גירסה 00002:
תאריך ראשון הפצה לאינטרנט07.09.2017 :
תאריך אחרון הפצה לאינטרנט28.09.2017 :

דו"ח בקרה מיום 02.08.2017
במוסד :מוסד גריאטרי יוקרה יבניאל

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

האגף לגריאטריה

תאריך05.09.2017 :

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

סימוכין500039607 :

ד"ר נכבד/ה,
הנדון :סיכום הבקרה ב"מוסד גריאטרי יוקרה יבניאל" מיום 02.08.2017
מצ"ב דו"ח הבקרה שנערכה במוסדכם ,ביום .02.08.2017
המנהל הרפואי מתבקש להעביר עותק מדו"ח זה לחברי הנהלת בית החולים הסיעודי-גריאטרי )למנהל
האדמיניסטרטיבי ולמנהלת הסיעוד-אחות ראשית(.
המנהל האדמיניסטרטיבי מתבקש להודיע ללשכת הבריאות המחוזית )גריאטר המחוז( ,בצירוף העתק לרופא
המחוז/נפה ולאגף לגריאטריה ,במייל  ,PNIOT.GERIATRYA@MOH.GOV.ILעל ביצוע תיקון התחומים
הטעונים שיפור מיידי וצפי לתיקון שאר התחומים הטעונים שיפור ,וזאת תוך חודש ימים מעת קבלת דו"ח זה,
תוך התייחסות מפורטת לממצאי הבקרה עפ"י סדר התחומים המצוין בדו"ח עצמו.
במידה ובמוסד התגלו חוסרי כוח אדם ,הנכם נדרשים להשלימם לא יאוחר מ 30-יום מקבלת בקרה זו .על
ההשלמה יש להודיע לגב' שרית חייט בכתובת רח' ירמיהו  39ת.ד 1179 .ירושלים ,פקס  02-5655913או
במיילsarit.hayat@moh.health.gov.il :

בברכה,
ד"ר 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 יורם לוטן ,מ"מ 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.
מר אורן פרלסמן ,מנהל תחום תקצוב  ,האגף לתכנון תמחור ותקצוב
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
תאריך05.09.2017 :
מוסד גריאטרי יוקרה יבניאל ) ( 237L3
סמדר יבניאל
תאריך הבקרה02.08.2017 :

סימוכין500039607 :

.1

בתאריך  02.08.2017נערכה בקרה לפני חידוש רישוי ,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 גריפאת פארס מ.ר.35067.

להלן הרכב הצוות ותחום בקרתו:
.4
ד"ר בוטארה מאיה ,רופאה אחראית בקרה במוסדות גריאטריה.
* רפואה
-

גברת רביד ויויאן ,אחות מפקחת ארצית אגף הגריאטריה.

* טיפול סיעודי

-

מרשליק נטלי ,אחות מפקחת על הסיעוד הגריאטרי מחוז.

* תזונה

-

גברת לבונסקי סיגלית ,מרכזת תחום בקרה אגף לגריאטריה.

* פיזיותרפיה

-

גברת קפקא חנה ,מרכזת תחום בקרה אגף הגריאטריה.

* ריפוי בעיסוק

-

גברת ד"ר כץ מעיין ,מרכזת תחום ארצי אגף הגריאטריה.

-

מר פרנסוא עג'אג' ,מרפא בעיסוק.

* עבודה סוציאלית

-

גברת אורלין ניצה ,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

-

מר כהן אבי מרכז תחום בקרה ,מרכז תחום בקרה.

כללי:
בית החולים פועל משנת  2001ושוכן בשטח גדול ,הכולל עצי נוי ,מרחבי דשא,
לובי מפואר ,חדר משפחות ,בית כנסת ופינות ישיבה .החומה שמקיפה את מגרש
החניה זקוקה לשיפוץ .בבית החולים מתקיימים תהליכים מוסדיים בנושא מניעת
זיהומים ובטיפול נאות בנשאי חיידקים עמידים .בית החולים פועל על פי נהלי
האגף לגריאטריה בנושא חיסון עובדים .הבקרה נערכה מדגמית במחלקות הסיעודיות:
א' ,ב' ומחלקה לתשושי נפש א' .לבית החולים אישור כיבוי אש עד לתאריך
 20.8.2018לבית החולים יש תעודת כשרות.
לבי"ח רישיון ל 168 -מיטות מהן:
סה"כ מיטות במח' סיעודיות108 :
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תאריך05.09.2017 :

מוסד גריאטרי יוקרה יבניאל ) ( 237L3
סמדר יבניאל
תאריך הבקרה02.08.2017 :

סימוכין500039607 :

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'
Ýé
× çÜמיטות מאושפזים
Ô Þ
בפועל
 áÕÞÑÓברישוי
35
36
37
36
35
36
31
30
30
30
168
168

מס'
סיעודיים

מס'
תשושי
נפש

מס'
סיעודי
מורכב

בבי"ח
מס'
מס'
שיקומים תשושים כללי

35
37
35

107

31
30
61

0

0

סה"כ שהו במחלקות  168מאושפזים בפועל.
להלן תמהיל המאושפזים לפי הגורמים המממנים הבאים:
 152מטופלים במימון משרד הבריאות.
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מוסד גריאטרי יוקרה יבניאל ) ( 237L3
סמדר יבניאל
תאריך הבקרה02.08.2017 :

תאריך05.09.2017 :
סימוכין500039607 :

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.20.08.2018 :

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 הבקרה02.08.2017 :

תאריך05.09.2017 :
סימוכין500039607 :
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

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

X
X

ריפוי בעיסוק

X

עבודה סוציאלית

X

בריאות הסביבה
רוקחות

)(1
נכשל
0-65

X
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מוסד גריאטרי יוקרה יבניאל ) ( 237L3
סמדר יבניאל
תאריך הבקרה02.08.2017 :

תאריך05.09.2017 :
סימוכין500039607 :

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

* רפואה84% :
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  5מחלקות 3 :מחלקות סיעודיות ו 2 -מחלקות
לתשושי נפש.
הבקרה הינה בקרת פתע לפני חידוש רישיון.
נכחו בבקרה שניים משלושה רופאי הבית ,בהמשך הצטרף לבקרה גם המנהל הרפואי.
הבקרה נערכה על פי שיחה עם רופאי הבית והמנהל הרפואי ,תצפית ובדיקת רשומות
רפואיות.

כוח אדם:
המנהל הרפואי הינו מומחה בגריאטריה ,אינו עובד כרופא בית ,אלא משמש כיועץ
הגריאטרי .מועסק במוסד יותר משנה ,עובד  18שעות בשבוע.
במוסד עובדים שלושה רופאי בית בעלי רישיון ישראלי ,שאינם מומחים .בהיקף
עמוד  7מתוך 37
רח' נח מוזס  ,15תל אביב  -יפו  67442ת.ד.
טלפון 03-6061733 :פקס 03-6061740 :דוא"לYAFIT.ASOR@MOH.HEALTH.GOV.IL :

האגף לגריאטריה

מוסד גריאטרי יוקרה יבניאל ) ( 237L3
סמדר יבניאל
תאריך הבקרה02.08.2017 :

תאריך05.09.2017 :
סימוכין500039607 :

כולל של  88שעות בשבוע.
אין הסדר יועץ בתחום אחר קבוע למוסד .קלינאי תקשורת עובד במוסד  16שעות
בחודש.

החוזקים בעבודת הרפואה:
כללי
* האווירה במוסד ביתית ונעימה.

כוח אדם
* הצוות הרפואי מגובש ומקצועי.

