גירסה 00002:
תאריך ראשון הפצה לאינטרנט24.10.2017 :
תאריך אחרון הפצה לאינטרנט14.12.2017 :

דו"ח בקרה מיום 06.09.2017
במוסד :טובי ירושלים בגולדן היל

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

לשכת בריאות מחוז ירושלים

תאריך19.10.2017 :

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

סימוכין500039641 :

ד"ר נכבד/ה,
הנדון :סיכום הבקרה ב"טובי ירושלים בגולדן היל" מיום 06.09.2017
מצ"ב דו"ח הבקרה שנערכה במוסדכם ,ביום .06.09.2017
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 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 רפי אלישע ,רופא גריאטר לשכת בריאות ירושלים מחוז ירושלים.
גב' נועה שוקרון ,מנהלת תחום תקצוב ,האגף לתכנון ,תמחור ותקצוב.
גב' צפי הלל-דיאמנט ,ממונה על יישום הסטנדרטים בגריאטריה ,אגף גריאטריה ,ירושלים.
מר יוחנן סמואל ,מרכז בכיר לנתוני בקרה ואיכות בגריאטריה ,אגף גריאטריה ,ירושלים.
מר פרדי סולומון ,מ"מ ממונה ארגון ,תיאום ותקצוב ,האגף לגריאטריה.
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לשכת בריאות מחוז ירושלים

דו"ח הבקרה
תאריך19.10.2017 :
טובי ירושלים בגולדן היל ) ( 237O3
ההגנה  11ירושלים
תאריך הבקרה06.09.2017 :

סימוכין500039641 :

.1

בתאריך  06.09.2017נערכה בקרה תקופתית במהלך תקופת רישוי קיים ,בבי"ח הגריאטרי ,ע"י צוות מחוז
ירושלים .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 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 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 שוויקי סהאם ,רוקחת.

כללי:
הבקרה התקיימה ,כבקרת פתע באמצע תקופת רישוי ,ע"י צוות בקרה של לשכת
הבריאות המחוזית ירושלים .בבית החולים הסיעודי "טובי ירושלים בגולדן היל"
קיימת מחלקה סיעודית אחת הפועלת מינואר  2015ברישיון משרד הבריאות .המחלקה
הסיעודית נמצאת בבנין הדיור המוגן "גולדן היל" בקומת הקרקע .קיימת הפרדה
מוחלטת בין הדיור המוגן והמחלקה הסיעודית בתחום ניהול ותחזוקה.
לבי"ח רישיון ל 33 -מיטות מהן:
סה"כ מיטות במח' סיעודיות:

33

עמוד  3מתוך 33
רח' יפו  ,86ירושלים ת.ד.
טלפון 02-5314803 :פקס 02-5314804 :דוא"לYUDITH.NEHEMIA@LBJR.HEALTH.GOV.IL :

לשכת בריאות מחוז ירושלים
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טובי ירושלים בגולדן היל ) ( 237O3
ההגנה  11ירושלים
תאריך הבקרה06.09.2017 :

סימוכין500039641 :

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

מס'
מס'
Ýé
× çÜמיטות מאושפזים
Ô Þ
בפועל
 áÕÞÑÓברישוי
35
33
35
33

מס'
סיעודיים
34
34

מס'
תשושי
נפש
0

מס'
סיעודי
מורכב
1
1

בבי"ח
מס'
מס'
שיקומים תשושים כללי

0

סה"כ שהו במחלקות  35מאושפזים בפועל.
להלן תמהיל המאושפזים לפי הגורמים המממנים הבאים:
 31מטופלים במימון משרד הבריאות.
 4מטופלים במימון פרטי.
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0

0

לשכת בריאות מחוז ירושלים

טובי ירושלים בגולדן היל ) ( 237O3
ההגנה  11ירושלים
תאריך הבקרה06.09.2017 :

תאריך19.10.2017 :
סימוכין500039641 :

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.04.06.2018 :

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

נקודות נוספות לציון:
תחום ריפוי בעיסוק ותחום תזונה נבדקו במועד מאוחר יותר.
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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נספח א'

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

)(5
כ.טוב מאוד
87-93
X

)(4
טוב
80-86

)(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 ירושלים

טובי ירושלים בגולדן היל ) ( 237O3
ההגנה  11ירושלים
תאריך הבקרה06.09.2017 :

תאריך19.10.2017 :
סימוכין500039641 :

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

* רפואה88% :
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
* ישנו דגש ראוי לנושאים גריאטרים
* ישנה יועצת פסכיאטרית במחלקה
* ישנה קלינאית תקשורת למחלקה.
* מנהלת רפואית מומחית בגריאטריה

עבודת המנהל הרפואי
* קבלת מטופלים בהתאמה לסיווג מחלקות סעודיות/לתשושי נפש  :מלא ,הרופא משתתף
* היערכות מוסדית להתמודדות עם זיהומים  :קיום נוהל פנימי
* תכנון ויישום "הבטחת השגחה רפואית בכל היממה") .זמינות ותיעוד;כוננות/תורנות(  :יישום תקין
* הסדר יועץ גריאטרי  :קיים
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ההגנה  11ירושלים
תאריך הבקרה06.09.2017 :

תאריך19.10.2017 :
סימוכין500039641 :

