גירסה 00001:
תאריך ראשון הפצה לאינטרנט24.09.2015 :
תאריך אחרון הפצה לאינטרנט24.09.2015 :

דו"ח בקרה מיום 12.08.2015
במוסד :מוסד גריאטרי יוקרה יבניאל
בישוב :יבניאל ,מחוז צפון

הדו"ח נכתב ע"י
צוות בקרה ארצי  -האגף לגריאטריה

האגף לגריאטריה

תאריך21.09.2015 :

לכבוד
ד"ר יגנה שי
מנהל/ת רפואי/ת
מוסד גריאטרי יוקרה יבניאל )קוד מוסד (237L3
סמדר
יבניאל 15225

סימוכין500038747 :

ד"ר נכבד/ה,
הנדון :סיכום הבקרה ב"מוסד גריאטרי יוקרה יבניאל" מיום 12.08.2015
מצ"ב דו"ח הבקרה שנערכה במוסדכם ,ביום .12.08.2015
המנהל הרפואי מתבקש להעביר עותק מדו"ח זה לחברי הנהלת בית החולים הסיעודי-גריאטרי )למנהל
האדמיניסטרטיבי ולמנהלת הסיעוד  -אחות ראשית(.
המנהל האדמיניסטרטיבי מתבקש להודיע ללשכת הבריאות המחוזית )גריאטר המחוז( ,בצירוף העתק לרופא
המחוז/נפה ולאגף לגריאטריה ,על ביצוע תיקון התחומים הטעונים שיפור מיידי וצפי לתיקון שאר התחומים
הטעונים שיפור ,וזאת תוך חודש ימים מעת קבלת דו"ח זה ,תוך התייחסות מפורטת לממצאי הבקרה עפ"י סדר
התחומים המצוין בדו"ח עצמו.
בברכה,
ד"ר לקסר אירית
מנהלת מח' סטנדרטים אגף הגריאטריה
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 מיכל כהן דר ,רופאה מחוזית ,לשכת בריאות צפון מחוז צפון.
ד"ר חיים דר ,רופא נפתי ,לשכת בריאות נפתית לשכת בריאות טבריה.
ד"ר פנטופל יבגניה ,גריאטרית מחוזית ,לשכת בריאות צפון מחוז צפון.
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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דו"ח הבקרה
תאריך21.09.2015 :
מוסד גריאטרי יוקרה יבניאל ) ( 237L3
סמדר יבניאל
תאריך הבקרה12.08.2015 :

סימוכין500038747 :

.1

בתאריך  12.08.2015נערכה בקרה תקופתית במהלך תקופת רישוי קיים ,בבי"ח הגריאטרי ,ע"י צוות
מטה-אגף גריאטריה .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 יגנה שי מ.ר.24007.

להלן הרכב הצוות ותחום בקרתו:
.4
גברת ד"ר טירר אופליה ,רופאה אחראית בקרה  -אגף הגריאטריה.
* רפואה
* טיפול סיעודי

-

ד"ר רובינשטיין דורית ,אחות מפקחת ארצית אגף הגריאטריה.

* תזונה

-

גברת יצחקי דורית ,מרכזת תחום בקרה אגף הגריאטריה.

* פיזיותרפיה

-

גברת יעל רותם גלילי ,מרכזת תחום בקרה אגף הגריאטריה.

* ריפוי בעיסוק

-

גברת רונית לניאל ,מרכזת תחום בקרה אגף הגריאטריה.

* עבודה סוציאלית

-

גברת נתיב ארד אסתר ,מרכזת תחום בקרה אגף הגריאטריה.

* תחזוקה

-

מר פרקש חיים ,מרכז תחום בקרה אגף הגריאטריה.

* רוקחות

-

מר כהן אבי ,מרכז תחום בקרה.

כללי:
בי"ח "יוקרה יבניאל" נפתח בדצמבר  .2001בבית החולים  3מחלקות סיעודיות ו2-
מחלקות לתשושי נפש .ביה"ח שוכן בשטח נרחב הכולל עצי נוי ,מרחבי דשא ,לובי
מפואר ,חדר משפחות ופינות ישיבה ,וכן בית כנסת .הבקרה נערכה מדגמית
במחלקות :סיעודית א' ,סיעודית ג' ,ותשושי נפש א' .לבית החולים יש אישור
כיבוי אש עד לתאריך .16.9.2015
לבי"ח רישיון ל 168 -מיטות מהן:
סה"כ מיטות במח' סיעודיות108 :
סה"כ מיטות במח' תשושי נפש60 :
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תאריך21.09.2015 :

מוסד גריאטרי יוקרה יבניאל ) ( 237L3
סמדר יבניאל
תאריך הבקרה12.08.2015 :

סימוכין500038747 :

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

מס'
מס'
שם
מחלקה מיטות מאושפזים
בפועל
במוסד ברישוי
37
36
37
36
36
36
32
30
30
30
172
168

מס'
סיעודיים

מס'
תשושי
נפש

מס'
סיעודי
מורכב

בבי"ח
מס'
מס'
שיקומים תשושים כללי

37
37
36

110

32
30
62

0

0

סה"כ שהו במחלקות  172מאושפזים בפועל.
להלן תמהיל המאושפזים לפי הגורמים המממנים הבאים:
 159מטופלים במימון משרד הבריאות.
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0

0
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מוסד גריאטרי יוקרה יבניאל ) ( 237L3
סמדר יבניאל
תאריך הבקרה12.08.2015 :

תאריך21.09.2015 :
סימוכין500038747 :

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.16.09.2015 :

רשיון :IV
לבי"ח הרשאה למתן טיפול למחלות חריפות )טיפול תוך ורידי(  ,למטופלים השוהים בו באופן קבוע.

