גירסה 00001:
תאריך ראשון הפצה לאינטרנט22.06.2017 :
תאריך אחרון הפצה לאינטרנט22.06.2017 :

דו"ח בקרה מיום 17.05.2017
במוסד :מחלקה סיעודית בית סביון,המעפיל

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

לשכת בריאות מחוז מרכז

תאריך18.06.2017 :

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

סימוכין500039470 :

ד"ר נכבד/ה,
הנדון :סיכום הבקרה ב"מחלקה סיעודית בית סביון,המעפיל" מיום 17.05.2017
מצ"ב דו"ח הבקרה שנערכה במוסדכם ,ביום .17.05.2017
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 גולדנשטיין לאוניד
גריאטר מחוז מרכז
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 עופרה חבקין ,רופאה מחוזית ,לשכת בריאות מרכז מחוז מרכז.
ד"ר אליעוז חפר ,רופא נפתי ,לשכת בריאות נפתית לשכת בריאות השרון.
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.
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לשכת בריאות מחוז מרכז

דו"ח הבקרה
תאריך18.06.2017 :
מחלקה סיעודית בית סביון,המעפיל ) ( 24666
ד.נ .חפר המעפיל
תאריך הבקרה17.05.2017 :

סימוכין500039470 :

.1

בתאריך  17.05.2017נערכה 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.

* 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:
במהלך הביקור במוסד נצפתה רמת תחזוקה ירודה ,הציוד ישן.
לבי"ח רישיון ל 12 -מיטות מהן:
סה"כ מיטות במח' סיעודיות:

12
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לשכת בריאות מחוז מרכז

תאריך18.06.2017 :

מחלקה סיעודית בית סביון,המעפיל ) ( 24666
ד.נ .חפר המעפיל
תאריך הבקרה17.05.2017 :

סימוכין500039470 :

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

מס'
מס'
Ýé
× çÜמיטות מאושפזים
Ô Þ
בפועל
 áÕÞÑÓברישוי
12
12
12
12

מס'
סיעודיים
12
12

מס'
תשושי
נפש
0

מס'
סיעודי
מורכב
0

בבי"ח
מס'
מס'
שיקומים תשושים כללי

0

סה"כ שהו במחלקות  12מאושפזים בפועל.
להלן תמהיל המאושפזים לפי הגורמים המממנים הבאים:
 5מטופלים במימון משרד הבריאות.
 7מטופלים במימון פרטי.
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0

0

לשכת בריאות מחוז מרכז

מחלקה סיעודית בית סביון,המעפיל ) ( 24666
ד.נ .חפר המעפיל
תאריך הבקרה17.05.2017 :

תאריך18.06.2017 :
סימוכין500039470 :

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

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

אישור כיבוי אש:
אישור כיבוי אש בתוקף עד תאריך.18.04.2018 :

רשיון :IV
לבי"ח 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 הבקרה17.05.2017 :

תאריך18.06.2017 :
סימוכין500039470 :

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

)(5
כ.טוב מאוד
87-93

רפואה
סיעוד

)(4
טוב
80-86
X

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

X

תזונה
X

פיזיותרפיה
ריפוי בעיסוק

X
X

עבודה סוציאלית
בריאות הסביבה
רוקחות

X

* -לא בוצעה בקרה בתחומים הבאים  :תזונה ,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 הבקרה17.05.2017 :

תאריך18.06.2017 :
סימוכין500039470 :

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

* רפואה80% :
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 קיימת מחלקה סיעודית אחת .בצמוד למחלקה קיים מבנה
ובו  4דירות של דיור מוגן.
למוסד מנהלת אדמיניסטרטיבית חדשה .החלה עבודתה לפני כחודש.

כוח אדם:
מנהלת רפואית -מומחית בגריאטריה ,מגיעה למוסד אחת ל 3 -חודשים ועל פי
הצורך.
עמוד  7מתוך 26
רח' הרצל  ,91רמלה  72430ת.ד.
טלפון 08-9788604 :פקס 08-9788690 :דוא"לNOAH.OZ@LBM.HEALTH.GOV.IL :
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מחלקה סיעודית בית סביון,המעפיל ) ( 24666
ד.נ .חפר המעפיל
תאריך הבקרה17.05.2017 :

תאריך18.06.2017 :
סימוכין500039470 :

רופאת בית -רופאה כללית.
לא מגיעים למוסד יועצים רפואיים אחרים ,במקרה הצורך המטופלים נשלחים לקופות
החולים.

