גירסה 00001:
תאריך ראשון הפצה לאינטרנט26.01.2017 :
תאריך אחרון הפצה לאינטרנט26.01.2017 :

דו"ח בקרה מיום 12.12.2016
במוסד :נווה גל  -נופי גילה

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

לשכת בריאות מחוז ירושלים

תאריך23.01.2017 :

לכבוד
ד"ר שפיצ'ינצקי ולדיסלב
מנהל/ת רפואי/ת
נווה גל  -נופי גילה )קוד מוסד (237N2
 5הרב אונטרמן
ירושלים 93861

סימוכין500039335 :

ד"ר נכבד/ה,
הנדון :סיכום הבקרה ב"נווה גל  -נופי גילה" מיום 12.12.2016
מצ"ב דו"ח הבקרה שנערכה במוסדכם ,ביום .12.12.2016
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.
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 בראושטיין איזבלה
גריאטר מחוז ירושלים
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 חן זמיר שטיין ,רופאה מחוזית ,לשכת בריאות ירושלים מחוז ירושלים.
ד"ר איזבלה בראונשטיין ,גריאטרית מחוזית ,לשכת בריאות ירושלים מחוז ירושלים.
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 ירושלים

דו"ח הבקרה
תאריך23.01.2017 :
נווה גל  -נופי גילה ) ( 237N2
 5הרב אונטרמן ירושלים
תאריך הבקרה12.12.2016 :

סימוכין500039335 :

.1

בתאריך  12.12.2016נערכה בקרה לפני חידוש רישוי ,בבי"ח הגריאטרי ,ע"י צוות מחוז ירושלים .הבקרה
היתה "בקרה מתוכננת".

.2

במהלך הבקרה נבחנו הטיפול הרפואי ,הסיעודי ,מקצועות הבריאות וכן השירותים האחרים הניתנים
למטופלים המאושפזים בבית  -החולים.

.3

המנהל/ת הרפואי/ת  :ד"ר שפיצ'ינצקי ולדיסלב מ.ר.24654.

להלן הרכב הצוות ותחום בקרתו:
.4
מר ד"ר אלישע רפי ,רופא אחראי בקרה  -מחוז ירושלים.
* רפואה
* טיפול סיעודי

-

גברת אמוייב מירי ,אחות מפקחת על הסיעוד הגריאטרי י-ם.

* תזונה

-

גברת זהורית שייחי ,מרכזת תחום בקרה.

* פיזיותרפיה

-

גברת קפלון ענת ,מרכזת תחום בקרה.

* ריפוי בעיסוק

-

גברת קלברמן חגית ,מרכזת תחום בקרה.

* עבודה סוציאלית

-

גברת רונית ארנפרוינד ,עו"ס אחראית גריאטריה במחוז יו"ר ועד.

* בריאות הסביבה

-

גברת קוגן אלינה ,מפקחת בריאות הסביבה.

* רוקחות

-

גברת ענת סופר ,מרכז/ת תחום בקרה.

כללי:
בית החולים הסיעודי "נווה גל" נמצא בשכונת גילה בירושלים .המחלקה הסיעודית
פועלת ברישוי של משרד הבריאות .בכניסה למחלקה הסיעודית ישנה חצר המיועדת
לרווחת המטופלים ובני משפחותיהם .ישנה אוירה כללית טובה במחלקה .מנהלת
הסיעוד והצוות הרב מקצועי פועלים להענקת תחושה ביתית ומשפחתית למטופלים
ובני משפחותיהם.
לבי"ח רישיון ל 36 -מיטות מהן:
סה"כ מיטות במח' סיעודיות:

36
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לשכת בריאות מחוז ירושלים

תאריך23.01.2017 :

נווה גל  -נופי גילה ) ( 237N2
 5הרב אונטרמן ירושלים
תאריך הבקרה12.12.2016 :

סימוכין500039335 :

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

מס'
מס'
Ýé
× çÜמיטות מאושפזים
Ô Þ
בפועל
 áÕÞÑÓברישוי
38
36
38
36

מס'
סיעודיים
38
38

מס'
תשושי
נפש
0

מס'
סיעודי
מורכב
0

בבי"ח
מס'
מס'
שיקומים תשושים כללי

0

סה"כ שהו במחלקות  38מאושפזים בפועל.
להלן תמהיל המאושפזים לפי הגורמים המממנים הבאים:
 29מטופלים במימון משרד הבריאות.
 9מטופלים במימון פרטי.

עמוד  4מתוך 34
רח' יפו  ,86ירושלים ת.ד.
טלפון 02-5314803 :פקס 02-5314804 :דוא"לYUDITH.NEHEMIA@LBJR.HEALTH.GOV.IL :

0

1
1

לשכת בריאות מחוז ירושלים

נווה גל  -נופי גילה ) ( 237N2
 5הרב אונטרמן ירושלים
תאריך הבקרה12.12.2016 :

תאריך23.01.2017 :
סימוכין500039335 :

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.10.08.2017 :

רשיון :IV
לבי"ח אין הרשאה למתן טיפול למחלות חריפות )טיפול תוך ורידי( למטופלים השוהים בו באופן קבוע.
מצ"ב נספח א'  -טבלה הכוללת הערכות צוות הבקרה ,נספח ב' בו פירוט ממצאי הבקרה ,נספח ג' -פירוט כ"א
ונספח ד'  -רמת איכות הטיפול.
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לשכת בריאות מחוז ירושלים

נווה גל  -נופי גילה ) ( 237N2
 5הרב אונטרמן ירושלים
תאריך הבקרה12.12.2016 :

תאריך23.01.2017 :
סימוכין500039335 :
נספח א'

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

X

סיעוד
תזונה

)(5
כ.טוב מאוד
87-93
X

X
X

פיזיותרפיה
ריפוי בעיסוק

)(4
טוב
80-86

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

X

עבודה סוציאלית

X

בריאות הסביבה

X

רוקחות

X
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)(1
נכשל
0-65

לשכת בריאות מחוז ירושלים

נווה גל  -נופי גילה ) ( 237N2
 5הרב אונטרמן ירושלים
תאריך הבקרה12.12.2016 :

