גירסה 00001:
תאריך ראשון הפצה לאינטרנט05.11.2015 :
תאריך אחרון הפצה לאינטרנט05.11.2015 :

דו"ח בקרה מיום 19.08.2015
במוסד :אורפז  -עמותת מט"ב
בישוב :באר שבע ,מחוז באר שבע

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

לשכת בריאות מחוז באר שבע

תאריך04.11.2015 :

לכבוד
ד"ר דרוץ איגור
מנהל/ת רפואי/ת
אורפז  -עמותת מט"ב )קוד מוסד (23805
העצמאות 40
באר שבע 8420761

סימוכין500038754 :

ד"ר נכבד/ה,
הנדון :סיכום הבקרה ב"אורפז  -עמותת מט"ב" מיום 19.08.2015
מצ"ב דו"ח הבקרה שנערכה במוסדכם ,ביום .19.08.2015
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 ,על ביצוע תיקון התחומים הטעונים שיפור מיידי וצפי לתיקון שאר התחומים
הטעונים שיפור ,וזאת תוך חודש ימים מעת קבלת דו"ח זה ,תוך התייחסות מפורטת לממצאי הבקרה עפ"י סדר
התחומים המצוין בדו"ח עצמו.
בברכה,
ד"ר כץ מנואל
מ"מ סגן רופא מחוז דרום
העתקים:
מר משה בר-סימן טוב מנכ"ל משרד הבריאות,ירושלים.
ד"ר ורד עזרא ,ראש מנהל רפואה )בפועל( ,משרד הבריאות ,ירושלים.
ד"ר אהרון כהן ,ראש אגף גריאטריה ,משרד הבריאות ,ירושלים.
ד"ר דרור גוברמן ,הממונה על הרישוי ,משרד הבריאות ,ירושלים.
ד"ר פנחס ברקמן ,מנהל המחלקה לשירותים מוסדיים ,אגף גריאטריה ,ירושלים.
ד"ר אירית לקסר ,מנהלת מח' לסטנדרטים ואכיפה ,אגף גריאטריה.
ד"ר מיכאל גדלביץ' ,רופא מחוזי ,מחוז דרום מחוז באר שבע.
ד"ר שחר אבנר ,גריאטר מחוזי ,לשכת בריאות באר שבע מחוז באר שבע.
מר יוחנן סמואל ,מרכז בכיר לנתוני בקרה ואיכות בגריאטריה ,אגף גריאטריה ,ירושלים.
גב' אתי מרקוביץ ,ממונה תאום ארגון ובקרה ,אגף גריאטריה ,תל-אביב.
גב' אביגייל וייס ,מפקחת ארצית על המעונות ,משרד הרווחה.
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דו"ח הבקרה
תאריך04.11.2015 :
אורפז  -עמותת מט"ב ) ( 23805
העצמאות  40באר שבע
תאריך הבקרה19.08.2015 :

סימוכין500038754 :

.1

בתאריך  19.08.2015נערכה בקרה לפני חידוש רישוי ,בבי"ח הגריאטרי ,ע"י צוות מחוז באר-שבע .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 דרוץ איגור מ.ר.25331.

להלן הרכב הצוות ותחום בקרתו:
.4
גברת ד"ר זלמנסון סבטלנה ,רופאת בקרה.
* רפואה
* טיפול סיעודי

-

גברת ויקי סולומוביץ' ,אחות מחוז באר שבע.

* תזונה

-

גברת ירושלמי דינה ,מרכזת תחום בקרה.

* פיזיותרפיה

-

גברת שוסטר מרים ,מרכזת תחום בקרה.

* ריפוי בעיסוק

-

גברת בן אריה עפרה ,מרכזת תחום בקרה.

* עבודה סוציאלית

-

גברת עינת סילברשטיין ,מרכזת תחום בקרה.

* בריאות הסביבה

-

גברת קריאז'בסקיך אולגה ,מרכזת תחום בקרה.

* רוקחות

-

גברת שימס טאטיאנה ,מרכזת תחום בקרה.

כללי:
לבי"ח רישיון ל 24 -מיטות מהן:
סה"כ מיטות במח' תשושי נפש:

24
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העצמאות  40באר שבע
תאריך הבקרה19.08.2015 :

סימוכין500038754 :

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

מס'
מס'
שם
מחלקה מיטות מאושפזים
בפועל
במוסד ברישוי
25
24
25
24

מס'
סיעודיים
4
4

מס'
תשושי
נפש
21
21

מס'
סיעודי
מורכב
0

בבי"ח
מס'
מס'
שיקומים תשושים כללי

0

סה"כ שהו במחלקות  25מאושפזים בפועל.
להלן תמהיל המאושפזים לפי הגורמים המממנים הבאים:
 24מטופלים במימון משרד הבריאות.
 1מטופלים במימון פרטי.
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מכרז הקודים:
המוסד הצטרף ל"-מכרז הקודים".

פרוגרמה:
על פי הצהרת המוסד ,המוסד בנוי על פי הפרוגרמה החדשה .נושא זה לא נבדק בבקרה.

אישור כיבוי אש:
אישור כיבוי אש בתוקף עד תאריך.14.07.2016 :

רשיון :IV
לבי"ח אין הרשאה למתן טיפול למחלות חריפות )טיפול תוך ורידי( למטופלים השוהים בו באופן קבוע.
מצ"ב נספח א'  -טבלה הכוללת הערכות צוות הבקרה ,נספח ב' בו פירוט ממצאי הבקרה ,נספח ג' -פירוט כ"א
ונספח ד'  -רמת איכות הטיפול.
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נספח א'

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

)(5
כ.טוב מאוד
87-93
X

X

סיעוד
X

תזונה
פיזיותרפיה

X

ריפוי בעיסוק

X

עבודה סוציאלית

X

בריאות הסביבה

X

רוקחות

)(4
טוב
80-86

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

X
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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.

* רפואה88% :
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:
הבקרה נערכה ב , 19.8.2015מדובר בבקרה מתוכננת לצורך חידוש רישוי .מדובר
במוסד מוכר ומוערך במחוז ובו מחלקה מוגנת ל 24מיטות .המחלקה בנויה על פי
פרוגרמה  , 2016לכל חדר יש שירותים ומקלחת צמודים ,המקום נקי ונעים.
בסמוך למחלקה נמצא מרכז יום לתשושי נפש .במהלך השנה האחרונה נעשו שינויים
מבניים במוסד לרווחת הדיירים ושיפור תנאי הדיור .הצוות המטפל מעניק טיפול
מסור ואישי לכל דייר ,במחלקה אווירה נעימה ומכבדת את המטופלים.
המנהל הרפואי  -דר איגור דרוץ -עובד במוסד מזה שנים רבות ,מכיר היטב את
הדיירים ובני משפחותיהם .דר דרוץ משמש גם כרופא בית.

