גירסה 00002:
תאריך ראשון הפצה לאינטרנט10.03.2016 :
תאריך אחרון הפצה לאינטרנט31.03.2016 :

דו"ח בקרה מיום 08.02.2016
במוסד :תפארת מוריה  -נוף שלומי
בישוב :פקיעין ,מחוז צפון

הדו"ח נכתב ע"י
צוות בקרה ארצי  -האגף לגריאטריה

האגף לגריאטריה

תאריך08.03.2016 :

לכבוד
ד"ר קסיס ופאא
מנהל/ת רפואי/ת
תפארת מוריה  -נוף שלומי )קוד מוסד (237P1
פקיעין
פקיעין 24914

סימוכין500038978 :

ד"ר נכבד/ה,
הנדון :סיכום הבקרה ב"תפארת מוריה  -נוף שלומי" מיום 08.02.2016
מצ"ב דו"ח הבקרה שנערכה במוסדכם ,ביום .08.02.2016
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.
על הנהלת המוסד לתקן בדחיפות תחומים לשיפור שצוינו בעיקר בתחומי סיעוד,
תזונה ובטיחות הטיפול התרופתי.
בברכה,
ד"ר לקסר אירית
מנהלת מח' סטנדרטים אגף הגריאטריה
העתקים:
מר משה בר-סימן טוב מנכ"ל משרד הבריאות,ירושלים.
ד"ר ורד עזרא ,ראש מנהל רפואה )בפועל( ,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 מיכל כהן דר ,רופאה מחוזית ,לשכת בריאות צפון מחוז צפון.
ד"ר פנטופל יבגניה ,גריאטרית מחוזית ,לשכת בריאות צפון מחוז צפון.
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.
גב' אביגייל וייס ,מפקחת ארצית על המעונות ,משרד הרווחה.
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דו"ח הבקרה
תאריך08.03.2016 :
תפארת מוריה  -נוף שלומי ) ( 237P1
פקיעין פקיעין
תאריך הבקרה08.02.2016 :

סימוכין500038978 :

.1

בתאריך  08.02.2016נערכה בקרה לפני חידוש רישוי ,בבי"ח הגריאטרי ,ע"י צוות מטה-אגף גריאטריה.
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 קסיס ופאא מ.ר.28857.

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

-

גברת גלוזמן אירה ,אחות מפקחת ארצית -אגף לגריאטריה.

* תזונה

-

גברת לבונסקי סיגלית ,מרכזת תחום בקרה אגף לגריאטריה.

* פיזיותרפיה

-

גברת קפקא חנה ,מרכזת תחום בקרה אגף הגריאטריה.

* ריפוי בעיסוק

-

גברת רונית לניאל ,מרכזת תחום בקרה אגף הגריאטריה.

* עבודה סוציאלית

-

גברת נתיב ארד אסתר ,מרכזת תחום בקרה אגף הגריאטריה.

* תחזוקה

-

מר פרקש חיים ,מרכז תחום בקרה אגף הגריאטריה.

* בריאות הסביבה

-

מר הישאם טאטור ,מרכז תחום בקרה.

* רוקחות

-

מר כהן אבי ,מרכז תחום בקרה.

כללי:
בית החולים מנוהל על ידי רשת מוריה מזה  7חודשים .הנהלת בית החולים מתכננת
שיפור המיגון כך שהמוסד יהיה ערוך לשעת חרום ,לתקופה ממושכת .הנהלת העמותה
מתכוונת לבנות  3מחלקות סיעודיות נוספות .בבית החולים תחלופת צוות משמעותית
המקשה על בנייה וביסוס תהליכים מוסדיים .על הנהלת בית החולים לייצב את
הצוות ולפעול לקידום תהליכי רוחב לשיפור איכות הטיפול .כמו כן יש לשפר
תהליכים בנושא מניעת זיהומים וחיסון עובדים.
לבי"ח רישיון ל 102 -מיטות מהן:
סה"כ מיטות במח' סיעודיות72 :
סה"כ מיטות במח' תשושי נפש30 :
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תאריך08.03.2016 :

תפארת מוריה  -נוף שלומי ) ( 237P1
פקיעין פקיעין
תאריך הבקרה08.02.2016 :

סימוכין500038978 :

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
36
36
36
36
32
30
104
102

מס'
סיעודיים
36
36
5
77

מס'
תשושי
נפש

27
27

מס'
סיעודי
מורכב

0

בבי"ח
מס'
מס'
שיקומים תשושים כללי

0

סה"כ שהו במחלקות  104מאושפזים בפועל.
להלן תמהיל המאושפזים לפי הגורמים המממנים הבאים:
 86מטופלים במימון משרד הבריאות.
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תפארת מוריה  -נוף שלומי ) ( 237P1
פקיעין פקיעין
תאריך הבקרה08.02.2016 :

תאריך08.03.2016 :
סימוכין500038978 :

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.02.09.2016 :

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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תפארת מוריה  -נוף שלומי ) ( 237P1
פקיעין פקיעין
תאריך הבקרה08.02.2016 :

תאריך08.03.2016 :
סימוכין500038978 :
נספח א'

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

)(5
כ.טוב מאוד
87-93

)(4
טוב
80-86

רפואה

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

סיעוד

X

תזונה

X
X

פיזיותרפיה
ריפוי בעיסוק

X

עבודה סוציאלית

X
X

בריאות הסביבה
רוקחות

X
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תפארת מוריה  -נוף שלומי ) ( 237P1
פקיעין פקיעין
תאריך הבקרה08.02.2016 :

תאריך08.03.2016 :
סימוכין500038978 :

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

* רפואה77% :
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:
לפני כ 7-חודשים הוחלפו בעלים והנהלה במוסד .כמו כן ,התחלף חלק משמעותי של
כוח האדם הטיפולי.
הנהלת המוסד ממשיכה לגייס צוות חדש ועדיין לא נבנה מנגנון עבודה אחיד
ושיתוף פעולה בצוות רב מקצועי.

כוח אדם:
רופא הבית עובד ב 3 -מחלקות במשרה מלאה ולדבריו נשאר להרבה שעות נוספות.
)הוא גר לא רחוק ולפי צורך מגיע גם בסופ"ש(.
הרופא עבד בעבר בתור רופא משפחה ,אך אין לו ניסיון בגריאטריה ולא עבר
השתלמויות בתחום.
המנהלת הרפואית מגיעה למוסד פעם בשבוע ובודקת את המטופלים המופנים אליה.
עמוד  7מתוך 35
רח' נח מוזס  ,15תל אביב  -יפו  67442ת.ד.
טלפון 03-6061733 :פקס 03-6061740 :דוא"לYAFIT.ASOR@MOH.HEALTH.GOV.IL :

האגף לגריאטריה

תפארת מוריה  -נוף שלומי ) ( 237P1
פקיעין פקיעין
תאריך הבקרה08.02.2016 :

תאריך08.03.2016 :
סימוכין500038978 :

היא לא נכחה בזמן הבקרה.
בתיק רפואי ממוחשב נמצאו הערכות בודדות של המנהלת הרפואית ויש לציין
שהרישום שלה היה דל ביותר להתחשב בתקופת עבודתה במוסד.
רופא הבית לא קיבל הדרכה מקצועית מהמנהלת הרפואית ואינו מכיר נהלי רוחב של
האגף לגריאטריה.

