גירסה 00002:
תאריך ראשון הפצה לאינטרנט24.03.2016 :
תאריך אחרון הפצה לאינטרנט15.09.2016 :

דו"ח בקרה מיום 20.01.2016
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

תאריך14.09.2016 :

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

סימוכין500038940 :

ד"ר נכבד/ה,
הנדון :סיכום הבקרה ב"מוסד דורות בנגב" מיום 20.01.2016
מצ"ב דו"ח הבקרה שנערכה במוסדכם ,ביום .20.01.2016
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 כץ מנואל
מ"מ סגן רופא מחוז דרום
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 מיכאל גדלביץ' ,רופא מחוזי ,מחוז דרום מחוז באר שבע.
ד"ר שחר אבנר ,גריאטר מחוזי ,לשכת בריאות באר שבע מחוז באר שבע.
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.

עמוד  2מתוך 37
רח' התווקה  ,4באר שבע ת.ד10050 .
טלפון 08-6263493 :פקס 08-6263587 :דוא"לANGELA.MALINSKY@BSH.HEALTH.GOV.IL :

לשכת בריאות מחוז באר שבע

דו"ח הבקרה
תאריך14.09.2016 :
מוסד דורות בנגב ) ( 237D6
כפר דרום  4באר שבע
תאריך הבקרה20.01.2016 :

סימוכין500038940 :

.1

בתאריך  20.01.2016נערכה בקרה תקופתית במהלך תקופת רישוי קיים ,בבי"ח הגריאטרי ,ע"י צוות מחוז
באר-שבע .הבקרה היתה "בקרת פתע".

.2

במהלך הבקרה נבחנו הטיפול הרפואי ,הסיעודי ,מקצועות הבריאות וכן השירותים האחרים הניתנים
למטופלים המאושפזים בבית  -החולים.

.3

המנהל/ת הרפואי/ת  :ד"ר אלקרינאוי חוסני מ.ר..

להלן הרכב הצוות ותחום בקרתו:
.4
מר ד"ר שחר אבנר ,גריאטר מחוז דרום.
* רפואה
* טיפול סיעודי

-

גברת קלאודיה קונסון ,אחות מפקחת בקרות.

* 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
37
36
38
36
39
36
114
108

מס'
סיעודיים
37
38
39
114

מס'
תשושי
נפש

0

מס'
סיעודי
מורכב

0

בבי"ח
מס'
מס'
שיקומים תשושים כללי

0

סה"כ שהו במחלקות  114מאושפזים בפועל.
להלן תמהיל המאושפזים לפי הגורמים המממנים הבאים:
 97מטופלים במימון משרד הבריאות.
 15מטופלים במימון פרטי.
 2מטופלים במימון גורם אחר.
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כפר דרום  4באר שבע
תאריך הבקרה20.01.2016 :

תאריך14.09.2016 :
סימוכין500038940 :

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

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

אישור כיבוי אש:
אישור כיבוי אש בתוקף עד תאריך.24.12.2016 :

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

רפואה

X

סיעוד
X

תזונה
פיזיותרפיה

X

ריפוי בעיסוק

X

עבודה סוציאלית

X

בריאות הסביבה

X

רוקחות

)(4
טוב
80-86
X

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

X
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0-65
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תאריך14.09.2016 :

מוסד דורות בנגב ) ( 237D6
כפר דרום  4באר שבע
תאריך הבקרה20.01.2016 :

סימוכין500038940 :

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

* רפואה82% :
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
-

תיאור כללי:
הבית מכיל  3מחלקות סיעודיות .נמצא בבניין משופץ ונאה .אוירה מעולה ותודעת
שירות גבוהה.

כוח אדם:
כוח אדם רפואי גבולי .למרבה הצער אחד הרופאים נמצא בשיקום.

החוזקים בעבודת הרפואה:
עבודת המנהל הרפואי
* קיום והפעלת תוכנית הדרכה מוסדית בתחומי הגריאטריה וגרונטולוגיה .השתתפות בהדרכה מחוץ למוסד ובתוכו
 :קיימת ומופעלת באופן מלא
* אמצעים לעדכון ידע בתחום הפנימית והגריאטריה  :ספרות עדכנית ,אינטרנט
* היערכות מוסדית להתמודדות עם זיהומים  :קיום נוהל פנימי
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* תכנון ויישום "הבטחת השגחה רפואית בכל היממה") .זמינות ותיעוד;כוננות/תורנות(  :יישום תקין
* היערכות המוסד וקיום נוהל פנימי לשמירה על סביבה בטיחותית ומניעת נפילות ותאונות וישומו  :מלאה

קשר עם משפחות
* זמינות הרופא למשפחות תכנון ותיעוד השיחות בקבלה ,אחת לתקופה ובמצבי משבר  :מלא
* דיון בקבלה/תקופתי ,על מצבי סוף החיים ,קיום הנחיות מקדימות  :מתקיימים

מעקב רפואי שוטף
* אבחון וטיפול בבעיות משקל והזנה )כולל הזנה אנטראלית(  :מלא ותקין
* הכללת המידע הנחוץ בעת הפנייה למוסד רפואי אחר  :מלאה

הוראות רפואיות והוראות למתן תרופות
* הוראות מתן תרופות אנטי פסיכוטיות  -רישום ,דיון ונימוק  :תקין
* בדיקה תקופתית של רישום תרופות לטיפול הניתן בפועל והתייחסות ל"ריבוי תרופות"  :תקינה

בדיקות מעבדה
* רישום ,נימוק ומעקב רפואי של תוצאות בדיקות לא תקינות  :מלא

פעילות צוות רב מקצועי במחלקה
* תדירות ישיבות הצוות לגבי כל חולה  :טובה
* סיכום ישיבת הצוות ותכניות טיפול רב מקצועית ,התייחסות לישיבה קודמת  :מלא
* מנגנוני תקשורת בין אנשי הצוות  :מלא

