גירסה 00001:
תאריך ראשון הפצה לאינטרנט03.08.2017 :
תאריך אחרון הפצה לאינטרנט03.08.2017 :

דו"ח בקרה מיום 10.07.2017
במוסד :יקירי ירושלים

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

לשכת בריאות מחוז ירושלים

תאריך01.08.2017 :

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

סימוכין500039571 :

ד"ר נכבד/ה,
הנדון :סיכום הבקרה ב"יקירי ירושלים" מיום 10.07.2017
מצ"ב דו"ח הבקרה שנערכה במוסדכם ,ביום .10.07.2017
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 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
תאריך01.08.2017 :
יקירי ירושלים ) ( 237O6
רבקה  21ירושלים
תאריך הבקרה10.07.2017 :

סימוכין500039571 :

.1

בתאריך  10.07.2017נערכה 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 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:
בית החולים הסיעודי "יקירי ירושלים" ,הינו מוסד חדש יחסית ,הקיים מזה
כשנתיים וחצי.
בקומה ראשונה נמצאת המח' הסיעודית ובקומה השלישית נמצאת המחלקה לתשושי נפש,
 2המחלקות פועלות ברישיון משרד הבריאות.
את הקומה השניה בבניין ,משכירה הנהלת "יקירי ירושלים" לבית החולים הגריאטרי
"נווה הורים" ,אשר העביר למקום זה מחלקה סיעודית אחת לרגל שיפוץ המחלקה
ב"נווה הורים" והתאמתה לפרוגרמה החדשה.

לבי"ח רישיון ל 96 -מיטות מהן:
סה"כ מיטות במח' סיעודיות72 :
סה"כ מיטות במח' תשושי נפש24 :
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תמהיל מאושפזים:
להלן תמהיל המאושפזים במחלקות הסיעודיות/תשושי נפש:
שם מחלקה
סיעודית א
סיעודית ב*
תשושי נפש א
סה"כ

מס'
מס'
Ýé
× çÜמיטות מאושפזים
Ô Þ
בפועל
 áÕÞÑÓברישוי
35
36
0
36
24
24
59
96

מס'
סיעודיים

מס'
תשושי
נפש

מס'
סיעודי
מורכב

בבי"ח
מס'
מס'
שיקומים תשושים כללי

35

35

23
23

0

0

*מחלקה בשיפוצים
סה"כ שהו במחלקות  59מאושפזים בפועל.
להלן תמהיל המאושפזים לפי הגורמים המממנים הבאים:
 50מטופלים במימון משרד הבריאות.
 9מטופלים במימון פרטי.
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תאריך הבקרה10.07.2017 :

תאריך01.08.2017 :
סימוכין500039571 :

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.31.08.2017 :

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

נקודות נוספות לציון:
בבקרה זו נבדק תחום שמיעה ,בליעה ותקשורת ע"י קלינאית תקשורת מהאגף
לגריאטריה .תחום ריפוי בעיסוק נבדק במועד אחר.
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

)(5
כ.טוב מאוד
87-93

רפואה

X

סיעוד
X

תזונה

X

פיזיותרפיה
ריפוי בעיסוק

X

עבודה סוציאלית

X

בריאות הסביבה
רוקחות

)(4
טוב
80-86
X

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

X
X
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0-65
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תאריך הבקרה10.07.2017 :

סימוכין500039571 :

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

* רפואה85% :
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
* מנהל המוסד מומחה ברפואה פנימית
* ישנו יועץ פסכיאטריה
* ישנה קלינאית תקשורת
* רופא הבית מנוסה בתחום ומכיר היטב את החוסים במוסד

עבודת המנהל הרפואי
* תכנון ויישום "הבטחת השגחה רפואית בכל היממה") .זמינות ותיעוד;כוננות/תורנות(  :יישום תקין
* הסדר ייעוץ רפואי )לא גריאטרי(  :קבוע

רופא בית
* הכרת המטופלים ובעיותיהם הרפואיות  :טובה
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* הכרה ויישום נהלי רפואה ונהלי רוחב של האגף לגריאטריה  :מלא

איכות הרשומה בקבלה הרפואית של המטופל
* אנמנזה  :טובה
* תרופות בקבלתו ,תיאור תרשים  : EKGרישום מלא

תחומים הטעונים תיקון ושיפור:
כללי
* התיחסות להערות קודמות חלקית בלבד.
* יש לעדכן אבחנות בהתאם להתפתחויות
* אין יעוץ גיראטריה במוסד
* רופא הבית והמנהל הרפואי אינם מומחים בגריאטריה

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

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
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83%

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 התקיימה במתכונת של בקרת פתע לחידוש רישוי ,ע"י צוות בקרה מחוזי של
לשכת הבריאות ירושלים .לבקרה זו הצטרפה קלינאית תקשורת מהאגף לגריאטריה
שבדקה תחום זה במוסד.
ביום הבקרה מאושפזים  59מטופלים בפועל כשהרישוי הוא ל 60 -מטופלים .מטופל
אחד מאושפז בבי"ח כללי 4 .מטופלים ניזונים בהזנה אנטרלית באמצעות .PEG
 2מטופלים סובלים מפצעי לחץ בדרגות שונות) .סה"כ  2פצעים( .ביום הבקרה
במוסד היו מאושפזים  2מטופלים נשאי חיידקים עמידים.
הבקרה התבצעה ב 2-מחלקות האשפוז באופן מדגמי .בעת כניסת צוות הבקרה למחלקה
בשעה  7.00בבוקר ,נצפה טיפול אישי ורחצת המטופלים.
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עם הכניסה למחלקה הסיעודית בשעה  7.00בבוקר ,מרבית המטופלים שהו בחדר האוכל
וקיבלו את שתיית הבוקר ללא פת שחרית.
נמסר לצוות הבקרה שזמן ההשכמה למטופלים מתבצע בשעה  6.00בבוקר .המטופלים
נצפו לבושים בבגדים אישיים נקיים התואמים לעונה .הטמפרטורה בחדר הפעילות/
אוכל הייתה  23מעלות .במחלקה לתשושי נפש לא חילקו שתיית בוקר לכל מטופל
שמגיע לחדר האוכל.
המטופלים קיבלו את ארוחת הבוקר בסביבות השעה .8.30

