גירסה 00001:
תאריך ראשון הפצה לאינטרנט17.08.2017 :
תאריך אחרון הפצה לאינטרנט17.08.2017 :

דו"ח בקרה מיום 10.07.2017
במוסד :תפארת מוריה  -נוף שלומי

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

לשכת בריאות מחוז צפון

תאריך13.08.2017 :

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

סימוכין500039566 :

ד"ר נכבד/ה,
הנדון :סיכום הבקרה ב"תפארת מוריה  -נוף שלומי" מיום 10.07.2017
מצ"ב דו"ח הבקרה שנערכה במוסדכם ,ביום .10.07.2017
המנהל הרפואי מתבקש להעביר עותק מדו"ח זה לחברי הנהלת בית החולים הסיעודי-גריאטרי )למנהל
האדמיניסטרטיבי ולמנהלת הסיעוד-אחות ראשית(.
המנהל האדמיניסטרטיבי מתבקש להודיע ללשכת הבריאות המחוזית )גריאטר המחוז( ,בצירוף העתק לרופא
המחוז/נפה ולאגף לגריאטריה ,במייל  ,PNIOT.GERIATRYA@MOH.GOV.ILעל ביצוע תיקון התחומים
הטעונים שיפור מיידי וצפי לתיקון שאר התחומים הטעונים שיפור ,וזאת תוך חודש ימים מעת קבלת דו"ח זה,
תוך התייחסות מפורטת לממצאי הבקרה עפ"י סדר התחומים המצוין בדו"ח עצמו.
במידה ובמוסד התגלו חוסרי כוח אדם ,הנכם נדרשים להשלימם לא יאוחר מ 30-יום מקבלת בקרה זו .על
ההשלמה יש להודיע לגב' שרית חייט בכתובת רח' ירמיהו  39ת.ד 1179 .ירושלים ,פקס  02-5655913או
במיילsarit.hayat@moh.health.gov.il :

בברכה,
ד"ר פנטופל יבגניה
גריאטרית מחוזית  -מחוז צפון
העתקים:
מר משה בר-סימן טוב מנכ"ל משרד הבריאות,ירושלים.
ד"ר ורד עזרא ,ראש מנהל רפואה  ,משרד הבריאות ,ירושלים.
ד"ר אהרון כהן ,ראש אגף גריאטריה ,משרד הבריאות ,ירושלים.
ד"ר יורם לוטן ,מ"מ הממונה על הרישוי ,משרד הבריאות ,ירושלים.
ד"ר פנחס ברקמן ,מנהל המחלקה לשירותים מוסדיים ,אגף גריאטריה ,ירושלים.
ד"ר אירית לקסר ,מנהלת מח' לסטנדרטים ואכיפה ,אגף גריאטריה..
ד"ר מיכל כהן דר ,רופאה מחוזית ,לשכת בריאות צפון מחוז צפון.
מר אורן פרלסמן ,מנהל תחום תקצוב  ,האגף לתכנון תמחור ותקצוב
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
תאריך13.08.2017 :
תפארת מוריה  -נוף שלומי ) ( 237P1
פקיעין פקיעין
תאריך הבקרה10.07.2017 :
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.1

בתאריך  10.07.2017נערכה בקרה לפני חידוש רישוי ,בבי"ח הגריאטרי ,ע"י צוות מחוז צפון .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
ד"ר בוטארה מאיה ,רופאה אחראית בקרה במוסדות גריאטריה.
* רפואה
* טיפול סיעודי

-

מרשליק נטלי ,אחות מפקחת על הסיעוד הגריאטרי מחוז.

* תזונה

-

גברת רינת משה ,מרכזת תחום בקרה.

* פיזיותרפיה

-

גברת ורדי שולי ,מרכזת תחום בקרה.

* ריפוי בעיסוק

-

מר פרנסוא עג'אג' ,מרפא בעיסוק.

* עבודה סוציאלית

-

גברת שאמא דועא ,מרכזת תחום בקרה.

* בריאות הסביבה

-

גברת מניס אורנה ,מרכזת תחום בקרה.

* רוקחות

-

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

כללי:
המוסד מופעל על ידי רשת מוריה מ .2015באחריות הנהלת המוסד ,לאלתר ,להשלים
תקינה של מטפלים לפי הדרישות החדשות ממכתב מיום  .24.4.17אחות ראשית של
המוסד ,אשר לפי הצהרת המוסד מועסקת בתקן מלא ,משמשת בנוסף כמנהלת
אדמיניסטרטיבית במוסד אחר השייך לרשת ,גם כן בתקן מלא .יש להעסיק את העובדת
בתקן מלא או כאחות ראשית במוסד זה ,או כמנהלת אדמיניסטרטיבית בתקן מלא
במוסד השני .באחריות הנהלת המוסד לדאוג לנגישות סידור עבודה של צוות
סיעודי ,מטפלים וכל מקצועות הבריאות .יש לתקן לאלתר ליקויים בתחום בריאות
הסביבה .יש להקפיד על יישום נוהל מניעת זיהומים ,נוהל טיפול תומך -יישום
אינו מספק .באחריות הנהלת המוסד ,לפקח ולבצע מעקב לאחר ביצוע הנחיות שניתנו
על ידי הצוות הרב מקצועי ,ולדאוג לביצוע מידי או בהקדם האפשרי .יש לדאוג
לאלתר ,לציוד תקין ובהתאם לדרישות המטופלים .לא מורגשת ביקורת פנימית על
תהליכי עבודה במוסד.
לבי"ח רישיון ל-
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תאריך13.08.2017 :

תפארת מוריה  -נוף שלומי ) ( 237P1
פקיעין פקיעין
תאריך הבקרה10.07.2017 :

סימוכין500039566 :

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

מס'
מס'
Ýé
 ÔçÜ×Þמיטות מאושפזים
בפועל
 ÓáÕÞÑברישוי
27
סיעודית ב' 36
33
36
סיעודית ג'
27
30
87
102

מס'
סיעודיים

מס'
תשושי
נפש

מס'
סיעודי
מורכב

בבי"ח
מס'
מס'
שיקומים תשושים כללי

27
33
60

27
27

0

0

סה"כ שהו במחלקות  87מאושפזים בפועל.
להלן תמהיל המאושפזים לפי הגורמים המממנים הבאים:
 70מטופלים במימון משרד הבריאות.
 17מטופלים במימון פרטי.
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0
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תפארת מוריה  -נוף שלומי ) ( 237P1
פקיעין פקיעין
תאריך הבקרה10.07.2017 :

תאריך13.08.2017 :
סימוכין500039566 :

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.22.08.2017 :

רשיון :IV
לבי"ח 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
תאריך הבקרה10.07.2017 :

תאריך13.08.2017 :
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נספח א'

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

)(5
כ.טוב מאוד
87-93

רפואה

X

סיעוד
תזונה

X

פיזיותרפיה

X

ריפוי בעיסוק

X
X

עבודה סוציאלית

X

בריאות הסביבה
רוקחות

)(4
טוב
80-86
X

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

X
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תפארת מוריה  -נוף שלומי ) ( 237P1
פקיעין פקיעין
תאריך הבקרה10.07.2017 :

תאריך13.08.2017 :
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נספח ב'  -ממצאי הבקרה והנחיות לתיקון
הערה כללית :בכל מקום שבו מפורט תיאור תפקיד בלשון זכר ,הכוונה גם ללשון נקבה ולהיפך.

