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

דו"ח בקרה מיום 06.12.2016
במוסד :מוסד בית עמי

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

לשכת בריאות מחוז מרכז

תאריך12.01.2017 :

לכבוד
ד"ר מאירסון מיכל
מנהל/ת רפואי/ת
מוסד בית עמי )קוד מוסד (237B9
שלמה המלך 41
נתניה 42267

סימוכין500039328 :

ד"ר נכבד/ה,
הנדון :סיכום הבקרה ב"מוסד בית עמי" מיום 06.12.2016
מצ"ב דו"ח הבקרה שנערכה במוסדכם ,ביום .06.12.2016
המנהל הרפואי מתבקש להעביר עותק מדו"ח זה לחברי הנהלת בית החולים הסיעודי-גריאטרי )למנהל
האדמיניסטרטיבי ולמנהלת הסיעוד-אחות ראשית(.
המנהל האדמיניסטרטיבי מתבקש להודיע ללשכת הבריאות המחוזית )גריאטר המחוז( ,בצירוף העתק לרופא
המחוז/נפה ולאגף לגריאטריה ,במייל  ,PNIOT.GERIATRYA@MOH.GOV.ILעל ביצוע תיקון התחומים
הטעונים שיפור מיידי וצפי לתיקון שאר התחומים הטעונים שיפור ,וזאת תוך חודש ימים מעת קבלת דו"ח זה,
תוך התייחסות מפורטת לממצאי הבקרה עפ"י סדר התחומים המצוין בדו"ח עצמו.
במידה ובמוסד התגלו חוסרי כוח אדם ,הנכם נדרשים להשלימם לא יאוחר מ 30-יום מקבלת בקרה זו .על
ההשלמה יש להודיע לגב' שרית חייט בכתובת רח' ירמיהו  39ת.ד 1179 .ירושלים ,פקס  02-5655913או
במיילsarit.hayat@moh.health.gov.il :

בברכה,
ד"ר 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 אליעוז חפר ,רופא נפתי ,לשכת בריאות נפתית לשכת בריאות השרון.
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
תאריך12.01.2017 :
מוסד בית עמי ) ( 237B9
שלמה המלך  41נתניה
תאריך הבקרה06.12.2016 :

סימוכין500039328 :

.1

בתאריך  06.12.2016נערכה בקרה לפני חידוש רישוי ,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 מאירסון מיכל מ.ר.25285.

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 23 -מיטות מהן:
סה"כ מיטות במח' סיעודיות:

23
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לשכת בריאות מחוז מרכז

תאריך12.01.2017 :

מוסד בית עמי ) ( 237B9
שלמה המלך  41נתניה
תאריך הבקרה06.12.2016 :

סימוכין500039328 :

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

מס'
מס'
Ýé
× çÜמיטות מאושפזים
Ô Þ
בפועל
 áÕÞÑÓברישוי
23
23
23
23

מס'
סיעודיים
21
21

מס'
תשושי
נפש
0

מס'
סיעודי
מורכב
0

בבי"ח
מס'
מס'
שיקומים תשושים כללי

0

סה"כ שהו במחלקות  23מאושפזים בפועל.
להלן תמהיל המאושפזים לפי הגורמים המממנים הבאים:
 11מטופלים במימון משרד הבריאות.
 12מטופלים במימון פרטי.
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0

2
2

לשכת בריאות מחוז מרכז

מוסד בית עמי ) ( 237B9
שלמה המלך  41נתניה
תאריך הבקרה06.12.2016 :

תאריך12.01.2017 :
סימוכין500039328 :

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.10.12.2016 :

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

נקודות נוספות לציון:
על הנהלת המוסד להודיע למחלקת גריאטריה משרד הבריאות מחוז מרכז על עזיבה
וקבלה של אנשי צוות מקצועי.
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

מוסד בית עמי ) ( 237B9
שלמה המלך  41נתניה
תאריך הבקרה06.12.2016 :

תאריך12.01.2017 :
סימוכין500039328 :
נספח א'
הערכת הבקרה לפי תחומים

)(6
טוב מאוד
94-100
רפואה

)(5
כ.טוב מאוד
87-93
X

)(4
טוב
80-86

סיעוד

X

תזונה

X

פיזיותרפיה

X

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

X

ריפוי בעיסוק
עבודה סוציאלית
בריאות הסביבה
רוקחות

)(1
נכשל
0-65

X
X
X
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לשכת בריאות מחוז מרכז

תאריך12.01.2017 :

מוסד בית עמי ) ( 237B9
שלמה המלך  41נתניה
תאריך הבקרה06.12.2016 :

סימוכין500039328 :

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

* רפואה92% :
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 קיימת מחלקה סיעודית אחת .באותו מבנה יש דירות לדיור מוגן ,מחלקות
לתשושים ועצמאים.
המחלקה הסיעודית נמצאת בקומה .5
הבקרה התייחסה לפעילות המחלקה הסיעודית בלבד.

כוח אדם:
המחלקה מנוהלת ע"י מומחית ברפואה פנימית וגריאטריה ,אשר מתפקדת גם כרופאת
הבית .היא עובדת  9שעות שבועיות ומגיעה למחלקה  3פעמים בשבוע.
במוסד עובדת רופאה נוספת ,רופאה כללית ,הנותנת מענה לדיירי הדיור המוגן,
למחלקות התשושים וגם עובדת כרופאת הבית במחלקה הסיעודית .דווח כי היא עובדת
במוסד  20שעות שבועיות ,מתוכם כ  6שעות שבועיות במחלקה הסיעודית.
כוננות מחולקת בין שתי הרופאות.
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לשכת בריאות מחוז מרכז

מוסד בית עמי ) ( 237B9
שלמה המלך  41נתניה
תאריך הבקרה06.12.2016 :

תאריך12.01.2017 :
סימוכין500039328 :

מומחה בפסיכיאטריה מגיע למוסד באופן קבוע אחת לשבוע ונותן מענה בתחום
מומחיותו.

החוזקים בעבודת הרפואה:
כללי
* ניהול התיק הרפואי ממוחשב ,במוסד משתמשים בתוכנת "אבות".

