גירסה 00001:
תאריך ראשון הפצה לאינטרנט04.02.2016 :
תאריך אחרון הפצה לאינטרנט04.02.2016 :

דו"ח בקרה מיום 13.01.2016
במוסד :קיבוץ שער הגולן
בישוב :שער הגולן ,מחוז צפון

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

לשכת בריאות מחוז צפון

תאריך31.01.2016 :

לכבוד
ד"ר עברי שמעון
מנהל/ת רפואי/ת
קיבוץ שער הגולן )קוד מוסד (24618
קיבוץ שער הגולן ד.נ.עמק הירדן
שער הגולן 15145

סימוכין500038918 :

ד"ר נכבד/ה,
הנדון :סיכום הבקרה ב"קיבוץ שער הגולן" מיום 13.01.2016
מצ"ב דו"ח הבקרה שנערכה במוסדכם ,ביום .13.01.2016
המנהל הרפואי מתבקש להעביר עותק מדו"ח זה לחברי הנהלת בית החולים הסיעודי-גריאטרי )למנהל
האדמיניסטרטיבי ולמנהלת הסיעוד  -אחות ראשית(.
המנהל האדמיניסטרטיבי מתבקש להודיע ללשכת הבריאות המחוזית )גריאטר המחוז( ,בצירוף העתק לרופא
המחוז/נפה ולאגף לגריאטריה ,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,

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 מיכל כהן דר ,רופאה מחוזית ,לשכת בריאות צפון מחוז צפון.
ד"ר נועה די-קסטרו ,רופאה נפתית ,לשכת בריאות נפת כנרת.
ד"ר פנטופל יבגניה ,גריאטרית מחוזית ,לשכת בריאות צפון מחוז צפון.
גב' צפי הלל-דיאמנט ,ממונה על יישום הסטנדרטים בגריאטריה ,אגף גריאטריה ,ירושלים.
מר יוחנן סמואל ,מרכז בכיר לנתוני בקרה ואיכות בגריאטריה ,אגף גריאטריה ,ירושלים.
גב' אתי מרקוביץ ,ממונה תאום ארגון ובקרה ,אגף גריאטריה ,תל-אביב.
גב' אביגייל וייס ,מפקחת ארצית על המעונות ,משרד הרווחה.
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לשכת בריאות מחוז צפון

דו"ח הבקרה
תאריך31.01.2016 :
קיבוץ שער הגולן ) ( 24618
קיבוץ שער הגולן ד.נ.עמק הירדן שער הגולן
תאריך הבקרה13.01.2016 :

סימוכין500038918 :

.1

בתאריך  13.01.2016נערכה בקרה לפני חידוש רישוי ,בבי"ח הגריאטרי ,ע"י צוות מחוז צפון .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 עברי שמעון מ.ר.30136.

להלן הרכב הצוות ותחום בקרתו:
.4
ד"ר בוטארה מאיה. ,
* רפואה
* טיפול סיעודי

-

גברת מרשליק נטלי ,אחות מפקחת מחוז צפון.

* תזונה

-

גברת לבונסקי סיגלית ,מרכזת תחום בקרה אגף לגריאטריה.

* פיזיותרפיה

-

גברת ורדי שולי ,מרכזת תחום בקרה.

* עבודה סוציאלית

-

גברת שאמא דועא ,מרכזת תחום בקרה.

* בריאות הסביבה

-

גברת מניס אורנה ,מרכזת תחום בקרה.

* רוקחות

-

מר כהן אבי ,מרכז תחום בקרה.

כללי:
הבקרה בוצעה ע"י רופאה אחראית בקרות ד"ר מאיה בוטרה ,הדוח נבדק ע"י ד"ר
פנטופל.
לבי"ח רישיון ל 18 -מיטות מהן:
סה"כ מיטות במח' סיעודיות:

18
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לשכת בריאות מחוז צפון

תאריך31.01.2016 :

קיבוץ שער הגולן ) ( 24618
קיבוץ שער הגולן ד.נ.עמק הירדן שער הגולן
תאריך הבקרה13.01.2016 :

סימוכין500038918 :

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

מס'
מס'
שם
מחלקה מיטות מאושפזים
בפועל
במוסד ברישוי
19
18
19
18

מס'
סיעודיים
19
19

מס'
תשושי
נפש
0

מס'
סיעודי
מורכב
0

בבי"ח
מס'
מס'
שיקומים תשושים כללי

0

סה"כ שהו במחלקות  19מאושפזים בפועל.
להלן תמהיל המאושפזים לפי הגורמים המממנים הבאים:
 12מטופלים במימון משרד הבריאות.
 6מטופלים במימון פרטי.
 1מטופלים במימון משרד הביטחון.
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0

0

לשכת בריאות מחוז צפון

קיבוץ שער הגולן ) ( 24618
קיבוץ שער הגולן ד.נ.עמק הירדן שער הגולן
תאריך הבקרה13.01.2016 :