כוח אדם:
האח הראשי של המוסד ,הינו אח מוסמך עם תואר שני ומשמש אח אחראי של
המחלקה הסיעודית .מנהל הסיעוד ,ותיק בתחום הגריאטריה ובעל ידע מקצועי
בתחום ,נכח ביום הבקרה.
אח אחראי מחלקה לתשושי נפש לא נכח ביום הבקרה ,נמסר לצוות הבקרה שהוא ביום
לימודים.
לדברי הנהלת המוסד נקלטו במהלך החודשים האחרונים  4אחים מוסמכים .מבדיקת
סידורי עבודה עדיין תמהיל אחיות לפי סידורי עבודה מבוסס ברובו על אחיות
מעשיות.
צוות הסיעוד אחיות ומטפלים מצוות ב 2-מחלקות האשפוז בסידורי העבודה ואין
צוות קבוע ייעודי בכל מחלקה.
תקינת אחיות  -בהתאם לתקינה ,אולם מבוססת ברובה על שעות עבודה של אחיות
מעשיות.
תקינת מטפלים  -יש חסר של  0.70משרה במח' סיעודית .וחסר של  0.80משרה במח'
לתשושי נפש .סה"כ חסר של  1.5משרה.

החוזקים בעבודת הטיפול סיעודי:
כללי
* במוסד פועלת ועדת התעמרות בשיתוף של צוות רב מקצועי.
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* מתקיימות פעילויות חברתיות פנים מוסדיות ,אשר תורמות לשיפור איכות חיי המטופלים.
* חיסוני עובדים -נעשה איסוף נתונים חלקי בתחום חיסוני עובדים .יש להשלים את התהליך בהתאם לחוזר מנכ"ל
"חיסוני עובדים במערכת הבריאות" .08/2016
* הנהלת המוסד מבצעת בקרות פנים מוסדיות בשעות לא שגרתיות גם באמצעות מצלמות המותקנות במרחבים
הציבוריים במחלקות והן באופן יזום של ביקורי פתע .הנהלת המוסד בנתה כלי פנימי ייעודי לצורך בקרת פנים.

כוח אדם
* ישנה רופאה יועצת מומחית בפסיכיאטריה.
* במוסד מועסקת קלינאית תקשורת  6שעות חודשיות.

תכנית טיפול בקבלה לאשפוז
* מנהל הסיעוד במוסד מבצע בקבלה של מטופל חדש למוסד תוכניות טיפול מלאות מפורטות בהתאם לצורכי
המטופל.

תקשורת
* מנהל הסיעוד שומר על שקיפות ומדווח כמקובל ללשכת הבריאוות אודות מטופלים הסובלים מפצע לחץ.
* נעשה שימוש ותיעוד ממוחשב באמצעי תקשורת להעברת מסרים בין הצוות הרב מקצועי.

עדכון מקצועי
* הנהלת המוסד מעודדת הכשרה ופיתוח מקצועי של צוות האחים והאחיות במוסד.
* נעשה רענון של נהלים קיימים והוספו נהלים פנימיים חדשים.

הדרכה והערכת הצוות
* 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 עבודה נמצא שאחיות מעשיות
מבצעות אחריות משמרת.
* יש לדאוג לצוות עבודה קבוע בכל מחלקה .בבדיקת סידורי העבודה עולה שאחות מצוותת ב 2-מחלקות.

אומדן סיעודי ורישום אנמנזה
* יש לתעד ברשומת הבריאות הסיעודית באופן מפורט ומדויק כל הפניית מטופל לבי"ח כללי בהוראה רפואית ,אם
הופנה לאשפוז עם מלווה מטעם המשפחה עם ציון שמו או שנשלח עם מלווה מטעם המוסד עם ציון שמו ותפקידו.
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כיום התיעוד לא מבוצע באופן מלא.

תרופות
* יש להדריך את הצוות הסיעודי להבנת הטווח התקין של הטמפ' במקרר המיועד לאחסון תרופות .בעת פריקת
הנתונים על הצוות הסיעודי לדעת לזהות טמפ' חריגות ולדווח בזמן אמת לגורמים המקצועיים במוסד ולבצע פעולות
בהתאם להנחיות המקצועיות.
* יש לעבוד על פי הנוהל ולציין אצל מטופלים המקבלים עירוי נוזלים  S.Cאת שם המטופל ,התכשיר ,תאריך ,שעת
מתן ושם נותן העירוי .בעת הבקרה נצפה שהתהליך לא מתבצע כנדרש.
* יש לשמור תכשירים רפואיים בתנאי קירור מבוקרים בהתאם להנחיות .בסיור בחדרי מטופלים נמצאו על שידת
המטופלת מספר סוגים של משחות לעור בשימוש בתנאי טמפרטורה לא מבוקרים.

