גירסה 00001:
תאריך ראשון הפצה לאינטרנט25.08.2016 :
תאריך אחרון הפצה לאינטרנט25.08.2016 :

דו"ח בקרה מיום 20.07.2016
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

תאריך23.08.2016 :

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

סימוכין500039184 :

ד"ר נכבד/ה,
הנדון :סיכום הבקרה ב"מוסד נווה הדר ע"י רמת תמיר" מיום 20.07.2016
מצ"ב דו"ח הבקרה שנערכה במוסדכם ,ביום .20.07.2016
המנהל הרפואי מתבקש להעביר עותק מדו"ח זה לחברי הנהלת בית החולים הסיעודי-גריאטרי )למנהל
האדמיניסטרטיבי ולמנהלת הסיעוד-אחות ראשית(.
המנהל האדמיניסטרטיבי מתבקש להודיע ללשכת הבריאות המחוזית )גריאטר המחוז( ,בצירוף העתק לרופא
המחוז/נפה ולאגף לגריאטריה ,במייל  ,PNIOT.GERIATRYA@MOH.GOV.ILעל ביצוע תיקון התחומים
הטעונים שיפור מיידי וצפי לתיקון שאר התחומים הטעונים שיפור ,וזאת תוך חודש ימים מעת קבלת דו"ח זה,
תוך התייחסות מפורטת לממצאי הבקרה עפ"י סדר התחומים המצוין בדו"ח עצמו.
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 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 איזבלה בראונשטיין ,גריאטרית מחוזית ,לשכת בריאות ירושלים מחוז ירושלים.
גב' צפי הלל-דיאמנט ,ממונה על יישום הסטנדרטים בגריאטריה ,אגף גריאטריה ,ירושלים.
מר יוחנן סמואל ,מרכז בכיר לנתוני בקרה ואיכות בגריאטריה ,אגף גריאטריה ,ירושלים.
גב' אתי מרקוביץ ,ממונה תאום ארגון ובקרה ,אגף גריאטריה ,תל-אביב.
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רח' יפו  ,86ירושלים ת.ד.
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לשכת בריאות מחוז ירושלים

דו"ח הבקרה
תאריך23.08.2016 :
מוסד נווה הדר ע"י רמת תמיר ) ( 237D4
שדרות גולדה מאיר כביש רמות  1ירושלים
תאריך הבקרה20.07.2016 :

סימוכין500039184 :

.1

בתאריך  20.07.2016נערכה 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 גלוזמן אירה ,אחות מפקחת ארצית -אגף לגריאטריה.

* 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 ענת סופר ,מרכז/ת תחום בקרה.

כללי:
המחלקה הסיעודית "נווה הדר" פועלת במבנה של דיור מוגן "רמת תמיר" ,המיועדת
בעיקרון לאוכלוסיה דתית-חרדית .למעט הניהול משותף ,קיימת הפרדה בצוות
המקצועי של המחלקה ושל הדיור המוגן ,יחד עם זאת קיימת תנועה של מטופלים בין
הדיור המוגן למחלקה הסיעודית ולהיפך ,לפי הצורך.
לבי"ח רישיון ל 30 -מיטות מהן:
סה"כ מיטות במח' סיעודיות:

30
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לשכת בריאות מחוז ירושלים

תאריך23.08.2016 :

מוסד נווה הדר ע"י רמת תמיר ) ( 237D4
שדרות גולדה מאיר כביש רמות  1ירושלים
תאריך הבקרה20.07.2016 :

סימוכין500039184 :

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

מס'
מס'
שם
מחלקה מיטות מאושפזים
בפועל
במוסד ברישוי
32
30
32
30

מס'
סיעודיים
32
32

מס'
תשושי
נפש
0

מס'
סיעודי
מורכב
0

בבי"ח
מס'
מס'
שיקומים תשושים כללי

0

סה"כ שהו במחלקות  32מאושפזים בפועל.
להלן תמהיל המאושפזים לפי הגורמים המממנים הבאים:
 11מטופלים במימון משרד הבריאות.
 21מטופלים במימון פרטי.

עמוד  4מתוך 32
רח' יפו  ,86ירושלים ת.ד.
טלפון 02-5314803 :פקס 02-5314804 :דוא"לYUDITH.NEHEMIA@LBJR.HEALTH.GOV.IL :

0

0

לשכת בריאות מחוז ירושלים

מוסד נווה הדר ע"י רמת תמיר ) ( 237D4
שדרות גולדה מאיר כביש רמות  1ירושלים
תאריך הבקרה20.07.2016 :

תאריך23.08.2016 :
סימוכין500039184 :

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.19.09.2016 :

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

נקודות נוספות לציון:
לא נערכה בקרה בתחום תזונה.
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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מוסד נווה הדר ע"י רמת תמיר ) ( 237D4
שדרות גולדה מאיר כביש רמות  1ירושלים
תאריך הבקרה20.07.2016 :

תאריך23.08.2016 :
סימוכין500039184 :

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

)(5
כ.טוב מאוד
87-93
X

)(4
טוב
80-86

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

X

סיעוד
תזונה

X

פיזיותרפיה
ריפוי בעיסוק

X

עבודה סוציאלית

X

בריאות הסביבה

X

רוקחות

X

* -לא בוצעה בקרה בתחומים הבאים  :תזונה.
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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 הבקרה20.07.2016 :