* תעוד הייעוצים בתחום גריאטריה  :מלא
* הכרת החוזרים והנהלים של משרד הבריאות ושל אגף לגריאטריה  :טובה וכוללת הכנת נהלים פנימיים

תחומים הטעונים תיקון ושיפור:
כללי
* יש צרוך בתאום מלא עם שאר הצוותים המקצועיים.
* יש לעדכן אבחנות בזמן
* ישנה התיחסות חלקית להערות קודמות
* רופא הבית ללא התמחות בתחום

עבודת המנהל הרפואי
* אמצעים לעדכון ידע בתחום הפנימית והגריאטריה  :חלקי
* יישום התחומים לשיפור מהבקרה הקודמת  :חלקי

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

בדיקה תקופתית אחת ל  3 -חודשים
* התייחסות לבעיות חדשות וממצאים חדשים רלבנטיים  :חלקית

רפואה מונעת ורפואה פליאטיבית
* מוודא מתן חיסונים קבועים ותקופתיים לצוות המטפל )חדש וותיק( ונותן לצוות הסברים  :חלקי
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80%

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

תיאור כללי:
הבקרה נערכה במתכונת בקרת פתע באמצע תקופת רישוי ע"י צוות בקרה מחוזי של
לשכת הבריאות ירושלים.
ביום הבקרה מאושפזים  35מטופלים בפועל ,כאשר הרישוי הוא ל 33-מטופלים.
)חריגה של  6%מהרישוי( 6 .מטופלים ניזונים בהזנה אנטרלית באמצעות .PEG
 2מטופלים סובלים מפצעי לחץ בדרגות חומרה שונות ,סה"כ  2פצעים.
ביום הבקרה במוסד נמצאו  2מטופלים נשאי חיידקים עמידים.
בעת כניסת צוות הבקרה למח' בשעה  7.30בבוקר ,נצפה טיפול אישי ורחצת
המטופלים .הטמפרטורה בחדר הפעילות ובחדרי המטופלים הייתה תקינה.
ביום הבקרה כל צוות המטפלים במחלקה הוא צוות דובר ערבית .חלק מהמטפלים אינם
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יודעים לדבר בעברית בסיסית ומתקשים בתקשורת עם המטופלים ובני משפחותיהם.
ביום הבקרה נכח צוות מלא של  4מטפלים בהתאם לרשום בסדור העבודה ועדיין בשעה
 9.30היו מטופלים שחיכו לצוות המטפל להאכלתם.

כוח אדם:
אח אחראי המחלקה הקודם סיים את תפקידו במרץ  .2017מאז ממלא מקומו הוא אח
האחראי על תחום הסיעוד במוסדות של רשת "טובי ירושלים" בעיר.
במוסד זה מועסק כאחראי מחלקה בהיקף של  50%משרה .בהכשרתו אח מוסמך עם תואר
אקדמאי ועם ניסיון בגריאטריה ,עם הכשרה בתחום "טיפול בפצעים".
אח אחראי מח' לא נכח ביום הבקרה בשל שירות מילואים .הבקרה נעשתה עם האח
שעבד משמרת בוקר שהוא אח מעשי בהכשרתו.
תקינת אחיות ומטפלים עומדת בדרישת התקן.

החוזקים בעבודת הטיפול סיעודי:
כללי
* מתקיימות פעילויות פנים מוסדיות לרווחת המטופלים ,כגון :פרויקט מוסיקה ,פעילות עם בעלי חיים ,הפעלה עם
בובות וחדר סנוזלן.
* במוסד פועלת ועדה למניעת התעמרות.
* חיסוני עובדים -יש צורך בהמשך איסוף הנתונים על המצב החיסוני של העובדים במוסד ,בהתאם לחוזר מנכ"ל
"חיסוני עובדים במערכת הבריאות" .08/2016

תקשורת
* קיימת תקשורת יעילה להעברת מסרים מקצועיים בין צוות הסיעוד לבין הצוות הרב מקצועי.

קשר עם המשפחה
* נצפה שהקשר בין משפחות המטופלים והצוות הסיעודי מכבד וטוב.

עדכון מקצועי
* מתקיימת פעילות חת"ש בהיקף רחב.
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הדרכה והערכת הצוות
* הנהלת המוסד מבצעת בקרות פנים מוסדיות בשעות לא שגרתיות עם כלי ייעודי.
* מתבצעת הדרכה של צוותים רב מקצועיים כחלק מתהליך קליטת עובד חדש.

תחומים הטעונים תיקון ושיפור:
כוח אדם
* יש להקפיד שאחיות מעשיות לא תחרוגנה מסמכותן המקצועית .בבדיקת סידורי העבודה נמצא שאחות מעשית
מבצעת אחריות משמרת.

אומדן סיעודי ורישום אנמנזה
* יש לתעד ברשומת המטופל באופן מדוייק וברור את מצבו הרפואי תפקודי .אין הלימה בין התיעוד הסיעודי לבין
התנהגות המטופל בפועל .לדוגמא :מטופלים הסובלים מאי שקט ,חוסר תאבון ואומדן כאב לאחר אירוע חריג.

מעקב סיעודי
* יש לתעד בדיווח הסיעודי על ביצוע אומדן תזונתי למטופל עם ירידה בתאבון או במשקל .במחלקה נמצא מטופל
שצוות הסיעודי מבצע אומדן תזונתי אך הדבר לא מצוין ברשומה הסיעודית.