נקודות נוספות לציון:
לא התקיימה בקרה בתחום בריאות הסביבה.
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 גריאטרי יוקרה יבניאל ) ( 237L3
סמדר יבניאל
תאריך הבקרה12.08.2015 :

תאריך21.09.2015 :
סימוכין500038747 :
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

)(4
טוב
80-86
X

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

X
X

עבודה סוציאלית
בריאות הסביבה
רוקחות

X

* -לא בוצעה בקרה בתחומים הבאים  :בריאות הסביבה.

עמוד  6מתוך 28
רח' נח מוזס  ,15תל אביב  -יפו  67442ת.ד.
טלפון 03-6061733 :פקס 03-6061740 :דוא"לYAFIT.ASOR@MOH.HEALTH.GOV.IL :

)(1
נכשל
0-65

האגף לגריאטריה

מוסד גריאטרי יוקרה יבניאל ) ( 237L3
סמדר יבניאל
תאריך הבקרה12.08.2015 :

תאריך21.09.2015 :
סימוכין500038747 :

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

* רפואה85% :
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:
בית החולים הגריאטרי פועל מזה מספר שנים וכולל מחלקות לטיפול בקשישים
מוגדרים "תשוש נפש" וסיעודיים ,בחמש מחלקות .בבקרה הנוכחית דווח על מספר
תוכניות במטרה לשפר את איכות הטיפול ,לדוגמה ,בעתיד ,מתוכננות מספר הרצאות
בנושא הטיפול הפליאטיבי .דווח שסטודנטים לרפואה ,שנה רביעית ,מבקרים
במחלקות בית החולים הגריאטרי במסגרת התנסות הקלינית.

כוח אדם:
המנהל הרפואי ,הוא רופא מומחה בפנימית ובהמטולוגיה ,העובד גם כרופא בית
באחת מהמחלקות הסיעודיות ,סה"כ הכל ,כ 26-שעות שבועיות .עוד שני רופאים,
לא מומחים ,עובדים כרופאי בית ,סך הכל משרה וחצי .רופא מומחה בגריאטריה
נותן ייעוצים באופן קבוע ,מגיע למוסד פעמיים בחודש .יש קלינאי תקשורת ,סך
הכול כ 12 -שעות חודשיות.
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מוסד גריאטרי יוקרה יבניאל ) ( 237L3
סמדר יבניאל
תאריך הבקרה12.08.2015 :

תאריך21.09.2015 :
סימוכין500038747 :

החוזקים בעבודת הרפואה:
עבודת המנהל הרפואי
* היועץ הגריאטרי ,לרוב ,מתעד את המלצותיו בתיק הממוחשב.

רופא בית
* רופאי הבית רכשו מיומנויות בטיפול בקשישים סיעודיים ודמנטיים.

תחומים הטעונים תיקון ושיפור:
עבודת המנהל הרפואי
* יש לפעול ליישום כל ההערות מהבקרות הקודמות.
* יש לפעול להשלמת כוח אדם בתחום הרפואה על פי התקינה הנדרשת.

מעקב רפואי שוטף
* לפעול ליישום תקין ,בהשתתפות המתועדת של הרופא הבכיר ,של נוהל האגף לגריאטריה לגבי מתן טיפול דרך
הוריד למטופלים במחלקות של מוסדות גריאטריים )הערה חוזרת(.

הוראות רפואיות והוראות למתן תרופות
* להקפיד על רישום הנימוקים שהובילו את הצוות להחלטה על מתן טיפול אנטיפסיכוטי.

דו"ח אירוע חריג
* להקפיד על רישום המעקב אחר מצבו של מטופל שעבר ארוע שהוגדר כ"-חריג".

רפואה מונעת ורפואה פליאטיבית
* לוודא מתן חיסונים לצוות המטפל )חדש וותיק(.
* להקפיד על התייחסות לתוצאות מדד הכאב ,ככלי לניהול הטיפול בכאב ,בנוסף לממצאים הקליניים.