הבטחת הסביבה
* יש להקפיד על נעליים סגורות ובטיחותיות .במחלקה לתשושי נפש נמצאו מס' מטופלים עם נעליים פתוחות
בעקבים ,דבר אשר מגביר את הסיכון לנפילות אצל מטופלים ניידים.
* יש להקפיד ולשמור על בטיחות המטופלים ולדאוג לכסאות רחצה עם רגליות לשמירה על שלמות העור ונוחיות
המטופלים.
* יש לדאוג כי הציוד בחדרי המטופלים יהיה תקין ובטוח לשימוש .במח' סיעודית נמצאה ארונית מטופל שיצאה
מציריה ודלתה מתנדנדת ונוטה ליפול .במח' לתשושי נפש נמצא מאחז קיר עקור בצידו האחד ומונח על הרצפה,
מהווה סיכון בטיחותי במחלקה של מטופלים ניידים עם ירידה קוגניטיבית.
* אירוע חריג -יש לעבוד בהתאם לנוהל רוחב בסיעוד " 2.3.5מניעת נפילות ותאונות אצל מטופלים" ולדווח בכל
מקרה של אירוע חריג לאפוטרופוס או לבן המשפחה .יש לדוווח לרופא המחלקה ולתעד זאת ברשומות המתאימות.
* אירוע חריג -יש לבצע ניתוח של אירועים חריגים בצות רב מקצועי ,כנדרש עם תהליך הסקת מסקנות בסמיכות
לאירוע .מבדיקה מדגמית של מס' טפסי אירועים חריגים נמצא שהתהליך חסר ולא מבוצע כנדרש.
* יש להקפיד כי על הציוד האישי של המטופלים יהיו שמות מזהים .נצפו כ"ג ללא שמות מטופלים.
* יש למלא דוח אירוע חריג בכל מקרה של פגיעה בשלמות העור ,קרעים בעור והמהטומה .במועד הבקרה נמצא
שלא מולא דוח אירוע חריג בכל מקרה כנדרש בנהלים.
* יש להקפיד על ניקיון ותחזוקה טובה ועקבית של המחלקות אשפוז .במח' הסיעודית מול השירותים של הצוות יש
קיר שצבעו מתקלף ,שירותי מטופלים מלוכלכים וספוגיות משומשות בתוך מתקני אחסון של סבון נוזלי.
* יש לדאוג לתחזוקה של כסאות הגלגלים והציוד שנמצא בשימוש במצב תקני .במח' הסיעודית נצפה כ"ג קרוע
ובלוי .במיטת מטופל ישנה קשירה של דופן המיטה למניעת נפילה וזאת על אף קיומו של ציוד חדש להגבלה
במיטה.
* יש להקפיד על עבודה בהתאם לנהלים ולהשליך באופן מיידי מחטים ופרפריות לכלי פסולת זיהומית .במועד
הבקרה נצפתה פרפרית מחוברת לסט נוזלים ריק מתוכן ועומד תלוי בחדר המטופלת .אין רישום על שקית העירוי
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של פרטים רלוונטים כנדרש בנוהל.
* יש להקפיד על תוקף ותקינות של בלון חמצן .בעגלת ההחייאה במחלקה הסיעודית נמצא בלון חמצן שתוקפו
לשימוש פג ב.10.4.2017-

הזנה והאכלה
* יש להקפיד על זמני ארוחות קבועים ושהפער בין ארוחת הערב לארוחת הבוקר לא יעלה על  13שעות .במח'
הסיעודית חלוקת ארוחת הבוקר החלה בשעה  8.30כאשר את ארוחת הערב המטופלים אכלו יום קודם בשעה
.18.00

היגיינה אישית ולבוש
* יש להקפיד על רישום ותיעוד של פעולות הרחצה ,גזירת ציפורניים ,פדיקור וגילוח המבוצע למטופלים .במועד
הבקרה נצפה שהרישום בחודש הנוכחי לא התבצע כנדרש.

שמירת שלמות העור
* מומלץ שתהיה רשימה שמית עם ריכוז נתונים אודות מטופלים עם פצעי לחץ ,הכולל את כל הפרטים הנדרשים.
מספר הפצעים ,מיקום ,גודל ,עומק ,דרגה ,סוג הטיפול ומועד סגירת הפצע .יש לדאוג לרשימה מרוכזת בכל
מחלקה.

תנועתיות ותנוחה
* יש לעבוד בהתאם לנוהל "הגבלה פיסית של מטופלים לצורך מתן טיפול רפואי"  2/2009ולהקפיד שבכל הגבלה
פיסית של הגפיים יבוצע אומדן הכולל ,בדיקת צבע הגפה ,בדיקת שלמות העור ותנועתיות .ל 2-מטופלים במח'
הסיעודית קיימת הגבלת גפה.
* במח' הסיעודית בה שוהים  36מטופלים ל 13-מהם קיימת הגבלת תנועה בישיבה .ל 5-מטופלים מתוך ה13-
ישנה הגבלת תנועה גם במיטה .יש לנסות למציאת דרכים חלופיות להגבלת תנועה ולתעד זאת .בישיבת צוות רב
מקצועית נדון הצורך בהגבלה פיסית של המטופל ונמצא תיעוד ברשומת הבריאות

קשר עם המשפחה
* יש לערוך שיחת תיאום ציפיות באופן מעמיק ומפורט עם בני המשפחה אודות העדפותיו ורצונותיו של המטופל
ולתעד בתיק המטופל .יש לבנות תכנית טיפול מותאמת אישית לצרכי המטופל ובני משפחתו ולרצונותיהם .ניכר
שיש התפתחות בתחום ונערכות שיחות ,אך הן ברובד בסיסי.