עבודת המנהל הרפואי
* המנהלת הרפואית במוסד מומחית בגריאטריה ,ניכרת תרומתה המקצועית לטיפול בדיירים.

רופא בית
* הכרת המטופלים ובעיותיהם הרפואיות  :טובה

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
* יישום מעקב אחר בעיות כרוניות ,לרבות מניעה וטיפול של פצעי לחץ  :יישום מלא

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

דו"ח אירוע חריג
* רישום בדו"ח אירוע חריג ע"י רופא והמעקב אחר תוצאותיו  :תקין

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

רפואה מונעת ורפואה פליאטיבית
* פעילות על פי הנחיות לטיפול בנשאי חיידקים עמידים ובמניעת זיהומים  :קיימת
* ההתייחסות לקשישים ולטיפולם מתנהלת תוך שימת דגש על גישה פליאטיבית.

תחומים הטעונים תיקון ושיפור:
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לשכת בריאות מחוז מרכז

מוסד בית עמי ) ( 237B9
שלמה המלך  41נתניה
תאריך הבקרה06.12.2016 :

תאריך12.01.2017 :
סימוכין500039328 :

כללי
* על הנהלת המוסד להודיע למחלקת גריאטריה ,משרד הבריאות מחוז מרכז על עזיבה וקבלה של אנשי צוות
מקצועי.
* מומלץ להסדיר העברה ממוחשבת של תוצאות בדיקות דם מקופת חולים כללית לתוכנה ממוחשבת של המוסד.

פעילות צוות רב מקצועי במחלקה
* דווח כי ישיבות הצוות מתקיימות בנוכחות כל חברי הצוות הרב מקצועי אולם חלק מהפרוטוקולים נכתב לאחר
תקופה ממושכת מאוד 3-6 ,חודשים .יש להקפיד על רישום מידי ומעודכן של פרוטוקול הישיבה ע"י כל איש צוות.
* יש לדון בישיבות צוות רב מקצועי על הדיירים הזקוקים להגבלת פיזית )קשירות( )נוהל  ,0.4.8סעיף (7.3.4
* יש להקפיד על חתימה של אופוטרופוס על הגבלה פיזית של מטופל /תיעוד ההסבר למשפחה ) מנהל רפואה מס'
 ,( 15\2009נוהל  ,0.4.8סעיף .7.6
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מוסד בית עמי ) ( 237B9
שלמה המלך  41נתניה
תאריך הבקרה06.12.2016 :
* טיפול סיעודי:

תאריך12.01.2017 :
סימוכין500039328 :

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:
האחות הראשית במקום השקיעה בשנה האחרונה מאמצים רבים בהדרכת הצוות אחיות
ומטפלים.
לפני כחודשיים הצטרפה לצוות אחות מוסמכת חדשה בעלת ניסיון בגריאטריה
ובניהול ומונתה לאחראית המחלקה .האחות זקוקה עדיין להדרכה וליווי ומומלץ
לשלחה לצפיה במקומות אחרים /נוספים.
במקום הוכנסו מצלמות באזורים ציבוריים והאחות השתמשה בניתוחי הצילומים
להדרכה ולשיפור איכות הטיפול.
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לשכת בריאות מחוז מרכז

מוסד בית עמי ) ( 237B9
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החוזקים בעבודת הטיפול סיעודי:
כללי
* האח/ות הראשי/ת בעלת ידע וניסיון מקצועי בתחום גריאטריה.
* קיים צוות יציב ותחלופת הצוות נמוכה.
* נעשה עיבוד נתונים בתחום מניעת עצירות.
* הוכשרו נאמני נושא בארבעה תחומים :מניעת עצירות ,מניעת כאב ,מניעת זיהומים ומניעת פצעים.
* נערכו שתי הדרכות מרוכזות במשך חצי שנה בשני נושאים :מניעת עצירות ומניעת כאב.

עדכון מקצועי
* קיימים נאמני נושא ברמה מחלקתית וברמה מוסדית.

תחומים הטעונים תיקון ושיפור:
אומדן סיעודי ורישום אנמנזה
* אין התייחסות מספקת לרקע משפחתי-חברתי של המטופל.
* יש לערוך אומדן פה לכל דייר על פי כלי מובנה.

תכנית טיפול בקבלה לאשפוז
* יש לבצע טיפול פה לכל דייר הזקוק לכך .יש לבנות הנחיות ברורות על דרכי הביצוע ולהדריך את הצווות בהתאם.

הבטחת הסביבה
* בתוכנית הטיפול יש להתייחס להיבטים הקשורים לבעיות התנהגות ותקשורת בחולים הרלוונטים.
* רישום המסקנות בדוחות אירוע חריג הוא חלקי ואינו מספק.
* יש להקפיד על מילוי כל הפרטים הנדרשים בדו"ח אירוע חריג כולל שעת הודעה לרופא ולמשפחה.
* יש לרענן את הציוד והריהוט הקיים ולהקפיד על תחזוקתו השוטפת.
* תוספי מזון-מומלץ להחזיק את כף החלוקה המקורית מחוץ לקופסה וצמודה אליה.
* יש להבטיח שכל מוצר /פריט נמצא באריזתו המקורית .נמצא חומר הסמכה בתוך כלי עליו כתוב היה סוכר.
* יש לערוך הדרכה לכל הצוות בכל הקשור לבעיות בליעה ,מרקמי מזון ,הסמכת מזון וכו'.

תקשורת
* יש להקפיד על רישום פרוטוקול של ישיבות צוות מחלקתיות כולל נוכחים ותאריך.
* יש להקפיד ולעקוב אחרי יישום החלטות העולות בישיבות צוות רב מקצועי.
* בכל מקרה שלדייר משקפיים יש לוודא שאכן הצוות מקפיד שהדייר משתמש בהן.
* מומלץ לעבור לתקשורת באמצעות המחשב .בכל אירוע חדש יש תחילה לתעדו ורק אח"כ למסור את המידע
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בע"פ.

הזנה והאכלה
* יש לחלק את האוכל על פי ההנחיות הכתובות של איש המקצוע .אין לחלק את האוכל ללא רשימה כתובה .