תרופות
* יש להקפיד על מתן תרופות ולחתום בהתאם לנוהל .בקרדקס תרופות היו חסרות חתימות על מתן DROPS
 PILOCARPINEב 3 -מועדים שונים.
* יש לנהל את מתן התרופות הנרקוטיות בהתאם ל"תקנות הסמים המסוכנים בבתי החולים"  .1999לא נעשתה
חתימה של אח אחראי מחלקה בתחתית כל דף חלוקה כנדרש בנהלים.
* יש להקפיד על תוקף ותקינות בלוני חמצן .נמצא בלון חמצן בשימוש ללא מדבקה המציינת את תוקף השימוש.
* יש לשמור על ציוד לחלוקת תרופות נקי ובמצב תחזוקתי תקין וראוי לשימוש .נמצא חוצה תרופות ומכתש מלוכלך
עם שאריות של תרופות אחרות בתוכו.

הבטחת הסביבה
* יש למלא טופס אירוע חריג בכל מקרה של פגיעה בשלמות העור ,קרעים בעור והמהטומות .נמצאו מספר
מטופלים עם המהטומות מבלי שמולא דוח אירוע חריג.
* יש להקפיד כי הציוד הנמצא בשימוש המטופלים יהיה במצב טוב ותקין .במועד הבקרה נמצאו מספר כריות
הושבה כשהן בלויות ודהויות .נמצאו מס' שולחנות שרוחבם צר ,כאשר משני צידיו יושבים מטופלים בכ"ג הם
נתקלים זה בזה ברגליות כך שאופן הישיבה לא נוח ולא בטיחותי.
* יש לשמור על בטיחות המטופל .נצפה בעת טיפול אישי כי המטפלים משאירים את דופנות המיטה פתוחות
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והולכים להביא ציוד .מהווה סכנה לבטיחות המטופל .לתיקון מידי.
* יש להקפיד ולשמור על בטיחות המטופלים .בעת ביצוע רחצה נצפה כי המטפלים לא סגרו את המעצורים של כסא
הרחצה ולא עשו שימוש בחגורות אגן .כמו כן לא נעשה שימוש ברגליות לשמירה על מצב העור ונוחיות המטופל.
* יש להקפיד שחדר המיועד לאחסון תרופות יהיה נגיש לצוות בלבד .ביום הבקרה נצפה צרור מפתחות מחובר
לדלת של חדר התרופות במחלקה .צוות המטפלים היה עסוק בחדרי המטופלים ואח חילק בחדר האוכל את
התרופות למטופלים.

הזנה והאכלה
* יש לקפיד על זמני הארוחות ופריסת זמני הארוחות כנדרש .מרווח השעות בין ארוחת הבוקר לארוחת הצהריים
עומד על כ 3.5 -שעות בלבד .בשעה  9.15צוות המטפלים היה עדיין עסוק בהורדת מטופלים וברחצות ,כך
שמטופלים שקיבלו בחדר הפעילות את ארוחת הבוקר המתינו להאכלתם.

שמירת שלמות העור
* דווח על פצעי לחץ  -יש להקפיד ולדווח באופן שוטף ללשכת הבריאות המחוזית ירושלים על מטופלים הסובלים
מפצעי לחץ דרגה  2ומעלה .במועד הבקרה נמצא מטופל הסובל מפצע לחץ דרגה  3-4שלא דווח אודותיו ללשכת
הבריאות.

קשר עם המשפחה
* יש לקבוע ולפרסם את שעות הקבלה של האח הראשי ואח אחראי מחלקה לפניות של מטופלים ובני משפחה.

עדכון מקצועי
* יש לפעול למינוי נאמני נושא ולהכשרתם בקורסים המומלצים ע"י משרד הבריאות.

הדרכה והערכת הצוות
* יש לפעול לעליה של שיעור החשיפה של כלל צוות המוסד בהשתלמויות והדרכות חוץ מוסדיות.
* יש להטמיע תהליכי עבודה אחידים בהתאם להנחיות של מנהל הסיעוד במוסד .נצפתה שונות בעבודת הסיעוד
וצוות המטפלים במתן טיפול אישי .חלקם מקפידים על ביצוע מעברים עי  2מטפלים חלק מהמטפלים נצפו מבצעים
מעברים לבד.

