גירסה 00001:
תאריך ראשון הפצה לאינטרנט09.06.2016 :
תאריך אחרון הפצה לאינטרנט09.06.2016 :

דו"ח בקרה מיום 17.04.2016
במוסד :מחלקה סיעודית בית גיל ים
בישוב :גליל ים ,מחוז תל-אביב

הדו"ח נכתב ע"י
צוות בקרה גריאטרי מחוזי ,מחוז תל-אביב

לשכת בריאות מחוז תל-אביב

תאריך09.06.2016 :

לכבוד
ד"ר סילצקי אלכסנדר
מנהל/ת רפואי/ת
מחלקה סיעודית בית גיל ים )קוד מוסד (24670
קיבוץ גליל ים
גליל ים 46905

סימוכין500039030 :

ד"ר נכבד/ה,
הנדון :סיכום הבקרה ב"מחלקה סיעודית בית גיל ים" מיום 17.04.2016
מצ"ב דו"ח הבקרה שנערכה במוסדכם ,ביום .17.04.2016
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 ,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.
בברכה,
ד"ר פורת כץ בת שבע
גריאטרית מחוז תל-אביב
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 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 רבקה שפר ,רופאה מחוזית ,לשכת בריאות תל אביב מחוז תל-אביב.
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.

עמוד 2
רח' הארבעה  ,12תל אביב  -יפו  61203ת.ד.
טלפון 03-5634808 :פקס 03-5611532 :דוא"לDINA.ISRAELI@TELAVIV.HEALTH.GOV.IL :

לשכת בריאות מחוז תל-אביב

דו"ח הבקרה
תאריך09.06.2016 :
מחלקה סיעודית בית גיל ים ) ( 24670
קיבוץ גליל ים גליל ים
תאריך הבקרה17.04.2016 :

סימוכין500039030 :

.1

בתאריך  17.04.2016נערכה בקרה לפני חידוש רישוי ,בבי"ח הגריאטרי ,ע"י צוות מחוז תל-אביב .הבקרה
היתה "בקרת פתע".

.2

במהלך הבקרה נבחנו הטיפול הרפואי ,הסיעודי ,מקצועות הבריאות וכן השירותים האחרים הניתנים
למטופלים המאושפזים בבית  -החולים.

.3

המנהל/ת הרפואי/ת  :ד"ר סילצקי אלכסנדר מ.ר.34262.

להלן הרכב הצוות ותחום בקרתו:
.4
ד"ר סרבו לאה ,רופא אחראי בקרה  -מחוז ת"א.
* רפואה
* טיפול סיעודי

-

גברת אוקלדק מאיה ,מרכזת תחום בקרה.

* תזונה

-

גברת פרילינג טל ,מרכזת תחום בקרה.

* פיזיותרפיה

-

גברת איינשטין חביב ניצה ,מרכזת תחום בקרה.

* ריפוי בעיסוק

-

גברת בן מובחר יעל ,מרכזת תחום בקרה.

* עבודה סוציאלית

-

גברת ננסי קרפ עפארי ,מרכזת תחום בקרה.

* בריאות הסביבה

-

גברת זברסקי אנה ,מרכזת תחום בקרה.

* רוקחות

-

גברת קרמר חגית ,מרכזת תחום בקרה.

כללי:
המחלקה הסיעודית בקיבוץ גליל ים הוקמה בשנת  .1999למחלקה רישוי ל 18-מיטות.
מדובר במחלקה מטופחת באווירה כפרית וביתית המוקפת גינה.
ביום הבקרה נמצאים במוסד  15חולים .אין חולים עם פצעי לחץ .אין חולים עם
פג 2 .חולים עם זונדות.
המוסד היה בהפסקת אשפוז משנת  2013בגלל מצב של עודף חולים שירד בהדרגה
ובגלל העדר אישור תברואי .למוסד אין אישור כיבוי אש תקף .המוסד נמצא
בשיפוצים .יש להודיע ללשכת הבריאות על סיום השיפוצים.
לבי"ח רישיון ל 18 -מיטות מהן:
סה"כ מיטות במח' סיעודיות:

18

עמוד 3
רח' הארבעה  ,12תל אביב  -יפו  61203ת.ד.
טלפון 03-5634808 :פקס 03-5611532 :דוא"לDINA.ISRAELI@TELAVIV.HEALTH.GOV.IL :

לשכת בריאות מחוז תל-אביב

תאריך09.06.2016 :

מחלקה סיעודית בית גיל ים ) ( 24670
קיבוץ גליל ים גליל ים
תאריך הבקרה17.04.2016 :

סימוכין500039030 :

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
18
15
18

מס'
סיעודיים
15
15

מס'
תשושי
נפש
0

מס'
סיעודי
מורכב
0

בבי"ח
מס'
מס'
שיקומים תשושים כללי

0

סה"כ שהו במחלקות  15מאושפזים בפועל.
להלן תמהיל המאושפזים לפי הגורמים המממנים הבאים:
 1מטופלים במימון משרד הבריאות.
 14מטופלים במימון פרטי.

עמוד 4
רח' הארבעה  ,12תל אביב  -יפו  61203ת.ד.
טלפון 03-5634808 :פקס 03-5611532 :דוא"לDINA.ISRAELI@TELAVIV.HEALTH.GOV.IL :

0

0

לשכת בריאות מחוז תל-אביב

מחלקה סיעודית בית גיל ים ) ( 24670
קיבוץ גליל ים גליל ים
תאריך הבקרה17.04.2016 :

תאריך09.06.2016 :
סימוכין500039030 :

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

אישור כיבוי אש:
אין אישור כיבוי אש.
פג תוקף אישור כיבוי האש בתאריך.17.06.2015 :
לא מתקיימים תהליכים לקבלת אישור כיבוי אש.

רשיון :IV
לבי"ח אין הרשאה למתן טיפול למחלות חריפות )טיפול תוך ורידי( למטופלים השוהים בו באופן קבוע.

נקודות נוספות לציון:
למוסד אין אישור כיבוי אש מאז יוני  .2015לדברי מנהל המוסד אין אפשרות לקבל
עד תום השיפוצים .כמו כן למוסד אין אישור תברואי.
יש להודיע ללשכת הבריאות על המצאות עגלת החייאה עם כל הציוד הנדרש.
מצ"ב נספח א'  -טבלה הכוללת הערכות צוות הבקרה ,נספח ב' בו פירוט ממצאי הבקרה ,נספח ג' -פירוט כ"א.

עמוד 5
רח' הארבעה  ,12תל אביב  -יפו  61203ת.ד.
טלפון 03-5634808 :פקס 03-5611532 :דוא"לDINA.ISRAELI@TELAVIV.HEALTH.GOV.IL :

לשכת בריאות מחוז תל-אביב

מחלקה סיעודית בית גיל ים ) ( 24670
קיבוץ גליל ים גליל ים
תאריך הבקרה17.04.2016 :

תאריך09.06.2016 :
סימוכין500039030 :
נספח א'

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

)(5
כ.טוב מאוד
87-93

רפואה

)(4
טוב
80-86
X

סיעוד

X

תזונה

X
X

פיזיותרפיה
ריפוי בעיסוק
עבודה סוציאלית

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

)(1
נכשל
0-65

X
X

בריאות הסביבה

X

רוקחות

X

עמוד 6
רח' הארבעה  ,12תל אביב  -יפו  61203ת.ד.
טלפון 03-5634808 :פקס 03-5611532 :דוא"לDINA.ISRAELI@TELAVIV.HEALTH.GOV.IL :

