גירסה 00002:
תאריך ראשון הפצה לאינטרנט21.05.2015 :
תאריך אחרון הפצה לאינטרנט04.06.2015 :

דו"ח בקרה מיום 27.04.2015
במוסד :מוסד נווה הדר ע"י רמת תמיר
בישוב :ירושלים ,מחוז ירושלים

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

לשכת בריאות מחוז ירושלים

תאריך21.05.2015 :

לכבוד
ד"ר פלדמן לנה
מנהל/ת רפואי/ת
מוסד נווה הדר ע"י רמת תמיר )קוד מוסד (237D4
שדרות גולדה מאיר כביש רמות 1
ירושלים 91450

סימוכין500038565 :

ד"ר נכבד/ה,
הנדון :סיכום הבקרה ב"מוסד נווה הדר ע"י רמת תמיר" מיום 27.04.2015
מצ"ב דו"ח הבקרה שנערכה במוסדכם ,ביום .27.04.2015
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.
בברכה,

העתקים:
פרופ' ארנון אפק ,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 יורם לוטן ,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.
ד"ר דורית רובינשטיין ,אחראית ארצית על הסיעוד 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.
גב' אביגייל וייס ,מפקחת ארצית על המעונות ,משרד הרווחה.
עמוד  2מתוך 33
רח' יפו  ,86ירושלים ת.ד.
טלפון 02-5314803 :פקס 02-5314804 :דוא"לYUDITH.NEHEMIA@LBJR.HEALTH.GOV.IL :

לשכת בריאות מחוז ירושלים

דו"ח הבקרה
תאריך21.05.2015 :
מוסד נווה הדר ע"י רמת תמיר ) ( 237D4
שדרות גולדה מאיר כביש רמות  1ירושלים
תאריך הבקרה27.04.2015 :

סימוכין500038565 :

.1

בתאריך  27.04.2015נערכה 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 פלדמן לנה מ.ר.26855.

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.

* פיזיותרפיה

-

גברת קפלון ענת ,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 נדא עליאן. ,

כללי:
המחלקה הסיעודית "נווה הדר" פועלת במבנה של דיור מוגן "רמת תמיר" ,המיועד
בעיקרון לאוכלוסיה דתית-חרדית .למעט הניהול המשותף ,קיימת הפרדה בצוות
המקצועי של המחלקה הסיעודית ושל הדיור המוגן ,יחד עם זאת קיימת תנועה של
מטופלים בין הדיור המוגן למחלקה הסיעודית ולהיפך ,לפי הצורך.
למחלקה התקבלו שתי דיירות מדיור מוגן ,אשר נמצאות במצב סיעודי וזקוקות
להשגחה וטיפול סיעודי באופן זמני ,הדבר מצביע על המחוייבות של הצוות לשלומם
של כלל דיירי הבית.
לבי"ח רישיון ל 30 -מיטות מהן:
סה"כ מיטות במח' סיעודיות:

30

עמוד  3מתוך 33
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לשכת בריאות מחוז ירושלים

תאריך21.05.2015 :

מוסד נווה הדר ע"י רמת תמיר ) ( 237D4
שדרות גולדה מאיר כביש רמות  1ירושלים
תאריך הבקרה27.04.2015 :

סימוכין500038565 :

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

מס'
מס'
שם
מחלקה מיטות מאושפזים
בפועל
במוסד ברישוי
29
30
29
30

מס'
סיעודיים
29
29

מס'
תשושי
נפש
0

מס'
סיעודי
מורכב
0

בבי"ח
מס'
מס'
שיקומים תשושים כללי

0

סה"כ שהו במחלקות  29מאושפזים בפועל.
להלן תמהיל המאושפזים לפי הגורמים המממנים הבאים:
 16מטופלים במימון משרד הבריאות.
 13מטופלים במימון פרטי.

עמוד  4מתוך 33
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0

0

לשכת בריאות מחוז ירושלים

מוסד נווה הדר ע"י רמת תמיר ) ( 237D4
שדרות גולדה מאיר כביש רמות  1ירושלים
תאריך הבקרה27.04.2015 :

תאריך21.05.2015 :
סימוכין500038565 :

מכרז הקודים:
המוסד הצטרף ל"-מכרז הקודים".

פרוגרמה:
המוסד אינו בנוי על פי הפרוגרמה החדשה.

אישור כיבוי אש:
אישור כיבוי אש בתוקף עד תאריך.23.12.2015 :

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.

עמוד  5מתוך 33
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מוסד נווה הדר ע"י רמת תמיר ) ( 237D4
שדרות גולדה מאיר כביש רמות  1ירושלים
תאריך הבקרה27.04.2015 :

תאריך21.05.2015 :
סימוכין500038565 :

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

)(5
כ.טוב מאוד
87-93
X

סיעוד

X

תזונה

X

פיזיותרפיה

X

ריפוי בעיסוק

X

עבודה סוציאלית

X
X

בריאות הסביבה
רוקחות

)(4
טוב
80-86

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

X

עמוד  6מתוך 33
רח' יפו  ,86ירושלים ת.ד.
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)(1
נכשל
0-65

לשכת בריאות מחוז ירושלים

מוסד נווה הדר ע"י רמת תמיר ) ( 237D4
שדרות גולדה מאיר כביש רמות  1ירושלים
תאריך הבקרה27.04.2015 :

תאריך21.05.2015 :
סימוכין500038565 :

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

* רפואה91% :
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
* רופאת הבית מנוסה מאוד בתחום ומכירה היטב את המטופלים ואת בעיותהם.
* במסוד יש קלינאי תקשורת.
* למוסד יש יועץ בפסכיאטריה.
* המנהלת הרפואית מומחית בגריאטריה.