תאריך23.01.2017 :
סימוכין500039335 :

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

* רפואה89% :
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
-

החוזקים בעבודת הרפואה:
כללי
* רופא הבית מנוסה בתחום ומכיר היטב את המטופלים
* ישנה התיחסות לנושאים גריאטרים
* המנהל הרפואי מומחה בגריאטריה

עבודת המנהל הרפואי
* קבלת מטופלים בהתאמה לסיווג מחלקות סעודיות/לתשושי נפש  :מלא ,הרופא משתתף
* קיום והפעלת תוכנית הדרכה מוסדית בתחומי הגריאטריה וגרונטולוגיה .השתתפות בהדרכה מחוץ למוסד ובתוכו
 :קיימת ומופעלת באופן מלא
* היערכות מוסדית להתמודדות עם זיהומים  :קיום נוהל פנימי
* תכנון ויישום "הבטחת השגחה רפואית בכל היממה") .זמינות ותיעוד;כוננות/תורנות(  :יישום תקין
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לשכת בריאות מחוז ירושלים

נווה גל  -נופי גילה ) ( 237N2
 5הרב אונטרמן ירושלים
תאריך הבקרה12.12.2016 :

תאריך23.01.2017 :
סימוכין500039335 :

* הסדר יועץ גריאטרי  :קיים
* תעוד הייעוצים בתחום גריאטריה  :מלא

תחומים הטעונים תיקון ושיפור:
כללי
* יש לעדכן ספרות רפואית
* ישנה התיחסות חלקית להערות קודמות
* במוסד אין יעוץ פסכיאטרי
* רופא הבית ללא התמחות בתחום

עבודת המנהל הרפואי
* אמצעים לעדכון ידע בתחום הפנימית והגריאטריה  :חלקי
* הסדר ייעוץ רפואי )לא גריאטרי(  :לפי דרישה ללא תעוד

קשר עם משפחות
* דיון בקבלה/תקופתי ,על מצבי סוף החיים ,קיום הנחיות מקדימות  :חלקי )או ללא תיעוד(

רופא בית
* הכשרת רופא בית  :השתלמות בגריאטריה
* הכרה ויישום נהלי רפואה ונהלי רוחב של האגף לגריאטריה  :חלקי
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לשכת בריאות מחוז ירושלים

נווה גל  -נופי גילה ) ( 237N2
 5הרב אונטרמן ירושלים
תאריך הבקרה12.12.2016 :
* טיפול סיעודי:

תאריך23.01.2017 :
סימוכין500039335 :

89%

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:
בית החולים הסיעודי "נווה גל" נמצא בשכונת גילה בירושלים .המחלקה הסיעודית
פועלת ברישוי משרד הבריאות .בכניסה למחלקה הסיעודית ישנה חצר המיועדת
לרווחת המטופלים ובני משפחותיהם .ישנה אוירה כללית טובה במחלקה .מנהלת
הסיעוד והצוות הרב מקצועי פועלים להענקת תחושה ביתית ומשפחתית למטופלים
ובני משפחותיהם.

כוח אדם:
האחות הראשית בעלת ניסיון רב בתחום הגריאטריה ובוגרת קורס על בסיסי
בגריאטריה .היא משמשת משאב ידע לצוות הסיעודי וניכר שהיא פועלת מתוך מסירות
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לשכת בריאות מחוז ירושלים
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תאריך הבקרה12.12.2016 :

תאריך23.01.2017 :
סימוכין500039335 :

רבה לרווחת המטופלים ורכיהם בשיתוף עם משפחותיהם .היא מהווה מודל לחיקוי
לצוות הסיעודי ולצוות הרב מקצועי.
מנהלת הסיעוד פועלת להעצמת האחיות במחלקה ומייעדת להם אופק לקידום ומעודדת
אותם להשתלמויות בתחום של הסמכה ,לימודי תואר ראשון ,נאמני נושא והכשרות
בתחום הגריאטריה.

החוזקים בעבודת הטיפול סיעודי:
כללי
* חיסוני עובדים -הוחל תהליך של איסוף נתונים אודות מצב החיסונים בקרב עובדי הבריאות במוסד .הנושא
בראשית דרכו ויש להמשיך בתהליך בקרב כל העובדים במוסד בהתאם לחוזר מנכ"ל "חיסוני עובדים במערכת
הבריאות".08/2016
* בימים שמזג האוויר מאפשר המטופלים יוצאים בלווי הצוות לגינה הצמודה למחלקה .הגינה מטופחת עם צמחי
תבלין ופרחים.
* מתקיימות פעילויות חוץ מוסדיות לרווחת המטופלים .בשנה זו יצאו לשני טיולים לכותל המערבי ולמתחם הרכבת
במלחה.
* במוסד מחלקה אחת המאפשרת מתן תשומת לב פרטנית ואישית לכל מטופל ולצרכיו .ניכר שהנהלת המוסד וצוות
הסיעודי פועל להענקת תחושה ביתית ומשפחתית למטופלים ובני משפחותיהם.
* בתוך המחלקה קיימת ספרייה המשמשת את המטופלים ובני משפחותיהם .הספרים לקריאה בשפות שונות לפי
צורכי המטופלים.
* בתוך המחלקה ליצירת תחושה של סלון ביתי .סמוך לספריה נרכשו ספות המשמשות את המטופלים ובני
משפחותיהם.
* קיים חדר סנוזלן להפעלה חושית לרווחת המטופלים.
* מתקיימים פרויקטים פנים מוסדיים בשיתוף של אנשי הצוות הרב מקצועי כגון :מניעת נפילות ,ביצוע מעברים
בטוחים ,הדבקת סרטים נגד החלקה על מרצפות בחדרי מטופלים ,העשרות תזונה למטופלים ופרויקט מוסיקה.

