גירסה 00001:
תאריך ראשון הפצה לאינטרנט25.06.2015 :
תאריך אחרון הפצה לאינטרנט26.04.2017 :

דו"ח בקרה מיום 18.05.2015
במוסד :טובי ירושלים בגולדן היל

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

לשכת בריאות מחוז ירושלים

תאריך25.06.2015 :

לכבוד
ד"ר ברזובסקי סוויטלנה
מנהל/ת רפואי/ת
טובי ירושלים בגולדן היל )קוד מוסד (237O3
11
ההגנה
ירושלים 9785108

סימוכין500038610 :

ד"ר נכבד/ה,
הנדון :סיכום הבקרה ב"טובי ירושלים בגולדן היל" מיום 18.05.2015
מצ"ב דו"ח הבקרה שנערכה במוסדכם ,ביום .18.05.2015
המנהל הרפואי מתבקש להעביר עותק מדו"ח זה לחברי הנהלת בית החולים הסיעודי-גריאטרי )למנהל
האדמיניסטרטיבי ולמנהלת הסיעוד-אחות ראשית(.
המנהל האדמיניסטרטיבי מתבקש להודיע ללשכת הבריאות המחוזית )גריאטר המחוז( ,בצירוף העתק לרופא
המחוז/נפה ולאגף לגריאטריה ,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,

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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.1

בתאריך  18.05.2015נערכה 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 ברזובסקי סוויטלנה מ.ר.26370.

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

-

גברת בר לריסה ,אחות מפקחת בקרות.

* 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 נדא עליאן ,עוזרת רוקח מחוזי ירושלים ואשקלון.

כללי:
"טובי ירושלים בגולדן היל" הינו מוסד חדש ,ברישיון משרד הבריאות ,החל
מתחילת חודש ינואר  2015רישיון למחלקה סיעודית אחת .המחלקה נפתחה אחרי
סגירת המוסד "ויזרע יצחק" ומטופלים ממחלקה סיעודית ב' שם הועברו למוסד
החדש ,תוך תיאום עם לשכת הבריאות ובהסכמת המשפחות .חלק מהצוות עבר עם
המטופלים וחלקו חדש.
המחלקה הסיעודית נמצאת בבנין הדיור המוגן "גולדן היל" ,בקומת קרקע .אין קשר
ניהולי ומקצועי בין שני גופים אלו.
לבי"ח רישיון ל 33 -מיטות מהן:
סה"כ מיטות במח' סיעודיות:

33
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תמהיל מאושפזים:
להלן תמהיל המאושפזים במחלקות הסיעודיות/תשושי נפש:
שם מחלקה
סיעודית א
סה"כ

מס'
מס'
Ýé
× çÜמיטות מאושפזים
Ô Þ
בפועל
 áÕÞÑÓברישוי
30
33
30
33

מס'
סיעודיים
27
27

מס'
תשושי
נפש
0

מס'
סיעודי
מורכב
0

בבי"ח
מס'
מס'
שיקומים תשושים כללי

0

סה"כ שהו במחלקות  30מאושפזים בפועל.
להלן תמהיל המאושפזים לפי הגורמים המממנים הבאים:
 20מטופלים במימון משרד הבריאות.
 9מטופלים במימון פרטי.
 1מטופלים במימון גורם אחר.
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0

3
3
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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.28.05.2016 :

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

נקודות נוספות לציון:
המחלקה קיימת כחצי שנה ,חל שינוי פרסונלי בתפקיד אחראי מחלקה לפני שלושה
חודשים.
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.

עמוד  5מתוך 34
רח' יפו  ,86ירושלים ת.ד.
טלפון 02-5314803 :פקס 02-5314804 :דוא"לYUDITH.NEHEMIA@LBJR.HEALTH.GOV.IL :

לשכת בריאות מחוז ירושלים

טובי ירושלים בגולדן היל ) ( 237O3
ההגנה  11ירושלים
תאריך הבקרה18.05.2015 :

תאריך25.06.2015 :
סימוכין500038610 :
נספח א'

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

)(5
כ.טוב מאוד
87-93
X
X

X

תזונה
פיזיותרפיה

X

ריפוי בעיסוק

X

עבודה סוציאלית

X

בריאות הסביבה

X

רוקחות

)(4
טוב
80-86

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

X
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נכשל
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טובי ירושלים בגולדן היל ) ( 237O3
ההגנה  11ירושלים
תאריך הבקרה18.05.2015 :

תאריך25.06.2015 :
סימוכין500038610 :

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

* רפואה87% :
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
* במוסד יש יועץ פסיכיאטרי.
* ישנה קלינאית תקשורת.
* רופאת הבית איכפתית ומכירה מצויין את המטופלים.
* המנהלת הרפואית מומחית בגריאטריה.

עבודת המנהל הרפואי
* קבלת מטופלים בהתאמה לסיווג מחלקות סעודיות/לתשושי נפש  :מלא ,הרופא משתתף
* היערכות מוסדית להתמודדות עם זיהומים  :קיום נוהל פנימי
* הסדר יועץ גריאטרי  :קיים
* תעוד הייעוצים בתחום גריאטריה  :מלא
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איכות הרשומה בקבלה הרפואית של המטופל
* תרופות בקבלתו ,תיאור תרשים  : EKGרישום מלא
* סיכום ותכנית טיפול :אבחנות ,תרופות ,תזונה ופרארפואי  :מלא תוך התייחסות לאבחנות

תחומים הטעונים תיקון ושיפור:
כללי
* יש להכיר את נהלי משרד הבריאות ואגף הגריאטריה.
* יש לעדכן אבחנות בזמן אמת ובהתאם לאירועים.
* רופאת הבית אינה מומחית בגריאטריה.