הערות לסיכום:
צוות רופאי הבית עושה את כל המאמצים לניהול תקין של הטיפול בקשישים
הסיעודיים ותשושי הנפש .יחד עם זאת ,במספר תיקים נמצאו אי דיוקים בתיעוד
האבחנות ,לא הייתה התייחסות מתועדת לבעיות רפואיות חשובות ,לדוגמה צורך
במתן טיפול בנוגדי קרישה ,פרוקור .לא נגרם נזק למטופלים ,אבל ,יש למצוא את
הדרכים לליווי מקצועי לרופאי הבית ,העובדים תחת עומס רב.
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מוסד גריאטרי יוקרה יבניאל ) ( 237L3
סמדר יבניאל
תאריך הבקרה12.08.2015 :
* טיפול סיעודי:

תאריך21.09.2015 :
סימוכין500038747 :

88%

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

תיאור כללי:
המוסד וותיק קיים כבר משנת  2001עם תשתית מקצועית טובה .האחות הראשית בעלת
ידע וניסיון בתחום הגריאטריה עובדת כחמש שנים במוסד .לאחות ראשית סגן ,
חלוקת העבודה הניהולית ביניהם מוגדרת .מאז הבקרה הקודמת ישנה יציבות באיכות
העבודה הסעודית .עם זאת ,יש לוודא כי הערות מבקרות קודמות יתוקנו ותשמר
העשייה הסיעודית הנדרשת .מונו אחים/ות נאמני/ות נושא בשני נושאים :פצעים
וזיהומים .מומלץ למנות איש צוות כנאמן בנושא כאב ולשלוח אותו להכשרה בנושא.

כוח אדם:
בכל מחלקות המוסד
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מוסד גריאטרי יוקרה יבניאל ) ( 237L3
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אחיות :תקינה כנדרש.
המטפלים :תקינה כנדרש.

החוזקים בעבודת הטיפול סיעודי:
כללי
* ישנה יציבות בעשייה הסיעודית.
* בבית החולים מתקיימים פרויקטים שונים .הגיינת ידיים  -הגברת המודעות לרחצת ידיים ומניעת זיהומים.
* הדרכת מטפלים  -בשיתוף כל מקצועות הבריאות .קבוצת דמיון מודרך -מפגשים עם קבוצת מטופלים ,פעם
בשבועיים ושיחה על נושאים משמחים בשיתוף עובדת תעסוקה ,עוזרת פזיוטרפיה ולעיתים גם איש צוות נוסף.
* טיפול פליאטיבי  -התמקדות בטיפול התומך בחולים הדמנטיים ,בשיתוף של רופא מומחה ברפואה פליאטיבית
מפוריה.

תחומים הטעונים תיקון ושיפור:
כללי
* טיפול פליאטיבי  -יש להגביר את מודעות הצוות לחשיבה בנושא הפליאטיבי ) ראו הערות בקרה קודמת( .יש
להתייחס לציפיות וצורכי המטופל והמשפחה בנושא

אומדן סיעודי ורישום אנמנזה
* בקבלה סיעודית יש להקפיד על ביצוע קבלה מלאה הכוללת ,המקום ממנו נשלח  /הופנה המטופל ,המצב
התפקודי של המטופל עם הגיעו לאשפוז במוסד.
* בהעברת מטופל ממחלקה למחלקה בתוך המוסד ,יש לבצע קבלה חוזרת המתייחסת למצבו העכשווי של
המטופל במועד הקבלה למחלקה החדשה ) ראו הערות מבקרה קודמת(.

תכנית טיפול בקבלה לאשפוז
* יש לעדכן את תכנית הטיפול הסיעודית בהתאם לשינויים במצבם הבריאותי והתפקודי של המטופלים כדוגמת
מטופל שחזר מאשפוז פעיל בבה"ח.
* יש לבנות  /לעדכן את תכנית הטיפול ,כך שתהייה מותאמת למצבו העכשווי ולצרכיו ) ראו הערות מבקרה קודמת(.

מעקב סיעודי
* יש להקפיד לעקוב ולדווח באופן רציף אחר מטופלים שמצבם לא יציב ,כמו מטופל כאוב שקבל טיפול ,מטופל
לאחר אירוע של נפילה .
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* בשליחת מטופל לאשפוז יש לוודא שצורף מכתב סיכום סיעודי וצורפה הערכה תפקודית מעודכנת התואמת את
מצבו העכשווי של המטופל ) ראו הערות מבקרות קודמות(.

הבטחת הסביבה
* יש לשפר את תיעוד הדיונים ,המסקנות ,המלצות ליישום ולנקוט בפעילות מתקנת למניעת הישנות האירועים
החריגים ולפעול להקמת וועדה לניהול סיכונים ומעקב אחר אירועים חריגים כדוגמת חבלות ,נפילות ועוד .

תקשורת
* יש להקפיד על קיום ישיבת צוות רב מקצועי תוך חודש מהקבלה למוסד ואח"כ בהתאם לבעיות שצצות או שינויים
במצב המטופל ולא פחות מפעמיים בשנה ) ראו הערות בקרה קודמת(.

הזנה והאכלה
* יש לוודא כי מרקמים להזנה שהומלצו ע"י קלינאי תקשורת בשיתוף הדיאטנית ייושמו כנדרש.

תנועתיות ותנוחה
* יש להקפיד לקיים דיונים בישיבות צוות רב מקצועי לגבי הצורך בהמשכיות הגבלה הפיזית ולתעד ברשומת
המטופל כנדרש.

