גירסה 00001:
תאריך ראשון הפצה לאינטרנט11.05.2015 :
תאריך אחרון הפצה לאינטרנט12.05.2015 :

דו"ח בקרה מיום 18.02.2015
במוסד :מוסד דורות בנגב
בישוב :באר שבע ,מחוז באר שבע

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

לשכת בריאות מחוז באר שבע

תאריך05.05.2015 :

לכבוד
ד"ר אלקרינאוי חוסני
מנהל/ת רפואי/ת
מוסד דורות בנגב )קוד מוסד (237D6
כפר דרום 4
באר שבע 84299

סימוכין500038486 :

ד"ר נכבד/ה,
הנדון :סיכום הבקרה ב"מוסד דורות בנגב" מיום 18.02.2015
מצ"ב דו"ח הבקרה שנערכה במוסדכם ,ביום .18.02.2015
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,
ד"ר כץ מנואל
מ"מ סגן רופא מחוז דרום
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 מיכאל גדלביץ' ,רופא מחוזי ,מחוז דרום מחוז באר שבע.
ד"ר שחר אבנר ,גריאטר מחוזי ,לשכת בריאות באר שבע מחוז באר שבע.
ד"ר שרה לוי ,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.
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לשכת בריאות מחוז באר שבע

דו"ח הבקרה
תאריך05.05.2015 :
מוסד דורות בנגב ) ( 237D6
כפר דרום  4באר שבע
תאריך הבקרה18.02.2015 :

סימוכין500038486 :

.1

בתאריך  18.02.2015נערכה בקרה לפני חידוש רישוי ,בבי"ח הגריאטרי ,ע"י צוות מחוז באר-שבע .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 אלקרינאוי חוסני מ.ר..

להלן הרכב הצוות ותחום בקרתו:
.4
גברת קלאודיה קונסון ,אחות מפקחת בקרות.
* טיפול סיעודי
* תזונה

-

גברת ירושלמי דינה ,מרכזת תחום בקרה.

* פיזיותרפיה

-

גברת שוסטר מרים ,מרכזת תחום בקרה.

* ריפוי בעיסוק

-

גברת בן אריה עפרה ,מרכזת תחום בקרה.

* עבודה סוציאלית

-

גברת עינת סילברשטיין ,מרכזת תחום בקרה.

* בריאות הסביבה

-

גברת קריאז'בסקיך אולגה ,מרכזת תחום בקרה.

* רוקחות

-

גברת שימס טאטיאנה ,מרכזת תחום בקרה.

כללי:
לבי"ח רישיון ל 108 -מיטות מהן:
סה"כ מיטות במח' סיעודיות108 :
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תמהיל מאושפזים:
להלן תמהיל המאושפזים במחלקות הסיעודיות/תשושי נפש:
שם מחלקה
סיעודית א
סיעודית ב
סיעודית ג
סה"כ

מס'
מס'
שם
מחלקה מיטות מאושפזים
בפועל
במוסד ברישוי
38
36
מחלקה 1
38
36
מחלקה 2
39
מחלקה 36 3
115
108

מס'
סיעודיים
38
38
39
115

מס'
תשושי
נפש

0

מס'
סיעודי
מורכב

0

בבי"ח
מס'
מס'
שיקומים תשושים כללי

0

נמצאה תפוסת יתר מעל  . 5%על המוסד להתאים את מספר המטופלים לרישיון המוסד.
סה"כ שהו במחלקות  115מאושפזים בפועל.
להלן תמהיל המאושפזים לפי הגורמים המממנים הבאים:
 97מטופלים במימון משרד הבריאות.
 15מטופלים במימון פרטי.
 2מטופלים במימון משרד הביטחון.
 1מטופלים במימון גורם אחר.
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תאריך05.05.2015 :
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מכרז הקודים:
המוסד הצטרף ל"-מכרז הקודים".

פרוגרמה:
המוסד בנוי על פי הפרוגרמה החדשה .

אישור כיבוי אש:
אישור כיבוי אש בתוקף עד תאריך.09.12.2015 :

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.
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נספח א'
הערכת הבקרה לפי תחומים

)(6
טוב מאוד
94-100

)(5
כ.טוב מאוד
87-93

)(4
טוב
80-86

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

רפואה
X

סיעוד
תזונה

X

פיזיותרפיה

X

ריפוי בעיסוק

X

עבודה סוציאלית

X

בריאות הסביבה

X

רוקחות

X

* -לא בוצעה בקרה בתחומים הבאים  :רפואה.
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)(1
נכשל
0-65
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תאריך05.05.2015 :
סימוכין500038486 :