עבודת המנהל הרפואי
* אמצעים לעדכון ידע בתחום הפנימית והגריאטריה  :חלקי

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

פעילות צוות רב מקצועי במחלקה
* נימוק ודיון בצוות רב מקצועי על שימוש באמצעים מגבילים או אמצעים לייצוב ותמיכת המטופל כשגרת טיפול :
חלקי

רפואה מונעת ורפואה פליאטיבית
* מוודא מתן חיסונים קבועים ותקופתיים לצוות המטפל )חדש וותיק( ונותן לצוות הסברים  :לא קיים

עמוד  8מתוך 34
רח' יפו  ,86ירושלים ת.ד.
טלפון 02-5314803 :פקס 02-5314804 :דוא"לYUDITH.NEHEMIA@LBJR.HEALTH.GOV.IL :

לשכת בריאות מחוז ירושלים

טובי ירושלים בגולדן היל ) ( 237O3
ההגנה  11ירושלים
תאריך הבקרה18.05.2015 :
* טיפול סיעודי:

תאריך25.06.2015 :
סימוכין500038610 :

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:
מחלקה סיעודית חדשה נפתחה במבנה של הדיור המוגן "גולדן היל" בבעלות נפרדת
ושייכת לחברה "טובי ירושלים" .המבנה הפיזי הינו חדש ותואם לדרישות הפרוגרמה
של  .2016המחלקה מוארת ,מרווחת בחדרים ושטחים ציבוריים .היות המוסד ממוקם
במקום חדש ,עדיין לא מורגשת אווירה ביתית ,למעט חדרים בודדים במחלקה בהם
המשפחות הביאו תמונות ופרטים אישיים.
במחלקה רוב המטופלים שהו בחדר יום\חדר אוכל והיו עסוקים ברוב בפעילויות
יום .כל המטופלים נצפו לבושים בביגוד אישי נקי ומסודר.
הצוות הסיעודי נצפה לבוש מדים ועונד תגי זיהוי.
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כוח אדם:
מאז פתיחת המחלקה ברשוי ,בתחילת ינואר  ,2015אחות ראשית\אחראית מחלקה
התחלפו פעמיים.
כיום אח ראשי\אחראי מחלקה נמצא בתפקיד שלושה חודשים אחרונים בלבד .האח
הראשי הינו אח מוסמך אקדמאי ,בעל מוטיבציה גבוהה להתמקצע בתחום גריאטריה
ולהתקדם בתחום ניהול צוות ,שותף בצוות בכיר בתהליך קבלת החלטות במחלקה.
בחודשיים הראשונים מאז פתיחת המחלקה היתה תחלופה של הצוות הסיעודי  -אחיות
ומטפלים .כיום ,כפי שנמסר ע''י הנהלת המוסד ,נבנה גרעין של צוות מטפלים
והתחלופה קטנה משמעותית.

החוזקים בעבודת הטיפול סיעודי:
כללי
* מתקיימת פעילות חברתית מחוץ למוסד אשר תורמת לשיפור איכות חיי המטופלים.
* נעשתה עבודת צוות יסודית תוך התייחסות להערות מהבקרה הקודמת.
* מחשוב הרשימה הסיעודית מתקדמת ומתבצעת ברמת מקצועית .באמצעות המערכת הממוחשבת מועברת
תמסורת בין אנשי המקצוע ,דבר אשר משפר את דרכי התקשורת בין אנשי המקצוע השונים.

עדכון מקצועי
* מתקיימת פעילות חת"ש בהיקף רחב.

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

מניעת זיהומים
* בכל חדרי המטופלים ובעגלת הטיפולים נמצא תכשיר אלכוהול לחיטוי ידיים ,כנדרש.

תחומים הטעונים תיקון ושיפור:
כללי
* יש להמשיך ולקדם את התחום הפליאטיבי במוסד על פי הנדרש בנהלים.

כוח אדם
* במוסד עדיין אין נאמני נושא בצוות הסיעודי.
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אומדן סיעודי ורישום אנמנזה
* אין התייחסות מספקת לרקע משפחתי-חברתי של המטופל.
* בקבלת המטופלים למוסד יש לקיים שיחה לתיאום ציפיות עימו ועם משפחתו ולתעד את תוכן השיחה ברשומות.

תכנית טיפול בקבלה לאשפוז
* יש להתייחס אל תכנית הטיפול כאל כלי עבודה יישומי.

מעקב סיעודי
* יש לערוך אומדן כאב בתדירות המותאמת למצבם של מטופלים הסובלים מכאב.
* במעקב סיעודי למטופל יציב יש להתייחס לכל הפרמטרים התפקודיים והטיפוליים של המטופל.
* מעקב אחר בעיות שזוהו והמשך טיפל לוקה בחסר.

הבטחת הסביבה
* בתוכנית הטיפול יש להתייחס להיבטים הקשורים לבעיות התנהגות ותקשורת בחולים הרלוונטים.
* רישום המסקנות בדוחות אירוע חריג הוא חלקי ואינו מספק.
* יש לרענן את הציוד והריהוט הקיים ולהקפיד על תחזוקתו השוטפת.

תקשורת
* יש להקפיד על קיום ישיבות צוות מחלקתי כנדרש על פי נוהל.
* יש להקפיד שישיבות צוות רב מקצועי תתקיימנה כנדרש על פי הנוהל.

תנועתיות ותנוחה
* ביום הבקרה נצפו מספר גבוה של מטופלים המרותקים באמצעות הגבלה פיזית  -יש לנהל דיון חוזר עם אנשי
צוות רלוונטיים ,להציג חלופות לפתרון ולתעד את התהליך.
* חסר דיון על הגבלה פיזית לכל המטופלים הנמצאים בהגבלת תנועה.

קשר עם המשפחה
* יש לקיים שיחות יזומות עם המשפחות ולתעד את השיחות ברשומה מתאימה.

הדרכה והערכת הצוות
* יש לקיים אוריינטציה לעובד חדש לפי תכנית מובנת ,להחתים את המודרך על התוכנית.

טיפול בכאב
* יש להקפיד ולהשתמש בכלי אומדן כאב התואם את מצבו התקשורתי של המטופל.
* יש לאמוד ולתעד את השפעת הטיפול התרופתי לאחר מתן טיפול נוגד כאב ,באותו כלי מדידה בו בוצעה הערכה
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ראשונית.
* יש להעלות את מודעות הצוות לנושא כאב.