תנועתיות ותנוחה
* יש להקפיד על רישום מסודר של תוכנית ההולכה ,כולל אופן ההולכה וחתימת המוליך.
* לפני החלטה על הגבלת תנועה יש לערוך דיון בצוות היעודי ,לשתף את המשפחה ולקבל החלטה מתאימה.

עדכון מקצועי
* יש לאפשר השתתפות אנשי צוות בימי עיון והשתלמויות מקצועיות בגריאטריה ,גם מחוץ למוסד.
* יש להדריך את הצוות הסיעודי בכל הקשור למחוללי חמצן.

הדרכה והערכת הצוות
* יש לקיים אוריינטציה לעובד חדש לפי תכנית מובנת ,להחתים את המודרך על התוכנית.
* יש להדריך כול עובד חדש על פי תוכנית הדרכה מוסדרת .אין לאפשר עבודה ללא הדרכה.

מניעת זיהומים
* יש לדאוג לחומר חיטוי על פי הנהלים .יש לוודא שחומר חיטוי מצוי בכל חדר רצוי על כל מיטה.

זכויות החולה
* את סינר האוכל יש להניח לאחר הסבר לדייר סמוך להאכלתו ולהוריד את הסינר מיד עם סיום הארוחה.

הערות לסיכום:
יש להקפיד על שמירת כל חומר באריזתו המקורית.
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מוסד בית עמי ) ( 237B9
שלמה המלך  41נתניה
תאריך הבקרה06.12.2016 :
* תזונה:

תאריך12.01.2017 :
סימוכין500039328 :

80%

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  -תצפיתהתנהלות הטיפול התזונתי למטופל חדש  -תיעוד ברשומה התזונתית
התנהלות הטיפול התזונתי למטופל במצב תזונתי לא תקין  -תיעוד ומעקב
יישום והלימה
-

תיאור כללי:
מטבח מבשל משותף למחלקה הסיעודית ולשאר המוסד.
טחינת המזון ושמירת דוגמאות המזון של מרקם דייסתי מתבצע במטבח המחלקה.

כוח אדם:
דיאטנית וותיקה ומנוסה בתחום הגריאטריה עובדת יום בשבוע למשך  5שעות.

החוזקים בעבודת התזונה:
ניהול כוח אדם
* הדיאטנית יוצאת לימי עיון והשתלמויות בתחום הגריאטריה.

איכות ובטיחות המזון
* הוגדל מרווח זמנים בין הארוחות.
* בישול בסגנון ביתי ומותאם לקשישים.

הגשת ארוחות צהריים  -תצפית
* חדר האוכל ערוך בצורה אסתטית מפות פרוסות על השולחנות ,סכו"ם ומפיות.

תחומים הטעונים תיקון ושיפור:
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מוסד בית עמי ) ( 237B9
שלמה המלך  41נתניה
תאריך הבקרה06.12.2016 :

תאריך12.01.2017 :
סימוכין500039328 :

כללי
* חשוב לדאוג לעמדת עבודה ממוחשבת קבועה לדיאטנית שם ירוכז כל החומר הממוחשב והידני בתזונה.

איכות ובטיחות המזון
* יש להשלים חישוב הרכב תזונתי של מתכונים למנות בתפריט השבועי וכן לעדכן חישוב הרכב תזונתי של שלושה
ימי תפריט במגוון המרקמים.
* יש להגדיל תדירות ביצוע תצפיות בארוחות כולל סיכום מתועד איתור ליקויים ומעקב אחר תיקונם.

רשומות מחלקתיות
* יש לשפר תיעוד ההדרכות שמועברות על ידי הדיאטנית לצוותים השונים.
* יש לשפר תקשורת עם קלינאית תקשורת  -ברגע שהקלינאית תקשורת תתעד באופן ממוחשב את עבודתה יהיה
קל יותר לעקוב אחר המלצות ולקיים תקשורת ממוחשבת יעילה.
* לא מבוצעים פרוייקטים רב מקצועיים בתחום תזונה .פרוייקט למניעה וטיפול בעצירות הופסק  -מומלץ להמשיכו
למען רווחת הדיירים במחלקה.

הגשת ארוחות צהריים  -תצפית
* נמצאו חוסר התאמות בין רשומות הדיאטנית לבין חלוקת הארוחה בפועל.
* מספר מטופלים שזקוקים להסמכת נוזלים קיבלו מים ללא הסמכה.
* לקינוח ארוחת צהריים הוגש קומפוט משומר למרות שעובדת המטבח סימנה שניתנו פירות טריים.
* יש להדריך את מחלקי האוכל לשאול מטופלים לרצונם בארוחה.
* יש לשקול אפשרות חלופית להגשת מנת המרק בארוחת צהריים ,כרגע מוגש בכוס.

התנהלות הטיפול התזונתי מטופל חדש  -תיעוד ברשומה התזונתית
* יש להקפיד לחשב ולנתח כמותית ואיכותנית צריכת מזון של שלושה ימים למטופל חדש בתוך חודש מקבלתו
למחלקה.

התנהלות הטיפול התזונתי מטופל במצב תזונתי לא תקין  -תיעוד ומעקב
* יש להקפיד לבצע מעקב בתזונה בתוך  10ימים משינוי במצבו התזונתי של המטופל .למשל תיעוד ובירור ירידה
במשקל של מטופלים.
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מוסד בית עמי ) ( 237B9
שלמה המלך  41נתניה
תאריך הבקרה06.12.2016 :
* פיזיותרפיה:

תאריך12.01.2017 :
סימוכין500039328 :

81%

הבקרה בתחום הפיזיותרפיה כללה את הנושאים הבאים:
כללי
כוח אדם
פרופיל המטופלים במוסד
ארגון השרות
אבחון פיזיקלי
טיפול פרטני
טיפול בקבוצה
מעקב פיזיקאלי ותיעוד הערכה תקופתית
טכנולוגיה לישיבה וניידות
הדרכה ,השתלמות ותקשורת בין צוותית
תנאים פיזיים
ציוד טיפולי
ציוד ואביזרי עזר לניידות
-

החוזקים בעבודת הפיזיותרפיה:
ארגון השרות
* קיים רישום מרוכז של הטיפולים הניתנים מידי יום.

