גירסה 00001:
תאריך ראשון הפצה לאינטרנט15.10.2015 :
תאריך אחרון הפצה לאינטרנט15.10.2015 :

דו"ח בקרה מיום 07.09.2015
במוסד :מוסד פנינת שלושת האבות
בישוב :ירושלים ,מחוז ירושלים

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

לשכת בריאות מחוז ירושלים

תאריך08.10.2015 :

לכבוד
ד"ר עטיה רויטל מרים
מנהל/ת רפואי/ת
מוסד פנינת שלושת האבות )קוד מוסד (237D2
קמפוס איתרי
ירושלים 91101

סימוכין500038766 :

ד"ר נכבד/ה,
הנדון :סיכום הבקרה ב"מוסד פנינת שלושת האבות" מיום 07.09.2015
מצ"ב דו"ח הבקרה שנערכה במוסדכם ,ביום .07.09.2015
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 ,על 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.
הבקרה בתחום בריאות הסביבה בוצעה בתאריך .24/9/15
במוסד קיימת תפוסת יתר מטופלים של .17%
בברכה,

העתקים:
מר משה בר-סימן טוב מנכ"ל משרד הבריאות,ירושלים.
ד"ר ורד עזרא ,ראש מנהל רפואה )בפועל( ,משרד הבריאות ,ירושלים.
ד"ר אהרון כהן ,ראש אגף גריאטריה ,משרד הבריאות ,ירושלים.
ד"ר דרור גוברמן ,הממונה על הרישוי ,משרד הבריאות ,ירושלים.
ד"ר פנחס ברקמן ,מנהל המחלקה לשירותים מוסדיים ,אגף גריאטריה ,ירושלים.
ד"ר אירית לקסר ,מנהלת מח' לסטנדרטים ואכיפה ,אגף גריאטריה.
ד"ר חן זמיר שטיין ,רופאה מחוזית ,לשכת בריאות ירושלים מחוז ירושלים.
ד"ר רפי אלישע ,מ"מ גריאטרית מחוזית ,לשכת בריאות ירושלים מחוז ירושלים.
מר יוחנן סמואל ,מרכז בכיר לנתוני בקרה ואיכות בגריאטריה ,אגף גריאטריה ,ירושלים.
גב' אתי מרקוביץ ,ממונה תאום ארגון ובקרה ,אגף גריאטריה ,תל-אביב.
גב' אביגייל וייס ,מפקחת ארצית על המעונות ,משרד הרווחה.
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לשכת בריאות מחוז ירושלים

דו"ח הבקרה
תאריך08.10.2015 :
מוסד פנינת שלושת האבות ) ( 237D2
קמפוס איתרי ירושלים
תאריך הבקרה07.09.2015 :

סימוכין500038766 :

.1

בתאריך  07.09.2015נערכה בקרה לפני חידוש רישוי ,בבי"ח הגריאטרי ,ע"י צוות מחוז ירושלים .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 עטיה רויטל מרים מ.ר.17583.

להלן הרכב הצוות ותחום בקרתו:
.4
מר ד"ר אלישע רפי ,רופא אחראי בקרה  -מחוז ירושלים.
* רפואה
* טיפול סיעודי

-

גברת בר לריסה ,אחות מפקחת בקרות.

* תזונה

-

גברת זהורית שייחי ,מרכזת תחום בקרה.

* ריפוי בעיסוק

-

גברת קלברמן חגית ,מרכזת תחום בקרה.

* עבודה סוציאלית

-

גברת רונית ארנפרוינד ,מפקחת בקרות.

* בריאות הסביבה

-

גברת קוגן אלינה ,מפקחת בריאות הסביבה.

* רוקחות

-

גברת ענת סופר ,מרכז/ת תחום בקרה.

כללי:
"פנינת שלושת האבות" הינו מוסד משולב עם מחלקה לתשושים ברישיון משרד הרווחה
ומחלקה סיעודית ברישיון משרד הבריאות.
המוסד ממוקם במתחם ישיבת "איתרי" ,הגינה שסובבת את המוסד כוללת עצים וצמחיה
מטופחת ,אווירה פסטורלית ושקטה ,ישנם ספסלים ושביל לטייל בו ,לטובת
המטופלים ובני משפחה ,במשך השבוע מטופלים מכל המחלקות יוצאים לגינה
לפעילויות חברתיות ומשפחתיות.
רוב המטופלים בשתי מחלקות ,הינם מטופלים עם רקע פסיכיאטרי והדבר מצריך מצד
הצוות גישה טיפולית מתאימה ,משולבת לתחלואה כפולה )פסיכיאטריה -גריאטריה(.
בשיחה אם צוות בקרה ,מנהלת המוסד הודיעה שקיבלה אישור למימון מאש"ל לשיפוץ
במחלקות כדי להתאים לפרוגרמה לשנת .2016
לבי"ח רישיון ל 24 -מיטות מהן:
סה"כ מיטות במח' סיעודיות:

24
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מוסד פנינת שלושת האבות ) ( 237D2
קמפוס איתרי ירושלים
תאריך הבקרה07.09.2015 :

סימוכין500038766 :

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

מס'
מס'
שם
מחלקה מיטות מאושפזים
בפועל
במוסד ברישוי
27
24
27
24

מס'
סיעודיים
27
27

מס'
תשושי
נפש
0

מס'
סיעודי
מורכב
0

בבי"ח
מס'
מס'
שיקומים תשושים כללי

0

נמצאה תפוסת יתר מעל  . 5%על המוסד להתאים את מספר המטופלים לרישיון המוסד.
סה"כ שהו במחלקות  27מאושפזים בפועל.
להלן תמהיל המאושפזים לפי הגורמים המממנים הבאים:
 19מטופלים במימון משרד הבריאות.
 9מטופלים במימון פרטי.
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מוסד פנינת שלושת האבות ) ( 237D2
קמפוס איתרי ירושלים
תאריך הבקרה07.09.2015 :

תאריך08.10.2015 :
סימוכין500038766 :

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.04.06.2016 :

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

נקודות נוספות לציון:
הנהלת המוסד והצוות הרב מקצועי הבכיר משקיעים מאמצים רבים לשיפור מתמיד של
איכות הטיפול של המטופלים במוסד.
תפישת העולם של מנהלת הסיעוד ושל כל הצוות הבכיר הרב מקצועי ,הינה "המטופל
והמשפחה במרכז" ,הדבר בא לידי ביטוי בפרוייקטים רבים ומגוונים
לשיפור איכות החיים של המטופלים.
מצ"ב נספח א'  -טבלה הכוללת הערכות צוות הבקרה ,נספח ב' בו פירוט ממצאי הבקרה ,נספח ג' -פירוט כ"א
ונספח ד'  -רמת איכות הטיפול.
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נספח א'