הערות לסיכום:
חל שיפור באיכות הטיפול הסיעודי במהלך שלושת החודשים האחרונים ,בהתאם
לנקודות טוענות שיפור מהבקרה הקודמת.
בבקרה הנוכחית נמצא כי גובש גרעין של צוות סיעודי קבוע והונחלו דרכי עבודה
שוטפים.
האח הראשי משקיע רבות בעדכון והעשרת ידע בעצמו ובצוות ,עם דגש בתחום הטיפול
הסיעודי.
מושקעים מאמצים רבים לשדרוג ושיפור התיעוד ברשומה הממוחשבת ע''י כל צוות
האחיות.
יש לאפשר ולעודד את הצוות הסיעודי לצאת לקורסים והשתלמויות מקצועיים.

עמוד  12מתוך 34
רח' יפו  ,86ירושלים ת.ד.
טלפון 02-5314803 :פקס 02-5314804 :דוא"לYUDITH.NEHEMIA@LBJR.HEALTH.GOV.IL :

לשכת בריאות מחוז ירושלים

טובי ירושלים בגולדן היל ) ( 237O3
ההגנה  11ירושלים
תאריך הבקרה18.05.2015 :
* תזונה:

תאריך25.06.2015 :
סימוכין500038610 :

82%

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:
במוסד מחלקה סיעודית אחת.

כוח אדם:
הדיאטנית החלה את עבודתה במחלקה מספר ימים לפני הבקרה ,היא מחליפה דיאטנית
שעבדה במחלקה ,עם פתיחתה לפני כחצי שנה.
עובדת יום בשבוע  7ש"ש.

החוזקים בעבודת התזונה:
ניהול כוח אדם
* רצף הטיפול התזונתי נשמר למרות מעבר המטופלים למחלקה חדשה וכן כניסת דיאטנית חדשה למחלקה.

הגשת ארוחות צהריים  -תצפית
* האכלת המטופלים מתבצעת באופן מכובד.

תחומים הטעונים תיקון ושיפור:
כללי
* מומלץ לבדוק יכולת אכילה של המטופלים כדי לקבוע צורך בהאכלה או עזרה בהאכלה .מומלץ לשלב אנשי מקצוע
נוספים.
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איכות ובטיחות המזון
* על הדיאטנית לערוך חישוב של רכיבי תזונה וקלוריות בתפריטים של שלושה ימים ,למידע על הערך התזונתי של
המזון הניתן במקום.
* על חישוב התפריט להתבסס על אסופת מתכונים שעל פיה מכינים בפועל את המזון.
* על הדיאטנית לערוך ולתעד תצפיות אכילה.
* יש לבנות נהלי עבודה משותפים לדיאטנית ולאנשי הצוות השותפים למערך הטיפול במזון.
* יש להדריך את אחראית המטבח בנושאים הקשורים בהכנת המזון ,טחינת מזון ,גודל מנה וחלוקה .וכן לתעד
זאת.
* על הדיאטנית לנהל תהליכי אבטחת הגשת מזון ולתעד ,כנדרש )ראה נוהל .(500-1

בדיקת התפריט השבועי  -רישום מול יישום
* מומלץ לגוון את מנת הפירה היומית לדוגמא:מחית בטטה ומחית תפו"א עם
תוספות)פטרוזליה,בצל,פטריות(או,מחית אפונה/שעועית לבנה,ממליגה.
* מרקם רגיל :אין מספיק גיוון במנה המורכבת בארוחות ערב .יש להגיש  14סוגים בשבועיים  -ראה נוהל תזונה
.500-8
* מרקם רך :בארוחת ערב ,יש לגוון במנה מורכבת המתאימה למטופלים עם בעיות לעיסה או בליעה במקום מנה
קשה )לדוגמא בורקס /פיצה(.
* מרקם רך :ניתן לגוון תפריט רך  :קבב,קלופס,ממולאים,קציצות בשר טחון במבחר רטבים )יש לציין שם רוטב(
ועוד.
* יש לציין בתפריט את המנות לטחינה ,כולל ארוחת צהריים וארוחת ערב.
* יש לגוון את הממרחים בארוחת הערב ,כנדרש בנוהל ) 7סוגים בשבוע(.

הגשת ארוחות צהריים  -תצפית
* יש לתעד לפחות אחת לרבעון סיכום ביקור הדיאטנית בארוחת ערב.

התנהלות הטיפול התזונתי מטופל חדש  -תיעוד ברשומה התזונתית
* יש צורך ברשומי צריכת מזון של שלושה ימים למטופלים עם שנויים במצב התזונתי ,מטופלים חדשים ומטופלים
שחזרו מאשפוז ובמועדים קבועים המצויים בנוהל .5.0.2
* יש צורך בתיעוד שיחה עם המטופל ו /או המשפחה תוך שבוע עד חודש מקבלתו ובמהלך הטיפול התזונתי בו.
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87%

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

כוח אדם:
בבית החולים עובדים שני פיזיותרפיסטים בימים א  -ד בסך כולל של  24שעות
שבועיות.

החוזקים בעבודת הפיזיותרפיה:
ארגון השרות
* מנהלת השרות מארגנת ומפקחת על השרות על פי תוכנית פעילות מובנת ומתועדת.

אבחון פיזיקלי
* האבחון הפיזיקאלי מלא ומתבצע תוך חמישה ימים מקבלת המטופל.

טיפול פרטני
* היקף המטופלים הפרטני במחלקה הסיעודית אופטימלי.

טיפול בקבוצה
* מספר המטופלים הסעודיים בקבוצה ,אופטימאלי.
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* סווג המטופלים בקבוצה נקבע ע"פ מדדים מובנים ומוגדרים.

מעקב פיזיקאלי ותיעוד הערכה תקופתית
* רישום המעקב מתבצע בתדירות הנדרשת.
* המעקב משקף את מצבו העדכני של המטופל.