תאריך23.08.2016 :
סימוכין500039184 :

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

* רפואה90% :
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
* ניתן דגש ראוי לנושאים גיראטרים
* ישנו יעוץ פסכיאטרי
* רופאת הבית מנוסה בתחום ,מכירה היטב את המטופלים
* מנהלת רפואית מומחית 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 נווה הדר ע"י רמת תמיר ) ( 237D4
שדרות גולדה מאיר כביש רמות  1ירושלים
תאריך הבקרה20.07.2016 :

תאריך23.08.2016 :
סימוכין500039184 :

* תכנון ויישום "הבטחת השגחה רפואית בכל היממה") .זמינות ותיעוד;כוננות/תורנות(  :יישום תקין
* הסדר יועץ גריאטרי  :קיים

תחומים הטעונים תיקון ושיפור:
כללי
* יש לעדכן ספרות רפואית
* יש להשתדל לעדכן רשימת אבחנות בזמן
* רופאת הבית ללא התמחות בתחום

עבודת המנהל הרפואי
* הכרת החוזרים והנהלים של משרד הבריאות ושל אגף לגריאטריה  :חלקית גבוהה והכרת עדכונים
* יישום התחומים לשיפור מהבקרה הקודמת  :חלקי

מעקב רפואי שוטף
* רישום אבחנות ,כולל תסמונות גריאטריות ועדכונן מעת לעת  :חלקי

הוראות רפואיות והוראות למתן תרופות
* הוראות מתן תרופות אנטי פסיכוטיות  -רישום ,דיון ונימוק  :חלקי
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לשכת בריאות מחוז ירושלים

מוסד נווה הדר ע"י רמת תמיר ) ( 237D4
שדרות גולדה מאיר כביש רמות  1ירושלים
תאריך הבקרה20.07.2016 :
* טיפול סיעודי:

תאריך23.08.2016 :
סימוכין500039184 :

89%

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

תיאור כללי:
הבקרה נערכה כבקרה מתוכננת.
ביום הבקרה מאושפזים  32מטופלים ) 30ברישוי( 8 ,מטופלים ניזונים בהזנה
אנטרלית  PEG 6ו .NGT 2-חמישה ממטופלים סובלים מפצעי לחץ בדרגות שונות
)סה"כ  5פצעים( ,מטופל אחד עם פצע לחץ דרגה  - IVנמצא בתהליך העברה למחלקה
לסיעוד מורכב .ביום הבקרה במוסד לא היו מאושפזים מטופלים נשאי חיידקים
עמידים .דווח על שני מטופלים בסטטוס תשושים שאושפזו במחלקה באופן פרטי.
במוסד אחות אחראית חדשה ,כחצי שנה בתפקידה ,מועסקת במשרה מלאה .האחות
האחראית  -בוגרת תואר שני בבריאות הציבור ,בעלת ידע ,יכולות ומוטיבציה
לשיפור וקידום העשייה הסיעודית במחלקה .מנהלת הסיעוד  #בוגרת קורס על
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מוסד נווה הדר ע"י רמת תמיר ) ( 237D4
שדרות גולדה מאיר כביש רמות  1ירושלים
תאריך הבקרה20.07.2016 :

תאריך23.08.2016 :
סימוכין500039184 :

בסיסי בגריאטריה ,בוגרת תואר שני במנהל מערכות בריאות ,בעלת ניסיון וידע
בתחום הגריאטריה ,מועסקת בכ 40%-בניהול אדמיניסטרטיבי.
ניהול שלושת התחומים של נאמני נושא מתבצע ע"י מנהלת הסיעוד ,אשר עברה
הכשרה עפ"י הנדרש בנהלי משרד הבריאות .מבדיקת תהליכי העבודה בנושא זה עולה
כי ,הפעילות בתחום נאמני נושא מתמקדת בעיקר במעקב ודווח על הנעשה במחלקה.
מנהלת הסיעוד אינה מעורבת באופן ישיר בעבודה במחלקה .לא הוצגו תכניות עבודה
בתחומי ריכוזה ,לא נעשה איסוף נתונים סטטיסטי המלווה בתכניות עבודה רוחביות
לשיפור איכות הטיפול במוסד .ההדרכות בתחום נאמני נושא בוצעו בתדירות נמוכה
מהמומלצת.
ביום הבקרה ,בשעה  ,9.00האווירה במחלקה הייתה ביתית ,שקטה ורגועה .כל
המטופלים הורדו מהמיטות וישבו בלובי המחלקה ,החלה פעילות מתוכננות של שיעור
תורה לגברים ופעילות תעסוקתית לנשים.

כוח אדם:
תקינת אחיות ומטפלים עונה לדרישות התקן.

החוזקים בעבודת הטיפול סיעודי:
כללי
* הטיפול הסיעודי האישי הניתן למטופלים ברמה גבוהה מאוד.
* הצוות הסיעודי במחלקה מכיר הייטב את מצבם הבריאותי ,תפקודי וסיעודי של המטופלים.
* יש לציין לטובה את עבודתם של המטפלים במחלקה ,גישתם למטופלים מקצועית ,מכבדת ונעימה.
* הוחל בניהול פרויקט רב-מקצועי המכוון למניעת נפילות.
* במוסד מתקיים מעקב אחרי המצב הזיהומי וחיסונם של כלל העובדים .בדיקת הנשאות וחיוסונם של העובדם
החדשים מהווים תנאי מחייב מקדים לקליטתם לעבודה במוסד.
* הפעילות במוסד מתנהלת תוך שיתוף המתנדבים מקרב הקהילה החרדית .המתנדבים מקיימים פעילויות
מעשירות את שעות הפנאי של המטופלים ,כמו לדוגמה ,הנחת תפילין ,מופעי בידור ,פעילויות עם חיות מחמד.

