גירסה 00001:
תאריך ראשון הפצה לאינטרנט03.08.2017 :
תאריך אחרון הפצה לאינטרנט31.08.2017 :

דו"ח בקרה מיום 11.07.2017
במוסד :בית אבות א.א .אשפוז אבות

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

לשכת בריאות מחוז מרכז

תאריך03.08.2017 :

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

סימוכין500039570 :

ד"ר נכבד/ה,
הנדון :סיכום הבקרה ב"בית אבות א.א .אשפוז אבות" מיום 11.07.2017
מצ"ב דו"ח הבקרה שנערכה במוסדכם ,ביום .11.07.2017
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 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 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 עופרה חבקין ,רופאה מחוזית ,לשכת בריאות מרכז מחוז מרכז.
ד"ר מרינה פוליקוב ,רופאה נפתית ,לשכת בריאות נפתית לשכת בריאות רחובות.
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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לשכת בריאות מחוז מרכז

דו"ח הבקרה
תאריך03.08.2017 :
בית אבות א.א .אשפוז אבות ) ( 23764
בורוכוב  27רחובות
תאריך הבקרה11.07.2017 :

סימוכין500039570 :

.1

בתאריך  11.07.2017נערכה בקרה לפני חידוש רישוי ,בבי"ח הגריאטרי ,ע"י צוות מחוז מרכז .הבקרה היתה
"בקרה מתוכננת".

.2

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

.3

המנהל/ת הרפואי/ת  :ד"ר בוכמן ריטה מ.ר.31741.

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.

* רוקחות

-

מר רווה ערן ,רוקח בקרות.

כללי:
המוסד עבר לאחרונה שינויים אירגוניים הכוללים החלפת בעלות ושינויים בצוות
הרב מקצועי.
לבי"ח רישיון ל 36 -מיטות מהן:
סה"כ מיטות במח' סיעודיות:

36
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תאריך03.08.2017 :

בית אבות א.א .אשפוז אבות ) ( 23764
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תאריך הבקרה11.07.2017 :

סימוכין500039570 :

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

מס'
מס'
Ýé
× çÜמיטות מאושפזים
Ô Þ
בפועל
 áÕÞÑÓברישוי
31
36
31
36

מס'
סיעודיים
29
29

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:
 15מטופלים במימון משרד הבריאות.
 16מטופלים במימון פרטי.
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0

2
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לשכת בריאות מחוז מרכז

בית אבות א.א .אשפוז אבות ) ( 23764
בורוכוב  27רחובות
תאריך הבקרה11.07.2017 :

תאריך03.08.2017 :
סימוכין500039570 :

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.25.10.2017 :

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

נקודות נוספות לציון:
נצפתה רמת תחזוקה ירודה ,הציוד ישן.
במהלך ביקורנו בשעות הבוקר לחצני המצוקה לא עבדו בכל המחלקה.
במדגם שנבדק היו מים חמים ,חלק מהברזים עם אבנית ,בחלק מהכיורים חלודה
בניקוז הכיור .אין מתקנים לסבונים במקלחות הדיירים )בקבוק הסבון מונח
בכיור( .בחלק מחדרי האמבט לא היו תנורי חימום ובחלקם היו תנורים אשר עבדו
חלקית .בחלק ממקלחות הדיירים האריחים היו שבורים.
*המחלקה מיועדת לשיפוץ מבני וארגון מחדש.
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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תאריך03.08.2017 :
סימוכין500039570 :
נספח א'

הערכת הבקרה לפי תחומים

רפואה
סיעוד

)(6
טוב מאוד
94-100
X

)(5
כ.טוב מאוד
87-93
X

X

תזונה
פיזיותרפיה

)(4
טוב
80-86

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

)(1
נכשל
0-65

X

ריפוי בעיסוק

X

עבודה סוציאלית

X

בריאות הסביבה
רוקחות

X

* -לא בוצעה בקרה בתחומים הבאים  :בריאות הסביבה.
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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.

* רפואה97% :
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:
המחלקה צמודה לקומפלקס דיור מוגן " לב אבות " השייך לקופת חולים מאוחדת.
בעקבות החלפת ההנהלה נוצרו בעיות אירגוניות במוסד.
הצוות הרב מקצועי חדש פרט לצוות הרפואי.

