גירסה 00001:
תאריך ראשון הפצה לאינטרנט17.06.2015 :
תאריך אחרון הפצה לאינטרנט17.06.2015 :

דו"ח בקרה מיום 20.05.2015
במוסד :מחלקה סיעודית בית סביון,המעפיל
בישוב :המעפיל ,מחוז מרכז

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

לשכת בריאות מחוז מרכז

תאריך16.06.2015 :

לכבוד
ד"ר ז'לודקוב סבטלנה
מנהל/ת רפואי/ת
מחלקה סיעודית בית סביון,המעפיל )קוד מוסד (24666
ד.נ .חפר
המעפיל 38857

סימוכין500038547 :

ד"ר נכבד/ה,
הנדון :סיכום הבקרה ב"מחלקה סיעודית בית סביון,המעפיל" מיום 20.05.2015
מצ"ב דו"ח הבקרה שנערכה במוסדכם ,ביום .20.05.2015
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 גולדנשטיין לאוניד
גריאטר מחוז מרכז
העתקים:
פרופ' ארנון אפק ,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 עופרה חבקין ,רופאה מחוזית ,לשכת בריאות מרכז מחוז מרכז.
ד"ר אליעוז חפר ,רופא נפתי ,לשכת בריאות נפתית לשכת בריאות השרון.
ד"ר דורית רובינשטיין ,אחראית ארצית על הסיעוד 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 מרכז

דו"ח הבקרה
תאריך16.06.2015 :
מחלקה סיעודית בית סביון,המעפיל ) ( 24666
ד.נ .חפר המעפיל
תאריך הבקרה20.05.2015 :

סימוכין500038547 :

.1

בתאריך  20.05.2015נערכה בקרה לפני חידוש רישוי ,בבי"ח הגריאטרי ,ע"י צוות מחוז מרכז .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 ז'לודקוב סבטלנה מ.ר.32718.

להלן הרכב הצוות ותחום בקרתו:
.4
ד"ר גולץ ילנה ,רופאה אחראית בקרה  -מחוז מרכז.
* רפואה
* טיפול סיעודי

-

גברת ורדי חני ,אחות מפקחת מחוז מרכז.

* תזונה

-

גברת ענת שגיב ,מרכזת תחום בקרה.

* פיזיותרפיה

-

גברת פרנס שחרית ,מרכזת תחום בקרה.

* ריפוי בעיסוק

-

גברת נאוה לופטה ,מרכזת תחום בקרה.

* עבודה סוציאלית

-

גברת איריס פרידמן ,מרכזת תחום בקרה.

* רוקחות

-

מר רווה ערן ,רוקח בקרות.

כללי:
לבי"ח רישיון ל 12 -מיטות מהן:
סה"כ מיטות במח' סיעודיות:

12
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לשכת בריאות מחוז מרכז

תאריך16.06.2015 :

מחלקה סיעודית בית סביון,המעפיל ) ( 24666
ד.נ .חפר המעפיל
תאריך הבקרה20.05.2015 :

סימוכין500038547 :

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

מס'
מס'
שם
מחלקה מיטות מאושפזים
בפועל
במוסד ברישוי
15
12
15
12

מס'
סיעודיים
15
15

מס'
תשושי
נפש
0

מס'
סיעודי
מורכב
0

בבי"ח
מס'
מס'
שיקומים תשושים כללי

0

נמצאה תפוסת יתר מעל  . 5%על המוסד להתאים את מספר המטופלים לרישיון המוסד.
סה"כ שהו במחלקות  15מאושפזים בפועל.
להלן תמהיל המאושפזים לפי הגורמים המממנים הבאים:
 12מטופלים במימון משרד הבריאות.
 3מטופלים במימון פרטי.
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0

0

לשכת בריאות מחוז מרכז

מחלקה סיעודית בית סביון,המעפיל ) ( 24666
ד.נ .חפר המעפיל
תאריך הבקרה20.05.2015 :

תאריך16.06.2015 :
סימוכין500038547 :

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

פרוגרמה:
המוסד אינו בנוי על פי הפרוגרמה החדשה.

