גירסה 00001:
תאריך ראשון הפצה לאינטרנט11.08.2016 :
תאריך אחרון הפצה לאינטרנט11.08.2016 :

דו"ח בקרה מיום 13.07.2016
במוסד :מוסד גריאטרי יוקרה יבניאל
בישוב :יבניאל ,מחוז צפון

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

האגף לגריאטריה

תאריך08.08.2016 :

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

סימוכין500039181 :

ד"ר נכבד/ה,
הנדון :סיכום הבקרה ב"מוסד גריאטרי יוקרה יבניאל" מיום 13.07.2016
מצ"ב דו"ח הבקרה שנערכה במוסדכם ,ביום .13.07.2016
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 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  ,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 נועה די-קסטרו ,רופאה נפתית ,לשכת בריאות נפת כנרת.
ד"ר פנטופל יבגניה ,גריאטרית מחוזית ,לשכת בריאות צפון מחוז צפון.
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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דו"ח הבקרה
תאריך08.08.2016 :
מוסד גריאטרי יוקרה יבניאל ) ( 237L3
סמדר יבניאל
תאריך הבקרה13.07.2016 :

סימוכין500039181 :

.1

בתאריך  13.07.2016נערכה 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 פנטופל יבגניה ,גריאטרית מחוזית  -מחוז צפון.
* רפואה
* טיפול סיעודי

-

גברת גלוזמן אירה ,אחות מפקחת ארצית -אגף לגריאטריה.

* תזונה

-

גברת לבונסקי סיגלית ,מרכזת תחום בקרה אגף לגריאטריה.

* פיזיותרפיה

-

גברת ענת צח ,מרכזת תחום בקרה אגף הגריאטריה.

* ריפוי בעיסוק

-

גברת רבינוביץ שרית ,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.

* בריאות הסביבה

-

מר רודשטיין גריגורי ,סגן מפקח ארצי לבריאות הסביבה.

* רוקחות

-

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

כללי:
בית החולים פועל מאז שנת  2001ושוכן בשטח גדול ,הכולל עצי נוי ,מרחבי דשא,
לובי מפואר ,חדר משפחות ,בית כנסת ופינות ישיבה .לבית החולים תעודת כשרות.
אישור כיבוי אש בתוקף עד  .19.10.16בית החולים פועל על פי נהלי האגף
לגריאטריה בנושא חיסון עובדים .כמו כן קיים נוהל למניעת זיהומים ,אך יש
לשפר תהליכי עבודה בתחום ולדאוג ליישום הנוהל במחלקות .הבקרה נערכה מדגמית
במחלקות סיעודיות ב' ו -ג' ובמחלקה לתשושי נפש ב'.
לבי"ח רישיון ל 168 -מיטות מהן:
סה"כ מיטות במח' סיעודיות108 :
סה"כ מיטות במח' תשושי נפש60 :
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תאריך08.08.2016 :

מוסד גריאטרי יוקרה יבניאל ) ( 237L3
סמדר יבניאל
תאריך הבקרה13.07.2016 :

סימוכין500039181 :

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
35
36
35
36
35
36
28
30
28
30
161
168

מס'
סיעודיים

מס'
תשושי
נפש

מס'
סיעודי
מורכב

בבי"ח
מס'
מס'
שיקומים תשושים כללי

35
35
35

105

28
28
56

0

0

סה"כ שהו במחלקות  161מאושפזים בפועל.
להלן תמהיל המאושפזים לפי הגורמים המממנים הבאים:
 142מטופלים במימון משרד הבריאות.
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מוסד גריאטרי יוקרה יבניאל ) ( 237L3
סמדר יבניאל
תאריך הבקרה13.07.2016 :

תאריך08.08.2016 :
סימוכין500039181 :

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.19.10.2016 :

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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מוסד גריאטרי יוקרה יבניאל ) ( 237L3
סמדר יבניאל
תאריך הבקרה13.07.2016 :

תאריך08.08.2016 :
סימוכין500039181 :
נספח א'

הערכת הבקרה לפי תחומים
)(6
טוב מאוד
94-100

)(5
כ.טוב מאוד
87-93

רפואה

X

סיעוד
X

תזונה
פיזיותרפיה

)(4
טוב
80-86
X

X
X

ריפוי בעיסוק

X

עבודה סוציאלית
X

בריאות הסביבה
רוקחות

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

X
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מוסד גריאטרי יוקרה יבניאל ) ( 237L3
סמדר יבניאל
תאריך הבקרה13.07.2016 :

תאריך08.08.2016 :
סימוכין500039181 :

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 סיעודי עם חמש מחלקות :שלוש מחלקות סיעודיות
ושתי מחלקות תשושי נפש .הבקרה הנוכחית הינה בקרת פתע .בהגיענו למוסד,
במחלקות נמצאו שני רופאי בית והמנהל הרפואי הגיע בהמשך.

כוח אדם:
המנהל הרפואי ,הינו מומחה ברפואת משפחה וגריאטריה ,נכנס לתפקיד לפני כחודש,
ב ,14.06.2016 -עובד במוסד  12שעות בשבוע .בנוסף ,במוסד עובדים שני רופאי
בית ,שאינם מומחים ,בהיקף כולל של  93שעות בשבוע .יועץ גריאטרי מגיע למוסד
פעמיים בחודש .קלינאי תקשורת עובד סך הכל  16שעות בחודש.

החוזקים בעבודת הרפואה:
כללי
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מוסד גריאטרי יוקרה יבניאל ) ( 237L3
סמדר יבניאל
תאריך הבקרה13.07.2016 :

תאריך08.08.2016 :
סימוכין500039181 :

* קיים נוהל פנימי וועדה למניעת זיהומים .פעם אחרונה התכנסה הוועדה ב04.07.2016
* ייעוצים גריאטריים מפורטים ומתועדים.

כוח אדם
* צוות הרופאים מגובש ומקצועי.

רופא בית
* מורגשת שאיפת הצוות הרפואי לשיפור תהליכי עבודה.
* צוות הרופאים מכיר היטב את המטופלים ובעיותיהם.

איכות הרשומה בקבלה הרפואית של המטופל
* רשומה רפואית מתועדת בתוכנת מחשב.

תחומים הטעונים תיקון ושיפור:
כללי
* יש להכיר עדכונים בנהלים של אגף לגריאטריה ולהקפיד על יישומם.
* מומלץ השתתפות רופא/ה בוועדה למניעת זיהומים.