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

טיפול פרטני
* אחוז המטופלים בפיזיותרפיה גבוה ,תדירות טיפולים שבועית ממוצעת כפעמיים בשבוע.

מעקב פיזיקאלי ותיעוד הערכה תקופתית
* המעקב משקף את יישום תוכנית הטיפול ותוצאותיו.

טכנולוגיה לישיבה וניידות
* על כל כסאות הגלגלים יש רישום שמי  +רשימת ציוד נילווה.

הדרכה ,השתלמות ותקשורת בין צוותית
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מוסד בית עמי ) ( 237B9
שלמה המלך  41נתניה
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תאריך12.01.2017 :
סימוכין500039328 :

* מתקיימת הדרכה פרטנית לעובד חדש.
* אחת הפיזיותרפיסטיות החלה השנה בלימודי ניהול מערכות בריאות לגיל השלישי.
* במחלקה יש רשימות הליכה ,אך אין חתימה ליד ביצוע ההליכה רק הסימון V
* הפיזיותרפיסטית משתתפת בישיבות צוות רב מקצועי ,אך פרוטוקולי הישיבה בתחום הפיזיותרפיה אינם מלאים

ציוד ואביזרי עזר לניידות
* הונהג שימוש במנופים להעברת מטופלים.

תחומים הטעונים תיקון ושיפור:
ארגון השרות
* לא קיימת תוכנית עבודה.
* על מנהל תחום הפיזיותרפיה להיות בוגר קורס על בסיסי בפיזיותרפיה ו/או קורס שווה ערך.
* השנה לא התקיימו פעילויות מיוחדות לקידום איכות הטיפול.

אבחון פיזיקלי
* האבחון הפיזקלי ברשומות המטופל אינו מפורט כנדרש :סיכומי בדיקה ,מטרות טיפול .יש להתחיל להשתמש
בכלי מדידה ,מתאימים למטופלים על פי החלטת הפיזיותרפיסטית.

טיפול בקבוצה
* השנה לא התקיים טיפול קבוצתי .רק לאחרונה הפיזיותרפיסטיות החלו לארגן  3דיירים שישתתפו בטיפול
הקבוצתי .יש לודא שבחירת המשתתפים בקבוצה נעשית על פי מדדים מקצועיים ושכל קבוצה מתקיימת לפחות
פעם בשבוע.

מעקב פיזיקאלי ותיעוד הערכה תקופתית
* נמצאו תיקים בהם לא בוצע מעקב לפחות אחת לשלושה חודשים ו/או בעת נפילה אשפוז וכדומה ותיקים בהם
המעקב שבוצע היה מועתק ממעקב קודם.

טכנולוגיה לישיבה וניידות
* כמחצית מהמטופלים ישבו עם אביזרי הגבלה שונים.

הדרכה ,השתלמות ותקשורת בין צוותית
* השנה לא התקיימה הדרכה מובנית לכל הצוות.
* יש לאפשר לשתי הפיזיותרפיסטיות לצאת לקורסים ו/או ימי עיון בתחום הגריאטריה.

עמוד  16מתוך 32
רח' הרצל  ,91רמלה  72430ת.ד.
טלפון 08-9788604 :פקס 08-9788690 :דוא"לNOAH.OZ@LBM.HEALTH.GOV.IL :

לשכת בריאות מחוז מרכז

מוסד בית עמי ) ( 237B9
שלמה המלך  41נתניה
תאריך הבקרה06.12.2016 :
* ריפוי בעיסוק:

תאריך12.01.2017 :
סימוכין500039328 :

37%

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:
מחלקה סיעודית בקומה חמישית בתוך קומפלקס דיור מוגן.

כוח אדם:
המרפאה בעיסוק עבדה במוסד לסרוגין מאז בקרה קודמת ופרשה לחלוטין מעבודתה
לפני כשבעה חודשים.
מרפאה בעיסוק אחרת התקבלה בימים אחרונים לעבודה במקום אך עדיין לא החלה את
עבודתה במוסד.
מדריכת תעסוקה בעלת  8שנות ותק עובדת במקום שישה בקרים בשבוע וחמישה ימים
בשעות אחר הצהריים  26 -שעות שבועיות בסהכ'.

החוזקים בעבודת הריפוי בעיסוק:
פעילות בתעסוקה
* הדיירים מופעלים שישה בקרים בשבוע וחמישה ימים בשעות אחר הצהריים  -בידי מדריכת התעסוקה ומפעילים
חיצונים.
* פעילות הדיירים מונגשת שפתית ,מדריכת התעסוקה דוברת מספר שפות.
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תאריך12.01.2017 :
סימוכין500039328 :

תחומים הטעונים תיקון ושיפור:
כללי
* לנוכח העדרות מרפא/ה בעיסוק במוסד בחודשים אחרונים -לא נערכו הערכות ראשוניות לדיירים ,לא התבצעו
מעקבים תקופתים ולא התקיימו התערבויות טיפוליות בריפוי בעיסוק.

הכרת מטופל חדש ע"י מדריכ/ת תעסוקה
* רישומי קבלת הדייר והמעקבים אינם תואמים לדרישות הנהלים.

פעילות בתעסוקה
* יש להתאים את פעילות הדיירים לתמהיל הדיירים המחלקתי .יש להפעיל את הדיירים סביב נושא שבועי באופן
קבוע.
* יש לארגן מחדש את שעות עבודת מדריכת התעסוקה -על שעות פעילות מדריכת התעסוקה לנשוק לשעות
הארוחות)סיום ארוחת הבוקר והתחלת ארוחת הצהריים של הדיירים( .בנוסף,יש להקצות זמן לתיכנון הפעילויות
והכנת חומרים לפעילות.
* יש להבנות תוכנית מסודרת ליציאה של הדיירים לפעילות חוץ מחלקתית )לחצר/מרפסת המוסד( וחוץ מוסדית
)לים הסמוך?(.