החוזקים בעבודת הרפואה:
עבודת המנהל הרפואי
* הכשרת מנהל רפואי  :מומחה בגריאטריה
* קבלת מטופלים בהתאמה לסיווג מחלקות סעודיות/לתשושי נפש  :מלא ,הרופא משתתף
* הסדר יועץ גריאטרי  :קיים

תחומים הטעונים תיקון ושיפור:
עבודת המנהל הרפואי
* קיום והפעלת תוכנית הדרכה מוסדית בתחומי הגריאטריה וגרונטולוגיה .השתתפות בהדרכה מחוץ למוסד ובתוכו
 :קיימת ומופעלת חלקית
* היערכות מוסדית להתמודדות עם זיהומים  :הרופא אינו מעורב
* יישום התחומים לשיפור מהבקרה הקודמת  :חלקי

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

איכות הרשומה בקבלה הרפואית של המטופל
* תרופות בקבלתו ,תיאור תרשים  : EKGרישום חלקי
* סיכום ותכנית טיפול :אבחנות ,תרופות ,תזונה ופרארפואי  :חלקי

הערות לסיכום:
יש לשפר גישה גריאטרית ומענה לתסמונות גריאטריות ספציפיות.
המנהלת הרפואית אמורה להיות מעורבת יותר בבירורים ,הערכת תוכניות טיפול
ונהלים פנימיים ובהדרכות לאנשי צוות.
יש לשפר שליטה בתיק הממוחשב ותקשורת בין מקצועית.
יש לבנות נהלים פנימיים לגבי מטופלים סופניים )טיפול פלאטיבי ,תיאום עם
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תפארת מוריה  -נוף שלומי ) ( 237P1
פקיעין פקיעין
תאריך הבקרה08.02.2016 :

תאריך08.03.2016 :
סימוכין500038978 :

משפחות ,הנחיות מקדימות(.
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תפארת מוריה  -נוף שלומי ) ( 237P1
פקיעין פקיעין
תאריך הבקרה08.02.2016 :
* טיפול סיעודי:

תאריך08.03.2016 :
סימוכין500038978 :

70%

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 ותנוחהקשר עם המשפחה
 עדכון מקצועי הדרכה והערכת הצוות טיפול בכאב מניעת זיהומים -זכויות החולה

תיאור כללי:
בבקרה נבדקו כל שלושת מחלקות המוסד.
בחמשת החודשים האחרונים ,מאז הבקרה האחרונה ,הצוות הסיעודי במוסד משקיע
מאמצים רבים בייצוב הצוות המטפל ,שיפור תהליכי העבודה והענות להערות מהבקרה
הקודמת .הצוות הבכיר בסיעוד ברובו חדש ,מגלה מוטיבציה ורצון ללמוד ולהוביל
תהליכים ארגוניים המכוונים לשיפור איכות הטיפול במטופלים.
למרות מגמת השיפור המסוים מאז הבקרה הקודמת ,בבקרה נוכחית עדיין נצפו
ליקויים רבים בתחום העשייה הסיעודית .חלק מהליקויים דורשים התייחסות ותיקון
מיידי ,ביניהם ,הליקויים בתחומים של מניעת זיהומים ,בטיחות המטופל וניהול
כוח אדם סיעודי.
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יש להשלים באופן מיידי את החסרים והליקויים בניהול כוח אדם סיעודי במוסד.
מבדיקת סידורי העבודה שהוצגו במועד הבקרה עלה כי קיים חסר משמעותי בתקינת
אחיות ומטפלים .בנוסף ,נמצא ,כי חלק מהצוות הסיעודי מועסק במוסד שבעה ימים
בשבוע ,ללא יום חופש שבועי .נמצא ריבוי משמרות כפולות .לא נמצאה נוכחות
אחות בחלק גדול ממשמרות לילה .בחלק משעות היממה האחות נשארת לבדה עם
המטופלים ,ללא תגבור של איש צוות נוסף.
כמו כן ,חשוב להמשיך ולפתח את התהליכים המוסדיים הנדרשים לשם הבטחת איכות
הטיפול במטופל ,כמו לדוגמה ,ניהול ועדות מקצועיות ,מינוי נאמני נושא
בתחומים המומלצים על ידי משרד הבריאות ,פעילויות המכוונות להכשרת הצוות
וגיבושו ,פיתוח נהלים פנימיים בתחום הסיעוד ובתחומי העבודה המשותפים עם
הצוות הרב-מקצועי.

כוח אדם:
א .במועד הבקרה במחלקה סיעודית ג' לא הוצג סידור העבודה השבועי של אחיות
ומטפלים.
ב .יש להקפיד על נוכחות אחות בכל המשמרות ובכל שעות היממה.
ג .יש להימנע מעבודת הצוות שבעה ימים בשבוע ,ללא יום מנוחה שבועי.
ד .יש להקפיד על הצבת צוות ייעודי לכל מחלקה ולהימנע ככל שניתן מניוד הצוות
בין המחלקות השונות.
ה .יש לעשות מאמץ להפחתת משמרות כפולות והשעות הנוספות המבוצעות ע"י הצוות
הסעודי.
תקן כוח אדם:
אחיות :נמצא חסר של  2.18תקנים ) (12.73%בתקינת האחיות.
מטפלים :נמצא חסר של  2.43תקנים ) (7.28%בתקינת מטפלים.

החוזקים בעבודת הטיפול סיעודי:
כללי
* לפני כשבועיים הוחל בפיתוח של שני פרויקטים מוסדיים בהשתתפות הצוות הסיעודי  -פרויקט טיפול בעצירות
ופרויקט הנעלה בטוחה .שני הפרויקטים נמצאים בשלבי התכנון הראשוני.

כוח אדם
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* רוב האחיות/אחים במוסד הם אחים מוסמכים.

תחומים הטעונים תיקון ושיפור:
כללי
* מומלץ לפעול למינוי נאמנים בתחומים המומלצים על ידי משרד הבריאות ,לדאוג לבנות תהליכי עבודה ולבצע
הדרכת הצוות בכל אחד מהתחומים.
* יש לפעול לקידום גישה פליאטיבית במוסד ,במיוחד במקרים בהם המטופלים הסובלים ממחלות חשוכות מרפא
ו/או מוגדרים כמטופלים סופניים .מומלץ לדאוג להכשרת הצוות המטפל ולהמשיך לפתח תחום זה בכל מחלקות
המוסד.