תאריך31.01.2016 :
סימוכין500038918 :

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.13.05.2016 :

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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קיבוץ שער הגולן ) ( 24618
קיבוץ שער הגולן ד.נ.עמק הירדן שער הגולן
תאריך הבקרה13.01.2016 :
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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

ריפוי בעיסוק
X

עבודה סוציאלית
בריאות הסביבה

X

רוקחות

X

* -לא בוצעה בקרה בתחומים הבאים  :ריפוי בעיסוק.
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)(1
נכשל
0-65

לשכת בריאות מחוז צפון

קיבוץ שער הגולן ) ( 24618
קיבוץ שער הגולן ד.נ.עמק הירדן שער הגולן
תאריך הבקרה13.01.2016 :

תאריך31.01.2016 :
סימוכין500038918 :

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

* רפואה87% :
הבקרה בתחום הרפואה כללה את הנושאים הבאים:
כללי
כוח אדם
עבודת המנהל הרפואי
קשר עם משפחות
רופא בית
איכות הרשומה בקבלה הרפואית של המטופל
מעקב רפואי שוטף
הוראות רפואיות והוראות למתן תרופות
בדיקות מעבדה
בדיקה תקופתית אחת ל  3 -חודשים
פעילות צוות רב מקצועי במחלקה
דו"ח אירוע חריג
תיקי מטופלים שעזבו את המחלקה )כולל פטירות(
רפואה מונעת ורפואה פליאטיבית
-

תיאור כללי:
מדובר במחלקה סיעודית בקיבוץ ברישוי ל 18 -מאושפזים .בפועל ביום הבקרה
נמצאו במוסד  19מטופלים .כל המטופלים הינם סיעודיים בתפקודם.
הבקרה הינה בקרה מתוכננת לחידוש רישיון.
מנהל רפואי נכח בבקרה.
הבקרה נערכה על פי שיחה עם מנהל רפואי ובדיקת רשומות רפואיות.

כוח אדם:
המנהל הרפואי הינו גם רופא הבית ,מומחה ברפואת משפחה .עובד במוסד  9חודשים,
עובד  12שעות בשבוע.
יועץ פסיכיאטרי מגיע למוסד פעם בחודש .בודק מטופל אחד או שניים בכל ביקור.
קלינאי תקשורת עובד במוסד  2שעות בחודש.
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לשכת בריאות מחוז צפון

קיבוץ שער הגולן ) ( 24618
קיבוץ שער הגולן ד.נ.עמק הירדן שער הגולן
תאריך הבקרה13.01.2016 :

תאריך31.01.2016 :
סימוכין500038918 :

החוזקים בעבודת הרפואה:
כללי
* אווירה במוסד ביתית ,נעימה ומסודרת.
* רשומה רפואית ממוחשבת ומתועדת.
* בבקרה הנוכחית מורגש שיפור בתהליכי עבודה במוסד.

עבודת המנהל הרפואי
* מנהל רפואי הינו מומחה ברפואת משפחה.
* במוסד קיימים נהלים פנימיים ,כולל נוהל מניעת זיהומים .צוות המוסד מקפיד על יישום הנהלים.

איכות הרשומה בקבלה הרפואית של המטופל
* הרופא מקפיד לציין ברשומת קבלה רפואית רגישות לתרופות.

תחומים הטעונים תיקון ושיפור:
איכות הרשומה בקבלה הרפואית של המטופל
* יש להקפיד על הערכת המצב הנפשי תוך שימוש בכלים מובנים ומקובלים )כגון ,GDS ,מבחן רת"ד ועוד(,
בהתאם לנוהל אגף גריאטריה מס'  1.2.1סע
* יש להקפיד על הערכת דרגת היכולת לביצוע פעילויות בסיסיות ,בהתאם לנוהל אגף לגריאטריה  1.2.1סעיף מס'
6.4.1
* בקבלה רפואית יש להקפיד על תיעוד טיפול תרופתי קודם כולל ויטמינים  .OTC/סימוכין :נוהל אגף לגריאטריה
 1.2.1סעיף מס' 6.1.7
* יש להקפיד על תיעוד של תיאור תרשים  EKGבגיליונות של מטופלים ,בהתאם לנוהל  1.3.2סעיף .6.2.1

מעקב רפואי שוטף
* יש לעדכן רשימת אבחנות בצורה שוטפת ,כולל .POLYPHARMACY
* למטופל עם ריבוי תרופות יש לנמק צורך בתרופות במעקב רפואי שוטף או בסיכום בדיקות תקופתיות.
* מומלץ להפנות מטופל עם "ריבוי תרופות" לייעוץ גריאטרי.

בדיקה תקופתית אחת ל  3 -חודשים
* בסיכום בדיקה תקופתית יזומה יש לקיים דיון על כל בעיה בריאותית ,נפשית ,קוגניטיבית בנפרד ולבנות תכנית
טיפול מקיפה תוך ראיה גריאטרית כוללנית.

