גירסה 00001:
תאריך ראשון הפצה לאינטרנט03.03.2016 :
תאריך אחרון הפצה לאינטרנט03.03.2016 :

דו"ח בקרה מיום 09.02.2016
במוסד :מוסד לי ולך
בישוב :יסעור ,מחוז צפון

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

לשכת בריאות מחוז צפון

תאריך03.03.2016 :

לכבוד
ד"ר מור סאמי
מנהל/ת רפואי/ת
מוסד לי ולך )קוד מוסד (237E5
ד.נ .משגב
יסעור 20150

סימוכין500038964 :

ד"ר נכבד/ה,
הנדון :סיכום הבקרה ב"מוסד לי ולך" מיום 09.02.2016
מצ"ב דו"ח הבקרה שנערכה במוסדכם ,ביום .09.02.2016
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 פנטופל יבגניה
גריאטרית מחוזית  -מחוז צפון
העתקים:
מר משה בר-סימן טוב 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 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 מיכל כהן דר ,רופאה מחוזית ,לשכת בריאות צפון מחוז צפון.
ד"ר שיהאב שיהאב ,רופא נפתי ,לשכת בריאות נפתית לשכת בריאות עכו.
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.
גב' אביגייל וייס ,מפקחת ארצית על המעונות ,משרד הרווחה.
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לשכת בריאות מחוז צפון

דו"ח הבקרה
תאריך03.03.2016 :
מוסד לי ולך ) ( 237E5
ד.נ .משגב יסעור
תאריך הבקרה09.02.2016 :

סימוכין500038964 :

.1

בתאריך  09.02.2016נערכה בקרה תקופתית במהלך תקופת רישוי קיים ,בבי"ח הגריאטרי ,ע"י צוות מחוז
צפון .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 מור סאמי מ.ר.20466.

להלן הרכב הצוות ותחום בקרתו:
.4
ד"ר בוטארה מאיה. ,
* רפואה
* טיפול סיעודי

-

גברת מרשליק נטלי ,אחות מפקחת מחוז צפון.

* 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:
הבקרה בוצעה על ידי רופאה אחראית בקרות ד"ר מאיה בוטרה ,הדו"ח נבדק על ידי
ד"ר פנטופל.
לבי"ח רישיון ל 36 -מיטות מהן:
סה"כ מיטות במח' סיעודיות:

36
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לשכת בריאות מחוז צפון

תאריך03.03.2016 :

מוסד לי ולך ) ( 237E5
ד.נ .משגב יסעור
תאריך הבקרה09.02.2016 :

סימוכין500038964 :

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

מס'
מס'
שם
מחלקה מיטות מאושפזים
בפועל
במוסד ברישוי
37
36
37
36

מס'
סיעודיים
37
37

מס'
תשושי
נפש
0

מס'
סיעודי
מורכב
0

בבי"ח
מס'
מס'
שיקומים תשושים כללי

0

סה"כ שהו במחלקות  37מאושפזים בפועל.
להלן תמהיל המאושפזים לפי הגורמים המממנים הבאים:
 21מטופלים במימון משרד הבריאות.
 16מטופלים במימון פרטי.
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0

0

לשכת בריאות מחוז צפון

מוסד לי ולך ) ( 237E5
ד.נ .משגב יסעור
תאריך הבקרה09.02.2016 :

תאריך03.03.2016 :
סימוכין500038964 :

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

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

אישור כיבוי אש:
אישור כיבוי אש בתוקף עד תאריך.04.01.2017 :

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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מוסד לי ולך ) ( 237E5
ד.נ .משגב יסעור
תאריך הבקרה09.02.2016 :

תאריך03.03.2016 :
סימוכין500038964 :
נספח א'
הערכת הבקרה לפי תחומים

)(6
טוב מאוד
94-100
רפואה
סיעוד

)(5
כ.טוב מאוד
87-93
X

)(4
טוב
80-86

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

X

תזונה
X

פיזיותרפיה
ריפוי בעיסוק
עבודה סוציאלית

X

בריאות הסביבה

X

רוקחות

X

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

לשכת בריאות מחוז צפון

תאריך03.03.2016 :

מוסד לי ולך ) ( 237E5
ד.נ .משגב יסעור
תאריך הבקרה09.02.2016 :

סימוכין500038964 :

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

* רפואה88% :
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 במחלקה סיעודית בקיבוץ ברישוי ל 36 -מיטות ,בפועל ביום הבקרה נמצאו
במוסד  37מטופלים באישור של לשכת הבריאות המפקחת ,כל המטופלים סיעודיים
בתפקודם.
הבקרה הינה בקרת פתע .המנהל הרפואי של המוסד לא נכח בבקרה .הבקרה נערכה על
פי בדיקת רשומה רפואית.
למוסד יש אישור למתן טיפול תוך ורידי.