עבודת המנהל הרפואי
* המנהל הרפואי הינו מומחה בגריאטריה.

קשר עם משפחות
* המנהל הרפואי ורופאי הבית מקפידים להשתתף בשיחות עם משפחות של מטופלים.

רופא בית
* רופאת הבית מכירה היטב את המטופלים ,בעיותיהם ואת בני משפחתם.

איכות הרשומה בקבלה הרפואית של המטופל
* רופאי הבית מקפידים לתעד ברשומת הקבלה הרפואית אנמנזה רפואית מלאה ,כולל ציון רגישות לתרופות.
* רופא הבית מקפיד לתעד פענוח של תרשים  EKGברשומה רפואית.

הוראות רפואיות והוראות למתן תרופות
* רופאי הבית והמנהל הרפואי מקפידים להתייחס לכל מטופל עם ריבוי תרופות ולנמק צורך בתרופות.
* מתן הוראות רפואיות טלפוניות מתבצע על פי נוהל פנימי מובנה ומתועד.

רפואה מונעת ורפואה פליאטיבית
* במוסד התחילו לעבוד על בניית תכנית טיפול פליאטיבי במעורבות הצוות הרפואי.
* רופאי הבית מקפידים לתעד נישאות חיידקים עמידים ברשימת אבחנות.
* הנהלת המוסד מקפידה על ביצוע חיסונים לעובדי המוסד.
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מוסד גריאטרי יוקרה יבניאל ) ( 237L3
סמדר יבניאל
תאריך הבקרה02.08.2017 :

תאריך05.09.2017 :
סימוכין500039607 :

תחומים הטעונים תיקון ושיפור:
עבודת המנהל הרפואי
* התייחסות המוסד לתיקון ליקויים מהבקרה הקודמת אינה מספקת .יש להתייחס לליקויים מהבקרה הקודמת
וליישם תיקון של כל הליקויים .סימוכין :נוהל אגף לגריאטריה  1.1.1סעיף מס' .5.3.2

קשר עם משפחות
* יש להרחיב את תיעוד השיחות עם בני משפחה ברשומה רפואית כולל תיאום ציפיות ,בקבלה ,אחת לתקופה
ובמצבי משבר.

איכות הרשומה בקבלה הרפואית של המטופל
* יש להקפיד לציין את כל האבחנות והתסמונות הגריאטריות ברשימת אבחנות בקבלה ,כולל ,המצב הנפשי,
הפרעות שינה ,עור יבש ,תסמונת עיניים יבשות וכו' ולהרחיב תכנית טיפול רפואי בהתאם לבעיות שאותרו.

מעקב רפואי שוטף
* יש לבנות ,להכיר וליישם נוהל מוסדי פנימי למתן טיפול תרופתי תוך ורידי .בהתאם לנוהל האגף לגריאטריה
.0.5.4
* יש להקפיד על השתתפות/ה של הרופא/ה המומחה/ית בתהליך של מתן טיפול תרופתי תוך ורידי .סימוכין :נוהל
האגף לגריאטריה .0.5.4
* לכל מטופל עם פצעי לחץ יש לתעד ברשומה רפואית תיאור מפורט של הפצע :מיקום ,גודל ,דרגה ,הפרשות וכו'.
סימוכין :נוהל האגף לגריאטריה סעיף מס' .2.3.13
* יש לעדכן אבחנות בצורה שוטפת .סימוכין :נוהל אגף לגריאטריה .1.3.1

בדיקות מעבדה
* יש להקפיד לבנות תכנית ביצוע בדיקות מעבדה בהתאם לבעיות כרוניות/חדשות .סימוכין :נוהל האגף לגריאטריה
מס' .1.3.2

בדיקה תקופתית אחת ל  3 -חודשים
* בהערכה תפקודית יש להקפיד על שימוש בכלי מובנה )כגון KATZ ,וכו'( בהתאם לנוהל האגף לגריאטריה מס'
 1.2.1סעיף  3.9ונוהל מס' .6.4

פעילות צוות רב מקצועי במחלקה
* מומלץ להרחיב דיונים בישיבות רב-מקצועיות על הדיירים שזקוקים להגבלה פיזית )קשירות ,שולחנית( על פי נוהל
האגף לגריאטריה  0.4.8סעיף מס'  7וחוזר מנהל רפואה  .15/2009יש להקפיד לאשר המלצות להגבלה פיזית בכל
ישיבת צוות רב מקצועי
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* מנגנון תקשורת מקצועית בין אנשי צוות חסר ולוקה .יש לשפר תקשורת מקצועית בין אנשי הצוות.

דו"ח אירוע חריג
* במוסד יש לאחרונה ריבוי אירועים חריגים/חשד לאירועי התעמרות .מעורבות הצוות הרפואי בנוגע לנושא
התעמרות וניהול סיכונים אינה מספקת.
* יש לבנות נוהל פנימי להגדרת סוגי אירועים חריגים ולקבוע שרשרת תהליכי טיפול בהם ומנגנון מעקב הביצוע .יש
להקפיד על תיעוד המעקב אחר מצבם של המטופלים לאחר אירועים חריגים

רפואה מונעת ורפואה פליאטיבית
* באחריות הנהלת המוסד לוודא אחת לשנה במועד קבוע ,את התאמת הנהלים הפנימיים בנושא לנהלי האגף
לגריאטריה ,תוך ריענון והטמעה בסקטורים המקצועיים .סימוכין :נוהל האגף לגריאטריה  .0.4.7סעיף מס' 7
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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:
הבקרה התקיימה כבקרת פתע בשיתוף מחוז צפון והחלה בתצפית כללית על המחלקות
בשעה  .08:30במוסד אח ראשי חדש כחצי שנה בתפקיד .מאז כניסתו לתפקיד
ובשיתוף פעולה עם סגנו ,נוקטים בעשייה לשיפור איכות הטיפול הסיעודי .יחד עם
זאת ,נמצא כי קיים פער בין ההתארגנות המחודשת במשרד אח ראשי לבין העבודה
בשטח .נמצאו הבדלים באיכות הטיפול בין המחלקות השונות .יש לבצע יותר בקרות
בשטח על טיב העבודה של הצוותים ולבדוק הטמעה של נהלים מוסדיים.

כוח אדם:
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אחיות :עומד בדרישות התקן.
מטפלים :עומד בדרישות התקן.

החוזקים בעבודת הטיפול סיעודי:
כללי
* האח הראשי בעל מוטיבציה גבוהה לקדם את איכות הטיפול בתחום הסיעוד.

תכנית טיפול בקבלה לאשפוז
* במחלקה סיעודית ב')רקפת( :תכנית טיפול עם התייחסות לבעיות ייחודיות של המטופל ,הערכת ההתערבות
נבדקת חודש אחרי הקבלה.

היגיינה אישית ולבוש
* המוסד מממן למטופלים פדיקור רפואי וספר.
* במוסד נתפרו אובראולים מבגדיהם האישיים של מטופלים רלוונטיים על מנת למנוע הכנסת ידיים לתוך הטיטולים.
הפתרון יצירתי ומכבד את המטופלים!

עדכון מקצועי
* מאז כניסתו של אח ראשי לתפקיד הוא עדכן את ספר הנהלים הפנימיים ובנה נהלים חדשים.