פעילות צוות רב מקצועי במחלקה
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לשכת בריאות מחוז צפון

קיבוץ שער הגולן ) ( 24618
קיבוץ שער הגולן ד.נ.עמק הירדן שער הגולן
תאריך הבקרה13.01.2016 :

תאריך31.01.2016 :
סימוכין500038918 :

* בישיבות רב-מקצועיות יש להקפיד להתייחס ליעדים ומטלות מישיבה הקודמת.

עמוד  9מתוך 28
רח' המלאכה  ,3נצרת עילית  17000ת.ד744 .
טלפון 04-6557848 :פקס 04-6561465 :דוא"לGERIATRIAMAHOZ@ZAFON.HEALTH.GOV.IL :

לשכת בריאות מחוז צפון

קיבוץ שער הגולן ) ( 24618
קיבוץ שער הגולן ד.נ.עמק הירדן שער הגולן
תאריך הבקרה13.01.2016 :
* טיפול סיעודי:

תאריך31.01.2016 :
סימוכין500038918 :

93%

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:
הבקרה בתחום הסיעוד הושלמה כבקרה מתוכננת בתאריך .26.01.16
כל המטופלים היו מועסקים בפעילויות שונות בחדר תעסוקה .הבית הסיעודי נראה
נקי ,מאוורר וחם.
בבית הסיעודי מאושפזים  19מטופלים סיעודיים ,אין מטופלים עם פצעי לחץ3 ,
מטופלים מוגבלים באמצעות שולחנית ומטופלת אחת עם חיידק עמיד.

כוח אדם:
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קיבוץ שער הגולן ) ( 24618
קיבוץ שער הגולן ד.נ.עמק הירדן שער הגולן
תאריך הבקרה13.01.2016 :

תאריך31.01.2016 :
סימוכין500038918 :

עונה לדרישות המכרז ,כוח אדם של כוחות עזר מוגבר.
יש לציין שהאחות האחראית נמצאת בתפקיד  3חודשים בלבד ובתקופה קצרה הספיקה
להכיר את כל המטופלים ובנתה מערכת תקשורת טובה עם אנשי הצוות הסיעודי
ומקצועות בריאות.
בבית הסיעודי מועסק אח מוסמך עם הכשרה בגריאטריה ,אך הוא עובד  3משמרות
ערב/לילה בלבד.

החוזקים בעבודת הטיפול סיעודי:
כללי
* בתחנת אחות הותקנה טלויזיה במעגל סגור לשליטה על כל דלתות חדרי האשפוז.

עדכון מקצועי
* מתקיימת פעילות חת"ש בהיקף רחב.
* בתקופה הקצרה שהאחות האחראית נמצאת בתפקיד היא התחילה בבניית נהלים פנימיים והעברת פרוייקטים
שונים בתחום הסיעוד.
* ההנהלה מאפשרת ומעודדת יציאת אנשי הצוות להשתלמויות ,האחות האחראית נרשמה לקורסים של נאמני
נושא בתחום כאב ומניעת זיהומים.

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

תחומים הטעונים תיקון ושיפור:
אומדן סיעודי ורישום אנמנזה
* נעשה בצורה מקצועית ,מומלץ להוסיף מקרא לאומדנים בסיעוד.

תכנית טיפול בקבלה לאשפוז
* קיימת בתוכנית טיפול ,מומלץ להתייחס לבעיות ייחודיות של מטופל כולל בעיות הסתגלות.

הזנה והאכלה
* במתן תוספי מזון חשוב לבדוק אישור עדכני של משרד הבריאות.

תנועתיות ותנוחה
* קיים רישום של הגבלות פיזיות ,עם זאת יש להקפיד לקבל הוראה רפואית לצורך הגבלות.
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לשכת בריאות מחוז צפון

קיבוץ שער הגולן ) ( 24618
קיבוץ שער הגולן ד.נ.עמק הירדן שער הגולן
תאריך הבקרה13.01.2016 :

תאריך31.01.2016 :
סימוכין500038918 :

עדכון מקצועי
* יש להמשיך לרענן את הנהלים הפנימיים ולהתאימם לנהלים החדשים המפורסמים ע"י אגף גריאטריה ולהטמיעם
בקרב הצוותים השונים.

הערות לסיכום:
קיימת מגמה חיובית בתחום הסיעוד.

עמוד  12מתוך 28
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לשכת בריאות מחוז צפון

קיבוץ שער הגולן ) ( 24618
קיבוץ שער הגולן ד.נ.עמק הירדן שער הגולן
תאריך הבקרה13.01.2016 :
* תזונה:

תאריך31.01.2016 :
סימוכין500038918 :

93%

הבקרה בתחום התזונה כללה את הנושאים הבאים:
כללי
כח אדם
 איכות ובטיחות המזוןבדיקתהתפריט השבועי  -רישום מול יישום
 גודלי מנה/גיוון רשומות מחלקתיות הגשת ארוחות צהריים  -תצפית התנהלות הטיפול התזונתי למטופלחדש  -תיעוד ברשומה התזונתיתהטיפול התזונתי למטופל במצבתזונתי לא תקין  -תיעוד ומעקב
התנהלות
 -יישום והלימה

תיאור כללי:
מחדר אוכל של הקיבוץ מקבלים את המנה העשירה בחלבון את יתר המנות והארוחות
מכינים במטבח המחלקה.

