גירסה 00001:
תאריך ראשון הפצה לאינטרנט31.03.2015 :
תאריך אחרון הפצה לאינטרנט31.03.2015 :

דו"ח בקרה מיום 03.03.2015
במוסד :מוסד בית הזית ,קיבוץ שמרת
בישוב :שמרת ,מחוז צפון

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

לשכת בריאות מחוז צפון

תאריך22.03.2015 :

לכבוד
ד"ר מלמד סנפיר ירון
מנהל/ת רפואי/ת
מוסד בית הזית ,קיבוץ שמרת )קוד מוסד (237E2
קיבוץ שמרת ד.נ .אשרת
שמרת 25218

סימוכין500038475 :

ד"ר נכבד/ה,
הנדון :סיכום הבקרה ב"מוסד בית הזית ,קיבוץ שמרת" מיום 03.03.2015
מצ"ב דו"ח הבקרה שנערכה במוסדכם ,ביום .03.03.2015
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 פנטופל יבגניה
גריאטרית מחוזית  -מחוז צפון
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 מיכל כהן דר ,רופאה מחוזית ,לשכת בריאות צפון מחוז צפון.
ד"ר שיהאב שיהאב ,רופא נפתי ,לשכת בריאות נפתית לשכת בריאות עכו.
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 צפון

דו"ח הבקרה
תאריך22.03.2015 :
מוסד בית הזית ,קיבוץ שמרת ) ( 237E2
קיבוץ שמרת ד.נ .אשרת שמרת
תאריך הבקרה03.03.2015 :

סימוכין500038475 :

.1

בתאריך  03.03.2015נערכה בקרה תקופתית במהלך תקופת רישוי קיים ,בבי"ח הגריאטרי ,ע"י צוות מחוז
צפון .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 מלמד סנפיר ירון מ.ר.33271.

להלן הרכב הצוות ותחום בקרתו:
.4
גברת ד"ר פנטופל יבגניה ,גריאטרית מחוזית  -מחוז צפון.
* רפואה
* טיפול סיעודי

-

גברת מרשליק נטלי ,אחות מפקחת מחוז צפון.

* תזונה

-

גברת לבונסקי סיגלית ,מרכזת תחום בקרה.

* פיזיותרפיה

-

גברת ורדי שולי ,מרכזת תחום בקרה.

* עבודה סוציאלית

-

גברת שאמא דועא ,מרכזת תחום בקרה.

* בריאות הסביבה

-

גברת מניס אורנה ,מרכזת תחום בקרה.

* רוקחות

-

מר כהן אבי ,מרכז תחום בקרה.

כללי:
לבי"ח רישיון ל 36 -מיטות מהן:
סה"כ מיטות במח' סיעודיות:

36
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לשכת בריאות מחוז צפון

תאריך22.03.2015 :

מוסד בית הזית ,קיבוץ שמרת ) ( 237E2
קיבוץ שמרת ד.נ .אשרת שמרת
תאריך הבקרה03.03.2015 :

סימוכין500038475 :

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

מס'
מס'
שם
מחלקה מיטות מאושפזים
בפועל
במוסד ברישוי
36
36
36
36

מס'
סיעודיים
36
36

מס'
תשושי
נפש
0

מס'
סיעודי
מורכב
0

בבי"ח
מס'
מס'
שיקומים תשושים כללי

0

סה"כ שהו במחלקות  36מאושפזים בפועל.
להלן תמהיל המאושפזים לפי הגורמים המממנים הבאים:
 23מטופלים במימון משרד הבריאות.
 13מטופלים במימון פרטי.

עמוד  4מתוך 27
רח' המלאכה  ,3נצרת עילית  17000ת.ד744 .
טלפון 04-6557848 :פקס 04-6561465 :דוא"לGERIATRIAMAHOZ@ZAFON.HEALTH.GOV.IL :

0

0

לשכת בריאות מחוז צפון

מוסד בית הזית ,קיבוץ שמרת ) ( 237E2
קיבוץ שמרת ד.נ .אשרת שמרת
תאריך הבקרה03.03.2015 :

תאריך22.03.2015 :
סימוכין500038475 :

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

פרוגרמה:
המוסד אינו בנוי על פי הפרוגרמה החדשה.

