גירסה 00001:
תאריך ראשון הפצה לאינטרנט17.03.2016 :
תאריך אחרון הפצה לאינטרנט17.03.2016 :

דו"ח בקרה מיום 17.02.2016
במוסד :ס.נ.א .ס .בע"מ
בישוב :כפר ירכא ,מחוז צפון

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

לשכת בריאות מחוז צפון

תאריך17.03.2016 :

לכבוד
ד"ר סעב אנור
מנהל/ת רפואי/ת
ס.נ.א .ס .בע"מ )קוד מוסד (237I7
כפר ירכא
כפר ירכא 24967

סימוכין500038982 :

ד"ר נכבד/ה,
הנדון :סיכום הבקרה ב"ס.נ.א .ס .בע"מ" מיום 17.02.2016
מצ"ב דו"ח הבקרה שנערכה במוסדכם ,ביום .17.02.2016
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
תאריך17.03.2016 :
ס.נ.א .ס .בע"מ ) ( 237I7
כפר ירכא כפר ירכא
תאריך הבקרה17.02.2016 :

סימוכין500038982 :

.1

בתאריך  17.02.2016נערכה בקרה לפני חידוש רישוי ,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 סעב אנור מ.ר.19621.

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

-

גברת מרשליק נטלי ,אחות מפקחת מחוז צפון.

* תזונה

-

גברת לבונסקי סיגלית ,מרכזת תחום בקרה אגף לגריאטריה.

* פיזיותרפיה

-

גברת ורדי שולי ,מרכזת תחום בקרה.

* ריפוי בעיסוק

-

גברת רבינוביץ שרית ,מרכזת תחום בקרה אגף הגריאטריה.

* עבודה סוציאלית

-

גברת שאמא דועא ,מרכזת תחום בקרה.

* בריאות הסביבה

-

גברת מניס אורנה ,מרכזת תחום בקרה.

* רוקחות

-

גברת ד"ר עולא סאדר-מזבר ,מרכזת תחום בקרה.

כללי:
הבקרה נערכה על ידי רופאה אחראית בקרות ד"ר מאיה בוטרה ,הדו"ח נבדק על ידי
ד"ר פנטופל.
לבי"ח רישיון ל 58 -מיטות מהן:
סה"כ מיטות במח' סיעודיות34 :
סה"כ מיטות במח' תשושי נפש24 :
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ס.נ.א .ס .בע"מ ) ( 237I7
כפר ירכא כפר ירכא
תאריך הבקרה17.02.2016 :

סימוכין500038982 :

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

מס'
מס'
שם
מחלקה מיטות מאושפזים
בפועל
במוסד ברישוי
34
34
22
24
56
58

מס'
סיעודיים

מס'
תשושי
נפש

מס'
סיעודי
מורכב

בבי"ח
מס'
מס'
שיקומים תשושים כללי

34
34

22
22

0

0

סה"כ שהו במחלקות  56מאושפזים בפועל.
להלן תמהיל המאושפזים לפי הגורמים המממנים הבאים:
 54מטופלים במימון משרד הבריאות.
 2מטופלים במימון פרטי.
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0

0

לשכת בריאות מחוז צפון

ס.נ.א .ס .בע"מ ) ( 237I7
כפר ירכא כפר ירכא
תאריך הבקרה17.02.2016 :

תאריך17.03.2016 :
סימוכין500038982 :

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.14.03.2017 :

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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נספח א'
הערכת הבקרה לפי תחומים

)(6
טוב מאוד
94-100

)(5
כ.טוב מאוד
87-93

רפואה

X

סיעוד
תזונה

X

פיזיותרפיה

X

ריפוי בעיסוק

X
X

עבודה סוציאלית
X

בריאות הסביבה
רוקחות

)(4
טוב
80-86
X

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

X
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)(1
נכשל
0-65

לשכת בריאות מחוז צפון

תאריך17.03.2016 :

ס.נ.א .ס .בע"מ ) ( 237I7
כפר ירכא כפר ירכא
תאריך הבקרה17.02.2016 :

סימוכין500038982 :

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

* רפואה83% :
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 בבית חולים גריאטרי עם  2מחלקות:
 מחלקה סיעודית ברישוי ל 34 -מיטות ,ביום הבקרה נמצאו במחלקה  34מטופלים. מחלקה לתשושי נפש ברישוי ל 24 -מיטות ,ביום הבקרה נמצאו במחלקה 22מטופלים.
הבקרה הינה בקרת פתע .רופא הבית ובהמשך מנהל רפואי הצטרפו לבקרה.
הבקרה נערכה על פי שיחה עם המנהל הרפואי ,שיחה עם רופא הבית ,תצפית במחלקות
ובדיקת רשומות רפואיות.

כוח אדם:
המנהל הרפואי הינו מומחה ברפואת משפחה ,מועסק במוסד כ 4 -שנים ,עובד 11.5
שעות בשבוע.
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כפר ירכא כפר ירכא
תאריך הבקרה17.02.2016 :

תאריך17.03.2016 :
סימוכין500038982 :

עובד במוסד רופא בית נוסף ,הינו מומחה בכירורגיה כללית וכלי דם ,מועסק
במוסד כ 8-שנים ועובד  23שעות בשבוע.
יועץ גריאטרי מגיע למוסד פעם בשבוע ,ל 2-2.5 -שעות בכל ביקור.
יועץ פסיכיאטרי מגיע למוסד פעם בשבוע ,ל 3 -שעות בכל ביקור .נבדקו ע"י
פסיכיאטר  10%מהמטופלים במוסד.
קלינאי תקשורת עובד במוסד  8שעות בחודש.