כוח אדם:
הדיאטנית עובדת  3.5ש"ש בימי ב'.
מומלץ שהדיאטנית תשתתף בקורס ייעודי לדיאטניות בגריאטריה.

החוזקים בעבודת התזונה:
כללי
* הדיאטנית יזמה ושותפה בפרוייקט "אוגדן למטפל"  -יישר כוח!
* קיימת עבודת צוות פוריה עם צוות מערך המזון.
* חדר האוכל מואר ,ההגשה אסטתית וקיימת התחשבות ברצונות המטופלים.

תחומים הטעונים תיקון ושיפור:
איכות ובטיחות המזון
* תהליכי העבודה עם מערך המזון נעשים בעלפה ללא תיעוד.
עמוד  13מתוך 28
רח' המלאכה  ,3נצרת עילית  17000ת.ד744 .
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לשכת בריאות מחוז צפון

קיבוץ שער הגולן ) ( 24618
קיבוץ שער הגולן ד.נ.עמק הירדן שער הגולן
תאריך הבקרה13.01.2016 :

תאריך31.01.2016 :
סימוכין500038918 :

* לתעד תהליכי אבטחת איכות הכוללים :איתור ליקויים ,הסקת מסקנות ,מתן המלצות ,הערכה והטמעה.

בדיקת התפריט השבועי  -רישום מול יישום
* ארוחת ערב :לגוון בסוגי המנות המורכבות ,להגיש  14מנות מורכבות שונות בשבועייים.
* רצוי לגוון בסוגי הרטבים המוגשים ,הרטבים מוסיפים צבעוניות למזון וטעמים.

התנהלות הטיפול התזונתי מטופל חדש  -תיעוד ברשומה התזונתית
* לקיים שיחות עם כל המטופלים או בני משפחתם תוך חודש מהקבלה.

הערות לסיכום:
תחום התזונה מנוהל ברמה גבוהה וקיימת תמיכה מההנהלה.

עמוד  14מתוך 28
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לשכת בריאות מחוז צפון

קיבוץ שער הגולן ) ( 24618
קיבוץ שער הגולן ד.נ.עמק הירדן שער הגולן
תאריך הבקרה13.01.2016 :
* פיזיותרפיה:

תאריך31.01.2016 :
סימוכין500038918 :

97%

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:
מחלקה סיעודית עם  19דיירים ביום הבקרה.
נערכה בקרת מתוכננת לצורך הארכת משך רישוי ,בהשתתפות הפיזיותרפיסטית

כוח אדם:
הפיזיותרפיסטית במוסד בעלת נסיון רב בתחום הגריאטריה ועם הכשרה מקצועית
רחבה.
מגיעה בימים שני ורביעי בין השעות  8:00-12:30וביום חמישי  15:00-17:00סה"כ
 11שעות שבועיות.

החוזקים בעבודת הפיזיותרפיה:
כוח אדם
* תקן כח אדם מלא .פריסת השרות השבועית יעילה.

פרופיל המטופלים במוסד
עמוד  15מתוך 28
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לשכת בריאות מחוז צפון

קיבוץ שער הגולן ) ( 24618
קיבוץ שער הגולן ד.נ.עמק הירדן שער הגולן
תאריך הבקרה13.01.2016 :

תאריך31.01.2016 :
סימוכין500038918 :

* מרבית המאושפזים במחלקה מקבלים טיפול פרטני ו/או טיפול בקבוצה על פי תוכנית הטיפול.

ארגון השרות
* קיים רישום מרוכז של הטיפולים הניתנים מידי יום.
* כישורי מנהל/ת השרות עומדים בדרישות הנוהל.
* הפיזיותרפיסטית מעורבת בפרויקט רב מקצועי בנושא הדרכת המטפלים שהתקיים במוסד.
* השרות ניתן בהתאם לתוכנית עבודה מסודרת.

אבחון פיזיקלי
* הערכה מלאה למטופל מתועדת ברשומה הממוחשבת )תוכנת מדיזיו(.

טיפול בקבוצה
* הטיפול בקבוצה מתבצע תוך בחירת מטופלים על פי מדדים מובנים ומוגדרים.

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

טכנולוגיה לישיבה וניידות
* השימוש באביזרים נלווים לכסא גלגלים מבטיח ישיבה מותאמת לצרכי המטופל.
* קיים מגוון כיסאות גלגלים המותאם לצרכי המטופלים.
* השולחנות בחדר האוכל ו/או התעסוקה מותאמים ליושב בכסא גלגלים.
* נעשה שימוש מזערי באמצעים להגבלת תנועת המטופלים בכסאות גלגלים.

