גירסה 00001:
תאריך ראשון הפצה לאינטרנט30.03.2017 :
תאריך אחרון הפצה לאינטרנט30.03.2017 :

דו"ח בקרה מיום 11.01.2017
במוסד :בי"א לאנוסי משה"ד בישראל בע"מ

הדו"ח נכתב ע"י
צוות בקרה גריאטרי מחוזי ,מחוז תל-אביב

לשכת בריאות מחוז תל-אביב

תאריך30.03.2017 :

לכבוד
ד"ר פרוסו גרגורי
מנהל/ת רפואי/ת
בי"א לאנוסי משה"ד בישראל בע"מ )קוד מוסד (237L4
106
הנשיא
הרצליה 46399

סימוכין500039354 :

ד"ר נכבד/ה,
הנדון :סיכום הבקרה ב"בי"א לאנוסי משה"ד בישראל בע"מ" מיום 11.01.2017
מצ"ב דו"ח הבקרה שנערכה במוסדכם ,ביום .11.01.2017
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 פורת כץ בת שבע
גריאטרית מחוז תל-אביב
העתקים:
מר משה בר-סימן טוב מנכ"ל משרד הבריאות,ירושלים.
ד"ר ורד עזרא ,ראש מנהל רפואה  ,משרד הבריאות ,ירושלים.
ד"ר אהרון כהן ,ראש אגף גריאטריה ,משרד הבריאות ,ירושלים.
ד"ר יורם לוטן ,מ"מ הממונה על הרישוי ,משרד הבריאות ,ירושלים.
ד"ר פנחס ברקמן ,מנהל המחלקה לשירותים מוסדיים ,אגף גריאטריה ,ירושלים.
ד"ר אירית לקסר ,מנהלת מח' לסטנדרטים ואכיפה ,אגף גריאטריה..
ד"ר רבקה שפר ,רופאה מחוזית ,לשכת בריאות תל אביב מחוז תל-אביב.
גב' צפי הלל-דיאמנט ,ממונה על יישום הסטנדרטים בגריאטריה ,אגף גריאטריה ,ירושלים.
מר יוחנן סמואל ,מרכז בכיר לנתוני בקרה ואיכות בגריאטריה ,אגף גריאטריה ,ירושלים.
גב' אתי מרקוביץ ,ממונה תאום ארגון ובקרה ,אגף גריאטריה ,תל-אביב.
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לשכת בריאות מחוז תל-אביב

דו"ח הבקרה
תאריך30.03.2017 :
בי"א לאנוסי משה"ד בישראל בע"מ ) ( 237L4
הנשיא  106הרצליה
תאריך הבקרה11.01.2017 :

סימוכין500039354 :

.1

בתאריך  11.01.2017נערכה בקרה תקופתית במהלך תקופת רישוי קיים ,בבי"ח הגריאטרי ,ע"י צוות מחוז
תל-אביב .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 פרוסו גרגורי מ.ר.26130.

להלן הרכב הצוות ותחום בקרתו:
.4
ד"ר סרבו לאה ,רופא אחראי בקרה  -מחוז ת"א.
* רפואה
* טיפול סיעודי

-

גברת אוקלדק מאיה ,מרכזת תחום בקרה.

* תזונה

-

גברת פרילינג טל ,מרכזת תחום בקרה.

* פיזיותרפיה

-

גברת איינשטין חביב ניצה ,מרכזת תחום בקרה.

* ריפוי בעיסוק

-

גברת בן מובחר יעל ,מרכזת תחום בקרה.

* עבודה סוציאלית

-

גברת ננסי קרפ עפארי ,מרכזת תחום בקרה.

* בריאות הסביבה

-

גברת זברסקי אנה ,מרכזת תחום בקרה.

* רוקחות

-

גברת קרמר חגית ,מרכזת תחום בקרה.

כללי:
בית אבות לאנוסי משה"ד בישראל בע"מ נפתח בשנת  1992ע"י עמותת משה"ד .רופא
המוסד מועסק שנים רבות במוסד .במוסד גם דיירים תשושים ועצמאיים ברשיון
הרווחה .המוסד נמצא בשיפוצים .במוסד  41מטופלים .מטופלת אחת סיעודית מורכבת
עם פצע לחץ בדרגה  .3אין חולים עם פגים .אין חולים עם זונדות
לבי"ח רישיון ל 50 -מיטות מהן:
סה"כ מיטות במח' סיעודיות:

50
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לשכת בריאות מחוז תל-אביב

תאריך30.03.2017 :

בי"א לאנוסי משה"ד בישראל בע"מ ) ( 237L4
הנשיא  106הרצליה
תאריך הבקרה11.01.2017 :

סימוכין500039354 :

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

מס'
מס'
Ýé
× çÜמיטות מאושפזים
Ô Þ
בפועל
 áÕÞÑÓברישוי
20
26
21
24
41
50

מס'
סיעודיים
20
20
40

מס'
תשושי
נפש

0

מס'
סיעודי
מורכב
1
1

בבי"ח
מס'
מס'
שיקומים תשושים כללי

0

סה"כ שהו במחלקות  41מאושפזים בפועל.
להלן תמהיל המאושפזים לפי הגורמים המממנים הבאים:
 26מטופלים במימון משרד הבריאות.
 15מטופלים במימון פרטי.
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0

0

לשכת בריאות מחוז תל-אביב

בי"א לאנוסי משה"ד בישראל בע"מ ) ( 237L4
הנשיא  106הרצליה
תאריך הבקרה11.01.2017 :

תאריך30.03.2017 :
סימוכין500039354 :

מכרז הקודים:
המוסד הצטרף ל"-מכרז הקודים".

פרוגרמה:
על פי הצהרת המוסד ,המוסד אינו בנוי על פי הפרוגרמה החדשה ,נושא זה לא נבדק בבקרה.