הדרכה והערכת הצוות
* מומלץ להגביר את מספר המשתתפים בישיבות הצוות .ישיבות הצוות מתקיימות כנדרש אחת לחודש.
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מניעת זיהומים
* יש להטמיע בקרב הצוותים את נושא מניעת זיהומים ורחצת ידיים .במהלך הבקרה הצווות הסיעודי נצפה מבצע
בדיקה וטיפול למטופלים עם כפפות ללא ביצוע רחצה של הידיים לפני הפעולה ובסיומה.
* יש להקפיד על ניקיון וחיטוי הציוד אשר נמצא בשימוש ממטופל אחד למישנהו .בעת הבקרה נצפו רחצות למס'
מטופלים מבלי שבוצע חיטוי בהתאם לחוזר " 12/2006הנחיות לניקוי וחיטוי במוסדות רפואיים".
* יש לוודא שמטפלים האחראים על חלוקת המזון יקפידו עם סיום הטיפול האישי הכולל רחצת מטופלים ,ניקוי
הפרשות והחלפת טיטולים על רחצת הידיים היטב והחלפת בגדים לנקיים או לבישת סינר נקי חד פעמי .בבקרה
מטפלת נצפתה עם אותם בגדים שבצעה טיפול אישי למטופלים מחלקת מזון.
* יש להקפיד על מילוי של סבון נוזלי במתקני הקיר בחדרי המטופלים ,בחדר הרחצה ובשירותים המיועדים
למטופלים ,שירותי אורחים והצוות .בסיור במחלקות נצפה סבון נוזלי במתקני הקיר כשהוא קרוש מלוכלכך עם
מכסים חסרים .במרבית השירותים לא היו ניירות לניגוב ידיים.
* יש להקפיד על כללי מניעת זיהומים במאושפזים נשאי חידקים עמידים .למטופלת בבידוד מגע לא נמצא בחדר
אוגר כביסה ופח אשפה נפרד בהתאם לנוהל רוחב בסיעוד " 0.5.7נשאי חיידקים עמידים".
* יש לפעול לפי הנחיות של מתן הזנה אנטרלית ולשמור את המזרק האישי המיועד לשטיפת ה PEG -כשהוא נקי
משאריות וצמוד לשקית ההזנה .יש להחליפו אחת ליממה .בבקרה נצפו מס' מזרקים משומשים ,רחוצים ומונחים
יחד על מגש בעגלת התרופות.

זכויות החולה
* יש לדאוג לשמירה על כבודם ופרטיותם של המטופלים .הצוות הסיעודי נצפה מבצע טיפול אישי ללא שימוש
בפרגוד או וילון.
* יש לשמור על צנעת הפרט ופרטיות המטופל .במועד הבקרה נצפה טיפול פדיקור בחדר האוכל בזמן ארוחת
הבוקר בנוכחות מטופלים ,מבקרים ואנשי צוות נוספים.
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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 סיעודית ומחלקת ת"נ.
במחלקות מטבחי קצה והמזון מתקבל מקייטרינג.

כוח אדם:
הדיאטנית עובדת במוסד יומיים בשבוע ,סה"כ  4ש"ש.

החוזקים בעבודת התזונה:
כללי
* ניכר כי הדיאטנית פועלת לקידום מערך המזון וההזנה במוסד.
* נראה שיפור בזמני ארוחות ,בעקבות בקרה קודמת ,נעשה תהליך בנושא זמן הגשת ארוחת הבוקר ,אם כי עדיין
במחלקה סיעודית הארוחה החלה רק ב.8:30-

תחומים הטעונים תיקון ושיפור:
כללי
* מומלץ לבצע פרויקטים רב מקצועיים מחלקתיים ,בתחום סביבת אכילה והאכלה.

בדיקת התפריט השבועי  -רישום מול יישום
* מרקם רגיל :יש לתת מדי ערב ממרח ולרשום בתפריט את הממרח הניתן ) 7סוגים בשבוע( -ראה נוהל תזונה
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.500-8
* יש לגוון את ארוחת ארבע לפי הנוהל החדש ולציין זאת בתפריט.
* יש להקפיד ולתת  2מנות פרי טרי מידי יום ,ולא יותר מ 3-פעמים בשבוע מנות פרי מבושל וכד' .לפי הנדרש
בנוהל.

גודלי מנה/גיוון
* על הדיאטנית להדריך את צוות המטבח לגודל מנה בהכנת דייסה .בתצפית ,הכנת הדייסה אינה לפי הנדרש
בנוהל.

הגשת ארוחות צהריים  -תצפית
* הדיאטנית עורכת תצפיות ארוחות וארוחות ערב ,מומלץ להפיק לקחים ולניע תהליכים במטרה להטמיע שיפור של
דברים לא תקינים העולים מהתצפית ,כגון :המלצת דיאטנית לגיוון ירקות בארוחת הערב.
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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 החולים יש מחלקה סיעודית ומחלקה לתשושי נפש.

כוח אדם:
בבית האבות עובדות שתי פיזיותרפיסטיות ,בימים א' ,ג' ,ד' וה' בשעות הבוקר
והצהריים .בסך כולל של  30שעות 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.

