גירסה 00001:
תאריך ראשון הפצה לאינטרנט14.12.2017 :
תאריך אחרון הפצה לאינטרנט14.12.2017 :

דו"ח בקרה מיום 06.11.2017
במוסד :מעון הורים גני אורה בע"מ

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

לשכת בריאות מחוז ירושלים

תאריך11.12.2017 :

לכבוד
ד"ר זומפר יגאל יוסף
מנהל/ת רפואי/ת
מעון הורים גני אורה בע"מ )קוד מוסד (237D3
אהליאב 29
ירושלים 94467

סימוכין500039713 :

ד"ר נכבד/ה,
הנדון :סיכום הבקרה ב"מעון הורים גני אורה בע"מ" מיום 06.11.2017
מצ"ב דו"ח הבקרה שנערכה במוסדכם ,ביום .06.11.2017
המנהל הרפואי מתבקש להעביר עותק מדו"ח זה לחברי הנהלת בית החולים הסיעודי-גריאטרי )למנהל
האדמיניסטרטיבי ולמנהלת הסיעוד-אחות ראשית(.
המנהל האדמיניסטרטיבי מתבקש להודיע ללשכת הבריאות המחוזית )גריאטר המחוז( ,בצירוף העתק לרופא
המחוז/נפה ולאגף לגריאטריה ,במייל  ,PNIOT.GERIATRYA@MOH.GOV.ILעל ביצוע תיקון התחומים
הטעונים שיפור מיידי וצפי לתיקון שאר התחומים הטעונים שיפור ,וזאת תוך חודש ימים מעת קבלת דו"ח זה,
תוך התייחסות מפורטת לממצאי הבקרה עפ"י סדר התחומים המצוין בדו"ח עצמו.
במידה ובמוסד התגלו חוסרי כוח אדם ,הנכם נדרשים להשלימם לא יאוחר מ 30-יום מקבלת בקרה זו .על
ההשלמה יש להודיע לגב' שרית חייט בכתובת רח' ירמיהו  39ת.ד 1179 .ירושלים ,פקס  02-5655913או
במיילsarit.hayat@moh.health.gov.il :
 -בקרה בתחום רפואה ורוקחות התקיימה במועד אחר.

בברכה,
ד"ר בראושטיין איזבלה
גריאטר מחוז ירושלים
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 חן זמיר שטיין ,רופאה מחוזית ,לשכת בריאות ירושלים מחוז ירושלים.
ד"ר רפי אלישע ,רופא גריאטר לשכת בריאות ירושלים מחוז ירושלים.
גב' נועה שוקרון ,מנהלת תחום תקצוב ,האגף לתכנון ,תמחור ותקצוב.
גב' צפי הלל-דיאמנט ,ממונה על יישום הסטנדרטים בגריאטריה ,אגף גריאטריה ,ירושלים.
מר יוחנן סמואל ,מרכז בכיר לנתוני בקרה ואיכות בגריאטריה ,אגף גריאטריה ,ירושלים.
לגריאטריה.
מר פרדי סולומון ,מ"מ ממונה ארגון ,תיאום ותקצוב ,האגף
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.1

בתאריך  06.11.2017נערכה בקרה לפני חידוש רישוי ,בבי"ח הגריאטרי ,ע"י צוות מחוז ירושלים .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 זומפר יגאל יוסף מ.ר.17676.

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

-

גברת אמוייב מירי ,אחות מפקחת על הסיעוד הגריאטרי י-ם.

* תזונה

-

גברת זהורית שייחי ,מרכזת תחום בקרה.

* פיזיותרפיה

-

גברת קפלון ענת ,מרכזת תחום בקרה.

* ריפוי בעיסוק

-

גברת קלברמן חגית ,מרכזת תחום בקרה.

* עבודה סוציאלית

-

גברת רונית ארנפרוינד ,עו"ס אחראית גריאטריה במחוז יו"ר ועד.

* בריאות הסביבה

-

גברת קוגן אלינה ,מפקחת בריאות הסביבה.

* רוקחות

-

גברת שוויקי סהאם ,רוקחת.

כללי:
הבקרה הייתה בקרת פתע אשר נערכה בשעות הבוקר ע"י צוות הבקרה של לשכת
הבריאות המחוזית ירושלים .ביה"ח הסיעודי "גני אורה" ממוקם במבנה רב קומתי
בשכונה דתית.
במקום פועלות שתי מחלקות לתשושי נפש ומחלקה סיעודית אחת ברישיון משרד
הבריאות.

לבי"ח רישיון ל 74 -מיטות מהן:
סה"כ מיטות במח' סיעודיות26 :
סה"כ מיטות במח' תשושי נפש48 :
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תמהיל מאושפזים:
להלן תמהיל המאושפזים במחלקות הסיעודיות/תשושי נפש:
שם מחלקה
סיעודית א
תשושי נפש א
תשושי נפש ב
סה"כ

מס'
מס'
Ýé
× çÜמיטות מאושפזים
Ô Þ
בפועל
 áÕÞÑÓברישוי
29
26
קומה 2
21
24
קומה -1
24
24
קומה 3
74
74

מס'
סיעודיים
29
5
4
38

מס'
תשושי
נפש
16
19
35

מס'
סיעודי
מורכב

0

בבי"ח
מס'
מס'
שיקומים תשושים כללי

0

סה"כ שהו במחלקות  74מאושפזים בפועל.
להלן תמהיל המאושפזים לפי הגורמים המממנים הבאים:
 41מטופלים במימון משרד הבריאות.
 33מטופלים במימון פרטי.
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מכרז הקודים:
המוסד הצטרף ל"-מכרז הקודים".

פרוגרמה:
על פי הצהרת המוסד ,המוסד בנוי על פי הפרוגרמה החדשה .נושא זה לא נבדק בבקרה.

אישור כיבוי אש:
אישור כיבוי אש בתוקף עד תאריך.24.04.2018 :

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

נקודות נוספות לציון:
יש לדאוג שתמהיל המטופלים במחלקות יהיו בהתאם לרישוי .במחלקות לתשושי נפשנמצאו  9מטופלים מרותקים לכס"ג בסטטוס של חולים סיעודיים ,מהווה חריגה של
 19%מהרישוי .במחלקה הסיעודית קיימת תפוסת יתר של  11%מהרישוי.
בבדיקת סידורי עבודה ,אין בכל משמרות הלילה אחיות בכל המחלקות כנדרשבנהלים.
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

)(5
כ.טוב מאוד
87-93

)(4
טוב
80-86
X

סיעוד

X

תזונה

X

פיזיותרפיה

X

ריפוי בעיסוק

X

עבודה סוציאלית

X

בריאות הסביבה

X

רוקחות

X

)(2
)(3
טעון שיפור טעון שיפור רב
66-72
73-79
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נספח ב'  -ממצאי הבקרה והנחיות לתיקון
הערה כללית :בכל מקום שבו מפורט תיאור תפקיד בלשון זכר ,הכוונה גם ללשון נקבה ולהיפך.