עבודת המנהל הרפואי
* היערכות מוסדית להתמודדות עם זיהומים  :קיום נוהל פנימי
* תכנון ויישום "הבטחת השגחה רפואית בכל היממה") .זמינות ותיעוד;כוננות/תורנות(  :יישום תקין
* הסדר ייעוץ רפואי )לא גריאטרי(  :קבוע
* הסדר יועץ גריאטרי  :קיים
עמוד  7מתוך 33
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לשכת בריאות מחוז ירושלים

מוסד נווה הדר ע"י רמת תמיר ) ( 237D4
שדרות גולדה מאיר כביש רמות  1ירושלים
תאריך הבקרה27.04.2015 :

תאריך21.05.2015 :
סימוכין500038565 :

* תעוד הייעוצים בתחום גריאטריה  :מלא

תחומים הטעונים תיקון ושיפור:
כללי
* יש להגביר את תדירות ישיבות הצוות.
* רופאת הבית לא התמחות בתחום )אם כי לאחר השתלמות עדכנית(.
* יש לעדכן אבחנות בהתאם למתרחש בזמן אמת.

עבודת המנהל הרפואי
* אמצעים לעדכון ידע בתחום הפנימית והגריאטריה  :חלקי
* יישום התחומים לשיפור מהבקרה הקודמת  :חלקי

קשר עם משפחות
* דיון בקבלה/תקופתי ,על מצבי סוף החיים ,קיום הנחיות מקדימות  :חלקי )או ללא תיעוד(

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

עמוד  8מתוך 33
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לשכת בריאות מחוז ירושלים

מוסד נווה הדר ע"י רמת תמיר ) ( 237D4
שדרות גולדה מאיר כביש רמות  1ירושלים
תאריך הבקרה27.04.2015 :
* טיפול סיעודי:

תאריך21.05.2015 :
סימוכין500038565 :

90%

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

תיאור כללי:
המחלקה הסיעודית מרווחת ,אסטטית ,מוארת ומאווררת .רמת הניקיון והתחזוקה
טובים.
רוב חדרי הדיירים מועדים ל 2-מטופלים ,גדולים ומאפשרים הוספת פרטי ריהוט
אישי ,דבר שמחזק את האווירה הביתית והחמה .ביום הבקרה המטופלים נצפו לבושים
בביגוד אישי ,נקי ותואם לעונה .חלקם סיימו את ארוחת הבוקר וחלקם היו
בעיצומה .במחלקה מעודדים את המטופלים לאכול בכוחות עצמם ע''מ לשמר את
היכולות הקיימות.
אנשי הצוות הסיעודי נצפו לבושים מדים נקיים ועונדים תגי זיהו.
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מוסד נווה הדר ע"י רמת תמיר ) ( 237D4
שדרות גולדה מאיר כביש רמות  1ירושלים
תאריך הבקרה27.04.2015 :

תאריך21.05.2015 :
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כוח אדם:
מנהלת הסיעוד הינה אחות מוסמכת בעלת תואר שני בתחום מינהל מערכות בריאות עם
התמחות בגריאטריה ,בעלת ידע רב וניסיון ארוך ,עוסקת בתחום גריאטריה וניהול
צוות סיעודי.
אחות אחראית מחלקה ,הינה אחות מוסמכת מסורה ,מקצועית ואחראית ,בעלת יכולת
גבוהה.
צוות סיעודי -אחיות ומטופלים עומדים בדרישת התקן.

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.
* קיים צוות יציב ותחלופת הצוות נמוכה.
* קיימים תהליכי בקרה פנימיים תקופתיים הנעשים באופן שיטתי ומובנה.
* במחלקה נערכות בקרות פנימיות לצורך הערכת איכות הטיפול ועמידה בסטנדרטים מקצועים גבוהים.

כוח אדם
* האח/ות הראשי/ת בעלת ידע וניסיון מקצועי בתחום גריאטריה.
* קיים צוות יציב ותחלופת הצוות נמוכה.
* צוות סיעוד הבכיר המורכב ממנהלת הסיעוד ואחות אחראית מחלקה ,מוביל תהליכי עבודה בסיעוד ,קידום איכות
הטיפול הסיעודי ולרווחת חיים של המטופלים.

קשר עם המשפחה
* נמצא תיעוד על שיחות יזומות שנערכות עם בני משפחה בנושאים שונים ,בתדירות שונה ובהתאם לצרכי המטופל
ומשפחתו.

עדכון מקצועי
* הוקמו ועדות מקצועיות בנושאים שונים.
* מתקיימת פעילות חת"ש בהיקף רחב.
* מנהלת הסיעוד בעלת קורסים נאמני נושא בשלושה תחומים .מבילה נושאי מניעת זיהומים וכאב במחלקה המצוי
בשלב של תצפית ,הדרכה ובניית נהל מניעת זיהומים.
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מוסד נווה הדר ע"י רמת תמיר ) ( 237D4
שדרות גולדה מאיר כביש רמות  1ירושלים
תאריך הבקרה27.04.2015 :

תאריך21.05.2015 :
סימוכין500038565 :

זכויות החולה
* מתקיימת פעילות חברתית מחוץ למוסד אשר תורמת לשיפור איכות חיי המטופלים.

תחומים הטעונים תיקון ושיפור:
מעקב סיעודי
* מעקב אחר הבעיות שזוהו והמשך טיפולן לוקה בחסר.
* במספר תיקים נמצא חסר דווח על מצב המטופלים המקבלים טיפול אנלגטי ,סיבת השינו בטיפול התרופתי ודווח
על מעקב בהמשך.

תקשורת
* יש לשפר את התיעוד וזמינות ההנחיות בין אנשי צוות רב מקצועי ,כדי לאפשר העברת מידע בין הצוותים באופן
יעיל .בפועל לא ניתן לראות את המידע מעבר ל 24-שעות אחורה.

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

שמירת שלמות העור
* תוכנית שינוי תנוחה מתבצעת בשעות הלילה בלבד ,יש להתייחס ולבצע שינוי תנוחה לפי הצורך של מטופלים
המוגבלים בתנוחה במשך היום ולתעד ברישום הסיעודי.

תנועתיות ותנוחה
* במחלרה יש  12מטופלים עם הגבלות פיזיות .מומלץ לדון על כל הגבלה פיזית בנפרד ,ולבדוק אפשרות להוריד
או לשנות הגבלה .מומלץ לקיים חשיבה על אפשרות לשינוי הגבלות התנועה של המטופלים.