אישור כיבוי אש:
אישור כיבוי אש בתוקף עד תאריך.23.04.2015 :

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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לשכת בריאות מחוז צפון

מוסד בית הזית ,קיבוץ שמרת ) ( 237E2
קיבוץ שמרת ד.נ .אשרת שמרת
תאריך הבקרה03.03.2015 :

תאריך22.03.2015 :
סימוכין500038475 :
נספח א'

הערכת הבקרה לפי תחומים

רפואה

)(6
טוב מאוד
94-100
X

)(5
כ.טוב מאוד
87-93

X

סיעוד
X

תזונה
פיזיותרפיה

)(4
טוב
80-86

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

X

ריפוי בעיסוק
X

עבודה סוציאלית
בריאות הסביבה

X

רוקחות

X

* -לא בוצעה בקרה בתחומים הבאים  :ריפוי בעיסוק.
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)(1
נכשל
0-65

לשכת בריאות מחוז צפון

מוסד בית הזית ,קיבוץ שמרת ) ( 237E2
קיבוץ שמרת ד.נ .אשרת שמרת
תאריך הבקרה03.03.2015 :

תאריך22.03.2015 :
סימוכין500038475 :

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

* רפואה94% :
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:
מדובר במח' סיעודית בקיבוץ ברישוי ל 36 -מיטות .שוהים במחלקה אותו מספר
הדיירים .אווירה במוסד נעימה וביתית.

כוח אדם:
מנהל רפואי ,הינו גם רופא בית ,מומחה ברפואת משפחה ,רופא מנוסה בתחום
גריאטריה .הרופא עובד במוסד  20שעות בשבוע ,כשבע שנים .יועץ גריאטרי מגיע
למוסד פעם בחודש ,עובד  8שעות חודשיות .קלינאית תקשורת עובדת במוסד  4שעות
בחודש.

החוזקים בעבודת הרפואה:
כללי
* קיימים נוהלים פנימיים במוסד ,כגון ,קבלת דייר חדש ,נוהל אבטחת סביבה בטיחותית למטופל והגבלה פיזית.
עמוד  7מתוך 27
רח' המלאכה  ,3נצרת עילית  17000ת.ד744 .
טלפון 04-6557848 :פקס 04-6561465 :דוא"לGERIATRIAMAHOZ@ZAFON.HEALTH.GOV.IL :
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מוסד בית הזית ,קיבוץ שמרת ) ( 237E2
קיבוץ שמרת ד.נ .אשרת שמרת
תאריך הבקרה03.03.2015 :

תאריך22.03.2015 :
סימוכין500038475 :

* צוות המוסד מקפיד על יישום נהלים פנימיים.

כוח אדם
* צוות המוסד מגובש ומקצועי.
* קיים מנגנון תקשורת יעיל בין אנשי הצוות.

עבודת המנהל הרפואי
* מנהל רפואי מעורב בכל עשייה במוסד.

רופא בית
* רופא מכיר היטב את המטופלים ובעיותיהם.
* במסגרת לימודי המשך הרופא עבר קורס בנושא הטיפול הפליאטיבי.
* רופא בעל ידע נרחב ברפואה.

איכות הרשומה בקבלה הרפואית של המטופל
* רשומה רפואית מתועדת בתוכנה "."PARADIGMA

מעקב רפואי שוטף
* מעקב רפואי מקצועי ועינייני.

פעילות צוות רב מקצועי במחלקה
* פעם בשבוע נערך דיון מחודש בנוגע לצורך בהגבלה פיזית.

תחומים הטעונים תיקון ושיפור:
כללי
* יש להשלים נוהל למניעת זיהומים.

איכות הרשומה בקבלה הרפואית של המטופל
* להקפיד לתעד נישאות החיידקים העמידים ברשומת אבחנות.

הוראות רפואיות והוראות למתן תרופות
* מומלץ להפנות המטופל עם ריבוי תרופות לייועץ גריאטרי.