אישור כיבוי אש:
אישור כיבוי אש בתוקף עד תאריך.14.12.2016 :

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

נקודות נוספות לציון:
הרשיון ל 3 -חודשים בגלל העדר אישוי כיבוי אש
מצ"ב נספח א'  -טבלה הכוללת הערכות צוות הבקרה ,נספח ב' בו פירוט ממצאי הבקרה ,נספח ג' -פירוט כ"א
ונספח ד'  -רמת איכות הטיפול.
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לשכת בריאות מחוז תל-אביב

בי"א לאנוסי משה"ד בישראל בע"מ ) ( 237L4
הנשיא  106הרצליה
תאריך הבקרה11.01.2017 :

תאריך30.03.2017 :
סימוכין500039354 :

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

)(5
כ.טוב מאוד
87-93

רפואה

)(4
טוב
80-86
X

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

X

סיעוד
תזונה

X

פיזיותרפיה

X

ריפוי בעיסוק

X

עבודה סוציאלית

X

בריאות הסביבה

X

רוקחות

X
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)(1
נכשל
0-65

לשכת בריאות מחוז תל-אביב

בי"א לאנוסי משה"ד בישראל בע"מ ) ( 237L4
הנשיא  106הרצליה
תאריך הבקרה11.01.2017 :

תאריך30.03.2017 :
סימוכין500039354 :

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

* רפואה86% :
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
-

כוח אדם:
במוסד מועסק רופא כללי שעובד במוסד שנים רבות .משמש כמנהל רפואי וכרופא
בית .עבר השתלמות בגריאטריה.
למוסד יועצת גריאטרית.
פסכיאטר מגיע למוסד לפי דרישה.
רופא עיניים ושיניים מגיעים למוסד לפי הצורך.
שאר הייעוצים מתבצעים בקופ"ח.

החוזקים בעבודת הרפואה:
כוח אדם
* למוסד יועצת גריאטרית
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לשכת בריאות מחוז תל-אביב

בי"א לאנוסי משה"ד בישראל בע"מ ) ( 237L4
הנשיא  106הרצליה
תאריך הבקרה11.01.2017 :

תאריך30.03.2017 :
סימוכין500039354 :

עבודת המנהל הרפואי
* המנהל הרפואי מכיר היטב את החולים ומסור לתפקידו

תחומים הטעונים תיקון ושיפור:
עבודת המנהל הרפואי
* יש לפעול בכוננויות על פי הנוהל

קשר עם משפחות
* ייש לפרט תאום ציפיות בקבלה
* יש לבצע דיון על מצבי סוף חיים וקיום הנחיות מקדימות

פעילות צוות רב מקצועי במחלקה
* בהגבלה פיזית יש לבצע דיון של רופא אחות ופיזיותרפיסט ולתעד את ההחלטה
* יש לשפר נושא סיכום הישיבה

דו"ח אירוע חריג
* יש לעקוב אחרי מצב החולה
* יש לשפר נושא ארועים חריגים .יש לתעד במעקב הרפואי מתי דווח לרופא על הארוע

רפואה מונעת ורפואה פליאטיבית
* יש לוודא מתן חיסונים לעובדים
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לשכת בריאות מחוז תל-אביב

בי"א לאנוסי משה"ד בישראל בע"מ ) ( 237L4
הנשיא  106הרצליה
תאריך הבקרה11.01.2017 :
* טיפול סיעודי:

תאריך30.03.2017 :
סימוכין500039354 :

81%

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

תיאור כללי:
ביום הבקרה בשתי המחלקות הסיעודיות  41מטופלים ) .(20+21אחת מהם סיעודית
מורכבת על רקע פצע לחץ בדרגה  .3אין מטופלים עם פג או זונדה 2 .מטופלים
מוזנים באמצעות מזרק ע"י אחות )נמצא נוהל פנימי כנדרש( .מטופל עם חיידק
עמיד ,לא נמצא בטיפול בהתאם להנחיות.
המטופלים נמצאים מחוץ למיטות .לבושים בבגדים אישיים ובהתאם לעונה .נראים
נינוחים .רובם משתתפים בהפעלה מוסדית אשר מתקיימת מחוץ למחלקות .המטופלים
אשר נשארו במחלקות יושבים מול מסך הטלויזיה.
השטחים הציבוריים וחדרי המטופלים מצולמים במערכת מצלמות במעגל סגור .המסך
ממוקם בתחנת אחות.
עמוד  9מתוך 34
רח' הארבעה  ,12תל אביב  -יפו  61203ת.ד.
טלפון 03-5634808 :פקס 03-5611532 :דוא"לLITAL.KENET@TELAVIV.HEALTH.GOV.IL :

לשכת בריאות מחוז תל-אביב

בי"א לאנוסי משה"ד בישראל בע"מ ) ( 237L4
הנשיא  106הרצליה
תאריך הבקרה11.01.2017 :

תאריך30.03.2017 :
סימוכין500039354 :

המוסד נמצא בשיפוצים כהכנה לדרישות הפרוגרמה.

כוח אדם:
האחות הראשית בתפקידה מספר שנים ,בעלת ניסיון וידע בתחום .מתוך  13אחיות 9
מוסמכות 7 ,בעלות תואר אקדמי .כמחצית מהאחים הם עובדי קבלן .בתחומים:
מניעת זיהומים ,כאב ועצירות יש נאמנות נושא ,עם הכשרה נדרשת .מתוך  18כוחות
עזר  8מהגרי עבודה ,ותיקים במקום ,דוברי עברית בסיסית .לאחרונה  10מטפלים
עברו הכשרה בת  40שעות שהועברה במוסד על ידי "אשל" .סידור העבודה מוסדי.
את נושא חיסוני העובדים מרכזת האחות הראשית .התיעוד הושלם.
למוסד אישור למתן  ,IVאך לא נמצא שימוש בחצי שנה האחרונה.

החוזקים בעבודת הטיפול סיעודי:
כוח אדם
* האח/ות הראשי/ת בעלת ידע וניסיון מקצועי בתחום גריאטריה.

עדכון מקצועי
* קיימים נאמני נושא ברמה מחלקתית וברמה מוסדית.

הדרכה והערכת הצוות
* קיימים תהליכי בקרה פנימיים תקופתיים הנעשים באופן שיטתי ומובנה.

תחומים הטעונים תיקון ושיפור:
כללי
* יש לטפל בנושא "מצלמות בחדרי המטופלים" בהתאם לדרישות נוהלי משרד הבריאות.

כוח אדם
* יש לוודא כי מספר העובדים בקרב כוחות העזר עם קשיי שפה לא יעלה על .10%

אומדן סיעודי ורישום אנמנזה
* יש לבצע אומדן התנהגותי מובנה כנדרש.

תרופות
* יש להקפיד על ניהול תרופות נרקוטיות )טוקסיקה( כפי שנדרש ע"פ הנוהל.
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תאריך30.03.2017 :
סימוכין500039354 :

* יש להכין את התרופות בעגלת התרופות בסמוך לחלוקתן למטופלים.

