גירסה 00001:
תאריך ראשון הפצה לאינטרנט19.01.2017 :
תאריך אחרון הפצה לאינטרנט19.01.2017 :

דו"ח בקרה מיום 14.12.2016
במוסד :בית חולים סיעודי תפארת אבות בכפר

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

לשכת בריאות מחוז מרכז

תאריך16.01.2017 :

לכבוד
ד"ר גורביץ אלכסנדר
מנהל/ת רפואי/ת
בית חולים סיעודי תפארת אבות בכפר )קוד מוסד (237G0
מושב אחיעזר 1
אחיעזר 71905

סימוכין500039329 :

ד"ר נכבד/ה,
הנדון :סיכום הבקרה ב"בית חולים סיעודי תפארת אבות בכפר" מיום 14.12.2016
מצ"ב דו"ח הבקרה שנערכה במוסדכם ,ביום .14.12.2016
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.
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 ילנה קנבסקי ,רופאה נפתית ,לשכת בריאות נפתית לשכת בריאות רמלה.
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
תאריך16.01.2017 :
בית חולים סיעודי תפארת אבות בכפר ) ( 237G0
מושב אחיעזר  1אחיעזר
תאריך הבקרה14.12.2016 :

סימוכין500039329 :

.1

בתאריך  14.12.2016נערכה 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 גורביץ אלכסנדר מ.ר.21190.

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:
המוסד זכה בתעודת הוקרה כמוסד מצטיין שנתיים ברצף ונותן טיפול ושירות ברמה
גבוהה ומקצועית.
לבי"ח רישיון ל 132 -מיטות מהן:
סה"כ מיטות במח' סיעודיות72 :
סה"כ מיטות במח' תשושי נפש60 :

עמוד  3מתוך 30
רח' הרצל  ,91רמלה  72430ת.ד.
טלפון 08-9788604 :פקס 08-9788690 :דוא"לNOAH.OZ@LBM.HEALTH.GOV.IL :

לשכת בריאות מחוז מרכז

תאריך16.01.2017 :

בית חולים סיעודי תפארת אבות בכפר ) ( 237G0
מושב אחיעזר  1אחיעזר
תאריך הבקרה14.12.2016 :

סימוכין500039329 :

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

מס'
מס'
Ýé
 ÔçÜ×Þמיטות מאושפזים
בפועל
 ÓáÕÞÑברישוי
36
36
סיעודית ג
36
36
סיעודית ד
34
30
33
30
139
132

מס'
סיעודיים

מס'
תשושי
נפש

מס'
סיעודי
מורכב

בבי"ח
מס'
מס'
שיקומים תשושים כללי

35
33
1
69

1
3
34
31
65

0

0

סה"כ שהו במחלקות  139מאושפזים בפועל.
להלן תמהיל המאושפזים לפי הגורמים המממנים הבאים:
 121מטופלים במימון משרד הבריאות.
 18מטופלים במימון פרטי.
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לשכת בריאות מחוז מרכז

בית חולים סיעודי תפארת אבות בכפר ) ( 237G0
מושב אחיעזר  1אחיעזר
תאריך הבקרה14.12.2016 :

תאריך16.01.2017 :
סימוכין500039329 :

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.14.08.2017 :

רשיון :IV
לבי"ח 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 מרכז

בית חולים סיעודי תפארת אבות בכפר ) ( 237G0
מושב אחיעזר  1אחיעזר
תאריך הבקרה14.12.2016 :

תאריך16.01.2017 :
סימוכין500039329 :

נספח א'
הערכת הבקרה לפי תחומים

רפואה

)(6
טוב מאוד
94-100
X

סיעוד

X

תזונה

X

פיזיותרפיה

X

ריפוי בעיסוק

X

עבודה סוציאלית

X
X

בריאות הסביבה
רוקחות

)(5
כ.טוב מאוד
87-93

)(4
טוב
80-86

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

X
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)(1
נכשל
0-65

לשכת בריאות מחוז מרכז

בית חולים סיעודי תפארת אבות בכפר ) ( 237G0
מושב אחיעזר  1אחיעזר
תאריך הבקרה14.12.2016 :

תאריך16.01.2017 :
סימוכין500039329 :

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

* רפואה99% :
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:
המוסד נמצא במושב אחיעזר.
במוסד  4מחלקות של משרד הבריאות .בקומה הראשונה נמצאות שתי מחלקות לתשושי
נפש ,בקומה השניה שתי מחלקות סיעודיות.
המחלקות נקיות ומסודרות ,החדרים יפים ומטופחים.
לרווחת הדיירים ,המשפחות והמבקרים קיים במוסד לובי מרווח עם פינות ישיבה
וגינה רחבת ידיים עם צמחייה עשירה.
ביום הבקרה נבדקו ארבעת המחלקות במוסד והושם דגש על מחלקות סיעודית ד'
ותשושי נפש ב'.
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לשכת בריאות מחוז מרכז

בית חולים סיעודי תפארת אבות בכפר ) ( 237G0
מושב אחיעזר  1אחיעזר
תאריך הבקרה14.12.2016 :

תאריך16.01.2017 :
סימוכין500039329 :