הדרכה ,השתלמות ותקשורת בין צוותית
* נמצא תיעוד לקיומה של הדרכה מובנית לכל הצוות.
* הפיזיותרפיסטית מקפידה לצאת להשתלמויות מקצועיות בכל שנה.

תנאים פיזיים
* התנאים הפיזיים עונים על דרישות הפרוגרמה של משרד הבריאות.

תחומים הטעונים תיקון ושיפור:
הדרכה ,השתלמות ותקשורת בין צוותית
* להדריך את הצוות של התעסוקה בנושא ישיבה נכונה ותפעולו של כסא הגלגלים.
עמוד  16מתוך 28
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לשכת בריאות מחוז צפון

קיבוץ שער הגולן ) ( 24618
קיבוץ שער הגולן ד.נ.עמק הירדן שער הגולן
תאריך הבקרה13.01.2016 :

תאריך31.01.2016 :
סימוכין500038918 :

ציוד טיפולי
* להשלים רכישת ציוד טיפולי הנדרש בנוהל.

ציוד ואביזרי עזר לניידות
* להטמיע את השימוש במנוף עבור הדייר שזקוק להעברה פסיבית ,לטובת המטופל עצמו ולבריאות הצוות המטפל.

הערות לסיכום:
שרות הפיזיותרפיה שומר על רמה גבוהה.
ניכרת מעורבות הפיזיותרפיסטית בכל הנושאים הקשורים לפיזיותרפיה.
השרות מתועד באופן מלא ובהתאם לדרישות הנוהל.

עמוד  17מתוך 28
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לשכת בריאות מחוז צפון

קיבוץ שער הגולן ) ( 24618
קיבוץ שער הגולן ד.נ.עמק הירדן שער הגולן
תאריך הבקרה13.01.2016 :
* עבודה סוציאלית:

תאריך31.01.2016 :
סימוכין500038918 :

91%

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:
בקרה מתוכננת לפני חידוש רישוי.
המוסד ברישוי ל  18מיטות ,בפועל נמצאים  19מטופלים.

כוח אדם:
העו"ס ותיקה ובעלת ניסיון וידע רב בגריאטריה עובדת במוסד מזה  10שנים .
נמצאת כל יום  3שעות ביום.

החוזקים בעבודת העבודה סוציאלית:
קבלת מטופל והסתגלות
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לשכת בריאות מחוז צפון

קיבוץ שער הגולן ) ( 24618
קיבוץ שער הגולן ד.נ.עמק הירדן שער הגולן
תאריך הבקרה13.01.2016 :

תאריך31.01.2016 :
סימוכין500038918 :

* מבצעת את תהליך הקליטה ,המעקב וההסתגלות במקצועיות רבה.

שביעות רצון המטופל
* שביעות רצון גבוהה מאפשרויות הבחירה )אוכל ,פעילויות ,ביגוד ,טיפול אישי(.
* שביעות רצון גבוהה מיחס הצוות ומתן מענה לצרכים ולרצונות האישיים.
* שביעות רצון גבוהה מהתנאים הסביבתיים.

תצפית חדרים ושטחים ציבוריים
* סביבת מטופל מטופחת )ציוד וביגוד אישי ,צביון אישי בחדרים(.
* תנאים סביבתיים ראויים לציון.

פעילות העו"ס בתחום הקבוצתי והקהילתי
* שותפה ומעורבת בפעילות התרבותית  -חברתית.

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
* תפקוד ראוי לציון של הועדה למניעת התעמרות.

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

עבודת הצוות הרב מקצועי
* העו"ס תורמת מעולם הידע המקצועי שלה לפיתוח ולהעשרת הצוות הרב מקצועי.
* מתקיים ארגון יעיל של ישיבות צוות רב מקצועי )תכנון ,תיעוד ,מעקב(.
* העו"ס לוקחת חלק פעיל בישיבות הצוות הבכיר.

הבטחת תנאים לעבודת העובד/ת הסוציאלי/ת
* מתקיימים תנאים סביבתיים המאפשרים עבודה נאותה.
* העו"ס פועלת ליישום הנהלים הרלוונטיים.

תחומים הטעונים תיקון ושיפור:
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לשכת בריאות מחוז צפון

קיבוץ שער הגולן ) ( 24618
קיבוץ שער הגולן ד.נ.עמק הירדן שער הגולן
תאריך הבקרה13.01.2016 :

תאריך31.01.2016 :
סימוכין500038918 :

פעילות מקצועית של העובד הסוציאלי
* מעקב ביקורים אצל המטופל  :חלקי  -קיים תיעוד אך אין התייחסות בתחום עו"ס

פעילות העו"ס בנושא "חוק זכויות החולה"
* פעילות העו"ס בעת אשפוז המטופל )בבי"ח כללי(  :לא  -בבדיקת תיק של מטפלת שחזרה מאשפוז ,אין תיעוד
לגבי מצבה לאחר חזרתה מהאשפוז.
* טיפול ומעקב אחר גמלת דמי כיס  :לא  -אין תיעוד לנושא ניהול דמי כיס
* תהליך הטיפול בתלונות ומעורבות העו"ס בתחום  :חלקי  -לא ברור מי מרכז את הנושא ,אחריות וטיפול ובאיזה
שלב העו"ס מעורבת
* העדר מעקב אחר ביקורי משפחות.

