גירסה 00001:
תאריך ראשון הפצה לאינטרנט18.08.2016 :
תאריך אחרון הפצה לאינטרנט18.08.2016 :

דו"ח בקרה מיום 25.07.2016
במוסד :תפארת מוריה  -נוף שלומי
בישוב :פקיעין ,מחוז צפון

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

האגף לגריאטריה

תאריך17.08.2016 :

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

סימוכין500039185 :

ד"ר נכבד/ה,
הנדון :סיכום הבקרה ב"תפארת מוריה  -נוף שלומי" מיום 25.07.2016
מצ"ב דו"ח הבקרה שנערכה במוסדכם ,ביום .25.07.2016
המנהל הרפואי מתבקש להעביר עותק מדו"ח זה לחברי הנהלת בית החולים הסיעודי-גריאטרי )למנהל
האדמיניסטרטיבי ולמנהלת הסיעוד-אחות ראשית(.
המנהל האדמיניסטרטיבי מתבקש להודיע ללשכת הבריאות המחוזית )גריאטר המחוז( ,בצירוף העתק לרופא
המחוז/נפה ולאגף לגריאטריה ,במייל  ,PNIOT.GERIATRYA@MOH.GOV.ILעל ביצוע תיקון התחומים
הטעונים שיפור מיידי וצפי לתיקון שאר התחומים הטעונים שיפור ,וזאת תוך חודש ימים מעת קבלת דו"ח זה,
תוך התייחסות מפורטת לממצאי הבקרה עפ"י סדר התחומים המצוין בדו"ח עצמו.
בברכה,
ד"ר 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  ,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.
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דו"ח הבקרה
תאריך17.08.2016 :
תפארת מוריה  -נוף שלומי ) ( 237P1
פקיעין פקיעין
תאריך הבקרה25.07.2016 :

סימוכין500039185 :

.1

בתאריך  25.07.2016נערכה בקרה לפני חידוש רישוי ,בבי"ח הגריאטרי ,ע"י צוות מטה-אגף גריאטריה.
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 בוטארה מאיה ,רופאה אחראית בקרה במוסדות גריאטריה.
* רפואה
* טיפול סיעודי

-

ד"ר רובינשטיין דורית ,אחות מפקחת ארצית אגף הגריאטריה.

* תזונה

-

גברת יצחקי דורית ,מרכזת תחום בקרה אגף הגריאטריה.

* פיזיותרפיה

-

גברת ענת צח ,מרכזת תחום בקרה אגף הגריאטריה.

* ריפוי בעיסוק

-

מר פרנסוא עג'אג' ,מרפא בעיסוק.

* עבודה סוציאלית

-

גברת אורלין ניצה ,מרכזת תחום בקרה אגף הגריאטריה.

* תחזוקה

-

מר פרקש חיים ,מרכז תחום בקרה אגף הגריאטריה.

* בריאות הסביבה

-

מר רודשטיין גריגורי ,סגן מפקח ארצי לבריאות הסביבה.

* רוקחות

-

גברת ד"ר עולא סאדר-מזבר ,מרכזת תחום בקרה.

כללי:
בית חולים "נוף שלומי" מנוהל ע"י רשת "מוריה" מזה שנה .מאז הבקרה הקודמת
שנערכה לפני כחצי שנה חלו שינויים בתהליכי עבודה רוחביים וניכר שיפור
במרבית התחומים .בבית החולים מתקיימים תהליכים למניעת זיהומים ,אך יש לפעול
על פי נהלי האגף לגריאטריה בנושא חיסון עובדים .כמו כן יש להמשיך ולקדם
תהליכי עבודה מקצועיים ורב מקצועיים ,על פי ההנחיות בהמשך הדו"ח .לבית
החולים יש אישור כיבוי אש עד לתאריך .2.9.16
לבית החולים יש תעודת כשרות.
לבי"ח רישיון ל 102 -מיטות מהן:
סה"כ מיטות במח' סיעודיות72 :
סה"כ מיטות במח' תשושי נפש30 :
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תאריך17.08.2016 :

תפארת מוריה  -נוף שלומי ) ( 237P1
פקיעין פקיעין
תאריך הבקרה25.07.2016 :

סימוכין500039185 :

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
32
36
35
36
30
30
97
102

מס'
סיעודיים

מס'
תשושי
נפש

מס'
סיעודי
מורכב

בבי"ח
מס'
מס'
שיקומים תשושים כללי

32
35
67

30
30

0

0

סה"כ שהו במחלקות  97מאושפזים בפועל.
להלן תמהיל המאושפזים לפי הגורמים המממנים הבאים:
 81מטופלים במימון משרד הבריאות.
 10מטופלים במימון פרטי.
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תפארת מוריה  -נוף שלומי ) ( 237P1
פקיעין פקיעין
תאריך הבקרה25.07.2016 :

תאריך17.08.2016 :
סימוכין500039185 :

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 הבקרה25.07.2016 :

תאריך17.08.2016 :
סימוכין500039185 :
נספח א'

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

)(5
כ.טוב מאוד
87-93

רפואה

)(4
טוב
80-86
X

סיעוד

X

תזונה

X

פיזיותרפיה

X

ריפוי בעיסוק

X

עבודה סוציאלית

X

בריאות הסביבה

X

רוקחות

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

X
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תפארת מוריה  -נוף שלומי ) ( 237P1
פקיעין פקיעין
תאריך הבקרה25.07.2016 :

תאריך17.08.2016 :
סימוכין500039185 :

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

* רפואה84% :
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:
המנהלת הרפואית ושני רופאי הבית נכחו בבקרה .הבקרה נערכה על סמך שיחה עם
הרופאים ובדיקת רשומות רפואיות.

כוח אדם:
המנהלת הרפואית הינה מומחית בגריאטריה ,מועסקת במוסד כשנה .המנהלת הרפואית
מגיעה למוסד באופן קבוע פעם בשבוע בימי שישי ולסירוגין באמצע השבוע על פי
דרישה .עובדת בממוצע  4-5שעות בשבוע ובודקת את המטופלים המופנים אליה .רופא
הבית אשר אחראי על מחלקות סיעודיות )ב' ו -ג'( הינו רופא ותיק ,עבד מעל 30
שנים כרופא משפחה .מועסק במוסד שנה ,עובד  40שעות בשבוע .בנוסף ב 4-חודשים
האחרונים עובד רופא צעיר ,אשר אחראי על המחלקה לתשושי נפש ,עובד  20שעות
בשבוע .המנהלת הרפואית היא שמבצעת יעוצים גריאטריים .ייעוצים מתועדים
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תפארת מוריה  -נוף שלומי ) ( 237P1
פקיעין פקיעין
תאריך הבקרה25.07.2016 :

תאריך17.08.2016 :
סימוכין500039185 :

ברשומה רפואית ממוחשבת .אין הסדר יועץ קבוע בתחום אחר .קלינאי תקשורת עובד
 12שעות בחודש.