כוח אדם:
המנהל הרפואי -מומחה בגריאטריה ופנימית ,מוביל את הצוות הרב מקצועי ,מעורב
רבות בכל תהליכי העבודה וקבלת ההחלטות ,עובד  12ש"ש.
שני רופאי בית עובדים במוסד .רופאה כללית וותיקה עם ניסיון רב בתחום
הגריאטרי .עובדת כרופאת הבית במחלקות הסיעודיות ,ס"כ  42ש"ש.
רופא נוסף ,חדש ,מומחה בפנימית ,עובד במחלקות לתשושי נפש ס"כ  36ש"ש.
הרופאים מבצעים כוננות במתכונת  24שעות ביממה ובעת הצורך מגיעים למוסד על
מנת לבדוק את הדיירים.
כמו כן ,יועץ פסיכיאטרי ויועץ במחלות עור מגיעים למוסד באופן קבוע
ומייעצים כל אחד בתחומו.

החוזקים בעבודת הרפואה:
כללי
* ניכרת חשיבה ועשיה מקצועית ייחודית לטובת איכות הטיפול הדייר.

עבודת המנהל הרפואי
* המנהל הרפואי במוסד מומחה בגריאטריה ,ניכרת תרומתו המקצועית בטיפול בדיירים.

קשר עם משפחות
* זמינות הרופא למשפחות תכנון ותיעוד השיחות בקבלה ,אחת לתקופה ובמצבי משבר  :מלא
* מתבצע תאום ציפיות עם המשפחות בקבלה ובזמני משבר.

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

מעקב רפואי שוטף
* אבחון וטיפול בבעיות משקל והזנה )כולל הזנה אנטראלית(  :מלא ותקין
* רשימת האבחנות מעודכנת .מאורגנת לפי סדר חשיבות וכוללת תסמונות גריאטריות.
* מבוצע מעקב שוטף אחרי בעיות כרוניות והדבר מתועד ברשומה רפואית.

הוראות רפואיות והוראות למתן תרופות
* ניכר מאמץ לצמצם את התרופות למטופלים עם POLYPHARMACY
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לשכת בריאות מחוז מרכז

בית חולים סיעודי תפארת אבות בכפר ) ( 237G0
מושב אחיעזר  1אחיעזר
תאריך הבקרה14.12.2016 :

תאריך16.01.2017 :
סימוכין500039329 :

בדיקות מעבדה
* עיתוי ותדירות ביצוע בדיקות )שגרה ,לפי בעיות כרוניות ,חדשות(  :תקין

בדיקה תקופתית אחת ל  3 -חודשים
* הבדיקה היזומה תדירה ואיכותית .קיימת התייחסות לשינויים במצבו של המטופל ,ותכנית טיפול עדכנית.

פעילות צוות רב מקצועי במחלקה
* סיכום ישיבת הצוות ותכניות טיפול רב מקצועית ,התייחסות לישיבה קודמת  :מלא
* נעשה דיון בישיבות צוות רב מקצועי על הגבלות פיזיות למטופלים.

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
* פעילות על פי הנחיות לטיפול בנשאי חיידקים עמידים ובמניעת זיהומים  :קיימת
* ההתייחסות לקשישים ולטיפולם מתנהלות תוך שימת דגש על גישה פליאטיבית
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בית חולים סיעודי תפארת אבות בכפר ) ( 237G0
מושב אחיעזר  1אחיעזר
תאריך הבקרה14.12.2016 :
* טיפול סיעודי:

תאריך16.01.2017 :
סימוכין500039329 :

99%

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 העורתנועתיות ותנוחה
קשר עם המשפחה
עדכון מקצועי
הדרכה והערכת הצוות
טיפול בכאב
מניעת זיהומים
זכויות החולה
-

תיאור כללי:
האחות הראשית בעלת ידע בתחום הגריאטריה וניסיון ניהולי רב ,עובדת בשיתוף
פעולה פורה עם חברי הצוות הרב מקצועי ביזום תוכניות לשיפור איכות חיי
הדיירים ובני משפחותיהם .הצוות הסיעודי משמר תוכניות שביצוען החל ,ממשיך
בפיתוח תוכניות רבות שחלקן עדיין בשלב סיום התכנון ביצוען יחל בתקופה
הקרובה .דגש יושם על תוכנית שימור היכולות ויבוצע ע"י כל הצוות במקום.
המקום דוגמא לרווחת העובדים ביציאה לימי עיון והשתלמויות ופעילויות גיבוש
מחוץ למקום העבודה.
הטיפול הסיעודי ניתן ברמה טובה.
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לשכת בריאות מחוז מרכז

בית חולים סיעודי תפארת אבות בכפר ) ( 237G0
מושב אחיעזר  1אחיעזר
תאריך הבקרה14.12.2016 :

תאריך16.01.2017 :
סימוכין500039329 :

החוזקים בעבודת הטיפול סיעודי:
כללי
* האח/ות הראשי/ת בעלת ידע וניסיון מקצועי בתחום גריאטריה.
* נעשתה עבודת צוות יסודית תוך התייחסות להערות מהבקרה הקודמת.
* קיים צוות יציב ותחלופת הצוות נמוכה.
* קיימים תהליכי בקרה פנימיים תקופתיים הנעשים באופן שיטתי ומובנה.
* הוכשרו נאמני נושא בארבעה תחומים :מניעת זיהומים ,מניעת כאב ,מניעת פצעים ומניעת כאב.
* נערכו הדרכות מרוכזות בכל הנושאים במשך חצי שנה אחרונה.
* נערך שאלון לשביעות רצון הדיירים ובני משפחותיהם.
* נערכה עבודה קבוצתית עם משפחות בנושא הטיפול הפליאטיבי
* המוסד מקיים קשר עם מרכז היום לקשיש באזור משתתפי מרכז היום מגיעים למוסד לפעיליות משותפות.