עבודת המנהל הרפואי
* מומלץ למנהל הרפואי לבנות תוכנית הדרכה מוסדית בתחומים גריאטריים.
* מומלץ למנהל הרפואי לבצע ביקורים משותפים עם רופאי בית.
* מומלץ למנהל הרפואי להשתתף בשיחות עם מטופלים ובני משפחתם.

קשר עם משפחות
* בשיחת תיאום ציפיות עם מטופלים או בני משפחתם יש להקפיד לקיים דיון בנוגע למצבי סוף החיים והנחיות
מקדימות.

איכות הרשומה בקבלה הרפואית של המטופל
* יש להקפיד על סדר אבחנות ,כגון ,אבחנות גריאטריות ,כרוניות ,חריפות ולעדכן אותם.
* בקבלה רפואית יש להקפיד לציין מצב חיסונים לפני אשפוז במוסד.

מעקב רפואי שוטף
* יש להרחיב התייחסות לריבוי תרופות .מומלץ להפנות מטופל/ת עם ריבוי תרופות ליעוץ גריאטרי.
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מוסד גריאטרי יוקרה יבניאל ) ( 237L3
סמדר יבניאל
תאריך הבקרה13.07.2016 :

תאריך08.08.2016 :
סימוכין500039181 :

הוראות רפואיות והוראות למתן תרופות
* יש להקפיד לתת טיפול תוך ורידי לפי נוהל רוחב ) 0.5.4הערה חוזרת(.

בדיקה תקופתית אחת ל  3 -חודשים
* יש לשפר דיון בסיכום בדיקות תקופתיות יזומות .יש להתייחס לשינוי במצב תפקודי וקוגניטיבי תוך ראיה
גריאטרית כוללנית ,לקיים דיון ולבנות תוכנית טיפול עדכנית.

פעילות צוות רב מקצועי במחלקה
* בישיבות צוות רב מקצועי יש להגדיר מטרת הדיון ,בסיכום הישיבה יש לבנות תוכנית טיפול בהתאם לבעיות
המטופל ולמנות אחראי על יישום התוכנית שנקבעה בסיכום.

דו"ח אירוע חריג
* לאירועים ,כגון טעות ברישום מינון תרופות ,יש להתייחס כאירוע חריג .בתיק אחד נמצאה טעות במינון
אנטיביוטיקה,לא נגרם נזק למטופלת .מומלץ לבנות נוהל פנימי לניהול סיכונים.

רפואה מונעת ורפואה פליאטיבית
* יש לוודא מתן חיסונים לצוות המוסד בהתאם לתפקידים ,לרבות לצוות רפואי.
* יש לבנות תוכנית לטיפול פלאטיבי במעורבות הצוות הרפואי.
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מוסד גריאטרי יוקרה יבניאל ) ( 237L3
סמדר יבניאל
תאריך הבקרה13.07.2016 :
* טיפול סיעודי:

תאריך08.08.2016 :
סימוכין500039181 :

80%

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

תיאור כללי:
הצוות הסיעודי ממשיך ביישומם של הפרויקטים בניהול וועדות מקצועיות שהוקמו
בשנים קודמות .ביניהם ,הועדה לניהול סיכונים ,ועדת זיהומים ,פרויקט תקשורת
מרחוק עם בני המשפחה של המטופלים המתגוררים בחו"ל .השנה הוחל בהובלת פרויקט
רב-מקצועי בנושא מניעת נפילות .במוסד נערכת פעילות על ידי נאמני נושא בשני
תחומים :מניעת זיהומים ומניעה וטיפול בפצעים .כל נאמני התחום עברו הכשרה
כנדרש על ידי משרד בריאות .במועד הבקרה לא הוצגו נתונים בגין תכנית עבודה
מובנית ועיבוד נתונים בלפחות אחד מהתחומים בהם נעשית עבודה של נאמני נושא.
נכון למועד הבקרה ,במוסד אושפז מטופל אחד נשא חיידק עמיד ,דווח על שלושה
מטופלים הסובלים מפצעי לחץ בדרגה  .IIIביום הבקרה ,האווירה במחלקות הייתה
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ביתית ונעימה ,רוב המטופלים הורדו מהמיטות וישבו בלובי המחלקתי ,נערכה
פעילות מוזיקאלית והתעמלות
קבוצתית .לאור הליקויים הרבים שנמצאו במהלך הבקרה ,מומלץ לפעול לשיפור
תהליכי העבודה ברמה המוסדית ולהקפיד על פיקוח ובקרה על איכות
העשייה הסיעודית ברמת השטח .לציין ,כי קיימת שונות משמעותית באיכות הטיפול
הסיעודי בין המחלקות השונות במוסד.

כוח אדם:
אחיות  -על פי התקינה הנדרשת.
מטפלים  -על פי התקינה הנדרשת.
יש לפעול להפחתת משמרות כפולות והשעות הנוספות המבוצעות ע"י הצוות הסעודי.
כיום התקינה הנדרשת מושגת באמצעות ריבוי משמרות כפולות וביצוע שעות
נוספות.

החוזקים בעבודת הטיפול סיעודי:
כללי
* הצוות הסיעודי במחלקות מגלה היכרות טובה עם מצבם הבריאותי ,תפקודי והבעיות הסעודיות של המטופלים.

שמירת שלמות העור
* ההחלטות בדבר הטיפול מתקבלות בביקור חודשי משותף של רופאים ,נאמן תחום פצעים ואחיות אחראיות
מחלקה ליד מיטת חולה ,תוך דיון משותף ושקילת חלופות טיפוליות.

מניעת זיהומים
* השנה ,בשיתוף והנחיית משרד הבריאות ,מלא המאמץ של הצוות הסיעודי הבכיר הושקע במיפוי מצב הזיהומי
וחיסונם של כלל העובדים במוסד .בדיקת הנישאות וחיסונם של העובדים החדשים מהווים תנאי מחייב מקדים
לקליטתם לעבודה במוסד.

תחומים הטעונים תיקון ושיפור:
כללי
* יש לפעול לקידום גישה פליאטיבית בכל מחלקות המוסד ,במיוחד במקרים בהם המטופלים סובלים ממחלות
חשוכות מרפא ו/או מוגדרים כמטופלים סופניים .יש לדאוג להכשרת הצוות המטפל בתחום הטיפול הפליאטיבי.
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תכנית טיפול בקבלה לאשפוז
* יש להרחיב את תכניות הטיפול ולכלול בהן התערבות טיפולית בבעיות סיעודיות מרכזיות .לא נמצאה התייחסות
מספקת לאי-שקט קשה ,כאב ,ירידה/עליה במשקל ,אי-הורדה מתמשכת של המטופלים מהמיטה וכ"ד.

