גירסה 00001:
תאריך ראשון הפצה לאינטרנט07.12.2017 :
תאריך אחרון הפצה לאינטרנט07.12.2017 :

דו"ח בקרה מיום 11.09.2017
במוסד :מחלקה סיעודית בית גיל ים

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

לשכת בריאות מחוז תל-אביב

תאריך05.12.2017 :

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

סימוכין500039622 :

ד"ר נכבד/ה,
הנדון :סיכום הבקרה ב"מחלקה סיעודית בית גיל ים" מיום 11.09.2017
מצ"ב דו"ח הבקרה שנערכה במוסדכם ,ביום .11.09.2017
המנהל הרפואי מתבקש להעביר עותק מדו"ח זה לחברי הנהלת בית החולים הסיעודי-גריאטרי )למנהל
האדמיניסטרטיבי ולמנהלת הסיעוד-אחות ראשית(.
המנהל האדמיניסטרטיבי מתבקש להודיע ללשכת הבריאות המחוזית )גריאטר המחוז( ,בצירוף העתק לרופא
המחוז/נפה ולאגף לגריאטריה ,במייל  ,PNIOT.GERIATRYA@MOH.GOV.ILעל ביצוע תיקון התחומים
הטעונים שיפור מיידי וצפי לתיקון שאר התחומים הטעונים שיפור ,וזאת תוך חודש ימים מעת קבלת דו"ח זה,
תוך התייחסות מפורטת לממצאי הבקרה עפ"י סדר התחומים המצוין בדו"ח עצמו.
במידה ובמוסד התגלו חוסרי כוח אדם ,הנכם נדרשים להשלימם לא יאוחר מ 30-יום מקבלת בקרה זו .על
ההשלמה יש להודיע לגב' שרית חייט בכתובת רח' ירמיהו  39ת.ד 1179 .ירושלים ,פקס  02-5655913או
במיילsarit.hayat@moh.health.gov.il :

בברכה,
ד"ר 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 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 דנה גפן ,רופאה מחוזית ,לשכת בריאות תל אביב מחוז תל-אביב.
גב' נועה שוקרון ,מנהלת תחום תקצוב ,האגף לתכנון ,תמחור ותקצוב.
גב' צפי הלל-דיאמנט ,ממונה על יישום הסטנדרטים בגריאטריה ,אגף גריאטריה ,ירושלים.
מר יוחנן סמואל ,מרכז בכיר לנתוני בקרה ואיכות בגריאטריה ,אגף גריאטריה ,ירושלים.
מר פרדי סולומון ,מ"מ ממונה ארגון ,תיאום ותקצוב ,האגף לגריאטריה.

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

לשכת בריאות מחוז תל-אביב

דו"ח הבקרה
תאריך05.12.2017 :
מחלקה סיעודית בית גיל ים ) ( 24670
קיבוץ גליל ים גליל ים
תאריך הבקרה11.09.2017 :

סימוכין500039622 :

.1

בתאריך  11.09.2017נערכה 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

-

לין חיראלדין ,מפקחת בריאות הסביבה.

* רוקחות

-

גברת קרמר חגית ,מרכזת תחום בקרה.

כללי:
המוסד נמצא בקיבוץ גליל ים.
מדובר במחלקה מטופחת באווירה כפרית וביתית המוקפת גינה.
ביום הבקרה נמצאים במוסד  20חולים .במוסד מטופלת אחת עם פצע בדרגה  .1-2אין
חולים עם פגים .חולה אחת עם זונדה.
המוסד לאחר שיפוצים והעלאת מספר המיטות ל.26 -

לבי"ח רישיון ל 26 -מיטות מהן:
סה"כ מיטות במח' סיעודיות:

26

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

לשכת בריאות מחוז תל-אביב

תאריך05.12.2017 :

מחלקה סיעודית בית גיל ים ) ( 24670
קיבוץ גליל ים גליל ים
תאריך הבקרה11.09.2017 :

סימוכין500039622 :

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

מס'
מס'
Ýé
× çÜמיטות מאושפזים
Ô Þ
בפועל
 áÕÞÑÓברישוי
20
26
20
26

מס'
סיעודיים
19
19

מס'
תשושי
נפש
1
1

מס'
סיעודי
מורכב
0

בבי"ח
מס'
מס'
שיקומים תשושים כללי

0

סה"כ שהו במחלקות  20מאושפזים בפועל.
להלן תמהיל המאושפזים לפי הגורמים המממנים הבאים:
 1מטופלים במימון משרד הבריאות.
 19מטופלים במימון פרטי.