עדכון מקצועי
* הוקמו ועדות מקצועיות בנושאים שונים.
* קיימים נאמני נושא ברמה מחלקתית וברמה מוסדית.
* מתקיימת פעילות חת"ש בהיקף רחב.

תחומים הטעונים תיקון ושיפור:
כללי
* בתיעוד ביצוע הפעולות במחשב יש לציין את שם מבצע הפעולה ולא את שם האחות המקלידה את הנתונים.

תקשורת
* בעת הבקרה התברר שדיווח על אירוע חריג לא נשמר במחשב .יש לבדוק את תוכנת המחשב ואת שמירת
התיעוד.

הפרשות
* התוכנית למניעת עצירות מבוצעת במחלקה אחת בלבד .יש לתכנן התערבות במחלקות נוספות.
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לשכת בריאות מחוז מרכז

בית חולים סיעודי תפארת אבות בכפר ) ( 237G0
מושב אחיעזר  1אחיעזר
תאריך הבקרה14.12.2016 :
* תזונה:

תאריך16.01.2017 :
סימוכין500039329 :

96%

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:
ארוחות מוכנות מגיעות בשיטת בשל צנן מספק מזון חיצוני .לאחרונה בוצעה החלפה
והספק החדש חסר ניסיון באספקת מזון לקשישים.
הדיאטנית הראשית היתה מעורבת בהחלפה ,בנתה תפריטים מחזוריים והנחתה את
החברה לסוגי מזונות ומרקמים מתאימים לקשישים.

כוח אדם:
דיאטנית ראשית ודיאטנית נוספת עובדות  30שעות שבועיות בפריסה של  4ימים
בשבוע.
הדיאטניות משתתפות בישיבות צוות רב מקצועיות.

החוזקים בעבודת התזונה:
כללי
* הדיאטנית ערכה הדרכה תזונתית לצוותי מחלקות )אחיות ומטפלות(.
* הדיאטנית פועלת לקידום תחום התזונה במוסד.
* נרכשו כסאות האכלה ,צלחות מחולקות להגשת מזון טחון ומפות לשולחנות.

ניהול כוח אדם
* הדיאטנית הראשית השתלמה בנושא הערכת בריאות הפה.
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לשכת בריאות מחוז מרכז

בית חולים סיעודי תפארת אבות בכפר ) ( 237G0
מושב אחיעזר  1אחיעזר
תאריך הבקרה14.12.2016 :

תאריך16.01.2017 :
סימוכין500039329 :

רשומות מחלקתיות
* פרוייקטים רבים נמצאים בשלבי תכנון  -יש להמשיך בתכנון ולהמשיכם במהלך השנה.
* תקשורת עם חברת הקייטרינג מתועדת היטב.
* הועבר סקר שביעות רצון מהמזון ובוצעו שינויים בהתאם לממצאים ,יש לעקוב אחר יישומם.
* הדיאטנית הראשית מכינה חומר מקצועי רב לצוותים.

תחומים הטעונים תיקון ושיפור:
איכות ובטיחות המזון
* מזון לשעת חירום ,יש לדאוג שהכמות המוזמנת תשאיר מלאי חירום לשלושה ימים גם ביום שלפני אספקה
חוזרת.

גודלי מנה/גיוון
* חברת הקייטרינג מספקת מנה חמה פרווה לארוחת ערב ,לעיתים מקבלים את המצרכים ומכינים מנה חלבית
במקום .כדאי לשקול אפשרות להזמנה או הכנה במקום של מנות חלביות בתדירות גבוהה יותר.

הגשת ארוחות צהריים  -תצפית
* נרכשו כלים סטנדרטיים להגשת מזון אך ביום הבקרה מחלקת האוכל השתמשה במצקת אחת לחלוקת שלושת
מרכיבי המנה הטחונה מה שגרם להעברת שאריות בין מרכיבי הארוחה.
* לא בכל המחלקות מחלקות האוכל היו בקיאות בגודלי המנה שיש להגיש למטופלים .יש לבצע תצפית חוזרת
ולהדריך בהתאם.
* חלוקת האוכל ללא התייחסות לרשומות הדיאטנית נמצאו מספר מקרים של חוסר התאמה בין ההנחיות הכתובות
לבין ההגשה בפועל למטופלים.
* בימים בהם מוגשת תוספת פחמימתית ללא רוטב )למשל קוסקוס( יש להנחות את מחלקי האוכל להרטיב אותן
במעט רוטב מהמנה הבשרית.
* כדאי לשקול מתן סכו"ם מלא למטופלים המסוגלים לכך.