מעקב סיעודי
* יש להקפיד על הלימה בין מצבם התפקודי של המטופלים בפועל לבין תיעוד מצבם ברשומה .לדוגמה ,ברשומת
המטופלת שנמסר לגביה ,כי היא מרותקת למיטה ,בשל כאבים קשים בעקבות שבר בצוואר הירך ,ציון אומדן כאב
במשך מספר חודשים היה  1בלבד.
* יש לציין סיבות לאי-הורדתם של המטופלים מהמיטה.
* יש להקפיד לעקוב בכל משמרת אחרי מטופלים שמצבם אינו יציב ו/או סובלים מבעיה חריפה ו/או קיימת לגביהם
הנחיה להמשך מעקב ודיווח .לא נמצא מעקב רציף אחרי מטופל באי-שקט ,מטופלים הסובלים ממחלה חריפה
ומקבלים טיפול אנטיביוטי תוך ורידי ,אחרי אירועי חריג וכד'

תרופות
* יש להקפיד על מתן טיפול דרך הוריד ע"י אחיות מוסמכות בלבד .יש להקפיד על נוכחות אחות מוסמכת וניטור
מצב המטופל בכל המשמרות ,לאורך כל ימי התכנית של מתן הטיפול )נוהל רוחב  ,0.5.4משרד הבריאות(.
* יש להבטיח חלוקת תרופות ותיעוד ברשומות כנדרש .בקרדקס תרופות נמצא אישור אחות על חלוקת התרופות
במועדים שונים במשך היום ,בטרם חלוקתם למטופלים בפועל .נצפה ניסיון להעלים את הרישום הלא תקני
באמצעות מחיקה עם טיפקס.
* יש להקפיד על אחסון משחות/חומרים טיפוליים הנמצאים בשימוש המטופלים סגורים ,עם ציון שם התכשיר
ותאריך פתיחתו .נמצאו תכשירים לטיפול בעור פתוחים וללא ציון של הנתונים הנדרשים.
* יש לפעול לסימון ולפתוח מנגנונים להבטחת התהליכים למתן תרופות בנות סיכון )חוזר מנהל רפואה .(41/2013

הבטחת הסביבה
* יש להקפיד על נעילת מעצורים בכיסאות גלגלים ובכורסאות גריאטריות בעת ביצוע מעברים של מטופלים.
* יש להבטיח תרגול וריענון תקופתי של הפעלת מכשירים חיוניים לביצוע החייאה בקרב האחיות.
* יש להבטיח קיום אמצעי אוריינטציה למטופלים עם ירידה קוגניטיבית במחלקות לתשושי נפש.

תקשורת
* יש לכנס ישיבות צוות רב-מקצועי לדיון במטופלים שחל שינוי במצבם או במטופלים הסובלים מבעיה חריפה
הדורשת התערבות רב -מקצועית ,כגון בנוגע למטופל באי-שקט והרחקה ממטופלים אחרים במחלקה ,בנוגע לצורך
באיזון כאב והישארות במיטה של מטופלת לאחר שבר בצוואר הירך.

הפרשות
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* יש לבנות תכנית למניעת עצירות ,הכוללת הצעות לחלופות לטיפול התרופתי ולתעד את יישומה ברשומת
המטופל.

היגיינה אישית ולבוש
* יש להקפיד על סימון פריטים אישיים הנמצאים בשימוש המטופלים.
* יש להקפיד על טיפול נאות בשיניים תותבות של המטופלים .נמצאו שיניים תותבות מלוכלכות ,עם שאריות מזון
ומשקעים ,מושרות במים עכורים.

הדרכה והערכת הצוות
* יש לפעול לבניית נהלי המוסד בהתאם לנוהלי משרד הבריאות .במועד הבקרה לא הוצגו הנהלים הנדרשים,
לדוגמה ,נוהל הזנה אנטרלית ,טיפול בכף רגל סוכרתית ,טיפול אישי במטופל ,תרופות בנות סיכון ועוד.
* יש להקפיד על הטמעה וריענון שנתי של נהלים על ידי הצוות הסיעודי .נמצא כי הטמעת הנהלים מתבצעת בקרב
עובדים חדשים בלבד ,בקבלתם לעבודה .משנת 2014-לא בוצע ריענון נהלים שנתי בקרב כלל הצוות הסיעודי
במוסד.

טיפול בכאב
* יש להשתמש בכלי אומדן מתאים לחולים מתקשרים ולא מתקשרים ולציין ברשומות את כלי האומדן הנבחר .נמצא
כי נעשה שימוש ב VAS-עבור כל המטופלים במוסד ,כולל המטופלים הלא מתקשרים.
* יש להבטיח רצף המעקב למטופלים הסובלים מכאב חריף/כרוני .לדוגמה ,לא נמצאה התייחסות מתמשכת לכאב
לאחר נפילה וחבלה.
* יש להקפיד על מעקב אחרי השפעה של תכשירים משככי כאבים תוך זמן סביר )חצי שעה עד שעתיים( מהטיפול.
נמצא ,כי מעקב חוזר בחלק מהמקרים בוצע חמש שעות ואף יותר מהטיפול.
* יש להתייחס לרמת הכאב בדו"חות אירוע חריג.

מניעת זיהומים
* יש לשפר את תהליכי העבודה בתחום מניעת זיהומים .במספר תצפיות שבוצעו במהלך הבקרה נצפה  ,כי הצוות
הסיעודי לא מקפיד על שימוש בציוד מיגון ולא מקפיד על רחיצת/חיטוי ידיים אחרי טיפול במטופלים.
* יש לבצע תצפיות על רחיצת ידיים בקרב הצוות המטפל ,לבנות תכנית שיפור ברמה המוסדית.
* יש להשליך את מוצרי ספיגה מלוכלכים לכלי איסוף ולא על הרצפה ,כפי שנצפה במועד הבקרה.
* יש להשתמש במדי חום חד פעמיים או אישיים לכל המטופלים .נמצא כי במחלקה סיעודית ב' נעשה שימוש במד
חום רקטאלי מחלקתי ,ללא הקפדה על תנאים היגייניים נאותים לשימורו.
* יש להקפיד על המצאות סבון אנטיבקטריאלי בחדר של מטופל נשא .CRE
* יש להקפיד על המצאות מגבות נייר לניגוב ידיים בכל חדרי שירותים וליד כל כיור במחלקה .נייר לניגוב ידיים לא
נמצא אפילו אצל המטופל בבידוד מגע .שימוש במגבות בד אינו עונה להנחיות של משרד הבריאות.
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* יש להחליף את השקיות להזנה אנטראלית כל  24שעות .במהלך הבקרה ,במחלקה סיעודית ב' נצפו שקיות הזנה
מלוכלכות עם שאריות מזון קרוש ,שלא הוחלפו במשך  4ימים.
* יש להקפיד על שמירת פתחים ופיות של השקיות להזנה אנטראלית סגורים ומכוסים על ידי המכסים .במחלקה
סיעודית ב' )רקפת( נמצאו שקיות הזנה עם פיות חיבור לצנתרי  PEGגלויות ,לא מכוסות על ידי מכסים.
* יש להבטיח שימוש בטיחותי בכלי איסוף לפסולת מזוהמת .במועד הבקרה נצפו כלי איסוף מלאים על גדותיהם,
עם פריטי פסולת מזוהמת בולטים החוצה.