טכנולוגיה לישיבה וניידות
* הפיזיותרפיסטים מעורבים בהחלטות על שימוש באמצעי הגבלה.
* הפיזיותרפיסטים מעורבים בהמלצות ובהזמנות ציוד.
* הפיזיותרפיסטים בעלי הכשרה בנושא טכנולוגיה לישיבה וניידות.

הדרכה ,השתלמות ותקשורת בין צוותית
* מתקיימת הדרכה פרטנית לעובד חדש.
* נמצא תיעוד לקיומה של הדרכה מובנית לכל הצוות.
* הפיזיותרפיסטים ,ע"פ תפקידם ,משתתפים בישיבות צוות רב תחומיות.
* מנהלת השרות משתתפת ביחידה הראשונה בקורס על בסיסי בגריאטריה.
* קיימת רשימת הליכה חתומה בפועל.

תחומים הטעונים תיקון ושיפור:
ארגון השרות
* מנהלת השרות צריכה להשלים את ההכשרה העל בסיסית.

אבחון פיזיקלי
* יש להקפיד ולכתוב תוכנית טיפול מותאמת ,בהתאם לאיבחון הפיזיקאלי.

טכנולוגיה לישיבה וניידות
* יש לקיים דיון בכל סוגי הגבלות המטופלים בכסאות גלגלים ,תוך שאיפה לצמצם את השימוש באמצעי הגבלה
פיזיים.

הדרכה ,השתלמות ותקשורת בין צוותית
* בהדרכה פרטנית לעובד חדש יש להקפיד על כתיבת תאריך ההדרכה.
* בהדרכה מובנת לכל הצוות יש להקפיד על חתימה בפועל של המשתתפים בהדרכה.

תנאים פיזיים
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* חדר הפיזיותרפיה נימצא באותה הקומה ,ממוקם במקלט ללא חלונות וללא איוורור מספק.

ציוד טיפולי
* יש להשלים ציוד טיפולי על פי הנוהל.

הערות לסיכום:
הפיזיותרפיסטים מגלים מעורבות ומסירות גדולה למטופלים.
להמשיך ולאפשר לצוות לצאת להשתלמויות מקצועיות בתחום הגריאטריה.
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92%

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

תיאור כללי:
שירות הריפוי בעיסוק במקום ,הכולל מרפאה בעיסוק ומדריכות תעסוקה ,מעניק
שירותי הערכה ,טיפול והפעלה לכלל מטופלי המחלקה בהתאם לצורכיהם ול
יכולותיהם.

כוח אדם:
ריפוי בעיסוק -במוסד מרפאה בעיסוק ,שמשמשת מנהלת השירות ,בעלת תואר ראשון
בריפוי בעיסוק 3.5 ,שנות ותק מקצועי ו 5 -חודשים במוסד ,מיום פתיחת המחלקה.
עובדת יומיים בשבוע ,סה"כ  8ש"ש.
תעסוקה -במוסד  2מדריכות תעסוקה .אחת מהן בעלת ותק מקצועי של מעל  20שנה.
הן עובדות בחלקי משרה שונים ,בשעות הבוקר ואחה"צ .סה"כ  28ש"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
* תוכניות ההתערבות מתייחסות לצרכיו וליכולותיו הייחודיים של כל מטופל .התוכניות כוללות התייחסות לתחומי
התערבות מגוונים.
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* תחום הריפוי בעיסוק ממוחשב בתוכנת "פרדיגמה" וכל הדיווחים מתבצעים במחשב .גם התקשורת בין אנשי
הצוות ממוחשבת.

ישום תכנית הטיפול
* ההתערבות הטיפולית בריפוי בעיסוק כוללת טיפולים ארוכי טווח למספר מטופלים וכן התערבויות קצרות מועד,
לפי הצורך ,התאמות סדים ,תצפיות אכילה והתאמת פעילות .ניכרת הפעלת שיקול דעת המרפאה בעיסוק בבחירת
מיקוד הטיפול ,קיים דיווח כנדרש.
* בנוסף מעבירה המרפאה בעיסוק קבוצה טיפולית ,מוזיקה ותנועה ,בשיתוף מדריכת התעסוקה.

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
* פעילות התעסוקה מתקיימת ע"י מדריכות התעסוקה 5 ,בקרים בשבוע ו 4-פעמים בשבוע גם בשעות אחה"צ.
הפעילות כוללת הפעלה פרטנית וקבוצתית כמו תפילה ,תנועה ,חדשות ,גרוי חושים ,קבוצת נושא ,מוזיקה ,אפיה,
משחקי חשיבה ,טיפוח החן ועוד.
* פעם בשבוע ,בשעות הבוקר ,מתקיימת פעילות משותפת של מטופלי המחלקה עם תלמידים בעלי מוגבלויות
מבי"ס סמוך.
* בימי שישי ופעמיים בשבוע בשעות אחה"צ מתקיימת הפעלה במוזיקה ע"י מפעילה חיצונית.
* קיים תיעוד מלא ועדכני עפ"י הנהלים המעודכנים.

תנאים פיזיים וסביבה
* 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.
* קיימים ארונות או פתרונות אחסון באזור הפעילות.
* קיים לוח התמצאות רב תרבותי.
* חדר הריפוי בעיסוק ממוקם במקלט ביחד עם שירות הפיזיותרפיה .בפינת החדר פינת סנוזלן ,המופרדת
באמצעות וילון .החדר מאוורר באמצעות מזגנים.
* התעסוקה מתקיימת בחדר האוכל ,שהינו מואר ,מאובזר ומתאים להפעלה .לעיתים מתקיימת הפעילות מחוץ
למחלקה ,במרפסת מקורה ,כאשר מזג האוויר מאפשר זאת.

