גירסה 00001:
תאריך ראשון הפצה לאינטרנט23.11.2017 :
תאריך אחרון הפצה לאינטרנט28.11.2017 :

דו"ח בקרה מיום 24.10.2017
במוסד :הבית לאזרחים וותיקים

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

האגף לגריאטריה

תאריך19.11.2017 :

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

סימוכין500039677 :

ד"ר נכבד/ה,
הנדון :סיכום הבקרה ב"הבית לאזרחים וותיקים" מיום 24.10.2017
מצ"ב דו"ח הבקרה שנערכה במוסדכם ,ביום .24.10.2017
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 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' נועה שוקרון ,מנהלת 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.
מר פרדי סולומון ,מ"מ ממונה ארגון ,תיאום ותקצוב ,האגף לגריאטריה.

עמוד  2מתוך 34
רח' נח מוזס  ,15תל אביב  -יפו  67442ת.ד.
טלפון 03-6061733 :פקס 03-6061740 :דוא"לYAFIT.ASOR@MOH.HEALTH.GOV.IL :

האגף לגריאטריה

דו"ח הבקרה
תאריך19.11.2017 :
הבית לאזרחים וותיקים ) ( 237P5
המעלית  4קדימה-צורן
תאריך הבקרה24.10.2017 :

סימוכין500039677 :

.1

בתאריך  24.10.2017נערכה בקרה לפני חידוש רישוי ,בבי"ח הגריאטרי ,ע"י צוות מטה-אגף גריאטריה.
הבקרה היתה "בקרת פתע".

.2

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

.3

המנהל/ת הרפואי/ת  :ד"ר מזורץ אוולינה מ.ר.13441.

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

-

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

* תזונה

-

גברת לבונסקי סיגלית ,מרכזת תחום בקרה אגף לגריאטריה.

-

גברת יצחקי דורית ,מרכזת תחום בקרה אגף הגריאטריה.

-

גברת קפקא חנה ,מרכזת תחום בקרה אגף הגריאטריה.

-

גברת ענת צח ,מרכזת תחום בקרה אגף הגריאטריה.

-

גברת יובל יעל ,מרכזת תחום בקרה אגף הגריאטריה.

-

גברת הדיל נאסר ,אחראית בקרה בריפוי בעיסוק בגריאטריה.

* עבודה סוציאלית

-

גברת אורלין ניצה ,מרכזת תחום בקרה אגף הגריאטריה.

* תחזוקה

-

גברת קורדובה סיגל ,מרכזת תחום בקרה אגף הגריאטריה.

-

מר פרקש חיים ,מרכז תחום בקרה אגף הגריאטריה.

-

מר רודשטיין גריגורי ,מרכז תחום בקרה ארצי בגריאטריה.

* פיזיותרפיה

* ריפוי בעיסוק

* בריאות הסביבה

כללי:
בית החולים נפתח בשנת  , 2016מצויד בציוד חדיש ומוקף בגינה .בחודשים
האחרונים נפתח מכון פיזיותרפיה חדש וחדר סנוזלן ואוכלסו שתי מחלקות
נוספות .בית החולים נמצא ליד מרכז מסחרי גדול ומוקף במגרשי חנייה .בבית
החולים מתקיימים תהליכים מוסדיים בנושא מניעת זיהומים ובטיפול נאות בנשאי
חיידקים עמידים .על בית החולים לפעול על פי נהלי האגף לגריאטריה בנושא
חיסון עובדים .לבית חולים אישור כיבוי אש עד  .26.4.2018לבית החולים יש
תעודת כשרות.
לבי"ח רישיון ל204 -
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הבית לאזרחים וותיקים ) ( 237P5
המעלית  4קדימה-צורן
תאריך הבקרה24.10.2017 :

סימוכין500039677 :

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

מס'
מס'
Ýé
× çÜמיטות מאושפזים
Ô Þ
בפועל
 áÕÞÑÓברישוי
35
36
34
36
35
36
29
36
30
30
30
30
193
204

מס'
סיעודיים

מס'
תשושי
נפש

מס'
סיעודי
מורכב

בבי"ח
מס'
מס'
שיקומים תשושים כללי

35
34
35
29

133

30
30
60

0

0

סה"כ שהו במחלקות  193מאושפזים בפועל.
להלן תמהיל המאושפזים לפי הגורמים המממנים הבאים:
 163מטופלים במימון משרד הבריאות.
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תאריך19.11.2017 :
סימוכין500039677 :

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

אישור כיבוי אש:
אישור כיבוי אש בתוקף עד תאריך.01.12.2017 :

רשיון :IV
לבי"ח הרשאה למתן טיפול למחלות חריפות )טיפול תוך ורידי(  ,למטופלים השוהים בו באופן קבוע.

נקודות נוספות לציון:
הבקרה בתחום קלינאות תקשורת נערכה על ידי גברת רוני כידור ,מרכזת תחום בקרה
ארצי בגריאטריה.
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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תאריך19.11.2017 :
סימוכין500039677 :
נספח א'

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

)(5
כ.טוב מאוד
87-93
X

סיעוד

X

תזונה

X

פיזיותרפיה

)(4
טוב
80-86

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

X
X

ריפוי בעיסוק
עבודה סוציאלית

X

בריאות הסביבה

X

רוקחות
* -לא בוצעה בקרה בתחומים הבאים  :רוקחות.
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תאריך19.11.2017 :
סימוכין500039677 :

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

* רפואה93% :
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:
למוסד יש יועצת גריאטרית המגיעה אליו ארבע שעות חודשיות.

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

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

מעקב רפואי שוטף
* אבחון וטיפול בעיות דחופות .יישום ותעוד בהתאם להרשאת מתן טיפול חריף ) : (IVלבעל הרשאה ,מלא ותקין
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תאריך19.11.2017 :
סימוכין500039677 :

* הכללת המידע הנחוץ בעת הפנייה למוסד רפואי אחר  :מלאה

רפואה מונעת ורפואה פליאטיבית
* קיום תכניות מיוחדות במוסד ומעורבות הרופא :היערכות למתן טיפול פליאטיבי ,התייחסות רופא למדד כאב
והטיפול בעקבותיו  :קיימות עם מעורבות

תחומים הטעונים תיקון ושיפור:
רופא בית
* הכרה ויישום נהלי רפואה ונהלי רוחב של האגף לגריאטריה  :חלקי

מעקב רפואי שוטף
* רישום אבחנות ,כולל תסמונות גריאטריות ועדכונן מעת לעת  :חלקי

רפואה מונעת ורפואה פליאטיבית
* ביצוע מדיניות לחיסוני שפעת ופנוימוקוק למטופלים  :חלקי
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90%

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 מקצועיהדרכה והערכת הצוות
טיפול בכאב
מניעת זיהומים
זכויות החולה
-

תיאור כללי:
מאז הבקרה האחרונה ,התחלפה מנהלת שירותי הסיעוד ומי ששימש כסגנה ממלא כיום
את תפקיד מנהל שירותי הסיעוד .במהלך השנה הוכנסו שינויים מבניים בתוך בית
החולים ,נפתח חדר פיזיותרפיה ,חדר תעסוקה ,חדר סנוזלן.
פרוייקטים בהם מעורב הסיעוד:
 סביב השולחן -התאמת ישבת מטופלים בהתאם לכסאות גלגלים ושולחניות .התאמתהציוד ע"י פיזיותרפיה ,ריפוי בעיסוק וסיעוד.
 מניעת עצירות  -הורדת כמות תרופות משלשלות ושילוב תוכנית התערבות תזונתיתופיזיותרפיה.
 יציאה לבית קפה  -פרויקט משותף של תעסוקה פיזיותרפיה ועו"ס ,הוצאה מוסדרתעמוד  9מתוך 34
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של מטופלים לבית קפה.
 פרויקט פליאטיבי  -צוות עבר הכשרה ,דנים במטופלים הנמצאים תחת הגדרהלטיפול פליאטיבי.
 הגבלות פיזיות  -הפחתה בהגבלות פיזיות ,פעילות משולבת עם מקצועות הבריאותהנוספים.