החוזקים בעבודת הרפואה:
כללי
* רשומה רפואית מתועדת בתוכנה ממוחשבת.
* בבקרה הנוכחית מורגש שיפור בתהליכי עבודה במוסד.

עבודת המנהל הרפואי
* המנהלת הרפואית הינה מומחית בגריאטריה.
* המנהלת הרפואית עברה קורס רפואה פליאטיבית.

רופא בית
* רופאי הבית מקפידים לציין רגישות לתרופות ברשומת קבלה רפואית.

מעקב רפואי שוטף
* רופאי הבית מקפידים לתעד נשאות חיידקים עמידים ברשימת אבחנות.
* רופא הבית האחראי על מחלקות סיעודיות מקפיד לתעד את המעקב אחר התקדמות הטיפול בפצע לחץ כנדרש.

רפואה מונעת ורפואה פליאטיבית
* במוסד התחילו לעבוד על בניית תכנית טיפול פליאטיבי במעורבות הצוות הרפואי.

תחומים הטעונים תיקון ושיפור:
עבודת המנהל הרפואי
* יש להקפיד על השתתפות רופאי הבית בקורסים ובהשתלמויות בתחום גריאטריה.
* על המנהלת הרפואית לראות את המטופל לפני הגעתו לאשפוז או עם הגעתו למוסד .סימוכין :נוהל אגף
לגריאטריה  1.2.1סעיף מס' .4.2
* יש להקפיד על דיווח שוטף ללשכת הבריאות המפקחת על כל המטופלים עם פצעי לחץ בדרגה מעל  IIבעיתוי
הנכון .סימוכין :נוהל האגף לגריאטריה מס' .0.6.2
* באחריות המנהל הרפואי לוודא שהמעקב הרפואי השוטף מתבצע על פי נוהל האגף לגריאטריה מס' .1.2.2

קשר עם משפחות
* בשיחות תיאום ציפיות עם המטופל או בני משפחתו יש להקפיד לדון בנוגע להנחיות מקדימות למצבי משבר
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תפארת מוריה  -נוף שלומי ) ( 237P1
פקיעין פקיעין
תאריך הבקרה25.07.2016 :

תאריך17.08.2016 :
סימוכין500039185 :

והנחיות בנוגע לסוף החיים.

רופא בית
* יש להכיר ולהקפיד ליישם נהלי רוחב של האגף לגריאטריה.

איכות הרשומה בקבלה הרפואית של המטופל
* בהערכה קוגניטיבית ,נפשית ותפקודית יש להקפיד על שימוש בכלים מובנים ומקובלים )כגוןMMSE,GDS ,
 KAZוכו'( בהתאם לנוהל האגף לגריאטריה מס'  1.2.1סעיפים  3.7ו 3.8 ,6.4.2 -ו 3.9 ,6.4.3 -ו.6.4.1 -
* יש להקפיד על תיעוד פענוח של תרשים  EKGבגיליונות של מטופלים ,בהתאם לנוהל  1.3.2סעיף . 6.2.1

הוראות רפואיות והוראות למתן תרופות
* יש להקפיד לתעד ברשומת הקבלה הרפואית אנמנזה רפואית מלאה ,על פי נוהל האגף לגריאטריה מס' 1.2.1
סעיף .6.1
* לכל מטופל עם ריבוי תרופות יש לנמק צורך בתרופות במעקב רפואי שוטף או בסיכום בדיקות תקופתיות יזומות.
סימוכין :נוהל האגף לגריאטריה מס'  1.3.1סעיף .5.4.2
* מומלץ להפנות מטופל עם "ריבוי תרופות" לייעוץ גריאטרי .נוהל אגף לגריאטריה  1.3.1סעיף מס' .5.4.3

בדיקה תקופתית אחת ל  3 -חודשים
* יש לבצע בדיקה רפואית תקופתית יזומה ראשונה תוך  30יום מקבלת המטופל .סימוכין :נוהל האגף לגריאטריה
 1.2.3סעיף .5.3
* יש להקפיד לערוך בדיקה יזומה תוך  30ימים לאחר קבלה מאשפוז חריף .סימוכין :נוהל אגף לגריאטריה 1.2.3
סעיף מס' .5.4
* בבדיקה תקופתית יזומה יש להקפיד להתייחס לשינויים ולקיים דיון על כל בעיה בריאותית ,נפשית ,קוגניטיבית
ותפקודית בנפרד ולבנות תכנית טיפול עדכנית בהתאם .סימוכין :נוהל אגף לגריאטריה  1.2.3סעיף מס' .5

פעילות צוות רב מקצועי במחלקה
* בישיבות צוות רב-מקצועי יש לקיים דיון מקיף תוך ראיה גריאטרית כוללנית ולבנות תכנית טיפול בהתאם ולהקפיד
על מעקב אחרי יישום החלטות אשר התקבלו בישיבת צוות קודמת .סימוכין :נוהל אגף לגריאטריה .0.4.5

רפואה מונעת ורפואה פליאטיבית
* באחריות הנהלת המוסד לוודא מצב חיסונים לכל העובדים במוסד .סימוכין :נוהל אגף לגריאטריה .0.4.5
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* טיפול סיעודי:
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82%

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:
מאז יוני  2015הבית פועל באחריות צוות תפארת מוריה .במוסד אח ראשי חדש
כארבעה חודשים ,עם ידע וניסיון בגריאטריה .דווח ע"י צוות המוסד ,האח הראשי
והמנהלת האדמנסטרטיבית כי מאז הבקרה הקודמת בפברואר  , 2016חלו שינויים
באיכות העבודה הסעודית .בוצע הליך של עדכון נהלים ,אך חלקם עדיין אינם
עומדים בדרישות וחלקם לא תואמים את נהלי משרד הבריאות .כמו כן ,יש מספר
נהלים חסרים ואחרים שיש עדיין לעדכן .האח הראשי נאמן נושא במניעת זיהומים
ואח אחראי סעודית ב )ג' על פי המוסד( נאמן נושא בכאב .כרגע אין במוסד נשאי
חיידקים עמידים .רצוי לקדם מינוי נאמני נושא בתחומים נוספים ולשלוח אותם
להכשרה תואמת .רוב התצפיות במניעת זיהומים ,המעקבים וההדרכות בכאב ,בוצעו
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תפארת מוריה  -נוף שלומי ) ( 237P1
פקיעין פקיעין
תאריך הבקרה25.07.2016 :

תאריך17.08.2016 :
סימוכין500039185 :

במהלך החודשיים האחרונים ועד כה באף אחד מהתחומים אין עיבוד נתונים .במעמד
יום הבקרה ,דווח על השיפור בהתנהלות המוסד בכללותו ובהערכות מחדש של הצוות
הניהולי בסיעוד .נמצא כי בחלק מהתחומים הטעונים שיפור הבעיה טופלה בחלק
מהמחלקות ,בחלקן טופלה חלקית ,ובחלקן הבעיה עדיין קיימת .יש לפעול בנמרצות
לשיפור העשייה הסיעודית בכל מחלקות המוסד.

