* אבחון וטיפול בבעיות משקל והזנה )כולל הזנה אנטראלית(  :מלא ותקין
* יישום מעקב אחר בעיות כרוניות ,לרבות מניעה וטיפול של פצעי לחץ  :יישום מלא
* רישום אבחנות ,כולל תסמונות גריאטריות ועדכונן מעת לעת  :תקין

הוראות רפואיות והוראות למתן תרופות
* הוראה רשומה כראוי וחתומה ע"י הרופא  :באופן מלא

בדיקות מעבדה
* רישום ,נימוק ומעקב רפואי של תוצאות בדיקות לא תקינות  :מלא

בדיקה תקופתית אחת ל  3 -חודשים
* התייחסות לבעיות חדשות וממצאים חדשים רלבנטיים  :מלאה

תחומים הטעונים תיקון ושיפור:
מעקב רפואי שוטף
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בית אבות א.א .אשפוז אבות ) ( 23764
בורוכוב  27רחובות
תאריך הבקרה12.07.2016 :

תאריך08.08.2016 :
סימוכין500039129 :

* יש לכתוב סיכום רפואי לחולים אשר עזבו את המחלקה ולשמור את הסיכום בארכיון רפואי במוסד.

פעילות צוות רב מקצועי במחלקה
* יש לשמור תיעוד תקשורת בין הרופאה לדיאטנית והפיזיותרפיסטית ) נמצא ליקוי בעדכון צוות רב מקצועי על
אשפוז דייר והופעת פצע לחץ אצלו (.
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בית אבות א.א .אשפוז אבות ) ( 23764
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תאריך הבקרה12.07.2016 :
* טיפול סיעודי:

תאריך08.08.2016 :
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86%

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

תיאור כללי:
מחלקה רחבת ידיים ממוקמת בקומת קרקע ,חדרים גדולים ומוארים .בחודש ספטמבר
 2015החלה לעבוד במקום אחות אחראית חדשה ,אחות ותיקה ובעלת ידע רב במיגוון
נושאים ,אך חסר ידע בתחום הגריאטריה והטיפול בדיירים במוסד .מומלץ לאפשר
לאחות השתלמות בנושא /ביקור ולימוד במוסדות אחרים.
הצוות במקום יציב וקבוע .בעת הבקרה ישבו הדיירים בחדר המרכזי חלקם הופעל
ע"י עובדת התעסוקה .מומלץ להכשיר את המטפלים להיות שותפים בהפעלת הדיירים
על פי תוכנית מובנת של המרפאה בעיסוק ועובדות התעסוקה.
הטיפול הסיעודי ניתן ברמה טובה.

עמוד  10מתוך 33
רח' הרצל  ,91רמלה  72430ת.ד.
טלפון 08-9788604 :פקס 08-9788690 :דוא"לNOAH.OZ@LBM.HEALTH.GOV.IL :

לשכת בריאות מחוז מרכז

בית אבות א.א .אשפוז אבות ) ( 23764
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תאריך הבקרה12.07.2016 :

תאריך08.08.2016 :
סימוכין500039129 :

החוזקים בעבודת הטיפול סיעודי:
כללי
* קיים צוות יציב ותחלופת הצוות נמוכה.
* הפרוייקט העוסק במניעת עצירות ממשיך בשיתוף הדיאטנית והרופאה.

תחומים הטעונים תיקון ושיפור:
כללי
* יש להמשיך ולקדם את התחום הפליאטיבי במוסד על פי הנדרש בנהלים.
* יש לוודא שהעובדים עונדים תגי זיהוי.
* יש לערוך בקרות קבועות שיטתיות בכל חדר של דייר ,לבדוק את התרופות המצויות על ארוניתו ולהחליט האם
להשאיר /או לא .
* מיכלי מחוללי החמצן נמצאו לא נקיים  ,המים במיכל אינם נקיים ,יש לקבוע נהלים פנימיים לגבי הטיפול במחולל
החמצן.
* יש להכשיר נאמני נושא בתחומים החסרים ,לבנות הגדרות תפקיד ולוודא ביצועם.

אומדן סיעודי ורישום אנמנזה
* אין התייחסות מספקת לרקע משפחתי-חברתי של המטופל.
* בקבלת המטופלים למוסד יש לקיים שיחה לתיאום ציפיות עימו ועם משפחתו ולתעד את תוכן השיחה ברשומות.
* יש לבצע אומדן נפשי התנהגותי מובנה לכל המטופלים המוגדרים כסובלים משיטיון ו /או דיירים שהתנהגותם
שונה.

הבטחת הסביבה
* מומלץ לערוך ניתוח רוחבי של ארועים חריגים/נפילות ולהפיק לקחים ברמה המוסדית.
* יש לתעד על גבי טופס מובנה ביצוע שינויי תנוחה.

שמירת שלמות העור
* בכל מקרה של פגיעה בשלמות העור יש לתעד את המימצאים לדוגמא :מיקום ,גודל ,רוחב צבע וכו' .יש להמשיך
ולעקוב אחר הפצעים.