מניעת זיהומים
* המוסד מקדם את התהליך של חיסוני עובדים .מומלץ לתעד באופן מרוכז את כל הנתונים על מנת שניתן יהיה
לעקוב אחרי התקדמות התהליך.
* נערכות תצפיות על הגיינת ידיים ומתקיימות הדרכות בתחום .יש לערוך תצפיות גם על עובדי מקצועות הבריאות
האחרים הנמצאים במגע עם המטופלים.
* נבנה נוהל למניעת זיהומים .אחראי על התחום נמצא בקשר עם המחלקה למניעת זיהומים במשרד הבריאות.

תחומים הטעונים תיקון ושיפור:
כללי
* במחלקה סיעודית א')אירוס( נמצא כי מטופל שחזר מאשפוז בבית חולים כללי לפני  4ימים ענד עדיין על פרק ידו
את צמיד בית החולים.
* יש לפעול לקידום הגישה הפליאטיבית בכל המחלקות במוסד .יש לדאוג להכשרת הצוות במטפל בתחום זה.

כוח אדם
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* אחריות משמרת היא מסמכותה ואחריותה של אחות מוסמכת בלבד.

אומדן סיעודי ורישום אנמנזה
* יש להקפיד על ביצוע אומדן התנהגותי לכל המטופלים במחלקה לתשושי נפש ולכל המטופלים הדמנטים
במחלקות הסיעודיות.
* יש להקפיד לאסוף נתונים ולערוך קבלה סיעודית ביום הקבלה למטופל חדש .במחלקה לתשושי נפש נמצא כי
נערכה קבלה  72שעות אחרי קבלת מטופל.

תכנית טיפול בקבלה לאשפוז
* יש לציין כי אחות אחראית מחלקה לתשושי נפש הייתה בחופשת מחלה ממושכת מאוד וחזרה לעבודה לפני 3
שבועות .בתקופת העדרה לא נעשה עדכון של תכניות טיפול.
* יש לבנות תכנית טיפול למצבים של אי שקט פסיכומוטורי.

מעקב סיעודי
* במטופל עם גבס בגפה יש להקפיד על מעקב אחרי פרמטרים אובייקטיבים מקובלים על מנת למנוע סיבוכים
בגפה.

הבטחת הסביבה
* ארועים חריגים :יש להדריך את הצוות על מילוי נכון של דוח אירוע חריג .יש להרחיב את הפרק של "תאור
המקרה" כך שעל סמך התיעוד ניתן יהיה להסיק מסקנות אופרטיביות ולהפיק לקחים רוחביים.
* הבטחת המטופל :ביום הבקרה ,בשעה  08:30במחלקה סיעודית ב' )רקפת( אחות אחראית משמרת הינה אחות
מעשית שלא שייכת למחלקה זו ואינה מכירה לחלוטין את המטופלים!
* בטיחות המטופל  -יש להקפיד על מילוי דוח אירוע חריג בכל מקרה של מציאת חבלה אצל מטופל גם אם מקור
החבלה הוא בהעברות.
* בטיחות המטופל :במחלקה לתשושי נפש יש להקפיד על נעילת נעליים בטיחותיות לכל המטופלים.

תקשורת
* יש להגביר את המודעות של כל אנשי המקצוע לחשיבות העבודה ושיתופי הפעולה עם צוות רב מקצועי.
* יש להשתדל מאוד כי בכל מחלקה יהיו אנשי מקצוע ומטפלים דוברי השפות שאותה מבינים המטופלים .נמצא כי
ברוב המחלקות רוב המטופלים דוברי רוסית בלבד ולא נמצאו אנשי מקצוע שיכלו לתקשר איתם.

הזנה והאכלה
* יש להדריך שוב את המטפלים לא להגיש את הארוחה עד אשר ניתן להגיש עזרה למטופל .יש לספק סכום מלא
לכל מי שמתאים לכך .יש לעודד שימור של יכולות קיימות בתפקודי אכילה עצמאית.
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* יש להתייחס בדיווח הסיעודי להמלצות של קלינאית תקשורת בנושא של בעיות בליעה ומרקמים שונים.

הפרשות
* יש לפתח תכנית רב מקצועית למניעת עצירות מעבר למתן תרופות.

היגיינה אישית ולבוש
* יש להקפיד על חתימת ביצוע רחצות על ידי העובדים שעושים את הרחצות בפועל.
* יש להדריך שוב את המטפלים על דרכי עבודה נכונים ומקצועיים .במחלקה סיעודית ב' )רקפת( נמצאה מטופלת
אחרי רחצה שהושארה עם תחבושת מזוהמת על פצע מבלי שאף אחד יטפל בפצע אחרי הרחצה.

שמירת שלמות העור
* נמצאו מספר רב של מטופלים עם חבלות בשוקיים שנגרמות כנראה כתוצאה מהעברות לא בטיחותיות.

תנועתיות ותנוחה
* במחלקה לתשושי נפש אין תכניות הולכה מתאריך .7.7.17
* באחריות האחיות לעקוב אחרי תיעוד המעקב אחרי שינויי תנוחה .נמצאה חוסר הלימה בין תנוחת המטופל לבין
התיעוד.
* יש לשפר את אופן הושבת המטופלים בזמן הארוחות.

טיפול בכאב
* יש לשלוח אנשי צוות להכשרה בתחום .יש להעלות את המודעות להתייחסות לכאב אצל המטופלים .יש להקפיד
על הערכת השפעת הטיפול שניתן תוך פרק זמן סביר.

מניעת זיהומים
* עד לתחילת השנה ,אח ראשי היה אחראי על תחום מניעת זיהומים .כעת סגנו אחראי על התחום .עליו לעבור
הכשרה פורמלית בנושא זה.

זכויות החולה
* מטופלים בכל המחלקות יושבים במשך כל שעות הבוקר ללא מעשה .הדבר פוגע באיכות החיים שלהם.
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93%

הבקרה בתחום התזונה כללה את הנושאים הבאים:
כללי
כח אדם
 איכות ובטיחות המזוןבדיקת 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:
בבית החולים מטבח מרכזי המבשל את כל הארוחות.

כוח אדם:
הדיאטנית מנוסה בתחום הגריאטריה עובדת  35ש"ש בפריסה שבועית א'-ה'.
בוגרת קורס תזונה בגריאטריה.

החוזקים בעבודת התזונה:
כללי
* הדיאטנית מקדמת ויוזמת פרוייקטים רב מקצועיים.
* בבית החולים מחלקות אוכל קבועות במשמרות בוקר וערב.
* כל רבעון מתבצעות ישיבות עם צוות מערך המזון לשם עידכון ושיפור השרות.
* חלק מהממרחים לארוחת הערב מכינים במטבח המרכזי.

הגשת ארוחות צהריים  -תצפית
* המזון נראה מעורר תאבון וצבעוני.
* כל שולחן מכוסה במפה .על המפות מונחות מפיות וסלסלות לחם.

תחומים הטעונים תיקון ושיפור:
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בדיקת התפריט השבועי  -רישום מול יישום
* אין גיוון מספק בסוגי גבינות בארוחת ערב.
* יש לפרט בתפריט את סוג הפרי הניתן במרקם טחון.

גודלי מנה/גיוון
* לגוון מוצרי חלב ב' בארוחת הערב בהתאם לנהלים )ראה נספח .(500-8

הגשת ארוחות צהריים  -תצפית
* רצוי לבנות תכנית רב מקצועית בנושא אכילה והאכלה תוך מתן דגש על הושבה )התאמת גובה השולחנות
למטופלים( ויכולות תפקודיות תוך שימוש באמצעי עזר לאכילה.
* יש לבנות תכנית רב מקצועית בתמיכת ההנהלה לשם יישום והטמעת הנחיות שרות התזונה.