אומדן סיעודי ורישום אנמנזה
* יש לבצע אומדן פה לכל מטופל חדש המתקבל למחלקה ובמיוחד למטופלים הזקוקים להזנה אנטראלית
) (PEG/NGTולבנות עבורם תכנית התערבות מתאימה .נצפה ,כי אצל מספר מטופלים אומדן הפה האחרון בוצע
בשנת .2014
* יש לבצע אומדן מקיף של הסיכון לעצירות לכל מטופל חדש בקבלתו .יש לבנות תכנית למניעת עצירות ,עם
חלופות מעבר לטיפול התרופתי ולתעד את יישומה ברשומת המטופל.
* יש לבצע אומדן סיעודי חוזר במהלך הערכה תפקודית יזומה ,כבסיס לעדכון ו/או בניית תכנית ההתערבות בתחום
הסיעוד.

תכנית טיפול בקבלה לאשפוז
* יש להרחיב את תכניות הטיפול ולכלול בהן התערבות טיפולית בבעיות סיעודיות קיימות/צפויות ו/או אחרי אשפוז
פעיל .לא נמצאה התייחסות בתכנית טיפול לאי-שקט ,לעצירות ,כאב וכד'.
* יש לעקוב אחר שינויים במשקל גופם של המטופלים ,לזהות את המטופלים הסובלים מסטייה חדה או מתמשכת
במשקל הגוף ולבנות עבורם תכנית טיפול מתאימה .נמצא ,כי לא נבנתה תכנית התערבות סיעודית עבור מספר
מטופלים הסובלים מירידה במשקל הגוף.

מעקב סיעודי
* יש להקפיד לעקוב בכל משמרת אחרי מטופלים שמצבם אינו יציב ו/או סובלים מבעיה חריפה )נוהל  ,2.3.1משרד
הבריאות( .לא נמצא תיעוד רציף של מעקב אחרי מצב מטופלים הסובלים מחום ,אי-שקט ,לאחר נפילה.

תרופות
* יש לבצע עדכון תרופות חודשי הכולל דיון רב-מקצועי תקופתי בנוגע להמשך הטיפול התרופתי הקבוע .דווח ,כי
מאז מחשוב רשומת המטופל במוסד כלל לא מתבצעים עדכונים/דיונים תקופתיים בנוגע לטיפול תרופתי של
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המטופלים.
* יש לאחסן את התכשירים הדורשים אחסון בקירור כנדרש .נמצא ,כי לא מתבצע מעקב רציף אחרי הטמפרטורות
במקרר תרופות.

הבטחת הסביבה
* יש להתקין חגורות/מעקות בטיחות ומשענות לכפות רגליים בכל כיסאות הרחצה.
* יש להקפיד על נעילת מעצורים בכיסאות גלגלים בעת ביצוע מעברים של מטופלים.
* יש להבטיח כי הטמפרטורה בחדרי אשפוז ובמקומות שהיית המטופלים תהייה בטווח המומלץ ,נמצא ,כי
טמפרטורת האוויר בחדרים בעת השכבת המטופלים הייתה  20-21מעלות בלבד.
* יש להקפיד על התאמת סביבת המטופלים לעונת השנה ולטמפרטורה במקומות שהייתם .נמצא ,כי רוב מיטות
המטופלים מוצעות בשמיכות קיץ דקות שאינן מתאימות לעונת השנה ואינן נותנות מענה מספק למטופלים.
* יש לבצע בקרה על ציוד ההחייאה פעם בחודש לפחות .במחלקה לתשושי נפש לא הוצג מעקב מתועד בדבר
ביצוע הבקרה על תכולת עגלת ההחייאה.

תקשורת
* יש לבנות תכנית טיפול רב-מקצועית בבעיות המטופל ,תוך קביעת מטרות הטיפול ומעקב אחרי השגתן בישיבות
הצוות הבאות.
* יש לקיים את ישיבות הצוות הסיעודי בתדירות של פעם בחודש לפחות .הוצגו פרוטוקולים בודדים של ישיבות צוות
סיעודי ,ללא תיעוד המשתתפים.

הפרשות
* יש להקפיד על מעקב יומי רציף אחרי יציאות המטופלים .באחת המחלקות הוצג תיעוד חסר של המעקב.

שמירת שלמות העור
* יש להשתמש במזרנים וכריות הושבה למניעת פצעי לחץ עבור כל המטופלים הסובלים ו/או נמצאים בסיכון גבוה
להיווצרות הפצעים .נמצא ,כי המטופלים הסיעודיים המאושפזים במחלקה לתשושי נפש משתמשים במזרוני ספוג
רגילים ואינם מקבלים מענה מספק לצרכיהם בתחום מניעת פצעים.

תנועתיות ותנוחה
* יש להקפיד על ביצוע שינויי תנוחה למטופלים הזקוקים לכך כנדרש ולתעדם .ביום הבקרה ,אצל מספר מטופלים
נמצא תיעוד חסר של ביצוע שינויי תנוחה במיטה .כמו כן ,נמצא ,כי שינויי תנוחה מבוצעים בחלק מהמחלקות פעם
אחד במשמרת בלבד.

עדכון מקצועי
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* יש להמשיך בעבודת עדכון ובניית נהלים פנימיים חדשים ,הנדרשים ע"פ דרישות אגף הגריאטריה.
* במועד הבקרה לא הוצגו הנהלים הנדרשים ,ביניהם נוהל טיפול ברגל סוכרתית ,בקרה ומניעת זיהומים ,נוהל
פנימי בתחום שמירה על אוטונומיית מטופל בעת טיפול סיעודי אינטימי ורחצה.
* יש להקפיד על הטמעה שנתית של הנהלים בקרב הצוות המטפל.

מניעת זיהומים
* יש לשפר את תהליכי העבודה בתחום מניעת זיהומים ,כולל ביצוע בפועל את הנחיות משרד הבריאות בדבר
מניעת זיהומים במערכת האשפוז .במספר תצפיות שבוצעו במהלך הבקרה נצפה ,כי הצוות לא מקפיד על שימוש
בציוד מיגון ולא מקפיד על רחיצת/חיטוי ידיים לאחר הטיפול במטופלים.
* במועד הבקרה נצפה בשקית נוזלים שנפתחה ונמצאת בשימוש לדילול תרופות ומתן אינהלציות החל
מ ,29.01.16-וזאת בניגוד להנחיה לפיה מותר להשתמש בתמיסות דילול פתוחות למשך  24ש' בלבד.
* במועד הבקרה נצפה בהזלפת טיפות עיניים שנפתחו ב 1.01.16-ועדיין נמצאים בשימוש המטופלים ,וזאת בניגוד
להנחיה לפיה מותר להשתמש בתכשירים לטיפול תוך עייני פתוחים למשך חודש בלבד.
* יש להשתמש בציוד תקני ומאושר על ידי היחידה למניעת זיהומים .נצפה ,כי במהלך הטיפול במטופלים נעשה
שימוש בכפפות מניילון ,דבר שמנוגד להנחיות היחידה למניעת זיהומים.
* יש לפעול ליישום חוזרי מנהל רפואה  10/2010ו ,19/2009-לבנות כלי מעקב מובנה ולבצע תצפיות על עבודת
הצוות המטפל בתחום מניעת זיהומים.
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70%

הבקרה בתחום התזונה כללה את הנושאים הבאים:
כללי
כח אדם
 איכות ובטיחות המזוןבדיקתהתפריט השבועי  -רישום מול יישום
 גודלי מנה/גיוון רשומות מחלקתיות הגשת ארוחות צהריים  -תצפית התנהלות הטיפול התזונתי למטופלחדש  -תיעוד ברשומה התזונתיתהטיפול התזונתי למטופל במצבתזונתי לא תקין  -תיעוד ומעקב
התנהלות
 -יישום והלימה

תיאור כללי:
קיים מטבח מרכזי שמבשל את כל הארוחות בשיטת "בשל הגש".
המזון מגיע למחלקות בעגלות חימום.

