גירסה 00001:
תאריך ראשון הפצה לאינטרנט08.09.2016 :
תאריך אחרון הפצה לאינטרנט08.09.2016 :

דו"ח בקרה מיום 01.08.2016
במוסד :מוריה קרית אתא )לשעבר קרית בנימין(
בישוב :פקיעין ,מחוז חיפה

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

לשכת בריאות מחוז חיפה

תאריך07.09.2016 :

לכבוד
ד"ר קסיס ופאא
מנהל/ת רפואי/ת
מוריה קרית אתא )לשעבר קרית בנימין( )קוד מוסד (237O7
פקיעין
פקיעין 24914

סימוכין500039188 :

ד"ר נכבד/ה,
הנדון :סיכום הבקרה ב"מוריה קרית אתא )לשעבר קרית בנימין(" מיום 01.08.2016
מצ"ב דו"ח הבקרה שנערכה במוסדכם ,ביום .01.08.2016
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 קגן גנאדי
גריאטר מחוז חיפה
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.
פרופ' שמואל רשפון ,רופא מחוזי ,לשכת בריאות חיפה מחוז חיפה.
ד"ר גנדי קגן ,גריאטר מחוזי ,לשכת בריאות חיפה מחוז חיפה.
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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דו"ח הבקרה
תאריך07.09.2016 :
מוריה קרית אתא )לשעבר קרית בנימין( ) ( 237O7
פקיעין פקיעין
תאריך הבקרה01.08.2016 :

סימוכין500039188 :

.1

בתאריך  01.08.2016נערכה בקרה לפני חידוש רישוי ,בבי"ח הגריאטרי ,ע"י צוות מחוז חיפה .הבקרה היתה
"בקרה מתוכננת".

.2

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

.3

המנהל/ת הרפואי/ת  :ד"ר קסיס ופאא מ.ר.28857.

להלן הרכב הצוות ותחום בקרתו:
.4
ד"ר קגן גנאדי ,גריאטר מחוז חיפה.
* רפואה
* טיפול סיעודי

-

גברת אילנה כהן ,אחות מפקחת בקרות.

* תזונה

-

גברת שפר הילל גליה ,מרכזת תחום בקרה.

* פיזיותרפיה

-

גברת מלר ליאת ,מרכזת תחום בקרה.

* ריפוי בעיסוק

-

גברת יובל יעל ,מרכזת תחום בקרה.

* עבודה סוציאלית

-

גברת יפעת הראל ,מרכז/ת תחום בקרה.

* בריאות הסביבה

-

גברת פולאק טל ,מרכזת תחום בקרה.

* רוקחות

-

גברת גיל ציפי ,מרכזת תחום בקרה.

כללי:
לבי"ח רישיון ל 150 -מיטות מהן:
סה"כ מיטות במח' סיעודיות113 :
סה"כ מיטות במח' תשושי נפש37 :
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תאריך07.09.2016 :

מוריה קרית אתא )לשעבר קרית בנימין( ) ( 237O7
פקיעין פקיעין
תאריך הבקרה01.08.2016 :

סימוכין500039188 :

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

מס'
מס'
שם
מחלקה מיטות מאושפזים
בפועל
במוסד ברישוי
25
34
23
24
27
27
0
28
39
37
114
150

מס'
סיעודיים

מס'
תשושי
נפש

מס'
סיעודי
מורכב

בבי"ח
מס'
מס'
שיקומים תשושים כללי

25
23
27

75

2
39
39

0

0

*מחלקה בשיפוצים
סה"כ שהו במחלקות  114מאושפזים בפועל.
להלן תמהיל המאושפזים לפי הגורמים המממנים הבאים:
 90מטופלים במימון משרד הבריאות.
 24מטופלים במימון פרטי.
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מוריה קרית אתא )לשעבר קרית בנימין( ) ( 237O7
פקיעין פקיעין
תאריך הבקרה01.08.2016 :

תאריך07.09.2016 :
סימוכין500039188 :

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.02.12.2016 :

רשיון :IV
לבי"ח אין הרשאה למתן טיפול למחלות חריפות )טיפול תוך ורידי( למטופלים השוהים בו באופן קבוע.
מצ"ב נספח א'  -טבלה הכוללת הערכות צוות הבקרה ,נספח ב' בו פירוט ממצאי הבקרה ,נספח ג' -פירוט כ"א
ונספח ד'  -רמת איכות הטיפול.
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פקיעין פקיעין
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נספח א'
הערכת הבקרה לפי תחומים
)(6
טוב מאוד
94-100

)(5
כ.טוב מאוד
87-93

רפואה

)(4
טוב
80-86
X

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

X

סיעוד
תזונה

X

פיזיותרפיה
ריפוי בעיסוק

X

עבודה סוציאלית

X

בריאות הסביבה

X
X

רוקחות
* -לא בוצעה בקרה בתחומים הבאים  :תזונה.
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)(1
נכשל
0-65
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מוריה קרית אתא )לשעבר קרית בנימין( ) ( 237O7
פקיעין פקיעין
תאריך הבקרה01.08.2016 :

תאריך07.09.2016 :
סימוכין500039188 :

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

* רפואה86% :
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
-

תיאור כללי:
במוסד ארבע מחלקות סיעודית ואחד לתשושי נפש.
עקב ירידה במספר המטופלים מחלקה ד' )סיעודית( ריקה וכעת נמצאת בשיפוץ.
בחלק מהמחלקות בוצע שיפוץ ,אך עדיין המוסד אינו עומד לקריטריונים של
פרוגרמה חדשה ונמצא בהפסקת אשפוז.
הוגשה תוכנית ושידרוג לוועדת פרויקטים.
אין אישור לטיפול .I.V
רישום רפואי ושיתוף פעולה בין צוותית מתבצע בתוכנת מחשב.

כוח אדם:
מנהלת רפואית היא מומחית בגריאטריה.
החודש התחילה לעבוד במוסד יועצת בפסיכיאטריה.
רופאי בית עם ניסיון רב בעסייה גריאטרית.
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מוריה קרית אתא )לשעבר קרית בנימין( ) ( 237O7
פקיעין פקיעין
תאריך הבקרה01.08.2016 :

תאריך07.09.2016 :
סימוכין500039188 :

קלינאית תקשורת עובדת  16שעות בחודש.

