גירסה 00001:
תאריך ראשון הפצה לאינטרנט11.08.2016 :
תאריך אחרון הפצה לאינטרנט11.08.2016 :

דו"ח בקרה מיום 11.07.2016
במוסד :יקירי ירושלים
בישוב :ירושלים ,מחוז ירושלים

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

לשכת בריאות מחוז ירושלים

תאריך11.08.2016 :

לכבוד
ד"ר שמש עובדיה
מנהל/ת רפואי/ת
יקירי ירושלים )קוד מוסד (237O6
21
רבקה
ירושלים 9346143

סימוכין500039175 :

ד"ר נכבד/ה,
הנדון :סיכום הבקרה ב"יקירי ירושלים" מיום 11.07.2016
מצ"ב דו"ח הבקרה שנערכה במוסדכם ,ביום .11.07.2016
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.
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 דרור גוברמן ,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
תאריך11.08.2016 :
יקירי ירושלים ) ( 237O6
רבקה  21ירושלים
תאריך הבקרה11.07.2016 :

סימוכין500039175 :

.1

בתאריך  11.07.2016נערכה בקרה לפני חידוש רישוי ,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 שמש עובדיה מ.ר.13283.

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.

* פיזיותרפיה

-

גברת קפלון ענת ,מרכזת תחום בקרה.

* ריפוי בעיסוק

-

גברת קלברמן חגית ,מרכזת תחום בקרה.

* עבודה סוציאלית

-

גברת רונית ארנפרוינד ,מפקחת בקרות.

* בריאות הסביבה

-

גברת קוגן אלינה ,מפקחת בריאות הסביבה.

* רוקחות

-

גברת ענת סופר ,מרכז/ת תחום בקרה.

כללי:
מוסד "יקירי ירושלים" ממוקם בשכונת תלפיות בירושלים .במוסד יש שלוש מחלקות
ברישיון משרד הבריאות .שתי מחלקות סיעודיות ומחלקה לתשושי נפש .היום פועלות
במוסד שתי מחלקות .מחלקה סיעודית אחת מושכרת למוסד אחר.
לבי"ח רישיון ל 96 -מיטות מהן:
סה"כ מיטות במח' סיעודיות72 :
סה"כ מיטות במח' תשושי נפש24 :
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סימוכין500039175 :

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

מס'
מס'
שם
מחלקה מיטות מאושפזים
בפועל
במוסד ברישוי
30
36
0
36
23
24
53
96

מס'
סיעודיים
30
0
1
31

מס'
תשושי
נפש

21
21

מס'
סיעודי
מורכב

0

בבי"ח
מס'
מס'
שיקומים תשושים כללי

0

*מחלקה בשיפוצים
סה"כ שהו במחלקות  53מאושפזים בפועל.
להלן תמהיל המאושפזים לפי הגורמים המממנים הבאים:
 48מטופלים במימון משרד הבריאות.
 5מטופלים במימון פרטי.
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0

1
1
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יקירי ירושלים ) ( 237O6
רבקה  21ירושלים
תאריך הבקרה11.07.2016 :

תאריך11.08.2016 :
סימוכין500039175 :

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

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

אישור כיבוי אש:
אישור כיבוי אש בתוקף עד תאריך.11.08.2016 :

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

נקודות נוספות לציון:
לא נערכה בקרה בתחום תזונה.
ספק מזון חיצוני  -מלא
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
בריאות הסביבה

X

רוקחות

X
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)(1
נכשל
0-65

לשכת בריאות מחוז ירושלים

תאריך11.08.2016 :

יקירי ירושלים ) ( 237O6
רבקה  21ירושלים
תאריך הבקרה11.07.2016 :

סימוכין500039175 :

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
* ישנו קלינאי תקשורת.
* ישנו יועץ פסיכיאטרי וגריאטרי.
* מנהל רפואי מומחה ברפואה פנימית.
* רופא בית מנוסה  ,מכיר היטב את המטופלים.