כוח אדם:
במוסד עובד רופא בעל ניסיון רב בטיפול בקשישים הסבולים מדמנטיה  ,רופא
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מקצועי ,מסור ואחראי מאוד.עבודת הרופא מתבצעת על פי הנהלים ,הרופא מכיר
היטב את כל המטופלים ובעיותיהם הרפואיות.
בנוסף במוסד מועסק רופא מומחה בגריאטריה אשר מבקר במחלקה כל חודש ,בודק כל
מטופל חדש.
הגריאטר מייעץ גם בנוגע לטיפול של מטופלים וותיקים  -פעם בחצי שנה במידה
ומצבם יציב ובכל עת אם המצב משתנה .היקף העבודה של הצוות הרפואי מספק.

החוזקים בעבודת הרפואה:
עבודת המנהל הרפואי
* קבלת מטופלים בהתאמה לסיווג מחלקות סעודיות/לתשושי נפש  :מלא ,הרופא משתתף
* קיום והפעלת תוכנית הדרכה מוסדית בתחומי הגריאטריה וגרונטולוגיה .השתתפות בהדרכה מחוץ למוסד ובתוכו
 :קיימת ומופעלת באופן מלא
* היערכות מוסדית להתמודדות עם זיהומים  :קיום נוהל פנימי
* תכנון ויישום "הבטחת השגחה רפואית בכל היממה") .זמינות ותיעוד;כוננות/תורנות(  :יישום תקין
* הסדר יועץ גריאטרי  :קיים
* תעוד הייעוצים בתחום גריאטריה  :מלא
* הכרת החוזרים והנהלים של משרד הבריאות ושל אגף לגריאטריה  :טובה וכוללת הכנת נהלים פנימיים
* היערכות המוסד וקיום נוהל פנימי לשמירה על סביבה בטיחותית ומניעת נפילות ותאונות וישומו  :מלאה

רופא בית
* הכרת המטופלים ובעיותיהם הרפואיות  :טובה
* הכרה ויישום נהלי רפואה ונהלי רוחב של האגף לגריאטריה  :מלא

איכות הרשומה בקבלה הרפואית של המטופל
* אנמנזה  :טובה
* בדיקה גופנית  :טובה ומלאה
* התייחסות ספציפית לתסמונות גריאטריות  :מלאה
* סיכום ותכנית טיפול :אבחנות ,תרופות ,תזונה ופרארפואי  :מלא תוך התייחסות לאבחנות

מעקב רפואי שוטף
* אבחון וטיפול בבעיות משקל והזנה )כולל הזנה אנטראלית(  :מלא ותקין
* יישום מעקב אחר בעיות כרוניות ,לרבות מניעה וטיפול של פצעי לחץ  :יישום מלא
* רישום אבחנות ,כולל תסמונות גריאטריות ועדכונן מעת לעת  :תקין
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* הכללת המידע הנחוץ בעת הפנייה למוסד רפואי אחר  :מלאה

הוראות רפואיות והוראות למתן תרופות
* הוראה רשומה כראוי וחתומה ע"י הרופא  :באופן מלא
* הוראות מתן תרופות אנטי פסיכוטיות  -רישום ,דיון ונימוק  :תקין
* בדיקה תקופתית של רישום תרופות לטיפול הניתן בפועל והתייחסות ל"ריבוי תרופות"  :תקינה

בדיקות מעבדה
* עיתוי ותדירות ביצוע בדיקות )שגרה ,לפי בעיות כרוניות ,חדשות(  :תקין
* רישום ,נימוק ומעקב רפואי של תוצאות בדיקות לא תקינות  :מלא

בדיקה תקופתית אחת ל  3 -חודשים
* התייחסות לבעיות חדשות וממצאים חדשים רלבנטיים  :מלאה
* התייחסות לשינוי במצב תפקודי וקוגנטיבי  :מלאה
* תכנית טיפול ,כולל התייחסות רב מקצועית  :מלאה

פעילות צוות רב מקצועי במחלקה
* תדירות ישיבות הצוות לגבי כל חולה  :טובה
* סיכום ישיבת הצוות ותכניות טיפול רב מקצועית ,התייחסות לישיבה קודמת  :מלא
* נימוק ודיון בצוות רב מקצועי על שימוש באמצעים מגבילים או אמצעים לייצוב ותמיכת המטופל כשגרת טיפול :
מעקב רפואי ודיון בישיבת צוות
* מנגנוני תקשורת בין אנשי הצוות  :מלא

דו"ח אירוע חריג
* רישום בדו"ח אירוע חריג ע"י רופא והמעקב אחר תוצאותיו  :תקין

תיקי מטופלים שעזבו את המחלקה )כולל פטירות(
* סיכום רפואי של האשפוז לרבות מכתב שחרור/הפניה  :מלא

רפואה מונעת ורפואה פליאטיבית
* ביצוע מדיניות לחיסוני שפעת ופנוימוקוק למטופלים  :מלא
* קיום תכניות מיוחדות במוסד ומעורבות הרופא :היערכות למתן טיפול פליאטיבי ,התייחסות רופא למדד כאב
והטיפול בעקבותיו  :קיימות עם מעורבות
* פעילות על פי הנחיות לטיפול בנשאי חיידקים עמידים ובמניעת זיהומים  :קיימת
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תחומים הטעונים תיקון ושיפור:
עבודת המנהל הרפואי
* אמצעים לעדכון ידע בתחום הפנימית והגריאטריה  :חלקי  -מומלץ לרכוש ספרות עדכנית ברפואה גריאטרית
ופנימית.
* מומלץ להנהלת המוסד לרכוש ספרות מעודכנת לצוות הרפואי.
* יישום התחומים לשיפור מהבקרה הקודמת  :חלקי
* הרופא אינו מעורב במתן חיסונים לצוות המטפל ,כפי צוין גם בבקרה הקודמת.

קשר עם משפחות
* זמינות הרופא למשפחות תכנון ותיעוד השיחות בקבלה ,אחת לתקופה ובמצבי משבר  :חלקי  -הרופא זמין
למשפחות ,אך אין תעוד שיחות בקבלה.
* יש לתעד שיחות עם המשפחות לרבות שיחה לתאום ציפיות בקבלה.
* דיון בקבלה/תקופתי ,על מצבי סוף החיים ,קיום הנחיות מקדימות  :חלקי )או ללא תיעוד(
* יש לתעד שיחות על מצבי סוף החיים וקיום הנחיות מקדימות.