טיפול תומך במטופל ובמשפחה
* העו"ס מטפל/ת ופועל/ת עפ"י הנוהל ,במטופל הנוטה למות ,במשפחתו ובצוות  :חלקי

עבודת הצוות הרב מקצועי
* לא מתקיימים תהליכי העברת מידע ושיתוף פעולה בין העו"ס לבין הצוות המקצועי לשיפור רווחת המטופל.
* יש מקום לחשוב על דרכי עבודה משותפים בכל מה שקשור לעבודה עם בני משפחה ,תאום ציפיות ושיתוף
בהחלטות.

ניהול מידע ומעקב  -רשומת מטופל
* דיווח ביקור משפחות  :לא קיים תעוד  -התיעוד שקיים אינו בשימוש העו"ס ואין התייחסות לגביו.
* תיעוד לקוי/חלקי של ההתערבות המקצועית בתחומים השונים.

שיתוף המשפחה בהחלטות
* אי שביעות רצון/שביעות רצון חלקית של המשפחה משיתופה בתכניות הטיפול )ובהתאם לשינויים במצב
המטופל(.
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קיבוץ שער הגולן ) ( 24618
קיבוץ שער הגולן ד.נ.עמק הירדן שער הגולן
תאריך הבקרה13.01.2016 :
* בריאות הסביבה:

תאריך31.01.2016 :
סימוכין500038918 :

99%

הבקרה בתחום הבריאות הסביבה כללה את הנושאים הבאים:
כללי
כוח אדם
 מערכות אספקת מים קרים וחמים מערכות סילוק שפכים איסוף פסולת ופינויהבטיחות 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:
מערכת חימום מים מסוחררת )חמישה דוודים הנמצאים על הגג( .הדוודים מחוברים
במקביל .החימום מתבצע ע"י מע' שמש ודודי חשמל .דודי חשמל דולקים באופן קבוע
ושומרים על טמפ' של  60מעלות .דודי שמש מקבלים את מי הרשת ,מחממים מים
חימום ראשוני ע"י השמש וברגע שיש צריכת מים חמים ,עוברים מדודי השמש לחשמל.
המים מסוחררים ע"י משאבה בין כל המרכזיות בבניין וחוזרים לדוודים לחימום
חוזר .פעם בשנה נערך חיטוי בסטריל.
במוסד מטבח המשמש כמטבח קצה לקבלה והגשה של ארוחות המתקבלות מחברת הסעדה,
בעלת רשיון יצרן .בנוסף ,המטבח מכין ארוחות בוקר וערב .השנה התווספה כנת
תוספות למנה הבשרית בצהריים.
לפני שנתיים ,הותקנו מתזים .קיים אישור מ"זח.
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קיבוץ שער הגולן ) ( 24618
קיבוץ שער הגולן ד.נ.עמק הירדן שער הגולן
תאריך הבקרה13.01.2016 :

תאריך31.01.2016 :
סימוכין500038918 :

כביסה מתבצעת במכבסת הקיבוץ ,ללא רישיון עסק .לפני שנתיים ,ערכתי במכבסת
הקיבוץ בקרה לצורך אישורה כנותנת שירות עבור המוסד הסיעודי בלבד .האישור
כפוף להערות ולתיקון הליקויים שנרשמו בדוח הבקרה האמור.

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

מערכות אספקת מים קרים וחמים  -מים חמים ומקלחות
* מצב דוודי מים חמים ואוגרי מים חמים תקינים ,מנוקים ומחוטאים ,עוברים טיפול שנתי וכוללים מדי טמפרטורה,
ברזי ניקוז ומדבקות ,לפי ההנחיות  :תקינים ומטופלים לפי ההנחיות
* טמפרטורת מים במערכת אספקת מים חמים )עד הברזים( .נדרש  60 - 55מעלות צלסיוס .יעילות סחרור מים
חמים  :תקין ולפי ההנחיות
* ברזים וראשי מקלחת מטופלים נגד אבנית ,מחוטאים ונבדקו  :מטופל כנדרש תוצאה טובה

מערכות אספקת מים קרים וחמים  -הגנת רשת מי שתיה
* התיעוד על אביזרי הגנת רשת מים מעודכן לכל שנה  :מעודכן

איסוף פסולת ופינויה
* פינוי פסולת זיהומית .מבוצע כדין ע"י קבלן מורשה  :מתבצע במלואו לפי הדרישות