אישור כיבוי אש:
אישור כיבוי אש בתוקף עד תאריך.28.05.2016 :

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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מחלקה סיעודית בית סביון,המעפיל ) ( 24666
ד.נ .חפר המעפיל
תאריך הבקרה20.05.2015 :
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נספח א'
הערכת הבקרה לפי תחומים

רפואה

)(6
טוב מאוד
94-100
X

סיעוד

X

תזונה

X

)(5
כ.טוב מאוד
87-93

)(4
טוב
80-86

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

X

פיזיותרפיה
ריפוי בעיסוק

X

עבודה סוציאלית

X

בריאות הסביבה
רוקחות

X

* -לא בוצעה בקרה בתחומים הבאים  :בריאות הסביבה.
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)(1
נכשל
0-65

לשכת בריאות מחוז מרכז

מחלקה סיעודית בית סביון,המעפיל ) ( 24666
ד.נ .חפר המעפיל
תאריך הבקרה20.05.2015 :

תאריך16.06.2015 :
סימוכין500038547 :

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

* רפואה97% :
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:
המוסד נמצא בקיבוץ .במוסד מחלקה סיעודית אחת קטנה .במוסד אווירה ביתית
נעימה .חדרי הדיירים מרווחים ונקיים .ניקיון וסדר במוסד מעיד על אכפתיות
מצד המטפלים.

כוח אדם:
מנהלת רפואית -מומחית בגריאטריה.
רופאת הבית -רופאה כללית ,מגיעה למוסד פעמיים בשבוע וגם מבצעת כוננות
במתכונת  24שעות ביממה ,ומגיעה למוסדבעת הצורך על מנת לבדוק את הדיירים.
למוסד לא באים יועצים רפואיים אחרים ,במקרה הצורך המטופלים נשלחים לקופות
החולים.

החוזקים בעבודת הרפואה:
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לשכת בריאות מחוז מרכז

מחלקה סיעודית בית סביון,המעפיל ) ( 24666
ד.נ .חפר המעפיל
תאריך הבקרה20.05.2015 :

תאריך16.06.2015 :
סימוכין500038547 :

כללי
* ניהול התיק הרפואי ממוחשב
* מצבם התפקודי של כלל המטופלים במוסד תואם לרישיון המוסד.

רופא בית
* הכרת המטופלים ובעיותיהם הרפואיות  :טובה

איכות הרשומה בקבלה הרפואית של המטופל
* התייחסות ספציפית לתסמונות גריאטריות  :מלאה
* תרופות בקבלתו ,תיאור תרשים  : EKGרישום מלא
* סיכום ותכנית טיפול :אבחנות ,תרופות ,תזונה ופרארפואי  :מלא תוך התייחסות לאבחנות
* קבלת מטופל חדש מלאה

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
* רשימת האבחנות מעודכנת.
* מבוצע מעקב שוטף אחרי בעיות כרוניות והדבר מתועד ברשימה רפואית.

בדיקה תקופתית אחת ל  3 -חודשים
* הבדיקה היזומה תדירה ואיכותית

תחומים הטעונים תיקון ושיפור:
רופא בית
* מומלץ לאפשר לרופאת הבית לעבור השתלמות עדכנית בגריאטריה
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לשכת בריאות מחוז מרכז

מחלקה סיעודית בית סביון,המעפיל ) ( 24666
ד.נ .חפר המעפיל
תאריך הבקרה20.05.2015 :
* טיפול סיעודי:

תאריך16.06.2015 :
סימוכין500038547 :

99%

הבקרה בתחום הטיפול סיעודי כללה את הנושאים הבאים:
כללי
כוח אדם
 אומדן סיעודי ורישום אנמנזה תכנית טיפול בקבלה לאשפוז מעקב סיעודיתרופות
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:
מנהלת המקום ,המשמשת כאחות אחראית גם כן ,עובדת בשיתוף פעולה הדוק עם חברי
הצוות הסיעודי והרב מקצועי ויחד יוזמים פרוייקטים רבים ואיכותיים לשיפור
איכות חיי הדיירים במקום.
חדרי הדיירים מרווחים ,וילונות הפרדה בכל חדר ,ליד מיטות הדיירים מידע
אודות כל דייר -אירועי חיים משמעותיים ותחביבים .מידע המאפשר הכרת הדייר
וייחודו.
כל ההערות מהבקרה הקודמת תוקנו.
בעת הבקרה ישבו הדיירים בחדר המרכזי והופעלו ע"י עובדת התעסוקה.
הטיפול הסיעודי ניתן ברמה טובה.
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מחלקה סיעודית בית סביון,המעפיל ) ( 24666
ד.נ .חפר המעפיל
תאריך הבקרה20.05.2015 :