ציוד ואביזרים
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* קיים ציוד מגוון לטיפול ברפוי בעיסוק.
* קיים ציוד נלווה הכולל טלוויזיה במסך רחב ,מערכת שמע ו .DVD
* קיימות ערכות נושאים מגוונות עשירות ומתחדשות.
* קיים ציוד מגוון ומותאם להפעלה פרטנית וקבוצתית בתעסוקה .חלק מהציוד מיוצר במקום ,ע"י צוות מדריכות
התעסוקה ,בהדרכת המרפאה בעיסוק והוא מותאם לצרכים השונים של האוכלוסיה.

הדרכה ותקשורת
* מנהל/ת שירות הריפוי בעיסוק והתעסוקה מקיימת ישיבות צוות עם מדריכות התעסוקה לפחות אחת לחודש
כנדרש בנהלים .קיים דיווח כנדרש.
* 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.
* המרפאה בעיסוק מדריכה סטודנטים ממקצועות שונים ,המגיעים להתנדב במחלקה.

העשרה ונהלים
* המרפאה בעיסוק בוגרת חטיבות "היבטים רפואיים" ו"טיפול בזקן הסיעודי" בקורס העל-בסיסי בגריאטריה ולומדת
כעת בחטיבת "אבחון והערכה" בקורס זה .היא משתתפת בקבוצת הדרכה למרפאים בעיסוק בבתי אבות במחוז
ובמפגשי פורום המרפאות בעיסוק בבתי האבות של "קוממיות לארצינו".
* מדריכת התעסוקה הותיקה בוגרת הקורס הבסיסי למדריכות תעסוקה בגריאטריה.
* המרפאה בעיסוק מקיימת פרוייקטים בשיתוף אנשי צוות ממקצועות שונים כמו ,פרוייקט הפעלה בעמידה בעמידון
בשיתוף שירות הפיזיותרפיה .פרוייקט לוחות תקשורת ,בשיתוף קלינאית התקשורת ופרוייקט סיפורי חיים בשיתוף
התעסוקה.

יישום המלצות מבקרה קודמת
* קיימת התייחסות מלאה מצד אנשי המקצוע והנהלת המוסד להמלצות מבקרה קודמת.

תחומים הטעונים תיקון ושיפור:
ישום תכנית הטיפול
* בבדיקת המטופלים המרכיבים סדים ,נמצאה מטופלת עם נקודות לחץ על ידה .חשוב לדאוג למעקב שוטף על
הרכבת הסדים לכל מטופלי המחלקה ,המרכיבים סדים.

פעילות בתעסוקה
* נראה לפי תצפית על התעסוקה ולפי התיעוד ודיווחי מדריכת התעסוקה שהפעילות הקבוצתית לא תמיד מתאימה
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לכל תמהיל המטופלים במחלקה .יש חשיבות בהתאמת הפעילות לרמת המשתתפים ויש אפשרות לקיים את
הפעילות גם בקבוצות קטנות.

תנאים פיזיים וסביבה
* באחד ממחסני הציוד של התעסוקה קיים ריח של רטיבות.

ציוד ואביזרים
* יש להשלים את ציוד הריפוי בעיסוק עפ"י רשימת הציוד הנדרש ולפי המלצות המרפאה בעיסוק.

הדרכה ותקשורת
* המרפאה בעיסוק עדיין לא הדריכה במסגרת תכנית החת"ש המוסדית .היא מיועדת להעביר השנה שתי הדרכות
בנושאים עידוד עצמאות וקוגניציה ודמנציה.

העשרה ונהלים
* חשוב לעודד את מדריכות התעסוקה להשתתף בימי עיון והשתלמויות בתחום הגריאטרי.
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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 נפתחה לפני כחצי שנה .מרבית מטופלי המחלקה הינם מטופלי
המחלקה הסיעודית " ויזרע יצחק" שנסגרה.
ביום הבקרה שוהים  30מטופלים בפועל.
הרשומות המקצועיות ממוחשבות בתוכנת "פרדיגמה".

כוח אדם:
במחלקה הסיעודית ישנה עובדת סוציאלית אחת ,העובדת  19ש"ש ,בימים ב-ד-ה
בשעות הבוקר ואחר הצהריים.
העובדת הסוציאלית בעלת וותק מקצועי ומוסדי שנים רבות.
העובדת הסוציאלית בעלת ידע בתחום העבודה הגריאטרית.
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החוזקים בעבודת העבודה סוציאלית:
קבלת מטופל והסתגלות
* העובדת הסוציאלית שותפה בכל תהליך ההתאמה למחלקה וקבלת המטופל ובני משפחתו.

פעילות מקצועית של העובד הסוציאלי
* העובדת הסוציאלית מכירה את המטופלים ופועלת למיצוי זכויותהם במקצועיות.

תצפית חדרים ושטחים ציבוריים
* השטחים הציבוריים לרווחת המטופים ובני המשפחות נעימים ומתאימים.

פעילות העו"ס בתחום הקבוצתי והקהילתי
* העובדת הסוציאלית מקיימת קבוצת מטופלים ,הקבוצה מיועדת בעיקר למטופלים הצלולים.
* העובדת הסוציאלית יוזמת פעילות התנדבותית לרווחת מטופלי המחלקה ,ברמה הקבוצתית ע"י פעילות הגרעין
התורני בשכונה ,התנדביות ע"י תלמידים על בסיס חד פעמי .בנוסף ,ישנם מתנדבים מטעם האוניברסיטה המגיעים
לפעילות פרטנית עם המטופלים.

פעילות העו"ס בנושא "חוק זכויות החולה"
* במסגרת ישיבות הצוות השונות העובדת הסוציאלית מעלה את מודעות הצוות לזכויות המטופלים במחלקה.
* קיימת התייחסות והעלאת מודעות ע"י העובדת הסוציאלית לנושא יפוי כח רפואי לפי חוק זכויות החולה.
* במסגרת הטיפול הכולל במטופל העובדת הסוציאלית מקיימת מעקב אחר תפקוד האפוטרופוס ומתעדת ברשומות
הסוציאליות.