כוח אדם:
המנהל הרפואי הינו גם רופא הבית ,מומחה ברפואת משפחה ,מועסק במוסד כ4 -
חודשים ,עובד  24שעות בשבוע.
יועץ פסיכיאטרי מגיע למוסד באופן קבוע .נבדקו ע"י פסיכיאטר  10%מהמטופלים
במוסד.
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לשכת בריאות מחוז צפון

מוסד לי ולך ) ( 237E5
ד.נ .משגב יסעור
תאריך הבקרה09.02.2016 :

תאריך03.03.2016 :
סימוכין500038964 :

קלינאית תקשורת עובדת במוסד  4שעות בחודש.

החוזקים בעבודת הרפואה:
כללי
* האווירה במוסד ביתית ונעימה.
* רשומה רפואית ממוחשבת ומתועדת.
* הנהלת המוסד מוודאת מתן "חיסוני עובדי בריאות" לכל העובדים במוסד.

כוח אדם
* צוות המוסד מגובש.

עבודת המנהל הרפואי
* המנהל הרפואי הינו מומחה ברפואת משפחה.
* במוסד קיימים נהלים פנימיים ,כולל נוהל מניעת זיהומים ,נוהל לשמירה על סביבה בטיחותית ומניעת תאונות.
* קיים במוסד הסדר יועץ פסיכיאטרי קבוע ,ייעוצים של פסיכיאטר מתועדים ברשומה רפואית.
* לדברי הצוות מנהל רפואי משתתף בהדרכה מקצועית של אנשי צוות.

איכות הרשומה בקבלה הרפואית של המטופל
* הרופא מקפיד לציין רגישות לתרופות ברשומת קבלה רפואית.

מעקב רפואי שוטף
* מבדיקת רשומות מעקב רפואי ניתן להתרשם שרופא הבית מכיר היטב את המטופלים ובעיותיהם.

פעילות צוות רב מקצועי במחלקה
* קיים מנגנון תקשורת מסודר בין אנשי הצוות.

תחומים הטעונים תיקון ושיפור:
עבודת המנהל הרפואי
* יש לדאוג להסדר יועץ בתחום גריאטריה.

רופא בית
* יש להקפיד ליישם נהלי רוחב של האגף לגריאטריה של משרד הבריאות בצורה שוטפת.
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מוסד לי ולך ) ( 237E5
ד.נ .משגב יסעור
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תאריך03.03.2016 :
סימוכין500038964 :

איכות הרשומה בקבלה הרפואית של המטופל
* למטופלים עם פצעי לחץ יש לתעד ברשומה רפואית תיאור מפורט של הפצע :מיקום ,גודל ,דרגה ,הפרשות וכו'.
* יש להקפיד על תיעוד של תיאור תרשים  EKGבגיליונות של מטופלים ,בהתאם לנוהל אגף לגריאטריה מס'
 .1.3.2סעיף 6.2.1
* בסיכום קבלה רפואית יש לקיים דיון על כל בעיה בריאותית ,נפשית ,קוגניטיבית בנפרד ולבנות תכנית טיפול
בהתאם .סימוכין :נוהל אגף לגריאטריה מס'  1.2.1סעיפים  3.10ו6.6 -

מעקב רפואי שוטף
* יש לעדכן רשימת אבחנות בצורה שוטפת ,לרבות תסמונות גריאטריות ,כגון ,תת-תזונה ,נפילות חוזרות וכו'.
* יש להקפיד לתעד נישאות חיידקים עמידים ברשימת אבחנות .סימוכין :נוהל אגף לגריאטריה מס'  0.5.7סעיף .4

בדיקה תקופתית אחת ל  3 -חודשים
* יש לבצע בדיקה רפואית תקופתית יזומה ראשונה תוך  30יום מקבלת המטופל ואחר כך לא פחות מפעם
בשלושה חודשים ,על פי נוהל האגף לגריאטריה מס'  1.2.3סעיף 5.3

פעילות צוות רב מקצועי במחלקה
* יש להקפיד על תדירות ישיבות רב-מקצועיות.
* למטופל חדש יש להקפיד לקיים ישיבת צוות רב מקצועי ראשונה לא יאוחר מחודש ממועד קליטת המטופל למוסד.

