גירסה 00001:
תאריך ראשון הפצה לאינטרנט19.01.2017 :
תאריך אחרון הפצה לאינטרנט19.01.2017 :

דו"ח בקרה מיום 20.11.2016
במוסד :מוסד ביחד-עטרת אבות

הדו"ח נכתב ע"י
צוות בקרה גריאטרי מחוזי ,מחוז תל-אביב

לשכת בריאות מחוז תל-אביב

תאריך18.01.2017 :

לכבוד
ד"ר ליכטנשטיין אנטולי
מנהל/ת רפואי/ת
מוסד ביחד-עטרת אבות )קוד מוסד (237C3
עזרא 11
בני ברק 51549

סימוכין500039311 :

ד"ר נכבד/ה,
הנדון :סיכום הבקרה ב"מוסד ביחד-עטרת אבות" מיום 20.11.2016
מצ"ב דו"ח הבקרה שנערכה במוסדכם ,ביום .20.11.2016
המנהל הרפואי מתבקש להעביר עותק מדו"ח זה לחברי הנהלת בית החולים הסיעודי-גריאטרי )למנהל
האדמיניסטרטיבי ולמנהלת הסיעוד-אחות ראשית(.
המנהל האדמיניסטרטיבי מתבקש להודיע ללשכת הבריאות המחוזית )גריאטר המחוז( ,בצירוף העתק לרופא
המחוז/נפה ולאגף לגריאטריה ,במייל  ,PNIOT.GERIATRYA@MOH.GOV.ILעל ביצוע תיקון התחומים
הטעונים שיפור מיידי וצפי לתיקון שאר התחומים הטעונים שיפור ,וזאת תוך חודש ימים מעת קבלת דו"ח זה,
תוך התייחסות מפורטת לממצאי הבקרה עפ"י סדר התחומים המצוין בדו"ח עצמו.
במידה ובמוסד התגלו חוסרי כוח אדם ,הנכם נדרשים להשלימם לא יאוחר מ 30-יום מקבלת בקרה זו .על
ההשלמה יש להודיע לגב' שרית חייט בכתובת רח' ירמיהו  39ת.ד 1179 .ירושלים ,פקס  02-5655913או
במיילsarit.hayat@moh.health.gov.il :

בברכה,
ד"ר פורת כץ בת שבע
גריאטרית מחוז תל-אביב
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 רבקה שפר ,רופאה מחוזית ,לשכת בריאות תל אביב מחוז תל-אביב.
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 תל-אביב

דו"ח הבקרה
תאריך18.01.2017 :
מוסד ביחד-עטרת אבות ) ( 237C3
עזרא  11בני ברק
תאריך הבקרה20.11.2016 :

סימוכין500039311 :

.1

בתאריך  20.11.2016נערכה בקרה תקופתית במהלך תקופת רישוי קיים ,בבי"ח הגריאטרי ,ע"י צוות מחוז
תל-אביב .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 ליכטנשטיין אנטולי מ.ר.25332.

להלן הרכב הצוות ותחום בקרתו:
.4
ד"ר סרבו לאה ,רופא אחראי בקרה  -מחוז ת"א.
* רפואה
* טיפול סיעודי

-

גברת אוקלדק מאיה ,מרכזת תחום בקרה.

* תזונה

-

גברת פרילינג טל ,מרכזת תחום בקרה.

* פיזיותרפיה

-

גברת איינשטין חביב ניצה ,מרכזת תחום בקרה.

* ריפוי בעיסוק

-

גברת בן מובחר יעל ,מרכזת תחום בקרה.

* עבודה סוציאלית

-

גברת ננסי קרפ עפארי ,מרכזת תחום בקרה.

* בריאות הסביבה

-

גברת זברסקי אנה ,מרכזת תחום בקרה.

* רוקחות

-

גברת קרמר חגית ,מרכזת תחום בקרה.

כללי:
במוסד  4מחלקות סיעודיות ו 2-מחלקות לתשושים .ביום הבקרה נמצאו במוסד 9
מטופלים עם פצעי לחץ בדרגה  .2מטופלת אחת עם פצע לחץ בדרגה .4הנהלת המוסד
התבקשה להעבירה לסיעוד מורכב .יש להודיע ללשכת הבריאות לאן עברה .במוסד 6
חולים עם זונדות 7 .חולים עם פגים.
במוסד נמצאה ביום הבקרה שני חולים תשושי נפש .יש להעביר לגריאטרית המחוזית
הערכה גריאטרית ולפעול להוצאתם מהמוסד.
במוסד מנהל אדמיניסטרטיבי ,מנהל רםואי ואח ראשי חדשים.
לבי"ח רישיון ל 110 -מיטות מהן:
סה"כ מיטות במח' סיעודיות110 :
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תאריך18.01.2017 :

מוסד ביחד-עטרת אבות ) ( 237C3
עזרא  11בני ברק
תאריך הבקרה20.11.2016 :

סימוכין500039311 :

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

מס'
מס'
Ýé
× çÜמיטות מאושפזים
Ô Þ
בפועל
 áÕÞÑÓברישוי
26
28
27
27
27
28
27
27
107
110

מס'
סיעודיים
21
24
27
27
99

מס'
תשושי
נפש
1
1

2

מס'
סיעודי
מורכב

בבי"ח
מס'
מס'
שיקומים תשושים כללי
4
1

1

1

0

סה"כ שהו במחלקות  107מאושפזים בפועל.
להלן תמהיל המאושפזים לפי הגורמים המממנים הבאים:
 67מטופלים במימון משרד הבריאות.
 40מטופלים במימון פרטי.
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0

5

לשכת בריאות מחוז תל-אביב

מוסד ביחד-עטרת אבות ) ( 237C3
עזרא  11בני ברק
תאריך הבקרה20.11.2016 :

תאריך18.01.2017 :
סימוכין500039311 :

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.31.10.2017 :

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 תל-אביב

מוסד ביחד-עטרת אבות ) ( 237C3
עזרא  11בני ברק
תאריך הבקרה20.11.2016 :

תאריך18.01.2017 :
סימוכין500039311 :
נספח א'

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

)(5
כ.טוב מאוד
87-93

רפואה

)(4
טוב
80-86
X

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

X

סיעוד

X

תזונה
פיזיותרפיה

X

ריפוי בעיסוק

X

עבודה סוציאלית

X

בריאות הסביבה

X

רוקחות

X
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לשכת בריאות מחוז תל-אביב

מוסד ביחד-עטרת אבות ) ( 237C3
עזרא  11בני ברק
תאריך הבקרה20.11.2016 :

תאריך18.01.2017 :
סימוכין500039311 :

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

* רפואה83% :
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
-

כוח אדם:
במוסד מנהל רפואי מומחה בגריאטריה .בנוסף ,רופא כללי שמועסק שנים רבות
במוסד .עבר השתלמות בגריאטריה.
רופא נוסף עבד במוסד כחודש וחצי ועזב .לכן במוסד ביום הבקרה נמצא חסר כח
אדם רפואי.
שני הרופאים מבצעים כוננויות במוסד.
רופא עיניים מגיע למוסד לפי הצורך.
שאר ייעוצים בקופ"ח לפי הצורך.