עדכון מקצועי
* יש לדאוג לבנות נהלים נדרשים לעשייה היומיומית לדוגמא נוהל הגבלה פיזית של מטופל ,נוהל גמילה מזונדה )
ראו הערות בקרה קודמת(.
* מומלץ לשלוח אחד מאנשי הצוות להכשרת נאמן כאב.
* יש לבצע עדכון נהלים ולבצע תהליכי הטמעה של הנהלים בקרב העובדים כחלק מההדרכה הכוללנית במוסד.

טיפול בכאב
* יש לאמוד ולתעד את השפעת הטיפול התרופתי לאחר מתן .אצל מטופלים המקבלים טיפול קבוע כנגד כאבים ,יש
לעקוב אחר השפעת הטיפול ולשקול בשיתוף הרופא חלופות ,שינוי במינון או הטיפול במצב שבו המטופל עדיין
כאוב למרות הטיפול.

מניעת זיהומים
* מומלץ על קביעת מדיניות אחידה וברורה לכל אנשי הצוות להתנהלות מוסדית בתחום מניעת זיהומים ,כמו סיקור
אותם מטופלים הנשלחים לאשפוז ממושך ,או אלו שמתקבלים למוסד ישירות מבתי חולים.

זכויות החולה
* יש להקפיד לשמור על פרטיות המטופל במהלך הטיפול בו .בפועל במחלקות המוסד אין וילונות הפרדה
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המאפשרים פרטיות במהלך הטיפול.
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97%

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

כוח אדם:
דיאטנית ותיקה במוסד ,עובדת  40ש"ש ,בוגרת קורס גריאטריה ייעודי לדיאטנים
יוזמת ומובילה את תחום התזונה ופרוייקטים רב מקצועיים מוסדיים ,ואף הרצתה
על כך במסגרת כנסים ופורמים של משרד הבריאות.
חשוב לשלב אותה בפרוייקטים רלוונטיים אחרים המתקיימים במוסד.

החוזקים בעבודת התזונה:
כללי
* בולטת נוכחות הדיאטנית בקידום פרוייקטים רב מקצועיים.
* העבודה מתנהלת על פי תוכנית עבודה שנתית עדכנית ומפורטת.

איכות ובטיחות המזון
* הדיאטנית מקדמת את מערך המזון במוסד.
* נרכשו מכשירים חדשים לטחינת מזון לכל המחלקות.

הגשת ארוחות צהריים  -תצפית
* נכרת החשיבה והתכנון בתהליך הכנת האוכל ,ההגשה והאכלה.
* בישול מגוון בסגנון ביתי ,הגשה אסטטית ונעימה.
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* נרכשו צלחות וקעריות סלט/פרי חדשות .

התנהלות הטיפול התזונתי מטופל במצב תזונתי לא תקין  -תיעוד ומעקב
* תחום הטיפול והמעקב התזונתי מנוהל על ידי הדיאטנית באופן מקצועי ומלא.

תחומים הטעונים תיקון ושיפור:
איכות ובטיחות המזון
* זמני ארוחות :יש לרווח בזמני הגשת הארוחות במהלך היום .רצוי לדחות את הגשת ארוחת הצהריים בחצי שעה.

הגשת ארוחות צהריים  -תצפית
* ביום הבקרה ,כל המנות במרקם דייסתי שהוגשו היו בצבעי כתום .יש לתת את הדעת בתכנון התפריט לשילובי
הצבעים ולאבחנה בין מנות המזון השונות.
* במחלקת תשושי נפש )כלניות( ,חסרו  2מנות בשר במרקם רגיל שהושלמו ממחלקה אחרת .לאחר סיום חלוקת
המזון  ,לא נשארו שאריות כלל או אפשרות לקבלת מנה נוספת .יש לעדכן את טופס הזמנת מזון ולוודא שחלוקת
המזון במחלקות מבוצעת בהתאם להזמנה ולקיים אפשרות למנות נוספות.
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94%

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

כוח אדם:
בבית החולים עובדים שלושה פיזיותרפיסטים בתקן הנדרש .לעזרתם עובדת כוח עזר
בהיקף של  20.5ש"ש .השירות ניתן בימים א'-ה' בשעות הבוקר ואחר הצהרים.

החוזקים בעבודת הפיזיותרפיה:
ארגון השרות
* מנהל השירות מארגן את העבודה בצורה מסודרת ,יעילה ומקצועית .העבודה מתנהלת על פי תוכנית עבודה
שבועית וקיימת חלוקת אחריות על המחלקות.
* ישיבת צוות הפיזיותרפיה מתקיימות אחת לחודש בנוכחות כל הפיזיותרפיסטים.
* התקשורת בצוות הפיזיותרפיה מתועדת במחברת קשר.

אבחון פיזיקלי
* הערכה מלאה בפיזיותרפיה מתבצעת במועד.

מעקב פיזיקאלי ותיעוד הערכה תקופתית
* הערכה חוזרת בפיזיותרפיה מתקיימת במועד ומתועדת ברשומת המטופל כנדרש.
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טכנולוגיה לישיבה וניידות
* הציוד לישיבה וניידות מגוון ומרבית המאושפזים יושבים בנוחות ובבטיחות.
* מספר מאושפזים יושבים בכיסאות רגילים בהתאם ליכולתם בצורה בטיחותית המאפשרת תפקוד מירבי.
* מנהל השירות מעורב בהמלצה והזמנת ציוד בהתאם לצרכי המאושפזים.