לשכת בריאות מחוז תל-אביב

מחלקה סיעודית בית גיל ים ) ( 24670
קיבוץ גליל ים גליל ים
תאריך הבקרה17.04.2016 :

תאריך09.06.2016 :
סימוכין500039030 :

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:
יש לציין כי התיק הרפואי במוסד עדיין לא ממוחשב

כוח אדם:
המנהל הרפואי במוסד מומחה בגריאטריה .כמו כן מועסק במוסד רופא נוסף ,מומחה
בשיקום.
רופא א.א.ג בודק את כל החולים פעם בשנה.
שאר הייעוצים מתבצעים בקופ"ח לפי הצורך

החוזקים בעבודת הרפואה:
כוח אדם
* המנהל הרפואי במוסד הינו מומחה בגריאטריה
עמוד 7
רח' הארבעה  ,12תל אביב  -יפו  61203ת.ד.
טלפון 03-5634808 :פקס 03-5611532 :דוא"לDINA.ISRAELI@TELAVIV.HEALTH.GOV.IL :

לשכת בריאות מחוז תל-אביב

מחלקה סיעודית בית גיל ים ) ( 24670
קיבוץ גליל ים גליל ים
תאריך הבקרה17.04.2016 :

תאריך09.06.2016 :
סימוכין500039030 :

תחומים הטעונים תיקון ושיפור:
עבודת המנהל הרפואי
* יש לפעול בכוננות על פי הנוהל .יש לשלוח הוראות בפקס ולא לתת הוראות טלפוניות בע"פ .נוהל רפואה 1.1.2
* יש לשפר את נושא החת"ש
* יש לפרט את הדיון בהחלטה על הגבלה פיזית

קשר עם משפחות
* יש לבצע דיון על מצבי סוף חיים וקבלת הנחיות מקדימות

מעקב רפואי שוטף
* יש לשפר מעקב אחר מצב פצע לחץ ולתאר תמיד דרגה וקוטר
* יש לעדכן אבחנות כגון POLYPHARMACY
* נמצאה מטופלת עם חשד לסקביאס .אין פרוט על המשך המעקב הרפואי
* יש לשפר נושא הפניות לבי"ח .חולה הופנתה לבי"ח ע"י אחות .לא נמצא מכתב הפניה.יש לפעול על פי הנוהל

הוראות רפואיות והוראות למתן תרופות
* יש לשפר נושא עדכון תרופות חודשי בחתימת רופא ואחות
* נמצאה מטופלת שמקבלת אבילק ללא אבחנה של עצירות

פעילות צוות רב מקצועי במחלקה
* כאשר בישיבות צוות עולה בעיה כגון דכאון אצל מטופל ,או כל בעיה אחרת ,יש להתייחס לבעיה בתכנית הטיפול
ולעקוב

דו"ח אירוע חריג
* בכל מקרה של קרע בעור יש לדווח על ארוע חריג
* יש להעביר כל מקרה של חבלה ממקור לא ידוע לועדת אלימות.
* נמצא כי מטופלת קיבלה קומדין במינון גבוה ללא הוראת רופא .דווח כארוע חריג ללא שם המטופלת.

רפואה מונעת ורפואה פליאטיבית
* יש לוודא מתן חיסונים לעובדים

עמוד 8
רח' הארבעה  ,12תל אביב  -יפו  61203ת.ד.
טלפון 03-5634808 :פקס 03-5611532 :דוא"לDINA.ISRAELI@TELAVIV.HEALTH.GOV.IL :

לשכת בריאות מחוז תל-אביב

מחלקה סיעודית בית גיל ים ) ( 24670
קיבוץ גליל ים גליל ים
תאריך הבקרה17.04.2016 :
* טיפול סיעודי:

תאריך09.06.2016 :
סימוכין500039030 :

81%

הבקרה בתחום הטיפול סיעודי כללה את הנושאים הבאים:
כללי
כוח אדם
אומדן סיעודי ורישום אנמנזה
תכנית טיפול בקבלה לאשפוז
מעקב 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:
ביום הבקרה במחלקה הסיעודית  15מטופלים סיעודיים .שניים מהם עם זונדה ,אין
מטופלים עם פג ,אין פצעי לחץ ,אך יש מספר מטופלים עם קרעי עור .לא ידוע על
מטופלים נשאי חיידקים עמידים.
המטופלים נמצאים מחוץ למיטות ,משתתפים בהפעלה מחלקתית .נראים ניננוחים.
האוירה במקום חמה וביתית.
חדרי המטופלים מצולמים במצלמות במעגל סגור .המסך נמצא בתחנת אחות חשוף
וגלוי לעיני כל העובדים והמבקרים .הדבר נוגד את שמירת הפרטיות וצנעת הפרט.
הרשומה הרפואית אינה ממוחשבת.
לא נמצאה עגלת החיאה עם כל הציוד הנדרש.
עמוד 9
רח' הארבעה  ,12תל אביב  -יפו  61203ת.ד.
טלפון 03-5634808 :פקס 03-5611532 :דוא"לDINA.ISRAELI@TELAVIV.HEALTH.GOV.IL :

לשכת בריאות מחוז תל-אביב

מחלקה סיעודית בית גיל ים ) ( 24670
קיבוץ גליל ים גליל ים
תאריך הבקרה17.04.2016 :

תאריך09.06.2016 :
סימוכין500039030 :

המוסד נמצא בשיפוצים.

כוח אדם:
האחות האחראית בתפקידה שש שנים .בעלת ניסיון וידע בתחום .לומדת לתואר שני.
מתוך  8אחיות  4מוסמכות 2 ,בעלות תואר אקדמי .האחות האחראית הינה נאמנת
פצעים ,עם הכשרה נדרשת .מתוך  9כוחות עזר  5מהגרי עבודה .דוברי עברית
בסיסית .טרם הוחל טיפול בנושא חיסוני עובדים.

החוזקים בעבודת הטיפול סיעודי:
כוח אדם
* האח/ות הראשי/ת בעלת ידע וניסיון מקצועי בתחום גריאטריה.

עדכון מקצועי
* קיימים נאמני נושא ברמה מחלקתית וברמה מוסדית.

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

תחומים הטעונים תיקון ושיפור:
כללי
* יש לשמור בתיק המטופל הפניה לבי"ח חתומה ע"י השולח.

כוח אדם
* יש לוודא כי מספר העובדים בקרב כוחות העזר עם קשיי שפה לא יעלה על .10%

אומדן סיעודי ורישום אנמנזה
* אומדן בקבלה בסיסי ביותר.
* אין התייחסות מספקת למצב מנטאלי רגשי של המטופל.
* יש לבצע אומדן התנהגותי.

תכנית טיפול בקבלה לאשפוז
* יש לעדכן את תוכנית הטיפול בהתאם למצבו של המטופל.
עמוד 10
רח' הארבעה  ,12תל אביב  -יפו  61203ת.ד.
טלפון 03-5634808 :פקס 03-5611532 :דוא"לDINA.ISRAELI@TELAVIV.HEALTH.GOV.IL :
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מעקב סיעודי
* מעקב אחר הבעיות שזוהו והמשך טיפולן לוקה בחסר.

תרופות
* יש להודיע ללשכת הבריאות על המצאות עגלת החיאה עם כל הציוד הנדרש.
* יש להקפיד על ביצוע עדכון תרופות חודשי כנדרש בנוהל.

הבטחת הסביבה
* רישום המסקנות בדוחות אירוע חריג הוא חלקי ואינו מספק.
* בכל מקרה של חבלה ממקור לא ידוע יש לקיים ועדת אלימות.
* יש למלא דוח אירוע חריג בכל מקרה רלוונטי ,כגון קרע עור.