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

X

סיעוד
תזונה

)(5
כ.טוב מאוד
87-93
X

X

פיזיותרפיה

X

ריפוי בעיסוק

X

עבודה סוציאלית

)(4
טוב
80-86

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

X

בריאות הסביבה

X

רוקחות

X
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מוסד פנינת שלושת האבות ) ( 237D2
קמפוס איתרי ירושלים
תאריך הבקרה07.09.2015 :

תאריך08.10.2015 :
סימוכין500038766 :

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
-

החוזקים בעבודת הרפואה:
כללי
* ניכר כי יש שימת דגש ראויה לנושאים גריאטרים
* התקשורת בין אנשי הצוות שונים הרב מקצועי טובה ויעילה.
* במוסד ישנה קלינאית תקשורת.
* המנהלת הרפואית ורופאת הבית ,הינה מוממחית בגריאטריה.

עבודת המנהל הרפואי
* קבלת מטופלים בהתאמה לסיווג מחלקות סעודיות/לתשושי נפש  :מלא ,הרופא משתתף
* קיום והפעלת תוכנית הדרכה מוסדית בתחומי הגריאטריה וגרונטולוגיה .השתתפות בהדרכה מחוץ למוסד ובתוכו
 :קיימת ומופעלת באופן מלא
* היערכות מוסדית להתמודדות עם זיהומים  :קיום נוהל פנימי
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מוסד פנינת שלושת האבות ) ( 237D2
קמפוס איתרי ירושלים
תאריך הבקרה07.09.2015 :

תאריך08.10.2015 :
סימוכין500038766 :

* הסדר יועץ גריאטרי  :קיים
* תעוד הייעוצים בתחום גריאטריה  :מלא

קשר עם משפחות
* דיון בקבלה/תקופתי ,על מצבי סוף החיים ,קיום הנחיות מקדימות  :מתקיימים

רופא בית
* הכרת המטופלים ובעיותיהם הרפואיות  :טובה

תחומים הטעונים תיקון ושיפור:
כללי
* קיימת התייחסות חלקית להערות קודמות.
* יש להקפיד ולעדכן אבחנות בהתאם למצב באותו הרגע.
* במוסד אין יועץ פסכיאטרי.

עבודת המנהל הרפואי
* אמצעים לעדכון ידע בתחום הפנימית והגריאטריה  :חלקי

רופא בית
* הכרה ויישום נהלי רפואה ונהלי רוחב של האגף לגריאטריה  :חלקי

פעילות צוות רב מקצועי במחלקה
* נימוק ודיון בצוות רב מקצועי על שימוש באמצעים מגבילים או אמצעים לייצוב ותמיכת המטופל כשגרת טיפול :
חלקי

רפואה מונעת ורפואה פליאטיבית
* מוודא מתן חיסונים קבועים ותקופתיים לצוות המטפל )חדש וותיק( ונותן לצוות הסברים  :חלקי
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92%

הבקרה בתחום הטיפול סיעודי כללה את הנושאים הבאים:
כללי
כוח אדם
 אומדן סיעודי ורישום אנמנזה תכנית טיפול בקבלה לאשפוזמעקב 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:
המחלקה הסיעודית ממוקמת בקומה שנייה של הבניין ,הגישה אליה מתאפשרת במעלית.
האווירה במחלקה מאוד חמה ומשפחתית ,רגועה ונעימה ,המחלקה אסטטית למרות
המבנה המיושן .בשטח הציבורי ובחדר האוכל האווירה מאוד נעימה בזכות ריבוי
אביזרים ועבודות יד של המטופלים .המחלקה נקייה ומאורגנת.
המטופלים נצפו לבושים בביגוד אישי ,נקי ותואם לעונה .כל המטופלים נצפו
בתעסוקה מותאמת ליכולתם הפיזית ,השכלית ולמצבם הנפשי.
בחלק מחדרי המטופלים נמצאים פרטי ריהוט ,תמונות אישיות וחפצים אישיים.
בארונות נמצא ביגוד אישי רב .הארונות מסודרים ומאורגנים היטב.
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כוח אדם:
מנהלת המוסד משמשת כאחות ראשית .הינה אחות מוסמכת ,בוגרת תואר שני וקורס על
בסיסי בגריאטריה .האחות הראשית תורמת רבות לצוות הרב מקצועי בתהליך קבלת
החלטות ובטיפול במטופלים ,על סמך ניסיונה ארוך השנים והידע ,שצברה בכל
הקשור לטיפול בחולה הסיעודי והתמודדות עם מצבים מאתגרים .כמו כן הניסיון
המקצועי הרב בניהול ,מקנה לה אפשרות ליישום תהליכי עבודה על פי ראייתה
המקצועית והאתית .היא משתמשת בכלי עזר רבים בניהול שוטף של המוסד על כל
היבטיו המקצועיים והאדמיניסטראטיביים.
האחות הראשית משמשת דוגמה לכל הצוות ברמה אישית ,מקצועית ואתית בתהליכי
העבודה .כמו כן ,היא מהווה גורם משמעותי לפניות המשפחות.
אחות אחראית במחלקה הינה אחות מעשית ועובדת תחת הנחייתה והדרכתה של האחות
הראשית ,הינה בעלת ידע וניסיון רב בגריאטריה.
שתי האחיות ,משקיעות מאמצים רבים בהדרכה מתמדת של הצוות הסיעודי ,במטרה
לשפר כל הזמן את העשייה הסיעודית ,כולל התייחסות לנקודות טעונות שיפור מתוך
תצפיות שנערכות במחלקה .ההדרכות מתבצעות על פי תכנית מובנית.
תקני כח אדם  -אחיות ומטפלים עומדים בדרישת הנוהל ,אם כי משרות האחיות
המוסמכות לא עומדות בדרישת הנוהל.

החוזקים בעבודת הטיפול סיעודי:
כללי
* מתקיימת פעילות חברתית מחוץ למוסד אשר תורמת לשיפור איכות חיי המטופלים.
* נעשתה עבודת צוות יסודית תוך התייחסות להערות מהבקרה הקודמת.
* קיימים תהליכי בקרה פנימיים תקופתיים הנעשים באופן שיטתי ומובנה.
* כל הצוות הסיעודי משתמש באופן מלא ומקצועי במערכת הממוחשבת ,תוכנת פרדיגמה ,תוך ניצול מירבי של
היישומים השונים של המערכת.