זכויות החולה
* יש להקפיד על הסבר למטופל בנוגע לפעילויות ,בהן הוא מקבל סיוע מהצוות המטפל .במהלך תצפית על השכבת
מטופל במיטה נצפה ,כי שני המטפלים המעורבים בטיפול לא פנו ולא דברו עם המטופל ,לא הסבירו לו על
הפעילויות המבוצעות עבורו.
* יש להגיש סכו"ם מלא למטופלים הרלוונטיים .בתצפיות שבוצעו במחלקות שונות במוסד ,נצפה ,כי הסכו"ם המלא
לא הוגש גם למטופלים צלולים עם יכולת תנועתית המאפשרת שימוש בטיחותי ויעיל בסכו"ם.
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89%

הבקרה בתחום התזונה כללה את הנושאים הבאים:
כללי
כח אדם
 איכות ובטיחות המזוןבדיקתהתפריט השבועי  -רישום מול יישום
 גודלי מנה/גיוון רשומות מחלקתיות הגשת ארוחות צהריים  -תצפית התנהלות הטיפול התזונתי למטופלחדש  -תיעוד ברשומה התזונתיתהטיפול התזונתי למטופל במצבתזונתי לא תקין  -תיעוד ומעקב
התנהלות
 -יישום והלימה

תיאור כללי:
המטבח המרכזי מבשל את כל הארוחות.

כוח אדם:
במהלך השנה האחרונה הדיאטנית הקבועה יצאה לחופשת לידה ובמקומה עבדה דיאטנית
מחליפה שעזבה כחודש לפני שהדיאטנית הקבועה חזרה לעבודה.
הדיאטנית הקבועה מנוסה בתחום הגריאטריה עובדת  35ש"ש בפריסה שבועית של ימים
א'-ה'.

החוזקים בעבודת התזונה:
כללי
* נשמרה יציבות בתחום התזונה למרות שינויי כח אדם.
* בולטת נוכחות הדיאטנית בקידום פרוייקטים רב מקצועיים.
* קיימת תכנית עבודה שנתית מפורטת.

רשומות מחלקתיות
* הדיאטנית שותפה פעילה בפרוייקט לרווחת המטופלים "סיבה למסיבה".
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תאריך08.08.2016 :
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תחומים הטעונים תיקון ושיפור:
איכות ובטיחות המזון
* יש לתעד תהליכי עבודה מול מערך המזון בכלל כולל ישיבות ובפרט במעקב ויישום אחר החלטות ,שינויים שנעשו
או שינויים שלא צלחו.

בדיקת התפריט השבועי  -רישום מול יישום
* על פי התפריט לא ניתן להבין איזו מנת בשר נטחנה )המנה הרכה או הרגילה( עבור מטופלים אוכלי מזון במרקם
טחון .
* בארוחת ערב אין גיוון מספק בסוגי הגבינות על פי נספח .500-8
* יש לשנות את התפריט השבועי בהתאם לעידכונים אחרונים בנהלי תזונה.

רשומות מחלקתיות
* הדרכות :לבצע הדרכות בנושאים שונים לצוות חדש במחלקות כולל הדרכת צוות המטבח על תהליכי טחינת המזון
)הוספת נוזלים וגודלי מנה(.

התנהלות הטיפול התזונתי מטופל חדש  -תיעוד ברשומה התזונתית
* בכל ההערכות התזונתיות ,לתעד שיחה עם מטופל או בני משפחתו תוך חודש מהקבלה.

התנהלות הטיפול התזונתי מטופל במצב תזונתי לא תקין  -תיעוד ומעקב
* לוודא התאמה בין מטרות הטיפול לתכנית טיפול ולעקוב אחר יישום תכנית הטיפול בתדירות המתבקשת.
* יש לסכם ולתעד מסקנות מישיבת צוות רב מקצועי.

הערות לסיכום:
בתחום התזונה חלו שינויים בכח האדם ,למרות שינויים אלו הדיאטניות בשיתוף
ההנהלה,כולל צוות מערך המזון וצוותי המחלקות,הצליחו לשמור על עבודה שוטפת
ברמה טובה.
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מוסד גריאטרי יוקרה יבניאל ) ( 237L3
סמדר יבניאל
תאריך הבקרה13.07.2016 :
* פיזיותרפיה:

תאריך08.08.2016 :
סימוכין500039181 :

94%

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

כוח אדם:
בבית החולים עובדים שלושה פיזיותרפיסטים בהיקף משרה של  72ש"ש.
לעזרתם עובדת כוח עזר בהיקף של  19ש"ש .השירות ניתן בימים א'-ה' בשעות
הבוקר ואחר הצהרים ובימי ו' בשעות הבוקר.

החוזקים בעבודת הפיזיותרפיה:
פרופיל המטופלים במוסד
* אחוז המטופלים בפיזיותרפיה מתוך כלל המאושפזים ,גבוה .תדירות טיפולים שבועית ממוצעת 1-3 :טיפולים
בשבוע.

ארגון השרות
* מנהל השירות ותיק ומנוסה בתחום הגריאטריה.
* השירות מנוהל באופן יעיל ומקצועי .העבודה מתנהלת על פי תוכנית עבודה שבועית וקיימת חלוקת אחריות על
המחלקות.
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סמדר יבניאל
תאריך הבקרה13.07.2016 :

תאריך08.08.2016 :
סימוכין500039181 :

* ישיבת צוות הפיזיותרפיה מתקיימת ומתועדת אחת לחודש.
* התקשורת בצוות הפיזיותרפיה מתועדת ביומן ,המשמש מחברת קשר.

אבחון פיזיקלי
* הערכה מלאה בפיזיותרפיה נערכת לכל מטופל בשבוע הראשון לאשפוזו בבית החולים.

