גירסה 00001:
תאריך ראשון הפצה לאינטרנט18.01.2018 :
תאריך אחרון הפצה לאינטרנט18.01.2018 :

דו"ח בקרה מיום 27.09.2017
במוסד :אורפז  -עמותת מט"ב

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

לשכת בריאות מחוז באר שבע

תאריך14.01.2018 :

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

סימוכין500039646 :

ד"ר נכבד/ה,
הנדון :סיכום הבקרה ב"אורפז  -עמותת מט"ב" מיום 27.09.2017
מצ"ב דו"ח הבקרה שנערכה במוסדכם ,ביום .27.09.2017
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 גיינקו ויקטוריה
רופאה אחראית בקרה בגריאטריה
העתקים:
מר משה בר-סימן טוב מנכ"ל משרד הבריאות,ירושלים.
ד"ר ורד עזרא ,ראש מנהל רפואה  ,משרד הבריאות ,ירושלים.
ד"ר אהרון כהן ,ראש אגף גריאטריה ,משרד הבריאות ,ירושלים.
ד"ר יורם לוטן ,מ"מ הממונה על הרישוי ,משרד הבריאות ,ירושלים.
ד"ר פנחס ברקמן ,מנהל המחלקה לשירותים מוסדיים ,אגף גריאטריה ,ירושלים.
ד"ר אירית לקסר ,מנהלת מח' לסטנדרטים ואכיפה ,אגף גריאטריה..
ד"ר מיכאל גדלביץ' ,רופא מחוזי ,מחוז דרום מחוז באר שבע.
ד"ר שחר אבנר ,גריאטר מחוזי ,לשכת בריאות באר שבע מחוז באר שבע.
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.
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לשכת בריאות מחוז באר שבע

דו"ח הבקרה
תאריך14.01.2018 :
אורפז  -עמותת מט"ב ) ( 23805
העצמאות  40באר שבע
תאריך הבקרה27.09.2017 :

סימוכין500039646 :

.1

בתאריך  27.09.2017נערכה 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 סינלניקוב נלה מ.ר.121115.

להלן הרכב הצוות ותחום בקרתו:
.4
ד"ר גיינקו ויקטוריה ,רופאה אחראית בקרה בגריאטריה.
* רפואה
* טיפול סיעודי

-

 .Msקלאודיה קונסון אחות מפקחת בקרות ,אחות מפקחת בקרות.

* תזונה

-

גברת ירושלמי דינה ,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 שמיס טאטיאנה ,מרכזת תחום בקרה.

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

24
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תאריך14.01.2018 :

אורפז  -עמותת מט"ב ) ( 23805
העצמאות  40באר שבע
תאריך הבקרה27.09.2017 :

סימוכין500039646 :

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

מס'
מס'
Ýé
× çÜמיטות מאושפזים
Ô Þ
בפועל
 áÕÞÑÓברישוי
24
24
24
24

מס'
סיעודיים
2
2

מס'
תשושי
נפש
22
22

מס'
סיעודי
מורכב
0

בבי"ח
מס'
מס'
שיקומים תשושים כללי

0

סה"כ שהו במחלקות  24מאושפזים בפועל.
להלן תמהיל המאושפזים לפי הגורמים המממנים הבאים:
 24מטופלים במימון משרד הבריאות.
 2מטופלים במימון פרטי.
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0

2
2
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אורפז  -עמותת מט"ב ) ( 23805
העצמאות  40באר שבע
תאריך הבקרה27.09.2017 :

תאריך14.01.2018 :
סימוכין500039646 :

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.30.01.2018 :

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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סימוכין500039646 :
נספח א'

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

)(5
כ.טוב מאוד
87-93

רפואה

X

סיעוד
תזונה

)(4
טוב
80-86
X

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

X

פיזיותרפיה
ריפוי בעיסוק
עבודה סוציאלית

X
X

בריאות הסביבה

X

רוקחות

X

* -לא בוצעה בקרה בתחומים הבאים  :פיזיותרפיה.
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אורפז  -עמותת מט"ב ) ( 23805
העצמאות  40באר שבע
תאריך הבקרה27.09.2017 :

תאריך14.01.2018 :
סימוכין500039646 :

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

* רפואה83% :
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:
בתאריך  27.09.17נערכה בקרת חידוש רישוי בבית אבות אורפז לתשושי נפש.
הבקרה נערכה לפי תצפית ,שיחה עם הרופאה ובדיקת רשומות רפואיות .
במקום מחלקה לתשושי נפש.

כוח אדם:
במוסד עובדת ד''ר סינלניקוב נלה  ,מנהלת רפואית ,תקינת כ''א בתחום הרפואה
 20ש''ש.
קיים יעוץ גריאטרי  ,ד''ר בוריס פונציק  ,מגיע באופן קבוע למוסד על מנת
לתת יעוץ בתחומו.
רמת הטיפול הרפואי והסיעודי והיחס לדיירים מעולה.כללית שביעות הרצון גבוהה.