כוח אדם
* במוסד מועסקת קלינאית תקשורת  3שעות חודשיות.
* צוות האחיות והמטפלים קבוע ותחלופת הצוות נמוכה.

הפרשות
* מופעלת תוכנית למניעת עצירויות בקרב כל המטופלים בשיתוף של הצוות הרב מקצועי הכולל :תזונה עשירת
סיבים ,שתייה מרובה והולכה טיפולית של  20שעות שבועיות לכל מטופל עם מסוגלות לניידות.
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שמירת שלמות העור
* מנהלת הסיעוד סיימה הכשרה בתחום מניעה וטיפול בפצעים ומשמשת נאמנת נושא במוסד.

תנועתיות ותנוחה
* הצוות הסיעודי בשיתוף עם הצוות הרב מקצועי פועל בניסיון להורדת הגבלות פיסיות של מטופלים .מתוך 37
מטופלים השוהים במחלקה נמצא כי ל 21% -מהם קיימת הגבלה פיסית.

עדכון מקצועי
* מנהלת הסיעוד וההנהלה מעודדים את האחיות לצאת להשתלמויות ולימודים מקצועיים.

מניעת זיהומים
* האחות הראשית עם הכשרה בתחום מניעת זיהומים ועורכת תצפיות בנושא רחצת ידיים בקרב הצוותים
המטפלים .מומלץ שהתצפיות יהיו עם כלי ייעודי ויבוצעו לפני מתן הדרכה ואחרי ההדרכה בתחום והשוואתם.

תחומים הטעונים תיקון ושיפור:
כללי
* פאליאציה  -יש להמשיך ולפתח את התחום הפאליטיבי ואת הדגשים בגישה זו לכלל החולים הכרוניים ולהדריך
את הצוותים .בעת הבקרה נמצא שאין התייחסות לטיפול פאליטיבי מותאם אישית לכל מטופל.

כוח אדם
* יש להקפיד שאחיות מעשיות לא תחרוגנה מסמכותן המקצועית .בבדיקת סידור העבודה נמצא שאחיות מעשיות
מבצעות אחריות משמרת.

תרופות
* יש ליישם בפועל נוהל מתן תרופות .בעת הבקרה נצפה שאחות חלקה תרופות שהכינה מראש .את חלוקת
התרופות ביצעה ללא קרדקס ואינה חתמה על מתן התרופות בזמן אמת.
* יש להקפיד על בדיקת תוקף ותקינות בלוני חמצן .נמצא כי המדבקה המציינת את תוקף השימוש של בלון חמצן
דהוייה ובלוייה ולא ניתן לדעת את תוקפה.

הבטחת הסביבה
* לאחר אירוע חריג על הצוות הסיעודי בשיתוף עם הצוות הרב מקצועי לגבש מסקנות ולהציע פעולות מתקנות
למניעת התרחשות אירועים דומים בעתיד כנדרש בנוהל סיעוד  .2.3.5מבדיקת הרשומות עולה שתהליך ההחלטות
התקבל ע"י מנהלת הסיעוד ללא קיום דיון ומעורבות של הצוות הרב מקצועי.
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תקשורת
* יש לשפר את דרכי התקשורת הבין מקצועית בתוכנת המחשב .מהבקרה עולה שהתקשורת בין הסיעוד למקצועות
הבריאות נעשים לרוב טלפונית ללא תיעוד בתוכנה כנדרש.
* יש לתעד את ישיבות הצוות הרב מקצועיות והתוכניות טיפול בסמיכות לקיום הישיבות והדיון הרב מקצועי.
מבדיקת רשומות עולה שתוכניות הטיפול שנדונו בישיבה אינן מתועדות בתיק רפואי של המטופל.

קשר עם המשפחה
* יש לקבוע ולפרסם את שעות הקבלה של האחות הראשית לפניות של מטופלים ובני משפחותיהם.

עדכון מקצועי
* יש לרענן את הנהלים הפנימיים ולהתאימם לנהלים החדשים המפורסמים ע"י האגף לגריאטריה ולהטמיעם בקרב
הצוותים .בעת הבקרה לא הוצג נוהל "גמילה מזונדה".
* יש לפעול למינוי נאמני נושא ולהכשרתם בקורסים מתאימים בתחומים המומלצים ע"י משרד הבריאות .במועד
הבקרה אין נאמני נושא בתחומים של אומדן כאב ומניעת עצירות.

הדרכה והערכת הצוות
* מומלץ במסגרת הערכת עובד לאפשר למוערך מקום למשוב בכתב בטופס הערכת עובד.
* בקליטת עובד חדש מומלץ לבצע הדרכה ע"י כל מקצועות הבריאות המועסקים במוסד.

טיפול בכאב
* יש לבצע אומדן להערכת כאב בתדירות משתנה ובהתאם למצבו של המטופל .בכל מתן של תרופות נגד כאב יש
לבצע אומדן כאב לבדיקת השפעת התרופה לפני מתן ואחרי מתן התרופה עפ"י הנוהל.

זכויות החולה
* יש לשמור על צנעת הפרט ופרטיותם של המטופלים .בעת הבקרה נצפה שהטיפול האישי נעשה כאשר דלת
החדר פתוחה ללא אמצעים לשמירת פרטיותה של המטופלת.
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97%

הבקרה בתחום התזונה כללה את הנושאים הבאים:
כללי
כח אדם
 איכות ובטיחות המזוןבדיקתהתפריט השבועי  -רישום מול יישום
 גודלי מנה/גיווןרשומות 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:
במוסד מחלקה סיעודית אחת .המזון מתקבל מקייטרינג הסמוך למוסד.

כוח אדם:
הדיאטנית עובדת במוסד יומיים בשבוע ,סה"כ  8.5ש"ש.