כוח אדם:
היועצת הגריאטרית מונתה לתפקיד המנהלת הרפואית .היא וותיקה במוסד ומכירה
היטב את הדיירים.
רופאת הבית  -רופא כללית ,רופאה וותיקה במוסד.
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החוזקים בעבודת הרפואה:
עבודת המנהל הרפואי
* המנהלת הרפואית התייחסה באופן רציני לתפקידה החדש ,השקיעה מאמץ רב בבדיקת כל הדיירים בחודש
האחרון .ניכרת תרומתה המקצועית בטיפול בדיירים.

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

איכות הרשומה בקבלה הרפואית של המטופל
* הקבלה הרפואית איכותית ומלאה וכוללת אנמנזה מפורטת.
* רשימת האבחנות מעודכנת .מאורגנת לפי סדר חשיבות וכוללת תסמונות גריאטריות.
* קיימת התייחסות לתסמונות גריאטריות ,תכנית הטיפול מותאמת למצב המטופל.

מעקב רפואי שוטף
* מבוצע מעקב שוטף אחרי בעיות כרוניות והדבר מתועד ברשומה הרפואית.

הוראות רפואיות והוראות למתן תרופות
* ניכר מאמץ לצמצם את התרופות למטופלים עם .POLYPHARMACY

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

בדיקה תקופתית אחת ל  3 -חודשים
* הבדיקות היזומות תדירות ואיכותיות .קיימת התייחסות לשינוים במצבו של המטופל ותכנית טיפול עדכנית.

פעילות צוות רב מקצועי במחלקה
* נעשה דיון בישיבות צוות רב מקצועי על הגבלות פיזיות למטופלים.

דו"ח אירוע חריג
* רישום בדוח אירוע חריג מפורט ומלא.

הערות לסיכום:
הצוות הרפואי מקצועי ,מנוסה וותיק במוסד.
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* טיפול סיעודי:
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89%

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

תיאור כללי:
המוסד מצוי בימים אלו בתהליכי שינוי רבים ולאחר תקופה ארוכה של חוסר ודאות.
הבעלים במקום התחלפו ,האחות האחראית עומדת לפני סיום עבודתה במקום .עדיין
לא ברור מי האח /אחות שימלא תפקיד זה .נעשים מאמצים רבים לדאוג לטיפול
מקצועי והולם .שאר הצוות במקום יציב וקבוע.
הטיפול הסיעודי ניתן ברמה טובה.

כוח אדם:
תקינת מטפלים חסרה.

תחומים הטעונים תיקון ושיפור:
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כללי
* יש להכשיר נאמני נושא בתחומים החסרים :מניעת פצעים ומניעת עצירות ולוודא שנאמן הנושא עורך הדרכות
בתחום .

כוח אדם
* תקינת המטפלים אינה עומדת בדרישות התקן.

אומדן סיעודי ורישום אנמנזה
* אין התייחסות מספקת לרקע משפחתי-חברתי של המטופל.

מעקב סיעודי
* בכל חזרת דייר מבדיקה /יעוץ יש לדווח באופן מדוייק ומלא על האירוע ומימצאיו.
* בכל הפנית מטופל לבית החולים יש לשלוח דוח תפקודי עדכני.

הבטחת הסביבה
* רישום המסקנות בדוחות אירוע חריג הוא חלקי ואינו מספק.
* הסקת המסקנות בדוח אירוע חריג הן כוללניות ואינן רלבנטיות לארוע הספציפי.
* יש להקפיד להתאים גובה השולחנות לכיסאות הגלגלים על מנת לשפר את היכולות התיפקודיות של המטופלים
בזמן תעסוקה ואכילה.
* בכל אירוע חריג יש לערוך דיון רב מקצועי באירוע ,להסיק מסקנות ולוודא ישומן .יש לערוך מעקב אחר ישום
מסקנות /המלצות.

תקשורת
* יש להקפיד שישיבות צוות רב מקצועי תתקיימנה כנדרש על פי הנוהל.
* יש להקפיד ולעקוב אחרי יישום החלטות העולות בישיבות צוות רב מקצועי.
* יש לוודא שהנחיות איש המקצוע )קלנאי התקשורת לגבי מרקם מזון( הועברה בכתב לצוות וההנחייה מבוצעת.
* יש להכין אמצעי תקשורת לדיירים שאינם מתקשרים .יש לערב את כל אנשי המקצוע בהתאמת האמצעים.