דו"ח אירוע חריג
* יש להקפיד לבדוק מטופל תוך  24שעות לאחר אירוע חריג.
* יש להקפיד על תיעוד המעקב אחר מצבם של המטופלים לאחר אירועים חריגים.
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מוסד לי ולך ) ( 237E5
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* טיפול סיעודי:

תאריך03.03.2016 :
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95%

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

תיאור כללי:
בבית הסיעודי מאושפזים  37מטופלים סיעודיים ,מתוכם  2מטופלים שמקבלים הזנה
באמצעות ,PEG
 5מטופלים מוגבלים באמצעים שונים 2 ,מטופלים עם חיידקים עמידים ,אין
מטופלים עם פצעי לחץ.
בבקרת פתע שנערכה בשעות הבוקר ,כל המטופלים היו מחוץ למיטותיהם ,יושבים
בלובי המחלקתי והיו מועסקים בפעילויות שונות.

כוח אדם:
עונה לדרישות המכרז.
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מוסד לי ולך ) ( 237E5
ד.נ .משגב יסעור
תאריך הבקרה09.02.2016 :

תאריך03.03.2016 :
סימוכין500038964 :

יש לציין שהאחות הראשית נמצאת בתפקיד  3חודשים בלבד.

החוזקים בעבודת הטיפול סיעודי:
עדכון מקצועי
* הוקמו ועדות מקצועיות בנושאים שונים.
* קיימים נאמני נושא ברמה מחלקתית וברמה מוסדית.
* מתקיימת פעילות חת"ש בהיקף רחב.
* הנהלת המוסד מאפשרת ומעודדת יציאת אנשי הצוות ללימודים והשתלמויות.

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

תחומים הטעונים תיקון ושיפור:
אומדן סיעודי ורישום אנמנזה
* בקבלת אנמנזה סיעודית מומלץ להשתמש במקרא לאומדנים.

תכנית טיפול בקבלה לאשפוז
* קיימת תוכנית טיפול ככלי עבודה ,מומלץ לשפר התייחסות לבעיות ייחודיות של מטופל.

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

זכויות החולה
* יש להעלות את מודעות הצוות בנושא שמירה על זכויות החולה במוסד כולל שמירה על טמפרורה מתאימה
במרחבים ציבוריים.
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תאריך הבקרה09.02.2016 :
* פיזיותרפיה:

תאריך03.03.2016 :
סימוכין500038964 :

92%

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

תיאור כללי:
בבית רשיון ל 36-דיירים .בפועל גרים  37דיירים ביום הבקרה.
נערכה בקרת פתע באמצע תקופת רישוי ,בהשתתפות הפיזיותרפיסטית במוסד.

כוח אדם:
מנהל השרות ,עובד במוסד שנים רבות .מגיע שלושה ימים בשבוע 12 ,שעות
שבועיות.
הפזיותרפיסטית עובדת מזה שש שנים במקום .מגיעה יומיים בשבוע .השרות נפרש
על חמישה ימים -שלושה בקרים ושני אחה"צ.
הפיזיותרפיסטים לא נפגשים בינהם אלא בהתכתבות בתוכנה ובפלפון.

החוזקים בעבודת הפיזיותרפיה:
ארגון השרות
* בבית החולים ,מנהל/ת שרות ותיק/ה ומנוסה בתחום הגריאטריה.
* פריסת השרות השבועית יעילה.
* קיימת תוכנית עבודה ידועה לכולם.
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מוסד לי ולך ) ( 237E5
ד.נ .משגב יסעור
תאריך הבקרה09.02.2016 :

תאריך03.03.2016 :
סימוכין500038964 :

* קובץ הנהלים של משרד הבריאות מוכר לכלל העובדים.
* קיים רישום מרוכז של הטיפולים הניתנים מידי יום.
* מתבצעות פעילויות מיוחדות לקידום איכות הטיפול.

אבחון פיזיקלי
* האבחון הפיזיקלי הראשוני מתבצע תוך  5ימים מקבלת המטופל.