התנהלות הטיפול התזונתי מטופל במצב תזונתי לא תקין  -תיעוד ומעקב
* יש להרחיב סיכום חצי שנתי למטופל לפי הקריטריונים שמופיעים בנוהל 5.0.2

הערות לסיכום:
ניכר ששירות התזונה משמעותי ונוכחותו במוסד בולטת.
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לשכת בריאות מחוז מרכז

בית חולים סיעודי תפארת אבות בכפר ) ( 237G0
מושב אחיעזר  1אחיעזר
תאריך הבקרה14.12.2016 :
* פיזיותרפיה:

תאריך16.01.2017 :
סימוכין500039329 :

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
-

החוזקים בעבודת הפיזיותרפיה:
ארגון השרות
* קובץ הנהלים של משרד הבריאות מוכר לכלל העובדים.
* קיים רישום מרוכז של הטיפולים הניתנים מידי יום.
* מנהל השרות ותיק ומנוסה בתחום הגריאטריה ובוגר קורס על בסיסי בגריאטריה.
* במהלך הבקרה הוצגו מספר פרויקטים מרשימים מאד ,אך פרויקטים אלו ,ברובם ,עדיין לא באו לידי ביטוי בפועל.
* הקשר בין הפיזיותרפיסטים מתקיים באמצעות מחברת קשר ואחת לחודש יש ישיבת צוות.

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

טיפול בקבוצה
* טיפול בקבוצה מתקיים בכל המחלקות ,בחירת המשתתפים בקבוצה נעשית על פי מדדים מובנים ומוגדרים.

טכנולוגיה לישיבה וניידות
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לשכת בריאות מחוז מרכז

בית חולים סיעודי תפארת אבות בכפר ) ( 237G0
מושב אחיעזר  1אחיעזר
תאריך הבקרה14.12.2016 :

תאריך16.01.2017 :
סימוכין500039329 :

* השנה נרכשו עוד כסאות גלגלים מסוג "פריק פריק".

הדרכה ,השתלמות ותקשורת בין צוותית
* מתקיימת הדרכה פרטנית לעובד חדש.
* הפיזיותרפיסטים ,ע"פ תפקידם ,משתתפים בישיבות צוות רב תחומיות.
* על פי הרישומים בשנת  2016הפיזיותרפיסטים העבירו ארבע הדרכות לצוות המטפל :בינואר בנושא "מעברים",
באפריל על השימוש במנוף ,ביולי "שימוש בהגבלות פיזיות" ובספטמבר בשיתוף קלינאית תקשורת "האכלה נכונה
וישיבה נכונה".

תחומים הטעונים תיקון ושיפור:
ארגון השרות
* לכל מטופל יש מעל המיטה "כרטיס תעודת זהות" אצל חלק מהדיירים הכרטיס לא היה מעודכן בחלק הקשור
לניידות ודרך ביצוע המעברים של המטופל.

טיפול פרטני
* במספר מיקרים תוכנית הטיפול הכתובה ותדירות הטיפולים שהדייר מקבל בפועל אינה תואמת למצבו העדכני של
המטופל.

מעקב פיזיקאלי ותיעוד הערכה תקופתית
* בעת שינוי סטטוס במצבו של הדייר )למשל מעבר מתשושי נפש לסיעודי( ,לא בוצעה בדיקה פיזקלית מלאה  .גם
המעקב שבוצע לא היה מפורט מספיק.
* המעקב לא תמיד משקף את מצבו העדכני של המטופל  .למשל דיירת שחזרה מאשפוז .עידכון פצעי לחץ ואביזרי
ישיבה.
* בחלק מן התיקים שנבדקו ,המעקב אינו משקף את יישום תוכנית הטיפול ותוצאותיו .בעת שינוי במצבו של
המטופל  ,לא נקבעו מטרות טיפול חדשות.

הדרכה ,השתלמות ותקשורת בין צוותית
* יש לאפשר לכל צוות הפיזיותרפיה לצאת לקורסים /ימי עיון בתחום הגריאטריה בפיזיותרפיה.
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לשכת בריאות מחוז מרכז

בית חולים סיעודי תפארת אבות בכפר ) ( 237G0
מושב אחיעזר  1אחיעזר
תאריך הבקרה14.12.2016 :
* ריפוי בעיסוק:

תאריך16.01.2017 :
סימוכין500039329 :

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
-

תיאור כללי:
במוסד שתי מחלקות סיעודיות ושתי מחלקות תשושי נפש.

כוח אדם:
שני מרפאים בעיסוק החלו לעבוד במוסד לפני כעשרה חודשים )אחד מהם מוגדר
כמנהל השרות( ,כשבועיים לאחר פרישת המרפאה בעיסוק הקודמת .מנהל השרות עובד
יום בשבוע ובוקר שישי אחת לחודש .המרפא בעיסוק עובד במוסד יומיים בשבוע.
סהכ' בריפוי בעיסוק  27.5 -שעות שבועיות.
שלוש מדריכות תעסוקה ותיקות מפעילות לסרוגין את דיירי ארבע המחלקות 87.5 -
שעות שבועיות בסהכ'.