תאריך16.06.2015 :
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החוזקים בעבודת הטיפול סיעודי:
כללי
* האח/ות הראשי/ת בעלת ידע וניסיון מקצועי בתחום גריאטריה.
* למרות המבנה המיושן מורגשים המאמצים להקנות אווירה ביתית וחמה.
* נעשתה עבודת צוות יסודית תוך התייחסות להערות מהבקרה הקודמת.
* קיים צוות יציב ותחלופת הצוות נמוכה.
* קיימים תהליכי בקרה פנימיים תקופתיים הנעשים באופן שיטתי ומובנה.
* הצוות יזם ,ביצע ומבצע פרוייקטים רבים :עידוד עצמאות ,מתכונים מבית אמא ,קבוצת ספא ,שימור שליטה ,לכל
דייר הוכנה כרטיסיה ובה פרוט העדפות מזון ,יכולות אכילה וכו'.
* נערך עיבוד נתונים בתחום מניעת הזיהומים.
* נערכו שתי הכשרות מרוכזות בתחום מניעת הפצעים ומניעת זיהומים במשך  6חודשים אחרונים.

עדכון מקצועי
* מתקיימת פעילות חת"ש בהיקף רחב.

מניעת זיהומים
* כל הצוות חוסן כנגד הפפטיטיס  .Bלכל הצוות נקבעו מועדים לבדיקת מנטו.

תחומים הטעונים תיקון ושיפור:
כללי
* מומלץ לפעול להכשרת נאמני נושא בתחומים המומלצים ע"י משרד הבריאות.
* מונתה נאמנת נושא רק בתחום מניעת הזיהומים.

עדכון מקצועי
* מומלץ להתארגן ולשלוח יותר אנשי צוות להכשרה חוץ מוסדית.
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מחלקה סיעודית בית סביון,המעפיל ) ( 24666
ד.נ .חפר המעפיל
תאריך הבקרה20.05.2015 :
* תזונה:

תאריך16.06.2015 :
סימוכין500038547 :

97%

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 למטופל חדש  -תיעוד ברשומה התזונתית
התנהלות הטיפול התזונתי למטופל במצב תזונתי לא תקין  -תיעוד ומעקב
יישום והלימה
-

תיאור כללי:
המחלקה מקבלת את ארוחת הצהריים וסלטים לארוחת ערב מחברת קייטרינג.

כוח אדם:
דיאטנית וותיקה עובדת  12שעות חודשיות ,מגיעה  2-3בחודש לפי תיאום מראש.
הדיאטנית משתתפת בישיבות צוות רב מקצועיות.

החוזקים בעבודת התזונה:
ניהול כוח אדם
* דיאטנית מעורבת ובעלת השפעה במחלקה.

רשומות מחלקתיות
* הוכנו כרטיסיות שכוללות את ההנחיות האישיות להאכלת המטופלים.

הגשת ארוחות צהריים  -תצפית
* האווירה בחדר האוכל נעימה ומקדמת אכילה ,המזון הוגש בצורה אסטטית ומכובדת.

תחומים הטעונים תיקון ושיפור:
עמוד  11מתוך 26
רח' הרצל  ,91רמלה  72430ת.ד.
טלפון 08-9788604 :פקס 08-9788690 :דוא"לNOAH.OZ@LBM.HEALTH.GOV.IL :

לשכת בריאות מחוז מרכז

מחלקה סיעודית בית סביון,המעפיל ) ( 24666
ד.נ .חפר המעפיל
תאריך הבקרה20.05.2015 :

תאריך16.06.2015 :
סימוכין500038547 :

איכות ובטיחות המזון
* ביום הבקרה מד טמפרטורת המזון לא היה תקין.
* יש להשלים חישוב הרכב תזונתי של המתכונים בתפריט השבועי.