תנועתיות ותנוחה
* יש להקפיד על רישום מסודר של תוכנית ההולכה ,כולל אופן ההולכה וחתימת המוליך.

הדרכה והערכת הצוות
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* בכל הדרכת צוות יש לתעד את מספר המשתתפים ואת החומר שהועבר בהדרכה.

טיפול בכאב
* בכל מקרה של כאב יש לפרט מיקום וכו' הכאב ,סוג הכאב הן בקבלה והן בכל דיווח על כאב.

מניעת זיהומים
* יש לתעד חיסוני הצוות לדלקת כבד נגיפית מסוג  Bובדיקת מנטו מעודכנת.
* יש למנות נאמן מניעת זיהומים ,על הנאמן לפעול על פי חוזר  24/2009היגיינת ידיים במוסדות רפואיים.
* יש לחזור ולהדריך את הצוות בכל הקשור למניעת זיהומים.

זכויות החולה
* יש להדריך את המטפלים על האכלה נאותה ,תוך שמירה על כבוד המטופל.
* בקבלת המטופלים למוסד יש לקיים שיחה לתיאום ציפיות עימו ועם משפחתו ולתעד את תוכן השיחה ברשומות.
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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:
המחלקה מקבלת את ארוחת הצהריים וחלק מארוחת הערב מחברת קייטרינג.
מזון למרקם דייסתי נטחן במטבח קצה במחלקה.

כוח אדם:
דיאטנית עובדת  7שעות שבועיות.

תחומים הטעונים תיקון ושיפור:
איכות ובטיחות המזון
* בארוחת בוקר הוגשו מנות שנשארו מארוחת הערב יום קודם לבקרה ,כמו פלפלים ממולאים וגיבץ'.
* חסרות דוגמאות מזון של המזון הטחון ושל ארוחות הערב .כמו כן הכמות שנשמרת קטנה מדי ,יש לשמור 150
גרם מכל מזון מוכן.
* ארוחת צהריים מגיעה מחברת הקייטרינג מוקדם בבוקר ,בשעה  10:00במעבר לעגלת החימום נמדדה טמפ'
נמוכה מדי ) 61-62מעלות( ברוב המנות.
* בנוסף לכך ,טחינת המזון מתבצעת גם כן מוקדם מהרצוי ועד להגשת הארוחה המזון התייבש מאוד.
* אין תיעוד יומי מסודר של מדידות טמפרטורת המזון.
* מנת השניצל הצמחי שהגיעה חמה ומיועדת לארוחת ערב הושארה במטבח ללא חימום/קירור.

בדיקת התפריט השבועי  -רישום מול יישום
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* חלק מהמנות שהוגשו בארוחת בוקר לא התאימו לתפריט השבועי שתלוי במחלקה )לא הוגש סלט תירס ,חביתת
ירק וסילאן(.
* על פי דיווח המטפלות ומתצפית ביום הבקרה ,מוגש פרי אחד ביום בלבד ,יש להגיש שתי מנות פרי טרי ביום.
ולהקפיד על גיוונם.
* ביום הבקרה היתה אמורה להיות מוגשת במבה לארוחת מנחה .במחלקה לא נמצאה במבה ,לדברי המטפלות
מגישות עוגת הבית.

גודלי מנה/גיוון
* יש לגוון את מנת הפירה שמוגשת לעיתים קרובות למרקם רך וכן להקפיד שלא יוגש פירה פעמיים ביום )למשל
ביום ראשון של שבוע הבקרה(
* יש לדאוג למנת רזרבה אחת לפחות מידי יום .כמו כן יש לקחת בחשבון כמות לדוגמאות מזון )על פי תעודות
המשלוח מוזמנות מדי יום  31מנות  -כמות זהה למספר המטופלים(.

רשומות מחלקתיות
* בהתאם לפרוייקט עצירות אמור להיות מוגש סלט סלק .מבדיקת תעודות המשלוח מהשבוע האחרון סלק הגיע רק
ביום הבקרה ,לדברי המטפלות הסלט מוגש לכלל המטופלים באותו היום ולא למטופלים שבתוכנית ההתערבות.
* יש לשמור תיעוד התקשורת עם הדיאטנית.
* יש לדווח לדיאטנית על מטופלים שחזרו מאשפוז ומטופלים עם פצעי לחץ
* חלק מהמשקלים לא מעודכנים בתוכנה הממוחשבת .יש לוודא הזנה רציפה של משקלי המטופלים אחת לחודש.

הגשת ארוחות צהריים  -תצפית
* ביום הבקרה לא היה מענה למרקם רך .כל  9הקציצות שהגיעו נטחנו למרקם דייסתי כך שנשארו שני סוגי עוף
בלבד )מרקם רגיל( .לשאלתי איזו מנה תוגש ל 11-המטופלים שזקוקים למרקם רך נעניתי שתנתן להם מנה טחונה
אך מכיוון שכמות המזון הטחון
* לא הספיקה ל 19-מטופלים )מרקם דייסתי ורך( ניתנו מנות משולבות למשל טחון+קוסקוס+ירקות+שוק עוף .גם
במנת הפרי לא היתה התאמה למרקם ומטופל שזקוק למרקם דייסתי קיבל לפתן פרי )ולא רסק(.
* לשני המטופלים שזקוקים למסמיך נוזלים ניתן ג'לי במקום שתייה אך מנת המרק ולפתן הפירות )שהכיל כמות
רבה של נוזלים( לא הוסמך.
* חלוקת הארוחה בוצעה ללא התייחסות לרשומות הדיאטנית.