החוזקים בעבודת הרפואה:
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אורפז  -עמותת מט"ב ) ( 23805
העצמאות  40באר שבע
תאריך הבקרה27.09.2017 :

תאריך14.01.2018 :
סימוכין500039646 :

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
* אמצעים לעדכון ידע בתחום הפנימית והגריאטריה  :ספרות עדכנית ,אינטרנט
* 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
* היערכות המוסד וקיום נוהל פנימי לשמירה על סביבה בטיחותית ומניעת נפילות ותאונות וישומו  :מלאה

קשר עם משפחות
* זמינות הרופא למשפחות תכנון ותיעוד השיחות בקבלה ,אחת לתקופה ובמצבי משבר  :מלא
* דיון בקבלה/תקופתי ,על מצבי סוף החיים ,קיום הנחיות מקדימות  :מתקיימים

רופא בית
* הכרת המטופלים ובעיותיהם הרפואיות  :טובה

איכות הרשומה בקבלה הרפואית של המטופל
* אנמנזה  :טובה
* בדיקה גופנית  :טובה ומלאה
* הערכה קוגנטיבית  :מלאה )בכלי מתוקף(
* הערכה תפקודית  :מלאה )בכלי מתוקף(

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
* 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
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תאריך14.01.2018 :
סימוכין500039646 :

בדיקות מעבדה
* עיתוי ותדירות ביצוע בדיקות )שגרה ,לפי בעיות כרוניות ,חדשות(  :תקין

בדיקה תקופתית אחת ל  3 -חודשים
* התייחסות לבעיות חדשות וממצאים חדשים רלבנטיים  :מלאה

פעילות צוות רב מקצועי במחלקה
* תדירות ישיבות הצוות לגבי כל חולה  :טובה
* 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
* מוודא מתן חיסונים קבועים ותקופתיים לצוות המטפל )חדש וותיק( ונותן לצוות הסברים  :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

תחומים הטעונים תיקון ושיפור:
עבודת המנהל הרפואי
* הכשרת מנהל רפואי  :אחר
* הסדר ייעוץ רפואי )לא גריאטרי(  :לא קיים
* הכרת החוזרים והנהלים של משרד הבריאות ושל אגף לגריאטריה  :חלקית גבוהה והכרת עדכונים
* יישום התחומים לשיפור מהבקרה הקודמת  :חלקי

רופא בית
* הכשרת רופא בית  :השתלמות בגריאטריה
* הכרה ויישום נהלי רפואה ונהלי רוחב של האגף לגריאטריה  :חלקי
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איכות הרשומה בקבלה הרפואית של המטופל
* התייחסות ספציפית לתסמונות גריאטריות  :חלקית גבוהה
* תרופות בקבלתו ,תיאור תרשים  : EKGרישום חלקי
* סיכום ותכנית טיפול :אבחנות ,תרופות ,תזונה ופרארפואי  :חלקי

מעקב רפואי שוטף
* אבחון וטיפול בעיות דחופות .יישום ותעוד בהתאם להרשאת מתן טיפול חריף ) : (IVטיפול תקין ותעוד מלא
* רישום אבחנות ,כולל תסמונות גריאטריות ועדכונן מעת לעת  :חלקי

בדיקות מעבדה
* רישום ,נימוק ומעקב רפואי של תוצאות בדיקות לא תקינות  :חלקי

בדיקה תקופתית אחת ל  3 -חודשים
* התייחסות לשינוי במצב תפקודי וקוגנטיבי  :חלקית
* תכנית טיפול ,כולל התייחסות רב מקצועית  :חלקית

פעילות צוות רב מקצועי במחלקה
* סיכום ישיבת הצוות ותכניות טיפול רב מקצועית ,התייחסות לישיבה קודמת  :חלקי
* נימוק ודיון בצוות רב מקצועי על שימוש באמצעים מגבילים או אמצעים לייצוב ותמיכת המטופל כשגרת טיפול :
חלקי

הערות לסיכום:
לסיכום :רופאה מנוסה ומקצועית ,טיפול רפואי טוב וכן התיעוד והמעקב.
כוח אדם רפואי מספק .ניראה שיפור בתחום הרפואה וקשר בין אנשי צוות .
יש להמשך בדרך זו.
בהצלחה.
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81%

הבקרה בתחום הטיפול סיעודי כללה את הנושאים הבאים:
כללי
כוח אדם
 אומדן סיעודי ורישום אנמנזה תכנית טיפול בקבלה לאשפוזמעקב סיעודי
תרופות
הבטחת הסביבה
תקשורת
הזנה והאכלה
הפרשות
היגיינה אישית ולבוש
שמירת שלמות העור
תנועתיות ותנוחה
קשר עם המשפחה
עדכון מקצועי
הדרכה והערכת הצוות
טיפול בכאב
מניעת זיהומים
זכויות החולה
-

תיאור כללי:
הבקרה הייתה בקרה מתוכננת ,בקרת חידוש רישוי .הבקרה התבצעה בשעות הבוקר.
במתחם בית האבות אורפז ישנם מרכז יום ומחלקה לתשושי נפש המנוהלים ע"י עמותת
מט"ב.
במחלקת תשושי נפש מאושפזים בפועל  26מטופלים 2 ,מטופלים נמצאים באשפוז
כללי .ישנו רישיון ל  24מיטות .אין מטופלים עם פצעי לחץ .ישנה מטופלת אחת
עם פצע ווסקולארי .ישנו מטופל אחד עם פצע ניתוח וישנו מטופל אחד עם פצע
במצח עקב סרטן העור.
אין מטופלים עם זונדה או גסטרוסטונומי .אין מטופלים בבידוד מגע.
לפי הדווח ישנם  4מטופלים עם הגבלת תנועה ,בעיקר באמצעות קשירת סדין בלילה
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)הקשירה אינה מקבעת ומאפשרת שינוי תנוחה של מטופלים בכוחות עצמם(.
המוסד נקי ומסודר .הקשישים לבושים בגדים נקיים ומתאימים לעונה.
בשעה  08:30מרבית המטופלים ירדו מהמיטות והיו מרוכזים בחדר אוכל .הצוות
הגיש ארוחה למטופלים .כל מטופל שהזדקק לעזרה בהאכלה או בהגשת מזון לווה
על-ידי מטפל צמוד.
האחות חילקה תרופות למטופלים .חשוב לציין ,שהאחות היתה אחות מעשית .בעת
חלוקת התרופות למטופלים לא חתמה בקרדקס תרופות על מתן תרופה .האחות חתמה
בקרדקס לאחר מתן התרופות בצורה מרוכזת .יש לתקן מצב זה באופן מידי .יש
לרענן נוהל חלוקת תרופות בכלל הצוות ולשמור על עבודת האחיות המעשיות במסגרת
התפקיד כפי שהוגדר על-ידי מנהל הסיעוד.
הריהוט והציוד במחלקה עדיין מאוד ישנים ,בהם לא ניתן לבצע חיטוי ראוי.
מרבית המטופלים במוסד הינם דוברי רוסית .עם זאת לא מפעילים טלוויזיה בשפה
זו ,על אף רצונם של מטופלים אלה לצרוך תקשורת בשפה המובנת להם.
למוסד אין אישור למתן טיפול . IV