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

תשתית ,חדרי האשפוז ,תחזוקת מחלקה ורווחת המטופל  -ניקיון ותחזוקה שוטפת
* ניקיון כללי במחלקות והיעדר ריחות  :תקין במלואו
* גינון וטיפוח חצר קדמית ואחורית ופינות ישיבה  :תקין ומטופח

חדרי האשפוז  -רווחה/צפיפות ,תנאי מגורים
* מצב שירותים ומקלחות  :מותאמים ותקינים

תחזוקת המחלקות  -חדרי כלים וכביסה
* טיפול מחלקתי בכביסה  :תקין במלואו
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קיבוץ שער הגולן ) ( 24618
קיבוץ שער הגולן ד.נ.עמק הירדן שער הגולן
תאריך הבקרה13.01.2016 :

תאריך31.01.2016 :
סימוכין500038918 :

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

חדר אוכל מטופלים וחלוקת מזון
* מצב אסטטיקה ,צפיפות ותקינות חדר האוכל וציודו  :מרווח תקין ואסטטי

הכנת המזון ובישול  -מקור הארוחות ותוקף "רישיונות עסק" ו"רישיון היצרן"
* רישיון יצור של ספק מזון חיצוני  :א -הוצג ותקף

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

הכנת המזון ובישול  -עמדות העבודה ומדורים במטבח
* מצב תברואי במדור  :תקין
* נשמרות דגימות מזון ובכמות מספקת  :קיים ותקין

תחומים הטעונים תיקון ושיפור:
מערכות אספקת מים קרים וחמים  -מים חמים ומקלחות
* טמפרטורת מים בברזים מתאימה לבטיחות המשתמשים  :לא תקין  -לא הותקנו אמצעים למניעת כוויות.

הערות לסיכום:
מוסד נקי ,מואר ומאוורר.
קיימת היכרות של ההנהלה עם דרישות משרדנו .תוקנו ליקויים מדוח קודם.
בעת הבקרה ,הובחן כי חלק מהחדרים אינם מאויישים .יש להזכיר כי ע"פ ההנחיות
למניעת ליגיונלה ,יש להזרים מים במערכת המים בחדרים שאינם מאויישים ,למניעת
מים עומדים .חדרים לא מאויישים ,מעל חודש ,נדרשת שטיפה וחיטוי.
מטבח :בעקבות מעברכם לבישול תוספות לבשר לארוחת צהריים ,יש לבצע תיכנון
עבודה במטבח באופן כזה ,המאפשר חלוקת מדורי עבודה ברורה ומניעת זיהום צולב.
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קיבוץ שער הגולן ) ( 24618
קיבוץ שער הגולן ד.נ.עמק הירדן שער הגולן
תאריך הבקרה13.01.2016 :
* רוקחות:

תאריך31.01.2016 :
סימוכין500038918 :

97%

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 אישיות במחלקות אשפוז ומתן תרופות
מעקב תיקון ליקויים במחלקות אשפוז
בקרת סמים מסוכנים במחלקה בבי"ח שיש בו/אין בו בית מרקחת
שמירה על סמים במחלקה ,פנקס ומרשם ,מתן סם למטופל
הזמנת סמים ,טפסי רישום ועריכת בקרה
-

כוח אדם:
בבית הסיעודי מועסקת רוקחת בהיקף משרה התואם את דרישות תקן הרוקחים בבתי
חולים סיעודיים.

החוזקים בעבודת הרוקחות:
פעילות הרוקח/ת במוסד
* עמידה בהיקף המשרה ובשעות העבודה המהווים בסיס לאישור  :כן

חדר שירותי רוקחות במוסד
* החדר ייעודי ומיקומו הולם  :כן

שירות רוקחות מוסדיים  -רכש אספקה וביעור תרופות
* רכש מספקים מורשים בלבד  :כן  -רכש מתבצע מקופות החולים  +איזיליין.
* הוצאה לבלאי מבוצעת בהתאם להוראות  :כן  -הבלאי מועבר למרפאת הכללית האיזורית לצורך השמדה.
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קיבוץ שער הגולן ) ( 24618
קיבוץ שער הגולן ד.נ.עמק הירדן שער הגולן
תאריך הבקרה13.01.2016 :

תאריך31.01.2016 :
סימוכין500038918 :

שירותי רוקחות מוסדיים  -בקרה רוקחית במוסד
* ביצוע בקרה בכל מחלקה ותיעוד מלא ומפורט של ממצאיה  :אחת לשבועיים לפחות  -מתועד בקלסר הרוקחת.

שירותי רוקחות מוסדיים  -ספרות מקצועית ומסמכים ישימים
* ספרות מקצועית עדכנית  :כן  -קיימת אפשרות לבדיקת אינטראקציות בתכנת מיקרומדקס.

בקרת סמים מסוכנים במחלקה  -בי"ח שאין בו בית מרקחת
* מלאי הסמים נשמר בארון נעול שמפתחו בידי האחות האחראית  -תקנה ) 13א(  :כן  -קיימת כספת לשמירת
הסמים המסוכנים.

