גירסה 00001:
תאריך ראשון הפצה לאינטרנט05.01.2017 :
תאריך אחרון הפצה לאינטרנט05.01.2017 :

דו"ח בקרה מיום 15.11.2016
במוסד :הבית לאזרחים וותיקים

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

האגף לגריאטריה

תאריך05.01.2017 :

לכבוד
ד"ר מזורץ אוולינה
מנהל/ת רפואי/ת
הבית לאזרחים וותיקים )קוד מוסד (237P5
המעלית 4
קדימה-צורן 6092000

סימוכין500039302 :

ד"ר נכבד/ה,
הנדון :סיכום הבקרה ב"הבית לאזרחים וותיקים" מיום 15.11.2016
מצ"ב דו"ח הבקרה שנערכה במוסדכם ,ביום .15.11.2016
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.
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 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 יורם לוטן ,מ"מ הממונה על הרישוי ,משרד הבריאות ,ירושלים.
ד"ר פנחס ברקמן ,מנהל המחלקה לשירותים מוסדיים ,אגף גריאטריה ,ירושלים.
ד"ר עופרה חבקין ,רופאה מחוזית ,לשכת בריאות מרכז מחוז מרכז.
ד"ר גולדנשטיין לאוניד ,גריאטר מחוזי ,לשכת בריאות מרכז מחוז מרכז.
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
תאריך05.01.2017 :
הבית לאזרחים וותיקים ) ( 237P5
המעלית  4קדימה-צורן
תאריך הבקרה15.11.2016 :

סימוכין500039302 :

.1

בתאריך  15.11.2016נערכה 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 מזורץ אוולינה מ.ר.13441.

להלן הרכב הצוות ותחום בקרתו:
.4
מר ד"ר גולדנשטיין לאוניד ,גריאטר מחוז מרכז.
* רפואה
-

גברת רביד ויויאן ,אחות מפקחת ארצית אגף הגריאטריה.

* טיפול סיעודי

-

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

-

גברת יצחקי דורית ,מרכזת תחום בקרה אגף הגריאטריה.

-

גברת לבונסקי סיגלית ,מרכזת תחום בקרה אגף לגריאטריה.

* פיזיותרפיה

-

גברת ענת צח ,מרכזת תחום בקרה אגף הגריאטריה.

* ריפוי בעיסוק

-

גברת יובל יעל ,מרכזת תחום בקרה אגף הגריאטריה.

* עבודה סוציאלית

-

גברת אורלין ניצה ,מרכזת תחום בקרה אגף הגריאטריה.

-

גברת נתיב ארד אסתר ,מרכזת תחום בקרה אגף הגריאטריה.

-

מר פרקש חיים ,מרכז תחום בקרה אגף הגריאטריה.

-

גברת קורדובה סיגל ,מרכזת תחום בקרה אגף הגריאטריה.

-

מר רודשטיין גריגורי ,סגן מפקח ארצי לבריאות הסביבה.

* תזונה

* תחזוקה

* בריאות הסביבה

כללי:
בית החולים נפתח באפריל  2016במבנה מודרני ,מצויד בציוד חדיש ומוקף בגינה.
בית החולים נמצא בתוך מרכז מסחרי גדול ומוקף במגרשי חניה.
לבית החולים  4מחלקות ובקרוב עתידות להיפתח  2מחלקות נוספות .בחודשים
האחרונים נקלטו מטופלים חדשים רבים .יש לציין כי במחלקה לתשושי נפש א' מעל
 40%מהמטופלים בסטטוס סיעודי .יש להתאים את תמהיל המטופלים לסיווג המחלקה.
על בית החולים לקדם תהליכים מוסדיים במניעת זיהומים ולפעול על פי נהלי האגף
לגריאטריה בנושא חיסון עובדים.
לבית החולים יש אישור כיבוי אש עד לתאריך  .16.3.2017לבית החולים משגיח
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תאריך05.01.2017 :

הבית לאזרחים וותיקים ) ( 237P5
המעלית  4קדימה-צורן
תאריך הבקרה15.11.2016 :

סימוכין500039302 :

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

מס'
מס'
Ýé
× çÜמיטות מאושפזים
Ô Þ
בפועל
 áÕÞÑÓברישוי
36
36
36
36
28
30
32
30
132
132

מס'
סיעודיים
36
36
12
84

מס'
תשושי
נפש

16
32
48

מס'
סיעודי
מורכב

0

בבי"ח
מס'
מס'
שיקומים תשושים כללי

0

סה"כ שהו במחלקות  132מאושפזים בפועל.
להלן תמהיל המאושפזים לפי הגורמים המממנים הבאים:
 116מטופלים במימון משרד הבריאות.
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הבית לאזרחים וותיקים ) ( 237P5
המעלית  4קדימה-צורן
תאריך הבקרה15.11.2016 :

תאריך05.01.2017 :
סימוכין500039302 :

מכרז הקודים:
המוסד לא הצטרף ל"-מכרז הקודים".

אישור כיבוי אש:
אישור כיבוי אש בתוקף עד תאריך.16.03.2017 :

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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הבית לאזרחים וותיקים ) ( 237P5
המעלית  4קדימה-צורן
תאריך הבקרה15.11.2016 :

תאריך05.01.2017 :
סימוכין500039302 :
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

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

X
X

ריפוי בעיסוק
עבודה סוציאלית

X

בריאות הסביבה

X

רוקחות
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הבית לאזרחים וותיקים ) ( 237P5
המעלית  4קדימה-צורן
תאריך הבקרה15.11.2016 :

תאריך05.01.2017 :
סימוכין500039302 :

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

* רפואה80% :
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
-

כוח אדם:
לאחרונה מונו יועץ מומחה לגריאטריה ומנהל רפואי מומחה לגריאטריה.

החוזקים בעבודת הרפואה:
עבודת המנהל הרפואי
* הכשרת מנהל רפואי  :מומחה בגריאטריה

רופא בית
* הכרת המטופלים ובעיותיהם הרפואיות  :טובה

איכות הרשומה בקבלה הרפואית של המטופל
* הערכה קוגנטיבית  :מלאה )בכלי מתוקף(
* תרופות בקבלתו ,תיאור תרשים  : EKGרישום מלא
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הבית לאזרחים וותיקים ) ( 237P5
המעלית  4קדימה-צורן
תאריך הבקרה15.11.2016 :

תאריך05.01.2017 :
סימוכין500039302 :

פעילות צוות רב מקצועי במחלקה
* תדירות ישיבות הצוות לגבי כל חולה  :טובה
* נימוק ודיון בצוות רב מקצועי על שימוש באמצעים מגבילים או אמצעים לייצוב ותמיכת המטופל כשגרת טיפול :
מעקב רפואי ודיון בישיבת צוות

רפואה מונעת ורפואה פליאטיבית
* ביצוע מדיניות לחיסוני שפעת ופנוימוקוק למטופלים  :מלא

תחומים הטעונים תיקון ושיפור:
עבודת המנהל הרפואי
* קבלת מטופלים בהתאמה לסיווג מחלקות סעודיות/לתשושי נפש  :אין
* קיום והפעלת תוכנית הדרכה מוסדית בתחומי הגריאטריה וגרונטולוגיה .השתתפות בהדרכה מחוץ למוסד ובתוכו
 :אינה קיימת
* היערכות מוסדית להתמודדות עם זיהומים  :הרופא אינו מעורב