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

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

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
* נמצא תיעוד לקיומה של הדרכה מובנית לכל הצוות.
* הדרכת עובד חדש מתועדת ומאושרת בחתימתו על גבי טופס ייעודי.

ציוד ואביזרי עזר לניידות
* הונהג שימוש במנופים להעברת מטופלים.

תחומים הטעונים תיקון ושיפור:
ארגון השרות
* מחוייב כמנהל השרות להשלים הכשרה על בסיסית בגריאטריה או שווה לה.

אבחון פיזיקלי
* לקבוע מטרות טיפול פונקציונליות וספציפיות למטופל על פי יכולותיו.
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מוסד לי ולך ) ( 237E5
ד.נ .משגב יסעור
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תאריך03.03.2016 :
סימוכין500038964 :

טכנולוגיה לישיבה וניידות
* להשתלם בתחום הטכנולוגיה מסייעת לישיבה ולניידות .במוסד רכישה פרטית של ציוד ישיבה יקר .הפיזיותרפיסט
ללא הכשרה בתחום ולכן לא מספיק מעורב ומשפיע.

הדרכה ,השתלמות ותקשורת בין צוותית
* להשתלם בנושאים הקשורים לטיפול באוכלוסיה הגריאטרית.

ציוד טיפולי
* להשלים רכישת ציוד טיפולי על פי המפורט בנוהל.
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מוסד לי ולך ) ( 237E5
ד.נ .משגב יסעור
תאריך הבקרה09.02.2016 :
* עבודה סוציאלית:

תאריך03.03.2016 :
סימוכין500038964 :

98%

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

תיאור כללי:
בקרת פתע במהלך רישוי .מחלקה סעודית ברישוי ל  36מיטות ,ביום הבקרה 37
מטופלים.

כוח אדם:
העו"ס נמצאת ארבעה ימים בשבוע .שלושה ימים בוקר ויום אחד בשעות אחר צהריים.
היקף משרה  19.5ש"ש.

החוזקים בעבודת העבודה סוציאלית:
קבלת מטופל והסתגלות
* מבצעת את תהליך הקליטה ,המעקב וההסתגלות במקצועיות רבה.
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תאריך03.03.2016 :
סימוכין500038964 :

תצפית חדרים ושטחים ציבוריים
* הקפדה על זמינות ונגישות מידע )תפריט ,לוח פעילויות מגילת זכויות המטופל(.
* סביבת מטופל מטופחת )ציוד וביגוד אישי ,צביון אישי בחדרים(.
* תנאים סביבתיים ראויים לציון.

פעילות העו"ס בתחום הקבוצתי והקהילתי
* מקיימת פעילות קבוצתית קבועה ורצופה עם מטופלים ,בני משפחה או חברי צוות.
* שותפה ומעורבת בפעילות התרבותית  -חברתית.

פעילות העו"ס בנושא "חוק זכויות החולה"
* פועלת לקידום והעלאת המודעות לשמירה על פרטיותו וכבודו של המטופל.
* יוזמת עפ"י צורך הערכה ודיון במינוי אפוטרופוס ,מטפלת בנושא על כל היבטיו.
* מקיימת מעקב אחר ביקורי משפחות ומתערבת עפ"י הצורך.
* יוזמת ומקיימת קשר עם מטופלים המאושפזים בבתי חולים כלליים ,או עם המשפחות.

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

טיפול תומך במטופל ובמשפחה
* מטפלת בחולה הנוטה למות ,במשפחתו ובצוות עפ"י הנוהל.

עבודת הצוות הרב מקצועי
* מתקיימים באופן שוטף תהליכי העברת מידע ושיתוף פעולה בין העו"ס לבין הצוות המקצועי לשיפור רווחת
המטופל.
* העו"ס תורמת מעולם הידע המקצועי שלה לפיתוח ולהעשרת הצוות הרב מקצועי.
* מתקיים ארגון יעיל של ישיבות צוות רב מקצועי )תכנון ,תיעוד ,מעקב(.

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

שיתוף המשפחה בהחלטות
* שביעות רצון גבוהה משיתוף המשפחה בתכניות הטיפול )ובהתאם לשינויים במצב המטופל(.
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תחומים הטעונים תיקון ושיפור:
פעילות העו"ס בתחום הקבוצתי והקהילתי
* יש לציין שהעו"ס מקיימת פעילות קבוצתית קבועה עם המטופלים ,יש מקום לחשוב לגבי הצורך בפעילות
קבוצתית עם משפחות.