83%

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

תיאור כללי:
התרשמות כללית:
דורות בנגב הינו מוסד סיעודי עם שלוש מחלקות סיעודיות .הביקורת הייתה
ביקורת מתוכננת שהתבצעה באופן מדגמי במחלקות הסיעודיות א' ,ב' ,וג'.
במחלקה א' מאושפזים  38דיירים ) 2עם פצעים בדרגה  2 ,2מקבלים כלכלה דרך
 ,PEGאחד מקבל כלכלת זונדה וממתין לפג .ושמונה מטופלים עם הגבלה פיזית לפי
הוראת רופא .במחלקה ב' מאושפזים  38דיירים ) 3עם פצע לחץ ואחד עם פצע
מורכב( .במחלקה ג' מאושפזים  39דיירים ) 2מטופלים עם פצעים מורכבים בדרגה
 .(3-4סה"כ במוסד קיימים  12מטופלי פצעים 7 ,מטופלים עם קטטר שתן9 ,
מטופלים מקבלים חמצן דרך מחולל חמצן 7 ,מטופלים מקבלים כלכלה דרך זונדה,
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מטופל  1מקבל  SCנוזלים ו 2-מטופלים אשר מקבלים תזונה דרך מזרק )ז'נט(.
בזמן הבקרה האווירה במחלקות הייתה שקטה ונינוחה ,היה נקי ומסודר .כל
המטופלים מקבלים את הטיפול הדרוש ,ישנו רישום ודיווח ממוחשב.
חוזקים בהיבט המוסדי:
האח הראשי במוסד מנוסה ובעל ידע וניסיון מקצועי .עושה מאמצים רבים כדי לקדם
את תחום הסיעוד הגריאטרי במוסד ומקבל גם תמיכה מההנהלה לעשייה שלו במוסד.
 #המנהלת של המוסד תורמת רבות להרחבת הידע והמיומנויות של הצוות על מנת לתת
למטופל את השירות הטוב ביותר.
 #בראש כל מחלקה עומדת אחות אחראית מוסמכת ,בעלת ידע וניסיון בתחום
הגריאטריה.
 #מתקיימת פעילות חברתית מחוץ למוסד אשר תורמת לשיפור איכות חיי המטופלים.
 #המוסד ממשיך להתייחס ולתקן הערות מהבקרה הקודמת וזאת ניתן לראות בזה
שישנו נאמן נושא בנושא זיהומים מה שתרם רבות לקידום תחום מניעת הזיהומים
במוסד.

כוח אדם:
כח אדם:
 #האח הראשי הינו בעל תואר ראשון בסיעוד ,תואר שני בבריאות הציבור ,קורס על
בסיסי בטיפול נמרץ והכשרה מקצועית בהדרכה קלינית .בעל  9שנות וותק במקצוע
מתוכן שנה וחצי עובד במוסד.
 2 #אחיות אחראיות עם תואר ראשון בסיעוד.

הערות לסיכום:
תחומים הטעונים שיפור ברמה המוסדית:
 .1תקשורת:
התקשורת בין הצוות הרב מקצועי לבין הצוות הסיעודי דורשת שיפור בהתנהלות .על
מנת לעשות זאת על הצוות הסיעודי לדאוג לשתף את הצוות הרב מקצועי בנושאים
שונים הקשורים למטופלים ולמשפחותיהם .רצוי לנהל זאת דרך תוכנת מחשוב הקיימת
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במוסד.
 .2עדכון ידע:
יש לפעול לריענון והכרת נהלי משרד הבריאות ואגף לגריאטריה על ידי כל הצוות
הסיעודי הוותיק והחדש במוסד .חשוב לעשות הלימה בין נהלים פנימיים לנוהלי
משרד הבריאות .צריך לדאוג להחתים את כלל הצוות על הנוהלים .יש להציג אפשרות
בפני הצוות לצאת להשתלמויות וימים לימודים מטעם המוסד )קונגרסים ,סמינרים
וימי עיון( .יש לפעול למינוי נאמני נושא ולדאוג לשלוח אותם להכשרה תואמת.
 .3אי שלמות העור:
ישנם במחלקה  3מטופלים עם פצעים מורכבים בדרגות  ,3-4אף על פי שמשפחותיהם
של המטופלים ביקשו מהמוסד לא להעביר את המטופלים למחלקה לסיעוד מורכב תומך,
יש צורך לשקול את המשאבים הנדרשים לטיפול בפצעים מסוג זה במיוחד ע"י הכוח
אדם הסיעודי במוסד .יש להעלות את הנושא הזה לדיון בישיבת צוות רב מקצועי
ולגבש החלטה מקצועית ומתאימה .לפי נוהל אגף הגריאטריה -מטופלים הנחשבים
מורכבים צריכים לעבור לסיעוד מורכב תומך.
 .4קשר עם המשפחות:
נא לבצע את השיחות היזומות עם משפחותיהם של המטופלים ,לפי נוהל האגף
הגריאטרי עם דיווח ברשומה הסיעודית ע"י האחות האחראית.