הבטחת הסביבה
* יש להקפיד על מילוי כל הפרטים הנדרשים בדו"ח אירוע חריג כולל שעת הודעה לרופא ולמשפחה.
* יש לקיים ועדת אלימות בתדירות הנדרשת ע"פ הנוהל.
* יש לדאוג לתקינות כל כסאות הרחצה כנדרש.

תקשורת
* יש להקפיד על קיום ישיבות צוות מחלקתי כנדרש על פי נוהל.
* יש להקפיד על העברת מידע בין הצוותים השונים באמצעות מחברות קשר/מחשב .נמצא שימוש רב בווטסאפ.

הזנה והאכלה
* יש להקפיד על ביצוע אומדן פה כנדרש .אומדן פה מתבצע אחת לשנה.

הפרשות
* יש לבנות תוכנית לשימור שליטה על סוגרים למטופלים הרלוונטיים.

היגיינה אישית ולבוש
* יש לסמן את כל הציוד האישי הרלוונטי :מברשות שיניים ,אביזרי רחצה וטיפוח ועוד.

שמירת שלמות העור
* יש להקפיד על תיעוד מעקב פצעי לחץ בתדירות הנדרשת ע"פ נוהל.
* יש להקפיד על ביצוע אומדן כף רגל סוכרתית בתדירות הנדרשת ע"פ הנוהל.
* יש לבצע אומדן "נורטון" כל  3חודשים .נמצא ביצוע אחת ל  6-9חודשים.

תנועתיות ותנוחה
* בישיבות צוות רב מקצועי יש לקיים דיון ולתעד בכל מקרה של ביצוע הגבלה פיזית למטופל.
* יש לקיים דיון ראשוני עם אנשי צוות רלוונטי ולתעד כנדרש לפני ביצוע הגבלה פיזית.

עדכון מקצועי
* יש לאפשר השתתפות אנשי צוות בימי עיון והשתלמויות מקצועיות בגריאטריה ,גם מחוץ למוסד.
* בתוכניות חת"ש יש להעלות את מספר המשתתפים בקרב כל העובדים.

הדרכה והערכת הצוות
* יש להחתים כל עובד חדש על ההדרכה שקיבל.
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טיפול בכאב
* יש לערוך אומדן כאב לכל מטופל חדש עם קבלתו למחלקה.
* יש לערוך אומדן כאב לכל המטופלים במחלקה בתדירות של לפחות פעם בשבוע.
* יש לערוך אומדן כאב בתדירות המותאמת למצבם של מטופלים הסובלים מכאב.

מניעת זיהומים
* יש לטפל בנשאי חיידקים עמידים לאנטיביוטיקה בהתאם להנחיות כנדרש.
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94%

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:
בבית הסיעודי הגריאטרי יש מטבח מבשל המנוהל על ידי טבחית חדשה שהחלה את
עבודתה לפני  3חודשים .הטבחית הוותיקה עובדת במטבח ואחראית על הזמנת מלאי
המזון דרך אם הבית.
בבית הסיעודי הגריאטרי נקלטה אם בית חדשה לפני כשנה.
מלאי המזון בבית הסיעודי מסופק על ידי חברה חיצונית.

כוח אדם:
בבית הסיעודי הגריאטרי עובדת דיאטנית וותיקה ,בעלת וותק מקצועי של  16שנה.
הדיאטנית עובדת בבית הסיעודי הגריאטרי כ12-שנים.

החוזקים בעבודת התזונה:
כללי
* הדיאטנית יצאה להשתלמות בתחום תזונה בגריאטריה.
* הדיאטנית ערכה הדרכה תזונתית לצוותי מחלקות )אחיות ומטפלות(.
* ניכרת התייחסות אישית והתאמה תרבותית לצרכים המשתנים של הדיירים
* בולטת נוכחות הדיאטנית בקידום פרוייקטים רב מקצועיים.
* הדיאטנית יצאה להשתלמות בתחום בדיקה פיזיקאלית ממוקדת תזונה של הפה ומיישמת את הנלמד בתכניות
הטיפול  .הדיאטנית יצאה ליום עיון לדיאטנים מטעם האגף לגריאטריה.
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איכות ובטיחות המזון
* יש לשבח את עבודת הדיאטנית בניהול מערך ההזנה.
* הדיאטנית עורכת תצפיות אכילה ומתעדת אותם כנדרש.

הגשת ארוחות צהריים  -תצפית
* בישול מגוון בסגנון ביתי ,הגשה אסטטית ,כמות מתאימה.
* נכרת החשיבה והתכנון בתהליך הכנת האוכל ,ההגשה והאכלה.
* ישנה התאמה של הסכו"ם ליכולת האחיזה והאכילה של המטופל .האכלה נעשית בישיבה תוך הכרות בין המטפל
המאכיל והמטופל .על השולחן תבלינים לימון ושמן לרווחת טעמם של המטופלים.

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 הארוחות יהיו קבועים והפער בין ארוחת הערב לבין ארוחת הבוקר לא יעלה על  13שעות.
* יש למנות איש צוות שימדוד טמפרטורות מזון בארוחות ערב לפחות אחת לשבוע.
* אין להעביר מנות מזון טחון מחולקות לצלחות בין מחלקה למחלקה.
* יש להקפיד על רישום שם דוגמת המזון על קופסת דוגמת המזון הנלקחת ולקחת דוגמאות מזון מכל המנות
המוגשות.

בדיקת התפריט השבועי  -רישום מול יישום
* לא היתה התאמה מלאה בין הרשום בתפריט ושהוגש במנת הפרי בארוחת ביניים .וכן במנת הבשר הרכה ביום
הבקרה.
* על הדיאטנית להשתתף בתכנית חת"ש המועברת לאנשי הצוות הרב מקצועי בנושאים המשיקים לתזונה.

הגשת ארוחות צהריים  -תצפית
* יש לחלק את מנות ארוחת הצהרים למטופלים הזקוקים לעזה באכילה על פי זמינות המטפלים המאכילים.

התנהלות הטיפול התזונתי מטופל חדש  -תיעוד ברשומה התזונתית
* יש להקפיד על חישוב יומן צריכת מזון למטופל תוך חודש מקבלתו למחלקה.