החוזקים בעבודת התזונה:
כללי
* נכרת עבודת צוות רב מקצועי ,מתבטא בפרוייקטים משותפים בתחום ההזנה והמזון.
* מתקיים פרויקט מניעת עצירות עם צוות הסיעוד וניכר כי יש שיפור במצב העצירות ובאיכות חיי המטופל.
* מתקיימת עבודה משותפת ,באופן שוטף ,עם אחות ראשית לקידום תחום המזון וההזנה לטובת שיפור איכות חיי
המטופל.
* הדיאטנית משתלמת בתחום "הערכת בריאות הפה" ,מיישמת במחלקה ומבצעת הערכת בריאות הפה למטופלים.
* הדיאטנית שופתה לחת"ש ,בצעה הדרכות בנושאים :בריאות הפה וכן דילמות בהזנה אינטרלית .מתוכננות
הדרכות נוספות בשנה הקרובה.

איכות ובטיחות המזון
* הדיאטנית עורכת תצפיות אכילה.
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* הדיאטנית מקדמת את מערך המזון במוסד.
* יש לשבח את עבודת הדיאטנית במערך ההזנה .הדיאטנית בנתה נהלי עבודה פנימיים למערך המזון והדריכה את
העובד החדש עם קבלתו לעבודה במחלקה

הגשת ארוחות צהריים  -תצפית
* האכלה של המטופלים מתבצעת בצורה מכובדת ובולטת העובדה שנעשתה עבודה בנושא.
* ניכרת התחשבות ברצון המטופל והעדפותיו.

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:
כללי
* חשוב לפעול בשיתוף פעולה עם קלינאית תקשורת.

איכות ובטיחות המזון
* יש להקפיד על כל תיעוד של תהליכי אבטחת איכות מזון.

רשומות מחלקתיות
* יש לקדם נוהל פנימי בנושא :הזנה אינטרלית ,כולל נוהל גמילה מזונדה ,בשיתוף הסיעוד.
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82%

הבקרה בתחום הפיזיותרפיה כללה את הנושאים הבאים:
כללי
כוח אדם
 פרופיל המטופלים במוסד ארגון השרות אבחון פיזיקלי טיפול פרטני טיפול בקבוצהמעקבפיזיקאלי ותיעוד הערכה תקופתית
 טכנולוגיה לישיבה וניידותהדרכה,השתלמות ותקשורת בין צוותית
תנאים פיזיים
ציוד טיפולי
ציוד ואביזרי עזר לניידות
-

תיאור כללי:
בבית האבות יש מחלקה סיעודית אחת.

כוח אדם:
בבית האבות עובד פיזיותרפיסט אחד שהוא גם מנהל השרות .השרות ניתן בימים
שני ,שלישי ורביעי בשעות אחר הצהריים וביום שישי בשעות הבוקר.

החוזקים בעבודת הפיזיותרפיה:
ארגון השרות
* קיים רישום מרוכז של הטיפולים הניתנים מידי יום.
* קיימת תוכנית פעילות מובנת ומתועדת.
* התקיים פרויקט שנקרא "העברות ללא נפילות" .התקיים מעקב ,הדרכה ומציאת פתרונות יצירתיים על מנת לסייע
בהעברות מטופלים באופן מכבד ובטוח.

טיפול פרטני
* היקף המטופלים פרטני במחלקה הסיעודית אופטימלי.
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טיפול בקבוצה
* מספר המטופלים הסעודיים בקבוצה ,אופטימאלי.
* סווג המטופלים בקבוצה נקבע ע"פ מדדים מובנים ומוגדרים.

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

הדרכה ,השתלמות ותקשורת בין צוותית
* מתקיימת הדרכה פרטנית לעובד חדש.
* נמצא תיעוד לקיומה של הדרכה מובנית לכל הצוות.
* הדרכת עובד חדש מתועדת ומאושרת בחתימתו על גבי טופס ייעודי.
* הפיזיותרפיסט בעל הכשרה בנושא טכנולוגיה לישיבה וניידות.
* קיימת רשימת הליכה חתומה בפועל.
* קיים קשר רציף ומתועד בין שרות הפיזיותרפיה ובין הסיעוד.

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

תחומים הטעונים תיקון ושיפור:
ארגון השרות
* למנהל השרות אין ותק מקצועי ואינו בוגר הכשרה על בסיסית כנדרש בנוהל.

אבחון פיזיקלי
* יש להקפיד על אבחון פיזיקאלי ראשוני תוך חמישה ימים מקבלת המטופל.
* לרשום את כל הפרטים הרלוונטים בבדיקה כולל תאריכי אבחנות ואביזרי עזר שהותאמו למטופל.
* יש להקפיד שסיכום הבדיקה יהיה תואם את ממצאי הבדיקה.

מעקב פיזיקאלי ותיעוד הערכה תקופתית
* יש להקפיד על מעקב פיזיקאלי מתועד בכל שינוי במצב רפואי ו/או תפקודי.
* לרשום מעקב באופן המשקף בצורה מלאה את מצבו העדכני של המטופל ,את השינויים שחלו במצבו ואת מטרות
ותכנית הטיפול העדכניות.

טכנולוגיה לישיבה וניידות
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* להמשיך ולהתאים את האביזרים הנלווים בכסאות הגלגלים.
* להקפיד על נעילת נעליים נוחות ובטוחות.

הדרכה ,השתלמות ותקשורת בין צוותית
* לעודד את הפיזיותרפיסט לצאת להשתלמויות וקורסים בגריאטריה.

הערות לסיכום:
הפיזיותרפיסט עובד ועושה רבות על מנת שהמטופלים יקבלו טיפול מיטבי.
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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  -במוסד מרפאה בעיסוק ,המשמשת מנהלת השירות ,בעלת כ 8-שנות
ותק מקצועי וכ 3-שנים במוסד .עובדת יומיים בשבוע 10 ,ש"ש.
תעסוקה  -במוסד מדריכת תעסוקה ותיקה ,שעובדת במוסד כ 8-שנים .עובדת  5בקרים
בשבוע 20 ,ש"ש.