החוזקים בעבודת הרפואה:
רופא בית
* הכרת המטופלים ובעיותיהם הרפואיות  :טובה

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

תחומים הטעונים תיקון ושיפור:
כללי
* קיימת תוכנה ממוחשבת לניהול התיק הרפואי והרב מקצועי ,אך ניכרת בעיה משמעותית בקצב העבודה של
התוכנה .במהלך הבקרה התוכנה נתקעה לזמן רב .על הנהלת המוסד לדאוג לתיקון הבעיה בהקדם.

עבודת המנהל הרפואי
* המנהלת הרפואית מגיעה למוסד באופן קבוע אחת ל 3 -חודשים  -התדירות אינה מספקת בהחלט.

איכות הרשומה בקבלה הרפואית של המטופל
* יש לבצע בדיקה רפואית לדייר חדש לא יואחר מ  24שעות משעת קבלתו .נוהל  1.2.1סעיף 4.3
* יש להקפיד על אנמנזה רפואית מלאה ומפורטת בקבלה הרפואית .יש להתייחס לסדר הכרונולוגי של האירועים
תוך התייחסות לתאריכים ,מקום האירוע ,פירוט האירוע.
* יש לכתוב את האנמנזה הרפואית בתחילת הקבלה הרפואית.
* יש לפרט את מצבו התפקודי של הדייר טרם שליחה לאשפוז לרבות יציאה הבייתה.
* בקבלה הרפואית יש לבנות תוכנית טיפול מפורטת  ,מותאמת לכל מטופל בנפרד.

מעקב רפואי שוטף
* בכל העברה לבי''ח כללי יש לתעד בהפניה את מצבו התפקודי של החולה ומצב עורו )גם אם אין פצעי לחץ והעור
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מחלקה סיעודית בית סביון,המעפיל ) ( 24666
ד.נ .חפר המעפיל
תאריך הבקרה17.05.2017 :

תאריך18.06.2017 :
סימוכין500039470 :

תקין( .יש לצרף דווח סיעודי עדכני) .נוהל  ,1.2.4סעיף ( 6.2.1

הוראות רפואיות והוראות למתן תרופות
* יש להימנע ממתן הוראות טלפוניות .אם החולה מוכר היטב לרופא והאבחנה ידועה מותר לשלוח הוראה כתובה.
במצב חירום הוראה בעל פה תינתן אך ורק על פי "חוזר מינהל הסיעוד מס'  - 117/16ניהול הטיפול התרופתי".
* יש להקפיד על תיעוד הנימוקים המקצועיים למתן תרופות להרגעה/שינה.
* במידה וחולה לא שקט ,צועק או בוכה יש לבצע בדיקה גופנית מלאה לפני מתן תרופה חדשה להרגעה /שינוי
במינון על מנת לשלול סיבות לאי שקט ) כאבים ,גירויים ,עצירות ,אצירת שתן וכו'( .יש לתעד את תוצאות הבדיקה
במעקב השוטף.

דו"ח אירוע חריג
* יש להקפיד ולעקוב אחרי יישום החלטות העולות בוועדה לניהול סיכונים ) הנושא נמצא לקוי בבקרה(.
* יש למלא דוח אירוע חריג לכל אירוע חריג במחלקות )גם לשריטה עצמית בפנים( ולא רק נפילות .יש להקפיד
לדווח למשפחה במקרה של אירוע חריג.

תיקי מטופלים שעזבו את המחלקה )כולל פטירות(
* מומלץ לקבל הדרכה ממחלקת התמיכה של תוכנה  PARADIGMAבנושא גישה לתיקי ארכיון.
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מחלקה סיעודית בית סביון,המעפיל ) ( 24666
ד.נ .חפר המעפיל
תאריך הבקרה17.05.2017 :
* טיפול סיעודי:

תאריך18.06.2017 :
סימוכין500039470 :

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:
לפני כחודש וחצי התחלפה האחות האחראית החלה לעבוד אחות אחראית הממלאת תפקיד
מנהלת הבית גם כן .לאחות ניסיון בתחום הגריאטריה בקהילה ובתחומים נוספים
בתחום הפליאטיבי והאונקולוגי מומלץ שהאחות תערוך תצפית במוסד /דות אחרים.
האחות עובדת בשיתוף פעולה פורה עם הצוות הרב מקצועי וביחד מקדמים את איכות
חיי הדיירים במקום.
בעת הבקרה ישבו הדיירים בחדר המרכזי והועסקו ע"י מדריכת התעסוקה.
הטיפול הסיעודי ניתן ברמה טובה.