דו"ח אירוע חריג
* רישום בדו"ח אירוע חריג ע"י רופא והמעקב אחר תוצאותיו  :תקין

תיקי מטופלים שעזבו את המחלקה )כולל פטירות(
* סיכום רפואי של האשפוז לרבות מכתב שחרור/הפניה  :מלא

רפואה מונעת ורפואה פליאטיבית
* קיום תכניות מיוחדות במוסד ומעורבות הרופא :היערכות למתן טיפול פליאטיבי ,התייחסות רופא למדד כאב
והטיפול בעקבותיו  :קיימות עם מעורבות

תחומים הטעונים תיקון ושיפור:
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עבודת המנהל הרפואי
* הכשרת מנהל רפואי  :מומחה בפנימית ו/או רפואת משפחה
* הכרת החוזרים והנהלים של משרד הבריאות ושל אגף לגריאטריה  :חלקית גבוהה והכרת עדכונים
* יישום התחומים לשיפור מהבקרה הקודמת  :חלקי

רופא בית
* הכשרת רופא בית  :ללא הכשרה בתחום
* הכרת המטופלים ובעיותיהם הרפואיות  :חלקית
* הכרה ויישום נהלי רפואה ונהלי רוחב של האגף לגריאטריה  :לא מכיר

איכות הרשומה בקבלה הרפואית של המטופל
* הערכה קוגנטיבית  :מתבצעת )בהתרשמות בלבד(
* הערכה תפקודית  :מתבצעת )בהתרשמות בלבד(
* התייחסות ספציפית לתסמונות גריאטריות  :חלקית גבוהה
* תרופות בקבלתו ,תיאור תרשים  : EKGרישום חלקי
* סיכום ותכנית טיפול :אבחנות ,תרופות ,תזונה ופרארפואי  :חלקי

מעקב רפואי שוטף
* אבחון וטיפול בעיות דחופות .יישום ותעוד בהתאם להרשאת מתן טיפול חריף ) : (IVחלקי
* יישום מעקב אחר בעיות כרוניות ,לרבות מניעה וטיפול של פצעי לחץ  :יישום חלקי

בדיקה תקופתית אחת ל  3 -חודשים
* התייחסות לשינוי במצב תפקודי וקוגנטיבי  :חלקית
* תכנית טיפול ,כולל התייחסות רב מקצועית  :חלקית

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

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

הערות לסיכום:
בקרת השלמה בבית אבות דורות בנגב
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בתאריך  7.8.16נערכה בקרת השלמה בבית אבות דורות בנגב בתחום הרפואה.
נכחו מטעם לשכת הבריאות :ד"ר שחר אבנר.
נכחו מטעם המוסד  :ד"ר אלקרינאווי חוסני מנהל רפואי .ד"ר מקסימוב יוליה
רופאת הבית.
נבדקו כל התחומים הנוגעים לתפקוד רופאי המוסד ולתחום הרפואה המוסדי.
ציון הבקרה  :טוב =.82
תחומי הבקרה :
כח אדם רפואי :
במוסד  3רופאים .מהם  2מומחים וותיקים .למרבה הצער אחד מהם נמצא בשיקום
לאחר מחלה .אנו מצפים להחלמתו ושיבתו .כח האדם הרפואי מספק.
יועצים :
במוסד  2יועצים  :רופאה גריאטרית ורופא פסיכיאטר .נוכחותם ותקינתם מספקת.
במקום קלינאית תקשורת המקדישה  4ש"ש .התקינה מלאה.
אבטחת השגחה רפואית בכל שעות היממה וחלוקת עבודה בצוות הרפואי :
 #רופאת הבית מגיעה ככוננית פעילה ומתוגמלת עבורה.
 #ד"ר אלקרינאווי עובר על כל הקבלות ונותן משוב מקצועי ולימודי לרפואה.
 #הוצגו  3מקרי ביקור בעת כוננות.
מומחיות מנהל רפואי :
המנהל הרפואי הינו מומחה לרפואה פנימית ורפואת חירום.
קבלת דיירים :
מרבית הדיירים סיעודיים ע"פ סיווג .מנהל רפואי מעורב בכל הקבלות ומיודע
עליהן.
אקדמיה ,השתלמות והכשרה :
המנהל הרפואי הינו חלק ממערך רפואת החירום בבי"ח סורוקה .הינו מקפיד על
לימוד פעיל ועדכון שוטף ,כולל עמידה בבחינות .רופאת הבית השתתפה בהשתלמות
"לחיות עם המוות".
המנהל הרפואי בנה תכנית השתלמות לרופאת הבית הכוללת ספרות ,מאמרים ,דיון
בנושאים שוטפים וביקור מודרך )יש להדגיש ביקור .( Bedside
חשוב לציין כי רצויה השתתפות פעילה מצד רופאות הבית בהליך הלמוד וההתקדמות.
נושאים אתיים וגריאטריים :
המנהל הרפואי מעורה במערך הפנימי והגריאטרי בבי"ח סורוקה .הוא מקפיד
להתעדכן בנוהלי האגף.
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לאחרונה קודמו נושאים אתיים וגריאטריים ובהם נושא סוף החיים וטיפול
פליאטיבי.
המנהל הרפואי מתקשר עם המשפחות בסבלנות וברגישות רבה וכן גם מנהלת המוסד.
תועדו שיחות טלפון של המנהל הרפואי עם המשפחות.
רופאי הבית:
הבקרה מקיפה תקופה ארוכה למדי בה פעלו במקום  2רופאי בית .אחד מהם נמצא כעת
בשיקום ואנו מאחלים לו רפואה שלמה .רופאת הבית הנוכחית עובדת במוסד מעל
שנה .עם זאת לא ניכרת התקדמות בתיפקודה ,לא בידע ולא בתיעוד.
המידע זמין לרופאת הבית ממספר מקורות:
 .1ספרות
 .2רשת
 .3מפגשים וביקורים עם מנהל רפואי
 .4נוהלי האגף לגריאטריה
מומלץ לרופאת הבית להפגין עניין ולהשקיע בלימוד .כרגע עקומת הלמידה רדודה.
רופאת הבית הפגינה היכרות חלקית עם הדיירים ולא זכרה למשל למי מהדיירים
הגבלה פיזית.
בקבלה הרפואית בוצע האומדן התיפקודי בהתרשמות בלבד ,ללא כלי מובנה.
חידושי הגבלה פיזית בוצעו אוטומטית ,ללא שיחה ויידוע בני המשפחה.
להתרשמותי חלק מההפניות למיון נעשות ביוזמת אחות.
איכות הרשומה בקבלה הרפואית:
תכניות הטיפול בחלק מהקבלות שבלוניות וזהות במספר מטופלים .ללא דיון ותוכן
מהותי.
המעקב השוטף מתבצע באופן סביר.
רישום האבחנות נעשה ע"פ סדר חשיבות .מושם דגש על אבחנות גריאטריות.
הרשומה הרפואית סבירה .ניתן לחדד תירשומת רופאת הבית ,שהיא דלה יחסית.
וחסרת עומק.
פעילות צוות רב מקצועי:
ישיבות הצוות נערכות כסידרן ,והן מקיפות יחסית .עם זאת חסרה תכנית טיפול
רפואית.
דו"ח אירוע חריג:
לא תמיד הבדיקה נעשית כסידרה .במקרה אירוע חריג של מ.ש .בדיקה רק למחרת.
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סיכום אישפוז:
קיים סיכום רפואי של העברה ושיחרור.
לסיכום:
כללית ,רמת הרפואה במוסד היא טובה .רופאי המוסד מתמודדים עם כל מקרה ,כולל
מקרים קשים ומורכבים.
המנהל הרפואי מקפיד על הרצאות וביקור לימודי במחלקות.
על רופאת הבית לתגבר ידע והיכרות עם החומר הרפואי ועם נהלי האגף.
תחומים לחיזוק:
 .1תיקשורת קולחת בתוך המוסד
 .2תיקשורת עם המשפחות וזמינות אליהן.
 .3ידע רב בתחומי פנימית ורפואת חירום של מנהל רפואי.
 .4נכונות להתמודד עם מקרים מורכבים.
 .5קיום ישיבות צוות כסידרן ובזמנן.
 .6קידום תקשורת בנושאי סוף החיים וטיפול פליאטיבי.
תחומים לשיפור:
 .1היכרות עם נוהלי האגף.
 .2ידע בסיסי וטיפולי  #רופאת הבית.
 .3תיעוד רפואי ,שוטף וקבלה.
 .4בדיקה ורישום דו"ח אירוע חריג.
 .5חידוד נוהל הגבלה פיזית ופעולה לפיו.
 .6רישום תכנית עבודה רפואית בישיבת צוות.
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83%