איכות הרשומה בקבלה הרפואית של המטופל
* הערכה קוגנטיבית  :מתבצעת )בהתרשמות בלבד(
* מומלץ להשתמש בכלי הערכה גריאטרית מתוקפים.
* הערכה תפקודית  :מתבצעת )בהתרשמות בלבד(
* מומלץ להשתמש באומדן תפקודי מתוקף.
* תרופות בקבלתו ,תיאור תרשים  : EKGרישום חלקי  -לא בכל תיק נמצא תרשים  EKGבקבלה.
* יש להקפיד על תיאור תרשים  EKGבקבלה.

רפואה מונעת ורפואה פליאטיבית
* מוודא מתן חיסונים קבועים ותקופתיים לצוות המטפל )חדש וותיק( ונותן לצוות הסברים  :חלקי  -הרופא אינו
מעורב.
* יש לערב רופא במתן חיסונים קבועים ותקופתיים לצוות המטפל.

הערות לסיכום:
העבודה הרפואית מתאפיינת במקצועיות ומסירות רבה תוך היכרות טובה מאוד עם כל
מטופל ומתן יחס אישי.
קיים ייעוץ מסודר בתחום הגריאטריה ומתקיים קשר רציף בין רופא המחלקה לבין
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הרופא הגריאטר.
מומלץ למוסד לעבור לרשומה רפואית ממוחשבת ולרכוש אמצעי התעדכנות )ספרים,
קורסים אלקטרוניים( לצוות הרפואי.
ישר כוח!!
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82%

הבקרה בתחום הטיפול סיעודי כללה את הנושאים הבאים:
כללי
כוח אדם
 אומדן סיעודי ורישום אנמנזה תכנית טיפול בקבלה לאשפוז מעקב 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:
מדובר במוסד לתשושי נפש משולב עם מרכז יום לתשושי נפש .הבקרה נערכה בשעות
הבוקר כבקרה מתוכננת .בשנה האחרונה המקום מנוהל ע"י עמותת מט"ב .המבנה עבר
שיפוץ מקומי .בעת הבקרה במחלקה שהו  25דיירים מתוכם  4סיעודים .הרישיון ל24
מיטות אשפוז.
בעת הבקרה דיירי הבית ישבו במעגל בלובי  .חלקם השתתפו בחוג לחיות ,ליטפו
ארנבות והסתכלו על תוכי גדול .המחלקה נקיה ,מסודרת ,רוב החדרים במחלקה
נעולים במשך הפעילות התעסוקתית.

כוח אדם:
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בעת הבקרה נוכחה אחות ראשית .לאחר מכן ,התברר כי האחות הראשית סיימה את
עבודתה במוסד ,צפויה להיכנס אחות ראשית חדשה.
כל האחיות ,פרט לאחות ראשית הינן אחיות מעשיות ורובן מועסקות בחלקי משרות.
צוות המטפלות נותר קבוע.

החוזקים בעבודת הטיפול סיעודי:
אומדן סיעודי ורישום אנמנזה
* נתונים אישיים ודמוגרפיים  :כן
* אומדן תפקודי  :כן
* אומדן נפשי-מנטלי על פי כלי מובנה  :כן
* נתונים משפחתיים חברתיים  :כן
* אומדן התנהגותי  :כן

מעקב סיעודי
* תיעוד תקופתי ,במצבים יציבים לפחות אחת לשבוע  :כן
* מעקב סיעודי יזום הערכה תפקודית אחת לשלושה חודשים  :כן

הבטחת הסביבה
* המצאות דפנות מיטה מתאימות )כולל התאמות מיוחדות(  :כן
* מילוי דו"ח אירוע חריג לרבות תאונות כנדרש  :כן  -חסר נתונים בדו"ח אירוע חריג.

הזנה והאכלה
* ביצוע ותיעוד שקילה חודשית  :כן

היגיינה אישית ולבוש
* אומדן ורישום יכולות רחצה והנעלה  :כן

תנועתיות ותנוחה
* רישום תכנית הולכה  :כן

תחומים הטעונים תיקון ושיפור:
כללי
* יש להמשיך ולקדם את התחום הפליאטיבי במוסד על פי הנדרש בנהלים.
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כוח אדם
* יש להמשיך בקליטת אחיות ובניסיון להפחית למינימום את השעות הנוספות.

מעקב סיעודי
* המשך התייחסות לבעיות שזוהו והמשך מעקב  :חלקי גבוה  -חסר רצף דיווחים לאחר אירוע חריג.

תקשורת
* קיום ותיעוד ישיבות צוות סיעודי לפחות אחת לחודש  :חלקי  -לא קיימת הפרדה ברישום בין ישיבות צוות
לחת"ש.
* קיום ותיעוד ישיבות צוות רב מקצועי  :חלקי גבוה  -חסר רישום של חלק מישיבות הצוות.
* יש להבדיל ישיבות צוות מחלקתיות המיועדות לדיון בנושאים מקצועיים בניהול האחות האחראית ,מישיבות
כלליות בניהול המנהל וגורמים אחרים.

הזנה והאכלה
* התייחסות ברשומות הסעודיות לבעיות הקשורות באכילה :שיניים תותבות ,קשיים בבליעה ,חוסר תיאבון ,ירידה
במשקל  :חלקי גבוה  -נא לשים דגש על בעיית ירידה במשקל.

הפרשות
* קיום תכניות שימור שליטה  :לא
* יש לבנות תוכנית לשימור שליטה על סוגרים לחולים הרלוונטיים מעבר ללקיחתם בצורה יזומה לשירותים.

שמירת שלמות העור
* הערכה :רישום ומעקב אחר מספר המטופלים עם פצעי לחץ ודירוג הפצעים  :חלקי גבוה  -הדיווח הינו חלקי.

תנועתיות ותנוחה
* רישום שינויי תנוחה  :לא
* ישיבה ויציבה נכונה  :לא
* יש לתעד על גבי טופס מובנה ביצוע שינויי תנוחה.