החוזקים בעבודת הריפוי בעיסוק:
כללי
* המרפאים בעיסוק חולקים את הטיפול בדיירי ארבע המחלקות.

הערכה בקבלת מטופל  -קבלת מטופל חדש ע"י מרפא/ה בעיסוק
* מתבצעות הערכות ראשוניות לכל דייר חדש.
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לשכת בריאות מחוז מרכז

בית חולים סיעודי תפארת אבות בכפר ) ( 237G0
מושב אחיעזר  1אחיעזר
תאריך הבקרה14.12.2016 :

תאריך16.01.2017 :
סימוכין500039329 :

הערכת מעקב בקבלת מטופל
* מתקיימים מעקבים תקופתיים הכוללים מטרות טיפול עדכניות .רישום הרצף הטיפולי מוקפד.

ישום תכנית הטיפול
* שני המרפאים בעיסוק מפעילים קבוצות טיפוליות מוטוריות שבועיות במחלקות השונות.
* במחלקות קיים שימוש )מועט( בסדים ובאביזרי עזר תפקודים.

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

פעילות בתעסוקה
* הדיירים מופעלים כל ימות השבוע ,בשעות הבוקר ואחר הצהריים -בידי מדריכות התעסוקה ,צוותי המחלקות,
מפעילים חיצונים ומתנדבים.
* הפעילות עשירה ,יצירתית ומגוונת ומתאימה לצרכי הדיירים ויכולתיהם המשתנות.

תנאים פיזיים וסביבה
* למרפאים בעיסוק חדר ריפוי בעיסוק המשמש כמשרד ולצרכי ביצוע התערבות טיפולית.
* למדריכות התעסוקה פינה מרווחת באולם הפעלת הדיירים ,ובה מקום להכנה לפעילות ומקום לאיחסון הציוד.
* דיירי שתי המחלקות הסיעודיות מופעלים יחדיו באולם משותף .הדיירים הנותרים במחלקות האם מופעלים
פרטנית בהתאם ליכולתיהם .בכל מחלקת תשושי נפש מופעלים הדיירים בחדרי האוכל המרווחים.
* באזורי הפעילות קיימים לוחות פעילות ,לוחות התמצאות דו לשוניים ,שעונים וקישוט סביבתי אקטואלי )הכולל
תצוגה פרי עבודת הדיירים(.
* החללים המרכזיים עטורים בקישוטים ומקרינים חום ונועם ביתי.
* חדרי הדיירים מותאמים ומונגשים תפקודית ובהם אמצעים לשמירה על פרטיות הדיירים.

ציוד ואביזרים
* במוסד ציוד מגוון לטיפול בריפוי בעיסוק ולצורך הפעלת הדיירים בתעסוקה.

הדרכה ותקשורת
* מתקיימות ישיבות צוות ריפוי בעיסוק ותעסוקה הכוללות הדרכות פרטניות שוטפות .שני המרפאים בעיסוק
נפגשים אף הם לישיבות קבועות .בנוסף ,מקיים מנהל השרות הערכות עובד שנתיות לצוותו.
* נבנו נהלים פנימיים לשרות הריפוי בעיסוק והתעסוקה במוסד.
* מנהל השרות משתתף בישיבות הצוות הרב מקצועיות באופן קבוע.
עמוד  17מתוך 30
רח' הרצל  ,91רמלה  72430ת.ד.
טלפון 08-9788604 :פקס 08-9788690 :דוא"לNOAH.OZ@LBM.HEALTH.GOV.IL :

לשכת בריאות מחוז מרכז

בית חולים סיעודי תפארת אבות בכפר ) ( 237G0
מושב אחיעזר  1אחיעזר
תאריך הבקרה14.12.2016 :

תאריך16.01.2017 :
סימוכין500039329 :

* שני המרפאים בעיסוק שלובים בהדרכות הצוות הרב מקצועי )החתש'( ובהדרכות בקורס ההכשרה למטפלים
במוסד.

העשרה ונהלים
* מנהל השרות השתלם השנה בקורס על בסיסי בגריאטריה .המרפא בעיסוק לומד לתואר שני .אחת ממדריכות
התעסוקה השתתפה ביום עיון מקצועי בשנה החולפת.
* נבנו פרוייקטים רב מקצועיים מיוחדים מרובים.

תחומים הטעונים תיקון ושיפור:
ישום תכנית הטיפול
* מומלץ לבנות בהדרגה מעגל דיירים המטופלים פרטנית בריפוי בעיסוק.
* מומלץ להרחיב את מספר הדיירים הנעזרים בסדים ואביזרי עזר תפקודיים ,לאחר איתור צרכיהם.

ציוד ואביזרים
* יש לרכוש ציוד עזר תפקודי בהתאם להמלצות המרפאים בעיסוק.

העשרה ונהלים
* יש לאפשר למדריכות התעסוקה להשתתף בקורסים וימי עיון בתחום התמחותן.
* חשוב לפתח ולהטמיע בשטח את הפרוייקטים המיוחדים אשר נבנו בידי הצוות הרב מקצועי.
* לעיתים ,חלק מהפרטים הרשומים ב"כרטיס תעודת הזהות" ליד מיטות הדיירים לא היו מעודכנים בהתאם למצבו
העכשוי של הדייר.