הערות לסיכום:
 .1שירותי הרוקחות בבית הסיעודי מתנהלים בצורה מקצועית ובהתאם לתקנות
הרוקחים ולנהלי משרד הבריאות.
 .2יש להקפיד לנטר ולתעד את טמפרטורת החדר בו מאוחסנות התרופות באופן
יומיומי.
 .3יש לרכוש אוגר טמפרטורה למקרר ולפרוק את נתוניו למחשב מידי יום ביומו.
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קיבוץ שער הגולן ) ( 24618
קיבוץ שער הגולן ד.נ.עמק הירדן שער הגולן
תאריך הבקרה13.01.2016 :

תאריך31.01.2016 :
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נספח ג'
תקן מול מצבה  -כוח אדם מקצועי  -רפואה סיעוד ומקצועות הבריאות
ל 18 -מיטות ברישוי ול 19-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
10

תקן כוח אדם
נדרש מינימלי
ברוטו

כוח אדם בפועל
ברוטו

פער

פער באחוזים

0.25
5.43
0.00
5.43
5.90
7.20
0.25
3.60
0.38
3.60
2.00

0.31
5.41
2.32
3.09
7.79
22.00
0.30
3.60
0.38
3.84
2.16

0.06
-0.01

27.20
-0.31

-2.33
1.89
14.80
0.05
0.00
0.00
0.24
0.16

-43.03
32.05
205.55
21.20
0.00
0.00
6.66
8.33

 1חישוב התקן הוא בשעות שבועיות ולא באחוזי משרה .למקצועות,מרפא/ה בעיסוק,עובד/ת
סוציאלי/ת,דיאטנ/ית,קלינאי/ת תקשורת.
 3אחיות = מעשיות  +מוסמכות.
 10שעות יעוץ ותקינה לחודש.
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קיבוץ שער הגולן ) ( 24618
קיבוץ שער הגולן ד.נ.עמק הירדן שער הגולן
תאריך הבקרה13.01.2016 :

תאריך31.01.2016 :
סימוכין500038918 :

נספח ג'
תקן מול מצבה  -כוח אדם מנהלי ומשקי
ל 18 -מיטות ברישוי ול 19-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

תקן כוח אדם
נדרש מינימלי
ברוטו

כוח אדם בפועל
ברוטו

פער

פער באחוזים

0.16

1.00

0.83

506.06

0.16
0.12
0.12
0.16
0.50
0.90
0.08
0.04
0.16

0.00
0.50
0.00
0.50
0.00
1.00
0.00
0.00
0.00

-0.16
0.37
-0.12
0.33
-0.50
0.10
-0.08
-0.04
-0.16

-100.00
300.00
-100.00
203.03
-100.00
11.11
-100.00
-100.00
-100.00

6
6

 6ספק מזון חיצוני  -חלקי.
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לשכת בריאות מחוז צפון

קיבוץ שער הגולן ) ( 24618
קיבוץ שער הגולן ד.נ.עמק הירדן שער הגולן
תאריך הבקרה13.01.2016 :

תאריך31.01.2016 :
סימוכין500038918 :

נספח ד '
רמת איכות הטיפול
 0.00:מתאריך 08.07.2015:
ניקוד אחרון לפי בקרה אחרונה
37.50
ניקוד מותאם אחרון לפי בקרה אחרונה :
שיוך לפרוגרמה חדשה על פי הצהרת המוסד :
זמן הרישוי טרם הבקרה הנוכחית  6 :חודשים תאריך סיום הרשיון 01.02.2016 :
התאמת המחלקה לתשושי נפש לתנאי המכרז:לא רלוונטי
תאריך הבקרה 13.01.2016 :
התאמת המחלקה לתשושי נפש לתנאי המכרז לפי הבקרה הנוכחית  :לא רלוונטי

ניקוד

אמות מידה לרמת איכות הטיפול
סכום ציוני הבקרה

26.50

בריאות הסביבה

5.00

שיעור אחיות עם קורס על בסיסי בגריאטריה

0.00

שיעור אחיות עם תואר אקדמי

0.00

קורסים\עדכון ידע לצוות

4.00

חת"ש צוות בין  8-24שעות שנתיות

0.00

חת"ש צוות מעל  24שעות שנתיות

2.00

מומחיות רופא הבית

4.00

יועצים

2.00

נאמני נושא ועברו הכשרה כנדרש

0.00

הדרכה מרוכזת ב 2-תחומים לפחות

0.00

עיבוד נתונים בתחום  1לפחות

0.00

מנהל רפואי שהינו גריאטר

0.00

יש אישור למתן IV

0.00

רישום ע"פ נוהל IV

0.00

רישום ע"פ נוהל  + IVנוכחות אחות מוסמכת בכל משמרת

0.00

רשומה רפואית ממוחשבת לכל המקצועות

2.00

תקשורת רפואית ממוחשבת לכל המקצועות

2.00

סה"כ )ללא משך רישוי(

47.50
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