* רפואה86% :
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
* יש שיתוף פעולה טוב בין אנשי הצוות הרב מקצועי.
* במוסד ישנה קלינאית תקשורת
* ישנם יועצים בפסיכאטריה וגריאטריה.
* רופא הבית מסור ומכיר היטב את המטופלים במוסד

עבודת המנהל הרפואי
* 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
* הסדר ייעוץ רפואי )לא גריאטרי(  :קבוע
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* הכרת החוזרים והנהלים של משרד הבריאות ושל אגף לגריאטריה  :טובה וכוללת הכנת נהלים פנימיים

תחומים הטעונים תיקון ושיפור:
כללי
* יש לעדכן אבחנות בהתאם לשינויים במצבו של המטופל בזמן אמת.
* יש לשים יותר דגש בבתחום הטיפול הגריאטרי.
* מנהל רפואי ללא התמחות בתחום הגריאטריה.
* רופא הבית ללא התמחות בתחום הגריאטריה.

עבודת המנהל הרפואי
* אמצעים לעדכון ידע בתחום הפנימית והגריאטריה  :חלקי
* תעוד הייעוצים בתחום גריאטריה  :חלקי
* יישום התחומים לשיפור מהבקרה הקודמת  :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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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:
הבקרה הייתה בקרת פתע אשר נערכה בשעות הבוקר ע"י צוות הבקרה של לשכת
הבריאות המחוזית ירושלים .ביה"ח הסיעודי "גני אורה" ממוקם במבנה רב קומתי
בשכונה דתית .במקום פועלות שתי מחלקות לתשושי נפש ומחלקה סיעודית אחת
ברישיון משרד הבריאות.
ביום הבקרה מאושפזים  74מטופלים בפועל כמו ברישוי .קיימת תפוסת יתר במח'
הסיעודית של  .11%במחלקות תשושי הנפש א+ב 19% ,מתמהיל המטופלים הוא סיעודי
ואינו מותאם לרישוי המחלקה ,הדבר מהוה עומס טיפולי.
במוסד 3 ,מטופלים ניזונים בהזנה אנטרלית ,מתוכם  2באמצעות  PEGומטופל 1
ניזון באמצעות .NGT
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 9מטופלים סובלים מפצעי לחץ בדרגות שונות בין ) 2-1סה"כ  9פצעים(.
ביום הבקרה במוסד מאושפז מטופל אחד נשא חיידק עמיד.
בעת כניסת חלק מצוות הבקרה למחלקה בשעה  7.30בבוקר ,נצפה טיפול אישי ורחצת
מטופלים .עגלות המזון היו מוכנות במחלקות בשעה  8.00אולם ,חלוקת המזון החלה
במחלקה לתשושי נפש קומה  3בשעה  8.30ובמחלקה הסיעודית בשעה  ,8.45חלוקת
המזון מתבצעת על השולחנות ללא עריכה מסודרת ,ללא מגשים וללא פלייסמנטים.
מד הטמפרטורה בחדר הפעילות הציג  24מעלות צלזיוס .האווירה היתה נעימה.
הבקרה בתחום סיעוד נערכה באופן מדגמי על מחלקה תשושי נפש נשים והמחלקה
הסיעודית.

כוח אדם:
מנהלת הסיעוד הינה אחות מוסמכת ותיקה בעלת ידע מקצועי בתחום הגריאטריה
עובדת  100%משרה.
אחות אחראית המחלקה לתשושי נפש נשים הינה אחות מוסמכת אקדמאית לומדת לימודי
תואר שני בסיעוד ,מזה חצי שנה בתפקידה ,נכחה ביום הבקרה .דרושה הדרכה
מסודרת לאחות אחראית המחלקה בנושא ביצוע אומדנים ,בניית תוכניות טיפול
מותאמות אישית ,תהליך קבלת מטופל חדש במחלקה .מומלץ לבנות טופס ייעודי
לקליטת אחות אחראית מחלקה והתכנים הנדרשים ללמידתה.
אחות אחראית המחלקה לתשושי נפש המיועדת לנשים וגברים ,ותיקה במקום .בהכשרתה
אחות מוסמכת והחלה את לימודי התואר השני ,נכחה ביום הבקרה.
אחות אחראית המחלקה הסיעודית הינה אחות ותיקה במקום ובהכשרתה אחות מעשית,
נכחה ביום הבקרה .יש לפעול לקליטת אחות אחראית מחלקה שהינה מוסמכת בהכשרתה.
תקינת אחיות  -קיים חסר של  0.40%משרת אחות במחלקה הסיעודית .בשאר המחלקות
לפי התקן.
תקינת מטפלים -לפי התקן בכל המחלקות.

החוזקים בעבודת הטיפול סיעודי:
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כללי
* קיום פרוייקט "בית קפה" ,פרויקט מוסיקה בנגני  MP-3לפי העדפה אישית.
* נעשה ריענון של נהלים קיימים והוספו נהלים פנימיים חדשים.
* חיסוני עובדים -יש להמשיך ולהשלים איסוף נתונים בתחום חיסוני עובדים .יש להשלים את התהליך בהתאם
לחוזר מנכ"ל "חיסוני עובדים במערכת הבריאות" .08/2016
* במוסד פועלת ועדת התעמרות בשיתוף של צוות רב מקצועי.
* מתקיימות פעילויות חוץ מוסדיות כגון :ביקור בכותל המערבי בתקופת חגי תשרי ועוד.
* מתקיימות פעילויות פנים מוסדיות לרווחת המטופלים ,הפעלה עם בעלי חיים ,פעילות תעסוקה בגינון וצמחים.

כוח אדם
* הנהלת המוסד מארגנת ימי גיבוש לצוות העובדים.

הבטחת הסביבה
* מנהלת הסיעוד מבצעת עיבוד נתונים סטטיסטי בנושא של נפילות ואירועים חריגים.

הדרכה והערכת הצוות
* הנהלת המוסד מבצעת בקרות פנים מוסדיות בשעות לא שגרתיות.

מניעת זיהומים
* בכל חדרי המטופלים ,קיים תכשיר אלכוהול תקני לחיטוי ידיים.

תחומים הטעונים תיקון ושיפור:
כללי
* יש לקדם את התחום הפאליטיבי במוסד על פי הנדרש בנהלים.

כוח אדם
* יש לבנות צוות סיעודי קבוע בכל מחלקה.
* יש להקפיד כי הצוות הסיעודי לא יעבדו משמרות כפולות רצופות ,הדבר עלול לפגוע בבטיחות המטופל ובבריאות
העובד.
* יש להקפיד שאחיות מעשיות לא תחרוגנה מסמכותן המקצועית .בבדיקת סידורי עבודה נמצא שאחות מעשית
מבצעת אחריות משמרת.

אומדן סיעודי ורישום אנמנזה
* יש להקפיד בקבלת מטופל חדש על ביצוע אומדנים רלבנטיים ובניית תוכנית טיפול מותאמת אישית בהתאם
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לנוהל רוחב " 2.2.1קליטה ראשונית של מטופל סיעודי"
* יש לבצע רישום אנמנזה מלאה ומפורטת בעת קבלת מטופל חדש למחלקה הכוללת נתונים אישיים ודמוגרפיים,
נתונים משפחתיים וחברתיים .במועד הבקרה נמצא שבמחלקה לתשושי נפש נשים התקבלה מטופלת ולא נמצא
תיעוד אודות האפוטרופוס  /מיופה כוח של המטופלת.