כוח אדם
* קיימת התייחסות להערות מהבקרה הקודמת.
* הצוות הסיעודי יציב והתחלופה בו נמוכה.

תחומים הטעונים תיקון ושיפור:
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כללי
* מומלץ לפעול למחשוב מלא של כל רשומות המטופלים .במהלך הבקרה נצפה ,כי הרישום בחלק מהרשומות של
המטופלים הוותיקים במחלקה מנוהל בתחום הסיעוד באופן ידני.
* מומלץ לדואג להכשרת אחות בתחום הטיפול הפליאטיבי ולקיים דיונים בצוות רב-מקצועי.
* מומלץ להוסיף תמונות וחפצים אישיים בחדרי המטופלים.
* מומלץ לפעול לפיתוח תכניות עבודה וביצוע הדרכות מרוכזות בתחומי העיסוק של נאמני נושא.
* מומלץ לבצע איסוף נתונים מוסדיים וניתוחם ,מהם להסיק מסקנות בכל התחומים שנבחרו ,לבצע תחקירים ,לקבל
החלטות בדבר שיפור תהליכים ותכנון הדרכה ברמה המוסדית.

אומדן סיעודי ורישום אנמנזה
* יש לבצע אומדן נפשי-התנהגותי לכל המטופלים המוגדרים כסובלים משטיון ו/או מטופלים הסובלים מאי-שקט
ולבנות עבורם תכנית טיפול מתאימה .יש לחזור על ביצוע האומדן בשינוי במצב המטופל.
* יש לבצע אומדן פה מקיף לכל מטופל חדש המתקבל למחלקה ובמיוחד למטופלים הזקוקים להזנה אנטראלית
) (#PEG/NGTולבנות עבורם תכנית התערבות מתאימה .התייחסות להמצאות שיניים בלבד אינה מספקת.
* יש לסכם את המידע המתקבל מכלל האומדנים ,תוך זיהוי בעיות סיעודיות מרכזיות של המטופלים ,כבסיס לבניית
תכנית ההתערבות הסיעודית.

תכנית טיפול בקבלה לאשפוז
* יש לעדכן את תכנית הטיפול למטופל החוזר מאשפוז פעיל תוך  72שעות ולא כחודש לאחר חזרתו למחלקה.

מעקב סיעודי
* יש להקפיד על תיעוד סיעודי בשינויים במצב המטופל ,כגון ,שינוי בטיפול התרופתי ,גילוי פצעים חדשים ,אי-שקט.
* יש להבטיח מעקב רציף אחרי המטופלים הסובלים מבעיות חריפות ,כגון אי-שקט או כאב.

תרופות
* מומלץ לפעול לקבלת אישור ממשרד הבריאות למתן טיפול תוך  -וורידי במוסד .זאת לשם שיפור איכות החיים של
המטופלים וירידה בשיעורי האשפוז בבה"ח הכלליים.

הבטחת הסביבה
* יש להקפיד על שמירת עגלות תרופות סגורות/נעולות ומורחקות מהשטחים הציבוריים .נצפה ,כי העגלות הושארו
פתוחות ונגישות לכל ,בלובי המחלקה ,ללא נוכחות צמודה של אחות.
* יש להשתמש בציוד תקני להאכלת המטופלים .שימוש בכלים חד פעמיים עלול לסכן את בטיחות המטופלים בעת
האכלתם.
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* יש להתייחס לרמת הכאב בדו"חות אירוע חריג.

תקשורת
* בהעברת מטופל לאשפוז פעיל ,יש לדאוג לצרף מכתב סיכום סיעודי המתייחס לבעיות מרכזיות של המטופל,
מצבו התפקודי העכשווי ,טיפול בו ,פריטים אישיים הנמצאים בשימוש המטופל )משקפיים ,שיניים תותבות( ועוד.
* יש לאפשר מענה רב-מקצועי לבעיות חריפות של המטופלים ,כגון ,נפילות ,אי-שקט ,שינויים במצב התזונתי ,איזון
כאב ,הגבלה פיזית וכד' .לא נמצאו דיונים בצוות רב-מקצועי בנושאים של אי-שקט ,התנהגות מסכנת של מטופל,
נפילה והאם יש צורך בשינוי התרופתי וכד'.

הזנה והאכלה
* יש להקפיד על שעות אכילה ופריסת זמני ארוחות אצל המטופלים כנדרש .כך לדוגמה ,מרווח השעות בין ארוחת
בוקר לארוחת צהריים עומד כיום על  3.5-4שעות בלבד ,כאשר מרווח השעות בין ארוחת הערב לארוחת הבוקר
עומד כיום על  14שעות ואף יותר.

הפרשות
* יש לפתח תכניות טיפול לשימור שליטה על סוגרים אצל המטופלים הרלוונטיים .כעת במחלקה המענה מסתפק
בליווי מטופלים לפי בקשתם .לא מתבצע ליווי יזום ומתוכנן של המטופלים לשירותים ,לא נעשית הערכה של יעילות
הטיפול.