תקשורת
* בתוכנית הטיפול יש להתייחס להיבטים הקשורים לבעיות התנהגות ותקשורת בחולים הרלוונטים.
* יש להקפיד על קיום ישיבות צוות מחלקתי כנדרש על פי נוהל.
* יש להקפיד על רישום פרוטוקול של ישיבות צוות מחלקתיות כולל נוכחים ותאריך.
* יש להקפיד שישיבות צוות רב מקצועי תתקיימנה כנדרש על פי הנוהל.
* יש להקפיד על שימוש במחברות קשר להעברת מידע בין הצוותים השונים.
* בהעדר רופא במחלקה יש לפעול בהתאם לנוהל בנושא קבלת הוראות רפואיות.

הזנה והאכלה
* יש לשמור את כל תוספי המזון על עגלת התרופות ולהקפיד על חלוקתם ע"י אחיות בלבד.
* יש לבנות נוהל פנימי לאומדן פה  ,להטמיעו בקרב האחיות ולבצע כנדרש.

הפרשות
* יש לבנות תוכנית לשימור שליטה על סוגרים למטופלים הרלוונטיים.
* יש לבנות נוהל פנימי לביצוע חוקן ,להטמיעו בקרב האחיות ולפעול בהתאם.

שמירת שלמות העור
* יש להקפיד על ביצוע אומדן כף רגל סוכרתית כנדרש בנוהל.

תנועתיות ותנוחה
* יש להקפיד להתאים גובה השולחנות לכיסאות הגלגלים על מנת לשפר את היכולות התיפקודיות של המטופלים
בזמן תעסוקה ואכילה.
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* יש לקיים דיון ראשוני עם אנשי הצוות הרלוונטי בכל מקרה של ביצוע הגבלה פיזית ,להודיע לבן
משפחה/אפוטרופוס ולתעד.

עדכון מקצועי
* יש לאפשר השתתפות אנשי צוות בימי עיון והשתלמויות מקצועיות בגריאטריה ,גם מחוץ למוסד.
* בקלסר חת"ש יש לשמור את תקציר ההרצאה שניתנה.
* בתוכנית חת"ש יש להעלות את מספר הנוכחים בקרב האחיות ,הצוות הרב מקצועי וכוחות העזר.

הדרכה והערכת הצוות
* יש לקיים אוריינטציה לעובד חדש לפי תכנית מובנת ,להחתים את המודרך על התוכנית.

טיפול בכאב
* יש לאמוד ולתעד את השפעת הטיפול התרופתי לאחר מתן טיפול נוגד כאב ,באותו כלי מדידה בו בוצעה הערכה
ראשונית.
* יש לערוך אומדן כאב בתדירות המותאמת למצבם של מטופלים הסובלים מכאב.

מניעת זיהומים
* יש להתחיל בדחיפות תהליך תיעוד חיסוני כל העובדים כנדרש בנוהל משרד הבריאות.

זכויות החולה
* יש לשמור על פרטיות המטופלים ולהעביר את המסך למקום אחר.

עמוד 12
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85%

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:
הבית הסיעודי מנהל מטבח מבשל במטבח המחלקה הסיעודית.
המטבח הנ"ל מנוהל על ידי אם הבית והיא גם אחראית על רכש המזון.
במטבח המבשל יש מבשלת שהיא עובדת מטבח קבועה.

כוח אדם:
נערכו שינויים בכח האדם בבית הסיעודי ,ולפני כ 10-חודשים נקלטה דיאטנית
חדשה.
הדיאטנית לא נכחה בבקרה והושלמו פרטים בהמשך.

החוזקים בעבודת התזונה:
כללי
* הדיאטנית יוצרת קשרי עבודה יפים בינה ובין הצוות הרב מקצועי.

הגשת ארוחות צהריים  -תצפית
* המזון מוגש למטופלים באופן אישי תוך היכרות עימם ועם העדפותיהם והאווירה בחדר האוכל נעימה ,ביתית,
ומקדמת אכילה.

תחומים הטעונים תיקון ושיפור:
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כללי
* יש להכין הנחיות לשמירת מזון לשלושה ימים למספר המטופלים הנמצאים במחלקה כחלק מיישום נוהל 5.0.3
"מערך מזון" נספח  500-10שעת חירום ולהקפיד על מלאי זה.

איכות ובטיחות המזון
* על חישוב התפריט להתבסס על אסופת מתכונים שעל פיה מכינים בפועל את המזון.
* יש לבנות נהלי עבודה משותפים לדיאטנית ולאנשי הצוות השותפים למערך הטיפול במזון.
* יש לתעד את כל תהליכי העבודה עם המטבח/מערך המזון.
* לא נמצאו דוגמאות מזון ממנות המזון הטחון ולא נמצאו דוגמאות מזון מארוחות הבוקר והערב .יש להשאיר
דוגמאות מזון במשך  72שעות מכל המאכלים שהוכנו או בושלו במוסד בכל הארוחות.
* יש למדוד טמפרטורות מזון גם בארוחות הערב ובמנות המזון הטחון בכל הארוחות.
* יש להכין אסופת מתכונים מחושבת של כל פרטי המזון המוגשים במחלקה הסיעודית.
* יש לערוך הדרכה על נוהל " 5.0.3מערך מזון" לצוות העובדים במטבח המחלקה הסיעודית ולעוסקים במערך
המזון בבית הסיעודי.

בדיקת התפריט השבועי  -רישום מול יישום
* מרקם רך ודייסתי :יש לרשום תחליף פרי להגשה או לטחינה במקום מנת פרי שאינה מתאימה למתקשים בלעיסה
או בליעה )לדוגמא :פירות הדר(.
* יש לציין בתפריט השבועי את כל פרטי המזון לטחינה.
* יש לציין בתפריט השבועי את שמות הרטבים בהם מוגשות המנות השונות.
* נמצאה התאמה לא מלאה בין המזון שהוגש לבין הרשום בתפריט ביום הבקרה וביום וביומים לפני יום הבקרה.
יש להקפיד על הגשת המנות באופן הבישול המצויין בתפריט ,על מנת לשמור על מגוון המרקמים המוגשים.

רשומות מחלקתיות
* על הדיאטנית לקיים הדרכות לצוותים השונים ולהיות שותפה להדרכות חת"ש)חינוך תוך שירות( לצוות הרב
מקצועי המועברות בבית הסיעודי.
* לא נמצא תפריט עדכני תלוי במחלקה הסיעודית.
* יש לסכם את מספר המטופלים האוכלים כל מרקם בטבלת רישום מקבלי דיאטות מחלקתית ובטופס הזמנת מנות
מזון מחלקתית.
* יש לעדכן את ההנחיות למתן העשרות מזון הנמצא במחלקה.
* יש להכין הנחיות מדוייקות להכנת המזון הניתן במסגרת תכנית לטיפול בעצירות)ולא רק למנה אחת( .בנוסף ,יש
להכניס מידע על קבלת מזון זה בגיליון התזונתי של המטופל.
* יש לעדכן את ההנחיות להכנת המזון הטחון.
* יש להתאים את ההנחיות להכנת מנות הבשר הרכות למספר המטופלים האוכלים מזון רך.
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* יש להתאים את ההנחיות להכנת הדייסה למספר המטופלים האוכלים מנה זו במחלקה.

הגשת ארוחות צהריים  -תצפית
* אין להגיש מנות קינוח בכלים חד פעמיים.
* יש להקפיד על מתן  2מנות פרי ביום לכל מטופל .מנות קינוח נוספות)גלידה לדוגמא( יינתנו בנוסף לכך.
* על הדיאטנית לבחון בצוות רב מקצועי את אופן האכילה של מטופלים הישובים בזמן האכילה עם שולחניות.