יישום והלימה
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* חשוב להקפיד על רישום מדויק של שם כל תוסף תזונה הניתן למטופלים בקרדקס ,בגליון הרפואי וברשומות.
* יש להקפיד על מתן מולטיויטמין יעודי לקשישים לכל מטופל המתקבל למחלקה הסיעודית.

הערות לסיכום:
המטבח המבשל בבית הסיעודי עבר שינויים מבורכים והדיאטנית מובילה ועובדת
בשיתוף מלא עם צוות המטבח ואם הבית לריענון התפריט המוגש וחידושו .האווירה
במחלקה נעימה ומקדמת אכילה .האוכל ביתי ומוגש בצורה נאה ואסטטית .צוות
מחלקות האוכל יציב ומאפשר לדיאטנית בנייה של תהליכי עבודה והכשרה לצוותים.
הדיאטנית מנהלת את מערך המזזון והטיפול התזונתי בצורה מקצועית.
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* פיזיותרפיה:
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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:
במקום פיזיותרפיסטית וותיקה מקצועית ומנוסה הנותנת שרות למחלקות הסיעודיות
חמישה ימים בשבוע  - 09:00-15:00סה"כ  30ש"ש נטו .לעזרתה סייעת העובדת עימה
בחדר הפיזיותרפיה באותן השעות וכח עזר אשר מנייד את המטופלים מהמחלקות לחדר
הפיזיותרפיה וחזרה ואף עוזר בחדר הפיזיותרפיה במידת הצורך.

החוזקים בעבודת הפיזיותרפיה:
כוח אדם
* תקן כוח אדם  :מלא

ארגון השרות
* פעילויות מיוחדות לקידום איכות הטיפול )פרויקטים(  :יש
* פריסת השרות השבועית יעילה.
* קיים רישום מרוכז של הטיפולים הניתנים מידי יום.

אבחון פיזיקלי
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* אבחון פיזיקלי ראשוני תוך  5ימים מקבלת המטופל  :מבוצע

טיפול בקבוצה
* תכנית מובנית לפעילות גופנית ע"י פיזיותרפיסט/ית ו/או מורה להתעמלות ,בפיקוח פיזיותרפיסט/ית  :כן

מעקב פיזיקאלי ותיעוד הערכה תקופתית
* רישום המעקב מתבצע בתדירות הנדרשת.

טכנולוגיה לישיבה וניידות
* הפיזיותרפיסט מעורב בהחלטות על שימוש באמצעי הגבלה  :מתקיים
* מעורבות של פיזיותרפיסט/ית בהמלצה/הזמנה של ציוד  :קיימת
* הפיזיותרפיסט בעל הכשרה בנושא )קורס ,ימי עיון(  :כן
* השימוש באביזרים נלווים לכסא גלגלים מבטיח ישיבה מותאמת לצרכי המטופל.

הדרכה ,השתלמות ותקשורת בין צוותית
* נמצא תיעוד לקיומה של הדרכה מובנית לכל הצוות.
* הדרכת עובד חדש מתועדת ומאושרת בחתימתו על גבי טופס ייעודי.

תחומים הטעונים תיקון ושיפור:
אבחון פיזיקלי
* בסיום הבדיקה ובכל הערכה תקופתית )מעקב( יש לרשום מטרות טיפול ספציפיות ,תפקודיות ,מדידות וראליות
ולעדכן תוכנית טיפול.

מעקב פיזיקאלי ותיעוד הערכה תקופתית
* יש לרשום הערכה תקופתית ראשונה )מעקב(  3-4שבועות מקבלת המטופל למחלקה ,לאחר הסתגלותו למקום
החדש.

הדרכה ,השתלמות ותקשורת בין צוותית
* יש לקיים הדרכות לכל הצוות )לא רק למטפלים( במסגרת חת"ש לפחות פעמיים בשנה ולצרף רשימת משתתפים
וחתימותיהם.
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* ריפוי בעיסוק:
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93%

הבקרה בתחום הריפוי בעיסוק כללה את הנושאים הבאים:
כללי
כוח אדם
קבלת מטופל חדש ע"י מרפא/ה בעיסוק
הערכת מעקב בקבלת מטופל
ישום תכנית הטיפול
הכרת מטופל חדש ע"י מדריכ/ת תעסוקה
פעילות בתעסוקה
תנאים פיזיים וסביבה
ציוד ואביזרים
הדרכה ותקשורת
העשרה ונהלים
יישום המלצות מבקרה קודמת
-

תיאור כללי:
חדר תעסוקה פעיל בשעות הבוקר לדיירים משתי המחלקות .בימים שיש  2מדריכי
תעסוקה ,אחד מהם עושה פעילות בחדר תעסוקה והשני מפעיל קבוצה קטנה במחלקה או
עושה הפעלה פרטנית בחדר המחשבים.

כוח אדם:
צוות ותיק ומנוסה.
המרפאה בעיסוק עובדת  12שעות שבועיות מחולקות ליומיים בשבוע בשעות הבוקר.
 2מדריכי תעסוקה .אחת עובדת חמישה ימים בשבוע והשני ארבעה ימים ,סה"כ 39
שעות תעסוקה שבועיות.
מפעילים חיצוניים נותנים מוסיקה ,אומנות ,סיפורים והפעלה באמצעות בע"ח.
בחלק מימי השבוע יש פעילות במחלקות בשעות אחה"צ.

החוזקים בעבודת הריפוי בעיסוק:
הערכה בקבלת מטופל  -קבלת מטופל חדש ע"י מרפא/ה בעיסוק
* המרפא/ה בעיסוק מבצע/ת הערכה ראשונית לכל מטופל חדש כנדרש בנהלים.
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הערכת מעקב בקבלת מטופל
* מתבצעות הערכות חוזרות לכלל המטופלים כנדרש בנהלים.

ישום תכנית הטיפול
* ההתערבות הטיפולית בעיקר נקודתית ובאמצעות הדרכה לאנשי צוות או משפחה.

הכרת מטופל חדש ע"י מדריכ/ת תעסוקה
* מדריכת התעסוקה מקיימת היכרות ראשונית עם כל המטופלים ,כנדרש על פי הנהלים.

פעילות בתעסוקה
* תוכנית הפעילות מגוונת ומתבצעת באופן קבוצתי ופרטני וכוללת תנועה ,אקטואליה ,משחקים קוגניטיביים ,יצירה
ועוד.
* הפעלה פרטנית וקבוצות קטנות מתבצעות תוך התיחסות לצרכים ולהעדפות האישיות של הדיירים.