הערות לסיכום:
דיאטנית נותנת מענה מקצועי ומהיר ,נמשכת בדיקת שביעות רצון והפקת לקחים מן
הממצאים.
מסירות למטופלים ושיתוף הפעולה עם שאר הצוות מוביל לשמירה על ההשגים
המרשימים בתחום התזונה.

עמוד  12מתוך 26
רח' הרצל  ,91רמלה  72430ת.ד.
טלפון 08-9788604 :פקס 08-9788690 :דוא"לNOAH.OZ@LBM.HEALTH.GOV.IL :

לשכת בריאות מחוז מרכז

מחלקה סיעודית בית סביון,המעפיל ) ( 24666
ד.נ .חפר המעפיל
תאריך הבקרה20.05.2015 :
* פיזיותרפיה:

תאריך16.06.2015 :
סימוכין500038547 :

80%

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

כוח אדם:
הפיזיותרפיסטית הקבועה אשר עובדת במקום יצאה לחופשת לידה .ביום הבקרה נכחה
פיזיותרפיסטית מחליפה ,אשר כבר עבדה בעבר במקום והיא בעלת ידע וניסיון
בתחום הגריאטריה .הבקרה משקפת את התקופה בה עבדה הפיזיותרפיסטית הקבועה.

החוזקים בעבודת הפיזיותרפיה:
ארגון השרות
* קיים דו"ח טיפולים חודשי.
* הפיזיותרפיסטית המשיכה בשיתוף הצוות בקיום פרויקט "עידוד עצמאות" .עם חזרתה מחופשת הלידה ,מומלץ
לקיים פרויקט נוסף לקידום איכות הטיפול.

אבחון פיזיקלי
* האבחון הפיזיקלי ברשומת המטופל מלא ומפורט כנדרש.
* האבחון הפיזיקלי הראשוני מתבצע תוך  5ימים מקבלת המטופל.

טיפול פרטני
עמוד  13מתוך 26
רח' הרצל  ,91רמלה  72430ת.ד.
טלפון 08-9788604 :פקס 08-9788690 :דוא"לNOAH.OZ@LBM.HEALTH.GOV.IL :

לשכת בריאות מחוז מרכז

מחלקה סיעודית בית סביון,המעפיל ) ( 24666
ד.נ .חפר המעפיל
תאריך הבקרה20.05.2015 :

תאריך16.06.2015 :
סימוכין500038547 :

* כל דיירי המקום מקבלים טיפולי פיזיותרפיה ,תדירות טיפולים ממוצעת  1-2בשבוע.

טיפול בקבוצה
* טיפול בקבוצה מתקיים פעם בשבוע ,לקבוצה של ארבעה דיירים.

הדרכה ,השתלמות ותקשורת בין צוותית
* מתקיימת הדרכה פרטנית לעובד חדש.
* במרץ  2015התקיימה הדרכה מובנית לכל הצוות בנושא "חשיבות העמידה ,הליכה ושינויי תנוחה".
* הפיזיותרפיסטית משתתפת בישיבות צוות רב מקצועי .ובנוסף מתקיימות ישיבות בנושא "הגבלות תנועה".
* רשימות ההליכה במקום מלאות.
* הפיזיותרפיסטית השתתפה השנה בקורס מקצועי  -נוירואיפרה.

תחומים הטעונים תיקון ושיפור:
ארגון השרות
* כישורי מנהל/ת השרות אינם עומדים בדרישות הנוהל.

אבחון פיזיקלי
* בחלק מן התיקים ,מטרות הטיפול שנרשמו לא התאימו לדייר ,או שהיו מטרות טיפול כלליות ולא תיפקודיות.

מעקב פיזיקאלי ותיעוד הערכה תקופתית
* בחלק מן התיקים ,המעקב אינו שיקף את מצבו העדכני של הדייר ובנוסף היתה חסרה התייחסות לשינוי שנעשה
באביזרי הישיבה.

טכנולוגיה לישיבה וניידות
* הפיזיותרפיסט בעל הכשרה בנושא )קורס ,ימי עיון(  :לא
* קיים מחסור בציוד הולם לישיבה בטיחותית ואיכותית.
* בזמן הבקרה נמצאו מספר דיירים אשר צורת ישיבתם אינה תואמת את מצבם.
* בזמן הבקרה נצפו מספר כסאות גלגלים וציוד ישיבה אשר ניזקקים לתיקון ו/או החלפה.