התנהלות הטיפול התזונתי מטופל חדש  -תיעוד ברשומה התזונתית
* יש להקפיד על מתן מולטי וויטמין יעודי למטופל חדש.

הערות לסיכום:
בבקרה זו נמצאו חלק מהארות שנמצאו בקרה קודמת ועדיין לא תוקנו .רוב ההארות
קשורות למערך המזון .על הדיאטנית לטפל בשנמצא ולבנות את מערך המזון כנדרש
בנהלי האגף לגריאטריה .הטיפול התזונתי במטופלים מנוהל על ידי הדיאטנית
בצורה מקצועית תוך הכרות עם המטופלים וצרכיהם התזונתיים.

עמוד 15
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82%

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:
המקום נמצא בתהליך של שיפוץ .מספר הדיירים ירד )נכון ליום הבקרה  15דיירים
במחלקה( ובעקבות כך גם מספר המטפלים ירד והופחתו שעות הפיזיותרפיה.
נבנה חדר פיזיותרפיה חדש  -גדול יותר מהקודם ,אך עדיין קטן מהנדרש )30
מ"ר( .נכון ליום הבקרה החדר עדיין לא מוכן ועבודת הפיזיותרפיסטיות ממשיכה
בחדר הישן הקטן.

כוח אדם:
שתי פיזיותרפיסטיות וותיקות ומנוסות נותנות שרות למטופלים שלושה ימים בשבוע
)מהם אחר הצהריים אחת לשבועיים(  -סה"כ  14ש"ש נטו.

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

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

ארגון השרות
* דרכי תקשורת תוך צוותית מובנים בכתב  :יש
* קיים רישום מרוכז של הטיפולים הניתנים מידי יום.

מעקב פיזיקאלי ותיעוד הערכה תקופתית
* רישום המעקב מתבצע בתדירות הנדרשת.

טכנולוגיה לישיבה וניידות
* הפיזיותרפיסט מעורב בהחלטות על שימוש באמצעי הגבלה  :מתקיים
* מעורבות של פיזיותרפיסט/ית בהמלצה/הזמנה של ציוד  :קיימת
* הפיזיותרפיסט בעל הכשרה בנושא )קורס ,ימי עיון(  :כן
* השימוש באביזרים נלווים לכסא גלגלים מבטיח ישיבה מותאמת לצרכי המטופל.
* קיים מגוון כיסאות גלגלים המותאם לצרכי המטופלים.

הדרכה ,השתלמות ותקשורת בין צוותית
* השתתפות פיזיותרפיסט בישיבות צוות )רב תחומי(  :מתקיימת
* נמצא תיעוד לקיומה של הדרכה מובנית לכל הצוות.

תנאים פיזיים
* חדר פיזיותרפיה נגיש לכיסאות גלגלים  :כן

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

תחומים הטעונים תיקון ושיפור:
אבחון פיזיקלי
* יש להקפיד על רישום מטרות ספציפיות ,תפקודיות ,מדידות וראליות בסיום הערכה ראשונה/חוזרת ולהגביר את
השימוש בכלי הערכה ומדידה במקרים המתאימים.

טיפול בקבוצה
* יש לקיים טיפולי פיזיותרפיה בקבוצה כנדרש וכפי שדובר בבקרה.

עמוד 17
רח' הארבעה  ,12תל אביב  -יפו  61203ת.ד.
טלפון 03-5634808 :פקס 03-5611532 :דוא"לDINA.ISRAELI@TELAVIV.HEALTH.GOV.IL :

לשכת בריאות מחוז תל-אביב

מחלקה סיעודית בית גיל ים ) ( 24670
קיבוץ גליל ים גליל ים
תאריך הבקרה17.04.2016 :

תאריך09.06.2016 :
סימוכין500039030 :

מעקב פיזיקאלי ותיעוד הערכה תקופתית
* יש להקפיד על ביצוע ותיעוד הערכה תקופתית ראשונה עד חודש מהקבלה ,לאחר הסתגלות המטופל למקום
החדש.

הדרכה ,השתלמות ותקשורת בין צוותית
* בטבלת הליכות יומיות במחלקה יש להוסיף את מרחק ההליכה.
* על הפיזיותרפיסטיות לצאת לימי עיון והשתלמויות בנושאים הרלוונטיים לעבודה השוטפת ,כולל השלמת כל חמש
החטיבות בקורס העל בסיסי בגריאטריה על ידי מנהלת השרות.

עמוד 18
רח' הארבעה  ,12תל אביב  -יפו  61203ת.ד.
טלפון 03-5634808 :פקס 03-5611532 :דוא"לDINA.ISRAELI@TELAVIV.HEALTH.GOV.IL :

לשכת בריאות מחוז תל-אביב

מחלקה סיעודית בית גיל ים ) ( 24670
קיבוץ גליל ים גליל ים
תאריך הבקרה17.04.2016 :
* ריפוי בעיסוק:

תאריך09.06.2016 :
סימוכין500039030 :

89%

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:
בקרת פתע התקיימה ללא נוכחות המרפאה בעיסוק ,השלמת המידע נעשתה בשיחה
טלפונית עימה.

כוח אדם:
המרפאה בעיסוק עובדת יומיים בשבוע 10 ,שעות שבועיות.
מדריכת התעסוקה עובדת חמישה ימים בשבוע בשעות הבוקר ,סה"כ  30שעות שבועיות.
קיימת תעסוקה גם בשעות אחה"צ בעזרת מפעילים חיצוניים ,באחריות אם הבית.

החוזקים בעבודת הריפוי בעיסוק:
הערכה בקבלת מטופל  -קבלת מטופל חדש ע"י מרפא/ה בעיסוק
* המרפא/ה בעיסוק מבצע/ת הערכה ראשונית לכל מטופל חדש כנדרש בנהלים.

הערכת מעקב בקבלת מטופל
* מתבצעות הערכות חוזרות לכלל המטופלים כנדרש בנהלים.

ישום תכנית הטיפול
עמוד 19
רח' הארבעה  ,12תל אביב  -יפו  61203ת.ד.
טלפון 03-5634808 :פקס 03-5611532 :דוא"לDINA.ISRAELI@TELAVIV.HEALTH.GOV.IL :

לשכת בריאות מחוז תל-אביב

מחלקה סיעודית בית גיל ים ) ( 24670
קיבוץ גליל ים גליל ים
תאריך הבקרה17.04.2016 :

תאריך09.06.2016 :
סימוכין500039030 :

* טיפולים פרטניים מתבצעים עם מספר דיירים.

הכרת מטופל חדש ע"י מדריכ/ת תעסוקה
* מדריכת התעסוקה מקיימת היכרות ראשונית עם כל המטופלים ,כנדרש על פי הנהלים.

פעילות בתעסוקה
* קיימת פעילות תעסוקתית מגוונת התואמת את צרכי המטופלים ויכולותיהם.
* הפעילויות מותאמות גם למטופלים בעלי יכולות מועטות.
* מתקיימת הפעלה קבוצתית מידי יום כנדרש.

תנאים פיזיים וסביבה
* התעסוקה מתקיימת בחדר ייעודי להפעלה .החדר מרווח ,מואר ,מאובזר ומתאים לצורך הפעלה.
* בכניסה למחלקה אזור מקורה לשהיה בחוץ ,לפעילות גינון וכד' כשמזג האויר מתאים.
* ישנו חדר עבודה משותף לרופא לעובדת הסוציאלית ולמרפאה בעיסוק.
* לוחות פעילות והתמצאות קיימים וכן קישוט יפה ומכבד.

