גירסה 00001:
תאריך ראשון הפצה לאינטרנט09.02.2017 :
תאריך אחרון הפצה לאינטרנט09.02.2017 :

דו"ח בקרה מיום 10.01.2017
במוסד :מוסד בית אור הדרים לשעבר בית גלבוע

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

לשכת בריאות מחוז מרכז

תאריך08.02.2017 :

לכבוד
ד"ר מסרי נומן
מנהל/ת רפואי/ת
מוסד בית אור הדרים לשעבר בית גלבוע )קוד מוסד (237E8
בן יהודה 77
כפר סבא 44416

סימוכין500039357 :

ד"ר נכבד/ה,
הנדון :סיכום הבקרה ב"מוסד בית אור הדרים לשעבר בית גלבוע" מיום 10.01.2017
מצ"ב דו"ח הבקרה שנערכה במוסדכם ,ביום .10.01.2017
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.
במידה ובמוסד התגלו חוסרי כוח אדם ,הנכם נדרשים להשלימם לא יאוחר מ 30-יום מקבלת בקרה זו .על
ההשלמה יש להודיע לגב' שרית חייט בכתובת רח' ירמיהו  39ת.ד 1179 .ירושלים ,פקס  02-5655913או
במיילsarit.hayat@moh.health.gov.il :

בברכה,
ד"ר גולדנשטיין לאוניד
גריאטר מחוז מרכז
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 יורם לוטן ,מ"מ 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 עופרה חבקין ,רופאה מחוזית ,לשכת בריאות מרכז מחוז מרכז.
ד"ר ערן קופל ,רופא נפתי ,לשכת בריאות נפתית לשכת בריאות פתח תקוה.
גב' צפי הלל-דיאמנט ,ממונה על יישום הסטנדרטים בגריאטריה ,אגף גריאטריה ,ירושלים.
מר יוחנן סמואל ,מרכז בכיר לנתוני בקרה ואיכות בגריאטריה ,אגף גריאטריה ,ירושלים.
גב' אתי מרקוביץ ,ממונה תאום ארגון ובקרה ,אגף גריאטריה ,תל-אביב.
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לשכת בריאות מחוז מרכז

דו"ח הבקרה
תאריך08.02.2017 :
מוסד בית אור הדרים לשעבר בית גלבוע ) ( 237E8
בן יהודה  77כפר סבא
תאריך הבקרה10.01.2017 :

סימוכין500039357 :

.1

בתאריך  10.01.2017נערכה בקרה לפני חידוש רישוי ,בבי"ח הגריאטרי ,ע"י צוות מחוז מרכז .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 מסרי נומן מ.ר.82526.

להלן הרכב הצוות ותחום בקרתו:
.4
ד"ר גולץ ילנה ,רופאה אחראית בקרה  -מחוז מרכז.
* רפואה
* טיפול סיעודי

-

גברת ורדי חני ,אחות מפקחת מחוז מרכז.

* תזונה

-

גברת ענת שגיב ,מרכזת תחום בקרה.

* פיזיותרפיה

-

גברת פרנס שחרית ,מרכזת תחום בקרה.

* ריפוי בעיסוק

-

גברת נאוה לופטה ,מרכזת תחום בקרה.

* עבודה סוציאלית

-

גברת איריס פרידמן ,מרכזת תחום בקרה.

* בריאות הסביבה

-

גברת חדוה אברהם ,מרכזת תחום בקרה.

* רוקחות

-

מר רווה ערן ,רוקח בקרות.

כללי:
במוסד נערכו שיפוצים נרחבים על מנת להתאים את המוסד לפרוגרמה .2016
השיפוצים אמורים להסתיים בזמן הקרוב.
הבקרה התקיימה במתכונת פתע .המחלקה נראית נקיה ,מוארת ומסודרת.
לבי"ח רישיון ל 36 -מיטות מהן:
סה"כ מיטות במח' סיעודיות:

36
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תאריך08.02.2017 :

מוסד בית אור הדרים לשעבר בית גלבוע ) ( 237E8
בן יהודה  77כפר סבא
תאריך הבקרה10.01.2017 :

סימוכין500039357 :

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

מס'
מס'
Ýé
× çÜמיטות מאושפזים
Ô Þ
בפועל
 áÕÞÑÓברישוי
25
36
25
36

מס'
סיעודיים

0

מס'
תשושי
נפש
0

מס'
סיעודי
מורכב
0

בבי"ח
מס'
מס'
שיקומים תשושים כללי

0

סה"כ שהו במחלקות  25מאושפזים בפועל.
להלן תמהיל המאושפזים לפי הגורמים המממנים הבאים:
 19מטופלים במימון משרד הבריאות.
 6מטופלים במימון פרטי.
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0

0
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מוסד בית אור הדרים לשעבר בית גלבוע ) ( 237E8
בן יהודה  77כפר סבא
תאריך הבקרה10.01.2017 :

תאריך08.02.2017 :
סימוכין500039357 :

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.15.03.2017 :

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 בית אור הדרים לשעבר בית גלבוע ) ( 237E8
בן יהודה  77כפר סבא
תאריך הבקרה10.01.2017 :

תאריך08.02.2017 :
סימוכין500039357 :

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

)(5
כ.טוב מאוד
87-93
X

)(4
טוב
80-86

סיעוד

X

תזונה

X

פיזיותרפיה

X
X

ריפוי בעיסוק
עבודה סוציאלית

X
X

בריאות הסביבה
רוקחות

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

X
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)(1
נכשל
0-65
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מוסד בית אור הדרים לשעבר בית גלבוע ) ( 237E8
בן יהודה  77כפר סבא
תאריך הבקרה10.01.2017 :

תאריך08.02.2017 :
סימוכין500039357 :

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:
מוסד "בית אור הדרים" השייך לרשת "בית אור".
במוסד נערכו שיפוצים נרחבים על מנת להתאים את המוסד לפרוגרמה .2016
השיפוצים אמורים להסתיים בזמן הקרוב .נוסף חדר חדש לצוות הרפואי.