הערות לסיכום:
שרות הריפוי בעיסוק והתעסוקה חשוב ומשמעותי במוסד.
ניכר כי הצוות הרב מקצועי כולו עובד בשיתוף פעולה פורה ומפרה ,לטובת אייכות
חיי דיירי המקום.

עמוד  18מתוך 30
רח' הרצל  ,91רמלה  72430ת.ד.
טלפון 08-9788604 :פקס 08-9788690 :דוא"לNOAH.OZ@LBM.HEALTH.GOV.IL :

לשכת בריאות מחוז מרכז

בית חולים סיעודי תפארת אבות בכפר ) ( 237G0
מושב אחיעזר  1אחיעזר
תאריך הבקרה14.12.2016 :
* עבודה סוציאלית:

תאריך16.01.2017 :
סימוכין500039329 :

100%

הבקרה בתחום העבודה סוציאלית כללה את הנושאים הבאים:
כללי
כוח אדם
 קבלת מטופל והסתגלותפעילות 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
-

כוח אדם:
במוסד עובדת עו"ס ותיקה מאוד ,מכירה היטב את הדיירים בני המשפחות והצוות,
מעורה ומעורבת בחיי המוסד .העו"ס עובדת בהיקף משרה +ואחראית על כל דיירי
המוסד.

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

פעילות מקצועית של העובד הסוציאלי
* העו"ס מרכזת את התלונות במוסד ,נבנה טופס יעודי לנושא.
עמוד  19מתוך 30
רח' הרצל  ,91רמלה  72430ת.ד.
טלפון 08-9788604 :פקס 08-9788690 :דוא"לNOAH.OZ@LBM.HEALTH.GOV.IL :

לשכת בריאות מחוז מרכז

בית חולים סיעודי תפארת אבות בכפר ) ( 237G0
מושב אחיעזר  1אחיעזר
תאריך הבקרה14.12.2016 :

תאריך16.01.2017 :
סימוכין500039329 :

* מפתחת יוזמה ייחודית של " אימוץ" מרכז יום לקשיש ביישוב.

תצפית חדרים ושטחים ציבוריים
* השטחים הציבורים והחדרים נקיים ומסודרים ומקרינים אוירה נעימה.

פעילות העו"ס בתחום הקבוצתי והקהילתי
* מקיימת פעילות ענפה בגיוס ובהפעלת מתנדבים.
* שותפה ומעורבת בפעילות התרבותית  -חברתית.
* מקיימת פעילת קבוצתית עם דיירים סביב תחומי עניין מותאמים במהלך בית קפה במוסד.
* מקיימת פעילות קבוצתית ייחודית וראויה לציון עם בני משפחה של דיירי המוסד שנפטרו!!

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

פעילות העו"ס בתחום זקנים נפגעי התעמרות
* קיימת ועדה מוסדית לבדיקת כל ארוע חריג .נעשה שימוש מושכל במצלמות .מתקיימת ישיבת ניהול סיכונים
בשיתוף העו"ס אחת לחודש.

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.

הבטחת תנאים לעבודת העובד/ת הסוציאלי/ת
* מתקיימים תנאים סביבתיים המאפשרים עבודה נאותה.
* הנהלים זמינים ומוכרים.
* העו"ס משתתפת בימי עיון והשתלמויות.

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

תחומים הטעונים תיקון ושיפור:
עמוד  20מתוך 30
רח' הרצל  ,91רמלה  72430ת.ד.
טלפון 08-9788604 :פקס 08-9788690 :דוא"לNOAH.OZ@LBM.HEALTH.GOV.IL :

לשכת בריאות מחוז מרכז

בית חולים סיעודי תפארת אבות בכפר ) ( 237G0
מושב אחיעזר  1אחיעזר
תאריך הבקרה14.12.2016 :

תאריך16.01.2017 :
סימוכין500039329 :

טיפול בניצולי שואה
* מומלץ לקיים הדרכה לצוות המטפל בנוגע למאפיינים יחודים לדיירים שהינם ניצולי שואה.

הערות לסיכום:
העבודה הסוציאלית במוסד מתבצעת ברמה גבוהה מאוד ,ניכרת התייחסות אישית
ומותאמת לדיירים ולבני המשפחות .מתקיימים תהליכי עבודה משותפים לכלל הצוות
המקדמים את איכות הטיפול לדייר .יישר כח!!

עמוד  21מתוך 30
רח' הרצל  ,91רמלה  72430ת.ד.
טלפון 08-9788604 :פקס 08-9788690 :דוא"לNOAH.OZ@LBM.HEALTH.GOV.IL :

לשכת בריאות מחוז מרכז

בית חולים סיעודי תפארת אבות בכפר ) ( 237G0
מושב אחיעזר  1אחיעזר
תאריך הבקרה14.12.2016 :
* בריאות הסביבה:

תאריך16.01.2017 :
סימוכין500039329 :

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:
מוסד תפארת אבות בכפר.
 2מחלקות סיעודיות.
 2מחלקות תשושי נפש.
כביסה במכבסה חיצונית .
אוכל מגיע מקייטרינג חיצוני.