פעילות העו"ס בתחום זקנים נפגעי התעמרות
* פעילות הוועדה המוסדית מתקיימת עפ"י הנדרש בנוהלי משרד הבריאות ,הן בעת אירועים פרטניים הנידונים
בזמן אמת והן בבניית תוכניות הטמעה ולמידה.
* במסגרת ישיבות הצוות השונות העובדת הסוציאלית מעלה את נושא מניעת ההתעמרות למודעות הצוות .יש
להקפיד על תיעוד פעילות זו.

טיפול בניצולי שואה
* נושא מיצוי זכויות ניצולי שואה מטופל במקצועיות.

עבודת הצוות הרב מקצועי
* שיתופי הפעולה של הצוות הרב מקצועי הינם מקצועיים ,העברת המידע נעשית בזמן אמת באמצעות מיילים
והודעתו טלפוניות.
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* דיוני ישיבות הצוות הרב מקצועי מתקיימים בהתאם לנדרש עפ"י נוהל ,לרבות חזרה מאישפוז ואירועים חריגים.
* מתקיימות ישיבות צוות בכיר לדיונים בנושאים מערכתיים הנוגעים למחלקה.

הבטחת תנאים לעבודת העובד/ת הסוציאלי/ת
* ישנה התייחסות להערות לשיפור מבקרה קודמת.

ניהול מידע ומעקב  -רשומת מטופל
* תיעוד הקבלות הסוציאליות מתבצע באופן מקצועי ,מפרט את סיבת המעבר למחלקה הסיעודית ,קשרי משפחה
ורקע משפחתי.

ניהול מידע ומעקב  -תיק אפוטרופסות
* הקלסר הייעודי מכיל את הצווים התקפים.

תחומים הטעונים תיקון ושיפור:
פעילות מקצועית של העובד הסוציאלי
* יש לקיים חשיבה מקצועית לנושא קיום סביבה ביתית חמה ונעימה לחדרי המטופלים.

תצפית חדרים ושטחים ציבוריים
* ביום הבקרה נצפו חדרי המטופלים ללא כל פריטים אישיים המקנים אווירה ביתית ונעימה.

פעילות העו"ס בתחום הקבוצתי והקהילתי
* יש לשקול פעילות עבור המשפחות ,לדוגמא :קיום מפגשי משפחות לקיום תקשורת פתוחה ובונת אימון.

פעילות העו"ס בנושא "חוק זכויות החולה"
* יש להמשיך ולקיים המשך קשר רציף ,הן באמצעות טלפון והן ע"י ביקור מטופלים בעת אשפוז בבית חולים כללי.

עבודת הצוות הרב מקצועי
* במסגרת ישיבות הצוות הרב מקצועי יש להקפיד על תיעוד וציון אירועים משמעותיים בחיי המטופל ,לדוגמא:
בבדיקה אקראית של תיקים נמצא כי חסרה התייחסות לנושא סירוב משפחה למינוי אפוטרופסות.

הבטחת תנאים לעבודת העובד/ת הסוציאלי/ת
* מומלץ לרענן ולהתעדכן בנהלי משרד הבריאות הרלוונטיים.
* מומלץ לעודד את העובדת הסוציאלית לצאת לימי עיון והשתלמויות בתחום הגריאטריה.

ניהול מידע ומעקב  -תיק אפוטרופסות
עמוד  24מתוך 34
רח' יפו  ,86ירושלים ת.ד.
טלפון 02-5314803 :פקס 02-5314804 :דוא"לYUDITH.NEHEMIA@LBJR.HEALTH.GOV.IL :

לשכת בריאות מחוז ירושלים

טובי ירושלים בגולדן היל ) ( 237O3
ההגנה  11ירושלים
תאריך הבקרה18.05.2015 :

תאריך25.06.2015 :
סימוכין500038610 :

* יש להעביר ללשכת הבריאות המחוזית העתקי צווי מינוי אפוטרופסות.

ניהול מידע ומעקב  -תיק ריכוז מתנדבים
* תיעוד עבודת המתנדבים אינו כולל את פעילותם באופן ייחודי למטופלים ולקבוצות.

שביעות רצון משפחות
* בשיחה עם בני משפחה הביעו שביעות רצון חלקית מיחס הצוות כלפי המטופלים והם חשים שנוכחותם במחלקה
מדי יום בעיקר בשעת הארוחות הכרחית.

הערות לסיכום:
העובדת הסוציאלית מעורה ופעילה באופן מקצועי בכל הרמות ,פועלת לרווחת
המטופלים ובני משפחותיהם.

עמוד  25מתוך 34
רח' יפו  ,86ירושלים ת.ד.
טלפון 02-5314803 :פקס 02-5314804 :דוא"לYUDITH.NEHEMIA@LBJR.HEALTH.GOV.IL :

לשכת בריאות מחוז ירושלים

טובי ירושלים בגולדן היל ) ( 237O3
ההגנה  11ירושלים
תאריך הבקרה18.05.2015 :
* בריאות הסביבה:

תאריך25.06.2015 :
סימוכין500038610 :

92%

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:
המצב הפיזי של המחלקה משביע רצון.

החוזקים בעבודת הבריאות הסביבה:
מערכות אספקת מים קרים וחמים  -אספקת מיי שתיה
* סריקת מתכות במים  :תקינה,בתדירות נכונה

מערכות אספקת מים קרים וחמים  -מים חמים ומקלחות
* מצב דוודי מים חמים ואוגרי מים חמים תקינים ,מנוקים ומחוטאים ,עוברים טיפול שנתי וכוללים מדי טמפרטורה,
ברזי ניקוז ומדבקות ,לפי ההנחיות  :תקינים ומטופלים לפי ההנחיות
* טמפרטורת מים במערכת אספקת מים חמים )עד הברזים( .נדרש  60 - 55מעלות צלסיוס .יעילות סחרור מים
חמים  :תקין ולפי ההנחיות
עמוד  26מתוך 34
רח' יפו  ,86ירושלים ת.ד.
טלפון 02-5314803 :פקס 02-5314804 :דוא"לYUDITH.NEHEMIA@LBJR.HEALTH.GOV.IL :