 .5כאב:
יש להטמיע בקרב הצוות את חשיבות הביצוע והתיעוד של אומדן כאב בכל מצב של
חריגה מהמצב הרגיל של המטופל כמו מטופל עם החמרה בפצעים או לאחר אירוע חריג
כמו נפילות/חבלות ולהתייחס לכך גם בדיווח הסיעודי השוטף ותוכנית הטיפול .יש
להקפיד על מעקב השפעת הטיפול תוך זמן סביר ,אצל מטופלים שזוהו כסובלים מכאב
וטופלו תרופתית .יש לפעול לקידום נושא הטיפול הפליאטיבי התואם את פרופיל
המטופלים המאושפזים במחלקות הסיעודיות.
 .6עצירות:
יש להעלות מודעות בנושא מניעת עצירות לא רק טיפול תרופתי בלבד .יש לפתוח
תכנית טיפול מובנית בהשתתפות הצוות הרב מקצועי למניעת עצירות ולתעד המצב
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מוסד דורות בנגב ) ( 237D6
כפר דרום  4באר שבע
תאריך הבקרה18.02.2015 :

תאריך05.05.2015 :
סימוכין500038486 :

אצל כל מטופל שזוהתה אצלו הבעיה .בנוסף ,יש למנות אחות שתהיה נאמנה בנושא
עצירות כפי שנדרש בנהלי אגף הגריאטריה על פי משרד הבריאות )ראו זאת כהערה
מהבקרה הקודמת(.
 .7תכנית הטיפול:
הייתה התייחסות לבקשה לשינוי תכנית הטיפול במוסד מביקורת קודמת ,אך יש עוד
הרבה מה לשפר מבחינת הכתיבה הסיעודית .יש לנמק יותר על התהליך וההתערבות
הסיעודית .רישום ודיווח ברשומה הסיעודית.

עמוד  10מתוך 29
רח' התווקה  ,4באר שבע ת.ד10050 .
טלפון 08-6263493 :פקס 08-6263587 :דוא"לANGELA.MALINSKY@BSH.HEALTH.GOV.IL :

לשכת בריאות מחוז באר שבע

מוסד דורות בנגב ) ( 237D6
כפר דרום  4באר שבע
תאריך הבקרה18.02.2015 :
* תזונה:

תאריך05.05.2015 :
סימוכין500038486 :

95%

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:
המזון מסופק על ידי חברת קייטרינג.

כוח אדם:
עובדת במוסד דיאטנית בעלת רישיון  14שנים וותק במקום .
היא עברה קורס תזונה בגריאטריה בעבר .
היקף משרה כנדרש  20שעות שבועות  .המתפרסות על  3ימים  -כולל ביקור בערב
פעם ברבעון .

החוזקים בעבודת התזונה:
כללי
* הדיאטנית ערכה הדרכה תזונתית לצוותי מחלקות )אחיות ומטפלות(.
* ישנה התייחסות למרבית ההערות מבקרות קודמות.
* ניכרת התייחסות אישית והתאמה תרבותית לצרכים המשתנים של הדיירים

איכות ובטיחות המזון
* הדיאטנית עורכת תצפיות אכילה.
עמוד  11מתוך 29
רח' התווקה  ,4באר שבע ת.ד10050 .
טלפון 08-6263493 :פקס 08-6263587 :דוא"לANGELA.MALINSKY@BSH.HEALTH.GOV.IL :

לשכת בריאות מחוז באר שבע

מוסד דורות בנגב ) ( 237D6
כפר דרום  4באר שבע
תאריך הבקרה18.02.2015 :

תאריך05.05.2015 :
סימוכין500038486 :

* קיימת תוכנית עבודה שנתית מפורטת.

הגשת ארוחות צהריים  -תצפית
* בישול מגוון בסגנון ביתי ,הגשה אסטטית ,כמות מתאימה.

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

תחומים הטעונים תיקון ושיפור:
כללי
* יש להחזיק במוסד מזון ל 3-ימים על פי נוהל .
* חסר טופס "דיירים במצב תזונתי לא תקין מעקב חודשי "
* יש לסיים החישוב התזונתי של המתכונים שהתקבלו מחברת ההסעדה.

יישום והלימה
* יש לנמק ברשומה תזונתית את הסיבות להדרדרות תזונתית .

הערות לסיכום:
תחום התזונה במוסד נשמרת ברמה טובה .
בקרוב יהיה עדכון לנוהל תזונה בנושא מלאי מזון והערכות למצב חירום ויש
להערך בהתאם .
מומלץ לשלוח את הדיאטנית לביקור במטבח של חברת הסעדה על מנת להכיר טוב יותר
הכנת המזון שנשלח למוסד.