עמוד  10מתוך 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 הבקרה17.05.2017 :

תאריך18.06.2017 :
סימוכין500039470 :

החוזקים בעבודת הטיפול סיעודי:
כללי
* האח/ות הראשי/ת בעלת ידע וניסיון מקצועי בתחום גריאטריה.
* הוכשרו נאמני נושא בשלושה תחומים :מניעת פצעים ,כאב וזיהומים.
* נערכו שתי הדרכות מרוכזות בתחומים :זיהומים ופצעים.
* קיימת תוכנית של שימור יכולות הדייר בחדר הרחצה יש פרוט יכולות והצוות מקפיד לשמר את היכולות.

עדכון מקצועי
* קיימים נאמני נושא ברמה מחלקתית וברמה מוסדית.
* מתקיימת פעילות חת"ש בהיקף רחב.

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

תחומים הטעונים תיקון ושיפור:
כללי
* בכל הפניה למיון יש לצרף דוח תפקודי עדכני.

מעקב סיעודי
* מעקב אחר הבעיות שזוהו והמשך טיפולן לוקה בחסר.

תרופות
* במתן הוראות טלפוניות יש לפעול על פי הנהלים.

הבטחת הסביבה
* רישום המסקנות בדוחות אירוע חריג הוא חלקי ואינו מספק.
* מומלץ לערוך ניתוח רוחבי של ארועים חריגים/נפילות ולהפיק לקחים ברמה המוסדית.
* בכל ארוע חריג יש למלא דוח ולידע את המשפחה.

תקשורת
* בכל ארוע חריג יש ליידע את כל חברי הצוות הסיעודי והרב מקצועי באמצעות תקשורת כתובה.

מניעת זיהומים
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 הבקרה17.05.2017 :

תאריך18.06.2017 :
סימוכין500039470 :

* יש לקיים תיעוד של חיסוני הצוות לדלקת כבד נגיפית מסוג  Bובדיקת מנטו מעודכנת.

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 הבקרה17.05.2017 :
* פיזיותרפיה:

תאריך18.06.2017 :
סימוכין500039470 :

83%

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:
לאחרונה נעשה שינוי מיבני במחלקה והוקצה מרחב טיפולי לשרותי הפיזיותרפיה.

כוח אדם:
לפני כחודשיים נעשה שינוי בכח האדם ופיזיותרפיסט חדש החל לעבוד במקום.
הפיזיותרפיסט החדש פעל רבות על מנת להכיר הדיירים ולארגן את השרות ,אך עקב
הזמן הקצר ,עדיין לא הספיק לעשות הכל ודוח בקרה זה התחשב בכך .בנוסף ,בחלק
מן הבקרה נבדקה עבודתה של הפיזיותרפיסטית הקודמת אשר עבדה במקום.

החוזקים בעבודת הפיזיותרפיה:
ארגון השרות
* הפיזיותרפיסט החדש מכיר את קובץ הנהלים של משרד הבריאות ומשתדל לעבוד על פיהם.
* הפיזיותרפיסט במקום חדש לכן עדיין לא התקיימו פרויקטים ,אך מתוכננים פרויקטים למניעת עצירות ושינויי
תנוחה .הפיזיותרפיסטית הקודמת השתתפה בפרויקט עצמאות ב.ADL

אבחון פיזיקלי
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 הבקרה17.05.2017 :

תאריך18.06.2017 :
סימוכין500039470 :

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

מעקב פיזיקאלי ותיעוד הערכה תקופתית
* רישום המעקב מתבצע בתדירות הנדרשת.
* עם תחילת עבודתו במקום ,עשה הפיזיותרפיסט מעקבים חוזרים לכל המטופלים עם מטרות טיפול בהתאם.