פעילות צוות רב מקצועי במחלקה
* פרט למנגנון תקשורת הקיימת ,מומלץ על תקשורת ממוחשבת בין אנשי צוות רב מקצועי
עמוד  8מתוך 27
רח' המלאכה  ,3נצרת עילית  17000ת.ד744 .
טלפון 04-6557848 :פקס 04-6561465 :דוא"לGERIATRIAMAHOZ@ZAFON.HEALTH.GOV.IL :

לשכת בריאות מחוז צפון

מוסד בית הזית ,קיבוץ שמרת ) ( 237E2
קיבוץ שמרת ד.נ .אשרת שמרת
תאריך הבקרה03.03.2015 :
* טיפול סיעודי:

תאריך22.03.2015 :
סימוכין500038475 :

82%

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:
בבית הסיעודי עם רישיון ל 36-מיטות ,מאושפזים מטופלים סיעודיים.
בבקרה מתוכננת שנערכה בשעות הבוקר ,כל הדיירים היו מחוץ למיטותיהם ,לבושים
בבגדים נקיים ובהתאם לעונה.
בבית הסיעודי מאושפזים  2מטופלים עם חיידקים עמידיים ,מטופלת אחת עם פצע
לחץ דרגה  5 ,3מטופלים מוגבלים באמצעים שונים.

כוח אדם:
עונה לדרישות המכרז.

החוזקים בעבודת הטיפול סיעודי:
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לשכת בריאות מחוז צפון

מוסד בית הזית ,קיבוץ שמרת ) ( 237E2
קיבוץ שמרת ד.נ .אשרת שמרת
תאריך הבקרה03.03.2015 :

תאריך22.03.2015 :
סימוכין500038475 :

עדכון מקצועי
* מתקיימת פעילות חת"ש בהיקף רחב.
* בשיתוף עם צוות רב מקצועי ,הצוות הסיעודי מעביר תוכניות שונות בתחום הסיעוד.

מניעת זיהומים
* קיים נוהל פנימי בתחום מניעת זיהומים ,חשוב להתייחס לתהליכי כניסה ויציאה מהבידוד.

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

תחומים הטעונים תיקון ושיפור:
אומדן סיעודי ורישום אנמנזה
* אין התייחסות מספקת למצב מנטאלי רגשי של המטופל כולל אומדן התנהגות.
* אומדן בקבלה בסיסי ביותר,למעט אומדן שלמות העור לא מתבצעים אומדנים סיעודיים.

תכנית טיפול בקבלה לאשפוז
* בתוכנית טיפול ,יש להתייחס לבעיות ייחודיות של מטופל.
* בתוכנית טיפול ,יש להעריך את ההתערבות בהתאם לטיב הבעיה אך לא פחות מאשר פעם ב 3-חודשים.
* יש להתייחס אל תוכנית הטיפול כאל כלי עבודה יישומי.

תקשורת
* יש להקפיד על קיום ישיבות צוות מחלקתי כנדרש על פי נוהל.
* בבית הסיעודי חלק מהמקצועות משתמשים בתוכנה ממוחשבת וחלק בתעוד בתיק הרפואי ,הדבר עשוי לגרום
לבעיות תקשורת בהעברת מידע על המטופל.

הזנה והאכלה
* פעולת האכלת המטופל במזרק מותרת לאחות בלבד ולא למטפלת המוסד.

הפרשות
* יש לפתח תוכנית מערכתית למניעת עצירות תוך שימוש באמצעים נוספים ,מעבר למתן טיפול תרופתי.
* יש לבנות תוכנית לשימור שליטה על סוגרים לחולים הרלוונטיים מעבר ללקיחתם בצורה יזומה לשירותים.

קשר עם המשפחה
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* יש לקיים שיחות יזומות עם המשפחות ולתעד את השיחות ברשומה מתאימה.
* בקבלת המטופלים למוסד יש לקיים שיחה לתיאום ציפיות עימו ועם משפחתו ולתעד את תוכן השיחה ברשומות.

עדכון מקצועי
* יש לרענן את הנהלים הפנימיים ,להתאימם לנהלים החדשים המפורסמים ע"י אגף גריאטריה ולהטמיעם בקרב
הצוותים השונים.

הדרכה והערכת הצוות
* יש לקיים אוריינטציה לעובד חדש לפי תכנית מובנת ,להחתים את המודרך על התוכנית.