הדרכה ,השתלמות ותקשורת בין צוותית
* מתקיימות הדרכות לעובד חדש באופן שוטף ומתועדות כנדרש.
* צוות הפיזיותרפיה משתתף בישיבות הצוות הרב מקצועי בכל המחלקות.
* מתקיימות הדרכות למטפלים בנושאים הקשורים לעבודה השוטפת.
* הפיזיותרפיסטים מעורבים בפרויקטים רב מקצועיים.

תנאים פיזיים
* בבית החולים קיימים שני חדרי פיזיותרפיה לטיפול במאושפזים.

תחומים הטעונים תיקון ושיפור:
פרופיל המטופלים במוסד
* לנצל את מרבית השעות הניתנות במחלקה לתשושי נפש לטיפול פרטני וקבוצתי.

אבחון פיזיקלי
* להקפיד על מטרות טיפול ספיציפיות למטופל תוך שימוש בכלי הערכה אוביקטיבים.

טיפול בקבוצה
* לקיים קבוצות באופן רציף ומסודר במחלקות השונות.

הדרכה ,השתלמות ותקשורת בין צוותית
* לאפשר למנהל השירות להשלים קורס על בסיסי בגריאטריה ולשאר הצוות להמשיך ולצאת לקורסים בתחומים
הרלוונטים לעבודתם.
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92%

הבקרה בתחום הריפוי בעיסוק כללה את הנושאים הבאים:
כללי
כוח אדם
קבלתמטופל 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:
שירות הריפוי בעיסוק והתעסוקה מקיים התערבות בהתאם לנהלים ולסטנדרטים בכל
מחלקות הבית.
לאחרונה שבה מנהלת השירות מחופשת לידה .בעת ששהתה בחופשה הועסקה מרפאה
בעיסוק מחליפה שנתנה מענה הולם לצרכים.

כוח אדם:
ריפוי בעיסוק :מנהלת שירות ריפוי בעיסוק בעלת  6שנות וותק במקצוע ובמוסד,
עובדת  15ש"ש )בשלב זה עדיין לא שבה לעבוד במלוא השעות כפי שעבדה קודם
לכן( .מרפאה בעיסוק נוספת ,צעירה במקצוע ,מועסקת בשלב זה ב 24 -ש"ש .סה"כ
בריפוי בעיסוק  39שעות שבועיות.
תעסוקה :במוסד  8מדריכות תעסוקה .המדריכות בחלקן בעלות מספר שנות וותק
ובחלקן צעירות בתחום ובמוסד .המדריכות עובדות בחלקי משרה שונים .השירות
פרוס על פני כל ימות השבוע בשעות הבוקר ובשעות אחה"צ .סה"כ בתעסוקה148.5 :
שעות שבועיות.

החוזקים בעבודת הריפוי בעיסוק:
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הערכה בקבלת מטופל  -קבלת מטופל חדש ע"י מרפא/ה בעיסוק
* קיימות הערכות בקבלה לכלל המטופלים .ההערכות כוללות את כל תחומי הבדיקה הדרושים ,מתועדות כנדרש
בתיק המטופל הרפואי הממוחשב.
* תוכניות ההתערבות מתייחסות לצרכיו וליכולותיו הייחודיים של כל מטופל .התוכניות כוללות התייחסות לתחומי
התערבות מגוונים.

הערכת מעקב בקבלת מטופל
* מתבצעות הערכות חוזרות לכלל המטופלים כנדרש בנהלים.
* קיים עדכון של מטרות ההתערבות ושל תוכנית ההתערבות המומלצת כנדרש בנהלים.

ישום תכנית הטיפול
* מתקיימים טיפולים פרטניים לשימור ושיפור התפקוד המוטורי והקוגניטיבי .בנוסף מתקיימת קבוצה טיפולית
קוגניטיבית בה משתתפים מספר דיירים מכל מחלקה וקבוצת .ADL
* ההתערבות כוללת התאמת סדים ואביזרים ומעקב אחר השימוש בם .קיימות רשימות של המטופלים הזקוקים
לסדים ואביזרים בכל מחלקה.
* קיים תיעוד מלא של כל סוגי ההתערבויות בתיקי המטופלים הרפואיים הממוחשבים.

פעילות בתעסוקה
* מתקיימות הפעלות בכל המחלקות מידי יום בשעות הבוקר ובשעות אחר הצהריים.
* תוכנית הפעילות מגוונת ומתבצעת באופן קבוצתי ופרטני וכוללת תנועה ,אקטואליה ,משחקים קוגניטיביים ,יצירה
ועוד.
* קבוצות הנושא המתקיימות מגוונות ומותאמות ליכולות המטופלים.
* קיים דיווח על קבוצות נושא בהתאם לדרישות.