ציוד ואביזרים
* קיים ציוד עשיר ,מגוון ומותאם להפעלה פרטנית וקבוצתית בתעסוקה.
* מחשב נייד משדרג את פעילות התעסוקה.
* ציוד ריפוי בעיסוק  -חלקי.

הדרכה ותקשורת
* המרפא/ה בעיסוק משתתפ/ת באופן קבוע בישיבות הצוות הרב מקצועי .עדות לכך קיימת ברישומים.
* המרפאה בעיסוק ומדריכת התעסוקה מקיימות ישיבות צוות.

העשרה ונהלים
* הצוות יוצא לימי עיון
* הדיירים נוסעים לטיולים פעם או פעמיים בשנה ולעיתים יש ארועים שוברי שגרה .יש תכנון לפרויקטים נוספים.

תחומים הטעונים תיקון ושיפור:
הערכה בקבלת מטופל  -קבלת מטופל חדש ע"י מרפא/ה בעיסוק
* הערכה ראשונית צריכה להתבצע תוך שבועיים מיום קבלת דייר חדש .נוהל פנימי לא יכול להיות בניגוד לנוהלי
משרד הבריאות.

עמוד 20
רח' הארבעה  ,12תל אביב  -יפו  61203ת.ד.
טלפון 03-5634808 :פקס 03-5611532 :דוא"לDINA.ISRAELI@TELAVIV.HEALTH.GOV.IL :

לשכת בריאות מחוז תל-אביב

מחלקה סיעודית בית גיל ים ) ( 24670
קיבוץ גליל ים גליל ים
תאריך הבקרה17.04.2016 :

תאריך09.06.2016 :
סימוכין500039030 :

הערכת מעקב בקבלת מטופל
* מעקב חצי שנתי צריך לכלול בניית תוכנית טיפול מעודכנת ,מפורטת ,מדידה וישימה.

ישום תכנית הטיפול
* התיעוד בתיקי הדיירים צריך לשקף רצף טיפולי.

תנאים פיזיים וסביבה
* חשוב לדאוג לכך שחדר ריפוי בעיסוק יעמוד לרשות המרפאה בעיסוק בזמנים קבועים כדי שתוכל לבצע בו
הערכות וטיפולים.

ציוד ואביזרים
* ציוד שעדיין חסר וחשוב לרכוש  -ערכת הערכה ,מכשיר טאבלט ומכשירים להשמעת מוסיקה באופן פרטני.

הדרכה ותקשורת
* תוכנית חת"ש מיועדת לכלל הצוות ,חשוב שכל אנשי הצוות ישתתפו בהדרכות של אנשי הצוות האחרים.
* מומלץ מאד שמנהלת השירות תשתתף בקורסים על בסיסיים בגריאטריה.

הערות לסיכום:
צוות יציב ומקצועי עושה עבודה טובה לרווחת הדיירים.
כשהשיפוץ יסתיים ,חדר עבודה וציוד שירכש יקדמו את שירות ריפוי בעיסוק
ותעסוקה עוד צעד קדימה.

עמוד 21
רח' הארבעה  ,12תל אביב  -יפו  61203ת.ד.
טלפון 03-5634808 :פקס 03-5611532 :דוא"לDINA.ISRAELI@TELAVIV.HEALTH.GOV.IL :

לשכת בריאות מחוז תל-אביב

מחלקה סיעודית בית גיל ים ) ( 24670
קיבוץ גליל ים גליל ים
תאריך הבקרה17.04.2016 :
* עבודה סוציאלית:

תאריך09.06.2016 :
סימוכין500039030 :

79%

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 שואהטיפול 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
-

תיאור כללי:
חדרי המטופלים נמצאו מסודרים ורובם עם אמצעים לשמירה על הפרטיות .המטופלים
נראים טוב ,לבושים בביגוד אישי ,נקי ,מסודר ומותאם לעונה .השטחים הציבוריים
כוללים חדר אוכל ,סלון ,מרפסת וכניסה/חצר מקורה לנוחות האורחים .יש
לציין לחיוב את האווירה הנעימה וביתית במוסד.

כוח אדם:
העו"ס בעלת תואר ראשון בעבודה סוציאלית ,עברה הכשרה בבריאות הנפש ושיקום
בקהילה .השתלמה בקורס "רווחה נפשית בזקנה" ו"הנחיות קבוצות" .וותק מקצועי
של  16שנים ,וותק במוסד  7וחצי שנה .עובדת  2ימים בשבוע 11,ש"ש יום ג'
 14:30עד  20:00ויום ו'  8:30עד  .14:00העו"ס פנויה להיפגש עם משפחות לפי
עמוד 22
רח' הארבעה  ,12תל אביב  -יפו  61203ת.ד.
טלפון 03-5634808 :פקס 03-5611532 :דוא"לDINA.ISRAELI@TELAVIV.HEALTH.GOV.IL :

לשכת בריאות מחוז תל-אביב

מחלקה סיעודית בית גיל ים ) ( 24670
קיבוץ גליל ים גליל ים
תאריך הבקרה17.04.2016 :

תאריך09.06.2016 :
סימוכין500039030 :

הצורך בתיאום מראש.

החוזקים בעבודת העבודה סוציאלית:
כללי
* פועלות מצלמות בחדרי המטופלים.

שביעות רצון המטופל
* שביעות רצון גבוהה מיחס הצוות ומתן מענה לצרכים ולרצונות האישיים.

פעילות העו"ס בתחום הקבוצתי והקהילתי
* העו"ס מקיים פעילות קבוצתית עם מטופלים  :כן
* מתקיימת פעילות קבוצתית בנושא אקטואליה ומשחקי מילים פעם בשבוע.

פעילות העו"ס בנושא "חוק זכויות החולה"
* פעילות העו"ס להעלאת מודעות הצוות לזכויות המטופל  :כן
* תתקיים הדרכה לצוות בנושא חוק זכויות החולה בתאריך 5.2.15

תחומים הטעונים תיקון ושיפור:
כללי
* על המוסד לקבוע נהלים פנימיים לעניין הצפייה במוניטורים ,יוגדר באילו מצבים מבוצעת צפייה ,מי יכול צפות ומי
האחראי לנושא .המוניטור נמצא במיקום ציבורי והצפי בו אינו שומר על צנעת הפרט של המטופלים ובניגוד לחוק
זכויות החולה.
* יש להעביר את מיקום המוניטור לאזור סוגר ושהצפייה תהיה אפשרית רק לאנשי הצוות המיועדים לכך.

קבלת מטופל והסתגלות
* יש לשפר את ההתערבות והתיעוד של מטופלים ומשפחותיהם בנושא קבלה והסתגלות .יש להקפיד על השלמת
מידע ותיעוד בטופס גיליון קבלה ומעקב וטופס רשום סוציאלי .

תצפית חדרים ושטחים ציבוריים
* המוסד נמצא בשיפוצים ,המרפסת לא בשימוש.

פעילות העו"ס בתחום הקבוצתי והקהילתי
* לא קיימת פעילות קבוצתית עם משפחות .יש לחדש את הנושא על בסיס צרכים ותחומי עניין משותפים.
עמוד 23
רח' הארבעה  ,12תל אביב  -יפו  61203ת.ד.
טלפון 03-5634808 :פקס 03-5611532 :דוא"לDINA.ISRAELI@TELAVIV.HEALTH.GOV.IL :

לשכת בריאות מחוז תל-אביב

מחלקה סיעודית בית גיל ים ) ( 24670
קיבוץ גליל ים גליל ים
תאריך הבקרה17.04.2016 :

תאריך09.06.2016 :
סימוכין500039030 :

* יש לפעול לפיתוח הקשר עם הקהילה ופעילות מתנדבים במחלקה.