איכות הרשומה בקבלה הרפואית של המטופל
* הערכה תפקודית  :מתבצעת )בהתרשמות בלבד(

מעקב רפואי שוטף
* אבחון וטיפול בבעיות משקל והזנה )כולל הזנה אנטראלית(  :חלקי

הוראות רפואיות והוראות למתן תרופות
* בדיקה תקופתית של רישום תרופות לטיפול הניתן בפועל והתייחסות ל"ריבוי תרופות"  :חלקי

בדיקה תקופתית אחת ל  3 -חודשים
* התייחסות לשינוי במצב תפקודי וקוגנטיבי  :חסרה

פעילות צוות רב מקצועי במחלקה
* סיכום ישיבת הצוות ותכניות טיפול רב מקצועית ,התייחסות לישיבה קודמת  :חלקי

רפואה מונעת ורפואה פליאטיבית
* מוודא מתן חיסונים קבועים ותקופתיים לצוות המטפל )חדש וותיק( ונותן לצוות הסברים  :לא קיים
* קיום תכניות מיוחדות במוסד ומעורבות הרופא :היערכות למתן טיפול פליאטיבי ,התייחסות רופא למדד כאב
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הבית לאזרחים וותיקים ) ( 237P5
המעלית  4קדימה-צורן
תאריך הבקרה15.11.2016 :

תאריך05.01.2017 :
סימוכין500039302 :

והטיפול בעקבותיו  :לא קיימות
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הבית לאזרחים וותיקים ) ( 237P5
המעלית  4קדימה-צורן
תאריך הבקרה15.11.2016 :
* טיפול סיעודי:

תאריך05.01.2017 :
סימוכין500039302 :

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 ולבוש שמירת שלמות העור תנועתיות ותנוחהקשר עם המשפחה
 עדכון מקצועי הדרכה והערכת הצוות טיפול בכאב מניעת זיהומים -זכויות החולה

תיאור כללי:
הבית לאזרחים ותיקים הינו בית חולים גריאטרי חדש וזאת עבורם בקרה ראשונה.
מאז פתיחת המוסד ,לפני מספר חודשים ,נקלטו  132מטופלים .למוסד  4מחלקות
ברישוי.
מאז פתיחת המוסד חלו שינויים רבים בהרכב הצוות הסיעודי והוא כעת בתהליך של
התייצבות .אחות ראשית בעלת רקע בגריאטריה ,מסיימת את לימודיה לתואר שני.
מזה מספר שבועות החל לעבוד בחצי משרה סגן לאחות הראשית שעובד באותו תפקיד
בבית חולים גריאטרי אחר השייך לאותה בעלות .לפי סידורי עבודה שנמסרו ביום
הבקרה נמצא כי  40%מסה"כ המטפלים הינם תושבי חוץ ואינם יודעים עברית .יש
לציין כי בשנת  2014נשלחו לכל בתי החולים הגריאטריים הנחיות לגבי העסקת
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עובדים תושבי חוץ .יש להקפיד על מילוי הנחיות אלו החתומות על ידי ד"ר אהרון
כהן ראש האגף לגריאטריה וד"ר שרה לוי )ז"ל( אחראית על הסטנדרטים בגריאטריה.
בבית החולים מונו נאמני תחום לפצעים ,מניעת עצירות ,מניעת זיהומים ומניעת
כאב .הנאמנים עברו הכשרה פורמלית ונמצאים בשלבי התארגנות .יש לשפר את
מדיניות החיסונים ולעודד את הצוות להתחסן בכל החיסונים הנדרשים מעובדי
בריאות .יש לעבור על כל התיקים של כל המטופלים אשר התקבלו ממוסד אחר ולוודא
שקיימת הגדרת סטטוס המותאמת למצבו העכשוי של המטופל .במידה וקיימת אי הלימה
יש להעביר את כל החומר הרלוונטי ללשכת הבריאות המקומית להגדרת סטטוס מחדש .יש להקפיד על תמהיל
מטופלים המותאם לרשיון המחלקה .ביום
הבקרה נמצא כי במחלקה תשושי נפש א )רימון( יש  12מטופלים סיעודיים.

כוח אדם:
אחיות :עומד בדרישות התקן בכל המחלקות.
מטפלים :עומד בדרישות התקן בכל המחלקות.
לתשומת לבכם" :המספר המרבי של כח עזר/מטפלים עם קשיי שפה המותר להעסיק בכל
משמרת הוא כדלקמן :במשמרת בקר במחלקה של  36מיטות לא יותר מ  2-כוחות עזר
מתוך  ,4-5במשמרת ערב  1כוח עזר מתוך  ,3במשמרת לילה אין אפשרות להעסקת
עובדים עם קשיי שפה .מספר הכולל של עובדים ככח עזר/מטפלים עם קשיי שפה
בביה"ח הגריאטרי לא יעלה על  10%מסך כח עזר/מטפלים העובדים בו" )ראה מכתבנו
מיום  13.1.14סימוכין .(68676513 :

החוזקים בעבודת הטיפול סיעודי:
כללי
* האח/ות הראשי/ת בעלת ידע וניסיון מקצועי בתחום גריאטריה.
* המוסד מספק תנאים פיזיים הולמים לרווחת המטופלים.
* האחות הראשית בעלת ידע וניסיון מקצועי בתחום גריאטריה.

תחומים הטעונים תיקון ושיפור:
אומדן סיעודי ורישום אנמנזה
* יש להקפיד על התייחסות מלאה לכל המרכיבים הקיימים באומדן הקבלה כמו :המקום ממנו הגיע המטופל
לאשפוז ,רקע משפחתי ,תחביבים והרגלים קודמים.
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* יש להקפיד על ביצוע אומדן התנהגות למטופלים הרלוונטיים במחלקות הסיעודיות ולכל המטופלים במחלקות
לתשושי נפש .יש לדאוג למעקב תקופתי בתחום ולעדכן את תכנית הטיפול בהתאם.

תכנית טיפול בקבלה לאשפוז
* יש להקפיד על תדירות ההערכה בתכנית טיפול בהתאם לחומרת הבעיה שזוהתה.
* יש להקפיד לכתוב את תכנית הטיפול הראשונית תוך  72שעות מהקבלה .יש להקפיד על שינוי והתאמה של
התכנית בהתאם לשינויים שחלים אצל המטופלים.

מעקב סיעודי
* הפנייה לאישפוז :יש להקפיד לצרף דוח סיכום סיעודי התואם את מצבו העכשווי של המטופל המופנה לאשפוז .יש
לוודא כי עותק ממכתב ההפנייה ישאר ברשומת המטופל במוסד.
* יש להקפיד לעקב אחר בעיות שזוהו כמו החמרה של כאב בחזרה מאשפוז ממושך או לאחר אירוע חריג.

תרופות
* יש לוודא כי חתימה על מתן תרופות תתבצע לאחר מתן הטיפול התרופתי ולא לפני המתן .יש להתעדכן ולקבוע
מדיניות לגבי תרופות ברות סיכון.