טיפול בכאב
* יש לבצע אומדן כאב מקיף למטופלים הסובלים מכאב כרוני או חריף ומקבלים תרופות לשיכוך כאבים .מטופלת
המקבלת  PERCOCETבנוזל לא נעשה אומדן כאב בהתאם לנוהל.
* יש לבצע אומדן כאב למטופלים הסובלים מדמנציה עפ"י סקאלה אחידה המותאמת ליכולת התקשורת שלהם.
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מניעת זיהומים
* יש להקפיד כי פיות שקיות ההזנה למטופלים המוזנים בהזנה אנטרלית ישמרו סגורות.
* יש להקפיד על כללי מניעת זיהומים במאושפזים נשאי חיידקים עמידים .למטופלת בבידוד מגע לא נמצאו בחדרה
כפפות וחלוקים בהתאם לנוהל רוחב " 0.5.7נשאי חיידקים עמידים".
* יש לעבוד בהתאם להנחיות מניעת זיהומים ולוודא כי התכשיר לחיטוי ידיים בכניסה לכל חדר יהיה תקני עם אישור
רוקחי .בחלק מחדרי המטופלים בכניסה לחדר נמצא חומר סוג  , ALCOGELשאינוי מיועד לחיטוי ידיים במוסדות
רפואיים.
* יש לפעול לפי הנחיות של מתן הזנה אנטרלית ולשמור את המזרק האישי המיועד לשטיפת ה PEG -כשהוא נקי
משאריות ,צמוד לשקית ההזנה ולהחליפו אחת ליממה .בבקרה נצפו מס' מזרקים מלוכלכים עם שאריות מזון יבש
צמודים לשקית הזנה עם שם המטופל ללא ציון תאריך פתיחה.

זכויות החולה
* אתיקה מקצועית -על הצוות הסיעודי לענוד תגי זיהוי עם שמם ותפקידם בהתאם לחוק זכויות החולה ועל פי חוזר
" 6/13שיפור חווית המטופל במערכת הבריאות".
* יש ללמד את המטפלים שאינם דוברי שפה עברית בסיסית ,אוצר מילים שיאפשר יכולת לתקשר עם המטופלים.
במועד הבקרה נצפו מטפלות דוברות ערבית המתקשות לענות לשאלות המטופלים בשל בעיית שפה ולכן אינן
נותנות הסבר למטופלים לפני ביצוע פעולה הקשורה בטיפול אישי .לתיקון מידי.
* יש לדאוג לשמירה על כבודם ופרטיותם של המטופלים .בעת הבקרה נצפה שבזמן טיפול אישי של הצוות
הסיעודי לא נעשה שימוש בפרגוד.
* יש לדאוג למלווה מטעם המוסד בהפניית מטופל לבית חולים כללי בהתאם לנוהל רוחב " 2.2.3הפניית מטופל
לבי"ח כללי"  .7.4.2010בבדיקת טפסי אירוע חריג נמצא שמטופלים יוצאים לבי"ח כללי בהוראה רפואית ללא
מלווה מטעם המשפחה או המוסד.
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91%

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 התזונתיתהתנהלות הטיפול התזונתי למטופל במצב תזונתי לא תקין  -תיעוד ומעקב
יישום והלימה
-

תיאור כללי:
במוסד מחלקה אחת.
האוכל מתקבל מקייטרינג חיצוני ,במקום מטבח קצה.
הבקרה התבצעה במועד אחר מהבקרה הכללית.

כוח אדם:
דיאטנית חדשה במוסד ,אך לא ברשת ,בעקבות עזיבתה של הדיאטנית שהייתה קודם.
הדיאטנית התחילה את העבודה במוסד כשבוע לפני הבקרה .הדיאטנית מכירה את
המקום מהעבר ,מכירה את הצוות וחלק מהמטופלים.
עובדת יום בשבוע ,סה"כ  7ש"ש.

החוזקים בעבודת התזונה:
ניהול כוח אדם
* רצף הטיפול התזונתי נשמר למרות שינויים בכח אדם בשירות הדיאטה.

איכות ובטיחות המזון
* יש לשבח את עבודת הדיאטנית ,בקידום מערך המזון.
* יש לציין לשבח את מנהלת המטבח ,ניכר כי סביבת העבודה נקייה ומאורגנת .הכנת האוכל ,חלוקת האוכל
בארוחות וההגשה נעשים באיכפתיות וברגישות גדולה כלפי המטופלים.
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תחומים הטעונים תיקון ושיפור:
גודלי מנה/גיוון
* מנה טחונה בארוחת צהריים צריכה להיות המנה המשתנה .יש להדריך את צוות המטבח בנושא זה.

הגשת ארוחות צהריים  -תצפית
* חשוב כי צוות הסיעוד )אחים ואחיות( יהיו מעורבים בנעשה במהלך הארוחות.

התנהלות הטיפול התזונתי מטופל במצב תזונתי לא תקין  -תיעוד ומעקב
* מומלץ לערוך חשיבה מחודשת לגבי העשרות התזונה ,ולדון לגבי כל מטופל והתוספים לגופו של עניין ,וכן לבדוק
רלוונטיות של העשרות תזונה.

יישום והלימה
* חשוב כי תחום הרפואה יפעל בשיתוף פעולה עם הדיאטנית בנושא העשרות תזונה.
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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

תיאור כללי:
בבית האבות יש מחלקה סיעודית אחת.

כוח אדם:
במחלקה עובד מנהל שרות בהיקף של  20שעות שבועיות .השרות ניתן בימים א' ג'
וד' אחר הצהריים וביום ב' בשעות הבוקר ואחר הצהריים.

החוזקים בעבודת הפיזיותרפיה:
ארגון השרות
* קיימת תוכנית עבודה ידועה לכולם.
* קיים רישום מרוכז של הטיפולים הניתנים מידי יום.
* מתקיים פרויקט בנושא העברות בטוחות.
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אבחון פיזיקלי
* האבחון הפיזיקלי הראשוני מתבצע תוך  5ימים מקבלת המטופל.

טיפול פרטני
* היקף המטופלים הפרטני במחלקה הסיעודית אופטימלי.