כוח אדם:
המחלקה מנוהלת ע"י רופא כללי ,אשר מתפקד גם כרופא הבית .הרופא עובד במחלקה
הסיעודית "בית אור הדרים" בחצי משרה ,מגיע לעבודה  5פעמים בשבוע.
הרופא עובד בנוסף בעוד חצי משרה גם במחלקה הסיעודית ב"בית בכפר" )שנמצאת
קרוב ושייכת לאותה הרשת(.
כמו כן מבצע כוננות במתכונת  24שעות ביממה ובעת הצורך מגיע למוסד על מנת
לבדוק את הדיירים.
במוסד עובד גם רופא  -יועץ גריאטרי אשר מגיע באופן קבוע למוסד אחת
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מוסד בית אור הדרים לשעבר בית גלבוע ) ( 237E8
בן יהודה  77כפר סבא
תאריך הבקרה10.01.2017 :

תאריך08.02.2017 :
סימוכין500039357 :

לשבועיים.

החוזקים בעבודת הרפואה:
כללי
* ניהול התיק הרפואי ממוחשב.

קשר עם משפחות
* מתבצע תאום ציפיות עם המשפחות בקבלה ובזמני משבר.

רופא בית
* הרופא מכיר היטב את הדיירים ומסור לתפקידו.

איכות הרשומה בקבלה הרפואית של המטופל
* הקבלה הרפואית איכותית ומלאה .כוללת אנמנזה מפורטת.

הוראות רפואיות והוראות למתן תרופות
* הוראה רשומה כראוי וחתומה ע"י הרופא  :באופן מלא

בדיקות מעבדה
* נלקחו בדיקות דם שגרתיות לכלל דיירי הבית .יש התייחסות לתוצאות הבדיקות.

בדיקה תקופתית אחת ל  3 -חודשים
* הבדיקה היזומה תדירה ואיכותית.

פעילות צוות רב מקצועי במחלקה
* נעשה דיון בישיבות צוות רב מקצועי על הגבלות פיזיות למטופלים.

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

תחומים הטעונים תיקון ושיפור:
כללי
* על הנהלת המוסד לדאוג שהמנהל הרפואי יעבור השתלמות בתחום הגריאטריה כחלק מתנאי הדרישות לתפקיד
מנהל הרפואי .נוהל  1.1.1סעיף .5.1.2
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מוסד בית אור הדרים לשעבר בית גלבוע ) ( 237E8
בן יהודה  77כפר סבא
תאריך הבקרה10.01.2017 :

תאריך08.02.2017 :
סימוכין500039357 :

מעקב רפואי שוטף
* בהפניה למיון יש לרשום סימנים חיוניים של חולה ) לחץ דם ,חום ,דופק( ,לציין אומדן כאב.

הוראות רפואיות והוראות למתן תרופות
* בביקורת תקופתית כאשר מאותר מטופל שמקבל מעל  8תרופות שונות ,כולל ויטמינים ,יש לציין באבחנות
 .POLYPHARMACYהנוהל  .1.3.1סעיף .5.4.1
* יש לציין במעקב השוטף את הנימוק לצורך בתרופות או להפסיק תרופות מיותרות.
* יש לערוך דיון עם מומחה בגריאטריה על טיפול תרופתי של מטופלים עם "ריבוי תרופות" לפי הנוהל  .1.3.1סעיף
. 5.4

דו"ח אירוע חריג
* יש לשפר כתיבת דוח אירוע חריג ,לכתוב את הדוח בצורה מדויקת ,לציין הודעה למשפחה.
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מוסד בית אור הדרים לשעבר בית גלבוע ) ( 237E8
בן יהודה  77כפר סבא
תאריך הבקרה10.01.2017 :
* טיפול סיעודי:

תאריך08.02.2017 :
סימוכין500039357 :

80%

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 ותנוחהקשר עם המשפחה
 עדכון מקצועי הדרכה והערכת הצוות טיפול בכאב מניעת זיהומיםזכויות החולה
-

תיאור כללי:
המקום שופץ ובהתאם לדרישות  ,השיפוצים במקום עדיין לא הסתיימו אמורים
להסתיים בזמן הקרוב.
טרם הותקנו וילונות הפרדה בין מיטות הדיירים.
בתחילת חודש דצמבר )לפני כחודש( התחיל לעבוד במקום אח אחראי חדש .הכנסתו
לתפקיד לא לוותה בחפיפה וההדרכה הייתה חלקית בלבד .האח אינו מכיר עדיין
מידע רב הקשור לניהול המחלקה .זקוק להדרכה נוספת .מומלץ בנוסף לשלחו לתצפית
במוסד/ות אחרים.
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תחומים הטעונים תיקון ושיפור:
כללי
* העתק של טופס הפנית דייר לבית החולים יש לשמור בתיק הדייר.

אומדן סיעודי ורישום אנמנזה
* אין התייחסות מספקת לרקע משפחתי-חברתי של המטופל.
* יש לערוך אומדן כאב לכל המטופלים במחלקה בתדירות של לפחות פעם בשבוע.

תכנית טיפול בקבלה לאשפוז
* יש להקפיד על בניית תכנית טיפול ראשונית תוך  72שעות מיום הקבלה למוסד.
* בתוכנית טיפול ,יש להתייחס לבעיות ייחודיות של מטופל.
* בתוכנית הטיפול יש להתייחס להיבטים הקשורים לבעיות התנהגות ותקשורת בחולים הרלוונטים

מעקב סיעודי
* תיעוד המעקב הסיעודי לוקה בחסר.
* אצל מטופל במצב יציב יש להקפיד על תיעוד תקופתי ברישומים לפחות אחת לשבוע כנדרש על פי הנוהל.

הבטחת הסביבה
* רישום המסקנות בדוחות אירוע חריג הוא חלקי ואינו מספק.
* מומלץ לערוך ניתוח רוחבי של ארועים חריגים/נפילות ולהפיק לקחים ברמה המוסדית.
* יש להקפיד על מילוי כל הפרטים הנדרשים בדו"ח אירוע חריג כולל שעת הודעה לרופא ולמשפחה.
* הסקת המסקנות בדוח אירוע חריג הן כוללניות ואינן רלבנטיות לארוע הספציפי.
* יש לערוך הדרכה לכל צוות האחיות כיצד לטפל באירוע חריג ,כיצד לתעד את האירוע ואת הסקת המסקנות
הרלוונטיות.

תקשורת
* יש לשפר את התקשורת הבין ציוותית הכתובה בין חברי הצוות הרב מקצועי )דיירת שאיש הצוות קבע שישי
להעבירה באמצעות  2מטפלים מועברת ע"י מטפל אחד כי היא מסרבת( המידע לא הועבר לאיש המקצוע.
* לכל דייר הסובל מבעיות תקשורת )ראיה ,דיבור שמיעה( יש לערב את הצוות הרב מקצועי כולל קלינאי התקשורת
ולמצוא דרכים לסייע לדייר להתמודד בבעיה.