החוזקים בעבודת הרפואה:
כללי
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לשכת בריאות מחוז תל-אביב

מוסד ביחד-עטרת אבות ) ( 237C3
עזרא  11בני ברק
תאריך הבקרה20.11.2016 :

תאריך18.01.2017 :
סימוכין500039311 :

* רופא הבית מועסק במוסד שנים רבות .מכיר

עבודת המנהל הרפואי
* המנהל הרפואי במוסד מומחה בגריאטריה

תחומים הטעונים תיקון ושיפור:
עבודת המנהל הרפואי
* יש לפעול בכוננויות על פי הנוהל

מעקב רפואי שוטף
* יש לשמור בתיק החולה הפניות חתומות על ידי השולח

פעילות צוות רב מקצועי במחלקה
* יש לבצע דיון של רופא אחות ופיזיותרפיסט על המשך הגבלה פיזית
* אין סיכום ישיבה ותעוד ההחלטות

דו"ח אירוע חריג
* יש לציין את שעת ההודעה לרופא
* יש לתעד את הארוע החריג ואת ההוראות שניתנו על ידי הרופא במעקב הרפואי

רפואה מונעת ורפואה פליאטיבית
* יש לוודא מתן חיסונים לעובדים

עמוד  8מתוך 34
רח' הארבעה  ,12תל אביב  -יפו  61203ת.ד.
טלפון 03-5634808 :פקס 03-5611532 :דוא"לDINA.ISRAELI@TELAVIV.HEALTH.GOV.IL :
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מוסד ביחד-עטרת אבות ) ( 237C3
עזרא  11בני ברק
תאריך הבקרה20.11.2016 :
* טיפול סיעודי:

תאריך18.01.2017 :
סימוכין500039311 :

80%

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 ותנוחה
קשר עם המשפחה
עדכון מקצועי
הדרכה והערכת הצוות
טיפול בכאב
מניעת זיהומים
זכויות החולה
-

תיאור כללי:
במוסד  4מחלקות סיעודיות ו  2מחלקות תשושים ברישיון הרווחה בהן  52מטופלים.
את שרותי הבריאות מקבלים מצוות המרפאה בין השעות  7בבוקר ועד השעה .23
בארבעת המחלקות הסיעודיות ביום הבקרה  102מטופלים 2 .מתוכם תשושי נפש ,אחד
סיעודי מורכב על רקע פצע לחץ בדרגה  .3-4הועברה בקשה לגריאטרית המחוזית
להמשך טיפול במחלקה 6 .מטופלים נוספים עם פצע לחץ בדרגה  7 .2מטופלים עם
פג 6 ,עם זונדה 5 .מטופלים עם חיידקים עמידים לאנטיביוטיקה .מטופלים בהתאם
להנחיות הנדרשות 5 .מטופלים נוספים מאושפזים בבי"ח כללי.
המטופלים נמצאים מחוץ למיטות ,משתתפים בהפעלה מחלקתית .חדרי המטופלים
והשטחים הציבוריים מוארים ומאווררים.
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מוסד ביחד-עטרת אבות ) ( 237C3
עזרא  11בני ברק
תאריך הבקרה20.11.2016 :

תאריך18.01.2017 :
סימוכין500039311 :

כוח אדם:
האח הראשי וסגנו החלו את עבודתם בחודש האחרון .שניהם בעלי ניסיון רב וידע
בתחום הגריאטריה .מתוך  22אחים  18בעלי תואר אקדמי 4 .אחיות מעשיות2 .
מתוכן אחראיות מחלקה .חסרות כמשרה וחצי בתקני האחיות .במשמרות לילה עובדות
 3אחיות על  4מחלקות סיעודיות ובנוסף נותנות מענה בעת הצורך למטופלים משתי
מחלקות תשושים .סידור העבודה של האחיות מוסדי .בתחומים :מניעת זיהומים,
כאב ופצעים יש נאמנות נושא עם הכשרה נדרשת .מתוך  32כוחות עזר  27מהגרי
עבודה .מועסקים על ידי קבלן .דוברי עברית בסיסית .טרם החל התהליך להשתלמות
כוחות העזר .חסרות כשתי משרות כוח עזר.
את נושא חיסוני העובדים מרכז סגן האח הראשי .התיעוד נמצא באמצע התהליך.

החוזקים בעבודת הטיפול סיעודי:
כוח אדם
* האח/ות הראשי/ת בעלת ידע וניסיון מקצועי בתחום גריאטריה.

עדכון מקצועי
* קיימים נאמני נושא ברמה מחלקתית וברמה מוסדית.

תחומים הטעונים תיקון ושיפור:
כללי
* יש לוודא כי מספר העובדים בקרב כוחות העזר עם קשיי שפה לא יעלה על .10%

כוח אדם
* יש להקפיד על נוכחות אחות בכל מחלקה במשמרת לילה ,כפי שנדרש על פי הנהלים.
* סידור עבודה עדיין מוסדי .יש לבנות צוות קבוע בכל מחלקה.
* בראש כל מחלקה צריכה לעמוד אחות מוסמכת בהתאם לדרישות הנוהל.
* תקינת האחיות אינה עומדת בדרישות התקן.
* תקינת המטפלים אינה עומדת בדרישות התקן.
* בסידור העבודה של הצוות הסיעודי יש לציין את שעות העבודה )התחלה וסיום(.

מעקב סיעודי
* מעקב אחר הבעיות שזוהו והמשך טיפולן לוקה בחסר.
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תרופות
* יש להקפיד על עדכון תרופות חודשי תוך תיאום ובדיקה משותפת של רופא ואחות כנדרש על פי נוהל.

הבטחת הסביבה
* 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.
* בדוח אירוע חריג יש לתעד את תוכן השיחה עם הרופא וההוראה שניתנה.
* יש להקפיד על שימוש באביזרים נלווים )סדים ,ספוגיות ועוד( למטופלים הרלוונטיים לגביהם קיימת המלצה
מקצועית.

תקשורת
* בתוכנית הטיפול יש להתייחס להיבטים הקשורים לבעיות התנהגות ותקשורת בחולים הרלוונטים.
* יש להקפיד שישיבות צוות רב מקצועי תתקיימנה כנדרש על פי הנוהל.
* בישיבות צוות רב מקצועי יש להקפיד על שיתוף כל אנשי הצוות כנדרש בנוהל.
* בישיבות צוות רב מקצועי יש לתעד את הסיכום ותוכנית הטיפול.
* יש להקפיד על העברת מידע בין הצוותים באמצעים המקובלים )מחברות קשר/מחשב(.
* בהעדר רופא במחלקה יש לפעול בהתאם לנוהל בנושא קבלת הוראות רפואיות.