הבטחת הסביבה
* בטיחות המטופל :יש להקפיד על נעילת נעליים בטיחותיות לכל המטופלים המתהלכים בעיקר במחלקות לתשושי
נפש .כמו כן יש לדאוג לגובה מכנסיים מתאים על מנת למנוע נפילות מיותרות.
* בארוע חריג כמו לאחר נפילה ,יש לזהות את הסיבה ,לנהל דיון מעמיק ,לתעדו כנדרש ולשפר את תהליך הסקת
מסקנות כך שתהיינה אופרטיביות ותמנע חזרה על ארועים תוך הפקת לקחים ברמה הרוחבית )מוסדית( ומקומית
)מחלקתית(.
* בהתאם לאירוע הנפילה יש לכלול בתכנית ההתערבות את הדרכת הצוות מעבר להדרכת המטופל.
* יש לשפר אמצעי אוריינטציה בעיקר במחלקות לתשושי נפש .יש לדאוג להנגשה תרבותית ולשונית ולרשום את כל
השלטים גם בשפות הנפוצות באותה מחלקה.

תקשורת
* יש להקפיד על נוכחות כל הצוות הרב מקצועי בישיבות צוות רב מקצועי .יש לוודא כי התיעוד תואם למועד
הישיבה .יש לעקוב אחר יישום תכנית התערבות שנקבעה בהתאם לחלוקת האחריות ליישומה על ידי אנשי המקצוע
השונים.
* את ישיבות הצוות הרב מקצועי יש להתחיל בבדיקת השגת מטרות ההתערבות שנקבעו בישיבה אחרונה והסיבות
לאי השגתם .תכנית ההתערבות של הצוות הרב מקצועי אמורה לשקף את העשייה המשותפת בהתייחס לבעיות
ספציפיות שזוהו ודורשות התערבות.
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* יש לוודא כי תדירות הביצוע של ישיבות צוות סיעודי תהייה לפחות אחת לחודש עד ששה שבועות ,לתעדם כנדרש
ולוודא חתימת הנוכחים וקריאת פרוטוקול הישיבה על ידי אלו שנעדרו.

הזנה והאכלה
* יש להדריך את המטפלים על דרך נאותה ומקצועית של חלוקת אוכל .אין להגיש את כל הארוחה ביחד ,אין להגיש
ארוחה כל עוד אין מטפל היכול להושיט עזרה למי שזקוק לכך .יש לספק תנאים אופטימלים לאכילה עצמאית
למטופלים הלוונטיים על מנת לשמר תפקוד.
* יש לציין בתכנית הטיפול את שינויים במשקל של המטופל עלייה/ירידה ,לציין את הסיבות ,לקבוע מטרות
התערבות ולעקוב אחר יישומן.

הפרשות
* יש לבנות תכנית למניעת עצירות מעבר למתן טיפול תרופתי ,ברמה המוסדית ,בשיתוף עם מקצועות בריאות
רלוונטיים.
* יש לאמוד את הפוטנציאל לשיקום/שימור שליטה על הסוגרים ולבנות תכנית טיפול המותאמת אישית.

שמירת שלמות העור
* קיימת חובת דיווח ללשכת הבריאות המקומית על כל פצע לחץ דרגה  3ומעלה על מנת לקבל אישור להמשך
שהותו של המטופל במחלקה.

תנועתיות ותנוחה
* יש לקיים דיונים תקופתיים בנוכחות אנשי צוות רלוונטיים ,לשקול את הצורך בהמשך ההגבלה הפיזית ,לאחר
בדיקת אלטרנטיבות טיפוליות אחרות .יש לתעד את כל התהליך.

קשר עם המשפחה
* תאום ציפיות :תהליך של תאום ציפיות הינו תהליך דינמי המשתנה בהתאם למצבו של המטופל .יש לנהל שיחות
עם המטופל/משפחתו על מנת לבנות תכנית טיפול מותאמת .יש לתעד את השיחות באופן מפורט.

עדכון מקצועי
* על האחים/אחיות העובדים/ות במחלקות לתשושי נפש לצאת להכשרות בתחום של תשושי נפש.
* יש לפעול לרענון הנהלים והטמעתם בקרב הצוותים ,כדוגמת נהל חלוקת תרופות ,מעקב ודיוווח סיעודי ועוד.

טיפול בכאב
* יש להשתמש בכלי אומדן כאב לאנשים לא מתקשרים ו/או עם ירידה קוגנטיבית משמעותית.
* יש לשפר את אופן הזיהוי ,הטיפול והמעקב אחר השפעת הטיפול בכאב אצל כלל המטופלים ובמיוחד אלו עם
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פצעי לחץ או לאחר אירוע חריג .יש לעקוב אחרי השפעת הטיפול נגד כאבים תוך פרק זמן סביר )ולא למחרת!(.
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84%

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:
שרות חדש העסוק בבניית תשתית ארגונית ובתהליכי עבודה בתוך השירות ומחוצה
לו .הגדרת תפקידי הדיאטניות עדיין אינן מובנות וברורות ויש קושי בהטמעת
תהליכים מאחר שצוות העובדים אינו יציב.
מערך המזון:
פריטי המזון מגיעים בטרמופורטרים מחברת הסעדה חיצונית .המזון מגיע מהחברה
כשהוא מחולק כבר למחלקות השונות.

כוח אדם:
שתי דיאטניות ,עובדות סה"כ  33ש"ש בפריסה שבועית ימים א'-ו' בנוסף ,זמינות
ומבצעות מדי פעם ביקורים בשעות לא שיגרתיות.
שתי הדיאטניות בוגרות קורס תזונה בגריאטריה ,בריאות הפה ונפרולוגיה  -יישר
כוח!

החוזקים בעבודת התזונה:
כללי
* הדיאטניות מעורבות ,משמעותיות וניכרת התייחסות להערותיהן בבית החולים.
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* הדיאטניות ייעלו את העבודה בזכות הכנסת אפשרות ביצוע רישום מזון בתוכנת המחשב.

רשומות מחלקתיות
* שירות התזונה מבצע הדרכות רבות לצוותים שונים.

התנהלות הטיפול התזונתי מטופל במצב תזונתי לא תקין  -תיעוד ומעקב
* הדיאטניות מתעדכנות ומגיעות לכל ימי העיון ועידכוני הידע הרלוונטים.
* משתתפות בקורס חלוץ בנושא בריאות הפה ,מיישמות ומטמיעות את הנושא לכל הצוות הרב מקצועי  -כל
הכבוד!!!
* למרות הזמן הקצר והעומס הטיפולי הרב הדיאטניות מכירות היטב את המטופלים ומצליחות לקיים איתם או עם
בני משפחותיהם שיחות.

תחומים הטעונים תיקון ושיפור:
כללי
* יש צורך בהבניית תהליכי תקשורת עם צוות מערך המזון ואמהות הבית.

גודלי מנה/גיוון
* בעיות בגודל מנה ניצפו בתהליכי הגשה וחלוקת המזון )מנת בשר ,פירה וסלט כרוב שלא הוגש באחת
המחלקות(.
* מנת הפרי שהוגשה ביום הבקרה הייתה קטנה מהנדרש על פי הנהלים.
* באחת המחלקות חמישה מטופלים מקבלים לבקשתם מזון חלבי בצהריים .יש לבנות וליישם עבורם תפריט
שעומד בכללי הגיוון.

רשומות מחלקתיות
* הדרכה :נעשות הדרכות אך עקב תחלופה של הצוות עדיין יש צורך בהדרכות נוספות ובלווי של צוות מחלקי המזון
בתהליך הטמעת הנושא.
* להרחיב טופס גודלי מנה לכל הארוחות.