תנאים פיזיים וסביבה
* יש לארגן למרפאה בעיסוק חלל אשר ישמשה כמשרד ובו תוכל להעריך ולטפל פרטנית בדיירים.
* כמו כן ,יש לדאוג גם למדריכת התעסוקה למקום מרווח יותר לאיחסון הציוד ,עם פינה נוחה להכנות לפעילות.
* יש לעצב מחדש את לוח הפעילות המחלקתי ,לעטר את החלל המרכזי בקישוט סביבתי אקטואלי ולהציג מפרי
עבודות הדיירים.
* חדרי הדיירים אינם מקרינים חום ביתי.

ציוד ואביזרים
* יש לרכוש ציוד טיפולי ייעודי בריפוי בעיסוק וציוד להפעלת הדיירים ברמות תפקוד משתנות.

הדרכה ותקשורת
* לא נמצא תיעוד ישיבות צוות ריפוי בעיסוק ותעסוקה ,לא הדרכות פרטניות ,לא הערכות עובד שנתיות ולא נהלים
פנימיים לשרות הריפוי בעיסוק והתעסוקה במוסד.
* לא היה ייצוג לריפוי בעיסוק/תעסוקה בישיבות הצוות הרב מקצועיות בחודשים אחרונים.
* הריפוי בעיסוק אינו שלוב בהדרכות הצוות הרב מקצועי )החתש'(.

העשרה ונהלים
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לשכת בריאות מחוז מרכז

מוסד בית עמי ) ( 237B9
שלמה המלך  41נתניה
תאריך הבקרה06.12.2016 :

תאריך12.01.2017 :
סימוכין500039328 :

* הן המרפאה בעיסוק והן מדריכת התעסוקה לא יצאו להשתלמויות בתחום התמחותן בשנה החולפת.
* מומלץ כי מדריכת התעסוקה תשתתף בקורס מדריכי תעסוקה בגריאטריה .חשוב גם שתצא לביקורים במוסדות
דומים בכדי להחשף לסגנונות הפעלה מגוונים של הדיירים.
* לא התקיימו במוסד פרוייקטים רב מקצועיים מיוחדים.

יישום המלצות מבקרה קודמת
* אין התייחסות מנהלתית או מקצועית להערות בקרה קודמת.

הערות לסיכום:
מדריכת תעסוקה ותיקה מפעילה את הדיירים במסירות ורגישות.
מרפאה בעיסוק מנוסה אמורה להחל את עבודתה במוסד .עליה לבנות את שרות הריפוי
בעיסוק במוסד ולקדם את תחום עיסוק הדייר ,על פי נהלי משרד הבריאות.
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מוסד בית עמי ) ( 237B9
שלמה המלך  41נתניה
תאריך הבקרה06.12.2016 :
* עבודה סוציאלית:

תאריך12.01.2017 :
סימוכין500039328 :

83%

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

כוח אדם:
צוות השרות הסוציאלי מונה  2עו"סיות בעלות ידע ונסיון מקצועי של כשנתיים
במוסד .אחת מהן משמשת כעו"ס במחלקה הסעודית אך מקבלת גיבוי מקצועי בעת
העדרה מהעו"ס הנוספת )שעבדה בעבר במחלקה הסעודית ומכירה את הדיירים( .העו"ס
עובדת בהקף של חצי משרה בפריסה ל 3ימי עבודה וואחראית על דיירי המחלקה
הסעודית והמחלקה התומכת.לעו"סיות חדר נעים ומטופח.

החוזקים בעבודת העבודה סוציאלית:
כללי
* דיירי המוסד יצאו לבית קפה בטיילת העיר .מספר מצומצם של דיירים מהמחלקה הסעודית התלווה אליהם.
מומלץ ליזום פעילות דומה גם לדיירי המחלקה הסעודית.
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מוסד בית עמי ) ( 237B9
שלמה המלך  41נתניה
תאריך הבקרה06.12.2016 :

תאריך12.01.2017 :
סימוכין500039328 :

* הותקנו מצלמות בשטחים הציבורים .שמוש מושכל ומקצועי במידע המופק מהמצלמות שימש כמידע משמעותי
לשיפור איכות הטיפול בדיירים

קבלת מטופל והסתגלות
* מבצעת את תהליך הקליטה ,המעקב וההסתגלות במקצועיות רבה.

תצפית חדרים ושטחים ציבוריים
* החדרים נקיים מרווחים.

פעילות העו"ס בתחום הקבוצתי והקהילתי
* שותפה ומעורבת בפעילות התרבותית  -חברתית.
* התקיים מפגש לבני המשפחות בנושא האפוטרופסות.

פעילות העו"ס בנושא "חוק זכויות החולה"
* פועלת לקידום והעלאת המודעות לשמירה על פרטיותו וכבודו של המטופל.
* יוזמת עפ"י צורך הערכה ודיון במינוי אפוטרופוס ,מטפלת בנושא על כל היבטיו.

פעילות העו"ס בתחום זקנים נפגעי התעמרות
* ועדת האלימות המוסדית מתכנסת באופן שוטף ובעת ארוע חריג .ישיבות הצוות מקצועיות ,מתועדות וניתנות
המלצות להמשך טיפול ומעקב.

טיפול בניצולי שואה
* קיימת פעילות למיצוי זכויות הדיירים במוסד .התקיימה פעילות מרגשת של "פרח לניצול" לדיירי המוסד.

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.
* תוכנית ההדרכה השנתית הוקדשה לשיפור איכות הטיפול וגיבוש הצוות בעקבות שינויים שנערכו במוסד.

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

ניהול מידע ומעקב  -רשומת מטופל
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מוסד בית עמי ) ( 237B9
שלמה המלך  41נתניה
תאריך הבקרה06.12.2016 :

תאריך12.01.2017 :
סימוכין500039328 :

* מתקיים תיעוד מלא ומשקף של ההתערבות המקצועית בתחומים השונים.