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

0

0

לשכת בריאות מחוז תל-אביב

מחלקה סיעודית בית גיל ים ) ( 24670
קיבוץ גליל ים גליל ים
תאריך הבקרה11.09.2017 :

תאריך05.12.2017 :
סימוכין500039622 :

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

אישור כיבוי אש:
אישור כיבוי אש בתוקף עד תאריך.17.11.2017 :

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.

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

לשכת בריאות מחוז תל-אביב

מחלקה סיעודית בית גיל ים ) ( 24670
קיבוץ גליל ים גליל ים
תאריך הבקרה11.09.2017 :

תאריך05.12.2017 :
סימוכין500039622 :
נספח א'

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

)(5
כ.טוב מאוד
87-93

רפואה

)(4
טוב
80-86
X

X

סיעוד
תזונה

X

פיזיותרפיה

X

ריפוי בעיסוק

X

עבודה סוציאלית

X

בריאות הסביבה

X

רוקחות

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

X

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

)(1
נכשל
0-65

לשכת בריאות מחוז תל-אביב

מחלקה סיעודית בית גיל ים ) ( 24670
קיבוץ גליל ים גליל ים
תאריך הבקרה11.09.2017 :

תאריך05.12.2017 :
סימוכין500039622 :

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

* רפואה85% :
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
-

כוח אדם:
במוסד מנהל רפואי מומחה בגריאטריה .רופא נוסף הינו רופא כללי ומשמש כרופא
בית.

תחומים הטעונים תיקון ושיפור:
עבודת המנהל הרפואי
* יש לבצע דיון בהחלטה על הגבלה פיזית
* יש לשפר נושא חת"ש
* בבקרה נמצא מטופל תשוש נפש .יש להעביר הערכה גריאטרית לגריאטרית המחוזית
* יש לפעול בכוננות על פי הנוהל

איכות הרשומה בקבלה הרפואית של המטופל
עמוד 7
רח' הארבעה  ,12תל אביב  -יפו  61203ת.ד.
טלפון 03-5634808 :פקס 03-5611532 :דוא"לLITAL.KENET@TELAVIV.HEALTH.GOV.IL :

לשכת בריאות מחוז תל-אביב

מחלקה סיעודית בית גיל ים ) ( 24670
קיבוץ גליל ים גליל ים
תאריך הבקרה11.09.2017 :

תאריך05.12.2017 :
סימוכין500039622 :

* יש לתעד את פענוח הא.ק.ג
* יש לתעד תאום ציפיות עם המשפחה

פעילות צוות רב מקצועי במחלקה
* על רופא אחות ופיזיותרפיסט לתעד את הדיון בהחלטה על הגבלה פיזית
* יש לשפר מעקב אחרי החלטות ישיבות קודמות
* יש לבצע ישיבת צוות רב מקצועית על פי הנוהל .נמצא כי לחולה חדש לא בוצעה ישיבת צוות אחרי חודש

דו"ח אירוע חריג
* יש לשפר טיפול ודיווח ארועים חריגים .יש לקיים ועדת אלימות במקרה של המטומה מסיבה לא ידועה

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"לLITAL.KENET@TELAVIV.HEALTH.GOV.IL :

לשכת בריאות מחוז תל-אביב

מחלקה סיעודית בית גיל ים ) ( 24670
קיבוץ גליל ים גליל ים
תאריך הבקרה11.09.2017 :
* טיפול סיעודי:

תאריך05.12.2017 :
סימוכין500039622 :

77%

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 זיהומיםזכויות החולה
-

תיאור כללי:
ביום הבקרה במחלקה הסיעודית  20מטופלים .אחד מהם תשוש נפש נייד .יש להעביר
הערכה גריאטרית ולדווח ללשכת הבריאות על ממצאי הבדיקה .מטופלת אחת עם
זונדה ,אין מטופלים עם פג .מטופלת אחת עם פצע בשוק בדרגה  .1-2לא ידוע על
נשאי חיידקים עמידים לאנטיביוטיקה.
המטופלים נמצאים מחוץ למיטות .נראים מטופחים ונינוחים .בשעות בין ארוחת
בוקר לצהריים ישבו ללא הפעלה ,כי עובדת התעסוקה בחופשה.
חדרי המטופלים מוארים ומאווררים .האוירה במחלקה נעימה וביתית.