תכנית טיפול בקבלה לאשפוז
* יש לבצע לכל מטופל החוזר מאשפוז ממושך בבי"ח כללי ,הערכה תפקודית חדשה ותכנית טיפול מעודכנת
מותאמת .מטופלת שחזרה מאשפוז בבי"ח כללי עם אבחנה של שבר בצוואר ירך לא נעשתה לה הערכה תפקודית
חדשה ותוכנית טיפול חדשה מותאמת.
* יש לערוך שיחת תאום ציפיות באופן מעמיק ומפורט עם בני המשפחה אודות העדפותיו ורצונותיו של המטופל
ולתעד בתיק המטופל .יש לבנות תכנית טיפול מותאמת אישית לצרכים ולרצונות של המטופל ובני משפחתו.

תרופות
* יש להקפיד על חלוקת תרופות בהתאם לנוהל רוחב "ניהול הטיפול התרופתי"  .1.1.2009במועד הבקרה
בקרדקס התרופות חסרות חתימות על מתן תרופות במספר מועדים .לתיקון מידי.
* יש לעבוד על פי רשימת תרופות המותרות לריסוק וכתישה .בבדיקה נמצא כי תרופות שאסור לרסק או לכתוש
נתנות למטופלים המוזנים בהזנה אנטרלית.
* יש לעבוד על פי הנוהל לציין אצל מטופלים המקבלים עירוי נוזלים את שם המטופל ופרטים מזהים .כמו גם סוג
התכשיר ,תאריך מתן ,שעת מתן ושם נותן העירוי .בעת הבקרה נצפה שפעולה זו לא מתבצעת כנדרש.

הבטחת הסביבה
* יש לוודא שפעמוני קריאה בחדרי המטופלים ימצאו תקינים ונגישים לשימוש .במועד הבקרה נמצא בחלק מחדרי
המטופלים שלחצני הקריאה פועלים אך מיקומם אינו מאפשר נגישות למטופלים בעת הצורך.
* יש לדאוג להמצאות נעליים סגורות ובטיחותיות למטופלים ניידים .ביום הבקרה נצפו מטופלים עם נעליים פתוחות
בעקבים ,דבר אשר מגביר את הסיכון לנפילות ובטיחות המטופל.
* יש להקפיד על תנוחה מוגבהת של  45מעלות בעת מתן הזנה אנטרלית למטופל השוכב במיטה .במועד הבקרה
נצפו מטופלים שוכבים במיטות בתנוחה שאינה מתאימה למתן הזנה אנטרלית ומגבירה סיכון לאספירציות.
* יש לעבוד על פי נוהל רוחב " 2.2.3הפניית מטופל לבית חולים כללי"  7/4/2010ולדאוג למלווה מטעם המוסד
בעת העברת מטופל לבי"ח כללי .מבדיקה של תיעוד ארועים חריגים נמצא שמטופלים הועברו בהחלטה רפואית
לבי"ח כללי בעקבות מצבם ללא מלווה מטעם המוסד.
* יש להקפיד על תוקף ותקינות של מחוללי החמצן .במועד הבקרה נמצאו מחוללי חמצן שתוקפם לשימוש לא
ידוע.

תקשורת
עמוד  12מתוך 36
רח' יפו  ,86ירושלים ת.ד.
טלפון 02-5314803 :פקס 02-5314804 :דוא"לYUDITH.NEHEMIA@LBJR.HEALTH.GOV.IL :

לשכת בריאות מחוז ירושלים

מעון הורים גני אורה בע"מ ) ( 237D3
אהליאב  29ירושלים
תאריך הבקרה06.11.2017 :

תאריך11.12.2017 :
סימוכין500039713 :

* יש לקיים ישיבת צוות רב מקצועי לכל מטופל חדש תוך חודש ימים מקבלתו למחלקה .במועד הבקרה נמצאו 3
מטופלים שנמצאים במחלקה לתשושי נפש נשים יותר מחודש ימים ולא בוצעה כנדרש בנוהל ישיבת צוות רב
מקצועית.

הזנה והאכלה
* יש לבצע איתור של בעיות בהזנה וביצוע של הערכה תזונתית מותאמת .בבקרה נמצא שלמטופלים עם ירידה
מתמשכת במשקל ומטופלת המוזנת בזונדה לא הייתה התייחסות בתוכנית טיפול סיעודי.
* יש להקפיד על זמני הארוחות כנדרש .מרוח השעות בין ארוחת הבוקר לארוחת הצהריים עומד על כ 3.5 -שעות
בלבד.

הפרשות
* יש לבנות תכנית מחלקתית למניעת עצירות בקרב מטופלים בנוסף לטיפול התרופתי.
* יש לבנות תכנית מובנית לשימור שליטה על סוגרים באופן יישומי.

היגיינה אישית ולבוש
* יש להקפיד על ביצוע טיפול פה וצחצוח שיניים למטופלים .בבקרה נמצא שנושא שמירה על היגיינת הפה אינה
מתבצעת.

עדכון מקצועי
* יש לפעול לעליה של שיעור החשיפה של כלל צוות המוסד בהשתלמויות והדרכות פנים מוסדיות וחוץ מוסדיות.
* יש להמשיך ולעדכן את הנהלים הפנים מוסדיים .ביום הבקרה לא הוצג לצוות הבקרה נוהל "אומדן רגל סוכרתית".
* יש לפעול למינוי נאמני נושא ולהכשרתם בקורסים המומלצים ע"י משרד הבריאות.

הדרכה והערכת הצוות
* ישיבות צוות מחלקתיות  -יש להקפיד על ביצוע בתדירות של אחת לחודש.

טיפול בכאב
* יש לבצע אומדן כאב למטופלים עפ"י מצבם הקוגניטיבי .אומדן כאב דורש בדיקה ותיעוד על גבי אותה סקאלה,
בהתאם לנוהל מספר " 2.3.5אומדן כאב וטיפול בכאב".
* יש לבצע אומדן כאב מקיף למטופלים הסובלים מכאב כרוני או חריף ומקבלים תרופות לשיכוך כאבים.

מניעת זיהומים
* יש להקפיד שצוות הסיעוד ינקו את הציוד אשר נמצא בשימוש ממטופל אחד למשנהו .בעת הבקרה נצפו רחצות
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למס' מטופלים מבלי שבוצע חיטוי לכסא הרחצה בהתאם לחוזר " 12/2006הנחיות לניקוי וחיטוי במוסדות
רפואיים".
* יש לפעול לפי הנחיות של מתן הזנה אנטרלית ולשמור את המזרק האישי המיועד לשטיפת ה PEG -עם שם
המטופל וסימון תאריך פתיחה לשימוש .יש להחליפו אחת ליממה.
* יש להטמיע בקרב הצוותים את נושא מניעת זיהומים ורחצת ידיים .במהלך הבקרה הצוות הסיעודי נצפה מבצע
בדיקה וטיפול למטופלים עם עטיית כפפות ללא ביצוע רחצת ידיים לפני הפעולה.