עדכון מקצועי
* יש להעלות את מודעות הצוות לנושא כאב.

טיפול בכאב
* יש להקפיד ולהשתמש בכלי אומדן כאב התואם את מצבו התקשורתי של המטופל.
* 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.
* יש להעלות את מודעות הצוות לנושא כאב.
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שדרות גולדה מאיר כביש רמות  1ירושלים
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* תזונה:

תאריך21.05.2015 :
סימוכין500038565 :

92%

הבקרה בתחום התזונה כללה את הנושאים הבאים:
כללי
כח אדם
איכות ובטיחות המזון
בדיקת התפריט השבועי  -רישום מול יישום
גודלי מנה/גיוון
רשומות מחלקתיות
הגשת ארוחות צהריים  -תצפית
התנהלות הטיפול התזונתי למטופל חדש  -תיעוד ברשומה התזונתית
התנהלות הטיפול התזונתי למטופל במצב תזונתי לא תקין  -תיעוד ומעקב
יישום והלימה
-

כוח אדם:
הדיאטן וותיק במקצוע ובמוסד ,עובד פעמיים בשבוע ,סה"כ  6ש"ש.

החוזקים בעבודת התזונה:
כללי
* הדיאטן יצא להשתלמות בתחום תזונה בגריאטריה.
* הדיאטן לוקח חלק פעיל בתוכנית החת"ש במחלקה.
* מתוכנן פרויקט רב תחומי בנושא האכילה הכולל :פיזיוטרפיה ,ריפוי בעיסוק ותזונה.

איכות ובטיחות המזון
* קיימת תוכנית עבודה שנתית מפורטת.

הגשת ארוחות צהריים  -תצפית
* בישול מגוון בסגנון ביתי ,הגשה אסטטית ,כמות מתאימה.
* חדר האוכל במחלקה מואר ומאוורר דבר המעודד את הדיירים לאכילה.
* המטבח המבשל במוסד מאפשר שינויים מיידים והתייחסות לבקשות הדיירים ובני משפחותיהם.
* האכלת המטופלים מתבצעת באופן מכובד ובסבלנות.

התנהלות הטיפול התזונתי מטופל במצב תזונתי לא תקין  -תיעוד ומעקב
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* ניכרת חשיבה והתייחסות קלינית למצב המטופל.

תחומים הטעונים תיקון ושיפור:
איכות ובטיחות המזון
* זמני הארוחות יהיו קבועים והפער בין ארוחת הערב לבין ארוחת הבוקר לא יעלה על  13שעות.
* על חישוב התפריט להתבסס על אסופת מתכונים שעל פיה מכינים בפועל את המזון.
* יש להתעדכן בנהלי התזונה החדשים ולפעול בהתאם )בעיקר ארוחות ארבע(.
* יש למצוא פתרון לשמור על חום הדייסה בארוחת בוקר והבלנדר בצהריים.
* בתצפית בארוחות נראה כי הפער בין ארוחת הבוקר לארוחת הצהריים קטן .יש למצוא פתרון לנושא זה.

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

גודלי מנה/גיוון
* יש לתת מענה למנה חמה טחונה בארוחת הערב ,וכן לציין בתפריט את המנה לטחינה.
*

רשומות מחלקתיות
* טופס/מחברת לתיעוד תקשורת רב מקצועית  :חלקי  -תקשורת ממוחשבת ,בשלב של תהליך הטמעה.
* מומלץ לקבל הדרכה בהפעלת תוכנת"אבות" ,כך שאפשר יהיה להשתמש בתוכנה באופן אופטימלי ויעיל.
* בבדיקת מספר תיקים ,ניכר כי יש לדיאטן התייחסות קלינית למצב המטופל ,יחד עם זאת יש לפרט בגיליון
התזונה את השיקולים המקצועיים בקביעת תוכנית הטיפול והמלצות התזונה.

התנהלות הטיפול התזונתי מטופל חדש  -תיעוד ברשומה התזונתית
* מתן מולטי וויטמין יעודי  :חלקי  -לא כל המטופלים מקבלים.

התנהלות הטיפול התזונתי מטופל במצב תזונתי לא תקין  -תיעוד ומעקב
* תיעוד סיכום ישיבת צוות רב מקצועית בגיליון התזונה  :חלקי  -יש רישום בתיק הנייר ,טרם בתיקים הממוחשבים.
* על הדיאטן להקפיד לפרט בכל תוכנית תזונה למטופל את ההרכב התזונתי של הדיאטה האישית תוך השוואתו
למומלץ עם פירוט הקריטריונים לקביעת ההרכב ממומלץ.
* בתיעוד מצב תזונתי לא תקין של מטופל ,נדרש לפרט מהי האבחנה התזונתית/רפואית שבגינה המטופל במצב
תזונתי לא תקין.
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* פיזיותרפיה:
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90%

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

תיאור כללי:
בבית החולים קיימת מחלקה סיעודית אחת.

כוח אדם:
בבית החולים יש שתי פיזיותרפיסטיות ,שלושה ימים בשבוע ,בסך כולל של 29.5
שעות שבועיות.

החוזקים בעבודת הפיזיותרפיה:
ארגון השרות
* קיים רישום מרוכז של הטיפולים הניתנים מידי יום.
* מתקיימות ישיבות צוות בשרות הפיזיותרפיה.
* מתקיים פרויקט אכילה בשיתוף עם תזונאי ,קלינאי תקשורת ומרפאה בעיסוק.

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

טיפול בקבוצה
* סווג המטופלים בקבוצה נקבע ע"פ מדדים מובנים ומוגדרים.
* ניתן טיפול בקבוצה באופן קבוע פעמיים בשבוע.

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

טכנולוגיה לישיבה וניידות
* הפיזיותרפיסטית מעורבת בהחלטות על שימוש באמצעי הגבלה.
* הפיזיותרפיסטית מעורבת בהמלצה/הזמנה של ציוד.
* מנהלת השירות בעלת הכשרה בנושא טכנולוגיה לישיבה וניידות.