לשכת בריאות מחוז ירושלים

טובי ירושלים בגולדן היל ) ( 237O3
ההגנה  11ירושלים
תאריך הבקרה18.05.2015 :

תאריך25.06.2015 :
סימוכין500038610 :

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

מערכות סילוק שפכים
* מתקני טיפול שפכים ,כולל מפרידי שומן פעילים והשומן מפונה לאתר מאושר ונמנעת הזרמת מזהמים למערכת
סילוק שפכים  :יש מפרידים ופינוי תקין

בטיחות ומפגעי בטיחות
* מערכת החשמל נבדקה ע"י חשמלאי מוסמך והאישור תקף  :בוצע והוצג אשור תקף
* קיימת מדבקה תקפה המאשרת ביקורת מעליות  :קיים ותקף

רווחת המטופל  -טיפול לא רפואי בגוף האדם
* התאמה לדרישות התקנות לטיפול לא רפואי בגוף האדם בתחומים :טיפול מניקור ,פדיקור ,גזירת ציפורניים
וגילוח .כולל חיטוי ועיקור ערכות הטיפול  :קיים ומתבצע במלואו

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

הדברה
* ביצוע מתועד של הדברה בהיתר מתוקף ובתדירות דרושה  :בוצע במלואו לפי הדרישות

תחומים הטעונים תיקון ושיפור:
מערכות אספקת מים קרים וחמים  -מים חמים ומקלחות
* טמפרטורת מים בברזים מתאימה לבטיחות המשתמשים  :לא תקין

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

איסוף פסולת ופינויה
* איסוף וסילוק פסולת רגילה נעשה בשקית למתקן מוסדר  :מתבצע בחלקו )כפי שמפורט(

בטיחות ומפגעי בטיחות
* אישור כיבוי אש תקף מרשות לכבאות  :אין אישור אך נמצא בתהליך ליישום ותיקון )ראה הערה(
עמוד  27מתוך 34
רח' יפו  ,86ירושלים ת.ד.
טלפון 02-5314803 :פקס 02-5314804 :דוא"לYUDITH.NEHEMIA@LBJR.HEALTH.GOV.IL :

לשכת בריאות מחוז ירושלים

טובי ירושלים בגולדן היל ) ( 237O3
ההגנה  11ירושלים
תאריך הבקרה18.05.2015 :

תאריך25.06.2015 :
סימוכין500038610 :

חדרי טיפולים למקצועות הבריאות/פיזיותרפיה
* שמירת היגיינה בחדרי טיפולים  :לא תקין

חדר אוכל מטופלים וחלוקת מזון
* מצב אסטטיקה ,צפיפות ותקינות חדר האוכל וציודו  :תקין ואסטטי חלקית

הכנת המזון ובישול  -מתקני הובלת מזון למחלקות
* עגלות להובלת מזון מצוידות בחימום/קירור ובמדי טמפרטורה ומצבן תקין  :קיים חלקית

תחומים שלא נבדקו/לא רלוונטי:
מערכות אספקת מים קרים וחמים  -אספקת מיי שתיה
* תקינות וחיטוי מאגר מים  :לא נבדק
הערות לסיכום:
 .1יש לתקן את כל הליקויים המפורטים בכלי הבקרה.
 .2יש לבצע דיגום מים להתרבות חיידקי לגיונלה ללא דיחוי בנקודות הנדרשות על
ידי משרד הבריאות.
 .3יש לדאוג לשמירת טמפרטורות מזון חם מעל  65מ''צ לפחות ומזון קר מתחת ל5-
מ''צ.
 .4בחדר  110יש לפרק את הקבועות הסניטריות )אסלה וכיור(.
 .5חדר פיזיותרפיה משמש גם כמחסן .אין בחדר הפרדה מוחלטת בין החדר לבין
השירותים )קיימת הפרדה על ידי מחיצה נמוכה( .חסר בחדר אוורור .נדרשת הגשת
נספח אוורור על ידי מהנדס אוורור.
 .6טרם הותקנו ברזי וויסות בנקודות קצה וכתוצאה מכך טמפרטורת המים בדושים
ובברזים  50מ''צ.
 .7טרם הותקן מד חום חיצוני בעגלת חימום המזון וחסר בה מקום לחימום
גסטרונומים.

עמוד  28מתוך 34
רח' יפו  ,86ירושלים ת.ד.
טלפון 02-5314803 :פקס 02-5314804 :דוא"לYUDITH.NEHEMIA@LBJR.HEALTH.GOV.IL :

לשכת בריאות מחוז ירושלים

טובי ירושלים בגולדן היל ) ( 237O3
ההגנה  11ירושלים
תאריך הבקרה18.05.2015 :
* רוקחות:

תאריך25.06.2015 :
סימוכין500038610 :

85%

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

תיאור כללי:

כוח אדם:
אישור רוקח אחראי מותנה בהימצאות חדר תרופות.
חדר התרופות של המוסד משמש גם כחדר של אח ראשי ,לכן זה לא נחשב חדר תרופות
ייעודי.
ועל כן ,יבוטל אישור רוקח אחראי .במקומו ינתן אישור רוקח במסגרת ייעוץ.
ועל כן ,המוסד לא יכול לרכוש תרופות מבתי מסחר לתרופות.