כוח אדם:
 #למוסד אח ראשי חדש ,העובד כחמישה חודשים במוסד .אין לו ניסיון עבודה
בתחום ,אך הוא עושה מאמצים רבים כדי לקדם את תחום הסיעוד הגריאטרי .לאחרונה
יצא לקורס טיפול פליאטיבי ומעוניין לקדם את גישת הטיפול הפליאטיבית בקרב
חולים דמנטיים.
 #קיימת תחלופה רבה בקרב אנשי הצוות .יחד עם זאת ,לאחרונה נכנסו מספר אחים
ואחיות מוסמכים עם תואר אקדמי.
 #במוסד אין אחיות עם קורס על בסיסי בגריאטריה.
 #לאחרונה אח אחד סיים קורס נאמנות בנושא זיהומים ומתחיל לקדם את הנושא
במוסד.

הערות לסיכום:
חוזקים בהיבט המוסדי:
 #במוסד מושם דגש על השימוש בתוכנת מחשב לניהול תיק מטופל.
 #מורגשים המאמצים להקנות אווירה ביתית וחמה.
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 #ישנם פרויקטים משותפים בין אנשי הצוות הרב-מקצועי .אחד הפרויקטים " #יום
ספורט במחלקה לתשושי נפש" .פרויקט נוסף הינו " #טיפוח גינה" בפטיו של
המחלקה .פרויקט אחר הינו " #השמעת מוזיקה בזמן הארוחות".
תחומים הטעונים שיפור ברמה המוסדית:
 .1אומדן סעודי ורשום אנמנזה:
 #לא מתבצע אומדן התנהגותי ואין בניית תכנית טיפול ראשונית בקבלה לאשפוז,
כולל התייחסות למצבי אי שקט או בעיות אחרות בהתנהגות המטופל .ראו זאת כהערה
חוזרת מבקרה קודמת.
 #כנ"ל אומדן נפשי-מנטאלי על-פי כלי מובנה.
 #נא לתת הנחיות לצוות לפרט יותר בתכנית הטיפול ,כולל התייחסויות למעקב על
עמידה ביעדי התכנית שנבנתה.
 .2מעקב סיעודי
 #יש לבצע תיעוד שוטף בתיק המטופל עם רצף .המשך התייחסות לבעיות שזוהו
והמשך מעקב .ראו בהערה זו הערה חוזרת מבקרה קודמת.
 #חסר תיעוד מצבים יציבים לפחות אחת לשבוע.
 .3תרופות
 #יש לבצע ריענון נוהל חלוקת תרופות באופן מידי ,כולל פיתוח נוהל פנימי.
 #נא להדגיש את הצורך בהכנת התרופות קרוב למועד החלוקה ולחתום לאחר כל מתן
בזמן אמת.
 #בנוסף ,לפני נטילת כדור נגד כאבים נא לבדוק עוצמת הכאב בקרב מטופל
באמצעות כלי מתאים ולבדוק את השפעת התרופה תוך זמן סביר.
 .4הבטחת סביבה בטוחה
 #ישנם רהיטים רבים בעלי משטח פגום ,דבר שאינו מאפשר חיטוי ראוי.
 #יש לקדם את נושא מניעת הזיהומים במוסד .יש לבצע תצפיות ולהיצמד לנהלי
משרד הבריאות.
 #יש לבצע ריענון נוהל שטיפת ידיים לצוות לפני ואחרי שימוש בכפפות.
 #אירועים חריגים :יש למלא דוח עבור כל אירוע חריג שמתרחש במוסד ולא רק
נפילות .על האח הראשי להסיק מסקנות בעקבות האירוע וליזום הדרכת צוות סיעודי
 /חת"ש או כל אירוע למידה רלוונטי עבור הצוות בגין מסקנותיו .יש לבצע למידת
צוות שתמנע חזרתם של אירועים דומים בעתיד.
 .5תקשורת
 #יש לקדם תקשורת בתוך הצוות הרב מקצועי באמצעות תוכנת מחשב חדשה הקיימת
במוסד.
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 .6הזנה והאכלה
 #יש לפתח תכנית למניעת עצירות במוסד.
 #יש לבנות תכנית טיפול סיעודית לבעיות שזוהו בתחום הזנה והאכלה.
 .7הפרשות
 #אין תכנית למניעת עצירות בנוסף למתן טיפול תרופתי.
 #אין נאמן נושא בתחום העצירות במוסד.
 .8עדכון מקצועי
 #על-פי המסמכים שהוצגו בפניי ובהם טבלת השתתפות אנשי הצוות בימי עיון
והשתלמויות שונות ,נראה כי רק הצוות הבכיר שותף לחינוך חוץ מוסדי .חשוב
מאוד לאפשר לעובדים מכל הסקטור הסיעודי להיות שותפים ללמידה והשתתפות
בפעילויות לקידום ידע.
 #יש לבצע עדכון נהלים בכל המחלקה.
 #יש לפתח נהלים פנימיים בתחום הסיעוד תוך התייחסות לנהלי אגף הגריאטריה
ומנהל הסיעוד.
 .9הדרכה והערכת צוות
 #נא לבצע אוריינטציה לעובד חדש.
 #נא לבצע ריענון נוהל קליטת עובד חדש  #אח  /אחות ,מטפל /ת.
 .10טיפול בכאב
 #יש להמשיך ולפתח את ההתייחסות לכאב ולעקוב אחרי אומדן הכאב למטופלים
במחלקה .יש להשתמש בסקאלות המתאימות למטופלים עם ירידה קוגניטיבית ולבצע
התערבות ומעקב ברשומה הסיעודית .ראו זאת כהערה חוזרת מבקרה קודמת.
 .11מניעת זיהומים
 #יש לבצע ריענון נוהל שטיפת ידיים על-ידי צוות.
 #נא לקדם את תחום חיסון עובדי הבריאות במוסד.
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99%