כוח אדם
* האח/ות הראשי/ת בעלת ידע וניסיון מקצועי בתחום גריאטריה.
* קיים צוות יציב ותחלופת הצוות נמוכה.

הבטחת הסביבה
* למרות המבנה המיושן מורגשים המאמצים להקנות אווירה ביתית וחמה.
* לאחר כל אירוע חריג נערכת ישיבת צוות רב מקצועית ,בה מועלה לדיון המטופל ,האירוע ונערך דיון בהשתתפות
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הצוות להסקת מסקנות מורחבת.

תקשורת
* ישיבות צוות סיעודי מתקיימות בתדירות קבועה וגבוהה.
* ניכרת עבודת צוות רב מקצועי טובה מאוד ,תקשורת בין אנשי הצוות פתוחה ומקדמת דיון פורה של אנשי הצוות
לטובת המטופל.

תנועתיות ותנוחה
*

עדכון מקצועי
* קיימים נאמני נושא ברמה מחלקתית וברמה מוסדית.
* מתקיימת פעילות חת"ש בהיקף רחב.

הדרכה והערכת הצוות
* קיימים תהליכי בקרה פנימיים תקופתיים הנעשים באופן שיטתי ומובנה.
* הכשרות ברמה מקצועית גבוהה ובנושאים מגוונים .הצוות הסיעודי יוצא להשתלמויות והנהלת המוסד מעודדת
אנשי צוות להשתתפות בימי עיון 4וסמינרים.

מניעת זיהומים
* בכל חדרי המטופלים נמצא תכשיר אלכוהולי ובתחנת אחות נמצא ספתל סקראב לחיטוי ידיים ,לשימוש הצווות
הסיעודי,

זכויות החולה
* מתקיימת פעילות חברתית מחוץ למוסד אשר תורמת לשיפור איכות חיי המטופלים.
* הצוות הסיעודי מאוד רגיש לנושא של שמירת וקידום זכויות מטופלים ,במוסד פועלת ועדה למניעת התעמרות.
בנוסף ,במוסד עובדים מתנדבים קבועים שעוזרים לצוות הסיעודי בטיפול ,השגחה ופעילות פנאי.

תחומים הטעונים תיקון ושיפור:
כוח אדם
* בראש כל מחלקה צריכה לעמוד אחות מוסמכת בהתאם לדרישות הנוהל.

אומדן סיעודי ורישום אנמנזה
* אין התייחסות מספקת למצב מנטאלי רגשי של המטופל.
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* אין התייחסות לנושא כאב בקבלת המטופל.
* חשוב לבצע אומדן התנהגותי למטופלים שסובלים ממחלות נפש וכתוצאה מכך חלים שינויים במצבם התנהגותי.

תרופות
* יש להקפיד לשמור את התרופות בטמפרטורה מתאימה ולפי דרישת הנוהל.

הבטחת הסביבה
* במחלקה קיימת תפוסת יתר מטופלים של  ,17%מה שגורם לעומס עבודה על אנשי הצוות בכל המקצועות,
מומלץ להוריד מספר את המטופלים בהתאם לרישיון.
* יש לרענן ולחדש את הציוד והריהוט הקיים.

טיפול בכאב
* יש לאמוד ולתעד את השפעת הטיפול התרופתי לאחר מתן טיפול נוגד כאב ,באותו כלי מדידה בו בוצעה הערכה
ראשונית.
* יש לערוך אומדן כאב בתדירות המותאמת למצבם של מטופלים הסובלים מכאב.

הערות לסיכום:
הטיפול הסיעודי מוענק ברמה טובה מאוד.
קיימים שיתופי פעולה טובים מאוד בין הצוות הסיעודי והרב מקצועי ,בעידוד
האחות הראשית שהיא משמשת גם כמנהלת המוסד.
מומלץ לבצע תצפיות ובהתאם לכך להגדיר את ההדרכות בנושא.
יש להעלות את מודעות הצוות לנושא כאב.
יש להקפיד על מספר מטופלים במחלקה על פי הרישיון.
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97%

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 התזונתיתהתנהלות הטיפול התזונתי למטופל במצב תזונתי לא תקין  -תיעוד ומעקב
יישום והלימה
-

כוח אדם:
במוסד דיאטנית בעלת וותק של מספר שנים במוסד ,עובדת יום בשבוע  5.5ש"ש.

החוזקים בעבודת התזונה:
כללי
* ניכרת התייחסות אישית והתאמה תרבותית לצרכים המשתנים של הדיירים
* ניכרת עבודת צוות רב מקצועי במתבטאת גם בשיפור תהליכי עבודה וכן בהפעלת פרויקטים.
* נעשה פרויקט רב מקצועי בנושא אכילה והאכלה ובעקבותיו חת"ש ,שהיה מבוסס על צילומים והתרחשויות
במחלקה של המוסד.
* התבצע תהליך של חידוד נהלי עבודה פנימיים ,כמו :נוהל מטבח )עם כניסתה של עובדת מטבח חדשה( ,נוהל
לשעת חירום .נעשה מעקב אחר חלוקת העשרות תזונה ,נמצאו תקלות ובעקבות כך ,התבצע תהליך של הטמעת
תהליך חלוקת העשרות תזונה.

איכות ובטיחות המזון
* יש לשבח את עבודת הדיאטנית בניהול מערך ההזנה.

גודלי מנה/גיוון
* מומלץ לבדוק אפשרות של העשרות תפריט ממזון ולא מתוספים.
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הגשת ארוחות צהריים  -תצפית
* האכלה של המטופלים מתבצעת בצורה מכובדת ובולטת העובדה שנעשתה עבודה בנושא.

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

תחומים הטעונים תיקון ושיפור:
בדיקת התפריט השבועי  -רישום מול יישום
* מרקם רגיל :יש לתת מדי ערב ממרח ולרשום בתפריט את הממרח הניתן ) 7סוגים בשבוע( -ראה נוהל תזונה
.500-8
* מרקם רך :בארוחת ערב ,יש לגוון במנה מורכבת המתאימה למטופלים עם בעיות לעיסה או בליעה במקום מנה
קשה )לדוגמא בורקס /פיצה(.