פעילות העו"ס בתחום זקנים נפגעי התעמרות
* יש לשפר את פרוטוקולים של הועדה כולל :בדיקת האירוע  ,תשאל ,החלטות ,מסקנות ומעקב על החלטות
מהישיבה הקודמת .חסר התייחסות בתוק המטופל .יש לדואג לעברת מידע ומעקב טיפולית לתיק הסוציאלי.

עבודת הצוות הרב מקצועי
* מתקיימות ישיבות צוות רב מקצועי בהתאם לנוהל )תדירות ,מעקב,נוכחות צוות(  :חלקי
* בחלק מהפרוטוקולים חסרה התייחסות מפורטת להחלטות מהישיבה הקודמת וליישומן.
* מתקיים רישום ישיבות צוות רב מקצועיות בהתאם לנוהל )פרוטוקול רישום בתיק המטופל ותיק ריכוז פרוטוקולים(
 :חלקי
* יש להקפיד על הימצאות עתק של פרוטוקול ישיבות צוות הרב מקצועי בתוק המטופל.
* התקיימה הדרכה לצוות במסגרת הת"ש בנושא מניעת התעללות בתאריך  .13.10.15נמצאו חתימות
המשתתפים אך לא נמצא סיכום/תקציר .
* העו"ס משולבת בהת"ש  2016בתאריכים  20.2.16ו .19.10.16לפי דברי העו"ס לא בוצע הדרכה בתאריך
.20.2.16

הבטחת תנאים לעבודת העובד/ת הסוציאלי/ת
* לעו"ס יש משרד משותף עם הרופא ומרפאה בעיסוק .יש לאפשר לעו"ס סביבת עבודה הנדרשת לקיום עבודתה.
ביום הבקרה התיקים הסוציאליים היו בארון ללא מנעול.
* המוסד אינו ממוחשב.

ניהול מידע ומעקב  -רשומת מטופל
* ברוב התיקים הסוציאליים נמצא חוסר בתיעוד תקופתי של מעל לחצי שנה.
* התיעוד לוקה בחסר בנושאים רבים .יש לתעד התערבות מקצועית בנושאים כמו פגישות ,שיחות ואירועים
משמעותיים עם הדיירים ובני משפחותיהם.
* יש לרכז מידע עבור מטופלים ,כולל מעקב על נושאים שונים בתיק הסוציאלי.
* לפי דברי העו"ס התיקים הסוציאליים לא היו נגישים אליה עקב שיפוצים שנערכו במוסד.

הערות לסיכום:
העו"ס מכירה את המטופלים ופועלת למילוי לצרכיהם אך בחצי שנה האחרונה חלק
מעבודתה אינו מתועד ולא מספק את הדרישה בנוהל .למרות העשייה בעבודה
סוציאלית הדבר אינו בא לידי ביטוי ברישומים ובתיעוד במסגרת התערבות
טיפולית.
עמוד 24
רח' הארבעה  ,12תל אביב  -יפו  61203ת.ד.
טלפון 03-5634808 :פקס 03-5611532 :דוא"לDINA.ISRAELI@TELAVIV.HEALTH.GOV.IL :

לשכת בריאות מחוז תל-אביב

מחלקה סיעודית בית גיל ים ) ( 24670
קיבוץ גליל ים גליל ים
תאריך הבקרה17.04.2016 :

תאריך09.06.2016 :
סימוכין500039030 :

הבקרה נערכה ללא נוכחות העובדת הסוציאלית .הבקרה נעשתה על סמך
התיקים/ניירת ושיחה טלפונית עם העו"ס.

עמוד 25
רח' הארבעה  ,12תל אביב  -יפו  61203ת.ד.
טלפון 03-5634808 :פקס 03-5611532 :דוא"לDINA.ISRAELI@TELAVIV.HEALTH.GOV.IL :

לשכת בריאות מחוז תל-אביב

מחלקה סיעודית בית גיל ים ) ( 24670
קיבוץ גליל ים גליל ים
תאריך הבקרה17.04.2016 :
* בריאות הסביבה:

תאריך09.06.2016 :
סימוכין500039030 :

60%

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 חרוםמזון למחלקות ,חלוקתו וחדר אוכל
אספקת
ו"רישיון היצרן" של ספקי מזון
 רישיונות עסקקבלתמזון ומוצריו ,אחסונו והעברתו
 -הכנת מזון ,בישול,עמדות עבודה ומדורים במטבח

תיאור כללי:
 מרבית הליקויים מביקורתנו הקודמת )מכתבנו בסימוכין( נמצאו אישור כיבוי אש למוסד פג תוקף.שתוכנית עדכנית של המחלקה כולל מטבח מבשל טרם נמסרה למחלקתנו לאישור.
 טרם קיבלנו תשובה למכתבנו מ 21.3.2016 -עם הערות לתוכנית אדריכלות שלהמוסד שבנדון.
 המוסד קיבל אישור מחלקה  2סיעודית ל 26-דיירים ,בעת הביקורת נמצאו בה 15דיירים.
 במוסד פועל מטבח מבשל המייצר עד  40מנות ביום והוא אינו עונה לדרישותמטבח מוסדי.

החוזקים בעבודת הבריאות הסביבה:
עמוד 26
רח' הארבעה  ,12תל אביב  -יפו  61203ת.ד.
טלפון 03-5634808 :פקס 03-5611532 :דוא"לDINA.ISRAELI@TELAVIV.HEALTH.GOV.IL :

לשכת בריאות מחוז תל-אביב

מחלקה סיעודית בית גיל ים ) ( 24670
קיבוץ גליל ים גליל ים
תאריך הבקרה17.04.2016 :

תאריך09.06.2016 :
סימוכין500039030 :

תשתית ,חדרי האשפוז ,תחזוקת מחלקה ורווחת המטופל  -ניקיון ותחזוקה שוטפת
* רמת הסדר והניקיון בחדרים  -תקינה.
* רמת הציוד האישי בחדרים הנבדקים תקינה.

הכנת המזון ובישול  -מטבח/ים  -מצב כללי
* רמת הניקיון תקינה.

תחומים הטעונים תיקון ושיפור:
מערכות אספקת מים קרים וחמים  -אספקת מיי שתיה
* יש למסור למשרדנו תוכניות מים קרים וחמים של המוסד.
* במוסד לא מתבצעת בקרת רמת כלור במי שתייה.
* לא הוצגו דוחות הפעולות המתקנות ותוצאות הדיגום החוזר לאחר קבלת תוצאות חורגות של דיגום על פי הנדרש
במכתבינו מ.6/9/15 ,27/8/15 -

מערכות אספקת מים קרים וחמים  -מים חמים ומקלחות
* מערכות המים החמים לא מתוחזקת על פי הדרישות למניעת ליגיונלה  ,אין מעקב על טמפרטורת המים החמים,
אין ניקוז יומי מתחתית האוגרים ולא מתבצע טיפול שנתי שלהם )ניקוי וחיטוי (.
* חסר דיגום לבדיקת ליגיונלה במים חמים וקרים -סידור לקוי.
* חסר תיעוד ניקוי וחיטוי ראשי מקלחות לפחות פעם ב 3-חודשים.
* במוסד טרם הותקנו אביזרים לוויסות טמפרטורת המים החמים בהתאם לדרישות ! הטמפרטורה שנמדדה בחדר
של אחד הדיירים עמדה על  40מעלות לעומת  55כנדרש.