התנהלות הטיפול התזונתי מטופל חדש  -תיעוד ברשומה התזונתית
* הערכה תזונתית למטופל חדש צריכה להסתיים בתוך חודש מקבלתו למחלקה .שני מטופלים שהתקבלו האחד
בינואר והשנייה בפברואר נערכה להם הערכה בסוף אפריל ,שתי הרשומות לא נעולות.
* לא נעשה שימוש בהערכת צריכת מזון כמותית בהערכת תזונה למטופל חדש וכן במהלך הטיפול השוטף )אצל
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האחות נמצאו רישומים ללא התייחסות הדיאטנית(

התנהלות הטיפול התזונתי מטופל במצב תזונתי לא תקין  -תיעוד ומעקב
* נמצאו מספר מקרים של ירידות במשקל ללא תיעוד התייחסות של הדיאטנית.
* נבדקו מספר רב של תיקים רפואיים כאשר בכולם ההתייחסות הכתובה האחרונה של הדיאטנית בוצעה בסוף
אפריל.
* אחת לחצי שנה יש לערוך עדכון חצי שנתי למטופל )ראה נוהל תזונה (5.0.2

יישום והלימה
* במספר מקרים נמצאה חוסר התאמה בין רשומות התזונה לבין תוסף התזונה שניתן למטופלים בפועל )על פי
הקרדקס(.

הערות לסיכום:
נמצאו ליקויים וחוסרים רבים במגוון התחומים שנבדקו בבקרה.
יש לתקן באופן מיידי:
 .1הזמנת מזון מחברת הקייטרינג  -מספר מנות וחלוקה בין המרקמים.
 .2הדרכת הצוות  -קבלת מזון ואחסונו ,טחינת מזון ,גודל מנה ומרקמי מזון.
 .3תיעוד טיפול תזונתי -הערכה תזונתית למטופל חדש ובמהלך הטיפול.
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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 פיזייםציוד טיפולי
ציוד ואביזרי עזר לניידות
-

כוח אדם:
לפני כשנה  ,החלה לעבוד במקום פיזיותרפיסטית חדשה ,בעלת ותק וניסיון בתחום
הגריאטריה .השרות ניתן שלושה ימים בשבוע בשעות הבוקר ויום אחד בשעות אחר
הצהריים.

החוזקים בעבודת הפיזיותרפיה:
ארגון השרות
* פריסת השרות השבועית יעילה.
* קיים רישום מרוכז של הטיפולים הניתנים מידי יום.
* כישורי מנהלת השרות עומדים בדרישות הנוהל )וותק ,הכשרה על בסיסית(.
* על פי הפיזיותרפיסטית ,התקיים במקום פרויקט עצירות.

אבחון פיזיקלי
* האבחון הפיזקלי הראשוני מתבצע תוך שבוע מקבלת המטופל ומלא בכל סעיפיו .יש להקפיד על רישום מטרות
טיפול תיפקודיות וספציפיות לכל דייר ושימוש בכלי הערכה מדידים למטופלים מתאימים.
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טיפול פרטני
* היקף המטופלים פרטנית במחלקה הסיעודית גבוה ,תדירות טיפולים שבועית ממוצעת גבוהה.

מעקב פיזיקאלי ותיעוד הערכה תקופתית
* מעקב פיזקלי מבוצע אחת לשלושה חודשים.

טכנולוגיה לישיבה וניידות
* הפיזיותרפיסטית עברה הכשרה בנושא "טכנולוגיה מסייעת לניידות".
* עם תחילת עבודתה במקום ,הכינה הפיזיותרפיסטית ,לכל דייר רשימת ציוד עמה יושב בכסא הגלגלים.
* הפיזיותרפיסטית מעורבת בהחלטות על שימוש באמצעי הגבלה.

הדרכה ,השתלמות ותקשורת בין צוותית
* במאי  2016העבירה הפיזיותרפיסטית הדרכה לצוות המטפלים בנושא "מעברים נכונים וחשיבות ההליכה".
* הפיזיותרפיסטית יוצאת להשתלמויות מקצועיות בתחום הגריאטריה.
* הפיזיותרפיסטית משתתפת בישיבות צוות רב מקצועי.

ציוד טיפולי
* קיים ציוד טיפולי כנדרש בנוהל.

תחומים הטעונים תיקון ושיפור:
טיפול בקבוצה
* טיפול בקבוצה אינו מתקיים באופן סדיר .יש לקיים טיפול בקבוצה לפחות אחת לשבוע ועל פי מדדים מקצועיים.

מעקב פיזיקאלי ותיעוד הערכה תקופתית
* המעקב אינו משקף את מצבו העדכני של המטופל.
* יש לבצע עידכון בתיקי המטופלים בכל שינוי במצבו התיפקודי של הדייר ו/או לאחר אישפוז ו/או בעת שינוי
באביזרי ישיבה.