הערות לסיכום:
עבודת הדיאטנית מתבצעת ברמה טובה ,תוך שיתופי פעולה פוריים.
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הבקרה בתחום הפיזיותרפיה כללה את הנושאים הבאים:
כללי
כוח אדם
 פרופיל המטופלים במוסד ארגון השרות אבחון פיזיקלי טיפול פרטני טיפול בקבוצהמעקבפיזיקאלי ותיעוד הערכה תקופתית
 טכנולוגיה לישיבה וניידותהדרכה,השתלמות ותקשורת בין צוותית
 תנאים פיזיים ציוד טיפולי -ציוד ואביזרי עזר לניידות

תיאור כללי:
בבית החולים מחלקה סיעודית אחת ומחלקת תשושים אחת.

כוח אדם:
בבית החולים עובד פיזיותרפיסט אחד ,שלושה ימים בשבוע ,בהיקף של  14שעות
שבועיות במחלקה הסיעודית ושעה נוספת במחלקת תשושים.

החוזקים בעבודת הפיזיותרפיה:
ארגון השרות
* השרות ניתן בכל מחלקות בית החולים.
* פריסת השרות השבועית יעילה.
* קיים רישום מרוכז של הטיפולים הניתנים מידי יום.
* מתבצעות פעילויות מיוחדות לקידום איכות הטיפול ,פרויקט איכות אכילה.

אבחון פיזיקלי
* האבחון הפיזיקלי הראשוני מתבצע תוך  5ימים מקבלת המטופל.
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טיפול פרטני
* היקף המטופלים באופן פרטני במחלקה הסיעודית אופטימלי.

טיפול בקבוצה
* מספר המטופלים הסעודיים בקבוצה ,אופטימאלי.
* סווג המטופלים בקבוצה נקבע ע"פ מדדים מובנים ומוגדרים.

מעקב פיזיקאלי ותיעוד הערכה תקופתית
* רישום המעקב מתבצע בתדירות הנדרשת.
* המעקב משקף את מצבו העדכני של המטופל.
* המעקב משקף את יישום תוכנית הטיפול ותוצאותיו.

טכנולוגיה לישיבה וניידות
* הפיזיותרפיסט מעורב בהחלטות על שימוש באמצעי הגבלה.
* הפיזיותרפיסט מעורב בהמלצה/הזמנה של ציוד.

הדרכה ,השתלמות ותקשורת בין צוותית
* נמצא תיעוד לקיומה של הדרכה מובנית לכל הצוות.
* הדרכת עובד חדש מתועדת ומאושרת בחתימתו על גבי טופס ייעודי.
* הפיזיותרפיסט משתתף בישיבות צוות רב תחומי.
* מתקיימת רשימת הליכה חתומה על ידי המבצעים בפועל.
* קיימת תקשורת מתועדת ורציפה ,בין הפיזיותרפיסט ובין הצוות הרב מקצועי.

תנאים פיזיים
* התנאים הפיזיים עונים על דרישות הפרוגרמה של משרד הבריאות.

תחומים הטעונים תיקון ושיפור:
ארגון השרות
* על מנהל השרות להשלים הכשרה על בסיסית כנידרש בנהלים.

טכנולוגיה לישיבה וניידות
* להמשיך ולהתאים את גובה השולחנות לצרכי המטופלים.
* להמשיך ולהתאים את האביזרים הנלווים בכסאות גלגלים לצרכי המטופלים.
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* על הפיזיותרפיסט להשלים הכשרה בתחום של טכנולוגיה מסייעת לישיבה וניידות.

ציוד טיפולי
* להשלים ציוד טיפולי כנידרש בנהלים.

הערות לסיכום:
העבודה בשרות הפיזיותרפיה מתנהלת באופן מאורגן ויעיל .ניכרת התייחסות אישית
לכל מטופל תוך מתן מענה מקצועי לצרכיו הייחודיים.
מומלץ להתקין עמדת מחשב בחדר הפיזיותרפיה ,על מנת ליעל ולהקל את הרישום
והתקשורת הבין תחומית.
להמשיך ולעודד את הפיזיותרפיסט לצאת להשתלמויות מקצועיות בתחום הגריאטריה.
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91%

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

תיאור כללי:
בחודש אפריל  2015נכנסה לעבודה מרפאה בעיסוק חדשה ,בהתחלה כממלאת מקום
וכיום כעובדת מן המניין.

כוח אדם:
ריפוי בעיסוק  -במקום מרפאה בעיסוק ,שמשמשת מנהלת השירות .בעלת  7שנות ותק
מקצועי וכ 4-חודשים במקום .עובדת יום בשבוע  5.5ש"ש.
תעסוקה  -במוסד מדריכת תעסוקה ,שעובדת  5בקרים בשבוע ופעם בשבוע גם בשעות
אחה"צ .בנוסף מדריכת תעסוקה שעובדת פעם אחת בשבוע ,בשעות אחה"צ .סה"כ 23
ש"ש.

החוזקים בעבודת הריפוי בעיסוק:
הערכה בקבלת מטופל  -קבלת מטופל חדש ע"י מרפא/ה בעיסוק
* ההערכה מתבצעת כנדרש .כוללת אבחון מוטורי וסנסורי ,אבחון קוגניטיבי והערכת .A.D.L
* תוכניות ההתערבות מתייחסות לצרכיו וליכולותיו הייחודיים של כל מטופל .התוכניות כוללות התייחסות לתחומי
התערבות מגוונים.
* תחום הריפוי בעיסוק ממוחשב בתוכנת "פרדיגמה" וכל הדיווחים מתבצעים במחשב ,גם התקשורת בין אנשי
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הצוות ממוחשבת.

הערכת מעקב בקבלת מטופל
* מתבצעות הערכות חוזרות לכלל המטופלים כנדרש בנהלים.
* קיים עדכון של מטרות ההתערבות ושל תוכנית ההתערבות המומלצת כנדרש בנהלים.

ישום תכנית הטיפול
* ההתערבות הטיפולית בריפוי בעיסוק כוללת מס' טיפולים פרטניים ארוכי טווח והתערבויות קצרות מועד כמו
התאמת סביבת אכילה ,התאמת אביזרי עזר ,סדים ,התאמת סביבת עבודה ועוד .העבודה במקום מתאפיינת
בשיתופי פעולה רב צוותיים .קיים תיעוד ודיווח כנדרש בנהלים.
* ניכרת הפעלת שיקול הדעת של המרפאה בעיסוק בבחירת מיקוד הטיפול.