* רפואה81% :
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:
מדובר במוסד גריאטרי עם  3מחלקות 2 :מחלקות סיעודיות ומחלקה  1לתשושי נפש.
מחלקה א לתשושי נפש :ברישוי ל 30 -מיטות .בפועל ביום הבקרה נמצאו במחלקה 27
מטופלים ,מתוכם מטופלת אחת בכיסא גלגלים.
מחלקה סיעודית ב' :ברישוי ל 36 -מיטות .בפועל ביום הבקרה נמצאו במחלקה 27
מטופלים.
מחלקה סיעודית ג' :ברישוי ל 36 -מיטות .בפועל ביום הבקרה נמצאו במחלקה 35
מטופלים.
הבקרה היא בקרת פתע לחידוש רישוי .המנהלת הרפואית לא נכחה בבקרה.
הבקרה נערכה על סמך תצפית ,שיחה עם אחד מרופאי בית ובדיקת רשומות רפואיות.

כוח אדם:
המנהלת הרפואית הינה מומחית בגריאטריה ,מועסקת במוסד יותר משנתיים .המנהלת
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סימוכין500039566 :

הרפואית מגיעה למוסד באופן קבוע פעם בשבוע בימי שישי ולסירוגין באמצע השבוע
על פי דרישה .עובדת בממוצע  10שעות בשבוע ובודקת את המטופלים המופנים אליה.
במוסד שני רופאי בית :החל מ 04.2017 -מועסק במוסד רופא בית חדש עובד 45
שעות בשבוע.
רופא הבית השני מועסק במוסד כשנה ,עובד  16שעות בשבוע.
המנהלת הרפואית היא שמבצעת יעוצים גריאטריים .ייעוצים מתועדים ברשומה
רפואית ממוחשבת.
אין למוסד הסדר יועץ קבוע בתחום אחר.
קלינאי תקשורת עובד  12שעות בחודש.

החוזקים בעבודת הרפואה:
עבודת המנהל הרפואי
* המנהל הרפואי הינו מומחה בגריאטריה.

רופא בית
* מבדיקת רשומות מעקב רפואי ניתן להתרשם שרופא הבית מכיר היטב את המטופלים ובעיותיהם.

איכות הרשומה בקבלה הרפואית של המטופל
* רופאי הבית מקפידים לתעד ברשומת הקבלה הרפואית אנמנזה רפואית מלאה.
* בהערכה קוגניטיבית רופאי הבית מקפידים על שימוש בכלים מובנים.

הוראות רפואיות והוראות למתן תרופות
* מתן הוראות רפואיות טלפוניות מתבצע על פי נוהל פנימי מובנה.
* רופאי הבית מקפידים לתעד את המעקב אחר השפעת הטיפול בתרופות אנטיפסיכוטיות.

בדיקות מעבדה
* רופאי הבית מקפידים להתייחס לתוצאות מעבדה לא תקינות.

רפואה מונעת ורפואה פליאטיבית
* רופאי הבית מקפידים לתעד נישאות חיידקים עמידים ברשימת אבחנות.

תחומים הטעונים תיקון ושיפור:
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כללי
* יש להתייחס לליקויים מהבקרה הקודמת וליישם תיקון של כל הליקויים .סימוכין :נוהל אגף לגריאטריה 1.1.1
סעיף מס' 5.3.2

עבודת המנהל הרפואי
* לצורך התמודדות מוסדית עם זיהומים יש להקפיד ליישם נהלים פנימיים מבוססים על נוהלי רוחב  0.4.6ו0.5.7 -
של האגף לגריאטריה במשרד הבריאות.
* יש לבנות וליישם נוהל פנימי לשמירה על סביבה בטיחותית ומניעת נפילות ותאונות .סימוכין :נוהל אגף
הגריאטריה  0.4.8סעיפים מס'  5.2 ,5.1ו.5.3-
* באחריות הנהלת המוסד לוודא שאחת לשנה במועד קבוע תיבדק במוסד התאמת נהלים פנימיים לנהלי האגף
לגריאטריה וריענון הטמעת הנהלים בסקטורים מקצועיים .סימוכין :נוהל האגף לגריאטריה  .0.4.7סעיף מס' .7

קשר עם משפחות
* יש להרחיב את תיעוד השיחות עם המשפחה ועם המטופל בהתייחס גם לתחום של תיאום ציפיות בקבלה ,אחת
לתקופה ובמצבי משבר.

רופא בית
* יש לדאוג להשתתפותן של כל רופאי הבית בקורסים בתחום גריאטריה או/ו רפואה פליאטיבית.

איכות הרשומה בקבלה הרפואית של המטופל
* בהערכה תפקודית יש להקפיד על שימוש בכלי מובנה )כגון KATZ ,וכו'( בהתאם לנוהל האגף לגריאטריה מס'
 1.2.1סעיף  3.9ונוהל מס' 6.4.1
* יש להקפיד לבצע תרשים  EKGבקבלה ולתעד פענוח בגיליון של מטופל ,בהתאם לנוהל  1.3.2סעיף 6.2.1

מעקב רפואי שוטף
* יש להקפיד לתעד ברשומה רפואית רגישות לתרופות ,מזון וכו' ,בהתאם לנוהל  1.2.1סעיף 6.6.4
* באחריות המנהל הרפואי לוודא שהמעקב הרפואי השוטף מתבצע על פי נוהל האגף לגריאטריה מס' 1.2.2
* יש לבנות ,להכיר וליישם נוהל מוסדי פנימי למתן טיפול תרופתי תוך ורידי .בהתאם לנוהל האגף לגריאטריה
0.5.4
* יש להקפיד על השתתפות/ה של הרופא/ה המומחה/ית בתהליך של מתן טיפול תרופתי תוך ורידי .סימוכין :נוהל
האגף לגריאטריה 0.5.4

הוראות רפואיות והוראות למתן תרופות
* לכל מטופל עם ריבוי תרופות יש לנמק צורך בתרופות במעקב רפואי שוטף או בסיכום בדיקות תקופתיות יזומות.
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סימוכין :נוהל האגף לגריאטריה  1.3.1סעיף מס' 5.4.2
* מומלץ להפנות מטופל עם "ריבוי תרופות" לייעוץ גריאטרי .נוהל אגף לגריאטריה  1.3.1סעיף מס' 5.4.3

בדיקות מעבדה
* יש להקפיד לבנות תכנית ביצוע בדיקות מעבדה בהתאם לבעיות כרוניות/חדשות .סימוכין :נוהל האגף לגריאטריה
מס' 1.3.2