הגשת ארוחות צהריים  -תצפית
* יש לקיים פרוייקט רב מקצועי ולבנות תכנית המתייחסת להיבטים השונים בארוחה כגון :התאמת אביזרי אכילה,
הושבה )ניצפו שולחנות לא תואמים לגובה המטופלים( ,סביבה ,חברה ועוד.
* חלוקת המזון הטחון מתבצעת בתחילת הארוחה והמזון מונח על הצלחות ומתקרר .יש להבנות תהליך חלוקת
מזון אחיד ומאורגן בכל המחלקות.
עמוד  16מתוך 36
רח' נח מוזס  ,15תל אביב  -יפו  67442ת.ד.
טלפון 03-6061733 :פקס 03-6061740 :דוא"לYAFIT.ASOR@MOH.HEALTH.GOV.IL :

האגף לגריאטריה

הבית לאזרחים וותיקים ) ( 237P5
המעלית  4קדימה-צורן
תאריך הבקרה15.11.2016 :

תאריך05.01.2017 :
סימוכין500039302 :

התנהלות הטיפול התזונתי מטופל במצב תזונתי לא תקין  -תיעוד ומעקב
* יש להקפיד לבדוק התאמה בין מטרות הטיפול לתכנית הטיפול )הוסבר במהלך הבקרה(.

הערות לסיכום:
שירות התזונה מנוהל ע"י שתי דיאטניות מנוסות ובעלות ידע רב בתזונה
בגריאטריה ,המתעדכנות באופן שוטף בשינויים ובהתקדמות התחום .השירות עסוק
בבניית תשתית אירגונית וביסוס תהליכי עבודה בין מערך המזון למחלקות
ובהטמעה ויישום הטיפול התזונתי הפרטני במחלקות .הדיאטניות עובדות בינהן
בשיתוף פעולה מלא .למרות העומס הטיפולי הרב והשקעת מאמצים רבים בבניית
השירות הצליחו לשמור על רצף הטיפול התזונתי .למען קידום וביסוס התחום חשוב
להגדיר את תחומי האחריות של הדיאטניות ואמהות הבית.

עמוד  17מתוך 36
רח' נח מוזס  ,15תל אביב  -יפו  67442ת.ד.
טלפון 03-6061733 :פקס 03-6061740 :דוא"לYAFIT.ASOR@MOH.HEALTH.GOV.IL :

האגף לגריאטריה

הבית לאזרחים וותיקים ) ( 237P5
המעלית  4קדימה-צורן
תאריך הבקרה15.11.2016 :
* פיזיותרפיה:

תאריך05.01.2017 :
סימוכין500039302 :

87%

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 לאזרחים וותיקים  -קדימה עובדים שני פיזיותרפיסטים בהיקף כולל של 58
שעות שבועיות.
פיזיותרפיסטית נוספת ,נמצאת בחופשת מחלה מתחילת אוקטובר .2016
לעזרת הפיזיותרפיסטים עובדת כוח עזר במשרה מלאה.
השרות ניתן בימים א'-ה' בין השעות .16:00 - 8:00

החוזקים בעבודת הפיזיותרפיה:
ארגון השרות
* העבודה מתנהלת על פי תכנית עבודה כתובה ,ידועה לצוות הפיזיותרפיה ולצוות הסעודי במחלקה.
* לכל מחלקה מונה פיזיותרפיסט אחראי.

טיפול בקבוצה
* בכל המחלקות מתקיים טיפול בקבוצה.

מעקב פיזיקאלי ותיעוד הערכה תקופתית
עמוד  18מתוך 36
רח' נח מוזס  ,15תל אביב  -יפו  67442ת.ד.
טלפון 03-6061733 :פקס 03-6061740 :דוא"לYAFIT.ASOR@MOH.HEALTH.GOV.IL :

האגף לגריאטריה

הבית לאזרחים וותיקים ) ( 237P5
המעלית  4קדימה-צורן
תאריך הבקרה15.11.2016 :

תאריך05.01.2017 :
סימוכין500039302 :

* הערכות חוזרות מתועדות לפחות אחת לשלושה חדשים.

טכנולוגיה לישיבה וניידות
* שני הפיזיותרפיסטים בעלי הכשרה בתחום הטכנולוגיה המסייעת לישיבה.
* קיים מגוון כיסאות גלגלים המותאם לצרכי המטופלים.
* הפיזיותרפיסטים מעורבים בתהליך השימוש באמצעים להגבלה פיזית של המטופלים .נעשה מאמץ להשתמש
באמצעים אלה במידה מועטה ככל שניתן.

הדרכה ,השתלמות ותקשורת בין צוותית
* התקיימו הדרכות פרטניות רבות לעובד חדש .ההדרכות מתועדות כנדרש.
* שתי הדרכות יזומות לכל הצוות הסעודי נערכו ביולי ונובמבר .בנוסף לכך מתקיימות הדרכות מחלקתיות ,על פי
הצורך.
* הפיזיותרפיסטים ,ע"פ תפקידם ,משתתפים בישיבות הצוות הרב מקצועי.
* בכל מחלקה רשימת הליכה חתומה כנדרש.

תחומים הטעונים תיקון ושיפור:
אבחון פיזיקלי
* לבצע הערכה ראשונה לכל המטופלים החדשים במועד .ההערכות צריכות להיות מלאות כולל תיעוד נתונים
אישיים ודמוגרפים.
* להרחיב את השימוש בכלי הערכה ומדידה אוביקטיביים בהערכה ראשונה/חוזרת .יש להתאים את כלי המדידה
למטופל ולעשות בו שימוש בבניית תכנית הטיפול ובמעקב אחר מצב המטופל.

מעקב פיזיקאלי ותיעוד הערכה תקופתית
* בהערכת מטופל ,יש לקבוע את מטרות טיפול ספציפיות על מנת לתת טיפול המותאם למצבו וצרכיו היחודיים של
המטופל.
* בנוסף להערכה תקופתית שגרתית ,יש לעשות הערכה חוזרת למטופל בכל שינוי במצבו התפקודי וכשהוא חוזר
מבית החולים.

טכנולוגיה לישיבה וניידות
* בחדרי האוכל ישנם שולחנות בגבהים שונים אך בפועל לא נעשית התאמה שלהם לצרכי המטופלים.
* לוודא שאביזרי העזר לישיבה עומדים בנהלי מניעת זיהומים.

הדרכה ,השתלמות ותקשורת בין צוותית
עמוד  19מתוך 36
רח' נח מוזס  ,15תל אביב  -יפו  67442ת.ד.
טלפון 03-6061733 :פקס 03-6061740 :דוא"לYAFIT.ASOR@MOH.HEALTH.GOV.IL :

האגף לגריאטריה

הבית לאזרחים וותיקים ) ( 237P5
המעלית  4קדימה-צורן
תאריך הבקרה15.11.2016 :

תאריך05.01.2017 :
סימוכין500039302 :

* לעודד ולאפשר לצוות הפיזיותרפיה לצאת לקורסים וימי עיון בגריאטריה.

ציוד טיפולי
* לספק למטופלים מזרונים על פי הפירוט בחוברת "פירוט הציוד למחלקות הגריאטריות".