פעילות העו"ס בנושא "חוק זכויות החולה"
* טיפול ומעקב אחרי דמי כיס ,הומלץ לבדוק צרכים מיוחדים של מטופלים ולבדוק אופציה של הגדלת דמי כיס.

הערות לסיכום:
ראוי לציון לשבח המעורבות והעבודה המקצועית של העו"ס במוסד.
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תאריך הבקרה09.02.2016 :
* בריאות הסביבה:

תאריך03.03.2016 :
סימוכין500038964 :

95%

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:
 37דיירים במוסד .הבקרה נערכה מול אם הבית ,הגב' מיטל וינקלר.
קיימת מערכת מתזים .במוסד מטבח מבשל ,הצורך חומרי גלם מספקים מורשים .כביסה
נערכת במכבסת המוסד.
מערכת המים החמים השתנתה ,ממערכת דוודים מסוחררת למערכת ללא נפח איגום .לא
טופלה קבלת אישור למהלך זה מהנפה ומהוועדה המקומית לתיכנון ובניה.
הערה :טרם הותקנו אמצעים למניעת כוויות.

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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מערכות אספקת מים קרים וחמים  -מים חמים ומקלחות
* טמפרטורת מים במערכת אספקת מים חמים )עד הברזים( .נדרש  60 - 55מעלות צלסיוס .יעילות סחרור מים
חמים  :תקין ולפי ההנחיות
* ברזים וראשי מקלחת מטופלים נגד אבנית ,מחוטאים ונבדקו  :מטופל כנדרש תוצאה טובה

מערכות אספקת מים קרים וחמים  -הגנת רשת מי שתיה
* הפרדת מערכות הספקת מים .הפרדת קווי מי שתיה מקווים אחרים  :תקין

מערכות סילוק שפכים
* מתקני טיפול שפכים ,כולל מפרידי שומן פעילים והשומן מפונה לאתר מאושר ונמנעת הזרמת מזהמים למערכת
סילוק שפכים  :יש מפרידים ופינוי תקין

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

בטיחות ומפגעי בטיחות
* אישור כיבוי אש תקף מרשות לכבאות  :תקף במלואו והוצג

תשתית ,חדרי האשפוז ,תחזוקת מחלקה ורווחת המטופל  -ניקיון ותחזוקה שוטפת
* ניקיון כללי במחלקות והיעדר ריחות  :תקין במלואו

חדרי האשפוז  -רווחה/צפיפות ,תנאי מגורים
* מיטות מזרונים ומצעים מותאמים ואסטטיים  :מותאמים ותקינים
* מצב שירותים ומקלחות  :מותאמים ותקינים

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
* נקיון ושלמות סביבת העבודה ומשטחי עבודה  :תקין במלואו
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תאריך03.03.2016 :
סימוכין500038964 :

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
* מצב דוודי מים חמים ואוגרי מים חמים תקינים ,מנוקים ומחוטאים ,עוברים טיפול שנתי וכוללים מדי טמפרטורה,
ברזי ניקוז ומדבקות ,לפי ההנחיות  :לא תקינים/לא מטופל לפי ההנחיות
* טמפרטורת מים בברזים מתאימה לבטיחות המשתמשים  :לא תקין

מערכות קירור וחימום אויר
* מערכת חימום אויר תקינה ,ונקייה .הטמפרטורה בחדרים ובשטחים ציבוריים לפי הנחיות  :תקין חלקית

מכבסה וכביסה
* תקינות אזור מיון כביסה ותהליך הטיפול  :לא תקין/לא מתאים
* דרך ואמצעים להעברת כביסה מלוכלכת ונקייה במוסד  :התאמה ותקינות חלקיים

הערות לסיכום:
המוסד נקי ,מואר ומאוורר .קיימת היכרות של ההנהלה והעובדים עם נהלי משרדנו.
בעקבות שינוי מערכת מים חמים ,להלן התייחסותנו:
כללית -כל שינוי במערכת המים ,דורש דווח ואישור הנפה המטפלת והוועדה
המקומית לתכנון ובניה .יש לדאוג לאלתר לאישור.
על הנהלת המוסד לוודא כי חל ניתוק מוחלט של המערכת הקודמת )דוודים וצנרת(.
לרבות קווי מים עוורים ,כדי למנוע מים עומדים המעודדים התרבות חיידקים
שבכללם ליגיונלה.
יש לצבוע קיר במטבח ליד המקרר.
יש להימנע משימוש בלוח נעצים באזור מטבח וחדר אוכל.
יש להתנהל עם הכביסה ע"פ נוהל כביסה במוסדות רפואה.
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94%

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 הסיעודי מועסקת רוקחת בהיקף משרה התואם את תקן הרוקחים בבתי חולים
סיעודיים.