טיפול בקבוצה
* בכל מחלקה ניתן טיפול בקבוצה .בנוסף לכך במחלקת תשושי הנפש מתקיימת קבוצת ריקודים .תדירות
הקבוצות ומספר המשתתפים בהם ,אופטימלי.

מעקב פיזיקאלי ותיעוד הערכה תקופתית
* הערכה חוזרת בפיזיותרפיה מתקיימת במועד ומתועדת ברשומות המטופל כנדרש.

טכנולוגיה לישיבה וניידות
* מנהל השירות מעורב בהמלצה והזמנת ציוד בהתאם לצרכי המאושפזים.
* למחלקת תשושי הנפש נרכשו השנה מספר כסאות רגילים.
* הציוד לישיבה וניידות מגוון ,הפיזיותרפיסטים עושים שימוש נרחב באביזרי עזר לישיבה לנוחיות ובטיחות
המטופלים.

הדרכה ,השתלמות ותקשורת בין צוותית
* הדרכות לעובד חדש מתקיימות באופן קבוע ומתועדות כנדרש.
* מתקיימות הדרכות תדירות לכלל הצוות בבית החולים .ההדרכות מתועדות כנדרש.
* שרות הפיזיותרפיה שותף בפרוייקטים רב מקצועיים לשיפור איכות הטיפול הניתן למטופלים.

תנאים פיזיים
* בבית החולים שני חדרי פיזיותרפיה לטיפול במאושפזים.

תחומים הטעונים תיקון ושיפור:
טיפול בקבוצה
* להשתמש במדדים מובנים ומוגדרים לבחירת מטופלים בקבוצה.

טכנולוגיה לישיבה וניידות
* להתאים את כסאות הגלגלים/כסא ושולחן האוכל לצרכים התפקודיים של המטופל.
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מוסד גריאטרי יוקרה יבניאל ) ( 237L3
סמדר יבניאל
תאריך הבקרה13.07.2016 :

תאריך08.08.2016 :
סימוכין500039181 :

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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סמדר יבניאל
תאריך הבקרה13.07.2016 :
* ריפוי בעיסוק:

תאריך08.08.2016 :
סימוכין500039181 :

91%

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

כוח אדם:
ריפוי בעיסוק :מרפאה בעיסוק אחת ,בעלת ותק מקצועי ,עובדת חמישה ימים בשבוע
בשעות הבוקר ויום אחד בשבוע בשעות אחר הצהריים ,סה"כ  36ש"ש.
תעסוקה 7 :מדריכות תעסוקה ,עובדות בחלקיות מישרה שונות ,בשעות הבוקר ואחר
הצהריים ,סה"כ  111שעות תעסוקה שבועיות .חלק מהצוות ותיק וחלק מהצוות חדש
והתקבל לאחרונה.

החוזקים בעבודת הריפוי בעיסוק:
כללי
* השירות מסודר ומאורגן .קיימת חלוקת אחריות ברורה בצוות.

הערכה בקבלת מטופל  -קבלת מטופל חדש ע"י מרפא/ה בעיסוק
* מתבצע כנדרש.

הערכת מעקב בקבלת מטופל
* מתבצע כנדרש  ,תוך התייחסות לרצף הטיפולי במטופל.
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סמדר יבניאל
תאריך הבקרה13.07.2016 :

תאריך08.08.2016 :
סימוכין500039181 :

ישום תכנית הטיפול
* מספר רב של התערבויות טיפוליות מתקיימות בהתאם לצורכי המטופלים ושיקול דעת מקצועי.
* הטיפולים כוללים התערבויות פרטניות ,מגוון קבוצות קוגניטיביות ותפקודיות ,התאמות אביזרי עזר וסדים.
* כמו כן ,המרפאה בעיסוק מעורבת ומקדמת פרוייקטים רבים רב מקצועיים.
* פרוייקטים אלה כוללים פעילויות שוברות שיגרה בתשושי נפש ,שיחות סקייפ ופייסבוק של המטופלים ובני
המשפחה ,קבוצות תמיכה ועוד.
* ראוי לציון כי מושקעים משאבים רבים בפיתוח והבנייה של תחום התעסוקה והפנאי בבית החולים והדרכת הצוות.

פעילות בתעסוקה
* פעילות התעסוקה נעשית בפריסה שבועית של שישה ימים בשבוע בשעות הבוקר ואחר הצהריים.
* הפעילות מגוונת ,עשירה ומותאמת לרצונות ויכולות המטופלים.
* הפעילות כוללת מגוון קבוצות כולל אקטואליה ,מוסיקה ,תנועה יצירה וכד' והפעלות פרטניות.
* מתקיימת פעילות גם עם מפעיל במוסיקה ושילוב מתנדבים מהקהילה.
* מתקיימות מגוון הפעלות שוברות שיגרה ,וקיימת התייחסות לחגים ,אירועים וימי הולדת.

תנאים פיזיים וסביבה
* קיים מכון ריפוי בעיסוק במשותף עם חדר פיזיותרפיה.

הדרכה ותקשורת
* המרפאה בעיסוק משתתפת בישיבות צוות רב מקצועי ושותפה בועדות מוסדיות ,קיים תיעוד כנדרש.
* הצוות מקפיד לצאת לימי עיון ,קורסים והשתלמויות בעידוד הנהלת המוסד.
* בשנה האחרונה יצאה המרפאה בעיסוק לקורס רכזת נגישות .נעשה תכנוון ראשוני לגבי קידום התחום במוסד.

תחומים הטעונים תיקון ושיפור:
כללי
* יש להבנות נהלים פנימיים לשירות ,ולפעול להטמעתם בשטח ,בקרב הצוות.
* חשוב לחדש ולהרחיב נהלי רוחב פנימיים במוסד -עם התיחסות לתחום הריפוי בעיסוק במגוון תחומים כגון תחום
מניעת זיהומים ושימוש באמצעים להגבלה פיזית של מטופלים.
* יש לפעול להטמעת נהלי הרוחב בשטח.

ישום תכנית הטיפול
* מומלץ להמשיך ולפתח פעילויות מותאמות שפתית ותרבותית לאוכלוסייה .לדוגמא :קבוצות לדוברי רוסית ,שומרי
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מוסד גריאטרי יוקרה יבניאל ) ( 237L3
סמדר יבניאל
תאריך הבקרה13.07.2016 :

תאריך08.08.2016 :
סימוכין500039181 :

מסורת ,פעילויות מותאמות למגדר וכד'.

פעילות בתעסוקה
* יש לפעול להרחבת פעילויות התעסוקה המתקיימות במרפסות במחלקות לתשושי נפש .כמו כן יש לעודד את
המטופלים לצאת גם לפעילות "חופשית".
* יש להנגיש את הסביבה במרפסות לתשושי נפש כך שתאפשר ותעודד פעילות.
* יש לוודא קירוי מתאים שיאפשר פעילות בחוץ גם במזג אוייר חם/קר.