תנאים פיזיים וסביבה
* קיים חדר רפוי בעיסוק המשמש לצרכי ביצוע ההתערבות וכן משמש כמשרד.
* התעסוקה מתקיימת בחדרי האוכל שהינם מוארים ,מרווחים ,מאובזרים ומתאימים לצורך הפעלה.
* בנוסף קיים חדר המשמש את מדריכות התעסוקה כחדר עבודה וכן משמש לצורך אחסון ציוד התעסוקה.
* במקומות ההפעלה קיימים לוחות התמצאות ,לוחות פעילות ,שעון ,וקישוט סביבתי ואקטואלי הכולל תצוגה של
עבודות המטופלים.
* קיימת אווירה נעימה וביתית בחדרי המטופלים.

ציוד ואביזרים
* קיים ציוד בסיסי לצורך הערכה וטיפול בריפוי בעיסוק.
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* קיים ציוד עשיר ,מגוון ומותאם להפעלה פרטנית וקבוצתית בתעסוקה.
* קיימים משחקים ואמצעי הפעלה שנבנו על ידי הצוות ומותאמים לצורכי האוכלוסייה.

הדרכה ותקשורת
* המרפאה בעיסוק המחליפה קיימה בחצי השנה האחרונה ישיבות והדרכות פרטניות עם צוות התעסוקה.
* דיווחי המרפא/ה בעיסוק בישיבות הצוות הרב מקצועי מקצועיים ,מפורטים וממצים.
* המרפא/ה בעיסוק משתתפ/ת בתוכניות החת"ש של המוסד ,מדריכה ומנחה את הצוות הרב מקצועי בנושאים
הקשורים לתחומי התערבותה.

העשרה ונהלים
* מתקיימים פרוייקטים מגוונים בהם פרוייקט "תקשוב סב סבתא" ,פעילויות משותפות עם דיירים ממעון רמת
טבריה ועם ילדי מעון וגנים ,קבוצת פייסבוק עם משפחות המטופלים ועוד.
* בנוסף מתקיים פרוייקט בשיתוף העובדת הסוציאלית :קבוצת דמיון מודרך המשלבת טכניקות הרגעות והרפיה
ובה משתתפים מטופלים ממספר מחלקות.

תחומים הטעונים תיקון ושיפור:
הכרת מטופל חדש ע"י מדריכ/ת תעסוקה
* בחלק מטפסי ההיכרות שנבדקו חסרו פרטים כגון תחומי עניין וחסרה חתימת המדריכה .על המדריכות להקפיד
לבצע את הליך ההיכרות באופן מלא ולתעדו כנדרש.

פעילות בתעסוקה
* לוחות הפעילות בחלק מהמחלקות אינם עונים לדרישות ויש לשפרם .על כל לוחות הפעילות להיות גדולים,
ברורים ולשקף באופן מלא את הפעילות העדכנית המתקיימת מידי יום בתעסוקה במחלקה.

ציוד ואביזרים
* יש לרכוש ציוד מגוון נוסף לצורך קיום ההתערבות בריפוי בעיסוק .על הציוד לכלול מחשבים וטאבלטים נוספים
שיאפשרו טיפול והפעלה בטכניקות מתקדמות.

העשרה ונהלים
* מדריכה אחת בלבד עברה את הקורס הבסיסי למדריכות תעסוקה .המדריכות ,שחלקן צעירות בתחום אינן מרבות
להשתתף בקורסים מקצועיים והשתלמויות .יש לעודד את המדריכות לעבור את הקורס הבסיסי ולאפשר להן
להשתתף בקורסים מקצועיים נוספים ,בימי עיון ובהשתלמויות.
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85%

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

תיאור כללי:
המקום מאופיין באווירה ביתית רוגעת ובמרחבים המאובזרים לנוחות המטופלים
והאורחים.
חדרי המטופלים נטולים אמצעים לשמירה על הפרטיות.

כוח אדם:
שרות סוציאלי יציב מאז הבקרה האחרונה.
עו"סית בעלת תואר ראשון בעבודה סוציאלית והכשרה בתחום הגריאטריה .ותק
מקצועי  25 -שנים ,ותק מוסדי  -שנתיים .מועסקת  41ש"ש.
עו"ס בעל תואר שני בעבודה סוציאלית קלינית .ללא הכשרה בתחום הגריאטריה .ותק
מקצועי  24 -שנים ,ותק מוסדי  -שנה אחת .עובד  24ש"ש .לא נכח בבקרה.
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סך היקף תקינה כולל  65 -ש"ש .השרות זמין  5ימים בשבוע ,בוקר ואחה"צ.

החוזקים בעבודת העבודה סוציאלית:
קבלת מטופל והסתגלות
* נערכת קבלה סוציאלית מקיפה וממצה .קיימת התייחסות להסתגלות המטופל ובני המשפחה.

פעילות מקצועית של העובד הסוציאלי
* העו"ס שותף במיזם רב-מקצועי בהקצאת נאמני נושא להדרכת הצוות בנושאים רלוונטיים .התהליך עומד לפני
הסקת מסקנות .מתועד בקפידה.