קשר עם המשפחה
* קיום שעות קבלה שבועית של אחות אחראית ותיעוד שיחת קבלה עם המשפחה  :חלקי

עדכון מקצועי
* יציאת אנשי צוות להשתלמויות חוץ מוסדיות  :חלקי גבוה
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* לאחיות מתאפשר להשתתף בקונגרסים ,סמינרים וימי עיון  :חלקי
* קיום נהלים עדכניים בכל מחלקה  :לא
* קיום הטמעת הנהלים ע"י הצוות  :חלקי
* יש לאפשר השתתפות אנשי צוות בימי עיון והשתלמויות מקצועיות בגריאטריה ,גם מחוץ למוסד.
* תוכניות החת"ש צריכות לתת מענה לצורכי ההכשרה הייחודיים של הצוותים תוך דגש על סוגיות בתחום
גריאטריה.
* יש לרענן את הנהלים הפנימיים ,להתאימם לנהלים החדשים המפורסמים ע"י אגף גריאטריה ולהטמיעם בקרב
הצוותים השונים.
* יש להעלות את מודעות הצוות לנושא כאב.

הדרכה והערכת הצוות
* יש להעריך עובד על פי כלי מובנה בתדירות של לפחות פעם בשנה ,להחתימו על ההערכה ולאפשר לו תגובה
בכתב.

טיפול בכאב
* ביצוע אומדן כאב מקיף למטופלים הסובלים מכאב כרוני/חריף  :לא
* הערכת השפעת הטיפול על הכאב  :לא

מניעת זיהומים
* קיים תיעוד של חיסוני הצוות לדלקת כבד נגיפית מסוג  : Bדלקת כבד  -לא
* קיים תיעוד של בדיקת מנטו מעודכנת לצוות  :בדיקת מנטו  -לא

הערות לסיכום:
התחום הסיעודי במוסד ברמה בסיסית טובה .חלק מהתחומים שופרו ,אך חלק
מהנושאים עדיין לא תוקנו.
קיימת חשיבות לשיתוף פעולה בין חברי הנהלת המוסד.
מומלץ לקלוט אחיות מוסמכות במשרה מלאה.
מומלץ להנהלה לפעול לעדכון ידע של הצוות הסיעודי בתחום הגריאטרי.
יש לבצע קליטת אחות ראשית חדשה על פי הנוהל של משרד הבריאות.
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92%

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:
המזון מסופק על ידי חברת מזון תממ.

כוח אדם:
עובדת דיאטנית קלינית בעלת רישיון זה שנה וחצי במוסד.
היקף משרה כנדרש  5.5שעות שבועות .
היא מגיעה פעם בשבוע בימי א' לאחר הצהריים ומידי פעם ביום שישי בבוקר .
ישיבות צוות מתקיימות בימי ב' פעם בחודש .

החוזקים בעבודת התזונה:
כללי
* הדיאטנית ערכה הדרכה תזונתית לצוותי מחלקות )אחיות ומטפלות(.
* בולטת נוכחות הדיאטנית בקידום פרוייקטים רב מקצועיים.

איכות ובטיחות המזון
* הדיאטנית עורכת תצפיות אכילה.

תחומים הטעונים תיקון ושיפור:
כללי
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* אין לתמוך בתוכנית ירידה במשקל של קשישי.

ניהול כוח אדם
* מומלץ על שליחת הדיאטנית להשתלמויות בתחום תזונה :קורס תזונה בגריאטריה וכנסים.

איכות ובטיחות המזון
* יש לבקש מהקייטרינג מתכונים ובנוסף לחישוב התזונתי של המזון .

התנהלות הטיפול התזונתי מטופל במצב תזונתי לא תקין  -תיעוד ומעקב
* המשך תוכ' הורדה במשקל :ירידה במשקל מלווה בירידה במסת שריר שממילא נמוכה אצל הקשיש
הסיעודי,כאשר היא ללא תוספת פעילות גופנית יעודית.

הערות לסיכום:
הדיאטנית מקצועית ומקדמת תחום תזונה במקום .
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94%

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:
במוסד מחלקה אחת של תשושי נפש

כוח אדם:
במוסד פיזיותרפיסטית אחת בהיקף של כ 9.5ש"ש

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

פרופיל המטופלים במוסד
* אחוז המטופלים בפיזיותרפיה במוסד מתוך כלל המאושפזים  :גבוה

ארגון השרות
* המנהל מארגן ומפקח על השרות על פי תכנית פעילות מובנית ומתועדת  :כן
* דרכי תקשורת תוך צוותית מובנים בכתב  :יש
עמוד  18מתוך 35
רח' התווקה  ,4באר שבע ת.ד10050 .
טלפון 08-6263493 :פקס 08-6263587 :דוא"לANGELA.MALINSKY@BSH.HEALTH.GOV.IL :

לשכת בריאות מחוז באר שבע

אורפז  -עמותת מט"ב ) ( 23805
העצמאות  40באר שבע
תאריך הבקרה19.08.2015 :

תאריך04.11.2015 :
סימוכין500038754 :

אבחון פיזיקלי
* תכנית טיפול כתובה ומנומקת לאחר אבחון ראשוני  :מתועדת

מעקב פיזיקאלי ותיעוד הערכה תקופתית
* מעקב פיזיקאלי מתועד לפחות אחת ל 3-חודשים לכל המאושפזים  :קיים

טכנולוגיה לישיבה וניידות
* שימוש באביזרים נלווים עפ"י צרכי המטופל  :נכון

הדרכה ,השתלמות ותקשורת בין צוותית
* הדרכה מובנית לכל הצוות  :מתקיימת

ציוד טיפולי
* ציוד ע"פ הנדרש בנוהל כולל ציוד מתכלה  :קיים

ציוד ואביזרי עזר לניידות
* התאמת עזרי הליכה ,מיטות ,מנופים ומזרונים לצרכים התפקודיים של המטופל  :מלאה

תחומים הטעונים תיקון ושיפור:
ארגון השרות
* מנהל השרות עומד בדרישות הנוהל )ותק מקצועי ,הכשרה על בסיסית(  :לא  -על הפיזיו האחראית לצאת לקורס
על פי הנידרש בנוהל
* פעילויות מיוחדות לקידום איכות הטיפול )פרויקטים(  :אין  -תוכנית העבודה שנתית צריכה לכלול פרוייקטים
מיוחדים לאותה שנה

טיפול בקבוצה
* מספר קבוצות ותדירות פעילותן ברמה מוסדית ומחלקתית  :חלקי  -יש להגדיל את מספר הקבוצות במוסד

הדרכה ,השתלמות ותקשורת בין צוותית
* השתתפות פיזיותרפיסט/ים בהשתלמויות מקצועיות רלוונטיות  :חלקי גבוה

הערות לסיכום:
השירות ניתן במוסד ברמה טובה
הפיזיו מכירה את המטופלים ומעורה במיתרחש במחלקה.
עמוד  19מתוך 35
רח' התווקה  ,4באר שבע ת.ד10050 .
טלפון 08-6263493 :פקס 08-6263587 :דוא"לANGELA.MALINSKY@BSH.HEALTH.GOV.IL :

לשכת בריאות מחוז באר שבע

אורפז  -עמותת מט"ב ) ( 23805
העצמאות  40באר שבע
תאריך הבקרה19.08.2015 :

תאריך04.11.2015 :
סימוכין500038754 :

על הפיזיו הראשית לצאת לקורס על פי הנידרש בנוהל
יש להגדיל ולגוון את מספר הקבוצות במוסד.