זכויות החולה
* יש להקפיד על מתן הסבר למטופלים על התהליך הצפוי לפני מתן טיפול אישי כגון :רחצת המטופל .בעת הבקרה
הצוות הסיעודי נצפה מבצע טיפול אישי ובדיקת מטופל ללא מתן הסבר מקדים על התהליך הצפוי.
* אתיקה מקצועית -על הצוות הסיעודי לענוד תגי זיהוי עם שמם ותפקידם בהתאם לחוק זכויות החולה.
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82%

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:
במוסד מחלקה סיעודית ושתי מחלקות לתשושי נפש.
במוסד ישנו מטבח המבשל ארוחת בוקר וערב ,ארוחת צריים מתקבלת מקייטרינג.

כוח אדם:
הדיאטנית במוסד ,החלה את עבודתה לפני כשלושה חודשים ,בהתחלה במתכונת
מצומצמת.
עובדת שלושה ימים בשבוע ,סה"כ  6ש"ש ,כנדרש.

החוזקים בעבודת התזונה:
ניהול כוח אדם
* רצף הטיפול התזונתי נשמר למרות שינויים בכח אדם בשירות הדיאטה.

איכות ובטיחות המזון
* הדיאטנית עורכת תצפיות אכילה.
* קיימת תוכנית עבודה שנתית לניהול תהליכי אבטחת הגשת מזון.

רשומות מחלקתיות
* הדיאטנית מקפידה על מעקב אחר המטופלים ,בתדירות גבוהה ומנהלת מעקב על כך.
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תחומים הטעונים תיקון ושיפור:
כללי
* חלק מהערות מבקרה קודמת לא תוקנו.
* בתצפית בארוחות ,שולחנות אינם ערוכים ,ללא מגש או פלייסמנט ,ההגשה אינה אסטטית ..כל המטופלים אוכלים
עם כפות.

איכות ובטיחות המזון
* על חישוב התפריט להתבסס על אסופת מתכונים שעל פיה מכינים בפועל את המזון.
* מדידת נפח מזון ייעודי תתבצע על ידי מסורה שמיועדת למטרה זו בלבד.
* יש לבנות נהלי עבודה פנימיים המשותפים לדיאטנית ולאנשי מקצוע השותפים למערך הטיפול התזונתי ,בכלל זה
קלינאית תקשורת .חשוב לשפר את התקשורת ושיתוף הפעולה עם הקלינאית תקשורת.
* זמני הארוחות יהיו קבועים והפער בין ארוחת ערב לבוקר לא יעלה על  13שעות וכן הפער בין ארוחת הבוקר
לצהריים יהיה  4שעות לפחות .בתצפית ארוחת בוקר במחלקה הסיעודית החלה לא לפני  ,8:45בעוד עגלת האוכל
היתה מוכנה כבר בשעה  8:00במחלקה.

בדיקת התפריט השבועי  -רישום מול יישום
* מרקם רגיל :אין מספיק גיוון במנה המורכבת בארוחות ערב .יש להגיש  14סוגים בשבועיים  -ראה נוהל תזונה
.500-8
* מרקם רגיל :יש לעדכן את רשום הפירות בהתאם לעונה.
* מרקם רך ודייסתי :אין לתת תחליף רסק תפו"ע משומר לעיתים קרובות.
* מרקם רך ודייסתי :יש לרשום תחליף פרי להגשה או לטחינה במקום מנת פרי שאינה מתאימה למתקשים בלעיסה
או בליעה )לדוגמא :פירות הדר(.
* בתצפית בארוחת בוקר ,הגיע למחלקה ממרח שוקולד ,אם כי לא חולק למטופלים.
* יש להקפיד לתת  2מנות פרי מגוונות ,מידי יום .בתצפית ולפי תפריט בארוחת הצהריים מוגש מידי יום ליפתן או
רסק תפו"ע.

גודלי מנה/גיוון
* יש לגוון את ארוחת ארבע ,בהתאם לנוהל המעודכן.
* יש להקפיד לתת רסק פירות טרי לאוכלים מרקם טחון ,בהתאם לנוהל ,ולא להגיש מידי יו רסק תפו"ע.
* למטופלים האכלים חלבי בארוחת הצהריים ,לפי בחירתם ,יש לבנות תפריט חלבי העונה על הדרישות
התזונתיות ,כולל רמה נאותה של חלבון לארוחה

הגשת ארוחות צהריים  -תצפית
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* בתצפית ,נראה כי אין התאמה בין מספר מנות הבלנדר הנדרש לחלוקה .בפועל בחלק מהמחלקות נשאר מנות
בלנדר.

התנהלות הטיפול התזונתי מטופל חדש  -תיעוד ברשומה התזונתית
* יש צורך בתיעוד שיחה עם המטופל ו /או המשפחה תוך שבוע עד חודש מקבלתו ובמהלך הטיפול התזונתי בו.
* יש להקפיד ,כי למטופל העובר מחלקה בתוך המוסד ,יש לעשות קבלה חדשה במחלקה החדשה.

התנהלות הטיפול התזונתי מטופל במצב תזונתי לא תקין  -תיעוד ומעקב
* על הדיאטנית להקפיד לפרט בכל תוכנית תזונה למטופל את ההרכב התזונתי של הדיאטה האישית תוך השוואתו
למומלץ עם פירוט הקריטריונים לקביעת ההרכב ממומלץ.
* יש צורך ברישומי צריכת מזון ,בהתאם להמלצת דיאטנית.
* בשינוי מצב תזונתי ובקביעת תוכית טיפול ,יש קודם לקבוע אבחנה תזונתית ולציין בגיליון התזונה.
* יש להקפיד על מעקב צריכת מזון לפני קביעת תוכנית טיפול והעשרות תזונה ,כנדרש.

יישום והלימה
* במתן מסמיך והרישום על כך ,יש לוודא מהיכן ההמלצה ,בחלק מהמקרים שנבדקו אין המלצה של קלינאית
תקשורת למתן הסמכת נוזלים.
* יש להקפיד ולהאכיל מטופלים בכפית ,לפי המלצת קלינאית תקשורת.

הערות לסיכום:
בשלב זה של עבודת הדיאטנית ,עדיין לומדת את המחלקה ,המטופלים ומערך המזון.
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82%

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 ושתי מחלקות לתשושי נפש.

כוח אדם:
בבית החולים עובדים שני פיזיותרפיסטים בהיקף כולל של  32שעות שבועיות.

החוזקים בעבודת הפיזיותרפיה:
ארגון השרות
* מונה פיזיותרפיסט אחראי לכל מחלקה.
* השרות ניתן בכל מחלקות בית החולים.
* פריסת השרות השבועית יעילה.
* קיימת תוכנית עבודה ידועה לכולם.
* קיים רישום מרוכז של הטיפולים הניתנים מידי יום.
* מתקיימות ישיבות צוות בשרות הפיזיותרפיה.
* מתבצעות פעילויות מיוחדות לקידום איכות הטיפול.
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טיפול פרטני
* היקף המטופלים פרטני במחלקה הסיעודית אופטימלי.
* היקף המטופלים פרטני המחלקות לתשושי נפש ,אופטימלי.