החוזקים בעבודת הריפוי בעיסוק:
הערכה בקבלת מטופל  -קבלת מטופל חדש ע"י מרפא/ה בעיסוק
* ההערכה מתבצעת כנדרש .כוללת אבחון מוטורי וסנסורי ,אבחון קוגניטיבי והערכת .A.D.L
* תחום הריפוי בעיסוק ממוחשב בתוכנת "אבות" וכל הדיווחים מתבצעים במחשב.

הערכת מעקב בקבלת מטופל
* מתבצעות הערכות חוזרות לכלל המטופלים כנדרש בנהלים.

ישום תכנית הטיפול
* ההתערבות הטיפולית בריפוי בעיסוק כוללת טיפולים פרטניים קצרי טווח ,התאמת תעסוקה ,התאמות סדים
ואביזרי עזר והתאמת סביבת עבודה וישיבה קיים דיווח ,כנדרש.
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* נצפו מספר נהלים פנימיים ,שנכתבו ע"י המרפאה בעיסוק בשיתוף האחות הראשית ,כמו נוהל סדים ,נוהל
התייחסות לפטירת מטופל ,נוהל מניעת זיהומים בתעסוקה ועוד.

הכרת מטופל חדש ע"י מדריכ/ת תעסוקה
* מדריכת התעסוקה מקיימת הליך היכרות עם כל המטופלים .קיים תיעוד כנדרש הכולל פרטים אישיים ,תחומי
עניין והתרשמות כללית.

פעילות בתעסוקה
* הפעילות בתעסוקה מתקיימת ,ע"י מדריכת התעסוקה 5 ,בקרים בשבוע .הפעילות כוללת הפעלה פרטנית
וקבוצתית כמו ,תפילה ,התמצאות ,הפעלה מוטורית ,טיפוח ,גינון ועוד.
*  4פעמים בשבוע ,בשעות אחה"צ ,מתקיימות הפעלות ע"י מפעילים חיצוניים ,כמו מוזיקה ,ליצנית רפואית ,בע"ח.
* לאחרונה החלו לקיים את פעילות הבוקר בשתי קבוצות המחולקות עפ"י רמת התפקוד של המטופלים ויכולת
התקשורת שלהם .חלק מהמטפלים מסייעים ,לאחר שקיבלו הדרכה מהמרפאה בעיסוק.
* פעם בשבוע מתקיימת קבוצה לדוברי רוסית.

תנאים פיזיים וסביבה
* קיים חדר רפוי בעיסוק המשמש לצרכי ביצוע ההתערבות וכן משמש כמשרד.
* התעסוקה מתקיימת בחדר האוכל שהינו מואר ,מרווח ,מאובזר ומתאים לצורך הפעלה.
* במקומות ההפעלה קיימים לוחות התמצאות ,לוחות פעילות ,שעון ,וקישוט סביבתי ואקטואלי הכולל תצוגה של
עבודות המטופלים.
* קיים לוח התמצאות רב תרבותי.
* בחלק גדול מחדרי המטופלים קיימת אווירה נעימה וביתית.

ציוד ואביזרים
* קיים ציוד נלווה הכולל טלוויזיה במסך רחב ,מערכת שמע ו .DVD
* קיימות ערכות נושאים מגוונות עשירות ומתחדשות.
* קיים ציוד ריפוי בעיסוק ,כולל מחשב נייח ,המחובר לאינטרנט ,נגני מוזיקה אישיים ולאחרונה החלו לרכוש ציוד
להפעלת חדר סנוזלן.
* קיים ציוד מגוון ומותאם להפעלה פרטנית וקבוצתית בתעסוקה .חלק גדול מאמצעי ההפעלה יוצרו ע"י מדריכת
התעסוקה ,בהדרכת המרפאה בעיסוק.

הדרכה ותקשורת
* מנהל/ת שירות הריפוי בעיסוק והתעסוקה מקיימת ישיבות צוות עם מדריכות התעסוקה לפחות אחת לחודש
כנדרש בנהלים .קיים דיווח כנדרש.
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* קיימים רישומים המעידים על קיום פגישות הדרכה פרטנית של מנהלת שירות הריפוי בעיסוק עם מדריכות
התעסוקה.
* המרפא/ה בעיסוק משתתפ/ת באופן קבוע בישיבות הצוות הרב מקצועי .עדות לכך קיימת ברישומים.
* שירות הריפוי בעיסוק שותף לתוכנית ההדרכה התוך מוסדית .בנובמבר  2016העבירה המרפאה בעיסוק הדרכה
בנושא חשיבות שיתוף המטפלים בפעילות התעסוקה .קיים תיעוד.

העשרה ונהלים
* המרפאה בעיסוק סיימה  3חטיבות בקורס העל בסיסי בגריאטריה.
* מדריכת התעסוקה בוגרת הקורס הבסיסי למדריכי תעסוקה בגריאטריה והשנה השתתפה בקורס ארומתרפיה.
* במוסד מתקיימים מספר פרוייקטים ע"י המרפאה בעיסוק ,חלקם בשיתוף אנשי צוות נוספים ,כמו פרויקט מוזיקה
וזיכרון ,בשיתוף עמותת "עמדא" ,פרויקט התאמת אביזרים לאכילה והתאמת סביבת אכילה ,בשיתוף הדיאטנית
והפזיותרפיסט .הקמת ספריה מתרומה,
* במהלך השנה אורגנו  2טיולים למטופלים ומתוכננים טיולים נוספים .לאחרונה החל שוב פרויקט בין דורי עם
תלמידי בי"ס סמוך .קיים תיעוד.

תחומים הטעונים תיקון ושיפור:
הערכה בקבלת מטופל  -קבלת מטופל חדש ע"י מרפא/ה בעיסוק
* חלק מתוכניות ההתערבות מנוסחות באופן כללי וכוללני ,ללא התייחסות מספקת לצרכיו וליכולויותיו היחודיים של
כל מטופל ובצורה שאינה מאפשרת מדידת השינוי.

הערכת מעקב בקבלת מטופל
* בחלק מהרשומות שנבדקו נמצא שלא קיים עדכון של מטרות ההתערבות ושל תוכנית ההתערבות המומלצת,
כנדרש בנהלים.