בדיקה תקופתית אחת ל  3 -חודשים
* בבדיקה תקופתית יזומה יש להתייחס לכל שינוי במצב בריאותי ,נפשי ,קוגניטיבי ותפקודי של המטופל ולבנות
תכנית טיפול רב-מקצועית עדכנית בהתאם .סימוכין :נוהל האגף לגריאטריה  1.2.3סעיף מס' סעיף 5

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

רפואה מונעת ורפואה פליאטיבית
* יש לבנות תכנית טיפול פליאטיבי במעורבות של כל אנשי המקצוע במוסד ,לרבות הרופאים.
* באחריות הנהלת המוסד להקפיד על ביצוע חיסונים לכל העובדים במוסד .סימוכין :נוהל אגף לגריאטריה , 0.4.11
חוזר מנכ"ל " 07/2013חיסון עובדי מערכת הבריאות" ועדכוניו  -חוזר ברה"צ .8/2014
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80%

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 ולבוששמירת שלמות העור
תנועתיות ותנוחה
קשר עם המשפחה
עדכון מקצועי
הדרכה והערכת הצוות
טיפול בכאב
מניעת זיהומים
זכויות החולה
-

תיאור כללי:
בבקרת פתע שנערכה בשעות הבוקר ,כמעט כל המטופלים ישבו בלובי המחלקתי,
לבושים בבגדים נקיים ובהתאם לעונה.
במחלקות סיעודיות מאושפזים  4מטופלים עם פצע לחץ דרגה ,2מטופל אחד עם זונדה
מעל שנה 6 ,מטופלים עם הגבלות פיזיות ,מטופל אחד עם חיידק עמיד.
במחלקה לתשושי נפש מטופל אחד עם כיסא גלגלים 2 ,מטופלים עם חיידקים עמידים.

כוח אדם:
כוח האדם הסיעודי עונה לדרישות המכרז .כוח האדם של המטפלים לא עונה לדרישות
המכרז.
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יש לציין שהמנהלת האדמיניסטרטיבית של הבית הסיעדי מועסקת גם כאחות ראשית
במשרה מלאה בבית סיעודי אחר של רשת מוריה.

החוזקים בעבודת הטיפול סיעודי:
עדכון מקצועי
* מתקיימת פעילות חת"ש בהיקף רחב.
* הנהלת המוסד מאפשרת השתתפות אנשי הצוות בלימודים חוץ מוסדיים.
* האח הראשי סיים קורס טיפול פלאטיבי וקורס לנאמני נושא בתחומים מניעת זיהומים ופצעי לחץ.

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

תחומים הטעונים תיקון ושיפור:
כללי
* סידורי עבודה של צוות סיעודי מנוהלים על ידי אח ראשי ,אך לא זמינים ונגישים במחלקות ונמצאים רק במשרד
של אח ראשי.

כוח אדם
* יש להמשיך בקליטת אחיות ובניסיון להפחית למינימום את השעות הנוספות.
* בראש כל מחלקה צריכה לעמוד אחות מוסמכת בהתאם לדרישות הנוהל.
* תקינת המטפלים אינה עומדת בדרישות התקן.

אומדן סיעודי ורישום אנמנזה
* אין התייחסות מספקת למצב מנטאלי רגשי של המטופל כולל אומדן התנהגות.

תכנית טיפול בקבלה לאשפוז
* יש להקפיד על בניית תכנית טיפול ראשונית תוך  72שעות מיום הקבלה למוסד.
* בתוכנית טיפול ,יש להתייחס לבעיות ייחודיות של מטופל.
* בתוכנית טיפול ,יש להעריך את ההתערבות בהתאם לטיב הבעיה אך לא פחות מאשר פעם ב 3-חודשים.

מעקב סיעודי
* מעקב אחר הבעיות שזוהו והמשך טיפולן לוקה בחסר.
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תרופות
* יש להקפיד שאחיות מעשיות לא יחרגו מתחום סמכותן כולל מתן טיפול .IV

הבטחת הסביבה
* רישום המסקנות בדוחות אירוע חריג הוא חלקי ואינו מספק.
* יש לדאוג שלחצני מצוקה יהיו תקינים וזמינים למטופלים.

תקשורת
* יש להקפיד ולעקוב אחרי יישום החלטות העולות בישיבות צוות רב מקצועי.
* יש להקפיד על שיתוף כל אנשי הצוות בישיבות צוות רב מקצועי .בתאריך  01.06.17התקיימה ישיבה ללא דיווח
אחות.
* חשוב לעדכן את לוחות ההתמצאות בכל המחלקות.

שמירת שלמות העור
* יש לבנות תכנית למניעת התפתחות פצעי לחץ.

תנועתיות ותנוחה
* יש להדריך את הצוות ולהגביר את המודעות לנושא ההושבה הנכונה של המטופלים .בתצפית מטופלת עם פצע
לחץ ישבה על כרית שהייתה מונחת הפוך ,מצב שלכעצמו עלול להוביל להיווצרות פצעי לחץ.

קשר עם המשפחה
* בקבלת המטופלים למוסד יש לקיים שיחה לתיאום ציפיות עימו ועם משפחתו ולתעד את תוכן השיחה ברשומות.

עדכון מקצועי
* במחלקה לתשושי נפש אין אנשי צוות בוגרים קורס מקצועי.

טיפול בכאב
* יש להעלות את מודעות הצוות לנושא כאב.

מניעת זיהומים
* יש לצייד חדר בידוד לפי ההנחיות.
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91%

הבקרה בתחום התזונה כללה את הנושאים הבאים:
כללי
כח אדם
איכות ובטיחות המזון
בדיקת התפריט השבועי  -רישום מול יישום
גודלי מנה/גיוון
רשומות מחלקתיות
הגשת ארוחות צהריים  -תצפית
התנהלות הטיפול התזונתי למטופל חדש  -תיעוד ברשומה התזונתית
התנהלות הטיפול התזונתי למטופל במצב תזונתי לא תקין  -תיעוד ומעקב
יישום והלימה
-

תיאור כללי:
מטבח מבשל המכין את כל הארוחות בשיטת "בשל-הגש" .המזון מגיע למחלקות בעגלות
חימום.

כוח אדם:
דיאטנית ותיקה ומנוסה בתחום הגריאטריה ,עובדת  20ש"ש בפריסה של  3ימים
בשבוע .הדיאטנית השתלמה בתחום בריאות הפה והחלה ביישום התחום ,רצוי שתצא
לקורס תזונה בגריאטריה.

החוזקים בעבודת התזונה:
כללי
* הדיאטנית יזמה עבודה משותפת עם העו"ס ורופא השיניים בנושא בריאות הפה.
* נעשה פרוייקט בשיתוף פעולה עם צוות ריפוי בעיסוק "אוירה ביתית" הכולל שיפור עריכת שולחנות האוכל ,אביזרי
אכילה מותאמים ותצפיות בזמן הארוחה לאיתור ליקויים ותיקונם.
* הדיאטנית מכירה את המטופלים ומשפחותיהם ,יוזמת שיחות עם המשפחות ובנתה טופס סקר לשביעות רצון
מהמזון.