היגיינה אישית ולבוש
* יש להקפיד על שימוש בנעליים גם אצל המטופלים הלא מתהלכים .נצפה ,כי חמשה מטופלים במחלקה ישבו
בכיסאותיהם יחפים ,דבר שפוגע בכבודם ומסכנם בפגיעה בעור כפות רגליהם.

תנועתיות ותנוחה
* יש לפעול להפחתת השימוש בהגבלות פיזיות ולפעול למציאת אפשרויות חלופיות להגבלה .נמצא כי אצל ) 40%
 (13מכלל  32המטופלים נעשה שימוש בהגבלה.

קשר עם המשפחה
* יש להרחיב ולפרט את הציפיות של המטופל/המשפחה מהאשפוז ,כולל התייחסות לבחירת העדפות טיפוליות
בטיפול האישי.

עדכון מקצועי
* יש לפעול לבניית נהלי המוסד בהתאם לנוהלי משרד הבריאות .במועד הבקרה לא הוצגו הנהלים הנדרשים,
לדוגמה ,הזנה אנטראלית ,גמילה טיפול בכף רגל סוכרתית ,טיפול אישי במטופל )בחירת העדפות טיפוליות( ,טיפול
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במחלות חריפות ,הזנה במזרק ועוד.
* מומלץ לפעול להעלאת שיעורי השתתפות הצוות הסיעודי בהדרכות פנים מוסדיות .בממוצע ,אחוז הנוכחות של
הצוות הסיעודי בהדרכה/הכשרה תוך מוסדית עומד כיום על כ 43% -בלבד.

הדרכה והערכת הצוות
* מומלץ על מתן משוב לעובדים חדשים בחצי השנה הראשונה מקליטתם למוסד.

טיפול בכאב
* יש להשתמש בכלי אומדן מתאים למטופלים מתקשרים ולא מתקשרים ולציין ברשומות את כלי האומדן הנבחר.
נמצא כי נעשה שימוש ב VAS-עבור המטופלים הלא מתקשרים.
* יש להקפיד על מעקב אחרי השפעת התכשירים משככי כאבים ,תוך זמן סביר )חצי שעה עד שעה וחצי( מהטיפול.
נמצא ,כי מעקב חוזר בחלק מהמקרים בוצע שלוש שעות מהטיפול.

מניעת זיהומים
* יש לבצע תצפיות על רחיצת ידיים בקרב הצוות המטפל ,לבנות תכנית שיפור ברמה המוסדית.
* יש להקפיד שהסבוניות המכילות נוזל רחצה ,תהיינה סגורות על ידי מכסים .מומלץ על שימוש במערכת סגורה עם
מכלי סבון להכלת שקיות לחיצות סגורות .במהלך הבקרה נצפה שימוש בבקבוקי סבון פתוחים.
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93%

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.

כוח אדם:
בבית החולים עובדות שתי פיזיותרפיסטיות שלושה ימים בשבוע .השרות ניתן ביום
שני אחר הצהריים ובימי שלישי וחמישי בשעות הבוקר .בסך כולל של  39וחצי שעות
שבועיות.

החוזקים בעבודת הפיזיותרפיה:
ארגון השרות
* פריסת השרות השבועית יעילה.
* קיים רישום מרוכז של הטיפולים הניתנים מידי יום.
* מתבצעות פעילויות מיוחדות לקידום איכות הטיפול.
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אבחון פיזיקלי
* האבחון הפיזיקלי ברשומת המטופל מלא ומפורט כנדרש.
* הונהג שימוש בכלי הערכה בבדיקת המטופלים.

טיפול פרטני
* היקף המטופלים פרטני במחלקה הסיעודית אופטימלי.

טיפול בקבוצה
* סווג המטופלים בקבוצה נקבע ע"פ מדדים מובנים ומוגדרים.
* מתקיים טיפול בקבוצה

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
* הפיזיוטרפיסתיות מעורבים בהחלטות על שימוש באמצעי הגבלה.
* מנהלת השרות מעורבת בהמלצה /הזמנה של ציוד.
* מנהל השרות בעלת הכשרה לטכנולוגיה 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.
* קיימת תקשורת רציפה וממוחשבת בין צוות הפיזיותרפיה לצוות הרב מקצועי.
* קיימת רשימת הליכה חתומה בפועל.

ציוד ואביזרי עזר לניידות
* הונהג שימוש במנופים להעברת מטופלים.

תחומים הטעונים תיקון ושיפור:
טכנולוגיה לישיבה וניידות
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* להמשיך ולהתאים את גובה השולחנות לצרכי המטופלים על מנת לאפשר מיצוי היכולת התפקודית של כל מטופל.
* להמשיך ולקיים דיון בהגבלות מטופלים ,תוך שאיפה לצמצם את השימוש באמצעי הגבלה פיזיים.
* להמשיך ולהתאים את השימוש באביזרים הנלווים לכסא הגלגלים על פי צרכי המטופל.

תנאים פיזיים
* חדר הפיזיותרפיה ממוקם בקומת המחלקה ,ללא חלונות וללא אוורור מספק.

ציוד טיפולי
* להשלים ציוד טיפולי כנידרש בנוהל .לדוגמה ,הליכון אמות הידראולי ,עמידון.