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.

טכנולוגיה לישיבה וניידות
* הפיזיותרפיסט מעורב בהחלטות על שימוש באמצעי הגבלה.
* הפיזיותרפיסט מעורב בהמלצה /הזמנה של ציוד.
* הפיזיותרפיסט בעל הכשרה בנושא טכנולוגיה לישיבה וניידות.

הדרכה ,השתלמות ותקשורת בין צוותית
* נמצא תיעוד לקיומה של הדרכה מובנית לכל הצוות.
* הדרכת עובד חדש מתועדת ומאושרת בחתימתו על גבי טופס ייעודי.
* הפיזיותרפיסט משתתף בישיבות צוות רב מקצועי.
* קיימת רשימת הליכה חתומה בפועל.

תנאים פיזיים
* חדר הפיזיותרפיה מתפקד כמרחב טיפולי המנצל את המשאבים הנמצאים בחדר באופן מקצועי ויעיל.

תחומים הטעונים תיקון ושיפור:
ארגון השרות
* על מנהל השרות להשלים הכשרה על בסיסית בגריאטריה.

מעקב פיזיקאלי ותיעוד הערכה תקופתית
* יש להקפיד על דיווח בזמן אמת על כל שינוי במצב המטופל.
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טכנולוגיה לישיבה וניידות
* להמשיך ולהתאים את כיסאות הגלגלים והאביזרים הנלווים על פי צרכי המטופלים.

הדרכה ,השתלמות ותקשורת בין צוותית
* לעודד את הפיזיותרפיסט לצאת להשתלמויות מקצועיות בגריאטריה.
* מומלץ לשתף את הפיזיותרפיסט בועדת חריגים במקרים הרלוונטים.

תנאים פיזיים
* בחדר הפיזיותרפיה השרותים אינם נגישים.

הערות לסיכום:
העבודה בשרות הפיזיותרפיה מתנהלת באופן מאורגן ויעיל .נכרת התייחסות אישית
לכל מטופל תוך מענה מקצועי לצרכיו היחודיים.
יש לעודד ולאפשר לפיזיותרפיסט לצאת לקורסים ולימי עיון בגריאטריה.
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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:
הבקרה התקיימה כבקרת פתע ,בנפרד מהבקרה הכללית.
המרפאה בעיסוק נכחה בחלק מהבקרה.

כוח אדם:
ריפוי בעיסוק  -במוסד מרפאה בעיסוק ,המשמשת מנהלת השירות ,בעלת תואר ראשון
בריפוי בעיסוק 4.5 ,שנות ותק מקצועי ובמוסד מאז שנפתח ,בינואר  .2015עובדת
יומיים בשבוע ,סה"כ  8ש"ש.
תעסוקה  -במוסד  3מדריכות תעסוקה ,בחלקי משרה שונים ,העובדות בשעות הבוקר
ו/או אחה"צ .סה"כ  31ש"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 "פרדיגמה" וכל הדיווחים מתבצעים במחשב .גם התקשורת בין אנשי
הצוות הרב מקצועי ,ממוחשבת.
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הערכת מעקב בקבלת מטופל
* מתבצעות הערכות חוזרות לכלל המטופלים כנדרש בנהלים.

ישום תכנית הטיפול
* ההתערבות הטיפולית בריפוי בעיסוק כוללת טיפולים פרטניים וקבוצתיים ,לפי שיקול דעתה של המרפאה בעיסוק.
הטיפולים כוללים התאמת סדים ,הנגשת סביבת האכילה והפעילות ,התאמת תעסוקה ועוד .מקיימת קבוצת מוזיקה
ותנועה ,יחד עם מדריכת התעסוקה .נמצא תיעוד ,כנדרש.
* המרפאה בעיסוק בתהליך כתיבת נהלים פנימיים של תחום הריפוי בעיסוק במחלקה.

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 מתבצעת ,ע"י מדריכות התעסוקה  4בקרים בשבוע ו 5-פעמים בשבוע גם בשעות אחה"צ.
הפעילות מגוונת וכוללת הפעלה פרטנית וקבוצתית ,כמו תפילה ,תנועה ,גרוי חושים ,מוזיקה ,אפיה ,טיפוח ועוד.
נמצא תיעוד ,כנדרש.
* בימי שלישי ושישי בבוקר מתקיימת פעילות ע"י מתנדבת ונגנים.
* פעם בשבועיים מתקיימת פעילות עם בע"ח ,ע"י מפעיל חיצוני .מפעיל חיצוני נוסף מגיע  7ימים בשבוע להתפלל
עם המטופלים ובשבת בצהריים מקיים קבוצת שירי שבת עם המטופלים.
* סטודנטים מגיעים באופן קבוע ,במהלך השנה ומשתתפים בפעילות התעסוקה.

תנאים פיזיים וסביבה
* התעסוקה מתקיימת בחדר האוכל שהינו מואר ,מרווח ,מאובזר ומתאים לצורך הפעלה.
* קיים לוח התמצאות רב תרבותי.