החוזקים בעבודת הרפואה:
כללי
* רשומה רפואית ממוחשבת ומתועדת.
* הנהלת המוסד מקפידה על ביצוע חיסונים לעובדי המוסד.

כוח אדם
* המנהל הרפואי הינו מומחה ברפואת משפחה ובעל ניסיון רב בניהול מערכות בריאות .השנה משתתף בקורס
עדכונים בגריאטריה בבית החולים הגריאטרי "שוהם".
* רופא הבית הינו בעל תואר מומחה בכירורגיה כללית וכלי דם .סיים קורס עדכונים בגריאטריה בבית החולים
הגריאטרי "שוהם" בשנת .2015

עבודת המנהל הרפואי
* המנהל הרפואי מתגורר בקרבת המוסד ,מה שמאפשר את הגעתו המהירה למוסד במידת הצורך.
* במוסד קיימים נהלים פנימיים ,כולל נוהל מניעת זיהומים .צוות המוסד מקפיד על יישום הנהלים.
* קיים במוסד הסדר יעוץ גריאטרי קבוע והסדר יועץ פסיכיאטרי קבוע.
* ייעוציים גריאטריים וייעוציים פסיכיאטריים מתועדים ברשומה רפואית.

רופא בית
* רופא הבית מכיר היטב את המטופלים ואת בעיותיהם.

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

מעקב רפואי שוטף
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* רופא הבית מקפיד על ביצוע בדיקות דם רוטיניות ,מתייחס לתוצאות בדיקות מעבדה לא תקינות.

בדיקה תקופתית אחת ל  3 -חודשים
* בבדיקה תקופתית רופא הבית מתייחס לשינויים במצב תפקודי ובמצב קוגניטיבי של המטופל תוך שימוש בכלים
מובנים.

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

תחומים הטעונים תיקון ושיפור:
עבודת המנהל הרפואי
* יש להתייחס לכל הליקויים מהבקרה הקודמת וליישם תיקון של כל הליקויים.
* על המנהל הרפואי יש להקפיד על בדיקת המטופל לפני אשפוז במוסד .סימוכין :נוהל אגף לגרעאטריה 1.2.1
סעיף מס' 4.2
* יש להקפיד על יישום נהלים לשמירת סביבה בטיחותית במוסד ,לרבות במחלקה לתשושי נפש .יש לציין שבמהלך
בקרה במחלקה לתשושי נפש התגלו מספר מכשולים המגבירים את הסיכון לפגיעה במטופלים.

קשר עם משפחות
* יש להקפיד לתעד שיחות עם בני משפחה ברשומה רפואית כולל תיאום ציפיות ,בקבלה ,אחת לתקופה ובמצבי
משבר.

איכות הרשומה בקבלה הרפואית של המטופל
* בקבלה רפואית יש להקפיד על תיעוד טיפול תרופתי קודם כולל ויטמינים  .OTC/סימוכין :נוהל אגף גריאטריה מס'
 1.2.1סעיפים  3.10ו6.1 -
* בסיכום קבלה רפואית יש לקיים דיון על כל בעיה בריאותית ,נפשית ,קוגניטיבית בנפרד ולבנות תכנית טיפול
בהתאם תוך ראיה גריאטרית כוללנית סימוכין :נוהל אגף גריאטריה מס'  1.2.1סעיפים  3.10ו6.6 -

מעקב רפואי שוטף
* לכל המטופלים עם ריבוי תרופות יש לנמק צורך בתרופות במעקב רפואי שוטף או בסיכום בדיקות תקופתיות.
סימוכין :נוהל אגף גריאטריה  1.3.1סעיף מס' 5.4.2
* מומלץ להפנות מטופל עם "ריבוי תרופות" לייעוץ גריאטרי .סימוכין :נוהל אגף גריאטריה  1.3.1סעיף מס' 5.4.3
* יש לעדכן רשימת אבחנות ותסמונות גריאטריות בצורה שוטפת ,כולל ,ריבוי תרופות ,כאב ,אי שליטה על הסוגרים,
מצב תזונתי ,נפילות חוזרות ,מצב הנפשי וכו'.
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לשכת בריאות מחוז צפון

ס.נ.א .ס .בע"מ ) ( 237I7
כפר ירכא כפר ירכא
תאריך הבקרה17.02.2016 :

תאריך17.03.2016 :
סימוכין500038982 :

* יש להקפיד על שימוש מושכל בתרופות אנטיפסיכוטיות.
* באחריות המנהל הרפואי לוודא שהמעקב הרפואי השוטף מתבצע על פי הנוהל אגף לגריאטריה מס' 1.2.2

בדיקה תקופתית אחת ל  3 -חודשים
* בסיכום בדיקה תקופתית יזומה יש לבנות תכנית טיפול בהתאם לכל הבעיה בריאותית ,נפשית ,קוגניטיבית.
סימוכין :נוהל אגף גריאטריה  1.2.3סעיף מס' 6.4

פעילות צוות רב מקצועי במחלקה
* בישיבות רב-מקצועיות יש להקפיד על ביצוע יעדים ומטלות מהישיבה הקודמת.