הערות לסיכום:
תחום התזונה מנוהל ברמה גבוהה ,הדיאטנית מנוסה בתחום הגריאטריה ,מקדמת
יוזמת ושותפה בפרוייקטים רב מקצועיים ,יחד עם זאת ,לשם יישום והטמעת
הנחיותיה זקוקה לתמיכה מההנהלה ומהצוות.
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מוסד גריאטרי יוקרה יבניאל ) ( 237L3
סמדר יבניאל
תאריך הבקרה02.08.2017 :
* פיזיותרפיה:

תאריך05.09.2017 :
סימוכין500039607 :

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  3פיזיותרפיסטים ,בהיקף של  72ש"ש.
לעזרתם עובדת כוח עזר ,חמישה ימים בשבוע.
השרות ניתן בימים א'-ה' בשעות הבוקר ואחר הצהריים.

החוזקים בעבודת הפיזיותרפיה:
כוח אדם
* בשנה האחרונה תחלופה בצוות הפיזיותרפיה .הפיזיותרפיסטיות החדשות נקלטו לעבודה בצורה טובה.

פרופיל המטופלים במוסד
* מרבית המטופלים מקבלים טיפול פרטני ו/או טיפול בקבוצה על פי תכנית הטיפול שהותאמה להם.

ארגון השרות
* העבודה מתנהלת בצורה יעילה ,תוך הגדרת תפקידים בשרות ועל פי תכנית עבודה מובנית.
* בשרות הפיזיותרפיה מתקיימות ישיבות צוות להעשרה ולדיונים מקצועיים.
* נכתבו נהלים פנימיים רלוונטיים לעבודה במוסד.
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סמדר יבניאל
תאריך הבקרה02.08.2017 :

תאריך05.09.2017 :
סימוכין500039607 :

טיפול בקבוצה
* טיפול בקבוצה ניתן בקבוצות מגוונות בכל המחלקות .חלק מהקבוצות ניתנות בתדירות של  2טיפולים בשבוע.

מעקב פיזיקאלי ותיעוד הערכה תקופתית
* הערכה ראשונה/חוזרת נערכת ומתועדת במועד .ההערכות מלאות.
* נעשה שימוש בכלי מדידה רלוונטיים למטופל בהערכה ראשונה/חוזרת .נעשה שימוש בכלי המדידה בבניית תכנית
הטיפול ובמעקב אחר מצב המטופל.

טכנולוגיה לישיבה וניידות
* מושקעת חשיבה רבה בהתאמת כסא הגלגלים/כורסא גריאטרית לצרכי המטופל.

הדרכה ,השתלמות ותקשורת בין צוותית
* הדרכת עובד חדש מתקיימת באופן סדיר ומתועדת.
* הדרכות לעובדים נערכות הן באופן מובנה ועל פי תכנית מראש ,והן כמענה לדרישות ולצרכים העולים מהשטח.
* הדרכות בעקבות אירוע חריג ניתנו כחלק מהפקת לקחים בעקבות בקרה שנערכה בבית החולים בשבוע הקודם,
בנושא של טיפול באירועים חריגים.
* כל פיזיותרפיסט/ית משתתף/ת בישיבות הצוות הרב מקצועי במחלקתו/ה.
* ליד מיטות המטופלים הנחיות לביצוע מעברים ,השכבה והושבה.

תנאים פיזיים
* בבית החולים שני חדרי פיזיותרפיה ,מאובזרים בציוד טיפולי.

ציוד ואביזרי עזר לניידות
* בכל מחלקה סיעודית מנוף.

תחומים הטעונים תיקון ושיפור:
טכנולוגיה לישיבה וניידות
* לשמור על תקינות הציוד לישיבה וניידות .בבקרה נמצאו כורסאות גריאטריות וציוד נלווה עם כיסויים וריפודים
קרועים.
* כל הציוד המשמש לישיבה וניידות צריך לעמוד בתנאים של מניעת זיהומים.
* על בית החולים להשלים ציוד חסר לישיבה וניידות )כסאות גלגלים מסוג .(TIS
* יש להמשיך ולהחליף כסאות במחלקות לתשושי נפש לכסאות המתאימים לאוכלוסיית המטופלים.
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מוסד גריאטרי יוקרה יבניאל ) ( 237L3
סמדר יבניאל
תאריך הבקרה02.08.2017 :

תאריך05.09.2017 :
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הדרכה ,השתלמות ותקשורת בין צוותית
* על מנת לוודא מתן טיפול איכותי ובטיחותי מומלץ לקיים תהליך מעקב אחר הטמעת המיומנויות שהוקנו בהדרכה.
* כאשר מקיימים התייעצות רב מקצועית לגבי מטופל ,יש לגבש יחד תכנית טיפול מתואמת על כל מרכיביה ולוודא
כי כל אנשי הצוות עובדים על פיה.

ציוד ואביזרי עזר לניידות
* מרבית המיטות ללא מנגנון עולה-יורד .חלק מהמיטות ישנות ובלויות .יש להצטייד במיטות על פי רשימת הציוד
הנדרש ,בהוצאת משרד הבריאות.
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מוסד גריאטרי יוקרה יבניאל ) ( 237L3
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תאריך הבקרה02.08.2017 :
* ריפוי בעיסוק:

תאריך05.09.2017 :
סימוכין500039607 :

88%

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:
שרות ריפוי בעיסוק במוסד מובנה ויציב מזה שנים.
מנהלת השרות ילדה לפני כחודש ונמצאת בחופשת לידה ,הצטרפה במהלך היום לבקרה.
יש לציין שתהליך היציאה לחופש תוכנן וממלאת המקום עברה חפיפה מסודרת במהלך
כמה ימים.
שתי מדריכות תעסוקה הפסיקו את עבודתן במוסד ימים ספורים לפני הבקרה.

כוח אדם:
במוסד מרפאה בעיסוק ממלאת מקום ,סטודנטית לתואר שני בעלת ותק של  1/2שנה
כמרפאה בעיסוק .עובדת  5ימים בשבוע סה"כ  36ש"ש.
במוסד  5מדריכות תעסוקה  4עובדות  5ימים בשבוע בשעות הבקר ומספר שעות אחר
הצהריים ,עובדת נוספת עובדת יומים אחר הצהריים סה"כ  118.25ש"ש.

החוזקים בעבודת הריפוי בעיסוק:
הערכה בקבלת מטופל  -קבלת מטופל חדש ע"י מרפא/ה בעיסוק
* מתבצעת הערכה מקצועית מפורטת לכל מטופל כנדרש.
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האגף לגריאטריה

מוסד גריאטרי יוקרה יבניאל ) ( 237L3
סמדר יבניאל
תאריך הבקרה02.08.2017 :

תאריך05.09.2017 :
סימוכין500039607 :

ישום תכנית הטיפול
* לשיפור הישיבה פותח פרוייקט תמונה אחת שווה אלף מילים.
* בשיתוף עם הפיזיותרפיה מתקיימת קבוצה למטופלים לאחר אירוע מוחי.
* מתקיימת תצפית אכילה אחת לשבוע לשיפור התפקוד והעלאת מידת ההשתתפות של המטופלים.
* מותאמים סדים ,קיים מעקב ומתקיימת הדרכה לצוות בנושא.
* ההתערבות הטיפולת כוללת עבודה פרטנית והשתתפות בקבוצות תוך נסיון לתת מענה להנגשה שפתית
ותרבותית.
* תוכנית ההתערבות מבוססת על מטרות ישימות ,ההתערבות מתועדת כנדרש.

הכרת מטופל חדש ע"י מדריכ/ת תעסוקה
* ממבדיקת רשומות עלה כי מתקיים תהליך הכרות חלקי לכל המטופלים.