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

חדר שירותי רוקחות במוסד
* החדר ייעודי ומיקומו הולם  :כן

שירות רוקחות מוסדיים  -רכש אספקה וביעור תרופות
* הזמנות מתבצעות ע"י הרוקח  :כן
* רכש מספקים מורשים בלבד  :כן
* הוצאה לבלאי מבוצעת בהתאם להוראות  :כן
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שירותי רוקחות מוסדיים  -בקרה רוקחית במוסד
* 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

אחסון תרופות במחלקות אשפוז
* תא נפרד לכל תרופה/מטופל ושילוטו בהתאם לתכולה  :כן

מתן תרופות במחלקות אשפוז
* במחלקה ניתנות תרופות בתזמון ומתן נכון  :כן
* התרופות ניתנות בהתאם להוראות הרופא  -כיסוי תרופתי  :כן

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

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

אחסון תרופות בקרור במחלקות אשפוז
* הטמפ' בטווח הנדרש ומבוצע מעקב מתועד  :באופן חלקי

הערות לסיכום:
 .1שירותי הרוקחות בבית החולים הסיעודי מנוהלים בצורה מקצועית ובהתאם
לתקנות הרוקחים ולנהלי משרד הבריאות.
 .2יש לדאוג לכך שהרוקחת תצא בהקדם להתלמות בתחום הגריאטריה.
 .3יש להצטייד באוגר טמפרטורה למקרר התרופות ולפרוק את נתוניו למחשב מידי
יום.
 .4יש לנטר ולתעד בטבלת המעקב את נתוני טמפרטורת החדר כולל טמפ' קיצון
)מינימום ומקסימום(.
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נספח ג'
תקן מול מצבה  -כוח אדם מקצועי  -רפואה סיעוד ומקצועות הבריאות
ל 36 -מיטות ברישוי ול 37-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

0.63
6.70
0.00
6.70
11.77
0.55
0.55
7.20
0.50
7.20
3.31
4.33

0.13
1.27

27.20
23.42

1.27
-0.02
0.19
0.05
0.00
0.00
0.00
0.21
0.33

23.42
-0.20
52.77
10.00
0.00
0.00
0.00
6.94
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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נספח ג'
תקן מול מצבה  -כוח אדם מנהלי ומשקי
ל 36 -מיטות ברישוי ול 37-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
0.50
0.50
1.00
1.50
0.00
0.00
0.00

0.17
0.25
0.25
0.17
0.00
0.00
-0.17
-0.09
-0.33

51.51
100.00
100.00
51.51
0.00
0.00
-100.00
-100.00
-100.00
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נספח ד '
רמת איכות הטיפול
 0.00:מתאריך 03.02.2015:
ניקוד אחרון לפי בקרה אחרונה
71.00
ניקוד מותאם אחרון לפי בקרה אחרונה :
שיוך לפרוגרמה חדשה על פי הצהרת המוסד :
זמן הרישוי טרם הבקרה הנוכחית  24:חודשים תאריך סיום הרשיון 01.03.2017 :
התאמת המחלקה לתשושי נפש לתנאי המכרז:לא רלוונטי
תאריך הבקרה 09.02.2016 :
התאמת המחלקה לתשושי נפש לתנאי המכרז לפי הבקרה הנוכחית  :לא רלוונטי

ניקוד

אמות מידה לרמת איכות הטיפול
סכום ציוני הבקרה

28.50

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

3.00

הדרכה מרוכזת ב 2-תחומים לפחות

3.00

עיבוד נתונים בתחום  1לפחות

0.00

מנהל רפואי שהינו גריאטר

0.00

יש אישור למתן IV

2.00

רישום ע"פ נוהל IV

1.00

רישום ע"פ נוהל  + IVנוכחות אחות מוסמכת בכל משמרת

1.00

רשומה רפואית ממוחשבת לכל המקצועות

2.00

תקשורת רפואית ממוחשבת לכל המקצועות

2.00

סה"כ )ללא משך רישוי(

63.50
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