הבקרה בתחום התזונה כללה את הנושאים הבאים:
כללי
כח אדם
 איכות ובטיחות המזוןבדיקתהתפריט השבועי  -רישום מול יישום
 גודלי מנה/גיווןרשומות 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:
המוסד מקבל מזון מחברת הסעדה שמספק הן למחלקת תשושי-נפש והן למבקרי
מרכז-יום .
יש מטבח קצה ואחראית מטבח מנוסה שמכירה היטב את נהלי חלוקת המזון.
למרות הצפיפות במחלקה ובחדר האוכל בשל מגבלות המבנה ,האוירה בזמן ארוחת
צהריים הייתה נעימה .ניכרת ההתיחסות להעדפות התזונתיות של הדיירים.

כוח אדם:
במוסד עובדת דיאטנית בעלת ותק של  4שנים בהיקף משרה כנדרש .היא עובדת בימי
ד' אחר הצהריים ומידי פעם בשישי בוקר.
ישיבות צוות רב-מקצועיות מתקיימות בימי ד'.

החוזקים בעבודת התזונה:
כללי
* השרות הדיאטטי מדריך סטודנטים בנושא טיפול ומעקב תזונתי במחלקות.
* ישנה התייחסות למרבית ההערות מבקרות קודמות.
* ניכרת התייחסות אישית והתאמה תרבותית לצרכים המשתנים של הדיירים
* הדיאטנית מאורגנת מאוד והצליחה לקדם ולהתניע מערך הבטחת איכות הטיפול
* יש שיתוף פעולה פורה בנושא אכילה/האכלה בין הדיאטנית ,קלינאית התקשורת והמרפאה ביסוק
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איכות ובטיחות המזון
* הדיאטנית עורכת תצפיות אכילה.
* קיימת תוכנית עבודה שנתית מפורטת.

הגשת ארוחות צהריים  -תצפית
* בישול מגוון בסגנון ביתי ,הגשה אסטטית ,כמות מתאימה.
* נכרת החשיבה והתכנון בתהליך הכנת האוכל ,ההגשה והאכלה.

התנהלות הטיפול התזונתי מטופל במצב תזונתי לא תקין  -תיעוד ומעקב
* תחום הטיפול והמעקב התזונתי מנוהל על ידי הדיאטנית באופן מקצועי ומלא.

תחומים הטעונים תיקון ושיפור:
הגשת ארוחות צהריים  -תצפית
* ניתנה הוראה על ידי קלינאית תקשורת להאכלה עם כפית קטנה אך לא יושמה בפועל.
* למרות עבודה שנעשתה בנושא התאמת סכו"ם עדיין חולקו רק כפות בארוחת צהריים

הערות לסיכום:
תחום התזונה ברמה טובה מאוד.

עמוד  16מתוך 33
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לשכת בריאות מחוז באר שבע

אורפז  -עמותת מט"ב ) ( 23805
העצמאות  40באר שבע
תאריך הבקרה27.09.2017 :
* ריפוי בעיסוק:

תאריך14.01.2018 :
סימוכין500039646 :

94%

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:
בבית האבות מחלקה אחת לתשושי נפש ומרכז יום

כוח אדם:
במחלקה מרפאה בעיסוק אחת ושתי מדריכות תעסוקה

החוזקים בעבודת הריפוי בעיסוק:
הערכה בקבלת מטופל  -קבלת מטופל חדש ע"י מרפא/ה בעיסוק
* תוכנית הטיפול המומלצת כולל תחומים ותדירות  :קיימת ,מלאה ועדכנית
* המרפא/ה בעיסוק מבצע/ת הערכה ראשונית לכל מטופל חדש כנדרש בנהלים.

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

ישום תכנית הטיפול
* התערבות טיפולית  :מתבצע כנדרש
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לשכת בריאות מחוז באר שבע

אורפז  -עמותת מט"ב ) ( 23805
העצמאות  40באר שבע
תאריך הבקרה27.09.2017 :

תאריך14.01.2018 :
סימוכין500039646 :

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

פעילות בתעסוקה
* פעילות פרטנית  -התאמה גיוון ודווח  :קיימת פעילות מגוונת התואמת את צורכי המטופלים ויכולותיהם
* פעילות קבוצתית  -התאמה גיוון ודווח  :מתקיימת פעילות מגוונת מותאמת ומתועדת כנדרש

תנאים פיזיים וסביבה
* 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
* ערכות נושאים  :מגוונות עשירות ומתחדשות

הדרכה ותקשורת
* ישיבת צוות ריפוי בעיסוק/תעסוקה  :מתקיימת בהתאם לנהלים
* הדרכה מובנית למדריכת/ות תעסוקה  :מתקיימת כנדרש
* 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:
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לשכת בריאות מחוז באר שבע

אורפז  -עמותת מט"ב ) ( 23805
העצמאות  40באר שבע
תאריך הבקרה27.09.2017 :