כוח אדם:
 .1על פי סידורי עבודה נמצא כי בתאריך  28.06.16נכח בלילה אח אחד בלבד
במקום  3כנדרש .איתו עבדו בסה"כ  3מטפלים בכל המחלקות יחדיו .יש לוודא כי
בכל מחלקה במשמרת לילה יהיה אח.
 .2גם בימי חג יש לוודא כי המחלקות מאויישות כנדרש בכוח אדם.
 .3במחלקה סיעודית א' )ב' ע"פ המוסד( יש ריבוי משמרות כפולות בקרב כוחות
העזר .יש להימנע מכך ככל שניתן.
 .5יש להקפיד על צוות קבוע בכל מחלקה של אחים ואחיות וכוחות עזר.
אחיות :בכל המחלקות ע"פ התקינה הנדרשת.
המטפלים :יש לחלק את מספר כוחות העזר במחלקות השונות כך שלא יווצר חוסר
בתשושי נפש.
יש להפחית את מספר המשמרות הכפולות של כוחות העזר למינימום האפשרי.

החוזקים בעבודת הטיפול סיעודי:
כללי
* אח ראשי חדש ,חדור מוטיבציה ויוזמה לשיפור איכות העשייה יחד עם שיתוף של כלל הצוות הסעודי ומנהלת
האדמניסטרטיבית של המוסד שמצויה בחופשת לידה.
* הבית קשור לרשת מוריה המעורבת ושותפ בתהליך "ההבראה" של המוסד .לאחר הבקרה האחרונה של האגף
לגריאטריה ,גייסה אנשי מקצוע חדשים וכן שלחה צוותי ייעוץ והדרכה במקצועות הבריאות השונים.
* נרכש ציוד לניוד מטופלים כגון כסאות גלגלים תואמים את צורכי המטופלים וכן שולחנות חדשים לחדרי האוכל
והפעילות התואמים לגובהם של כסאות גלגלים.

הפרשות
* פרוייקט טיפול בעצירות בשיתוף הדיאטנית ,פיזיוטרפיה והסיעוד שהחל כשבועיים לפני בקרה קודמת ,קיבל
תפנית ושונה המתכון התזונתי להפעלת המעיים ונמצא כרגע בשלב של פיילוט במחלקה לתשושי נפש.
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היגיינה אישית ולבוש
* פרוייקט הנעלה בטוחה ,בפיילוט במחלקה לתשושי נפש.

תחומים הטעונים תיקון ושיפור:
כללי
* יש לפעול לקדום נושא הטיפול הפליאטיבי התואם את פרופיל המטופלים המאושפזים במחלקות הסעודיות.
* שחרור מטופל  -בשליחת מטופל לאשפוז או למיון בשל חבלה כמו נפילה יש לצרף מכתב סיכום סיעודי בנוסף
למכתב הרפואי.
* חיסון עובדים  -יש לוודא כי כל צוות העובדים במוסד יהיה מחוסן כנדרש ע"פ הוראות משרד הבריאות.

אומדן סיעודי ורישום אנמנזה
* בקבלה סיעודית יש להקפיד על ביצוע קבלה מלאה הכוללת אבחנות ,הרגלים .יש להרחיב את התיעוד ולעדכן את
נושא תיאום הציפיות הן אצל מטופלים חדשים והן אצל מטופלים ותיקים במוסד )הערה חוזרת(.

תכנית טיפול בקבלה לאשפוז
* יש לעדכן את תכנית הטיפול הסיעודית בהתאם לשינויים החלים במצבם הבריאותי והתפקודי של המטופלים כמו
מטופל שחזר מאשפוז פעיל בביה"ח מעבר לביצוע אומדנים חוזרים והערכה תפקודית )הערה מבקרות קודמות(.

מעקב סיעודי
* יש להקפיד לעקוב ולדווח באופן רציף אחר מטופלים שמצבם לא יציב ,כמו מטופלים החוזרים מאשפוז ,מטופלים
המקבלים טיפול קבוע נגד כאבים ועדיין מתלוננים על כאב )ראו הערות מבקרות קודמות(.
* יש להקפיד על ביצוע עדכון מצב המטופל אחת לשבוע אצל מטופלים יציבים.

הבטחת הסביבה
* יש לתעד ולדווח כל אירוע חריג ולהקפיד ליידע את המשפחה בזמן  ,גם בקבלת החלטה על הגבלה פיזית של
מטופל )ראו הערות מבקרות קודמות(.

תקשורת
* יש לפעול לשיפור ערוצי התקשורת וההנגשה הלשונית הן למטופלים והן למטפלים בכל ההיררכיה הטיפולית,
שהעברית אינה שפת אם שלהם.
* ישיבות צוות רב מקצועי  -יש להרחיב בתיעוד הדיונים ,לדאוג לאינטגרציה של המידע שדווח על ידי כל איש מקצוע
לכדי תוכניות טיפול עם חלוקת האחריות ליישומן ומעקב אחר היישום בשטח )ראו הערות מבקרות קודמות(.
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פקיעין פקיעין
תאריך הבקרה25.07.2016 :

תאריך17.08.2016 :
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קשר עם המשפחה
* יש לתעד בהרחבה את המפגשים עם בני המשפחה ,לציין את מטרת הפגישה ,הגורם שנכח בפגישה והנושאים
שנדונו כמו  :החלטה על שינוי בטיפול תרופתי או הגבלה ,אירוע חריג ועוד )הערה חוזרת מבקרות קודמות(.

עדכון מקצועי
* יש לדאוג לבדיקה ,כתיבה וארגון מחדש של כל נוהלי המוסד כולל אלו שכבר עודכנו מבקרה קודמת ,חלקם לא
עומדים בדרישה של כתיבת נוהל )טיפול בכאב( וחלקם אינם תואמים את הנחיות משרד הבריאות )הזנה במזרק(.
* יש לבצע תהליכי הטמעה של הנהלים בקרב העובדים כחלק מההדרכה הכוללנית במוסד ,כמו הטמעה של נוהל
מניעת כאב ועוד )ראו הערות מבקרות קודמות(.

טיפול בכאב
* יש להטמיע בקרב הצוות את חשיבות ביצוע מעקב שוטף ותיעוד אומדן כאב כנדרש ,אצל מטופלים כאובים
המקבלים טיפול חד פעמי ואלו המקבלים טיפול קבוע ולעקוב אחר השפעת הטיפול תוך זמן סביר.
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85%

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 המבשל את כל הארוחות על פי תפריט שבועי שנבנה ואושר ע"י
דיאטנית ביה"ח .המזון מגיע למחלקות בעגלות חימום.

כוח אדם:
דיאטנית בעלת ותק וניסיון מקצועי בתחום הגריאטריה .עובדת כחצי שנה בביה"ח,
 3ימים בשבוע ,סה"כ  20ש"ש.
במהלך תקופת עבודתה פועלת לשיקום המערך התזונתי בביה"ח ובניית תשתית
מקצועית.
תוספת שעות בשלב זה ,תקדם ותזרז את התהליך.