הדרכה ,השתלמות ותקשורת בין צוותית
* נמצא תיעוד לקיומה של הדרכה מובנית לכל הצוות.
* הדרכת עובד חדש מתועדת ומאושרת בחתימתו על גבי טופס ייעודי.
* הפיזיותרפיסטים ,ע"פ תפקידם ,משתתפים בישיבות צוות רב תחומיות.
* מתקיימת רשימת הליכה חתומה בפועל.

תחומים הטעונים תיקון ושיפור:
מעקב פיזיקאלי ותיעוד הערכה תקופתית
* יש להקפיד ולרשום את תוכנית הטיפול בכל מעקב והערכה תקופתית.

טכנולוגיה לישיבה וניידות
* להמשיך ולהתאים את גובה השולחנות לצרכי המטופלים ,על מנת לאפשר מיצוי היכולת התפקודית של כל
מטופל.
* להקפיד על התאמה של כסא הגלגלים והאביזרים הנלווים לצרכי המטופלים.
* יש להמשיך ולקיים דיון בהגבלות מטופלים בכיסאות גלגלים ,תוך שאיפה לצמצם את השימוש באמצעי הגבלה
פיזיים.

תנאים פיזיים
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* חדר הפיזיותרפיה נימצא במחלקה ,ממוקם במקלט ללא חלונות וללא איוורור מספק )הערה חוזרת(.

ציוד טיפולי
* להשלים ציוד טיפולי כנידרש בנוהל.

הערות לסיכום:
העבודה בשרות הפיזיותרפיה מתנהלת באופן מאורגן ,יעיל וברמה מקצועית גבוהה.
הפיזיותרפיסטיות משקיעות מאמצים על מנת לספק שירות פיזיותרפי מיטבי.
לאפשר ולעודד את הצוות לצאת להשתלמויות מקצועיות בתחום הגריאטריה.
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* ריפוי בעיסוק:
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93%

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:
ריפוי בעיסוק -במוסד מרפאה בעיסוק אחת ,שמשמשת מנהלת השירות ,בעלת תואר
ראשון בריפוי בעיסוק עם ותק של  3שנים במקצוע ובמוסד .עובדת יום בשבוע 7
ש"ש ופעמיים בחודש מגיעה למספר שעות לישיבת צוות רב מקצועית ולישיבת צוות
עם מדריכות התעסוקה.
תעסוקה -במוסד  3מדריכות תעסוקה .שתיים ותיקות ובוגרות הקורס הבסיסי
למדריכות תעסוקה ומדריכה אחת חדשה ,שעובדת במקום כחצי שנה .הן עובדות בחלקי
משרה שונים בשעות הבוקר ו/או אחה"צ 5 ,ימים בשבוע .בימי שישי עובדות
המדריכות ברוטציה .סה"כ  27.50ש"ש.

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.
* ההערכה מתבצעת כנדרש .כוללת אבחון מוטורי וסנסורי ,אבחון קוגניטיבי והערכת .A.D.L
* תחום הריפוי בעיסוק ממוחשב בתוכנת "אבות" .כל הקבלות והדיווחים מתבצעים במחשב .הקבלות שבוצעו טרום
המיחשוב מתועדות ברשומות הידניות .התקשורת בין אנשי הצוות ממוחשבת באופן חלקי .קיימות בשימוש גם
מחברות קשר.
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הערכת מעקב בקבלת מטופל
* מתבצעות הערכות חוזרות לכלל המטופלים כנדרש בנהלים.

ישום תכנית הטיפול
* ההתערבות הטיפולית בריפוי בעיסוק כוללת התערבויות ארוכות טווח וטיפולים קצרי מועד ,התאמות סדים,
תצפיות אכילה והתאמת פעילות .כמו כן מקיימת המרפאה בעיסוק קבוצת  .TIME SLIPSקיים תיעוד ודיווח
כנדרש.
* ניכרת הפעלת שיקול הדעת של המרפאה בעיסוק בבחירת מיקוד הטיפול.

הכרת מטופל חדש ע"י מדריכ/ת תעסוקה
* מדריכת התעסוקה מקיימת הליך היכרות עם כל המטופלים .קיים תיעוד כנדרש הכולל פרטים אישיים ,תחומי
עניין והתרשמות כללית.

פעילות בתעסוקה
* הפעילות בתעסוקה מתקיימת  6בקרים בשבוע ו 5-פעמים בשבוע גם בשעות אחה"צ .הפעילות כוללת הפעלה
פרטנית וקבוצתית ,כמו תפילה ,אקטואליה ,התעמלות ,יצירה ,קבוצת נושא ,גריית חושים ,אפיה ,גינון ועוד .קיים
תיעוד על הפעילות ,כנדרש בנהלים המעודכנים.
* קיימת התאמה אישית של פעילות פרטנית ,גם למטופלים עם יכולות מועטות.

תנאים פיזיים וסביבה
* קיים חדר רפוי בעיסוק המשמש לצרכי ביצוע ההתערבות וכן משמש כמשרד.
* התעסוקה מתקיימת בחדר האוכל שהינו מואר ,מרווח ,מאובזר ומתאים לצורך הפעלה.
* בנוסף קיים חדר המשמש את מדריכות התעסוקה כחדר עבודה וכן משמש לצורך אחסון ציוד התעסוקה.
* קיימת אווירה נעימה וביתית בחדרי המטופלים.
* במקומות הפעילות קיימים לוחות התמצאות בעברית וברוסית ,לוח פעילות שבועי וכן לוח פעילות יומי נייד .במקום
נמצא גם שעון גדול וקישוט סביבתי ואקטואלי ,הכולל תצוגת עבודות המטופלים.