עמוד  12מתוך 29
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לשכת בריאות מחוז באר שבע

מוסד דורות בנגב ) ( 237D6
כפר דרום  4באר שבע
תאריך הבקרה18.02.2015 :
* פיזיותרפיה:

תאריך05.05.2015 :
סימוכין500038486 :

96%

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

תיאור כללי:
במוסד שלוש מחלקות סיעודיות

כוח אדם:
במוסד חמישה פיזיותרפיסטים בהיקף של  60ש"ש

החוזקים בעבודת הפיזיותרפיה:
כוח אדם
* תקן כוח אדם  :מלא
* פריסת שעות  :יעילה

ארגון השרות
* מנהל השרות עומד בדרישות הנוהל )ותק מקצועי ,הכשרה על בסיסית(  :כן
* דרכי תקשורת תוך צוותית מובנים בכתב  :יש
* פעילויות מיוחדות לקידום איכות הטיפול )פרויקטים(  :יש
* קיימת תוכנית עבודה ידועה לכולם.
עמוד  13מתוך 29
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טלפון 08-6263493 :פקס 08-6263587 :דוא"לANGELA.MALINSKY@BSH.HEALTH.GOV.IL :

לשכת בריאות מחוז באר שבע

מוסד דורות בנגב ) ( 237D6
כפר דרום  4באר שבע
תאריך הבקרה18.02.2015 :

תאריך05.05.2015 :
סימוכין500038486 :

* מתקיימות ישיבות צוות בשרות הפיזיותרפיה.

טיפול בקבוצה
* מספר קבוצות ותדירות פעילותן ברמה מוסדית ומחלקתית  :אופטימאלי

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

הדרכה ,השתלמות ותקשורת בין צוותית
* השתתפות פיזיותרפיסט בישיבות צוות )רב תחומי(  :מתקיימת

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

ציוד טיפולי
* ציוד ע"פ הנדרש בנוהל כולל ציוד מתכלה  :קיים

תחומים הטעונים תיקון ושיפור:
מעקב פיזיקאלי ותיעוד הערכה תקופתית
* מעקב פיזיקאלי מתועד המשקף את מצבו העדכני של המטופל  :חלקי

הדרכה ,השתלמות ותקשורת בין צוותית
* השתתפות פיזיותרפיסט/ים בהשתלמויות מקצועיות רלוונטיות  :חלקי גבוה

הערות לסיכום:
השירות הניתן במוסד הינו ברמה גבוה.
כל הליקויים מהבקרה הקודמת תוקנו.
יש להקפיד על רישום מדויק בתיקים של כל הפיזיותרפיסטים.
על הפיזיו לצאת לימי עיון וקורסים בתחום הגריאטריה.

עמוד  14מתוך 29
רח' התווקה  ,4באר שבע ת.ד10050 .
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לשכת בריאות מחוז באר שבע

מוסד דורות בנגב ) ( 237D6
כפר דרום  4באר שבע
תאריך הבקרה18.02.2015 :
* ריפוי בעיסוק:

תאריך05.05.2015 :
סימוכין500038486 :

94%

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

החוזקים בעבודת הריפוי בעיסוק:
הערכה בקבלת מטופל  -קבלת מטופל חדש ע"י מרפא/ה בעיסוק
* משך זמן עד להערכת מטופל חדש בריפוי בעיסוק  :בהתאם לנהלים
* נתונים אישיים והערכת תחומי עיסוק לפני אשפוז  :מלא
* שימוש בכלי הערכה ואבחון  :עדות לשימוש בכלי הערכה ואבחון מגוונים ומותאמים לאוכלוסייה
* תקשורת ומרכיבים חברתיים רגשיים  :מלא ומעודכן
* התחום הקוגניטיבי  :מלא ומעודכן
* התחום המוטורי והסנסורי  :מלא
* תחום תפקודי  : BADLמלא ומעודכן
* תחום תפקודי  : IADLמלא ומעודכן
* ישיבה  :התייחסות מלאה ומקצועית
* תוכנית הטיפול המומלצת כולל תחומים ותדירות  :קיימת ,מלאה ועדכנית

הערכת מעקב בקבלת מטופל
* ביצוע מעקבים  :מעקבים מלאים ומעודכנים בתדירות הנדרשת

ישום תכנית הטיפול
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לשכת בריאות מחוז באר שבע

מוסד דורות בנגב ) ( 237D6
כפר דרום  4באר שבע
תאריך הבקרה18.02.2015 :

תאריך05.05.2015 :
סימוכין500038486 :

* התערבות טיפולית  :מתבצע כנדרש
* התאמת אביזרים וסדים  :מותאמים סדים ,קיים מעקב ותיעוד ,מתקיימת הדרכת צוות בנושא

הכרת מטופל חדש ע"י מדריכ/ת תעסוקה
* מלוי טופס קבלה למטופל חדש ,על כל סעיפיו ,בתוך שבוע  :מלא

פעילות בתעסוקה
* פעילות פרטנית  -התאמה גיוון ודווח  :קיימת פעילות מגוונת התואמת את צורכי המטופלים ויכולותיהם
* פעילות קבוצתית  -התאמה גיוון ודווח  :מתקיימת פעילות מגוונת מותאמת ומתועדת כנדרש

תנאים פיזיים וסביבה
* חדר תעסוקה  :מתאים
* פינת עבודה ומקומות אחסון )כולל ארונות במקום הפעילות(  :יש ,מתאימים וזמינים
* לוח פעילות ,לוח התמצאות ושעון  :קיימים ומתאימים לדרישות
* קישוט סביבתי אקטואלי הכולל תצוגה של עבודות מטופלים  -בשטחים הציבוריים ובחדרי המטופלים  :מתאים,
מכובד ותואם את יכולות המטופלים