עמוד  20מתוך 36
רח' נח מוזס  ,15תל אביב  -יפו  67442ת.ד.
טלפון 03-6061733 :פקס 03-6061740 :דוא"לYAFIT.ASOR@MOH.HEALTH.GOV.IL :

האגף לגריאטריה

הבית לאזרחים וותיקים ) ( 237P5
המעלית  4קדימה-צורן
תאריך הבקרה15.11.2016 :
* ריפוי בעיסוק:

תאריך05.01.2017 :
סימוכין500039302 :

74%

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:
מנהלת השירות החלה לעבוד לפני  3חודשים )החליפה מנהל שירות קודם( ,מרפאה
בעיסוק נוספת החלה לעבוד לפני חודשיים כך ששירות הריפוי בעיסוק חדש ובתחילת
דרכו.

כוח אדם:
שתי מרפאות בעיסוק ,עובדות  3ימים בשבוע בשעות הבוקר והצהריים ,סה"כ 35
ש"ש .מנהלת השירות בעלת ותק של שנתיים וחצי בתחום ,המרפאה בעיסוק השנייה
חדשה במקצוע .במחלקות  4מדריכות ,עובדות בשעות הבוקר ,שתי מדריכות עובדות
גם פעמיים בשבוע בשעות אחה"צ ,סה"כ  67.5ש"ש של תעסוקה במחלקות .חסרה
מדריכת תעסוקה קבועה במחלקה לתשושי נפש ב' .מבין המדריכות אחת השתתפה
בקורס הבסיסי של מדריכות תעסוקה בגריאטריה ,כל השאר עובדות במוסד מספר
חודשים.

החוזקים בעבודת הריפוי בעיסוק:
הערכה בקבלת מטופל  -קבלת מטופל חדש ע"י מרפא/ה בעיסוק
* תוכניות ההתערבות תואמות את ממצאי ההערכה.
עמוד  21מתוך 36
רח' נח מוזס  ,15תל אביב  -יפו  67442ת.ד.
טלפון 03-6061733 :פקס 03-6061740 :דוא"לYAFIT.ASOR@MOH.HEALTH.GOV.IL :

האגף לגריאטריה

הבית לאזרחים וותיקים ) ( 237P5
המעלית  4קדימה-צורן
תאריך הבקרה15.11.2016 :

תאריך05.01.2017 :
סימוכין500039302 :

* המרפאות בעיסוק הספיקו לקיים הערכה לרוב המטופלים במוסד מלבד לכ 20 -מטופלים.

הערכת מעקב בקבלת מטופל
* מתבצע מעקב אחר ביצוע תוכנית ההתערבות כנדרש בנהלים.
* שירות הריפוי בעיסוק לא נדרש עדיין לבצע מעקבים תקופתיים כנדרש על פי הנוהל.

ישום תכנית הטיפול
* המרפאות בעיסוק החלו לטפל באופן פרטני במטופלים בהתאם לצורך ,בנוסף מנהלת השירות החלה להנחות
קבוצה טיפולית עם הפיזיותרפיסט במוסד.

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

פעילות בתעסוקה
* מתקיימת פעילות של תעסוקה מידי בוקר ופעמיים בשבוע בשעות אחה"צ במחלקות.
* מתקיימת קבוצה מידי יום במחלקות.
* מתקיימת קבוצת נושא אחת לשבוע במחלקות.

תנאים פיזיים וסביבה
* התעסוקה מתקיימת בחדרי האוכל שהינם מוארים ,מרווחים ,מאובזרים ומתאימים לצורך הפעלה.
* בנוסף קיים חדר המשמש את מדריכות התעסוקה כחדר עבודה וכן משמש לצורך אחסון ציוד התעסוקה.
* קיימות עגלות לניוד ציוד התעסוקה למקומות ההפעלה.
* קיים קישוט סביבתי אקטואלי מכובד ותואם.
* קיימת תצוגה של עבודות המטופלים .התצוגה מכובדת ותואמת את יכולות הדיירים.
* בחדרי התעסוקה קיימים לוחות התמצאות רב תרבותיים ושעונים המתאימים לדרישות.

ציוד ואביזרים
* קיים ציוד נלווה.
* קיים ציוד מתכלה בתעסוקה ,כמו כן קיים ציוד להכנת אמצעי הפעלה ע"י הצוות הכולל מכונת ניילון ,מחשב
ומדפסת.
* צוות התעסוקה החל בבניית ערכות נושא בהן מגוון טכניקות הפעלה ,כפי הנדרש.

הדרכה ותקשורת
* מנהל/ת שירות הריפוי בעיסוק והתעסוקה מקיימת ישיבות צוות עם מדריכות התעסוקה לפחות אחת לחודש
עמוד  22מתוך 36
רח' נח מוזס  ,15תל אביב  -יפו  67442ת.ד.
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האגף לגריאטריה

הבית לאזרחים וותיקים ) ( 237P5
המעלית  4קדימה-צורן
תאריך הבקרה15.11.2016 :

תאריך05.01.2017 :
סימוכין500039302 :

כנדרש בנהלים .קיים דיווח כנדרש.
* המרפא/ה בעיסוק משתתפ/ת באופן קבוע בישיבות הצוות הרב מקצועי .עדות לכך קיימת ברישומים.

העשרה ונהלים
* שירות הריפוי בעיסוק החל בפרויקטים משותפים עם אנשי צוות רב מקצועיים בתחום של אכילה ,ואיסוף תמונות
אישיות של מטופלים.

תחומים הטעונים תיקון ושיפור:
הערכה בקבלת מטופל  -קבלת מטופל חדש ע"י מרפא/ה בעיסוק
* חסרה התייחסות לפרטים אישיים רלוונטים בקבלה כגון שנות השכלה ומקצוע.

פעילות בתעסוקה
* חסרה מדריכת תעסוקה קבועה במחלקה לתשושי נפש ב'.
* חסר מענה הולם בתעסוקה למטופלים דוברי הרוסית במחלקות.
* מומלץ להתאים את הפעילות גם למטופלים הירודים באמצעים שונים כגון התאמת מוזיקה אישית ,פעילות
באמצעות טאבלט ועוד.

תנאים פיזיים וסביבה
* לוחות הפעילות במחלקות עמוסים וכתובים בכתב קטן שאינו קריא ונגיש למטופלים.
* קיים חדר ריפוי בעיסוק המשמש לצורכי משרד בלבד.

ציוד ואביזרים
* חסר ציוד טיפולי בריפוי בעיסוק הכולל סדים לדוגמא ,אביזרי עזר ל ,BADL-מחשב המחובר לאינטרנט לעבודה
טיפולית ,אמצעים סנסו-מוטוריים.

הדרכה ותקשורת
* הדרכה למדריכות התעסוקה ינתנו על ידי מרפאות בעיסוק בלבד .יש לתעד הדרכות אלו כנדרש.
* המרפאים בעיסוק אינם משתתפים בתוכנית החת"ש המוסדית ,ובהדרכת מטפלים חדשים בתחום הריפוי בעיסוק
והתעסוקה.
* על המרפאות בעיסוק לקיים ישיבות צוות של שירות הריפוי בעיסוק כנדרש על פי הנוהל.