הזנה והאכלה
* נצפו דיירים שמגש האוכל הונח לפניהם זמן רב לפני שמי מהמטפלים התפנה להאכילם .יש להדריך את הצוות
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מוסד בית אור הדרים לשעבר בית גלבוע ) ( 237E8
בן יהודה  77כפר סבא
תאריך הבקרה10.01.2017 :

תאריך08.02.2017 :
סימוכין500039357 :

להגיש את האוכל רק כשעובד פנוי להאכילם .יש לשים את סינר האוכל עם הגשת האוכל .

תנועתיות ותנוחה
* יש להקפיד על חתימה על כל ביצוע שינויי תנוחה .יש לבצע שינויי תנוחה בישיבה ולוודא חתימה

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

טיפול בכאב
* יש להתייחס לכל תלונה על כאב ולערוך דיון בצוות הרב מקצועי כיצד ניתן להתמודד בבעיה.

מניעת זיהומים
* יש לדאוג לחומר חיטוי מתאים בכל חדר לערוך תצפיות על רחצת ידיים ולתעדן.
* נצפו מטפלים שלא חיטאו ידיהם אחרי טיפול בדייר ועברו לטפל בדייר אחר ללא החלפת כפפות וחיטוי ידיים

זכויות החולה
* יש להקפיד על רישום מסודר של תוכנית ההולכה ,כולל אופן ההולכה וחתימת המוליך.
* יש להקפיד לשמור על פרטיות וצנעת המטופל.
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* תזונה:
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81%

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:
המחלקה מקבלת את ארוחת צהריים ,את המנה המורכבת לארוחת ערב ואת המצרכים
להכנת שאר הארוחות ,מחברת קייטרינג.
טחינת המזון למרקם דייסתי מתבצעת במטבח המחלקה.

כוח אדם:
דיאטנית חדשה עובדת כחודש וחצי .הדיאטנית חדשה במקצוע וללא ניסיון קודם
בתחום הגריאטריה )מלבד סטאז'(
הדיאטנית מגיעה אחת לשבוע למשך  7שעות.

החוזקים בעבודת התזונה:
כללי
* הדיאטנית התאקלמה במחלקה בצורה מהירה ,היא מכירה את המטופלים ומעורה בטיפול בהם.

תחומים הטעונים תיקון ושיפור:
איכות ובטיחות המזון
* יש להדריך את עובדי המטבח למדידת טמפ' מייד בהגיע האוכל מחברת הקייטרניג .ביום הבקרה מדדו טמפ'
לאחר חימום.
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תאריך הבקרה10.01.2017 :

תאריך08.02.2017 :
סימוכין500039357 :

* יש לרווח בזמני הגשת ארוחות בוקר וצהריים.

בדיקת התפריט השבועי  -רישום מול יישום
* יש לוודא שכאשר מוגשת מנה מורכבת קשה ללעיסה תוגש בנוסף גם חלופה במרקם רך .המנות הרכות כתובות
בתפריט אך מבדיקת תצפיות ארוחה נראה שלא הוגשו באותה ארוחה.
* יש להקפיד שלא לתת פירות מבושלים או משומרים יותר משלוש פעמיים בשבוע ביום הבקרה מנת הפרי
בארוחת עשר לא תאמה את התפריט ובצהריים במקום פרי טרי הוגש לפתן.

גודלי מנה/גיוון
* יש לגוון בשלושה סוגים שונים של ממרחים מתוקים בארוחת בוקר )בשבוע הבקרה הוגשו  2סוגים בלבד(
* יש להגיש פעמיים בשבוע בארוחות בוקר וערב מוצרי חלב מקבוצה ב' )גבינה צהובה/מלוחה/משולשת( כרגע
מוגש אחת לשבוע בכל ארוחה.

רשומות מחלקתיות
* נהלים פנימיים  -יש לעדכן )הוסבר לדיאטנית במהלך הבקרה(.
* יש להגדיל תדירות ביצוע תצפיות בארוחות .בשנה האחרונה בוצעו שתי תצפיות בארוחת בוקר ותצפית אחת
בארוחת ערב.
* יש להדגיש בתפריט השבוע את החלוקה לארוחות .הפורמט שתלוי כיום לא ברור.

הגשת ארוחות צהריים  -תצפית
* אין מקום לכל תבניות המזון בעגלת החימום.
* בארוחות בוקר וצהריים ביום הבקרה היו מטופלים שחיכו זמן רב לעזרה בהאכלה .יש להגיש את הארוחה
למטופל בסמוך להאכלתו.
* פירה הסלק שהוגש בארוחת הצהריים לא היה הומוגני )צבע אדום וחום( ולא נראה מעודד לאכילה.

התנהלות הטיפול התזונתי מטופל חדש  -תיעוד ברשומה התזונתית
* מספר מטופלים לא מקבלים מולטיויטמין ייעודי לקשישים.
* רישום צריכת מזון למטופל יש לנתח גם מבחינה איכותנית.
* מטופלת שאוכלת מנה צמחונית בארוחת צהריים  -יש לציין זאת ברשומות במטבח ולהזמין מגוון מנות שתואמות
את העדפותיה.

התנהלות הטיפול התזונתי מטופל במצב תזונתי לא תקין  -תיעוד ומעקב
* על הדיאטנית להקפיד לפרט בכל תוכנית תזונה למטופל את ההרכב התזונתי של הדיאטה האישית תוך השוואתו
למומלץ עם פירוט הקריטריונים לקביעת ההרכב ממומלץ.
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* על תוכנית הטיפול התזונתית לכלול הגדרות מטרות התוכנית ,הוראות ביצוע ,הגדרת מועדי מעקב ו"תוכנית
תזונה" )נוהל .(5.0.2

הערות לסיכום:
חשוב שהדיאטנית תצא לקורס תזונה בגריאטריה ,כנסים וימי עיון בתחום.
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מוסד בית אור הדרים לשעבר בית גלבוע ) ( 237E8
בן יהודה  77כפר סבא
תאריך הבקרה10.01.2017 :
* פיזיותרפיה:

תאריך08.02.2017 :
סימוכין500039357 :

80%

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

תיאור כללי:
עקב השיפוצים הנערכים במקום ,חדר הפיזיותרפיה משמש כבר זמן רב לאחסון ציוד.
בנוסף ,החדר משמש גם ללינה )של מטפלים?( ונמצאים בו נעליים ,ביגוד להחלפה
ועוד.
הכניסה לחדר אינה נוחה למתנייד בכסא גלגלים והשיפוע הקיים אינו בטיחותי.
יש לסדר את חדר הפיזיותרפיה כפי הנדרש בתקן.
בנוסף ,מומלץ לרכוש מחשב+תוכנה גם לחדר הפיזיותרפיה.