ציוד ואביזרים
* ציוד ואביזרים לטיפול בריפוי בעיסוק  :קיים כנדרש
* ציוד ואביזרים להפעלה פרטנית  :קיים מותאם ומגוון
* ציוד ואביזרים להפעלה קבוצתית  :קיים מותאם ומגוון
* ערכות נושאים  :מגוונות עשירות ומתחדשות

הדרכה ותקשורת
* ישיבת צוות ריפוי בעיסוק/תעסוקה  :מתקיימת בהתאם לנהלים
* הדרכה מובנית למדריכת/ות תעסוקה  :מתקיימת כנדרש
* השתתפות בישיבות צוות רב מקצועי  :מלא  -של מרב"ע
* הדרכה והעשרה לצוות רב מקצועי/משפחות/סטודנטים  :מתקיימת הדרכה מקצועית ומגוונת על בסיס קבוע,
מתועד כנדרש

תחומים הטעונים תיקון ושיפור:
תנאים פיזיים וסביבה
* חדר ריפוי בעיסוק  :קיים אך אינו מתאים
עמוד  16מתוך 29
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לשכת בריאות מחוז באר שבע

מוסד דורות בנגב ) ( 237D6
כפר דרום  4באר שבע
תאריך הבקרה18.02.2015 :

תאריך05.05.2015 :
סימוכין500038486 :

* קיים חדר קטן ,משותף למרפא/ה בעיסוק ולאנשי צוות נוספים ומשמש לצרכי משרד בלבד.

העשרה ונהלים
* השתלמות והתפתחות מקצועית  :חלקי גבוה

יישום המלצות מבקרה קודמת
* התייחסות להערות מבקרה קודמת  :התייחסות חלקית להערות מבקרה קודמת

הערות לסיכום:
עבודת צוות ריפוי בעיסוק מצטיינת בהבטים רבים -ישנה עבודה רב מקצועית עם
אנשי צוות שונים ,נבנה נוהל לשעת חרום ,המרפאה בעיסוק משתתפת בוועדת הושבה
ובוועדת איכות -יישר כוח!
* יש להשלים את מספר השעות של המרפאה בעיסוק עפ"י הנוהל.
* מומלץ לעודד יציאה להשתלמויות וימי עיון
* יש לפתור את סוגיית החדר של המרפאה בעיסוק על מנת שתוכל לאבחן ולטפל
במקום המותאם לכך.
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לשכת בריאות מחוז באר שבע

מוסד דורות בנגב ) ( 237D6
כפר דרום  4באר שבע
תאריך הבקרה18.02.2015 :
* עבודה סוציאלית:

תאריך05.05.2015 :
סימוכין500038486 :

95%

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

תיאור כללי:
בבית האבות  3מחלקות סיעודיות .המחלקות מרווחות מוארות ונעימות למראה.
המטופלים נראים נקיים ומסודרים וניכרת פעילות תעסוקה בזמן הביקור.

כוח אדם:
בבית האבות ,עובדת סוציאלית וותיקה במקצוע ומנוסה .יחד עם זאת במוסד עצמו,
עובדת פחות משנה .העו"סית עובדת במשרה מלאה .סיימה קורס גריאטריה של משרד
הבריאות בל -השומר .בעלת אוריינטציה קהילתית-קבוצתית הבאה לידי ביטוי רב
בעבודתה.
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החוזקים בעבודת העבודה סוציאלית:
קבלת מטופל והסתגלות
* מבצעת את תהליך הקליטה ,המעקב וההסתגלות במקצועיות רבה.

שביעות רצון המטופל
* שביעות רצון גבוהה מהתנאים הסביבתיים.

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

פעילות העו"ס בתחום הקבוצתי והקהילתי
* מקיימת פעילות קבוצתית קבועה ורצופה עם מטופלים ,בני משפחה או חברי צוות.
* מפתחת יוזמה ייחודית בתחום פעילות קהילתית.
* שותפה ומעורבת בפעילות התרבותית  -חברתית.
* ראויה לציון עבודתה של העו"ס עם מטופלים בקבוצות שונות

פעילות העו"ס בנושא "חוק זכויות החולה"
* יוזמת עפ"י צורך הערכה ודיון במינוי אפוטרופוס ,מטפלת בנושא על כל היבטיו.
* העו"ס פועלת יחד עם הצוות לבניית נהלים פנימיים
* העו"ס פועלת להעלאת מודעות הצוות בתחומים שונים על ידי פגישות אישיות וקבוצתיות

פעילות העו"ס בתחום זקנים נפגעי התעמרות
* תפקוד ראוי לציון של הועדה למניעת התעמרות.