אבחון פיזיקלי
* האבחון הפיזיקלי הראשוני מתבצע תוך  5ימים מקבלת המטופל.
עמוד  17מתוך 33
רח' יפו  ,86ירושלים ת.ד.
טלפון 02-5314803 :פקס 02-5314804 :דוא"לYUDITH.NEHEMIA@LBJR.HEALTH.GOV.IL :

לשכת בריאות מחוז ירושלים

יקירי ירושלים ) ( 237O6
רבקה  21ירושלים
תאריך הבקרה10.07.2017 :

תאריך01.08.2017 :
סימוכין500039571 :

טיפול פרטני
* היקף המטופלים פרטני במחלקה הסיעודית ובתשושי הנפש ,אופטימלי.

טיפול בקבוצה
* סווג המטופלים בקבוצה נקבע ע"פ מדדים מובנים ומוגדרים.
* מתקיים טיפול בקבוצה בשתי המחלקות.

טכנולוגיה לישיבה וניידות
* הפיזיותרפיסטיות מעורבות בהחלטות על שימוש באמצעי הגבלה.
* מנהלת השרות מעורבת בהמלצה /הזמנה של ציוד.

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.
* קיים קשר מתועד בין שרות הפיזיותרפיה ובין הסיעוד ,יש להקפיד על קשר רציף.
* קיימת רשימת הליכה חתומה בפועל על ידי המטפלים.

תנאים פיזיים
* התנאים הפיזיים עונים על דרישות הפרוגרמה של משרד הבריאות.
* חדר הפיזיותרפיה מתפקד כמרחב טיפולי המנצל את המשאבים הנמצאים בחדר באופן מקצועי ויעיל.

תחומים הטעונים תיקון ושיפור:
ארגון השרות
* מנהלת השרות צריכה להשלים הכשרה על בסיסית בגריאטריה ,כנדרש בנהלים.
* יש לקיים ולתעד ישיבת צוות מקצועית בין הפיזיותרפיסטיות.

אבחון פיזיקלי
* יש להקפיד על איבחון פיזיקאלי מלא.
* יש להקפיד על קביעת מטרות טיפול הנובעות מהבדיקה ולהתאים את הטיפול למטרות.

מעקב פיזיקאלי ותיעוד הערכה תקופתית
* יש להקפיד על מעקב פיזיקאלי ותיעוד הערכה תקופתית אחת ל 3-חודשים.
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* יש להקפיד על מעקב פיזיקאלי מעודכן ומתועד בכל שינוי במצב תפקודי.
* מומלץ להשתמש בכלי מדידה במעקב הפיזיקאלי.

טכנולוגיה לישיבה וניידות
* להמשיך ולהתאים את גובה השולחנות לצרכי המטופלים ,על מנת לאפשר מיצוי היכולת התפקודית של כל
מטופל.
* להמשיך ולהתאים את השימוש באביזרים הנלווים עפ"י צרכי המטופל.
* להמשיך ולקיים דיון בהגבלות מטופלים בכיסאות גלגלים ,תוך שאיפה לצמצם את השימוש באמצעי הגבלה
פיזיים.
* להמליץ ולהקפיד בעיקר במחלקת תשושי נפש על נעלים סגורות נוחות ובטוחות למניעת נפילות.
* על הפיזיותרפיסטיות לעבור הכשרה בנושא טכנולוגיה לישיבה וניידות.

הדרכה ,השתלמות ותקשורת בין צוותית
* לעודד ,לתמוך ולאפשר לפיזיותרפיסטיות להשתלם בתחומים מקצועיים רלוונטים בגריאטריה.
* מומלץ ששרות הפיזיותרפיה יהיה שותף בתהליכי עבודה מוסדיים כמו דיון באירועים חריגים ,במקרים רלוונטים.
* ברשימת הליכה יש לפרט את המרחק המומלץ ללכת עם המטופל.

הערות לסיכום:
הפיזיותרפיסטיות מכירות היטב את המטופלים ומגלות מחויבות למתן טיפול
מקצועי.
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87%

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 ,ללא נוכחות המרפאה בעיסוק ובנפרד מהבקרה הכללית.
מידע הושלם טלפונית.

כוח אדם:
ריפוי בעיסוק  -במוסד מרפאה בעיסוק ,המשמשת מנהלת השירות ,בעלת  19שנות ותק
מקצועי ועובדת במוסד מאז שנפתח ,כ 3-שנים .עובדת  3ימים בשבוע 14 ,ש"ש.
תעסוקה  -במוסד  7מדריכות תעסוקה ,העובדות בחלקי משרה שונים ,בשעות הבוקר
ו/או אחה"צ .אחת ממדריכות התעסוקה היא מרפאה בעיסוק ,ללא רשיון משרד
הבריאות .סה"כ  62.5ש"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.

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

ישום תכנית הטיפול
* ההתערבות הטיפולית בריפוי בעיסוק מתבצעת בשתי המחלקות וכוללת מספר טיפולים ארוכי טווח או התערבויות
קצרות מועד ,כמו התאמת סדים ,התאמת תקשורת תומכת-חלופית ,התאמת פעילות ועוד .המרפאה בעיסוק
מקיימת קבוצת מתמטיקה במחלקת תשושי נפש ,אחת לשבוע.
* בבדיקת הרשומות ,נראה שנעשה תהליך מקצועי ,בשיפור בכתיבת דוחות הטיפול ובהקפדה על תדירות הכתיבה,
כנדרש בנוהל.