הדרכה ,השתלמות ותקשורת בין צוותית
* הפיזיותרפיסט משתתף בישיבות צוות רב מקצועי.
* הפיזיותרפיסטית הקודמת העבירה הדרכות פרטניות לצוות המטפל והדרכות מובנות לכל הצוות.

ציוד טיפולי
* לאחרונה הוקצה מרחב טיפולי קטן לשרותי הפיזיותרפיה וקיים ציוד טיפולי  ,APT :עמידון ,טילט ,הליכון
הידראולי US ,סולם ומראה .יש להשלים ציוד טיפולי כפי הנדרש בנוהל.

תחומים הטעונים תיקון ושיפור:
ארגון השרות
* על מנהל שרותי הפיזיותרפיה להיות בוגר קורס על בסיסי בגריאטריה ו/או קורס שווה ערך.
* תוכנית העבודה היומית אינה ברורה ואינה מותאמת לצרכי המטופלים.
* מומלץ שהפיזיותרפיסט יגיע יום אחד גם בשעות הבוקר.

אבחון פיזיקלי
* יש לקבוע לכל מטופל ,תוכנית טיפול ותדירות טיפול ברורה .בזמן הבקרה לא תמיד היה ניתן לדעת האם תוכנית
הטיפול המומלצת מתקיימת.

מעקב פיזיקאלי ותיעוד הערכה תקופתית
* בחלק מן התיקים שנבדקו אין רצף מעקבים למשל מעקב אחר תלונה על כאב ,פצע לחץ.

טכנולוגיה לישיבה וניידות
* בזמן הבקרה נצפו מספר דיירים שישבו על כסאות גלגלים חלודים ,מלוכלכים ,קרועים.

הדרכה ,השתלמות ותקשורת בין צוותית
* יש לאפשר לפיזיותרפיסט לצאת לקורסים בתחום הגריאטריה.

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 הבקרה17.05.2017 :

תאריך18.06.2017 :
סימוכין500039470 :

ציוד טיפולי
* יש להשלים ציוד טיפולי כפי 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 הבקרה17.05.2017 :
* ריפוי בעיסוק:

תאריך18.06.2017 :
סימוכין500039470 :

90%

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:
מחלקה סיעודית בבית קיבוצי השייך לרשת "עמל".

כוח אדם:
מרפאה בעיסוק בעלת  11שנות ותק עובדת במוסד כשנה וחצי ,שלושה בקרים בחודש -
 15שעות חודשיות.
מדריכת התעסוקה עובדת גם היא במוסד כשנה וחצי ,ארבעה בקרים בשבוע  18 -שעות
שבועיות.

החוזקים בעבודת הריפוי בעיסוק:
כוח אדם
* המוסד לאחר תחלופת כח אדם מנהלתית ורב מקצועית.
* בחודש אחרון הוגדל היקף משרתה של המרפאה בעיסוק .מדריכת התעסוקה הפחיתה יום עבודה שבועי )ללא
פגיעה בתקינה הנדרשת(.

עמוד  16מתוך 26
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לשכת בריאות מחוז מרכז

מחלקה סיעודית בית סביון,המעפיל ) ( 24666
ד.נ .חפר המעפיל
תאריך הבקרה17.05.2017 :

תאריך18.06.2017 :
סימוכין500039470 :

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

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

ישום תכנית הטיפול
* המרפאה בעיסוק התרכזה בהשלמת קבלות הדיירים והמעקבים התקופתיים ,בהכוונת מדריכת התעסוקה
להפעלה מותאמת של תמהיל הדיירים המשתנה ובהדרכת הצוות הרב מקצועי.
* המרפאה בעיסוק מפעילה קבוצה טיפולית )קוגנטיבית-חוויתית( חודשית .היא מקיימת התערבויות תפקודיות
ומתאימה סדים/גלילים בהתאם לצורך.

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

פעילות בתעסוקה
* הדיירים מופעלים שישה ימים בשבוע ,בשעות הבוקר ואחר הצהריים  -בידי מדריכת התעסוקה ,הצוות
הפרהרפואי וצוות המחלקה.
* הפעילות יצירתית ומגוונת ,מתאימה לרמתם התפקודית של הדיירים .הדיירים יוצאים לפעילות חוץ מחלקתית
)בגינת המוסד( באופן קבוע.
* נבנו ערכות הפעלה אישיות על מנת שצוות המחלקה יוכל להפעיל את הדיירים בשעות אחר הצהריים.