עמוד  20מתוך 35
רח' התווקה  ,4באר שבע ת.ד10050 .
טלפון 08-6263493 :פקס 08-6263587 :דוא"לANGELA.MALINSKY@BSH.HEALTH.GOV.IL :

לשכת בריאות מחוז באר שבע

אורפז  -עמותת מט"ב ) ( 23805
העצמאות  40באר שבע
תאריך הבקרה19.08.2015 :
* ריפוי בעיסוק:

תאריך04.11.2015 :
סימוכין500038754 :

97%

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

החוזקים בעבודת הריפוי בעיסוק:
הערכה בקבלת מטופל  -קבלת מטופל חדש ע"י מרפא/ה בעיסוק
* משך זמן עד להערכת מטופל חדש בריפוי בעיסוק  :בהתאם לנהלים
* נתונים אישיים והערכת תחומי עיסוק לפני אשפוז  :מלא
* שימוש בכלי הערכה ואבחון  :עדות לשימוש בכלי הערכה ואבחון מגוונים ומותאמים לאוכלוסייה
* תקשורת ומרכיבים חברתיים רגשיים  :מלא ומעודכן
* התחום הקוגניטיבי  :מלא ומעודכן
* התחום המוטורי והסנסורי  :מלא
* תחום תפקודי  : BADLמלא ומעודכן
* תחום תפקודי  : IADLמלא ומעודכן
* ישיבה  :התייחסות מלאה ומקצועית
* תוכנית הטיפול המומלצת כולל תחומים ותדירות  :קיימת ,מלאה ועדכנית

הערכת מעקב בקבלת מטופל
* ביצוע מעקבים  :מעקבים מלאים ומעודכנים בתדירות הנדרשת
* עדכון מטרות הטיפול ותוכנית מומלצת כולל תחומים ותדירות  :קיימת מלאה ועדכנית

עמוד  21מתוך 35
רח' התווקה  ,4באר שבע ת.ד10050 .
טלפון 08-6263493 :פקס 08-6263587 :דוא"לANGELA.MALINSKY@BSH.HEALTH.GOV.IL :

לשכת בריאות מחוז באר שבע

אורפז  -עמותת מט"ב ) ( 23805
העצמאות  40באר שבע
תאריך הבקרה19.08.2015 :

תאריך04.11.2015 :
סימוכין500038754 :

ישום תכנית הטיפול
* התערבות טיפולית  :מתבצע כנדרש

הכרת מטופל חדש ע"י מדריכ/ת תעסוקה
* מלוי טופס קבלה למטופל חדש ,על כל סעיפיו ,בתוך שבוע  :מלא

תנאים פיזיים וסביבה
* חדר ריפוי בעיסוק  :קיים ומתאים
* פינת עבודה ומקומות אחסון )כולל ארונות במקום הפעילות(  :יש ,מתאימים וזמינים
* לוח פעילות ,לוח התמצאות ושעון  :קיימים ומתאימים לדרישות
* קישוט סביבתי אקטואלי הכולל תצוגה של עבודות מטופלים  -בשטחים הציבוריים ובחדרי המטופלים  :מתאים,
מכובד ותואם את יכולות המטופלים

ציוד ואביזרים
* ציוד ואביזרים לטיפול בריפוי בעיסוק  :קיים כנדרש
* ציוד ואביזרים להפעלה פרטנית  :קיים מותאם ומגוון
* ציוד ואביזרים להפעלה קבוצתית  :קיים מותאם ומגוון
* ציוד נלווה  :עשיר ומגוון

הדרכה ותקשורת
* ישיבת צוות ריפוי בעיסוק/תעסוקה  :מתקיימת בהתאם לנהלים
* הדרכה מובנית למדריכת/ות תעסוקה  :מתקיימת כנדרש
* השתתפות בישיבות צוות רב מקצועי  :מלא  -של מרב"ע
* הדרכה והעשרה לצוות רב מקצועי/משפחות/סטודנטים  :מתקיימת הדרכה מקצועית ומגוונת על בסיס קבוע,
מתועד כנדרש

העשרה ונהלים
* השתלמות והתפתחות מקצועית  :יש למרב"ע ולמדריכה
* פרויקטים מיוחדים  :מגוונים ומתקיימים על בסיס קבוע

יישום המלצות מבקרה קודמת
* התייחסות להערות מבקרה קודמת  :התייחסות מלאה מצד אנשי המקצוע והנהלת המוסד

תחומים הטעונים תיקון ושיפור:
עמוד  22מתוך 35
רח' התווקה  ,4באר שבע ת.ד10050 .
טלפון 08-6263493 :פקס 08-6263587 :דוא"לANGELA.MALINSKY@BSH.HEALTH.GOV.IL :

לשכת בריאות מחוז באר שבע

אורפז  -עמותת מט"ב ) ( 23805
העצמאות  40באר שבע
תאריך הבקרה19.08.2015 :

תאריך04.11.2015 :
סימוכין500038754 :

תנאים פיזיים וסביבה
* חדר התעסוקה צפוף מאד ומקשה על הפעלת פעילות קבוצתית.

הערות לסיכום:
שרות ריפוי בעיסוק בבית טוב מאד
*יש להסדיר את נושא יציבות כ"א בתעסוקה.
*יש לבסס את הקשר וההדרכה של המשפחות.
*יש להטמיע פרוייקטים ולעקוב אחר קיומם המתמשך.
*יישר כוח!