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

פעילות בתעסוקה
* הפעילות בתעסוקה ,מתקיימת ע"י מדריכות התעסוקה ,בשתי המחלקות  6בקרים בשבוע ו 4-פעמים בשבוע גם
בשעות אחה"צ .הפעילות מתבצעת בצורה פרטנית או קבוצתית כמו ,אקטואליה ,התעמלות ,קבוצת נושא ,אפיה,
גריית חושים ועוד.
* מתקיימת הפעלה של קבוצת נושא אחת לשבוע .קיים תיעוד ,כנדרש.

תנאים פיזיים וסביבה
* התעסוקה מתקיימת בחדרי האוכל שהינם מוארים ,מרווחים ,מאובזרים ומתאימים לצורך הפעלה.
* קיימות עגלות לניוד ציוד התעסוקה למקומות ההפעלה.
* בסיור בחדרי המטופלים ,ניכר שיפור באוירה הקיימת בחלקם ובהמצאות חפצים אישיים ,אולם עדיין קיימים
חדרים ,בהם תחושה מוסדית.

ציוד ואביזרים
* קיים ציוד נלווה הכולל טלוויזיה במסך רחב ,מערכת שמע ו .DVD
* קיימות ערכות נושאים מגוונות עשירות ומתחדשות.
* קיים ציוד לטיפול בריפוי בעיסוק ,הכולל גם  2מחשבים ניידים ,עם תוכנת "סביון" ונגנים אישיים ,עם מוזיקה
המותאמת למטופלים.
* קיים ציוד מגוון להפעלה פרטנית וקבוצתית בתעסוקה.

הדרכה ותקשורת
* מנהל/ת שירות הריפוי בעיסוק והתעסוקה מקיימת ישיבות צוות עם מדריכות התעסוקה לפחות אחת לחודש
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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.
* המרפא/ה בעיסוק משתתפ/ת בתוכניות החת"ש של המוסד ,מדריכה ומנחה את הצוות הרב מקצועי בנושאים
הקשורים לתחומי התערבותה.

העשרה ונהלים
* במוסד מתקיימים פרויקטים ע"י המרפאה בעיסוק כמו ,פרויקט "מוזיקה מעוררת לחיים" ,בשיתוף עמותת
"עמדא" ,פרויקט "מי אני" במחלקת תשושי נפש ,המשך פרויקט התאמת סביבת האכילה ,בשיתוף שירות
הפיזיותרפיה .נמצא תיעוד.
* מתקיימת קבוצת עבודה של המרפאות בעיסוק ברשת בתי האבות .נמצא תיעוד.

תחומים הטעונים תיקון ושיפור:
הערכה בקבלת מטופל  -קבלת מטופל חדש ע"י מרפא/ה בעיסוק
* בבדיקת רשומות רפואיות נמצא שלא כל הקבלות מתבצעות תוך שבועיים מיום קבלת המטופל למוסד.
* יש להקפיד על ביצוע קבלה מחודשת למטופל ,העובר ממחלקה למחלקה במוסד.
* להקפיד על קביעת מטרות טיפול ובניית תוכנית טיפול ,לכלל המטופלים ,הנגזרת ממצב המטופל וצרכיו היחודיים
והמשתנים ,הן בהערכה הראשונית והן במעקב התקופתי.

ישום תכנית הטיפול
* מומלץ לקיים קבוצה טיפולית גם במחלקה הסיעודית.
* בתצפית במחלקה הסיעודית ,נצפתה מטופלת עם סד ,המורכב בצורה לא נכונה .חשוב לקיים הדרכות חוזרות
ונשנות לצוות המטפל ולבצע מעקב שוטף.
* בתצפית במחלקה הסיעודית ,נצפו מטופלים היושבים בצורה לא מיטבית ,הן במהלך פעילות התעסוקה והן בזמן
הארוחה .חשוב להמשיך ולקיים הדרכת הצוות לגבי התאמת סביבת המטופל ,הן בחדרו והן בחדר האוכל ,בזמני
הארוחות ובזמן פעילות התעסוקה.

הכרת מטופל חדש ע"י מדריכ/ת תעסוקה
* יש להקפיד על כתיבת תאריכים מלאים בטופס קבלה למטופל חדש.

פעילות בתעסוקה
* בחלק מהרשומות שנבדקו ,נמצא שאין עדות ליישום מטרות הטיפול שנקבעו ע"י המרפאה בעיסוק ,בפעילות
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התעסוקה.
* חשוב לגוון את טכניקות ההפעלה בפעילות התעסוקה ולהתאימה גם למטופלים בעלי יכולות מועטות.
* בשיחה עם מדריכת התעסוקה ,נמצא שאינה מודעת לכל המטופלים נשאי חיידקים עמידים במחלקה הסיעודית.
חשוב ליצור נוהל פנימי רוחבי להעברת המידע בצורה מיטבית.

תנאים פיזיים וסביבה
* קיים חדר ריפוי בעיסוק ,משותף עם שירות התזונה ,מתאים במידותיו לשמש כחדר טיפולים ,אולם משמש בעיקר,
כמשרד .חשוב להשמיש את החדר ,כחדר טיפולים.
* חשוב להתאים ולהנגיש את לוחות הפעילות וההתמצאות לאוכלוסיית המטופלים במחלקות ולבנות גם לוחות
בשפה הרוסית.

ציוד ואביזרים
* מומלץ להתאים תנור אפיה ,נייד ,ייעודי לפעילות התעסוקה.