ציוד ואביזרים
* קיימים משחקים ואמצעי הפעלה מגוונים להפעלה קבוצתית בתעסוקה.
* קיים ציוד נלווה הכולל טלוויזיה במסך רחב ,מערכת שמע ו .DVD
* קיימות ערכות נושאים מגוונות עשירות ומתחדשות.
* קיים ציוד מגוון בריפוי בעיסוק הכולל גם מספר רב של נגני מוזיקה אישיים ,טאבלט ומחשב נייד.

הדרכה ותקשורת
* המרפא/ה בעיסוק משתתפ/ת באופן קבוע בישיבות הצוות הרב מקצועי .עדות לכך קיימת ברישומים.
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* שירות הריפוי בעיסוק שותף לתוכנית ההדרכה התוך מוסדית .ביוני  2017העבירה המרפאה בעיסוק הדרכה
בנושא ירידה חושית וגריית חושים.

העשרה ונהלים
* במוסד מתקיימים פרויקטים מיוחדים מגוונים.
* המרפאה בעיסוק בוגרת  3חטיבות בקורס העל-בסיסי בגריאטריה .סיימה קורס טיפול בגפה העליונה בשיטת
בובס בשנת  .2017בנוסף מקיימות המרפאות בעיסוק של הרשת מספר מפגשי ישיבת עמיתים ,במהלך השנה.
* אחת ממדריכות התעסוקה בוגרת הקורס הבסיסי למדריכות תעסוקה בגריאטריה 2 .מדריכות תעסוקה השתתפו
במהלך השנתיים האחרונות במספר השתלמויות בתחום הפעלת הקשיש.

תחומים הטעונים תיקון ושיפור:
הערכת מעקב בקבלת מטופל
* יש להקפיד על כתיבת תוכנית טיפול מעודכנת ,הכוללת מטרות טיפול ייחודיות ומדידות ותדירות הטיפול ,הן
בריפוי בעיסוק והן בתעסוקה ,בכל מעקב תקופתי.

ישום תכנית הטיפול
* חשוב שהמרפאה בעיסוק תשתתף באופן קבוע בדיונים על הגבלות תנועה של המטופלים.
* חשוב ליישם בפועל את המלצות המרפאה בעיסוק לגבי התאמת סביבת האכילה של המטופלים ,כולל שימוש
בסכו"ם מותאם וצורת ההאכלה מותאמת לצרכי כל מטופל.
* מומלץ לשוב ולהשתמש בפינת הסנוזלן בטיפולים השוטפים.

תנאים פיזיים וסביבה
* חדר הריפוי בעיסוק משותף עם הפיזיותרפיה וממוקם במקלט ללא חלונות בזמן ביצוע הבקרה לא היה איוורור
מספק.
* בחלק מחדרי המטופלים עדיין לא קיימת תחושה בייתית ונמצא מיעוט חפצים אישיים.

הדרכה ותקשורת
* יש להקפיד על קיום ישיבות צוות בתדירות הנדרשת ,עפ"י הנוהל .כמו כן תיעוד ישיבות הצוות דל במידע.
* המרפאה בעיסוק מקיימת הדרכה פרטנית למדריכות התעסוקה ,בתדירות הנדרשת ,אולם תיעוד הישיבות דל.
* חשוב לקיים הדרכות חוזרות ונשנות של הצוות המטפל בנושאים שונים ,כמו התאמת סביבת המטופל בזמן
הארוחות והאכלה נכונה ולוודא שההמלצות מיושמות בפועל.
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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:
בבי"ח הגריאטרי "טובי ירושלים בגולדין היל" ,מחלקה סיעודית אחת,
למחלקה שטחים ציבוריים רחבי ידיים לרווחת המטופלים ובני המשפחות.
הבקרה התקיימה במתכונת פתע ,העו"ס נכחה בתחילת הבקרה ,אך בשל התחייבות
קודמת ,יצאה מוקדם.

כוח אדם:
עו"ס המחלקה יצאה לחופשת לידה ,לאחרונה הודיעה שאינה חוזרת לעבודה.
במהלך חופשת הלידה ועד עתה ,עו"ס מהרשת ממלאת את מקום העו"ס ,בהיקף של 14
ש"ש ,בפריסת ימים -ב+ד בשעות הבוקר ואחר הצהריים.
בימים הקרובים ,אמורה להתחיל עו"ס מהרשת את עבודתה במחלקה באופן קבוע
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ומסודר.

החוזקים בעבודת העבודה סוציאלית:
קבלת מטופל והסתגלות
* קבלת מטופל ובני משפחתו נעשות באופן מקצועי ואמפטי.

פעילות מקצועית של העובד הסוציאלי
* קיימים שיתופי פעולה בין העו"ס והצוות הסיעודי לתהליך התאמת המטופל בחדרו ובשולחן האוכל בו יישב.

שביעות רצון המטופל
* בשיחות עם מספר מטופלים ,הביעו שביעות רצון מהטיפול והיחס הניתנים במחלקה.

תצפית חדרים ושטחים ציבוריים
* האכלת המטופלים התבצעה באופן מכבד וסבלני.
* קיימים אמצעים לשמירה על פרטיות המטופל ,יש להקפיד על שימוש מתאים בהם.

פעילות העו"ס בתחום הקבוצתי והקהילתי
* קיימת פעילות התנדבותית מגוונת במחלקה הסיעודית .ההתנדבות בחלקה קבועה ובחלקה על בסיס חד פעמי
סביב אירועים וחגים שונים.