החוזקים בעבודת הבריאות הסביבה:
מערכות אספקת מים קרים וחמים  -אספקת מיי שתיה
* תקינות הבדיקות של המים  :תקין/מאושר ע"י מב"ר
* סריקת מתכות במים  :תקינה,בתדירות נכונה

עמוד  22מתוך 30
רח' הרצל  ,91רמלה  72430ת.ד.
טלפון 08-9788604 :פקס 08-9788690 :דוא"לNOAH.OZ@LBM.HEALTH.GOV.IL :

לשכת בריאות מחוז מרכז

בית חולים סיעודי תפארת אבות בכפר ) ( 237G0
מושב אחיעזר  1אחיעזר
תאריך הבקרה14.12.2016 :

תאריך16.01.2017 :
סימוכין500039329 :

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 בברזים מתאימה לבטיחות המשתמשים  :תקינה ולפי ההנחיות
* ברזים וראשי מקלחת מטופלים נגד אבנית ,מחוטאים ונבדקו  :מטופל כנדרש תוצאה טובה

מערכות אספקת מים קרים וחמים  -מניעת מחלת הלגיונרים )ליגיונלה(
* כל ההנחיות למניעת מחלת הליגיונלה מתבצעות ,כולל מילוי טפסי תחזוקה  :מתבצעות במלואן

איסוף פסולת ופינויה
* פינוי פסולת זיהומית .מבוצע כדין ע"י קבלן מורשה  :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
* קיימת מדבקה תקפה המאשרת ביקורת מעליות  :קיים ותקף

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

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

תחזוקת המחלקות  -חדרי כלים וכביסה
* תקינות חדר כלים סניטריים וכלי ניקיון  :תקינים במלואם
* טיפול מחלקתי בכביסה  :תקין במלואו

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

הדברה
עמוד  23מתוך 30
רח' הרצל  ,91רמלה  72430ת.ד.
טלפון 08-9788604 :פקס 08-9788690 :דוא"לNOAH.OZ@LBM.HEALTH.GOV.IL :

לשכת בריאות מחוז מרכז

בית חולים סיעודי תפארת אבות בכפר ) ( 237G0
מושב אחיעזר  1אחיעזר
תאריך הבקרה14.12.2016 :

תאריך16.01.2017 :
סימוכין500039329 :

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

הכנה לשעת חרום
* קיום נוהל משרה"ב מעודכן ל"הפעלת המערך הגריאטרי בשעת חירום"  :קיים במלואו

חדר אוכל מטופלים וחלוקת מזון
* כלי אוכל וסכו"מ לא חד פעמיים  :קיימים ומתאימים
* סידורי שתיה ומתקני מים חמים וקרים  :קיימים תקינים ומתאימים

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
* רישיון הובלת מזון של הספק  :א -הוצג ותקף

הכנת המזון ובישול  -מתקני הובלת מזון למחלקות
* מיקום קבוע לשטיפת עגלות הובלת מזון וניקוז למערכת לסילוק שפכים  :קיים

הכנת המזון ובישול  -נתונים כלליים על מערך הכנת מזון ובישול
* שירות יועץ בטיחות מזון  :קיים
* הדרכת העובדים  :קיימת

הכנת המזון ובישול  -עובדי מטבח/מבשלים
* העובדים מצוידים בבגדי עבודה כיסויי ראש ומקפידים על היגיינה אישית  :קיים ותקין במלואו

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

הכנת המזון ובישול  -עמדות העבודה ומדורים במטבח
* שימוש במוצרי מזון שפג תוקפם .פירוט מוצרים פגי תוקף  :תקין )לא משתמשים(
* ירקות נשטפים בחמרי חיטוי  :תקין
* סידורי רחיצת ידיים  :קיימים ותקינים

תחומים הטעונים תיקון ושיפור:
מערכות אספקת מים קרים וחמים  -הגנת רשת מי שתיה
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* בבקרה נמצא במטבח מכונת ריכוך מים יש להתקין מז"ח לפני המכונה.

איסוף פסולת ופינויה
* יש להצטייד במכסים עבור הפחים באזור איסוף אשפה ,בבקרה נמצאו פחי אשפה ללא מכסים  -לא תקין .יש
להתקין מז"ח או גלגלון טעון קפיץ בצינור גמיש באזור שטיפת הפחים.

רווחת המטופל  -טיפול לא רפואי בגוף האדם
* יש לבצע טיפול מניקור פדיקור ע"י אשת מקצוע עם רישיון עסק .במקרה ונעשה במוסד יש לפעול עפ"י תקנות
רישוי עסקים) תנאי תברואה נאותים לעסקים לא רפואיים לטיפול בגוף האדם( התשנ"ג . 1992

מתקנים לצוות
* חדר אוכל צוות לא קיים אוכלים בחדר אוכל מטופלים בשולחן צדדי.

מכבסה וכביסה
* יש לשלוח אוגרים למכבסה חיצונית באוגרים עצמם ולא בשקיות פלסטיק ,יש לרכוש מלאי מספק .בבקרה נמצא
כי הכביסה נשלחת למכבסה חיצונית בשקיות פלסטיק לא תקין.