הפרשות
* יש לפתח תוכנית מערכתית למניעת עצירות תוך שימוש באמצעים נוספים ,מעבר למתן טיפול תרופתי.

שמירת שלמות העור
* בכל מקרה של פצע לחץ מעל דרגה  2יש לפעול על פי נהלי משרד הבריאות נוהל  2.3.13סעיף " 6.5.2יש לידע
את לשכת הבריאות הנפתית על כל התפתחות פצע מעל דרגה ...2
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תאריך הבקרה11.07.2017 :

תאריך03.08.2017 :
סימוכין500039570 :

עדכון מקצועי
* יש לאפשר השתתפות אנשי צוות בימי עיון והשתלמויות מקצועיות בגריאטריה ,גם מחוץ למוסד.
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תאריך הבקרה11.07.2017 :
* תזונה:

תאריך03.08.2017 :
סימוכין500039570 :

78%

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 ואת המנה המורכבת של ארוחת הערב מחברת
קייטרינג.

כוח אדם:
דיאטנית חדשה החלה לעבוד בשבועיים האחרונים  7שעות אחת לשבוע.

החוזקים בעבודת התזונה:
כללי
* דאיטנית ביצעה בדיקות להערכת בריאות הפה של המטופלים.

הגשת ארוחות צהריים  -תצפית
* זמני הארוחות תואמים לדרישות משרד הבריאות.

תחומים הטעונים תיקון ושיפור:
איכות ובטיחות המזון
* נמצאו מספר אריזות גבינה פגות תוקף.
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בדיקת התפריט השבועי  -רישום מול יישום
* יש לבנות תפריט שבועי לפי ההנחיות בנהלי התזונה.
* התפריט צריך להיות חתום על ידי דיאטנית המחלקה.
* בארוחת בוקר ביום הבקרה הוגש ירק מבושל שיועד לערב היום הקודם -יש להגיש ירק טרי.

גודלי מנה/גיוון
* כמות המנות מוזמנת מחברת הקייטרינג קטנה ממספר המטופלים שאוכלים ,יש לעדכן את ההזמנה.

רשומות מחלקתיות
* לא נמצא ריכוז העשרות במזון.

הגשת ארוחות צהריים  -תצפית
* נצפתה האכלה של מטופלים בעמידה )ארוחת בוקר(.
* יש להקפיד על הסמכת נוזלים ועל חלוקת מרקמי המזון על פי הרשומות .חלוקת ארוחת בוקר בוצעה ללא
התייחסות לרשומות הדיאטנית.

התנהלות הטיפול התזונתי מטופל חדש  -תיעוד ברשומה התזונתית
* יש להקפיד לנעול הערכה תזונתית למטופל חדש בתוך חודש מיום קבלתו.
* יש להקפיד לשקול מטופלים חדשים ולתעד ברשומה הממוחשבת.
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* פיזיותרפיה:

תאריך03.08.2017 :
סימוכין500039570 :

89%

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 טיפוליציוד ואביזרי עזר לניידות
-

החוזקים בעבודת הפיזיותרפיה:
פרופיל המטופלים במוסד
* אחוז המטופלים בפיזיותרפיה במוסד גבוה ,תדירות טיפולים שבועית ממוצעת גבוהה -כשלוש פעמים בשבוע.

ארגון השרות
* מנהלת השרות מנוסה בתחום ובוגרת קורס על בסיסי בגריאטריה.
* פריסת שעות העבודה השבועיות של הפיזיותרפיסטית ,תקינה.
* קיים דו"ח טיפולים חודשי.

אבחון פיזיקלי
* האבחון הפיזקלי הראשוני מתבצע בשבוע הראשון לקבלת הדייר .יש לוודא שגם האבחנות הרפואיות ,יהיו
רשומות בטופס זה.

טיפול בקבוצה
* טיפול בקבוצה מתקיים פעמיים בשבוע.
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מעקב פיזיקאלי ותיעוד הערכה תקופתית
* רישום המעקב מתבצע בתדירות הנדרשת.