איכות ובטיחות המזון
* הדיאטנית מאתרת ליקויים אך יש לבצע תהליכי הבטחת איכות מלאים הכוללים הסקת מסקנות ,מעקב ובדיקת
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יישום והטמעת השינויים הנדרשים.
* הכנה של ממרחים שונים בסגנון ביתי ,חשוב לשיפור איכות החיים של המטופלים והנאה ממזון איכותי ,אסתטי
וטעים.

הגשת ארוחות צהריים  -תצפית
* האוירה בזמן הארוחה נעימה ,האכלת המטופלים נעשית בצורה מכבדת ומכובדת.
* ארוחת הצהריים מוגשת באופן אישי למטופלים תוך היכרות עמם ועם העדפותיהם ,כגון שליחת פלפל חריף
מטוגן ,חצילים מטוגנים ,צ'יפס מדי יום למי שמעוניין.

תחומים הטעונים תיקון ושיפור:
כללי
* בסמכות ואחריות הדיאטנית לקבוע את הרכב התפריט ולאשר את התפריט בחתימתה )נוהל  .( 5.0.1אין עניין
שיהיה תפריט אחיד לרשת .על התפריט לקחת בחשבון היבטים מקצועיים רבים.

בדיקת התפריט השבועי  -רישום מול יישום
* יש לשמור דוגמאות מזון למשך  72שעות של כל הארוחות ובכל המרקמים.
* יש לציין בתפריט ,לגבי ארוחת צהריים ,את המנה המיועדת למטופלים שאוכלים במרקם דייסתי.

רשומות מחלקתיות
* טופס רישום גודל מנות והדרכה לכמות כלי הגשה ומרקם ,לא היה תלוי במחלקות ביום הבקרה .המנות חולקו לפי
שיקול דעת המטפלים.
* יש לכייל את מאזני השקילה אחת לשנה ע"י גוף מורשה.

הגשת ארוחות צהריים  -תצפית
* סיכום ביקור דיאטנית בארוחת ערב )לפחות אחת לרבעון( -חסר.

התנהלות הטיפול התזונתי מטופל במצב תזונתי לא תקין  -תיעוד ומעקב
* נמצא פער גדול בין זמן ההוראה לזמן היישום )כגון ביצוע רישום צריכת מזון( ולעיתים ההוראה לא יושמה כלל.
זהו הליך שאינו תקין.
* יש להקפיד שההנחיות התזונתיות לגבי תוספי תזונה יתבססו על קריטריונים מקצועיים הכוללים אנליזה של רישום
צריכת מזון ,בנוסף יש לתת עדיפות להעשרות מהמזון.

יישום והלימה
* ביצוע מעקב תזונתי בתדירות המתבקשת -חלקי.
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הערות לסיכום:
הדיאטנית יוזמת ,מובילה ומקדמת את תחום התזונה בכלים העומדים לרשותה תוך
קביעת סדרי עדיפויות .נדרש סיוע וגיבוי מההנהלה על מנת לאפשר לה לספק את
הטיפול התזונתי המיטבי למטופל.
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* פיזיותרפיה:
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סימוכין500039566 :

93%

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:
מוסד עם  2מחלקות סיעודיות ומחלקה לתשושי נפש .בסה"כ  88מטופלים ביום
הבקרה .חדר הפיזיותרפיה גדול ומצוייד היטב.

כוח אדם:
במוסד עובדים שני פיזיותרפיסטים .מנהל השירות הגדיל מספר שעות העבודה
במוסד ,החל מינואר  .2017עובד  24שעות שבועיות .אחראי על מחלקת תשושי נפש
וסיעודית ב' .פיזיותרפיסטית מחליפה לפיזיותרפיסטית שיצאה לחופשת לידה לפני
כחודש וחצי ,עובדת  25שעות שבועיות ,אחראית על מחלקה סיעודית ג' .השירות
נפרס על פני שישה ימים בשבוע ,בשעות הבוקר ובשעות אחה"צ .לרשותם כח עזר
במרבית שעות העבודה.

החוזקים בעבודת הפיזיותרפיה:
כוח אדם
* תקן כח אדם מלא .פריסת השעות יעילה ביותר.

עמוד  17מתוך 36
רח' המלאכה  ,3נצרת עילית  17000ת.ד744 .
טלפון 04-6557848 :פקס 04-6561465 :דוא"לGERIATRIAMAHOZ@ZAFON.HEALTH.GOV.IL :

לשכת בריאות מחוז צפון
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סימוכין500039566 :

פרופיל המטופלים במוסד
* אחוז גבוה מהדיירים במוסד ,מטופלים בפיזיותרפיה בתדירות המותאמת לצרכיהם.

ארגון השרות
* קיים רישום מרוכז של הטיפולים הניתנים מידי יום.
* מנהל השרות עומד בדרישות הנוהל מבחינת ותק מקצועי והכשרה על בסיסית.
* דרכי תקשורת תוך צוותית מובנים בכתב.
* קיימת פריסת צוות במחלקות ,חלוקת אחריות והגדרת תפקידים.

אבחון פיזיקלי
* האבחון הפיזיקלי ברשומת המטופל מלא ומפורט כנדרש.
* האבחון הפיזיקלי הראשוני מתבצע תוך  5ימים מקבלת המטופל.

טיפול בקבוצה
* סווג המטופלים בקבוצה נקבע ע"פ מדדים מובנים ומוגדרים.
* מתבצע טיפול בקבוצה לשלוש קבוצות ,חוצות מחלקות.

מעקב פיזיקאלי ותיעוד הערכה תקופתית
* רישום המעקב מתבצע בתדירות הנדרשת.
* המעקב משקף את מצבו העדכני של המטופל.
* המעקב משקף את יישום תוכנית הטיפול ותוצאותיו.

טכנולוגיה לישיבה וניידות
* קיים מגוון כיסאות גלגלים המותאם לצרכי המטופלים.
* נעשה שימוש מזערי באמצעים להגבלת תנועת המטופלים בכסאות גלגלים .לשקול החלפת קשירות המפשעה
בהגבלות קלות יותר ,במידת האפשר.

הדרכה ,השתלמות ותקשורת בין צוותית
* נמצא תיעוד לקיומה של הדרכה מובנית לכל הצוות.
* הדרכת עובד חדש מתועדת ומאושרת בחתימתו על גבי טופס ייעודי.
* צוות הפיזיותרפיסטים יוצא להשתלמויות מקצועיות.
* הפיזיותרפיסטים ,ע"פ תפקידם ,משתתפים בישיבות צוות רב תחומיות.

תנאים פיזיים
* התנאים הפיזיים עונים על דרישות הפרוגרמה של משרד הבריאות.
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פקיעין פקיעין
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תאריך13.08.2017 :
סימוכין500039566 :

ציוד טיפולי
* קיים ציוד טיפולי כנדרש בנוהל.