ציוד ואביזרים
* קיים ציוד נלווה הכולל טלוויזיה במסך רחב ,מערכת שמע ו .DVD
* קיימות ערכות נושאים מגוונות עשירות ומתחדשות.
* קיים ציוד ריפוי בעיסוק ,הכולל אמצעי הערכה ,ציוד לטיפול סנסומוטורי וקוגניטיבי ,סדים ,מחשב נייח ומחשב נייד.
המחשבים מחוברים לרשת האינטרנט.
* קיים ציוד עשיר ,מגוון ומותאם להפעלה פרטנית וקבוצתית בתעסוקה .חלק מאמצעי ההפעלה יוצרו ע"י צוות
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המדריכות ,בהדרכת המרפאה בעיסוק והם מותאמים לצורכי המטופלים במחלקה.

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.
* שירות הריפוי בעיסוק משתתף בתוכנית ההדרכה התוך מוסדית .בחודש ינואר  2015העבירה המרפאה בעיסוק
הדרכה בנושא תקשורת לא מילולית.
* המרפאה בעיסוק הדריכה סטודנטים לריפוי בעיסוק בימי תצפיות במוסד.

העשרה ונהלים
* המרפאה בעיסוק סיימה חטיבת "היבטים רפואיים" בקורס העל בסיסי .משתתפת באופן קבוע בקבוצת הדרכה
של מספר מרפאות בעיסוק במוסדות גריאטריים והשתתפה במספר ימי עיון בתחום הגריאטרי.
* שתי מדריכות התעסוקה הותיקות בוגרות הקורס הבסיסי למדריכות תעסוקה בגריאטריה .המדריכה הראשית
השתתפה השנה בהשתלמות במכון הגריאטרי ביד שרה .שתיהן השתתפו בימי עיון בתחום הגריאטרי.
* בחודש מרץ  2015החל פרויקט אכילה והאכלה בשיתוף שירות התזונה ופיזיותרפיה .בחודש האחרון החל
פרויקט "מוזיקה וזיכרון" בשיתוף עמותת "בנעלי הזולת" ,המיועד בעיקר למטופלים מעוטי היכולת .בתעסוקה
מתקיימים מספר פרוייקטים כמו "עדות ועמים"" ,סיפורי חיים" ועוד.

יישום המלצות מבקרה קודמת
* קיימת התייחסות מלאה מצד אנשי המקצוע והנהלת המוסד להמלצות מבקרה קודמת.

תחומים הטעונים תיקון ושיפור:
הערכה בקבלת מטופל  -קבלת מטופל חדש ע"י מרפא/ה בעיסוק
* יש להקפיד על דיווח מקיף ומלא בקבלה הראשונית בכל התחומים הנבדקים ,כמו התחום הקוגניטיבי ,המוטורי-
סנסורי וכדו'.
* חשוב להקפיד על כתיבת מטרות הטיפול ותוכנית הטיפול באופן מקצועי וממצה ,הן בקבלה הראשונית והן
בהערכה החוזרת.

ישום תכנית הטיפול
* חשוב ליצור טופס מעקב על הרכבת הסדים לכל המטופלים ,גם בימים בהם המרפאה בעיסוק לא נוכחת
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במחלקה.

פעילות בתעסוקה
* בימים שלישי ושישי מתחילה פעילות התעסוקה בשעה  .10:00מומלץ להתחיל את הפעילות בשעה מוקדמת
יותר ,בכדי לנצל את שעות הערות של המטופלים.

ציוד ואביזרים
* חשוב להשלים ציוד ריפוי בעיסוק עפ"י רשימת הציוד הנדרש למחלקה ,בעיקר אביזרי עזר החסרים.
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93%

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:
המחלקה הסיעודית נמצאת בקומת הקרקע של הדיור המוגן "רמת תמיר" ,הכניסה
למחלקה פרטית ,והצוות המטפל נפרד מיחידת הדיור המוגן.
במחלקה ישנם  29מטופלים.
המחלקה נעימה ,מאירת פנים ומותאמת ,הן למטופלים והן למשפחות.

כוח אדם:
במחלקה ישנה עובדת סוציאלית אחת בהיקף של  50%משרה בפריסת ימים א-ב-ג-ה
בשעות הבוקר ואחר הצהרים.
העובדת הסוציאלית בעלת וותק מקצועי של  25שנה וותק מוסדי כ 10-שנים.
העובדת הסוציאלית בעלת ידע בתחום הגריאטריה.
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החוזקים בעבודת העבודה סוציאלית:
קבלת מטופל והסתגלות
* מושם דגש על הנגשת המידע אודות המחלקה בשלב הקליטה ובזמן ההסתגלות.

פעילות מקצועית של העובד הסוציאלי
* העובדת הסוציאלית מכירה את המטופלים ודואגת למילוי צרכיהם ברגישות רבה.
* העובדת הסוציאלית פועלת למתן מענה למטופלים תוך פרק זמן סביר.

שביעות רצון המטופל
* בשיחה עם מטופלים ,הביעו שביעות רצון מהטיפול הניתן במחלקה ומיחס הצוות הרב מקצועי.

תצפית חדרים ושטחים ציבוריים
* השטחים הציבוריים מאירים פנים וקיימת התייחסות לכל הפרטים ,על מנת ליצור אווירה נעימה וחמה.
* חדרי המטופלים מסודרים ואף הם נעימים ובעלי מראה בייתי.
* ביום הבקרה ,ניצפו אמצעים לשמירה על פרטיות המטופלים בעת הטיפול האישי.

פעילות העו"ס בתחום הקבוצתי והקהילתי
* העובדת הסוציאלית מקיימת קבוצה לבנות זוג .התיעוד מקצועי ומשקף את מהלך הקבוצה.
* במחלקה קיים וועד משפחות ליצירת שיתוף פעולה הדוק יותר עם הצוות הרב המקצועי.
* קיימת תוכנית התנדבותית הכוללת פעילות קבוצתית ופעילות פרטנית ע"י מתנדבים קבועים ומתנדבים המגיעים
על בסיס חד פעמי .תיעוד עבודת המתנדבים כולל דיווחים פרטניים ,התרשמות המתנדבים ומטרת ההתנדבות.
העובדת הסוציאלית מקיימת הדרכות למתנדבים בתחיל השנה ובמהלכה.