ישום תכנית הטיפול
* חשוב ומומלץ לקיים גם קבוצה טיפולית בריפוי בעיסוק.
* לא נמצא מעקב רציף על הרכבת הסדים למטופלים ,בימים בהם המרפאה בעיסוק לא נוכחת.

פעילות בתעסוקה
* קיים תיעוד של השתתפות המטופלים בפעילות התעסוקתית אך הוא איננו תואם את הנדרש בנהלים.

תנאים פיזיים וסביבה
* בסיור בחדרי המטופלים ,נמצא בחלקם ריהוט העומד בצורה מסוכנת וכן בחלק מהחדרים לחצני המצוקה לא היו
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נגישים לשימוש המטופלים .נמסרה הערה לתיקון מיידי של הליקויים.

עמוד  21מתוך 34
רח' יפו  ,86ירושלים ת.ד.
טלפון 02-5314803 :פקס 02-5314804 :דוא"לYUDITH.NEHEMIA@LBJR.HEALTH.GOV.IL :

לשכת בריאות מחוז ירושלים

נווה גל  -נופי גילה ) ( 237N2
 5הרב אונטרמן ירושלים
תאריך הבקרה12.12.2016 :
* עבודה סוציאלית:

תאריך23.01.2017 :
סימוכין500039335 :

81%

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:
המחלקה הסיעודית מטופחת ונעימה.
המחלקה סמוכה לדיור המוגן ושיתופי הפעולה בינהם מועטים.

כוח אדם:
במחלקה הסיעודית ישנה עו"ס אחת העובדת בהיקף משרה של  ,50%בפריסת ימים
א-ב-ה בשעות הבוקר ואחר הצהריים.
העו"ס בעלת וותק מקצועי  28שנים וותק מוסדי של כשנה.
יש לעודד יציאת העו"ס להשתלמויות בתחום הגריאטריה -בנושאים השונים ,כגון:
מטופלים עם ירידה קוגנטיבית ,הטיפול הפליאטיבי ובנושאים כללים בגריאטריה.
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החוזקים בעבודת העבודה סוציאלית:
קבלת מטופל והסתגלות
* קבלת המטופל ומשפחתו מתבצת באופן מקצועי ואמפטי.

תצפית חדרים ושטחים ציבוריים
* חדרי המטופלים ,עפ"י רב ,מסודרים ובעלי אופי בייתי.
* בתצפית האכלת המטופלים הנזקקים לעזרה מתבצעת בצורה מכבדת וסבלנית.

פעילות העו"ס בתחום הקבוצתי והקהילתי
* העו"ס מקיימת פעילות קבוצתית הנקראת -השולחן העגול -משתתפים בין  3-5מטופלים .מטרת הקבוצה תחושת
שייכות בין מטופלי המחלקה.

פעילות העו"ס בנושא "חוק זכויות החולה"
* הטיפול אחר מעקב דמי הכיס מנוהל עפ"י הנדרש.
* העו"ס עוורכת מעקב ומתעדת ברשומות את פעילות האפוטרופוס.

טיפול בניצולי שואה
* מתועדים  5מטופלים העונים להגדרת -ניצולי שואה .העו"ס פועלת למיצוי זכויות המטופלים ,נמצא תיעוד על כך.

עבודת הצוות הרב מקצועי
* קיימים שיתופי פעולה מקצועיים בצוות הרב מקצועי .התקשורת מתקיימת באמצעות תמסורת באמצעות המחשב.

ניהול מידע ומעקב  -רשומת מטופל
* תיעוד הקבלות הסוציאליות מתבצעות באופן מקצועי וכוללות נתונים ומידע חשוב אודות המטופל.

ניהול מידע ומעקב  -תיק אפוטרופסות
* קיים קלסר ייעודי לנושא אפוטרופסות ,הכולל רשימה שמית וצווים תקפים .

שביעות רצון משפחות
* בשיחה עם בת משפחה הביעה שביעות רצון מהטיפול הכולל הניתן במחלקה.

תחומים הטעונים תיקון ושיפור:
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קבלת מטופל והסתגלות
* יש להקפיד כי ראיון המטופל ומשפחתו יתבצעו בהתאם לנהלי משרד הבריאות.

פעילות מקצועית של העובד הסוציאלי
* מומלץ כי העו"ס תשתלב עם ראייתה המקצועית בקבלת המטופל והחלטות לגבי מיקום חדרו ,שולחן האוכל וכו'.

שביעות רצון המטופל
* בשיחות עם מטופלים הביעו אי שביעות רצון מנושאים ספצייפים ,הודרכו לפנות לעו"ס לבירור העניין ומציאת
פתרונות מתאימים.

פעילות העו"ס בתחום הקבוצתי והקהילתי
* יש להרחיב את תיעוד מהלך הקבוצה ,כך שיכלול את מהלך הקבוצה והדיון בה.
* יש להרחיב את מאגר המתנדבים על מנת ויינתן מענה מקיף יותר לכלל מטופלי המחלקה.

פעילות העו"ס בנושא "חוק זכויות החולה"
* על העו"ס להמשיך ולפעול בהדרכות ,הטמעות ובכל דרך מקובלת אחרת להעלאת מודעות הצוות לשמירה על
פרטיות המטופל בעת טיפול אישי.
* נושא ההדרכות וההטמעות בנושא זכויות מטופלים ומניעת התעמרות חסרים  ,יש לפעול להעלאת מודעות
המטפלים לנושאים אלו.

פעילות העו"ס בתחום זקנים נפגעי התעמרות
* על העו"ס להכיר את נהלי משרד הבריאות בנושא מניעת התעמרות ולפעול בהתאם לנדרש לצורך העלאת
מודעות המטפלים ,מטופלים ובני משפחותיהם.
* הוועדה אינה פועלת בהתאם לנדרש בנהלים.