כוח אדם:
הדיאטנית עובדת  20ש"ש בימים ב',ג' וה'.
הדיאטנית חדשה ,עובדת כשבועיים בלבד החליפה דיאטנית אחרת שעבדה תקופה קצרה
של כחודשיים שלושה.

החוזקים בעבודת התזונה:
כללי
* המזון נראה מעורר תאבון ,צבעוני וגודלי המנה תקינים.
* בזמן הקצר שבו הדיאטנית נמצאת הספיקה לשוחח עם מטופלים ובני משפחות רבים -יישר כוח!

תחומים הטעונים תיקון ושיפור:
ניהול כוח אדם
* מומלץ על שליחת הדיאטנית להשתלמויות בתחום תזונה :קורס תזונה בגריאטריה וכנסים.
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איכות ובטיחות המזון
* יש לקיים תהליך מיון של המזון המתקבל מהספקים .ביום הבקרה היו במקרר פירות )תפוזים ומנדרינות( באיכות
גרועה.
* ארוחת הבוקר מתחילה בשעה מאוחרת .כתוצאה מכך ,הפערים בין הארוחת במהלך היום מצטמצמים וכל סדר
היום נפגע .יש למסד תהליכי עבודה המאפשרים את חלוקת הארוחות בהתאם להמלצות.
* לוודא שבישול המזון נעשה בהלימה לאסופת מתכונים מחושבת.
* לחשב רכיבי תזונה ואנרגיה לשלושת ימי תפריט במרקמים השונים מהשנה האחרונה.
* לקיים ולתעד תהליכי הבטחת איכות הכוללים איתור ליקויים ,הסקת מסקנות ,מתן המלצות ,הטמעת תהליכי
עבודה ובדיקה חוזרת.
* רצוי לגוון בסוגי הרטבים המוגשים ולפרט בתפריט .רטבים מוסיפים טעם ,צבעוניות ולחות למזון החשובים בעיקר
למטופלים הסובלים מבעיות לעיסה ויובש בפה.
* יש לוודא עמידה בדרישות לכמות חלבון מהחי בעיקר במנות המורכבות מבשר טחון.

בדיקת התפריט השבועי  -רישום מול יישום
* יש להגיש למטופלים אוכלי מרקם רך/טחון את כל מרכיבי הארוחה של כל הארוחות ,כולל סלט ירקות טרי ,בוקר
וערב ומנה מורכבת.
* להגביר תדירות מתן פירות טריים טחונים למטופלים אוכלי מרקם רך/טחון.
* חייבת להיות התאמה מלאה בין התפריט שרשום למזון שמוגש בפועל .בתפריט צויינו פירות שאינם תואמים
לעונה כמו :ענבים ,מלון ,אפרסק.

רשומות מחלקתיות
* התפריט השבועי במחלקה לא היה מעודכן .לרווחת המטופלים ובני משפחותיהם יש לתלות תפריט שבועי עדכני
במחלקה ולדאוג להנגישו.
* יש ליצור תהליכי עבודה משותפים בין הקלינאי תקשורת והדיאטנית.
* להטמיע הלימה בין המלצות הדיאטנית ליישום בפועל ב"צלחת המטופל".
* לבצע הדרכות לצוותים השונים בנושאים רלוונטים.
* יש להפיץ נהלים פנימיים בתחום התזונה ולוודא עבודה על פיהם בקרב הצוותים הרלוונטים.
* יש לבצע תצפית ארוחת ערב לפחות אחת לרבעון.

הגשת ארוחות צהריים  -תצפית
* יש לבנות תהליך מסודר של חלוקת המזון לאוכלי מרקם טחון כך שישמרו כללי התברואה ושהמזון יגיע למטופלים
בטמפ' מתאימה.
* רצוי לקיים פעילויות רב מקצועיות בתחום האכילה והאכלה ולוודא שהנחיות הניתנות כמו הוספת הגבהה לשולי
הצלחת מיושמות.
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תאריך הבקרה08.02.2016 :

תאריך08.03.2016 :
סימוכין500038978 :

* לכלי האוכל מראה של "בית חולים"  -רצוי להחליפם.

התנהלות הטיפול התזונתי מטופל במצב תזונתי לא תקין  -תיעוד ומעקב
* לתעד מטרות טיפול ומועדי מעקב בכל תכניות הטיפול.
* לבצע מעקב תזונתי בתדירות המתבקשת.

הערות לסיכום:
בתחום התזונה נדרשת עבודה מערכתית מעמיקה הכוללת :ביסוס השרות והתחום,
הטמעת תהליכי עבודה במערך המזון ובמחלקות תוך כדי שמירה על העבודה הפרטנית
השוטפת .למען ביצוע השינויים הנדרשים בצורה אפקטיבית על ההנהלה ,צוות
הסיעוד והצוות הרב מקצועי לתמוך ולעבוד בשיתוף פעולה עם הדיאטנית תוך הבנה
שרק בדרך זו ניתן יהיה לתת טיפול תזונתי מיטבי למטופלים.
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תפארת מוריה  -נוף שלומי ) ( 237P1
פקיעין פקיעין
תאריך הבקרה08.02.2016 :
* פיזיותרפיה:

תאריך08.03.2016 :
סימוכין500038978 :

85%

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

כוח אדם:
בבית החולים עובדים שני פיזיותרפיסטים .תקן כוח האדם מלא.
מנהל השרות עובד  32ש"ש 5 ,ימים בשבוע ,פיזיותרפיסטית נוספת אחראית מחלקה
עובדת  20ש"ש 4 ,ימים בשבוע.
עובד שלישי ,המשמש גם כפיזיותרפיסט רשתי ,עובד יומיים בשבוע .יש לציין כי
בבדיקת תעודת המקצוע שעובד זה הציג עולה כי היא אינה בתוקף ועל כן העובד
אינו יכול להציג עצמו ולעבוד כפיזיותרפיסט עד להצגת תעודת מקצוע תקינה
ותקפה.
בנוסף ,עובדת כוח עזר עובדת  24ש"ש.
השרות ניתן ששה ימים בשבוע בשעות הבוקר ,ובאחד הימים גם בשעות אחר הצהריים.