תחומים הטעונים תיקון ושיפור:
תצפית חדרים ושטחים ציבוריים
* במהלך הבקרה נצפו מצעים שאינם רכוש המוסד )קופ"ח ( .יש להחזיר את המצעים למקומם ולהמנע להשתמש
בהם כציוד המוסד.
* מרבית החדרים ריקים מאיבזור אישי וחמים .יש לפעול לשדרוג מראה החדרים כך שיהיו חמים וביתיים יותר.

פעילות העו"ס בתחום הקבוצתי והקהילתי
* יש לקיים פעילות קבוצתית במחלקה בהתאם לתמהיל הדיירים.

פעילות העו"ס בנושא "חוק זכויות החולה"
* יש להקפיד על נהלי משה"ב בנוגע להגבלת תנועת הדיירים -קבלת אישור המשפחות ,חשיבה על צמצום
ההגבלות .וכד'.

פעילות העו"ס בתחום זקנים נפגעי התעמרות
* יש להרחיב את ההסתכלות על אירועים חריגים במוסד ,ולהטמיע את הלקחים מהאירועים בקרב כלל הצוות.

טיפול תומך במטופל ובמשפחה
* יש לנהל מעקב שוטף אחיד ואמין אחרי ביקורי משפחות כולל מבקרים מעמותות של אפוטרופסות .המידע מהווה
כלי התערבות של העו"סיות.

עבודת הצוות הרב מקצועי
* יש לפעול לקידום פרוייקטים רב מקצועיים לשיפור איכות חיי הדיירים.
* תוכנית הטיפול הנבנית במהלך ישיבות הצוות הרב מקצועי מצומצמת .יש להרחיב את מספר בעלי התפקיד
השותפים לתוכנית הטיפול ,ויש לנהל מעקב אחר מידת יישום ההמלצות.
* יש להרחיב את מגוון הנושאים ובעלי המקצוע המשתתפים בחת"ש ,כדי להרחיב את את מגוון הידע והמיומניות
המועברות לצוות המטפל.
* ישיבות הצוות מתקיימות בנוכחות כל חברי הצוות הרב מקצועי אולם חלק מהפרוטוקולים נכתב לאחר תקופה
ממושכת מאוד  3-6חודשים.
* יש להקפיד על רישום מיידי ומעודכן של פרוטוקול הישיבה ע"י כל איש צוות !! האחריות לרישום פרוטוקול הינה
אישית!!! הערה חוזרת מבקרה קודמת!!

ניהול מידע ומעקב  -רשומת מטופל
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מוסד בית עמי ) ( 237B9
שלמה המלך  41נתניה
תאריך הבקרה06.12.2016 :

תאריך12.01.2017 :
סימוכין500039328 :

* יש לבנות חוצץ מקצועי בתיק הרפואי של המטופל ,ובו לתעד את הרשומות הנדרשות עפ"י הנוהל.

שביעות רצון משפחות
* במהלך הבקרה ניגשו בני משפחה לאיש צוות הבקרה וסיפרו בעצב וכאב על מצבו המוזנח של בן המשפחה.
חשוב לקיים שיחות שוטפות עם בני המשפחה  ,לקבל מהם משוב ולפעול לתיקון הליקויים בהתאם.

הערות לסיכום:
צוות השירות הסוציאלי כולל שתי עו"סיות מקצועיות אחראיות ואכפתיות לדיירים
במוסד .אולם כדי לקדם ולשפר את איכות העשיה המקצועית שלהן הן זקוקות לסיוע
וגיבוי מכל שאר בעלי התפקיד ,רק כך ניתן יהיה לקדם את איכות הטיפול במוסד.
בהצלחה!!
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מוסד בית עמי ) ( 237B9
שלמה המלך  41נתניה
תאריך הבקרה06.12.2016 :
* בריאות הסביבה:

תאריך12.01.2017 :
סימוכין500039328 :

73%

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:
מוסד בית עמי ,מחלקה סיעודית אחת.
מטבח מבשל במקום.
כביסה נשלחת למכבסה חיצונית.

החוזקים בעבודת הבריאות הסביבה:
מערכות אספקת מים קרים וחמים  -אספקת מיי שתיה
* תקינות הבדיקות של המים  :תקין/מאושר ע"י מב"ר
* סריקת מתכות במים  :תקינה,בתדירות נכונה

מערכות אספקת מים קרים וחמים  -מים חמים ומקלחות
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מוסד בית עמי ) ( 237B9
שלמה המלך  41נתניה
תאריך הבקרה06.12.2016 :

תאריך12.01.2017 :
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* טמפרטורת מים במערכת אספקת מים חמים )עד הברזים( .נדרש  60 - 55מעלות צלסיוס .יעילות סחרור מים
חמים  :תקין ולפי ההנחיות

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

מערכות סילוק שפכים
* חיבור מערכת סילוק שפכים של המוסד למערכת עירונית  :יש חיבור

איסוף פסולת ופינויה
* פינוי פסולת זיהומית .מבוצע כדין ע"י קבלן מורשה  :מתבצע במלואו לפי הדרישות

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

תשתית ,חדרי האשפוז ,תחזוקת מחלקה ורווחת המטופל  -ניקיון ותחזוקה שוטפת
* ניקיון כללי במחלקות והיעדר ריחות  :תקין במלואו

חדרי האשפוז  -רווחה/צפיפות ,תנאי מגורים
* מיטות מזרונים ומצעים מותאמים ואסטטיים  :מותאמים ותקינים
* תאורה טבעית ותאורת חשמל בחדרים מתאימים ותקינים  :מותאמים ותקינים

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

מטבחון עזר  -מטבח חלוקה
* אמצעי שטיפה ,ייבוש ואחסון כלים וידיים  :תקינים ומתאימים

חדר אוכל מטופלים וחלוקת מזון
* מצב אסטטיקה ,צפיפות ותקינות חדר האוכל וציודו  :מרווח תקין ואסטטי
* כלי אוכל וסכו"מ לא חד פעמיים  :קיימים ומתאימים
* סידורי שתיה ומתקני מים חמים וקרים  :קיימים תקינים ומתאימים
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הכנת המזון ובישול  -מטבח/ים  -מצב כללי
* מים חמים זורמים במטבח  :קיים ותקין

הכנת המזון ובישול  -עמדות העבודה ומדורים במטבח
* ירקות נשטפים בחמרי חיטוי  :תקין
* סידורי רחיצת ידיים  :קיימים ותקינים

תחומים הטעונים תיקון ושיפור:
מערכות אספקת מים קרים וחמים  -אספקת מיי שתיה
* יש לבצע בדיקת רמת כלור נותר במים עפ"י הדרישות ,הדרישות הן  0.2-0.5מג"ל.