כוח אדם:
אחיות  -בהתאם לתקינה הנדרשת.
מטפלים  -להשלים את התקינה במחלקה סיעודית א' בהתאם לנדרש.

תחומים הטעונים תיקון ושיפור:
כללי
* מחשוב -יש לוודא עם ספקי התוכנה שאין פערים ואי התאמות ברשומות המטופל מבחינת תאריכים של קבלה
למוסד ולמחלקה .לדברי מנהל הסיעוד ,בשל עדכון גרסה שובש תיעוד מועדכים של ביצוע אומדנים ותכוניות טיפול.
* בקרת עגלת החייאה  -יש לבצע בקרה על עגלת החייאה אחת לשבוע  -עשרה ימים ולא פעם בחודש כפי
שמתבצע היום בחלק מהמחלקות.
* תוכנית שחרור  /הפנייה לאשפוז יש להקפיד לצרף דוח סיכום סיעודי התואם את מצבו העכשווי של מטופל
המופנה לאשפוז .יש לוודא כי עותק התואם את מצבו העכשווי של מטופל המופנה לאשפוז .יש לוודא כי עותק
ממכתב הפנייה יישאר ברשומות המטופל במוסד ) ראו הערות מבקרה קודמת(.

כוח אדם
* יש לקבוע תחומי אחריות וחלוקת עבודה ברורה בין מנהל שירותי הסיעוד והסגנית שלו.

תכנית טיפול בקבלה לאשפוז
* יש להקפיד על שינוי והתאמה של תוכנית טיפול בהתאם לשינוי במצב המטופלים .התכנית צריכה להיות כוללנית
ויש לבצע עדכונים בהתאם לשינויים החלים במצב המטופלים במחלקה )ראו הערות מבקרה קודמת(.

מעקב סיעודי
* יש להקפיד לעקוב אחר בעיות שזוהו כמו ירידה במשקל ,החמרה של כאב ,לאחר אירוע חריג )ראו הערות
מבקרה קודמת(.
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תרופות
* תרופות ברות סיכון  -יש לקבוע את התרופות ברות סיכון בבית החולים בשיתוף רפואה ,סיעוד ורוקחות בהתאם
להנחיות משרד הבריאות משנת  2014ולהנחות את המחלקות בהתאם.

הבטחת הסביבה
* באירוע חריג  -כמו לאחר נפילה ,יש לדווח למשפחה ולתעד למי מבני המשפחה דווח תוך ציון שמו המלא )ראו
הערות מבקרה קודמת(.

תקשורת
* יש לוודא חתימת הנוכחים בישיבת צוות מחלקתית וקריאת פרוטוקול הישיבה ע"י אלו שנעדרו ,תוך פרק זמן
שיוסכם ע"י הצוות )ראו הערות מבקרה קודמת(.

הזנה והאכלה
* יש לציין בתכנית הטיפול את השינויים במשקל של המטופל ירידה  /עליה ,לציין את הסיבות  ,לקבוע מטרות
התערבות ולעקוב אחר יישומן )ראו הערות מבקרה קודמת(.
* יש להשתמש בהזנה אנטרלית בזונדה מס'  14ולא  16כפי שמשתמשים כיום.

היגיינה אישית ולבוש
* יש לוודא שהמטופלים המתהלכים במחלקה לתשושי נפש ינעלו נעלים תואמות ובטיחותיות ולא כפכפים או נעליים
פתוחות אשר יכולים להוות סיבה לנפילה )ראו הערות מבקרה קודמת(.

תנועתיות ותנוחה
* יש לדאוג לקיים דיונים תקופתיים בנוכחות אנשי צוות רלוונטיים ולשקול שנית את הצורך בהמשך ההגבלה וסוג
ההגבלה.
* יש לוודא כי כל המצבים בהם ישנה הגבלה כלשהי בתנועת המטופל ,רשומים ומתועדים ברשומת המטופל
כנדרש ,כמו לדוגמא קשירת ברכיים ללא אפשרות תנועה של הרגליים.
* להגביר את מודעות הצוות למעקב אחר הגבלה .בבקרה נמצא מטופל עם כפפות להגבלת ידיים ,יש להקפיד
לעקוב בתדירות גבוהה אחר מצב הגפה  -בבקרה נמצא כי הקשירה של הידיים הייתה מאד הדוקה )ראו הערות
מבקרה קודמת(.

מניעת זיהומים
* מרבית צוות האחים והאחיות מחוסן .כוחות עזר מהגרי עבודה מופנים לרופא משפחה להשלמת החיסונים .כרגע
אין מעקב ותיעוד של הצוות שחוסן.
* יש לשפר את מדיניות המעקב אחר ביצוע חיסונים ולוודא שלאח הראשי יהיה את המידע מאורגן וזמין.
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90%

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:
בית החולים מקבל את פריטי המזון לארוחת הצהריים מחברת הסעדה חיצונית.
טחינת המזון ,ארוחת בוקר וערב מכינים במטבח המרכזי.

כוח אדם:
 2דיאטניות מנוסות בגריאטריה עובדות סה"כ  38ש"ש בפריסה שבועית ימים
א'-ה'.
שתיהן בוגרות קורס תזונה בגריאטריה ,נפרולוגיה והשתלמות בבדיקה פיזיקלית
ממוקדת תזונה.

החוזקים בעבודת התזונה:
כללי
* שרות התזונה הצליח לבסס את תשתית מערך ההזנה כולל חלוקת התפקידים בין אנשי הצוות.
* קיימת התייחסות להערות מבקרה קודמת.
* הדיאטניות שותפות ומעורבות בישיבות צוות בנושאים שונים :צוות בכיר ,פצעים ומערך המזון.

איכות ובטיחות המזון
* נבנתה תכנית הנגשת סוגי מרקמים לצוות שאינו דובר עברית.
*  4פעמים בשבוע אופים עוגה בייתית עבור המטופלים.
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רשומות מחלקתיות
* נבנתה מבוצעת ומיושמת תכנית הדרכה פרטנית לכל מטפל חדש בשיתוף מרפאה בעיסוק.