החוזקים בעבודת התזונה:
כללי
* הדיאטנית פועלת בהתאם לתוכנית עבודה על פי סדרי עדיפויות ,ובשלב זה עסקה בעיקר בשיקום ובניית תשתית
המערכתית בתחום המזון והתזונה .ניכרת התקדמות משמעותית בתחומים אלו ,בהשוואה לבקרה הקודמת לפני
כחצי שנה .ישר כח.
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הגשת ארוחות צהריים  -תצפית
* שיפור משמעותי בנראות ובאוירה בחדרי האוכל בזמן הארוחה .יש להמשיך ולשמר.

תחומים הטעונים תיקון ושיפור:
איכות ובטיחות המזון
* רצוי לקדם בישול ביתי של המנות המורכבות )א.ערב( וקונדיטוריה .יש להרחיב מגוון "מזונות שאינם שגרתיים"
)נוהל  ,5.0.2סעיף .(4.3
* תהליכי עבודה עם המטבח/מערך ההזנה ,נמצאים בשלב מתקדם.
* הדיאטנית נמצאת בתהליך מתקדם של בניית אסופת מתכונים מחושבת ועדכון חישוב הרכב תזונתי של התפריט
השבועי.
* סיכום ביקור דיאטנית בארוחת ערב לא מבוצע בתדירות הנדרשת.

בדיקת התפריט השבועי  -רישום מול יישום
* התאמת מרקמי פירות :הומלץ בשיתוף קלינאי תקשורת להסמיך פירות טחונים כגון אבטיח ,שהינו בעל מרקם
נוזלי מידי לחלק מהמטופלים.
* המנה המורכבת בארוחת ערב ,לא מתאימה בחלק מהמקרים למרקם רך )למשל ,בורקס( ,יש להתאים את
התפריט לפי המרקמים הנדרשים.

רשומות מחלקתיות
* הדרכת צוותים שונים בתחומים הרלוונטים בתזונה  -נמצא בתחילת תהליך .יש להמשיך ולקדם הנושא.
* הדיאטנית החלה לאחרונה להתפנות להשתתפות מלאה בישיבות צוות רב מקצועי ,ולצמצם את הפערים שנוצרו
בעבר .יש להמשיך בתהליך.

התנהלות הטיפול התזונתי מטופל חדש  -תיעוד ברשומה התזונתית
* לא מבוצעים רישומי מזון ע"י הצוות הסיעודי לכן לא מתאפשר חישוב הצריכה התזונתית של מטופל חדש וסיכום
מצב תזונתי מלא תוך חודש מקבלתו .הדיאטנית החלה בתהליך הדרכת הצוות לביצוע רישום המזון בתוך התוכנה.

התנהלות הטיפול התזונתי מטופל במצב תזונתי לא תקין  -תיעוד ומעקב
* בשלב של צמצום פערים בתחום זה .יש להמשיך ולקדם תחום זה.

יישום והלימה
* נוצר פער בעבר בביצוע מעקב תזונתי בתדירות המתבקשת ,כעת במגמת שיפור וצימצום הפערים.

הערות לסיכום:
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תפארת מוריה  -נוף שלומי ) ( 237P1
פקיעין פקיעין
תאריך הבקרה25.07.2016 :

תאריך17.08.2016 :
סימוכין500039185 :

במהלך חצי השנה שחלפה ,הדיאטנית פעלה בהתאם לתוכנית עבודה על פי סדרי
עדיפויות ,ובשלב זה עסקה בעיקר בשיקום ובניית התשתית המערכתית בתחום המזון
והתזונה .יש לציין את ההתקדמות בתחום זה בהשוואה לבקרה הקודמת .ההנהלה
השכילה לקלוט דיאטנית בעלת ניסיון מקצועי ומערכתי רב ,מה שהוכיח את עצמו
בבניית תהליכי עבודה בתחום התזונה ,יישום והטמעה ,ביעילות מירבית ובזמן
קצר .כדי לקדם ולזרז את תהליכי שיקום השירות התזונתי המוסדי וצמצום פערים
שנוצרו בעבר ,רצוי לגבות את הדיאטנית בתוספת שעות ,ומתן סיוע וגיבוי
הנדרשים מההנהלה.

עמוד  16מתוך 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 הבקרה25.07.2016 :
* פיזיותרפיה:

תאריך17.08.2016 :
סימוכין500039185 :

92%

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 שלושה פיזיותרפיסטים ,תקן כוח האדם מלא.
השרות ניתן שישה ימים בשבוע ,בימים א'-ו' בשעות הבוקר וביום ד' גם אחר
הצהריים.
מנהל השרות ופיזיותרפיסטית נוספת ,אחראית מחלקה ,עובדים כל אחד חמישה ימים
בשבוע.
פיזיותרפיסט נוסף המוגדר כפיזיותרפיסט מחוזי של הרשת ,מגיע פעמיים בשבוע
ליומיים רצופים ,לפיקוח על השרות.

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

פרופיל המטופלים במוסד
* מרבית המאושפזים מקבלים טיפול פרטני ו/או טיפול בקבוצה.
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תפארת מוריה  -נוף שלומי ) ( 237P1
פקיעין פקיעין
תאריך הבקרה25.07.2016 :

תאריך17.08.2016 :
סימוכין500039185 :

ארגון השרות
* השרות מאורגן בצורה יעילה ומסודרת .העבודה מתנהלת על פי תוכנית עבודה שבועית ,ידועה מראש.
* ישיבת צוות הפיזיותרפיה מתקימת אחת לחודש בנוכחות כל הפיזיותרפיסטים.
* התקשורת בצוות מתועדת במחברת קשר.

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

מעקב פיזיקאלי ותיעוד הערכה תקופתית
* הערכה חוזרת בפיזיותרפיה מתקיימת במועד ומתועדת ברשומת המטופל כנדרש.

טכנולוגיה לישיבה וניידות
* לאחרונה נרכש ציוד לישיבה הכולל שני כסאות גלגלים  ,TISשלוש כורסאות גריאטריות ומגוון כסאות גלגלים.
* הציוד לישיבה וניידות מגוון ומרבית המאושפזים יושבים בנוחות ובבטיחות.

הדרכה ,השתלמות ותקשורת בין צוותית
* מתקיימות הדרכות לעובד חדש ,מתועדות כנדרש.
* מתקיימת הדרכה מובנית לכל הצוות.
* מאז הבקרה הקודמת ,מנהל השירות סיים שני קורסים מקצועיים.

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

תחומים הטעונים תיקון ושיפור:
אבחון פיזיקלי
* לתעד את הנתונים האישיים ותפקודו הקודם של המטופל לפני קבלתו לבית החולים.

טיפול בקבוצה
* לבחור מטופלים לטיפול בקבוצה לפי מדדים מובנים ומוגדרים.

מעקב פיזיקאלי ותיעוד הערכה תקופתית
* להרחיב את השימוש בכלי הערכה ולתעד אותם כנדרש.