הזנה והאכלה
* יש לדחות את שעת מתן ארוחת צהריים ולהגיע לפערי זמן מאוזנים בין הארוחות.

הפרשות
* יש לפתח תוכנית מערכתית למניעת עצירות תוך שימוש באמצעים נוספים ,מעבר למתן טיפול תרופתי.
* יש לבנות תוכנית לשימור שליטה על סוגרים למטופלים הרלוונטיים.

תנועתיות ותנוחה
* יש להקפיד להתאים גובה השולחנות לכיסאות הגלגלים על מנת לשפר את היכולות התיפקודיות של המטופלים
בזמן תעסוקה ואכילה.
* יש להקפיד על ביצוע מסודר של תוכנית ההולכה בכל המחלקות.
* בישיבות צוות רב מקצועי יש לקיים דיון בנושא הגבלה פיזית ולתעד את ההחלטה בסיכום.

קשר עם המשפחה
* בקבלת המטופלים למוסד יש לקיים שיחה לתיאום ציפיות עימו ועם משפחתו ולתעד את תוכן השיחה ברשומות.
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עדכון מקצועי
* יש לאפשר השתתפות אנשי צוות בימי עיון והשתלמויות מקצועיות בגריאטריה ,גם מחוץ למוסד.
* יש לרענן את הנהלים הפנימיים ,להתאימם לנהלים החדשים המפורסמים ע"י אגף גריאטריה ולהטמיעם בקרב
הצוותים השונים.
* יש לקדם את נושא ההשתלמות לכוחות העזר כנדרש בנוהל.
* יש לבנות תוכנית חת"ש שנתית ולקיימה כנדרש בנוהל.

טיפול בכאב
* יש לערוך אומדן כאב לכל מטופל חדש עם קבלתו למחלקה.
* יש לערוך אומדן כאב בתדירות המותאמת למצבם של מטופלים הסובלים מכאב.

מניעת זיהומים
* יש לסיים בדחיפות תיעוד חיסוני כל העובדים כנדרש בנוהל.
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* תזונה:
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79%

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:
בבית החולים הגריאטרי קיים מטבח מבשל ,המנוהל על ידי טבח ראשי מזה כ-שנה
ושלושה חודשים.
בבית החולים הגריאטריי אם בית וותיקה.

כוח אדם:
הדיאטנית הקבועה חזרה מחופשת לידה לפני חודש.
הדיאטנית בעלת וותק מקצועי של ארבע שנים וותק בבית החולים הגריאטרי של שלוש
וחצי שנים.

החוזקים בעבודת התזונה:
כללי
* הדיאטנית יצאה להשתלמות בתחום תזונה בגריאטריה.
* הדיאטנית יוצרת קשרי עבודה יפים ושיתופי פעולה בינה ובין הצוות הרב מקצועי ובינה ובין צוות מערך המזון.

איכות ובטיחות המזון
* הדיאטנית מובילה את מערך המזון במוסד.
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תחומים הטעונים תיקון ושיפור:
כללי
* יש להכין נוהל פנימי למלאי מזון לשעת חירום על פי נוהל " 5.0.3מערך מזון" נספח  .500-10יש להדריך על
נוהל זה את אנשי הצוות בנושא זה וליישם את הנוהל באופן מיידי.

איכות ובטיחות המזון
* זמני הארוחות יהיו קבועים והפער בין ארוחת הערב לבין ארוחת הבוקר לא יעלה על  13שעות.
* יש לבנות נהלי עבודה משותפים לדיאטנית ולאנשי הצוות השותפים למערך הטיפול במזון.
* יש לתעד את כל תהליכי הבטחת/אבטחת הגשת המזון הנעשים לאורך השנה.
* תעוד תהליכי העבודה עם המטבח/מערך המזון לא בוצע לאורך השנה ו החל להתבצע רק מחזרתה של
הדיאטנית לעבודה.
* יש להקפיד ולהשאיר דוגמאות מזון במשך  72שעות מכל המאכלים שהוכנו או בושלו במוסד בכל הארוחות.

בדיקת התפריט השבועי  -רישום מול יישום
* יש להקפיד לתת מדי יום  2מנות פרי מגוונות בכל המרקמים ובשתי ארוחות :ביניים וצהריים .יש לגוון לפחות ל 4
סוגי פירות במהלך השבוע.
* לא נמצאה התאמה מלאה בין הרשום בתפריט ושהוגש ביום הבקרה בארוחת הצהרים מנת תוספת הפחממתית
ומנת הירק המבושל.
* לא נמצאה התאמה מלאה בין הרשום בתפריט ושהוגש ביום לפני יום הבקרה בארוחת הצהרים במנה העשירה
בפחמימות .לא נשמרה דוגמת מזון מהמנה החמה המורכבת ביום זה בארוחת הערב.
* לא נמצאה התאמה מלאה בין הרשום בתפריט ושהוגש ביומיים לפני יום הבקרה בארוחת הצהרים במנה החמה
המורכבת.
* מבדיקת התפריטים עולה כי אין מנת ירקות בארוחת ערב ובארוחת צהרים כנדרש בנוהל " 5.0.3מערך מזון"
נספח .500-8
* ביום בו מוגשת מנה חמה מורכבת שאינה עשירה בחלבון יש להגיש ממרח עשיר בחלבון .ראה נוהל 5.0.3
"מערך מזון" נספח  .500-8יש להגיש ממרחים מתוקים מגוונים בארוחות הבוקר .כיום מוגשים רק ריבה וחמאה
בכל יום.

גודלי מנה/גיוון
* אין בתפריטים השבועיים מנת דג במרקם רגיל או רך בארוחות הצהריים .כמו כן ,מבדיקת המקררים והמקפיא
לא נמצאו דגים כלל .זאת הערה מבקרות קודמות שלא טופלה!
* גודל מנת העוף שהוגשה בארוחת הצהרים קטנה מ 180-גרם כולל עור ועצמות כפי הנדרש בנהלים הערה
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מבקרה קודמת!

רשומות מחלקתיות
* יש לתעד לפחות אחת לרבעון סיכום ביקור הדיאטנית בארוחת ערב.
* מהבקרה האחרונה לא נערכו הדרכות צוותים ופרוייקטים מחלקתיים.
* רישום המשקלים בטופס ריכוז משקלים מחלקתי נמצא חסר בחלקו ובחלקו אף כלל שינויים במשקל שהינם לא
הגיוניים..