החוזקים בעבודת הפיזיותרפיה:
פרופיל המטופלים במוסד
* אחוז המטופלים בפיזיותרפיה במוסד מתוך כלל המאושפזים גבוה ,תדירות טיפולים שבועית ממוצעת כשלוש
פעמים בשבוע.

ארגון השרות
* קיים רישום מרוכז של הטיפולים הניתנים מידי יום.
* מנהלת השרות בעלת ותק בתחום הפיזיותרפיה.
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מוסד בית אור הדרים לשעבר בית גלבוע ) ( 237E8
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תאריך הבקרה10.01.2017 :

תאריך08.02.2017 :
סימוכין500039357 :

* הפיזיותרפיסטית מכירה היטב את כל דיירי המקום וניכר מתן יחס אישי לכל אחד ואחד מהמטופלים.

אבחון פיזיקלי
* האבחון הפיזקלי הראשוני מבוצע בשבוע הראשון לקבלת הדייר ומלא בכל סעיפיו .יש להרחיב יותר בשיקוף מצבו
של המטופל כפי שהוסבר ביום הבקרה.

טיפול בקבוצה
* טיפול בקבוצה מתקיים פעם בשבוע ,ביום ושעה קבועים .מספר המשתתפים בקבוצה ,עד  8דיירים.

הדרכה ,השתלמות ותקשורת בין צוותית
* הפיזיותרפיסטית משתתפת בישיבות צוות רב מקצועי ,ועדה למניעת אלימות ,ובמפגשים בתחום הפליאטיבי.

תחומים הטעונים תיקון ושיפור:
ארגון השרות
* גם השנה לא התקיימו פעילויות מיוחדות לקידום איכות הטיפול )פרויקטים(.

אבחון פיזיקלי
* על מטרות הטיפול הנרשמות באבחון הפיזקלי להיות תיפקודיות ,יותר מפורטות וספציפיות לכל מטופל.

מעקב פיזיקאלי ותיעוד הערכה תקופתית
* המעקב המבוצע אחת לשלושה חודשים מאד מצומצם ואינו משקף את מצבו העדכני של המטופל.
* לא מבוצע מעקב בכל שינוי במצב רפואי ו/או תיפקודי כגון ,ירידה ביכולת ההליכה  ,שינוי באביזרי ישיבה ועוד.

טכנולוגיה לישיבה וניידות
* במהלך הבקרה נמצאו מספר כסאות גלגלים קרועים ו/או מתוקנים על ידי תחבושות שונות .יש לרענן את הציוד
הקיים ולקנות את ציוד הישבה הנדרש כפי שמופיע בחוברת ההצטיידות למחלקות סיעודיות.
* על כל אביזר ישיבה שניתן למטופל ובעיקר אביזרי הגבלת תנועה ,יש לפרט כפי הנדרש ולציין את סיבת
ההגבלה.
* על הפיזיותרפיסטית להיות מעורבת יותר בהמלצה/הזמנה של ציוד ישיבה.

הדרכה ,השתלמות ותקשורת בין צוותית
* לא נמצא תיעוד לקיומה של הדרכה מובנית לכל הצוות.
* עקב השיפוץ הקיים במקום ,לא נמצא תיעוד של הדרכות פרטניות לעובדים חדשים.
* יש לאפשר לפיזיותרפיסטית העובדת במקום לצאת להשתלמויות מקצועיות בתחום הגריאטריה.
עמוד  17מתוך 34
רח' הרצל  ,91רמלה  72430ת.ד.
טלפון 08-9788604 :פקס 08-9788690 :דוא"לNOAH.OZ@LBM.HEALTH.GOV.IL :

לשכת בריאות מחוז מרכז

מוסד בית אור הדרים לשעבר בית גלבוע ) ( 237E8
בן יהודה  77כפר סבא
תאריך הבקרה10.01.2017 :

תאריך08.02.2017 :
סימוכין500039357 :

* הפיזיותרפיסטית הכינה רשימות הליכה ,אך אין שיתוף פעולה מצד הצוות המטפל ורשימות ההליכה ריקות במשך
החודש האחרון.

ציוד ואביזרי עזר לניידות
* במקום אין מנוף להעברת מטופלים.

עמוד  18מתוך 34
רח' הרצל  ,91רמלה  72430ת.ד.
טלפון 08-9788604 :פקס 08-9788690 :דוא"לNOAH.OZ@LBM.HEALTH.GOV.IL :

לשכת בריאות מחוז מרכז

מוסד בית אור הדרים לשעבר בית גלבוע ) ( 237E8
בן יהודה  77כפר סבא
תאריך הבקרה10.01.2017 :
* ריפוי בעיסוק:

תאריך08.02.2017 :
סימוכין500039357 :

75%

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

תיאור כללי:
מחלקה סיעודית השייכת לרשת"בית אור" ,האחראית על המחלקות הסיעודיות ברשת
"בית בכפר" .מחלקה סיעודית נוספת ממוקמת ברחוב סמוך.
המוסד לקראת סיום שיפוץ מבני נרחב.

כוח אדם:
מרפא בעיסוק בעל  7שנות ותק ,עובד במוסד  6שנים ,יומיים בשבוע  7.5 -שעות
שבועיות.
)המרפא בעיסוק עובד גם במחלקה הסיעודית הסמוכה 7.5,שעות נוספות(.
מדריכת תעסוקה ותיקה ,עובדת במוסד שישה ימים בשבוע  37 -שעות שבועיות.

החוזקים בעבודת הריפוי בעיסוק:
הערכה בקבלת מטופל  -קבלת מטופל חדש ע"י מרפא/ה בעיסוק
* מתבצעות הערכות ראשוניות לכל דייר חדש.

הערכת מעקב בקבלת מטופל
עמוד  19מתוך 34
רח' הרצל  ,91רמלה  72430ת.ד.
טלפון 08-9788604 :פקס 08-9788690 :דוא"לNOAH.OZ@LBM.HEALTH.GOV.IL :

לשכת בריאות מחוז מרכז

מוסד בית אור הדרים לשעבר בית גלבוע ) ( 237E8
בן יהודה  77כפר סבא
תאריך הבקרה10.01.2017 :

תאריך08.02.2017 :
סימוכין500039357 :

* מתקיימים מעקבים תקופתיים הכוללים מטרות טיפול עדכניות .רישום הרצף הטיפולי מוקפד.