הבקרה בתחום הטיפול סיעודי כללה את הנושאים הבאים:
כללי
כוח אדם
 אומדן סיעודי ורישום אנמנזהתכנית 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 .הבקרה הייתה בקרת
פתע שהתבצעה באופן מדגמי במחלקות הסיעודיות א' ,ב' וג' בשעות הבוקר .במחלקה
א' מאושפזים  37דיירים ) דייר אחד מקבל כלכלה דרך זונדה 8 ,מטופלים מקבלים
לפי הוראת רופא שמתחדשת פעם בשבוע להגבלה פיזית ו 6מטופלים עם צנתר שתן
קבוע ( .במחלקה ב' מאושפזים  36דיירים )יש מטופל אחד עם  ,PEGמטופל נוסף עם
קטטר קבוע ומטופל אחד עם פצע לחץ בדרגה  .(2במחלקה ג' מאושפזים  38דיירים
) 4מטופלים עם פצעי לחץ  2מהם בדרגה  2והשניים הנוספים בדרגה  # 3לפי דיווח
הצוות הסיעודי( .יש לציין שבמוסד אין מטופלים עם חיידקים עמידים הדורשים
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בידוד.
בזמן הבקרה האווירה במחלקות הייתה שקטה ונינוחה ,היה נקי ומסודר .כל
המטופלים מקבלים את הטיפול הדרוש ,ישנו רישום ודיווח ממוחשב.

כוח אדם:
 #למוסד אחות ראשית חדשה וותיקה בתחום הסיעוד בעלת ידע ,ניסיון מקצועי רב
ורצון ומוטיבציה לקידום התחום הסיעודי במוסד.
 #במחלקה ב' התחילה לעבוד אחות אחראית חדשה בעלת תואר ראשון ושני ,ללא
ניסיון בתחום הגריאטרי אך בעלת מוטיבציה ורצון להתפתח בתחום .יש לציין שיום
הבקרה היה יומה הראשון בתפקיד.