עמוד 9
רח' הארבעה  ,12תל אביב  -יפו  61203ת.ד.
טלפון 03-5634808 :פקס 03-5611532 :דוא"לLITAL.KENET@TELAVIV.HEALTH.GOV.IL :

לשכת בריאות מחוז תל-אביב

מחלקה סיעודית בית גיל ים ) ( 24670
קיבוץ גליל ים גליל ים
תאריך הבקרה11.09.2017 :

תאריך05.12.2017 :
סימוכין500039622 :

כוח אדם:
האחות האחראית בתפקידה שנה ,בעלת ניסיון וידע בתחום .עובדת משמרות ערב ברוב
ימי עבודתה .מתוך  8אחיות 5 ,מוסמכות .מתוכן שלוש אחיות עובדות רק משמרת
אחת בשבוע .האחות האחראית נאמנת נושאים :מניעה וטיפול בפצעים וטיפול בכאב.
בעלת הכשרה נדרשת .מתוך  9כוחות עזר 6 ,מהגרי עבודה .רובם ותיקים במקום
ודוברי עברית בסיסית .רוב המטפלים עובדים משמרות כפולות ושעות נוספות רבות.
טרם החל התהליך להשתלמות כוחות העזר .
את נושא חיסוני העובדים מרכזת האחות האחראית .התיעוד נמצא באמצע התהליך.

החוזקים בעבודת הטיפול סיעודי:
כוח אדם
* האח/ות הראשי/ת בעלת ידע וניסיון מקצועי בתחום גריאטריה.
* קיים צוות יציב ותחלופת הצוות נמוכה.

תחומים הטעונים תיקון ושיפור:
כללי
* יש לדאוג לפעילות מתוכננת יומיומית למטופלים במחלקה.

כוח אדם
* על האחות האחראית לעבוד משמרות בוקר ברוב ימי עבודתה השבועית ) 3-4לפחות(.

תכנית טיפול בקבלה לאשפוז
* יש לעדכן את תוכנית הטיפול בהתאם לשינויים שחלו במצבם של המטופלים.

תרופות
* יש להקפיד על כתיבת תאריך פתיחה על טיפות עיניים ,איירוונט ,משחות ועוד.
* יש לכתוש רק תרופות שמותרות לכתישה על פי הוראות היצרן.
* יש לפנות את המחלקה מכל התרופות פגות התוקף.

הבטחת הסביבה
* בכל מקרה של חבלת מטופל ממקור לא ידוע יש לקיים ועדת אלימות ולפעול בהתאם לנוהל.

עמוד 10
רח' הארבעה  ,12תל אביב  -יפו  61203ת.ד.
טלפון 03-5634808 :פקס 03-5611532 :דוא"לLITAL.KENET@TELAVIV.HEALTH.GOV.IL :

לשכת בריאות מחוז תל-אביב

מחלקה סיעודית בית גיל ים ) ( 24670
קיבוץ גליל ים גליל ים
תאריך הבקרה11.09.2017 :

תאריך05.12.2017 :
סימוכין500039622 :

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 שישיבות צוות רב מקצועי תתקיימנה כנדרש על פי הנוהל.
* על האחות האחראית להיות נוכחת בכל ישיבות צוות רב מקצועי ,לקחת חלק פעיל בדיון ולתעד.
* יש להקפיד על העברת מידע בין אנשי הצוות השונים באמצעות מחברות קשר/מחשב.

הפרשות
* יש לפתח תוכנית מערכתית למניעת עצירות תוך שימוש באמצעים נוספים ,מעבר למתן טיפול תרופתי.
* יש לבנות תוכנית לשימור שליטה על סוגרים למטופלים הרלוונטיים .בפועל נלקחים לשרותים רק מטופלים
שמסוגלים לבקש זאת.

שמירת שלמות העור
* יש לבצע אומדן כף רגל סוכרתית אחת לחודש כנדרש בנוהל.