ציוד ואביזרים
* לרכוש טאבלטים ,אוזניות ,מכשירי  MPואמצעים טכנולוגים נוספים שיאפשרו הרחבת הפעילויות עם המטופלים.
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מוסד גריאטרי יוקרה יבניאל ) ( 237L3
סמדר יבניאל
תאריך הבקרה13.07.2016 :
* עבודה סוציאלית:

תאריך08.08.2016 :
סימוכין500039181 :

78%

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:
המרחבים הציבוריים במוסד מרווחים ונעימים ,ומצויים בהם פינות ישיבה
למטופלים ולבני המשפחה .יחד עם זאת ,המרפסות החיצוניות אינן מצויידות כראוי
לארוח משפחות.
גם חדרי המטופלים אינם מאובזרים באמצעים לשמירה על הפרטיות.

כוח אדם:
כח אדם בשרות הסוציאלי  -ללא שינוי מהבקרה האחרונה .עו"סית בעלת תואר ראשון
בעבודה סוציאלית ,הכשרה מגוונת בתחום הגריאטריה ,ותק מקצועי  25שנים ,ותק
מוסדי  3שנים .עובדת  40ש"ש .בשנה האחרונה השתתפה בשלושה ימי עיון מקצועיים
בתחום הטיפול בתשושי נפש .עו"ס בעל תואר שני בעבודה סוציאלית קלינית ,עם
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נסיון רב בעבודה אך ללא כל הכשרה בתחום הגריאטריה ,ותק מקצועי  25 -שנים,
ותק מוסדי  2 -שנים .עובד  24ש"ש .סך היקף התקינה הכולל  64 -ש"ש.

החוזקים בעבודת העבודה סוציאלית:
כללי
* אחת לשבוע מקבלים מטופלים דוברי רוסית עיתונים בשפה הרוסית.

פעילות העו"ס בתחום הקבוצתי והקהילתי
* העו"ס ליוותה פעילות קבוצתית למטופלים שהתמקדה בדמיון מודרך והונחתה ע"י עובדת תעסוקה עם הכשרה
בתחום.
* הוצגה תכנית לקבוצת תמיכה לבני משפחה בהנחיית מנחה חיצונית .העו"ס משתתף בהכנת התוכנית למפגשים.

פעילות העו"ס בנושא "חוק זכויות החולה"
* הורחבה הפעילות לבדיקת הצורך במינוי אפוטרופוס לכל המטופלים בכל המחלקות.
* כמו כן ,העו"ס מיידע את המטופלים והמשפחות בנושא יפוי כח לטיפול רפואי.

פעילות העו"ס בתחום זקנים נפגעי התעמרות
* העו"ס שותפה להדרכת הצוות במניעת נפילות וארועים חריגים.

טיפול תומך במטופל ובמשפחה
* מתבצעים ביקורים ע"י העו"ס אצל מטופלים המאושפזים בבתי חולים כלליים.

עבודת הצוות הרב מקצועי
* נערכים דיונים כנדרש בשינוי סטאטוס תפקודי של המטופל.
* נערכים דיונים ייחודיים להגבלות פיזיות בהשתתפות כל הצוות הרב-מקצועי.
* העו"ס שותפה לדיונים בוועדות לניהול סיכונים וארועים חריגים.

תחומים הטעונים תיקון ושיפור:
קבלת מטופל והסתגלות
* להקפיד על תיעוד המעקב אחר הסתגלות המטופל ומשפחתו למחלקה.

פעילות מקצועית של העובד הסוציאלי
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* ליזום בניית נהלים פנימיים מותאמים לתכני העבודה של העו"ס ,כגון :טיפול בתלונות ,פטירה ,ועוד )הערה
חוזרת(.

פעילות העו"ס בתחום הקבוצתי והקהילתי
* יש להרחיב הפעילות לאיתור וגיוס מתנדבים מן הקהילה.

פעילות העו"ס בנושא "חוק זכויות החולה"
* לוודא שימוש באמצעים לשמירת פרטיות המטופל בעת הטיפול בו .כיום אין אמצעים מותאמים בחדרי המטופלים
)הערה חוזרת מזה מספר בקרות(.
* יש לרכז/לעדכן רישום בנושא הטיפול בגימלת דמי כיס.
* למנות אחראי לטיפול בתלונות ולתעד תהליכי התערבות )הערה חוזרת(.

פעילות העו"ס בתחום זקנים נפגעי התעמרות
* לשפר המעקב אחר יישום החלטות בדיוני הוועדה המוסדית )הערה חוזרת(.
* יש לשקול דיונים בנפילות במסגרת הוועדה המוסדית.

טיפול בניצולי שואה
* להעלות מודעות הצוות הרב מקצועי לצרכים הייחודיים של מטופלים ניצולי שואה.

עבודת הצוות הרב מקצועי
* לקיים ישיבת צוות רב מקצועי על מטופל חדש בתדירות הנדרשת  -עד חודש מקליטתו במוסד.

הבטחת תנאים לעבודת העובד/ת הסוציאלי/ת
* יש לאפשר לעו"ס הכשרה בתחום הגריאטריה )הערה חוזרת(.

ניהול מידע ומעקב  -רשומת מטופל
* להקפיד על תיעוד מפגש ראשון עם המטופל ועם משפחתו בקליטתו למוסד.

ניהול מידע ומעקב  -תיק אפוטרופסות
* לוודא המצאות צו מינוי לאפוטרופוס בתיק המטופל.