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
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יקירי ירושלים ) ( 237O6
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תאריך הבקרה11.07.2016 :

תאריך11.08.2016 :
סימוכין500039175 :

* היערכות המוסד וקיום נוהל פנימי לשמירה על סביבה בטיחותית ומניעת נפילות ותאונות וישומו  :מלאה

תחומים הטעונים תיקון ושיפור:
כללי
* יש לעדכן ספרות רפואית.
* יש לעדכן אבחנות בהתאם למצבו הרפואי של המטופל.
* מנהל רפואי אינו גריאטר.
* רופא בית אינו גריאטר.

עבודת המנהל הרפואי
* תעוד הייעוצים בתחום גריאטריה  :חלקי
* יישום התחומים לשיפור מהבקרה הקודמת  :חלקי

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

רופא בית
* הכרה ויישום נהלי רפואה ונהלי רוחב של האגף לגריאטריה  :חלקי

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

תאריך11.08.2016 :
סימוכין500039175 :

77%

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:
במוסד יש שתי מחלקות ברישיון משרד הבריאות  -מחלקה סיעודית ומחלקה לתשושי
נפש .מחלקה שלישית זמנית לא פועלת.
בסיור בשתי המחלקות נמצא כי רמת הניקיון והתחזוקה טובים מאוד .המחלקות
מסודרות ,אסטטיות ומאורגנות .חדרי המטופלים מרווחים ,ציוד אישי ותמונות
נימצאים בחלק מהחדרים.
ארונות וארוניות מסודרים עם בגדים אישיים.
במחלקה לתשושי נפש נמצא שילוט ליד החדרים העוזר למטופלים הסובלים מירידה
קוגניטיבית ,באוריאנטציה סביבתית.
כל המטופלים נצפו לבושים בביגוד אישי ,נקי ,מסודר ותואם לעונה וטמפרטורה
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במוסד.

כוח אדם:
אח אחראי מחלקה סיעודית ואח ראשי של המוסד ,עובד בתפקיד מתחילת חודש נובמבר
.2015
אח ראשי הינו אח מוסמך בעל תואר אקדמאי וניסיון רב שנים בגריאטריה .קיימת
תחלופה רבה בצוות הסיעודי :אחיות ומטופלים .סידורי העבודה הם סידורים
מוסדיים ואין צוות קבוע לכול מחלקה .הנהלת המוסד עושה מאמצים רבים כדי
לייצב את מצבת כוח האדם :אחיות ומטפלים.
אח אחראי במחלקת תשושי נפש עובד בתפקידו מתחלת חודש מרץ ,הינו אח מוסמך בעל
תואר ראשון וממשיך לימודים לתואר שני.
תקני המטפלים פחות מהנדרש בנוהל.

החוזקים בעבודת הטיפול סיעודי:
תקשורת
* קיים שיתוף פעולה ותקשורת מתועדת בין אנשי הצוות הרב מקצועי.

מניעת זיהומים
* בכל החדרים במחלקה הסיעודית נמצא תכשיר אלכוהולי לחיטוי ידיים לשימוש הצוות .במחלקה לתשושי נפש בה
מיעוט התכשירים קשור למאפייני המטופלים ,תכשירי חיטוי ידיים נמצאים על עגלות טיפולים של הצוות האחיות
והמטפלים.

זכויות החולה
* מתקיימת פעילות חברתית מחוץ למוסד אשר תורמת לשיפור איכות חיי המטופלים.

תחומים הטעונים תיקון ושיפור:
כללי
* יש להמשיך ולקדם את התחום הפליאטיבי במוסד על פי הנדרש בנהלים.
* צריך לקבוע ולפרסם שעות קבלה לאחות ראשית.

כוח אדם
* סידור עבודה עדיין מוסדי .יש לבנות צוות קבוע בכל מחלקה.
* תקינת המטפלים אינה עומדת בדרישות התקן.
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מעקב סיעודי
* תיעוד המעקב הסיעודי לוקה בחסר.
* אצל מטופל במצב יציב יש להקפיד על תיעוד תקופתי ברישומים לפחות אחת לשבוע כנדרש על פי הנוהל.
* ברשומות הסעודיות ,יש להקפיד על חתימת אחות ברורה כנדרש בנוהל.
* יש להקפיד על מעקב סיעודי יזום ,הערכה תפקידית אחת לשלושה חודשים כנדרש.

הבטחת הסביבה
* מומלץ לערוך ניתוח רוחבי של ארועים חריגים/נפילות ולהפיק לקחים ברמה המוסדית.