רפואה מונעת ורפואה פליאטיבית
* יש לבנות תכנית טיפול פליאטיבי במעורבות הצוות הרפואי.
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סימוכין500038982 :

82%

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 זיהומים -זכויות החולה

תיאור כללי:
בבית הסיעודי רישיון למחלקה סיעודית ל 34 -מיטות עם  34מטופלים סיעודיים
בפועל ,ומחלקה לתשושי נפש ל 24-מיטות עם  22מטופלים בפועל.
בבקרת פתע שנערכה בשעות הבוקר כמעט כל המטופלים היו מחוץ למיטות ,לבושים
בבגדים נקיים ובהתאם לעונה ,ישבו בלובי המחלקתי והיו מועסקים בפעולות
תעסוקה שונות .במחלקה לתשושי נפש מטופל אחד ישב בצורה לא בטיחותית ולבש
בגדים מלוכלכים.
בבית הסיעודי מאושפזים  3מטופלים עם פצעי לחץ בדרגות ,1-2
 2מטופלים מקבלים הזנה באמצעות ,PEG
מטופל אחד מוגבל באמצעות קשירה ,מטופלת אחת עם חיידק עמיד.
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לשכת בריאות מחוז צפון

ס.נ.א .ס .בע"מ ) ( 237I7
כפר ירכא כפר ירכא
תאריך הבקרה17.02.2016 :

תאריך17.03.2016 :
סימוכין500038982 :

כוח אדם:
כוח אדם הסיעודי עונה לדרישות המכרז ,כוח אדם המטפלים אינו עומד בדרישות
התקן.
בבית הסיעודי קיים סידור עבודה לפי המחלקות ,עם זאת עדיין אין צוות קבוע
וכל יום יש ניוד של הצוות הסיעודי ממחלקה אחת למחלקה שניה )הערה מהבקרה
הקודמת( .הצוות הסיעודי מורכב מ 7-אחים/ות בלבד שנונים מענה ל 2-מחלקות,
באופן קבוע רוב הצוות עובד משמרות כפולות.
לציין שבבקרת פתע במחלקה לתשושי נפש עבדה אחות מעשית אחת.

החוזקים בעבודת הטיפול סיעודי:
כללי
* נעשתה עבודת צוות יסודית תוך התייחסות להערות מהבקרה הקודמת.

עדכון מקצועי
* הוקמו ועדות מקצועיות בנושאים שונים.
* מתקיימת פעילות חת"ש בהיקף רחב.
* האחות הראשית סיימה קורס לנאמני נושא בתחום מניעת פצעי לחץ וכאב.

תחומים הטעונים תיקון ושיפור:
כוח אדם
* יש להמשיך בקליטת אחיות ובניסיון להפחית למינימום את השעות הנוספות.
* סידור עבודה עדיין מוסדי .יש לבנות צוות קבוע בכל מחלקה.
* תקינת המטפלים אינה עומדת בדרישות התקן.

אומדן סיעודי ורישום אנמנזה
* בביצוע אומדנים סיעודיים חשוב להשתמש במקרא ,בתוכנה ממוחשבת בבית הסיעודי חסר מקרא לאומדן פה
ואומדן כף רגל סכרתי.

תכנית טיפול בקבלה לאשפוז
* יש להקפיד על בניית תכנית טיפול ראשונית תוך  72שעות מיום הקבלה למוסד.
* בתוכנית טיפול ,יש להתייחס לבעיות ייחודיות של מטופל כולל כאב ובעיות שלימות העור.
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תאריך17.03.2016 :
סימוכין500038982 :

מעקב סיעודי
* מעקב אחר הבעיות שזוהו והמשך טיפולן לוקה בחסר.

תרופות
* בקרדקס תרופות חשוב לציין תרופות שמגישים למטופלים תשושי נפש בצורה מרוסקת.

הבטחת הסביבה
* יש לרענן את הציוד והריהוט הקיים ולהקפיד על תחזוקתו השוטפת.
* במחלקה לתשושי נפש ,יש להמשיך להוסיף אמצעי אורנטציה לחיזוק התמצאות בסביבה.

תקשורת
* יש להקפיד ולעקוב אחרי יישום החלטות העולות בישיבות צוות רב מקצועי.

הזנה והאכלה
* ברשומות הסעודיות יש לשפר לבעיות הקשורות באכילה :שיניים תותבות ,קשיים בבליעה ,חוסר תיאבון ,ירידה
במשקל

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

היגיינה אישית ולבוש
* למטופלים שעדיין מסוגלים להתהלך ,יש להקפיד על שימוש בנעליים בטיחותיות .

תנועתיות ותנוחה
* יש להקפיד להתאים גובה השולחנות לכיסאות הגלגלים על מנת לשפר את היכולות התיפקודיות של המטופלים
בזמן תעסוקה ואכילה.
* יש להדריך את הצוות ולהגביר את המודעות לנושא ההושבה הנכונה של המטופלים.

עדכון מקצועי
* יש להמשיך לאפשר השתתפות אנשי צוות בימי עיון והשתלמויות מקצועיות בגריאטריה ,גם מחוץ למוסד.
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ס.נ.א .ס .בע"מ ) ( 237I7
כפר ירכא כפר ירכא
תאריך הבקרה17.02.2016 :
* תזונה:

תאריך17.03.2016 :
סימוכין500038982 :

90%

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

תיאור כללי:
מטבח מרכזי שמבשל את כל הארוחות בשיטת "בשל הגש".

כוח אדם:
הדיאטנית עובדת  12ש"ש בימי ב' או ג' וו'.
מומלץ שהדיאטנית תשתלם בקורס ייעודי לדיאטניות בגריאטריה כנסים וימי עיון.