פעילות בתעסוקה
* פעמיים בשבוע ,בהתחשב בתנאי מזג האוויר ,מתקיימת פעילות התעסוקה בגינת המוסד.
* הפעילות בתעסוקה מתקיימת ,ע"י מדריכות התעסוקה  5בקרים בשבוע ופעמיים נוספות בשעות אחה"צ.
הפעילות מתקיימת באופן פרטני וקבוצתי וכוללת התמצאות ,תפילה ,התעמלות ,הפעלה במוזיקה ,גריית חושים,
קבוצות נושא ,בובות טיפוליות ,אפיה ,גינון ועוד .קיים תיעוד כנדרש.
* בשעות אחה"צ מתקיימות הפעלות ע"י מפעילים חיצוניים ,כגון :פסיכודרמה ,מוסיקה ושיעורים תורניים.
* במהלך שעות הפעילות משתלבים מתנדבים רבים.

תנאים פיזיים וסביבה
* התעסוקה מתקיימת בחדר האוכל שהינו מואר ,מרווח ,מאובזר ומתאים לצורך הפעלה.
* במקומות ההפעלה קיימים לוחות התמצאות ,לוחות פעילות ,שעון ,וקישוט סביבתי ואקטואלי הכולל תצוגה של
עבודות המטופלים.
* קיימים ארונות או פתרונות אחסון באזור הפעילות.

ציוד ואביזרים
* קיים ציוד נלווה הכולל טלוויזיה במסך רחב ,מערכת שמע ו .DVD
* קיימות ערכות נושאים מגוונות עשירות ומתחדשות.
* קיים ציוד מגוון לטיפול בריפוי בעיסוק ,הכולל גם טאבלט ואביזרי עזר שנרכשו לאחרונה.
* קיים ציוד מגוון ומותאם להפעלה בתעסוקה .חלק מהציוד מיוצר במקום ע"י מדריכת התעסוקה ,בהדרכת
המרפאה בעיסוק ובייעוצה.

הדרכה ותקשורת
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* 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.
* המרפאה בעיסוק מדריכה את משפחות המטופלים.
* שירות הריפוי בעיסוק שותף בתוכנית ההדרכה התוך מוסדית .בחודש יולי  2015העבירה המרפאה בעיסוק
הדרכה בנושא איכות אכילה והאכלה ,בשיתוף הדיאטנית והפיסיותרפיסט.

העשרה ונהלים
* המרפאה בעיסוק השתתפה ביום עיון למרפאות בעיסוק במוסדות גריאטריים במחוז ירושלים.
* מדריכת התעסוקה השתתפה בקורס הפעלת הזקן במוזיקה במכון הגריאטרי ובמספר סדנאות שנערכו בא.ש.ל.
* במוסד התקיימה סדנת בובות טיפוליות ,שהתקיימה ע"י מרפאה בעיסוק.
* במוסד מתקיימים פרוייקטים רבים ,הן קליניים והן חווייתיים .המרפאה בעיסוק ,קיימה פרוייקט שיפור איכות
אכילה והאכלה בשיתוף הדיאטנית והפיזיותרפיסט .משתתפת בפרוייקט שיפור איכות הרחצה עם צוות הסיעוד.
החל פרוייקט כתיבת נהלים פנימיים של כל המקצועות במוסד.
* במהלך השנה התקיימו מספר טיולים .מתקיים פרוייקט קפה ועוגה למטופלים ולמשפחותיהם.

תחומים הטעונים תיקון ושיפור:
ישום תכנית הטיפול
* מומלץ לקיים קבוצה טיפולית בריפוי בעיסוק.
* יש לקיים מעקב שוטף על המטופלים המרכיבים סדים ,גם בימים בהם המרפאה בעיסוק אינה נוכחת.
* חשוב שהמרפאה בעיסוק תהיה חלק מהדיונים על הגבלות תנועה למטופלים.

הכרת מטופל חדש ע"י מדריכ/ת תעסוקה
* מדריכת התעסוקה מקיימת הליך היכרות עם מטופלים חדשים ,אולם התיעוד אינו כולל את כל הפרטים הנדרשים
על פי הנהלים.

פעילות בתעסוקה
* תוכנית הפעילות בתעסוקה אינה כתובה עפ"י הנדרש.
* יש לכתוב דף תכנון לכל קבוצת נושא ולתייקו בערכת הנושא.

תנאים פיזיים וסביבה
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* קיים חדר למרפאה בעיסוק המשמש לצרכי משרד בלבד.

הדרכה ותקשורת
* עד לכניסת המרפאה בעיסוק הנוכחית ,בחודש אפריל ,לא השתתפה המרפאה בעיסוק בישיבות הצוות הרב
מקצועיות והשאירה דיווח בכתב ,במחשב.
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95%

הבקרה בתחום העבודה סוציאלית כללה את הנושאים הבאים:
כללי
כוח אדם
 קבלת מטופל והסתגלותפעילותמקצועית של העובד הסוציאלי
 שביעות רצון המטופל תצפית חדרים ושטחים ציבורייםפעילותהעו"ס בתחום הקבוצתי והקהילתי
העו"ס בנושא "חוק זכויות החולה"
פעילות
העו"ס בתחום זקנים נפגעי התעמרות
פעילות
 טיפול בניצולי שואה טיפול תומך במטופל ובמשפחה עבודת הצוות הרב מקצועיתנאים לעבודת העובד/ת הסוציאלי/ת
הבטחת
 ניהול מידע ומעקב  -רשומת מטופלניהולמידע ומעקב  -תיק אפוטרופסות
ניהולמידע ומעקב  -תיק ריכוז מתנדבים
 שביעות רצון משפחות -שיתוף המשפחה בהחלטות

תיאור כללי:
בית האבות "פנינת שלושת האבות" ,נמצא במתחם איטרי ,מוקף עצים ומשווה למקום
אווירה יחודית.
במוסד  2מחלקות אשפוז ,האחת סיעודית בפיקוח משרד הבריאות והשניה מח' תשושים
בפיקוח משרד הרווחה.
המחלקה למרות היותה ישנה היא מטופחת ונעימה.

כוח אדם:
בבית האבות ישנה עו"ס אחת ,המטפלת בשתי מחלקות הבית.
היקף משרתה  19ש"ש ,מתוכן  10ש"ש לפעילות סוציאלית במחלקה הסיעודית .עו"ס
זו בעלת וותק מקצועי של שנים רבות וותק מוסדי של כ 8-שנים .העו"ס בעלת תואר
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שני בנושא -ניהול ויישוב סיכסוכים .העו"ס עובדת בפריסת ימים א-ב-ה בשעות
הבוקר ואחר הצהריים.
עו"ס נוספת עובדת כשעתיים בשבוע ,כאשר תחום אחריותה עבודת המתנדבים בלבד.