תקשורת
* יש להקפיד על קיום ישיבות צוות מחלקתי כנדרש על פי נוהל.

הזנה והאכלה
* יש להגדיל את טווחי הזמן בין הארוחות השונות במהלך היום.
* כאשר יש תנודות בערכי המשקלים יש לבצע שקילה חוזרת ולתעד כנדרש.
* בתוכנית טיפול יש להתייחס לכל בעיה שזוהתה בתחום הזנה והאכלה.
* יש להתייחס לרשימות הסיעודיות לבעיות הקשורות באכילה :שיניים תותבות ,קשיים בבליעה ,חסר תיאבון ,ירידה
במשקל.

שמירת שלמות העור
* יש לבצע אומדן מובנה לקביעת רמת סיכון להתפתחות פצעי לחץ.
* יש להקפיד על תיעוד מעקב פצעי לחץ בתדירות הנדרשת ע"פ נוהל.
* יש לבנות תכנית למניעת התפתחות פצעי לחץ.
* יש להקפיד על אומדן כף רגל סוכרתית על לפי הנהל.

תנועתיות ותנוחה
* יש לערוך דיון בכל ישיבת צוות רב מקצועי על המשך הגבלה פיזית.

קשר עם המשפחה
* צריך לקבוע ולפרסם שעות קבלה לאחות ראשית.
* בקבלת המטופלים למוסד יש לקיים שיחה לתיאום ציפיות עימו ועם משפחתו ולתעד את תוכן השיחה ברשומות.

עדכון מקצועי
* יש לאפשר השתתפות אנשי צוות בימי עיון והשתלמויות מקצועיות בגריאטריה ,גם מחוץ למוסד.
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* תוכניות החת"ש צריכות לתת מענה לצורכי ההכשרה הייחודיים של הצוותים תוך דגש על סוגיות בתחום
גריאטריה.
* יש לרענן את הנהלים הפנימיים ,להתאימם לנהלים החדשים המפורסמים ע"י אגף גריאטריה ולהטמיעם בקרב
הצוותים השונים.

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

טיפול בכאב
* יש לערוך אומדן כאב בתדירות המותאמת למצבם של מטופלים הסובלים מכאב.

עמוד  12מתוך 28
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90%

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 החולים יש מחלקה סיעודית ומחלקה לתשושי נפש.

כוח אדם:
בבית החולים עובדות שתי פיזיותרפיסטיות .השרות ניתן בימי ,ראשון ,שני,
שלישי וחמישי בשעות הבוקר בסך כולל של  29.5שעות שבועיות.

החוזקים בעבודת הפיזיותרפיה:
ארגון השרות
* השרות ניתן בכל מחלקות בית החולים.
* פריסת השרות השבועית יעילה.
* קיימת תוכנית עבודה ידועה לכולם.
* קיים רישום מרוכז של הטיפולים הניתנים מידי יום.
* מתקיימות ישיבות צוות בשרות הפיזיותרפיה.
* מתבצעות פעילויות מיוחדות לקידום איכות הטיפול.
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אבחון פיזיקלי
* האבחון הפיזיקלי ברשומת המטופל מלא ומפורט כנדרש.
* האבחון הפיזיקלי הראשוני מתבצע תוך  5ימים מקבלת המטופל.

טיפול פרטני
* היקף מטופלים במחלקות אופטימאלי.

טיפול בקבוצה
* קיים טיפול בקבוצה בשתי המחלקות.

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

טכנולוגיה לישיבה וניידות
* מנהלת השרות מעורבת בהמלצה /הזמנה של ציוד.
* מנהלת השרות בעלת 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.
* הפיזיותרפיסטים ,ע"פ תפקידם ,משתתפים בישיבות צוות רב תחומיות.
* קיימת תקשורת מתועדת במחשב בין שרות הפיזיותרפיה לבין שאר אנשי הצוות הרב מקצועי.
* קיימים דפי הליכה חתומים בפועל.

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

תחומים הטעונים תיקון ושיפור:
ארגון השרות
* מנהלת השרות צריכה להשלים הכשרה על בסיסית בגריאטריה ,כנדרש בנהלים.