הגשת ארוחות צהריים  -תצפית
* טמפרטורות המזון שנמדדו של מנת העוף בטמפורה ומנת הבלנדר הבשרי היו מתחת ל 65-מעלות צלזיוס בעת
החלוקה .יש לדאוג כי כל מיכלי המזון החם יהיו בתוך עגלת חימום המזון.

התנהלות הטיפול התזונתי מטופל במצב תזונתי לא תקין  -תיעוד ומעקב
* יש להקפיד על קבלת מטופל תוך עשרה ימים מכניסתו למחלקה הסיעודית .יש לשקול ולמדוד גובה בטווח זמן
זה .יש לערוך שיחה עם המטופל ו/או משפחתו עד חודש מקבלתו למחלקה הסיעודית .יש לערוך סיכום המצב
התזונתי עד חודש מקבלת המטופל החדש למחלקה.
* יש להקפיד על רישום הוראות ביצוע ומועדי מעקב בתכנית הטיפול התזונתית.
* מבדיקת מספר תיקים עולה כי בתקופה טרם חזרתה לעבודה של הדיאטנית לא נעשה מעקב תזונתי בתדירות
המתבקשת.

הערות לסיכום:
הליקויים הרבים שנצפו בבקרה הקודמת לא תוקנו על ידי הדיאטנית המחליפה
שעבדה במהלך התקופה טרם חזרת הדיאטנית הקבועה לעבודה .דיאטנית בית החולים
הגריאטרי חזרה לעבודתה מחופשת לידה לפני כחודש ומייד החלה בעבודה מאומצת
ויסודית להסדרת כל תהליכי העבודה בתחום התזונה ,הן במערך המזון והן בטיפול
התזונתי .עבודה מקצועית ויסודית זו תניב את השינוי לטובה בתחום התזונה
בבית החולים הגריאטרי.
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90%

הבקרה בתחום הפיזיותרפיה כללה את הנושאים הבאים:
כללי
כוח אדם
 פרופיל המטופלים במוסד ארגון השרותאבחון 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
-

כוח אדם:
בשרות הפיזיותרפיה מנהלת שרות וותיקה ופיזיותרפיסט נוסף .השרות ניתן חמישה
ימים בשבוע  -סה"כ  66.5ש"ש נטו .השניים עובדים יחד ארבעה ימים בשבוע
ומקבלים סיוע בניוד המטופלים ובהליכות מכח עזר לפיזיותרפיה חמישה בקרים
בשבוע.

החוזקים בעבודת הפיזיותרפיה:
כוח אדם
* תקן כוח אדם  :מלא

ארגון השרות
* פריסת צוות במחלקות ,חלוקת אחריות והגדרת תפקידים  :קיימת
* פעילויות מיוחדות לקידום איכות הטיפול )פרויקטים(  :יש
* קיים רישום מרוכז של הטיפולים הניתנים מידי יום.

אבחון פיזיקלי
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* אבחון פיזיקלי ראשוני תוך  5ימים מקבלת המטופל  :מבוצע
* תכנית טיפול כתובה ומנומקת לאחר אבחון ראשוני  :מתועדת

טיפול פרטני
* חריגה מסמכויות התפקיד המוגדרות לכוח עזר בפיזיותרפיה  :לא

טיפול בקבוצה
* מספר קבוצות ותדירות פעילותן ברמה מוסדית ומחלקתית  :אופטימאלי
* סווג המטופלים בקבוצה נקבע ע"פ מדדים מובנים ומוגדרים.
* קיימת תכנית מובנית לפעילות גופנית בפיקוח פיזיותרפיסט.

מעקב פיזיקאלי ותיעוד הערכה תקופתית
* מעקב פיזיקאלי מתועד לפחות אחת ל 3-חודשים לכל המאושפזים  :קיים

טכנולוגיה לישיבה וניידות
* מעורבות של פיזיותרפיסט/ית בהמלצה/הזמנה של ציוד  :קיימת
* הפיזיותרפיסט בעל הכשרה בנושא )קורס ,ימי עיון(  :כן

הדרכה ,השתלמות ותקשורת בין צוותית
* השתתפות פיזיותרפיסט בישיבות צוות )רב תחומי(  :מתקיימת
* הדרכת עובד חדש מתועדת ומאושרת בחתימתו על גבי טופס ייעודי.
* הפיזיותרפיסטים ,ע"פ תפקידם ,משתתפים בישיבות צוות רב תחומיות.

תנאים פיזיים
* חדר פיזיותרפיה בנוי ומאובזר על פי הפרוגראמה  :כן

תחומים הטעונים תיקון ושיפור:
ארגון השרות
* מומלץ לשנות את פריסת שעות הפיזיותרפיה לאורך השבוע והיום ,כך שיהיה ניתן לנצלן בצורה מייטבית לטיפול
במטופלים וייעול ושיפור השרות.

מעקב פיזיקאלי ותיעוד הערכה תקופתית
* יש לעדכן במעקב כל שינוי במצב רפואי ו/או תפקודי כולל אשפוז ,ולהתייחס למצב הנשימתי כשיש אינדיקציה לכך
)כפי שדובר במהלך הבקרה(.
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טכנולוגיה לישיבה וניידות
* במהלך הבקרה עדיין נצפו מטופלים היושבים ליד שולחנות שאינם מתאימים להם .חשוב לקדם )ולסיים( את
פרוייקט התאמת השולחנות ולאפשר למטופלים תפקוד מייטבי.
* יש להמשיך ולהצטייד במגוון כסאות גלגלים )כמו  ( TISבהתאם לצרכי המטופלים ולנדרש בחוברת פרוט הציוד
למחלקות גריאטריות המעודכנת ממרץ .2012

הדרכה ,השתלמות ותקשורת בין צוותית
* יש לקיים הדרכות לכל הצוות לפחות פעמיים בשנה ולצרף רשימת שמות המשתתפים וחתימותיהם.
* יש להמשיך ולעודד את הפיזיותרפיסטים לצאת לימי עיון והשתלמויות בנושאים הרלוונטים לעבודה היומיומית.

תנאים פיזיים
* חדר הפיזיותרפיה אינו מחסן .יש לפנות כל ציוד שאינו משמש לפעילות היומיומית ולמצוא פתרונות אחסון
מתאימים.
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* ריפוי בעיסוק:
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92%

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

כוח אדם:
מרפאה בעיסוק ותיקה ומנוסה עובדת  4ימים בשבוע ,סה"כ  24ש"ש.
 4מדריכות תעסוקה  ,אחת מהן התחילה לעבוד לפני שבועיים.
רובן עובדות  5ימים בשבוע בשעות הבוקר ,אחת מהן עובדת בנוסף יום אחד אחה"צ.
בחלק מימי השבוע ,בחלק מהמחלקות ,מפעילים חיצוניים מגיעים להפעילה
בהתעמלות ,מוסיקה ,שיעורים וכד'.