העשרה ונהלים
* חלק ממדריכות התעסוקה לא עברו את הקורס הבסיסי למדריכות תעסוקה בגריאטריה.
* מומלץ שהמרפאות בעיסוק ישתתפו בהשתלמויות ובקורסים על בסיסיים בתחום הגריאטריה.
עמוד  23מתוך 36
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האגף לגריאטריה

הבית לאזרחים וותיקים ) ( 237P5
המעלית  4קדימה-צורן
תאריך הבקרה15.11.2016 :
* עבודה סוציאלית:

תאריך05.01.2017 :
סימוכין500039302 :

84%

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:
מוסד חדש שהחל את פעילותו לפני כחצי שנה.(04.16).
בתחילת ספטמבר נקלטו  80מטופלים חדשים.
מטופלים אלו הועברו מ"חדוות הורים".
איכות סביבתית ברמה גבוהה.
קיימות פינות ארוח נעימות לביקורי משפחה.
לכל המחלקות מרפסות צמודות .במחלקות לתשושי נפש המרפסות מקורות באופן חלקי.
אבזור וציוד אסתטי ומותאם לצרכים.
בחדרי המטופלים מצויים אמצעים לשמירה על הפרטיות וחפצים אישיים התורמים
ליצירת אווירה ביתית.
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כוח אדם:
בצוות השרות  2עו"סיות בהיקף תקינה של  85ש"ש.
עו"ס נוספת ,שעבדה  20ש"ש ,נמצאת בחופשת לידה.
שתיהן בעלות ותק מקצועי רב שנים ונסיון רב בתחום הגריאטריה המוסדית .כמו
כן ,בעלות הכשרה בתחום הגריאטריה.
השרות זמין ונגיש במשך  5ימים בשבוע ,כולל שעות אחה"צ.
העו"סיות החלו את עבודתן במקום בסוף אוגוסט ובתחילת ספטמבר.

החוזקים בעבודת העבודה סוציאלית:
כללי
* כל הרשומות הסוציאליות ממוחשבות בתוכנת אבות.

קבלת מטופל והסתגלות
* הקבלות הסוציאליות מפורטות וכוללות את המידע הנדרש .מעקב אחר הסתגלות מתבצע ומתועד כנדרש.

פעילות מקצועית של העובד הסוציאלי
* השרות הסוציאלי אחראי על יישום נוהל בריאות השן.

פעילות העו"ס בתחום הקבוצתי והקהילתי
* קיימת פעילות ענפה ומגוונת בתחום.

פעילות העו"ס בנושא "חוק זכויות החולה"
* העו"ס מקדמת תהליכי הערכת נזקקות וטיפול במינוי אפוטרופוס .לכל החסויים כתבי מינוי.
* בתהליך הטיפול הפרטני ניכרת התייחסות לרצונותיהם של המטופלים ומתן מענים באמצעות גימלת דמי כיס.

עבודת הצוות הרב מקצועי
* השרות הסוציאלי לוקח חלק פעיל בישיבות צוות בכיר המתקיימות אחת לחודש.
* תקשורת בין מקצועית מתקיימת באמצעות תמסורת בין משתמשים.

תחומים הטעונים תיקון ושיפור:
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כללי
* לשפר הכרות עם נהלי האגף לגריאטריה עם דגש על נהלי רוחב.
* להקפיד על תארוך כל הרשומות הסוציאליות )כתיבת נהלים ועדכונם(.

כוח אדם
* להשלים הכשרה בתחום הטיפול בתשושי נפש.

פעילות העו"ס בתחום הקבוצתי והקהילתי
* לקיים פעילות קבוצתית עם בני משפחה לאחר איתור צרכים משותפים.
* לתעד תכני ותהליכי הפעלה קבוצתית עם מטופלים המתבצעת בפועל.

פעילות העו"ס בנושא "חוק זכויות החולה"
* למסד תהליכי עבודה מובנים ושיטתיים לצורך טיפול בתלונות.
* להכיר את הנהלים הרלוונטיים להגבלה פיזית ולהגביר מעורבות בתחום.
* לוודא שקיימת הלימה בין דיווחים על ביקורי משפחה לבין המצב בפועל.
* להבנות תהליכי עבודה בנושא טיפול ומעקב אחר גימלת דמי כיס ) 75מטופלים בקוד הזכאים לגימלה(.

פעילות העו"ס בתחום זקנים נפגעי התעמרות
* לקדם ולהרחיב את פעילותה של הוועדה למניעת התעמרות על פי הנחיות הנוהל.

טיפול תומך במטופל ובמשפחה
* לעדכן נוהל פנימי המתייחס למעורבות העו"ס במהלך אשפוזו של המטופל בבי"ח כללי.
* לשפר הטמעת הטיפול הפליאטיבי ,כולל הכשרה רלוונטית.

עבודת הצוות הרב מקצועי
* להשלים דיונים ראשונים אודות מטופלים חדשים .ביום הבקרה נמצאו  38מטופלים ללא דיון ראשון.
* יש לבנות תכנית טיפול רב מקצועי המבוססת על דיון רב מקצועי בפועל .ביום הבקרה נצפו פרוטוקולים לפני
שהתקיימו דיונים.

ניהול מידע ומעקב  -רשומת מטופל
* להקפיד על תיעוד תהליכי טיפול ומעקב מול המטופל  /מטפל עיקרי /אפוטרופוס.

הערות לסיכום:
כאמור 2 ,העו"סיות החלו עבודתן לפני זמן קצר .החל מחודש ספטמבר התמקדה
העשיה המקצועית בקליטה אינטנסיבית של כ 80-מטופלים חדשים שחוו מעבר ממוסד
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למוסד.
השרות פועל לבניית תשתית מקצועית לגיבוש תהליכי עבודה מול הסקטורים השונים.
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83%