מערכות אספקת מים קרים וחמים  -מים חמים ומקלחות
* יש לוודא ביצוע ניקוי וחיטוי ראשי המקלחת אחת לשלושה חודשים למניעת הצטברות חיידקים ואבנית .בבקרה
נמצאו ראשי המקלחת עם אבנית  -לא תקין.
* בבקרה נמצאה טמפרטורה מים ביציאה מברזים על  59מע"צ  -לא תקין .יש להתקין וסתי טמפרטורה שיוסתו את
הטמפרטורה ל 45מע"צ ביציאה מברזים למניעת כוויות.
* יש לבצע טיפול שנתי של מערכת המים ע"י איש מקצוע מוסמך משרד הבריאות ,יש לפעול עפ"י הנחיות למניעת
התרבות חיידקי ליגיונלה )פברואר  ( 2011נספח מס' . 2

מערכות אספקת מים קרים וחמים  -הגנת רשת מי שתיה
* יש להתקין מז"ח לפני מכונת ריכוך המים הנמצאת במטבח .יש להציג תקינות מז"ח אחת לשנה.

מערכות סילוק שפכים
* בבקרה נמצא כי מבצעים פינוי בור מפריד שומן אחת לשנה -לא תקין .יש לבצע פינוי בור מפריד השומן פעמיים
בשנה לפי חישוב מס' המנות  80 -מנות ביום וגודל מפריד השומן  5קוב .

איסוף פסולת ופינויה
* יש להתקין צינור עם גלגלון קפיץ  /מז"ח באזור שטיפת הפחים .בבקרה נמצאו פחי אשפה מלאים עד אפס מקום.

תשתית ,חדרי האשפוז ,תחזוקת מחלקה ורווחת המטופל  -ניקיון ותחזוקה שוטפת
* יש לרכוש עגלת ניקיון עליה ניתן לשים  2דליים אחת לניקוי החדר ואחת לניקוי השירותים  .בבקרה נמצאה עגלת
ניקיון קטנה עם דלי אחד  -לא תקין.

חדרי האשפוז  -רווחה/צפיפות ,תנאי מגורים
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* בבקרה נמצאה וונטה מרעישה בחדר שירותים במחלקה .בבקרה נמצאה דלת ארון בגדים ללא ידית פתיחה -לא
תקין.
* יש להתקין ספטול ליד כל מטופל בחדרי המחלקה .בבקרה נמצא אחד בקיר כניסה לעבר שני חדרים  -לא תקין.

רווחת המטופל  -טיפול לא רפואי בגוף האדם
* יש לפעול עפ"י תקנות רישוי עסקים ) תנאי תברואה נאותים לעסקים לא רפואיים לטיפול בגוף האדם ( התשנ"ג
 . 1992תוספת שלישית ורביעית .

תחזוקת המחלקות  -חדרי כלים וכביסה
* בבקרה נמצא חדר כלים עבור המנקה ללא כיור וללא עביט שפכים  -לא תקין.

מכבסה וכביסה
* יש להציג רישיון עסק של מכבסה בתוקף .בבקרה הוצג אישור מכבסה לצמיתות -לא תקין.
* בבקרה נמצאו אוגרי כביסה ללא מכסים מתאימים .בנוסף יש לשלוח כביסה למכבסה באוגרים ולא בשקיות
פלסטיק.

חדרי טיפולים למקצועות הבריאות/פיזיותרפיה
* בבקרה נמצא כי חסר ספטול לחיטוי הידיים בחדר פיזיותרפיה .בבקרה נמצא כי אין כיור לרחיצת ידיים בחדר
פיזיותרפיה משתמשים בשירותים מחוץ לחדר.

הכנה לשעת חרום
* בבקרה נמצא כי חסר תקציר רפואי וצמידון עם שם עבור כל מטופל למקרה של פינוי.

אספקת מזון למחלקות וחלוקתו  -קבלת המזון במחלקה
* בבקרה נמצא כי אוכל העובר בבלנדר מתבצע במחלקה -לא תקין .יש להשתמש בבלנדר אך ורק במטבח המוסד
ולהעבירו כשהוא כבר מוכן למחלקה.
* בבקרה נמצא כי מעבירים אוכל למחלקות על עגלה ללא חימום בנוסף לעגלת החימום  -לא תקין .עגלת החימום
קטנה ואין בה מספיק מקום לכל האוכל המוגש משתמשים בפלטות חימום  -לא תקין.

מטבחון עזר  -מטבח חלוקה
* יש להתקין מד חום על המקרר.
* יש להתקין דלת רשת במטבח המחלקתי.

הכנת המזון ובישול  -קבלת מזון במוסד ומחסן מזון
* יש לוודא תקינות טמפרטורת מקררים  ,בבקרה נמצא מקרר על  8מע"צ ומקפיא שעמד על  13מע"צ  -לא תקין.
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טמפרטורת מקררים תעמוד על  4מע"צ ומקפיא על  -18מע"צ.
* יש להציג רישיון עסק של ספק הביצים ורישיון הובלת ביצים .בבקרה לא הוצג -לא תקין.
* בבקרה נמצא כי מחסן מזון יבש  -לא תקין .יש לשמור על מרווח  30ס"מ מהרצפה .יש לשמור אוכל יבש פתוח
בקופסאות פלסטיק אטומות.

הכנת המזון ובישול  -מתקני הובלת מזון למחלקות
* בבקרה נמצאו עגלת חימום המזון מלוכלכת  -לא תקין .יש לרוקן ולשטוף את עגלת החימום מידי יום.