החוזקים בעבודת התזונה:
כללי
* הגשת המזון נעשית מתוך עגלה מרכזית בחדר האוכל כך שהמטופלים יכולים להנות ממראה המזון וריחו.

תחומים הטעונים תיקון ושיפור:
איכות ובטיחות המזון
* לוודא שבישול המזון מתבצע על פי אסופת המתכונים המחושבת.
* להרחיב את תהליכי אבטחת האיכות כלומר ,לאתר ליקויים ,לקבוע המלצות בהתאם ,לוודא יישום והטמעת
ההמלצות.

בדיקת התפריט השבועי  -רישום מול יישום
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לשכת בריאות מחוז צפון

ס.נ.א .ס .בע"מ ) ( 237I7
כפר ירכא כפר ירכא
תאריך הבקרה17.02.2016 :

תאריך17.03.2016 :
סימוכין500038982 :

* יש להגיש לאוכלי מרקם טחון את כל מרכיבי הארוחה בכל הארוחות כולל ארוחת ערב.
* ארוחת ערב :לגוון לשבעה סוגים שונים של ממרחים ו 14סוגים שונים של מנות מורכבות.

גודלי מנה/גיוון
* לשנות את התפריט בהתאם לעידכוני נהלי תזונה.

רשומות מחלקתיות
* יש לסכם תצפית ארוחת ערב לפחות אחת לרבעון.
* בפרוייקטים שנעשים במחלקה ורלוונטים לתחום התזונה על הדיאטנית להיות מעורבת בכל השלבים מרגע
התכנון ועד ההטמעה.

הגשת ארוחות צהריים  -תצפית
* לבצע פעילויות רב מקצועיות לשיפור איכות הטיפול לדוגמא :בתחום האכילה והאכלה לבדוק כיצד ניתן לצמצם את
הזמן שבו מטופל שזקוק לעזרה באכילה מחכה ,נראות הגשת המזון ,שינוי לכלי אוכל בעלי מראה ביתי ועוד.

התנהלות הטיפול התזונתי מטופל במצב תזונתי לא תקין  -תיעוד ומעקב
* להרחיב סוגי מטרות הטיפול בתכניות הטיפול.
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90%

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:
במוסד מחלקה סיעודית המונה  34דיירים ומחלקת תשושי נפש המונה  22דיירים
בפועל ביום הבקרה.
חדר הפיזיותרפיה ממוקם במחלקה הסיעודית בקומת הכניסה .מחלקת תשושי הנפש
בקומת קרקע.
נערכה בקרת פתע לצורך רישוי  ,הפיזיותרפיסט הצטרף במהלך הבקרה.

כוח אדם:
הפיזיותרפיסט עובד במקום ארבע שנים ,עם וותק מקצועי של  6שנים.
עובד חמישה ימים בשבוע ,בשעות הבוקר ואחה"צ .סך הכל עובד  32שעות שבועיות.

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

פרופיל המטופלים במוסד
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לשכת בריאות מחוז צפון

ס.נ.א .ס .בע"מ ) ( 237I7
כפר ירכא כפר ירכא
תאריך הבקרה17.02.2016 :

תאריך17.03.2016 :
סימוכין500038982 :

* מרבית הדיירים במוסד מטופלים בפיזיותרפיה בתדירות גבוהה.

ארגון השרות
* פריסת השרות השבועית יעילה.
* קיים רישום מרוכז של הטיפולים הניתנים מידי יום.

אבחון פיזיקלי
* האבחון הפיזיקלי ברשומת המטופל מלא ומפורט כנדרש.
* האבחון הפיזיקלי הראשוני מתבצע תוך  5ימים מקבלת המטופל.

טיפול בקבוצה
* סווג המטופלים בקבוצה נקבע ע"פ מדדים מובנים ומוגדרים.
* ניתן טיפול בקבוצה לדיירים רבים .מתקיימות ארבע קבוצות על פי מטרות תפקודיות מותאמות.
* מבצע פעילות גופנית פעם בשבוע בשעת עבודה מעל לתקן.

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

טכנולוגיה לישיבה וניידות
* נעשה שימוש מזערי באמצעים להגבלת תנועת המטופלים בכסאות גלגלים.
* מרבית הדיירים יושבים בכסא המותאם לצרכיהם עם אביזריים נלווים לתמיכה ולבטיחות.

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

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

ציוד טיפולי
* קיים ציוד נוסף לנדרש בנוהל.

תחומים הטעונים תיקון ושיפור:
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ארגון השרות
* להגדיל מעורבות בפרויקט המתנהל במוסד ,או ליזום פריקט כלשהו בנוסף.
* להשלים הכשרה על בסיסית לפיזיותרפיסטים בגריאטריה על מנת לעמוד בדרישות למנהל שרות.

טכנולוגיה לישיבה וניידות
* לשפר תחזוקת כסאות הגלגלים .להחליף ריפודים קרועים.
* שימוש באביזרים נלווים עפ"י צרכי המטופל -לדאוג להנעיל נעליים מותאמות לדיירים המתהלכים )הערה חוזרת(.
להחליף כריות לא תקינות.

הדרכה ,השתלמות ותקשורת בין צוותית
* לעודד יציאה להשתלמויות מקצועיות בתחומים רלוונטים .

ציוד טיפולי
* לתקן ולתחזק ציוד טיפולי .בבקרה נמצא -מכשיר ה A.P.T -לא תקין ,הליכון אמות הדראולי מקולקל US ,ישן ולא
אמין.