הדרכה ,השתלמות ותקשורת בין צוותית
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תפארת מוריה  -נוף שלומי ) ( 237P1
פקיעין פקיעין
תאריך הבקרה25.07.2016 :

תאריך17.08.2016 :
סימוכין500039185 :

* לאפשר לפיזיותרפיסטית הנוספת לצאת לקורסים הרלוונטים לעבודתה במקום.
* על מנהל השרות להשלים קורס על בסיסי בגריאטריה או קורס אחר מקביל בגריאטריה.
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האגף לגריאטריה

תפארת מוריה  -נוף שלומי ) ( 237P1
פקיעין פקיעין
תאריך הבקרה25.07.2016 :
* ריפוי בעיסוק:

תאריך17.08.2016 :
סימוכין500039185 :

91%

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:
רפוי בעיסוק :במוסד שתי מרפאות בעיסוק ובהן מנהלת השירות .מנהלת השירות
הינה בעלת  6שנות וותק מקצועי ,התחילה לעבוד במוסד לפני כחצי שנה .מנהלת
השרות עובדת יומיים בשבוע ,סה''כ 14 -שעות שבועיות .המרפאה בעיסוק הנוספת
צעירה במקצוע ,מועסקת במקום מזה שנה ,עובדת  8שעות שבועיות .סה''כ 22 -
ש''ש.
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 84
שעות שבועיות.

החוזקים בעבודת הריפוי בעיסוק:
כללי
* מאז הבקרה הקודמת ניכרת התיצבות של שירות הריפוי בעיסוק והתעסוקה .ניכרת השקעה של מנהלת שרות
הרפוי בעיסוק ושל ההנהלה ביישום הערות מבקרה קודמת.

הערכה בקבלת מטופל  -קבלת מטופל חדש ע"י מרפא/ה בעיסוק
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תפארת מוריה  -נוף שלומי ) ( 237P1
פקיעין פקיעין
תאריך הבקרה25.07.2016 :

תאריך17.08.2016 :
סימוכין500039185 :

* ההערכה מתבצעת כנדרש .כוללת אבחון מוטורי וסנסורי ,אבחון קוגניטיבי והערכת .A.D.L

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

ישום תכנית הטיפול
* מתקיימת קבוצה טיפולית במחלקה לתשושי נפש,טיפולים פרטניים במחלקות הסיעודיות ותשושי הנפש .קיימת
התערבות בתחום התאמת סדים וכלי עזר באכילה והדרכת מדריכות התעסוקה ,והדרכת צוות מטפל.

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

פעילות בתעסוקה
* שירות התעסוקה פרוס על כל ימי השבוע בשעות הבוקר ושלושה ימים אחרי הצהריים.
* תוכנית הפעילות מגוונת ומתבצעת באופן קבוצתי ופרטני וכוללת תנועה ,אקטואליה ,משחקים קוגניטיביים ,יצירה
ועוד.
* מתקיימת הפעלה של קבוצות נושא אחת לשבוע כנדרש.

תנאים פיזיים וסביבה
* שירות הריפוי בעיסוק עם מדריכות התעסוקה הנגישו את לוחות הפעילות מבחינה תרבותית.
* מנהלת השירות השקיעה מאמץ רב בבניית מכון לריפוי בעיסוק ודאגה לאבזר אותו לפי הצורך הטיפולי.
* כיום קיים במוסד מכון לריפוי בעיסוק מרווח ומאובזר המשמש לצרכי ביצוע ההתערבויות .בנוסף יש חדר המשמש
כמשרד.
* 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.
* קיימים ארונות או פתרונות אחסון באזור הפעילות.

ציוד ואביזרים
* במוסד יש טאבלטים לשמוש במחלקות ,וגם במכון הריפוי בעיסוק יש מחשב טיפולי שנמצא בשלבי התאמת
תוכנות מתאימות לטיפולים.
* קיים ציוד מגוון לטיפול ברפוי בעיסוק.
* קיים ציוד עשיר ,מגוון ומותאם להפעלה פרטנית וקבוצתית בתעסוקה.
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תפארת מוריה  -נוף שלומי ) ( 237P1
פקיעין פקיעין
תאריך הבקרה25.07.2016 :

תאריך17.08.2016 :
סימוכין500039185 :

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.
* 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 מיוחדים מגוונים .חלק מהפרוייקטים מתקיימים בשיתוף אנשי צוות ממקצועות
בריאות נוספים.

תחומים הטעונים תיקון ושיפור:
הערכת מעקב בקבלת מטופל
* יש לקבוע מטרות תפקודיות ומדידות תוך התיחסות למטרות עצמן בתוכנית הטיפול ,ולציין על ידי מי מתבצעת
ההתערבות.

ישום תכנית הטיפול
* יש להקפיד על דיווח שישקף את הרצף הטיפולי בריפוי בעיסוק עם המטופלים.
* מומלץ להגדיל את מספר הטיפולים הניתנים בריפוי בעיסוק לטפל בכל המטופלים הזקוקים לריפוי בעיסוק לקיים
יותר קבוצות טיפוליות ולשמור על הרצף הטיפולי.

ציוד ואביזרים
* חשוב להמשיך ולהוסיף ציוד ואמצעי טיפול בריפוי בעיסוק  ,בהם אמצעים טכנולוגיים מתקדמים.

העשרה ונהלים
* על המרפאות בעיסוק לצאת להשתלמויות בתחום הגריאטריה ולאפשר למדריכות התעסוקה לצאת לימי עיון.
מומלץ להוציא לקורס מדריכות תעסוקה את המדריכה שטרם השתלמה בתחום.

הערות לסיכום
* בהצלחה.
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תפארת מוריה  -נוף שלומי ) ( 237P1
פקיעין פקיעין
תאריך הבקרה25.07.2016 :
* עבודה סוציאלית:

תאריך17.08.2016 :
סימוכין500039185 :

85%

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:
ב 3-המחלקות אוירה נעימה וצביון ביתי בחדרי המטופלים.
גינה מטופחת עומדת לרשות המטופלים ובני משפחה.
ביום הבקרה נצפו מטופלים ומבקרים שוהים מחוץ למוסד.
המוסד מעמיד לרשות המשפחות תחבורה  3פעמים בשבוע ,הלוך וחזור.
בנוסף ,בסוף כל חודש הסעה מותאמת לאירועי יום הולדת.

כוח אדם:
עו"ס בעלת  6שנות וותק מקצועי .עובדת ברשת מוריה  6שנים .החלה לעבוד במקום
בנובמבר .2015
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עובדת  40ש"ש ,בפריסה של  5ימים בשבוע ,בוקר ואחה"צ.

החוזקים בעבודת העבודה סוציאלית:
פעילות מקצועית של העובד הסוציאלי
* קיימת מעורבות גבוהה במעקב אחר ביקורי משפחה כולל תיעוד ועדכון הצוות בישיבות צוות רב מקצועי.
* העו"ס החלה להשתלב בתהליכי פיתוח צוות במסגרת חת"ש) .ניצולי שואה,זכויות המטופל(

פעילות העו"ס בתחום הקבוצתי והקהילתי
* העו"ס פועלת להידוק הקשר עם הקהילה וקידום הקשר הבין דורי )שילוב תלמידי בי"ס אורט ועוד(.