הערות לסיכום:
יש לציין כי קיימת שונות בתפקוד שני העו"סים .רצוי לגבש דפוסי עבודה
אחידים .כמו כן ,להתייחס להערות הבקרה החוזרות על עצמן שוב ושוב ,ולטפל בהן
בכובד ראש.
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85%

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 וכביסה
הדברה
חדרי טיפולים למקצועות הבריאות/פיזיותרפיה
הכנה לשעת חרום
אספקת מזון למחלקות ,חלוקתו וחדר אוכל
רישיונות עסק ו"רישיון היצרן" של ספקי מזון
קבלת מזון ומוצריו ,אחסונו והעברתו
הכנת מזון ,בישול ,עמדות עבודה ומדורים במטבח
-

תיאור כללי:
א .כללי:
במהלך הבקרה נבדקו פונקציות משותפות במוסד ובמחלקות סיעודית ב' )יסמין(
ותשושי נפש א'.
בבית החולים לא מועסק מב"ס )ממונה בריאות הסביבה( ,אשר תפקידו לבדוק קיום
ביצוע ההנחיות למוסדות רפואה ,בין השאר בנושאים :דרישות למערכות אספקת מים,
מניעת מחלת לגיונרים ,מערך מזון ועוד .לאחרונה הוחלף מנהל אחזקה של המוסד.
המנהל החדש עובד קרוב לחודש ימים ועדיין אינו מכיר מערכות שרברבות של המוסד
ודרישות משרד הבריאות .יש לציין את שליטתן של המנהלת האדמינסטרטיבית ושל אם
הבית בתחומים רבים של תברואה.
ב .ביצוע דרישות המפורטות בבקרות הקודמות :בזמן הביקורת נמסרו דרישות לשכת
הבריאות הנפתית ,נפת כנרת בתחומי בריאות הסביבה .רוב הדרישות בוצעו.
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ג .ממצאי הבקרה:
 .1מערכות אספקת מים:
מקור המים :הזנת מים למוסד ממערכת אספקת מים של ישוב יבניאל.
 1.1תכניות מערכת אספקת מים במוסד:
הוצגה תכנית של רשת המים )מערכות מים קרים וחמים( .לא הוצגו אישורים של
לשכת הבריאות בנושא .תכנית ומצב מערכת אספקת מים החמים בעייתית ביותר ולא
עומדת בדרישות הקיימות.
 1.2ניטור ,רישום ודיווח:
 1.2.1במוסד מבצעים בדיקות מקרוביאליות חודשיות .אך ,בחירת נקודות הדיגום
ומספרן אינה מתבססת על דרישות משרד הבריאות ועל משטר זרימת מים ורגישות
הנקודות .למשל כנקודת דיגום "כניסה לבית חולים" הוגדר קו בתוך מבנה .לא
ברורה נקודת דיגום "רשת בית חולים ומוסד רפואי" .כול חודש הדיגום מבוצע
בנקודות שונות .במטבח דוגמים מים קרים ובחדרים רק מים חמים .בתעודות בדיקת
מים מחודשים מאי ויוני נקודת דיגום מים הוגדרה כ"חדר חמים" .מהלך דיגום
אינו תקין.
 1.2.2בדיקות לגילוי חיידקי לגיונלה מבצעים ב 2-חדרים במים חמים בלבד.
 1.2.3לא הוצגו תוצאות בדיקות כימיות למתכות כבדות.
 1.2.4לא הותקנו ברזי דיגום תקינים.
 1.2.5קיים ניטור ורישום בדיקות רמת כלור נותר בעזרת ערכת שדה כפי
שנדרש.
 1.3הגנת רשת מי שתייה מזרימה חוזרת:
 1.3.1בראש מערכת אספקת מים למוסד לא קיימת הפרדת מערכות אספקת מים לצריכה
סניטרית )כולל שתייה( וכיבוי אש.
 1.3.2ברחבי המוסד מותקנים  3אביזרים למניעת זרימה חוזרת .האביזרים עברו
בדיקה תקופתית .דו"חות בתוקף .נתונים המפורטים בדו"ח בדיקת מז"ח שהותקן בקו
כיבוי אש אינם נכונים .המז"ח הותקן בחדר מכונות )קומה  (-1בנגוד לדרישות
הקיימות .שימוש בברזי בדיקת המז"ח אינו מאפשר בדיקתו כפי שנדרש.
 1.3.3אך הפרדת מערכות מי השתייה ממערכות שאינם מי שתייה היא חלקית:
 1.3.3.1לא מוגנים הזנות מים לאביזרי כיבוי אש.
 1.3.3.2מילוי מאגר כיבוי אש מבצעים מרשת מי שתייה ללא מרווח אוויר והגנה
כלשהי.
 1.3.3.3לא קיימת הגנה הנדרשת במטבח של המוסד והזנת מים קרים למערכת חימום
מים.
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 1.3.3.4לא קיימת הגנה על רשת מי שתייה באזור תחנת שאיבת שפכים.
נדרש לבצע סקירה מלאה של רשת המים במטרה לאתר את כל נקודות הסיכון.
 1.4במוסד לא קיימת מערכת חיטוי מי שתייה משלימה.
 1.5מערכות המים החמים:
 1.5.1חימום מים מבצעים ע"י דודים שמש /חשמליים שהותקנו על הגג.
 1.5.2הוצג מסמך על ניקוי וחיטוי שנתי של מערכת אספקת מים חמים ,אבל האישור
אינו מתייחס לניקוי וחיטוי דוודים .לא מבצעים ניקוז סדיר של הדוודים.
 1.5.3טמפרטורת מים חמים אינה תואמת לדרישות הקיימות .בחדרים נמדדה
טמפרטורת מים חמים  50.4 - 50.2מעל' צ.
 1.5.4מניעת כוויות :במחלקות לא הותקנו ברזי וויסות טמפרטורה.
 .1.6מניעת לגיונלה :בנוסף למפורט בסעיפים הקודמים יש להוסיף שבזמן הביקורת
לא הוגש התיעוד הנדרש לפי הנחיות למניעת ריבוי חיידקי ליגיונלה.
 .2מערכת סילוק שפכים:
 2.1לא הוגשה תכנית מערכת טיפול וסילוק שפכים.
 2.2נדרש פינוי שומן .לא הוגש רשיון עסק לביובית.
 .3טיפול בפסולת רגילה ,זיהומים ופסולת רפואית מסוכנת :כמרכז פינוי פסולת
זיהומית משתמשים באחד מהחדרים במחלקה סיעודית.
 .4טיפול לא רפואי בגוף האדם .לא הוצג רשיון למבצעים את הטיפול.
 .5מערך הזנה  -קבלה ,טיפול והגשת מזון:
 5.1כללי:
 5.1.1לא הוגשו מסמכים המאשרים את המטבח ושיטת הפעלתו.
 5.1.2תכנון המטבח אינו תואם את היקף הבישול במקום ואינו מאפשר פס אחסון
וטיפול תקין במזון .קיימת סכנה לזיהום צולב של מזון גולמי ,בתהליך ומזון
מוכן.
 5.1.3שטיפת ידיים במטבח מבצעים במדורי עבודה.
 5.1.4אם הבית הגישה מסמך על הדרכות בנושא תברואת מזון והפעלה נכונה של
ציוד המטבח.
 5.1.5לא הוצגו מסמכים על ביצוע בקרת תהליך קבלת מזון כפי שנדרש.
 5.2מטבח ואספקת מזון למחלקות:
 5.2.1קיימת בקרת טמפרטורת מזון באחסון ,תהליך ולפני מסירתו למחלקות.
 5.2.2חדרי קירור והקפאה מחוברים למערכת ממוחשבת .בזמן הבקרה טמפ' אחסון
מזון בחלק ממתקני קירור /הקפאה הייתה תקינה.
 5.2.3תהליך הפשרת מזון קפוא אינו תקין.
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 5.2.4אחסון כלי מטבח לאחר שטיפתם אינו מאפשר יבושם.
 5.2.5לשינוע מזון למחלקות משתמשים בטרמופורטרים.
 5.2.6במחלקות לא מבצעים פיקוח על טמפ' מזון בזמן קבלתו.
 5.2.7במחלקות לא קיימים מטבחוני עזר .חלוקת מזון מבצעים בחדר אוכל.
 5.2.8מערך הדחת כלי אוכל במחלקה לא תקין.
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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:
כח אדם:
בבית חולים סיעודי מועסקת רוקחת בהיקף משרה של  15שעות שבועיות ,אשר עונה
לדרישות משרד הבריאות לגבי תקן רוקח בהתאם למס' המחלקות וסיווגם.
החוזקים בשירותי הרוקחות:
 .1השירות הרוקחי טוב מאוד ומנוהל באופן מקצועי.
 .2הרוקחת מבקרת במחלקות בתדירות מספקת ומתעדת את הממצאים של הבקרה.
 .3הרוקחת מנהלת יומן התערבויות בטיפול התרופתי ומשתפת את הרופאים
במסקנותיה.
 .4רכש התרופות מתבצע מספקים מורשים ויש שמירה על מלאי תרופות שוטף והולם
למטופלים.
 .5התרופות מאוחסנות בתנאים נאותים בחדר שירותי הרוקחות.
 .6במחלקות האשפוז התרופות מאוחסנות באופן מסודר מאוד ובתנאים נאותים.
תחומים הטעונים תיקון ושיפור:
 .1הרוקחת לא בדקה ולא עדכנה את ההתערבות שלה בטיפול התרופתי עבור יותר מ-
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 25%מהדיירים בשנה האחרונה .לטענתה מכסת שעות העבודה שלה אינה מספקת ,וישנו
עומס עבודה אשר אינו מאפשר לה לבצע את ההתערבויות במלואן .יש לדאוג כי
הרוקחת תבדוק את הטיפול התרופתי של כלל הדיירים במוסד.
 .2יש לרכוש מקררים לתרופות בחדר שירותי רוקחות ובמחלקות העונים לדרישות
נוהל מס' " 126תנאי אחסון והובלה של תכשירים".
 .3יש לנטר ולתעד טמפרטורת מקררי התרופות ,וטמפרטורת חדרי התרופות )כולל
במחלקות( בהתאם לדרישות נוהל מס' .126
 .4במחלקת יסמין ,נמצא כי אין מקום לאחסון מלאי הסמים המסוכנים בכספת ,וחלק
מהסמים נשמר בכספת אצל המנהלת האדמינסטרטיבית ולא באחריותו של האח האחראי
במחלקה .על כן ,יש להצטייד לאלתר בכספת בגודל מתאים למלאי במחלקה ,אשר בה
יוחזק מלאי הסמים המסוכנים באחריותו הבלעדית של האח האחראי  .וכמובן ,לנהל
בדיקת מלאי בהחלפת משמרות כנדרש בתקנות לתקנות הסמים המסוכנים )בתי חולים(,
התש"ס.1999-