טכנולוגיה לישיבה וניידות
* חלק מהשולחנות בחדר האוכל אינם מותאמים ליושב בכסא הגלגלים.
* חלק מכסאות הגלגלים במקום ישנים ,קרועים ואף שבורים .יש להשלים רכישת כסאות גלגלים בעלי מנגנונים
שונים ובמידות שונות כפי שמפורט בחוברת ההצטיידות למחלקות גריאטריות.

הדרכה ,השתלמות ותקשורת בין צוותית
עמוד  17מתוך 33
רח' הרצל  ,91רמלה  72430ת.ד.
טלפון 08-9788604 :פקס 08-9788690 :דוא"לNOAH.OZ@LBM.HEALTH.GOV.IL :

לשכת בריאות מחוז מרכז

בית אבות א.א .אשפוז אבות ) ( 23764
בורוכוב  27רחובות
תאריך הבקרה12.07.2016 :

תאריך08.08.2016 :
סימוכין500039129 :

* הדרכה מובנית לכל הצוות יש לקיים פעמיים בשנה.
* על הקשר בין אנשי הצוות הרב מקצועי להיות מתועד בצורה מסודרת .יש לעדכן את הפיזיותרפיסטית בכל אשפוז
 ,נפילה וכדומה.
* רשימות ההליכה במקום אינן מלאות.
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* ריפוי בעיסוק:
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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:
המרפאה בעיסוק לא נכחה במוסד ביום הבקרה אך היה עימה קשר טלפוני רציף במהלך
היום.

כוח אדם:
מרפאה בעיסוק בעלת  4שנות ותק החלה לעבוד במוסד לפני כשנה ,יומיים בשבוע -
 7שעות שבועיות.
שתי מדריכות תעסוקה מפעילות לסרוגין את דיירי המחלקה ,בשעות הבוקר ואחר
הצהריים  26 -שעות שבועיות בסהכ'.

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

הערכת מעקב בקבלת מטופל
* מתקיימים מעקבים תקופתיים .רישום הרצף הטיפולי מוקפד.
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ישום תכנית הטיפול
* המרפאה בעיסוק מפעילה קבוצה קוגנטיבית שבועית .היא מטפלת טיפולים פרטנים סנסומוטורים ,קוגנטיבים,
תומכים ותפקודיים.
* מותאמים סדים ואביזרי עזר תפקודים בהתאם לצורך.

פעילות בתעסוקה
* על פי הרישום ,מופעלים הדיירים שישה בקרים בשבוע וארבעה ימים בשעות אחר הצהריים  -בידי מדריכות
התעסוקה והצוות הפרהרפואי.

תנאים פיזיים וסביבה
* התעסוקה מתקיימת בחדר האוכל שהינו מואר ,מרווח ,מאובזר ומתאים לצורך הפעלה.
* חדר האוכל מקושט בקישוט סביבתי מגוון .אחד מהלוחות הוא "לוח עצות זהב" בו מצטט הצוות עצות לחיים
שמספרים דיירי המחלקה.

ציוד ואביזרים
* קיים ציוד לטיפול בריפוי בעיסוק ולהפעלת הדיירים בתעסוקה.

הדרכה ותקשורת
* נבנו נהלים פנימיים לשרות הריפוי בעיסוק והתעסוקה במוסד.
* המרפאה בעיסוק שלובה בהדרכות הצוות הרב מקצועי )החתש'( במוסד.

העשרה ונהלים
* המרפאה בעיסוק יצאה לקורס והשתלמויות מקצועיות בשנה החולפת.
* התקיימו במוסד שני פרוייקטים מיוחדים חברתיים )מרפאה בעיסוק ומדריכות תעסוקה( ופרוייקט חד פעמי של
העצמת הדיירים )מרפאה בעיסוק ועובדת סוציאלית( .בנוסף ,התקיים במקום פרוייקט רב מקצועי בנושא מניעת
עצירות.

תחומים הטעונים תיקון ושיפור:
הערכה בקבלת מטופל  -קבלת מטופל חדש ע"י מרפא/ה בעיסוק
* יש לכתוב את הערכות הדיירים הממוחשבות על גבי הטופס המקביל לקבלת הדייר הידנית.
* במטרות הטיפול יש להפריד בין הטיפול המומלץ בריפוי בעיסוק להפעלה המונחית במסגרת התעסוקה .את
הטיפול בריפוי בעיסוק יש לתחום בתדירות ומשך טיפול.

הערכת מעקב בקבלת מטופל
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* יש להקפיד על קיום מעקבים תקופתיים בתדירות הנדרשת .על המעקבים לכלול קביעת מטרות טיפול עדכניות.

ישום תכנית הטיפול
* במקרה הצורך ,מומלץ לחלוק את מעקב הנחת הסדים/הגלילים/אביזרי העזר עם הצוות הסיעודי.