פעילות העו"ס בנושא "חוק זכויות החולה"
* העובדת הסוציאלית מקדמת את נושא יפוי כח לפי חוק זכויות החולה למטופלים צלולים ופועלת להעלאת
המודעות בנושא.
* נושא דמי הכיס למטופלים זכאים מתבצעת באופן מקצועי ומתועד עפ"י הנדרש.
* העובדת הסוציאלית יוזמת ומקדמת נושא מינוי אפוטרופסות בהתאם למצבו של המטופל .במקרים בהם קיים
קושי בשיתוף פעולה ,עם משפחות העובדת הסוציאלית פועלת בשיתוף פעולה עם גורמים בקהילה.

פעילות העו"ס בתחום זקנים נפגעי התעמרות
* העובדת הסוציאלית פועלת להעלאת מודעות הצוות הרב מקצועי לנושא מניעת התעמרות.
* הוועדה המוסדית מתכנסת לדיונים במקרים פרטניים .תיעוד מתבצע באופן מקצועי.
* ראוי לציון ,מפגש משפחות בנושא מניעת התעמרות ופעילות הוועדה המוסדית.
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טיפול בניצולי שואה
* העובדת הסוציאלית פועלת למימוש זכויות המטפולים בנושא זה .קיימת רשימה מסודרת על התשלומים של כל
אחד מהמטופלים והאם זכאי למיצוי זכויות נוסף.

עבודת הצוות הרב מקצועי
* מתקיימים שיתופי פעולה מקצועיים בין חברי הצוות הרב מקצועי.
* תיעוד תחום העבודה סוציאלית משקף באופן מקצועי את מצבו של המטופל בזמן אמת.

הבטחת תנאים לעבודת העובד/ת הסוציאלי/ת
* יש לציין התייחסות להערות מבקרה קודמת.
* העובדת הסוציאלית משתתפת בימי עיון ובהשתלמויות בתחום הגריאטריה ,יש להמשיך ולעודד יציאתה ללמידה
והעשרת הידע בתחום הגריאטריה.

ניהול מידע ומעקב  -רשומת מטופל
* תיעוד הקבלות הסוציאלי הינו מקצועי ומשקף את מצבו של המטופל עם הגעתו למוסד ,כולל דגש על סיבת
המעבר ,קשרי משפחה.
* העובדת הסוציאלית מתעדת באופן שוטף ורציף את מצב המטופל ונושאים חשובים לטיפול.

ניהול מידע ומעקב  -תיק אפוטרופסות
* קיים קלסר ייעודי הכולל צווי מינוי אפוטרופסות תקפים.

ניהול מידע ומעקב  -תיק ריכוז מתנדבים
* קיים קלסר ייעודי לעבודת המתנדבים ,אשר מתועדים בו באופן מקצועי עבודת המתנדבים וההדרכות השונות
שלהם.

שביעות רצון משפחות
* בשיחה עם אשת מטופל ,הביעה שביעות רצון רבה מהיחס הניתן במחלקה של כלל הצוות הרב מקצועי.

תחומים הטעונים תיקון ושיפור:
פעילות מקצועית של העובד הסוציאלי
* על העובדת הסוציאלית להתעדכן באופן רציף בביקורי המשפחות את המטופלים .בבדיקה אקראית ,נמצא כי
העובדת הסוציאלית לא היתה מעודכנת לגבי ביקורי משפחה אצל מטופל שהיה צורך חשוב בידיעה זו.
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פעילות העו"ס בנושא "חוק זכויות החולה"
* יש לקיים הדרכות והטמעות לצוות הרב מקצועי בנושא זכויות מטופלים.

פעילות העו"ס בתחום זקנים נפגעי התעמרות
* יש לקיים במסגרת הוועדות המוסדיות למניעת התעמרות ,דיונים לעלאת מודעות ,בניית תוכניות והטמעה בנושא.

עבודת הצוות הרב מקצועי
* יש להמשיך ולקיים את ישיבות הצוות הרב מקצועי על פי התדירות הנדרשת ,עפ"י נוהל ,בפרט בעת קבלת
מטופלים חדשים ,אירועים חריגים חוזרים.
* מומלץ לקיים באופן קבוע ישיבות צוות בכיר לדיונים בנושאים מערכתיים.

הבטחת תנאים לעבודת העובד/ת הסוציאלי/ת
* מומלץ כי העובדת ,הסוציאלית תתעדכן באופן קבוע בנהלי משרד הבריאות הן בתחום עבודה סוציאלית והן בנהלי
רוחב רלוונטיים.

ניהול מידע ומעקב  -תיק אפוטרופסות
* יש להקפיד על שליחת העתק צו מינוי אפוטרופסות ללשכת הבריאות.

הערות לסיכום:
תחום העבודה הסוציאלית מתבצע באופן מקצועי.
קיימת הבנה והכלה של העובדת הסוציאלית את פניות המטופלים ובני משפחותיהם.
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84%

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 לצוותמכבסה 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:
רמת הניקיון במחלקה טובה.

החוזקים בעבודת הבריאות הסביבה:
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  -הותקן מחליף חום לפני כחודש .יש להגיש
תכנית לבדיקתנו.
* טמפרטורת מים במערכת אספקת מים חמים )עד הברזים( .נדרש  60 - 55מעלות צלסיוס .יעילות סחרור מים
חמים  :תקין ולפי ההנחיות  64 -מ''צ.

בטיחות ומפגעי בטיחות
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* אישור כיבוי אש תקף מרשות לכבאות  :תקף במלואו והוצג  -מיום .23.12.14
* מערכת החשמל נבדקה ע"י חשמלאי מוסמך והאישור תקף  :בוצע והוצג אשור תקף  -מיום .15.04.15
* קיימת מדבקה תקפה המאשרת ביקורת מעליות  :קיים ותקף  -עד ליום .10.08.15

מתקנים לצוות
* שירותי צוות ,כיורים ,מקלחות ומלתחות ומצב התברואי בהם  :קיים ,תקין ומתאים לדרישות  -חסר אוורור
בחדרים.