תאריך14.01.2018 :
סימוכין500039646 :

הדרכה ותקשורת
* השתתפות בישיבות צוות רב מקצועי  :חלקי /לא מספק

הערות לסיכום:
נעשית עבודה מצויינת על ידי המרפאה בעיסוק ומדריכות התעסוקה
יישר כוח!
בהצלחה להודיה בהמשך דרכה!
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לשכת בריאות מחוז באר שבע

אורפז  -עמותת מט"ב ) ( 23805
העצמאות  40באר שבע
תאריך הבקרה27.09.2017 :
* עבודה סוציאלית:

תאריך14.01.2018 :
סימוכין500039646 :

92%

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:
במוסד נערכה בקרה מתואמת .הבית כולל בתוכו מחלקת אשפוז למטופלים תשושי נפש
וכמו כן מרכז יום .מפעילת המוסד הינה עמותת מט"ב.
שער המוסד תמיד סגור לצורך שמירה על בטיחות המטופלים .מרכז היום ומחלקת
האשפוז פרושים על קומה אחת .אוכלים יחד באותו חדר אוכל ומתפצלים במהלך
הפעילות .המקום מואר ,נעים ותמיד נקי .לאחרונה הוכנס ריהוט חדיש ונעים ,יחד
עם זאת ,בחדרים עדיין ארונות וארוניות ישנות ודורשות שיפוץ.

כוח אדם:
העו"ס במחלקה עובדת על פי התקן הנדרש בנוהל .העו"ס עובדת גם במרכז היום
במקום .העו"סית בעלת תואר ראשון בעבודה סוציאלית ושני בגרונטולוגיה ,בעלת
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לשכת בריאות מחוז באר שבע

אורפז  -עמותת מט"ב ) ( 23805
העצמאות  40באר שבע
תאריך הבקרה27.09.2017 :

תאריך14.01.2018 :
סימוכין500039646 :

וותק של  3שנים ,מתוכם כשנתיים במוסד .לעו"ס חדר המאפשר עבודה בתנאים
נאותים שאף שופץ לאחרונה .העו"ס משתתפת בקבוצת הדרכה בתמיכת הנהלת המוסד,
דבר הראוי לציון לטובה.

החוזקים בעבודת העבודה סוציאלית:
קבלת מטופל והסתגלות
* מבצעת את תהליך הקליטה ,המעקב וההסתגלות במקצועיות רבה.
* קבלת מטופל חדש נעשית במקצועיות רבה ,מתועדת באופן מפורט .לציין לחיוב את ביקורי הבית טרם הגעת
המטופל למוסד

פעילות מקצועית של העובד הסוציאלי
* העו"ס יוזמת ושותפה בפרוייקטים תעסוקתיים לדיירים  -כל אחד לפי יכולתו
* העו"ס פועלת למימוש דמי הכיס של המטופלים לפי צרכיהם ועל פי בקשת הצוות הסיעודי
* חל שיפור בדווח הצוות לעו"ס במקרה של ארועים חריגים

תצפית חדרים ושטחים ציבוריים
* החדרים נעימים ונקיים ,המצעים תואמים ,הצוות שומר על פרטיות המטופל .ריהוט עדיין שחוק למדיי

פעילות העו"ס בתחום הקבוצתי והקהילתי
* אין עבודה קבוצתית רציפה עם משפחות .יחד עם זאת ,משפחות שותפות לפעילויות שונות בינהן הרצאה בנושא
רלונטי

פעילות העו"ס בנושא "חוק זכויות החולה"
* פועלת לקידום והעלאת המודעות לשמירה על פרטיותו וכבודו של המטופל.
* יוזמת ומקדמת פעילות למימוש דמי כיס עפ"י צרכי המטופל ורצונותיו.
* יוזמת עפ"י צורך הערכה ודיון במינוי אפוטרופוס ,מטפלת בנושא על כל היבטיו.
* מקיימת מעקב אחר ביקורי משפחות ומתערבת עפ"י הצורך.
* העו"ס מרכזת את התלונות ומעבירה לאיש צוות הרלוונטי לטיפול

פעילות העו"ס בתחום זקנים נפגעי התעמרות
* פועלת להעלאת מודעות בנושא בקרב המטופלים ,בני המשפחה והצוות.
* תפקוד ראוי לציון של הועדה למניעת התעמרות.
* העו"ס פועלת בתחום זה .בקרוב תועבר ערכת ההדרכה לצוות .המודעות לנושא גבוהה והמוטיבציה ללמידה
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לשכת בריאות מחוז באר שבע

אורפז  -עמותת מט"ב ) ( 23805
העצמאות  40באר שבע
תאריך הבקרה27.09.2017 :

תאריך14.01.2018 :
סימוכין500039646 :

והתמקצעות בנושא ראויה לשבח

עבודת הצוות הרב מקצועי
* מתקיימים באופן שוטף תהליכי העברת מידע ושיתוף פעולה בין העו"ס לבין הצוות המקצועי לשיפור רווחת
המטופל.
* העו"ס תורמת מעולם הידע המקצועי שלה לפיתוח ולהעשרת הצוות הרב מקצועי.
* העו"ס לוקחת חלק פעיל בישיבות הצוות הבכיר.
* העו"ס פועלת להעלאת מודעות הצוות בנושאים שונים בעזרת החת"ש ובתקשורת ישירה ויומיומית
* ישיבות הצוות מתקיימות על פי הנוהל.
* ישיבות צוות בכיר מתקיימות ומתועדות על ידי מנהלת המוסד ובו חלוקת משימות