הכרת מטופל חדש ע"י מדריכ/ת תעסוקה
* על קבלות הדיירים להיות מקיפות באיסוף הפרטים האישיים .יש לבנות תוכנית פעילות ראשונית בהתאם לנהלים
ובתדירות הנדרשת .על המעקב החודשי הראשון לשקף את תהליך הסתגלות והתאקלמות הדייר למחלקה .יש
להקפיד על רישום מעקב דו חודשי ,מפורט ומשקף.

פעילות בתעסוקה
* ביום הבקרה לא התקיימה פעילות תעסוקתית כלשהי לדיירים .צוות המחלקה לא עודכן מראש לגבי העדרה של
מדריכת התעסוקה ולא ידע כיצד להפעיל את הדיירים לנוכח העדרותה.
* יש לוודא קיום פעילות תעסוקתית רציפה לדיירים ,במהלך כל בקרי השבוע.
* ניתן לנצל את הטלוויזיה)אשר דלקה ללא קול( לצפיה מובנת/מתועדפת או להקרנת מצגות .כדאי להתאים את
גובהה ,מבחינה תפקודית ,ליושבים בכסאות גלגלים.
* לא נמצא במחלקה תיעוד של פעילות קבוצתית בנושא שבועי .בפניה טלפונית של המרפאה בעיסוק למדריכה -לא
ידעה לציין היכן נמצאים הרישומים הנל'.

תנאים פיזיים וסביבה
* בהתאם לנוהל בינוי -יש לארגן למרפאה בעיסוק חלל אשר ישמש אותה כמשרד ובו תוכל לטפל פרטנית/קבוצתית
בדיירים.
* יש לעדכן את לוח ההתמצאות המחלקתי מדי יום ביומו.
* יש לרשום על גבי לוח הפעילות המחלקתי את שעות הפעלת הדיירים במח' .בנוסף ,יש לציין מהו נושא קבוצת
הנושא או הנושא השבועי בו דנים אותו שבוע.
* יש לוודא כי השעונים במקומות המרכזיים עובדים.
* ביום הבקרה נמצאו במחסן התעסוקה :הליכונים ,כסא גלגלים ובלוני חמצן .יש להוציאם באופן מיידי ולוודא כי דלת
המחסן סגורה.

ציוד ואביזרים
* יש לבנות ערכות נושא במגוון נושאים וטכניקות הפעלה ,יש לצרף לכל ערכה טופס של תיכנון פעילות בנושא
הערכה.
* מומלץ לרכוש אמצעי הפעלה מותאמים אשר יעמדו לרשות הצוות להפעלת הדיירים במקרה הצורך.
* שולחנות האוכל ,המשמשים גם לפעילות ,צרים ואינם מאפשרים ישיבה נכונה ונוחה מבחינה תפקודית .גובה
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השולחנות מותאם בצורה חלקית לגובה הדיירים הישובים סביבם.

הדרכה ותקשורת
* המרפאה בעיסוק מקיימת ישיבת צוות חודשית עם אחת המדריכות ,השניה מעודכנת טלפונית .יש לקיים ישיבות
צוות ריפוי בעיסוק ותעסוקה אחת לחודש ,עם שתי מדריכות התעסוקה.
* יש לקיים הדרכות פרטניות לכל אחת מהמדריכות ,ולתעד כנדרש .כמו כן ,יש לקיים הערכת עובד שנתית לכל
אחת ממדריכות התעסוקה וליידע גם את הנהלת המוסד.
* לא נמצאו טפסי "הפניה לתעסוקה" ברישומי מדריכות התעסוקה שנדגמו.
* על המרפאה בעיסוק להיות חלק ממערך הדרכת עובדים חדשים המתקבלים לעבודה במוסד.
* יש לעדכן מראש את המרפאה בעיסוק לגבי קיום ישיבות צוות רב מקצועיות .עליה להשתתף באופן קבוע בכל
ישיבות הצוות הרב מקצועיות המחלקתיות.

העשרה ונהלים
* על מדריכות התעסוקה להשתתף בימי עיון והשתלמויות בתחום התמחותן.
* חשוב לפתח ולקדם במחלקה פרוייקטים מיוחדים הנושקים לתחום הריפוי בעיסוק .על פי הנצפה ביום הבקרה,
מומלץ לקדם פרוייקט אכילה רב מקצועי

יישום המלצות מבקרה קודמת
* ישנן הערות רבות החוזרות על עצמן ממספר בקרות קודמות.

הערות לסיכום:
על המרפאה בעיסוק להוביל שינוי יסודי בתחום עיסוק הדייר במוסד ,תוך הסתמכות
על נהלי משרד הבריאות כקו מנחה.
חשוב לפתח במוסד עבודה בשיתוף פעולה רב מקצועי אשר ישלב כוחות להענקת טיפול
מיטבי לדיירי המקום.
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* עבודה סוציאלית:
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82%

הבקרה בתחום העבודה סוציאלית כללה את הנושאים הבאים:
כללי
כוח אדם
 קבלת מטופל והסתגלותפעילותמקצועית של העובד הסוציאלי
 שביעות רצון המטופל תצפית חדרים ושטחים ציבורייםפעילות העו"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
-

כוח אדם:
במוסד עובדת עו"ס בעלת ותק מקצועי ומוסדי רב ,מכירה היטב את הדיירים ובני
המשפחות .לעו"ס חדר משותף עם המרב"ע .רשומת העו"ס ממוחשבת.
ביום הבקרה העו"ס לא נכחה -המידע נאסף מעיון ברשומות ,תצפית שיחות עם אנשי
צוות שנכחו במוסד ,ועם בני משפחות.