מעקב פיזיקאלי ותיעוד הערכה תקופתית
* יש לערוך קבלה חדשה לכל מטופל המתאשפז במחלקה ,כולל מטופלים העוברים בין המחלקות בתוך המוסד.
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טכנולוגיה לישיבה וניידות
* להמשיך ולהתאים את גובה כיסאות השולחנות לצרכי המטופלים על מנת לאפשר מיצוי היכולת התפקודית של כל
מטופל.
* יש להמשיך ולקיים דיונים בהגבלות מטופלים בכיסאות הגלגלים ,תוך שאיפה לצמצם את השימוש באמצעי
הגבלה פיזיים.

הדרכה ,השתלמות ותקשורת בין צוותית
* יש להמשיך לעודד ולאפשר לצוות הפיזיותרפיה לצאת להשתלמויות מקצועיות בתחום הגריאטריה

ציוד ואביזרי עזר לניידות
* יש להשלים ציוד על פי הנוהל.

הערות לסיכום:
הפיזיותרפיסטיות מכירות היטב את המטופלים .הטיפול הניתן על ידם מקצועי
ומסור.
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לשכת בריאות מחוז ירושלים
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84%

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 נערכה ,כבקרת פתע .המרפאה בעיסוק נכחה בזמן הבקרה.

כוח אדם:
ריפוי בעיסוק  -במוסד מרפאה בעיסוק ,המשמשת מנהלת השירות ,בעלת  13שנות ותק
מקצועי ,במוסד מאז שנפתח .עובדת  3ימים בשבוע ,סה"כ  15ש"ש.
תעסוקה  -במוסד  7מדריכות תעסוקה ,העובדות בחלקי משרה שונים ,בשעות הבוקר
או אחה"צ .אחת ממדריכות התעסוקה היא מרפאה בעיסוק ללא רישיון משרד הבריאות.
סה"כ תעסוקה  60ש"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.

ישום תכנית הטיפול
* ההתערבות הטיפולית בריפוי בעיסוק מתבצעת בשתי המחלקות וכוללת מספר טיפולים ארוכי טווח ,התערבויות
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קצרות מועד ,התאמת סביבת אכילה ופעילות ,התאמת סדים ,הדרכת משפחות ועוד.
* המרפאה בעיסוק מקיימת קבוצת מתמטיקה במחלקה לתשושי נפש .קיים תיעוד ,כנדרש.

פעילות בתעסוקה
* הפעילות בתעסוקה מתקיימת ,ע"י מדריכות התעסוקה ,בשתי המחלקות  6בקרים בשבוע ו 5-פעמים בשבוע גם
בשעות אחה"צ .הפעילות מתבצעת בצורה פרטנית וקבוצתית כמו תנועה ,אקטואליה ,יצירה ,קבוצת נושא ,גריית
חושים וכדו'.
* מתקיימת הפעלה של קבוצות נושא אחת לשבוע .קיים תיעוד ,כנדרש.
* בנוסף מתקיימת הפעלה במוזיקה ,בשתי המחלקות ,ע"י מפעיל חיצוני.

תנאים פיזיים וסביבה
* התעסוקה מתקיימת בחדרי האוכל שהינם מוארים ,מרווחים ,מאובזרים ומתאימים לצורך הפעלה.
* במקומות ההפעלה קיימים לוחות התמצאות ,לוחות פעילות ,שעון ,וקישוט סביבתי ואקטואלי הכולל תצוגה של
עבודות המטופלים.
* קיימות עגלות לניוד ציוד התעסוקה למקומות ההפעלה.

ציוד ואביזרים
* קיים ציוד נלווה הכולל טלוויזיה במסך רחב ,מערכת שמע ו .DVD
* קיים ציוד לטיפול בריפוי בעיסוק ,הכולל גם  2מחשבים ניידים עם תוכנת "סביון" ,לתרגול המטופלים.
* קיים ציוד עשיר ,מגוון ומותאם להפעלה פרטנית וקבוצתית בתעסוקה .חלק מהמשחקים ואמצעי ההפעלה נבנו
על ידי הצוות ומותאמים לצורכי האוכלוסיה.
* קיימות ערכות נושאים מגוונות.