ישום תכנית הטיפול
* המרפא בעיסוק מטפל פרטנית וקבוצתית בדיירים  :טיפולים פרטנים מוטורים ותפקודים /קבוצות סנסומוטוריות
ותפקודיות דו שבועיות.
* מותאמים סדי מנוחה ותמיכה בהתאם לצורך.

הכרת מטופל חדש ע"י מדריכ/ת תעסוקה
* מדריכת התעסוקה מקיימת הכרות ראשונית עם כל דייר חדש.

פעילות בתעסוקה
* הדיירים מופעלים שישה בקרים בשבוע ומספר פעמים בשעות אחר הצהריים  -בידי מדריכת התעסוקה ,הצוות
הפרהרפואי וצוות המחלקה.
* בעת השיפוצים ,בשנה החולפת ,הופעלו הדיירים באמצעים שעמדו לרשות מדריכת התעסוקה.

תנאים פיזיים וסביבה
* חדר האוכל שופץ -הוא מואר ,מרווח ומקרין חום ונועם ביתי.

ציוד ואביזרים
* החלו להציב ארונות חדשים בחלל המרכזי ובהם פינה מובנת לפעילות עם מחשב ולצפייה בטלוויזיה.

הדרכה ותקשורת
* מתקיימות ישיבות צוות ריפוי בעיסוק ותעסוקה ,בלווית מדריכת התעסוקה מהמחלקה השכנה ,כפי שהומלץ
בבקרה קודמת .מתקיימות הדרכות פרטניות למדריכות .אחת לשנה מקיים המרפא בעיסוק הערכת עובד שנתית
למדריכות.
* המרפא בעיסוק ומדריכת התעסוקה משתתפים בישיבות הצוות הרב מקצועיות באופן קבוע.
* המרפא בעיסוק שלוב בהדרכות הצוות הרב מקצועי)החתש'( .הוא מדריך את המטפלים במחלקה בהתאם לצורך
ונמצא בקשר עם משפחות הדיירים.

העשרה ונהלים
* הן המרפא בעיסוק והן מדריכת התעסוקה יצאו להשתלמויות מקצועיות בתחום התמחותם בשנה החולפת.

תחומים הטעונים תיקון ושיפור:
כללי
עמוד  20מתוך 34
רח' הרצל  ,91רמלה  72430ת.ד.
טלפון 08-9788604 :פקס 08-9788690 :דוא"לNOAH.OZ@LBM.HEALTH.GOV.IL :

לשכת בריאות מחוז מרכז

מוסד בית אור הדרים לשעבר בית גלבוע ) ( 237E8
בן יהודה  77כפר סבא
תאריך הבקרה10.01.2017 :

תאריך08.02.2017 :
סימוכין500039357 :

* מספר מהרישומים המנהלתיים היו פזורים בין שתי מחלקות המוסד .על מנהל השרות לודא כי בכל מחלקה תיק
ניהול משלה ורישומים מקצועיים בהתאם.

הכרת מטופל חדש ע"י מדריכ/ת תעסוקה
* במדגם התיקים שנבדק -חסרו תוכניות טיפול לחלק מהדיירים ,המעקבים החודשיים לדיירים לא היו תמיד
רציפים.

פעילות בתעסוקה
* ביום הבקרה נעדרה מדריכת התעסוקה )מסיבות אישיות( .המדריכה מהמחלקה הסמוכה החליפה אותה .היא לא
הכירה את הדיירים ופעילותה לא היתה מותאמת .צוות המטפלים עדיין אינו שותף להפעלת הדיירים.
* לא נמצא תיעוד לפעילות בנושא שבועי לאורך כל השנה האחרונה ,למרות שהדיירים הופעלו באמצעים אשר עמדו
לרשות מדריכת התעסוקה.

תנאים פיזיים וסביבה
* המחלקה לקראת סיומו של שיפוץ כללי .בחלל המרכזי אין לוחות ,שעונים או תצוגת עבודות דיירים ,ארונות הציוד
החדשים נבנו בחלקם ועדיין ריקים.
* החלל הפינתי בכניסה לחדר הפיזיותרפיה ,אשר עמד בעבר לרשות מדריכת התעסוקה ,משמש בזמן השיפוץ
לאיחסון ציוד.
* המרפא בעיסוק חולק חדרון קטן עם הדיאטנית .בבניה החדשה מתוכנן חדר מרווח אשר ישמש הן את המרפא
בעיסוק והן את מדריכת התעסוקה.

ציוד ואביזרים
* ציוד התעסוקה )כולל ערכות הנושא( רוכז בחדר הפיזיותרפיה ,ציוד הריפוי בעיסוק רוכז במחלקת הרשת
הסמוכה .הציוד אינו נגיש ואינו שמיש כרגע.

הדרכה ותקשורת
* קיים נוהל פנימי אחד לשרות הריפוי בעיסוק והתעסוקה במוסד.
* הדרכת עובדים חדשים יועדה למטפלים בלבד ,היא אינה מקיפה ואינה משקפת את משמעות מקצוע הריפוי
בעיסוק והתעסוקה במוסד.

העשרה ונהלים
* הצוות הרב מקצועי בנה פרוייקטים עתידיים אשר עדיין לא יושמו בשטח.

הערות לסיכום:
עמוד  21מתוך 34
רח' הרצל  ,91רמלה  72430ת.ד.
טלפון 08-9788604 :פקס 08-9788690 :דוא"לNOAH.OZ@LBM.HEALTH.GOV.IL :

לשכת בריאות מחוז מרכז

מוסד בית אור הדרים לשעבר בית גלבוע ) ( 237E8
בן יהודה  77כפר סבא
תאריך הבקרה10.01.2017 :

תאריך08.02.2017 :
סימוכין500039357 :

המוסד לאחר כשנה של שיפוצים מבניים נרחבים ומרשימים למען שיפור אייכות חיי
הדיירים המתגוררים במקום.
בשנה זו הופעלו וטופלו הדיירים ככל הניתן בתנאים הקיימים.
עם סיום השיפוצים יוכלו המרפא בעיסוק ומדריכת התעסוקה למקסם את סגולותיהם
הייחודיות בצוות ,במבנה מחודש וציוד חדש.
בהצלחה!