פעילות העו"ס בנושא "חוק זכויות החולה"
* מתבצע מעקב מתועד אחר תפקודם של האפוטרופסים :בני משפחה ואפוטרופסים חיצוניים.
* העו"ס משתתפת בועדה שדנה בהגבלות פיסיות.
* ראויה להערכה ההשקעה באיתור צרכים ומתן מענים לבעיות שיניים של המטופלים.
* במעקב אחר מימוש גמלת מי כיס קיימת התיחסות לרצונותיהם של המטופלים.

פעילות העו"ס בתחום זקנים נפגעי התעמרות
* חודשו דיוני הועדה המוסדית באירועים עם חשד להתעמרות .מתוכננת הדרכת מטפלים(8.16).

טיפול בניצולי שואה
* נערכה פעילות ייעודית להעשרת הידע המקצועי של צוות בתחום )הדרכת  20מטפלים ב .(20.6.16-

טיפול תומך במטופל ובמשפחה
* במרץ  2016מונתה וועדה מוסדית בהשתתפות כל הסקטורים.הוועדה עוסקת בהגדרת מטופלים וגיבוש תהליכי
עבודה.

עבודת הצוות הרב מקצועי
* מידע בנוגע לאירועים חריגים מועבר לעו"ס באמצעות תקשורת אינטרנטית בסמוך לאירוע.
* העו"ס מעורה ומשתתפת בפרויקטים מוסדיים רב מקצועיים.

תחומים הטעונים תיקון ושיפור:
קבלת מטופל והסתגלות
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* להתייחס בקבלה הסוציאלית לרקעו של המטופל כולל השמות במוסדות קודמים.
* יש לבנות תכנית טיפול לכל מטופל חדש .תכנית הטיפול צריכה להתבסס על ממצאי הקבלה הסוציאלית.

פעילות מקצועית של העובד הסוציאלי
* לקיים מפגשים קבועים ויזומים עם מטופלים ובני משפחה.
* לבצע מעקב אחר הסתגלות מול המטופל ומשפחתו במעבר מטופל ממחלקה למחלקה עקב שינוי סטטוס
תפקודי.
* להקפיד על תיעוד פעילות מקצועית ברמת הפרט עם דגש על שיחות עם מטופלים.

פעילות העו"ס בתחום הקבוצתי והקהילתי
* ליזום פעילות קבוצתית עם מטופלים ובני משפחה.

פעילות העו"ס בנושא "חוק זכויות החולה"
* לקדם תהליכי מינוי אפוטרופוס למטופלים המתאימים בעקבות החמרה בתפקודם הקוגניטיביים.

פעילות העו"ס בתחום זקנים נפגעי התעמרות
* לאפשר הכשרה מקצועית רלבנטית לרכזת הועדה המוסדית למניעת התעמרות.
* לעקוב ולתעד התייחסות ויישום ההחלטות המתקבלות בועדה למניעת התעמרות.

עבודת הצוות הרב מקצועי
* למסד תהליכי העברת מידע מול קלינאי תקשורת.

הערות לסיכום:
מאז הבקרה האחרונה ניכרת מגמת שיפור .תחום העו"ס שותף לתהליכים רוחביים
ופעילויות רב מקצועיות.
עם זאת ,עדיין חסרה התייחסות מלאה להערות הבקרה.

עמוד  25מתוך 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 הבקרה25.07.2016 :
* בריאות הסביבה:

תאריך17.08.2016 :
סימוכין500039185 :