טיפול בכאב
* יש להקפיד ולהשתמש בכלי אומדן כאב התואם את מצבו התקשורתי של המטופל.
* יש לערוך אומדן כאב לכל מטופל חדש עם קבלתו למחלקה.
* יש לערוך אומדן כאב בתדירות המותאמת למצבם של מטופלים הסובלים מכאב.
* יש להעלות את מודעות הצוות לנושא כאב.
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90%

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

תיאור כללי:
המזון של ארוחת הצהריים מגיע מקייטרינג את ארוחת הבוקר והערב מכינים במטבח
של המחלקה.

כוח אדם:
הדיאטנית עובדת בימי שני  7ש"ש.
מומלץ שהדיאטנית תשתתף בקורס תזונה בגריאטריה.

החוזקים בעבודת התזונה:
כללי
* הדיאטנית הייתה שותפה בפרוייקט "טעם החיים" שנעשה בשיתוף המרפאה בעיסוק ועובדת התעסוקה.
* ראוי לציין לשבח את העבודה המשותפת שמתבצעת בין הדיאטנית ,אם הבית וההנהלה.

איכות ובטיחות המזון
* קיימת תוכנית עבודה שנתית מפורטת.

תחומים הטעונים תיקון ושיפור:
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איכות ובטיחות המזון
* בישול המזון על פי אסופת מתכונים מחושבת  :חלקי  -הקייטרינג מסרב לתת מתכונים.
* בטופס מזונות מיוחדים חסר פירוט של נפח מנה.
* חייב להיות תיעוד של תהליכי אבטחת/הבטחת איכות הגשת המזון.

בדיקת התפריט השבועי  -רישום מול יישום
* בדיקת גיוון פירות במרקמים השונים  :חלקית  -יש לפרט איזה פרי ניתן לאוכלי מרקם רך/דייסתי.
* יש לציין בתפריט את המזון המיועד לאוכלי מרקם רך וטחון ולפרט את סוג הרוטב שמוגש עם הקציצות.
* כשיש מנות קשות ללעיסה כגון :פיצה ,יש לטחון אותן או לתת תחליף לאוכלי מרקם רך/טחון.
* בארוחת צהריים לאוכלי מרקם טחון יש לטחון את כל רכיבי הארוחה בנפרד )מנת החלבון ,פחמימה וירקות(.

הגשת ארוחות צהריים  -תצפית
* במחלקה יש מס' האכלות יש לקפיד שהאוכל של דייר שמחכה להאכלה לא יתקרר.

התנהלות הטיפול התזונתי מטופל חדש  -תיעוד ברשומה התזונתית
* במקרים בהם לא ניתן מולטיויטמין לדייר יש לפרט נימוק לכך ,בגיליון התזונה.

התנהלות הטיפול התזונתי מטופל במצב תזונתי לא תקין  -תיעוד ומעקב
* יש לתעד סיכום ישיבת צוות רב מקצועית בגיליון התזונה.

הערות לסיכום:
תחום התזונה מנוהל בצורה טובה ,יחד עם זאת ,יש לשפר את הטמעת העבודה בהתאם
לנהלים.
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96%

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 גרים  36דיירים סיעודיים ברישוי ובפועל.
נערכה בקרה מתוכננת בנוכחות הפיזיותרפיסט.

כוח אדם:
בבית הסיעודי עובד פיזיותרפיסט מזה שלוש שנים .וותק במקצוע  9שנים.
מגיע בימים שלישי רביעי ושישי בשעות הבוקר .סה"כ  20שעות שבועיות.
השתלם השנה בחטיבת הניהול -ראשונה מתוך חמש החטיבות של הקורס העל בסיסי
לפיזיותרפיסטים בגריאטריה.

החוזקים בעבודת הפיזיותרפיה:
כוח אדם
* תקן כח אדם מלא .פריסת השעות יעילה.

פרופיל המטופלים במוסד
* מרבית הדיירים בבית הסיעודי מקבלים טיפול פיזיותרפי בתדירות טיפולים משתנה ע"פ צורכיהם -פעם אחת עד
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שלוש פעמים בשבוע.

ארגון השרות
* קיימת תוכנית עבודה ידועה לכולם.
* קיים רישום מרוכז של הטיפולים הניתנים מידי יום.