תנאים פיזיים וסביבה
* למדריכות התעסוקה חדרים קטנים המשמשים להכנת עבודות ולאחסון.
* למחלקות לתשושי נפש חצר גדולה ומוגנת ,בחצר הוכנסו לאחרונה אמצעי הפעלה וגרייה.
* הפעילות בתעסוקה מתקיימת בחדרי אוכל מוארים ובפינות ישיבה נעימות.
* קיים מכון ריפוי בעיסוק  ,המאפשר טיפול פרטני והפעלה של קבוצה קטנה.

ציוד ואביזרים
* קיים ציוד להפעלה פרטנית וקבוצתית.

הדרכה ותקשורת
* שרות ריפוי בעיסוק משמש כמקום הכשרה לסטודנטים מחוגים שונים לריפוי בעיסוק.
* הריפוי בעיסוק מוביל ושותף בפרוייקטים בינהם קבוצת תמיכה למשפחות וקשר מקוון עם בני משפחה וחברים.
* המרפאה בעיסוק משתתפת בישיבת צוות רב מקצועי.
* מערך ישיבות הצוות של המרפאה בעיסוק עם מדריכות התעסוקה מובנה ומתועד.

העשרה ונהלים
* המרפאה בעיסוק ומדריכות התעסוקה יצאו לקורסים והשתלמויות במהלך השנה.

תחומים הטעונים תיקון ושיפור:
כוח אדם
* יש להבטיח פעילות תעסוק רציפה לכל המחלקות לאורך השבוע .יש לבנות נוהל פנימי להתנהלות בימים בהם אין
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מוסד גריאטרי יוקרה יבניאל ) ( 237L3
סמדר יבניאל
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תאריך05.09.2017 :
סימוכין500039607 :

תעסוקה המחלקה.

הכרת מטופל חדש ע"י מדריכ/ת תעסוקה
* יש לחדד את חשיבות תהליך ההכרה עם מטופל חדש.

פעילות בתעסוקה
* פעילות סביב נושא אינה מובנית דייה ,יש לארגן את ערכות הנושא ,יש להקפיד על הדיווח.
* דיווחי המעקב של מדריכות התעסוקה לוקים בחסר .יש להדריכן ולהקפיד על דיווח על פי דרישות הנהלים.

תנאים פיזיים וסביבה
* יש להקפיד על עידכון לוחות הפעילות.
* על לוחות הפעילות לשקף את הפעילות המתבצעת במציאות במחלקות.
* יש לארגן את לוחות ההתמצאות מחדש.
* בלוחות ההתמצאות קיים מידע דו לשוני אך אירגון המידע על הלוח מבלבל ואינו נגיש.

ציוד ואביזרים
* יש להתאים את הטלוויזיות במחלקות .באחת המחלקות הטלוויזיה קטנה ואינה מאפשרת צפיה מהנה של מספר
אנשים במקביל .מומלץ להחליפה.
* מומלץ להצטייד בטאבלטים ומכשירי שמע אישיים.
* מומלץ להמשיך ולפתח את החצר של תשושי הנפש.

הדרכה ותקשורת
* על המרפאה בעיסוק לקבל /לצרוך הדרכה בהתאם לנהלי השרות הארצי לריפוי בעיסוק.
* יש למקד את ההדרכה של כל מדריכות התעסוקה בנוא כתיבה ודיווח.
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70%

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
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:
במוסד  3מחלקות סיעודיות ו 2-מחלקות לתשושי נפש.
במרחבים הציבוריים מותקנות מצלמות .במהלך השנה הותקנו מצלמות ב 2-חדרי
מטופלים ביוזמת המשפחות.
בחדרי המטופלים הותקנו מסילות בלבד ללא וילונות הפרדה.
המטופלים לבושים בביגוד אישי נקי ומסודר.
המוסד מספק שירותי הסעה לביקורי משפחה ב 4-ימים בשבוע ,בבקרים ובערבים.

כוח אדם:
צוות יציב בהיקף תקינה של  65ש"ש.
צוות השירות בעל ניסיון רב שנים ,אך ללא הכשרה בתחום הגריאטריה.
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מוסד גריאטרי יוקרה יבניאל ) ( 237L3
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השירות זמין ונגיש במשך כל ימות השבוע כולל פעילות אחר הצהרים.

החוזקים בעבודת העבודה סוציאלית:
פעילות מקצועית של העובד הסוציאלי
* השירות הסוציאלי משתלב בתהליכי הדרכת הצוות הרב מקצועי במסגרת חת"ש.
* בחלק מהמחלקות החלה פעילות מול מטפלים על מנת לסייע להם בהתמודדותם עם מטופלים.
* ניתן סיוע לטיפולי שיניים למטפלים הזקוקים לכך 20 .מתוך  28מטופלים סיימו את הטיפול.
* נמשך פרויקט"קשר משפחתי מקוון"בשיתוף פעולה עם ריפוי בעיסוק .מומלץ על הגדלת היקף המטופלים
המשתתפים בו.

פעילות העו"ס בתחום זקנים נפגעי התעמרות
* החלה פעילות סדירה של הוועדה המוסדית למניעת התעמרות.

עבודת הצוות הרב מקצועי
* כל עובד סוציאלי במחלקתו משתתף בדיונים על אירועים חריגים ובתהליכי הדרכה בהתאם לממצאי הדיונים.
* מתקיימות ישיבות צוות בכיר מידי חודש .בתחום העו"ס ,הועלה הצורך במפגשי הדרכה ותמיכה במטפלים באופן
קבוע.

תחומים הטעונים תיקון ושיפור:
כללי
* מיקומו של השירות הסוציאלי במחלקה לתשושי נפש אינו מאפשר נגישות השירות למטופלים ובני משפחה.
* נדרשת הכשרה של הצוות בתחום הגריאטריה .השתתפות בימי עיון אינה תחליף להשתלמות מובנית )הערה
חוזרת(

קבלת מטופל והסתגלות
* להרחיב את המידע בקבלות הסוציאליות ולציין עם מי נעשתה הקבלה.
* לתעד מעקב אחר הסתגלות הן לגבי מטופלים חדשים והן לגבי מטופלים שעוברים ממחלקה למחלקה.

פעילות מקצועית של העובד הסוציאלי
* לרענן נוהלים פנימיים קיימים ולקדם בניית נוהלים חסרים )כפי שפורטו בבקרה(.
* ליזום קשר רציף עם מטופלים ובני משפחה ולתעד תכני המפגשים.
עמוד  24מתוך 37
רח' נח מוזס  ,15תל אביב  -יפו  67442ת.ד.
טלפון 03-6061733 :פקס 03-6061740 :דוא"לYAFIT.ASOR@MOH.HEALTH.GOV.IL :

האגף לגריאטריה

מוסד גריאטרי יוקרה יבניאל ) ( 237L3
סמדר יבניאל
תאריך הבקרה02.08.2017 :

תאריך05.09.2017 :
סימוכין500039607 :

* לקיים קשר עם גורמי קהילה כחלק מהטיפול במטופלים עריריים.
* להקפיד על תארוך כל סוגי הרשומות הסוציאליות .נמצאו רישומים רבים ללא תאריך.
* לצמצם פערים ושונות בתהליכי עבודה בין המחלקות השונות.
* לשפר טיפול ומעקב אחר מימוש גמלת דמי כיס לכל המטופלים הזכאים לה.