80%

הבקרה בתחום הבריאות הסביבה כללה את הנושאים הבאים:
כללי
כוח אדם
 מערכות אספקת מים קרים וחמים מערכות סילוק שפכים איסוף פסולת ופינויהבטיחות 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:
א .נתונים כלליים:
במוסד לא מועסק מב"ס )ממונה בריאות הסביבה( ,אשר תפקידו לבדוק קיום ביצוע
ההנחיות למוסדות רפואה ,בין השאר בנושאים :דרישות למערכות אספקת מים ,מניעת
מחלת לגיונרים ,מערך מזון ועוד.
בזמן הבקרה נבדקו פונקציות משותפות במוסד ובמחלקות :סיעודית ב' ותשושי נפש.
ממצאי הבקרה:
 .1מערכות אספקת מים:
 1.1מקור המים :מערכת אספקת מי שתייה של המוסד ניזונה בחיבור צרכן של
תאגיד המים המקומי.
 1.2הוצגו תכניות מערכות אספקת מים וסילוק שפכים .אבל ,התכניות מופיעות
בגליונות שונים ללא סכמת מערכות אספקת מים במוסד ומערכת סילוק שפכים .היעדר
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חומר זו ,אינו מאפשר:
 1.2.1ניהול נכון של תחזוקת רשת המים.
 1.2.2בחינה וביקורת של רשת האספקה בתחומי המוסד.
 1.2.3קביעת נקודות קריטיות במערכת אספקת המים מבחינת זרימת מים חוזרת.
 1.2.4קביעת נקודות דיגום ותוכנית הדיגום.
הדרישה פורטה בביקורת נציג לשכת הבריאות עכו במסגרת בקרה קודמת בתאריך
.08.02.16
 1.3חיטוי מי שתייה :במוסד לא קיימת מערכת חיטוי משלימה של מים קרים או
חמים .בהתאם לתוצאות בדיקות מים שנערכו ע"י דוגמי מים ומנהל האחזקה של
המוסד בעזרת קומפורטור ולא ערכת שדה ,ריכוז חומר חיטוי תקין .במוסד הזה
וברשת לא קיימות ערכות שדה לבדיקות הנדרשות.
 1.4הגנת רשת מי שתייה מסיכוני זרימה חוזרת ברחבי המוסד :מותקנים אביזרים
למניעת זרימה חוזרת ,אך:
 1.4.1הוצגו דו"חות מתקין מוסמך על בדיקות מז"חים בראש מערכת אספקת מים
למכבסה וקו אספקת מים למערכת ספרינקלרים .הדו"ח אינו מייצג את המצב.
האביזרים הותקנו בנגוד לדרישות ת"י .4426
 1.4.2הפרדת מערכות מי השתייה ממערכות שאינם מי שתייה היא חלקית .לא קיימות
הגנות מזרימת מים חוזרת בהזנת מים למערכות והאביזרים השונים )קו הדטרגנטים
וגלגלונים ,צינורות גמישים במקומות השונים ,מטבח ועוד(  -לתשומת לב .מערכת
כיבוי אש כוללת גם ברזי סניקה .נדרש לבצע סקירה מלאה של רשת המים במטרה
לאתר את כל נקודות הסיכון.
 1.4.3במוסד הותקנו מתקנים רבים לדילול דטרגנטים .לא הוצגו מסמכים על פטור
בחובה להגן על רשת מי שתייה .על פי דברי נציגי המוסד האביזרים אינם בשימוש,
למרות זאת הם לא נותקו מרשת מי שתייה.
 1.5מאגרי מים :במוסד לא קיים מאגר מים למי שתייה .הותקן מאגר מים לכיבוי
אש בלבד .לא הוגשה תכנית של המאגר.
בביקורת התברר שהמאגר לכיבוי אש ריק ממים .התקלה טופלה ע"י המוסד לאחר סיום
הבקרה.
 1.6סימון צינורות אספקת מים :טרם סומנו צינורות אספקת מים.
 1.7בידוד צינורות מי שתייה :במוסד לא קיים בידוד צינורות .מי שתייה חשופים
לשמש וחלק מצינורות אספקת המים חמים.
 1.8מערכות המים החמים:
 1.8.1חימום מים נעשה על ידי דוודים חשמליים.
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 1.8.2טמפ' מים חמים פחות מהטמפרטורה הנדרשת  41.8 -מעל' צ.
 1.8.3בבדיקת מצב צינורות התברר שחלק מצינורות מים חמים עוברים בקירות ללא
בידוד.
 1.8.4מניעת כוויות :טרם הותקנו אביזרים למניעת כוויות.
 1.8.5הוגש אישור ניקוי וחיטוי אוגר מים לחירום ודוודי מים חמים .המסמך
מתבסס על הנחיות שאינן בתוקף .כלל לא הוזכרה שיטת טיפול בדוודים .לא בוצעו
בדיקות מים כפי שנדרש לאחר סיום העבודה.
 1.8.6על פי דיווח מנהל התחזוקה במוסד ראשי מקלחת מחליפים פעם בחודש .יש
להגיש מסמכים על כך.
 1.9ניטור ,רישום ודיווח:
 1.9.1כפי שצוין  -בדיקות חומר חיטוי ברשת מי שתייה מבוצעות בעזרת
קומפורטור ולא ערכת שדה .לא קיים מד עכירות.
 1.9.2לא הוגשה תכנית למניעת התפתחות והתרבות חיידקי ליגיונלה במערכות
אספקת מים ומיזוג אויר לפי הנחיות משרד הבריאות בנושא ,אבל קיים מעקב על
מצב המערכות הרלוונטיות.
 1.9.3קיים ספק לגבי בחירה נכונה של חדרים לביצוע בדיקות .הבחירה צריכה
להתבסס על משטר אספקת מים קרים וחמים .קיים ספק לגבי התאמת תהליך דיגום מים
לדרישות הנחיות דיגום לבדיקה מיקרוביאלית )דיגום בכול נקודות דיגום נעשה
באותה עת ,נתוני מדידת טמפרטורת מים ועוד(.
 1.9.4בחירת נקודות דיגום לא תואמת לנתונים במערכת הממוחשבת  -לימס .לפי
המערכת יש לבצע דיגום מים לפחות בנקודות הדיגום הבאות :כניסה למוסד ,חדר
אחות ו 2-חדרים )לא תוכנן דיגום במטבח( .הדיגום מבוצע בכניסה למוסד ,מטבח
ובחדרי אשפוז שונים שאינם עומדים בקריטריונים הנ"ל ),3A, 3C 27.04.16
 2A, 2C , 30.06.16 29.05.16חדר  2Aבלבד( .בחדרי אשפוז דוגמים רק מים
החמים.
 1.9.5בדיקות לגילוי חיידקי לגיונלה מבוצעות במטבח )מים קרים( ובחדרים ,16A
) 1Cמים חמים בלבד( )לא הוגדר מצבו ברז בזמן דיגום הנ"ל(.
 1.9.6במוסד לא הותקנו ברזי דיגום.
 1.9.7מתכות כבדות נבדקו במטבח המוסד )לא ברור מה היא נקודת דיגום( .לא
נבדקו מתקני מים קרים של המטבח.
 .2מערכת סילוק שפכים :מפריד שומן לא נוקה אף פעם.
 .3טיפול לא רפואי בגוף האדם  :לא הוגשו מסמכים על העסקת עובדת המבצעת
פדיקור.
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 .4מערך מזון:
 4.1כללי:
בסיכום בקרה שנערכה בתאריך  08.02.16נציג לשכת הבריאות עכו ציין ליקוים
רבים בהפעלת מטבח של המוסד .הנהלת המוסד טרם קיבלה החלטה על המשך פעילות
המטבח וטרם קיבלה יעוץ בנושא.
לא הוצגו מסמכי אישור מלשכת הבריאות על שיטת הפעלת המטבח .ביום הבקרה המטבח
פעל בשיטת "בשל -הגש".
עובדי מטבח לא עברו הדרכות בנושא תברואת מזון והפעלה נכונה של ציוד המטבח.
לעובדים אין ידע ברמה הנדרשת בנושא תברואת מזון.
 4.2מקור מזון ותוקף "רישיונות עסק" ו"רישיון היצרן":
 4.2.1לא קיימת בקרה של איכות המזון בזמן קבלתו  -בדיקת טמפרטורה ,מסמכים
הנדרשים.
 4.2.2חלק מהמזון מן החי לא עבר בדיקת משנה ע"י רופא וטרינר רשות המקומית.
 4.2.3לא הוצגו רישיונות עסק ויצרן של חלק מספקי המזון .לא הוגשו רישיונות
לרכבי הובלת מזון של הספק.
 4.2.4יש לציין כי על פי כלי בקרה "בהיעדר רישיונות מתאימים )סימון פסילת
הכנת מזון( ,תופסק בדיקת נושא הכנת מזון פרט למחסן מזון  0 -נקודות
לנושא" .יחד עם האמור לעייל הוחלט לא לפסול את כול הפרק.
 4.3הכנת מזון ואחסונו במתקני קירור  /חימום:
 4.3.1שטח האחסון והמטבח אינו מספק ואינו תואם את היקף הבישול במקום .למשל
ביצים טריות מאחסנים במטבח בטמפרטורה  23.7מעל' צ.
 4.3.2מצבו של המטבח והציוד אינו מאפשר שמירת פס אחסון  -ייצור והפרדת מזון
גולמי ממזון מוכן )כולל באחסון(.
 4.3.3תהליך הפשרת מזון לקוי ביותר.
 4.3.4לא קיים קירור מהיר בבלסטצ'ילר.
 4.3.5לא קיימת בקרת טמפרטורת מזון באחסון ,תהליך ולפני מסירתו למחלקות.
בזמן הבקרה טמפרטורת מזון היתה תקינה.
 4.3.6חדרי קירור והקפאה לא מחוברים למערכת ממוחשבת .בזמן הבקרה טמפ' אחסון
מזון בחלק ממתקני קירור  /הקפאה הייתה לקויה.
 4.3.7במטבח בניקוי משטחי עבודה נעשה שימוש בסמרטוטים.
 4.3.8לא הותקנו כיורים לשטיפת ידיים.
 4.4דגימות מזון :משקל של חלק מדגימות המזון לא תואם לדרישת הקיימות.
 4.5שטיפת כלי מטבח :אחסון כלי מטבח אינו מאפשר יבושם.
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 4.6מבצעים בדיקות מזון ,אבל בקרת  GMP ; HACCPלא קיימת.
 4.7שינוע מזון למחלקות וחלוקת מזון:
 4.7.1השינוע מתבצע באמצעות עגלות .טמפ' הובלת מזון תקינה.
 4.7.2במחלקות מבצעים פיקוח על טמפ' מזון בזמן קבלתו פעם ביום בלבד.
 4.7.3במטבחונים של המחלקות לא הותקנו מדיחי כלים.
ממצאי הביקורת נמסרו לאחראים בהתאם לתחום בזמן בקרה עם הסברים.
סיכום:
 .1על הנהלת המוסד לתקן את הליקויים תוך  3חודשים .ליקויים במערך מזון לתקן
ללא דיחוי.
 .2מומלץ לקבל יעוץ מקצועי בתחום תשתיות ומערך מזון.
 .3כול שינוי בתשתית ובמערך מזון צריך להיות מאושר ע"י לשכת הבריאות מחוז
צפון ,נפת עכו.
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98%