טיפול בקבוצה
* מתקיים טיפול בקבוצה ,בכל המחלקות.

מעקב פיזיקאלי ותיעוד הערכה תקופתית
* רישום המעקב מתבצע בתדירות הנדרשת.

טכנולוגיה לישיבה וניידות
* הפיזיותרפיסטים מעורבים בהחלטות על שימוש באמצעי הגבלה.
* הפיזיותרפיסטים מעורבים בהמלצה /הזמנה של ציוד
* הפיזיותרפיסטים בעלי הכשרה בנושא טכנולוגיה לישיבה וניידות.

הדרכה ,השתלמות ותקשורת בין צוותית
* מתקיימת הדרכה פרטנית לעובד חדש.
* נמצא תיעוד לקיומה של הדרכה מובנית לכל הצוות.
* הפיזיותרפיסטים משתתפים בישיבות צוות רב מקצועי.
* מתקיימת רשימת הליכה חתומה בפועל.
* קיימת תקשורת רציפה ומתועדת בין הפיזיותרפיסטים ובין הצוות הרב מקצועי.

תחומים הטעונים תיקון ושיפור:
ארגון השרות
* מנהלת השרות צריכה להשלים את כל חמשת יחידות הקורס העל בסיסי.

אבחון פיזיקלי
* אבחון פיזיקאלי ראשוני ,לא תמיד נרשם בזמן .בחלק מהרשומות שנבדקו הבדיקות לא היו מלאות.

מעקב פיזיקאלי ותיעוד הערכה תקופתית
* יש להקפיד על מעקב פיזיקאלי מתועד בכל שינוי במצב רפואי ו /או תפקודי ולהקפיד על תוכנית טיפול מפורטת
בהתאם לממצאי הבדיקה.
* יש לבחור תוכנית טיפול הנגזרת ממטרות טיפול רלוונטיות ופונקציונליות בהתאם לבדיקה ולצרכים המשתנים של
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המטופל.

טכנולוגיה לישיבה וניידות
* להמשיך ולהתאים את גובה השולחנות לצרכי המטופלים על מנת לאפשר מיצוי היכולת התפקודית של כל מטופל.
* להקפיד על התאמה בפועל של האביזרים הנלווים לצרכי המטופלים.
* להמליץ ולהקפיד על נעילת נעלים סגורות נוחות ובטוחות למניעת נפילות.
* לוודא ניקיון ותקינות כסאות הגלגלים והציוד הנלווה.
* להמשיך את הדיון בהגבלות מטופלים בכיסאות גלגלים ,תוך שאיפה לצמצם את השימוש באמצעי הגבלה.

הדרכה ,השתלמות ותקשורת בין צוותית
* על שרות הפיזיותרפיה להיות שותף בתהליכי עבודה מוסדיים כמו דיון באירועים חרגים ,במקרים הרלוונטים.

תנאים פיזיים
* חדר הפיזיותרפיה ,אינו משמש כמרחב טיפולי פעיל ,ממוקם בקומה התחתונה קרוב למיטבח ,ללא אוויר מספק
וללא שירותים מותאמים וקרובים

ציוד טיפולי
* יש להשלים ציוד טיפולי ,על פי החוברת להצטיידות ולמחלקות סיעודיות ומחלקות תשושי נפש.

הערות לסיכום:
הפיזיותרפיסטים מכירים היטב את המטופלים ומגלים מחויבות למתן טיפול
מקצועי.
יש לעודד ולתמוך בפיזיותרפיסטים לצאת לקורסים ולהשתלמויות רלוונטיות
בגריאטריה.
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81%

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 ותקשורת
העשרה ונהלים
יישום המלצות מבקרה קודמת
-

תיאור כללי:
הבקרה התקיימה כבקרת פתע .מנהלת השירות לא נכחה ,בשל חופשת מחלה .בבקרה
נכחה מרפאה בעיסוק ,שהיא חדשה במוסד .מידע נוסף הושלם בשיחת טלפון עם מנהלת
השירות.

כוח אדם:
ריפוי בעיסוק  -במוסד  2מרפאות בעיסוק ,בעלות ותק בתחום הגריאטרי .מנהלת
השירות עובדת יומיים בשבוע והמרפאה בעיסוק השניה עובדת יום בשבוע .סה"כ 18
ש"ש.
תעסוקה  -במוסד  6מדריכות תעסוקה ,חלקן ותיקות וחלקן חדשות בעבודתן במוסד,
עובדות בחלקי משרה שונים בשעות הבוקר ו/או אחה"צ .סה"כ  94ש"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

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

ישום תכנית הטיפול
* ההתערבות הטיפולית בריפוי בעיסוק פרטנית וכוללת טיפולים ארוכי מועד או קצרי טווח ,עפ"י שיקול דעתן
המקצועי של המרפאות בעיסוק .קיים תיעוד ,כנדרש.

פעילות בתעסוקה
* לפי דיווח המרפאה בעיסוק ,החלו לאחרונה פעילויות מגוונות המועברות ע"י מפעילים חיצוניים ,בשעות אחה"צ,
כמו נגנים ,טיפול בחיות פעם בחודש בכל מחלקה.

תנאים פיזיים וסביבה
* במקומות ההפעלה קיימים לוחות התמצאות ,לוחות פעילות ,שעון ,וקישוט סביבתי ואקטואלי הכולל תצוגה של
עבודות המטופלים.
* קיימים ארונות או פתרונות אחסון באזור הפעילות.
* קיימות עגלות לניוד ציוד התעסוקה למקומות ההפעלה.

ציוד ואביזרים
* קיים ציוד נלווה הכולל טלוויזיה במסך רחב ,מערכת שמע ו .DVD
* קיימות ערכות נושאים מגוונות עשירות ומתחדשות.
* קיים ציוד לטיפול ברפוי בעיסוק.
* קיים ציוד מגוון ומותאם להפעלה פרטנית וקבוצתית בתעסוקה.

הדרכה ותקשורת
* מתקיימות ישיבות צוות ריפוי בעיסוק ותעסוקה כנדרש .הדיווח משקף עבודה צוותית וחשיבה מקצועית.
* המרפא/ה בעיסוק משתתפ/ת באופן קבוע בישיבות הצוות הרב מקצועי .עדות לכך קיימת ברישומים.
* קיימים רישומים המעידים על קיום פגישות הדרכה פרטנית של המרפאות בעיסוק עם מדריכות התעסוקה.
* שירות הריפוי בעיסוק שותף לתוכנית ההדרכה התוך מוסדית .בחודש יוני  2017העבירה המרפאה בעיסוק
הדרכה בנושא חשיבות התעסוקה .בספטמבר העבירה המרפאה בעיסוק הדרכה בנושא סדים ובאוקטובר הדרכה
בנושא טיפול בבובות.