עמוד  23מתוך 35
רח' התווקה  ,4באר שבע ת.ד10050 .
טלפון 08-6263493 :פקס 08-6263587 :דוא"לANGELA.MALINSKY@BSH.HEALTH.GOV.IL :

לשכת בריאות מחוז באר שבע

אורפז  -עמותת מט"ב ) ( 23805
העצמאות  40באר שבע
תאריך הבקרה19.08.2015 :
* עבודה סוציאלית:

תאריך04.11.2015 :
סימוכין500038754 :

88%

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
ניהולמידע ומעקב  -תיק ריכוז מתנדבים
 שביעות רצון משפחות -שיתוף המשפחה בהחלטות

תיאור כללי:
המוסד בעל מחלקה אחת מוגנת ברישוי  24מיטות ,בהנהלת מט"ב  .כמו כן במבנה
פועל מרכז יום .המחלקה מוגנת ,נעימה ,מוארת ופרוסה על מפלס אחד.

כוח אדם:
עו"ס המחלקה בעלת וותק של עשרה חודשים ,במקצוע ובמוסד .עובדת ב  75%משרה -
במרכז היום ובמחלקה .היא זמינה וגמישה בשעות ובמעבר בין המחלקה לבין
המועדון.

החוזקים בעבודת העבודה סוציאלית:
כוח אדם
עמוד  24מתוך 35
רח' התווקה  ,4באר שבע ת.ד10050 .
טלפון 08-6263493 :פקס 08-6263587 :דוא"לANGELA.MALINSKY@BSH.HEALTH.GOV.IL :

לשכת בריאות מחוז באר שבע

אורפז  -עמותת מט"ב ) ( 23805
העצמאות  40באר שבע
תאריך הבקרה19.08.2015 :

תאריך04.11.2015 :
סימוכין500038754 :

* עו"ס המוסד הגיעה ללא נסיון בתחום הגריאטרי אך בשנת הלימודים הקרובה תחל לימודי גרונטולוגיה
* העו"ס משתתפת בקבוצת הדרכה המתקיימת במרכז יום

קבלת מטופל והסתגלות
* מבצעת את תהליך הקליטה ,המעקב וההסתגלות במקצועיות רבה.

פעילות מקצועית של העובד הסוציאלי
* העו"ס מקיימת קשרים מקצועיים פוריים עם הצוות הרב מקצועי

תצפית חדרים ושטחים ציבוריים
* הקפדה על זמינות ונגישות מידע )תפריט ,לוח פעילויות מגילת זכויות המטופל(.

פעילות העו"ס בתחום הקבוצתי והקהילתי
* העו"ס פועלת במישור זה להקמת קבוצה למטופלים וכן בגיוס מתנדבים

פעילות העו"ס בנושא "חוק זכויות החולה"
* פועלת לקידום והעלאת המודעות לשמירה על פרטיותו וכבודו של המטופל.
* יוזמת עפ"י צורך הערכה ודיון במינוי אפוטרופוס ,מטפלת בנושא על כל היבטיו.

פעילות העו"ס בתחום זקנים נפגעי התעמרות
* מנהלת המוסד משתפת פעולה עם העו"ס והתגייסה למתן חת"ש לצוות בנושא התעמרות

טיפול בניצולי שואה
* מקיימת פעילות ייעודית למימוש זכויות למטופלים בעלי צרכים ייחודים )ניצולי שואה ,עריריים(.

עבודת הצוות הרב מקצועי
* מתקיימים באופן שוטף תהליכי העברת מידע ושיתוף פעולה בין העו"ס לבין הצוות המקצועי לשיפור רווחת
המטופל.
* מתקיים ארגון יעיל של ישיבות צוות רב מקצועי )תכנון ,תיעוד ,מעקב(.
* מתקיים דיון כוללני ומקיף על בסיס הגדרת בעיות וראייה גריאטרית בישיבות הצוות הרב מקצועי.

הבטחת תנאים לעבודת העובד/ת הסוציאלי/ת
* העו"ס פועלת ליישום הנהלים הרלוונטיים.

ניהול מידע ומעקב  -רשומת מטופל
עמוד  25מתוך 35
רח' התווקה  ,4באר שבע ת.ד10050 .
טלפון 08-6263493 :פקס 08-6263587 :דוא"לANGELA.MALINSKY@BSH.HEALTH.GOV.IL :

לשכת בריאות מחוז באר שבע

אורפז  -עמותת מט"ב ) ( 23805
העצמאות  40באר שבע
תאריך הבקרה19.08.2015 :

תאריך04.11.2015 :
סימוכין500038754 :

* מתקיים תיעוד מלא ומשקף של ההתערבות המקצועית בתחומים השונים.
* העו"ס יסודית בעבודתה ,מתעדת יפה  -ראוי לציון

שביעות רצון משפחות
* שביעות רצון גבוהה מאיכות הטיפול.

תחומים הטעונים תיקון ושיפור:
כוח אדם
* העו"ס חדשה ואינה בעלת ניסיון .מומלץ להשתתף בימי עיון ,כנסים ואף לבקר במחלקות מוגנות אחרות .לימודי
הגרונטולוגיה בהחלט יקדמו אותה מבחינה מקצועית

קבלת מטופל והסתגלות
* כדאי שהעו"ס תהייה מעורבת בכל תהליך קליטת מטופל עוד בהיותו בקהילה

פעילות מקצועית של העובד הסוציאלי
* על העו"ס להמשיך ולהעמיק בנהלי העו"ס ונהלי הרוחב של משרד הבריאות

עבודת הצוות הרב מקצועי
* על העו"ס לפעול להעלאת המודעות של הצוות הרב מקצועי בנושאים שונים  -זכויות ,התעמרות ,ניצולי שואה וכו'

הערות לסיכום:
מדובר בעו"ס צעירה וחדשה ללא נסיון בתחום .יחד עם זאת ,ראויה לציון
המוטיבציה ללמידה ולהשתלבות בתחום .רב תחומי העבודה מטופלים יפה והתיעוד
מעמיק ויסודי .העו"ס יצרה קשרים מצויינים עם הצוות וכבר פועלת בשיתוף פעולה
עמם להפיתוח פרוייקטים לטובת המטופלים ומשפחותיהם.
כרגע אין דבר מה לתיקון ,אך יש בהחלט מקום להעמקה בכל התחומים הנבדקים.
בהצלחה !