הערות לסיכום:
הפיזיותרפיסטיות מכירות היטב את המטופלים .הטיפול הניתן על ידם מקצועי
ומסור.
יש לטפל בהקדם בבעית האיוורור בחדר הפיזיותרפיה.
להמשיך לעודד ולאפשר לצוות לצאת להשתלמויות מקצועיות בתחום הגריאטריה.
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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:
שירות הריפוי בעיסוק במקום ,הכולל מרפאה בעיסוק ומדריכות תעסוקה ,מעניק
שירותי הערכה ,טיפול והפעלה לכלל דיירי המחלקה ותורם רבות לשיפור איכות
חייהם .השירות תופס מקום מרכזי במוסד ומעורב ביותר במארג החיים בבית.
המרפאה בעיסוק חזרה בחודש יוני  2016מחופשת לידה של כחצי שנה ,שבמהלכה עבדה
במקום מרפאה בעיסוק ממלאת מקום.

כוח אדם:
ריפוי בעיסוק  -במוסד מרפאה בעיסוק ,שמשמשת מנהלת השירות ,בעלת  4שנות ותק
מקצועי ובמוסד .עובדת יום בשבוע  7ש"ש ופעמיים בחודש מגיעה יום נוסף
לישיבות צוות שונות.
תעסוקה  -במוסד  3מדריכות תעסוקה ,שעובדות בחלקי משרה שונים בשעות הבוקר
ו/או אחה"צ .סה"כ  30.75ש"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
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* תוכניות ההתערבות מתייחסות לצרכיו וליכולותיו הייחודיים של כל מטופל .התוכניות כוללות התייחסות לתחומי
התערבות מגוונים.
* תחום הריפוי בעיסוק ממוחשב בתוכנת "אבות" .כל הדיווחים מתבצעים במחשב .התקשורת בין אנשי הצוות
ממוחשבת באופן חלקי .קיימות בשימוש גם מחברות קשר.

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 מספר טיפולים ארוכי טווח וכן התערבויות קצרות מועד ,התאמות
סביבת פעילות ואכילה ,התאמת סדים ואביזרי עזר ועוד .ניכרת הפעלת שיקול דעת המרפאה בעיסוק בבחירת
מיקוד הטיפול .קיים דיווח ,כנדרש.
* עד ליציאתה לחופשת לידה ,העבירה המרפאה בעיסוק קבוצת  .TIME SLIPSנמצא תיעוד ,כנדרש.
* בשנה האחרונה נכתבו מספר נהלים פנימיים בריפוי בעיסוק ,ע"י המרפאה בעיסוק ,כמו נהלים למדריכת
תעסוקה ,מניעת זיהומים ,נוהל פטירת מטופל ועוד.

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 מועברת ,ע"י מדריכות התעסוקה 6 ,בקרים בשבוע ו 4-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 ,כנדרש.
* מדי יום ,בשעות הבוקר ,מועבר שיעור תורני למטופלים ע"י מפעיל חיצוני .כמו כן פעם בחודש מתקיימת הפעלה
באמצעות בע"ח ,גם היא ע"י מפעיל חיצוני .פעם בשבועיים ,בשעות אחה"צ מתקיים במחלקה קונצרט ,ע"י מופיעים
שונים.

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.
* קיימת אווירה נעימה וביתית בחדרי המטופלים.
* באיזור הפעילות קיימים לוחות התמצאות בעברית וברוסית ,לוח פעילות שבועי וכן לוח פעילות יומי ,נייד ,מונגש.
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במקום נמצא גם שעון גדול וקישוט סביבתי ,אקטואלי ,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 עשיר ברפוי בעיסוק ,הכולל אמצעי הערכה  ,ציוד לטיפול סנסומוטורי ,ציוד לטיפול קוגניטיבי ,אביזרי עזר
ל ADLוסדים ,מחשב נייד וטאבלט עם חיבור לאינטרנט.
* קיים ציוד עשיר ,מגוון ומותאם להפעלה פרטנית וקבוצתית בתעסוקה .חלק מאמצעי ההפעלה יוצרו ע"י מדריכות
התעסוקה ,בהדרכת המרפאה בעיסוק.

הדרכה ותקשורת
* המרפא/ה בעיסוק משתתפ/ת באופן קבוע בישיבות הצוות הרב מקצועי .עדות לכך קיימת ברישומים.
* שירות הריפוי בעיסוק שותף לתוכנית ההדרכה התוך מוסדית .בדצמבר  2015העבירה המרפאה בעיסוק הדרכה
בנושא קבוצות  ,TIME SLIPSביוני  2016העבירה המרפאה בעיסוק הדרכה בנושא טיפול בעזרת מוזיקה.

העשרה ונהלים
* המרפא/ה בעיסוק השתתפ/ה בקורסים מקצועיים בתחום הגריאטריה ,בימי עיון ובהשתלמויות.
* שתיים ממדריכות התעסוקה בוגרות הקורס הבסיסי למדריכות תעסוקה בגריאטריה .והשתתפו בשנתיים
האחרונות במספר ימי עיון וקורסים בתחום.
* המרפאה בעיסוק אחראית על מספר פרויקטים ,חלקם בשיתוף אנשי צוות נוספים ,כמו פרויקט "מוזיקה וזיכרון",
פרויקט "קהילה צומחת" בשיתוף העו"ס ומדריכת התעסוקה ,פרויקט מוזיקה בזמני הארוחות ותכנון הפנינג קיץ,
בשיתוף המשפחות ויום ספורט .קיים תיעוד.