טיפול בניצולי שואה
* מקיימת פעילות ייעודית למימוש זכויות למטופלים בעלי צרכים ייחודים )ניצולי שואה ,עריריים(.
* תחום זה מקבל טיפול ייחודי על ידי קבוצת מוזיקה

טיפול תומך במטופל ובמשפחה
* העו"ס פועלת לקידום ידיעותיה בתחום הטיפול הפליאטיבי והבאתו למודעות כלל הצוות

עבודת הצוות הרב מקצועי
* העו"ס תורמת מעולם הידע המקצועי שלה לפיתוח ולהעשרת הצוות הרב מקצועי.
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הבטחת תנאים לעבודת העובד/ת הסוציאלי/ת
* העו"ס משתתפת בימי עיון והשתלמויות.

ניהול מידע ומעקב  -רשומת מטופל
* מתקיים תיעוד מלא ומשקף של ההתערבות המקצועית בתחומים השונים.

שביעות רצון משפחות
* שביעות רצון גבוהה מאיכות החיים.

שיתוף המשפחה בהחלטות
* המוסד מקדם את שיתוף המשפחות בקבלת החלטות ומעורבותם בחיי הקרובים להם

תחומים הטעונים תיקון ושיפור:
שביעות רצון המטופל
* אי שביעות רצון מיחס הצוות ומתן מענה לצרכים ולרצונות האישיים.

פעילות העו"ס בתחום זקנים נפגעי התעמרות
* ישנו שיפור ניכר בהתנהלות הוועדה מאז הבקרה הקודמת .לשיפור :על הוועדה לתת המלצותיה למנהלת המוסד
ולא החלטותיה

טיפול תומך במטופל ובמשפחה
* כדאי ללמוד את הנושא הפליאטיבי ולגבש עמדות ודרכי פעולה יחד עם הצוות הרב מקצועי .כדאי ללמוד את נוסח
החוק

הערות לסיכום:
העובדת הסוציאלית של בית האבות מסורה למקום ולמטופלים ופועלת בכל מרצה
לקיים שירות עבודה סוציאלית ברמה גבוהה .האווירה במקום שונה מכפי שהיתה -
לטובה .הצוות הבכיר שנקלט השנה במוסד ,נראה שפועל בשיתוף פעולה וכדאי
להמשיך במגמה זו של בניית יחסים ונהלי עבודה פנימיים.
ישר כח על פרוייקטים שונים למטופלים ,על שיתוף המשפחות ועל הכוונה לקדם
נושאים מקצועיים רבים .בהצלחה !
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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:
א .כללי:
 .1המקום נקי ומסודר ,מצב הניקיון בכל חלקי המבנה בחדרי האשפוז ,השירותים
והמקלחות  -תקין.
 .2הטיפול בפסולת הרפואית  -מזוהמת )פריטים חדים( ומסוכנת מתבצעת על-פי
תקנות בריאות העם )טיפול בפסולת במוסדות רפואיים( התשנ"ז .1997-
 .3נמצא כי טמפ' מים חמים מסופקים, C ˚60טמפ' מים חמים חוזרים - C ˚ 57
)מצב תקין(.
 .4בוצעו בדיקות של מים חמים )ליגיונלה( בתאריך- 20.01.15התקבלו תוצאות
תקינות ודיגומים לספירת חיידקים כללית פעם ב 4-שבועות )קיים תיעוד מסודר(
התקבלו תוצאות תקינות. .5מתבצע דיגום מים בקטריאלי )קרים וחמים( ע"י דוגם מוסמך במעבדה מוכרת
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ע"י משרד הבריאות באופן קבוע  -קיים קלסר מסודר  .הדיגום האחרון בוצע
בתאריך - 3.02.15התוצאות תקינות .
 .6בוצעה בדיקה למתכות בתאריך  20.01.15ברשת מי שתייה )ברזל  ,נחושת
ועופרת(  -התוצאות תקינות.
 .7במקום קיים מטבח קצה )קומה ראשונה (  -להכנת מזון ) חיתוך ירקות\הכנת
דייסה ( ושני מטבחונים מחלקתיים  -לחלוקת ארוחות ושטיפת כלי אוכל .
המזון המוכן )ארוחות צהריים ( מתקבל פעם ביום מקייטרינג "סודקסו-שפע " -
ספק חיצוני מאושר )רישיון עסק  ,רישיון יצרן בתוקף עד , 31.03.15
ורישיון הובלת מזון(.
 .8הכביסה מועברת למכבסה חיצונית בעלת רישיון עסק .הושלם "הפיר" לכביסה
מלוכלכת )שרוול אנכי עשוי מנירוסטה (.