הדרכה ותקשורת
* המרפא/ה בעיסוק משתתפ/ת באופן קבוע בישיבות הצוות הרב מקצועי .עדות לכך קיימת ברישומים.
* שירות הריפוי בעיסוק שותף לתוכנית ההדרכה התוך מוסדית .בחודש אפריל  2016העבירה המרפאה בעיסוק
הדרכה בנושא תפקיד המרפאה בעיסוק בבית האבות.

העשרה ונהלים
* מתקיימים ימי הדרכה לצוות מדריכות התעסוקה ברשת בית האבות.
* המרפאה בעיסוק ואחת ממדריכות התעסוקה השתתפו ביום עיון של עמותת "עמדא" ביוני .2016
* במוסד מתקיימים מספר פרוייקטים ע"י המרפאה בעיסוק ,חלקם בשיתוף אנשי צוות נוספים ,כמו פרויקט "מוזיקה
מעוררת לחיים" ,בשיתוף עמותת "עמדא" ,פרויקט הנגשת סביבת אכילה ופעילות במחלקת תשושי נפש ,בשיתוף
שירות הפיזיותרפיה ופרויקט פינת הפעלה למשפחות.
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תחומים הטעונים תיקון ושיפור:
הערכת מעקב בקבלת מטופל
* בחלק מהתיקים שנבדקו ,נמצאו מעקבים ,שלא בוצעו בתדירות הנדרשת ,עפ"י הנהלים.
* חלק מתוכניות ההתערבות עדיין מנוסחות באופן כללי וכוללני.

ישום תכנית הטיפול
* חשוב לקיים חשיבה מקצועית על התאמת כלי האכילה ,לכל מטופל ,בצורה המיטבית ,במחלקת תשושי נפש.
* יש לדווח על כל התערבות טיפולית בריפוי בעיסוק ,בהתאם לנהלים.
* יש לדאוג לתקינות הסדים וניקיונם ולקיים מעקב שוטף על הרכבת הסדים.

הכרת מטופל חדש ע"י מדריכ/ת תעסוקה
* מדריכת התעסוקה מקיימת הליך היכרות עם מטופלים חדשים ,אולם התיעוד אינו כולל את כל הפרטים הנדרשים
על פי הנהלים.

פעילות בתעסוקה
* במחלקה הסיעודית ,בתיעוד פעילות המטופלים בתעסוקה ,לא נמצאו תוכניות הפעלה.
* חשוב לגוון את טכניקות ההפעלה בפעילות התעסוקה ,לאורך היום.

תנאים פיזיים וסביבה
* קיים חדר ריפוי בעיסוק ,משותף עם שירות התזונה ,מתאים לשמש גם כחדר טיפול ,אולם משמש בעיקר כמשרד.
חשוב להשמיש את החדר כחדר טיפולים.
* ברוב חדרי המטופלים ,בשתי המחלקות ,אין תחושה ביתית ויש מיעוט חפצים אישיים של המטופלים.

ציוד ואביזרים
* במחלקה הסיעודית החיבור לאינטרנט אינו תקין.

הדרכה ותקשורת
* לא נמצא תיעוד ישיבות הצוות של המרפאה בעיסוק עם מדריכות התעסוקה.
* תיעוד ישיבות ההדרכה ,הפרטנית של המרפאה בעיסוק עם מדריכות התעסוקה דל.

העשרה ונהלים
* המרפאה בעיסוק לא עברה את הקורס העל-בסיסי בגריאטריה ,או קורסים אחרים בנושא.
* אף אחת ממדריכות התעסוקה לא למדה את הקורס הבסיסי למדריכות תעסוקה בגריאטריה.
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91%

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:
המוסד הגריאטרי "יקירי ירושלים" נפתח לפני כשנה וחצי ,במוסד  2מחלקות
גריאטריות -מח' סיעודית ומח' לתשושי נפש.
המחלקות מותאמות לצרכי המטופלים ,קיימות פינות ישיבה נעימות למשפחות.