עמוד  22מתוך 34
רח' הרצל  ,91רמלה  72430ת.ד.
טלפון 08-9788604 :פקס 08-9788690 :דוא"לNOAH.OZ@LBM.HEALTH.GOV.IL :

לשכת בריאות מחוז מרכז

מוסד בית אור הדרים לשעבר בית גלבוע ) ( 237E8
בן יהודה  77כפר סבא
תאריך הבקרה10.01.2017 :
* עבודה סוציאלית:

תאריך08.02.2017 :
סימוכין500039357 :

88%

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

כוח אדם:
במוסד עובדת עו"ס ותיקה ובעלת ידע ונסיון מקצועי .העו"ס עובדת בהקף משרה
של  , 75%במחצית מכך היא משמשת כעו"ס המחלקה ובחלק הנוסף היא משמשת כסגנית
מנהל המוסד .המוסד עבר לאחרונה תהליכי שיפוץ משמעותיים אשר חייבו את
התגייסות הצוות הבכיר להרגעת הדיירים בני המשפחות והצוות.
לעו"ס מיועד חדר חדש ומרווח.

החוזקים בעבודת העבודה סוציאלית:
כללי
* עיתון של הרשת נמצא בתהליכי עיבוד סופים .יש לחשוב על דרכים לשלב גם תכנים של הדיירים.

עמוד  23מתוך 34
רח' הרצל  ,91רמלה  72430ת.ד.
טלפון 08-9788604 :פקס 08-9788690 :דוא"לNOAH.OZ@LBM.HEALTH.GOV.IL :

לשכת בריאות מחוז מרכז

מוסד בית אור הדרים לשעבר בית גלבוע ) ( 237E8
בן יהודה  77כפר סבא
תאריך הבקרה10.01.2017 :

תאריך08.02.2017 :
סימוכין500039357 :

קבלת מטופל והסתגלות
* מבצעת את תהליך הקליטה ,המעקב וההסתגלות במקצועיות רבה.

פעילות מקצועית של העובד הסוציאלי
* שותפה מרכזית בהעברת קורס הכשרה לצוות המטפל לאורך השנה!!

תצפית חדרים ושטחים ציבוריים
* השטחים הציבורים והחדרים נקיים מרווחים וניכר שדרוג משמעותי בשדרוג מראה החדרים כך שיראה חמים
וביתי יותר!!

פעילות העו"ס בתחום הקבוצתי והקהילתי
* שותפה ומעורבת בפעילות התרבותית  -חברתית.
* מפתחת יוזמה ייחודית בתחום שיתוף הקהילה בחיי המוסד  -בכך שהמוסד מהווה מקום פעילות ל  3משתקמים
מבית פוירשטיין!! ראוי להערכה.
* קיימת פעילות התנדבותית מגוונת ומותאמת.

פעילות העו"ס בנושא "חוק זכויות החולה"
* יוזמת עפ"י צורך הערכה ודיון במינוי אפוטרופוס ,מטפלת בנושא על כל היבטיו.

טיפול בניצולי שואה
* מתקיימת פעילות למיצוי זכויות לדיירים שהינם ניצולי שואה ,התקיים טקס פרח לניצול ,התקיימה הדרכה לצוות
המטפל בנושא מאפיינים יחודיים לקשישים שהינם ניצולי שואה.

טיפול תומך במטופל ובמשפחה
* קיימת ועדה מסדית לטיפול הפליאטיבי .ישיבות הוועדה מקצועיות ומתועדות .ניכרת חשיבה והתמודדות מקצועית
עם הנושא.
* צוות המוסד משתתף בלוויות/שבעה של דיירים .ההשתתפות משמעותית מאוד לבני המשפחות.

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(.
* מתקיים דיון כוללני ומקיף על בסיס הגדרת בעיות וראייה גריאטרית בישיבות הצוות הרב מקצועי.
* העו"ס לוקחת חלק פעיל בישיבות הצוות הבכיר.
עמוד  24מתוך 34
רח' הרצל  ,91רמלה  72430ת.ד.
טלפון 08-9788604 :פקס 08-9788690 :דוא"לNOAH.OZ@LBM.HEALTH.GOV.IL :

לשכת בריאות מחוז מרכז

מוסד בית אור הדרים לשעבר בית גלבוע ) ( 237E8
בן יהודה  77כפר סבא
תאריך הבקרה10.01.2017 :

תאריך08.02.2017 :
סימוכין500039357 :

הבטחת תנאים לעבודת העובד/ת הסוציאלי/ת
* הנהלים זמינים ומוכרים.
* התקינה תואמת את דרישות הנוהל.

שביעות רצון משפחות
* שביעות רצון גבוהה מאיכות החיים.

תחומים הטעונים תיקון ושיפור:
כללי
* במהלך הבקרה נצפתה פעילות תעסוקתית בלתי מותאמת .יש לפעול למציאת דרכים להפעיל את הדיירים גם
בעת העדרות המפעילה הקבועה.

פעילות העו"ס בתחום הקבוצתי והקהילתי
* יש לקיים פעילות קבוצתית לדיירים סביב תחומי עניין משותפים.

פעילות העו"ס בנושא "חוק זכויות החולה"
* יש להשיב בהקדם האפשרי את הפרגודים לחדרי הדיירים לשמירה על פרטיות החולים.

פעילות העו"ס בתחום זקנים נפגעי התעמרות
* יש להרחיב את פעולת הועדה למניעת אירועים ,להרחיב את תעוד נסיבות האירוע ,לבדוק הלימה בין הנתונים
ולפעול ליישום ההמלצות.

עמוד  25מתוך 34
רח' הרצל  ,91רמלה  72430ת.ד.
טלפון 08-9788604 :פקס 08-9788690 :דוא"לNOAH.OZ@LBM.HEALTH.GOV.IL :

לשכת בריאות מחוז מרכז

מוסד בית אור הדרים לשעבר בית גלבוע ) ( 237E8
בן יהודה  77כפר סבא
תאריך הבקרה10.01.2017 :
* בריאות הסביבה:

תאריך08.02.2017 :
סימוכין500039357 :

79%

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 לצוותמכבסה 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:
מוסד בית אור הדרים
בעל מחלקה סיעודית אחת.
מטבח חלוקה ,אוכל מגיע מחברת הסעדה.
מכבסה במוסד.
המוסד בשלבי סיום השיפוץ.