ציוד ואביזרי עזר לניידות
* הונהג שימוש במנופים להעברת מטופלים.

תחומים הטעונים תיקון ושיפור:
ארגון השרות
* לעדכן את תכנית הפעילות השבועית בהתאם לשינויים בכח האדם ובשעות העבודה ,באופן שתשמש כלי עזר
לעבודה.
* לפעול לביצוע פעילויות מיוחדות לקידום איכות הטיפול )פרויקטים(.

טיפול בקבוצה
* מומלץ להגדיל פעילות גופנית ע"י מפעיל מוסמך בפיקוח הפיזיותרפיסט.

טכנולוגיה לישיבה וניידות
* להדריך צוות לשימוש נכון באביזרי הישיבה השונים שהותאמו למטופלים .לפקח על הביצוע באופן שוטף )לדוג'-
מפריד הברכיים שאין להדקו בחוזקה סביב ירכיים(.
* להחליף מושבי הכסאות שהתישנו והפכו קעורים או לתקן ע"י כריות מיוחדות ,במטרה לאפשר ישיבה נוחה.
* להתערב ולפעול להתאמת נעליים סגורות ובטוחות עבור המטופלים המתהלכים .להתאים נעליים גם לאותם
מטופלים שאינם מתהלכים ובכל זאת זקוקים.

הדרכה ,השתלמות ותקשורת בין צוותית
* להגביר פיקוח והדרכה של הצוות המטפל ביישום ההנחיות של הפיזיותרפיה.
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תפארת מוריה  -נוף שלומי ) ( 237P1
פקיעין פקיעין
תאריך הבקרה10.07.2017 :
* ריפוי בעיסוק:
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89%

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 ותקשורת
העשרה ונהלים
יישום המלצות מבקרה קודמת
-

כוח אדם:
ריפוי בעיסוק :במוסד שתי מרפאות בעיסוק -מנהלת השירות ,ותיקה במקצוע ,עם
שנתיים וותק במוסד ,עובדת  16ש''ש .המרפאה בעיסוק השניה ,חדשה במקצוע
ובמוסד ,עובדת  8ש''ש .ביחד  24ש''ש.
תעסוקה :במוסד עובדות שלוש מדריכות תעסוקה ,שתיים עם תעודות וותק במוסד,
והשלישית חדשה בלי תעודה -עובדות ביחד  85ש''ש.

החוזקים בעבודת הריפוי בעיסוק:
הערכה בקבלת מטופל  -קבלת מטופל חדש ע"י מרפא/ה בעיסוק
* המרפא/ה בעיסוק מבצע/ת הערכה ראשונית לכל מטופל חדש כנדרש בנהלים.
* תוכניות ההתערבות תואמות את ממצאי ההערכה.
* התוכניות מתייחסות לטיפול בריפוי בעיסוק והפעלה מותאמת במסגרת התעסוקה.

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

הכרת מטופל חדש ע"י מדריכ/ת תעסוקה
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תפארת מוריה  -נוף שלומי ) ( 237P1
פקיעין פקיעין
תאריך הבקרה10.07.2017 :
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* מדריכת התעסוקה מקיימת היכרות ראשונית עם כל המטופלים ,כנדרש על פי הנהלים.

פעילות בתעסוקה
* קיימת פעילות תעסוקתית מגוונת התואמת את צרכי המטופלים ויכולותיהם.
* תוכנית הפעילות מגוונת ומתבצעת באופן קבוצתי ופרטני וכוללת תנועה ,אקטואליה ,משחקים קוגניטיביים ,יצירה
ועוד.
* מתקיימת הפעלה של קבוצות נושא אחת לשבוע כנדרש.
* קיים דיווח על קבוצות נושא בהתאם לדרישות.

תנאים פיזיים וסביבה
* קיים מכון לריפוי בעיסוק גדול ומרווח המשמש לצרכי ביצוע ההתערבות וכן משמש כמשרד.
* התעסוקה מתקיימת בחדרי האוכל שהינם מוארים ,מרווחים ,מאובזרים ומתאימים לצורך הפעלה.
* בחדרי התעסוקה קיימים לוחות פעילות ,לוחות התמצאות ,ושעונים המתאימים לדרישות.
* קיים לוח התמצאות רב תרבותי.

ציוד ואביזרים
* קיים ציוד מגוון לטיפול ברפוי בעיסוק.
* קיים ציוד עשיר ,מגוון ומותאם להפעלה פרטנית וקבוצתית בתעסוקה.
* קיים ציוד נלווה.
* קיימות ערכות נושאים מגוונות עשירות ומתחדשות.

הדרכה ותקשורת
* 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.

תחומים הטעונים תיקון ושיפור:
כללי
* בכניסה למחלקה סיעודית ג' ביום הבקרה לוח ההתמצאות היה עדיין על התאריך של לפני יומיים.

ישום תכנית הטיפול
* יש להרחיב את הטיפולים במחלקת תשושי נפש ,אם זה בטיפולים פרטניים או קבוצתיים.
* יש לקבוע מטרות תפקודיות יותר בתוכנית הטיפול ,ובמיוחד במחלקת תשושי נפש.
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פקיעין פקיעין
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תאריך13.08.2017 :
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* יש לבצע תוכניות ומטרות שנקבעו בתוכנית הטיפול בפועל.

תנאים פיזיים וסביבה
* מומלץ להצליל את המרפסת שמתקיים בה חוג גינון.
* ביום הבקרה נצפתה דיירת במיטה ולחצן המצוקה לא היה נגיש למטופלת ,בנוסף ,הלחצן לא פעל.
* המראות במקלחות והשירותים אינן מונגשות לכסא גלגלים.

ציוד ואביזרים
* מומלץ להמשיך ולרכוש ציוד לריפוי בעיסוק ,שיכלול אמצעים טכנולוגיים לפי שיקול דעת מקצועי.

הדרכה ותקשורת
* צריך לדאוג להדרכה של המרפאה בעיסוק החדשה לפי הנהלים.
* יש להתיחס בישיבות צוות לתוכנית הטיפול בריפוי בעיסוק שנקבעו בישיבה האחרונה ולתוכניות טיפול חדשות
שישקף עבודה מקצועית.

הערות לסיכום
* בהצלחה.

תחומים שלא נבדקו/לא רלוונטי:
כללי
* ביום הבקרה לא נבדקו ישיבות צוות הריפוי בעיסוק או צוות התעסוקה והדרכות ונהלים .אין להוציא חומר
רפואי מחוץ לכתלי המוסד.
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86%

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:
בקרת פתע לפני חידוש רישוי .במוסד שלוש מחלקות ,מחלקה מוגנת ושתיים
סיעודיות .ביום הבקרה בוצעו בכל המחלקות עבודות שיפוצים בשלבים שונים.