תנאים פיזיים וסביבה
* יש חדר ריפוי בעיסוק חדש.
* אולם תעסוקה יעודי וחדר מחשבים בקומה -1
* לוחות התמצאות )מותאמות לשפת האם של הדיירים( ולוחות פעילות בהכנה.

ציוד ואביזרים
* קיים ציוד עשיר ,מגוון ומותאם להפעלה פרטנית וקבוצתית בתעסוקה.
* משחקים חדשים "תוצרת בית" הוכנו והוכנסו לשימוש.
* ציוד ריפוי בעיסוק קיים.
* יש מכשירים חדשים להשמעת מוסיקה מותאמת אישית.

הדרכה ותקשורת
* המרפא/ה בעיסוק משתתפ/ת באופן קבוע בישיבות הצוות הרב מקצועי .עדות לכך קיימת ברישומים.
* מתקיימות ישיבות ריפוי בעיסוק ותעסוקה והדרכות פרטניות למדריכות התעסוקה.
* הצוות השתתף במפגשים של "בנעלי זולת" והפיק מכך תועלת רבה.

העשרה ונהלים
* במוסד מתקיימים פרויקטים מיוחדים מגוונים .חלק מהפרוייקטים מתקיימים בשיתוף אנשי צוות ממקצועות
בריאות נוספים.
* הצוות יוצא לימי עיון והשתלמויות.
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תחומים הטעונים תיקון ושיפור:
הערכה בקבלת מטופל  -קבלת מטופל חדש ע"י מרפא/ה בעיסוק
* יש להקפיד על מילוי כל סעיפי ההערכה או לתת הסבר לכך שהמידע לא קיים.

הערכת מעקב בקבלת מטופל
* גם במעקב החצי שנתי נחוצה תוכנית התערבות מפורטת.

ישום תכנית הטיפול
* יש לשאוף להגדיל את מספר הדיירים הנהנים מהתערבות טיפולית.
* מעורבות המרפאה בעיסוק בנושא הסדים והגלילים ,חשובה.

תנאים פיזיים וסביבה
* יש לקדם תליית לוחות פעילות מעודכנים ומתאימים לנעשה בפועל.

ציוד ואביזרים
* מומלץ לרכוש מכשירי טאבלט שנותנים מענה לדיירים במצבים שונים) .חוברת ציוד מעודכנת לנובמבר 2016
תיכנס לתוקף בעוד כמה חודשים(

הדרכה ותקשורת
* יש לחזור ולתעד ישיבות צוות והדרכה פרטנית למדריכות התעסוקה.

העשרה ונהלים
* מומלץ לקדם תהליך צריבת מוסיקה מותאמת אישית לדיירים עם פוטנציאל להנות מהפרויקט הזה.

הערות לסיכום:
הצוות מכיר היטב את הדיירים ועושה מאמץ ניכר לתת להם טיפול מסור וטוב
בסביבה מאתגרת של שיפוץ ושינוי .עם זאת ניכר שהיקף ההתערבות הטיפולית של
המרפאה בעיסוק הצטמצם ונושא התיעוד פחות מוקפד.
ניכר שיש חשיבה מאחורי העשיה .המהלך שמטרתו שילוב דיירים עצמאיים עם
סיעודיים מבורך מאד.
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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:
הבית כולל מחלקות לעצמאים ותשושים שבפיקוח של משרד הרווחה ושתי מחלקות
סיעודיות .המחלקות נמצאו נקיות ,חדרי המטופלים נמצאו נקיים ,מסודרים
ומאובזרים באמצעים לשמירה על הפרטיות .המטופלים נראים טוב ,לבושים בביגוד
אישי ,נקי ,מסודר ומותאם לעונה .השטחים הציבוריים כוללים חדר אוכל וחדר
תעסוקה .בנוסף יש במוסד מרפסת גדולה ולובי ,מרוהטים לנוחות האורחים .פועלות
במוסד מצלמות באזורים ציבורים ובחדרי המטופלים.

כוח אדם:
שירות העבודה הסוציאלית כולל את מנהלת השירות הסוציאלי ועו"ס.
מנהלת השירות הסוציאלי אחראית על המחלקות הסיעודיות והמחלקות לעצמאים
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ותשושים  .מנהלת השירות הסוציאלית התחילה את עבודתה במאי  ,2015בעלת תואר
ראשון בעבודה סוציאלית ,וותק מקצועי של  6שנים .ישנה הכשרה ב CBT
ופסיכותרפיה .עובדת  5ימים בשבוע ,משרה מלאה 20 ,ש"ש )נטו( לצרכי
המחלקות הסיעודיות.
העו"ס עו"ס בעל תואר שני בעבודה סוציאלית ,וותק מקצועי כ  41שנים וותק
במוסד  16שנים .עובד בעיקר עם מטופלים ביוצאי משה"ד ופרס שאינם דוברי
עברית .אחראי על הנושא עבודה קבוצתית ועובדת  8ש"ש )נטו( לצרכי המחלקות
הסיעודיות.

החוזקים בעבודת העבודה סוציאלית:
כללי
* ראוי לציין לחיוב את הקורס למטפלים 7 ,מפגשים 14 ,מטפלים השתתפו.
* הבית עשיר בעבודה קבוצתית ופעילות לכלל המטופלים.
* יש לציין לחיוב את הגישה במוסד וההתחשבות של העו"ס ברצונם של המטופלים לשלב אותם בפעילות של
המחלקה של העצמאים\תשושים.

פעילות מקצועית של העובד הסוציאלי
* קיימת הדרכה לעובדים חדשים ע"י העו"ס בנושא מניעת התעללות.
* קיימת עשייה יפה בנושא ייפוי כוח לטיפול רפואי מול מטופלים ומשפחותיהם .יוזמה שקודמה ע"י העו"ס הדרכה
במרכז להנחיות רפואית מקדימות.

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

פעילות העו"ס בתחום הקבוצתי והקהילתי
* שיתוף המשפחות בפעילות המוסד  :כן
* במסיבת חנוכה התחיל תהליך עם משפחות בנושא משוב שביעות רצון.
* שותפה ומעורבת בפעילות התרבותית  -חברתית.
* מתנדבים מקבלים הדרכה ע"י העו"ס.