כוח אדם:
במוסד עו"ס אחת ,הקף משרתה  41-ש"ש ,בפריסת ימים א-ה בשעות הבוקר ואחר
הצהריים.
העו"ס בעלת וותק מקצועי ומוסדי רב שנים .הינה בעלת ידע רב בתחום הגריאטריה.
יש להקפיד על שעות עבודה במחלקות הגריאטריות בהתאם לנדרש בנהלי משרד
הבריאות.
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החוזקים בעבודת העבודה סוציאלית:
קבלת מטופל והסתגלות
* העו"ס מעורבת בצורה מקצועית בקבלת המטופל עוד טרם קבלתו למחלקה .ממולץ להבנות נוהל פנימי לנושא.

פעילות מקצועית של העובד הסוציאלי
* העו"ס מעורבת בקליטת המטופל ובהתאמת חדרו /שולחן בחדר האוכל בהתאם לצרכיו של המטופל ורצונותיו.

שביעות רצון המטופל
* בשיחות עם מטופלים ,הביעו שביעות רצון כללית מהטיפול הניתן במחלקה.

תצפית חדרים ושטחים ציבוריים
* חדרי המטופלים מרווחים ומותאמים לצרכי המטופלים .ביום הבקרה נצפו אמצעים לשמירה על פרטיות המטופל
בכל חדרי האשפוז.

פעילות העו"ס בתחום הקבוצתי והקהילתי
* העו"ס מקיימת פעילות קבוצתית למטופלי שתי המחלקות אחת לחודש לסירוגין.
* קיימת פעילות התנדבותית בכל מחלקות הבית.

פעילות העו"ס בנושא "חוק זכויות החולה"
* העו"ס מעודדת מטופלים צלולים לחתימה על יפויי כח רפואי
* דמי הכיס מטופלים בהתאם לצרכי המטופל ,קיים תיעוד ברשומות המקצועיות.
* העו"ס יוזמת ומקדמת את נושא האפוטרופסות בהתאם למצבו הקוגנטיבי של המטופל.

פעילות העו"ס בתחום זקנים נפגעי התעמרות
* הוועדה המוסדית מתנהלת בהתאם לנדרש בנהלי משרד הבריאות.
* מתקיימות הדרכות והטמעת הנושא בקרב הצוות הרב מקצועי.

טיפול בניצולי שואה
* ישנם כ 9-מטופלים בהגדרת ניצולי שואה בשתי המחלקות .העו"ס קיימה הדרכה בנושא צרכיהם המיוחדים של
מטופלים אלו .וכן ,פועלת למיצוי זכויותיהם.

עבודת הצוות הרב מקצועי
* הדיווח בישיבת הצוות מקיף ומשקף את תחומי ההתערבות של העו"ס בטיפול.
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* קיימים שיתופי פעולה מקצועיים בין הצוות הרב מקצועי.

הבטחת תנאים לעבודת העובד/ת הסוציאלי/ת
* ישנה התייחסות להערות מבקרות קודמות

ניהול מידע ומעקב  -רשומת מטופל
* הרשומות המקצועיות מתועדות באופן מקצועי וממצה
* ישנה התייחסות מקצועית ומתועדת לאירועים חריגים.

ניהול מידע ומעקב  -תיק אפוטרופסות
* הטיפול בנושא האפוטרופסות מקצועי ומתועד כנדרש.

תחומים הטעונים תיקון ושיפור:
תצפית חדרים ושטחים ציבוריים
* יש להקפיד על זיהוי הציוד של המטופלים בחדריהם.
* יש להקפיד על שמות המטופלים בכניסה לחדריהם.

פעילות העו"ס בנושא "חוק זכויות החולה"
* יש להמשיך ולפעול להעלאת מודעות הצוות לזכויות מטופלים ולטיפול הולם עבורם.

פעילות העו"ס בתחום זקנים נפגעי התעמרות
* יש לפעול להעלאת מודעות משפחות ומטופלים לקיומה של הוועדה המוסדית

עבודת הצוות הרב מקצועי
* יש להקפיד על קיום ישיבות צוות רב מקצועי בכל הנושאים הנדרשים עפ"י נוהל.