ציוד ואביזרי עזר לניידות
* לפעול להטמעת העבודה במנוף להעברת מטופלים קשים .בבקרה נמצא שאין שימוש במנוף ,למרות צורך ברור.

עמוד  18מתוך 34
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לשכת בריאות מחוז צפון

ס.נ.א .ס .בע"מ ) ( 237I7
כפר ירכא כפר ירכא
תאריך הבקרה17.02.2016 :
* ריפוי בעיסוק:

תאריך17.03.2016 :
סימוכין500038982 :

87%

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:
הבקרה היתה בקרת פתע ונערכה ללא נוכחות מנהלת השירות .פרטים רלוונטים
הושלמו טלפונית לאחר הבקרה.

כוח אדם:
ריפוי בעיסוק :מנהלת השירות בעלת ותק של שנה וחצי בבית החולים ובמקצוע,
עובדת יומיים בשבוע ,סה"כ  13ש"ש.
תעסוקה :שתי מדריכות תעסוקה ,בעלות ותק של שנה וחצי וארבעה חודשים במוסד,
עובדות חמישה ושישה ימים בשבוע ,סה"כ  43.5ש"ש ) 19.5למחלקה לת.נ 24 ,ש"ש
למחלקה הסיעדוית(.

החוזקים בעבודת הריפוי בעיסוק:
הערכה בקבלת מטופל  -קבלת מטופל חדש ע"י מרפא/ה בעיסוק
* מתבצע לכל המטופלים  ,מתועד ברשומה הממוחשבת.

הערכת מעקב בקבלת מטופל
* מתבצע בתדירות נדרשת לכל המטופלים.
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ישום תכנית הטיפול
* מתקיימים מס' טיפולים פרטניים וקבוצתיים בשתי המחלקות .כמו כן מותאמים סדים ואביזרי עזר.
* בשנה האחרונה הושם דגש על מעורבות ויזימה בפרוייקטים רב מקצועיים כגון " פרוייקט זה אני" ,אכילה וכד'
* כמו כן ,הושם דגש רב על הדרכה ,הבנייה והעשרה של פעילות התעסוקה בשתי המחלקות.
* התקיימו מספר פרוייקטים בתעסוקה כמו בניית ערכות אישיות ,יציאה לטיולים ,בית קפה ועוד

הכרת מטופל חדש ע"י מדריכ/ת תעסוקה
* מתבצע ומתועד כנדרש.

פעילות בתעסוקה
* הפעילות מתקיימת בשתי המחלקות חמישה בקרים בשבוע ויום אחד גם שעות אחר הצהריים .במחלקה
הסיעודית מתקיימת גם ביום שישי.
* הפעילות מגוונת ,ומותאמת ליכולות המטופלים ,כוללת הפעלות קבוצתיות ופרטניות.
* הפעילות מותאמת גם לרצונות המטופלים ומתייחסת לרב תרבותיות בקרב המטופלים.
* כמו כן ,כוללת התעסוקה פעילויות מיוחדות סביב ימי הולדת וחגים ,חלקם בשיתוף מתנדבים מהקהילה.

ציוד ואביזרים
* בשנה האחרונה נרכש ציוד חדש לתעסוקה ונרכשו טאבלטים לשימוש ריפוי בעיסוק ותעסוקה.

הדרכה ותקשורת
* ישיבות צוות בתוך השירות מתקיימות כנדרש.
* מדריכת התעסוקה יצאה לקורס מדריכות תעסוקה בעידוד הנהלת המוסד.

העשרה ונהלים
* המרפב"ע משתתפת בישיבות צוות רב מקצועיות כנדרש.

יישום המלצות מבקרה קודמת
* ניכר כי קיימת התייחסות מקצועית ועניינית הן מצד ההנהלה והן מצד מנהלת השירות להערות בקרה קודמת.

תחומים הטעונים תיקון ושיפור:
כללי
* ניכר כי קיים פער בין העשייה בפועל הנמצאת במגמת שיפור משמעותית ביחס לבקרה קודמת ,לרמת התיעוד
שדורשת שיפור.
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הערכה בקבלת מטופל  -קבלת מטופל חדש ע"י מרפא/ה בעיסוק
* יש להקפיד להתייחס לכל המרכיבים הדרושים כחלק מתהליך ההערכה ולתעדם בהתאם בטופס הקבלה
וברשומת המטופל.
* משיחה עם המרפאה בעיסוק שהתקיימה לאחר הבקרה דווח כי מתקיימות הערכות פורמאליות למטופלים.
* יחד עם זאת אופן הדיווח ברשומות ,לא איפשר לראות זאת ביום הבקרה.

הערכת מעקב בקבלת מטופל
* יש להקפיד לעדכן מטרות טיפול ותוכנית טיפול בכל מעקב ייזום/הערכה מחודשת למטופלים.

ישום תכנית הטיפול
* יש להקפיד לתעד את ההתערבויות המתבצעות בפועל .ביום הבקרה נמצא כי חלק מההתערבויות אינן מתועדות
כלל או אינן מתועדות כנדרש.

פעילות בתעסוקה
* יש להרחיב משמעותית את הפעילויות בחצר המוסד בעיקר במחלקה לתשושי נפש.
* כיום ,קיים מחסור זמני בשעות תעסוקה במחלקה לתשושי נפש בשל יציאתה של מדריכת התעסוקה לקורס.
* עד לסיום הקורס ,מומלץ להסב מספר שעות תעסוקה מהמחלקה הסיעודית )בה קיים שעות מעל התקן( למחלקה
לתשושי נפש.