תנאים פיזיים
* כיוון שחדר הפיזיותרפיה ממוקם מחוץ למבנה ואינו עונה על דרישות נוהל משרד הבריאות ,הפיזיותרפיסטית
נאלצת לקיים את מרבית טיפולי הפיזיותרפיה במיטות הדיירים ו/או ברחבי המחלקה.

ציוד טיפולי
עמוד  14מתוך 26
רח' הרצל  ,91רמלה  72430ת.ד.
טלפון 08-9788604 :פקס 08-9788690 :דוא"לNOAH.OZ@LBM.HEALTH.GOV.IL :

לשכת בריאות מחוז מרכז

מחלקה סיעודית בית סביון,המעפיל ) ( 24666
ד.נ .חפר המעפיל
תאריך הבקרה20.05.2015 :

תאריך16.06.2015 :
סימוכין500038547 :

* קיים חוסר של ציוד טיפולי הנדרש בנוהל.

עמוד  15מתוך 26
רח' הרצל  ,91רמלה  72430ת.ד.
טלפון 08-9788604 :פקס 08-9788690 :דוא"לNOAH.OZ@LBM.HEALTH.GOV.IL :

לשכת בריאות מחוז מרכז

מחלקה סיעודית בית סביון,המעפיל ) ( 24666
ד.נ .חפר המעפיל
תאריך הבקרה20.05.2015 :
* ריפוי בעיסוק:

תאריך16.06.2015 :
סימוכין500038547 :

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

כוח אדם:
מרפאה בעיסוק בעלת  16שנות ותק ,עובדת במוסד כחמש שנים ,אחת לשבועיים 5 -
שעות .סהכ'  10 -שעות חודשיות.
מדריכת תעסוקה חדשה החלה לעבוד במקום לפני כחצי שנה ,ארבעה בקרים בשבוע -
 14שעות שבועיות.

החוזקים בעבודת הריפוי בעיסוק:
הערכה בקבלת מטופל  -קבלת מטופל חדש ע"י מרפא/ה בעיסוק
* מתבצעות הערכות ראשוניות לכל דייר חדש כנדרש.

הערכת מעקב בקבלת מטופל
* מתבצעים מעקבים תקופתיים הכוללים מטרות טיפול עדכניות .רישום הרצף הטיפולי מוקפד.

ישום תכנית הטיפול
* המרפאה בעיסוק מטפלת טיפולים פרטנים מוטורים ותיפקודים.
* המרפאה בעיסוק מתאימה סדים ואביזרי עזר תיפקודים בהתאם לצורך.

עמוד  16מתוך 26
רח' הרצל  ,91רמלה  72430ת.ד.
טלפון 08-9788604 :פקס 08-9788690 :דוא"לNOAH.OZ@LBM.HEALTH.GOV.IL :

לשכת בריאות מחוז מרכז

מחלקה סיעודית בית סביון,המעפיל ) ( 24666
ד.נ .חפר המעפיל
תאריך הבקרה20.05.2015 :

תאריך16.06.2015 :
סימוכין500038547 :

הכרת מטופל חדש ע"י מדריכ/ת תעסוקה
* מדריכת התעסוקה מקיימת הכרות ראשונית עם כל דייר חדש כנדרש בנהלים.

פעילות בתעסוקה
* קיימת פעילות תעסוקתית מגוונת התואמת את צרכי המטופלים ויכולותיהם.
* הדיירים מופעלים שישה בקרים בשבוע  -בידי מדריכת התעסוקה וצוות המחלקה.

תנאים פיזיים וסביבה
* התעסוקה מתקיימת בחדר האוכל שהינו מואר ,מרווח ,מאובזר ומתאים לצורך הפעלה.
* בנוסף קיים חדר המשמש את מדריכות התעסוקה כחדר עבודה וכן משמש לצורך אחסון ציוד התעסוקה.
* במקומות ההפעלה קיימים לוחות התמצאות ,לוחות פעילות ,שעון ,וקישוט סביבתי ואקטואלי הכולל תצוגה של
עבודות המטופלים.
* המרפאה בעיסוק חולקת משרד עם הצוות הרב מקצועי.