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 אור הדרים לשעבר בית גלבוע ) ( 237E8
בן יהודה  77כפר סבא
תאריך הבקרה10.01.2017 :

תאריך08.02.2017 :
סימוכין500039357 :

מערכות אספקת מים קרים וחמים  -הגנת רשת מי שתיה
* אביזרים להגנת רשת מי שתיה הותקנו ע"י מתקין מוסמך  :התקנה מותאמת ומתועדת
* התיעוד על אביזרי הגנת רשת מים מעודכן לכל שנה  :מעודכן

איסוף פסולת ופינויה
* איסוף וסילוק פסולת רגילה נעשה בשקית למתקן מוסדר  :מתבצע במלואו לפי הדרישות

בטיחות ומפגעי בטיחות
* אישור כיבוי אש תקף מרשות לכבאות  :תקף במלואו והוצג
* מערכת החשמל נבדקה ע"י חשמלאי מוסמך והאישור תקף  :בוצע והוצג אשור תקף

מערכות קירור וחימום אויר
* מערכת קירור אויר תקינה ונקייה .הטמפרטורה בחדרים ובשטחים ציבוריים לפי ההנחיות  :תקין במלואו

תשתית ,חדרי האשפוז ,תחזוקת מחלקה ורווחת המטופל  -ניקיון ותחזוקה שוטפת
* ניקיון כללי במחלקות והיעדר ריחות  :תקין במלואו
* גינון וטיפוח חצר קדמית ואחורית ופינות ישיבה  :תקין ומטופח

חדרי האשפוז  -רווחה/צפיפות ,תנאי מגורים
* מיטות מזרונים ומצעים מותאמים ואסטטיים  :מותאמים ותקינים
* ארונות וארוניות למטופלים מותאמים ,תקינים ואסטטיים  :מותאמים ותקינים
* תאורה טבעית ותאורת חשמל בחדרים מתאימים ותקינים  :מותאמים ותקינים

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

מתקנים לצוות
* שירותי צוות ,כיורים ,מקלחות ומלתחות ומצב התברואי בהם  :קיים ,תקין ומתאים לדרישות

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

אספקת מזון למחלקות וחלוקתו  -קבלת המזון במחלקה
* אמצעי הגעת מזון ,אחסונו במחלקה ופינוי העגלה/טרמופורטר  :הובלה ואחסון כנדרש
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מוסד בית אור הדרים לשעבר בית גלבוע ) ( 237E8
בן יהודה  77כפר סבא
תאריך הבקרה10.01.2017 :

תאריך08.02.2017 :
סימוכין500039357 :

חדר אוכל מטופלים וחלוקת מזון
* מצב אסטטיקה ,צפיפות ותקינות חדר האוכל וציודו  :מרווח תקין ואסטטי
* כלי אוכל וסכו"מ לא חד פעמיים  :קיימים ומתאימים
* הופעת העובדים בחדר אוכל  :תקינים ומתאימים
* סידורי שתיה ומתקני מים חמים וקרים  :קיימים תקינים ומתאימים

הכנת המזון ובישול  -מתקני הובלת מזון למחלקות
* עגלות להובלת מזון מצוידות בחימום/קירור ובמדי טמפרטורה ומצבן תקין  :קיים במלואו ותקין

הכנת המזון ובישול  -עובדי מטבח/מבשלים
* העובדים מצוידים בבגדי עבודה כיסויי ראש ומקפידים על היגיינה אישית  :קיים ותקין במלואו
* האם נמצאו במטבח עובדים חולים  /עם פצעים פתוחים  :לא
* קיום כיורים לשטיפת ידיים בשטחי מטבח הכוללים מים חמים ,סבון וסידור לניגוב ידיים  :קיים ותקין במלואו

הכנת המזון ובישול  -מטבח/ים  -מצב כללי
* מים חמים זורמים במטבח  :קיים ותקין

הכנת המזון ובישול  -עמדות העבודה ומדורים במטבח
* נשמרות דגימות מזון ובכמות מספקת  :קיים ותקין
* ירקות נשטפים בחמרי חיטוי  :תקין
* סידורי רחיצת ידיים  :קיימים ותקינים

תחומים הטעונים תיקון ושיפור:
מערכות אספקת מים קרים וחמים  -אספקת מיי שתיה
* יש לבצע סריקת מתכות במים אחת לשנה.
* יש לבצע בדיקה של רמת כלור נותר במים בתדירות יומית.

מערכות אספקת מים קרים וחמים  -מים חמים ומקלחות
* ראשי מקלחת נמצאו עם אבנית -לא תקין.

איסוף פסולת ופינויה
* יש להגיש אישור פינוי תרופות תקופתי.

תשתית ,חדרי האשפוז ,תחזוקת מחלקה ורווחת המטופל  -ניקיון ותחזוקה שוטפת
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מוסד בית אור הדרים לשעבר בית גלבוע ) ( 237E8
בן יהודה  77כפר סבא
תאריך הבקרה10.01.2017 :

תאריך08.02.2017 :
סימוכין500039357 :

* בשלבי סיום השיפוץ נשארו כמה מקומות שיש לבצע תיקונים.

רווחת המטופל  -טיפול לא רפואי בגוף האדם
* יש לרכוש מכונת עיקור לשימוש בין מטופל אחד למשנהו ,עפ"י תקנות רישוי עסקים ) תנאי תברואה נאותים
לעסקים לא רפואיים לטיפול בגוף האדם ( התשנ"ג . 1992

תחזוקת המחלקות  -חדרי כלים וכביסה
* בבקרה נמצא כי חסר חדר כלי ניקוי עבור המנקה ובו עביט שפכים כיור ומדפים לייבוש סמרטוטים .בבקרה נמצא
כי חדר כביסה נקייה לא משמש לכביסה אלא לאכסון ציוד  -לא תקין.

מכבסה וכביסה
* יש לטפל בנושא הכביסה במכבסה עפ"י נוהל לטיפול בכביסה בבתי חולים חוזר מס  . 29/2008יש לבצע תזרים
נכון  ,שימוש באוגרים מתאימים  ,מניעת הצלבה בין כביסה מזוהמת ונקייה בבקרה נושא הכביסה נמצא לקוי.

חדרי טיפולים למקצועות הבריאות/פיזיותרפיה
* בבקרה נמצא חדר פיזיותרפיה ללא סדינים או נייר טיפולים להחלפה בין מטופל אחד למשנהו.

הכנה לשעת חרום
* יש לעדכן תיק נוהל לשעת חירום .בבקרה נמצא לא מעודכן.