תנאים פיזיים וסביבה
* חדר הריפוי בעיסוק ללא חלון איוורור .ביום הבקרה היו בחדר ריחות חזקים מאוד ,ותחושת מחנק שהקשתה
מאוד על השהייה בו.
* יש למצוא בהקדם פתרון לאיוורור החדר.
* בנוסף ,חדר הריפוי בעיסוק והתעסוקה משמש כמחסן לאחסון בקבוקי מים ,ערכות מיגון צוות וכד' .יש לפנות ציוד
זה מחדר ריפוי בעיסוק.
* יש לארגן את החצר מחוץ למחלקה לתשושי נפש כך שתתאים לפעילות עם המטופלים תוך שימת דגש על
בטיחות המטופלים והתאמה לצורכיהם.
* ביום הבקרה נמצאו כסאות שבורים ולא מותאמים ,מהמורות בשביל הגישה לחצר ,צינורות על הריצפה ,צמחיה
גולשת על שביל המעבר ועוד
* כמו כן נמצא כי הדלת מהחצר למחלקה הייתה נעולה ,ללא יכולת לפתוח אותה מבחוץ .היה צורך להמתין עד
שמישהו מהמחלקה יפתח את הדלת.
* לאחר תיקון ליקויי הבטיחות מומלץ לארגן את הסביבה כך שתעודד פעילות  -קירוי ,שולחנות וכסאות מתאימים,
פינות הפעלה וכד'.
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ציוד ואביזרים
* יש להמשיך ולחדש ציוד כגון כ"ג ,כיות תמיכה ,שולחניות.

הדרכה ותקשורת
* יש להקפיד לעדכן מטרות טיפול רלוונטיות בדיווח ישיבות הצוות הרב מקצועיות.
* המרפאה בעיסוק טרם יצאה לקורס על בסיסי .לדבריה נרשמה לקורס בחודשים הקרובים.

הערות לסיכום:
ניכרת מגמת שיפור בשירות .חשוב להמשיך לבסס ולהטמיע פרוייקטים מקצועיים הן
במסגרת העבודה הרב מקצועית והן בתעסוקה.

עמוד  22מתוך 34
רח' המלאכה  ,3נצרת עילית  17000ת.ד744 .
טלפון 04-6557848 :פקס 04-6561465 :דוא"לGERIATRIAMAHOZ@ZAFON.HEALTH.GOV.IL :

לשכת בריאות מחוז צפון

ס.נ.א .ס .בע"מ ) ( 237I7
כפר ירכא כפר ירכא
תאריך הבקרה17.02.2016 :
* עבודה סוציאלית:
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85%

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 לפני חידוש רישוי.
במוסד שתי מחלקות ,מחלקה סעודית  34מיטות ובפועל מאושפזים .34
מחלקת תשושי נפש  24מיטות מאושפזים .22

כוח אדם:
במוסד שני עו"ס .
מנהל השירות הסוציאלי בהיקף משרה  11ש"ש.
והעו"ס השנייה בהיקף משרה  16ש"ש.

החוזקים בעבודת העבודה סוציאלית:
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פעילות העו"ס בתחום הקבוצתי והקהילתי
* שיתוף המשפחות בפעילות המוסד  :כן
* מקיימת פעילות קבוצתית קבועה ורצופה עם מטופלים ,בני משפחה או חברי צוות.

פעילות העו"ס בנושא "חוק זכויות החולה"
* יוזמת ומקדמת פעילות למימוש דמי כיס עפ"י צרכי המטופל ורצונותיו.
* יוזמת עפ"י צורך הערכה ודיון במינוי אפוטרופוס ,מטפלת בנושא על כל היבטיו.
* מקיימת מעקב אחר ביקורי משפחות ומתערבת עפ"י הצורך.
* יוזמת ומקיימת קשר עם מטופלים המאושפזים בבתי חולים כלליים ,או עם המשפחות.

פעילות העו"ס בתחום זקנים נפגעי התעמרות
* פעילות ועדה במוסד עפ"י הנוהל  :מתקיימת
* העו"ס פועל/ת להעלאת מודעות המטופלים ובני המשפחה  :כן
* תפקוד ראוי לציון של הועדה למניעת התעמרות.

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
* מתקיימים תנאים סביבתיים המאפשרים עבודה נאותה.
* העו"ס פועלת ליישום הנהלים הרלוונטיים.
* התקינה תואמת את דרישות הנוהל.

תחומים הטעונים תיקון ושיפור:
קבלת מטופל והסתגלות
* המשפחה מקבלת הדרכה תוך  48שעות ראשונות מקליטת המטופל  :חלקי
* אינה מעורבת/מעורבת חלקית בשלבי תהליך הקליטה וההסתגלות של מטופל חדש.
* שתי קבלות שנבדקו בחודש  10/15ו  11/15הקבלה הסוציאלית באחת הקבלה בוצעה לאחר ארבעה ימים
ובשנייה לאחר ששה ימים.
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פעילות מקצועית של העובד הסוציאלי
* ביום הבקרה ובתצפית בבוקר ובארוחת הצהריים המטופל לא קבל מהצוות מענה בזמן סביר.

שביעות רצון המטופל
* אי שביעות רצון מיחס הצוות ומתן מענה לצרכים ולרצונות האישיים.

תצפית חדרים ושטחים ציבוריים
* חדרי המטופלים נקיים ומסודרים  :חלקי
* המטופלים לבושים בהתאם לעונות השנה בבגדים נקיים התואמים את מידותיהם  :חלקי
* תנאים סביבתיים טעוני שיפור.