החוזקים בעבודת הרפואה:
עבודת המנהל הרפואי
* הכשרת מנהל רפואי  :מומחה בגריאטריה
* קבלת מטופלים בהתאמה לסיווג מחלקות סעודיות/לתשושי נפש  :מלא ,הרופא משתתף
* תכנון ויישום "הבטחת השגחה רפואית בכל היממה") .זמינות ותיעוד;כוננות/תורנות(  :יישום תקין
* הסדר יועץ גריאטרי  :קיים
* תעוד הייעוצים בתחום גריאטריה  :מלא
* הכרת החוזרים והנהלים של משרד הבריאות ושל אגף לגריאטריה  :טובה וכוללת הכנת נהלים פנימיים
* יישום התחומים לשיפור מהבקרה הקודמת  :מלא
* היערכות המוסד וקיום נוהל פנימי לשמירה על סביבה בטיחותית ומניעת נפילות ותאונות וישומו  :מלאה

קשר עם משפחות
* זמינות הרופא למשפחות תכנון ותיעוד השיחות בקבלה ,אחת לתקופה ובמצבי משבר  :מלא

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

איכות הרשומה בקבלה הרפואית של המטופל
* אנמנזה  :טובה
* בדיקה גופנית  :טובה ומלאה
* תרופות בקבלתו ,תיאור תרשים  : EKGרישום מלא
* סיכום ותכנית טיפול :אבחנות ,תרופות ,תזונה ופרארפואי  :מלא תוך התייחסות לאבחנות

מעקב רפואי שוטף
* יישום מעקב אחר בעיות כרוניות ,לרבות מניעה וטיפול של פצעי לחץ  :יישום מלא
* הכללת המידע הנחוץ בעת הפנייה למוסד רפואי אחר  :מלאה

הוראות רפואיות והוראות למתן תרופות
* הוראה רשומה כראוי וחתומה ע"י הרופא  :באופן מלא
* הוראות מתן תרופות אנטי פסיכוטיות  -רישום ,דיון ונימוק  :תקין
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פקיעין פקיעין
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תאריך07.09.2016 :
סימוכין500039188 :

* בדיקה תקופתית של רישום תרופות לטיפול הניתן בפועל והתייחסות ל"ריבוי תרופות"  :תקינה

בדיקות מעבדה
* עיתוי ותדירות ביצוע בדיקות )שגרה ,לפי בעיות כרוניות ,חדשות(  :תקין
* רישום ,נימוק ומעקב רפואי של תוצאות בדיקות לא תקינות  :מלא

בדיקה תקופתית אחת ל  3 -חודשים
* התייחסות לבעיות חדשות וממצאים חדשים רלבנטיים  :מלאה
* התייחסות לשינוי במצב תפקודי וקוגנטיבי  :מלאה
* תכנית טיפול ,כולל התייחסות רב מקצועית  :מלאה

פעילות צוות רב מקצועי במחלקה
* תדירות ישיבות הצוות לגבי כל חולה  :טובה
* סיכום ישיבת הצוות ותכניות טיפול רב מקצועית ,התייחסות לישיבה קודמת  :מלא
* נימוק ודיון בצוות רב מקצועי על שימוש באמצעים מגבילים או אמצעים לייצוב ותמיכת המטופל כשגרת טיפול :
מעקב רפואי ודיון בישיבת צוות
* מנגנוני תקשורת בין אנשי הצוות  :מלא

דו"ח אירוע חריג
* רישום בדו"ח אירוע חריג ע"י רופא והמעקב אחר תוצאותיו  :תקין

תיקי מטופלים שעזבו את המחלקה )כולל פטירות(
* סיכום רפואי של האשפוז לרבות מכתב שחרור/הפניה  :מלא

רפואה מונעת ורפואה פליאטיבית
* ביצוע מדיניות לחיסוני שפעת ופנוימוקוק למטופלים  :מלא
* פעילות על פי הנחיות לטיפול בנשאי חיידקים עמידים ובמניעת זיהומים  :קיימת

תחומים הטעונים תיקון ושיפור:
עבודת המנהל הרפואי
* קיום והפעלת תוכנית הדרכה מוסדית בתחומי הגריאטריה וגרונטולוגיה .השתתפות בהדרכה מחוץ למוסד ובתוכו
 :קיימת ומופעלת חלקית
* אמצעים לעדכון ידע בתחום הפנימית והגריאטריה  :חלקי
* היערכות מוסדית להתמודדות עם זיהומים  :הרופא אינו מעורב
עמוד  9מתוך 37
רח' שד' פל-ים  15א' ,חיפה  31999ת.ד.
טלפון 04-8633009 :פקס 04-8632932 :דוא"לSHLOMIT.BOSKILA@LBHAIFA.HEALTH.GOV.IL :

לשכת בריאות מחוז חיפה

מוריה קרית אתא )לשעבר קרית בנימין( ) ( 237O7
פקיעין פקיעין
תאריך הבקרה01.08.2016 :

תאריך07.09.2016 :
סימוכין500039188 :

* הסדר ייעוץ רפואי )לא גריאטרי(  :לפי דרישה ללא תעוד

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

רופא בית
* הכשרת רופא בית  :השתלמות בגריאטריה

איכות הרשומה בקבלה הרפואית של המטופל
* הערכה קוגנטיבית  :מתבצעת )בהתרשמות בלבד(
* הערכה תפקודית  :מתבצעת )בהתרשמות בלבד(
* התייחסות ספציפית לתסמונות גריאטריות  :חלקית גבוהה

מעקב רפואי שוטף
* אבחון וטיפול בעיות דחופות .יישום ותעוד בהתאם להרשאת מתן טיפול חריף ) : (IVחלקי
* אבחון וטיפול בבעיות משקל והזנה )כולל הזנה אנטראלית(  :חלקי
* רישום אבחנות ,כולל תסמונות גריאטריות ועדכונן מעת לעת  :חלקי

רפואה מונעת ורפואה פליאטיבית
* מוודא מתן חיסונים קבועים ותקופתיים לצוות המטפל )חדש וותיק( ונותן לצוות הסברים  :לא קיים
* קיום תכניות מיוחדות במוסד ומעורבות הרופא :היערכות למתן טיפול פליאטיבי ,התייחסות רופא למדד כאב
והטיפול בעקבותיו  :קיימות ללא מעורבות רופא

הערות לסיכום:
במוסד עובד צוות רפואי עם ניסיון רב.
ניכרת עבודה רב מקצועית עם דגש על יחס אישי למטופל.
יש להרחיב מעודבות של מנהלת רפואית.
יש להעמיק התייחסות להערכות קוגניטיביות ותסמונות גריאטריות.
יש להתקדם עם שידרוג המוסד לתנאים הפיזיים המקובלים )פרוגרמה חדשה(.
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מוריה קרית אתא )לשעבר קרית בנימין( ) ( 237O7
פקיעין פקיעין
תאריך הבקרה01.08.2016 :
* טיפול סיעודי:

תאריך07.09.2016 :
סימוכין500039188 :

88%

הבקרה בתחום הטיפול סיעודי כללה את הנושאים הבאים:
כללי
כוח אדם
אומדן סיעודי ורישום אנמנזה
תכנית טיפול בקבלה לאשפוז
מעקב סיעודי
תרופות
הבטחת הסביבה
תקשורת
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 בתיאום מראש בשעות הבוקר.
לפני כשנה חצי הוחלפו הבעלים במוסד .מבנה המוסד ישן וזקוק לשיפוצים נרחבים.
בעת הבקרה מחלקה ד' משופצת.
חדרי המטופלים והשטחים הציבוריים נראים נקיים ומסודרים.
המטופלים נראים נקיים ולבושים בהתאם לעונה.
במוסד החלו לעבוד עם רשומה רפואית ממוחשבת לפני מספר חודשים.