תצפית חדרים ושטחים ציבוריים
* חדרי המטופלים נקיים ,מסודרים ,מאובזרים בחפצים אישיים .האווירה הינה ביתית ונעימה.

פעילות העו"ס בתחום הקבוצתי והקהילתי
* ריכוז נושא מתנדבים בידי הריפוי בעיסוק .העו"ס שותף לתהליך השיבוץ במחלקה.

פעילות העו"ס בנושא "חוק זכויות החולה"
* מתקיים מעקב ממוחשב אודות ביקורי משפחה.

טיפול בניצולי שואה
* קיימת התייחסות וטיפול במיצוי זכויות מטופלים ניצולי שואה.

טיפול תומך במטופל ובמשפחה
* העו"ס מבקרת מטופלים המאושפזים בבתי חולים כלליים ,ומתעדת ברשומת המטופל.

עבודת הצוות הרב מקצועי
* מתקיימת תקשורת בין מקצועית מסודרת באמצעות תמסורת ממוחשבת .מידע על מאושפזים בבתי חולים כלליים
מועבר בדו"ח מאושפזים.
* העו"ס שותפה בישיבות צוות בכיר הנערכות אחת לחודש .הועלו נושאים כמו אירועים חריגים וריבוי נפילות .נערך
דיון והוסקו מסקנות.
* בשנה האחרונה היה העו"ס מעורב בהכשרת הצוות הרב -מקצועי בנושא "דמנציה" במחלקות סיעודיות א' ו-ב'.

תחומים הטעונים תיקון ושיפור:
כללי
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* יש לוודא המצאות פרטי כל בני המשפחה ,ולא רק של בני משפחה שהם מטפלים עיקריים ,בגליון רישום סוציאלי.
* יש לאפשר הכשרה לעו"ס בתחום הגריאטריה.

פעילות מקצועית של העובד הסוציאלי
* מומלצת הבניית נהלים פנימיים בנושאים רוחביים כגון :ביקור מטופלים בבתי חולים כלליים ,פטירה ,טיפול
בתלונות ועוד.

תצפית חדרים ושטחים ציבוריים
* לוודא שמירה על פרטיות המטופל בעת הטיפול האישי באמצעות אביזרים מתאימים) .הערה חוזרת(.

פעילות העו"ס בתחום הקבוצתי והקהילתי
* לקיים פעילות קבוצתית עם מטופלים ועם בני משפחה) .הערה חוזרת(.

פעילות העו"ס בנושא "חוק זכויות החולה"
* לעדכן ולהשלים הנתונים בנושא אפוטרופסות בכל המחלקות) .הערה חוזרת(.
* לעדכן ריכוז הנתונים המתייחסים למימוש גימלת דמי כיס) .הערה חוזרת(.
* לתעד תהליכי הטיפול במינוי יפוי כח לטיפול רפואי.
* למנות אחראי לטיפול בתלונות ולתעד תהליכי התערבות.

פעילות העו"ס בתחום זקנים נפגעי התעמרות
* לשפר מעקב אחר יישום החלטות הוועדה המוסדית.
* לתעד את הפעילות להעלאת מודעות הצוות לנושא.

טיפול בניצולי שואה
* יש לתעד הליכי הטיפול במיצוי זכויות של מטופלים ניצולי שואה.

טיפול תומך במטופל ובמשפחה
* להכשיר צוות רב -מקצועי בתחום הטיפול הפליאטיבי ולמסד פעילות וועדה ייעודית על פי עקרונות הטיפול
הפליאטיבי.

עבודת הצוות הרב מקצועי
* בדיוני צוות רב-מקצועי יש להקפיד על מסירת דיווח נכון ,בעיקר בנושא אפוטרופסות) .המטופל ב.מ .ממחלקה
סיעודית ג'(.
* לקיים דיוני צוות רב מקצועי לאחר שינוי סטאטוס תפקודי בתדירות הנדרשת.
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ניהול מידע ומעקב  -רשומת מטופל
* לתעד פעילות מתנדבים פרטניים ברשומת המטופל.

הערות לסיכום:
עד עתה עמל צוות השרות הסוציאלי לשמר את הפעילות המקצועית בתחום הטיפול
הפרטני ,ובהצלחה רבה.
כיום ,כאשר יש יציבות בכח האדם בשרות ,יש להשלים תהליכים בנושאים רוחביים
ולתעד.

* בריאות הסביבה:

0%

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:
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האגף לגריאטריה

מוסד גריאטרי יוקרה יבניאל ) ( 237L3
סמדר יבניאל
תאריך הבקרה12.08.2015 :
* רוקחות:

תאריך21.09.2015 :
סימוכין500038747 :