החוזקים בעבודת העבודה סוציאלית:
קבלת מטופל והסתגלות
* מבצעת את תהליך הקליטה ,המעקב וההסתגלות במקצועיות רבה.

תצפית חדרים ושטחים ציבוריים
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* חדרי הדיירים והשטחים הציבורים נקיים ומסודרים.

פעילות העו"ס בנושא "חוק זכויות החולה"
* יוזמת עפ"י צורך הערכה ודיון במינוי אפוטרופוס ,מטפלת בנושא על כל היבטיו.

עבודת הצוות הרב מקצועי
* מתקיימים באופן שוטף תהליכי העברת מידע ושיתוף פעולה בין העו"ס לבין הצוות המקצועי לשיפור רווחת
המטופל.
* העו"ס תורמת מעולם הידע המקצועי שלה לפיתוח ולהעשרת הצוות הרב מקצועי.
* מתקיים ארגון יעיל של ישיבות צוות רב מקצועי )תכנון ,תיעוד ,מעקב(.
* מתקיים דיון כוללני ומקיף על בסיס הגדרת בעיות וראייה גריאטרית בישיבות הצוות הרב מקצועי.
* הוחל פרויקט המשותף למרבית חברי הצוות הרב מקצועי-תקשורת עם דיירים הסובלים מדמנציה .יש לפתח
ולהטמיע את הפרוייקט בקרב הצוות המטפל.

הבטחת תנאים לעבודת העובד/ת הסוציאלי/ת
* מתקיימים תנאים סביבתיים המאפשרים עבודה נאותה.
* הנהלים זמינים ומוכרים.
* התקינה תואמת את דרישות הנוהל.

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

שביעות רצון משפחות
* שביעות רצון גבוהה מאיכות הטיפול.

תחומים הטעונים תיקון ושיפור:
תצפית חדרים ושטחים ציבוריים
* במהלך כל יום הבקרה הדיירים ישבו ללא פעילות תעסוקתית  .הונחו מולם משחקים שלא נעשו בהם כל שמוש.
* יש לדאוג לפתרונות חילופים לימים בהם המפעילה התעסוקתית נעדרת ,ולא להגיע למצב בהם הדיירים שוהים
ללא תעסוקה במשך בוקר שלם!!

פעילות העו"ס בתחום הקבוצתי והקהילתי
* יש לקיים פעילות קבוצתית עם דיירים סביב תחומי עניין משותפים).הפעילות המתועדת האחרונה הייתה לפני
למעלה משנה (5.2015
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פעילות העו"ס בתחום זקנים נפגעי התעמרות
* יש לקיים מעקב אחר יישום המלצות הועדה למניעת אלימות במוסד ,ויש לקיים ישיבות בתדירות שוטפת ויזומה.

טיפול תומך במטופל ובמשפחה
* יש להקים ועדה מוסדית לטיפול פליאטיבי ,ויש לקדם וליישם את עקרונות הטיפול הפליאטיבי במוסד.

עבודת הצוות הרב מקצועי
* משיחות עם אנשי צוות מתקבל הרושם שאין תקשורת שוטפת ומעודכנת בין חברי הצוות) .לא ידעו לענות מהם
ימי העבודה של העו"ס ,האם יש ועדה לטיפול פליאטיבי במוסד וכד'(.
* יש להקפיד על תקשורת בין מקצועית שוטפת ומעודכנת.

ניהול מידע ומעקב  -תיק ריכוז מתנדבים
* לא נמצא תעוד לפעילות התנדבותית במוסד.
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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:
ישנה מכבסה במוסד ,האוכל מוזמן מקיטרינג חיצוני.

החוזקים בעבודת הבריאות הסביבה:
מערכות אספקת מים קרים וחמים  -אספקת מיי שתיה
* סריקת מתכות במים  :תקינה,בתדירות נכונה
* תקינות וחיטוי מאגר מים  :תקין ,נקי מחוטא ומדווח

מערכות אספקת מים קרים וחמים  -מים חמים ומקלחות
* ברזים וראשי מקלחת מטופלים נגד אבנית ,מחוטאים ונבדקו  :מטופל כנדרש תוצאה טובה
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מערכות אספקת מים קרים וחמים  -מניעת מחלת הלגיונרים )ליגיונלה(
* כל ההנחיות למניעת מחלת הליגיונלה מתבצעות ,כולל מילוי טפסי תחזוקה  :מתבצעות במלואן

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

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

תחנת אחות
* תחנת האחות ייעודית ובה :הפרדת תרופות ממזון במקרר התחנה .כיור ומתקני שטיפת ידיים  :קיימת ותקינה

הדברה
* ביצוע מתועד של הדברה בהיתר מתוקף ובתדירות דרושה  :בוצע במלואו לפי הדרישות