תחומים הטעונים תיקון ושיפור:
איכות ובטיחות המזון
* דייסת ארוחת ערב מכינים במטבחי הקצה ללא מתכון וללא שמירת דוגמיות מזון.
* לשפר תהליכי הבטחת איכות בעיקר בבדיקת יישום הנחיות כמו :חלוקת העשרות מזון בארוחת ערב ובמתן סכו"ם
מותאם.
* לצמצם את הפער בין ארוחת ערב לארוחת בוקר שלמחרת.

בדיקת התפריט השבועי  -רישום מול יישום
* בשמירת דוגמיות מזון יש לציין את סוג המנה במיוחד בדוגמיות של מזון טחון.

הגשת ארוחות צהריים  -תצפית
* המזון במרקם טחון חולק לצלחות זמן ארוך לפני הגשתו למטופלים כך שהמזון התקרר .יש להקפיד על חלוקת
המזון לצלחות בסמוך לאכילה.
* נצפו מטופלים המנסים לאכול עוף בעזרת כף .יש להבנות תכנית שימוש באמצעי עזר לאכילה וחיתוך מזון לפי
הצורך בשיתוף מרפאה בעיסוק.
* המרק בארוחה היה דליל ,יש להקפיד להגיש מרקים בהתאם לסטנדרטים הנדרשים )ראה נספח .(500-9

התנהלות הטיפול התזונתי מטופל במצב תזונתי לא תקין  -תיעוד ומעקב
* יש לפרט מטרות טיפול בכל ההערכות התזונתיות ובכל שינוי בתכנית הטיפול בהתאם למצב המטופל.
* יש ליזום ולהעמיק את הדיון בישיבות הצוות הרב מקצועי במטופלים עם הזנות אנטרליות.
* לודא מתן מולטיויטמין כנדרש בנוהל .5.0.2

הערות לסיכום:
שרות התזונה הצליח לבסס תשתית עבודה עם מערך המזון כולל חלוקת אחריות בין
הדיאטניות ואמהות הבית והינו שרות יוזם ,מקדם ומפתח תכניות בשיתוף אנשי
מקצוע אחרים וכל זאת תוך עבודה תחת עומס טיפולי רב ,יחד עם זאת ,יש לשים
דגש רב ,יותר על יישום והטמעת תהליכי עבודה.
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95%

הבקרה בתחום הפיזיותרפיה כללה את הנושאים הבאים:
כללי
כוח אדם
פרופיל המטופלים במוסד
ארגון השרות
אבחון פיזיקלי
טיפול פרטני
טיפול בקבוצה
מעקב פיזיקאלי ותיעוד הערכה תקופתית
טכנולוגיה לישיבה וניידות
הדרכה ,השתלמות ותקשורת בין צוותית
תנאים פיזיים
ציוד טיפולי
ציוד ואביזרי עזר לניידות
-

כוח אדם:
בשירות עובדים שלושה פיזיותרפיסטים בהיקף כולל של  100שעות שבועיות.
השרות ניתן בימים ב' -ו' בין השעות  7:00-16:00ובימי א'.7:00-18:30 -

החוזקים בעבודת הפיזיותרפיה:
פרופיל המטופלים במוסד
* מרבית המאושפזים מקבלים טיפול פרטני ו/או טיפול בקבוצה על פי תכנית הטיפול שהותאמה להם.

ארגון השרות
* העבודה מתנהלת בצורה יעילה ,על פי תכנית עבודה כתובה ,ידועה לצוות הפיזיותרפיה ולצוות הסעודי במחלקה.
* פריסת השעות יעילה ,כוללת עבודה בשעות אחר הצהריים ובימי שישי.
* לכל מחלקה מונה פיזיותרפיסט אחראי.
* התקשורת בתוך צוות הפיזיותרפיה מתקיימת בעזרת מחברת קשר.
* בשרות הפיזיותרפיה מתקיימות ישיבות צוות פעם בשבוע.

טיפול בקבוצה
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* טיפול בקבוצה ניתן בכל המחלקות בתדירות של פעם בשבוע.

מעקב פיזיקאלי ותיעוד הערכה תקופתית
* הערכה ראשונה/חוזרת נערכת ומתועדת במועד .מרבית ההערכות מלאות.
* ההערכות משקפות את מצבו העדכני של המטופל.

טכנולוגיה לישיבה וניידות
* שלושת הפיזיותרפיסטים בעלי הכשרה בתחום טכנולוגיה מסייעת לישיבה.
* מרבית הדיירים יושבים באופן נוח ובטיחותי בכסאות הגלגלים/כורסאות גריאטריות שהותאמו עבורם.
* בשנה האחרונה התקיים פרוייקט רב מקצועי שבדק את נושא ההגבלות המכניות )פיזיות( .ניכר שמושקעת
חשיבה רבה בשימוש הגבלות אלו ומספרם צומצם בצורה ניכרת.

הדרכה ,השתלמות ותקשורת בין צוותית
* במהלך השנה האחרונה התקיימו מספר רב של הדרכות לעובדים חדשים ,מטפלים/ות ואחים/יות .ההדרכה
למטפלים כוללת תרגול וצפיה בסרטונים .ההדרכה כתובה בעברית ,רוסית וערבית.
* הדרכות לעובדים במחלקות נערכות כחלק מהפקת לקחים בעקבות ארוע חריג או בקרה פנימית.
* הדרכה לכלל העובדים בבית החולים נערכה בפברואר והדרכה נוספת מתוכננת לחודש נובמבר.
* הפיזיותרפיסטים עורכים בקרות בזמן מעברים .הבקרות מתועדות וחתומות בטופס ייעודי.
* ישבת הצוות הבכיר מתקיימת פעם בחודש.
* כל פיזיותרפיסט משתתף בישיבות הצוות הרב מקצועי במחלקתו.
* ליד מיטות המטופלים הנחיות לביצוע מעברים והתאמת אביזרי העזר למטופל.
* בכל מחלקה רשימת הליכה מפורטת וחתומה .במסדרון המחלקה תלוית הנחיות היכן להתחיל את ההליכה
ובהמשך סימון מרחק במטרים.

תנאים פיזיים
* חדר הפיזיותרפיה חדש ,מאבזר בציוד טיפולי.

תחומים הטעונים תיקון ושיפור:
אבחון פיזיקלי
* בהערכה ראשונה יש לכלול את תפקוד המטופל כפי שהיה טרם קבלתו לבית החולים.

טיפול בקבוצה
* רצוי לקיים קבוצות חוצות מחלקה למטופלים מתאימים .לדוגמא  -מטופלים לאחר ארוע מוחי.
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מעקב פיזיקאלי ותיעוד הערכה תקופתית
* להרחיב את השימוש בכלי הערכה ככלי עבודה למדידה ,קביעת מטרות ,בנית תכנית טיפול ומעקב אחר השינוי
במצב המטופל.

הדרכה ,השתלמות ותקשורת בין צוותית
* להטמיע את השימוש בעבודה עם מנוף.