פעילות העו"ס בנושא "חוק זכויות החולה"
* יש לספק באופן מיידי אמצעים לשמירת פרטיותם וכבודם של המטופלים במהלך הטיפול האישי .מזה תקופה
ממושכת האמצעים אינם זמינים במחלקות.
* להשלים מינויי אפוטרופוס במחלקות לתשושי נפש.
* למנות אחראי על הטיפול בתלונות ולמסד תהליכי עבודה בתחום עפ"י נוהל פנימי.
* להגדיר תחומי אחריות בהתנהלות מול משפחות ואפוטרופסים בנוגע להגבלות פיסיות.

פעילות העו"ס בתחום זקנים נפגעי התעמרות
* רכזת הוועדה המוסדית למניעת התעמרות מחוייבת להכשרה בתחום.
* בדיונים הפרטניים לגבי אירועים עם חשד להתעמרות ,תכניות הטיפול צריכות להיות מותאמות לכל מקרה באופן
ספציפי.
* לקיים מעקב מתועד אחר ביצוע ההחלטות )הערה חוזרת(.

טיפול בניצולי שואה
* ליזום הדרכה של הצוות לגבי הטיפול הייחודי במטופלים ניצולי שואה )כ 60-מטופלים(.
* להדריך את הצוות לגבי מאפייני הטיפול היחודיים במטופלים ניצולי שואה )הערה חוזרת(.

עבודת הצוות הרב מקצועי
* לשפר רמת הדיווח וההמלצות להמשך טיפול בישיבות צוות רב מקצועי.

ניהול מידע ומעקב  -רשומת מטופל
* לשפר תיעוד תהליכי איתור צרכים ובעיות ותהליכי טיפול ומעקב.

הערות לסיכום:
יש לשפר תהליכי עבודה בטיפול ברמת הפרט,לשפר תקשורת עם המטופלים ובני משפחה
ולתת לכך ביטוי בתיעוד ברשומות המתאימות.
הכשרת הצוות בתחום הגריאטריה חיונית ביותר.
חשוב להתייחס להמלצות הבקרה ולהמנע מריבוי הערות חוזרות.
ברמה המוסדית ,קיימת בעיית תקשורת בין מטופלים ומטפלים בגלל קשיי שפה לאור
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העובדה שכ 80%-מהמטופלים דוברי רוסית.
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47%