מטבחון עזר  -מטבח חלוקה
* נקיון ושלמות סביבת העבודה ומשטחי עבודה  :תקין במלואו
* אמצעי שטיפה ,ייבוש ואחסון כלים וידיים  :תקינים ומתאימים

חדר אוכל מטופלים וחלוקת מזון
* כלי אוכל וסכו"מ לא חד פעמיים  :קיימים ומתאימים

הכנת המזון ובישול  -מקור הארוחות ותוקף "רישיונות עסק" ו"רישיון היצרן"
* רישיון עסק של ספק מזון חיצוני  :א -הוצג ותקף
* רישיון יצור של ספק מזון חיצוני  :א -הוצג ותקף
* רישיון הובלת מזון של הספק  :א -הוצג ותקף

הכנת המזון ובישול  -מטבח/ים  -מצב כללי
* מים חמים זורמים במטבח  :קיים ותקין

הכנת המזון ובישול  -עמדות העבודה ומדורים במטבח
* נשמרות דגימות מזון ובכמות מספקת  :קיים ותקין
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תחומים הטעונים תיקון ושיפור:
מערכות אספקת מים קרים וחמים  -אספקת מיי שתיה
* יש לבצע בדיקת רמת כלור נותר במים בתדירות יומית ,רישום ודיווח מיידי על חריגות.

מערכות אספקת מים קרים וחמים  -מים חמים ומקלחות
* בבקרה נמצאה טמפרטורה של  52מע"צ ביציאה מברזים  -לא תקין .יש להתקין וסתים ביציאה מברזים למניעת
כוויות ,ולווסת לטמפרטורה של  45מע"צ.

איסוף פסולת ופינויה
* יש לאחסן פסולת זיהומית ופסולת מסוכנת בחדר ניפרד נעול ,בבקרה נמצא מאוחסן בחדר כלי ניקוי של המנקה -
לא תקין.
* אזור איסוף פסולת נמצא  -לא תקין .נמצא ללא צינור עם מז"ח /גלגלון קפיץ ,יש לדאוג למכסים עבור הפחים.

תשתית ,חדרי האשפוז ,תחזוקת מחלקה ורווחת המטופל  -ניקיון ותחזוקה שוטפת
* תחזוקה נראית של המבנים  -לא תקין .בבקרה נמצא כי ישנם נזילות ,מקומות חלודים ,צבע מקולף ,חורים
פתוחים בתקרה ובנוסף ריצוף שבור.

חדרי האשפוז  -רווחה/צפיפות ,תנאי מגורים
* יש להתקין ספטול ליד כל מטופל במחלקה ,בבקרה נמצא נושא זה לקוי בחסר.

רווחת המטופל  -טיפול לא רפואי בגוף האדם
* יש לבצע ע"י עסק חיצוני בעל רישיון עסק /ע"י איש צוות מהמוסד המבצע את העבודה לפי הנהלים ,עפ"י תקנות
רישוי עסקים )תנאי תברואה נאותים לעסקים לא רפואיים לטיפול בגוף האדם ( התשנ"ג  1992תוספת שלישית
ורביעית.

מכבסה וכביסה
* יש להצטייד בחלוקים חד פעמיים לשימוש בזמן טיפול בכביסה המלוכלכת ,יש להשתמש באוגרים מתאימים
חלקים ורחיצים בבקרה נמצא אוגר כביסה מלוכלכת במכבסה  -לא תקין.
* אוגרי כביסה מלוכלת נמצאו בחדרים עם כביסה נקייה עליהם ושקיות שתן  -לא תקין .אוגרי כביסה מלוכלת יש
להפריד מכביסה נקיה.

חדרי טיפולים למקצועות הבריאות/פיזיותרפיה
* יש להצטייד בנייר טיפולים /סדינים וסל כביסה להחלפה בין מטופל אחד למשנהו .תיק נוהל לשעת חירום נמצא
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לקוי בחסר ,יש לעדכן צמידון עם שם ותקציר רפואי עבור כל מטופל למקרה של פינוי.

אספקת מזון למחלקות וחלוקתו  -קבלת המזון במחלקה
* יש לתעד את טמפרטורות האוכל המגיע מהקיטרינג בתדירות יומית .בבקרה נמצא כי נעשתה בדיקה פעמיים
בשבוע ,ונמצא חסר תיעוד טמפרטורות סלטים  -לא תקין.

חדר אוכל מטופלים וחלוקת מזון
* סידורי שתיה ומתקני מים חמים קרים -לא תקין .בבקרה נמצא כי מכשיר מים חמים קרים עומד בחדר אחיות יש
להוציאו מהחדר במיידי -לא תקין.

הכנת המזון ובישול  -קבלת מזון במוסד ומחסן מזון
* יש לוודא כי כל האוכל המאוכסן בחדר מחסן מזון יבש עומד בגובה  30ס"מ מעל הריצפה .בבקרה ננמצאו
קרטונים של מזון יבש נושקים לרצפה  -לא תקין.

הכנת המזון ובישול  -מתקני הובלת מזון למחלקות
* בבקרה נמצא כי לא מרוקנים את המים בעגלת החימום בתדירות יומית ,יש לרוקן את העגלה כל יום ולנקות
היטב.