ציוד ואביזרי עזר לניידות
* להמשיך להצטייד בכסאות גלגלים ואביזרי עזר על פי צרכי המטופלים.
* להצטייד במזרונים כנדרש בחוברת "פירוט הציוד למחלקות גריאטריות".
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* ריפוי בעיסוק:
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79%

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:
במוסד מרפאה בעיסוק אחת ,מנהלת השירות יצאה לחופשת לידה סמוך ליום הבקרה.
השירות ניתן  4פעמים בשבוע בשעות הבוקר והצהרים ,סה"כ  25ש"ש.
המרפאה בעיסוק בעלת ותק של  3שנים במקצוע ,עובדת במוסד שנה ,השתתפה בחטיבה
אחת של הקורס העל בסיסי בגריאטריה.
במחלקות עובדות  7מדריכות תעסוקה ,כאשר התעסוקה ניתנת בשעות הבוקר ,ופעמיים
בשבוע בשעות אחה"צ )על ידי  3מדריכות שנותנות מענה כל אחת לשתי מחלקות(.
אחת המדריכות היא מנהלת התעסוקה ואחראית על פעילות התרבות במוסד.
רק שתיים מבין המדריכות השתתפו בקורס הבסיסי של מדריכות תעסוקה בגריאטריה.

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.

הערכת מעקב בקבלת מטופל
* מתבצעות הערכות חוזרות לכלל המטופלים כנדרש בנהלים.
* מתבצע מעקב אחר ביצוע תוכנית ההתערבות כנדרש בנהלים.
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* קיימת תוכנית התערבות לכל מטופל בריפוי בעיסוק.

ישום תכנית הטיפול
* המרפאות בעיסוק מטפלות באופן פרטני במספר מטופלים הזקוקים לכך בעיקר בתחום המוטורי ובחדר הסנוזלן,
כמו כן נערכות תצפיות אכילה ומתקיימת קבוצה טיפולית מוטורית אותה מנחה המרפאה בעיסוק.
* מותאמים סדים וניתנת הדרכת צוות בנושא.

הכרת מטופל חדש ע"י מדריכ/ת תעסוקה
* מדריכת התעסוקה מקיימת הליך היכרות עם כל המטופלים .קיים תיעוד כנדרש הכולל פרטים אישיים ,תחומי
עניין והתרשמות כללית.

פעילות בתעסוקה
* פעילות התעסוקה במחלקות כוללת קבוצות בוקר ,משחקי שולחן ,גריה חושית ,טיפוח החן ,בינגו ,הופעה
מוזיקלית ופעילות עם בעלי חיים אחת לחודש.
* מתקיימת קבוצת נושא אחת לשבוע ,קיים תיעוד כנדרש.

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.
* במקומות ההפעלה קיימים לוחות התמצאות ,לוחות פעילות ,שעון ,וקישוט סביבתי ואקטואלי הכולל תצוגה של
עבודות המטופלים.
* קיימות עגלות לניוד ציוד התעסוקה למקומות ההפעלה.
* קיים לוח התמצאות רב תרבותי.
* קיים חדר ריפוי בעיסוק המשמש גם כחדר סנוזלן .החדר משמש כחדר טיפולים וכמשרד.

ציוד ואביזרים
* הציוד בריפוי בעיסוק כולל חדר סנוזלן ,אמבטיית פרפין ,ו 2-סדים לדוגמא.
* קיים ציוד להפעלה פרטנית וקבוצתית בתעסוקה.
* קיים ציוד נילווה בתעסוקה.
* קיימות ערכות נושאים מגוונות ועשירות.

הדרכה ותקשורת
* מנהל/ת שירות הריפוי בעיסוק והתעסוקה מקיימת ישיבות צוות עם מדריכות התעסוקה לפחות אחת לחודש
כנדרש בנהלים .קיים דיווח כנדרש.
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* המרפא/ה בעיסוק משתתפ/ת באופן קבוע בישיבות הצוות הרב מקצועי .עדות לכך קיימת ברישומים.
* המרפאות בעיסוק השתתפו בחטיבה אחת של הקורס העל בסיסי ,כמו כן  4מהמדריכות יצאו ליום עיון בשנה
החולפת.

העשרה ונהלים
* מתקיימים פרויקטים הכוללים אולפן למטופלים דוברי רוסית ופרויקט תעודת זהות בחדרים .

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

תחומים הטעונים תיקון ושיפור:
כוח אדם
* יש למצוא מחליפה למנהלת השירות אשר נמצאת בחופשת לידה בהקדם האפשרי.
* חסר שעות למרפאה בעיסוק על פי התקן.

הערכה בקבלת מטופל  -קבלת מטופל חדש ע"י מרפא/ה בעיסוק
* יש להקפיד על הערכת גפיים תחתונות בקבלת מטופל בריפוי בעיסוק.
* יש להתאים את תוכנית ההתערבות לצרכיו ויכולותיו היחודיים של כל מטופל ,עם התיחסות לתחומי תפקוד
רלוונטים כגון אכילה ,פנאי בתעסוקה ועוד.

הערכת מעקב בקבלת מטופל
* יש לעדכן תוכנית התערבות מותאמת גם לאחר מעקבים תקופתיים.

ישום תכנית הטיפול
* חסר התאמת אביזרי עזר בתחומי התפקוד השונים לרווחת המטופלים.

פעילות בתעסוקה
* מומלץ לגוון את הפעילות הקבוצתית במחלקות בקבוצת אפייה וגינון באופן קבוע .פעילויות אלו בעלות ערך רב
עבור מספר רב של מטופלים ומשלבות מימד של גריה חושית.

ציוד ואביזרים
* חסר ציוד בריפוי בעיסוק שכולל מחשב )נייח/נייד( המחובר לרשת לעבודה טיפולית ,אביזרי עזר ל BADL-ופנאי,
סדים נוספים לדוגמא.
* מומלץ להעשיר את הציוד בתעסוקה בציוד טכנולוגי הכולל טאבלטים ומערכות שמע אישיות .ניתן להתאים
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אמצעים אלו גם עבור מטופלים ירודים ולתת מענה הולם של תעסוקה עבורם.
* ניתן להשתמש בהפעלה הקבוצתית בסרטונים ומצגות בפלסמות במחלקות להעשרת האמצעים וטכניקות
ההפעלה.
* מומלץ לרכוש תנור נייד לצורך קיום קבוצת אפיה ובישול במחלקות.
* מומלץ לרכוש מגבירי קול למדריכות התעסוקה )מדונות(.

הדרכה ותקשורת
* חסר תיעוד של ההדרכה הניתנת למדריכות התעסוקה ע"י המרפאה בעיסוק ,מומלץ שההדרכה תתמקד בהפעלה
מותאמת למטופלים במחלקות.
* מומלץ כי המרפאות בעיסוק יעסקו יותר בהדרכה וייעוץ למשפחות ומטפלים.