מטבחון עזר  -מטבח חלוקה
* נקיון ושלמות סביבת העבודה ומשטחי עבודה  :תקין במלואו  -גובה נמוך מהנדרש.
* התאמה ותקינות אוורור ותאורה  :תקינים ומתאימים  -יש להגיש נספח אוורור של המטבחון.

תחומים הטעונים תיקון ושיפור:
מערכות אספקת מים קרים וחמים  -מים חמים ומקלחות
* טמפרטורת מים בברזים מתאימה לבטיחות המשתמשים  :לא תקין  52 -מ''צ .אין ברזי וויסות

איסוף פסולת ופינויה
* פינוי פסולת זיהומית .מבוצע כדין ע"י קבלן מורשה  :מתבצע בחלקו )כמפורט(  -טרם קיבלנו חוזה כנדרש.

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 נוהל מתוקן.

מכבסה וכביסה
* מצב סביבת העבודה במכבסה  :לא תקין/לא מתאים  -מכבסה שלא נמצאת במחלקה לא עונה לדרישות

חדרי טיפולים למקצועות הבריאות/פיזיותרפיה
* שמירת היגיינה בחדרי טיפולים  :היגיינה נשמרת חלקית  -חסר אוורור .יש להגיש נספח אוורור על ידי מהנדס
אוורור.

אספקת מזון למחלקות וחלוקתו  -קבלת המזון במחלקה
* אחראי קבלת מזון במחלקה קיים ,מבקר את איכות המזון והטמפרטורה בקבלה ומתעד  :תקין בחלקו  -טרם
קיבלנו רישום הנדרש-טמפרטורת מזון המוגש בארוחות בוקר ,צהריים וערב.
* בדיקת טמפרטורת המזון ותנאי קבלתו במהלך הבקרה  :תקין בחלקו  -חלק מהטמפרטורות לא היו
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תקינות:ארוחת בוקר-דייסה 45-מ''צ ,ארוחת צהריים -שניצל 54-מ''צ ,בלנדר בשרי 45 -

מטבחון עזר  -מטבח חלוקה
* אמצעי שטיפה ,ייבוש ואחסון כלים וידיים  :תקינים חלקית  -חוסר מנדפי יבוש ,הליקוי חוזר על עצמו.
* מצב פיזי וטמפרטורה של מקררים ואחסון מזון  :תקין ומתאים חלקית  -אין רישום טמפרטורת המקרר.

הכנת המזון ובישול  -קבלת מזון במוסד ומחסן מזון
* קיום ותקינות יחידות קירור ,טמפרטורת המזון במקרר ורישומה  :חלקי  -טרם הוגש רישום.

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

תחומים שלא נבדקו/לא רלוונטי:
מערכות אספקת מים קרים וחמים  -אספקת מיי שתיה
* תקינות וחיטוי מאגר מים  :לא נבדק
מערכות קירור וחימום אויר
* מערכת קירור אויר תקינה ונקייה .הטמפרטורה בחדרים ובשטחים ציבוריים לפי ההנחיות  :לא נבדק
הערות לסיכום:
 .1יש לתקן את כל הליקויים המפורטים בכלי הבקרה.
 .2בבניין אין מאגר מים לשעת חירום .זאת בניגוד לחוזר ראש שירות הציבור
)הנחיות לפיקוח על מוסדות רפואיים  -פרק מים(.
 .3טרם בוצעו בדיקות לגיונלה לשנים .2015 ,2014
 .4טרם בוצעו סריקת מתכות.
 .5טרם קיבלנו חוזה הנדרש בנושא פינוי פסולת זיהומית.
 .6יש לבצע רישום של טמפרטורות מזון הנדרשים בכלי בקרה.
 .7יש להגיש נוהל טיפול בגוף האדם לא רפואי.
 .8טמפרטורת המים בנקודות קצה גבוהה מהנדרש .יש לדאוג להתקנת ברזי וויסות
בנקודות קצה.
 .9יש להגיש נספח אוורור על ידי מהנדס אוורור של כל החדרים והשטחים ללא
חלונות.
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92%

הבקרה בתחום הרוקחות כללה את הנושאים הבאים:
כללי
כוח אדם
פעילות הרוקח/ת במוסד
חדר שירותי רוקחות במוסד
רכש תרופות במוסד ,ניהולן ,אחסונן וביעור תרופות
ניהול סמים ע"י הרוקח
בקרה רוקחית ומעקב תיקון ליקויים
ספרות מקצועית ומסמכים ישימים
אחסון תרופות במחלקות אשפוז
תרופות אישיות במחלקות אשפוז ומתן תרופות
מעקב תיקון ליקויים במחלקות אשפוז
בקרת סמים מסוכנים במחלקה בבי"ח שיש בו/אין בו בית מרקחת
שמירה על סמים במחלקה ,פנקס ומרשם ,מתן סם למטופל
הזמנת סמים ,טפסי רישום ועריכת בקרה
-

תיאור כללי:
התרופות מסודרות בארון נעול בתוך חדר הטיפולים ליד עמדת האחות.

כוח אדם:
במקום מועסקת רוקחת במסגרת ייעוץ בהיקף משרה של  2.5שעות שבועיות.
לרוקחת יש אישור מהרוקח המחוזי .היקף המשרה עונה לדרישות.

החוזקים בעבודת הרוקחות:
פעילות הרוקח/ת במוסד
* השתתפות בהשתלמויות מקצועיות בתחום הפרמקותרפיה )ובגריאטריה בפרט( במהלך החמש שנים האחרונות :
בשנתיים אחרונות  -משתתפת כעת בקורס "ייעוץ תרופתי יזום" של ארגון הרוקחות .בשנה שעברה קורס " ייעוץ
רוקחי"

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'  :לכל תיקי החולים  -היומן מפורט .יש התייחסות של
הרופא ,האחות וגם הדיטאן להערות של הרוקחת.
* ביצוע בקרה בכל מחלקה ותיעוד מלא ומפורט של ממצאיה  :אחת לשבועיים לפחות  -ההערות מועברות לידיעת
האחות הראשית שמאשרת בחתימה.