הכנת המזון ובישול  -עמדות העבודה ומדורים במטבח
* יש לשטוף את כל הירקות עם חומר חיטוי לפני העברתם למטבח המחלקתי .בבקרה נמצאו ירקות לא שטופים
במקרר  -לא תקין.

הערות לסיכום:
הדברים החשובים המצריכים טיפול מיידי הינם:
 (1התקנת וסתים למניעת כוויות ביציאה מברזים שיוסתו את הטמפרטורה ל45-
מע"צ.
 (2יש לאכסן ציוד רפואי וציוד תעסוקה בניפרד.
 (3יש לטפל באזור איסוף פסולת במוסד.
 (4יש לשטוף את הירקות עם חומר חיטוי לפני שימוש או הכנסה לקירור במקרר
המחלקתי.
 (5יש להוציא את המכונת שתיה חמה קרה מחדר האחיות במיידי.
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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 אישיות במחלקות אשפוז ומתן תרופות
מעקב תיקון ליקויים במחלקות אשפוז
בקרת סמים מסוכנים במחלקה בבי"ח שיש בו/אין בו בית מרקחת
שמירה על סמים במחלקה ,פנקס ומרשם ,מתן סם למטופל
הזמנת סמים ,טפסי רישום ועריכת בקרה
-

תיאור כללי:
מחלקה סיעודית אחת.
יש מגמת שיפור בכל הנוגע לתחום הרוקחי במוסד .יש לשמר ולחזק מגמה זו.
יש להקפיד על נקיון התאים והמגירות בכל עת.
יש להקפיד על נקיון חוצה כדורים ועל שימוש במכתש תקין )לא מעץ(.
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נספח ג'
תקן מול מצבה  -כוח אדם מקצועי  -רפואה סיעוד ומקצועות הבריאות
ל 36 -מיטות ברישוי ול 31-מיטות בפועל

רופא/ה
אח/ות
אח/ות מעשי/ת
אח/ות מוסמכ/ת
כח עזר
עובד/ת סוציאלי/ת
פיזיותרפיסט/ית
מרפא/ה בעיסוק
מדריכ/ת תעסוקה
דיאטנ/ית
רוקח/ת
קלינאי/ת תקשורת

3

1
1
1
10

תקן כוח אדם
נדרש מינימלי
ברוטו

כוח אדם בפועל
ברוטו

פער

פער באחוזים

0.50
5.43
0.00
5.43
11.80
0.36
0.50
7.20
0.50
7.20
3.10
4.00

0.47
7.56
4.89
2.66
12.06
0.42
0.55
7.72
0.71
7.72
3.31
4.33

-0.02
2.13

-4.60
39.33

-2.76
0.26
0.06
0.05
0.52
0.21
0.52
0.21
0.33

-50.86
2.21
17.50
10.00
7.22
43.00
7.22
6.94
8.33

 1חישוב התקן הוא בשעות שבועיות ולא באחוזי משרה .למקצועות,רוקח/ת,מרפא/ה בעיסוק,דיאטנ/ית,קלינאי/ת
תקשורת.
 3אחיות = מעשיות  +מוסמכות.
 10שעות יעוץ ותקינה לחודש.
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נספח ג'
תקן מול מצבה  -כוח אדם מנהלי ומשקי
ל 36 -מיטות ברישוי ול 31-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

0.33

0.33

0.00

0.00

0.33
0.25
0.25
0.33
1.00
1.50
0.17
0.09
0.33

0.50
0.25
0.25
0.00
1.25
1.50
0.17
0.20
0.50

0.17
0.00
0.00
-0.33
0.25
0.00
0.00
0.11
0.17

51.51
0.00
0.00
-100.00
25.00
0.00
0.00
122.22
51.51

6
6

 6ספק מזון חיצוני  -חלקי.
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נספח ד '
רמת איכות הטיפול
 0.00:מתאריך 05.01.2015:
ניקוד אחרון לפי בקרה אחרונה
37.00
ניקוד מותאם אחרון לפי בקרה אחרונה :
שיוך לפרוגרמה חדשה על פי הצהרת המוסד :
זמן הרישוי טרם הבקרה הנוכחית  24:חודשים תאריך סיום הרשיון 01.04.2017 :
התאמת המחלקה לתשושי נפש לתנאי המכרז:לא רלוונטי
תאריך הבקרה 12.07.2016 :
התאמת המחלקה לתשושי נפש לתנאי המכרז לפי הבקרה הנוכחית  :לא רלוונטי

ניקוד

אמות מידה לרמת איכות הטיפול
סכום ציוני הבקרה

17.00

בריאות הסביבה

3.00

שיעור אחיות עם קורס על בסיסי בגריאטריה

3.00

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

2.00

מנהל רפואי שהינו גריאטר

0.00

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(

37.00
עמוד  33מתוך 33
רח' הרצל  ,91רמלה  72430ת.ד.
טלפון 08-9788604 :פקס 08-9788690 :דוא"לNOAH.OZ@LBM.HEALTH.GOV.IL :