החוזקים בעבודת העבודה סוציאלית:
קבלת מטופל והסתגלות
* קבלת המטופלים ובני משפחותיהם מיושמות באופן מקצועי וכוללות שיחה לתיאום ציפיות עם המטופל ובני
משפחתו.

פעילות מקצועית של העובד הסוציאלי
* ניכרת מעורבותה של העו"ס בכל התחומים הנוגעים לחיי המטופלים ותרומתה הרבה לשיפור איכות חייהם
במחלקה.

שביעות רצון המטופל
* בשיחות שנערכו עם מטופלים ,הם הביעו שביעות רצון מהיחס הטוב הניתן ע"י הצוות הרב מקצועי .המטופלים
חשים שישנה אוזן קשבת ורצון לסייע להם ולתת מענה מקצועי ותוך פרק זמן סביר.

תצפית חדרים ושטחים ציבוריים
* המחלקה מסודרת ומותאמת לצרכי המטופלים.

פעילות העו"ס בתחום הקבוצתי והקהילתי
* העו"ס מקיימת קבוצת מטופלים ,המשלבת בין המטופלים בעלי יכולת וורבלית טובה ומטופלים ממחלקת
תשושים .הנושאים מועלים ע"י חברי הקבוצה בהובלת העו"ס .קיים תיעוד מקצועי המשקף את תהליך הקבוצה,
הדיון ומטרותיה.
* העו"ס פעלה לקיום מפגש משפחות בנושא :הכנסת קרובים למסגרת מוסדית .קיים תיעוד מקצועי .בעקבות
המפגש הוחלט ע"י בני המשפחה על הקמת וועד משפחות אשר ייצג ויפעל לטובת המטופלים.
* ישנה עו"ס יעודית לנושא ההתנדבות .ישנם שיתופי פעולה עם הקהילה ופעילות התנדבותית על בסיס חד פעמי
ובסיס פעילות קבועה .ישנם מתנדבים מחו"ל לתקופה של מספר חודשים ,כאשר עו"ס המחלקה מלווה אותן ע"י
שיחות שבועיות.

פעילות העו"ס בנושא "חוק זכויות החולה"
* העו"ס יוזמת ומקדמת תהליכי מינוי אפוטרופסות בהתאם למצבו הקוגנטיבי של המטופל.
* קיים נוהל פנימי לנושא התלונות.
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* קיים מעקב מסודר אחר גימלת הסיעוד עם המשפחות ו/או האפוטרופוס.
* הצוות הרב מקצועי מקיים חשיבה מקצועית ויחודית לבניית נהלים בנושאים שונים על מנת לשפר ולייעל את
איכות הטיפול הניתנת במחלקה.

פעילות העו"ס בתחום זקנים נפגעי התעמרות
* נושא מניעת התעמרות במטופלים מיושם באופן מקצועי ע"י העו"ס ,אשר מקיימת שיחות והדרכות בנושא בקרב
הצוות הרב מקצועי.

טיפול בניצולי שואה
* העו"ס פועלת לקידום מיצוי זכויות מטופלים ניצולי שואה.

טיפול תומך במטופל ובמשפחה
* ראוי לציון ,בניית נוהל פנימי לנושא :טיפול בסוף החיים .יש להמשיך ולהעמיק בבניית הנוהל.

עבודת הצוות הרב מקצועי
* קיימים שיתופי פעולה ראויים לציון בין חברי הצוות הרב מקצועי.
* ישיבות הצוות מתקיימות בתדירות הנדרשת עפ"י הנהלים ,לרבות דיונים לאחר אישפוזים ונפילות.
* הדיונים מתועדים באופן מקצועי ומשקפים את מצב המטופל בזמן אמת.

ניהול מידע ומעקב  -רשומת מטופל
* הרשומות הסוציאליות מתועדות באמצעות תוכנת פרדיגמה .קיימת הקפדה על תיעוד שוטף.
* הקבלות הסוציאליות מתייחסות לכל המידע הנדרש .תוכניות הטיפול מותאמות למצב המטופל.

ניהול מידע ומעקב  -תיק אפוטרופסות
* קיים קלסר ייעודי לצווי מינוי האפוטרופסות ויפוי כח רפואי לפי סעיף  16של חוק זכויות החולה.

שביעות רצון משפחות
* בשיחה עם בני משפחה הביעו שביעות רצון מהיחס והטיפול של הצוות הרב מקצועי בכלל והעו"ס בפרט.

תחומים הטעונים תיקון ושיפור:
תצפית חדרים ושטחים ציבוריים
* מומלץ להמשיך ולעודד הבאת חפצים אישיים לחדרי המטופלים.
* ביום הבקרה נצפו חוסר באמצעים לשמירה על פרטיות המטופל בעת הטיפול האישי.
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תאריך הבקרה07.09.2015 :

תאריך08.10.2015 :
סימוכין500038766 :

פעילות העו"ס בנושא "חוק זכויות החולה"
* יש לקיים הדרכה והטמעת נושא שמירה על פרטיות המטופל בעת טיפול אישי וחשיבות הטיפול עם אמצעים
לשמירה על פרטיות.

ניהול מידע ומעקב  -תיק ריכוז מתנדבים
* יש להקפיד על תיעוד עבודת המתנדבים ,שתכלול את מטרת ההתנדבות ,תהליך ההתנדבות והדרכתם.

הערות לסיכום:
ניכרת פעילותה המקצועית של העו"ס אשר מעורה בכל הנעשה במוסד.
שיתופי הפעולה עם הצוות הרב מקצועי משפרים ומייעלים את איכות הטיפול הניתנת
במחלקה.
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תאריך הבקרה07.09.2015 :
* בריאות הסביבה:

תאריך08.10.2015 :
סימוכין500038766 :

87%

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:
בניין ישן ודורש תיקונים .מתוכננים שיפוצים בזמן הקרוב .נדרש שדרוג של מאגר
המים לשעת חירום וכל מערכת המים.

החוזקים בעבודת הבריאות הסביבה:
מערכות אספקת מים קרים וחמים  -אספקת מיי שתיה
* תקינות הבדיקות של המים  :תקין/מאושר ע"י מב"ר  -יש לבצע דיגום כל פעם בחדר אחר ,ובנקודות הנדרשות
ע"י משרד הבריאות.
* נקודות דיגום ותקינות ברזי דיגום  :מצב תקין  -יש להתקין ברז דיגום תקני על קו המים החמים החוזרים.