כוח אדם:
מנהל הסיעוד בעל ידע ונסיון בטיפול במטופל הגריאטרי.
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מוריה קרית אתא )לשעבר קרית בנימין( ) ( 237O7
פקיעין פקיעין
תאריך הבקרה01.08.2016 :

תאריך07.09.2016 :
סימוכין500039188 :

החוזקים בעבודת הטיפול סיעודי:
כללי
* האח/ות הראשי/ת בעלת ידע וניסיון מקצועי בתחום גריאטריה.
* למרות המבנה המיושן מורגשים המאמצים להקנות אווירה ביתית וחמה.
* נעשתה עבודת צוות יסודית תוך התייחסות להערות מהבקרה הקודמת.

תחומים הטעונים תיקון ושיפור:
תכנית טיפול בקבלה לאשפוז
* יש להרחיב את תכנית הטיפול ולכלול בה את כל בעיות הבריאות מהן סובל המטופל

הבטחת הסביבה
* יש להחליף את כל הציוד והריהוט החלוד והלא מותאם
* יש להרחיב ולתעד הסקת מסקנות במקרה של אירוע חריג

הפרשות
* יש להרחיב ולתעד תכנית לטיפול ולמניעת עצירות בנוסף למתן טיפול תרופתי.

תנועתיות ותנוחה
* יש להרחיב ולתעד דיון רב מקצועי להגבלות פיזיות.
* יש להקפיד על קיום ותעוד שינויי תנוחה במהלך כל היממה.

קשר עם המשפחה
* יש לקיים ולתעד תהליך של תיאום ציפיות עם בני המשפחה במהלך כל האשפוז

עדכון מקצועי
* יש לעודד צוות רב מקצועי לצאת להשתלמויות בנושא גריאטריה מחוץ לכותלי המוסד
* יש לעדכן נהלים במחלקה.

זכויות החולה
* יש להתקין וילונות הפרדה בחדרי המטופלים.

הערות לסיכום:
לגבי חיסוני צוות עובדים במוסד:
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מוריה קרית אתא )לשעבר קרית בנימין( ) ( 237O7
פקיעין פקיעין
תאריך הבקרה01.08.2016 :

תאריך07.09.2016 :
סימוכין500039188 :

 .1מר מונדר ,מנהל הסיעוד ,אחראי על חיסון העובדים.
 .2אין חוזה עם המרפאה לחיסון עובדי בריאות .אין מכתב מטעם הנהלת בית
החולים לכל העובדים בו היא מתחייבת לארגן ולממן את תכנית החיסונים .הוסבר
שוב להנהלה על חובתם לקיים את הנוהל.
 .3אין רשומה על חיסוני עובדים מהשנה האחרונה.
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מוריה קרית אתא )לשעבר קרית בנימין( ) ( 237O7
פקיעין פקיעין
תאריך הבקרה01.08.2016 :
* פיזיותרפיה:

תאריך07.09.2016 :
סימוכין500039188 :

89%

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:
ביום הביקור ,המטופלים נראים מסודרים ונקיים ,החדרים נקיים ,קיים שיפור
בנראות הבית.

כוח אדם:
ללא שינוי בכוח האדם של הפיזיותרפיסטים ,הצטרפה כוח עזר חדשה ,העובדת בימים
ובשעות בהם נוכחים הפיזיותרפיסטים.

החוזקים בעבודת הפיזיותרפיה:
כללי
* קיים אחראי מטפלים ,הגדרת תפקיד העוזרת בהעברת הנחיות הפיזיו'.
* התעוד בישיבות הצוות נראה מעמיק יותר ברישום כל אנשי הצוות

כוח אדם
* תקן כוח אדם  :מלא
* פריסת שעות  :יעילה
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מוריה קרית אתא )לשעבר קרית בנימין( ) ( 237O7
פקיעין פקיעין
תאריך הבקרה01.08.2016 :

תאריך07.09.2016 :
סימוכין500039188 :

פרופיל המטופלים במוסד
* אחוז המטופלים בפיזיותרפיה במוסד מתוך כלל המאושפזים  :גבוה

ארגון השרות
* המנהל מארגן ומפקח על השרות על פי תכנית פעילות מובנית ומתועדת  :כן
* פריסת צוות במחלקות ,חלוקת אחריות והגדרת תפקידים  :קיימת
* פעילויות מיוחדות לקידום איכות הטיפול )פרויקטים(  :יש
* קיימת עבודת צוות בשרות הפיזיותרפיה .י
* קיים פרוייקט בשיתוף עם סיעוד לשינוי תנוחה אקטיבי ופאסיבי בישיבה

אבחון פיזיקלי
* תיעוד נתונים אישיים ודמוגרפים  :מלא
* אבחון פיזיקלי ראשוני תוך  5ימים מקבלת המטופל  :מבוצע
* יש שיפור בדרך הבדיקה בכתיבת המטרות ותכנית הטיפול

טיפול פרטני
* חריגה מסמכויות התפקיד המוגדרות לכוח עזר בפיזיותרפיה  :לא

טיפול בקבוצה
* מדדים מובנים ומוגדרים לבחירת מטופלים בקבוצה  :קיימים
* מספר קבוצות ותדירות פעילותן ברמה מוסדית ומחלקתית  :אופטימאלי
* קיים טיפול קבוצתי בכל מחלקה על פי רמת יכולת

מעקב פיזיקאלי ותיעוד הערכה תקופתית
* מעקב פיזיקאלי מתועד לפחות אחת ל 3-חודשים לכל המאושפזים  :קיים
* מעקב פיזיקאלי מתועד בכל שינוי במצב רפואי ו/או תפקודי  :קיים

טכנולוגיה לישיבה וניידות
* הפיזיותרפיסט מעורב בהחלטות על שימוש באמצעי הגבלה  :מתקיים
* התקבל ציוד חדש ובכך התאפשר להוריד שולחניות וחגורות ששימשו להגבלה פיזית

הדרכה ,השתלמות ותקשורת בין צוותית
* הדרכה פרטנית לעובד חדש  -שאינו פיזיותרפיסט  :מתקיימת
* השתתפות פיזיותרפיסט בישיבות צוות )רב תחומי(  :מתקיימת
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מוריה קרית אתא )לשעבר קרית בנימין( ) ( 237O7
פקיעין פקיעין
תאריך הבקרה01.08.2016 :

תאריך07.09.2016 :
סימוכין500039188 :

* מתקיימות הדרכות פרטניות ולכלל הצוות
* קיימת רשימת הליכה ונתלה מסלול הליכה

תנאים פיזיים
* חדר פיזיותרפיה נגיש לכיסאות גלגלים  :כן
* הוכשר חדר במחלקה העליונה המשמש כמכון נוסף לטובת המטופלים ומקל על דרך הטיפול

ציוד טיפולי
* ציוד ע"פ הנדרש בנוהל כולל ציוד מתכלה  :קיים

ציוד ואביזרי עזר לניידות
* התאמת עזרי הליכה ,מיטות ,מנופים ומזרונים לצרכים התפקודיים של המטופל  :מלאה

תחומים הטעונים תיקון ושיפור:
ארגון השרות
* מנהל השרות עומד בדרישות הנוהל )ותק מקצועי ,הכשרה על בסיסית(  :חלקי
* יש לקיים את ישיבות הצוות אחת לחודש.