העשרה ונהלים
* חלק ממדריכות התעסוקה לא עברו את הקורס הבסיסי למדריכות תעסוקה בגריאטריה.
* יש להמשיך ולפתח פרויקטים בשילוב הצוות הרב מקצועי במוסד.
* המרפאות בעיסוק חדשות במקצוע ובתחום וזקוקות להדרכה מקצועית.
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90%

הבקרה בתחום העבודה סוציאלית כללה את הנושאים הבאים:
כללי
כוח אדם
 קבלת מטופל והסתגלותפעילותמקצועית של העובד הסוציאלי
 שביעות רצון המטופל תצפית חדרים ושטחים ציבורייםפעילותהעו"ס בתחום הקבוצתי והקהילתי
העו"ס בנושא "חוק זכויות החולה"
פעילות
העו"ס בתחום זקנים נפגעי התעמרות
פעילות
 טיפול בניצולי שואה טיפול תומך במטופל ובמשפחה עבודת הצוות הרב מקצועיתנאים לעבודת העובד/ת הסוציאלי/ת
הבטחת
 ניהול מידע ומעקב  -רשומת מטופלניהולמידע ומעקב  -תיק אפוטרופסות
ניהול מידע ומעקב  -תיק ריכוז מתנדבים
שביעות רצון משפחות
שיתוף המשפחה בהחלטות
-

תיאור כללי:
מאז הבקרה האחרונה נוספו  2מחלקות סיעודיות ל  4-המחלקות הקיימות.
חדרי המטופלים והמרחבים הציבוריים נקיים ,מאווררים ומצוידים כנדרש.
המרפסות הצמודות למחלקות מטופחות ביותר.
סביבת המטופל ,בעלת צביון אישי ואוירה ביתית.
המטופלים לבושים בביגוד אישי .במרחבים הציבוריים מותקנות מצלמות לשמירת
בטיחות המטופלים.
במחלקות סיעודיות א ו-ב מאושפזים מטופלים עם תפקוד קוגניטיבי שמור.

כוח אדם:
בשירות הסוציאלי  3עובדות סוציאליות .שתיים מהן וותיקות ומנוסות .עובדות
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במשרה מלאה 5 ,ימים בשבוע.
עו"ס נוספת שחזרה מחופשת לידה עובדת בחצי משרה 4 ,ימים בשבוע.
 2עובדות אחראיות על  6מחלקות בתקינה של  60ש"ש ,כאשר לכל מחלקה יש הקצאה
של  10ש"ש.
מנהלת השירות עובדת במשרה מלאה ואחראית על תהליכים רוחביים ומוסדיים.
השירות אינו פעיל בשעות אחה"צ כנדרש.

החוזקים בעבודת העבודה סוציאלית:
כללי
* נבנו נוהלים פנימיים חדשים בתחומי פעילות שונים של השירות.

קבלת מטופל והסתגלות
* הוטמע תהליך עבודה חדש על פיו מתקיים מפגש צוות עם משפחתו של כל מטופל חדש עד חודש מיום קליטתו
במוסד.

פעילות מקצועית של העובד הסוציאלי
* קיים מעקב מובנה אחר ביקורי משפחה המאפשר מיפוי חודשי והתוויה להתערבות עו"ס.

פעילות העו"ס בתחום הקבוצתי והקהילתי
* ניכרת השקעה רבה ביצירת קשרי גומלין עם גורמי קהילה ושילובם במוסד :מערכת החינוך ,תנועות נוער ,רוח
טובה" וכו.
* נמשכת הפעלה קבוצתית של מטופלים במחלקות "גפן" ו "-הדס".

פעילות העו"ס בנושא "חוק זכויות החולה"
* קיים מעקב אחר תפקודם של האפוטרופסים לסוגיהם ואחר כתבי מינוי זמניים.
* הוחל בהדרכת כל עובד חדש ע"י עו"ס בדגש על זכויות המטופל ומניעת התעמרות.

טיפול בניצולי שואה
* קיימת התייחסות לצרכיהם וזכויותיהם של  58מטופלים ניצולי שואה הנמצאים במוסד.
* נערכה הדרכת צוות ע"י רכזת התחום לצורך העלאת מודעותו למאפיני הטיפול היחודיים.

עבודת הצוות הרב מקצועי
* הושלם הפער בתדירות הדיונים הנדרשת לכל מטופל .תכניות הטיפול מותאמות לתכני הדיונים וקיים מעקב אחר
יישום ההחלטות.
עמוד  22מתוך 34
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 הבקרה24.10.2017 :

תאריך19.11.2017 :
סימוכין500039677 :

* השירות הסוציאלי יוזם ומעורב בפרויקטים מוסדיים רב מקצועיים לשיפור איכות חיי המטופלים :פעילות מחוץ
למוסד" ,מסביב לשולחן" ,הנעלה בטוחה.

תחומים הטעונים תיקון ושיפור:
כוח אדם
* לאפשר יציאה להשתלמות מובנית בנושא הטיפול בתשושי נפש.
* להקצות כ"א לכל מחלקה עפ"י דרישת הנוהל ,דרישה המתחייבת מהגידול במספר המחלקות.

פעילות העו"ס בתחום הקבוצתי והקהילתי
* ליזום הפעלה קבוצתית עם בני משפחה/מטפלים עיקריים.

פעילות העו"ס בנושא "חוק זכויות החולה"
* להשלים בניית נוהל פנימי המתייחס לטיפול ומעקב אחר מימוש גמלת דמי כיס.
* לקיים דיוני הערכה והחלטה לגבי הצורך במינוי אפוטרופוס.

פעילות העו"ס בתחום זקנים נפגעי התעמרות
* לשפר תהליכי זיהוי ואיתור של אירועים עם חשד להתעמרות .כיום דיוני הועדה מתמקדים באירועים במשפחה
ובין מטופלים.

טיפול תומך במטופל ובמשפחה
* להשלים הכשרה בתחום הטיפול הפליאטיבי .לפרט תכנית טיפול בתום הדיון הרב מקצועי.

ניהול מידע ומעקב  -רשומת מטופל
* להקפיד על תיעוד תהליכי טיפול ומעקב ברשומת המטופל בדגש על טיפול פרטני עם המטופל.

הערות לסיכום:
מאז הבקרה האחרונה חל שיפור הן ברמת הטיפול הפרטני והן ברמת תפקוד השירות
בועדות המוסדיות.
קודמו תהליכי עבודה בתוך השירות ושיתופי פעולה עם הסקטורים.
השירות מנוהל במקצועיות ויש לציין בחיוב את מעורבותה הגבוהה של מנהלת
השירות במחלקות השונות.
לאחר תוספת של  2מחלקות ,קיים חסר בתקינת כ"א בכל מחלקה.
יש להשלים הכשרות בתחומים שצוינו.
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90%