העשרה ונהלים
* המרפאה בעיסוק לא עברה את הקורס העל-בסיסי בגריאטריה ולא השתתפה בימי עיון והשתלמויות בתחום
הגריאטריה ,בשנים האחרונות.
* מדריכות התעסוקה לא עברו את הקורס הבסיסי למדריכות תעסוקה בגריאטריה ולא השתתפו בימי עיון או
השתלמויות בתחום.
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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 מקצועיהבטחת 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:
המחלקות הגריאטריות ב"יקירי ירושלים" נפתחו לפני כשנתיים.
המחלקות מותאמות לצרכי המטופלים ,קיימות פינות ישיבה נעימות למשפחות
ולמטופלים.

כוח אדם:
במחלקות עו"ס אחת ,עובדת בהתאם לתקן הנדרש ,בפריסת ימים א-ה בשעות הבוקר
ואחר הצהריים.
העו"ס בעלת וותק מקצועי ומוסדי רבי שנים.
העו"ס בעלת ידע בתחום הגריאטריה ,עם זאת ,מומלץ להמשיך ולצאת לימי עיון
והשתלמויות בנושאים שונים בגריאטריה.
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החוזקים בעבודת העבודה סוציאלית:
קבלת מטופל והסתגלות
* העו"ס מעורבת באופן מקצועי בקבלת מטופל .מומלץ להבנות נוהל פנימי לנושא קבלת מטופל.

פעילות מקצועית של העובד הסוציאלי
* העו"ס מעורבת באופן מקצועי בתהליך התאמת המטופל לחדרו /שולחן האוכל.

תצפית חדרים ושטחים ציבוריים
* חדרי המטופלים מרווחים ומותאמים לצרכי המטופלים .ישנם אמצעים לשמירה על פרטיות המטופל .יש להקפיד
על שימוש בהם.

פעילות העו"ס בתחום הקבוצתי והקהילתי
* העו"ס מקיימת קבוצה למטופלי המחלקה הסיעודית .משתתפים כ 18-מטופלים כאשר חלקם בעלי ירידה
קוגנטיבית .תיעוד הקבוצה כולל תמצית תוכן של מהלך הקבוצה.
* קיימת פעילות התנדבותית בשתי המחלקות הגריאטריות ,בפעילות כוללת ,הן פעילות קבוצתית והן פעילות
פרטנית.

פעילות העו"ס בנושא "חוק זכויות החולה"
* העו"ס מטפלת בגימלת דמי הכיס במקצועיות תוך התייחסות לצרכי המטופלים .קיים תיעוד ברשומה המקצועית.
* נושא האפוטרופסות מטופל באופן מקצועי בהתאם למצבו הקוגנטיבי של המטופל.
* העו"ס מעורבות בנושא הגבלות חופש ברמת הידוע ושמירה על זכויות המטופלים.

פעילות העו"ס בתחום זקנים נפגעי התעמרות
* העו"ס פועלת להעלאת המודעות הצוותית לנושא מניעת אלימות ע"י הדרכות והטמעות חוזרות ונישנות.
* הוועדה המוסדית מתכנסת בהתאם לנדרש עפ"י נוהל הן ,בעת אירועים והן לבניית תוכניות עבודה והטמעה.

טיפול בניצולי שואה
* במחלקות ישנן כ 13-מטופלים ניצולי שואה .העו"ס פועלת למיצוי זכויותיהם השונות וכן להדרכת עובדים על מנת
להתאים את אופי העבודה בהתאם לצרכי המטופל.

טיפול תומך במטופל ובמשפחה
* יש להמשיך ולהבנות את נושא הטיפול הפליאטיבי .מומלץ לבנות נוהל פנימי בנושא זה.

עבודת הצוות הרב מקצועי
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* עבודת הצוות הרב מקצועית מתנהלת בשיתוף פעולה ומקצועיות.
* תיעוד תחום העבודה הסוציאלית הינו מקצועי ומשקף את מצב המטופל נכון ליום הישיבה.
* העו"ס שותפה לישיבות הצוות המחלקתיות ומעבירה את עולם הידע המקצועי שלה.

הבטחת תנאים לעבודת העובד/ת הסוציאלי/ת
* ישל המשיך ולאפשר השתתפות בהשתלמויות ובימי עיון בתחום הגריאטריה.

ניהול מידע ומעקב  -רשומת מטופל
* הרשומות המקצועיות מתועדות באופן מקצועי ומשקף את מצבו של המטופל.
* קיימת התייחסות כתובה לאירועים חריגים והתערבותה המקצועית של העו"ס.

תחומים הטעונים תיקון ושיפור:
תצפית חדרים ושטחים ציבוריים
* בתצפית שנערכה ,נמצא כי אין הקפדה מלאה על טיפול אישי תוך שמירה על פרטיות המטופל .יש להמשיך
להדריך ולהטמיע נושא זה.

פעילות העו"ס בתחום הקבוצתי והקהילתי
* על תיעוד העבודה הקבוצתית יש לכלול את מטרות הקבוצה ופעילות הקבוצה.

פעילות העו"ס בנושא "חוק זכויות החולה"
* יש להמשיך ולהטמיע נושא שמירה על זכויות מטופלים ,הן בעת הטיפול האישי -הקפדה על דלתו סגורות,
תקשורת עם המטופל ,רחצה מכבדת והן האכלה סבלנית ומכבדת.

פעילות העו"ס בתחום זקנים נפגעי התעמרות
* יש להקפיד על תיעוד מקצועי של הוועדות הכולל הפקת לקחים ומסקנות.

טיפול תומך במטופל ובמשפחה
* מומלץ לבנות נוהל עבודה פנימי בנושא זה.