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:
א .נתונים כלליים:
 .1במהלך הבקרה נבדקו פונקציות משותפות במוסד ובמחלקות סיעוד.
 .2במוסד הנ"ל 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.
 .3נמסר סיכום ועדת רישוי מתאריך  .02.02.16ביצוע דרישות המפורטות סיכום
ועדת רישוי קיבלו התייחסות בנספח הזה בהגדרה "סיכום".
 .4ממצאי ביקורת מתועדות בהתאם לנוהל פיקוח ובקרה בשרותי בריאות הציבור
מספר  ,2/2010מתאריך .3/2/10
 .5לא הוצגו תכניות  AS MADEשל המוסד .תכנית מערכת אספקת מים אינה תואמת
למציאות .תכנון ומצב מערכת אספקת מים אינו תואם לדרישות הל"ת ות"י  .1205קו
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מילוי מאגר מים ללא מרווח אוויר אינו מוגן מזרימת מים חוזרת.
 .6במוסד טרם אוכלסו מטבח ואחת מהמחלקות .לא הוגש מסמך ניהול סיכונים
לבנייה במוסד הקיים וחלק ממנו המתייחס להבטחת איכות מי שתייה  -פתרון הנדסי
למניעת מצב מים עומדים )דרישה לפתרון הנדסי פורטה ב"סיכום"(.
 .7פרקים שלא נבדקו קיבלו ציון מקסימלי.
ב .ממצאי הביקורת שקיבלו דגש בכלי בקרה:
 .1מערכות אספקת מים:
 1.1מקור המים :מערכת אספקת מי שתייה של ספק מים מקומי " -מעיינות השרון".
 1.2חיטוי מי שתייה :במאגר מי שתייה קיימת מערכת חיטוי משלימה.
 1.3סימון צינורות אספקת מים חלקי.
 1.4לא הוצגו מסמכים על התאמת אבזרים וצינורות אספקת מי שתייה ות"י .5452
לפי סימון צינורות  -להתקנת מערכת מי שתייה השתמשו בצינורות של מערכת כיבוי
אש.
 1.5בבניין קיימים מטבח ובקומה  2של המוסד מחלקה לא מאוכלסים .לא הוגש
מסמך ניהול סיכונים לבנייה במבנה שבו יש מחלקות פעילות .מערכות אספקת מים
בפונקציות הנ"ל מוזנות מרשת מי שתייה של המבנה .לא הוגשו מסמכים על ניקוי
וחיטוי מערכות אספקת מים בפונקציות הנ"ל.
 1.6ראש מערכת אספקת מים :מיקום הזנת מים למערכת השקיה בעייתית.
 1.7מערכות המים החמים:
 1.7.1חימום מים נעשה במעגל סגור.
 1.7.2לא הוגשה תכנית מערכת אספקת מים חמים ואישור משרד הבריאות של מערכת
חימום מים .טמפרטורת מים תקינה  -בקו אספקת מים חמים  60 -מעלות צ' ,.מים
חוזרים  56 ,54.5מעלות צ' .יש לבדוק את הסיבה להפרשים גדולים במדידות הנ"ל.
 1.7.3מניעת כוויות :במוסד הותקנו אבזרים למניעת כוויות  -ברזים
טרמוסטטיים .נמדדה טמפרטורת מים חמים בנקודות צריכת מים  41.7 -מעל' צ.
הטמפרטורה תואמת לדרישות הקיימות .לא הוגשו מסמכים הנדרשים לאבזרים הנ"ל.
הודגש שללא הגשת המסמכים אין להמשיך להשתמש באבזרים הנ"ל.
 1.7.4לא הוגש תיעוד טיפול בראשי מקלחות ובברזי צריכת מים.
 1.8מניעת מחלת לגיונרים:
הוגשה תכנית למניעת התפתחות והתרבות חיידקי ליגיונלה במערכות אספקת מים
ומיזוג אויר לפי הנחיות משרד הבריאות בנושא .התכנית חלקית.
 1.9ניטור ,רישום ודיווח:
 1.9.1לא הוצגו מכשירים וציוד לבדיקות שדה של רמת חומר חיטוי ,עכירות
עמוד  29מתוך 36
רח' נח מוזס  ,15תל אביב  -יפו  67442ת.ד.
טלפון 03-6061733 :פקס 03-6061740 :דוא"לYAFIT.ASOR@MOH.HEALTH.GOV.IL :

האגף לגריאטריה

הבית לאזרחים וותיקים ) ( 237P5
המעלית  4קדימה-צורן
תאריך הבקרה15.11.2016 :

תאריך05.01.2017 :
סימוכין500039302 :

וטמפרטורת מים .אבל הוצגו נתוני ניטור חומר חיטוי מים .לא הוצגו נתוני
ניטור עכירות מים וטמפרטורת מים חמים בעזרת מכשירי שדה.
 1.9.2בחירת נקודות דיגום מים אינה מתבססת על משטר אספקת מים קרים וחמים
ורגישות מחלקות .לא מבצעים ניטור איכות מי שתייה בפונקציות שטרם אוכלסו -
מטבח ומחלקה בקומה  . 2יחד עם האמור לעיל קיימת מגמת עליה בפרמטר ספירה
כללית ,כאשר פרמטרים פיזיקו כימיים תקינים .יש לבדוק סיבה לכך.
 1.9.3לא הוגשו טופסי דיגום מים ללגיונלה.
 1.9.4הוצגו תוצאות בדיקות מים למתכות כבדות .הדיגום לא מתבצע בחדרי אשפוז,
מתקני מים.
 1.9.5לא הותקנו ברזי דיגום במטבח ומחלקות כפי שנדרש בסיכום.
 1.10הגנת רשת מי שתייה מסיכוני זרימה חוזרת:
 1.10.1הוגש דו"ח מתקין מוסמך על בדיקת מז"ח בראש מערכת אספקת מים  -בהזנת
מים למערכת כיבוי אש והשקיה בלבד .לא הוגש דו"ח מתקין מוסמך על בדיקת מז"ח
שהותקן בקו הזנת מים בקו אספקת מים למערכת חימום מים )הדרישה קיימת
ב"סיכום"( .התקנתו אינה תקינה.
 1.10.2הפרדת מערכות מי השתייה ממערכות שאינן מי שתייה היא חלקית .לא
קיימות הגנות מזרימת מים חוזרת בהזנת מים למערכות ואבזרים השונים )מטבח,
מרככים ,צינורות גמישים ,חדר אשפה ועוד(.
נדרש לבצע סקירה מלאה של רשת המים במטרה לאתר את כל נקודות הסיכון.
 .2מערכת סילוק שפכים:
לא הוצג מפריד שומן.
 .3איסוף פסולת ופינוייה:
 3.1לפינוי פסולת תוכנן פיר בצמוד לפיר כביסה .מערך פינוי פסולת בעייתי
ביותר .בכול קומה קיים פיר אחד באחת מהמחלקות .הדבר דורש העברת פסולת
ממחלקה אחת לשנייה בה הותקן הפיר.
 3.2טרם הושלם תהליך בנייה של הפירים .לא הותקן מערך ניקוי של הפיר.
 3.3מהפיר פסולת רגילה עוברת לדחסן אשפה ללא הפרדת פסולת יבשה ורטובה.
הנושא דורש בדיקה ואישור משרד הבריאות.
 3.4רמת תחזוקה של דחסן אשפה לקויה.
 3.5לא ברור האם חדר אשפה מחובר למערכת סילוק שפכים דרך מפריד שומן .הנושא
דורש בדיקה ללא דיחוי.
 3.6לא קיים מרכז סילוק פסולת זיהומית ומסוכנת .הפסולת מוחזקת באחת
מהמחלקות .דרישה למצוא פתרון לכך ב"סיכום" לא בוצעה.
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 .4לא הוגשו מסמכים על בדיקת חיבור לגנרטור חירום משאבות מערכת אספקת מים,
מקררים של המטבח.
 .5מכבסה וכביסה:
 5.1אסוף כביסה מלוכלכת במחלקות בעייתי .מסיבה שאינה ברורה רוב הכביסה
המלוכלכת מאוחסנת בשקיות ניילון ולא באוגרים כפי שנדרש .השקיות מלאות מעל
הנפח הנדרש.
 5.2לפינוי כביסה מלוכלכת מתוכנן פיר בצמוד לפיר אשפה .הפיר טרם הופעל .כפי
שצוין בסעיף  3.1קיים פיר משותף ל 2מחלקות .חדר של הפיר נמצא באחת
מהמחלקות.
 5.3כביסה נקיה מאופסנת בחדר כלים סניטריים .דרישה להסדרת הנושא ב"סיכום"
לא בוצעה.
 5.4כביסה מתבצעת במכבסה חיצונית בעלת רשיון עסק.
 .6מצב תברואי בחדרי האשפוז ותחזוקת מחלקה:
לא קיימת הפרדה בכלי ניקוי של חדרי אשפוז ושירותים.
 .7חדר טיפולים לפיזיותרפיה :לא קיים כיסוי חד פעמי למיטת טיפול.
 .8מערך מזון:
 8.1כללי:
 8.1.1שיטת הזנה במוסד:
 8.1.1.1מטבח קצה טרם הופעל.
 8.1.1.2חלק מהמזון מכינים במטבחוני מחלקות ללא תנאים לכך.
 8.1.1.3הזנה בימים שבהם לא מספקים מזון מחב' הסעדה :המזון מתקבל מראש מחב'
הסעדה ומוחזק במקררים בטמפרטורה לא תקינה .לחימום מזון נעשה שימוש בעגלות
חימום ומיקרוגלים .המערך פסול.
 8.1.1.4לא הוגשו מסמכים המאשרים את שיטת הפעלתו של מערך מזון בתקופת מעבר
)כולל אספקת מזון בשבת( .יש לציין כי על פי כלי בקרה "אם השיטה אינה תואמת
לאישור) ,ניקוד ב'( ,סעיף  15.4כולו =  0נקודות" .יחד עם האמור לעייל
הוחלט לא לפסול את כול הפרק.
 8.1.2המוסד מקבל מזון בספק חיצוני  -חב' הסעדה .חלק ממזון מתקבל מספקים
שונים.
 8.1.3עובדים במערך המזון לא עברו הדרכות בנושא תברואת מזון והפעלה נכונה
של ציוד  .אין להם ידע ברמה הנדרשת בנושא תברואת מזון.
 8.2מקור מזון ותוקף "רישיונות עסק" ו"רישיון היצרן" ותהליך קבלת מזון
במוסד:
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 8.2.1לא קיימת בקרה של איכות המזון בזמן קבלתו  -בדיקת טמפרטורה ,מסמכים
הנדרשים ,טיפולו והגשתו.
 8.2.2הוצגו רישיונות עסק ויצרן ורשיון להובלת מזון של חב' הסעדה .בזמן
הבקרה לא הוצגו רישיונות עסק ויצרן של ספקי המזון אחרים .חלק מהחומר הנדרש
הוגש לאחר סיום הבקרה .יש לציין כי על פי כלי בקרה חוסר במסמכים הנ"ל גורם
לציון  0של כול פרק מזון .יחד עם האמור לעייל הוחלט לא לפסול את כול הפרק.
 8.2.3בקבלות של ספק אין פרטים על שעת יציאת מזון מחב' הסעדה ,טמפרטורת
מזון ומספר רכב הובלה.
 8.2.4טמפרטורת מזון תקינה.
 8.2.5חלק מהמזון מתקבל באריזות מפלסטיק .לא הוגשו מסמכים על דרישות
לשימושם.
 8.3חלוקת מזון:
 8.3.1מבצעים בעגלת חימום במחלקות .בעגלות חימום מזון לא הותקנו מדי
טמפרטורה.
 8.3.2אין פתרון לשמירת טמפרטורה מזון קר בהובלה למחלקות ובחלוקה.
 8.3.3בקרה על טמפרטורת מזון במחלקה מתבצעת בפעם בשבוע בלבד.
 8.3.4מדיח כלים קיים רק במחלקת רימונים.
 8.3.5טמפרטורה במקררים שבמחלקות לקויה  10.6 - 10.2 -מעלות צ.
 8.3.6במטבחון של המחלקות הותקנו מיקרוגלים.
 8.3.7כיורים של מטבחונים מחוברים למערכת סילוק שפכים דרך צינור שרשורי
)הליקוי מפורט ב"סיכום"(.
סיכום:
 .1על הנהלת המוסד לתקן את הליקויים תוך  3חודשים .ליקויים במערך אספקת מים
ומזון יש לתקן ללא דיחוי.
 .2מומלץ לקבל יעוץ מקצועי בתחום תשתיות ומערך מזון.
 .3פתרון לתיקון ליקויים תכנוניים להגיש לאישור ללשכת הבריאות נפתית נתניה.