החוזקים בעבודת הפיזיותרפיה:
כוח אדם
* תקן כוח האדם מלא.

פרופיל המטופלים במוסד
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תפארת מוריה  -נוף שלומי ) ( 237P1
פקיעין פקיעין
תאריך הבקרה08.02.2016 :

תאריך08.03.2016 :
סימוכין500038978 :

* מרבית המאושפזים מקבלים טיפול פרטני ו/או טיפול בקבוצה.

ארגון השרות
* מונה פיזיותרפיסט אחראי לכל מחלקה.
* פריסת השרות השבועית יעילה.
* קיימת תוכנית עבודה ידועה לכולם.

אבחון פיזיקלי
* הערכה ראשונה בפיזיותרפיה מתועדת במועד .מרבית ההערכות מלאות.

מעקב פיזיקאלי ותיעוד הערכה תקופתית
* הערכות חוזרות מתועדות בתדירות הנדרשת וכוללות פירוט לגבי מצבו העדכני של המטופל.

הדרכה ,השתלמות ותקשורת בין צוותית
* מתקיימת הדרכה פרטנית לעובד חדש.
* נמצא תיעוד לקיומה של הדרכה מובנית לכל הצוות.
* מאז הבקרה הקודמת מנהל השרות יצא לשני קורסים מקצועיים .שני הפיזיותרפיסטים יצאו לימי עיון.

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

ציוד טיפולי
* קיים ציוד טיפולי כנדרש בנוהל.

תחומים הטעונים תיקון ושיפור:
כוח אדם
* על כל העובדים המציגים עצמם כפיזיותרפיסטים להיות בעלי תעודת מקצוע תקינה ותקפה מהאגף לרישוי
מקצועות רפואיים במשרד הבריאות.

ארגון השרות
* מומלץ להוציא לפועל את פרויקט ההנעלה לטובת המטופלים ולשמירה על בטיחותם.

אבחון פיזיקלי
* להרחיב את השימוש בכלי הערכה ומדידה בהערכה הראשונה ובהערכות חוזרות.
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תפארת מוריה  -נוף שלומי ) ( 237P1
פקיעין פקיעין
תאריך הבקרה08.02.2016 :

תאריך08.03.2016 :
סימוכין500038978 :

טיפול בקבוצה
* לקיים טיפול בקבוצה בתדירות ובעצימות העונים על מטרות הטיפול שנקבעו במסגרת הטיפול בקבוצה.
* להקפיד על ביצוע טיפול בקבוצה על פי התכנית שנקבעה.

מעקב פיזיקאלי ותיעוד הערכה תקופתית
* בסיום הערכה חוזרת לקבוע מטרות ותכנית טיפול עדכניות בהתאם למצבו של המטופל.

טכנולוגיה לישיבה וניידות
* להמשיך ולהחליף ציוד ישן ובלוי ,בעיקר כסאות ישיבה וכורסאות גריאטריות.
* להעריך מחדש את ישיבת המטופלים בכסאות הגלגלים ולוודא התאמה מיטבית של הכסא והאביזרים הנלווים
לצרכי המטופל.

הדרכה ,השתלמות ותקשורת בין צוותית
* לעודד גם את הפיזיותרפיסטית לצאת לקורסים והשתלמויות מקצועיות בנושאים רלוונטיים לעבודתה במקום.
* על מנהל השרות להשלים קורס על בסיסי בגריאטריה לפיזיותרפיסטים או הכשרה שוות ערך.
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תפארת מוריה  -נוף שלומי ) ( 237P1
פקיעין פקיעין
תאריך הבקרה08.02.2016 :
* ריפוי בעיסוק:

תאריך08.03.2016 :
סימוכין500038978 :

78%

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

תיאור כללי:
שירות הריפוי בעיסוק במוסד עדיין מצוי במגמת התארגנות והתבססות.
התקבלה מרפאה בעיסוק חדשה אשר תשמש כמנהלת השירות במקום.

כוח אדם:
ריפוי בעיסוק :במוסד שתי מרפאות בעיסוק בהן מנהלת השירות .כאמור מנהלת
השירות חדשה במוסד ,הינה בעלת  6שנות וותק מקצועי ,עובדת יומיים בשבוע,
סה"כ  12שעות שבועיות .המרפאה בעיסוק הנוספת צעירה במקצוע ,מועסקת במקום
מזה כשבעה חודשים ,עובדת יום בשבוע  8שעות.
סה"כ בריפוי בעיסוק  20שעות שבועיות.
תעסוקה :במוסד  4מדריכות תעסוקה .שלוש מהן עובדות בשעות הבוקר חמישה ימים
בשבוע והרביעית עובדת בשעות אחה"צ  3ימים בשבוע ובימי שישי בבוקר .המדריכות
בחלקן ותיקות בתחום ובחלקן צעירות בתחום ובמוסד.
סה"כ בתעסוקה  77שעות שבועיות.

החוזקים בעבודת הריפוי בעיסוק:
הערכה בקבלת מטופל  -קבלת מטופל חדש ע"י מרפא/ה בעיסוק
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תפארת מוריה  -נוף שלומי ) ( 237P1
פקיעין פקיעין
תאריך הבקרה08.02.2016 :

תאריך08.03.2016 :
סימוכין500038978 :

* קיימות הערכות לכלל המטופלים .התיעוד למטופלים חדשים בתיק המטופל הרפואי הממוחשב ולוותיקים בתיק
היידני .קיימות תוכניות טיפול התואמות את תוצאות ההערכה.

הערכת מעקב בקבלת מטופל
* קיימות הערכות מעקב הכוללות את כל תחומי הבדיקה הדרושים .התיעוד ברשומה הממוחשבת .קיים עידכון
תוכניות טיפול.

ישום תכנית הטיפול
* קיימת התערבות בתחום התאמת הסדים ,מעקב אחר השימוש בם והדרכת צוות בנושא .הוחל בקיום טיפולים
פרטניים נוספים אך הרצף נקטע בשל השינויים הפרסונליים שהיו לאחרונה.
* בשבועות האחרונים הוחל בקיום קבוצה טיפולית במחלקה לתשושי נפש.

פעילות בתעסוקה
* קיימת הפעלה מידי בוקר בשלושת המחלקות .ההפעלה מתקיימת באופן פרטני וקבוצתי .קיים תיעוד פרטני
ותיעוד של קבוצות הנושא כנדרש.
* לאחרונה התקבלה מדריכת תעסוקה נוספת אשר מקיימת הפעלה  3ימים בשבוע בשעות אחה"צ וכן בימי שישי
בבוקר.

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.

ציוד ואביזרים
* מדריכות התעסוקה בנו ערכות נושא חדשות וערכות נוספות מצויות בתהליך בנייה.
* קיים ציוד עשיר ,מגוון ומותאם להפעלה פרטנית וקבוצתית בתעסוקה.