הערות לסיכום:
חוזקים בהיבט המוסדי:
האחות הראשית במוסד מנוסה ובעלת ידע וניסיון מקצועי רב בתחום הגריאטריה.
עושה מאמצים רבים כדי לקדם את תחום הסיעוד הגריאטרי במוסד ומקבלת גם תמיכה
מההנהלה לעשייה שלה במוסד .יש לציין שעם קבלת התפקיד האחות הראשית בנתה
תכנית של הדרכות שיטתיות ,קבוצתיות ופרטניות בכדי לגרום לשינוי בעשייה
הסיעודית במוסד ובכך להתאים את המוסד לדרישות ונהלי משרד הבריאות -אגף
הגריאטריה.
 #בראש כל מחלקה עומדת אחות אחראית מוסמכת.
 #מתקיימת פעילות חברתית מחוץ למוסד אשר תורמת לשיפור איכות חיי המטופלים.
 #יש לציין שישנו שיפור מרבי בנושא החת"ש זאת ניתן לראות בכך שישנה השתתפות
של רוב אנשי הצוות.
 #יש  2אחיות אשר עברו הכשרה בנושאים :פצעים וזיהומים.
תחומים הטעונים שיפור ברמה המוסדית:
 .1אומדן סעודי ורשום:
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בקבלה סיעודית יש להקפיד על ביצוע קבלה מלאה הכוללת אבחנות ,טיפול תרופתי,
נתונים משפחתיים ,חברתיים ,אישיים ,דמוגרפיים והאומדנים השונים .יש להרחיב
את התיעוד ולעדכן את נושא תיאום הציפיות ,אצל מטופלים חדשים וגם ותיקים
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 לנהלי
משרד הבריאות .צריך לדאוג להחתים את כלל הצוות על הנהלים .יש להציג אפשרות
בפני הצוות לצאת להשתלמויות וימים לימודים מטעם המוסד )קונגרסים ,סמינרים
וימי עיון( .ראו זאת כהערה חוזרת מבקרה קודמת!

 .3עצירות:
יש להעלות מודעות בנושא מניעת עצירות לא רק טיפול תרופתי בלבד .יש לפתוח
תכנית טיפול מובנית בהשתתפות הצוות הרב מקצועי למניעת עצירות ולתעד את המצב
אצל כל מטופל שזוהתה אצלו הבעיה .יש לעשות הלימה והתאמה בנוהל הפנימי בנושא
עצירות .בנוסף ,יש למנות אחות שתהיה נאמנה בנושא עצירות כפי שנדרש בנהלי
אגף הגריאטריה על פי משרד הבריאות .ראו זאת כהערה מהבקרה הקודמת!!!
 .4תכנית טיפול סיעודית:
הייתה התייחסות לבקשה בשינוי תכנית הטיפול במוסד מביקורת קודמת .אך יש עוד
הרבה מה לשפר מבחינת הכתיבה הסיעודית .יש לנמק יותר על התהליך וההתערבות
הסיעודית )לדוגמא :בצקות ברגליים ,עודף משקל וכדומה( .יש לבצע תיעוד תקופתי
במצבים יציבים לפחות אחת לשבוע כפי שנדרש בנוהל.
 .5הזנה והאכלה:
יש לספק את האוכל המתאים למטופלים ואת התנאים הנאותים לאכילה בהתאם לצרכיהם
הרפואיים ורצונותיהם .נא לעשות ריענון נהלים למתן כלכלה דרך  PEGוזונדה,
יש לתת את הכלכלה הנדרשת למטופל צמוד למתן עצמו וליד המטופל ,יש לעשות
הפסקות בהתאם ,בדיקת שארית  ,חלוקת תרופות ,שטיפת צנתר וכדומה .דיווח
ורישום ברשומה הסיעודית הרלוונטית.
 .6הבטחת סביבה בטוחה:
אע"פ שהאחות הראשית מקדמת את נושא הבטיחות ומניעת אירועים חריגים במוסד ,יש
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לדאוג לבטיחותם והגנתם של המטופלים .יש להקפיד על תקינות הציוד במחלקות
השונות .יש לדאוג למעברים בטוחים וחופשיים בחדרי המטופלים על מנת לשמור על
בטיחות )בעיקר בשעות חירום ומצבים לא שגרתיים( .במהלך הבקרה באחד מחדרי
הממ"ד נצפתה מיטת חצי פאולר ,אשר הייתה במצב פרקדן אך לאור פגם ברצפת החדר
המיטה במצב פרקדן הייתה למעשה במצב של טרנדלנבורג בהערכה של  15מעלות,
באופן קבוע .יש לעשות בדיקה של כל חדרי הממ"ד במוסד.
 .7תרופות:
לפי דיווח הצוות הסיעודי במוסד אין אישור מאגף הגריאטריה למתן תרופות
בעירוי תוך ורידי ) (IVאך ,לפי דיווח הצוות הרפואי מפעם לפעם ישנו מתן
עירוי נוזלים ו .S.Cעליכם להגיש בקשה לאגף הגריאטריה על מנת לקבל אישור
למתן נוזלים דרך עירוי תוך ורידי וזאת רק במידה והנכם עומדים בדרישות
הנוהל.
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לשכת בריאות מחוז באר שבע

מוסד דורות בנגב ) ( 237D6
כפר דרום  4באר שבע
תאריך הבקרה20.01.2016 :
* תזונה:

תאריך14.09.2016 :
סימוכין500038940 :

88%

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

תיאור כללי:
המוסד מקבל מזון מחברת קייטרינג מוכרת ויש הכנה של דייסות חביתות וסלט
במקום .

כוח אדם:
יש דיאטנית בעלת רישיון ,בעלת ותק של  15שנים במוסד .עברה קורס תזונה
בגריאטריה .
היקף השעות שנמסר הוא  18שעות שבועיות )מתחת לתקינה(.

החוזקים בעבודת התזונה:
כללי
* הדיאטנית ערכה הדרכה תזונתית לצוותי מחלקות )אחיות ומטפלות(.
* ניכרת התייחסות אישית והתאמה תרבותית לצרכים המשתנים של הדיירים
* הדיאטנית מדריכה סטאגריות בתזונה גריאטרית -דבר שמקדם את רמה הטיפולית
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לשכת בריאות מחוז באר שבע

מוסד דורות בנגב ) ( 237D6
כפר דרום  4באר שבע
תאריך הבקרה20.01.2016 :

תאריך14.09.2016 :
סימוכין500038940 :

איכות ובטיחות המזון
* הדיאטנית מקדמת את מערך המזון במוסד.