טכנולוגיה לישיבה וניידות
* הפיזיותרפיסטית הכינה לכל מטופל רישום שמי  +רשימת ציוד לכסא הגלגלים.
* החלטה על הגבלות תנועה ,מתקבלת על ידי צוות רב מקצועי .כיום  11מטופלים יושבים עם הגבלות תנועה
מסוגים שונים.
* הפיזיותרפיסטית הכינה להנהלת המוסד רשימת ציוד ישיבה נדרש ,לרכישה.

הדרכה ,השתלמות ותקשורת בין צוותית
* בדצמבר  2016הפיזיותרפיסטית העבירה חת"ש בנושא  CVAוב 17.7מתוכנן חת"ש בנושא פרקינסון.
* הפיזיותרפיסטית משתתפת בקורסים וימי ע יון בתחום הגריאטריה.
* הפיזיותרפיסטית משתתפת בישיבות צוות רב מקצועי.

תחומים הטעונים תיקון ושיפור:
ארגון השרות
* פעילויות מיוחדות לקידום איכות הטיפול )פרויקטים(  :אין

מעקב פיזיקאלי ותיעוד הערכה תקופתית
* יש לעדכן את תוכניות הטיפול על פי הצורך ולפי מצבו של המטופל.

טכנולוגיה לישיבה וניידות
* חלק מכסאות הגלגלים במקום קרועים ,חלודים ,שבורים .כריות הישיבה בחלקן מלוכלכות.
* יש לחדש את ציוד הישיבה הקיים ,כפי הנדרש בנוהל ועל פי המלצת הפיזיותרפיסטית.
* חלק מהשולחנות בחדר האוכל אינם מותאמים ליושב בכסא גלגלים.

הדרכה ,השתלמות ותקשורת בין צוותית
* רשימות ההליכה במקום אינן מלאות בכל ימי השבוע .יש לקיים שיתוף פעולה רב מקצועי על מנת שרשימות
ההליכה יצאו לפועל ובאחריות המטפלים לבצע ההולכות.

ציוד טיפולי
* יש להשלים ציוד טיפולי בחדר הפיזיותרפיה כפי הנדרש בנוהל ,למשל עמידון.
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בית אבות א.א .אשפוז אבות ) ( 23764
בורוכוב  27רחובות
תאריך הבקרה11.07.2017 :
* ריפוי בעיסוק:

תאריך03.08.2017 :
סימוכין500039570 :

52%

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

תיאור כללי:
המוסד כחודש לאחר חילופי הנהלה.
הבקרה התקיימה ללא נוכחות מרפאה בעיסוק.

כוח אדם:
מרפאה בעיסוק בעלת  5שנות ותק עובדת במוסד כשנתיים ,שני בקרים בשבוע 8 -
שעות שבועיות.
שתי מדריכות תעסוקה חולקות בינהן את הפעלת דיירי המחלקה ,בשעות הבוקר ואחר
הצהריים  28 -שעות שבועיות בסהכ'.

החוזקים בעבודת הריפוי בעיסוק:
פעילות בתעסוקה
* הדיירים מופעלים שישה בקרים בשבוע ו  4-5ימים בשבוע גם בשעות אחר הצהריים.
* ביום הבקרה התקיימה במחלקה פעילות קבוצתית מוזיקלית ופעילות פרטנית מותאמת.

ציוד ואביזרים
* קיים ציוד מגוון להפעלת הדיירים בתעסוקה.
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העשרה ונהלים
* אחת ממדריכות התעסוקה יצאה להשתלמות בתחום עיסוק הדייר בשנה החולפת מאז בקרה קודמת.

תחומים הטעונים תיקון ושיפור:
הערכה בקבלת מטופל  -קבלת מטופל חדש ע"י מרפא/ה בעיסוק
* קבלות הדיירים אינן מתקיימות על פי הנדרש .במדגם שנבדק נמצאו דיירים מרובים ללא רישום כלשהו בריפוי
בעיסוק.

הערכת מעקב בקבלת מטופל
* המעקבים התקופתיים אינם עיקביים .רישום הרצף הטיפולי אינו מוקפד.

ישום תכנית הטיפול
* לא נמצא תיעוד טיפולים פרטניים או קבוצתיים בריפוי בעיסוק.
* לא נצפה שימוש באביזרי עזר תפקודיים במחלקה .כמו כן ,במדגם שנבדק לא נמצא תיעוד לחשיבה בנוגע לצורך
בשימוש באביזרי עזר.
* לא נמצאו הפניות תעסוקה למדריכות ,אשר יהוו את הבסיס לבניית התוכניות להפעלת הדיירים החדשים.