אבחון פיזיקלי
* יש לבצע הערכת סיכון לנפילה בבדיקה הראשונית ,יש להתאים בין ממצאי הבדיקה  ,המטרות ולבסוף התוכנית
עבודה.

טיפול בקבוצה
* יש להמשיך ולע וד במקביל על מנת להגיע לכתיבה הומוגנית ככל שניתן על פי הנהלים

טכנולוגיה לישיבה וניידות
* התאמת כסא גלגלים/כסא ושולחן אוכל לצרכים התפקודיים של המטופל  :חלקית גבוהה
* שימוש באביזרים נלווים עפ"י צרכי המטופל  :חלקי גבוה
* מגוון כסאות גלגלים בהתאם לצרכי המטופלים  :נמצא ברובו
* הפיזיותרפיסט בעל הכשרה בנושא )קורס ,ימי עיון(  :חלקי
* יש להמשיך ולשפר את ישיבת המטופלים ,באמצעות תמיכות צד ,ספר תורה ,כסא מתאים וכדומה
* יש להמשיך ולהתאים בין גובה השולחן לגובה המטופל ככל שניתן על מנת שתתאפשר ישיבה נכונה.

הערות לסיכום:
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מוריה קרית אתא )לשעבר קרית בנימין( ) ( 237O7
פקיעין פקיעין
תאריך הבקרה01.08.2016 :

תאריך07.09.2016 :
סימוכין500039188 :

נראית נכונות רבה להמשיך ולשפר את השרות הניתן לכל המטופלים במוסד.
יש רצון להתמקצעות ,לכתיבה נכונה ושיפור התקשורת בין אנשי הצוות
יישר כוח
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מוריה קרית אתא )לשעבר קרית בנימין( ) ( 237O7
פקיעין פקיעין
תאריך הבקרה01.08.2016 :
* ריפוי בעיסוק:

תאריך07.09.2016 :
סימוכין500039188 :

94%

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

כוח אדם:
המרפאה בעיסוק עובדת  3ימים בשבוע  ,סה"כ  25ש"ש .המרפאה בעיסוק בעלת תואר
שני בגרונטולוגיה ,השתתפה ב 4-חטיבות של הקורס העל בסיסי בריפוי בעיסוק,
בעלת ותק של שנה וחצי במוסד.
במחלקות  5מדריכות אשר עובדות בשעות הבוקר ,וחלק גם בשעות אחה"צ ,סה"כ 145
ש"ש של תעסוקה במחלקות 4 .מתוך  5מדריכות השתתפו בקורס הבסיסי של תעסוקה
בגריאטריה.

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

הערכת מעקב בקבלת מטופל
* מתבצעות הערכות חוזרות לכלל המטופלים כנדרש בנהלים.
* מתבצע מעקב אחר ביצוע תוכנית ההתערבות כנדרש בנהלים.
* קיים עדכון של מטרות ההתערבות ושל תוכנית ההתערבות המומלצת כנדרש בנהלים.
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ישום תכנית הטיפול
* המרפאה בעיסוק מטפלת במספר מטופלים באופן פרטני ,בנוסף היא מנחה קבוצה לעידוד עצמאות וכן קבוצה
קוגניטיבית באמצעות מחשב.

הכרת מטופל חדש ע"י מדריכ/ת תעסוקה
* מדריכת התעסוקה מקיימת היכרות ראשונית עם כל המטופלים ,כנדרש על פי הנהלים.

פעילות בתעסוקה
* מתקיימת הפעלה קבוצתית מידי יום כנדרש.
* מתקיימת הפעלה של קבוצות נושא אחת לשבוע כנדרש.
* קיימת עדות ברשומות לנסיונות הפעלה מותאמים למטופלים בעלי יכולות מועטות.
* קיימת פעילות תעסוקתית התואמת את צרכי המטופלים ויכולותיהם.

תנאים פיזיים וסביבה
* קיים חדר רפוי בעיסוק המשמש לצרכי ביצוע ההתערבות וכן משמש כמשרד.
* קיים לוח פעילות ,שאינו משקף את הפעילות המתקיימת בפועל.
* התעסוקה מתקיימת בחדרי האוכל.

ציוד ואביזרים
* קיים ציוד מגוון לטיפול ברפוי בעיסוק.
* קיימות ערכות נושאים מגוונות עשירות ומתחדשות.
* קיים מחשב נייד וטאבלט לשימוש המדריכות במחלקות.

הדרכה ותקשורת
* מנהל/ת שירות הריפוי בעיסוק והתעסוקה מקיימת ישיבות צוות עם מדריכות התעסוקה לפחות אחת לחודש
כנדרש בנהלים .קיים דיווח כנדרש.
* קיימים רישומים המעידים על קיום פגישות הדרכה פרטנית של מנהלת שירות הריפוי בעיסוק עם מדריכות
התעסוקה.
* ניכרת השתתפותו/ה ותרומתו/ה של המרפא/ה בעיסוק בדיון ובקבלת ההחלטות בישיבות הצוות הרב מקצועי.
* המרפא/ה בעיסוק משתתפ/ת בתוכניות החת"ש של המוסד ,מדריכה ומנחה את הצוות הרב מקצועי בנושאים
הקשורים לתחומי התערבותה.
* המרפא/ה בעיסוק מדריכ/ה ומנחה סטודנטים לריפוי בעיסוק מהאוניברסיטאות השונות.

העשרה ונהלים
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* המרפא/ה בעיסוק השתתפ/ה בקורסים מקצועיים בתחום הגריאטריה ,בימי עיון ובהשתלמויות.
* מדריכת/ות התעסוקה השתתפה/ו בקורסי העשרה ובימי עיון.
* במוסד מתקיימים פרויקטים הכוללים  :שטיפת ידיים לפני ארוחה ,הכנת ערכות אישיות בתעסוקה ,קישוט חדרים
ופרויקט אכילה.

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

תחומים הטעונים תיקון ושיפור:
פעילות בתעסוקה
* הפעילות בתעסוקה מסתיימת בשעה  ,12אולם האוכל מוגש בשעה רבע לאחת ,מומלץ לשקול הארכה של
פעילות התעסוקה.

תנאים פיזיים וסביבה
* מומלץ לאפשר למדריכות להעביר אביזרים בעגלה מחדר הציוד למחלקות.