תנועתיות ותנוחה
* יש להתייחס לנושא הגבלה מכאנית למטופלים הרלוונטיים בישיבות צוות רב מקצועי.
* יש לקיים דיון ראשוני עם אנשי צוות רלוונטי בכל מקרה של ביצוע הגבלה מכאנית למטופל.

עדכון מקצועי
* יש לאפשר השתתפות אנשי צוות בימי עיון והשתלמויות מקצועיות בגריאטריה ,גם מחוץ למוסד.
* יש לרענן את הנהלים הפנימיים ,להתאימם לנהלים החדשים המפורסמים ע"י אגף גריאטריה ולהטמיעם בקרב
הצוותים השונים.
* יש לקדם את נושא ההשתלמות לכוח העזר כנדרש בנוהל.
* יש לערוך רשימת הנוכחים בכל תוכניות החת"ש ולהחתים את הנוכחים על השתתפותם.
* יש לבנות תוכנית חת"ש שנתית תוך שילוב כל הצוות הרב מקצועי בהעברת תוכן מקצועי.

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

טיפול בכאב
* יש לערוך אומדן כאב לכל מטופל מדי יום כנדרש בנוהל.

מניעת זיהומים
* יש להדריך את כוחות העזר בנושא מניעת העברת זיהומים .בעת החלפת טיטולים לא הקפידו על החלפת כפפות
עמוד 11
רח' הארבעה  ,12תל אביב  -יפו  61203ת.ד.
טלפון 03-5634808 :פקס 03-5611532 :דוא"לLITAL.KENET@TELAVIV.HEALTH.GOV.IL :

לשכת בריאות מחוז תל-אביב

מחלקה סיעודית בית גיל ים ) ( 24670
קיבוץ גליל ים גליל ים
תאריך הבקרה11.09.2017 :

תאריך05.12.2017 :
סימוכין500039622 :

וחיטוי ידיים.
* יש לסיים תיעוד חיסוני כל העובדים כנדרש בנוהל.

זכויות החולה
* יש לשמור על פרטיות המטופלים בעת ביצוע טיפול אישי .בזמן השכבת המטופלים לא הקפידו על שימוש בוילונות
הפרדה וסגירת דלתות.

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

לשכת בריאות מחוז תל-אביב

מחלקה סיעודית בית גיל ים ) ( 24670
קיבוץ גליל ים גליל ים
תאריך הבקרה11.09.2017 :
* תזונה:

תאריך05.12.2017 :
סימוכין500039622 :

87%

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 החל לפני כשנה לקבל את ארוחותיו מחברת הסעדה.
חלק מהמזונות לארוחות הבוקר והערב נרכשים על ידי הבית הסיעודי באחריות אם
הבית.
בבית הסיעודי יש עובדת קבועה במטבח הקצה האחראית על הכנת ארוחות הבוקר
והביניים והגשתן והגשת ארוחות הצהרים.
אם הבית לא נכחה בעת הבקרה.

כוח אדם:
בבית הסיעודי עובדת דיאטנית בעלת וותק מקצועי של כשלוש שנים .הדיאטנית
עובדת בבית הסיעודי כשנתיים וארבעה חודשים.
הדיאטנית לא נכחה בבקרה וחלק מהפרטים הושלמו לאחריה.

החוזקים בעבודת התזונה:
הגשת ארוחות צהריים  -תצפית
* האוירה בחדר האוכל נעימה וביתית ,דבר המעודד את המטופלים לאכילה נבונה.

תחומים הטעונים תיקון ושיפור:

עמוד 13
רח' הארבעה  ,12תל אביב  -יפו  61203ת.ד.
טלפון 03-5634808 :פקס 03-5611532 :דוא"לLITAL.KENET@TELAVIV.HEALTH.GOV.IL :

לשכת בריאות מחוז תל-אביב

מחלקה סיעודית בית גיל ים ) ( 24670
קיבוץ גליל ים גליל ים
תאריך הבקרה11.09.2017 :

תאריך05.12.2017 :
סימוכין500039622 :

כללי
* מומלץ לשלוח את הדיאטנית לקורס תזונה בגריאטריה ולהשתלמות מעשית בבדיקה פיזיקאלית של הפה בהיבט
התזונתי.
* יש לעדכן את נוהל שעת חירום למחלקה הסיעודית ולהתאים את מספר המטופלים למספרם המשתנה.