הבקרה בתחום הבריאות הסביבה כללה את הנושאים הבאים:
כללי
כוח אדם
מערכות אספקת מים קרים וחמים
מערכות סילוק שפכים
איסוף פסולת ופינויה
בטיחות ומפגעי בטיחות
מערכות קירור וחימום אויר
נקיון ותחזוקת תשתית ,חדרי אשפוז ושטחי המחלקה ומתקניה
מתקנים לצוות
מכבסה 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:
 .1במהלך הבקרה נבדקו פונקציות משותפות במוסד ובמחלקה סיעודית גפן.
 .2ממצאי ביקורת מתועדות בהתאם לנוהל פיקוח ובקרה בשרותי בריאות הציבור
מספר  ,2/2010מתאריך .3.2.2010
 .3פרקים שלא נבדקו קיבלו ציון מקסימלי.
 .4בזמן הבקרה היה שיתוף פעולה מלא עם הנהלה ונציגי המוסד .לאחר סיום הבקרה
כתוצאה משיתוף פעולה עם הנהלת המוסד חלק מהליקויים שהיו בזמן הבקרה תוקנו.
הפעילויות מפורטות בהמשך.
 .5הציון מתבסס על מצבו של המוסד ביום הכנת סיכום בקרה זה .ביצוע הדרישות
המפורטות בבקרות הקודמות.
חלק מהליקוים שפורטו בסיכום הבקרה מתאריכים  15.11.16תוקנו חלקית.
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ג .ממצאי הביקורת שקיבלו דגש בכלי בקרה:
 .1מערכות אספקת המים:
 1.1מקור המים :מערכת אספקת מי שתייה של ספק מים מקומי " -מעיינות השרון".
 1.2ראש מערכת אספקת מים :מיקום הזנת מים למערכת השקיה בעייתית.
 1.3מאגר מי שתייה עבר ניקוי וחיטוי בתאריך  .12.02.17לאחר סיום בקרה הוצגו
המסמכים הנדרשים .בכניסת המים למאגר קיימת מערכת חיטוי משלים .ריכוז חומר
חיטוי היה תקין  0.41 -מג"ל.
 1.4לא הוגשה תכנית מערכת אספקת מים חמים מאושרת ע"י לשכת הבריאות.
טמפרטורת המים החמים תקינה  -בקו אספקת המים החמים  58.2-מעלות צ' ,.מים
חוזרים  56 - 55.5מעלות צ' .טמפרטורת המים החמים במטבחון של מחלקה גפן פחות
מהנדרש  47.9 -מעל' צ'.
 1.5מניעת כוויות :במוסד הותקנו אבזרים למניעת כוויות  -ברזים טרמוסטטיים.
נמדדה טמפרטורת מים חמים בנקודות צריכת מים  41.7 -מעל' צ .הוגשו המסמכים
הנדרשים לאבזרים הנ"ל באופן חלקי.
 1.6מניעת מחלת לגיונרים:
הוגשה תכנית למניעת התפתחות והתרבות חיידקי ליגיונלה במערכות אספקת מים
ומיזוג אויר לפי הנחיות משרד הבריאות בנושא .התכנית חלקית .הוגש תיעוד
טיפול בראשי מקלחות ובברזי צריכת מים .לא מתבצע טיפול בהלם מים חמים .בקרה
על רמת חומר חיטוי קיימת ,אבל ברישום אינן מפורטות נקודות המדידה .בדיקות
ללגיונלה מבצעים פעם בשנה בלבד.
 1.7ניטור ,רישום ודיווח:
 1.7.1הוצגו מכשיר וציוד לבדיקות שדה של רמת חומר חיטוי וטמפרטורת מים.
הוצגו נתוני ניטור של חומר החיטוי המים ללא פירוט נקודות מדידה .לא הוצגו
נתוני ניטור עכירות מים בעזרת מכשירי שדה.
 1.7.2לא הוצגה תכנית דיגום מים מאושרת ע"י לשכת הבריאות כפי שנדרש .לאחר
הבקרה הקודמת נערכו שינוים במערך דיגום .דיגום של המים הקרים והחמים מבצעים
בחדרי אשפוז שונים.
 1.7.3הוצגו תוצאות בדיקות מים למתכות כבדות .הדיגום לא מתבצע בחדרי אשפוז,
מתקני מים.
 1.7.4בבדיקה מתאריך  04.09.17הייתה חריגה בפרמטר ספירה כללית בשני חדרי
אשפוז .טמפרטורת מים חמים הייתה פחות מהנדרש .דיגום חוזר היה בתאריך
 - 11.09.17בנגוד לנדרש .תוצאות בדיקות חוזרות היו תקינות.
 1.7.5דיגום בחדרי אשפוז מבצעים מברזי דיגום תיקנים שהותקנו בקווי אספקת
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מים ולא מנקודות צריכת המים .לא הוצג אישור לשכת הבריאות נתניה על כך.
 1.8הגנה על רשת מי שתייה מסיכוני זרימה חוזרת:
 1.8.1הוגשו שני דו"חות מתקין מוסמך על בדיקת מז"חים .
 1.8.2מיקום התקנת מז"ח בראש מערכת אספקת מים אינו תקין.
 1.8.3הפרדת 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(.
לא הוצגה סקירה מלאה של רשת המים במטרה לאתר את כל נקודות הסיכון כפי
שנדרש.
 .2מערכת סילוק שפכים:
לא הוצג מפריד שומן.
 .3הוגשו מסמכים על בדיקת חיבור לגנרטור חירום משאבות מערכת אספקת מים,
מקררים של המטבח.
 .4מכבסה וכביסה:
 4.1אין שינוי במערך איסוף כביסה מלוכלכת במחלקות .לא הוצג פתרון מאושר
ע"י לשכת הבריאות.
 4.2הכביסה מתבצעת במכבסה חיצונית ,בעלת רישיון עסק.
 .5מצב תברואי בחדרי האשפוז ותחזוקת מחלקה :מצב תקין.
 .6פסולת רפואית :מצב תקין.
 .7מערך מזון:
 7.1כללי:
 7.1.1שיטת הזנה במוסד:
 7.1.1.1במקום הופעל מטבח קצה .הוצג אישור לשכת הבריאות נתניה על הפעלתו
מתאריך  .12.09.17תנאי הפעלתו בוצעו חלקית .מדיח כלים טרם חובר לתשתיות,
בנגוד לתנאים הנ"ל במטבח משתמשים בביצים טריות ולא ביצים מפוסטרות .לא הוצג
אישור לשיטת הפעלת המטבח בחגים ושבת.
הזנה בימים שבהם לא מספקים מזון מחברת הסעדה :מזון מקבלים מחברת הסעדה מראש
ומחזיקים בחדר קירור למזון מוכן בטמפרטורה תקינה .לחימום מזון משתמשים
בעגלות חימום וקומביסטימר שאינו מצויד באבזרים מאפשרים תיעודו של תהליך
חימום המזון.
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.
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 7.1.2המוסד מקבל מזון מספק חיצוני -חברת הסעדה .חלק מהמזון מקבלים מספקים
הנוספים.
 7.1.3עובדים במערך המזון לא עברו הדרכות בנושא תברואת מזון והפעלה נכונה
של ציוד .אין להם ידע ברמה הנדרשת בנושא תברואת מזון.
 7.2מקור המזון ותוקף "רישיונות עסק" ו"רישיון היצרן" ותהליך קבלת מזון
במוסד:
 7.2.1בקרה של איכות המזון בזמן קבלתו  -בדיקת טמפרטורה ,מסמכים הנדרשים,
טיפולו והגשתו חלקית בלבד .לא הוצג רישום כפי שנדרש .ביום הבקרה נערכו
מדידות טמפרטורות מזון בזמן מסירתו למוסד .טמפרטורת כול המזון הייתה חריגה!
עוף בפלפלים  ,60.5 -.60 -קוסקוס  ,64.3 -פירה  54.3מ"צ.
המזון סופק בצירוף תעודת משלוח ללא פרטים של הספק ,שעת יציאת מזון ועוד.
מזון סופק באריזות מפלסטיק .לפי נתוני יצרן של האריזות זמן שימושן
בטמפרטורות מעל  60מעלות מוגבל מאוד .הזמן אינו מספיק להובלת מזון למוסדות.
 7.2.2הוצגו רישיונות עסק ויצרן ורישיון להובלת מזון של חב' הסעדה .בזמן
הבקרה לא הוצגו רישיונות עסק ויצרן של ספקי המזון האחרים .החומר 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.
 7.3תהליך הכנת מזון ואחסונו במתקני קירור  /חימום:
 7.3.1קיימת בקרה ידנית וממוחשבת על טמפרטורות מזון ביחידות קירור של
המטבח .טמפרטורת אחסון מזון ברוב יחידות הקירור תואמת את הדרישות הקיימות.
 7.3.2מקפיא קטן .תנאי אחסון מזון בו אינם תואמים לנדרש .המקפיא עמוס
באריזות מזון ,טמפרטורת אחסון מזון פחות מהנדרש  - 8.4 -מ"צ .מיקום התקנתו
אינו מאפשר פס תקין באחסון  ,טיפול והגשת מזון .המתקן הותקן באזור למילוי
והוצאת עגלות מזון למחלקות.
 7.3.3חדר הכנת סלטים ממוזג .טמפרטורת אוויר  18.4מ"צ.
 7.3.4לא קיימת בקרה על תהליך הכנת מזון.
 7.3.5דגימות מזון :קיימות דגימות מזון רק מחלק מהמזון שמכינים ומגישים
במוסד .משקל הדגימות פחות מהנדרש.
 7.3.6קיימת בקרה ורישום טמפרטורת מזון לפני יציאתו מהמטבח )פרט למזון
מרוסק קר( .בזמן הבקרה נמדדה טמפרטורת מזון לפני אספקתו למחלקות .טמפרטורות
כול המזון המוכן לאכילה אינן תקינות  -בין  53.4לבין  57.4מ"צ.
 7.3.7חלק ממזון חם מעבירים למחלקות ללא חימום כפי שנדרש.
 7.3.8לניקוי מדורי עבודה נעשה שימוש במטליות רב פעמיות.
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 7.3.9בגדים של עובדי המטבח מחזיקים במדורי עבודה.
 7.3.10למטבח מחזירים ממחלקות מוצרי מזון שלא נצרכו .הסידור פסול.
 7.4חלוקת מזון:
 7.4.1מבצעים בעגלת חימום במחלקות .בעגלות חימום מזון לא הותקנו מדי
טמפרטורה.
 7.4.2אין פתרון לשמירת טמפרטורה של מזון קר בהובלה למחלקות ובחלוקה.
 7.4.3בקרה על טמפרטורת מזון במחלקה אינה תקינה.
 7.4.4טמפרטורה במקרר שבמחלקה לקויה  11.6-מעלות צ .במקרר מחזיקים את המזון
הפרטי של המאושפזים.
 7.4.5מזון מחלקות מטפלות ללא החלפת בגדים.
סיכום:
 .1על הנהלת המוסד לתקן את הליקויים תוך  3חודשים .ליקויים במערך אספקת
המים והמזון יש לתקן ללא דיחוי.
 .2כדי לפעול נכון יותר בתחום בריאות הסביבה מומלץ לקבל יעוץ מקצועי בתחום
מערך מזון או להעסיק מב"ס )מרכז בריאות הסביבה( ,אשר תפקידו לבדוק קיום
ביצוע ההנחיות למוסדות רפואה ,בין השאר בנושאים :דרישות למערכות אספקת מים,
מניעת מחלת לגיונרים ,מערך מזון ועוד.
 .3כול שינוי בתשתית ובמערך מזון צריך להיות מאושר ע"י לשכת הנפתית נתניה.