כוח אדם:
במוסד עובדת עו"ס במשרה מלאה ,בעלת ידע וניסיון בגריאטריה .מגיעה חמישה
ימים בשבוע ,יום אחד עובדת עד שעה חמש בערב .היקף משרה  40ש"ש.

החוזקים בעבודת העבודה סוציאלית:
קבלת מטופל והסתגלות
* מבצעת את תהליך הקבלה וההסתגלות במקצועיות רבה .יש לערב את העו"ס בקבלות של מטופלים עריריים,
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בודדים ובמצבים חריגים לצורך מיצוי זכויות .כגון קליטת מטופלת ערירית ,ללא סיווג וללא אפטרופוס במחלקת
תשושי נפש.

פעילות מקצועית של העובד הסוציאלי
* מעקב ביקורים קיים ,יש להקפיד לתעד את הביקורים של נציגי העמותות .לקבוע התערבויות בהתאם.

פעילות העו"ס בתחום זקנים נפגעי התעמרות
* יש ועדה במוסד אשר מתכנסת על פי נוהל ,הנושא הועבר בחת"ש ב14/5/17

טיפול בניצולי שואה
* קיימת פעילות בנושא מיצוי זכויות ניצולי שואה.

תחומים הטעונים תיקון ושיפור:
פעילות מקצועית של העובד הסוציאלי
* המטופל מקבל מענה לבקשתו ובזמן סביר  :חלקי

תצפית חדרים ושטחים ציבוריים
* הנגשת מידע לרווחת המטופלים והמשפחות )תכנית פעילות ,זכויות המטופל ותפריט(  :חלקי
* יש לעדכן את הפרסום במוסד בנוגע לועדת התעמרות ,היות והוחלף רופא הועדה.

פעילות העו"ס בנושא "חוק זכויות החולה"
* הומלץ ומאחר ויש בקר בבית חולים מטעם הרשת ,להסדיר את הנושא של פעילות העו"ס בעת האשפוז.
* נמצאה מטופלת שמוזנת מזה שנתיים באמצעות זונדה ,אין תיעוד שיחות משפחה ופנייה ליעוץ עם גורמים.

עבודת הצוות הרב מקצועי
* בישיבות הצוות נוכחות חלקית של הצוות ,ותוכניות חלקיות.

ניהול מידע ומעקב  -תיק אפוטרופסות
* יש לתעד בקלסר כאשר העתק מכתב המינוי נשלח ללשכת הבריאות בהתאם למקור המימון.
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75%

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

תיאור כללי:
במוסד  3מחלקות ,שתי סיעודיות ואחת תשושי נפש .מז"ח :קיימים  3מז"חים ,על
קו כבוי אש ,צילרים ובכניסה למוסד .מערכת קירור )מיזוג( ,מבוססת על
צ'ילרים .מערכת מים חמים מבוססת על דוודים חשמליים ,אינה מסוחררת.
כביסה מתבצעת במכבסת המוסד.
ארוחות-קיים בכל מחלקה מטבח מחלקתי .קיים במוסד מטבח מבשל.

החוזקים בעבודת הבריאות הסביבה:
מערכות אספקת מים קרים וחמים  -אספקת מיי שתיה
* תקינות הבדיקות של המים  :תקין/מאושר ע"י מב"ר

מערכות אספקת מים קרים וחמים  -מים חמים ומקלחות
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* ברזים וראשי מקלחת מטופלים נגד אבנית ,מחוטאים ונבדקו  :מטופל כנדרש תוצאה טובה

מערכות אספקת מים קרים וחמים  -הגנת רשת מי שתיה
* אביזרים להגנת רשת מי שתיה הותקנו ע"י מתקין מוסמך  :התקנה מותאמת ומתועדת

בטיחות ומפגעי בטיחות
* אישור כיבוי אש תקף מרשות לכבאות  :תקף במלואו והוצג
* מערכת החשמל נבדקה ע"י חשמלאי מוסמך והאישור תקף  :בוצע והוצג אשור תקף

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
* מצב שירותים ומקלחות  :מותאמים ותקינים

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

אספקת מזון למחלקות וחלוקתו  -קבלת המזון במחלקה
* בדיקת טמפרטורת המזון ותנאי קבלתו במהלך הבקרה  :תקין במלואו

הכנת המזון ובישול  -מטבח/ים  -מצב כללי
* רישום טמפרטורת מזון במקררים ע"י צוות המטבח  :קיים ותקין

תחומים הטעונים תיקון ושיפור:
מערכות אספקת מים קרים וחמים  -אספקת מיי שתיה
* רמת כלור נותר על פי דרישות  :מתאים חלקית

מערכות אספקת מים קרים וחמים  -מים חמים ומקלחות
* טמפרטורת מים בברזים מתאימה לבטיחות המשתמשים  :לא תקין

מערכות אספקת מים קרים וחמים  -הגנת רשת מי שתיה
* התיעוד על אביזרי הגנת רשת מים מעודכן לכל שנה  :לא מעודכן
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איסוף פסולת ופינויה
* איסוף פסולת זיהומית כנדרש  :מתבצע בחלקו )כמפורט(
* איסוף ופינוי פסולת מסוכנת :א'-איסוף במיכל מותאם .ב'-סילוק ע"י קבלן מורשה לרמת חובב  :מתבצע בחלקו
)כמפורט(

מערכות קירור וחימום אויר
* מערכת קירור אויר תקינה ונקייה .הטמפרטורה בחדרים ובשטחים ציבוריים לפי ההנחיות  :תקין חלקית

תחזוקת המחלקות  -חדרי כלים וכביסה
* טיפול מחלקתי בכביסה  :לא מותאם/לא תקין

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

מכבסה וכביסה
* דרך ואמצעים להעברת כביסה מלוכלכת ונקייה במוסד  :התאמה ותקינות חלקיים

אספקת מזון למחלקות וחלוקתו  -קבלת המזון במחלקה
* אחראי קבלת מזון במחלקה קיים ,מבקר את איכות המזון והטמפרטורה בקבלה ומתעד  :לא תקין

מטבחון עזר  -מטבח חלוקה
* אמצעי שטיפה ,ייבוש ואחסון כלים וידיים  :לא תקין/לא מתאים

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

הכנת המזון ובישול  -קבלת מזון במוסד ומחסן מזון
* הפרדה בין מזון יבש/טרי ,וגם גולמי/חצי מוגמר /מוכן  :לא תקין
* קיום ותקינות יחידות קירור ,טמפרטורת המזון במקרר ורישומה  :לא תקין

הכנת המזון ובישול  -נתונים כלליים על מערך הכנת מזון ובישול
* התאמת שיטת הבישול לאישור  :ב -לא תואמת לאישור

הכנת המזון ובישול  -עובדי מטבח/מבשלים
* העובדים מצוידים בבגדי עבודה כיסויי ראש ומקפידים על היגיינה אישית  :קיים בחלקו
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* קיום כיורים לשטיפת ידיים בשטחי מטבח הכוללים מים חמים ,סבון וסידור לניגוב ידיים  :לא קיים/לא תקין