בטיחות ומפגעי בטיחות
* אישור כיבוי אש תקף מרשות לכבאות  :תקף במלואו והוצג  -מיום 4.06.15
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* מערכת החשמל נבדקה ע"י חשמלאי מוסמך והאישור תקף  :בוצע והוצג אשור תקף  -מיום .17.05.15
* קיימת מדבקה תקפה המאשרת ביקורת מעליות  :קיים ותקף  -עד ליום 8.02.16

מטבחון עזר  -מטבח חלוקה
* מצב פיזי וטמפרטורה של מקררים ואחסון מזון  :תקין ומתאים  -יש לארגן רישום טמפרטורות של המקרר
במחלקה.

חדר אוכל מטופלים וחלוקת מזון
* מצב אסטטיקה ,צפיפות ותקינות חדר האוכל וציודו  :מרווח תקין ואסטטי  -צפוף.

הכנת המזון ובישול  -מתקני הובלת מזון למחלקות
* עגלות להובלת מזון מצוידות בחימום/קירור ובמדי טמפרטורה ומצבן תקין  :קיים במלואו ותקין  -אין מד חום
חיצוני.

תחומים הטעונים תיקון ושיפור:
מערכות אספקת מים קרים וחמים  -אספקת מיי שתיה
* תקינות וחיטוי מאגר מים  :לא תקין  -מכתבנו מיום 30.07.15

מערכות אספקת מים קרים וחמים  -מים חמים ומקלחות
* מצב דוודי מים חמים ואוגרי מים חמים תקינים ,מנוקים ומחוטאים ,עוברים טיפול שנתי וכוללים מדי טמפרטורה,
ברזי ניקוז ומדבקות ,לפי ההנחיות  :תקינים/טיפול חלקי  -אין מדי חום.
* טמפרטורת מים בברזים מתאימה לבטיחות המשתמשים  :לא תקין  55 -מ''צ.

מערכות אספקת מים קרים וחמים  -מניעת מחלת הלגיונרים )ליגיונלה(
* כל ההנחיות למניעת מחלת הליגיונלה מתבצעות ,כולל מילוי טפסי תחזוקה  :ביצוע חלקי גבוה  -מיום .24.08.15

מערכות אספקת מים קרים וחמים  -הגנת רשת מי שתיה
* אביזרים להגנת רשת מי שתיה הותקנו ע"י מתקין מוסמך  :התקנה חלקית  -יש להתקין מז''ח נוסף מכתבנו מיום
.30.07.15

איסוף פסולת ופינויה
* איסוף וסילוק פסולת רגילה נעשה בשקית למתקן מוסדר  :מתבצע בחלקו )כפי שמפורט(  -מכולה של עיריית
ירושלים .אזור האשפה מלוכלך מאוד ,אין ברז שטיפה ,אין נקודת ניקוז ,אין משטח בטון.
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חדרי האשפוז  -רווחה/צפיפות ,תנאי מגורים
* התאמת מספר מיטות לדרישות ולרישיון ,היעדר צפיפות ואסטטיקה כללית  :מתאים חלקית  -לפי הרישיון 24
מיטות ובפועל  28מטופלים.

רווחת המטופל  -טיפול לא רפואי בגוף האדם
* התאמה לדרישות התקנות לטיפול לא רפואי בגוף האדם בתחומים :טיפול מניקור ,פדיקור ,גזירת ציפורניים
וגילוח .כולל חיטוי ועיקור ערכות הטיפול  :מתבצע חלקית  -טרם קיבלנו את הנוהל המתוקן.

תחזוקת המחלקות  -חדרי כלים וכביסה
* תקינות חדר כלים סניטריים וכלי ניקיון  :תקין חלקית  -אין מחסנים.
* טיפול מחלקתי בכביסה  :תקין חלקית  -יש לתקן את הנוהל.

מטבחון עזר  -מטבח חלוקה
* נקיון ושלמות סביבת העבודה ומשטחי עבודה  :תקין בחלקו  -מטבחון המחלקה צפוף.

הכנת המזון ובישול  -עובדי מטבח/מבשלים
* העובדים מצוידים בבגדי עבודה כיסויי ראש ומקפידים על היגיינה אישית  :קיים בחלקו  -אין כיסוי ראש.

הערות לסיכום:
 .1יש לארגן רישום טמפרטורות של המקרר במחלקה.
 .2יש לארגן/לבנות מבנה/אזור של האשפה במוסד.
 .3יש לתקן את כל הליקויים המפורטים בכלי בקרה.
 .4יש לתקן את כל הליקויים המפורטים במכתבנו מיום .30.07.15
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* רוקחות:
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89%

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 ישימיםאחסון 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 מועסק רוקח במתכונת ייעוץ.
הרוקח קיבל את אישור הרוקח המחוזי והאישור בתוקף.
שעות העבודה הינן  4שעות אחת לשבועיים .סה"כ  8שעות חודשיות.
שעות העבודה מתאימות לנדרש.

החוזקים בעבודת הרוקחות:
שירותי רוקחות מוסדיים  -בקרה רוקחית במוסד
* ניהול יומן התערבויות ועדכונו אחת לרבעון :בדיקת אבחנות מול תרופות ,בדיקת מתן בהתאם להנחיות למניעת
תופעות לוואי ואינטראקציות בין תרופות ,ריסוק מותר וכו'  :לכל תיקי החולים  -אך יש להתייחס לכלי הסקר של
 STOPP/STARTובירס ,לפוליפרמסי ולריסוק תרופות.
* ביצוע בקרה בכל מחלקה ותיעוד מלא ומפורט של ממצאיה  :אחת לשבועיים לפחות  -אך אין התייחסות לנושא
מעקב ורישום טמפ' בחדר.

אחסון תרופות במחלקות אשפוז
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* עגלת טיפולים  -התרופות מוחזקות באריזות מקוריות ובסימון הולם  :כן  -יש להקפיד לסגור היטב את האריזה
של קיאקסאלאט לאחר השימוש.

תרופות אישיות במחלקות אשפוז
* סימון תאריך פתיחה בתכשירים שנדרש  :כן  -אך על תמיסת ספטל סקרב אין סימון.

בקרת סמים מסוכנים במחלקה  -בי"ח שאין בו בית מרקחת
* לכל סם הניתן לחולה מנוהל דף נפרד בהתאם לטופס  5לתקנות  -תקנה ) 11ג(  :כן  -יש להקפיד על מילוי
הסעיף של העברה מדף  Xוהעברה לדף .Y
* העתק המרשם נשמר יחד עם פנקס טופסי רישום הסמים ועליו רשומים .1 :תאריך קבלת הסם  .2מס' הדף
בפנקס בו נרשמה קבלתו  -תקנה )9ב()11,ב(  :כן  -יש להקפיד על מילוי וסימון תקין של תאריך קבלת הסם.