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

תחומים הטעונים תיקון ושיפור:
ישום תכנית הטיפול
* בשבעה חודשים האחרונים לא מתקיים טיפול קבוצתי בריפוי בעיסוק .לדברי המרפאה בעיסוק מתכננת לקיים
קבוצה מוטורית.
* חשוב שהמרפאה בעיסוק תשתתף בישיבות על הגבלות תנועה למטופלים.

פעילות בתעסוקה
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* יש להקפיד לכתוב תוכנית פעילות מעודכנת במקום המיועד לכך.
* יש להקפיד על תיעוד קבוצות נושא ,כנדרש.

הדרכה ותקשורת
* בחודשים ינואר עד יוני  2016לא התקיימו ישיבות צוות ריפוי בעיסוק עם מדריכות התעסוקה ,בתדירות הנדרשת.
* בחודשים ינואר עד יוני  2016לא התקיימו ישיבות הדרכה למדריכות התעסוקה ,בתדירות הנדרשת.
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* עבודה סוציאלית:

תאריך23.08.2016 :
סימוכין500039184 :

91%

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 בקומה התחתונה במתחם הדיור מוגן -רמות תמיר.
המחלקה רחבת ידיים וסביבתה מותאמת למטופלים ולבני משפחותיהם.

כוח אדם:
במחלקה עו"ס אחת ,בעלת וותק מקצועי וותק מוסדי של מספר חודשים .העו"ס עוברת
הדרכה למשך כ 3-חודשים ע"י עו"ס מבי"ח פסיכאטרי ,אחת לחודש במשך שעתיים.
פריסת ימי עבודתה בימים ראשון ושני משעות הבוקר עד הערב ,אחת לשבועיים
מגיעה בימי רביעי .הקף שעות עבודתה עפ"י הנדרש בתקן ,עם זאת ,פריסת ימי
עבודתה אינם מייטבים עם המטופלים ועם משפחותיהם ,ויש לשקול פריסת ימים אשר
תתאים לצרכי המחלקה.
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החוזקים בעבודת העבודה סוציאלית:
קבלת מטופל והסתגלות
* מבצעת את תהליך הקליטה ,המעקב וההסתגלות.

פעילות מקצועית של העובד הסוציאלי
* קיימת התייחסות מקצועית לרצונות המטופל לצרכיהם היחודיים.

שביעות רצון המטופל
* בשיחות עם מטופלים ,המטופלים הביעו שביעות רצון על הטיפול והיחס הניתן במחלקה.

תצפית חדרים ושטחים ציבוריים
* סביבת מטופל מטופחת )ציוד וביגוד אישי ,צביון אישי בחדרים(.

פעילות העו"ס בתחום הקבוצתי והקהילתי
* העו"ס מקיימת קבוצת מטופלים בשיתוף עם המרפאה בעיסוק .התיעוד מקצועי ומשקף את מטרת הקבוצה
ותכניה.
* פועלת לגיוס מתנדבים ולהפעלתם.

פעילות העו"ס בנושא "חוק זכויות החולה"
* יוזמת ומקדמת פעילות למימוש דמי כיס עפ"י צרכי המטופל ורצונותיו.
* מקיימת מעקב אחר ביקורי משפחות ומתערבת עפ"י הצורך.
* יוזמת עפ"י צורך הערכה ודיון במינוי אפוטרופוס.

פעילות העו"ס בתחום זקנים נפגעי התעמרות
* יש להמשיך בפעילות להעלאת מודעות בנושא בקרב המטופלים ,בני המשפחה והצוות.

טיפול בניצולי שואה
* יש כ 11-מטופלים העונים לקריטריונים של ניצולי שואה .העו"ס פועלת למיצוי זכויותיהם.

עבודת הצוות הרב מקצועי
* מתקיימים באופן שוטף תהליכי העברת מידע ושיתוף פעולה בין העו"ס לבין הצוות המקצועי לשיפור רווחת
המטופל.
* העו"ס לוקחת חלק פעיל בישיבות הצוות הבכיר.
* ישיבות הצוות מתקיימות בהתאם לנדרש עפ"י נוהל.
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הבטחת תנאים לעבודת העובד/ת הסוציאלי/ת
* העו"ס משתתפת בימי עיון והשתלמויות.
* קיימת הדרכה מובנית וקבועה לעו"ס בהתאם לנדרש בנוהל .יש לפעול להמשכה של ההדרכה בהתאם לצרכיה
של העו"ס.

ניהול מידע ומעקב  -רשומת מטופל
* תיעוד הרשומות המקצועיות משקפות את מצבו של המטופל.

ניהול מידע ומעקב  -תיק אפוטרופסות
* הקלסר הייעודי לנושא ,מסודר וכולל רשימה שמית ,צווים תקפים ויפוי כח למטופלים צלולים.

שביעות רצון משפחות
* שביעות רצון גבוהה מאיכות הטיפול.

תחומים הטעונים תיקון ושיפור:
פעילות העו"ס בתחום הקבוצתי והקהילתי
* יש לפעול למציאת בסיס מכנה משותף למפגש/קבוצה למשפחות.