הכנת המזון ובישול  -עמדות העבודה ומדורים במטבח
* חלוקה ברורה של מדורי העבודה  :לא קיימת/לא תקינה
* שמירת פס ייצור והפרדת מזון גולמי ממזון מוכן )כולל באחסון(  :לא קיימת/לא תקינה
* טמפרטורת מוצרי מזון בתהליך )כולל רישום הטמפרטורה במעלות(  :לא תקינה
* נשמרות דגימות מזון ובכמות מספקת  :לא תקין

הערות לסיכום:
מטבח:
במוסד קיים מטבח מבשל .נקיון המטבח ראוי לציון .יחד עם זאת ,נמצאו לקויים
הדורשים את תקונם לאלתר:
א .חלק מהתנהלות המטבח כפי שנראתה בעת הבקרה ,עלולה להוביל לזיהום צולב
ולפגיעה בבריאות הציבור ויש להפסיקה לאלתר )כפי שיפורט בהמשך(.
ב.שיטת הבישול אינה תואמת את הציוד הקיים בפועל במטבח המוסד .שיטת הבישול
הקיימת לא קיבלה את אשור הנפה המטפלת ,כנדרש .יש להפסיקה ,עד לקבלת אישור
הנפה על שיטת הבישול וזאת בהתאם לדרישות הנפה המבוססות על תקנות רישוי
עסקים ,תנאי תברואה נאותים לבתי אוכל  .1983לחילופין ,יש לעבור לאספקת
ארוחות מחברת הסעדה.
א .1 .אין הפרדה בין מזון גולמי לחצי מוגמר ,אין שמירת פס יצור כנדרש.
באזור טיפול בבשר ב"תהליך" ,לאחר בישול ,נראתה פריסת בשר וסידורו ב
גסטרונום ,להמשך בישול .באותו משטח ,בצמוד ,נראה מיכל עם בשר טחון ,מתובל ,גולמי ,ועוד מיכל עם פרוסות
חזה עוף גולמי ,שהוצא מהפשרה.
 .2אין חלוקה ברורה של מדורי עבודה.
 .3אין כיור לשטיפת ידיים עבור העובדים.
.4אזור עיבוד בשר ואזור עבוד דגים ,סמוכים מאוד לאזור שטיפת כלים )ליד כיור
השטיפה( ,ולאזור ייבוש כלים ,הנמצא ממול במרחק  1מטר .הדבר אינו עומד
בנהלים ועלול להוביל לזיהום צולב ופגיעה בבריאות הציבור.
 .5אי תקינות ציוד מקררים )נמצאה נזילה במקרר ונזילה במקפיא( -יש לתקנם
מיידית.
 .6שמירת דוגמיות מזון :נמצאו חלקית .רק יומיים ולא שלושה ימים כנדרש.
 .7נראה שימוש בקופסאות פלסטיק חד פעמיים -יש להפסיק השימוש לאלתר .וזאת על
פי תקן  5113אריזות פלסטיק ומשקאות .כל כלי פלסטיק צריך לעמוד בתקן ולהיות
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מתאים לייעודו .במקרה של שימוש חוזר.
 .8אין אסמכתא שהכלי מתאים לתקן ולמזון שרוצים לאחסן בו.
 .9נראו ירקות גולמיים מאוחסנים באזור שטיפת כלים -לא תקין .פוטנציאל
לזיהום צולב.
 .10מקררים ומקפיא אינם מחוברים לרשם טמפ' ואין חיבור למערכת התרעה ,במקרה
של קלקול /ירידת טמפ'.
 .11נראתה פתיחה של קופסאות שימורים ,באזור חיתוך ירקות -לא תקין .יש לבצע
זאת באזור ההפשטה מאריזה.
קיימת הערה בסוף הדוח לגבי תגובת המוסד.
מטבחים מחלקתיים:
כללית ,קיימים שני כשלים עקריים .1:כשל בהתנהלות :ההתנהלות במטבחים אלו,
עלולה להוביל לזיהום צולב ,כפי שיפורט.
 .2העדר ציוד.
נמצאו כלים רטובים מוערמים אחד על השני-פוטנציאל להתרבות חיידקים .חסרים
אמצעים ליבוש כלים.
חסר כיור לשטיפת ידי עובדי מטבח.
התנהלות פסולה :נראו עובדי מחלקה שאינם עובדי מטבח ,נכנסים ויוצאים מהמטבח.
נראה מקרר המשמש את העובדים והדיירים )אוכל פרטי( ,במטבח המחלקתי .יש
להוציאו לאלתר .אין לאפשר כניסת עובדים למטבח המחלקתי ,שאינם עובדי המטבח.
נראה סמרטוט ומגב בשטח המטבח המחלקתי.
נראתה פלטה חשמלית במטבח מחלקתי ,אין להשתמש .אין לאפשר הכנת אוכל לעובדים
במטבח זה.
שיטת הבישול הקיימת ,בה מבשלים מזון לשבת ,מקררים ומחממים שוב לפני שימוש,
ללא ציוד מתאים ,אינה תקינה ובעלת פוטנציאל לפגיעה בבריאות הציבור .מאחר
והמוסד לא קיבל את אישור הנפה לשיטת בישול זו ,ומאחר ולא קיים הציוד הנדרש
וקיימת סכנה לבריאות הציבור ,יש להפסיק התנהלות זו לאלתר.
בדיקת טמפ' מים חמים על ידי הדוגם :נמדדת רק במטבחון ולא בנקודות הדיגום
בחדרים ,כנדרש .האמצעים להפחתת טמפ' צריכים להיות בנויים כך ,שיאפשרו ביטול
המנגנון ,לצורך מדידת טמפ' במערכת ,לפני הפחתתה.
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התנהלות עם הכביסה במוסד:
במחלקות ,קיימים חדרי כביסה נקיה שהפכו לחדרים מולטי פונקציונליים -לא
תקין .בחדרים אלו נמצאו :טיטולים ,כלי עבודה של משפצים )כרגע מתנהל שיפוץ
בבניין( ,ערכות מגן ,עמודי אנפוזיה.
ערימות כביסה נקיה ,נמצאו זרוקות על כסא ושולחן ,ללא מיכל יעודי .רצפת החדר
נמצאה לא נקיה.
יש להקצות חדר כביסה נקייה ,יעודי ,ע"פ נוהל כביסה במוסדות רפואה.
חדר כביסה:
לציין כי הליקויים שנמצאו בחדר כביסה ,מתוקנים בעת כתיבת דוח השטח.
 .1המצאות מקרר ,מיקרוגל ,ערכת שתיית קפה וכו' במכבסה ,בסמוך לקיפול כביסה
נקיה ,אסורים ועלולים להוביל לזיהום צולב .יש להסירם לאלתר.
 .2נמצאו שקים עם כביסה נקיה ,על רצפת המכבסה.
 .3נמצאו שמיכות מאוחסנות בחדר כביסה .אין לאחסן כביסה במכבסה.
נראתה הוצאת כביסה נקיה מהמכבסה ללא כסוי כנדרש.
 .4נמצא כלוב עם כביסה נקיה )שמיכות( ,כשהוא אינו מסומן כנדרש.
התקנת ווסתי טמפ':
למרות דווח על ההתקנה ,והצגת מפרט של האביזר בעת הבקרה ,נראה כי טמפ' הדוגם
שנמדדה 58 -מעלות ,אינה בהתאם לנדרש.
מז"ח :קיימים שלושה מז"חים באזור המבנה ,כפי שמפורט במבוא .הסביבה של מיקום
המז"ח בכניסה למבנה אינה תקינה ואינה עומדת בתקנות בריאות העם )התקנת מכשיר
מונע זרימת מים חוזרת( .1992 ,יש לנקות את כל הקוצים והעשביה מסביב ולאפשר
גישה נוחה למתקין /בודק מוסמך ,מז"ח ובייחוד לא לאפשר צמיחת עשביה מתחת
לפורק לחץ של המז"ח )שסתום פריקה( ,כדי לאפשר פעילות תקינה של הפורק ובכלל
זה ,של המז"ח.
ערכה למדידת כלור:
הערכה שבשימוש המוסד למדידת כלור יומית ,אינה תקנית ואינה בטווח הרגישות
הנדרש .לפיכך ,לא ניתן לזהות חריגות בטווחים מסויימים .לציין כי הטווח
התקין לערכי היפוכלוריט במוסד סיעודי הינו  0.2-0.5מג"ל.
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פסולת זיהומית:
פחי פסולת זיהומית ,מחלקה ג' ,נמצאו גדושים -לא תקין .יש למלותם עד 75%
מנפחם ,להגנה על המשתמש.
פח פסולת תרופות פגי תוקף ,לא סומן ככזה.
לציין ,כי סמוך לכתיבת דוח הבקרה המסכם ,התקבלה במשרדנו ,תגובה לדוח השטח
שהושאר בעת הבקרה .על פי התגובה ,התקבלה החלטה לעבור לחברת הסעדה ,ולבטל את
המטבח ,כספק.
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93%