אספקת מזון למחלקות וחלוקתו  -קבלת המזון במחלקה
* יש למדוד טמפרטורת אוכל המגיע מהקיטרינג ישירות כשמגיע.

מטבחון עזר  -מטבח חלוקה
* מדי טמפרטורת המקררים יותקנו על דלת המקרר ,בבקרה נמצאו  -לא תקינים.
* בבקרה נמצא כי כלי הבלנדר נשטפים ידנית  -לא תקין .כלי הבלנדר ישטפו בטמפרטורת של  80- 70מע"צ.

חדר אוכל מטופלים וחלוקת מזון
* בבקרה נמצא כי כיור בחדר אוכל מטופלים אינו מחובר -לא תקין.

הכנת המזון ובישול  -קבלת מזון במוסד ומחסן מזון
* בבקרה נמצא כי ירקות וביצים יחד עם דגימות מזון באותו מקרר  -לא תקין.

הכנת המזון ובישול  -נתונים כלליים על מערך הכנת מזון ובישול
* מקררים נמצאו בטמפרטורות שגויות מקרר יעמוד על  4מע"צ.
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מוסד בית אור הדרים לשעבר בית גלבוע ) ( 237E8
בן יהודה  77כפר סבא
תאריך הבקרה10.01.2017 :

תאריך08.02.2017 :
סימוכין500039357 :

הכנת המזון ובישול  -מטבח/ים  -מצב כללי
* בבקרה נמצא כי רשת החלון שבורה  -יש לתקן במיידי .בבקרה נמצא כי חסר נק' ניקוז ברצפת המטבח -לא תקין.

הכנת המזון ובישול  -עמדות העבודה ומדורים במטבח
* חומר לחיטוי ושטיפת ירקות נמצא ללא תאריך פג תוקף  -לא תקין.

הערות לסיכום:
הדברים החשובים המצריכים טיפול מיידי:
 (1הצגת רישיונות מזון :רישיון עסק ,יצרן והובלת מזון.
 (2טיפול בטמפרטורת המקררים במטבח.
 (3ביצוע סריקת מתכות במים.
 (4טיפול במכבסת המוסד.
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מוסד בית אור הדרים לשעבר בית גלבוע ) ( 237E8
בן יהודה  77כפר סבא
תאריך הבקרה10.01.2017 :
* רוקחות:

תאריך08.02.2017 :
סימוכין500039357 :

89%

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
-

תיאור כללי:
מוסד ובו מחלקה אחת.
במוסד עובדת רוקחת עפ"י תקן השעות הנדרש.
הרוקחת מבצעת את עבודתה בצורה טובה  ,בכל הקשור לעבודה מול הצוות הסיעודי
והמנהלי יש לפעול ביותר אסרטביות:
בביצוע בקרות במחלקה כפי שנדרש ממנה ,הרוקחת מעלה ממצאים והערות ,יש לפעול
על מנת לתקן ולשפר .מומלץ להעביר עותק מהבקרה למנהל
המוסד ולמנהלת שירותי הסיעוד.
יש לחדול להזמין אלכוהול לא רפואי למוסד ,הנ"ל מוצא תמיד את דרכו לעגלת
הטיפולים.
הערה חוזרת ולא בפעם הראשונה היא על אחסון תרופות בעגלת החלוקה ,ללא אריזה
מקורית .הנכם מתבקשים לחדול מכך באופן מיידי.
לאחרונה נרכש מקרר פרצבטי ואוגר חדש  ,יש לוודא כי הצוות מיומן בתפעול
הציוד.
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מוסד בית אור הדרים לשעבר בית גלבוע ) ( 237E8
בן יהודה  77כפר סבא
תאריך הבקרה10.01.2017 :

תאריך08.02.2017 :
סימוכין500039357 :

נספח ג'
תקן מול מצבה  -כוח אדם מקצועי  -רפואה סיעוד ומקצועות הבריאות
ל 36 -מיטות ברישוי ול 25-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
5.67
0.00
5.67
13.53
0.56
0.50
8.24
1.01
7.72
3.83
4.33

0.03
0.24

6.00
4.43

0.24
1.73
0.20
0.00
1.04
0.51
0.52
0.73
0.33

4.43
14.71
56.66
0.00
14.44
103.60
7.22
23.60
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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מוסד בית אור הדרים לשעבר בית גלבוע ) ( 237E8
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נספח ג'
תקן מול מצבה  -כוח אדם מנהלי ומשקי
ל 36 -מיטות ברישוי ול 25-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

0.33

0.50

0.17

0.00

0.33
0.25
0.25
0.33
1.00
1.50
0.17
0.09
0.33

0.50
0.50
0.30
0.00
1.50
1.50
0.00
0.00
0.50

0.17
0.25
0.05
-0.33
0.50
0.00
-0.17
-0.09
0.17

0.00
0.00
0.00
-100.00
0.00
0.00
-100.00
-100.00
0.00

 8חצרן/גנן שירות קנוי.
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לשכת בריאות מחוז מרכז

מוסד בית אור הדרים לשעבר בית גלבוע ) ( 237E8
בן יהודה  77כפר סבא
תאריך הבקרה10.01.2017 :

תאריך08.02.2017 :
סימוכין500039357 :

נספח ד '
רמת איכות הטיפול
 0.00:מתאריך 26.01.2016:
ניקוד אחרון לפי בקרה אחרונה
50.50
ניקוד מותאם אחרון לפי בקרה אחרונה :
שיוך לפרוגרמה חדשה על פי הצהרת המוסד :
זמן הרישוי טרם הבקרה הנוכחית  12:חודשים תאריך סיום הרשיון 01.02.2017 :
התאמת המחלקה לתשושי נפש לתנאי המכרז:לא רלוונטי
תאריך הבקרה 10.01.2017 :
התאמת המחלקה לתשושי נפש לתנאי המכרז לפי הבקרה הנוכחית  :לא רלוונטי

ניקוד

אמות מידה לרמת איכות הטיפול
סכום ציוני הבקרה

17.00

בריאות הסביבה

1.00

שיעור אחיות עם קורס על בסיסי בגריאטריה

0.00

שיעור אחיות עם תואר אקדמי

2.00

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

0.00

יועצים

4.00

נאמני נושא ועברו הכשרה כנדרש

3.00

הדרכה מרוכזת ב 2-תחומים לפחות

3.00

עיבוד נתונים בתחום  1לפחות

2.00

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(

38.00
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