הדרכה ותקשורת
* מנהל/ת שירות הריפוי בעיסוק והתעסוקה מקיימת ישיבות צוות עם מדריכות התעסוקה לפחות אחת לחודש
כנדרש בנהלים .קיים דיווח כנדרש.
* המרפא/ה בעיסוק משתתפ/ת באופן קבוע בישיבות הצוות הרב מקצועי .עדות לכך קיימת ברישומים.

העשרה ונהלים
* המרפאה בעיסוק שהתקבלה לאחרונה לומדת לתואר שני בריפוי בעיסוק .המרפאה בעיסוק הנוספת מתחילה את
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תפארת מוריה  -נוף שלומי ) ( 237P1
פקיעין פקיעין
תאריך הבקרה08.02.2016 :

תאריך08.03.2016 :
סימוכין500038978 :

הקורס העל בסיסי למרפאים בעיסוק בגריאטריה .אחת ממדריכות התעסוקה נישלחה ע"י המוסד לקורס הבסיסי
למדריכות תעסוקה בגריאטריה .שתי מדריכות עברו קורס זה.
* לאחרונה הוחל בתיכנון ובקיום פרוייקטים מיוחדים .התהליך עדיין בראשיתו.

תחומים הטעונים תיקון ושיפור:
כללי
* חשוב לייצב את השירות .על מנהלת השירות החדשה להמשיך בתהליך אירגון והבניית השירות .להבנות
תהליכים לכתוב נהלים פנימיים ולשפר את התקשורת ושיתופי הפעולה בתוך השירות ועם אנשי הצוות הרב
מקצועי.

ישום תכנית הטיפול
* יש להגדיל את היקף ההתערבות הישירה .לטפל בכל המטופלים הזקוקים לריפוי בעיסוק ,לקיים יותר קבוצות
טיפוליות ולשמור על הרצף הטיפולי.

פעילות בתעסוקה
* ביום הבקרה בשתיים מהמחלקות המטופלים ישבו בחוסר מעש עד השעה עשר .רק בשעה זו החלו מדריכות
התעסוקה לארגנם לצורך התחלת ההפעלה.
* יש להתחיל את ההפעלה בכל המחלקות במועדה )לכל המאוחר בשעה תשע כפי שמופיע גם על לוחות הפעילות
במחלקה( .דחיית הפעילות פוגעת באיכות חיי המטופלים.

תנאים פיזיים וסביבה
* חדר הריפוי בעיסוק קטן וצפוף .מתאים לשמש כמשרד אך איננו מתאים לשמש כמכון ריפוי בעיסוק .יש צורך
בחדר מרווח ,מואר ומאוורר שישמש כמכון ריפוי בעיסוק.

ציוד ואביזרים
* חשוב להוסיף ציוד ואמצעי טיפול לריפוי בעיסוק בהם אמצעים טכנולוגיים מתקדמים .יש להחליף את הטלוויזיה
במחלקה ג' לטלוויזיה שניתן יהיה להתחבר אליה )או לטלוויזיה חכמה( שתאפשר חווית צפייה איכותית ונעימה
יותר.

העשרה ונהלים
* על המרפאות בעיסוק לקיים מפגשי הדרכה והעשרה לצוות המוסד ולמשפחות המטופלים בנושאים הקשורים
לתחומי ההתערבות של הריפוי בעיסוק.
* הפרוייקטים הקיימים הינם בשלבים ראשונים של תיכנון ויישום .חשוב להמשיך בהם ,לפתחם ולהעשירם.
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תפארת מוריה  -נוף שלומי ) ( 237P1
פקיעין פקיעין
תאריך הבקרה08.02.2016 :
* עבודה סוציאלית:

תאריך08.03.2016 :
סימוכין500038978 :

77%

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:
המרחבים החיצוניים מטופחים מאד ומותאמים לצרכי המטופלים ובני המשפחה.
חדרי המטופלים נעימים וביתיים ,אך נטולי אמצעים לשמירה על הפרטיות.

כוח אדם:
עו"ס יחידה במוסד.
בעלת תואר ראשון בעבודה סוציאלית ו 6-שנות ותק מקצועי.ללא הכשרה מקצועית
בתחום הגריאטריה.
החלה עבודתה במוסד לפני כחודשיים וחצי .הגיעה מ"אחוזת מוריה" בשפרעם ,שם
עבדה למעלה משנתיים.
משתתפת בפורום עו"סים מקצועי אזורי.
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תפארת מוריה  -נוף שלומי ) ( 237P1
פקיעין פקיעין
תאריך הבקרה08.02.2016 :

תאריך08.03.2016 :
סימוכין500038978 :

עובדת במשרה מלאה  39 -ש"ש 5 ,ימים בשבוע ,כולל יום אחד אחר הצהריים.
עו"ס קודמת עזבה ב 10/15לאחר חפיפה מסודרת.

החוזקים בעבודת העבודה סוציאלית:
קבלת מטופל והסתגלות
* הקבלה הסוציאלית מפורטת וממצה .מספקת מידע לגבי אורח חייו הקודם של המטופל.
* מעקב אחר הסתגלות המטופל למחלקה מתועד כראוי.

פעילות העו"ס בתחום הקבוצתי והקהילתי
* העו"ס מרכזת את פעילות המתנדבים .בתכנון  -שילוב תלמידים בפעילויות ההתנדבות במוסד.

פעילות העו"ס בנושא "חוק זכויות החולה"
* מתקיים מעקב מובנה ומסודר אחר ביקורי משפחה.העו"ס מדווחת על כך גם בישיבות צוות רב מקצועי.
* העו"ס פועלת למיצוי זכויות בנושא טיפולי שיניים .מתעדת את הפעילות בקלסר ייעודי החל מ.30.12.15-
* העו"ס מבקרת מטופלים המאושפזים בבתי חולים כלליים ,ומתעדת.

עבודת הצוות הרב מקצועי
* תקשורת בין מקצועית מתבצעת באמצעות מייל פנימי.
* העו"ס החלה במיזם "הנעלה נכונה" לשמירת בטיחות המטופל/מניעת נפילות בשיתוף פעולה עם תחום
הפיזיוטרפיה.
* בתכנון :תעודת זהות למטופלים ,בשיתוף פעולה עם תחום ריפוי בעיסוק.
* הדיווחים המקצועיים בדיוני צוות רב מקצועי הינם מורחבים ומפורטים מאד ,ומתייחסים לשינויים במצב המטופל.

ניהול מידע ומעקב  -רשומת מטופל
* הרשומה הסוציאלית עדכנית .מפרטת התייחסות ותהליכי התערבות מקצועיים מול המטופל ובני המשפחה.

שביעות רצון משפחות
* בראיונות עם בני משפחה ומטופלים נמצא כי קיימת שביעות רצון גבוהה מיחס הצוות.