פעילות העו"ס בנושא "חוק זכויות החולה"
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* העו"ס מיידע/ת את המטופלים לגבי זכויותיהם ופועל/ת למימושם  :כן
* מעקב אחר תפקוד האפוטרופוס  :כן

טיפול בניצולי שואה
* מקיימת פעילות ייעודית למימוש זכויות למטופלים בעלי צרכים ייחודים )ניצולי שואה ,עריריים(.

עבודת הצוות הרב מקצועי
* העו"ס תורמת מעולם הידע המקצועי שלה לפיתוח ולהעשרת הצוות הרב מקצועי.
* ראוי לציין לחיוב את ההדרכה "בנעלי הזולות" ,נערכו  3מפגשים.

הבטחת תנאים לעבודת העובד/ת הסוציאלי/ת
* העו"ס השתלמה בקורס "להיות עם המוות".

תחומים הטעונים תיקון ושיפור:
כללי
* לצוות הבכיר יש קבוצת " "WHATTSAPPלעניין תקשורת .יש להפסיק למסור מידע של מטופלים דרך
"."WHATTSAPP
* " "WHATTSAPPאינו מחליף לתיעוד וחובה לדואג להבטחה מידע.

פעילות מקצועית של העובד הסוציאלי
* יש להקפיד על דיון לצורך מינוי אפוטרופוס בישיבת הצוות הרב מקצועי.
* יש להקפיד על תיעוד והתערבות בנושא מעברים ,שינוי מקום ישיבה ושינוי מקום חדרים.

תצפית חדרים ושטחים ציבוריים
* המצעים נקיים ומותאמים לעונות השנה  :חלקי
* בבקרה נמצאו מצעים ושמיכות של בתי חולים ,הדבר מדגיש את האווירה וההרגשה המוסדית ללא צורך.
* נשמרת פרטיות בסביבת המטופל ובמהלך הטיפול האישי  :חלקי
* בתצפית נצפה מידע רפואי על לוח מודעות של מטופלים .אין לפרסם פרטים אישים של מטופלים ,יש לחסות את
המידע.
* ברוב החדרים קיים וילון לשמירה על הפרטיות .יש לדאוג לשימוש מקסימאלי.

פעילות העו"ס בתחום הקבוצתי והקהילתי
* התקיים מפגש עם משפחות בנושא אפוטרופוס וייפוי כוח בתאריך .3.8.16
* יש להמשיך לפתח פעילות קבוצתית עם בני משפחה לאחר איתור ומיפוי צרכים.
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* מתקיימות פעילויות קבוצתיות ע"י עו"ס דובר פרסית .הפעילות לא מתועדת באופן קבוע )ליקוי חוזר(.

פעילות העו"ס בתחום זקנים נפגעי התעמרות
* בוצעה הדרכה לצוות מצומצם בנושא "התמודדות עם התעמרות מדיירים ומשפחותיהם" בתאריך .7.7.16
* הדרכה לצוות מיועדת לכל אנשי הצוות.

עבודת הצוות הרב מקצועי
* בוצעה הדרכה לצוות המטפלים ואחות אחת בנושא "זכויות המטופל ,יחס ומניעת התעללות" בתאריך 28.12.16
* הדרכה לצוות מיועדת לכל אנשי הצוות.
* יש להקפיד על עריכת סיכום בישיבות הצוות הרב מקצועי.
* יש להקפיד על התייחסות לישיבה הקודמת בישיבת הצוות הרב מקצועי.

הערות לסיכום:
השירות הסוציאלית מבצע עבודה מקצועית .ראוי לציין את החשיבה המקצועית
והתערבות העו"ס בכל התחומים על מנת להעלות איכות החיים של כלל מטופלים
המוסד .השתתפות בחת"ש ע"י כל אנשי הצוות מאוד חשוב ויכול לשדרג את
הטיפול.
יש לציין לחיוב את האווירה הנעימה וביתית במוסד.
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תאריך30.03.2017 :
סימוכין500039354 :

83%

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/פיזיותרפיההכנה 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
-

החוזקים בעבודת הבריאות הסביבה:
הכנת המזון ובישול  -מטבח/ים  -מצב כללי
* במטבח רמת הסדר והניקיון תקינה.

תחומים הטעונים תיקון ושיפור:
מערכות אספקת מים קרים וחמים  -אספקת מיי שתיה
* חסרה תוכנית אינסטלציה מעודכנת ) מערכות מים וביוב ,כולל אביזרי מניעת זרימה חוזרת במים קרים ואביזרי
וויסות טמפרטורה בקווי מים חמים (.
* תעודות דיגום מים הוצגו חלקי.

מערכות אספקת מים קרים וחמים  -מים חמים ומקלחות
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טלפון 03-5634808 :פקס 03-5611532 :דוא"לLITAL.KENET@TELAVIV.HEALTH.GOV.IL :

לשכת בריאות מחוז תל-אביב

בי"א לאנוסי משה"ד בישראל בע"מ ) ( 237L4
הנשיא  106הרצליה
תאריך הבקרה11.01.2017 :

תאריך30.03.2017 :
סימוכין500039354 :

* שילוט ובידוד קווי מים הושלם חלקי.

מערכות אספקת מים קרים וחמים  -הגנת רשת מי שתיה
* טרם הוצגו אישורי בדיקת מזחים ) כולל האביזר שהותקן על קו השקיה(.
* חסר מז"ח בכניסה לעסק כנדרש למוסד רפואי.
* מרכך מים מחובר ישירות לקו מי שתייה ולא דרך המז"ח כנדרש.

מערכות סילוק שפכים
* שפכי המוסד עוברים טיפול קדם במתקן שהותקן ללא אישורנו ,נדרש להעביר תוכניות המתקן לבדיקתנו.

איסוף פסולת ופינויה
* חדר אשפה במחלקה א' :
*  -מאחסנים ציוד מחלקתי  -סידור פסול
*  -חיפוי קירות אינו רחיץ.
* אזור פחי אשפה מוגדר ע"י ווילון ולא קירות.

מערכות קירור וחימום אויר
* בשני מקלחות תנורי אמבטיה לא היו תקינים.

תשתית ,חדרי האשפוז ,תחזוקת מחלקה ורווחת המטופל  -ניקיון ותחזוקה שוטפת
* במקום אין הקפדה על סגירת רשתות בחלונות ובמוסד נצפו ציפורים !
* בחצרות של המוסד עדיין נמצאים חומרי בנייה  -יש לסדר.