מערכות אספקת מים קרים וחמים  -הגנת רשת מי שתיה
* מרכך המים וכן צינור גמיש מחוברים ישירות לקו מי השתיה ולא דרך חכ"כ.
* חסר אישור בדיקה שנתית של החכ"כ בחיבור כיבוי אש.

מערכות סילוק שפכים
* מערכת הביוב של המטבח לא מחוברת למפריד שומן.

איסוף פסולת ופינויה
* אשפה רגילה מפנים לאתר אשפה קיבוצי ,שינוע בתוך רכב של המוסד.
* חסר פח לריכוז פסולת זיהומית .פסולת זיהומית מפנים למרפאה של הקיבוץ ללא תיעוד הפינוי -סידור לקוי.

תחזוקת המחלקות  -חדרי כלים וכביסה
עמוד 27
רח' הארבעה  ,12תל אביב  -יפו  61203ת.ד.
טלפון 03-5634808 :פקס 03-5611532 :דוא"לDINA.ISRAELI@TELAVIV.HEALTH.GOV.IL :

לשכת בריאות מחוז תל-אביב

מחלקה סיעודית בית גיל ים ) ( 24670
קיבוץ גליל ים גליל ים
תאריך הבקרה17.04.2016 :

תאריך09.06.2016 :
סימוכין500039030 :

* בחלק של המחלקה הנמצא בשיפוץ הוצגו חדרים לריכוז כביסה מלוכלכת ,מחסן כביסה נקייה .בין החדרים ישנו
מעבר ללא דלת שאינו מאפשר הפרדה מוחלטת בין כביסה נקייה וכביסה המלוכלכת של המחלקה.
* לא הוצג איפה יהיה חדר הכלים של המחלקה.

מכבסה וכביסה
* המוסד משורת ע"י מכבסה חיצונית הנמצאת בקיבוץ  ,טרם נמסר רישיון העסק של המכבסה.
* שקים עם כביסה נקייה שמגיעים מהמכבסה מגיעים ברכב 'רב תכליתי' ללא הגנה מספקת.

הדברה
* מתבצעות פעולות הדברה במקום לפי קריאות ,אך חסר הסכם חודשי עם חברה.

חדרי טיפולים למקצועות הבריאות/פיזיותרפיה
* חדר פיזיותרפיה נמצא בתהליכי בנייה.

אספקת מזון למחלקות וחלוקתו  -קבלת המזון במחלקה
* הגשת מזון לדיירים :
* מנות מזון מרוסק נשמרו לא בתוך גסטרונומים אלא על המכסים ולכן טמפרטורת המזון שנמדדה בתוך בלנדר
בשרי עמדה על  56מעלות לעומת  65כנדרש.

הכנת המזון ובישול  -קבלת מזון במוסד ומחסן מזון
* רכישת מוצרי המזון ) כולל מוצרי בשר ומזון מן החי ( בניגוד לאישורנו מבצעים ממרכול של הקיבוץ ,ברכב של
המוסד ) שמשמש לכל המטרות(,
* מוצרי מזון מן החי שרוכשים בסופר מוקפאים במוסד לשימוש עתידי ,סידור פסול לחלוטין ,הערה חוזרת ! נמצאו
והושמדו אריזות הודו טחון מ ,28/3/16-חזה עוף  ,10/04/16כבד עוף  ,28/03/2016 -עוף קפוא עם תאריך
אחרון לשיווק ב21/03/2016-
* חדר קירור :
* נשמרים ירקות גולמיים ,ביצים ,מזון מוכן ) סלטים( ,הפשרת בשר ,מוצרי חלב.
* מאחסנים מוצרים בתוך ארגז פלסטיק מכוסה עובש  ,סידור פסול!
* המשקוף אינו נקי.
* על קופסאות עם מקפא שמכינים במקום חסר תאריך בישול.
* במקפיא גומיות האיטום אינן נקיות.
* במקום מבשלים מזון בשבת.
* מקרר עם מזון פרטי :
* על המזון לא מסומנים שמות דיירים ותאריכי הכנסתו.
עמוד 28
רח' הארבעה  ,12תל אביב  -יפו  61203ת.ד.
טלפון 03-5634808 :פקס 03-5611532 :דוא"לDINA.ISRAELI@TELAVIV.HEALTH.GOV.IL :

לשכת בריאות מחוז תל-אביב

מחלקה סיעודית בית גיל ים ) ( 24670
קיבוץ גליל ים גליל ים
תאריך הבקרה17.04.2016 :

תאריך09.06.2016 :
סימוכין500039030 :

* נדרש להוציא אותו מהשטח של המטבח כדי למנוע כניסת זרים .
* מחסן מוצרים יבשים משותף גם לכלי היגיינה ,מדפים הוגבהו באמצעות לבנים ,סידור פסול.
* לא מתבצעת בקרה יומית של טמפרטורת המזון כנדרש ,פעם בשבוע נבדק רק מזון חם של הצהריים .

הכנת המזון ובישול  -מתקני הובלת מזון למחלקות
* לא מקפידים להפעיל עגלת חימום לפני העברת מזון מוכן חם לתוכה.
* חסר פיתרון לשמירת מזון קר בקירור ,טמפרטורת הסלט שנמדדה עמדה על  20מעלות לעומת  +5כנדרש.

הכנת המזון ובישול  -עובדי מטבח/מבשלים
* בכל המטבח יש רק סבוניה אחת.

הכנת המזון ובישול  -מטבח/ים  -מצב כללי
* פח האשפה ללא מכסה.
* המטבח אינו ניתן להפרדה מוחלטת ,ישנו דלפק פתוח לחדר אוכל ובזמן הטיגון.

הכנת המזון ובישול  -עמדות העבודה ומדורים במטבח
* במטבח אין תזרים נכון לתהליכי העבודה  -בעבר המוסד נדרש להגיש תוכנית חדשה שטרם הוגשה.
* אין הקפדה על נהלי העבודה :
* הפשרת מוצרים מן החי מבצעים במים ולא במקרר,
* דג מופשר במסננת נמצא על עגלת שינוע ,
* לחם נמצא במשטח העבודה ליד דג מופשר !
* לא נמצאו חומרי לחיטוי ירקות.
* בארון מתחת לכיור נמצאו בננות  -סידור פסול !
* לא שומרים דגימות מזון בכמות נדרשת )  150גרם( מכל המזון שמכינים במטבח ) כולל מנות בוקר וערב ומזון
מרוסק(.
* במדור בשרי נמצא צ'יפסר ביתי לטיגון  ,סידור פסול !
* משתמשים בקופסאות פלסטיק חד פעמיות ) של גלידות ( לשמירת מזון מרוסק בחום !! יש להשתמש רק בכלים
ייעודים!
* מייבשים את הבלנדר על השיש ולא על מתקן ייבוש תיקני.

הערות לסיכום:
הביקורת הנוכחית מראה כי המוסד אינו מתקן את הליקויים התברואיים המפורטים
במכתבינו שבסימוכין ולכן איננו יכולים להמליץ על אישורו מבחינה תברואית.
להלן הסיכום של מכתבינו הקודמים שתקף גם לביקורת זו:
עמוד 29
רח' הארבעה  ,12תל אביב  -יפו  61203ת.ד.
טלפון 03-5634808 :פקס 03-5611532 :דוא"לDINA.ISRAELI@TELAVIV.HEALTH.GOV.IL :

לשכת בריאות מחוז תל-אביב

מחלקה סיעודית בית גיל ים ) ( 24670
קיבוץ גליל ים גליל ים
תאריך הבקרה17.04.2016 :

תאריך09.06.2016 :
סימוכין500039030 :

 לספק מזון כולל למחלקה ע"י קייטרינג בעל רישיון יצרן . להפסיק יצור מזון בשרי במוסד ,המטבח הקיים ישמש רק כמטבח קצה עם תנאיםליצור דייסות ,חביתות ,סלט ירקות לארוחת בוקר וערב בלבד.
 לדרוש ממכבסה לבצע שינוע כביסה נקייה ומלוכלכת . -יש לתקן את שאר הליקויים בהקדם האפשרי ולהודיע לח"מ בכתב.