תחומים הטעונים תיקון ושיפור:
קבלת מטופל והסתגלות
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תפארת מוריה  -נוף שלומי ) ( 237P1
פקיעין פקיעין
תאריך הבקרה08.02.2016 :

תאריך08.03.2016 :
סימוכין500038978 :

* יש ליזום קבלת מידע סוציאלי בקליטת מטופל חדש ממסגרת אשפוזית אחרת.

תצפית חדרים ושטחים ציבוריים
* לדאוג להמצאותם ולשימוש באמצעים לשמירה על הפרטיות.

פעילות העו"ס בתחום הקבוצתי והקהילתי
* לחדש פעילות קבוצתית עם מטופלים ועם בני משפחה.

פעילות העו"ס בנושא "חוק זכויות החולה"
* להשלים מיפוי נזקקות למינוי אפוטרופוס לכל המטופלים ,ולתעד תהליכי הטיפול.
* לתעד שימוש בגימלת דמי כיס.
* לקדם הטמעת המינויים ליפויי כח לטיפול רפואי.
* להעלות למודעות את נושא הטיפול באפוטרופסות במסגרת דיוני צוות רב מקצועי.
* למנות אחראי לטיפול בתלונות ולהנגיש מידע זה למטופלים ולמשפחות.

פעילות העו"ס בתחום זקנים נפגעי התעמרות
* על העו"ס ,המתפקדת כרכזת הוועדה המוסדית למניעת התעמרות ,לעבור הכשרה מקצועית בתחום.
* לפעול להטמעת ורענון הנוהל למניעת התעמרות ,ולחדש הדיונים במקרים בהם יש חשד להתעמרות במסגרת
הוועדה שהוקמה.

טיפול בניצולי שואה
* להשלים נתונים המתייחסים למיצוי זכויות בקרב מטופלים ניצולי שואה.
* לקיים פעילות יזומה להעלאת מודעות לצרכים הייחודיים של מטופלים ניצולי שואה.

טיפול תומך במטופל ובמשפחה
* לפתח ולהטמיע עקרונות הטיפול הפליאטיבי לאחר קבלת הכשרה מקצועית מתאימה.

עבודת הצוות הרב מקצועי
* להקפיד על קיום דיוני צוות רב מקצועי במטופלים חדשים בתדירות הנדרשת.
* להשתלב בתכנית העשרה מקצועית לצוות רב מקצועי.
* להקפיד על נוכחות כל הסקטורים בישיבות צוות רב מקצועי.

הבטחת תנאים לעבודת העובד/ת הסוציאלי/ת
* יש לאפשר לעו"ס הכשרה מקצועית בתחום הגריאטריה.

עמוד  26מתוך 35
רח' נח מוזס  ,15תל אביב  -יפו  67442ת.ד.
טלפון 03-6061733 :פקס 03-6061740 :דוא"לYAFIT.ASOR@MOH.HEALTH.GOV.IL :
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תפארת מוריה  -נוף שלומי ) ( 237P1
פקיעין פקיעין
תאריך הבקרה08.02.2016 :

תאריך08.03.2016 :
סימוכין500038978 :

ניהול מידע ומעקב  -רשומת מטופל
* להקפיד על תיעוד תהליכי עבודה מקצועיים כנדרש בהדגש אחרי יישום תכניות טיפול.

הערות לסיכום:
העו"ס בתהליך הכרות עם המטופלים ובני המשפחה.
בעלת נסיון בעבודה בתחום הגריאטריה.
מתבצעת עבודה פרטנית טובה.
ניכרת התייחסות התחלתית להמלצות הבקרה הקודמת.
הכשרה מקצועית מתאימה בתחום הגריאטריה עשויה לסייע בקידום תכנים הנדרשים על
פי נהלי האגף לגריאטריה.
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תפארת מוריה  -נוף שלומי ) ( 237P1
פקיעין פקיעין
תאריך הבקרה08.02.2016 :
* בריאות הסביבה:

תאריך08.03.2016 :
סימוכין500038978 :

87%

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

תיאור כללי:
להלן ממצאי הבקרה:
 .1מערכת מים חמים )דודי מים מחוממים בחשמל( :
א .חל שיפור התנאי התחזוקה והתפעול של המערכת  ,פעולות התחזוקה מתועדות
והבדיקות מבוצעות.
ב .חסר תכנית רשת מים של המוסד.
 .2מזון:
א .המטבח עדיין מופעל כמטבח מבשל )בעבר שימש כמטבח מחמם(  ,חלוקת המטבח
למדורי עבודה אינה ברורה ואינה מאפשרת הפרדה ותזרים עבודה תקני המונע זיהום
צולב -קיים צורך בהשמשת שאר המדורים ותכנון מערך העבודה תקני -מציעים לכם
להתייעץ עם יועץ מזון/מטבחים .בישיבת סיכום נמסר ע"י בעלות המוסד כי
בכוונתם להפוך את המטבח למטבח חלוקה בלבד וכי האוכל יסופק מקייטרינג בעל
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תפארת מוריה  -נוף שלומי ) ( 237P1
פקיעין פקיעין
תאריך הבקרה08.02.2016 :

תאריך08.03.2016 :
סימוכין500038978 :

רישיון יצרן של הרשת עצמה.
ב .חסרים מתקני קירור ע"מ להפריד בין סוגי המזון השונים ,בין היתר חסר מקרר
יעודי להפשרה )הפשרה מתבצעת ,לדברי הטבח ,מחוץ לקירור!( ,מקרר לירקות
גולמיים ,מקרר למזון מוכן וכו'.
ג .נמצא בשר טחון ) 5ק"ג( קפוא אשר פג תוקפו מ -06.02.16-הבשר לא היה
בשימוש ,הושמד ע"י עובדי המוסד.
ד .במטבחי עזר חסרים מקררים תקניים מצויידים במדי טמפ' ,בנוסף במח' תשושי
נפש קרמיקה פגומה בקיר ,נמצאו ארגזי פלסטיק מלוכלכים נמאוד לאחזקת כוסות
שתייה נקיים! ,הארגזים פונוי במיידי.
ה .חדר אוכל מח' תשושי נפש  ,חלק מהכסאות עם כיסוי בד וחלק מתפורר  ,הדבר
אינו מאפשר ביצעו ניקוי וחיטוי בנקל.
ו .חדר אוכל צוות קיימת בעיית אוורור ,חסר מטבחון )כיור ומשטח עבודה(.
 .3מחלקות /חדרי אשפוז:
א .רמת הניקיון במחלקות משביעה רצון ,לא הורגש ריח רע .
ב .חלק מארוניות בסיעודית ג' מתפורר.
ג .מלתחות עובדים ,בעיית אוורור  ,קיימת אסלה שיצאה מכלל שימוש.
ד .חסר מלאי סדינים בחדר פיזיותרפיה.
 .4פינוי פסולת:
א .פסולת רגילה חסר תעלת ניקוז ואמצעי לשטיפה ,שתי מכולות אשפה עולות על
גדותיהן מוחזקות בכניסה למוסד ,מיקום המכולות ותדירות הפינוי אינו תקין.
 .5מערכת אוורור :דרוש אוורור והגברת עוצמת אוורור בהמקלחות.
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תפארת מוריה  -נוף שלומי ) ( 237P1
פקיעין פקיעין
תאריך הבקרה08.02.2016 :
* רוקחות:

תאריך08.03.2016 :
סימוכין500038978 :

97%

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:
כח אדם:
בבית החולים מועסק רוקח בהיקף משרה התואם את דרישות תקן הרוקחים בבתי חולים
סיעודיים .לרשות הרוקח קיים חדר תרופות המצויד במתקנים הנדרשים.
חוזקים:
 .1הוקם לרשות הרוקח חדר שירותי רוקחות מצויד.
 .2יש לרשותו של הרוקח ספרות מקצועית עדכנית.
 .3הרוקח מתעד את ממצאיו בתכנה ממוחשבת ומצויד במחשב אישי.
 .4התרופות מאוחסנות בתנאים נאותים בחדר שירותי רוקחות ובמחלקות.
 .5הרוקח מבצע בקרות במחלקות כנדרש ומתעד את ממצאיו בקלסר הרוקח.
 .6ישנה אספקה סדירה של תרופות למטופלים.
נקודות לשיפור:
 .1יש להמשיך ולנהל יומן התערבויות לטיפול התרופתי עבור כלל המטופלים במוסד
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תפארת מוריה  -נוף שלומי ) ( 237P1
פקיעין פקיעין
תאריך הבקרה08.02.2016 :

תאריך08.03.2016 :
סימוכין500038978 :

ולדאוג לשיתוף פעולה עם הצוות המקצועי.
 .2יש לרכוש אוגרי טמפרטורה עבור המקררים בכל המחלקות.

הערות לסיכום:
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סיכום תחזוקה :
חוזקים:
 .1חצר בית החולים גדולה ,יפה ומטופחת ומאובזרת בריהוט גן חדש.
 .2ניבנתה חצר חדשה לתשושי נפש ,הגדר הוגבהה ,הוכנס ריהוט גן חדש ,הותקנו
פרגולות חדשות.
 .3נקנו כיסאות גלגלים חדשים.
 . 4הוחלפו כל המצעים בחדרי המאושפזים.
 .5כל מגבות הרחצה הוחלפו בחדשים.
 .6נקנו כ 20-מיטות חדשות.
הנחיות לשיפור ותיקון:
בטיחות:
 .1יש לתקן לחצן מצוקה במקרר.
 .2יש להשלים כמויות אוכל לשעת חרום על פי הנהלים.
 .3יש להשלים ציוד כיבוי אש בארונות כיבוי האש.
 .4יש לסגור ארון חשמל חשוף במטבחון מחלקה ג'.
 .5יש לסגור נקודות חשמל בחדר .C8
תחזוקה:
 .1יש לתקן יניקת אוויר בחלק מחדרי השירותים.
 .2יש לתקן מרכזיית אחות חולה במחלקה סיעודית ג'.
 .3יש לשפץ חלק מדלתות הכניסה של החדרים במחלקות.
 .4יש להוציא מיטה רביעית מחדר . C8
 .5יש להוציא את המיטה השלישית בחדרים .B3, B4,B7,B11

עמוד  32מתוך 35
רח' נח מוזס  ,15תל אביב  -יפו  67442ת.ד.
טלפון 03-6061733 :פקס 03-6061740 :דוא"לYAFIT.ASOR@MOH.HEALTH.GOV.IL :

האגף לגריאטריה

תפארת מוריה  -נוף שלומי ) ( 237P1
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נספח ג'
תקן מול מצבה  -כוח אדם מקצועי  -רפואה סיעוד ומקצועות הבריאות
ל 102 -מיטות ברישוי ול 104-מיטות בפועל

רופא/ה
אח/ות
אח/ות מעשי/ת
אח/ות מוסמכ/ת
אח/ות ראשי/ת
כח עזר
עובד/ת סוציאלי/ת
פיזיותרפיסט/ית
מרפא/ה בעיסוק
מדריכ/ת תעסוקה
דיאטנ/ית
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

1.42
17.28
0.00
17.28
1.00
33.43
1.02
1.42
0.51
1.50
0.51
8.78
11.33

1.30
15.09
0.00
15.09
1.00
30.99
1.09
1.43
0.55
2.11
0.55
9.90
12.00

-0.11
-2.18

-8.31
-12.63

-2.18
0.00
-2.43
0.07
0.01
0.04
0.61
0.04
1.12
0.67

-12.63
0.00
-7.28
7.03
1.06
7.84
41.16
7.84
12.75
5.91

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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תפארת מוריה  -נוף שלומי ) ( 237P1
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נספח ג'
תקן מול מצבה  -כוח אדם מנהלי ומשקי
ל 102 -מיטות ברישוי ול 104-מיטות בפועל

מנהל/ת
אדמיניסטרטיבי
אב בית/מנהל משק
עובד/ת אחזקה
מחסנאי
טבח/ית ראשי/ת
עובד/ת מטבח
עובד/ת ניקיון
משגיח כשרות
חצרן/גנן
מזכירה

6
6

תקן כוח אדם
נדרש מינימלי
ברוטו

כוח אדם בפועל
ברוטו

פער

פער באחוזים

0.91

1.00

0.09

9.89

0.91
0.70
0.70
0.91
2.80
4.50
0.47
0.25
0.91

1.00
1.00
0.00
1.00
3.00
5.00
0.55
0.50
1.00

0.09
0.30
-0.70
0.09
0.20
0.50
0.08
0.25
0.09

9.89
42.85
-100.00
9.89
7.14
11.11
17.02
100.00
9.89

 6בישול עצמי  -מלא
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נספח ד '
רמת איכות הטיפול
 0.00:מתאריך 26.08.2015:
ניקוד אחרון לפי בקרה אחרונה
28.50
ניקוד מותאם אחרון לפי בקרה אחרונה :
שיוך לפרוגרמה חדשה על פי הצהרת המוסד :
זמן הרישוי טרם הבקרה הנוכחית  6 :חודשים תאריך סיום הרשיון 01.08.2016 :
התאמת המחלקה לתשושי נפש לתנאי המכרז:כן
תאריך הבקרה 08.02.2016 :
התאמת המחלקה לתשושי נפש לתנאי המכרז לפי הבקרה הנוכחית  :לא

ניקוד

אמות מידה לרמת איכות הטיפול
סכום ציוני הבקרה

7.50

בריאות הסביבה

4.00

שיעור אחיות עם קורס על בסיסי בגריאטריה

0.00

שיעור אחיות עם תואר אקדמי

2.00

קורסים\עדכון ידע לצוות

0.00

חת"ש צוות בין  8-24שעות שנתיות

0.00

חת"ש צוות מעל  24שעות שנתיות

0.00

מומחיות רופא הבית

0.00

יועצים

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(

21.50
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