פעילות העו"ס בנושא "חוק זכויות החולה"
* נושא התלונות מרוכז ע"י העו"ס ומתועד במקצועיות.
* העו"ס מקדמת נושא מינוי אפוטרופסות למטופלים בעלי ירידה קוגנטיבית.

טיפול בניצולי שואה
* במחלקה שוהים  10מטופלים העונים להגדרה ניצולי שואה .העו"ס פועלת למיצוי זכויותיהם בהתאם לעדכונים
המתעדכנים מעת לעת.

עבודת הצוות הרב מקצועי
* קיימים שיתופי פעולה מקצועיים בין העו"ס והצוות הרב מקצועי.
* העו"ס בעלת ידע נרחב בתחום הגריאטריה ומעשירה את הצוות מתחומי הידע שלה.

ניהול מידע ומעקב  -רשומת מטופל
* עפ"י רב תיעוד הקבלות הסוציאליות מקצועיות ומשקפות את מצב המטופלים וסיבת כניסתם למחלקה.
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תחומים הטעונים תיקון ושיפור:
פעילות מקצועית של העובד הסוציאלי
* יש לההמשיך ולעודד בני משפחה להבאת ציוד אישי לחדרי המטופלים בכדי לשוות להם מראה ביתי נעים.

פעילות העו"ס בתחום הקבוצתי והקהילתי
* יש למסד פעילות קבוצתית המותאמת לתמהיל המטופלים במחלקה .יש להקפיד על תיעוד רציף ,מקצועי כך
שישקף את תהליך פעילות הקבוצה.

פעילות העו"ס בנושא "חוק זכויות החולה"
* יש לקדם את ההדרכות וההטמעות בנושא זכויות מטופלים בצוות הרב מקצועי.

פעילות העו"ס בתחום זקנים נפגעי התעמרות
* יש לקדם את פעילות הוועדה המוסדית,הן בדיונים בזמן אמת בהם קיים חשד לאלימות והן בבנית תוכניות הדרכה
והטמעה לצוותים הסיעודיים והרב מקצועיים ,בכדי להגביר את האיתור והטיפול בחשד למקרי אלימות.

טיפול בניצולי שואה
* יש להבנות דרכי עבודה והטמעה לצוות הרב מקצועי להעלאת מודעות הצוות לצרכים היחודיים של ניצולי שואה.

טיפול תומך במטופל ובמשפחה
* מומלץ להבנות דרכי עבודה מסודרים להעלאת מודעות הצוות לנושא.

עבודת הצוות הרב מקצועי
* יש להקפיד על נוכחות כל הצוות הרב מקצועי לצורך דיון ובניית תוכנית טיפול עדכנית עבור כל מטופל.

ניהול מידע ומעקב  -רשומת מטופל
* יש להקפיד כי התיעוד ברשומה המקצועית יהיה רציף וישקף את מצבו של המטופל בזמן אמת ,לרבות אירועים
חריגים.

ניהול מידע ומעקב  -תיק אפוטרופסות
* יש לעדכן את הרשימה השמית של מינויי האפוטרופסות.

ניהול מידע ומעקב  -תיק ריכוז מתנדבים
* יש הקפיד על תיעוד עבודת המתנדבים.
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שביעות רצון משפחות
* בשיחה עם בת משפחה ,ציינה כי תחלופה מרובה של מטפלים גורמת לטיפול אישי לעיתים ,אינו מכבד ולא
סבלני .כמו-כן ,ציינה כי האוכל טעים אך אינו מגוון כלל.
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* בריאות הסביבה:
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93%

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 התברואי של מחלקה משביע רצון.

החוזקים בעבודת הבריאות הסביבה:
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

מערכות סילוק שפכים
* מתקני טיפול שפכים ,כולל מפרידי שומן פעילים והשומן מפונה לאתר מאושר ונמנעת הזרמת מזהמים למערכת
סילוק שפכים  :יש מפרידים ופינוי תקין
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בטיחות ומפגעי בטיחות
* אישור כיבוי אש תקף מרשות לכבאות  :תקף במלואו והוצג

תחומים הטעונים תיקון ושיפור:
מערכות אספקת מים קרים וחמים  -אספקת מיי שתיה
* תקינות וחיטוי מאגר מים  :לא תקין

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

בטיחות ומפגעי בטיחות
* מערכת החשמל נבדקה ע"י חשמלאי מוסמך והאישור תקף  :חלקי

תשתית ,חדרי האשפוז ,תחזוקת מחלקה ורווחת המטופל  -ניקיון ותחזוקה שוטפת
* תחזוקה )נראית( של המבנים  :נראית תקינה חלקית

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

הדברה
* ביצוע מתועד של הדברה בהיתר מתוקף ובתדירות דרושה  :ביצוע והתאמה חלקיים

חדרי טיפולים למקצועות הבריאות/פיזיותרפיה
* שמירת היגיינה בחדרי טיפולים  :היגיינה נשמרת חלקית

אספקת מזון למחלקות וחלוקתו  -קבלת המזון במחלקה
* אחראי קבלת מזון במחלקה קיים ,מבקר את איכות המזון והטמפרטורה בקבלה ומתעד  :תקין בחלקו

חדר אוכל מטופלים וחלוקת מזון
* מצב כיורים ,אמצעי נטילת ידיים ותברואה  :לא תקין/לא מתאים