עמוד 30
רח' הארבעה  ,12תל אביב  -יפו  61203ת.ד.
טלפון 03-5634808 :פקס 03-5611532 :דוא"לDINA.ISRAELI@TELAVIV.HEALTH.GOV.IL :

לשכת בריאות מחוז תל-אביב

מחלקה סיעודית בית גיל ים ) ( 24670
קיבוץ גליל ים גליל ים
תאריך הבקרה17.04.2016 :
* רוקחות:

תאריך09.06.2016 :
סימוכין500039030 :

52%

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 לא מועסק רוקח

תחומים הטעונים תיקון ושיפור:
כללי
* ליקויים רבים בביקורת זו הינם ליקויים חוזרים וזאת לאחר שדווח על ידכם על תיקון הליקויים כביכול .נדגיש כי אנו
רואים בחומרה
* במוסד אין עגלת החייאה ולדברי האחות ,גם אין מי שיודע כיצד לבצע החייאה

כוח אדם
* במוסד לא מועסק רוקח כשנה ואף לא נעשה על ידכם ניסיון לאיתור רוקח .כפי שניתן לראות הנ"ל פוגע באיכות
הטיפול במטופלים.
* יש לפעול מיידית לאיתור רוקח למוסד

שירות רוקחות מוסדיים  -אחסון וסידור תרופות ותוקפן
עמוד 31
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קיבוץ גליל ים גליל ים
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* שוב נמצא כי מזון רפואי מאוחסן במסדרון במחלקה ,חלקו בארון וחלקו ישירות על גבי הרצפה

שירות רוקחות מוסדיים  -רכש אספקה וביעור תרופות
* שוב נמצא כי תרופות מוצאות לבלאי באמצעות קופת חולים .יש להשתמש בשירותי חברה המורשית לכך

שירותי רוקחות מוסדיים  -ספרות מקצועית ומסמכים ישימים
* המוסד אינו מחובר למערכת מידע ממוחשבת בנושא תרופות.
* במוסד לא נמצאה ספרות מקצועית לרבות אוגדן הוראות החוק ,אוגדן נהלים ,הודעות  RECALLואזהרות
בטיחות

אחסון תרופות במחלקות אשפוז
* שוב ,כמו בביקורת קודמת ,נמצאו תכשירים רבים אשר תוקפם פג ,חלקם כבר מעל שנה!!
* שטיפת פה קורסודיל מאוחסנת יחד עם תכשירים לשימוש פנימי .נדרש להפריד
* שוב נמצא כי במגירות ,תכשירים שונים מאוחסנים יחדיו ללא הפרדה
* על גבי תאי התרופות מצויין שם מסחרי אשר אינו תואם תמיד לשם התכשיר בתא .יש לציין ע"ג התא גם את שם
החומר הפעיל
* נמצאו מספר נרות קונטלקס ללא אריזה .יש לארזן במעטפת נייר מסומנת כנדרש
* בארון התרופות נמצאו גם מוצרי מזון של הצוות הרפואי .זה אינו מקומם.
* תאי התרופות נמצאו מאובקים
* לחיטוי ידיים משתמשים בתכשיר אשר אינו רשום בפנקס התרופות.

אחסון תרופות בקרור במחלקות אשפוז
* במקרר נמצאו תכשירים אשר אינם דורשים קרור
* תכשירים שונים מאוחסנים יחדיו במקרר ללא הפרדה
* נמצא מזרק אינסולין בודד ללא אריזה .האחות לא ידעה לאמר האם נפתח או לא .התבקשתם להשמידו

תרופות אישיות במחלקות אשפוז
* נמצאו תכשירים רבים פתוחים ללא ציון תאריך הפתיחה .כך לדוג' משחת סילברול ,כדורי אוגמנטין ומזרקי
אינסולין .התבקשתם להשמידם
* נמצאו תכשירים פתוחים אשר עבר יותר מחודש מיום הפתיחה ולכן תוקפם פג.

מתן תרופות במחלקות אשפוז
* בעגלת חלוקת התרופות ,בשעות הבוקר ,נמצאו תרופות מוכנות למתן בצהרים .יש להכין התרופות בצמוד לשעת
המתן.
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לשכת בריאות מחוז תל-אביב

מחלקה סיעודית בית גיל ים ) ( 24670
קיבוץ גליל ים גליל ים
תאריך הבקרה17.04.2016 :

תאריך09.06.2016 :
סימוכין500039030 :

* המכתש והעלי עשויים חומר שאינו חלק ונמצאו לא נקיים.
* נמצאה מטופלת המקבלת כדורי פרדניזון באופן קבוע .מעבר לעובדה כי התכשיר אינו מומלץ לשימוש ממושך
בקשישים אף לא נמצאה לו אבחנה מתאימה
* בנוסף ,לאותה מטופלת נמצא כי רשימת האבחנות אינה מעודכנת.

*
*
*
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נספח ג'
תקן מול מצבה  -כוח אדם מקצועי  -רפואה סיעוד ומקצועות הבריאות
ל 18 -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

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

0.26
5.63
3.35
2.28
9.75
12.65
0.38
11.00
0.83
5.50
0.00

0.01
0.20

5.97
3.84

-3.14
3.85
5.45
0.13
7.40
0.45
1.90
-2.00

-57.86
65.38
75.69
54.00
205.55
120.00
52.77
-100.00

 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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נספח ג'
תקן מול מצבה  -כוח אדם מנהלי ומשקי
ל 18 -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

6
6

תקן כוח אדם
נדרש מינימלי
ברוטו

כוח אדם בפועל
ברוטו

פער

פער באחוזים

0.16

0.50

0.33

203.03

0.16
0.12
0.12
0.16
0.50
0.90
0.08
0.04
0.16

1.00
0.12
0.00
1.00
1.00
1.00
0.00
0.04
0.16

0.83
0.00
-0.12
0.83
0.50
0.10
-0.08
0.00
0.00

506.06
0.00
-100.00
506.06
100.00
11.11
-100.00
0.00
0.00

 6בישול עצמי  -מלא  .הערות :מטבח מבשל
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נספח ד '
רמת איכות הטיפול
 0.00:מתאריך 04.02.2015:
ניקוד אחרון לפי בקרה אחרונה
25.50
ניקוד מותאם אחרון לפי בקרה אחרונה :
שיוך לפרוגרמה חדשה על פי הצהרת המוסד :
זמן הרישוי טרם הבקרה הנוכחית  3 :חודשים תאריך סיום הרשיון 01.08.2016 :
התאמת המחלקה לתשושי נפש לתנאי המכרז:לא רלוונטי
תאריך הבקרה 17.04.2016 :
התאמת המחלקה לתשושי נפש לתנאי המכרז לפי הבקרה הנוכחית  :לא רלוונטי

ניקוד

אמות מידה לרמת איכות הטיפול
סכום ציוני הבקרה

13.00

בריאות הסביבה

0.00

שיעור אחיות עם קורס על בסיסי בגריאטריה

0.00

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

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

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

0.00

תקשורת רפואית ממוחשבת לכל המקצועות

0.00

סה"כ )ללא משך רישוי(

25.00
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