אבחון פיזיקלי
* האבחון הפיזיקלי ברשומת המטופל מלא ומפורט כנדרש.

טיפול פרטני
* היקף המטופלים פרטנית במחלקה/ות הסיעודי/ות אופטימלי.

טיפול בקבוצה
* סווג המטופלים בקבוצה נקבע ע"פ מדדים מובנים ומוגדרים.
* קיימת תכנית מובנית לפעילות גופנית בפיקוח פיזיותרפיסט.

מעקב פיזיקאלי ותיעוד הערכה תקופתית
* המעקב משקף את מצבו העדכני של המטופל.
* המעקב משקף את יישום תוכנית הטיפול ותוצאותיו.

טכנולוגיה לישיבה וניידות
* השימוש באביזרים נלווים לכסא גלגלים מבטיח ישיבה מותאמת לצרכי המטופל.
* קיים מגוון כיסאות גלגלים המותאם לצרכי המטופלים.
* נעשה שימוש מזערי באמצעים להגבלת תנועת המטופלים בכסאות גלגלים.

הדרכה ,השתלמות ותקשורת בין צוותית
* מתקיימת הדרכה פרטנית לעובד חדש.
* נמצא תיעוד לקיומה של הדרכה מובנית לכל הצוות.

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

ציוד טיפולי
* קיים ציוד טיפולי כנדרש בנוהל.
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ציוד ואביזרי עזר לניידות
* הונהג שימוש במנופים להעברת מטופלים.

תחומים הטעונים תיקון ושיפור:
ארגון השרות
* כאחראי שרות ,על הפיזיותרפיסט להשלים הכשרה על בסיסית בגריאטריה או שווה לה.
* לפעול וליזום פעילויות מיוחדות לקידום איכות הטיפול )פרויקטים(.

הדרכה ,השתלמות ותקשורת בין צוותית
* להשתלם בקורסים רלוונטים לטיפול הפיזיותרפי באוכלוסיה הגריאטרית.

ציוד טיפולי
* מומלץ להגדיל ולהוסיף ציוד טיפולי מתקדם ,בנוסף לציוד המפורט בנוהל.

הערות לסיכום:
שרות הפיזיותרפיה במוסד טוב מאוד .הפיזיותרפיסט עובד ע"פ הנהלים ונותן מענה
בתחומו לכל צרכי הדיירים.
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92%

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

תיאור כללי:
בקרה מתוכננת לפני חידוש רישוי.
במוסד שוהים  36דיירים בהתאם לרישוי 23 .במימון משרד הבריאות "קודים" ,ו13-
פרטיים.
העו"ס עובדת וותיקה נמצאת במוסד משנת .2003

כוח אדם:
העו"ס נמצאת שלושה ימים בשבוע ,משמונה וחצי ועד אחת וחצי.
פעם בחודש ממשיכה עד ארבע ,באותו יום הצוות מתכנס לישיבת צוות רב מקצועית.

החוזקים בעבודת העבודה סוציאלית:
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קבלת מטופל והסתגלות
* מבצעת את תהליך הקליטה ,המעקב וההסתגלות במקצועיות רבה.

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 פעם בשבוע בימי ראשון.

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

עבודת הצוות הרב מקצועי
* מתקיים ארגון יעיל של ישיבות צוות רב מקצועי )תכנון ,תיעוד ,מעקב(.

הבטחת תנאים לעבודת העובד/ת הסוציאלי/ת
* מתקיימים תנאים סביבתיים המאפשרים עבודה נאותה.
* הנהלים זמינים ומוכרים.

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

תחומים הטעונים תיקון ושיפור:
כללי
* פרויקטים לא היה תיעוד בשנת  2014בתהליך בניית פרויקט לשנת  " 2015סיור בארצות המוצא של הדיירים".

תצפית חדרים ושטחים ציבוריים
* יש להנגיש מידע לרווחת המטופלים והמשפחות ולשים במקום בולט במוסד ,ולהקפיד שיהיה ראוי לעיון ןקריאה.