הגשת ארוחות צהריים  -תצפית
* האכלה של המטופלים מתבצעת בצורה מכובדת ובולטת העובדה שנעשתה עבודה בנושא.

תחומים הטעונים תיקון ושיפור:
כללי
* נמצאו בבוקר שקיות הזנה ) גרביטציה ( עם שתי מנות אוכל בבת אחת  .יש לתת הזנה לפי ההוראות שנכתבות
של ידי רופא/דיאטנית.
* יש לחדש נוהל פרוטוקול מדידות אנטרופומטריות

ניהול כוח אדם
* פריסת שעות דיאטנית  :מתחת לתקינה
* לפי ימים ושעות שמסרו לי הדיאטנית עובדת  18שעות שבועיות כאשר התקן דורש  21שעות .

איכות ובטיחות המזון
* קיום חישוב רכיבי תזונה ואנרגיה לשלושת ימי תפריט במרקמים השונים מהשנה האחרונה ,שעומד בדרישות
התזונתיות  :לא
* תיעוד תהליכי הבטחת/אבטחת הגשת המזון )לפי נספח  : (500-1חלקי
* תהליכי בקרה איכות הטיפול  :יש להכין תוכנית לשנה הבאה
* יש לחדש את החישוב מאחר ויש מתכונים חדשים שנמסרו לאחרונה מחברת הקייטריג.
* על פני נוהל על הדיאטנית לבקר בארוחת ערב פעם ברבעון.

רשומות מחלקתיות
* הבדיקות האנטרופומטריות מבוצעות בהתאם לנוהל ופרוטוקול של בי"ח  :חלקי

התנהלות הטיפול התזונתי מטופל במצב תזונתי לא תקין  -תיעוד ומעקב
* תיעוד קביעת הרכב תזונתי מומלץ תוך פירוט תיעוד הקריטריונים המקצועיים בתוכנית הטיפול  :חלקי
* חשוב לפרט מטרות הטיפול
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מוסד דורות בנגב ) ( 237D6
כפר דרום  4באר שבע
תאריך הבקרה20.01.2016 :
* פיזיותרפיה:

תאריך14.09.2016 :
סימוכין500038940 :

94%

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:
במוסד שלוש מחלקות סיעודיות

כוח אדם:
במוסד שלושה פיזיוטרפיסטים בהיקף של  44ש"ש

החוזקים בעבודת הפיזיותרפיה:
כוח אדם
* פריסת שעות  :יעילה

פרופיל המטופלים במוסד
* אחוז המטופלים בפיזיותרפיה במוסד מתוך כלל המאושפזים  :גבוה

ארגון השרות
* מנהל השרות עומד בדרישות הנוהל )ותק מקצועי ,הכשרה על בסיסית(  :כן
* פעילויות מיוחדות לקידום איכות הטיפול )פרויקטים(  :יש
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לשכת בריאות מחוז באר שבע

מוסד דורות בנגב ) ( 237D6
כפר דרום  4באר שבע
תאריך הבקרה20.01.2016 :

תאריך14.09.2016 :
סימוכין500038940 :

* בבית החולים ,מנהל/ת שרות ותיק/ה ומנוסה בתחום הגריאטריה.

אבחון פיזיקלי
* אבחון פיזיקלי ראשוני תוך  5ימים מקבלת המטופל  :מבוצע

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

טכנולוגיה לישיבה וניידות
* שימוש באביזרים נלווים עפ"י צרכי המטופל  :נכון
* הפיזיותרפיסט מעורב בהחלטות על שימוש באמצעי הגבלה  :מתקיים

תנאים פיזיים
* חדר פיזיותרפיה בנוי ומאובזר על פי הפרוגראמה  :כן

תחומים הטעונים תיקון ושיפור:
כוח אדם
* תקן כוח אדם  :חלקי גבוה

טכנולוגיה לישיבה וניידות
* התאמת כסא גלגלים/כסא ושולחן אוכל לצרכים התפקודיים של המטופל  :חלקית גבוהה

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

ציוד טיפולי
* ציוד נוסף לנדרש בנוהל  :לא קיים

הערות לסיכום:
השירות הניתן במוסד הינו ברמה גבוהה.
מנהל השירות יצא לקורס גריאטריה של אשל
יש להקפיד לעבוד על פי תוכנית עבודה מסודרת עם תאריכי יעד מטרות והישגים.
על כל הצוות להקפיד ולצאת לקורסים וימי עיון בתחום
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לשכת בריאות מחוז באר שבע

מוסד דורות בנגב ) ( 237D6
כפר דרום  4באר שבע
תאריך הבקרה20.01.2016 :
* ריפוי בעיסוק:

תאריך14.09.2016 :
סימוכין500038940 :

95%

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
* עדכון מטרות הטיפול ותוכנית מומלצת כולל תחומים ותדירות  :קיימת מלאה ועדכנית
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לשכת בריאות מחוז באר שבע

מוסד דורות בנגב ) ( 237D6
כפר דרום  4באר שבע
תאריך הבקרה20.01.2016 :

תאריך14.09.2016 :
סימוכין500038940 :

ישום תכנית הטיפול
* 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

העשרה ונהלים
* פרויקטים מיוחדים  :מגוונים ומתקיימים על בסיס קבוע

תחומים הטעונים תיקון ושיפור:
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לשכת בריאות מחוז באר שבע

מוסד דורות בנגב ) ( 237D6
כפר דרום  4באר שבע
תאריך הבקרה20.01.2016 :

תאריך14.09.2016 :
סימוכין500038940 :