איכות ובטיחות המזון
* יש להדריך את צוות המטבח על הכנה נכונה של הדייסות ועל פי ההנחיות התלויות במטבח.
* יש לשמור דוגמאות מזון גם בשישי ושבת ומכל הארוחות.

בדיקת התפריט השבועי  -רישום מול יישום
* יש להקפיד על קבלת מנות מחברת ההסעדה ברטבים ובשיטות הבישול הרשומות בתפריט .ביום הבקרה לא
היתה התאמה בין הרשום בתפריט ושהוגש במנת התוספת הפחממתית והרוטב בו הוגשה מנת הבשר הרכה היה
שונה מהרשום.
* ביום לפני יום הבקרה לא נמצאה התאמה מלאה בין הרשום בתפריט ושהוגש במנת התוספת הפחממתית
בארוחת הצהרים .בארוחת הערב לא נמצאה התאמה בממרח ומנת הירקות שהוגשו.

גודלי מנה/גיוון
* בארוחות הערב לא מוגשת בכל יום מנת ירקות טריים כנדרש בנוהל " 5.0.3מערך מזון" נספח .500-9

רשומות מחלקתיות
* יש לתעד את התקשורת המתקיימת בין הדיאטנית והצוות הרב מקצועי.
* יש להקפיד על ביקור בארוחת ערב ותיעוד התצפית אחת לרבעון.

הגשת ארוחות צהריים  -תצפית
* יש לחלק את המזון בארוחות על פי זמינות המטפלים המאכלים .זאת על מנת למנוע מצב בו מטופל ישב אל מול
צלחת אוכל ולא יוכל לאכול .בנוסף מצב זה ימנע מהמזון להתקרר ו ולהיות מוגש בטמפרטורה לא נאותה.
* אין להחזיר סלטים שהוצאו לחלוקה חזרה למקרר.

התנהלות הטיפול התזונתי מטופל חדש  -תיעוד ברשומה התזונתית
* יש להקפיד על ביצוע חישוב תזונתי של צריכת מזון למטופל חדש תוך חודש מקבלתו למחלקה הסיעודית.

התנהלות הטיפול התזונתי מטופל במצב תזונתי לא תקין  -תיעוד ומעקב
* כאשר הדיון בישיבת צוות הינו סביב בעיות תזונתיות ,על הדיאטנית לתעד בגליון המטופל את ההמלצות מהדיון.

יישום והלימה
עמוד 14
רח' הארבעה  ,12תל אביב  -יפו  61203ת.ד.
טלפון 03-5634808 :פקס 03-5611532 :דוא"לLITAL.KENET@TELAVIV.HEALTH.GOV.IL :

לשכת בריאות מחוז תל-אביב

מחלקה סיעודית בית גיל ים ) ( 24670
קיבוץ גליל ים גליל ים
תאריך הבקרה11.09.2017 :

תאריך05.12.2017 :
סימוכין500039622 :

* יש לרשום את שם המולטי ויטמין היעודי הניתן בפועל בקרדקס התרופות.
* יש להגיש את תוספי התזונה בזמנים שנקבעו על ידי הדיאטנית ועל פי הנחיותיה ברשומות המחלקתיות.

הערות לסיכום:
הטיפול התזונתי הניתן למטופלים על ידי הדיאטנית הינו מקצועי והיא מתאימה
תוכניות טיפול תזונתיות למטופלים כנדרש תוך הכרות עימם ועם העדפותיהם.
יש לרענן נהלי עבודה במטבח הקצה ולתקן את ההארות שנמצאו בתחום זה.

עמוד 15
רח' הארבעה  ,12תל אביב  -יפו  61203ת.ד.
טלפון 03-5634808 :פקס 03-5611532 :דוא"לLITAL.KENET@TELAVIV.HEALTH.GOV.IL :

לשכת בריאות מחוז תל-אביב

מחלקה סיעודית בית גיל ים ) ( 24670
קיבוץ גליל ים גליל ים
תאריך הבקרה11.09.2017 :
* פיזיותרפיה:

תאריך05.12.2017 :
סימוכין500039622 :

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

כוח אדם:
במקום צוות יציב של שתי פיזיותרפיסטיות וותיקות ומנוסות .השרות ניתן שלושה
בקרים בשבוע  -סה"כ  12ש"ש נטו.