ציוד ואביזרים
* חסר ציוד חדיש להפעלה פרטנית בתעסוקה.
* מסכי הטלויזיה בחדרי האוכל  /תעסוקה קטנים מידי וממוקמים כך שלא ניתן לצפות בהם בצורה נוחה ומותאמת.
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88%

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 ובמשפחהעבודת 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
-

כוח אדם:
במוסד שתי עו"סיות אשר נמצאות בתחילת דרכן המקצועית .עו"ס אחת ותיקה יותר
העובדת משרה מלאה במחלקות הסיעודיות ועו"ס נוספת העובדת בחלקיות משרה בעיקר
במחלקה לתשושי נפש.
שתיהן בעלות מוטיבציה רבה ללמידת כל נושאי ההתערבות הנדרשים .ניכר שיתוף
פעולה ביניהן ועם הצוות הרב מקצועי.

החוזקים בעבודת העבודה סוציאלית:
פעילות מקצועית של העובד הסוציאלי
* שתי העו"סיות משתתפות ופעילות בקבוצת הדרכה של עו"סים עמיתים במחוז

עמוד  21מתוך 37
רח' שד' פל-ים  15א' ,חיפה  31999ת.ד.
טלפון 04-8633009 :פקס 04-8632932 :דוא"לSHLOMIT.BOSKILA@LBHAIFA.HEALTH.GOV.IL :

לשכת בריאות מחוז חיפה

מוריה קרית אתא )לשעבר קרית בנימין( ) ( 237O7
פקיעין פקיעין
תאריך הבקרה01.08.2016 :

תאריך07.09.2016 :
סימוכין500039188 :

פעילות העו"ס בתחום הקבוצתי והקהילתי
* מתקיים שיתוף פעולה עם תלמידי ביה"ס תיכון סביב אירועי החגים
* העו"סיות החלו לאחרונה בפעילות קבוצתית למטופלים

פעילות העו"ס בתחום זקנים נפגעי התעמרות
* במוסד פועלת ועדה ע"פ הנהלים הנדרשים .העו"סיות מדווחות באופן רצוף על פעילות הוועדה לגורם המקצועי
בלשכת הבריאות

טיפול בניצולי שואה
* נעשה מיפוי צרכים בנושא .כמו כן העו"סיות העבירו תכנית הכשרה בנושא לצוות המטפלים במטרה לחשוף אותם
לצרכים היחודיים של ניצולי השואה

טיפול תומך במטופל ובמשפחה
* העו"ס עברה הכשרה יעודית בנושא ,בעקבותיה הוקמה ועדה ומתקיימים דיונים בשאלה מיהו המטופל הזקוק
לטיפול תומך

עבודת הצוות הרב מקצועי
* הצוות הרב מקצועי מקיים דיון טרם החלטה להגבלה פיסית של המטופל

ניהול מידע ומעקב  -רשומת מטופל
* רשומת המטופל מעודכנת וניכרת היכרות טובה עם המטופל ובני משפחתו

תחומים הטעונים תיקון ושיפור:
תצפית חדרים ושטחים ציבוריים
* רק חלק קטן מהחדרים הם בעלי ציביון אישי
* תצפית על ארוחת הצהריים מלמדת כי מטופלים אשר מסוגלים לאכול בעצמם אינם מקבלים סכו"ם מלא
* מסכי הטלויזיה המותקנים במחלקות הינם קטנים ונמצאים גבוה מעל ראשם של המטופלים ,עובדה שאינה
מאפשרת להם לצפות בהם
* מבנה המוסד הינו ישן וקיים קושי בתחזוקו .חלק מהחדרים עדיין מאכלסים ארבעה מטופלים וניכרת צפיפות

פעילות העו"ס בתחום זקנים נפגעי התעמרות
* על הוועדה לקבל החלטה בתום הדיון על הצורך /אי הצורך בדיווח לגורמים השונים בקהילה

טיפול תומך במטופל ובמשפחה
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* יש לצקת תוכן לדיונים המתקיימים במסגרת הוועדה ולתעד מדוע מטופל מסויים הוגדר כזקוק לטיפול פליאטיבי

עבודת הצוות הרב מקצועי
* יש לבחון האם חלק מהאירועים המוגדרים "חריגים" צריכים לבוא לידי דיון בוועדה למניעת אלימות
* על הצוות הרב מקצועי להגדיר נושא לדיון במסגרת ישיבת הצוות ,בעיקר אם חל שינוי משמעותי במצבו של
המטופל

הבטחת תנאים לעבודת העובד/ת הסוציאלי/ת
* העו"סיות יושבות בחדר קטן מאוד המקשה על קיום מפגשים עם המשפחה המורחבת של המטופל

ניהול מידע ומעקב  -רשומת מטופל
* יש לצמצם את התיעוד הכולל בעיקר פרטים רפואיים .יש להתמקד בנושאים הרלוונטיים לפעילות העו"ס
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90%

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

החוזקים בעבודת הבריאות הסביבה:
מערכות אספקת מים קרים וחמים  -אספקת מיי שתיה
* תקינות הבדיקות של המים  :תקין/מאושר ע"י מב"ר
* סריקת מתכות במים  :תקינה,בתדירות נכונה
* נקודות דיגום ותקינות ברזי דיגום  :מצב תקין
* רמת כלור נותר על פי דרישות  :מתאים לדרישות ומדווח

מערכות אספקת מים קרים וחמים  -מים חמים ומקלחות
* טמפרטורת מים במערכת אספקת מים חמים )עד הברזים( .נדרש  60 - 55מעלות צלסיוס .יעילות סחרור מים
חמים  :תקין ולפי ההנחיות
* טמפרטורת מים בברזים מתאימה לבטיחות המשתמשים  :תקינה ולפי ההנחיות
* ברזים וראשי מקלחת מטופלים נגד אבנית ,מחוטאים ונבדקו  :מטופל כנדרש תוצאה טובה
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מערכות אספקת מים קרים וחמים  -מניעת מחלת הלגיונרים )ליגיונלה(
* כל ההנחיות למניעת מחלת הליגיונלה מתבצעות ,כולל מילוי טפסי תחזוקה  :מתבצעות במלואן

מערכות אספקת מים קרים וחמים  -הגנת רשת מי שתיה
* אביזרים להגנת רשת מי שתיה הותקנו ע"י מתקין מוסמך  :התקנה מותאמת ומתועדת
* התיעוד על אביזרי הגנת רשת מים מעודכן לכל שנה  :מעודכן
* הפרדת מערכות הספקת מים .הפרדת קווי מי שתיה מקווים אחרים  :תקין

מערכות סילוק שפכים
* חיבור מערכת סילוק שפכים של המוסד למערכת עירונית  :יש חיבור

איסוף פסולת ופינויה
* איסוף וסילוק פסולת רגילה נעשה בשקית למתקן מוסדר  :מתבצע במלואו לפי הדרישות
* איסוף פסולת זיהומית כנדרש  :מתבצע במלואו לפי הדרישות
* פינוי פסולת זיהומית .מבוצע כדין ע"י קבלן מורשה  :מתבצע במלואו לפי הדרישות
* איסוף ופינוי פסולת מסוכנת :א'-איסוף במיכל מותאם .ב'-סילוק ע"י קבלן מורשה לרמת חובב  :מתבצע במלואו
לפי הדרישות
* מרכז סילוק פסולת מסוכנת וזיהומית  :קיים ומופעל לפי הדרישות