חדרי האשפוז  -רווחה/צפיפות ,תנאי מגורים
* במחלקות אין הקפדה על החלפת מצעים ) חדר .( 513
* חסרים כוסות לאחסון מברשות שיניים.
* נצפו מספר מברשות שיניים בלויות.
* אחסון ספוגים נקיים שומרים בסלי רשת פתוחים ולא בתוך ארון סגור.

תחזוקת המחלקות  -חדרי כלים וכביסה
* אוגרים עם כביסה מלוכלכת עומדים במסדרון ולא בחדר ייעודי כנדרש.
* חדר כלים :
*  -מאחסנים ציוד נקי שונה ולא משתמשים בחדר לפי ייעודו.
*  -חסר סבון ,נייר לניגוב ידיים.
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לשכת בריאות מחוז תל-אביב

בי"א לאנוסי משה"ד בישראל בע"מ ) ( 237L4
הנשיא  106הרצליה
תאריך הבקרה11.01.2017 :

תאריך30.03.2017 :
סימוכין500039354 :

מתקנים לצוות
* ארונות בגדים של הצוות נמצאים במחסן כביסה נקייה ולא בהלבשה כנדרש.

מכבסה וכביסה
* חסרה עגלה ייעודית לשינוע כביסה רטובה למייבש.

מטבחון עזר  -מטבח חלוקה
* מטבחון חלוקה :
*  -חומרים למדיח כלים מונחים על הרצפה ולא על המדף כנדרש.
*  -חסר סבון ליד ברז כיור.
*  -חלוקת מנות בלנדר מבצעים במטבחון אחד לשתי המחלקות ומשנעים על המגשים ללא כיסוי  -סידור לקוי.

הכנת המזון ובישול  -קבלת מזון במוסד ומחסן מזון
* חסרים מספר רישיונות יצרן של ספקי המזון .
* לא מתבצע בקרת מוצרים בעת קבלתם מהספקים ותיעוד בטופס.
* חדר קירור :
*  -משותף לביצים ,ירקות גולמיים ומוצרי חלב  -סידור לקוי.
*  -חסרים מדפי אחסון ומאחסנים גם על ארגזי פלסטיק.
* מקפיא :
*  -חסר שילוט למדף אחסון החזרות .
*  -בכניסה לחדר ריצוף פגום.
* אחסון מזון לשעת חירום שומרים במחסן חומרי ניקוי  -סידור פסול.

הכנת המזון ובישול  -מתקני הובלת מזון למחלקות
* ארונות ציוד מול מעלית אינם מסודרים ולא נקיים מבחוץ.

הכנת המזון ובישול  -עמדות העבודה ומדורים במטבח
* במקרר מזון מוכן גומיות איטום לא שלמות.
* צינון מזון לסופי שבוע מבצעים ללא בלסט צ'ילר  -סידור לקוי.
* חסר מדור ייעודי להכנת בלנדר.
* שינוע דייסות ומוצרם קרים מבצעים בעגלות נירוסטה פתוחות ללא פיתרון לשמירת טמפרטורה כנדרש.
* אין מעקב יומי של טמפרטורת מזון מוכן במטבח מרכזי.
* במדור שטיפה חלבי מאחסנים כלים נקיים על הרצפה  -סידור פסול.
* מדור טיפול בבשר סמוך למדור שטיפת ירקות וירקות גולמיים נמצאים במדור בש
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טלפון 03-5634808 :פקס 03-5611532 :דוא"לLITAL.KENET@TELAVIV.HEALTH.GOV.IL :

לשכת בריאות מחוז תל-אביב

בי"א לאנוסי משה"ד בישראל בע"מ ) ( 237L4
הנשיא  106הרצליה
תאריך הבקרה11.01.2017 :

תאריך30.03.2017 :
סימוכין500039354 :

* יש להגדיר מדורי עבודה ולשלט בהתאם.

עמוד  28מתוך 34
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לשכת בריאות מחוז תל-אביב

בי"א לאנוסי משה"ד בישראל בע"מ ) ( 237L4
הנשיא  106הרצליה
תאריך הבקרה11.01.2017 :
* רוקחות:

תאריך30.03.2017 :
סימוכין500039354 :

85%

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

כוח אדם:
במוסד מועסקת רוקחת בהיקף משרה של  6שעות שבועיות

החוזקים בעבודת הרוקחות:
חדר שירותי רוקחות במוסד
* החדר ייעודי ומיקומו הולם  :כן
* החדר מצויד במתקני עזר לרוקח )מחשב ,כספת ,טלפון(  :כן

שירותי רוקחות מוסדיים  -בקרה רוקחית במוסד
* לקיחת פרופיל תרופתי של מאושפז חדש  :כן
* ניהול יומן התערבויות ועדכונו אחת לרבעון :בדיקת אבחנות מול תרופות ,בדיקת מתן בהתאם להנחיות למניעת
תופעות לוואי ואינטראקציות בין תרופות ,ריסוק מותר וכו'  :לכל תיקי החולים
* ביצוע בקרה בכל מחלקה ותיעוד מלא ומפורט של ממצאיה  :אחת לשבועיים לפחות

תרופות אישיות במחלקות אשפוז
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לשכת בריאות מחוז תל-אביב

בי"א לאנוסי משה"ד בישראל בע"מ ) ( 237L4
הנשיא  106הרצליה
תאריך הבקרה11.01.2017 :

תאריך30.03.2017 :
סימוכין500039354 :

* סימון שם מטופל על תווית התרופות האישיות  :כן

תחומים הטעונים תיקון ושיפור:
שירות רוקחות מוסדיים  -אחסון וסידור תרופות ותוקפן
* קרטוני תרופות שהתקבלו מאוחסנים ישירות על גבי הרצפה
* נוזלים מאוחסנים במדף עליון .יש להעבירם למדף תחתון

שירות רוקחות מוסדיים  -רכש אספקה וביעור תרופות
* לאחד המטופלים חסרה התרופה "קולכיצין" כשבוע .לא ברור מדוע התרופה לא נרכשה עם מתן ההוראה
הרפואית

שירותי רוקחות מוסדיים  -ספרות מקצועית ומסמכים ישימים
* אוגדן הוראות החוק נמצא לא מעודכן
* חסרות מס' הודעות  .RECALLנדרש להשלים