הכרת מטופל חדש ע"י מדריכ/ת תעסוקה
* קבלות הדיירים ,תוכנית הפעילות ,מעקב קליטת הדייר )בחודש הראשון( והמעקבים התקופתיים  -אינם עומדים
בדרישות הנהלים.

פעילות בתעסוקה
* על פי לוח הפעילות המחלקתי לא ניתן להבין מהן שעות הפעלת הדיירים או סוג הפעילות המועברת להם.
* רישומי פעילות הנושא אינם תואמים לדרישות הנהלים.

תנאים פיזיים וסביבה
* המרפאה בעיסוק חולקת משרד משותף עם הדיאטנית והעוס'  -שלא על פי דרישת נוהל בינוי.

ציוד ואביזרים
* לא נמצא ציוד לטיפול בריפוי בעיסוק במקום.
* ערכות הנושא השבועי בתעסוקה לא חודשו ,רבות מכילות מספר נושאים יחדיו.

הדרכה ותקשורת
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* לא מתקיימות ישיבות צוות ריפוי בעיסוק ותעסוקה .לא מתקיימות הדרכות פרטניות למדריכות התעסוקה ,לא
מתקיימות הערכות עובד שנתיות .נהלי העבודה הפנימיים שנמצאו אינם מספקים.
* המרפאה בעיסוק אינה משתתפת באופן קבוע בישיבות הצוות הרב מקצועיות.
* על פי הרישום העבירה המרפאה בעיסוק הדרכה אחת לצוות בשנה אחרונה אך לא היה ברור באיזה נושא )היה
כפל רישומים( ומי השתתף בהדרכה.

העשרה ונהלים
* המרפאה בעיסוק לא יצאה להשתלמות בריפוי בעיסוק גריאטרי בשנה אחרונה .מדריכת התעסוקה השניה לא
השתלמה בתחום עיסוק הדייר.
* בקלסר הפרוייקטים לא נמצא תיעוד לפרוייקטים עכשויים אשר התקיימו בשנה אחרונה.

יישום המלצות מבקרה קודמת
* קיימת התייחסות מועטה להערות בקרה קודמת.

הערות לסיכום:
המוסד לאחר תקופה ממושכת של חוסר ודאות לגבי המשך פעילותו .לפני כחודש החל
לפעול תחת הנהלה חדשה.
המחלקה עומדת בפני שיפוץ מבני וארגון מחדש של הצוות הרב מקצועי.
יש לפעול בהקדם לצמצום הפערים המקצועיים המשמעותיים בריפוי בעיסוק,
המשליכים גם על תחום עיסוק הדייר.
ניכר כי מדריכות התעסוקה מקדישות מאמץ רב להפעלת הדיירים .על מנהל/ת שרות
הריפוי בעיסוק והתעסוקה להדריך ולכוון אותן כיצד להפעיל את הדיירים בצורה
המותאמת ביותר לתמהיל הדיירים המחלקתי הרבגוני.
על שרות הריפוי בעיסוק והתעסוקה לעבוד בהתאם לנהלי משרד הבריאות.
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* עבודה סוציאלית:

תאריך03.08.2017 :
סימוכין500039570 :

59%

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:
בשנה האחרונה העובדת הסוציאלית הותיקה של המוסד עבדה בהיקף מאוד מצומצם,
ובהתאם עשייתה המקצועית הייתה לוקה בחסר ולא עסקה בנושאים מקצועים רבים.
לפני כ  3-חודשים התקבלה עו"ס חדשה למוסד ,בעלת נסיון וידע מקצועי בתחום.
העו"ס החדשה עסוקה בהכרות עם הדיירים ,בני המשפחות והצוות .ובמקביל פועלת
לצמצום הפערים הרבים שנוצרו בעבודה השוטפת.

החוזקים בעבודת העבודה סוציאלית:
פעילות העו"ס בתחום הקבוצתי והקהילתי
* קיים מערך מתנדבים חלקי במוסד לטובת הפעילות עם הדיירים .יש להרחיב את מגוון ותדירות הפעילויות.
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טיפול תומך במטופל ובמשפחה
* במוסד צוות רב מקצועי לטיפול בחולה הפליאטיבי ,ישיבות הועדה מפורטות מתועדות ומקצועיות.