פעילות העו"ס בנושא "חוק זכויות החולה"
* נדרשת התערבות להעלאת מודעות הצוות לזכויות המטופל.

ניהול מידע ומעקב  -רשומת מטופל
* תיעוד חלקי להתערבויות שוטפות וסיכום תקופתי.
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93%

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 עסקקבלת מזון ומוצריו ,אחסונו והעברתו
הכנת מזון ,בישול ,עמדות עבודה ומדורים במטבח
-

תיאור כללי:
 58דירים .מערכת חימום המים מורכבת מ 10-דוודים חשמליים ,אינה מסוחררת .ע"פ
נציג המוסד ,מרחק צנרת המים החמים ,אינו מעל  25מ' .קיימים אמצעים למניעת
כוויות.
קיים מטבח מבשל ומטבחי קצה בכל מחלקה .מטבחי קצה משמשים לחלוקת אוכל
ולשטיפת כלים.
קיים מז"ח על קו המים המזין את מערכת המתזים .קיימים שני מז"חים על קווי מי
צריכה קרים למכבסה.
הכביסה מתבצעת במוסד.
קיים בור מפריד שומן.
קיים מאגר מי חירום.
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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
* תקינות וחיטוי מאגר מים  :תקין ,נקי מחוטא ומדווח

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
* ברזים וראשי מקלחת מטופלים נגד אבנית ,מחוטאים ונבדקו  :מטופל כנדרש תוצאה טובה

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

בטיחות ומפגעי בטיחות
* 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

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

הכנת המזון ובישול  -מטבח/ים  -מצב כללי
* רישום טמפרטורת מזון במקררים ע"י צוות המטבח  :קיים ותקין

הכנת המזון ובישול  -עמדות העבודה ומדורים במטבח
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* מצב תברואי במדור  :תקין
* שימוש במוצרי מזון שפג תוקפם .פירוט מוצרים פגי תוקף  :תקין )לא משתמשים(
* נשמרות דגימות מזון ובכמות מספקת  :קיים ותקין
* ירקות נשטפים בחמרי חיטוי  :תקין

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

תשתית ,חדרי האשפוז ,תחזוקת מחלקה ורווחת המטופל  -ניקיון ותחזוקה שוטפת
* גינון וטיפוח חצר קדמית ואחורית ופינות ישיבה  :לא תקין/מוזנח

חדרי האשפוז  -רווחה/צפיפות ,תנאי מגורים
* מיטות מזרונים ומצעים מותאמים ואסטטיים  :מותאמים חלקית
* ארונות וארוניות למטופלים מותאמים ,תקינים ואסטטיים  :מותאמים חלקית

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

חדרי טיפולים למקצועות הבריאות/פיזיותרפיה
* שמירת היגיינה בחדרי טיפולים  :לא תקין

הערות לסיכום:
המוסד נקי ,מואר ומאוורר .קיימת היכרות של הנהלת המוסד עם נהלי משרדנו.
קיים תיק בריה"ס מסודר ,ובו תיעוד מפורט של כל הפעולות בתחום.
כביסה -התנהלות נושא הכביסה במוסד לוקה בחסר:
 .1בעגלת כביסה נקיה נראו שני סמרטוטים משומשים וחומר ניקוי -פוטנציאל
לזיהום צולב.
 .2על עגלה עם שילוט "כביסה מלוכלכת" ,נמצאה כביסה נקיה.
 .3כניסת מזון למטבח וכניסת כביסה מלוכלכת ,מתבצעת דרך אותו פתח -סכנת
זיהום צולב .יש להפריד בין הכניסות .עד אז ,יש לשטוף בכלור את נתיב הכניסה,
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לאחר כניסת כביסה מלוכלכת ולתעד את הביצוע בצורת רישום וחתימה.
כנ"ל יש לעשות עם המעלית ,במידה והיא מובילה גם כביסה מלוכלכת ונקיה ,או
מובילה מזון למחלקות .יש לבצע שטיפה וחיטוי המעלית ,לאחר הובלת כביסה
מלוכלכת .יש לתעד הביצוע.
 .4בחדר פיזותרפיה ,נמצא חלוק של פיזותרפיסט ,זרוק על בקבוקי שתיה ,ומצעים
נמצאו מלוכלכים.
חדר תעסוקה :ללא אוורור )ללא חלונות וללא מזגן( הורגש ריח כבד) ,אולי של
חומרי ריפוי בעסוק( -יש לדאוג לאוורור נאות.
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95%

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

כוח אדם:
במוסד מועסקת רוקחת מזה שנתיים וחצי.
הרוקחת מנהלת את שירותי הרוקחות במקצועיות וקפדנות רבה.

החוזקים בעבודת הרוקחות:
פעילות הרוקח/ת במוסד
* עמידה בהיקף המשרה ובשעות העבודה המהווים בסיס לאישור  :כן
* השתתפות בהשתלמויות מקצועיות בתחום הפרמקותרפיה )ובגריאטריה בפרט( במהלך החמש שנים האחרונות :
בשנתיים אחרונות

שירות רוקחות מוסדיים  -אחסון וסידור תרופות ותוקפן
* אחסון בתנאים נאותים  :כן

שירות רוקחות מוסדיים  -רכש אספקה וביעור תרופות
* רמת מלאי התרופות מתאימה לצורך טיפול שוטף והולם במטופלים  :כן
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שירותי רוקחות מוסדיים  -בקרה רוקחית במוסד
* לקיחת פרופיל תרופתי של מאושפז חדש  :כן
* ניהול יומן התערבויות ועדכונו אחת לרבעון :בדיקת אבחנות מול תרופות ,בדיקת מתן בהתאם להנחיות למניעת
תופעות לוואי ואינטראקציות בין תרופות ,ריסוק מותר וכו'  :לכל תיקי החולים
* הרוקחת עוקבת אחר הטיפול התרופתי של כלל הדיירים ומתערבת באופן פעיל ומקצועי .היא גם משתתפת
בישיבות צוות רב מקצועי .