הערות לסיכום:
להלן נקודות לשיפור:
 .1מערך הזנה:
 1.1יש לסמן את המקררים \משטחי עבודה ולהשתמש בהם אך ורק על-פי ייעודם.
 1.3יש לייבש כלי המטבח \כלי הגשה\כלי מזיגה בצורה מנוקזת ולאחסן אותם
בתנאים נאותים.
 1.4יש לשמור דגימות מזון לאחר חימום בשישי\שבת.
 .2מערך חימום מים :
 2.1טמפ' המים החמים בנקודת הצריכה אינה מתאימה לבטיחות המאושפזים .
לתשומת לבכם ,טמפ' המים החמים בנקודת המוצא לא תעלה על  . C˚45ניתן הסבר
מפורט לחשיבות הנושא הנ"ל  ,כולל העברת מידע על תנאים לבחירת אביזרים
למניעת כווית במוסדות גריאטריים  ,שנמסרו מאגף לגריאטריה.
 2.2יש לתלות בחדר החימום ,סקיצה מעודכנת של מערך לחימום המים .
 .3מערך טיפול בכביסה:
 3.1יש לדאוג לאמצעי ניקוי פירים )צינור מים ,מתקן לניקוי מכני וכו'(.
 .4שונות:
 4.1יש להתקין כיור)עם מים חמים וקרים( ומשטח עבודה)חדר פיזיותרפיה(.
לסיכום:
על-פי ממצאי הבקרה שבוצעה עפ"י כלי בקרה ,ניתן לציין ,שהמוסד מתנהל
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באופן תקין בתחומי בריאות הסביבה )תברואה ,תשתיות ותחזוקה ( ,למעט
הליקויים המפורטים בסעיף ב' .
חשוב להדגיש :הליקויים שנמצאו בבקרה הקודמת -תוקנו .
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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
-

כוח אדם:
במוסד מועסקת רוקחת בהיקף של  9ש''ש

החוזקים בעבודת הרוקחות:
פעילות הרוקח/ת במוסד
* עמידה בהיקף המשרה ובשעות העבודה המהווים בסיס לאישור  :כן
* השתתפות בהשתלמויות מקצועיות בתחום הפרמקותרפיה )ובגריאטריה בפרט( במהלך החמש שנים האחרונות :
בשנתיים אחרונות  -קורס פארמקותרפיה גריאטרית ב 06/2014
* ניהול על פי הדינים ,הנהלים וההוראות הרלבנטיים לתפקידו  :כן

חדר שירותי רוקחות במוסד
* החדר ייעודי ומיקומו הולם  :כן
* החדר מצויד במתקני עזר לרוקח )מחשב ,כספת ,טלפון(  :כן
* סדר כללי )רצפה ,קירות ,צבע ,ריהוט(  :כן
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שירות רוקחות מוסדיים  -אחסון וסידור תרופות ותוקפן
* תוקף התרופות בטווח התאריך  :כן
* תוקף התרופות בטווח התאריך  :כן
* תוקף התרופות בטווח התאריך  :כן

שירות רוקחות מוסדיים  -רכש אספקה וביעור תרופות
* הזמנות מתבצעות ע"י הרוקח  :כן
* רכש מספקים מורשים בלבד  :כן
* רמת מלאי התרופות מתאימה לצורך טיפול שוטף והולם במטופלים  :כן
* הוצאה לבלאי מבוצעת בהתאם להוראות  :כן

שירותי רוקחות מוסדיים  -בקרה רוקחית במוסד
* לקיחת פרופיל תרופתי של מאושפז חדש  :כן  -מגיע לרוקחת תוך שבוע ימים
* ניהול יומן התערבויות ועדכונו אחת לרבעון :בדיקת אבחנות מול תרופות ,בדיקת מתן בהתאם להנחיות למניעת
תופעות לוואי ואינטראקציות בין תרופות ,ריסוק מותר וכו'  :לכל תיקי החולים
* ביצוע בקרה בכל מחלקה ותיעוד מלא ומפורט של ממצאיה  :אחת לשבועיים לפחות

שירותי רוקחות מוסדיים  -ספרות מקצועית ומסמכים ישימים
* ספרות מקצועית עדכנית  :כן  -תוכנה מקצועית מיקרומדקס
* נגישות לאינטרנט  :כן
* מסמכים ישימים  :כן

אחסון תרופות במחלקות אשפוז
* מיקום וגודל הולמים  :כן
* ארון בר-נעילה הנגיש לצוות המקצועי בלבד  :כן
* הפרדה :פנימי/חיצוני כולל שילוט בהתאם  :כן
* הפרדה בין תכשירים שונים/חוזקים שונים  :כן
* תא נפרד לכל תרופה/מטופל ושילוטו בהתאם לתכולה  :כן
* התרופות מוחזקות באריזות המקוריות  :כן
* המידע על אריזות מגש גזורות עדיין כולל :שם התכשיר ,חוזק ,מס' אצווה ,תאריך תפוגה  :כן
* טמפ' בטווח הנדרש  :כן
* עגלת טיפולים  -התרופות מוחזקות באריזות מקוריות ובסימון הולם  :כן
* סדר וניקיון כללי  :כן
* הפרדה בין תכשירים שונים/חוזקים שונים  :כן
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* סדר וניקיון כללי  :כן

אחסון תרופות בקרור במחלקות אשפוז
* מקרר ייעודי לתרופות המחלקה  :כן
* הטמפ' בטווח הנדרש ומבוצע מעקב מתועד  :כן

תרופות אישיות במחלקות אשפוז
* סימון שם מטופל על תווית התרופות האישיות  :כן
* סימון תאריך פתיחה בתכשירים שנדרש  :כן
* התכשיר בתוקף מיום הפתיחה  :כן