הכנת המזון ובישול  -נתונים כלליים על מערך הכנת מזון ובישול
* בבקרה נמצא כי לא מתבצע רישום יומי של האוכל היוצא מהמטבח למחלקה .בבקרה נמצא כי שומרים אוכל מוכן
במקררר מוצרי חלב  -לא תקין לא תואם את שיטת הבישול במטבח  -בשל הגש.

הכנת המזון ובישול  -עובדי מטבח/מבשלים
* יש לרכוש כובעי כיסוי ראש הרמטים עבור עובדות המטבח.

הכנת המזון ובישול  -מטבח/ים  -מצב כללי
* בבקרה נמצא כי ניקוז מקרר מתנקז לדלי  -לא תקין .יש להתקין ניקוז חיצוני לתעלת הניקוז ישירות.

הערות לסיכום:
הדברים החשובים המצריכים טיפול מיידי הינם :
(1יש לרכוש עגלת חימום מתאימה לצרכי המחלקה בבקרה נמצאה עגלה קטנה ולא
מספיקה לכל האוכל המוגש ,בנוסף יש לרסק את אוכל הבלנדר במטבח המרכזי ,אין
לבצע פעולה זו במטבח המחלקתי.
 (2התקנת וסתי טמפרטורה שיווסתו את הטמפרטורה על  45מע"צ למניעת כוויות.
(3הצגת אישור תקף עבור המכבסה.
 (4בבקרה נמצא כי שיטת הבישול במטבח אינה תואמת לדרישות.
יש לציין כי המצב חוזר על עצמו מבקרה קודמת יש להיוועץ ביועץ בטיחות מזון,
יש להגיש פרשה טכנית חדשה עבור שיטת הבישול במטבח בשל קרר.
שיטת הבישול כרגע הינה בשל הגש ,אמנם נמצא בבקרה כי שומרים מזון שהוצא
להגשה ומכניסים בחזרה למקרר  -ליקוי זה הינו חמור ויש לטפל בנושא זה
במיידי.
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68%

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:
מוסד ובו מחלקה סיעודית אחת.
במקום עובדת רוקחת יועצת .ביום הבקרה לא נכחה הרוקחת.
לא נימצא כל תיעוד לעבודת הרוקחת במוסד משום שלדבריה היא לוקחת את התיקים
לביתה .ולכן לא ניתן ניקוד לסעיפים אלו.
במחלקה נמצאו תכשירים שלא בתוקף ,נמצאו תכשירים ללא תאריכי פתיחה כנדרש,
ארון המחלקה מאוד צפוף כך שלא ניתן לאחסן בצורה נאותה את כל התרופות.
כותש כדורים מעץ -אסור לשימוש.
יש לדאוג החל מינואר למקרר פרצבטי ,נוהל  126לא מיושם כנדרש במוסד.
יש לדאוג לשיפור מיידי בכל תחום הרוקחות.
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נספח ג'
תקן מול מצבה  -כוח אדם מקצועי  -רפואה סיעוד ומקצועות הבריאות
ל 23 -מיטות ברישוי ול 23-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
קלינאי/ת תקשורת
1
3
9
10

3

1
1
1
10

תקן כוח אדם
נדרש מינימלי
ברוטו

כוח אדם בפועל
ברוטו

פער

פער באחוזים

0.33
5.43
0.00
5.43
7.87
9.60
0.33
4.80
0.45
4.80
2.67

0.39
6.05
2.32
3.73
10.30
16.52
0.38
0.00
0.71
4.80
4.33

0.06
0.62

19.39
11.56

-1.69
2.43
6.92
0.05
-4.80
0.26
0.00
1.66

-31.16
30.88
72.08
16.66
-100.00
58.88
0.00
62.50

חישוב התקן הוא בשעות שבועיות ולא באחוזי משרה .למקצועות,מרפא/ה בעיסוק,עובד/ת
סוציאלי/ת,דיאטנ/ית,קלינאי/ת תקשורת.
אחיות = מעשיות  +מוסמכות.
רוקחות  -מתקיימת דרישה ליעוץ לפחות פעמיים בחודש.
שעות יעוץ ותקינה לחודש.
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נספח ג'
תקן מול מצבה  -כוח אדם מנהלי ומשקי
ל 23 -מיטות ברישוי ול 23-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

0.21

0.33

0.11

56.25

0.21
0.16
0.16
0.21
0.64
1.10
0.10
0.05
0.21

0.50
0.50
0.25
0.33
1.00
1.50
0.17
0.00
0.33

0.28
0.34
0.09
0.11
0.36
0.40
0.06
-0.05
0.11

136.74
212.50
56.25
56.25
56.25
36.36
56.25
-100.00
56.25

 8חצרן/גנן שירות קנוי.
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לשכת בריאות מחוז מרכז

מוסד בית עמי ) ( 237B9
שלמה המלך  41נתניה
תאריך הבקרה06.12.2016 :

תאריך12.01.2017 :
סימוכין500039328 :

נספח ד '
רמת איכות הטיפול
 0.00:מתאריך 10.02.2016:
ניקוד אחרון לפי בקרה אחרונה
71.50
ניקוד מותאם אחרון לפי בקרה אחרונה :
שיוך לפרוגרמה חדשה על פי הצהרת המוסד :
זמן הרישוי טרם הבקרה הנוכחית  24:חודשים תאריך סיום הרשיון 01.02.2017 :
התאמת המחלקה לתשושי נפש לתנאי המכרז:לא רלוונטי
תאריך הבקרה 06.12.2016 :
התאמת המחלקה לתשושי נפש לתנאי המכרז לפי הבקרה הנוכחית  :לא רלוונטי

ניקוד

אמות מידה לרמת איכות הטיפול
סכום ציוני הבקרה

13.00

בריאות הסביבה

1.00

שיעור אחיות עם קורס על בסיסי בגריאטריה

0.00

שיעור אחיות עם תואר אקדמי

2.00

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

15.00

יועצים

4.00

נאמני נושא ועברו הכשרה כנדרש

3.00

הדרכה מרוכזת ב 2-תחומים לפחות

3.00

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

0.00

סה"כ )ללא משך רישוי(

49.00
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