סיכום תחזוקה :
התרשמות כללית:
בית החולים נמצא בקצה המושבה יבניאל .בית החולים אינוי נגיש לתחבורה
ציבורית אך מתקיימות הסעות מסודרות ממספר יישובים בסביבה למשפחות .לבית
החולים מגרש חנייה גדול לרשות המבקרים .בבית החולים ציוד חדיש ומשוכלל.
הנחיות לתיקון:
 .1יש לתקן את החומה של מגרש החנייה ,ולקבל אישור ממהנדס שהינה בטיחותית.
 .2יש להגביר תאורה בחלק מהחדרים.
 .3יש להחליף כלי אוכל שבורים.
 .4יש להוציא את המיחמים מחדרי האוכל של תשושי הנפש.
 .5יש להגביל פתיחת חלונות במחלקות של תשושי הנפש.
 .6יש לתקן סימני רטיבות במספר מקומות ברחבי בית החולים.
 .7יש להמשיך ולהחליף מראות בחדרי השירותים.
 .8יש להחליף נורות שרופות ברחבי הבית.
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נספח ג'
תקן מול מצבה  -כוח אדם מקצועי  -רפואה סיעוד ומקצועות הבריאות
ל 168 -מיטות ברישוי ול 161-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

2.78
31.17
10.03
21.14
1.00
0.66
61.70
1.80
1.98
0.99
3.05
0.96
0.38
17.60

0.48
2.37

21.00
8.25

-7.65
0.00
0.00
2.70
0.12
-0.02
0.09
0.55
0.12
0.02
-1.06

-26.57
0.00
0.00
4.58
7.44
-1.00
10.00
22.37
14.58
6.66
-5.68

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 161-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

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

1.50
1.00
1.00
1.00
4.80
7.50
1.00
0.00
2.00

0.01
-0.15
0.00
0.00
0.20
0.00
0.23
-0.41
0.51

0.67
-13.04
0.00
0.00
4.34
0.00
29.87
-100.00
34.22
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נספח ד '
רמת איכות הטיפול
 0.00:מתאריך 12.08.2015:
ניקוד אחרון לפי בקרה אחרונה
69.00
ניקוד מותאם אחרון לפי בקרה אחרונה :
שיוך לפרוגרמה חדשה על פי הצהרת המוסד :
זמן הרישוי טרם הבקרה הנוכחית  27:חודשים תאריך סיום הרשיון 25.09.2018 :
התאמת המחלקה לתשושי נפש לתנאי המכרז:כן
תאריך הבקרה 13.07.2016 :
התאמת המחלקה לתשושי נפש לתנאי המכרז לפי הבקרה הנוכחית  :כן SC

ניקוד

אמות מידה לרמת איכות הטיפול
סכום ציוני הבקרה

19.50

בריאות הסביבה

3.00

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

0.00

מומחיות רופא הבית

0.00

יועצים

0.00

נאמני נושא ועברו הכשרה כנדרש

3.00

הדרכה מרוכזת ב 2-תחומים לפחות

0.00

עיבוד נתונים בתחום  1לפחות

0.00

מנהל רפואי שהינו גריאטר

4.00

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(

39.50
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