הבטחת תנאים לעבודת העובד/ת הסוציאלי/ת
* מתקיימים תנאים סביבתיים המאפשרים עבודה נאותה.
* העו"ס משתתפת בימי עיון והשתלמויות.
* ראוי לשבח השתתפותה של העו"ס בקבוצת ההדרכה לעו"סיות בבתי אבות

ניהול מידע ומעקב  -רשומת מטופל
* מתקיים תיעוד מלא ומשקף של ההתערבות המקצועית בתחומים השונים.
* תעוד קיים בתיקים באופן בהיר ומקצועי

ניהול מידע ומעקב  -תיק אפוטרופסות
* התחום מטופל ומנוהל כראוי

תחומים הטעונים תיקון ושיפור:
תצפית חדרים ושטחים ציבוריים
* הריהוט בחדרים בחלקו ישן ושחוק למדיי .מרחב התעסוקה היומית קטן וצפוף ולא כל המטופלים יכולים לשבת אל
השולחן מפאת חוסר מקום

פעילות העו"ס בתחום הקבוצתי והקהילתי
* העו"ס אינה מקיימת פעילות קבוצתית נכון לכרגע .יחד עם כן ניתנה הרצאה של רופא למשפחות המטופלים  .יש
לשאוף לקיים קבוצה למטופלים ומשפחותיהם וכן לפתח קשרים עם הקהילה לגיוס מתנדבים.

טיפול בניצולי שואה
* יש לפעול למיצוי זכויות של הקשישים על ידי קשר מתמיד עם עמותות העוזרות בנושא.
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לשכת בריאות מחוז באר שבע

אורפז  -עמותת מט"ב ) ( 23805
העצמאות  40באר שבע
תאריך הבקרה27.09.2017 :

תאריך14.01.2018 :
סימוכין500039646 :

טיפול תומך במטופל ובמשפחה
* יש ללמוד את התחום הפליאטיבי ולקיים וועדה בנושא.

הבטחת תנאים לעבודת העובד/ת הסוציאלי/ת
* מומלץ לשלוח את העו"ס לקורס מקצועי בתחום תשושי הנפש.

הערות לסיכום:
העובדת הסוציאלית במוסד עובדת גם במרכז היום וגם במחלקה .עובדת לפי שעות
התקן .עובדת באופן מקצועי ,יוזמת ושותפה לפיתוח עבודת הצוות במוסד ,מתייחסת
למטופלים באופן מכבד .עבודתה מתועדת בצורה בהירה ומקצועית .משתתפת בקבוצת
הדרכה לעובדים סוציאלים במוסדות גריאטרים ובעלת מוטיבציה גבוהה להתפתחות
ולמידה .ממליצה המשך השתתפות בקבוצה וכן יציאה ללימודים בתחום תשושי הנפש
על מנת להרחיב את ההבנה בתחום.
יש להרחיב את תחומי מיצוי הזכויות של המטופלים ניצולי שואה ובטיפול
פליאטיבי.
מצופה לראות שינוי גם בתחום הריהוט האישי של המטופלים בהמשך.
בהצלחה !
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לשכת בריאות מחוז באר שבע

אורפז  -עמותת מט"ב ) ( 23805
העצמאות  40באר שבע
תאריך הבקרה27.09.2017 :
* בריאות הסביבה:

תאריך14.01.2018 :
סימוכין500039646 :