עבודת הצוות הרב מקצועי
* העו"ס תורמת מעולם הידע המקצועי שלה לפיתוח ולהעשרת הצוות הרב מקצועי.
* ישיבות הצוות מתנהלות בתדירות הרצויה.

הבטחת תנאים לעבודת העובד/ת הסוציאלי/ת
* התקינה תואמת את דרישות הנוהל.

תחומים הטעונים תיקון ושיפור:
כללי
* המוסד נמצא בפתחו של תהליך שיפוץ -יש להקפיד על שמירת איכות חיי הדיירים  -שעות מנוחה ,רמת נקיון,
מרחב אישי וכד' .מומלץ לקיים מפגשים עם בני המשפחות ולהכין אותם לקראת השיפוץ הצפוי.

תצפית חדרים ושטחים ציבוריים
* בבדיקה נצפו לחצני מצוקה שאינם נגישים למטופלים .יש להקפיד על המצאותו של לחצן מצוקה זמין נגיש ותקין
לכל דייר.

פעילות העו"ס בתחום הקבוצתי והקהילתי
* יש לקיים פעילות קבוצתית עם דיירים סביב תחומי עניין משותפים.

פעילות העו"ס בנושא "חוק זכויות החולה"
* לא נמצא מעקב מסודר ושוטף אחרי ביקורי משפחות כולל ביקורי נציגי העמותות לטיפול בחסויים .יש להקפיד על
רישום מעודכן ושוטף של ביקורי משפחות ונציגי עמותות .המעקב מהווה כלי התערבות בידי העו"ס.

פעילות העו"ס בתחום זקנים נפגעי התעמרות
* לא נמצאה עדות לפעילות של הוועדה למניעת התעמרות במוסד .יש להקים לאלתר ועדה מוסדית למניעת
התעמרות ,ולפעול עפ"י הנחיות משרד הבריאות בתחום .יש לתעד את ישיבות הוועדה.

טיפול בניצולי שואה
* לא נמצא תעוד לעבודה לטובת מיצוי זכויות הדיירים שהינם ניצולי שואה .יש לפעול למיצוי זכויות הדיירים שהינם
ניצולי שואה בהקדם .
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עבודת הצוות הרב מקצועי
* יש לקיים מפגשים של הצוות הבכיר לצורך עדכון וטיפול בבעיות כלל מוסדיות.
* יש לתעד את המעקב אחר מידת יישום ההחלטות וההמלצות שניתנו בישיבת הצוות הרב מקצועי.
* יש לשפר את תוכניות הטיפול בישיבות הצוות הרב מקצועי.
* יש להדריך את העובדים החדשים המתקבלים למוסד בתחומי העשיה המקצועית -מניעת אלימות ,חובת הדווח,
שמירת סודיות וכד'.

הבטחת תנאים לעבודת העובד/ת הסוציאלי/ת
* החדר של העובדת הסוציאלית לא מסודר,לא מטופח .נמצאו רשומות משנים  .2010-2012יש לארגן את החדר
בצורה נעימה ומסודרת ,ולארגן את הרשומות כך שיכללו רק מידע עדכני.

ניהול מידע ומעקב  -רשומת מטופל
* יש לוודא המצאות כל הרשומה הסציאלית הנדרשת בתיקים הרפואים של הדיירים.
* רשומת המטופל לוקה מאוד בחסר ,אין מעקבים שוטפים ומקצועים לאורך תקופות ממושכות .יש לנהל מעקב
שוטף ומקצועי אחר מצבו של הקשיש.

ניהול מידע ומעקב  -תיק אפוטרופסות
* יש לוודא המצאות טופס אפוטרופסות מעודכן בכל תיק דייר שיש לו אפוטרופסות.

שיתוף המשפחה בהחלטות
* לא נמצא עדות לעדכון בני משפחות בעת ארוע חריג .יש להקפיד על עדכון המשפחות באופן מיידי ומקצועי בכל
ארוע חריג/שינוי במצבו של הדייר.