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

מערכות קירור וחימום אויר
* מערכת קירור אויר תקינה ונקייה .הטמפרטורה בחדרים ובשטחים ציבוריים לפי ההנחיות  :תקין במלואו
* מערכת חימום אויר תקינה ,ונקייה .הטמפרטורה בחדרים ובשטחים ציבוריים לפי הנחיות  :תקין במלואו

תשתית ,חדרי האשפוז ,תחזוקת מחלקה ורווחת המטופל  -ניקיון ותחזוקה שוטפת
* ניקיון כללי במחלקות והיעדר ריחות  :תקין במלואו
* גינון וטיפוח חצר קדמית ואחורית ופינות ישיבה  :תקין ומטופח

חדרי האשפוז  -רווחה/צפיפות ,תנאי מגורים
* מיטות מזרונים ומצעים מותאמים ואסטטיים  :מותאמים ותקינים
* תאורה טבעית ותאורת חשמל בחדרים מתאימים ותקינים  :מותאמים ותקינים
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רווחת המטופל  -טיפול לא רפואי בגוף האדם
* התאמה לדרישות התקנות לטיפול לא רפואי בגוף האדם בתחומים :טיפול מניקור ,פדיקור ,גזירת ציפורניים
וגילוח .כולל חיטוי ועיקור ערכות הטיפול  :קיים ומתבצע במלואו

תחנת אחות
* תחנת האחות ייעודית ובה :הפרדת תרופות ממזון במקרר התחנה .כיור ומתקני שטיפת ידיים  :קיימת ותקינה

מכבסה וכביסה
* מבצע הכביסה ורשיון עסק תקף  :המכבסה מופעלת במוסד -א
* תקינות אזור מיון כביסה ותהליך הטיפול  :מיקום ותהליך תקינים ומתאימם לדרישות
* דרך ואמצעים להעברת כביסה מלוכלכת ונקייה במוסד  :תקינים ומתאימים

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

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

הכנה לשעת חרום
* קיום נוהל משרה"ב מעודכן ל"הפעלת המערך הגריאטרי בשעת חירום"  :קיים במלואו

אספקת מזון למחלקות וחלוקתו  -קבלת המזון במחלקה
* אחראי קבלת מזון במחלקה קיים ,מבקר את איכות המזון והטמפרטורה בקבלה ומתעד  :תקין במלואו
* אמצעי הגעת מזון ,אחסונו במחלקה ופינוי העגלה/טרמופורטר  :הובלה ואחסון כנדרש
* בדיקת טמפרטורת המזון ותנאי קבלתו במהלך הבקרה  :תקין במלואו
* מועד הגעת המזון בשעות שנקבעו ,במועדים קבועים ובהתאמה לשעות הארוחות  :מגיע במועד כמתוכנן

מטבחון עזר  -מטבח חלוקה
* נקיון ושלמות סביבת העבודה ומשטחי עבודה  :תקין במלואו
* התאמה ותקינות אוורור ותאורה  :תקינים ומתאימים
* אמצעי שטיפה ,ייבוש ואחסון כלים וידיים  :תקינים ומתאימים
* מצב אמצעי חימום ,קירור וכלי טיפול במזון  :תקינים ומתאימים
* מצב פיזי וטמפרטורה של מקררים ואחסון מזון  :תקין ומתאים
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חדר אוכל מטופלים וחלוקת מזון
* מצב אסטטיקה ,צפיפות ותקינות חדר האוכל וציודו  :מרווח תקין ואסטטי
* כלי אוכל וסכו"מ לא חד פעמיים  :קיימים ומתאימים
* הופעת העובדים בחדר אוכל  :תקינים ומתאימים
* מצב כיורים ,אמצעי נטילת ידיים ותברואה  :תקינים ומתאימים
* סידורי שתיה ומתקני מים חמים וקרים  :קיימים תקינים ומתאימים

הכנת המזון ובישול  -מקור הארוחות ותוקף "רישיונות עסק" ו"רישיון היצרן"
* רישיון עסק של ספק מזון חיצוני  :א -הוצג ותקף
* רישיון יצור של ספק מזון חיצוני  :א -הוצג ותקף
* רישיון הובלת מזון של הספק  :א -הוצג ותקף

הכנת המזון ובישול  -קבלת מזון במוסד ומחסן מזון
* תקינות המצב הפיזי של מחסן/י המזון .יובש ואוורור : .תקין
* מצב צפיפות האחסון וסדר המאפשר תנועת מזון "ראשון נכנס ראשון יוצא"  :תקין במלואו
* הפרדה בין מזון יבש/טרי ,וגם גולמי/חצי מוגמר /מוכן  :תקין במלואו
* קיום ותקינות יחידות קירור ,טמפרטורת המזון במקרר ורישומה  :קיים ותקין כנדרש
* בקרה של איכות המזון  -טמפרטורה ,תקינות האריזות ,שלמות מסמכים ועוד ,ע"י צוות המחסן/המוסד  :קיים
ותקין כנדרש

הכנת המזון ובישול  -מתקני הובלת מזון למחלקות
* מיקום קבוע לשטיפת עגלות הובלת מזון וניקוז למערכת לסילוק שפכים  :קיים

הכנת המזון ובישול  -נתונים כלליים על מערך הכנת מזון ובישול
* התאמת שיטת הבישול לאישור  :א -תואמת לאישור
* שטח המטבח/ים מספק ותואם את היקף הבישול במקום  :מספק ותואם
* תקינות ציוד בישול וניקיונו  :תקין ונקי

הכנת המזון ובישול  -עובדי מטבח/מבשלים
* העובדים מצוידים בבגדי עבודה כיסויי ראש ומקפידים על היגיינה אישית  :קיים ותקין במלואו
* האם נמצאו במטבח עובדים חולים  /עם פצעים פתוחים  :לא
* קיום שירותים ,מקלחות ,מלתחות לעובדים תקינים ומתאימים לדרישות  :קיים ותקין במלואו

הכנת המזון ובישול  -מטבח/ים  -מצב כללי
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* מצב פיזי של הקירות והרצפה  :תקין
* רשתות בחלונות ובדלתות  :קיימות ותקינות
* קיום אוורור ומיזוג תקינים והטמפרטורה בחלל המטבח  :קיים ותקין
* קיום ותקינות הניקוז ברצפת המטבח  :קיים ותקין
* מים חמים זורמים במטבח  :קיים ותקין
* רישום טמפרטורת מזון במקררים ע"י צוות המטבח  :קיים ותקין