החוזקים בעבודת הריפוי בעיסוק:
הערכה בקבלת מטופל  -קבלת מטופל חדש ע"י מרפא/ה בעיסוק
* המרפא/ה בעיסוק מבצע/ת הערכה ראשונית לכל מטופל חדש כנדרש בנהלים.
* תוכניות ההתערבות תואמות את ממצאי ההערכה.

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

ישום תכנית הטיפול
* קיימת התאמה בין מטרות ההתערבות שהוגדרו וההתערבות המבוצעת בפועל.
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פעילות בתעסוקה
* קיימת פעילות תעסוקתית מגוונת התואמת את צרכי המטופלים ויכולותיהם.
* מתקיימת הפעלה קבוצתית מידי יום כנדרש.
* קבוצות הנושא המתקיימות מגוונות ומותאמות ליכולות המטופלים.

תנאים פיזיים וסביבה
* חדר תעסוקה  :מתאים
* פינת עבודה ומקומות אחסון )כולל ארונות במקום הפעילות(  :יש ,מתאימים וזמינים
* בית הכנסת משמש כמקום פעילות חלופי לגברים המעונינים בכך.
* קיים חדר ריפוי בעיסוק קטן המשמש כמשרד.
* על הגג ישנו איזור סגור המשמש בין היתר כחממה לגינון ,ואזור מקורה.

ציוד ואביזרים
* ציוד ואביזרים להפעלה פרטנית  :קיים מותאם ומגוון
* ציוד ואביזרים להפעלה קבוצתית  :קיים מותאם ומגוון
* ערכות נושאים  :מגוונות עשירות ומתחדשות
* קיים ציוד ריפוי בעיסוק.

הדרכה ותקשורת
* מנהל/ת שירות הריפוי בעיסוק והתעסוקה מקיימת ישיבות צוות עם מדריכות התעסוקה לפחות אחת לחודש
כנדרש בנהלים .קיים דיווח כנדרש.
* קיימים רישומים המעידים על קיום פגישות הדרכה פרטנית של מנהלת שירות הריפוי בעיסוק עם מדריכות
התעסוקה.
* המרפא/ה בעיסוק משתתפ/ת באופן קבוע בישיבות הצוות הרב מקצועי .עדות לכך קיימת ברישומים.
* המרפא/ה בעיסוק משתתפ/ת בתוכניות החת"ש של המוסד ,מדריכה ומנחה את הצוות הרב מקצועי בנושאים
הקשורים לתחומי התערבותה.
* המרפא/ה בעיסוק מדריכ/ה ומנחה סטודנטים לריפוי בעיסוק מהאוניברסיטאות השונות.

העשרה ונהלים
* במוסד מתקיימים פרויקטים מיוחדים מגוונים .חלק מהפרוייקטים מתקיימים בשיתוף אנשי צוות ממקצועות
בריאות נוספים.

תחומים הטעונים תיקון ושיפור:
עמוד  20מתוך 34
רח' הארבעה  ,12תל אביב  -יפו  61203ת.ד.
טלפון 03-5634808 :פקס 03-5611532 :דוא"לDINA.ISRAELI@TELAVIV.HEALTH.GOV.IL :

לשכת בריאות מחוז תל-אביב

מוסד ביחד-עטרת אבות ) ( 237C3
עזרא  11בני ברק
תאריך הבקרה20.11.2016 :

תאריך18.01.2017 :
סימוכין500039311 :

ישום תכנית הטיפול
* מומלץ להרחיב את תחומי ההתערבות הטיפולית.
* עדיין אין ישום מלא של המלצות המרפאה בעיסוק בענין סדים וגלילים ,חשוב לקבל את שיתוף הפעולה של הצוות
על מנת למנוע החמרת קונטרקטורות

הכרת מטופל חדש ע"י מדריכ/ת תעסוקה
* יש להקפיד על מילוי מידע מעמיק ככל שניתן בטפסי היכרות ,תוך שבוע מיום הגעת דייר חדש.

פעילות בתעסוקה
* מכשירי הטאבלט ומכשירים להשמעת מוסיקה מותאמת אישית יכולים להיות מנוצלים יותר לרווחת הדיירים.

תנאים פיזיים וסביבה
* חשוב לערב את המרפאה בעיסוק בהתאמת חדר אחר שיתאים לצרכי עבודתה עם דיירים.
* יש לעדכן את לוח ההתמצאות יום יום ואת לוח הפעילות מידי שבוע.
* חשוב לקדם את פרויקט התאמת השולחנות לישיבה מותאמת של דיירים ,שתאפשר להם תיפקוד מיטבי.
* לגג יש פוטנציאל נהדר ,אך המעלית הבודדת מקשה לנייד לשם קבוצות של דיירים.

ציוד ואביזרים
* מומלץ לרכוש מכשיר טאבלט לכל מחלקה .רצוי לרכוש אמצעים שיקלו להקרין מצגות וסרטים על מסך גדול.

העשרה ונהלים
* מומלץ לקדם בניית נהלים פנימיים כפי שהוסבר בבקרה.
* יש להדריך את מדריכות התעסוקה כיצד להתנהל עם דיירים שיש להם חיידק עמיד.

הערות לסיכום:
עבודה טובה בתחום ריפוי בעיסוק ותעסוקה ,ראויים לציון הפרויקטים שמשפרים את
איכות חיי הדיירים.
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הבקרה בתחום העבודה סוציאלית כללה את הנושאים הבאים:
כללי
כוח אדם
 קבלת מטופל והסתגלותפעילותמקצועית של העובד הסוציאלי
שביעות רצון המטופל
תצפית חדרים ושטחים ציבוריים
פעילות 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
-

תיאור כללי:
הבית כולל  4מחלקות סיעודיות ו 2מחלקות לעצמאים\תשושים .חדרי המטופלים
מאובזרים באמצעים לשמירה על הפרטיות .המטופלים נראים טוב ,לבושים בביגוד
אישי ,נקי ,מסודר ומותאם לעונה .השטחים הציבוריים כוללים חדר אוכל ,גג
גדול חצי מקורה ,לשימוש כל מטופל המוסד.