הערות לסיכום:
בפני העובדת הסוציאלית החדשה ניצבים אתגרים רבים לשיקום ושיפור השרות
הסוציאלי במוסד .לאחר סיום ההכרות עם הדיירים והצוות תוכל העו"ס החדשה לקדם
את העשייה בכל התחומים .בהצלחה!!!

עמוד  21מתוך 26
רח' הרצל  ,91רמלה  72430ת.ד.
טלפון 08-9788604 :פקס 08-9788690 :דוא"לNOAH.OZ@LBM.HEALTH.GOV.IL :

לשכת בריאות מחוז מרכז
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* רוקחות:

תאריך03.08.2017 :
סימוכין500039570 :

90%

הבקרה בתחום הרוקחות כללה את הנושאים הבאים:
כללי
כוח אדם
 פעילות הרוקח/ת במוסד חדר שירותי רוקחות במוסדרכש 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:
מוסד ובו מחלקה אחת.

כוח אדם:
במוסד מועסקת רוקחת לפי תקן השעות הנדרש.

תחומים הטעונים תיקון ושיפור:
כללי
* יש לרכוש מכתש נירוסטה .אין להשתמש במכתש בלוי שדפנותיו לא חלקות.
* יש לשדרג ולהוסיף בדחיפות תאורה בחדר האחיות.
* יש להמשיך בתנופת השיפוץ ,לבצע החלפה /שיפוץ לארונות התרופות הישנים.

אחסון תרופות במחלקות אשפוז
* נמצאו תמיסות נוזלים שלא בתוקף .יש לבצע באופן קבוע ומתועד בדיקה תקופתית לכל התכשירים.
* יש לבצע הפרדה בין המינונים השונים במגירת "קלקסן".
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בקרת סמים מסוכנים במחלקה
* אין לאחסן דבר פרט לנרקוטיקה במגירות הנרקוטיקה.

*
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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
12.30
0.36
0.50
7.20
0.50
7.20
3.10
4.00

0.53
6.70
5.15
1.54
11.62
0.39
0.49
8.80
0.77
7.72
3.31
4.33

0.03
1.27

6.00
23.44

-3.88
-0.67
0.03
-0.00
1.60
0.27
0.52
0.21
0.33

-71.51
-5.52
9.72
-1.00
22.22
54.00
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

8

תקן כוח אדם
נדרש מינימלי
ברוטו

כוח אדם בפועל
ברוטו

פער

פער באחוזים

0.33

1.00

0.67

203.03

0.33
0.25
0.25
0.33
1.00
1.50
0.17
0.09
0.33

0.50
0.25
0.50
0.33
1.00
2.00
0.20
0.00
0.50

0.17
0.00
0.25
0.00
0.00
0.50
0.03
-0.09
0.17

51.51
0.00
100.00
0.00
0.00
33.33
17.64
-100.00
51.51

 8חצרן/גנן שירות קנוי.
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נספח ד '
רמת איכות הטיפול
 0.00:מתאריך 12.07.2016:
ניקוד אחרון לפי בקרה אחרונה
52.00
ניקוד מותאם אחרון לפי בקרה אחרונה :
שיוך לפרוגרמה חדשה על פי הצהרת המוסד :
זמן הרישוי טרם הבקרה הנוכחית  4 :חודשים תאריך סיום הרשיון 01.08.2017 :
התאמת המחלקה לתשושי נפש לתנאי המכרז:לא רלוונטי
תאריך הבקרה 11.07.2017 :
התאמת המחלקה לתשושי נפש לתנאי המכרז לפי הבקרה הנוכחית  :לא רלוונטי

ניקוד

אמות מידה לרמת איכות הטיפול
סכום ציוני הבקרה

18.50

בריאות הסביבה

5.00

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

0.00

נאמני נושא ועברו הכשרה כנדרש

0.00

הדרכה מרוכזת ב 2-תחומים לפחות

3.00

עיבוד נתונים בתחום  1לפחות

2.00

מנהל רפואי שהינו גריאטר

4.00

יש אישור למתן IV

0.00

רישום ע"פ נוהל IV

0.00

רישום ע"פ נוהל  + IVנוכחות אחות מוסמכת בכל משמרת

0.00

רשומה רפואית ממוחשבת לכל המקצועות

2.00

תקשורת רפואית ממוחשבת לכל המקצועות

2.00

סה"כ )ללא משך רישוי(

43.50
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