תחומים הטעונים תיקון ושיפור:
פעילות הרוקח/ת במוסד
* השתתפות בהשתלמויות מקצועיות בתחום הפרמקותרפיה )ובגריאטריה בפרט( במהלך החמש שנים האחרונות :
מעל  5שנים

חדר שירותי רוקחות במוסד
* בחדר פועל מזגן תקין ככל שנדרש  :לא

שירות רוקחות מוסדיים  -אחסון וסידור תרופות ותוקפן
* טמפ' בטווח הנדרש ומבוצע מעקב יומי  :לא  -אין רישום טמפ' מקסימום ומינימום בחדר  3פעמים ביום כנדרש,
והטמפ' בחדר בסמוך לדלפק הייתה מעל הטווח.

אחסון תרופות במחלקות אשפוז
* המידע על אריזות מגש גזורות עדיין כולל :שם התכשיר ,חוזק ,מס' אצווה ,תאריך תפוגה  :לא  -בעגלת התרופות
נמצא בליסטר גזור של לוסרדקס ללא פרטי אצווה ותוקף באותה שקית עם בליסטר של לוסרטה.

אחסון תרופות בקרור במחלקות אשפוז
* הטמפ' בטווח הנדרש ומבוצע מעקב מתועד  :לא  -הטמפ' במקרר הייתה נמוכה מהטווח התקין ואין במקרר אוגר
נתונים כנדרש.

בקרת סמים מסוכנים במחלקה
* בקרת סמים מסוכנים במחלקה  :נבדק בנספח  - 1בי"ח שאין בו בית מרקחת
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הערות לסיכום:
יש לפעול לפי נוהל -126תנאי אחסון והובלה של תכשירים ,ולפי ההבהרות לנוהל
מיום .28/08/2014
יתר ההערות מפורטות לפי הסעיפים המתאימים.
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תאריך הבקרה07.09.2015 :

תאריך08.10.2015 :
סימוכין500038766 :

נספח ג'
תקן מול מצבה  -כוח אדם מקצועי  -רפואה סיעוד ומקצועות הבריאות
ל 24 -מיטות ברישוי ול 27-מיטות בפועל

רופא/ה
אח/ות
אח/ות מעשי/ת
אח/ות מוסמכ/ת
אח/ות ראשי/ת
כח עזר
עובד/ת סוציאלי/ת
פיזיותרפיסט/ית
מרפא/ה בעיסוק
מדריכ/ת תעסוקה
דיאטנ/ית
קלינאי/ת תקשורת
1
3
4
9
10

3
4

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
0.00
7.87
9.60
0.33
4.80
0.45
4.80
2.67

0.40
6.84
3.09
3.75
0.00
10.43
13.20
0.38
6.05
0.63
6.05
3.30

0.07
1.41

23.28
26.08

-1.67
0.00
2.56
3.60
0.05
1.25
0.18
1.25
0.63

-30.87

חישוב התקן הוא בשעות שבועיות ולא באחוזי משרה .למקצועות,מרפא/ה בעיסוק,עובד/ת
סוציאלי/ת,דיאטנ/ית,קלינאי/ת תקשורת.
אחיות = מעשיות  +מוסמכות.
אחיות מוסמכות כולל בתוכו את תפקידי הניהול הסיעודי.
רוקחות  -מתקיימת דרישה ליעוץ לפחות פעמיים בחודש.
שעות יעוץ ותקינה לחודש.
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32.53
37.50
16.66
26.04
40.55
26.04
23.59

לשכת בריאות מחוז ירושלים

מוסד פנינת שלושת האבות ) ( 237D2
קמפוס איתרי ירושלים
תאריך הבקרה07.09.2015 :

תאריך08.10.2015 :
סימוכין500038766 :

נספח ג'
תקן מול מצבה  -כוח אדם מנהלי ומשקי
ל 24 -מיטות ברישוי ול 27-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

0.22

0.33

0.10

49.25

0.22
0.16
0.16
0.22
0.67
1.10
0.11
0.06
0.22

0.75
0.50
1.00
0.00
2.00
3.00
0.19
0.50
1.00

0.52
0.33
0.83
-0.22
1.33
1.90
0.07
0.43
0.77

239.21
198.50
497.01
-100.00
198.50
172.72
66.81
729.18
352.28

 6ספק מזון חיצוני  -מלא .הערות :קייטרינג
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לשכת בריאות מחוז ירושלים

מוסד פנינת שלושת האבות ) ( 237D2
קמפוס איתרי ירושלים
תאריך הבקרה07.09.2015 :

תאריך08.10.2015 :
סימוכין500038766 :

נספח ד '
רמת איכות הטיפול
 0.00:מתאריך 20.10.2014:
ניקוד אחרון לפי בקרה אחרונה
68.00
ניקוד מותאם אחרון לפי בקרה אחרונה :
שיוך לפרוגרמה חדשה על פי הצהרת המוסד  :לא
זמן הרישוי טרם הבקרה הנוכחית  24:חודשים תאריך סיום הרשיון 01.10.2017 :
התאמת המחלקה לתשושי נפש לתנאי המכרז:לא רלוונטי
תאריך הבקרה 07.09.2015 :
התאמת המחלקה לתשושי נפש לתנאי המכרז לפי הבקרה הנוכחית  :לא רלוונטי

ניקוד

אמות מידה לרמת איכות הטיפול
סכום ציוני הבקרה

26.50

בריאות הסביבה

4.00

שיעור אחיות עם קורס על בסיסי בגריאטריה

3.00

שיעור אחיות עם תואר אקדמי

2.00

קורסים\עדכון ידע לצוות

4.00

חת"ש צוות בין  8-24שעות שנתיות

1.00

חת"ש צוות מעל  24שעות שנתיות

0.00

מומחיות רופא הבית

15.00

יועצים

0.00

נאמני נושא ועברו הכשרה כנדרש

0.00

הדרכה מרוכזת ב 2-תחומים לפחות

0.00

עיבוד נתונים בתחום  1לפחות

0.00

מנהל רפואי שהינו גריאטר

4.00

יש אישור למתן IV

0.00

רישום ע"פ נוהל IV

0.00

רישום ע"פ נוהל  + IVנוכחות אחות מוסמכת בכל משמרת

0.00

רשומה רפואית ממוחשבת לכל המקצועות

2.00

תקשורת רפואית ממוחשבת לכל המקצועות

2.00

סה"כ )ללא משך רישוי(

63.50
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