92%

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

תיאור כללי:
כללי
כוח אדם:
בבית החולים הסיעודי מועסקת רוקחת בהיקף משרה של  15ש"ש .היקף המשרה תואם
את דרישות תקן הרוקחים בבתי חולים סיעודיים.
החוזקים בעבודת הרוקחות:
 הרוקחת מועסקת בהיקף משרה התואם את דרישות התקן. חדר הרוקחת בו מאוחסנות התרופות מאד מסודר ונקי. התרופות נרכשות מספקים מורשים בלבד ,והבלאי נאסף בדלי ייעודי ומפונה עלידי חברה לפינוי פסולת רפואית.
 מנוהלת מחברת פגי תוקף ידנית ומידי חודש מוצאות התרופות שפג תוקפןומועברות לדלי הייעודי.
 הרוקחת מבצעת בקרה במחלקות מידי שבועיים כנדרש .תוצאות הבקרות והדרישותלשיפור מפורטות ומתועדות בקלסר הרוקחת.
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 לרשות הרוקחת עומדת ספרות מקצועית עדכנית ,כולל רישיון לתוכנה באינטרנט,מדיק וספר חדש שנרכש לאחרונה בנושא פרמקולוגיה.
 במחלקות התרופות מאוחסנות בצורה נאותה .מתבצע מעקב ותיעוד טמפרטורה. מעקב אחר רמות תרופות בדם מתבצע כנדרש ומתועד בתיקי המטופלים. פנקס הסמים הכרוך קיים בכל מחלקה .מתבצעת ספירת מלאי הסמים בכל משמרתומתועדת בפנקס .העתק מרשם הסמים מתועד בתיק המטופל או בצמוד לדף הרישום
הרלוונטי בפנקס הסמים המסוכנים.
תחומים הטעונים תיקון ושיפור:
 הרוקחת השתתפה בהשתלמות לאחרונה ,אך לא בתחום הגריאטריה )פדיאטריה( .ישלדאוג שהרוקחת תצא בהקדם האפשרי להשתלמות בתחום הגריאטריה.
 הרוקחת עברה ומילאה יומני התערבות לכ 40%-מהמטופלים .יש לעבור בהקדםהאפשרי על כל תיקי המטופלים ולסיים למלא יומני התערבות ראשוניים לכולם.
 במחלקות ,יש לוודא שימוש במכתש חרס לכתישת התרופות למטופלים המקבלים הזנהבאמצעות  .PEGבמכתש העץ נוצרים חריצים ושקעים שבהם נאגרות שאריות תרופות
שונות.

סיכום תחזוקה :
יש לבדוק את החומה של מגרש החנייה ,ולקבל אישור ממהנדס שהינו בטיחותי.
יש להחליף מטף כיבוי אש במטבח המרכזי.
יש להחליף מדפי יבוש חלודים של כלי האוכל.
יש להחליף חלק מהכסאות.
יש להגביר תאורה בחלק מהחדרים.
יש לשפץ את מחלקת איריס )צבע ותיקוני רטיבות(.
יש להשלים חלקים בארגזי כיבוי האש.
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נספח ג'
תקן מול מצבה  -כוח אדם מקצועי  -רפואה סיעוד ומקצועות הבריאות
ל 168 -מיטות ברישוי ול 172-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

2.30
28.80
0.00
28.80
1.00
0.66
59.00
1.68
2.00
0.90
2.50
0.84
0.36
18.66

2.18
30.66
6.23
24.43
1.00
0.66
62.73
1.83
1.98
1.07
4.08
1.10
0.38
13.20

-0.11
1.86

-4.78
6.48

-4.36
0.00
0.00
3.73
0.15
-0.02
0.17
1.58
0.26
0.02
-5.46

-15.16
0.00
0.00
6.33
9.12
-1.00
19.16
63.35
30.95
5.55
-29.26

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 168 -מיטות ברישוי ול 172-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

1.00

0.00

0.00

1.49
1.15
1.00
1.00
4.60
7.50
0.77
0.41
1.49

1.60
1.00
0.50
1.00
4.80
7.50
0.77
0.00
2.00

0.11
-0.15
-0.50
0.00
0.20
0.00
0.00
-0.41
0.51

7.38
-13.04
-50.00
0.00
4.34
0.00
0.00
-100.00
34.22

 8חצרן/גנן שירות קנוי.
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נספח ד '
רמת איכות הטיפול
 0.00:מתאריך 02.09.2014:
ניקוד אחרון לפי בקרה אחרונה
59.50
ניקוד מותאם אחרון לפי בקרה אחרונה :
שיוך לפרוגרמה חדשה על פי הצהרת המוסד  :כן
זמן הרישוי טרם הבקרה הנוכחית  16:חודשים תאריך סיום הרשיון 01.10.2015 :
התאמת המחלקה לתשושי נפש לתנאי המכרז:כן
תאריך הבקרה 12.08.2015 :
התאמת המחלקה לתשושי נפש לתנאי המכרז לפי הבקרה הנוכחית  :כן SC

ניקוד

אמות מידה לרמת איכות הטיפול
סכום ציוני הבקרה

23.00

בריאות הסביבה

5.00

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

1.00

חת"ש צוות מעל  24שעות שנתיות

0.00

מומחיות רופא הבית

5.00

יועצים

8.00

נאמני נושא ועברו הכשרה כנדרש

0.00

הדרכה מרוכזת ב 2-תחומים לפחות

0.00

עיבוד נתונים בתחום  1לפחות

2.00

מנהל רפואי שהינו גריאטר

0.00

יש אישור למתן IV

2.00

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(

54.00
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