הערות לסיכום:
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סיכום תחזוקה :
התרשמות כוללת:
בית החולים נבנה במבנה חדש ומודרני ,המרוהט ומצוייד בריהוט מרשים וחדש.
בית החולים נמצא ליד מרכז מסחרי.
לבית החולים מגרש חניה צמוד המשמש את המבקרים.
המטבח המרכזי עדיין אינו מוכן ומקבל אוכל מחברת קייטרינג.
הנחיות לשיפור:
יש לעדכן נוהל לשעת חירום.
יש לדאוג לסולר לשעת חירום.
יש לנהל רישום על הפעלת ובדיקת הגנרטור.
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נספח ג'
תקן מול מצבה  -כוח אדם מקצועי  -רפואה סיעוד ומקצועות הבריאות
ל 132 -מיטות ברישוי ול 132-מיטות בפועל

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

3
4

10

תקן כוח אדם
נדרש מינימלי
ברוטו

כוח אדם בפועל
ברוטו

פער

פער באחוזים

1.82
23.04
0.00
23.04
1.00
0.33
45.23
1.32
1.67
0.69
2.00
0.66
0.27
14.66

3.76
25.45
5.42
20.03
1.00
0.50
47.57
2.38
1.59
0.96
1.85
0.90
0.41
16.00

1.94
2.41

106.59
10.49

-3.00
0.00
0.17
2.34
1.06
-0.07
0.27
-0.14
0.24
0.14
1.34

-13.03
0.00
51.51
5.17
80.57
-4.20
39.49
-7.18
37.50
51.51
9.14

חישוב התקן הוא בשעות שבועיות ולא באחוזי משרה .למקצועות,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 132 -מיטות ברישוי ול 132-מיטות בפועל

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

8

תקן כוח אדם
נדרש מינימלי
ברוטו

כוח אדם בפועל
ברוטו

פער

פער באחוזים

1.00

1.75

0.75

75.00

1.16
0.90
0.90
1.00
3.60
6.00
0.60
0.32
1.16

3.50
1.00
1.00
0.00
4.00
6.00
0.70
0.00
3.00

2.34
0.10
0.10
-1.00
0.40
0.00
0.10
-0.32
1.84

201.72
11.11
11.11
-100.00
11.11
0.00
16.66
-100.00
158.62

 8חצרן/גנן שירות קנוי.
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נספח ד '
רמת איכות הטיפול
 0.00:מתאריך :
ניקוד אחרון לפי בקרה אחרונה
0.00
ניקוד מותאם אחרון לפי בקרה אחרונה :
שיוך לפרוגרמה חדשה על פי הצהרת המוסד :
זמן הרישוי טרם הבקרה הנוכחית  12:חודשים תאריך סיום הרשיון 01.12.2017 :
התאמת המחלקה לתשושי נפש לתנאי המכרז:כן
תאריך הבקרה 15.11.2016 :
התאמת המחלקה לתשושי נפש לתנאי המכרז לפי הבקרה הנוכחית  :לא

ניקוד

אמות מידה לרמת איכות הטיפול
סכום ציוני הבקרה

16.00

בריאות הסביבה

3.00

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

2.00

מומחיות רופא הבית

0.00

יועצים

8.00

נאמני נושא ועברו הכשרה כנדרש

3.00

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

0.00

סה"כ )ללא משך רישוי(

36.00
עמוד  36מתוך 36
רח' נח מוזס  ,15תל אביב  -יפו  67442ת.ד.
טלפון 03-6061733 :פקס 03-6061740 :דוא"לYAFIT.ASOR@MOH.HEALTH.GOV.IL :