פעילות העו"ס בתחום זקנים נפגעי התעמרות
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לשכת בריאות מחוז צפון

מוסד בית הזית ,קיבוץ שמרת ) ( 237E2
קיבוץ שמרת ד.נ .אשרת שמרת
תאריך הבקרה03.03.2015 :

תאריך22.03.2015 :
סימוכין500038475 :

* במוסד מונתה ועדה ,הומלץ שהוועדה תכין תוכנית להטמעת הנושא במוסד ולא רק לדיון באירועים.

עבודת הצוות הרב מקצועי
* תהליכי העברת מידע ושיתוף פעולה בין העו"ס לבין הצוות המקצועי מועברים בצורה בלתי פורמאלית
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* בריאות הסביבה:

תאריך22.03.2015 :
סימוכין500038475 :

97%

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:
 36דיירים .מערכת המים החמים מורכבת מדוודים חשמליים .טרם הותקנו אמצעים
למניעת כוויות.
ארוחות מתקבלות מקייטרינג בעל רשיון יצרן ועסק.
כביסה מתבצעת במוסד.
מטבח המוסד משמש כמטבח קצה לקבלה וחלוקת אוכל .בנוסף ,מוכנות בו ארוחות
בוקר וערב.
קיים מז"ח על קו מים המזין מערכת מתזים.

החוזקים בעבודת הבריאות הסביבה:
מערכות אספקת מים קרים וחמים  -אספקת מיי שתיה
* תקינות הבדיקות של המים  :תקין/מאושר ע"י מב"ר
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מוסד בית הזית ,קיבוץ שמרת ) ( 237E2
קיבוץ שמרת ד.נ .אשרת שמרת
תאריך הבקרה03.03.2015 :

תאריך22.03.2015 :
סימוכין500038475 :

* נקודות דיגום ותקינות ברזי דיגום  :מצב תקין

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

מערכות אספקת מים קרים וחמים  -מניעת מחלת הלגיונרים )ליגיונלה(
* כל ההנחיות למניעת מחלת הליגיונלה מתבצעות ,כולל מילוי טפסי תחזוקה  :מתבצעות במלואן  -בדיקה שנתית
לליגיונלה טרם בוצעה .בברור נימצא כי נישלחו מדבקות למאי  15במקום ינואר  ,15ע"פ המנה

מערכות אספקת מים קרים וחמים  -הגנת רשת מי שתיה
* התיעוד על אביזרי הגנת רשת מים מעודכן לכל שנה  :מעודכן

איסוף פסולת ופינויה
* פינוי פסולת זיהומית .מבוצע כדין ע"י קבלן מורשה  :מתבצע במלואו לפי הדרישות
* איסוף ופינוי פסולת מסוכנת :א'-איסוף במיכל מותאם .ב'-סילוק ע"י קבלן מורשה לרמת חובב  :מתבצע במלואו
לפי הדרישות

תשתית ,חדרי האשפוז ,תחזוקת מחלקה ורווחת המטופל  -ניקיון ותחזוקה שוטפת
* ניקיון כללי במחלקות והיעדר ריחות  :תקין במלואו
* תחזוקה )נראית( של המבנים  :נראית תקינה במלואה
* גינון וטיפוח חצר קדמית ואחורית ופינות ישיבה  :תקין ומטופח

תחזוקת המחלקות  -חדרי כלים וכביסה
* טיפול מחלקתי בכביסה  :תקין במלואו

תחנת אחות
* תחנת האחות ייעודית ובה :הפרדת תרופות ממזון במקרר התחנה .כיור ומתקני שטיפת ידיים  :קיימת ותקינה

הדברה
* ביצוע מתועד של הדברה בהיתר מתוקף ובתדירות דרושה  :בוצע במלואו לפי הדרישות

מטבחון עזר  -מטבח חלוקה
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מוסד בית הזית ,קיבוץ שמרת ) ( 237E2
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תאריך22.03.2015 :
סימוכין500038475 :

* נקיון ושלמות סביבת העבודה ומשטחי עבודה  :תקין במלואו

הכנת המזון ובישול  -מקור הארוחות ותוקף "רישיונות עסק" ו"רישיון היצרן"
* רישיון עסק של ספק מזון חיצוני  :א -הוצג ותקף
* רישיון יצור של ספק מזון חיצוני  :א -הוצג ותקף