ניהול מידע ומעקב  -תיק אפוטרופסות
* יש להקפיד על תיעוד מלא בנושא האפוטרופסות.

ניהול מידע ומעקב  -תיק ריכוז מתנדבים
* תיעוד עבודת המתנדבים חסר ,יש להקפיד על תיעוד עבודת המתנדבים.
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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 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 הבניין ברמה משביעת רצון.

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  -הגנת רשת מי שתיה
* אביזרים להגנת רשת מי שתיה הותקנו ע"י מתקין מוסמך  :התקנה מותאמת ומתועדת

בטיחות ומפגעי בטיחות
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* 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

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

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

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

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

תחומים שלא נבדקו/לא רלוונטי:
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  :לא רלבנטי/לא נבדק
הערות לסיכום:
 .1יש להגיש למשרדנו תכנית של המחלקות עם סימון שינויים של הסדר במחסנים.
 .2יש למצוא פתרון למים חמים בכל חדרי האשפוז .בעת הביקורת לא היו מים חמים
בחלק מהחדרים.
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הבקרה בתחום הרוקחות כללה את הנושאים הבאים:
כללי
כוח אדם
 פעילות הרוקח/ת במוסד חדר שירותי רוקחות במוסדרכש 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:
יש חדר תרופות ייעודי.

כוח אדם:
במוסד מועסקת רוקחת.
לרוקחת יש אישור רוקחת אחראית בתוקף.

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

שירות רוקחות מוסדיים  -אחסון וסידור תרופות ותוקפן
* טמפ' בטווח הנדרש ומבוצע מעקב יומי  :באופן חלקי
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לשכת בריאות מחוז ירושלים

יקירי ירושלים ) ( 237O6
רבקה  21ירושלים
תאריך הבקרה10.07.2017 :

תאריך01.08.2017 :
סימוכין500039571 :

שירותי רוקחות מוסדיים  -תיקון ליקויים
* ביצוע מעקב ותיקון ליקויים מבקרות קודמות  :תיקון חלקי גבוה

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

הערות לסיכום:
 .1ממליצה על השתתפות בהשתלמויות וקורסים מקצועיים בתחום הפרמקותרפיה.
 .2זוהתה חריגה בטמפרטורה של מקרר התרופות בחודש יוני ,אשר נמשכה לכמה
שעות ללא טיפול ,במצב של חריגה יש לבדוק מיידית את תקניות המקררים ואם
איכות התרפות שלא נפגעה.
 .3במחלקת תשושי נפש לא נפרקו הנתונים של המקרר לחודש יולי .יש לפרוק נתוני
הטמפרטורה מהאוגר מדי יום.
 .4יש לבדוק את הטמפרטורה של החדר במחלקות שלוש פעמים ביום .לפי נוהל .126
 .5תרופות יש לאחסן אך ורק במקום ייעודי ,הנגיש לצוות המקצועי בלבד ובתנאים
נאותים.
)תנאי האחסון של התרופות הינם קריטיים לאבטחת השמירה על איכותם ,בטיחותם
ויעילותם(.
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יקירי ירושלים ) ( 237O6
רבקה  21ירושלים
תאריך הבקרה10.07.2017 :

תאריך01.08.2017 :
סימוכין500039571 :

נספח ג'
תקן מול מצבה  -כוח אדם מקצועי  -רפואה סיעוד ומקצועות הבריאות
ל 96 -מיטות ברישוי ול 59-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
22.14
0.60
0.70
0.32
0.90
0.30
5.57
6.67

0.37
11.79
8.33
3.45
20.65
0.90
0.82
0.38
1.71
0.38
7.16
6.60

-0.44
0.93

-54.75
8.60

-7.40
-1.48
0.30
0.12
0.06
0.81
0.08
1.58
-0.07

-68.16
-6.71
50.50
17.85
18.82
90.97
28.33
28.46
-1.04

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

עמוד  31מתוך 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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נספח ג'
תקן מול מצבה  -כוח אדם מנהלי ומשקי
ל 96 -מיטות ברישוי ול 59-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

1.18

0.65

122.64

0.53
0.41
0.41
0.53
1.64
2.60
0.27
0.14
0.53

0.41
0.41
0.41
1.00
1.00
3.54
0.40
0.00
1.18

-0.11
0.00
0.00
0.47
-0.64
0.94
0.12
-0.14
0.65

-22.16
0.60
0.60
88.67
-39.02
36.15
45.98
-100.00
122.64

 8חצרן/גנן שירות קנוי.
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לשכת בריאות מחוז ירושלים

יקירי ירושלים ) ( 237O6
רבקה  21ירושלים
תאריך הבקרה10.07.2017 :

תאריך01.08.2017 :
סימוכין500039571 :

נספח ד '
רמת איכות הטיפול
 0.00:מתאריך 11.07.2016:
ניקוד אחרון לפי בקרה אחרונה
49.00
ניקוד מותאם אחרון לפי בקרה אחרונה :
שיוך לפרוגרמה חדשה על פי הצהרת המוסד :
זמן הרישוי טרם הבקרה הנוכחית  12:חודשים תאריך סיום הרשיון 01.09.2017 :
התאמת המחלקה לתשושי נפש לתנאי המכרז:כן
תאריך הבקרה 10.07.2017 :
התאמת המחלקה לתשושי נפש לתנאי המכרז לפי הבקרה הנוכחית  :כן SC

ניקוד

אמות מידה לרמת איכות הטיפול
סכום ציוני הבקרה

18.50

בריאות הסביבה

5.00

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

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(

33.50
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