הכנת המזון ובישול  -עמדות העבודה ומדורים במטבח
* קיום ותקינות ציוד במדור וקולט אדים  :קיים ותקין
* שמירת פס ייצור והפרדת מזון גולמי ממזון מוכן )כולל באחסון(  :קיימת ותקינה
* מצב תברואי במדור  :תקין
* יחידת קירור במדור ותקינות הטמפרטורה במקררים גם בעת הבקרה ,מדי טמפרטורה חיצוניים מותקנים
והטמפרטורה נרשמת  :קיים ותקין
* טמפרטורת מוצרי מזון בתהליך )כולל רישום הטמפרטורה במעלות(  :תקינה
* בדיקת טמפרטורה בעת הבקרה  :קיים ותקין
* שימוש במוצרי מזון שפג תוקפם .פירוט מוצרים פגי תוקף  :תקין )לא משתמשים(
* נשמרות דגימות מזון ובכמות מספקת  :קיים ותקין
* ירקות נשטפים בחמרי חיטוי  :תקין
* סידורי רחיצת ידיים  :קיימים ותקינים

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

חדרי האשפוז  -רווחה/צפיפות ,תנאי מגורים
* התאמת מספר מיטות לדרישות ולרישיון ,היעדר צפיפות ואסטטיקה כללית  :מתאים חלקית
* ארונות וארוניות למטופלים מותאמים ,תקינים ואסטטיים  :מותאמים חלקית
* מצב שירותים ומקלחות  :מותאם ותקין חלקית

תחזוקת המחלקות  -חדרי כלים וכביסה
* תקינות חדר כלים סניטריים וכלי ניקיון  :לא מותאם/לא תקין
* טיפול מחלקתי בכביסה  :תקין חלקית
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מכבסה וכביסה
* מצב סביבת העבודה במכבסה  :התאמה ותקינות חלקיים

הכנת המזון ובישול  -מקור הארוחות ותוקף "רישיונות עסק" ו"רישיון היצרן"
* מקור המזון במוסד הוא  :ב -הספקת מזון מוכן כלשהי ע"י ספק חיצוני
* היקף הספקת מזון מוכן מספק חיצוני  :ב -חלק מהמזון מסופק ע"י ספק חיצוני מנות חמות בלבד או צהריים

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

הכנת המזון ובישול  -נתונים כלליים על מערך הכנת מזון ובישול
* שירות יועץ בטיחות מזון  :לא קיים
* ביצוע בדיקות מזון ,בקרת  HACCP ;GMPבקרת טמפרטורה ע"י העובדים וחיבור מדי טמפרטורה לרשם/מחשב
 :לא תקין
* הדרכת העובדים  :לא קיימת

הכנת המזון ובישול  -עובדי מטבח/מבשלים
* קיום כיורים לשטיפת ידיים בשטחי מטבח הכוללים מים חמים ,סבון וסידור לניגוב ידיים  :קיים בחלקו

הכנת המזון ובישול  -עמדות העבודה ומדורים במטבח
* חלוקה ברורה של מדורי העבודה  :לא קיימת/לא תקינה

תחומים שלא נבדקו/לא רלוונטי:
מערכות אספקת מים קרים וחמים  -אספקת מיי שתיה
* תקינות וחיטוי מאגר מים  :לא נבדק
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
מערכות סילוק שפכים
* מתקני טיפול שפכים ,כולל מפרידי שומן פעילים והשומן מפונה לאתר מאושר ונמנעת הזרמת מזהמים
למערכת סילוק שפכים  :לא רלוונטי/לא נבדק
* תחנות שאיבת שפכים כולל משאבה רזרבית וחיבור לגנרטור חירום  :לא רלוונטי/לא נבדק
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בטיחות ומפגעי בטיחות
* קיימת מדבקה תקפה המאשרת ביקורת מעליות  :לא רלבנטי/לא נבדק
מתקנים לצוות
* חדר אוכל צוות ,מצב התברואה בו ואופן הגשת המזון  :לא רלבנטי/לא נבדק
* שירותי צוות ,כיורים ,מקלחות ומלתחות ומצב התברואי בהם  :לא נבדק
הכנת המזון ובישול  -קבלת מזון במוסד ומחסן מזון
* קיום רישיונות של ספקי מזון,תעודות משלוח של ספקים ואישורי בדיקת רופא וטרינר של הרשות  :לא
נבדק
הערות לסיכום:
ממצאים:
 .1במטבח אין חלוקה ברורה של מדורי עבודה ,במדור עבודע עם אוכל מוכן )הכנת
בלנדר( הוא גם איזור שטיפת כלים.
מטבחוני המחלקות:
 .2במקררים מאחסנים אוכל צוות ואוכל שמביאים האורחים .במקררי המטבחונים יש
לאחסן אך ורק אוכל המתקבל מהמטבח עבור המטופלים.
 .3בארון מתחת לכיור )מחלקה א'( נמצא תרכיז פטל ביחד עם חומרי ניקוי.
 .4במחלקה ד' עגלת חימום לחלוקת אוכל אינה תקינה.
מחלקות:
 .5חסר חדר לכיסה נקייה.
 .6בחלק מהחדרים נראו כתמי רטיבות וקילופי צבע.
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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 ישימיםאחסון 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
-

החוזקים בעבודת הרוקחות:
פעילות הרוקח/ת במוסד
* עמידה בהיקף המשרה ובשעות העבודה המהווים בסיס לאישור  :כן
* ניהול על פי הדינים ,הנהלים וההוראות הרלבנטיים לתפקידו  :כן

חדר שירותי רוקחות במוסד
* החדר ייעודי ומיקומו הולם  :כן
* החדר מצויד במתקנים הנדרשים  :כן
* החדר מצויד במתקני עזר לרוקח )מחשב ,כספת ,טלפון(  :כן
* בחדר פועל מזגן תקין ככל שנדרש  :כן
* סדר כללי )רצפה ,קירות ,צבע ,ריהוט(  :כן

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

שירות רוקחות מוסדיים  -רכש אספקה וביעור תרופות
* רכש מספקים מורשים בלבד  :כן
* רמת מלאי התרופות מתאימה לצורך טיפול שוטף והולם במטופלים  :כן
* הוצאה לבלאי מבוצעת בהתאם להוראות  :כן

שירותי רוקחות מוסדיים  -ניהול הסמים במוסד
* מנוהל פנקס סמים עפ"י הוראות החוק  :כן
* מלאי הסמים מתאים לרישומים  :כן

שירותי רוקחות מוסדיים  -בקרה רוקחית במוסד
* לקיחת פרופיל תרופתי של מאושפז חדש  :כן

שירותי רוקחות מוסדיים  -ספרות מקצועית ומסמכים ישימים
* ספרות מקצועית עדכנית  :כן
* נגישות לאינטרנט  :כן
* מסמכים ישימים  :כן

אחסון תרופות במחלקות אשפוז
* ארון בר-נעילה הנגיש לצוות המקצועי בלבד  :כן
* הפרדה :פנימי/חיצוני כולל שילוט בהתאם  :כן
* הפרדה בין תכשירים שונים/חוזקים שונים  :כן
* תא נפרד לכל תרופה/מטופל ושילוטו בהתאם לתכולה  :כן
* התרופות מוחזקות באריזות המקוריות  :כן
* המידע על אריזות מגש גזורות עדיין כולל :שם התכשיר ,חוזק ,מס' אצווה ,תאריך תפוגה  :כן
* עגלת טיפולים  -התרופות מוחזקות באריזות מקוריות ובסימון הולם  :כן
* סדר וניקיון כללי  :כן
* הפרדה בין תכשירים שונים/חוזקים שונים  :כן
* סדר וניקיון כללי  :כן