תנאים פיזיים וסביבה
* 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:
שרות הריפוי בעיסוק בבית האבות פועל ברמה גבוהה.
יש לתקן את התחומים הבאים:
 .1יש להשלים את מס .השעות של המרפאה בעיסוק לפי הנוהלים) .הערה חוזרת(
 .2מומלץ לשלוח את צוות הריפוי בעיסוק להשתלמויות ולימודים רלבנטיים) .כרגע
בצוות רק מדריכה אחת בוגרת הקורס למדריכות תעסוקה של אש"ל(
 .3יש לאפשר למרפאה בעיסוק שימוש בחדר מותאם לצרכי אבחון וטיפול) .הערה
חוזרת(
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תאריך הבקרה20.01.2016 :
* עבודה סוציאלית:

תאריך14.09.2016 :
סימוכין500038940 :

92%

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 מטופל
ניהול מידע ומעקב  -תיק אפוטרופסות
ניהול מידע ומעקב  -תיק ריכוז מתנדבים
שביעות רצון משפחות
שיתוף המשפחה בהחלטות
-

תיאור כללי:
בית אבות דורות בנגב ,בעל  3מחלקות סיעודיות .המחלקות נעימות ומרווחות.
המטופלים נקיים ולבושים בבגדים מותאמים לעונה.
הבקרה נערכה במתכונת פתע.

כוח אדם:
במוסד עובדת סוציאלית בעלת וותק של כשנה וחצי .בוגרת קורס גריאטריה של משרד
הבריאות ,בעלת נסיון בתחום ,עובדת בהיקף של משרה מלאה ,ע"פ התקן .בעלת
אוריינטציה קהילתית  -קבוצתית,דבר הניכר היטב בעבודתה במוסד.
עובדת בשעות הבוקר וגם אחה"צ ע"פ הדרישה.
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החוזקים בעבודת העבודה סוציאלית:
קבלת מטופל והסתגלות
* קבלת המטופלת נעשית ע"פ הנוהל תוך  48שעות ובאופן יסודי ומסודר
* המשפחה מקבלת הדרכה מהעו"ס בזמן.
* ראויה לציון ערכת הקבלה אותה מקבלת משפחה חדשה .ערכה אשר מונגשת שפתית !

פעילות מקצועית של העובד הסוציאלי
* העו"ס מוכרת לכל הדיירים והיא מכירה אותם היטב ,עוקבת אחר צרכיהם בשיתוף עם הצוות ויוזמת פעולות
לשיפור איכות חייהם
* הזמנת בני משפחה לישיבת הצוות הרב מקצועי ראויה להערכה
* העו"ס מדריכה סטודנטיות לעבודה סוציאלית ,דבר המשרת את דיירי המוסד וללא ספק מעלה את הרמה של
המוסד ואת היכולות המקצועיות של העו"ס

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.
* שותפה ומעורבת בפעילות התרבותית  -חברתית.
* העו"ס מקיימת פעילות קבוצתית עם דיירים ומשפחות

פעילות העו"ס בנושא "חוק זכויות החולה"
* פועלת לקידום והעלאת המודעות לשמירה על פרטיותו וכבודו של המטופל.
* מקיימת מעקב אחר ביקורי משפחות ומתערבת עפ"י הצורך.

פעילות העו"ס בתחום זקנים נפגעי התעמרות
* תפקוד ראוי לציון של הועדה למניעת התעמרות.
* העו"ס מגלה מודעות רבה בנושא זה ומעלה גם למודעות הצוות את הנושא.

טיפול תומך במטופל ובמשפחה
* מטפלת בחולה הנוטה למות ,במשפחתו ובצוות עפ"י הנוהל.
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עבודת הצוות הרב מקצועי
* נעשים פרוייקטים בשיתוף עם אנשי צוות

הבטחת תנאים לעבודת העובד/ת הסוציאלי/ת
* העו"ס משתתפת בימי עיון והשתלמויות.

ניהול מידע ומעקב  -תיק אפוטרופסות
* הטיפול בנושא האפוטרופסות נעשה באופן מקצועי

שביעות רצון משפחות
* שביעות רצון גבוהה מאיכות החיים.

תחומים הטעונים תיקון ושיפור:
פעילות מקצועית של העובד הסוציאלי
* בכל הנושא של טיפול בתלונות יש לבצע חשיבה משותפת כך שעו"ס תהייה מעורבת בתלונות משפחות על
המוסד

שביעות רצון המטופל
* אחד המטופלים שרואיין הביע חוסר שביעות רצון מיחס הצוות

עבודת הצוות הרב מקצועי
* ישיבות הצוות דורשות שיפור ניכר .במהלך הבקרה צפינו בישיבה בה נכחו בני משפחה .הישיבה התאפיינה
בקריאה מהנייר ובהעדר דיון ,קבלת החלטות ,תוכניות טיפול לחצי שנה הקרובה וסיכום.
* ניכר פער בין סיכומי ישיבות הצוות לבין ישיבת הצוות בה צפינו ובה נאמר לנו כי כך מתקיימות כמו כן ,יש להקפיד
על נוכחות מלאה של הצוות.
* לא קיימים תהליכי העברת מידע מסודרים בין העו"ס לצוות המקצועי .יש לחזק את עבודת הצוות ולעדכן את
העו"ס בדברים חשובים כמו ארוע חריג

הבטחת תנאים לעבודת העובד/ת הסוציאלי/ת
* העו"ס חולקת חדר עם איש צוות שהוא לא עו"ס ,דבר היכול להקשות מבחינה טכנית בזרימת העבודה

הערות לסיכום:
עו"ס המוסד פועלת במקצועיות רבה בכל תחומי אחריותה .פועלת על פי נהלי משרד
עמוד  26מתוך 37
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 הבקרה20.01.2016 :

תאריך14.09.2016 :
סימוכין500038940 :