ציוד ואביזרים
* קיים ציוד עשיר ,מגוון ומותאם להפעלה פרטנית וקבוצתית בתעסוקה.
* קיים ציוד טיפולי התואם לצרכי המרפאה בעיסוק.

הדרכה ותקשורת
* מתקיימות ישיבות צוות ריפוי בעיסוק ותעסוקה הכוללות הדרכה מובנת.
* המרפאה בעיסוק משתתפת באופן קבוע בישיבות הצוות הרב מקצועיות.
* היא שלובה בהדרכות הצוות הרב מקצועיות )חתש'( ומדריכה את המטפלים בהדרכות שוטפות בהתאם לצורך.

העשרה ונהלים
* המרפאה בעיסוק השתלמה בקורס מקצועי נוסף בשנה החולפת.
* במוסד מופעלים פרוייקטים רב מקצועיים מגוונים.

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

תחומים הטעונים תיקון ושיפור:
פעילות בתעסוקה
* מומלץ להרחיב את פעילות הדיירים גם לשעות אחר הצהריים.

עמוד  17מתוך 26
רח' הרצל  ,91רמלה  72430ת.ד.
טלפון 08-9788604 :פקס 08-9788690 :דוא"לNOAH.OZ@LBM.HEALTH.GOV.IL :

לשכת בריאות מחוז מרכז

מחלקה סיעודית בית סביון,המעפיל ) ( 24666
ד.נ .חפר המעפיל
תאריך הבקרה20.05.2015 :

תאריך16.06.2015 :
סימוכין500038547 :

ציוד ואביזרים
* יש להמשיך ולפתח את ערכות הנושא השבועי בתעסוקה.

העשרה ונהלים
* יש לאפשר למדריכת התעסוקה להשתלם בתחום עיסוק הדייר .מומלץ כי גם תצא לביקורים במוסדות דומים.

הערות לסיכום:
המחלקה מקרינה חום ונועם ביתי המלווים בצוות רב מקצועי מיומן ורגיש לצרכי
הדיירים.

עמוד  18מתוך 26
רח' הרצל  ,91רמלה  72430ת.ד.
טלפון 08-9788604 :פקס 08-9788690 :דוא"לNOAH.OZ@LBM.HEALTH.GOV.IL :

לשכת בריאות מחוז מרכז

מחלקה סיעודית בית סביון,המעפיל ) ( 24666
ד.נ .חפר המעפיל
תאריך הבקרה20.05.2015 :
* עבודה סוציאלית:

תאריך16.06.2015 :
סימוכין500038547 :

95%

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

כוח אדם:
במוסד עובדת עו"ס בעלת ותק וידע מקצועי נרחב .העו"ס עובדת  6ש"ש יום אחד
בשבוע .רשומת העו"ס ממוחשבת.

החוזקים בעבודת העבודה סוציאלית:
קבלת מטופל והסתגלות
* מבצעת את תהליך הקליטה ,המעקב וההסתגלות במקצועיות רבה.

תצפית חדרים ושטחים ציבוריים
* סביבת מטופל מטופחת )ציוד וביגוד אישי ,צביון אישי בחדרים(.
* השטחים הציבוריים והחדרים נקיים ומסודרים ,ניכרת בהם תחושה חמה ונעימה.
עמוד  19מתוך 26
רח' הרצל  ,91רמלה  72430ת.ד.
טלפון 08-9788604 :פקס 08-9788690 :דוא"לNOAH.OZ@LBM.HEALTH.GOV.IL :

לשכת בריאות מחוז מרכז

מחלקה סיעודית בית סביון,המעפיל ) ( 24666
ד.נ .חפר המעפיל
תאריך הבקרה20.05.2015 :

תאריך16.06.2015 :
סימוכין500038547 :

פעילות העו"ס בתחום הקבוצתי והקהילתי
* שותפה ומעורבת בפעילות התרבותית  -חברתית.
* קיימת פעילות התנדבותית לטובת הדיירים.
* מקיימת פעילות קבוצתית מותאמת לדיירים .מפגש מוזיקלי לקבוצה של דיירים דוברי רוסית ,קבוצת בישול
בשתוף דיאטנית ומדריכת תעסוקה .המפגשים מתועדים.