כוח אדם:
השירות הסוציאלי כולל מנהלת שירות ועו"ס .השירות הסוציאלי עבר תחלופה
פרסונלית השנה .מנהלת השירות הסוציאלי והעו"ס התחילו לעבוד במוסד בחודש מאי
 .2016לא התקיימה חפיפה .קיימת חלוקת עבודה ברורה בין העו"סיות ,כל אחת
מהם אחראית על  3מחלקות.
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מנהלת השירות הסוציאלי אחראית על  2המחלקות הסיעודיות )קומה  (6ומחלקה
לתשושים\עצמאים  .מנהלת השירות הסוציאלי בעלת תואר ראשון בעבודה סוציאלית,
וותק מקצועי של  17שנים .עובדת  5ימים בשבוע 37.5 ,ש"ש נטו 25 ,ש"ש נטו
לצרכי המחלקות הסיעודיות ,יום א' עד ה'  10:00עד . 17:30
העו"ס אחראית על  2המחלקות הסיעודיות )קומה (5ומחלקה לתשושים\עצמאים .
העו"ס בעלת תואר ראשון בעבודה סוציאלית ,וותק במקצוע  5שנים ,עובדת  4ימים
בשבוע 20 ,ש"ש נטו 12 ,ש"ש נטו לצרכי המחלקות הסיעודיות יום א' ,ג' ד' וה'
 10:00עד .15:00

החוזקים בעבודת העבודה סוציאלית:
פעילות מקצועית של העובד הסוציאלי
* יש לציין לחיוב את הגישה במוסד וההתחשבות של העו"ס ברצונות של המטופלים לשלב אותם בפעילות תרבותית
של המחלקה של העצמאים\תשושים.
* מספר מטופלים של המחלקות הסיעודיות משתתפים בעבודה קבוצתית של המחלקות לתשושים\עצמאים.

פעילות העו"ס בתחום הקבוצתי והקהילתי
* מתקיימת תכנית לפיתוח הקשרים עם הקהילה )כגון :פעילות מתנדבים,שיתוף הקהילה בחיי המוסד(  :כן
* יש שיפור בנושא פיתוח הקשר עם הקהילה ופעילות מתנדבים במחלקה.

טיפול בניצולי שואה
* ראוי לציין לחיוב את ההעבדה בנושא מיצוי זכויות ניצולי שואה.

טיפול תומך במטופל ובמשפחה
* התחיל עבודת צוות בנושא טיפול תומך למשפחות .מתוכננת הדרכה לצוות לדצמבר .2016

עבודת הצוות הרב מקצועי
* התחיל תהליך הזמנת משפחות לישיבות הצוות הרב מקצועי לתיאום ציפיות.
* מתקיימת ישיבות לצוות הבכיר כל יום שני ,הישיבות מתועדות.

תחומים הטעונים תיקון ושיפור:
כוח אדם
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* יש לעלות את התקן של העו"ס שאחראית על המחלקות בקומה  ,5ומחלקה אחד בקומה .4

פעילות מקצועית של העובד הסוציאלי
* יש להקפיד על הדרכה לעובדים חדשים.

שביעות רצון המטופל
* מטופלים מסרו שלא תמיד ארוחות הבוקר והערב מגוונות מספיק.

תצפית חדרים ושטחים ציבוריים
* בתצפית נצפה מידע רפואי על לוח מודעות )אזור ציבורי( של מטופלים .אין לפרסם פרטים אישים של מטופלים,
יש לחסות את המידע )ליקוי חוזר(.
* בקומה  5ו 6ישנם קולרים אך חסרים מתקנים להגשה עצמית של מים חמים.
* התנאים הפיזיים בחדרי המטופלים טעוני שיפור בקומה  .6בבקרה נמצאו שידות לילה וארונות בגדים לא
תקניים )ליקוי חוזר(.
* גובה ורוחב השולחנות אינו נוח לשימוש המטופלים )ליקוי חוזר(.

פעילות העו"ס בתחום הקבוצתי והקהילתי
* יש לקיים עבודה קבוצתית למטופלים במחלקות סיעודיות באופן קבוע על בסיס צרכים ותחומי עניין משותפים .

פעילות העו"ס בנושא "חוק זכויות החולה"
* פעילות העו"ס להעלאת מודעות הצוות לזכויות המטופל  :חלקי
* בוצעה הדרכה לצוות המטפלים בנושא חוק זכויות החולה בתאריכים  9.11.16לדוברי רוסית ובתאריך 16.11.16
לדוברי אנגלית/עברית.
* השתתפות בהדרכות של חת"ש מיועדת לכל אנשי צוות.
* פעילות העו"ס בנושא אפוטרופוס/יפוי כח כולל הערכת צרכים ,טיפול במינוי ומעקב  :חלקי
* יש להמשיך את התהליכי הערכת נזקקות המטופלים לצורך מנוי אפוטרופוס או ייפוי כוח לטיפול רפואי.
* מומלץ לדון בנושא בישיבת הצוות הרב מקצועי.

פעילות העו"ס בתחום זקנים נפגעי התעמרות
* הוועדה למניעת התעללות אינה פועלת לפי הנדרש בנוהל .יש לקיים את הוועדה ולדאוג להפעלתה כנדרש עפ"י
הנוהל )ליקוי חוזר(.
* יש למנות וועדה קבועה .מומלץ לחברי הועדה לבצע הטמעה וריענון של הנהלים כולל תפקוד הועדה )ליקוי חוזר(.
* המעורבות של העו"ס חשובה בציון אירועים חריגים והעלאתם לדיון בוועדת ההתעמרות לפי הצורך.
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לשכת בריאות מחוז תל-אביב

מוסד ביחד-עטרת אבות ) ( 237C3
עזרא  11בני ברק
תאריך הבקרה20.11.2016 :

תאריך18.01.2017 :
סימוכין500039311 :

* יש להעביר טופס ריכוז נתוני איתורים אחת לחודש.

עבודת הצוות הרב מקצועי
* מתקיימות ישיבות צוות רב מקצועי בהתאם לנוהל )תדירות ,מעקב,נוכחות צוות(  :חלקי
* ברוב הפרוטוקולים של ישיבות הצוות הרב מקצועי של המחלקות בקומה  6חסר דיווח של רפואה.
* יש לדאוג להשתתפות מלאה של כל אנשי הצוות בישיבות הצוות הרב מקצועי ,הדבר לא מאפשר ניתוח מלא ודיון
מקיף בתוכנית הטיפול של המטופל.
* יש להקפיד על סיכום ב ישיבות הצוות הרב מקצועי .
* יש לשפר את התקשורת בין הצוות בנושא התאמה מטופל לחדר ומקום ושיבתו בחדר אוכל.