הבקרה בתחום הרוקחות כללה את הנושאים הבאים:
כללי
כוח אדם
 פעילות הרוקח/ת במוסד חדר שירותי רוקחות במוסד רכש תרופות במוסד,ניהולן ,אחסונן וביעור תרופות ניהול סמים ע"י הרוקח בקרה רוקחית ומעקב תיקון ליקויים ספרות מקצועית ומסמכים ישימים אחסון תרופות במחלקות אשפוז תרופות אישיותבמחלקות אשפוז ומתן תרופותמעקבתיקון ליקויים במחלקות אשפוז
בבי"ח שיש בו/אין בו בית מרקחת
 בקרת סמים מסוכנים במחלקה שמירה על סמים במחלקה,פנקס ומרשם ,מתן סם למטופלהזמנת סמים ,טפסי רישום ועריכת בקרה
-

תיאור כללי:
כח אדם:
בבית חולים סיעודי מועסק רוקח בהיקף משרה של  9שעות שבועיות ,אשר עונה
לדרישות משרד הבריאות לגבי תקן רוקח בהתאם למס' המחלקות וסיווגם.
החוזקים בשירותי הרוקחות:
 .1השירות הרוקחי טוב מאוד ומנוהל באופן מקצועי.
 .2הרוקח השתתף בהשתלמות מקצועית בשנה האחרונה.
 .3הרוקח מבקר במחלקות בתדירות מספקת ומתעד את הממצאים של הבקרה.
 .4הרוקח מנהל יומן התערבויות בטיפול התרופתי של כלל הדיירים ומשתף את
הצוות המקצועי במסקנותיו.
 .5הרוקח משתתף באופן פעיל בישיבות צוות רב מקצועי.
 .6רכש התרופות מתבצע מספקים מורשים ויש שמירה על מלאי תרופות שוטף והולם
למטופלים.
 .7התרופות מאוחסנות בתנאים נאותים בחדר שירותי הרוקחות.
 .8במחלקות האשפוז התרופות מאוחסנות באופן מסודר מאוד ובתנאים נאותים.
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תחומים הטעונים תיקון ושיפור:
 .1תיעוד טמפרטורת חדר שירותי רוקחות מתבצע רק יומיים בשבוע כאשר הרוקח
נוכח במוסד .יש לנטר ולתעד טמפרטורת חדר שירותי רוקחות כל יום ובהתאם
לדרישות נוהל מס' " 126תנאי אחסון והובלה של תכשירים".

סיכום תחזוקה :
התרשמות כללית:
חוזקים:
לבית החולים חצר גדולה ,יפה ומטופחת ומאובזרת בריהוט גן חדש.
נבנתה חצר חדשה לתשושי נפש ,הוגבהה הגדר ,הוכנס ריהוט חדש והותקנו פרגולות
חדשות.
נרכשו כ 20-מיטות חדשות ,הוחלפו המצעים בחדרי המטופלים ,כל מגבות הרחצה
הוחלפו ,נרכשו מספר טלויזיות חדשות 3 ,מזגנים חדשים ,הוחלפו ארונות מטבח
במחלקה ג'.
הנחיות לשיפור:
במאגר המים של מערכת כיבוי אש לא נמצאו מים ,התקלה תוקנה באופן מיידי
ביומיים שלאחר הבקרה.
יש להשלים כמויות אוכל לשעת חירום על פי הנהלים.
יש לשפץ חלק מדלתות הכניסה של החדרים במחלקות.
יש להמשיך ולשפץ חלק מהארונות והארוניות.
יש לעשות תיקוני צבע בחלק מהמקומות ברחבי בית החולים.
יש לתקן סימני רטיבות במחלקה לתשושי נפש.
יש להשלים לחצני מצוקה היכן שחסר.
יש להחליף פלורסנטים שרופים ברחבי בית החולים.
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נספח ג'
תקן מול מצבה  -כוח אדם מקצועי  -רפואה סיעוד ומקצועות הבריאות
ל 102 -מיטות ברישוי ול 97-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

1.40
17.28
0.00
17.28
1.00
35.40
1.02
1.25
0.54
1.50
0.51
9.30
11.33

1.69
18.67
0.52
18.14
1.00
38.20
1.12
1.60
0.60
2.31
0.55
9.90
13.20

0.29
1.39

21.17
8.06

0.86
0.00
2.80
0.10
0.35
0.06
0.81
0.04
0.60
1.87

5.02
0.00
7.91
10.60
28.70
12.03
54.00
7.84
6.45
16.50

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 102 -מיטות ברישוי ול 97-מיטות בפועל

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

תקן כוח אדם
נדרש מינימלי
ברוטו

כוח אדם בפועל
ברוטו

פער

פער באחוזים

0.91

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
1.50
0.00
1.00
2.40
8.00
0.83
0.50
1.00

0.09
0.80
-0.70
0.09
-0.40
3.50
0.36
0.25
0.09

9.89
114.28
-100.00
9.89
-14.28
77.77
76.59
100.00
9.89
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נספח ד '
רמת איכות הטיפול
 0.00:מתאריך 08.02.2016:
ניקוד אחרון לפי בקרה אחרונה
26.50
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:לא
תאריך הבקרה 25.07.2016 :
התאמת המחלקה לתשושי נפש לתנאי המכרז לפי הבקרה הנוכחית  :כן BC

ניקוד

אמות מידה לרמת איכות הטיפול
סכום ציוני הבקרה

18.00

בריאות הסביבה

3.00

שיעור אחיות עם קורס על בסיסי בגריאטריה

0.00

שיעור אחיות עם תואר אקדמי

0.00

קורסים\עדכון ידע לצוות

2.00

חת"ש צוות בין  8-24שעות שנתיות

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(

31.00
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