החוזקים בעבודת הרוקחות:
פעילות הרוקח/ת במוסד
* עמידה בהיקף המשרה ובשעות העבודה המהווים בסיס לאישור  :כן
* השתתפות בהשתלמויות מקצועיות בתחום הפרמקותרפיה )ובגריאטריה בפרט( במהלך החמש שנים האחרונות :
עמוד  29מתוך 34
רח' יפו  ,86ירושלים ת.ד.
טלפון 02-5314803 :פקס 02-5314804 :דוא"לYUDITH.NEHEMIA@LBJR.HEALTH.GOV.IL :

לשכת בריאות מחוז ירושלים

טובי ירושלים בגולדן היל ) ( 237O3
ההגנה  11ירושלים
תאריך הבקרה18.05.2015 :

תאריך25.06.2015 :
סימוכין500038610 :

בשנתיים אחרונות

שירות רוקחות מוסדיים  -אחסון וסידור תרופות ותוקפן
* תוקף התרופות בטווח התאריך  :כן

שירותי רוקחות מוסדיים  -בקרה רוקחית במוסד
* ביצוע בקרה בכל מחלקה ותיעוד מלא ומפורט של ממצאיה  :אחת לשבועיים לפחות

תחומים הטעונים תיקון ושיפור:
חדר שירותי רוקחות במוסד
* החדר ייעודי ומיקומו הולם  :לא

שירות רוקחות מוסדיים  -רכש אספקה וביעור תרופות
* רכש מספקים מורשים בלבד  :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 בקרור במחלקות אשפוז
* מקרר ייעודי לתרופות המחלקה  :לא

מתן תרופות במחלקות אשפוז
* התרופות ניתנות בהתאם להוראות הרופא  -כיסוי תרופתי  :לא

בקרת סמים מסוכנים במחלקה
* בקרת סמים מסוכנים במחלקה  :נבדק בנספח  - 1בי"ח שאין בו בית מרקחת

הערות לסיכום:
אישור רוקח אחראי מותנה בהימצאות חדר תרופות.
חדר התרופות של המוסד משמש גם כחדר של אח ראשי ,לכן זה לא נחשב חדר תרופות
ייעודי.
ועל כן ,יבוטל אישור רוקח אחראי .במקומו ינתן אישור רוקח במסגרת ייעוץ.
ועל כן ,המוסד לא יכול לרכוש תרופות מבתי מסחר לתרופות.
עמוד  30מתוך 34
רח' יפו  ,86ירושלים ת.ד.
טלפון 02-5314803 :פקס 02-5314804 :דוא"לYUDITH.NEHEMIA@LBJR.HEALTH.GOV.IL :

לשכת בריאות מחוז ירושלים

טובי ירושלים בגולדן היל ) ( 237O3
ההגנה  11ירושלים
תאריך הבקרה18.05.2015 :

תאריך25.06.2015 :
סימוכין500038610 :

יש להתייחס להערות בגוף הדוח.

עמוד  31מתוך 34
רח' יפו  ,86ירושלים ת.ד.
טלפון 02-5314803 :פקס 02-5314804 :דוא"לYUDITH.NEHEMIA@LBJR.HEALTH.GOV.IL :

לשכת בריאות מחוז ירושלים

טובי ירושלים בגולדן היל ) ( 237O3
ההגנה  11ירושלים
תאריך הבקרה18.05.2015 :

תאריך25.06.2015 :
סימוכין500038610 :

נספח ג'
תקן מול מצבה  -כוח אדם מקצועי  -רפואה סיעוד ומקצועות הבריאות
ל 33 -מיטות ברישוי ול 30-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
קלינאי/ת תקשורת
1
3
4
9
10

3
4

1
1
10

תקן כוח אדם
נדרש מינימלי
ברוטו

כוח אדם בפועל
ברוטו

פער

פער באחוזים

0.46
5.43
0.00
5.43
0.00
10.82
0.33
0.46
7.20
0.50
7.20
3.67

0.53
6.64
0.00
6.64
0.75
11.31
0.53
0.66
8.80
0.77
7.72
5.00

0.07
1.21

15.65
22.41

1.21
0.75
0.49
0.20
0.20
1.60
0.27
0.52
1.33

22.41
4.53
60.90
44.13
22.22
54.00
7.22
36.36

חישוב התקן הוא בשעות שבועיות ולא באחוזי משרה .למקצועות,מרפא/ה בעיסוק,דיאטנ/ית,קלינאי/ת תקשורת.
אחיות = מעשיות  +מוסמכות.
אחיות מוסמכות כולל בתוכו את תפקידי הניהול הסיעודי.
רוקחות  -מתקיימת דרישה ליעוץ לפחות פעמיים בחודש.
שעות יעוץ ותקינה לחודש.
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לשכת בריאות מחוז ירושלים

טובי ירושלים בגולדן היל ) ( 237O3
ההגנה  11ירושלים
תאריך הבקרה18.05.2015 :

תאריך25.06.2015 :
סימוכין500038610 :

נספח ג'
תקן מול מצבה  -כוח אדם מנהלי ומשקי
ל 33 -מיטות ברישוי ול 30-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

0.30

0.46

0.15

51.51

0.30
0.23
0.23
0.30
0.92
1.50
0.15
0.08
0.30

0.65
0.28
0.28
0.42
1.04
1.50
0.18
0.09
0.46

0.34
0.05
0.05
0.11
0.12
0.00
0.02
0.00
0.15

114.09
21.73
21.73
38.33
13.04
0.00
15.08
8.69
51.51

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

טובי ירושלים בגולדן היל ) ( 237O3
ההגנה  11ירושלים
תאריך הבקרה18.05.2015 :

תאריך25.06.2015 :
סימוכין500038610 :

נספח ד '
רמת איכות הטיפול
 0.00:מתאריך :
ניקוד אחרון לפי בקרה אחרונה
0.00
ניקוד מותאם אחרון לפי בקרה אחרונה :
שיוך לפרוגרמה חדשה על פי הצהרת המוסד  :לא
זמן הרישוי טרם הבקרה הנוכחית  24:חודשים תאריך סיום הרשיון 01.07.2018 :
התאמת המחלקה לתשושי נפש לתנאי המכרז:כן
תאריך הבקרה 18.05.2015 :
התאמת המחלקה לתשושי נפש לתנאי המכרז לפי הבקרה הנוכחית  :לא רלוונטי

ניקוד

אמות מידה לרמת איכות הטיפול
סכום ציוני הבקרה

22.00

בריאות הסביבה

4.00

שיעור אחיות עם קורס על בסיסי בגריאטריה

0.00

שיעור אחיות עם תואר אקדמי

2.00

קורסים\עדכון ידע לצוות

0.00

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

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

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

2.00

סה"כ )ללא משך רישוי(

40.00
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