שירותי רוקחות מוסדיים  -ספרות מקצועית ומסמכים ישימים
* ספרות מקצועית עדכנית  :כן  -מיקרומדקס יחד עם מדיק עדכני.
* מסמכים ישימים  :כן  -יש לדאוג לעדכן את הקלאסר עם כל ה RECALL-האחרונים הרלוונטים.

אחסון תרופות במחלקות אשפוז
* טמפ' בטווח הנדרש  :כן  -יש לרשום את הטמפ' לפי ערכי מינימום ומקסימום.

תחומים הטעונים תיקון ושיפור:
שירות רוקחות מוסדיים  -אחסון וסידור תרופות ותוקפן
* אחסון בתנאים נאותים  :לא  -נמצא קסאלקום )תרופת קירור( לא פתוח מחוץ למקרר

אחסון תרופות בקרור במחלקות אשפוז
* הטמפ' בטווח הנדרש ומבוצע מעקב מתועד  :לא  -נרשמו חריגות בטמפ' ,אך לא נראה שנעשה טיפול ,לא נמצא
תיעוד לטיפול.

תרופות אישיות במחלקות אשפוז
* סימון תאריך פתיחה בתכשירים שנדרש  :באופן חלקי  -יש להקפיד לרשום את התאריך המלא על כל טיפות
העיניים.

בקרת סמים מסוכנים במחלקה
* בקרת סמים מסוכנים במחלקה  :נבדק בנספח  - 1בי"ח שאין בו בית מרקחת

בקרת סמים מסוכנים במחלקה  -בי"ח שאין בו בית מרקחת
* 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(  :לא  -יש לצרף את העתקי המרשמים יחד עם הפנקס.
* על אריזת הסם מצוין שם המטופל שבעבורו נופק הסם  -תקנה ) 12א(  :לא

הערות לסיכום:
 .1יש לבדוק מיידית את תקינות המקרר ומד החום .במקרה של חריגה ,יש לטפל
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לשכת בריאות מחוז ירושלים

מוסד נווה הדר ע"י רמת תמיר ) ( 237D4
שדרות גולדה מאיר כביש רמות  1ירושלים
תאריך הבקרה27.04.2015 :

תאריך21.05.2015 :
סימוכין500038565 :

מייד ולתעד את הטיפול .יש לפעול לפי נוהל "תנאי איחסון והובלה של תכשירים",
מספר .126
 .2יש לנהל את מלאי הסמים לפי תקנות הסמים המסוכנים בבית חולים .1999 ,יש
לצרף העתק של המרשמים לפנקס ולהקפיד לרשום את שם המטופל על אריזת הסם
המיועדת לו.
 .3נמצאה תרופת קירור -קסאלקום -בארון התרופות .יש להקפיד על תנאי אחסון
נאותים של תרופות.
 .4יש להתייחס להערות בגוף הדוח.
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שדרות גולדה מאיר כביש רמות  1ירושלים
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נספח ג'
תקן מול מצבה  -כוח אדם מקצועי  -רפואה סיעוד ומקצועות הבריאות
ל 30 -מיטות ברישוי ול 29-מיטות בפועל

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

3
4

1
1
10

תקן כוח אדם
נדרש מינימלי
ברוטו

כוח אדם בפועל
ברוטו

פער

פער באחוזים

0.42
5.43
0.00
5.43
0.00
0.00
9.83
0.30
0.42
6.00
0.50
6.00
3.33

0.58
6.70
1.28
5.41
0.00
0.00
11.93
0.55
0.79
8.52
0.75
6.60
4.99

0.16
1.27

38.09
23.42

-0.01
0.00
0.00
2.10
0.25
0.37
2.52
0.25
0.60
1.66

-0.30

21.38
83.33
88.85
42.08
51.25
10.00
50.00

חישוב התקן הוא בשעות שבועיות ולא באחוזי משרה .למקצועות,מרפא/ה בעיסוק,דיאטנ/ית,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 30 -מיטות ברישוי ול 29-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

תקן כוח אדם
נדרש מינימלי
ברוטו

כוח אדם בפועל
ברוטו

פער

פער באחוזים

0.27

0.40

0.12

46.03

0.27
0.20
0.20
0.27
0.83
1.30
0.14
0.07
0.27

0.58
0.40
0.10
0.40
0.62
0.00
0.44
0.56
1.50

0.30
0.19
-0.10
0.12
-0.21
-1.30
0.29
0.48
1.22

111.75
92.77
-51.80
46.03
-25.30
-100.00
211.83
649.66
447.64

6
6
7

 6בישול עצמי  -מלא
 7עובד ניקיון  -שירות קנוי.
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לשכת בריאות מחוז ירושלים

מוסד נווה הדר ע"י רמת תמיר ) ( 237D4
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נספח ד '
רמת איכות הטיפול
מתאריך 07.07.2014:
58.50

0.00:
ניקוד אחרון לפי בקרה אחרונה
ניקוד מותאם אחרון לפי בקרה אחרונה :
:לא
שיוך לפרוגרמה חדשה
זמן הרישוי טרם הבקרה הנוכחית  24:חודשים תאריך סיום הרשיון 01.06.2017 :
התאמת המחלקה לתשושי נפש לתנאי המכרז:לא רלוונטי
תאריך הבקרה 27.04.2015 :
התאמת המחלקה לתשושי נפש לתנאי המכרז לפי הבקרה הנוכחית  :לא רלוונטי

ניקוד

אמות מידה לרמת איכות הטיפול
סכום ציוני הבקרה

25.00

בריאות הסביבה

3.00

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

0.00

יועצים

4.00

נאמני נושא ועברו הכשרה כנדרש

3.00

הדרכה מרוכזת ב 2-תחומים לפחות

3.00

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

0.00

תקשורת רפואית ממוחשבת לכל המקצועות

0.00

סה"כ )ללא משך רישוי(

52.00
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