85%

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 חרוםאספקת 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 .רקע כללי:
 .1המקום נקי ומסודר ,מצב הניקיון בכל חלקי המבנה -בחדרי האשפוז ,השירותים
והמקלחות וכו'  -נמצא תקין.
 .2במקום קיים מטבח קצה -מאכלים מצוננים לארוחת צהריים\ערב מתקבלים פעם
ביום  .המזון מתקבל מקייטרינג "סודקסו " בעל רישיון יצרן בתוקף עד
 , 31.12.17היתר זמני בתוקף עד  31.12.17ורישיון לרכב להובלת מזון
בקירור .
 .3בעת הביקורת המצב התברואי במטבח נמצא תקין -העבודה מתבצעת על-פי אזורי
עבודה  ,החזקת ציוד ורמת הניקיון כולל הקפדה על תנאים היגייניים בעת חלוקת
מזון )שימוש בכפפות  ,כובע וסינר חד פעמיים(.
 .4נמצא כי טמפ' המים החמים ביציאה מדוודים ) מערכת ללא סחרור ( ˚ C55מצב
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תקין .יחד עם זאת  ,אין אפשרות לבדוק טמפ' מים חמים בנקודת צריכה כיור\ראש מקלחת )במקלחות הותקנו אמצעים למניעת כוויות כך  ,שלא ניתן לבצע
מדידת טמפ' מים מסופקים בנקודת צריכה.
 .5טמפ' המים החמים ביציאה מהברזים וראשי המקלחות אחרי הזרמה  2דקות
)חלק ( אינה מתאימה לבטיחות המשתמשים. C˚48-יש להתאים את טמפ' המים החמים
בברזים לבטיחות המשתמשים )טמפ' מים חמים בנקודות המוצא לא תעלה ˚.(C45
 .6בוצעה בדיקה של מים חמים )ליגיונלה( בתאריך - 8.05.17התקבלה תוצאה
תקינה  ,יחד עם זאת מספר נקודות דיגום\מספר דגימות בנגוד לדרישות ) בוצע
דיגום רק בנקודה אחת ונטילה דגימה של מים רק בטמפ' של  .(42˚Cהדבר אינו
מקובל.
 .7במקום קיים חדר כביסה ) שטח קטן מאוד( .יש להקפיד על הפרדה בין הכביסה
המלוכלכת לכביסה הנקייה .
 .8במוסד מבצעים גזיזת ציפורניים ותספורות על ידי עובדת המקום .יש להקפיד
על ניקוי וחיטוי כלי העבודה 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 נוספות לתיקון ולשיפור:
מטבח קצה )מערך הזנה(:
 .1יש לחבר את מתקני הקירור למערכת בקרה רציפה) כולל התרעה (.
 .2יש להקפיד על כמות דגימות מספקת) לא פחות מ 150-ג"ר(.
 .3יש להקפיד על נטילת דגימות של מזון טחון \מרוסק באופן קבוע בכמות
מספיקת .
 .4יש לבצע פעולות בבלנדר סמוך לשעות הגשה -אין להכין מראש.
 .5יש להקפיד על שרשרת שמירת טמפ' בתהליך טיפול בבלנדר ) לא תפחת מC65˚-
למזון חם(  .יש להחזיק "מזון מרוסק \טחון" במתקן שומר חום\קור בטמפ'
נדרשת עד מסירתו למטופל) ˚ C65מזון חם 5˚C ,מזון קר מעלות(.
 .6שטיפת בלנדר יש לבצע במדיח כלים בטמפ'  82מעלות) שטיפה אחרונה( .
 .7יש לרשום בתעודת משלוח בעת קבלת מזון מקייטרינג טמפ' ברכב להובלת מזון
בקירור) טמפ' נדרשת עד ˚.(C3
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מערכות מים )כולל דיגום(:
 .1דיגום של מים חמים מסופקים ) ספירה כללית וליגיונלה( לאחר אמצעי הערבוב
אינה מייצגת נכונה את רשת אספקת מים חמים)כולל טמפ' נכונה של מים חמים
מסופקים( .יש לתת פתרון הולם ללא דחוי ולבצע דיגום נוסף.
 .2יש להחזיק במוסד את כל האישורים הנדרשים לאביזרים למניעת כוויות
שהותקנו.
 .3יש להקפיד שאביזרים למניעת כוויות יעמדו בדרישות ת"י  ) 5452בדיקת
מוצרים הבאים במגע עם מי שתייה( ,יעמדו על-פי הנחיות למניעת התרבות חיידקי
ליגיונלה) טיפול בהלם  ,אפשרות לדיגום ב 3-מצבים וכו'(.
 .4יש להכין ולהציג בעת ביקורת תכנית דיגום מים חמים וקרים) מי שתייה
\ליגיונלה( בהתאם להנחיות משרדינו ) נקודות דיגום מייצגות את מערכות מים
קרים וחמים(.
 .5יש לבצע דיגום בנקודות מתאימות בלבד המייצגות את מערכות מים קרים\חמים
כולל אזורי סיכון פוטנציאלי.
 .6יש להקפיד ולבצע דיגום שיגרתי מים קרים וחמים )כולל ליגיונלה( על-פי
הנחיות משרדינו לדיגום מים עדכון יוני .2016
 .7יש להחזיק בקלסר "דיגום מים " טופס נטילת מים לבדיקה) מי שתייה
\ליגיונלה( ולציין שעת דיגום.
 .8יש להחזיק בקלסר תחזוקה טופס לביצוע ניקוי \חיטוי אוגרי מים חמים )
כולל התייחסות לשיטת חיטוי(.
 .9יש להדביק מדבקה על אוגרי מים חמים לאחר ביצוע ניקוי\חיטוי ) כולל שם
מבצע עבודות וכתובתו(.
מערך טיפול בכביסה:
 .1יש להשתמש בחדר כביסה רק על-פי ייעודו ) לסלק ציוד שאינו שייך (.
 .2שטח חדר הכביסה קטן  ,אין אפשרות לבצע בו מיון כביסה מלוכלכת  .לכן ,
בעת איסוף כביסה מלוכלכת במחלקה יש להפריד מראש בין האוגרים לכביסה
מלוכלכת לבגדים אישיים ולכלי מיטה.
 .3יש לרכוש עגלה מתאימה לאחזקת כביסה נקייה בחדר כביסה.
שונות:
 .1יש להחליף ריהוט ישן ומתפרק .
 .2יש להחזיק אישור פינוי מפריד שומן לאתר מאושר ורישיון לביובית.
 .3יש לאחסן פסולת מסוכנת לפני פינוי מהמוסד במקום נעול ולא נגיש .יש
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להחזיק אישור פינוי פסולת מסוכנת לאתר מאושר .
 .4יש לדאוג להחלפת אוויר במקלחות בעת רחצת מטופלים ) ונטה( .
 .5יש לתת פתרון מעשי למניעת שלוליות מים עומדים במקלחות .
לסיכום:
מומלץ לקבל יעוץ מקצועי בתחום בריאות הסביבה ,בין השאר בנושאים :דרישות
למערכות אספקת מים ,מניעת מחלת לגיונרים ,דיגום ומערך מזון ועוד.
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83%

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  -יועצת לפי תקינה

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

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

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

שירותי רוקחות מוסדיים  -ספרות מקצועית ומסמכים ישימים
* ספרות מקצועית עדכנית  :כן
* נגישות לאינטרנט  :כן

אחסון תרופות במחלקות אשפוז
* מיקום וגודל הולמים  :כן
* ארון בר-נעילה הנגיש לצוות המקצועי בלבד  :כן
* הפרדה :פנימי/חיצוני כולל שילוט בהתאם  :כן
* הפרדה בין תכשירים שונים/חוזקים שונים  :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
* עגלת טיפולים  -התרופות מוחזקות באריזות מקוריות ובסימון הולם  :כן
* סדר וניקיון כללי  :כן
* סדר וניקיון כללי  :כן

אחסון תרופות בקרור במחלקות אשפוז
* מקרר ייעודי לתרופות המחלקה  :כן
* הטמפ' בטווח הנדרש ומבוצע מעקב מתועד  :כן

תרופות אישיות במחלקות אשפוז
* סימון שם מטופל על תווית התרופות האישיות  :כן

מתן תרופות במחלקות אשפוז
* הרוקח איתר אינטראקציות משמעותיות ודיווח לרופא  :כן
* במחלקה ניתנות תרופות בתזמון ומתן נכון  :כן
* ביצוע מעקב אחר רמות בדם של תרופות  :כן

תחומים הטעונים תיקון ושיפור:
שירות רוקחות מוסדיים  -אחסון וסידור תרופות ותוקפן
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* תוקף התרופות בטווח התאריך  :לא

שירותי רוקחות מוסדיים  -בקרה רוקחית במוסד
* יש לבצע בקרות באופן יסודי תוך כדי מתן משוב לצוות .חסרים נהלי עבודה פנימיים כולל עצלת סמכויות.