אחסון תרופות במחלקות אשפוז
* התרופות מאוחסנות בתנאים נאותים במחלקות .

תרופות אישיות במחלקות אשפוז
* ישנו סימון הולם של התרופות האישיות ושל תאריך הפתיחה.

בקרת סמים מסוכנים במחלקה
* ניהול הסמים המסוכנים במחלקות תואם את דרישות החוק.

תחומים הטעונים תיקון ושיפור:
שירות רוקחות מוסדיים  -אחסון וסידור תרופות ותוקפן
* ע"פ נוהל מס'  126יש לעקוב ולתעד טמפרטורת החדר והמקרר כל יום ,גם בימים שהרוקחת לא עובדת.

אחסון תרופות במחלקות אשפוז
* יש לנטר טמפרטורת חדר התרופות והמקררים במחלקות האשפוז לפי נוהל מס' 126
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נספח ג'
תקן מול מצבה  -כוח אדם מקצועי  -רפואה סיעוד ומקצועות הבריאות
ל 58 -מיטות ברישוי ול 56-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
10

תקן כוח אדם
נדרש מינימלי
ברוטו

כוח אדם בפועל
ברוטו

פער

פער באחוזים

0.82
10.86
0.00
10.86
21.24
0.60
0.70
0.32
0.90
0.30
5.57
6.67

0.91
12.11
2.06
10.05
18.48
0.76
0.88
0.35
1.19
0.33
7.72
8.84

0.09
1.25

11.58
11.55

-0.80
-2.76
0.16
0.18
0.03
0.29
0.03
2.14
2.17

-7.43
-12.99
27.00
25.71
10.31
32.88
10.00
38.46
32.55

 1חישוב התקן הוא בשעות שבועיות ולא באחוזי משרה .למקצועות,רוקח/ת,קלינאי/ת תקשורת.
 3אחיות = מעשיות  +מוסמכות.
 10שעות יעוץ ותקינה לחודש.

עמוד  32מתוך 34
רח' המלאכה  ,3נצרת עילית  17000ת.ד744 .
טלפון 04-6557848 :פקס 04-6561465 :דוא"לGERIATRIAMAHOZ@ZAFON.HEALTH.GOV.IL :

לשכת בריאות מחוז צפון

ס.נ.א .ס .בע"מ ) ( 237I7
כפר ירכא כפר ירכא
תאריך הבקרה17.02.2016 :

תאריך17.03.2016 :
סימוכין500038982 :

נספח ג'
תקן מול מצבה  -כוח אדם מנהלי ומשקי
ל 58 -מיטות ברישוי ול 56-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

0.51

1.00

0.48

96.00

0.51
0.39
0.39
0.51
1.58
2.60
0.26
0.14
0.51

1.00
1.00
1.00
1.00
2.00
3.00
0.00
1.00
1.00

0.48
0.60
0.60
0.48
0.42
0.40
-0.26
0.85
0.48

96.00
153.16
153.16
96.00
26.58
15.38
-100.00
611.23
96.00
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כפר ירכא כפר ירכא
תאריך הבקרה17.02.2016 :

תאריך17.03.2016 :
סימוכין500038982 :

נספח ד '
רמת איכות הטיפול
 0.00:מתאריך 21.07.2015:
ניקוד אחרון לפי בקרה אחרונה
40.50
ניקוד מותאם אחרון לפי בקרה אחרונה :
שיוך לפרוגרמה חדשה על פי הצהרת המוסד :
זמן הרישוי טרם הבקרה הנוכחית  1 :חודשים תאריך סיום הרשיון 01.02.2016 :
התאמת המחלקה לתשושי נפש לתנאי המכרז:כן
תאריך הבקרה 17.02.2016 :
התאמת המחלקה לתשושי נפש לתנאי המכרז לפי הבקרה הנוכחית  :כן SC

ניקוד

אמות מידה לרמת איכות הטיפול
סכום ציוני הבקרה

19.50

בריאות הסביבה

4.00

שיעור אחיות עם קורס על בסיסי בגריאטריה

0.00

שיעור אחיות עם תואר אקדמי

2.00

קורסים\עדכון ידע לצוות

2.00

חת"ש צוות בין  8-24שעות שנתיות

0.00

חת"ש צוות מעל  24שעות שנתיות

2.00

מומחיות רופא הבית

0.00

יועצים

8.00

נאמני נושא ועברו הכשרה כנדרש

0.00

הדרכה מרוכזת ב 2-תחומים לפחות

0.00

עיבוד נתונים בתחום  1לפחות

0.00

מנהל רפואי שהינו גריאטר

0.00

יש אישור למתן IV

0.00

רישום ע"פ נוהל IV

0.00

רישום ע"פ נוהל  + IVנוכחות אחות מוסמכת בכל משמרת

0.00

רשומה רפואית ממוחשבת לכל המקצועות

2.00

תקשורת רפואית ממוחשבת לכל המקצועות

2.00

סה"כ )ללא משך רישוי(

41.50
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