עמוד  26מתוך 35
רח' התווקה  ,4באר שבע ת.ד10050 .
טלפון 08-6263493 :פקס 08-6263587 :דוא"לANGELA.MALINSKY@BSH.HEALTH.GOV.IL :

לשכת בריאות מחוז באר שבע

אורפז  -עמותת מט"ב ) ( 23805
העצמאות  40באר שבע
תאריך הבקרה19.08.2015 :
* בריאות הסביבה:

תאריך04.11.2015 :
סימוכין500038754 :

91%

הבקרה בתחום הבריאות הסביבה כללה את הנושאים הבאים:
כללי
כוח אדם
 מערכות אספקת מים קרים וחמיםמערכות 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:
 .1המקום נקי ומסודר ,מצב הניקיון בכל חלקי המבנה בחדרי האשפוז ,השירותים
והמקלחות וכו'  -נמצא תקין.
 .2במקום קיים מטבח קצה  -המאכלים הקפואים מתקבלים  3פעמים בשבוע
מקייטרינג" ת.מ .מ ")תעשיות מזון מטוסים( בעל רישיון יצרן  ,רישיון עסק
ורישיון לרכב להובלת מזון בתוקף.
 .3בעת הביקורת המצב התברואי במטבח נמצא תקין -העבודה מתבצעת על-פי אזורי
עבודה  ,החזקת הציוד ורמת הניקיון כוללת הקפדה על תנאים היגייניים בעת
חלוקת המזון )שימוש בכפפות  ,כובע וסינר חד פעמיים(.
 .4מערך חימום המים עבר תהליך שדרוג על-פי תכנית שאושרה על ידינו ונמצא
תקין .נמצא כי טמפ' מים חמים במערכת מי הצריכה החמים )ללא סחרור ( ˚C55מצב -תקין.
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 .5טמפ' מים חמים בברזים וראשי מקלחות מתאימה לבטיחות המשתמשים )טמפ'
הנדרשת C˚42 -אחרי הזרמת מים חמים במשך  2דקות(.
 .6בוצעו בדיקות של מים חמים )ליגיונלה( בתאריך -5.08.15התקבלו תוצאות
תקינות  .דיגום לליגיונלה מתבצע בתדירות הנדרשת)פעם בשנה(.
 .7מתבצע דיגום מים בקטריאלי )קרים וחמים( ע"י דוגם מוסמך במעבדה מוכרת
ע"י משרד הבריאות באופן קבוע -קיים קלסר מסודר  .הדיגום האחרון בוצע
בתאריך- 12.08.15התקבלו תוצאות תקינות .
 .8מערך הטיפול בכביסה-תקין מבחינת הקפדה על התנאים התברואתיים ועל הפרדה
בין הכביסה המלוכלכת לכביסה הנקייה .
 .9הטיפול בפסולת הרפואית  -מזוהמת )פריטים חדים( ומסוכנת מתבצעת על-פי
תקנות בריאות העם )טיפול בפסולת במוסדות רפואיים( התשנ"ז , . 1997-חברת
"טביב" החברה החיצונית שמובילה את הפסולת ובעלת רישיון .
 .10במוסד מבצעים גזירת ציפורניים ותספורת על ידי עובדת המקום .ניקוי,
חיטוי ועיקור כלי העבודה מתבצעים על-פי תקנות רישוי עסקים )תנאי
תברואה נאותים לעסקים לא רפואיים בגוף האדם ( תוספת רביעית ) אופן
ניקוי ,חיטוי ועיקור כלי עבודה(.

הערות לסיכום:
להלן נקודות לתיקון ולשיפור:
 .1חדרי האשפוז ,המקלחות  ,חדר האוכל טעונים רענון צבע \ טיח  ,השלמת
קרמיקה וכו'.
 .2במקלחות אין גישה נוחה לפתיחת החלונות .
 .3חלק מהריהוט ישן ומתפרק ולא ניתן לניקוי וחיטוי בנקל )מיטות האשפוז,
הארוניות ,שולחנות אוכל וכו'(.
 .4מיקום התקנת ברזי דיגום למים קרים ומים חמים )ליד הכיורים במקלחות(
אינה מאפשרת דיגום תקין .בנוסף ,יש לבצע דיגום )שיגרתי מי שתייה)כולל מים
חמים( ודיגום לחיידקי ליגיונלה( בהתאם להנחיות .
לסיכום:
 .1על-פי ממצאי הביקורת נמצא כי מרבית הנושאים שנבדקו נמצאו במצב תקין
,למעט הנושאים מפורטים לעיל ואותם יש לתקן.
 .2המחזיק למעשה במתקני התברואה יהיה אחראי למניעת התפתחות חיידקי
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ליגיונלה ,ויפעיל את מתקני התברואה בהתאם כמפורט בהנחיות למניעת התרבות
חיידקי לגיונלה במערכות מים מפברואר ) 2011בנספח  1ו.( 2-
 .3המוסד נדרש להחזיק ולהציג לצוות הבקרה בכל עת את מסמכי ההתקשרות
ורישיונות תקפים של הספקים  ,מסמכי תחזוקה תקפים כולל כל האישורים הנדרשים
לאביזרים שהותקנו למניעת כוויות מים חמים במקלחות.
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96%

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:
במוסד מועסקת רוקחת אחראית בהיקף של שלוש ש''ש

החוזקים בעבודת הרוקחות:
פעילות הרוקח/ת במוסד
* עמידה בהיקף המשרה ובשעות העבודה המהווים בסיס לאישור  :כן
* השתתפות בהשתלמויות מקצועיות בתחום הפרמקותרפיה )ובגריאטריה בפרט( במהלך החמש שנים האחרונות :
בשנתיים אחרונות  6/2014 -פרמקותרפיה ורוקחות קלינית גריאטרית
* ניהול על פי הדינים ,הנהלים וההוראות הרלבנטיים לתפקידו  :כן

שירות רוקחות מוסדיים  -אחסון וסידור תרופות ותוקפן
* תוקף התרופות בטווח התאריך  :כן
* תוקף התרופות בטווח התאריך  :כן

שירות רוקחות מוסדיים  -רכש אספקה וביעור תרופות
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* רכש מספקים מורשים בלבד  :כן
* רמת מלאי התרופות מתאימה לצורך טיפול שוטף והולם במטופלים  :כן
* הוצאה לבלאי מבוצעת בהתאם להוראות  :כן  -הסכם עם החברה להשמדות TABIB

שירותי רוקחות מוסדיים  -בקרה רוקחית במוסד
* לקיחת פרופיל תרופתי של מאושפז חדש  :כן
* ניהול יומן התערבויות ועדכונו אחת לרבעון :בדיקת אבחנות מול תרופות ,בדיקת מתן בהתאם להנחיות למניעת
תופעות לוואי ואינטראקציות בין תרופות ,ריסוק מותר וכו'  :לכל תיקי החולים
* ביצוע בקרה בכל מחלקה ותיעוד מלא ומפורט של ממצאיה  :אחת לשבועיים לפחות