הערות לסיכום:
השירות הסוציאלי עבר תחלופה פרסונאלית השנה ,שתי העו"סיות הנוכחיות הינן
בתפקיד כחצי שנה .השירות הסוציאלי פועלת יפה לסגור פערים בעשייה וברישומים
ברוב התחומים .העו"סיות מכירות את המטופלים ומשפחותיהם ועובדות לבנות
תהליכי עבודה עם אנשי צוות אחרים .מאז הבקרה הקודמת השירות קידום נושאים
כמו מתנדבים ,ניצולי שואה וטיפול תומך.
יש לציין לחיוב את האווירה הנעימה וביתית במוסד.
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מוסד ביחד-עטרת אבות ) ( 237C3
עזרא  11בני ברק
תאריך הבקרה20.11.2016 :
* בריאות הסביבה:

תאריך18.01.2017 :
סימוכין500039311 :

83%

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 טיפולים למקצועות הבריאות/פיזיותרפיה
הכנה לשעת חרום
אספקת מזון למחלקות ,חלוקתו וחדר אוכל
רישיונות עסק ו"רישיון היצרן" של ספקי מזון
קבלת מזון ומוצריו ,אחסונו והעברתו
הכנת מזון ,בישול ,עמדות עבודה ומדורים במטבח
-

החוזקים בעבודת הבריאות הסביבה:
מערכות אספקת מים קרים וחמים  -אספקת מיי שתיה
* תקינות הבדיקות של המים  :תקין/מאושר ע"י מב"ר

מערכות אספקת מים קרים וחמים  -מים חמים ומקלחות
* מצב דוודי מים חמים ואוגרי מים חמים תקינים ,מנוקים ומחוטאים ,עוברים טיפול שנתי וכוללים מדי טמפרטורה,
ברזי ניקוז ומדבקות ,לפי ההנחיות  :תקינים ומטופלים לפי ההנחיות

מערכות אספקת מים קרים וחמים  -הגנת רשת מי שתיה
* התיעוד על אביזרי הגנת רשת מים מעודכן לכל שנה  :מעודכן

מערכות סילוק שפכים
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מוסד ביחד-עטרת אבות ) ( 237C3
עזרא  11בני ברק
תאריך הבקרה20.11.2016 :

תאריך18.01.2017 :
סימוכין500039311 :

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

איסוף פסולת ופינויה
* איסוף פסולת זיהומית כנדרש  :מתבצע במלואו לפי הדרישות

תשתית ,חדרי האשפוז ,תחזוקת מחלקה ורווחת המטופל  -ניקיון ותחזוקה שוטפת
* ניקיון כללי במחלקות והיעדר ריחות  :תקין במלואו
* גינון וטיפוח חצר קדמית ואחורית ופינות ישיבה  :תקין ומטופח

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

מכבסה וכביסה
* מצב סביבת העבודה במכבסה  :תקין ומתאים לדרישות
* תקינות אזור מיון כביסה ותהליך הטיפול  :מיקום ותהליך תקינים ומתאימם לדרישות

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

אספקת מזון למחלקות וחלוקתו  -קבלת המזון במחלקה
* אחראי קבלת מזון במחלקה קיים ,מבקר את איכות המזון והטמפרטורה בקבלה ומתעד  :תקין במלואו

מטבחון עזר  -מטבח חלוקה
* נקיון ושלמות סביבת העבודה ומשטחי עבודה  :תקין במלואו

הכנת המזון ובישול  -קבלת מזון במוסד ומחסן מזון
* תקינות המצב הפיזי של מחסן/י המזון .יובש ואוורור : .תקין
* קיום רישיונות של ספקי מזון,תעודות משלוח של ספקים ואישורי בדיקת רופא וטרינר של הרשות  :קיימים במלואם
כנדרש

הכנת המזון ובישול  -נתונים כלליים על מערך הכנת מזון ובישול
* תקינות ציוד בישול וניקיונו  :תקין ונקי

הכנת המזון ובישול  -עובדי מטבח/מבשלים
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לשכת בריאות מחוז תל-אביב

מוסד ביחד-עטרת אבות ) ( 237C3
עזרא  11בני ברק
תאריך הבקרה20.11.2016 :

תאריך18.01.2017 :
סימוכין500039311 :

* קיום כיורים לשטיפת ידיים בשטחי מטבח הכוללים מים חמים ,סבון וסידור לניגוב ידיים  :קיים ותקין במלואו
* קיום שירותים ,מקלחות ,מלתחות לעובדים תקינים ומתאימים לדרישות  :קיים ותקין במלואו

הכנת המזון ובישול  -מטבח/ים  -מצב כללי
* מים חמים זורמים במטבח  :קיים ותקין
* רישום טמפרטורת מזון במקררים ע"י צוות המטבח  :קיים ותקין

הכנת המזון ובישול  -עמדות העבודה ומדורים במטבח
* שמירת פס ייצור והפרדת מזון גולמי ממזון מוכן )כולל באחסון(  :קיימת ותקינה
* ירקות נשטפים בחמרי חיטוי  :תקין

תחומים הטעונים תיקון ושיפור:
מערכות אספקת מים קרים וחמים  -אספקת מיי שתיה
* טרם נמסרה לבדיקתנו תוכניתת מערכת חיטוי מים .
* במוסד טרם הותקנו אביזרים לוויסות טמפרטורת המים החמים כנדרש למוסדות עם אוכלוסייה רגישה.

רווחת המטופל  -טיפול לא רפואי בגוף האדם
* חסר רישיון העסק לפדיקוריסטית שמטפלת בדיירי המוסד.

תחזוקת המחלקות  -חדרי כלים וכביסה
* אוגרים עם כביסה מלוכלכת נמצאים במסדרון של המחלקה ולא בחדר ייעודי .

הכנת המזון ובישול  -מתקני הובלת מזון למחלקות
* חסר פתרון לשמירת הטמפרטורה במוצרים קרים ) ארוחת בוקר  /ערב ( בזמן השינוע.

הכנת המזון ובישול  -מטבח/ים  -מצב כללי
* במטבח המרכזי חלק מההערות שנמסרו בביקורת הקודמת טופלו פרט לשדרוג מערכת המיזוג ותיקוני הרצוף.

הערות לסיכום:
במוסד טרם סיימו שדרוג של המחלקות בהתאם לדרישות פרוגרמה .2016
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תאריך הבקרה20.11.2016 :
* רוקחות:

תאריך18.01.2017 :
סימוכין500039311 :

85%

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
-

כוח אדם:
במוסד מועסקת רוקחת בהחיקף משרה של  10שעות שבועיות

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

חדר שירותי רוקחות במוסד
* החדר ייעודי ומיקומו הולם  :כן

תרופות אישיות במחלקות אשפוז
* סימון שם מטופל על תווית התרופות האישיות  :כן

תחומים הטעונים תיקון ושיפור:
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תאריך18.01.2017 :
סימוכין500039311 :

פעילות הרוקח/ת במוסד
* הרוקחת שינתה את מתכונת השעות עליה התחייבה .י שלהעביר אלינו מתכונת שעות מעודכנת

חדר שירותי רוקחות במוסד
* אין כספת בחדר

שירות רוקחות מוסדיים  -אחסון וסידור תרופות ותוקפן
* לא בכל המחלקות מקררי תרופות .יש לדאוג מיידית למקרר תרופות בכל מחלקה כנדרש
* ניטור הטמפ' במקררים אינו מבוצע ע"י אוגרי טמפ' כנדרש
* נמצאו כדורי "אנלפריל" אשר תוקפם פג ב .6/16יש לסרוק את מלאי התרופות ולוודא כי אין יותר תכשירים אשר
פג תוקפם

שירות רוקחות מוסדיים  -רכש אספקה וביעור תרופות
* נמצאה תרופה אשר מקור הרכש שלה אינו ממקורות הרכש הקבועים של המוסד .כפי שהודגש ,תרופות אישיות
אינן יכולות לשמש לכלל מטופלי המוסד.