הכנת המזון ובישול  -קבלת מזון במוסד ומחסן מזון
* קיום רישיונות של ספקי מזון,תעודות משלוח של ספקים ואישורי בדיקת רופא וטרינר של הרשות  :קיימים במלואם
כנדרש

הכנת המזון ובישול  -עמדות העבודה ומדורים במטבח
* מצב תברואי במדור  :תקין
* נשמרות דגימות מזון ובכמות מספקת  :קיים ותקין

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

מכבסה וכביסה
* מצב סביבת העבודה במכבסה  :התאמה ותקינות חלקיים  -מקום קטן  ,חסר כיור,חסר כפפות חד פעמיות ,יש
לתלות במקום בולט ,נוהל כביסה פנימי.
* תקינות אזור מיון כביסה ותהליך הטיפול  :התאמה ותקינות חלקיים  -המקום קטן .יש לאפשר מקום לתהליכי מיון
כביסה כנידרש בנוהל כביסה למוסדות רפואה.

מטבחון עזר  -מטבח חלוקה
* מצב פיזי וטמפרטורה של מקררים ואחסון מזון  :תקין ומתאים חלקית  -נימצאו מקרר עם עובש במדפי הרשת,
ומקרר אחר לא נקי .המקררים נוקו בעקבות ההערה ,מיידית.

הערות לסיכום:
בית נקי מואר ומאוורר .קיימת היכרות של ההנהלה עם נהלי משרדנו.
בוצעו תיקון לקויים שנמצאו בבקרה קודמת.
כביסה :מאחר ויש רק פתח אחד לכניסת והוצאת כביסה ,יש לשטוף בכלור את הריצפה
לפני הוצאת כביסה נקיה ממתחם הכביסה.
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* רוקחות:

תאריך22.03.2015 :
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96%

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

כוח אדם:
בבית החולים הסיעודי מועסקת רוקחת בהיקף משרה התואם את דרישות תקן הרוקחים
בבתי חולים סיעודיים.

החוזקים בעבודת הרוקחות:
פעילות הרוקח/ת במוסד
* עמידה בהיקף המשרה ובשעות העבודה המהווים בסיס לאישור  :כן

שירות רוקחות מוסדיים  -רכש אספקה וביעור תרופות
* הזמנות מתבצעות ע"י הרוקח  :כן  -הזמנות מתבצעות על ידי האחות הראשית בשיתוף הרוקחת.
* רכש מספקים מורשים בלבד  :כן  -כללית  +מדימרקט.
* הוצאה לבלאי מבוצעת בהתאם להוראות  :כן  -הבלאי נאסף בדלי ומפונה על ידי חברת פינוי פסולת רפואית -
טביב.

שירותי רוקחות מוסדיים  -בקרה רוקחית במוסד
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תאריך22.03.2015 :
סימוכין500038475 :

* 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  -מתבצע הרישום ,מבוצע מעבר
הדרגתי לתכנת הפרדיגמה.
* ביצוע בקרה בכל מחלקה ותיעוד מלא ומפורט של ממצאיה  :אחת לשבועיים לפחות  -מתועד בקלסר הרוקחת
)בעתיד בתכנת פרדיגמה(.

שירותי רוקחות מוסדיים  -ספרות מקצועית ומסמכים ישימים
* ספרות מקצועית עדכנית  :כן  -מיקרומדקס ממוחשב ,מדיק.

מתן תרופות במחלקות אשפוז
* הרוקח איתר אינטראקציות משמעותיות ודיווח לרופא  :כן  -מתבצעת התכתבות בנושא עם הרופא באמצעות
מחברת קשר.

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

שירות רוקחות מוסדיים  -רכש אספקה וביעור תרופות
* רמת מלאי התרופות מתאימה לצורך טיפול שוטף והולם במטופלים  :באופן חלקי  -בסוף החודש המלאי קטן
מאד עד לקבלת האספקה מהכללית.