ניהול מידע ומעקב  -תיק ריכוז מתנדבים
* יש לתעד את עבודת המתנדבים בהתאם לנוהל.
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95%

הבקרה בתחום הבריאות הסביבה כללה את הנושאים הבאים:
כללי
כוח אדם
 מערכות אספקת מים קרים וחמיםמערכות סילוק שפכים
איסוף פסולת ופינויה
בטיחות ומפגעי בטיחות
מערכות קירור וחימום אויר
נקיון ותחזוקת תשתית ,חדרי אשפוז ושטחי המחלקה ומתקניה
מתקנים לצוות
מכבסה וכביסה
הדברה
חדרי טיפולים למקצועות הבריאות/פיזיותרפיה
הכנה לשעת חרום
אספקת מזון למחלקות ,חלוקתו וחדר אוכל
רישיונות עסק ו"רישיון היצרן" של ספקי מזון
קבלת מזון ומוצריו ,אחסונו והעברתו
הכנת מזון ,בישול ,עמדות עבודה ומדורים במטבח
-

תיאור כללי:
תחזוקת בניין ומחלקות ברמה טובה.

החוזקים בעבודת הבריאות הסביבה:
מערכות אספקת מים קרים וחמים  -אספקת מיי שתיה
* סריקת מתכות במים  :תקינה,בתדירות נכונה
* תקינות וחיטוי מאגר מים  :תקין ,נקי מחוטא ומדווח

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

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

תחזוקת המחלקות  -חדרי כלים וכביסה
* תקינות חדר כלים סניטריים וכלי ניקיון  :תקין חלקית
* טיפול מחלקתי בכביסה  :תקין חלקית

חדר אוכל מטופלים וחלוקת מזון
* הופעת העובדים בחדר אוכל  :לא תקין/לא מתאים

הערות לסיכום:
 .1יש לסדר את המחסנים במחלקות כך שבכל מחסן יהיה מאוחסן רק סוג אחד של
חפצים:לדוגמה -ציוד רפואי ,טיטולים ,כביסה נקיה וכו'.
 .2יש לבצע דיגום מים ללגיונלה פעם לרבעון.
 .3יש להגיש למשרדנו תכנית עם סימון ברור של שינויים בסדר מחסנים שבוצע
בפועל במחלקות.
 .4יש להמשיך למדוד טמפרטורות מזון לפני ההגשה בארוחות בוקר ,צהריים וערב.
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94%

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 ליקוייםספרות 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:
ישנו חדר תרופות ייעודי ובו כל המתקנים הנדרשים.

כוח אדם:
במוסד מועסקת רוקחת.
לרוקחת אישור רוקחת אחראית בתוקף.
היקף המשרה מתאים לדרישות התקינה עבור  2המחלקות במוסד.

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

אחסון תרופות במחלקות אשפוז
* התרופות מוחזקות באריזות המקוריות  :באופן חלקי
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תרופות אישיות במחלקות אשפוז
* סימון תאריך פתיחה בתכשירים שנדרש  :באופן חלקי
* במחלקת תשושי נפש לא סומן תאריך פתיחה על התכשירים :ספטול ,ספטל סקרב ,תמיסת יודו ויט ופליקסוטייד
נבולס .יש להקפיד לסמן כנדרש.

מתן תרופות במחלקות אשפוז
* כתישה/חציה בהתאם להנחיות  :באופן חלקי

הערות לסיכום:
 .1יש להקפיד לנקות גם את העלי של הכותש לאחר כל שימוש.
 .2ישנו מחסן נוסף לאחסון תמיסות לחיטוי ולעירוי ובו אין בקרת טמפ' כפי
שנדרש .יש לבצע גם במחסן זה מעקב ורישום של הטמפ'  3פעמים ביום לפי מד טמפ'
מסוג מינימום -מקסימום .לחילופין ,ניתן להעביר ממחסן זה את התכשירים
הרפואיים לחדר התרופות שהינו מנוטר כפי שנדרש.
 .3יש לשמור את טפסי ה 29 -ג' שמולאו לשם רכישת תכשירים.
 .4יש לשמור את הודעות האיסוף מהשוק -ריקול ,בקלסר ייעודי ולפעול בהתאם
לנהלים.
 .5במחלקה הסיעודית יש להקפיד על רישום הטמפ' בחדר  3פעמים בכל יום באופן
קבוע.
 .6יש להקפיד לשמור את אריזות המגש בתוך הקרטון החיצוני.
 .7יש להקפיד על שימוש במשאבות נקיות לבקבוקים של תמיסות החיטוי.
 .8יש להניח סחורה חדשה לפרוק על גבי משטחים מתאימים ולא ישירות על הרצפה.
 .9ביומני ההתערבות יש בנוסף להתייחס לנקודות הבאות:מעקב אחר רמות בדם ,כלי
הסקר בירס וסטופ וסטרט,ריסוק ופוליפרמסי.
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לשכת בריאות מחוז ירושלים