פעילות העו"ס בנושא "חוק זכויות החולה"
* יוזמת עפ"י צורך הערכה ודיון במינוי אפוטרופוס ,מטפלת בנושא על כל היבטיו.

פעילות העו"ס בתחום זקנים נפגעי התעמרות
* קיימת ועדה מוסדית המתכנסת באופן שוטף וסביב אירועים חריגים .ישיבות הועדה מתועדות ,ישנן המלצות
מקצועיות ומתנהל מעקב אחר יישום ההמלצות.

טיפול בניצולי שואה
* מתקיימת פעילות למיצוי זכויות הדיירים.

טיפול תומך במטופל ובמשפחה
* מטפלת בחולה הנוטה למות ,במשפחתו ובצוות עפ"י הנוהל.
* העו"ס מבקרת דיירים המאושפזים בבי"ח,ומשתתפת בלוויות/שבעה של דיירים .המעורבות הזו משמעותית לדייר
ולמשפחתו.

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.
* מתקיים דיון כוללני ומקיף על בסיס הגדרת בעיות וראייה גריאטרית בישיבות הצוות הרב מקצועי.
* העו"ס לוקחת חלק פעיל בישיבות הצוות הבכיר.

הבטחת תנאים לעבודת העובד/ת הסוציאלי/ת
* הנהלים זמינים ומוכרים.

ניהול מידע ומעקב  -רשומת מטופל
* מתקיים תיעוד מלא ומשקף של ההתערבות המקצועית בתחומים השונים.
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תחומים הטעונים תיקון ושיפור:
עבודת הצוות הרב מקצועי
* פרוטוקולי הישיבות הרב מקצועיות אינם משקפים תוכנית טיפול מקצועית של מרבית חברי הצוות .ההמלצות הן
לקוניות ואינן מותאמות לדייר.
* יש לבנות תוכנית טיפול מותאמת לדייר ע"י מרבית חברי הצוות ,ולעקוב אחר יישומה.

עמוד  21מתוך 26
רח' הרצל  ,91רמלה  72430ת.ד.
טלפון 08-9788604 :פקס 08-9788690 :דוא"לNOAH.OZ@LBM.HEALTH.GOV.IL :

לשכת בריאות מחוז מרכז

מחלקה סיעודית בית סביון,המעפיל ) ( 24666
ד.נ .חפר המעפיל
תאריך הבקרה20.05.2015 :
* רוקחות:

תאריך16.06.2015 :
סימוכין500038547 :

87%

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
-

תיאור כללי:
מחלקה אחת במוסד.
הרוקח מבצע את התערבות הרוקחית בתיקי המטופלים כנדרש.
יש לשפר את בקרת הרוקח במחלקה ואת יישום ממצאיה בשטח.
ישנה חשיבות רבה לשיתוף הפעולה ע"י צוות הסיעוד והנהלת המוסד.
יש לכייל את אוגר הטמפרטורה ,יש ליישם את נוהל  126במלואו.

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

שירות רוקחות מוסדיים  -רכש אספקה וביעור תרופות
* הזמנות מתבצעות ע"י הרוקח  :לא  -יש לגלות מעורבות בכל הנוגע לרכש.
* הוצאה לבלאי מבוצעת בהתאם להוראות  :לא  -יש לחתום על הסכם פינוי עם חברה מוסמכת.
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אחסון תרופות במחלקות אשפוז
* מיקום וגודל הולמים  :באופן חלקי  -מקום אחסון מאוד מוגבל .יש להוסיף/להחליף.
* הפרדה בין תכשירים שונים/חוזקים שונים  :לא  -נמצאו אמפ' בודיקורט בתוך אריזה של פליקסוטייד.
* התרופות מוחזקות באריזות המקוריות  :באופן חלקי  -נמצאו הרבה סטריפים ללא אריזה מקורית.
* המידע על אריזות מגש גזורות עדיין כולל :שם התכשיר ,חוזק ,מס' אצווה ,תאריך תפוגה  :לא  -אמוקסיקלב ללא
אצווה ללא תאריך תפוגה.
* סדר וניקיון כללי  :באופן חלקי  -כותשי כדורים לא נקיים .יש להחליפם.