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:
א .כללי:
 .1במהלך הבקרה נבדקו פונקציות משותפות במוסד ובמחלקה סיעודית ג'.
 .2ממצאי הביקורת מתועדים בהתאם לנוהל פיקוח ובקרה בשרותי בריאות הציבור
מספר  ,2/2010מתאריך .3/2/10
 .3במוסד לא הוגשו תכניות מערכות אספקת מים בתוך מבנה וסילוק שפכים .הוצגה
סכמת מערכת אספקת מים קרים וחמים במבנה של המוסד.
 .4פרקים שלא נבדקו קיבלו ציון מקסימלי.
 .5הבקרה מתייחסת בראש ובראשונה לתיקון ליקויים המפורטים בבקרה הקודמת,
.29.07.17
 .6אירועים הדורשים התייחסות מיוחדת:
 6.1תוקף אישור של חשמלאי פג בתאריך .09.07.17
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 6.2בזמן הבקרה התגלה מזון קפוא פג תוקף .האירוע מפורט בפרק מזון.
ב .ביצוע דרישות המפורטות בבקרות הקודמות.
בזמן הבקרה נבדק תיקון ליקוים שפורטו בסיכום בקרה של צוות ארצי מתאריך
 28.07.16וסיכום בקרת פתע של צוות מחוזי מתאריך  . 28.6.17רוב הליקויים
הנ"ל טרם תוקנו .בנספח הזה הסיכום הוזכר בהגדרה "בקרה".
ג .ממצאי הביקורת שקיבלו דגש בכלי בקרה:
 .1מערכות אספקת מים:
מקור המים :הזנת מים למוסד ממערכת אספקת מים של ישוב יבניאל.
 1.1תכניות מערכת אספקת מים במוסד:
טרם הוצג אישור של לשכת הבריאות של תכנית מערכת אספקת מים .מדברי הנהלת
המוסד במוסד ,התחילו לבצע תכנית שיקום מערכת אספקת מים ללא אישור לשכת
הבריאות.
 1.2ניטור ,רישום ודיווח:
במוסד מבצעים בדיקות מקרוביאליות חודשיות .נערכו שינוים הנדרשים בנקודת
דיגום "כניסה לבית חולים"  .הותקנו ברזי דיגום בראש מערכת אספקת מים
ובמערכת סחרור מים חמים .בוצעו בדיקות למתכות כבדות .יתר הליקויים טרם
תוקנו .לא הוצג אישור לשכת הבריאות של נקודות דיגום מים.
לא נערכו שינוים בנקודות דיגום והפרמטרים הנבדקים .במטבח דוגמים מים קרים
ובחדרי אשפוז רק מים חמים .הבדיקות לגילוי חיידקי לגיונלה מבוצעות פעמים
בשנה במים בחדר אשפוז אחד בלבד .לא קיים ניטור במערכת חימום וסחרור מים
חמים .הבדיקות מצביעות על אי התאמת טמפרטורת מים חמים לדרישות הקיימות.
לא קיים ניטור עכירות מים בעזרת ערכת שדה וטמפרטורת מים חמים כפי שנדרש.
 1.3הגנת רשת מי שתייה מזרימה חוזרת:
ברחבי המוסד מותקנים  3אביזרים למניעת זרימה חוזרת .האבזרים עברו בדיקה
תקופתית.
דו"חות בתוקף .עבר תיקון מז"ח שהותקן בקו כיבוי אש .אבל לא נערכו השינוים
הנדרשים בת"י  .4426דוחות מתקין מוסמך לא תואמים לדרישות ת"י  .4426הותקן
מז"ח בהזנת מים קרים למערכת חימום מים ,אבל לא הוצג דו"ח מתקין מוסמך על
בדיקתו.
לא נערכו שינוים בנושא הגנת רשת מי שתייה מזרימה חוזרת .הפרדת מערכות מי
השתייה ממערכות שאינן מי שתייה היא חלקית .בראש מערכת אספקת מים למוסד לא
קיימת הפרדת מערכות אספקת מים לצריכה סניטרית )כולל שתייה( וכיבוי אש .לא
מוגנים הזנות מים לאבזרי כיבוי אש .מילוי מאגר כיבוי אש מבוצע מרשת מי
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שתייה ללא מרווח אוויר והגנה כול שהיא .לא קיימת ההגנה הנדרשת במטבח של
המוסד .לא קיימת הגנה על רשת מי שתייה באזור תחנת שאיבת שפכים .לא הוצגו
מסמכים המאפשרים פטור מחובת הגנה על רשת מי שתייה ממדללי דטרגנטים.
לא בוצעה סקירה מלאה של רשת המים במטרה לאתר את כל נקודות הסיכון.
 1.4במוסד לא קיימים בריכת אגירת מי שתייה ומערכת חיטוי מי שתייה משלימה.
מסננים במערכת ובמתקני מי שתייה הוחלפו פעם האחרונה בתאריך .19.12.16
 1.5מערכות המים החמים:
אין שינוי במצב המערכת.
 1.5.1חימום מים מבוצע ע"י דודים שמש /חשמליים שהותקנו על הגג.
 1.5.2הוצג מסמך על ניקוי וחיטוי שנתי של מערכת אספקת מים חמים .אבל האישור
אינו תואם לדרישות הקיימות ואינו מתייחס לניקוי וחיטוי דודים .לא נערכו
בדיקות מים הנדרשות .לא מבצעים ניקוז סדיר של הדודים.
 1.5.3טמפרטורת מים חמים לא תואמת לדרישות הקיימות .בזמן ביצוע בדיקות
מקרוביאליות טמפרטורת מים חמים הייתה  46 - 43מעל' צ' ,בזמן הבקרה טמפרטורת
מים חמים הייתה :קו אספקה  ,59קו מים חוזרים  ,54.2 -חדרי אשפוז  57.2מעל'
צ.
 1.5.4מניעת כוויות :טרם הותקנו ברזי וויסות טמפרטורה.
 .1.6מניעת לגיונלה :לא הוצג התיעוד הנדרש לפי הנחיות למניעת ריבוי
חיידקי ליגיונלה.
 .2מערכת סילוק שפכים:
 2.1לא הוגשה תכנית מערכת טיפול וסילוק שפכים.
 2.2לא הוגש רשיון עסק לביובית.
 .3טיפול בפסולת רגילה ,זיהומים ופסולת רפואית מסוכנת:
כמרכז פינוי פסולת זיהומית נעשה שימוש באחד מהחדרים במחלקה סיעודית .בבית
המרקחת מאחסנים כמות גדולה של תרופות שתוקפן פג .אחסונן אינו תואם לדרישות
הקיימות .הוצגה טיוטת קריאת שירות מחברת טביב מתאריך  . 27.04.17לא הוצגו
מסמכי פינוי של הפסולת.
 .4כביסה:
עגלות לכביסה מלוכלכת מאוחסנות בחדר כלים אחד עם חפצים שונים .על העגלות
אין סימון כול שהוא .פיר לכביסה מלוכלכת קיים רק בצד אחד של המבנה .מסיבה
זו כביסה מלוכלכת של כול מחלקות באותה קומה מועברת דרך המחלקה השנייה.
הכביסה מועברת למכבסה בשקיות ניילון ולא באוגרים כפי שנדרש.
לא מבצעים חיטוי אזורי עבודה.
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 .5מערך הזנה  -קבלה ,טיפול והגשת מזון:
 5.1כללי:
מערך מזון במוסד לא השתפר.
 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 .בקצביה מאחסנים קרשי חיתוך של מוצרי מזון שונים .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.
 5.1.5קיימת בקרת טמפרטורת מזון באחסון ,תהליך ולפני מסירתו למחלקות ,אבל
הנתונים לא תואמים לממצאי הבקרה.
 5.2מקור מזון ותוקף "רישיונות עסק" ו"רישיון היצרן" ,בקרת כניסת מזון
למוסד:
 5.2.1לא הוצגו המסמכים על ביצוע בקרת קבלת מזון כפי שנדרש  -בדיקת
טמפרטורה ,המסמכים הנדרשים.
 5.2.2הוצגו רק חלק מרישיונות עסק ויצרן של ספקי המזון .לא הוגשו רישיונות
לרכבי הובלת מזון של הספקים .חלק מספקי מזון מספקים מזון בנגוד למפורט
ברשיונות שהוצגו.
הבעיה צוינה גם בבקרה הקודמת .למרות לכך הליקוי לא תוקן .על פי כלי בקרה
"בהיעדר רישיונות מתאימים )סימון פסילת הכנת מזון( ,תופסק בדיקת נושא הכנת
מזון פרט למחסן מזון  0 -נקודות לנושא" .בתעודות משלוח אין פרטים על רכבי
הובלה .למרות זאת עברו בדיקה פונקציות שונות של המטבח.
 5.3הכנת מזון ואחסונו במתקני קירור  /חימום:
 5.3.1שטח האחסון והמטבח אינו מספק ואינו תואם את היקף הבישול במקום .לא
הוצג פתרון בנושא.
 5.3.2ביחידות קירור לא קיימת התרעה על חריגה בטמפרטורת אוויר .טמפרטורה
ביחידות קירור הייתה לקויה :מקרר ביצים  ,12.8 -מקרר הפשרה )ללא מזון( -
 13.4מקרר למזון חלבי מוכן לאכילה ,9.1 -מקפיא  -מינוס  12.2מעל' צ'.
 5.3.3במקפיא צפיפות רבה בנגוד לדרישות הקיימות .מזון מאוחסן בנגוד לדרישה
 .FIFOבמקפיא היה  39ק"ג של בשר הודו טחון עם תוקף שיווק עד לתאריך
 .21.07.17הנהלה קיבלה הוראה לא להשתמש בבשר ולהציג החלטה של רופא וטרינר
ממשלתי בנושא .המסמך לא הוגש עד להכנת סיכום בקרה.
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 5.3.4מצבו של המטבח והציוד אינו מאפשר שמירת פס אחסון )כולל יחידות קירור(
 ייצור והפרדת מזון גולמי ממזון מוכן. 5.3.5טמפרטורת מזון בתהליך הכנה לקויה :מזון מרוסק  ,17.8 -דג מופשר )נמצא
במשך זמן רב במדור עבודה ללא קירור(  ,22.1 -קציצות  .17.8 -טמפרטורת סלטים
במקרר למזון מוכן )מיועדים להגשה בערב( ללא תאריך ושעת הכנתם  13.9 -מעל'
צ' .המזון לא עובר קירור מהיר לאחר הכנתו .טמפרטורת אוויר בקצביה  21.3מעל'
צ' .אחסון מזון בתהליך ומזון מוכן לאכילה בשטחי המטבח מאפשר את זיהומו.
 5.3.6במטבח קיים מקרר לקירור מהיר .הציוד ללא רשם טמפרטורה.
 5.3.7טמפרטורת מזון חם מוכן לאכילה היתה תקינה ,פרט לירקות מבושלים -
 60.1מעל' צ'.
 5.3.8הדחת כלי מטבח ידנית .משתמשים במתקן להשריית כלי מטבח .אחסון כלי
מטבח לאחר שטיפתם אינו מאפשר יבושם.
 5.3.9במטבח נעשה שימוש בכלים רבים מפלסטיק .לא הוצגו מסמכים הנדרשים.
 5.4שינוע מזון למחלקות וחלוקתו:
 5.4.1במחלקות לא קיימים מטבחוני עזר כפי שנדרש בפרוגרמה .חלוקת מזון
מבוצעת בחדר אוכל או אזור צמוד לו.
 5.4.2לשינוע מזון למחלקות נעשה שימוש בשתי עגלות חימום וטרמופורטרים.
בעגלות לא הותקנו מדי טמפרטורה.
 5.4.3במחלקה מבצעים ריסוק מזון ללא תנאים לכך וללא אישור לשכת הבריאות .לא
הוצגו דגימות מזון שעבר ריסוק במחלקה.
 5.4.4במחלקות לא מבצעים פיקוח על טמפ' מזון בזמן קבלתו .טמפרטורת מזון
לפני חלוקתו חריגה ביותר .מזון חם  , 57.3 - 42.7 -מזון מרוסק שקיבלו ממטבח
 43.5 - 51.2מזון מרוסק שהכינו במחלקה  13.9 - 19.5 -מעל' צ' .הנתונים
מצביעים על בעיות קשות בתהליך שינוע מזון למחקות.
 5.4.5טמפרטורה במקרר למזון במחלקה  13.8 -מעל' צ' .המקרר משמש לאחסון מזון
שמקורו אינו במטבח של המוסד ,ומזון שהכינו במוסד  -ללא פרטים על תאריך
הכנתו )סלטים ,ג'ל ועוד(.
 5.4.6משטחי עבודה במטבחון מנקים עם מטליות רב פעמיות עם סמני עובש.
 5.4.7משתמשים בציוד לחימום מזון.
 5.4.8לאכילה משתמשים רק בכפות.
 5.4.9בארונות מטבח יש רטיבות מתחת לכיור.
 5.4.10פחי אשפה ללא מכסים.
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 6מצב תברואי במחלקה:
 6.1חלק מהריהוט דורש החלפה /תיקון.
 6.2לא הוצגו תוצאות בדיקה חיבור לגנרטור חירום יחידות קירור ,משאבות סחרור
מים ותחנת שאיבת שפכים.
 6.3טמפרטורה אוויר בחדרים בין  25.2לבין  28.2ובפרוזדור  29.2מעל' צ'.
הליקוי היה גם בבקרת פתע של צוות בקרה מחוזי.
 6.4מנורות בחלק מחדרים לא פעלו באופן מלא.
סיכום:
 .1על הנהלת המוסד לתקן את הליקויים תוך  3חודשים .ליקויים בהפעלת תחנת
שאיבת שפכים ,במערך מזון והבטחת איכות מי שתייה  -לתקן ללא דיחוי .יש להגיש
ללא דיחוי לו"ז ביצוע תכנית מאושרת של המטבח ופתרון לאספקת מזון בזמן
העבודה.
 .2למען תיקון ליקויים שפורטו במסמך זה רצוי ביותר להעסיק במוסד מב"ס
)ממונה  /מרכז בריאות הסביבה( ,אשר תפקידו לבדוק קיום ביצוע ההנחיות
למוסדות רפואה ,בין השאר בנושאים :דרישות למערכות אספקת מים ,מניעת מחלת
לגיונרים ,מערך מזון ועוד ולקבל יעוץ מקצועי בתחום תשתיות ומערך מזון.
 .3כול שינוי בתשתית ובמערך מזון צריך להיות מאושר ע"י לשכת הבריאות טבריה.
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96%