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

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

ארגון השרות
* המנהל מארגן ומפקח על השרות על פי תכנית פעילות מובנית ומתועדת  :כן
* פריסת צוות במחלקות ,חלוקת אחריות והגדרת תפקידים  :קיימת
* דרכי תקשורת תוך צוותית מובנים בכתב  :יש

עמוד 16
רח' הארבעה  ,12תל אביב  -יפו  61203ת.ד.
טלפון 03-5634808 :פקס 03-5611532 :דוא"לLITAL.KENET@TELAVIV.HEALTH.GOV.IL :

לשכת בריאות מחוז תל-אביב

מחלקה סיעודית בית גיל ים ) ( 24670
קיבוץ גליל ים גליל ים
תאריך הבקרה11.09.2017 :

תאריך05.12.2017 :
סימוכין500039622 :

אבחון פיזיקלי
* האבחון הפיזיקלי הראשוני מתבצע תוך  5ימים מקבלת המטופל.

טכנולוגיה לישיבה וניידות
* מעורבות של פיזיותרפיסט/ית בהמלצה/הזמנה של ציוד  :קיימת
* קיים מגוון כיסאות גלגלים המותאם לצרכי המטופלים.
* שתי הפיזיותרפיסטיות עברו הכשרה בנושא ישיבה נכונה.

הדרכה ,השתלמות ותקשורת בין צוותית
* מתקיימת הדרכה פרטנית לעובד חדש.
* נמצא תיעוד לקיומה של הדרכה מובנית לכל הצוות.

ציוד טיפולי
* קיים ציוד טיפולי כנדרש בנוהל.

תחומים הטעונים תיקון ושיפור:
ארגון השרות
* בטבלת מעקב הטיפולים החודשית יש לתעד גם את טיפולי הפיזיותרפיה בקבוצה.
* מומלץ לתת שרות פיזיותרפיה לפחות פעם בשבוע אחר הצהריים או בשישי בבוקר ,על מנת לאפשר מפגש עם
משפחות ואנשי צוות נוספים.

אבחון פיזיקלי
* לרשום מטרות טיפול ספציפיות ,תפקודיות ,מדידות וראליות בסיום ההערכה הראשונה/תקופתית ולהרחיב
השימוש בכלי הערכה במקרים המתאימים.

מעקב פיזיקאלי ותיעוד הערכה תקופתית
* יש לבצע ולתעד הערכה תקופתית לפחות כל  3חודשים ובכל שינוי במצב רפואי/תפקודי של המטופל ,לרבות שינוי
ישיבה והחלטה בנושא הגבלה מכאנית .על ההערכה לשקף את מצבו התפקודי של המטופל ,את ההתערבות
הטיפולית ואת תוצאותיה.
* יש להקפיד על ביצוע ותיעוד הערכה תקופתית ראשונה עד חודש מהקבלה למחלקה ,לאחר הסתגלות המטופל
למקום החדש.
* יש להקפיד על עדכון מטרות ותוכנית הטיפול ,כולל התדירות ,בכל הערכה תקופתית )מעקב(.

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

לשכת בריאות מחוז תל-אביב

מחלקה סיעודית בית גיל ים ) ( 24670
קיבוץ גליל ים גליל ים
תאריך הבקרה11.09.2017 :

תאריך05.12.2017 :
סימוכין500039622 :

* חלק מהציוד שחוק ובלוי ויש לחדשו )ריפוד שולחניות ,כריות ישיבה וכדומה(.

הדרכה ,השתלמות ותקשורת בין צוותית
* חשוב לאפשר ולעודד את הפיזיותרפיסטיות לצאת לימי עיון והשתלמויות בנושאים הרלוונטים לעבודה השוטפת,
לרבות 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"לLITAL.KENET@TELAVIV.HEALTH.GOV.IL :

לשכת בריאות מחוז תל-אביב

מחלקה סיעודית בית גיל ים ) ( 24670
קיבוץ גליל ים גליל ים
תאריך הבקרה11.09.2017 :
* ריפוי בעיסוק:

תאריך05.12.2017 :
סימוכין500039622 :

85%

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 שעבדה במקום קצת יותר מחצי שנה ,עזבה.
התקבלה לעבודה מרב"ע חדשה שסיימה את הלימודים בשנה שעברה .היא אמורה להתחיל
לעבוד בשבוע הבא.
מדריכת התעסוקה עובדת  3ימים בשבוע בשעות הבוקר .סה"כ  15שעות שבועיות
אם הבית דואגת לפעילות בשעות אחה"צ ובימים שמדריכת התעסוקה לא עובדת.