יקירי ירושלים ) ( 237O6
רבקה  21ירושלים
תאריך הבקרה11.07.2016 :

תאריך11.08.2016 :
סימוכין500039175 :

נספח ג'
תקן מול מצבה  -כוח אדם מקצועי  -רפואה סיעוד ומקצועות הבריאות
ל 96 -מיטות ברישוי ול 53-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
רוקח/ת
קלינאי/ת תקשורת

3

1
10

תקן כוח אדם
נדרש מינימלי
ברוטו

כוח אדם בפועל
ברוטו

פער

פער באחוזים

0.82
10.86
0.00
10.86
21.24
0.60
0.70
0.32
0.90
0.30
5.57
6.67

0.92
11.72
6.47
5.25
19.02
1.15
0.81
0.40
1.65
0.21
7.15
7.70

0.10
0.86

13.13
7.97

-5.60
-2.21
0.55
0.11
0.08
0.75
-0.09
1.57
1.03

-51.63
-10.43
92.73
15.89
27.31
83.33
-30.00
28.20
15.44

 1חישוב התקן הוא בשעות שבועיות ולא באחוזי משרה .למקצועות,רוקח/ת,קלינאי/ת תקשורת.
 3אחיות = מעשיות  +מוסמכות.
 10שעות יעוץ ותקינה לחודש.
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לשכת בריאות מחוז ירושלים

יקירי ירושלים ) ( 237O6
רבקה  21ירושלים
תאריך הבקרה11.07.2016 :

תאריך11.08.2016 :
סימוכין500039175 :

נספח ג'
תקן מול מצבה  -כוח אדם מנהלי ומשקי
ל 96 -מיטות ברישוי ול 53-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

8

תקן כוח אדם
נדרש מינימלי
ברוטו

כוח אדם בפועל
ברוטו

פער

פער באחוזים

0.53

1.00

0.47

88.67

0.53
0.41
0.41
0.53
1.64
2.60
0.27
0.14
0.53

0.50
0.60
0.35
0.00
1.64
3.00
0.00
0.00
0.50

-0.03
0.19
-0.06
-0.53
0.00
0.40
-0.27
-0.14
-0.03

-5.66
46.34
-14.63
-100.00
0.00
15.38
-100.00
-100.00
-5.66

 8חצרן/גנן שירות קנוי.
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לשכת בריאות מחוז ירושלים

יקירי ירושלים ) ( 237O6
רבקה  21ירושלים
תאריך הבקרה11.07.2016 :

תאריך11.08.2016 :
סימוכין500039175 :

נספח ד '
רמת איכות הטיפול
 0.00:מתאריך 05.08.2015:
ניקוד אחרון לפי בקרה אחרונה
41.50
ניקוד מותאם אחרון לפי בקרה אחרונה :
שיוך לפרוגרמה חדשה על פי הצהרת המוסד :
זמן הרישוי טרם הבקרה הנוכחית  12:חודשים תאריך סיום הרשיון 01.09.2016 :
התאמת המחלקה לתשושי נפש לתנאי המכרז:כן
תאריך הבקרה 11.07.2016 :
התאמת המחלקה לתשושי נפש לתנאי המכרז לפי הבקרה הנוכחית  :כן SC

ניקוד

אמות מידה לרמת איכות הטיפול
סכום ציוני הבקרה

19.00

בריאות הסביבה

5.00

שיעור אחיות עם קורס על בסיסי בגריאטריה

0.00

שיעור אחיות עם תואר אקדמי

0.00

קורסים\עדכון ידע לצוות

2.00

חת"ש צוות בין  8-24שעות שנתיות

1.00

חת"ש צוות מעל  24שעות שנתיות

0.00

מומחיות רופא הבית

0.00

יועצים

8.00

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

0.00

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(

39.00
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