הבריאות .בעלת מוטיבציה רבה לעשיה וללמידה .מוכרת על ידי המטופלים ומכירה
את סיפורם ומשפחותיהם .פועלת למימוש זכויות המטופלים באופן ראוי לציון כולל
ערנותה ומודעותה לנושאים כמו מניעת התעמרות ,צרכים ייחודיים של ניצולי שואה
וטיפול פליאטיבי בצוות .פועלת בתחום הקבוצתי עם מטופלים ומשפחותיהם
מבחינה רוחבית -
יחד עם שיתופי הפעולה הנקודתיים עם אנשי מקצוע נוספים במוסד ,יש לחזק את
שיתוף הפעולה בצוות המורחב על ידי ישיבות צוות בכיר שיסמנו את הדרך למטרות
משותפות לתקשורת טובה יותר ,חלוקת תפקידים וסמכויות.
כמו כן יש לשאוף שהעו"ס תהיה חלק מתהליך קבלת מטופל חדש ,קבלת החלטות כגון
בחירת חדר ,מקום ישיבה ומעברים.
בהצלחה !

עמוד  27מתוך 37
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 הבקרה20.01.2016 :
* בריאות הסביבה:

תאריך14.09.2016 :
סימוכין500038940 :

91%

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:
א .כללי:
 .1בעת הבקרה נבדקו  3מחלקות סיעודיות .למרות שנערכה בקרת פתע בשעה 8:00
בבוקר המחלקות היו מסודרות ,לא הורגש ריח לא נעים .
 .2במקום קיים מטבח קצה )קומה ראשונה (  -להכנת מזון מצומצם ) חיתוך
ירקות והכנת דייסה ( .המזון המוכן )ארוחות צהריים \ערב ( מתקבל פעם ביום
מקייטרינג עם רישיון יצרן בתוקף עד  ,31.06.16רישיון עסק בתוקף עד
 25.7.16ורישיון רכב להובלת מזון לצמיתות(.
 .3נמצא כי טמפ' מים חמים מסופקים  60מ"צ ,טמפ' מים חמים חוזרים  57מ"צ
)מצב תקין( .עפ"י רישום ממוחשב של הנתונים בין תאריכים 13.01.16-20.01.16
 ,נמצא שטמפ' מים חמים חוזרים והמים החמים המסופקים הינה  57- 60מ"צ )מצב
תקין(.
עמוד  28מתוך 37
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 הבקרה20.01.2016 :

תאריך14.09.2016 :
סימוכין500038940 :

 .4טמפ' מים חמים בברזים וראשי מקלחות אינה מתאימה לבטיחות המשתמשים
)הטמפ' הנדרשת 45 -מ"צ לאחר הזרמת מים חמים במשך  2דקות(.
 .5ניקוי וחיטוי אוגרי מים חמים בוצע בתאריך . 19.01.16
 .6בוצעו בדיקות של מים חמים )ליגיונלה( בתאריך  - 20.01.16טרם התקבלו
תוצאות  .קיים תיעוד מסודר .
 .7מתבצע דיגום מים בקטריאלי )קרים וחמים( ע"י דוגם מוסמך במעבדה מוכרת
ע"י משרד הבריאות באופן קבוע  -קיים קלסר מסודר  .הדיגום האחרון בוצע
בתאריך  - 6.01.16התוצאות תקינות .
 .8הכביסה המלוכלכת נשלחת פעם ביום למכבסה חיצונית "קלין" בעלת רישיון
עסק לצמיתות.

הערות לסיכום:
להלן נקודות לשיפור:
 .1מערך הזנה:
 1.1יש לסמן את המקררים \משטחי עבודה ולהשתמש בהם אך ורק על-פי ייעודם
בלבד.
 1.2יש לייבש כלי מטבח \כלי הגשה בצורה מנוקזת ולאחסן אותם בתנאים
נאותים.
 1.3יש לקבל ירקות ופרות נקיים  ,שטופים  ,באריזות נקיות ומוכנים לאכילה.
 1.4יש להחזיק מצרכי מזון יבשים לאחר פתיחתם בתוך מיכלים סגורים ובאריזות
מקוריות.
 1.5יש להחליף את גומיות האטום הקרועות במקרר למזון מוכן )מח' .( 2
 .2מחלקות האשפוז)חדרי אשפוז ,שירותים ומקלחות  ,חדרי אוכל (:
 2.1יש להשלים תיקונים \החלפת ציוד ישן :מיטות ,כיסאות רחצה ,מזרונים.
 2.2יש להשלים צביעה וסיוד קירות בחדרי האשפוז  ,תקרה בחדר אוכל )מח'
.(3
 2.3יש לנקות פתחי אוורור במקלחות )מח' .(1
 2.4יש להשלים אריחי תקרה בחדר אוכל)מח'  ( 3ומקלחת )חדר .(311
 .3מערך טיפול בכביסה:
 3.1יש לדאוג לאמצעי ניקוי פירים )צינור מים ,מתקן לניקוי מכני וכו'(.
 .4שונות:
 4.1יש להתקין פינה לנטילת ידיים בכניסה לחדר אוכל ) כיור עם מים חמים
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וקרים( .
 4.2אין להשתמש בחדר לשטיפת כלים סניטריים לצורך אחסון חפצים אישיים של
המטופלים שאינם בשימוש.
 .5אחסון פסולת רגילה ופסולת מזוהמת:
 5.1יש לשמור על הסדר והניקיון בחצר המשק .בנוסף ,יש להקפיד על
סגירת מכסים של פחי אשפה באופן קבוע
ושהזבל לא ישפך מהם לצדדים.
 5.2יש לבצע ניקיון יסודי במחסן לאחסון פסולת מזוהמת ולסלק כל ציוד
שאינו שייך לייעוד האחסון.
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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