העשרה ונהלים
* במוסד מתקיימים פרויקטים ,לדוג' "בית קפה" מחלקתי ,במחלקת תשושי נפש ב' .יציאה של כל המחלקות לכותל
המערבי .לאחרונה החלו המרפאות בעיסוק פרויקט אכילה והאכלה .מומלץ לקיים פרויקטים רב צוותיים.
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תחומים הטעונים תיקון ושיפור:
הערכה בקבלת מטופל  -קבלת מטופל חדש ע"י מרפא/ה בעיסוק
* חלק מתוכניות ההתערבות מנוסחות באופן כללי וכוללני ללא התייחסות מספקת לצרכיו וליכולותיו הייחודיים של
כל מטופל.
* יש להקפיד לבצע את כל ההערכות הראשוניות לכל מטופל חדש תוך שבועיים מיום קבלתו למוסד.
* בבדיקה אקראית של רשומות רפואיות ,נמצאו מספר קבלות ראשוניות פתוחות .יש להקפיד על נעילת הדיווחים
לאחר סיום הכתיבה.

ישום תכנית הטיפול
* במחלקת תשושי נפש א' ההתערבות בריפוי בעיסוק מצומצמת .אין עדיין התערבות קבוצתית בריפוי בעיסוק
במחלקות השונות .לדברי מנהלת השירות מתוכננות קבוצות בעתיד הקרוב.
* חשוב להתאים את סביבת המטופל ,הן בחדרו והן בחדר האוכל ,כולל התייחסות לישיבה בזמני הפעילות
והארוחות והתאמת כלי אכילה לכל מטופל ,בהתייחס לצרכיו וליכולויותיו .חשוב להמשיך בהדרכת הצוות המטפל על
אכילה והאכלה מותאמים לכל מטופל.

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
* במחלקת תשושי נפש ב' לא היתה פעילות תעסוקה מונחית במהלך הבוקר ,בשל היעדרות מדריכת התעסוקה.
חשוב ליצור חלופות תעסוקה לזמנים בהם מדריכות נעדרות.
* פעילות התעסוקה שנצפתה במחלקות הסיעודית ותשושי נפש לא התאימה לכל תמהיל המטופלים במחלקות.
במחלקה הסיעודית רוב המטופלים ישבו ללא מעש ,חלקם הגדול רדום .במחלקת תשושי נפש הועברה קבוצה,
שרק חלק מהמטופלים השתתפו בה באופן פעיל .שאר המטופלים ישבו חסרי מעש.
* חשוב שהטלויזיה הפועלת לא תיצור הסחת דעת בזמן פעילות התעסוקה.
* ה SETTING-של סביבת הפעילות בתעסוקה ,במחלקות שניצפו ,לא איפשר הפעלה מיטבית והקשה על נגישות
המדריכה לכל אחד מהמטופלים.
* חלק גדול ממטופלי מחלקת תשושי נפש א' דוברי רוסית ואילו מדריכת התעסוקה לא דוברת את השפה .חשוב
למצוא פתרון לבעיית התקשורת בזמן הפעילות.
* קיים תיעוד של השתתפות המטופלים בפעילות התעסוקתית אך הוא איננו תואם את הנדרש בנהלים.

תנאים פיזיים וסביבה
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* קיים חדר משותף לריפוי בעיסוק ולמדריכות התעסוקה ,המשמש כמשרד בלבד .החדר עמוס מאד ומלוכלך ואינו
מאפשר התערבות טיפולית בריפוי בעיסוק.
* לוח הפעילות במחלקת תשושי נפש א' לא תאם את הפעילות שהתבצעה בפועל במחלקה.
* האווירה בחדרי מטופלים רבים אינה ביתית ,קיימים פריטים אישיים מועטים בחדרי המטופלים.

ציוד ואביזרים
* אין מחשב טיפולי בריפוי בעיסוק.

העשרה ונהלים
* מדריכות התעסוקה לא עברו את הקורס הבסיסי למדריכי תעסוקה בגריאטריה .כל המדריכות ,מלבד אחת ,לא
יצאו בשנים האחרונות לימי עיון ,קורסים או השתלמויות בתחום .לדברי מנהל המוסד  2מדריכות תעסוקות אמורות
לצאת בתקופה הקרובה לימי עיון.

יישום המלצות מבקרה קודמת
* ההתייחסות להמלצות בקרה קודמת הינה חלקית בלבד.

הערות לסיכום:
יש צורך להתאים את פעילות התעסוקה לתמהיל המטופלים המגוון בכל מחלקה בצורה
מיטבית.
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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 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 מקצועיהבטחת 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:
בבי"ח גריאטרי "גני אורה" ישנן  3מחלקות גריאטריות 2 -מחלקות לתשושי נפש
ומחלקה סיעודית.
השטחים הציבוריים נעימים ומאפשרים ביקורי משפחות באווירה נעימה.

כוח אדם:
במוסד עו"ס אחת בהקף של  38ש"ש .העו"ס בעלת וותק מקצועי ומוסדי רב שנים,
בעלת ידע בתחום הגריאטריה.
ביום הבקרה העו"ס נעדרה מהבקרה מפאת חופשת מחלה .העדרות העו"ס הייתה כ3-
שבועות.
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החוזקים בעבודת העבודה סוציאלית:
קבלת מטופל והסתגלות
* מומלץ להמשיך את עבודת הצוות בבדיקת התאמת המטופלים למחלקות השונות.

תצפית חדרים ושטחים ציבוריים
* בחלק מהמחלקות נצפתה האכלת מטופלים מכבדת וסבלנית בהתאם לקצב אכילת המטופל.

פעילות העו"ס בתחום הקבוצתי והקהילתי
* במחלקות הגריאטריות מתקיימים פרוייקטים שונים לרווחת המטופלים ,לדוגמא ,טיפול בבעלי חיים ,טיפול בגינון,
בית קפה עם הכנת עוגיות ע"י המטופלים ועוד.

פעילות העו"ס בנושא "חוק זכויות החולה"
* גימלת דמי הכיס מטופלת באופן מקצועי תוך שמירה על זכויות המטופלים .קיים תיעוד.
* קיימת הקפדה על ביקורי מטופלים השוהים בבתי חולים כללים.
* העו"ס יוזמת ומקדמת נושא מינוי אפוטרופסות למטופלים עם ירידה קוגנטיבית.

פעילות העו"ס בתחום זקנים נפגעי התעמרות
* קיימת פעילות מקצועית הכוללת הדרכות והטמעות לנושא מניעת התעללות ושמירה על זכויות המטופלים.

טיפול בניצולי שואה
* ישנם  5מטופלים ניצולי שואה בכלל מחלקות הבית .העו"ס פועלת למיצוי זכויותהם .מומלץ לתעד פעילות זו
ברשומות המקצועיות.

עבודת הצוות הרב מקצועי
* קיימים שיתופי פעולה מקצועיים בצוות הרב מקצועי.

תחומים הטעונים תיקון ושיפור:
תצפית חדרים ושטחים ציבוריים
* יש לפעול לטיפוח חדרי המטופלים ולשוות להם מראה בייתי נעים.
* מומלץ להקפיד על הגשת האוכל בצורה מכבדת ואסטית .באחת המחלקות נצפתה הגשת ארוחת הבוקר ללא
פליסמנט או מפית על השולחן כך שמכסי המעדנים ,לחם וכו' היו על השולחן החשוף.