מתן תרופות במחלקות אשפוז
* הימצאות הנחיות עדכניות  -רשימת טבליות אסורות לכתישה/חציה והזנה אנטרלית  :כן
* הרוקח איתר אינטראקציות משמעותיות ודיווח לרופא  :כן
* במחלקה ניתנות תרופות בתזמון ומתן נכון  :כן
* התרופות ניתנות בהתאם להוראות הרופא  -כיסוי תרופתי  :כן
* כתישה/חציה בהתאם להנחיות  :כן
* ביצוע מעקב אחר רמות בדם של תרופות  :כן

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

תחומים הטעונים תיקון ושיפור:
חדר שירותי רוקחות במוסד
* החדר מצויד במתקנים הנדרשים  :חלקי  -מזגן מחובר עם חדרי מגורים ,נדרש מזגן נפרד

שירות רוקחות מוסדיים  -אחסון וסידור תרופות ותוקפן
* טמפ' בטווח הנדרש ומבוצע מעקב יומי  :באופן חלקי  -לפי נוהל אגף הרוקחות מס'  126נדרש תיעוד  3פעמים
ביום

הערות לסיכום:
תחום הרוקחות נבדק ונמצא ברמה טובה מאוד .יחד עם זאת נדרשת התאמת מיזוג
אוויר לנהלים של משרד הבריאות.
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לשכת בריאות מחוז באר שבע

תאריך05.05.2015 :

מוסד דורות בנגב ) ( 237D6
כפר דרום  4באר שבע
תאריך הבקרה18.02.2015 :

סימוכין500038486 :

נספח ג'
תקן מול מצבה  -כוח אדם מקצועי  -רפואה סיעוד ומקצועות הבריאות
ל 108 -מיטות ברישוי ול 115-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

1.50
17.28
0.00
17.28
1.00
35.40
1.08
1.50
0.54
1.50
0.54
9.30
12.00

1.75
22.20
8.30
13.90
1.00
44.77
1.12
1.66
0.49
2.72
0.55
9.90
12.00

0.25
4.92

16.66
28.49

-3.37
0.00
9.37
0.04
0.16
-0.04
1.22
0.01
0.60
0.00

-19.55
0.00
26.48
4.44
10.93
-8.33
81.93
1.85
6.48
0.00

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.

עמוד  27מתוך 29
רח' התווקה  ,4באר שבע ת.ד10050 .
טלפון 08-6263493 :פקס 08-6263587 :דוא"לANGELA.MALINSKY@BSH.HEALTH.GOV.IL :

לשכת בריאות מחוז באר שבע

תאריך05.05.2015 :

מוסד דורות בנגב ) ( 237D6
כפר דרום  4באר שבע
תאריך הבקרה18.02.2015 :

סימוכין500038486 :

נספח ג'
תקן מול מצבה  -כוח אדם מנהלי ומשקי
ל 108 -מיטות ברישוי ול 115-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

8

תקן כוח אדם
נדרש מינימלי
ברוטו

כוח אדם בפועל
ברוטו

פער

פער באחוזים

0.99

1.00

0.01

1.01

0.99
0.75
0.75
0.99
3.00
4.50
0.51
0.27
0.99

1.00
1.00
1.00
0.00
3.50
4.70
0.00
0.00
1.00

0.01
0.25
0.25
-0.99
0.50
0.20
-0.51
-0.27
0.01

1.01
33.33
33.33
-100.00
16.66
4.44
-100.00
-100.00
1.01

 8חצרן/גנן שירות קנוי.
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לשכת בריאות מחוז באר שבע

מוסד דורות בנגב ) ( 237D6
כפר דרום  4באר שבע
תאריך הבקרה18.02.2015 :

תאריך05.05.2015 :
סימוכין500038486 :

נספח ד '
רמת איכות הטיפול
מתאריך 17.04.2013:
61.50

0.00:
ניקוד אחרון לפי בקרה אחרונה
ניקוד מותאם אחרון לפי בקרה אחרונה :
:כן
שיוך לפרוגרמה חדשה
זמן הרישוי טרם הבקרה הנוכחית  24:חודשים תאריך סיום הרשיון 01.05.2017 :
התאמת המחלקה לתשושי נפש לתנאי המכרז:לא רלוונטי
תאריך הבקרה 18.02.2015 :
התאמת המחלקה לתשושי נפש לתנאי המכרז לפי הבקרה הנוכחית  :לא רלוונטי

ניקוד

אמות מידה לרמת איכות הטיפול
סכום ציוני הבקרה

26.00

בריאות הסביבה

5.00

שיעור אחיות עם קורס על בסיסי בגריאטריה

0.00

שיעור אחיות עם תואר אקדמי

0.00

קורסים\עדכון ידע לצוות

0.00

חת"ש צוות בין  8-24שעות שנתיות

0.00

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

0.00

סה"כ )ללא משך רישוי(

41.00
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