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 תרופותמעקב 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:
כח אדם:
במוסד מועסקת רוקחת בהיקף משרה של  15שעות שבועיות אשר עונה לדרישות משרד
הבריאות לגבי תקן רוקח בהתאם למס' המחלקות וסיווגן .
החוזקים בשירותי הרוקחות:
 -1שירותי הרוקחות מנוהלים בצורה מקצועית ובהתאם לתקנות הרוקחים ולנהלי
משרד הבריאות.
 -2קיים חדר שירותי רוקחות ייעודי מסודר מאד ומצויד בכל המתקנים הדרושים.
 -3יש אספקה סדירה של מלאי תרופות עבור המטופלים.
 -4הרוקחת מנהלת יומני התערבות ממוחשבים לכל המטופלים ובנוסף מנהלת מחברת
רופא-רוקחת ומקיימת דיונים תכופים עם הרופאים.
 -5מתבצעת בקרה במחלקות וממצאיה מתועדים בטפסים ייעודיים בקלסר הרוקחת.
 -6לרשות הרוקחת ספרות מקצועית ממוחשבת עדכנית.
 -7במחלקות האשפוז התרופות מאוחסנות באופן מסודר מאוד ובתנאים נאותים.
 -8קיימים פנקסי רישום סמים בכל המחלקות ,למרות שכרגע אין ניפוק סמים
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מסוכנים למטופלים במחלקות השונות.
 -9בוצעה הצטיידות באוגרי טמפרטורה לכל מקררי אחסון התרופות בחדר הרוקחת
ובמחלקות ,ומבוצעת פריקה של נתוניהם מידי יום והדפסה ושמירה של גרף התיעוד.
תחומים הטעונים תיקון ושיפור:
 -1יש להצטייד במקררים תעשייתיים לאחסון התרופות בחדר הרוקחת ובמחלקות ,אשר
עונים לדרישות נוהל מס'  126של אגף הרוקחות.
 -2יש לקבוע בלשכתנו בהקדם תאריך לצורך השמדת מלאי הסמים המסוכנים
המאוחסנים בחדר הרוקחת ומיועדים להשמדה.

סיכום תחזוקה :
התרשמות כללית:
בית החולים נמצא בקצה המושבה יבניאל .בית החולים אינו נגיש לתחבורה ציבורית
אך מתקיימות הסעות מסודרות ממס' ישובים בסביבה למשפחות.
הוספו פרגודים בחדרי המטופלים.
הנחיות לשיפור:
יש לתקן את החומה של מגרש החניה.
יש לתקן סימני רטיבות במספר מקומות ברחבי בית החולים.
יש להמשיך ולהחליף מראות בחדרי השירותים.
יש לשפץ מטבחון במחלקת יסמין.
יש להצליל חלק מהחצר של תשושי הנפש.
יש לטפח חצר קידמית של בית החולים.
יש לתקן את המרצפות במחלקת נרקיס ולצבוע את הסורגים החלודים של המרפסת.
יש לחדש ציוד במחלקות :ארונות ,ארוניות ,וכורסאות גריאטריות.
יש לתקן לחצן מצוקה במקפיא.
יש להמשיך ולהחליף כלי בישול בלויים במטבח המרכזי.
יש להקפיד על טמפ' במחלקות ובשטחי הציבור לפי הנחיות משרד הבריאות.
על כל העובדים לענוד תגי זיהוי.

עמוד  34מתוך 37
רח' נח מוזס  ,15תל אביב  -יפו  67442ת.ד.
טלפון 03-6061733 :פקס 03-6061740 :דוא"לYAFIT.ASOR@MOH.HEALTH.GOV.IL :

האגף לגריאטריה

מוסד גריאטרי יוקרה יבניאל ) ( 237L3
סמדר יבניאל
תאריך הבקרה02.08.2017 :

תאריך05.09.2017 :
סימוכין500039607 :

נספח ג'
תקן מול מצבה  -כוח אדם מקצועי  -רפואה סיעוד ומקצועות הבריאות
ל 168 -מיטות ברישוי ול 168-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
61.50
1.68
2.00
0.90
2.50
0.84
0.36
18.66

2.33
43.95
24.40
19.55
1.00
0.66
60.51
1.83
1.98
0.99
3.25
0.96
0.36
17.60

0.03
15.15

1.41
52.61

-9.24
0.00
0.00
-0.98
0.15
-0.02
0.09
0.75
0.12
0.00
-1.06

-32.10
0.00
0.00
-1.60
9.12
-1.00
10.00
30.07
14.58
0.00
-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 168-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

6
6

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

1.50
1.50
0.80
1.00
4.60
7.50
0.77
0.00
2.00

0.01
0.35
-0.20
0.00
0.00
0.00
0.00
-0.41
0.51

0.67
30.43
-20.00
0.00
0.00
0.00
0.00
-100.00
34.22

 6בישול עצמי  -מלא
 8חצרן/גנן שירות קנוי.
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האגף לגריאטריה

מוסד גריאטרי יוקרה יבניאל ) ( 237L3
סמדר יבניאל
תאריך הבקרה02.08.2017 :

תאריך05.09.2017 :
סימוכין500039607 :

נספח ד '
רמת איכות הטיפול
 0.00:מתאריך 13.07.2016:
ניקוד אחרון לפי בקרה אחרונה
54.50
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 02.08.2017 :
התאמת המחלקה לתשושי נפש לתנאי המכרז לפי הבקרה הנוכחית  :כן SC

ניקוד

אמות מידה לרמת איכות הטיפול
סכום ציוני הבקרה

18.00

בריאות הסביבה

0.00

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

4.00

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

4.00

יש אישור למתן IV

2.00

רישום ע"פ נוהל IV

1.00

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(

39.00
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