פעילות העו"ס בתחום הקבוצתי והקהילתי
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* יש למסד פעילות קבוצתית למטופלים.
* יש למסד מפגש משפחות לבניית תקשורת פתוחה בין הצוות הרב מקצועי והמשפחות.

פעילות העו"ס בנושא "חוק זכויות החולה"
* יש להמשיך ולבנות תוכניות הדרכה והטמעה לצוות הרב מקצועי בנושא שמירה על זכויות המטופלים ושמירה על
איכות הטיפול הראויה.
* מומלץ למסד את נושא התלונות ע"י בניית נוהל פנימי אשר יתאים לצרכי המוסד.

פעילות העו"ס בתחום זקנים נפגעי התעמרות
* על הוועדה לפעול בהתאם לנדרש בנהלי משרד הבריאות הן בעת חשד להתעללות והן לצורך בניית תוכניתו
הדרכה והטמעה.
* יש ליידע את המטופלים ובני משפחותיהם על קיומה של הוועדה המוסדית.

טיפול תומך במטופל ובמשפחה
* מומלץ לקיים חשיבה מקצועית לבניית דרכי עבודה ורצוי לעבור הכשרות בושא זה.

עבודת הצוות הרב מקצועי
* יש להפריד בישיבות הצוות הרב מקצועי בין הדיון לדיווח תחום העבודה סוציאלית
* הדיון לעיתים אינו משקף את כל תחומי ההתערבות בתחום העבודה הסוציאלית
* יש לקיים ישיבות צוות בהתאם לנדרש בנוהל .בבדיקה אקרעית נמצא כי לא נעשתה ישיבה בעת ההעברה פנימית
למחלקה סיעודית.

הבטחת תנאים לעבודת העובד/ת הסוציאלי/ת
* יש לאפשר לעו"ס לצאת לימי עיון והשתלמויות בתחומי גריאטריה שונים.
* הערות לשיפור מבקרה קודמת תוקנו בחלקן בלבד.

ניהול מידע ומעקב  -רשומת מטופל
* תיעוד הרשומות המקצועיות אינו מלא .בבדיקה אקרעית של מספר תיקי מטופלים נצפה תיעוד חסר ושאינו משקף
את מצב המטופל.

ניהול מידע ומעקב  -תיק אפוטרופסות
* מומלץ לעדכן את הרשימה השמית של מטופלים עם כתבי מינוי אפוטרופסות.

ניהול מידע ומעקב  -תיק ריכוז מתנדבים
* לא נצפה תיעוד על עבודת התנדבים.
עמוד  27מתוך 36
רח' יפו  ,86ירושלים ת.ד.
טלפון 02-5314803 :פקס 02-5314804 :דוא"לYUDITH.NEHEMIA@LBJR.HEALTH.GOV.IL :

לשכת בריאות מחוז ירושלים

מעון הורים גני אורה בע"מ ) ( 237D3
אהליאב  29ירושלים
תאריך הבקרה06.11.2017 :
* בריאות הסביבה:

תאריך11.12.2017 :
סימוכין500039713 :

80%

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 וכביסה
הדברה
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
-

תיאור כללי:
תחזוקת הבניין משביע רצון .המכבסה לא עונה לדרישות.
תכנית המטבח לא עונה לדרישות במלואן.

החוזקים בעבודת הבריאות הסביבה:
מערכות אספקת מים קרים וחמים  -מים חמים ומקלחות
* טמפרטורת מים בברזים מתאימה לבטיחות המשתמשים  :תקינה ולפי ההנחיות

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
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הכנת המזון ובישול  -קבלת מזון במוסד ומחסן מזון
* תקינות המצב הפיזי של מחסן/י המזון .יובש ואוורור : .תקין

הכנת המזון ובישול  -נתונים כלליים על מערך הכנת מזון ובישול
* התאמת שיטת הבישול לאישור  :א -תואמת לאישור

תחומים הטעונים תיקון ושיפור:
מערכות אספקת מים קרים וחמים  -אספקת מיי שתיה
* סריקת מתכות במים  :לא תקינה/לא מתבצעת
* נקודות דיגום ותקינות ברזי דיגום  :מצב לא תקין

מערכות אספקת מים קרים וחמים  -מים חמים ומקלחות
* טמפרטורת מים במערכת אספקת מים חמים )עד הברזים( .נדרש  60 - 55מעלות צלסיוס .יעילות סחרור מים
חמים  :לא תקין

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

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

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

איסוף פסולת ופינויה
* איסוף וסילוק פסולת רגילה נעשה בשקית למתקן מוסדר  :מתבצע בחלקו )כפי שמפורט(

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

חדרי האשפוז  -רווחה/צפיפות ,תנאי מגורים
* מצב שירותים ומקלחות  :מותאם ותקין חלקית
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תחזוקת המחלקות  -חדרי כלים וכביסה
* טיפול מחלקתי בכביסה  :תקין חלקית

מכבסה וכביסה
* מצב סביבת העבודה במכבסה  :לא תקין/לא מתאים
* תקינות אזור מיון כביסה ותהליך הטיפול  :לא תקין/לא מתאים
* דרך ואמצעים להעברת כביסה מלוכלכת ונקייה במוסד  :התאמה ותקינות חלקיים

חדרי טיפולים למקצועות הבריאות/פיזיותרפיה
* שמירת היגיינה בחדרי טיפולים  :היגיינה נשמרת חלקית

אספקת מזון למחלקות וחלוקתו  -קבלת המזון במחלקה
* אחראי קבלת מזון במחלקה קיים ,מבקר את איכות המזון והטמפרטורה בקבלה ומתעד  :תקין בחלקו
* אמצעי הגעת מזון ,אחסונו במחלקה ופינוי העגלה/טרמופורטר  :הובלה ואחסון תקין בחלקו
* בדיקת טמפרטורת המזון ותנאי קבלתו במהלך הבקרה  :תקין בחלקו

מטבחון עזר  -מטבח חלוקה
* נקיון ושלמות סביבת העבודה ומשטחי עבודה  :תקין בחלקו
* אמצעי שטיפה ,ייבוש ואחסון כלים וידיים  :תקינים חלקית
* מצב פיזי וטמפרטורה של מקררים ואחסון מזון  :תקין ומתאים חלקית

הכנת המזון ובישול  -נתונים כלליים על מערך הכנת מזון ובישול
* ביצוע בדיקות מזון ,בקרת  HACCP ;GMPבקרת טמפרטורה ע"י העובדים וחיבור מדי טמפרטורה לרשם/מחשב
 :חלקי