טיפול תומך במטופל ובמשפחה
* יש להבנות את נושא הטיפול הפליאטיבי במסגרת המוסדית ,ורצוי לצאת להשלמות בנושא זה.

הבטחת תנאים לעבודת העובד/ת הסוציאלי/ת
* מומלץ כי העו"ס תפעל להכרת נהלי משרד הבריאות המהווים את תשתית העבודה סוציאלית במוסדות.
* מומלץ לעודד ולאפשר למידה של העו"ס את תחום הגריאטריה והתחומים השונים הנוגעים לנושא לזה.

ניהול מידע ומעקב  -רשומת מטופל
* בתיעוד הרשומות יש להקפיד על תיעוד הסתגלות המטופל למחלקה ,התייחסות לאירועים חריגים.
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ניהול מידע ומעקב  -תיק ריכוז מתנדבים
* תיעוד עבודת המתנדבים אינו מתועד עפ"י הנדרש.
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86%

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:
תחזוקת המחלקה משביעה רצון.

החוזקים בעבודת הבריאות הסביבה:
מערכות אספקת מים קרים וחמים  -מים חמים ומקלחות
* טמפרטורת מים בברזים מתאימה לבטיחות המשתמשים  :תקינה ולפי ההנחיות

מערכות אספקת מים קרים וחמים  -הגנת רשת מי שתיה
* אביזרים להגנת רשת מי שתיה הותקנו ע"י מתקין מוסמך  :התקנה מותאמת ומתועדת

בטיחות ומפגעי בטיחות
* אישור כיבוי אש תקף מרשות לכבאות  :תקף במלואו והוצג
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* מערכת החשמל נבדקה ע"י חשמלאי מוסמך והאישור תקף  :בוצע והוצג אשור תקף

תחומים הטעונים תיקון ושיפור:
מערכות אספקת מים קרים וחמים  -אספקת מיי שתיה
* תקינות הבדיקות של המים  :תקין חלקית )חריגה בפרמטר אחד ,לא משמעותית ללא סיכון בריאותי(

מערכות אספקת מים קרים וחמים  -מים חמים ומקלחות
* טמפרטורת מים במערכת אספקת מים חמים )עד הברזים( .נדרש  60 - 55מעלות צלסיוס .יעילות סחרור מים
חמים  :לא תקין
* ברזים וראשי מקלחת מטופלים נגד אבנית ,מחוטאים ונבדקו  :תקינות וטיפול חלקיים

מערכות אספקת מים קרים וחמים  -מניעת מחלת הלגיונרים )ליגיונלה(
* כל ההנחיות למניעת מחלת הליגיונלה מתבצעות ,כולל מילוי טפסי תחזוקה  :ביצוע חלקי נמוך

חדרי האשפוז  -רווחה/צפיפות ,תנאי מגורים
* מצב שירותים ומקלחות  :מותאם ותקין חלקית

תחזוקת המחלקות  -חדרי כלים וכביסה
* טיפול מחלקתי בכביסה  :תקין חלקית

מטבחון עזר  -מטבח חלוקה
* אמצעי שטיפה ,ייבוש ואחסון כלים וידיים  :תקינים חלקית

הכנת המזון ובישול  -עובדי מטבח/מבשלים
* העובדים מצוידים בבגדי עבודה כיסויי ראש ומקפידים על היגיינה אישית  :קיים בחלקו

הכנת המזון ובישול  -עמדות העבודה ומדורים במטבח
* נשמרות דגימות מזון ובכמות מספקת  :חלקי

הערות לסיכום:
 .1יש לדגום מים בנקודות הנדרשות על ידי משרד הבריאות ,הדרישה חוזרת על
עצמה.
 .2יש להגיש סכמות מים קרים וחמים של המבנה.
 .3יש להגיש אישור של תקינות מאגר מים קרים.
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 .4יש לדאוג לטמפרטורות תקינות בדוד מים חמים למניעת התרבות חיידקי
לגיונלה.
 .5יש לארגן הדרכות לעובדי המטבח.
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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:
במוסד אין חדר ייעודי לאחסון תרופות.
התרופות מאוחסנות בחדר אחיות /טיפולים.

כוח אדם:
במוסד מועסק רוקח.
מאחר ואין חדר תרופות ,לא ניתן לקבל אישור רוקח אחראי ,אלא אישור רוקח
לייעוץ.
היקף המשרה הנדרש לרוקח הן  3.1שעות מדי שבוע ,ואין להפחית מכך.

תחומים הטעונים תיקון ושיפור:
פעילות הרוקח/ת במוסד
* עמידה בהיקף המשרה ובשעות העבודה המהווים בסיס לאישור  :לא
* השתתפות בהשתלמויות מקצועיות בתחום הפרמקותרפיה )ובגריאטריה בפרט( במהלך החמש שנים האחרונות :
מעל  5שנים
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חדר שירותי רוקחות במוסד
* החדר ייעודי ומיקומו הולם  :לא

שירותי רוקחות מוסדיים  -בקרה רוקחית במוסד
* ניהול יומן התערבויות ועדכונו אחת לרבעון :בדיקת אבחנות מול תרופות ,בדיקת מתן בהתאם להנחיות למניעת
תופעות לוואי ואינטראקציות בין תרופות ,ריסוק מותר וכו'  :ל  70%- 50%מהתיקים

אחסון תרופות במחלקות אשפוז
* הפרדה בין תכשירים שונים/חוזקים שונים  :באופן חלקי
* תא נפרד לכל תרופה/מטופל ושילוטו בהתאם לתכולה  :באופן חלקי

אחסון תרופות בקרור במחלקות אשפוז
* הטמפ' בטווח הנדרש ומבוצע מעקב מתועד  :באופן חלקי

תרופות אישיות במחלקות אשפוז
* התכשיר בתוקף מיום הפתיחה  :לא

מתן תרופות במחלקות אשפוז
* הימצאות הנחיות עדכניות  -רשימת טבליות אסורות לכתישה/חציה והזנה אנטרלית  :לא