פעילות העו"ס בנושא "חוק זכויות החולה"
* יש להמשיך ולפעול להעלאת מודעות הצוות לזכויות מטופלים וטיפול אישי מכבד.

פעילות העו"ס בתחום זקנים נפגעי התעמרות
* יש לקדם את פעילותה של הוועדה המוסדית ולפעול בהתאם לנדרש בנהלי משרד הבריאות.

טיפול תומך במטופל ובמשפחה
* מומלץ לבנות נוהל פנימי לנושא ולקדם את הנושא בקרב הצוות הרב מקצועי.

עבודת הצוות הרב מקצועי
* התיעוד המקצועי אינו משקף דיו את תחומי ההתערבות השונים.

ניהול מידע ומעקב  -תיק ריכוז מתנדבים
* יש לתעד את עבודת המתנדבים בפעילות הקבוצתית.

הערות לסיכום:
עמוד  23מתוך 32
רח' יפו  ,86ירושלים ת.ד.
טלפון 02-5314803 :פקס 02-5314804 :דוא"לYUDITH.NEHEMIA@LBJR.HEALTH.GOV.IL :

לשכת בריאות מחוז ירושלים

מוסד נווה הדר ע"י רמת תמיר ) ( 237D4
שדרות גולדה מאיר כביש רמות  1ירושלים
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העו"ס במחלקה פועלת באופן מקצועי תוך שיתוף פעולה עם הצוות הרב מקצועי.
יש לקיים חשיבה בנושא פריסת ימי עבודת העו"ס שיתאימו לאופי המחלקה ולטובת
המטופלים ובני משפחותיהם.
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92%

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:
תחזוקת המחלקה ברמה טובה.

החוזקים בעבודת הבריאות הסביבה:
מערכות אספקת מים קרים וחמים  -אספקת מיי שתיה
* סריקת מתכות במים  :תקינה,בתדירות נכונה

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
* טמפרטורת מים במערכת אספקת מים חמים )עד הברזים( .נדרש  60 - 55מעלות צלסיוס .יעילות סחרור מים
חמים  :תקין ולפי ההנחיות
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מערכות סילוק שפכים
* מתקני טיפול שפכים ,כולל מפרידי שומן פעילים והשומן מפונה לאתר מאושר ונמנעת הזרמת מזהמים למערכת
סילוק שפכים  :יש מפרידים ופינוי תקין

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

מטבחון עזר  -מטבח חלוקה
* נקיון ושלמות סביבת העבודה ומשטחי עבודה  :תקין במלואו
* התאמה ותקינות אוורור ותאורה  :תקינים ומתאימים

תחומים הטעונים תיקון ושיפור:
מערכות אספקת מים קרים וחמים  -אספקת מיי שתיה
* נקודות דיגום ותקינות ברזי דיגום  :מצב לא תקין

מערכות אספקת מים קרים וחמים  -מים חמים ומקלחות
* טמפרטורת מים בברזים מתאימה לבטיחות המשתמשים  :לא תקין

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

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

מכבסה וכביסה
* דרך ואמצעים להעברת כביסה מלוכלכת ונקייה במוסד  :התאמה ותקינות חלקיים

הדברה
* ביצוע מתועד של הדברה בהיתר מתוקף ובתדירות דרושה  :ביצוע והתאמה חלקיים

חדרי טיפולים למקצועות הבריאות/פיזיותרפיה
עמוד  26מתוך 32
רח' יפו  ,86ירושלים ת.ד.
טלפון 02-5314803 :פקס 02-5314804 :דוא"לYUDITH.NEHEMIA@LBJR.HEALTH.GOV.IL :

לשכת בריאות מחוז ירושלים

מוסד נווה הדר ע"י רמת תמיר ) ( 237D4
שדרות גולדה מאיר כביש רמות  1ירושלים
תאריך הבקרה20.07.2016 :

תאריך23.08.2016 :
סימוכין500039184 :

* שמירת היגיינה בחדרי טיפולים  :היגיינה נשמרת חלקית

אספקת מזון למחלקות וחלוקתו  -קבלת המזון במחלקה
* בדיקת טמפרטורת המזון ותנאי קבלתו במהלך הבקרה  :תקין בחלקו

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

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

תחומים שלא נבדקו/לא רלוונטי:
מערכות אספקת מים קרים וחמים  -אספקת מיי שתיה
* תקינות וחיטוי מאגר מים  :לא נבדק
הערות לסיכום:
 .1בבניין אין מאגר מים לשעת חירום .זאת בניגוד לחוזר ראש אגף בריאות
הציבור )הנחיות לפיקוח על מוסדות רפואיים  -פרק מים(.
 .2טמפרטורה מים בנקודת קצה גבוהה מהנדרש .הטמפרטורה לא צריכה לעלות מעל 45
מ''צ לאחר הזרמה של  2דקות למניעת כוויות.
 .3יש להגיש נספח אוורור על ידי מהנדס אוורור של כל החדרים ללא חלונות
חיצוניים.
 .4יש לבצע דיגום מים ללגיונלה פעם בחצי שנה ובנקודות הנדרשות על ידי משרד
הבריאות.
 .5יש להגיש יומן הדברה של שנת .2016
 .6יש לשמור טמפרטורות מזון תקינות בהגשת מזון חם מעל  65מ''צ ומזון קר
לשמור בטמפרטורה לא מעל  5מ''צ.
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* רוקחות:
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98%

הבקרה בתחום הרוקחות כללה את הנושאים הבאים:
כללי
כוח אדם
 פעילות הרוקח/ת במוסדחדר 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:
במוסד אין חדר תרופות ייעודי.
התרופות מאוחסנות בחדר צוות האחיות בסמוך לתחנת האחיות.