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

שירות רוקחות מוסדיים  -אחסון וסידור תרופות ותוקפן
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* 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
* 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
* נגישות לאינטרנט  :כן
* מסמכים ישימים  :כן

אחסון תרופות במחלקות אשפוז
* מיקום וגודל הולמים  :כן
* תא נפרד לכל תרופה/מטופל ושילוטו בהתאם לתכולה  :כן
* המידע על אריזות מגש גזורות עדיין כולל :שם התכשיר ,חוזק ,מס' אצווה ,תאריך תפוגה  :כן
* עגלת טיפולים  -התרופות מוחזקות באריזות מקוריות ובסימון הולם  :כן
* סדר וניקיון כללי  :כן
* הפרדה בין תכשירים שונים/חוזקים שונים  :כן
* 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
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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

תחומים הטעונים תיקון ושיפור:
פעילות הרוקח/ת במוסד
* ניהול על פי הדינים ,הנהלים וההוראות הרלבנטיים לתפקידו  :חלקי גבוה

חדר שירותי רוקחות במוסד
* החדר מצויד במתקנים הנדרשים  :חלקי

שירות רוקחות מוסדיים  -אחסון וסידור תרופות ותוקפן
* טמפ' בטווח הנדרש ומבוצע מעקב יומי  :באופן חלקי
* תוקף התרופות בטווח התאריך  :לא

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

שירותי רוקחות מוסדיים  -תיקון ליקויים
* ביצוע מעקב ותיקון ליקויים מבקרות קודמות  :לא תוקן

אחסון תרופות במחלקות אשפוז
* ארון בר-נעילה הנגיש לצוות המקצועי בלבד  :לא
* הפרדה :פנימי/חיצוני כולל שילוט בהתאם  :באופן חלקי
* הפרדה בין תכשירים שונים/חוזקים שונים  :באופן חלקי
* התרופות מוחזקות באריזות המקוריות  :באופן חלקי
* טמפ' בטווח הנדרש  :לא

תרופות אישיות במחלקות אשפוז
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* סימון תאריך פתיחה בתכשירים שנדרש  :באופן חלקי
* התכשיר בתוקף מיום הפתיחה  :לא

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

הערות לסיכום:
א .יש להפריד את מיזוג האוויר בין חדרי המטופלים לבין חדרי אחסון התרופות
ב .יש לרענן נהלי אחסון של תכשירים רפואיים לצוות המקצועי במחלקות האשפוז
ג .יש לבצע בקרה במחלקות האשפוז לפי נספח לנוהל 8.0.3
ד .יש לעדכן קובץ פקודות הרוקחים
ה .יש לרענן שילוט ארונות התרופות בכל המחלקות
ו .יש לאחסן תרופות באריזות מקוריות )נמצאו אריזות מגש במחלקות (1,2
ז .יש לסמן תאריך פתיחה על תכשירים עם תאריך תוקף מוגבל אחרי הפתיחה ) נמצא
augmentin 875
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נספח ג'
תקן מול מצבה  -כוח אדם מקצועי  -רפואה סיעוד ומקצועות הבריאות
ל 108 -מיטות ברישוי ול 114-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

1.64
18.91
5.69
13.21
1.00
35.35
1.12
1.21
0.49
1.81
0.49
9.90
16.00

0.14
1.63

9.53
9.43

-4.06
0.00
-0.04
0.04
-0.29
-0.04
0.31
-0.04
0.60
4.00

-23.51
0.00
-0.12
4.44
-19.33
-8.33
21.00
-8.33
6.48
33.33

חישוב התקן הוא בשעות שבועיות ולא באחוזי משרה .למקצועות,רוקח/ת,קלינאי/ת תקשורת.
אחיות = מעשיות  +מוסמכות.
אחיות מוסמכות כולל בתוכו את תפקידי הניהול הסיעודי.
שעות יעוץ ותקינה לחודש.
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נספח ג'
תקן מול מצבה  -כוח אדם מנהלי ומשקי
ל 108 -מיטות ברישוי ול 114-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

0.99

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
1.16
1.00
0.00
0.00
4.75
0.00
0.33
1.00

0.01
0.41
0.25
-0.99
-3.00
0.25
-0.51
0.06
0.01

1.01
54.66
33.33
-100.00
-100.00
5.55
-100.00
22.22
1.01
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נספח ד '
רמת איכות הטיפול
 0.00:מתאריך 18.02.2015:
ניקוד אחרון לפי בקרה אחרונה
56.00
ניקוד מותאם אחרון לפי בקרה אחרונה :
שיוך לפרוגרמה חדשה על פי הצהרת המוסד :
זמן הרישוי טרם הבקרה הנוכחית  24:חודשים תאריך סיום הרשיון 01.05.2017 :
התאמת המחלקה לתשושי נפש לתנאי המכרז:לא רלוונטי
תאריך הבקרה 20.01.2016 :
התאמת המחלקה לתשושי נפש לתנאי המכרז לפי הבקרה הנוכחית  :לא רלוונטי

ניקוד

אמות מידה לרמת איכות הטיפול
סכום ציוני הבקרה

22.50

בריאות הסביבה

4.00

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

2.00

מומחיות רופא הבית

2.60

יועצים

8.00

נאמני נושא ועברו הכשרה כנדרש

0.00

הדרכה מרוכזת ב 2-תחומים לפחות

0.00

עיבוד נתונים בתחום  1לפחות

0.00

מנהל רפואי שהינו גריאטר

0.00

יש אישור למתן IV

0.00

רישום ע"פ נוהל IV

0.00

רישום ע"פ נוהל  + IVנוכחות אחות מוסמכת בכל משמרת

0.00

רשומה רפואית ממוחשבת לכל המקצועות

2.00

תקשורת רפואית ממוחשבת לכל המקצועות

2.00

סה"כ )ללא משך רישוי(

43.10
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