החוזקים בעבודת הריפוי בעיסוק:
כללי
* נצפה יחס מכבד ונעים מהמטפלים.

הערכה בקבלת מטופל  -קבלת מטופל חדש ע"י מרפא/ה בעיסוק
* לכל הדיירים מלבד האחרונה שהתקבלה ,יש הערכות ראשוניות.

הערכת מעקב בקבלת מטופל
* מעקבים חצי שנתיים  -קיימים.

עמוד 19
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לשכת בריאות מחוז תל-אביב

מחלקה סיעודית בית גיל ים ) ( 24670
קיבוץ גליל ים גליל ים
תאריך הבקרה11.09.2017 :

תאריך05.12.2017 :
סימוכין500039622 :

הכרת מטופל חדש ע"י מדריכ/ת תעסוקה
* לכל הדיירים מלבד אחת יש טפסי היכרות מלאים.

פעילות בתעסוקה
*  3ימים בשבוע יש מדריכת תעסוקה בשעות הבוקר .בימים אלו יש מענה טוב לצרכי המטופלים.

תנאים פיזיים וסביבה
* חדר צוות משמש את המרפאה בעיסוק ואת מדריכת התעסוקה.
* חדר האוכל ,הסלון והחצר הקידמית נעימים ומתאימים לשהיה ופעילות.

ציוד ואביזרים
* קיים ציוד להפעלה קבוצתית ופרטנית.
* קיימים מכשירים להשמעת מוסיקה מותאמת אישית ,הם בשימוש רק כשמדריכת התעסוקה נמצאת.

הדרכה ותקשורת
* ישיבת צוות ריפוי בעיסוק/תעסוקה  :מתקיימת בהתאם לנהלים
* השתתפות בישיבות צוות רב מקצועי  :מלא  -של מרב"ע
* הדרכה והעשרה לצוות רב מקצועי/משפחות/סטודנטים  :מתקיימת הדרכה מקצועית ומגוונת על בסיס קבוע,
מתועד כנדרש

תחומים הטעונים תיקון ושיפור:
כוח אדם
* למדריכת התעסוקה אין מספיק שעות כנדרש בנהלים .יש לדאוג לכך שפריסת השעות תהיה יעילה ותתאים
לשעות הערות של המטופלים.
* חשוב מאד לוודא שיש יום עבודה משותף של מדריכת התעסוקה והמרפאה בעיסוק.

הערכה בקבלת מטופל  -קבלת מטופל חדש ע"י מרפא/ה בעיסוק
* תוכניות הטיפול אחידות למרבית המטופלים ,יש להגדיר מטרות טיפול ספציפיות לצרכי כל מטופל.
* לא נמצאו הפניות של מרפאה בעיסוק למדריכת תעסוקה.

ישום תכנית הטיפול
* התעוד אינו משקף רצף טיפולי .יש לשפר את הגדרת היעדים והמעקב אחר ביצועם.
* לאחר היכרות עם המטופלים על המרפאה בעיסוק לבצע התערבות טיפולית לפי סדר עדיפות שתחליט עליו.

עמוד 20
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לשכת בריאות מחוז תל-אביב

מחלקה סיעודית בית גיל ים ) ( 24670
קיבוץ גליל ים גליל ים
תאריך הבקרה11.09.2017 :

תאריך05.12.2017 :
סימוכין500039622 :

הכרת מטופל חדש ע"י מדריכ/ת תעסוקה
* יש להקפיד על מילוי טופס היכרות תוך שבוע מיום הגעת מטופל חדש.

פעילות בתעסוקה
* יש לדאוג לפעילות משמעותית גם כשמדריכת התעסוקה איננה.
* יש להקפיד על כתיבת מעקב ראשון חודש מיום קבלת מטופל חדש.

תנאים פיזיים וסביבה
* לוחות ההתמצאות והפעילות אינם מעודכנים .יש לעדכן את לוח ההתמצאות כל יום ואת לוח הפעילות מידי שבוע.