הערות לסיכום:
קלינאות תקשורת
כללי:
במוסד עובדת קלינאית תקשורת בהיקף של  7שעות שבועיות ,ביום ב' ,בשעות
 .8:00-15:00מפתיחת הבית ועד לפני כחודשיים עבדה הקלינאית במוסד  16שעות
חודשיות וכעת העלתה את התקינה בהתאם למספר המחלקות.
קלינאית התקשורת הינה בעלת וותק מקצועי של  6שנים ,וותק מוסדי של כ1.5 -
שנים .לקלינאית התקשורת לימודי עומק בתחום הבליעה והכשרה בסיסית בתחום
הגריאטריה .השרות נמצא בשלבים ראשוניים של תהליכי בנייה וביסוס .קלינאית
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התקשורת עובדת בשיתוף פעולה עם הצוות הרב מקצועי במוסד ,בעיקר עם שרות
הדיאטה .קיים נוהל עבודה פנימי של תהליכי עבודה דיאטנית -קלינאית תקשורת,
אך חסרים נהלים רוחביים לגבי תהליכי העבודה הבין צוותיים עם כל אחד
מהסקטורים האחרים .קלינאית התקשורת מדריכה את הצוות הרב מקצועי בנושאים
שונים כגון :בליעה והאכלה בטוחה ,מכשירי שמיעה .בנוסף ,מעורבת הקלינאית
בפרויקט מוסדי רב מקצועי של הדרכת מטפלים חדשים ,שהחל בחודש האחרון באחת
ממחלקות המוסד.
תנאים פיזיים וציוד:
קיים חדר טיפול עם מחשב ייעודי לשימוש הקלינאית שהיא חולקת עם שרות התזונה.
בכל מחלקה קיים חדר רופא/אחות מרווח וזמין לשימושה לצורך עריכת אבחונים
וטיפולים בתנאי שקט ופרטיות.
הוזמן מגבר שמיעה ייעודי לקלינאי התקשורת ,כחלק מציוד טיפולי .לא קיים ציוד
טיפולי נוסף.
מחלקות סיעודיות
השרות ניתן בהיקף של  5שעות שבועיות.
השרות במחלקות הסיעודיות מתבצע ברובו על פי קריאה ) .(on callמתקיימות
הערכות לכל מטופל חדש שמתקבל למוסד ומעקבים בתחום הבליעה ,אך חסר תיעוד
מפורט של תכנית התערבות אישית ומטרות טיפול לכל מטופל.
 רמת התיעוד ברשומה הממוחשבת מפורטת בתחום הבליעה ,קיימת התייחסות דלהלתחום השמיעה ותחום התקשורת ,וחסרים התערבות מקצועית וטיפול.
 התקשורת הבין צוותית מתקיימת בעיקר עם הדיאטניות ומעט עם הסיעוד .קלינאיתהתקשורת מעבירה הנחיות לכל הצוות בנוגע להמלצה על מרקמי מזון והוראות האכלה
באמצעות הרשומה הממוחשבת .עם זאת ,עדיין חסרים תהליכי העברת מידע מתועדים
בכל התחומים בין הקלינאית לכל שאר הצוות הרב מקצועי.
 נמצא חוסר התאמה בין תכנית ההתערבות והמלצות הקלינאית כפי שרשום בגיליוןהמטופל לבין הרישום הקיים אצל הגורמים הרלבנטיים במחלקות.
תהליך הגמילה מהזנה אנטרלית במוסד אינו מתנהל על פי נוהל רוחב "הזנהאנטרלית חודרנית ) "(0.5.9של האגף לגריאטריה .תהליך הגמילה אצל חלק
מהמטופלים לא כולל דיון רב מקצועי או הערכת תפקודי הבליעה ע"י קלינאית
תקשורת.
 דיווח קלינאית התקשורת לישיבות צוות מחלקתיות אינו עקבי.עמוד  29מתוך 34
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מחלקות לתשושי נפש
 השרות ניתן בהיקף של  2שעות שבועיות. השרות במחלקות לתשושי נפש ניתן על בסיס קריאה ) .(on callקיימת מעורבותבתחום הבליעה הכוללת הערכות בליעה לדיירים חדשים המתקבלים למוסד ומעקבים
עפ"י הצורך לכלל הדיירים .לא נבנית תכנית התערבות למטופל.
התיעוד ברשומה הממוחשבת מפורט בתחום הבליעה ,אך חסר בתחום השמיעה ובתחוםהתקשורת.
 נמצא חוסר התאמה בין תכנית ההתערבות והמלצות הקלינאית כפי שרשום בגיליוןהמטופל לבין הרישום הקיים אצל הגורמים הרלבנטיים במחלקות .חסרים תהליכי
העברת מידע ממוחשבים ומתועדים בכל התחומים בין הקלינאית לצוות הרב מקצועי.
קלינאית התקשורת אינה מעורבת באיתור וטיפול במטופלים לקויי שמיעה. דיווח קלינאית תקשורת לישיבות צוות מחלקתיות אינו עקבי.תחומים לשיפור ותיקון
 .1חשוב להבנות ולהטמיע תהליכי עבודה מסודרים בשירות עפ"י נהלי משרד
הבריאות ,הכוללים :תהליכי איתור של מטופלים הסובלים מקשיי אכילה ובליעה,
שמיעה ותקשורת ,תהליכי העברת מידע בין הקלינאית לבין הצוות הרב מקצועי,
שחרור מטופל ,הערכת מטופלים הזקוקים להזנה אנטרלית חודרנית וכו'.
 .2יש לבנות ולהטמיע נהלי עבודה פנימיים ורוחביים בין צוותיים בכל המחלקות,
בטיפול רב מקצועי במטופלים עם הפרעות בליעה ,שמיעה ותקשורת .יש לבסס ולשפר
את תהליכי העבודה הבין צוותים עם כל מקצועות הבריאות.
 .3יש לשפר את איכות הרשומה הרפואית בתיקים של המטופלים בכל מחלקות המוסד,
שתכלול גם מטרות טיפול ותכנית התערבות מפורטת לכל מטופל.
 .4יש להבנות ולהטמיע מדיניות מוסדית לגבי מטופלים עם הזנה אנטרלית .חשוב
לעודד דיון רב מקצועי בנושא ולהקפיד על תיעודו ברשומה הרפואית ,וכל זאת על
פי נוהל רוחב "הזנה אנטרלית חודרנית" מספר .0.5.9
 .5חשוב להקפיד על דיווח שוטף ועקבי של קלינאי התקשורת בכל תחומי המקצוע
בישיבות הצוות הרב מקצועיות.
 .6יש להבנות תהליך איתור וטיפול במטופלים הסובלים מלקות שמיעה בכל המחלקות
במוסד.
 .7חשוב לאפשר לקלינאית התקשורת להשתתף בהשתלמויות מקצועיות המתאימות לצרכי
אוכלוסיית המטופלים.
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סיכום תחזוקה :
בית החולים נבנה במבנה חדש ומודרני.
בית החולים נמצא ליד מרכז מסחרי.
המטבח המרכזי עדיין אינו מוכן -מקבלים אוכל מחברת קייטרינג.
הנחיות לשיפור:
יש לעדכן נוהל לשעת חרום.
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נספח ג'
תקן מול מצבה  -כוח אדם מקצועי  -רפואה סיעוד ומקצועות הבריאות
ל 204 -מיטות ברישוי ול 193-מיטות בפועל