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 למטופלהזמנתסמים ,טפסי רישום ועריכת בקרה
-

כוח אדם:
הועסק רוקח חדש במוסד לפני כחודש בלבד.

החוזקים בעבודת הרוקחות:
שירות רוקחות מוסדיים  -אחסון וסידור תרופות ותוקפן
* התרופות בחדר שירותי רוקחות ובמחלקות מאוחסנות בתנאים נאותים.

שירות רוקחות מוסדיים  -רכש אספקה וביעור תרופות
* רכישת התרופות ממקורות מורשים בלבד ,וישנה רמת מלאי מתאימה לטיפול שוטף והולם בדיירים.

שירותי רוקחות מוסדיים  -בקרה רוקחית במוסד
* נבדקה במהלך הבקרה פעילותו של הרוקח הקודם במשך השנה שעברה .הרוקח ניהל יומן התערבות מפורט
ומתועד עבור כל הדיירים ושיתף את הצוות הרפואי במסקנותיו.
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תחומים הטעונים תיקון ושיפור:
כוח אדם
* יש להגדיל את היקף שעות העבודה של הרוקח לתשע שעות שבועיות בהתאם לדרישות תקן כח אדם של נוהל
מס'  0.3.2של האגף לגריאטריה.

חדר שירותי רוקחות במוסד
* יש להצטייד במחשב בלעדי לרשותו של הרוקח.

אחסון תרופות במחלקות אשפוז
* אין להשאיר מגשיות של תרופות ללא אריזה וללא סימון הולם.

אחסון תרופות בקרור במחלקות אשפוז
* יש להקפיד על פריקת נתוני טמפרטורת המקרר בכל המחלקות באופן יומיומי כנדרש בנוהל מס'  126של אגף
הרוקחות.

תרופות אישיות במחלקות אשפוז
* יש להקפיד על סימון תרופות אישיות כגון משאפים בשם המטופל.
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נספח ג'
תקן מול מצבה  -כוח אדם מקצועי  -רפואה סיעוד ומקצועות הבריאות
ל 102 -מיטות ברישוי ול 87-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
36.90
1.02
1.25
0.54
1.50
0.51
9.30
11.33

1.88
17.89
4.88
13.01
1.00
32.76
1.12
1.33
0.66
2.33
0.53
7.70
13.21

0.48
0.61

34.42
3.54

-4.26
0.00
-4.13
0.10
0.08
0.12
0.83
0.02
-1.59
1.88

-24.69
0.00
-11.20
10.58
6.72
22.22
55.86
5.09
-17.13
16.66

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 87-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

0.50

-0.41

-45.05

0.91
0.70
0.70
0.91
2.80
4.50
0.47
0.25
0.91

1.00
1.00
1.00
1.00
3.00
5.00
0.50
0.50
1.00

0.09
0.30
0.30
0.09
0.20
0.50
0.03
0.25
0.09

9.89
42.85
42.85
9.89
7.14
11.11
6.38
100.00
9.89

 6בישול עצמי  -מלא
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נספח ד '
רמת איכות הטיפול
 0.00:מתאריך 25.07.2016:
ניקוד אחרון לפי בקרה אחרונה
41.00
ניקוד מותאם אחרון לפי בקרה אחרונה :
שיוך לפרוגרמה חדשה על פי הצהרת המוסד :
זמן הרישוי טרם הבקרה הנוכחית  12:חודשים תאריך סיום הרשיון 01.08.2018 :
התאמת המחלקה לתשושי נפש לתנאי המכרז:כן
תאריך הבקרה 10.07.2017 :
התאמת המחלקה לתשושי נפש לתנאי המכרז לפי הבקרה הנוכחית  :לא רלוונטי

ניקוד

אמות מידה לרמת איכות הטיפול
סכום ציוני הבקרה

19.00

בריאות הסביבה

1.00

שיעור אחיות עם קורס על בסיסי בגריאטריה

0.00

שיעור אחיות עם תואר אקדמי

2.00

קורסים\עדכון ידע לצוות

4.00

חת"ש צוות בין  8-24שעות שנתיות

0.00

חת"ש צוות מעל  24שעות שנתיות

2.00

מומחיות רופא הבית

0.00

יועצים

4.00

נאמני נושא ועברו הכשרה כנדרש

0.00

הדרכה מרוכזת ב 2-תחומים לפחות

0.00

עיבוד נתונים בתחום  1לפחות

0.00

מנהל רפואי שהינו גריאטר

0.00

יש אישור למתן IV

0.00

רישום ע"פ נוהל IV

0.00

רישום ע"פ נוהל  + IVנוכחות אחות מוסמכת בכל משמרת

0.00

רשומה רפואית ממוחשבת לכל המקצועות

2.00

תקשורת רפואית ממוחשבת לכל המקצועות

2.00

סה"כ )ללא משך רישוי(

36.00
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