הערות לסיכום:
 .1שירותי הרוקחות בבית הסיעודי מבוצעים בצורה מקצועית ועל פי תקנות
הרוקחים ונהלי משרד הבריאות.
 .2יש לדאוג שהרוקחת תצא להשתלמות מקצועית בהקדם לכשיתאפשר.
 .3יש לדאוג שמלאי התרופות בבית יהיה מלאי לשבועיים לפחות בכל עת .לצורך כך
יש לנסות ולקבל פעם בשנה מרשם נוסף כדי לאפשר את הרזרבה ,או לרכוש באופן
פרטי וחד פעמי תרופות מבית מסחר.
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מוסד בית הזית ,קיבוץ שמרת ) ( 237E2
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תאריך הבקרה03.03.2015 :

סימוכין500038475 :

נספח ג'
תקן מול מצבה  -כוח אדם מקצועי  -רפואה סיעוד ומקצועות הבריאות
ל 36 -מיטות ברישוי ול 36-מיטות בפועל

רופא/ה
אח/ות
אח/ות מעשי/ת
אח/ות מוסמכ/ת
כח עזר
עובד/ת סוציאלי/ת
פיזיותרפיסט/ית
מרפא/ה בעיסוק
מדריכ/ת תעסוקה
דיאטנ/ית
רוקח/ת
קלינאי/ת תקשורת

3

1
1
1
10

תקן כוח אדם
נדרש מינימלי
ברוטו

כוח אדם בפועל
ברוטו

פער

פער באחוזים

0.50
5.43
0.00
5.43
11.80
0.36
0.50
7.20
0.50
7.20
3.10
4.00

0.53
6.05
0.77
5.28
12.13
0.39
0.55
7.20
0.50
7.72
6.58
4.33

0.03
0.62

6.00
11.54

-0.14
0.33
0.03
0.05
0.00
0.00
0.52
3.48
0.33

-2.68
2.87
9.72
10.00
0.00
0.00
7.22
112.50
8.33

 1חישוב התקן הוא בשעות שבועיות ולא באחוזי משרה .למקצועות,רוקח/ת,מרפא/ה בעיסוק,דיאטנ/ית,קלינאי/ת
תקשורת.
 3אחיות = מעשיות  +מוסמכות.
 10שעות יעוץ ותקינה לחודש.
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תאריך22.03.2015 :

מוסד בית הזית ,קיבוץ שמרת ) ( 237E2
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תאריך הבקרה03.03.2015 :

סימוכין500038475 :

נספח ג'
תקן מול מצבה  -כוח אדם מנהלי ומשקי
ל 36 -מיטות ברישוי ול 36-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

0.33

0.50

0.17

51.51

0.33
0.25
0.25
0.33
1.00
1.50
0.17
0.09
0.33

0.50
0.50
0.00
0.00
1.00
2.00
0.00
0.25
0.33

0.17
0.25
-0.25
-0.33
0.00
0.50
-0.17
0.16
0.00

51.51
100.00
-100.00
-100.00
0.00
33.33
-100.00
177.77
0.00
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לשכת בריאות מחוז צפון

מוסד בית הזית ,קיבוץ שמרת ) ( 237E2
קיבוץ שמרת ד.נ .אשרת שמרת
תאריך הבקרה03.03.2015 :

תאריך22.03.2015 :
סימוכין500038475 :

נספח ד '
רמת איכות הטיפול
מתאריך 28.01.2014:
52.50

0.00:
ניקוד אחרון לפי בקרה אחרונה
ניקוד מותאם אחרון לפי בקרה אחרונה :
:לא
שיוך לפרוגרמה חדשה
זמן הרישוי טרם הבקרה הנוכחית  22:חודשים תאריך סיום הרשיון 01.03.2016 :
התאמת המחלקה לתשושי נפש לתנאי המכרז:לא רלוונטי
תאריך הבקרה 03.03.2015 :
התאמת המחלקה לתשושי נפש לתנאי המכרז לפי הבקרה הנוכחית  :לא רלוונטי

ניקוד

אמות מידה לרמת איכות הטיפול
סכום ציוני הבקרה

24.50

בריאות הסביבה

5.00

שיעור אחיות עם קורס על בסיסי בגריאטריה

0.00

שיעור אחיות עם תואר אקדמי

2.00

קורסים\עדכון ידע לצוות

4.00

חת"ש צוות בין  8-24שעות שנתיות

0.00

חת"ש צוות מעל  24שעות שנתיות

2.00

מומחיות רופא הבית

4.00

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

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(

47.50
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