תנאים פיזיים וסביבה
* המרפאה בעיסוק ומדריכת התעסוקה חולקות חדר מרווח המשמש כמשרד ,מקום להכנה לפעילויות ולאחסון
הציוד הטיפולי והעיסוקי.
* הדיירים מופעלים בחדר האוכל הרחב והמואר .החלל המרכזי עטור בקישוט סביבתי ואקטואלי ,לוחות הפעילות
וההתמצאות חודשו והונגשו שפתית.

ציוד ואביזרים
* החל להרכש ציוד טיפולי לטיפול בריפוי בעיסוק ולצורך הפעלה יומיומית של הדיירים בתעסוקה.

הדרכה ותקשורת
* מתקיימות ישיבות צוות ריפוי בעיסוק ותעסוקה הכוללות הדרכה מובנית.
* נבנו נהלים פנימיים לשרות הריפוי בעיסוק והתעסוקה במוסד .טופס הדרכת עובד חדש נמצא בתהליך בנייה.
* המרפאה בעיסוק משתתפת באופן קבוע בישיבות הצוות הרב מקצועיות ומשקפת גם את תחום עיסוק הדייר.
עמוד  17מתוך 26
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לשכת בריאות מחוז מרכז

מחלקה סיעודית בית סביון,המעפיל ) ( 24666
ד.נ .חפר המעפיל
תאריך הבקרה17.05.2017 :

תאריך18.06.2017 :
סימוכין500039470 :

* המרפאה בעיסוק שלובה בהדרכות הצוות הרב מקצועי )החתש'( ומעבירה הדרכות שוטפות במחלקה.

העשרה ונהלים
* מדריכת התעסוקה השתתפה בכנס השנתי ויצאה ליום הדרכה אצל מדריכה בבית הקיבוצי הסמוך של הרשת.
* מתקיימים במוסד פרוייקטים רב מקצועיים רבים ומגוונים מתוך מחשבה על שימור יכולות הדיירים ,שיפור אייכות
חייהם והנגשה שפתית )הן לדיירים והן לצוות המטפל בהם(.

תחומים הטעונים תיקון ושיפור:
הערכה בקבלת מטופל  -קבלת מטופל חדש ע"י מרפא/ה בעיסוק
* במדגם שנבדק נמצאו חסרים בההערכות הסנסומוטורית והקוגנטיביות.
* חשוב לחדד את ההבדל בין מטרות הטיפול לטיפול המומלץ בריפוי בעיסוק.

ישום תכנית הטיפול
* יש להרחיב בהדרגה את מעגל הדיירים המטופלים פרטנית בריפוי בעיסוק.

הכרת מטופל חדש ע"י מדריכ/ת תעסוקה
* על רישומי התעסוקה )קבלות ,תוכניות טיפול ,מעקבים ,נושא( להרשם בהתאם להדרכה שניתנה ביום הבקרה.

תנאים פיזיים וסביבה
* חדר הריפוי בעיסוק אינו נגיש לדיירים -יש להנגישו על מנת לאפשר שימוש בחדר לצורך איבחון וטיפול בדיירים.
* מומלץ לעצב מחדש את לוח ההתמצאות המחלקתי כך שיהיה קל לקריאה עבור הדיירים.
* יש לוודא כי חדרי הדיירים יקרינו חום ואויירה ביתית.

ציוד ואביזרים
* לאחר איתור צרכי הדיירים ,יש לרכוש ציוד טיפולי ייעודי וציוד עזר תפקודי בהתאם להמלצות המרפאה בעיסוק.
* יש לחדש ,לבנות ולהעשיר את ערכות הנושא להפעלת הדיירים בתעסוקה.

העשרה ונהלים
* על המרפאה בעיסוק לצאת לימי עיון והשתלמויות מקצועיות בריפוי בעיסוק.
* על מדריכת התעסוקה להשתלם בתחום עיסוק הדייר .מומלץ כי תצא לקורס מדריכי תעסוקה בגריאטריה.