רופא/ה
מנהל רפואי)מקצועי(
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
5
10

5
3
4

10

תקן כוח אדם
נדרש מינימלי
ברוטו

כוח אדם בפועל
ברוטו

פער

פער באחוזים

2.80
0.50
34.56
0.00
34.56
1.00
1.00
73.80
2.04
2.50
1.08
3.00
1.02
0.43
22.66

4.20
6.60
39.41
1.08
38.32
1.00
1.00
71.90
2.71
2.75
0.68
4.31
1.04
20.90
32.70

1.40
6.10
4.85

50.00
1220.00
14.04

3.76
0.00
0.00
-1.89
0.67
0.25
-0.39
1.31
0.02
20.46
10.04

10.90
0.00
0.00
-2.57
32.98
10.00
-36.34
43.91
2.45
4737.96
44.30

חישוב התקן הוא בשעות שבועיות ולא באחוזי משרה .למקצועות,קלינאי/ת תקשורת.
אחיות = מעשיות  +מוסמכות.
אחיות מוסמכות כולל בתוכו את תפקידי הניהול הסיעודי.
רופא כולל בתוכו תפקיד מנהל רפואי.
שעות יעוץ ותקינה לחודש.
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נספח ג'
תקן מול מצבה  -כוח אדם מנהלי ומשקי
ל 204 -מיטות ברישוי ול 193-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

2.25

1.25

125.00

1.82
1.40
1.00
1.00
5.60
9.00
0.94
0.50
1.82

2.30
2.00
1.00
0.00
3.00
10.00
1.00
0.00
2.50

0.48
0.60
0.00
-1.00
-2.60
1.00
0.06
-0.50
0.68

26.37
42.85
0.00
-100.00
-46.42
11.11
6.38
-100.00
37.36

 8חצרן/גנן שירות קנוי.
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נספח ד '
רמת איכות הטיפול
 0.00:מתאריך 15.11.2016:
ניקוד אחרון לפי בקרה אחרונה
46.00
ניקוד מותאם אחרון לפי בקרה אחרונה :
שיוך לפרוגרמה חדשה על פי הצהרת המוסד :
זמן הרישוי טרם הבקרה הנוכחית  9 :חודשים תאריך סיום הרשיון 05.12.2017 :
התאמת המחלקה לתשושי נפש לתנאי המכרז:כן
תאריך הבקרה 24.10.2017 :
התאמת המחלקה לתשושי נפש לתנאי המכרז לפי הבקרה הנוכחית  :כן SC

ניקוד

אמות מידה לרמת איכות הטיפול
סכום ציוני הבקרה

24.00

בריאות הסביבה

4.00

שיעור אחיות עם קורס על בסיסי בגריאטריה

0.00

שיעור אחיות עם תואר אקדמי

2.00

קורסים\עדכון ידע לצוות

2.00

חת"ש צוות בין  8-24שעות שנתיות

1.00

חת"ש צוות מעל  24שעות שנתיות

0.00

מומחיות רופא הבית

0.00

יועצים

4.00

נאמני נושא ועברו הכשרה כנדרש

3.00

הדרכה מרוכזת ב 2-תחומים לפחות

3.00

עיבוד נתונים בתחום  1לפחות

2.00

מנהל רפואי שהינו גריאטר

4.00

יש אישור למתן IV

2.00

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(

55.00
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