הערות לסיכום:
 .1יש להגיש אישור של ניקוי וחיטוי מאגר מים קרים.
 .2יש לבצע טיח וצבע במעברים ובחדרים.
 .3יש להתקין מדפי אחסון במחסן כביסה מלוכלכת.
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 .4יש להעביר למשרדנו יומן הדברה.
 .5יש לנהל רישום טמפרטורות של כל הארוחות  -בוקר  ,צהריים וערב ,כל יום.
הדרישה חוזרת על עצמה.
 .6יש לנקות את הארון שנמצא מתחת לכיור בחדר האוכל.
 .7יש לדאוג לאוורור מאולץ בשירותים שבחדר פיזיותרפיה.
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* רוקחות:
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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 תרופות ייעודי.

כוח אדם:
במוסד מועסקת רוקחת.
לרוקחת אישור רוקחת יועצת בתוקף.

תחומים הטעונים תיקון ושיפור:
פעילות הרוקח/ת במוסד
* השתתפות בהשתלמויות מקצועיות בתחום הפרמקותרפיה )ובגריאטריה בפרט( במהלך החמש שנים האחרונות :
מעל  5שנים

מתן תרופות במחלקות אשפוז
* במחלקה ניתנות תרופות בתזמון ומתן נכון  :באופן חלקי
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בקרת סמים מסוכנים במחלקה
* בקרת סמים מסוכנים במחלקה  :נבדק בנספח  - 1בי"ח שאין בו בית מרקחת

בקרת סמים מסוכנים במחלקה  -בי"ח שאין בו בית מרקחת
* מנוהל פנקס כרוך לרישום סמים מחלקתי לפי התקנות  -תקנה )10א()ב(  :לא
* על אריזת הסם מצוין שם המטופל שבעבורו נופק הסם  -תקנה ) 12א(  :לא
* הסם למטופל ניתן רק מהאריזה הנושאת את שמו  -תקנה ) 12ב(  :לא

הערות לסיכום:
 .1יש לנקות ולייבש את חוצה הכדורים לאחר כל שימוש בין מטופל ומטופל.
 .2יש לחתום בקרדס מייד בעת מתן התרופות.
 .3נמצאו פליסטרים גזורים של סטונארון ללא מידע על תאריך התפוגה ומספר
האצווה.
 .4פנקס הסמים חייב להיות חתום על ידי הרוקח המחוזי.
 .5יש לציין שם המטופל שבעבורו נופק הסם.
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נספח ג'
תקן מול מצבה  -כוח אדם מקצועי  -רפואה סיעוד ומקצועות הבריאות
ל 33 -מיטות ברישוי ול 35-מיטות בפועל

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
קלינאי/ת תקשורת
1
3
9
10

3

1
1
10

תקן כוח אדם
נדרש מינימלי
ברוטו

כוח אדם בפועל
ברוטו

פער

פער באחוזים

0.46
5.43
0.00
5.43
11.28
0.33
0.46
7.20
0.50
7.20
3.67

0.53
5.89
1.57
4.31
12.39
0.39
0.55
8.80
0.85
7.72
4.40

0.07
0.46

15.66
8.60

-1.11
1.11
0.06
0.09
1.60
0.35
0.52
0.73

-20.47
9.91
18.48
20.00
22.22
70.50
7.22
19.89

חישוב התקן הוא בשעות שבועיות ולא באחוזי משרה .למקצועות,מרפא/ה בעיסוק,דיאטנ/ית,קלינאי/ת תקשורת.
אחיות = מעשיות  +מוסמכות.
רוקחות  -מתקיימת דרישה ליעוץ לפחות פעמיים בחודש.
שעות יעוץ ותקינה לחודש.
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נספח ג'
תקן מול מצבה  -כוח אדם מנהלי ומשקי
ל 33 -מיטות ברישוי ול 35-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

0.30

0.30

0.00

0.13

0.30
0.23
0.23
0.30
0.92
1.50
0.15
0.08
0.30

0.60
0.33
0.33
0.30
0.90
1.78
0.11
0.00
0.41

0.30
0.10
0.10
0.00
-0.01
0.28
-0.04
-0.08
0.10

99.27
43.47
43.47
0.13
-1.52
19.16
-29.66
-100.00
35.04

6
6

8

 6ספק מזון חיצוני  -מלא.
 8חצרן/גנן שירות קנוי.
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לשכת בריאות מחוז ירושלים

טובי ירושלים בגולדן היל ) ( 237O3
ההגנה  11ירושלים
תאריך הבקרה06.09.2017 :

תאריך19.10.2017 :
סימוכין500039641 :

נספח ד '
רמת איכות הטיפול
 0.00:מתאריך 08.06.2016:
ניקוד אחרון לפי בקרה אחרונה
56.00
ניקוד מותאם אחרון לפי בקרה אחרונה :
שיוך לפרוגרמה חדשה על פי הצהרת המוסד :
זמן הרישוי טרם הבקרה הנוכחית  24:חודשים תאריך סיום הרשיון 01.07.2018 :
התאמת המחלקה לתשושי נפש לתנאי המכרז:לא רלוונטי
תאריך הבקרה 06.09.2017 :
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

0.00

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(

38.00
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