הערות לסיכום:
מערך צוות רב מקצועי חדש נבנה לאחרונה במוסד ,תחת הנהלה חדשה.
ניצני השינוי ושיתופי הפעולה הרוחביים ניכרים בטיפול ובהפעלת הדיירים.
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תאריך הבקרה17.05.2017 :
* עבודה סוציאלית:

תאריך18.06.2017 :
סימוכין500039470 :

81%

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

כוח אדם:
במוסד עובדת עו"ס מחליפה לעו"ס הקבועה שיצאה לחל"ד .העו"ס עובדת כ3 -
חודשים ,מכירה את הדיירים והצוות הותיק מאז המילוי מקום הקודם במוסד .עובדת
פעם אחת בשבוע  4שעות .לעו"ס חדר משותף עם שאר חברי הצוות הרב מקצועי .
רשומת העו"ס ממוחשבת.

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

פעילות מקצועית של העובד הסוציאלי
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* העו"ס שותפה לפרוייקט מוסיקה מעוררת חיים  -בה מתאימים לכל דייר מוסיקה אישית עפ"י העדפותיו.
* בשל שינויים בצוות המוסד ,הקדישה העו"ס חלק מזמנה לסיוע ולגיבוש הצוות החדש.

תצפית חדרים ושטחים ציבוריים
* סביבת מטופל מטופחת )ציוד וביגוד אישי ,צביון אישי בחדרים(.
* הדיירים יוצאים לפעילות בחצר המוסד באופן שוטף ורציף )כפוף למזג האויר( .ראוי להערכה.

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

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

טיפול תומך במטופל ובמשפחה
* צוות המוסד משתתף בלוויות של דיירים שנפטרו  .הפעילות חשובה לבני המשפחות.

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 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
* התקינה תואמת את דרישות הנוהל.

ניהול מידע ומעקב  -רשומת מטופל
* מתקיים תיעוד מלא ומשקף של ההתערבות המקצועית בתחומים השונים.

תחומים הטעונים תיקון ושיפור:
כוח אדם
* יש לשלוח את העו"ס לביקורים במוסדות דומים ע"מ ללמוד למידת עמיתים ולהחשף למגוון שיטות עבודה בנושא.

פעילות העו"ס בתחום הקבוצתי והקהילתי
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* יש לפעול להרחבת מעגל המתנדבים ממגוון גילאים ,למגוון פעיליות -חד פעמיות ,רציפות וכד'.
* לא מתקיימת פעילות קבוצתית לדיירים .מתוכננת פעילות בתחום החושים .יש להתחיל פעילות זו בהקדם.

פעילות העו"ס בנושא "חוק זכויות החולה"
* נמצא מיעוט של אמצעי הפרדה במוסד .יש לוודא שיש מספיק אמצעי הפרדה ע"מ לשמור על כבוד החולה
ופרטיותו.

פעילות העו"ס בתחום זקנים נפגעי התעמרות
* יש להרחיב את המעקב אחר אירועים במוסד שעולה מהם חשד להתעמרות ,יש לדון באירועים אלו ולהסיק
מסקנות ולבדוק את מידת יישום ההמלצות.

טיפול תומך במטופל ובמשפחה
* הועדה לטיפול פליאטבי אינה פועלת באופן מלא ורציף .יש לקדם את פעילות הועדה כנדרש.

עבודת הצוות הרב מקצועי
* יש לקיים ישיבות צוות בכיר באופן שוטף ,לדון בהם על בעיות כלליות ,פרויקטים משותפים וכד'.יש לתעד את
הישיבות .

ניהול מידע ומעקב  -רשומת מטופל
* יש לשפר את המעקב אחר אירועים חריגים עם דיירים -לתעד את הארוע ,ואת ההתפתחויות בעקבותיו.

שביעות רצון משפחות
* יש לעדכן את המשפחות בכל אירוע חריג עם הדייר .