שירותי רוקחות מוסדיים  -ספרות מקצועית ומסמכים ישימים
* מסמכים ישימים  :באופן חלקי

שירותי רוקחות מוסדיים  -תיקון ליקויים
* ביצוע מעקב ותיקון ליקויים מבקרות קודמות  :תיקון חלקי נמוך
* הצורך בכתיבת נוהלי עבודה פנימיים אשר יתאמו לנהלים והנחיות של משרד הבריאותהודגש ב בקרה הקודמת
)(5.17

אחסון תרופות במחלקות אשפוז
* נמצאו תכשירים שתוקפם פג ב(!) 08.17 ,07.17 ,06.17
* נמצא בארון תרופות  OPTALGIN DROPללא סימון תאריך פתיחה ,נמסר להשמדה יש להקפיד על סימון
תאריכי פתיחה על התכשירים הרגישים אחרי פתיחתם

תרופות אישיות במחלקות אשפוז
* סימון תאריך פתיחה בתכשירים שנדרש  :באופן חלקי
* התכשיר בתוקף מיום הפתיחה  :לא

מתן תרופות במחלקות אשפוז
* הימצאות הנחיות עדכניות  -רשימת טבליות אסורות לכתישה/חציה והזנה אנטרלית  :באופן חלקי
* יש לעבוד על חוזר מנהל הרפואה ''מתן תרופות בנות סיכון''  ,לסמן תכשירים ולהדריך את הצוות
* יש לעבוד על רשימת התרופות של כל הדיירים של המוסד לפי מכתבו של פרןפ' איל שוורצברג
* התרופות ניתנות בהתאם להוראות הרופא  -כיסוי תרופתי  :לא
* בעגלת חלוקת תרופות נמצא  ,DIPYRONE SYRאשר בקרדקס רשום OPTALGIN DROPS
* כתישה/חציה בהתאם להנחיות  :באופן חלקי
* כלי חציה נמצא לא נקי

מעקב תיקון ליקויים במחלקות אשפוז
* ביצוע מעקב ותיקון ליקויים מביקורות קודמות  :לא
* בבקרה הקודמת נתנה הערה על מתן תכשיר ומינון מדויקים על פי רישומים ע''י רופא
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לשכת בריאות מחוז באר שבע

אורפז  -עמותת מט"ב ) ( 23805
העצמאות  40באר שבע
תאריך הבקרה27.09.2017 :

תאריך14.01.2018 :
סימוכין500039646 :

נספח ג'
תקן מול מצבה  -כוח אדם מקצועי  -רפואה סיעוד ומקצועות הבריאות
ל 24 -מיטות ברישוי ול 24-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
9.84
9.36
8.00
5.76
0.40
4.80
2.67

0.53
6.54
2.00
4.54
12.00
12.09
9.20
7.15
0.78
6.60
4.35

0.21
1.11

65.62
20.49

-0.88
2.16
2.73
1.20
1.39
0.38
1.80
1.68

-16.33
21.95
29.16
15.00
24.28
96.00
37.50
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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לשכת בריאות מחוז באר שבע

אורפז  -עמותת מט"ב ) ( 23805
העצמאות  40באר שבע
תאריך הבקרה27.09.2017 :

תאריך14.01.2018 :
סימוכין500039646 :

נספח ג'
תקן מול מצבה  -כוח אדם מנהלי ומשקי
ל 24 -מיטות ברישוי ול 24-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

1.00

0.80

400.00

0.20
0.16
0.16
0.20
0.64
1.10
0.10
0.05
0.20

0.50
0.16
0.50
0.50
1.90
1.10
0.10
0.16
1.00

0.30
0.00
0.34
0.30
1.26
0.00
0.00
0.10
0.80

150.00
3.12
212.50
150.00
196.87
0.00
0.00
194.64
400.00

 6ספק מזון חיצוני  -מלא .הערותSUDEXO :
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לשכת בריאות מחוז באר שבע

אורפז  -עמותת מט"ב ) ( 23805
העצמאות  40באר שבע
תאריך הבקרה27.09.2017 :

תאריך14.01.2018 :
סימוכין500039646 :

נספח ד '
רמת איכות הטיפול
 0.00:מתאריך 03.08.2016:
ניקוד אחרון לפי בקרה אחרונה
43.00
ניקוד מותאם אחרון לפי בקרה אחרונה :
שיוך לפרוגרמה חדשה על פי הצהרת המוסד :
זמן הרישוי טרם הבקרה הנוכחית  24:חודשים תאריך סיום הרשיון 01.10.2019 :
התאמת המחלקה לתשושי נפש לתנאי המכרז:כן
תאריך הבקרה 27.09.2017 :
התאמת המחלקה לתשושי נפש לתנאי המכרז לפי הבקרה הנוכחית  :כן SC

ניקוד

אמות מידה לרמת איכות הטיפול
סכום ציוני הבקרה

20.00

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

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

2.00

תקשורת רפואית ממוחשבת לכל המקצועות

0.00

סה"כ )ללא משך רישוי(

32.00
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