תחומים שלא נבדקו/לא רלוונטי:
מערכות אספקת מים קרים וחמים  -אספקת מיי שתיה
* תקינות וחיטוי מאגר מים  :לא נבדק
תחזוקת המחלקות  -חדרי כלים וכביסה
* תקינות חדר כלים סניטריים וכלי ניקיון  :לא נבדק
הערות לסיכום:
 .1יש לבצע סריקת מתכות של שנת .2017
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 .2יש לבצע דיגום מים בנקודות הנדרשות על ידי משרד הבריאות.
 .3נדרש להתקין מז''ח במערכת סגורה-הסקה.
 .4יש לתקן ולחדש ארונות במטבחונים של מחלקות .הליקוי חוזר על עצמו.
 .5יש לשדרג את מכבסה בהתאם לדרישות.
 .6יש להגיש נספח אוורור בחדרים ומחסנים ללא חלונות חיצוניים עם חירוט
תחלופית אוויר צח בשעה.
 .7יש לדאוג לשמירת טמפרטורות מזון עד לסוף ההגשה :מזון חם מעל  65מ''צ,
מזון רק מתחת ל 5 -מ''צ.
 .8יש למדוד טמפרטורות מזון במחלקות לפני ההגשה של כל הארוחות  :בוקר ,
צהריים וערב.
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82%

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 אישיותבמחלקות אשפוז ומתן תרופותמעקבתיקון ליקויים במחלקות אשפוז
בבי"ח שיש בו/אין בו בית מרקחת
 בקרת סמים מסוכנים במחלקה שמירה על סמים במחלקה,פנקס ומרשם ,מתן סם למטופלהזמנתסמים ,טפסי רישום ועריכת בקרה
-

תיאור כללי:
במוסד אין חדר תרופות ייעודי.

כוח אדם:
במוסד מועסק רוקח.
לרוקח אישור רוקח יועץ בתוקף.

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

שירותי רוקחות מוסדיים  -בקרה רוקחית במוסד
* ניהול יומן התערבויות ועדכונו אחת לרבעון :בדיקת אבחנות מול תרופות ,בדיקת מתן בהתאם להנחיות למניעת
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תופעות לוואי ואינטראקציות בין תרופות ,ריסוק מותר וכו'  :ל  50%- 25%מהתיקים
* ביצוע בקרה בכל מחלקה ותיעוד מלא ומפורט של ממצאיה  :אחת לחודש לפחות

שירותי רוקחות מוסדיים  -ספרות מקצועית ומסמכים ישימים
* ספרות מקצועית עדכנית  :באופן חלקי
* מסמכים ישימים  :באופן חלקי

שירותי רוקחות מוסדיים  -תיקון ליקויים
* ביצוע מעקב ותיקון ליקויים מבקרות קודמות  :תיקון חלקי גבוה

אחסון תרופות במחלקות אשפוז
* עגלת טיפולים  -התרופות מוחזקות באריזות מקוריות ובסימון הולם  :באופן חלקי

מתן תרופות במחלקות אשפוז
* הימצאות הנחיות עדכניות  -רשימת טבליות אסורות לכתישה/חציה והזנה אנטרלית  :באופן חלקי
* במחלקה ניתנות תרופות בתזמון ומתן נכון  :באופן חלקי
* כתישה/חציה בהתאם להנחיות  :באופן חלקי
* ביצוע מעקב אחר רמות בדם של תרופות  :באופן חלקי

מעקב תיקון ליקויים במחלקות אשפוז
* ביצוע מעקב ותיקון ליקויים מביקורות קודמות  :תוקן חלקית

הערות לסיכום:
 .1ממליצה על השתתפות בהשתלמויות וקורסים מקצועיים בתחום הפרמקותרפיה.
 .2יש להתקין מאגרי מידע הנגישים לרוקח בכל עת במקום ) מקרומדיקס(.
 .3כותש הכדורים לא נקי .יש לנקות אותו לאחר כל שימוש בין מטופל למטופל.
 .4יש לעדכן רשימת התרופות שאין לחצות או לכתוש.
 .5יש להסדר קלסר ייעודי להודעות החזרה מהשוק .
 .6יש להקפיד על תזמון ומתן נכונים של התרופות  ,נמצא שהתרופה לאקסאדין
ניתנה בבוקר כאשר לפי הנחיות יש לתת אותה בערב .
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נספח ג'
תקן מול מצבה  -כוח אדם מקצועי  -רפואה סיעוד ומקצועות הבריאות
ל 74 -מיטות ברישוי ול 74-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
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

1.04
17.28
0.00
17.28
1.00
25.63
0.75
1.04
0.39
1.40
0.39
6.44
8.34

1.19
18.42
10.00
8.42
1.00
30.00
1.05
0.88
0.49
2.58
0.44
8.80
9.34

0.15
1.14

14.51
6.60

-8.85
0.00
4.37
0.30
-0.15
0.10
1.18
0.05
2.36
1.00

-51.26
0.00
17.05
40.80
-15.00
26.92
84.64
12.82
36.66
12.00

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 74 -מיטות ברישוי ול 74-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

0.67

0.68

0.00

0.02

0.67
0.51
0.51
0.67
2.06
3.50
0.35
0.18
0.67

0.68
0.51
0.51
0.68
2.06
3.50
0.35
0.18
0.68

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
-0.00
-0.00
0.00

0.02
0.00
0.00
0.02
0.00
0.00
-0.05
-0.21
0.02

 6ספק מזון חיצוני  -חלקי .הערות :ארוחת בוקר וערב מבשלים במוסד.

עמוד  35מתוך 36
רח' יפו  ,86ירושלים ת.ד.
טלפון 02-5314803 :פקס 02-5314804 :דוא"לYUDITH.NEHEMIA@LBJR.HEALTH.GOV.IL :

לשכת בריאות מחוז ירושלים

מעון הורים גני אורה בע"מ ) ( 237D3
אהליאב  29ירושלים
תאריך הבקרה06.11.2017 :

תאריך11.12.2017 :
סימוכין500039713 :

נספח ד '
רמת איכות הטיפול
 0.00:מתאריך 26.06.2017:
ניקוד אחרון לפי בקרה אחרונה
35.00
ניקוד מותאם אחרון לפי בקרה אחרונה :
שיוך לפרוגרמה חדשה על פי הצהרת המוסד :
זמן הרישוי טרם הבקרה הנוכחית  6 :חודשים תאריך סיום הרשיון 01.02.2018 :
התאמת המחלקה לתשושי נפש לתנאי המכרז:כן
תאריך הבקרה 06.11.2017 :
התאמת המחלקה לתשושי נפש לתנאי המכרז לפי הבקרה הנוכחית  :לא

ניקוד

אמות מידה לרמת איכות הטיפול
סכום ציוני הבקרה

13.00

בריאות הסביבה

3.00

שיעור אחיות עם קורס על בסיסי בגריאטריה

0.00

שיעור אחיות עם תואר אקדמי

0.00

קורסים\עדכון ידע לצוות

2.00

חת"ש צוות בין  8-24שעות שנתיות

1.00

חת"ש צוות מעל  24שעות שנתיות

0.00

מומחיות רופא הבית

0.00

יועצים

8.00

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

0.00

יש אישור למתן IV

0.00

רישום ע"פ נוהל IV

0.00

רישום ע"פ נוהל  + IVנוכחות אחות מוסמכת בכל משמרת

0.00

רשומה רפואית ממוחשבת לכל המקצועות

2.00

תקשורת רפואית ממוחשבת לכל המקצועות

2.00

סה"כ )ללא משך רישוי(

31.00
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