אחסון תרופות במחלקות אשפוז
* בסעודית א' נמצאו מספר תכשירים אשר פג תוקפם
* בסעודית א' נמצאו כדורים ונרות ללא אריזה
* בסעודית א' בשעות הבוקר תרופות מוכנות למתן בצהרים .יש להכין התרופות בסמוך לשעת המתן
* בשתי המחלקות ,בעגלת חלוקת התרופות ,אלכוהול לשימוש חיצוני יחד עם סירופים לשימוש פנימי

אחסון תרופות בקרור במחלקות אשפוז
* בסעודית ב' מקרר ואוגר טמפ' חדשים .הצוות לא ידע לפרוק האוגר כך שבפועל לא מבוצעת בקרת טמפ'

תרופות אישיות במחלקות אשפוז
* בסעודית א' נמצא עט אינסולין פתוח מעל חודש ולכן תוקפו פג
* בסעודית ב' נמצאה אריזת מתכת של פליקסוטייד נבולז ללא ציון תאריך הפתיחה

מתן תרופות במחלקות אשפוז
* אין רשימת תרופות האסורות בריסוק מחלקתית
* בשתי המחלקות חוצה הכדורים נמצא חלוד
* מרסקים "סינמט" ו"דופיקר" למרות שבעלון לצרכן הדבר אסור

בקרת סמים מסוכנים במחלקה
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לשכת בריאות מחוז תל-אביב

בי"א לאנוסי משה"ד בישראל בע"מ ) ( 237L4
הנשיא  106הרצליה
תאריך הבקרה11.01.2017 :

תאריך30.03.2017 :
סימוכין500039354 :

* בסעודית א' הסמים המסוכנים מאוחסנים שלא בארון נעול ועם כל התרופות!!
* תיקונים בפנקס הסמים נעשים לעיתים תוך טשטוש הנתון הקודם
* האחות האחראית אינה חותמת על כל עמוד בפנקס הסמים כאישור לנכונותו
* לא רושמים תמיד על העתק המרשם את תאריך קבלת הסם ואת מס' הדף בו נרשמה קבלתו
* אין הקפדה על רישום שם המטופל לו מיועד הסם בראש כל עמוד
* בתאריך  19.11בוצע תיקון מלאי בפנקס .לדברי האחות ,מדבקה נפלה .אין תיעוד פרטי המקרה וסיבת התיקון
בפנקס
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תאריך הבקרה11.01.2017 :

תאריך30.03.2017 :
סימוכין500039354 :

נספח ג'
תקן מול מצבה  -כוח אדם מקצועי  -רפואה סיעוד ומקצועות הבריאות
ל 50 -מיטות ברישוי ול 41-מיטות בפועל
תקן כוח אדם
נדרש מינימלי
ברוטו
רופא/ה
אח/ות
אח/ות מעשי/ת
אח/ות מוסמכ/ת
כח עזר
עובד/ת סוציאלי/ת
פיזיותרפיסט/ית
מרפא/ה בעיסוק
מדריכ/ת תעסוקה
דיאטנ/ית
רוקח/ת
קלינאי/ת תקשורת
1
2

3
10

3

1
1
1
10

0.58
10.86
0.00
10.86
15.00
0.42
0.58
9.60
0.90
9.60
3.62
4.66

2

כוח אדם בפועל
ברוטו

פער

פער באחוזים

0.79
11.76
2.99
8.76
17.75
0.78
0.82
13.20
1.07
13.75
6.60
0.00

0.21
0.90

36.36
8.29

-2.09
2.75
0.36
0.24
3.60
0.17
4.15
2.98
-4.66

-19.29
18.36
87.80
41.50
37.50
19.16
43.22
82.32
28.57

חישוב התקן הוא בשעות שבועיות ולא באחוזי משרה .למקצועות,רוקח/ת,מרפא/ה בעיסוק,דיאטנ/ית,קלינאי/ת
תקשורת.
חושב לא לפי הרישיון אלא לפי מיטות בפועל.
סיעודית א  20 -מספר מיטות תקינות זמנית מתוך  26מספר מיטות ברישוי.
סיעודית ב  21 -מספר מיטות תקינות זמנית מתוך  24מספר מיטות ברישוי.
אחיות = מעשיות  +מוסמכות.
שעות יעוץ ותקינה לחודש.
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לשכת בריאות מחוז תל-אביב

בי"א לאנוסי משה"ד בישראל בע"מ ) ( 237L4
הנשיא  106הרצליה
תאריך הבקרה11.01.2017 :

תאריך30.03.2017 :
סימוכין500039354 :

נספח ג'
תקן מול מצבה  -כוח אדם מנהלי ומשקי
ל 50 -מיטות ברישוי ול 41-מיטות בפועל

מנהל/ת
אדמיניסטרטיבי
אב בית/מנהל משק
עובד/ת אחזקה
מחסנאי
טבח/ית ראשי/ת
עובד/ת מטבח
עובד/ת ניקיון
משגיח כשרות
חצרן/גנן
מזכירה

תקן כוח אדם
נדרש מינימלי
ברוטו

כוח אדם בפועל
ברוטו

פער

פער באחוזים

0.37

0.50

0.12

32.90

0.37
0.28
0.28
0.37
1.14
2.20
0.19
0.10
0.37

0.75
0.45
0.40
0.30
1.30
1.86
0.50
0.50
1.00

0.37
0.16
0.11
-0.07
0.16
-0.34
0.30
0.39
0.62

99.36
57.89
40.35
-20.25
14.03
-15.45
157.99
387.32
165.81
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לשכת בריאות מחוז תל-אביב

בי"א לאנוסי משה"ד בישראל בע"מ ) ( 237L4
הנשיא  106הרצליה
תאריך הבקרה11.01.2017 :

תאריך30.03.2017 :
סימוכין500039354 :

נספח ד '
רמת איכות הטיפול
 0.00:מתאריך 18.01.2016:
ניקוד אחרון לפי בקרה אחרונה
61.50
ניקוד מותאם אחרון לפי בקרה אחרונה :
שיוך לפרוגרמה חדשה על פי הצהרת המוסד :
זמן הרישוי טרם הבקרה הנוכחית  3 :חודשים תאריך סיום הרשיון 01.05.2017 :
התאמת המחלקה לתשושי נפש לתנאי המכרז:לא רלוונטי
תאריך הבקרה 11.01.2017 :
התאמת המחלקה לתשושי נפש לתנאי המכרז לפי הבקרה הנוכחית  :לא רלוונטי

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

4.00

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

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

0.00

סה"כ )ללא משך רישוי(

37.50
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