אחסון תרופות בקרור במחלקות אשפוז
* מקרר ייעודי לתרופות המחלקה  :כן
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תרופות אישיות במחלקות אשפוז
* סימון שם מטופל על תווית התרופות האישיות  :כן
* סימון תאריך פתיחה בתכשירים שנדרש  :כן
* התכשיר בתוקף מיום הפתיחה  :כן

מתן תרופות במחלקות אשפוז
* הימצאות הנחיות עדכניות  -רשימת טבליות אסורות לכתישה/חציה והזנה אנטרלית  :כן
* במחלקה ניתנות תרופות בתזמון ומתן נכון  :כן
* ביצוע מעקב אחר רמות בדם של תרופות  :כן

בקרת סמים מסוכנים במחלקה  -בי"ח שאין בו בית מרקחת
* מלאי הסמים נשמר בארון נעול שמפתחו בידי האחות האחראית  -תקנה ) 13א(  :כן
* בארון מוחזקים רק הסמים והמסמכים הדרושים לניהולם  -תקנה ) 13ב(  :כן
* מנוהל פנקס כרוך לרישום סמים מחלקתי לפי התקנות  -תקנה )10א()ב(  :כן
* לכל סם הניתן לחולה מנוהל דף נפרד בהתאם לטופס  5לתקנות  -תקנה ) 11ג(  :כן
* על אריזת הסם מצוין שם המטופל שבעבורו נופק הסם  -תקנה ) 12א(  :כן
* הסם למטופל ניתן רק מהאריזה הנושאת את שמו  -תקנה ) 12ב(  :כן
* האחיות מקבלות/מוסרות המשמרת רושמות את מצאי הסמים במח' בטופס הרישום ומאשרות בחתימתן  -תקנה
) 14ב(  :כן

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

שירות רוקחות מוסדיים  -רכש אספקה וביעור תרופות
* הזמנות מתבצעות ע"י הרוקח  :לא

שירותי רוקחות מוסדיים  -בקרה רוקחית במוסד
* ניהול יומן התערבויות ועדכונו אחת לרבעון :בדיקת אבחנות מול תרופות ,בדיקת מתן בהתאם להנחיות למניעת
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תופעות לוואי ואינטראקציות בין תרופות ,ריסוק מותר וכו'  :ל  50%- 25%מהתיקים
* ביצוע בקרה בכל מחלקה ותיעוד מלא ומפורט של ממצאיה  :אחת לחודש לפחות
* יש לבצע בהקפדה תיעוד האינטרקציות והודעה לרופאה
* יש לסים התערבות רוקחית לכל המטופלים

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

אחסון תרופות במחלקות אשפוז
* מיקום וגודל הולמים  :באופן חלקי
* טמפ' בטווח הנדרש  :לא
* במחלקה א אין מזגן.על פי הנהלים כל המיזוג בכל איזורי התרופותחיב שיפעל  24/7ויש לבצע רישום  3-פעמים
ביום
* אחסון תרופות במחלקה א אינו תקין

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

מתן תרופות במחלקות אשפוז
* הרוקח איתר אינטראקציות משמעותיות ודיווח לרופא  :באופן חלקי

מעקב תיקון ליקויים במחלקות אשפוז
* ביצוע מעקב ותיקון ליקויים מביקורות קודמות  :תוקן חלקית

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
* העתק המרשם נשמר יחד עם פנקס טופסי רישום הסמים ועליו רשומים .1 :תאריך קבלת הסם  .2מס' הדף
בפנקס בו נרשמה קבלתו  -תקנה )9ב()11,ב(  :לא
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נספח ג'
תקן מול מצבה  -כוח אדם מקצועי  -רפואה סיעוד ומקצועות הבריאות
ל 150 -מיטות ברישוי ול 114-מיטות בפועל

רופא/ה
אח/ות
אח/ות מעשי/ת
אח/ות מוסמכ/ת
אח/ות ראשי/ת
סגנית אחות
כח עזר
עובד/ת סוציאלי/ת
פיזיותרפיסט/ית
מרפא/ה בעיסוק
מדריכ/ת תעסוקה
דיאטנ/ית
רוקח/ת
קלינאי/ת תקשורת
1
3
4
10

3
4

1
10

תקן כוח אדם
נדרש מינימלי
ברוטו

כוח אדם בפועל
ברוטו

פער

פער באחוזים

1.72
23.21
0.00
23.21
1.00
0.33
40.82
1.24
1.72
0.63
1.96
0.63
10.67
13.79

2.81
24.38
12.57
11.81
1.00
0.00
43.27
1.57
1.51
0.68
3.98
0.70
16.50
0.00

1.08
1.17

63.04
5.04

-11.40
0.00
-0.33
2.45
0.33
-0.20
0.05
2.02
0.06
5.82
-13.79

-49.12
0.00
-100.00
6.00
26.74
-12.06
8.19
102.92
10.16
54.59
16.08

חישוב התקן הוא בשעות שבועיות ולא באחוזי משרה .למקצועות,רוקח/ת,קלינאי/ת תקשורת.
אחיות = מעשיות  +מוסמכות.
אחיות מוסמכות כולל בתוכו את תפקידי הניהול הסיעודי.
שעות יעוץ ותקינה לחודש.
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נספח ג'
תקן מול מצבה  -כוח אדם מנהלי ומשקי
ל 150 -מיטות ברישוי ול 114-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

1.00

1.00

0.00

0.00

1.11
0.84
0.84
1.00
3.39
5.44
0.57
0.30
1.11

1.00
1.00
1.00
1.00
4.00
4.00
0.70
0.50
1.00

-0.11
0.15
0.15
0.00
0.61
-1.44
0.12
0.19
-0.11

-10.61
17.99
17.99
0.00
17.99
-26.53
21.46
63.88
-10.61
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נספח ד '
רמת איכות הטיפול
 0.00:מתאריך 31.08.2015:
ניקוד אחרון לפי בקרה אחרונה
33.00
ניקוד מותאם אחרון לפי בקרה אחרונה :
שיוך לפרוגרמה חדשה על פי הצהרת המוסד :
זמן הרישוי טרם הבקרה הנוכחית  2 :חודשים תאריך סיום הרשיון 01.09.2016 :
התאמת המחלקה לתשושי נפש לתנאי המכרז:לא
תאריך הבקרה 01.08.2016 :
התאמת המחלקה לתשושי נפש לתנאי המכרז לפי הבקרה הנוכחית  :לא

ניקוד

אמות מידה לרמת איכות הטיפול
סכום ציוני הבקרה

22.50

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

0.00

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(

34.50
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