כוח אדם:
במקום מועסקת רוקחת.
לרוקחת אישור רוקחת ייעוץ בתוקף.
היקף המשרה מתאים לדרישות התקינה.

תחומים הטעונים תיקון ושיפור:
אחסון תרופות בקרור במחלקות אשפוז
* הטמפ' בטווח הנדרש ומבוצע מעקב מתועד  :לא
* במקרר התרופות אין אוגר נתונים כפי שנדרש לפי נוהל .126

הערות לסיכום:
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 .1יודגש כי לפי תקינת רוקח במוסד נדרשים לפחות  2.58שעות שבועיות עבור 30
מטופלים.
 .2יש לשלוח את התרופות להשמדה לעיתים קרובות ולא לצבור כמות גדולה.
 .3ביומן ההתערבויות יש לפרט את התייחסות הרופאה להארות /הערות .כמו כן יש
להתייחס באופן מפורט יותר לעניין החצייה והכתישה גם אם תקין .כמו כן במעקב
רמות בדם יש לפרט אלו בדיקות נעשו ובאלו תאריכים לאחרונה.
 .4על גבי הודעות שהתפרסמו על החזרה מהשוק יש לציין שנבדק המלאי ואם היה או
לא וכל הפעולות הנלוות במידה והיו.
 .5יש להקפיד על סימון שם המטופל על כל התאים של התרופות.
 .6התאים בהם מאוחסנות התרופות של הדיירים בארון התרופות קטנים מאד וישנם
מטופלים שהתרופות שלהם מפוצלות ל 4-תאים נפרדים .מומלץ לסדר את התרופות
בתוך תאים או קופסאות גדולות יותר וכך כל התרופות של כל דייר תהיינה יחד
במקום אחד.
 .7ישנו מלאי עודף גדול מאד בארון התרופות .יודגש כי באין חדר תרופות
ייעודי ובאין רוקח במעמד רוקח אחראי חובה לאחסן את כל התרופות לפי שם דייר
בלבד ואין לרכוש /לאחסן עודפים.
 .8במוסד ישנו מטופל המקבל קנביס רפואי .יש לנהוג לפי החוזר מתאריך 5/5/15
 הבהרות והנחיות לאחזקה ושימוש בעת אישפוז .יודגש כי אין לשמור את הקנביסיחד עם מלאי הסמים המסוכנים או התכשירים במחלקה ,ויש לבצע רישום ותיעוד
בפנקס נפרד.
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נספח ג'
תקן מול מצבה  -כוח אדם מקצועי  -רפואה סיעוד ומקצועות הבריאות
ל 30 -מיטות ברישוי ול 32-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
10

תקן כוח אדם
נדרש מינימלי
ברוטו

כוח אדם בפועל
ברוטו

פער

פער באחוזים

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

0.56
8.47
1.41
7.05
0.00
14.90
0.61
0.82
8.80
0.84
6.00
3.33

0.14
3.04

33.60
56.08

1.62
0.00
5.07
0.31
0.40
2.80
0.34
0.00
0.00

29.97
51.66
106.25
95.48
46.66
69.12
0.00
0.00

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.
רוקחות  -מתקיימת דרישה ליעוץ לפחות פעמיים בחודש.
שעות יעוץ ותקינה לחודש.
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נספח ג'
תקן מול מצבה  -כוח אדם מנהלי ומשקי
ל 30 -מיטות ברישוי ול 32-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

0.75

0.47

173.82

0.27
0.20
0.20
0.27
0.83
1.30
0.14
0.07
0.27

0.50
0.25
0.10
0.40
0.63
0.00
0.30
0.50
0.75

0.22
0.04
-0.10
0.12
-0.20
-1.30
0.15
0.42
0.47

82.54
20.48
-51.80
46.03
-24.09
-100.00
112.61
569.34
173.82
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לשכת בריאות מחוז ירושלים

מוסד נווה הדר ע"י רמת תמיר ) ( 237D4
שדרות גולדה מאיר כביש רמות  1ירושלים
תאריך הבקרה20.07.2016 :

תאריך23.08.2016 :
סימוכין500039184 :

נספח ד '
רמת איכות הטיפול
 0.00:מתאריך 27.04.2015:
ניקוד אחרון לפי בקרה אחרונה
67.00
ניקוד מותאם אחרון לפי בקרה אחרונה :
שיוך לפרוגרמה חדשה על פי הצהרת המוסד :
זמן הרישוי טרם הבקרה הנוכחית  24:חודשים תאריך סיום הרשיון 01.06.2017 :
התאמת המחלקה לתשושי נפש לתנאי המכרז:לא רלוונטי
תאריך הבקרה 20.07.2016 :
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

2.00

חת"ש צוות בין  8-24שעות שנתיות

0.00

חת"ש צוות מעל  24שעות שנתיות

0.00

מומחיות רופא הבית

0.00

יועצים

4.00

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

0.00

תקשורת רפואית ממוחשבת לכל המקצועות

2.00

סה"כ )ללא משך רישוי(

47.50
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