אחסון תרופות בקרור במחלקות אשפוז
* הטמפ' בטווח הנדרש ומבוצע מעקב מתועד  :באופן חלקי  -אוגר לא מכוייל.

תרופות אישיות במחלקות אשפוז
* סימון תאריך פתיחה בתכשירים שנדרש  :באופן חלקי  -אינסולין ,בודיקורט ,תמיסת ריספונד ללא סימון.
* התכשיר בתוקף מיום הפתיחה  :לא  -משחת סילברול.
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נספח ג'
תקן מול מצבה  -כוח אדם מקצועי  -רפואה סיעוד ומקצועות הבריאות
ל 12 -מיטות ברישוי ול 15-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
1
3
9
10

1
3

1
1
1
1
10

תקן כוח אדם
נדרש מינימלי
ברוטו

כוח אדם בפועל
ברוטו

פער

פער באחוזים

6.92
5.43
0.00
5.43
5.25
4.80
6.60
2.40
0.33
2.40
1.33

9.36
5.70
0.00
5.70
5.92
6.60
6.60
3.32
0.39
3.32
2.16

2.44
0.27

35.29
5.02

0.27
0.67
1.80
0.00
0.92
0.06
0.92
0.83

5.02
12.89
37.50
0.00
38.33
18.48
38.33
62.50

חישוב התקן הוא בשעות שבועיות ולא באחוזי משרה .למקצועות,רופא/ה,פיזיותרפיסט/ית,מרפא/ה
בעיסוק,עובד/ת סוציאלי/ת,דיאטנ/ית,קלינאי/ת תקשורת.
אחיות = מעשיות  +מוסמכות.
רוקחות  -מתקיימת דרישה ליעוץ לפחות פעמיים בחודש.
שעות יעוץ ותקינה לחודש.
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נספח ג'
תקן מול מצבה  -כוח אדם מנהלי ומשקי
ל 12 -מיטות ברישוי ול 15-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

0.10

0.20

0.09

83.65

0.10
0.08
0.08
0.10
0.33
0.75
0.05
0.02
0.10

0.50
0.00
0.00
0.00
0.50
0.75
0.00
0.00
0.00

0.39
-0.08
-0.08
-0.10
0.17
0.00
-0.05
-0.02
-0.10

359.13
-100.00
-100.00
-100.00
51.51
0.00
-100.00
-100.00
-100.00

6
6

8

 6ספק מזון חיצוני  -חלקי.
 8חצרן/גנן שירות קנוי.
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נספח ד '
רמת איכות הטיפול
מתאריך 22.07.2014:
60.50

0.00:
ניקוד אחרון לפי בקרה אחרונה
ניקוד מותאם אחרון לפי בקרה אחרונה :
:לא
שיוך לפרוגרמה חדשה
זמן הרישוי טרם הבקרה הנוכחית  24:חודשים תאריך סיום הרשיון 01.06.2017 :
התאמת המחלקה לתשושי נפש לתנאי המכרז:לא רלוונטי
תאריך הבקרה 20.05.2015 :
התאמת המחלקה לתשושי נפש לתנאי המכרז לפי הבקרה הנוכחית  :לא רלוונטי

ניקוד

אמות מידה לרמת איכות הטיפול
סכום ציוני הבקרה

27.50

בריאות הסביבה

5.00

שיעור אחיות עם קורס על בסיסי בגריאטריה

3.00

שיעור אחיות עם תואר אקדמי

2.00

קורסים\עדכון ידע לצוות

2.00

חת"ש צוות בין  8-24שעות שנתיות

0.00

חת"ש צוות מעל  24שעות שנתיות

2.00

מומחיות רופא הבית

0.00

יועצים

0.00

נאמני נושא ועברו הכשרה כנדרש

0.00

הדרכה מרוכזת ב 2-תחומים לפחות

3.00

עיבוד נתונים בתחום  1לפחות

2.00

מנהל רפואי שהינו גריאטר

4.00

יש אישור למתן IV

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(

54.50
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