שירותי רוקחות מוסדיים  -ספרות מקצועית ומסמכים ישימים
* ספרות מקצועית עדכנית  :כן MICROMEDEX' MEDIC 5-6/15 -
* נגישות לאינטרנט  :כן
* מסמכים ישימים  :כן

שירותי רוקחות מוסדיים  -תיקון ליקויים
* ביצוע מעקב ותיקון ליקויים מבקרות קודמות  :תיקון מלא

אחסון תרופות במחלקות אשפוז
* מיקום וגודל הולמים  :כן
* ארון בר-נעילה הנגיש לצוות המקצועי בלבד  :כן
* הפרדה :פנימי/חיצוני כולל שילוט בהתאם  :כן
* תא נפרד לכל תרופה/מטופל ושילוטו בהתאם לתכולה  :כן
* התרופות מוחזקות באריזות המקוריות  :כן
* המידע על אריזות מגש גזורות עדיין כולל :שם התכשיר ,חוזק ,מס' אצווה ,תאריך תפוגה  :כן
* טמפ' בטווח הנדרש  :כן
* סדר וניקיון כללי  :כן
* הפרדה בין תכשירים שונים/חוזקים שונים  :כן
* סדר וניקיון כללי  :כן

אחסון תרופות בקרור במחלקות אשפוז
* מקרר ייעודי לתרופות המחלקה  :כן
* הטמפ' בטווח הנדרש ומבוצע מעקב מתועד  :כן
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תרופות אישיות במחלקות אשפוז
* סימון שם מטופל על תווית התרופות האישיות  :כן
* סימון תאריך פתיחה בתכשירים שנדרש  :כן
* התכשיר בתוקף מיום הפתיחה  :כן

מתן תרופות במחלקות אשפוז
* הימצאות הנחיות עדכניות  -רשימת טבליות אסורות לכתישה/חציה והזנה אנטרלית  :כן
* הרוקח איתר אינטראקציות משמעותיות ודיווח לרופא  :כן
* במחלקה ניתנות תרופות בתזמון ומתן נכון  :כן
* התרופות ניתנות בהתאם להוראות הרופא  -כיסוי תרופתי  :כן
* כתישה/חציה בהתאם להנחיות  :כן

תחומים הטעונים תיקון ושיפור:
אחסון תרופות במחלקות אשפוז
* הפרדה בין תכשירים שונים/חוזקים שונים  :באופן חלקי  -נמצאו סלסילות עם תרופות שונות מאוחסנות ביחד
ללא הפרדה
* עגלת טיפולים  -התרופות מוחזקות באריזות מקוריות ובסימון הולם  :באופן חלקי  -נמצאותרופות שהועברו
למיכלים אחרים ללא סימון מלא

מתן תרופות במחלקות אשפוז
* ביצוע מעקב אחר רמות בדם של תרופות  :באופן חלקי

מעקב תיקון ליקויים במחלקות אשפוז
* ביצוע מעקב ותיקון ליקויים מביקורות קודמות  :תוקן חלקית  -יש לבצע הפרדה בין תכשירים רפואיים שונים על
ידי סלסילות /חוצצים

תחומים שלא נבדקו/לא רלוונטי:
בקרת סמים מסוכנים במחלקה
* בקרת סמים מסוכנים במחלקה  :אין סמים מסוכנים במחלקה) ,לא רלבנטי(
הערות לסיכום:
השירות הרוקחי במוסד מנוהל באופן מקצועי ונמצא ברמה טובה מאוד
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נספח ג'
תקן מול מצבה  -כוח אדם מקצועי  -רפואה סיעוד ומקצועות הבריאות
ל 24 -מיטות ברישוי ול 25-מיטות בפועל

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

3

1
1
1
1
10

תקן כוח אדם
נדרש מינימלי
ברוטו

כוח אדם בפועל
ברוטו

פער

פער באחוזים

0.32
5.43
0.00
5.43
9.44
9.36
8.00
5.76
0.40
4.80
2.67

0.53
7.10
5.81
1.28
10.22
10.99
10.44
7.15
0.82
6.04
4.35

0.21
1.67

65.62
30.84

-4.14
0.78
1.63
2.44
1.39
0.42
1.24
1.68

-76.26
8.30
17.50
30.50
24.28
106.25
25.83
63.15

 1חישוב התקן הוא בשעות שבועיות ולא באחוזי משרה .למקצועות,פיזיותרפיסט/ית,מרפא/ה בעיסוק,עובד/ת
סוציאלי/ת,דיאטנ/ית,קלינאי/ת תקשורת.
 3אחיות = מעשיות  +מוסמכות.
 10שעות יעוץ ותקינה לחודש.
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נספח ג'
תקן מול מצבה  -כוח אדם מנהלי ומשקי
ל 24 -מיטות ברישוי ול 25-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

0.20

0.50

0.30

150.00

0.20
0.16
0.16
0.20
0.64
1.10
0.10
0.05
0.20

0.50
0.50
0.20
0.00
1.30
1.50
0.00
0.07
0.50

0.30
0.34
0.04
-0.20
0.66
0.40
-0.10
0.01
0.30

150.00
212.50
25.00
-100.00
103.12
36.36
-100.00
25.00
150.00
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לשכת בריאות מחוז באר שבע

אורפז  -עמותת מט"ב ) ( 23805
העצמאות  40באר שבע
תאריך הבקרה19.08.2015 :

תאריך04.11.2015 :
סימוכין500038754 :

נספח ד '
רמת איכות הטיפול
 0.00:מתאריך 20.08.2014:
ניקוד אחרון לפי בקרה אחרונה
40.00
ניקוד מותאם אחרון לפי בקרה אחרונה :
שיוך לפרוגרמה חדשה על פי הצהרת המוסד  :כן
זמן הרישוי טרם הבקרה הנוכחית  12:חודשים תאריך סיום הרשיון 01.10.2016 :
התאמת המחלקה לתשושי נפש לתנאי המכרז:כן
תאריך הבקרה 19.08.2015 :
התאמת המחלקה לתשושי נפש לתנאי המכרז לפי הבקרה הנוכחית  :לא

ניקוד

אמות מידה לרמת איכות הטיפול
סכום ציוני הבקרה

23.50

בריאות הסביבה

4.00

שיעור אחיות עם קורס על בסיסי בגריאטריה

0.00

שיעור אחיות עם תואר אקדמי

0.00

קורסים\עדכון ידע לצוות

0.00

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

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

0.00

תקשורת רפואית ממוחשבת לכל המקצועות

0.00

סה"כ )ללא משך רישוי(

32.50
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