הערות לסיכום:
 .1יש להקפיד על היקף משרה של  3.1שעות שבועיות לרוקח כפי שנדרש לפי התקינה
במוסד זה.
 .2באין חדר ייעודי לתרופות ,לא ניתן להזמין תרופות מבתי מסחר לתרופות ,ויש
לרכוש תרופות לפי מרשמים ,רק מבתי מרקחת ובכמות חודשית.
 .3באין חדר ייעודי לתרופות ,יש לסדר את כל מלאי התרופות לפי שם מטופל .אין
לצבור עודפים.
 .4יש לעדכן את רשימת התרופות שאין לחצות  /לכתוש.
 .5ביומני ההתערבות של הרוקח יש להתייחס לכתישה וחציה של התרופות במידה
ונדרש.
 .6יש לעדכן את יומני ההתערבות מדי רבעון ,ולהתייחס לכל השינויים שנעשו.
במידה ונעשו שינויים רבים ,יש לערוך את היומן מחדש.
 .7בעגלת ההחייאה יש להפריד בין תמיסות העירוי השונות .כמו כן ,גם בארון
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האחסון ,יש להקפיד על הפרדה ברורה ולאחסן כל סוג תמיסה במקום המתאים.
 .8נמצאו  3תכשירים שפג תוקפם מתאריך הפתיחה :זייטיגה -נפתח ב 24.10.16
ובתוקף ל  30יום מהפתיחה ,אטורבסטטין טבע -נפתח ב  24.10.16ובתוקף ל 30
מהפתיחה ,דפלפט  -200נפתח ב  5.10.16ובתוקף לחודשיים מהפתיחה .יודגש כי אין
להשתמש בתרופות מעבר לחיי המדף שלהם מהפתיחה.
 .9מתחת לכיור נמצא בקבוק של תמיסת ספטל סקרב .על הבקבוק לא סומן תאריך
הפתיחה .יובהר כי אין לאחסן תרופות מתחת לכיור ,ויש לסמן תאריך פתיחה על
תמיסת ספטל סקרב.
 .10באוגר הנתונים של המקרר נראו מדידות טמפרטורה נמוכות מהגבול התחתון
הנדרש במקרר ,ולא נמצא תיעוד של הפעולות שננקטו בעקבות חריגות אלו .יודגש
כי יש לפעול כפי שנדרש בנוהל  126במידה ונראו חריגות בטמפרטורה של המקרר.
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נספח ג'
תקן מול מצבה  -כוח אדם מקצועי  -רפואה סיעוד ומקצועות הבריאות
ל 36 -מיטות ברישוי ול 38-מיטות בפועל

רופא/ה
אח/ות
אח/ות מעשי/ת
אח/ות מוסמכ/ת
אח/ות ראשי/ת
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

1
1
1
10

תקן כוח אדם
נדרש מינימלי
ברוטו

כוח אדם בפועל
ברוטו

פער

פער באחוזים

0.50
5.43
0.00
5.43
0.00
11.80
0.36
0.50
7.20
0.50
7.20
3.10
4.00

0.58
8.75
3.35
5.40
0.00
12.42
0.51
0.55
11.00
0.55
9.35
3.30
4.40

0.08
3.32

16.62
61.30

-0.02
0.00
0.62
0.15
0.05
3.80
0.05
2.15
0.20
0.40

-0.40
5.28
42.98
10.00
52.77
10.00
29.86
6.45
10.00

חישוב התקן הוא בשעות שבועיות ולא באחוזי משרה .למקצועות,רוקח/ת,מרפא/ה בעיסוק,דיאטנ/ית,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 36 -מיטות ברישוי ול 38-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

תקן כוח אדם
נדרש מינימלי
ברוטו

כוח אדם בפועל
ברוטו

פער

פער באחוזים

0.33

0.70

0.37

112.12

0.33
0.25
0.25
0.33
1.00
1.50
0.17
0.09
0.33

0.33
0.46
0.28
0.00
0.74
1.94
0.00
0.09
0.35

0.00
0.21
0.03
-0.33
-0.26
0.44
-0.17
0.00
0.02

0.00
84.00
12.00
-100.00
-26.00
29.33
-100.00
0.00
6.06

 6ספק מזון חיצוני  -מלא .הערות :קייטרינג.
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לשכת בריאות מחוז ירושלים

נווה גל  -נופי גילה ) ( 237N2
 5הרב אונטרמן ירושלים
תאריך הבקרה12.12.2016 :

תאריך23.01.2017 :
סימוכין500039335 :

נספח ד '
רמת איכות הטיפול
 0.00:מתאריך 30.12.2015:
ניקוד אחרון לפי בקרה אחרונה
55.50
ניקוד מותאם אחרון לפי בקרה אחרונה :
שיוך לפרוגרמה חדשה על פי הצהרת המוסד :
זמן הרישוי טרם הבקרה הנוכחית  12:חודשים תאריך סיום הרשיון 01.02.2017 :
התאמת המחלקה לתשושי נפש לתנאי המכרז:לא רלוונטי
תאריך הבקרה 12.12.2016 :
התאמת המחלקה לתשושי נפש לתנאי המכרז לפי הבקרה הנוכחית  :לא רלוונטי

ניקוד

אמות מידה לרמת איכות הטיפול
סכום ציוני הבקרה

21.50

בריאות הסביבה

3.00

שיעור אחיות עם קורס על בסיסי בגריאטריה

3.00

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

0.00

הדרכה מרוכזת ב 2-תחומים לפחות

3.00

עיבוד נתונים בתחום  1לפחות

0.00

מנהל רפואי שהינו גריאטר

4.00

יש אישור למתן IV

0.00

רישום ע"פ נוהל IV

0.00

רישום ע"פ נוהל  + IVנוכחות אחות מוסמכת בכל משמרת

0.00

רשומה רפואית ממוחשבת לכל המקצועות

2.00

תקשורת רפואית ממוחשבת לכל המקצועות

0.00

סה"כ )ללא משך רישוי(

40.50
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