אספקת מזון למחלקות וחלוקתו  -קבלת המזון במחלקה
* בבקרה נמצא בשר בטמפרטורה של  50מע"צ  -לא תקין .יש לוודא תקינות וחימום עגלות החימום לפני מעבר
האוכל לעגלת החימום ולפני העברתם למחלקות.

מטבחון עזר  -מטבח חלוקה
* בבקרה נמצא כי במטבח המחלקתי אין פתח אויר /חלון .בבקרה נמצא כי לא קיים כיור לשטיפת ידיים בחדרי
האוכל אלא רק במטבח המחלקתי.

הכנת המזון ובישול  -קבלת מזון במוסד ומחסן מזון
* בבקרה נמצא כי מקרר מזון יחד עם מזון מזוהם ומזון נקי באותו חדר קירור -לא תקין .ירקות ומוצרי חלב יחד עם
מזון מוכן באותו חדר קירור.

הכנת המזון ובישול  -עובדי מטבח/מבשלים
* בבקרה נמצאו נעליים בשטח המטבח ,יש להחליף בגדים במלתחות מסודרות ולא בשטח המשרד.

הכנת המזון ובישול  -מטבח/ים  -מצב כללי
* בבקרה נמצאה דלת הרשת במטבח עם חורים -לא תקינה.
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הכנת המזון ובישול  -עמדות העבודה ומדורים במטבח
* בבקרה נמצאה יחידת הקירור על  7-8מע"צ -לא תקין .יש לווסת טמפרטורה ל 4מע"צ .מזון מוכן ישמר במקרר
נפרד בטמפרטורה של  2-3מע"צ.

הערות לסיכום:
דברים חשובים המצריכים טיפול מיידי הינם :
טיפול בהצלבה של מזון מזוהם ונקי בחדר הקירור במוסד ,וויסות טמפרטורת
המקררים לתיאום עפ"י סוג המזון במקרר .מקרר מוצרי חלב  ,מקרר ירקות  ,מקרר
ביצים  4-מע"צ
מקרר מזון מוכן יעמוד על  2מע"צ.
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* רוקחות:
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99%

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  4מחלקות.
במוסד עובדת רוקחת עפ"י תקן השעות הנדרש.
שירותי הרוקחות במוסד ברמה גבוהה מאוד ,יש לשמר זאת.
יש להצטייד במקררים פרצבטים לאחסון תרופות החל מחודש ינואר הקרוב.
יש לדאוג להמצאות אוגרי טמפ' מכויילים בכל עת.
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נספח ג'
תקן מול מצבה  -כוח אדם מקצועי  -רפואה סיעוד ומקצועות הבריאות
ל 132 -מיטות ברישוי ול 139-מיטות בפועל

רופא/ה
אח/ות
אח/ות מעשי/ת
אח/ות מוסמכ/ת
אח/ות ראשי/ת
סגנית אחות
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

10

תקן כוח אדם
נדרש מינימלי
ברוטו

כוח אדם בפועל
ברוטו

פער

פער באחוזים

1.80
23.04
0.00
23.04
1.00
0.33
47.20
1.32
1.50
0.72
2.00
0.66
0.28
14.66

2.38
28.54
7.15
21.39
1.00
0.33
55.05
1.38
1.78
0.75
2.39
0.82
0.33
17.56

0.58
5.50

32.55
23.88

-1.64
0.00
0.00
7.85
0.06
0.28
0.03
0.39
0.16
0.04
2.90

-7.15
0.00
0.00
16.63
4.69
19.20
5.00
19.65
25.00
15.27
19.79

חישוב התקן הוא בשעות שבועיות ולא באחוזי משרה .למקצועות,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 132 -מיטות ברישוי ול 139-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

1.00

1.20

0.20

20.00

1.16
0.90
0.90
1.00
3.60
6.00
0.60
0.32
1.16

1.20
1.00
1.00
0.00
0.00
6.00
0.00
0.00
1.20

0.04
0.10
0.10
-1.00
-3.60
0.00
-0.60
-0.32
0.04

3.44
11.11
11.11
-100.00
-100.00
0.00
-100.00
-100.00
3.44

 8חצרן/גנן שירות קנוי.
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נספח ד '
רמת איכות הטיפול
 0.00:מתאריך 19.01.2016:
ניקוד אחרון לפי בקרה אחרונה
85.00
ניקוד מותאם אחרון לפי בקרה אחרונה :
שיוך לפרוגרמה חדשה על פי הצהרת המוסד :
זמן הרישוי טרם הבקרה הנוכחית  24:חודשים תאריך סיום הרשיון 01.02.2017 :
התאמת המחלקה לתשושי נפש לתנאי המכרז:כן
תאריך הבקרה 14.12.2016 :
התאמת המחלקה לתשושי נפש לתנאי המכרז לפי הבקרה הנוכחית  :כן SC

ניקוד

אמות מידה לרמת איכות הטיפול
סכום ציוני הבקרה

30.00

בריאות הסביבה

4.00

שיעור אחיות עם קורס על בסיסי בגריאטריה

3.00

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

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

4.00

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(

69.00
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