שירותי רוקחות מוסדיים  -בקרה רוקחית במוסד
* בוצעה התערבות רוקחית ראשונית לכ 70%-ממטופלי המוסד .יש להשלים ההתערבות ולבצע עדכונים כנדרש

אחסון תרופות במחלקות אשפוז
* התרופות במחלקות שנבדקו אינן מאוחסנות בארון נעול כנדרש
* בשתי המחלקות שנבדקו נמצא כי בשעות הבוקר תיעדו טמפ' חדר לשעת הצהרים.
* בסעודית 5ב ,בעגלת חלוקת התרופות ,אינסולין ותמיסת חיטוי מאוחסנים ללא הפרדה .נדרש להפריד
* בסעודית 5ב ,בתאי התרופות גם תרופות אשר השימוש בהם הופסק
* בסעודית 5ב ,למטופל המקבל "פמוטידין  "40נמצאו בתא מינונים של  40ו 20-מ"ג .למניעת טעות יש להשאיר
המינון אותו מקבל בלבד
* בסעודית 5ב בתחילת הביקורת הרצפה היתה דביקה ולא נקיה
* בסעודית 6ב ,למטופלת המקבלת "אאוטרוקס  "100נמצא בתא "אאוטרוקס  ."50יש להצטייד במינון המתאים
* בסעודית 6ב ,בתא של מטופל  Xנמצאה תרופה עם שם של מטופל Y

אחסון תרופות בקרור במחלקות אשפוז
* בסעודית 6ב אין מקרר תרופות במחלקה

תרופות אישיות במחלקות אשפוז
* בשתי המחלקות שנבדקו נמצאו תכשירים אשר תוקפם מתקצר מהפתיחה ותוקפם פג
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לשכת בריאות מחוז תל-אביב
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עזרא  11בני ברק
תאריך הבקרה20.11.2016 :

תאריך18.01.2017 :
סימוכין500039311 :

* בסעודית 6ב נמצאה אריזת מתכת של בודזונית פתוחה ללא ציון תאריך הפתיחה

*
*
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נספח ג'
תקן מול מצבה  -כוח אדם מקצועי  -רפואה סיעוד ומקצועות הבריאות
ל 110 -מיטות ברישוי ול 107-מיטות בפועל

רופא/ה
אח/ות
אח/ות מעשי/ת
אח/ות מוסמכ/ת
אח/ות ראשי/ת
סגנית אחות
כח עזר
עובד/ת סוציאלי/ת
פיזיותרפיסט/ית
מרפא/ה בעיסוק
מדריכ/ת תעסוקה
דיאטנ/ית
רוקח/ת
קלינאי/ת תקשורת
1
3
4
10

3
4

1
10

תקן כוח אדם
נדרש מינימלי
ברוטו

כוח אדם בפועל
ברוטו

פער

פער באחוזים

1.60
23.04
0.00
23.04
1.00
0.33
37.66
1.14
1.60
0.60
2.00
0.60
9.80
12.66

1.28
21.68
6.23
15.45
1.00
0.50
35.84
1.03
1.83
0.66
2.39
0.66
11.00
16.00

-0.31
-1.35

-19.63
-5.86

-7.58
0.00
0.17
-1.81
-0.10
0.23
0.06
0.39
0.06
1.20
3.34

-32.92
0.00
51.51
-4.81
-9.56
14.87
10.00
19.65
10.00
12.28
26.38

חישוב התקן הוא בשעות שבועיות ולא באחוזי משרה .למקצועות,רוקח/ת,קלינאי/ת תקשורת.
אחיות = מעשיות  +מוסמכות.
אחיות מוסמכות כולל בתוכו את תפקידי הניהול הסיעודי.
שעות יעוץ ותקינה לחודש.
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נספח ג'
תקן מול מצבה  -כוח אדם מנהלי ומשקי
ל 110 -מיטות ברישוי ול 107-מיטות בפועל

מנהל/ת
אדמיניסטרטיבי
אב בית/מנהל משק
עובד/ת אחזקה
מחסנאי
טבח/ית ראשי/ת
עובד/ת מטבח
עובד/ת ניקיון
משגיח כשרות
חצרן/גנן
מזכירה

6
6

תקן כוח אדם
נדרש מינימלי
ברוטו

כוח אדם בפועל
ברוטו

פער

פער באחוזים

1.00

1.00

0.00

0.00

1.00
0.76
0.76
1.00
3.06
5.20
0.52
0.27
1.00

1.10
0.76
0.76
1.00
3.00
5.20
0.52
0.00
1.10

0.09
0.00
0.00
0.00
-0.06
0.00
-0.00
-0.27
0.09

8.93
0.00
0.00
0.00
-1.96
0.00
-0.03
-100.00
8.93

 6בישול עצמי  -מלא  .הערות :מטבח מבשל עצמאי
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נספח ד '
רמת איכות הטיפול
 0.00:מתאריך 25.07.2016:
ניקוד אחרון לפי בקרה אחרונה
28.50
ניקוד מותאם אחרון לפי בקרה אחרונה :
שיוך לפרוגרמה חדשה על פי הצהרת המוסד :
זמן הרישוי טרם הבקרה הנוכחית  12:חודשים תאריך סיום הרשיון 01.12.2017 :
התאמת המחלקה לתשושי נפש לתנאי המכרז:לא רלוונטי
תאריך הבקרה 20.11.2016 :
התאמת המחלקה לתשושי נפש לתנאי המכרז לפי הבקרה הנוכחית  :לא רלוונטי

ניקוד

אמות מידה לרמת איכות הטיפול
סכום ציוני הבקרה

15.50

בריאות הסביבה

3.00

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

0.00

מומחיות רופא הבית

0.00

יועצים

0.00

נאמני נושא ועברו הכשרה כנדרש

3.00

הדרכה מרוכזת ב 2-תחומים לפחות

0.00

עיבוד נתונים בתחום  1לפחות

0.00

מנהל רפואי שהינו גריאטר

4.00

יש אישור למתן IV

0.00

רישום ע"פ נוהל IV

0.00

רישום ע"פ נוהל  + IVנוכחות אחות מוסמכת בכל משמרת

0.00

רשומה רפואית ממוחשבת לכל המקצועות

2.00

תקשורת רפואית ממוחשבת לכל המקצועות

0.00

סה"כ )ללא משך רישוי(

31.50
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