הערות לסיכום:
העו"ס במוסד הינה מקצועית ורגישה לדיירים  .בשל חילופי הצוות והזמן הקצר בו
היא עובדת -חלק מתכני העבודה טרם יושמו .עם התייצבות הצוות היא תוכל
להתפנות ולקדם את כל תחומי העשיה .בהצלחה!!
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* רוקחות:

תאריך18.06.2017 :
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87%

הבקרה בתחום הרוקחות כללה את הנושאים הבאים:
כללי
כוח אדם
 פעילות הרוקח/ת במוסד חדר שירותי רוקחות במוסדרכש 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
-

תיאור כללי:
מוסד ובו מחלקה אחת

כוח אדם:
במקום מועסק רוקח עפ"י תקן השעות הנדרש.

תחומים הטעונים תיקון ושיפור:
פעילות הרוקח/ת במוסד
* במוסד לא עבד רוקח מאז חודש ינואר ועד לאחרונה.

שירות רוקחות מוסדיים  -רכש אספקה וביעור תרופות
* אין לרכוש ולא להשתמש במוצרים לא רפואיים לחיטוי .במוסד נמצא אלכוהול לא רפואי.

אחסון תרופות במחלקות אשפוז
* יש לנהל ולבצע מעקב על תוקפם של התכשירים.
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מחלקה סיעודית בית סביון,המעפיל ) ( 24666
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תאריך הבקרה17.05.2017 :

תאריך18.06.2017 :
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* יש לבצע רישום טמפ' בכל משמרת.

אחסון תרופות בקרור במחלקות אשפוז
* יש לבצע פריקה יומיומית של נתוני האוגר.
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נספח ג'
תקן מול מצבה  -כוח אדם מקצועי  -רפואה סיעוד ומקצועות הבריאות
ל 12 -מיטות ברישוי ול 12-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
5.96
0.00
5.96
4.80
4.40
7.68
4.12
1.00
3.30
4.48

2.44
0.53

35.29
9.77

0.53
-0.44
-0.40
1.08
1.72
0.67
0.90
3.15

9.77
-8.55
-8.33
16.47
71.66
204.54
37.50
237.50

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 12-מיטות בפועל

מנהל/ת
אדמיניסטרטיבי
אב בית/מנהל משק
עובד/ת אחזקה
מחסנאי
טבח/ית ראשי/ת
עובד/ת מטבח
עובד/ת ניקיון
משגיח כשרות
חצרן/גנן
מזכירה

8

תקן כוח אדם
נדרש מינימלי
ברוטו

כוח אדם בפועל
ברוטו

פער

פער באחוזים

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
0.08
0.08
0.00
0.50
1.00
0.00
0.00
0.20

0.39
-0.00
-0.00
-0.10
0.17
0.25
-0.05
-0.02
0.09

359.13
-3.03
-3.03
-100.00
51.51
33.33
-100.00
-100.00
83.65

 8חצרן/גנן שירות קנוי.
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נספח ד '
רמת איכות הטיפול
 0.00:מתאריך 20.05.2015:
ניקוד אחרון לפי בקרה אחרונה
69.50
ניקוד מותאם אחרון לפי בקרה אחרונה :
שיוך לפרוגרמה חדשה על פי הצהרת המוסד :
זמן הרישוי טרם הבקרה הנוכחית  15:חודשים תאריך סיום הרשיון 01.06.2017 :
התאמת המחלקה לתשושי נפש לתנאי המכרז:לא רלוונטי
תאריך הבקרה 17.05.2017 :
התאמת המחלקה לתשושי נפש לתנאי המכרז לפי הבקרה הנוכחית  :לא רלוונטי

ניקוד

אמות מידה לרמת איכות הטיפול
סכום ציוני הבקרה

21.00

בריאות הסביבה

5.00

שיעור אחיות עם קורס על בסיסי בגריאטריה

0.00

שיעור אחיות עם תואר אקדמי

2.00

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

0.00

יועצים

0.00

נאמני נושא ועברו הכשרה כנדרש

3.00

הדרכה מרוכזת ב 2-תחומים לפחות

3.00

עיבוד נתונים בתחום  1לפחות

2.00

מנהל רפואי שהינו גריאטר

0.00

יש אישור למתן IV

2.00

רישום ע"פ נוהל IV

0.00

רישום ע"פ נוהל  + IVנוכחות אחות מוסמכת בכל משמרת

0.00

רשומה רפואית ממוחשבת לכל המקצועות

2.00

תקשורת רפואית ממוחשבת לכל המקצועות

2.00

סה"כ )ללא משך רישוי(

48.00
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