ציוד ואביזרים
* ביום הבקרה אנשי הצוות לא הצליחו להפעיל את הטלויזיה.
* יש להשלים רכישת ציוד ריפוי בעיסוק שעדיין חסר.

הדרכה ותקשורת
* על המרפאה בעיסוק החדשה לקבל הדרכה ולצאת לקורס בסיסי בגריאטריה.

העשרה ונהלים
* יש לתכנן ,לבצע ולתעד פרויקטים מיוחדים.

יישום המלצות מבקרה קודמת
* הערות רבות מהבקרה הקודמת חוזרות.

הערות לסיכום:
הבקרה נעשתה בלי נוכחות המרב"ע ומדריכת התעסוקה ,השלמת מידע נעשתה איתן
בשיחות טלפוניות.
המטופלים הועברו לסלון אחרי ארוחת בוקר ,כעבור זמן מה הועברו החוצה למרות
שהיה יום חם ,הוחזרו לסלון ולקראת ארוחת צהרים הועברו לחדר האוכל .לא היתה
שום פעילות במהלך הבוקר ודיירים רבים היו רדומים .בלוח הפעילות היה כתוב
שיש פעילות עם אם הבית אבל היא היתה בחופש...
מרב"ע בעיסוק חדשה תצטרך פרק זמן של למידה והשתלבות ,עליה לקבל הדרכה
להבנות מחדש את השירות.

עמוד 21
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לשכת בריאות מחוז תל-אביב

מחלקה סיעודית בית גיל ים ) ( 24670
קיבוץ גליל ים גליל ים
תאריך הבקרה11.09.2017 :
* עבודה סוציאלית:

תאריך05.12.2017 :
סימוכין500039622 :

85%

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
-

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" ו"ליווי
רוחנית"  .וותק מקצועי של  17שנים ,וותק במוסד  8וחצי שנה .עובדת  2ימים
בשבוע 10,ש"ש יום ד'  15:00עד  20:00ויום ו'  9:00עד  .14:00העו"ס פנויה
עמוד 22
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לשכת בריאות מחוז תל-אביב

מחלקה סיעודית בית גיל ים ) ( 24670
קיבוץ גליל ים גליל ים
תאריך הבקרה11.09.2017 :

תאריך05.12.2017 :
סימוכין500039622 :

להיפגש עם משפחות לפי הצורך בתיאום מראש.

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

פעילות מקצועית של העובד הסוציאלי
* מתקיימת הדרכה לכל עובד חדש ע"י העו"ס בנושא מניעת התעללות.

שביעות רצון המטופל
* שביעות רצון גבוהה מיחס הצוות ומתן מענה לצרכים ולרצונות האישיים.
* ראוי לציין לחיוב את הגישה ותקשורת האישית ע"י המטפלים.

פעילות העו"ס בתחום הקבוצתי והקהילתי
* מתקיימת קבוצת תמיכה למשפחות פעם בחודשיים .הקבוצה התחילה לפעול בתאריך  ,13.9.16ישנן בין 3-6
משפחות אשר משתתפות בקבוצה.
* מתקיימת פעילות קבוצתית בנושא אקטואליה ומשחקי מילים פעם בשבוע באופן קבוע.

פעילות העו"ס בנושא "חוק זכויות החולה"
* התקיימה הדרכה לצוות במסגרת הת"ש בנושא מניעת התעללות וחוק זכויות החולה בתאריך .26.4.17

טיפול תומך במטופל ובמשפחה
* קיימת וועדה פליאטיבית בשיתוף רופא ,אחות ועו"ס.

שביעות רצון משפחות
* שביעות רצון גבוהה מאיכות החיים.

תחומים הטעונים תיקון ושיפור:
כללי
* על המוסד לקבוע נהלים פנימיים לעניין הצפייה במצלמות בחדרים.
* יש להגדיר באילו מצבים מבוצעת צפייה ,מי יכול צפות ומי האחראי לנושא )הערה חוזרת(.
* המוניטור נמצא במיקום ציבורי והצפי בו אינו שומר על צנעת הפרט של המטופלים ובניגוד לחוק זכויות החולה.
* יש להעביר את מיקום המוניטור לאזור סוגר ושהצפי יהיה אפשרי רק לאנשי הצוות המיועדים לכך )הערה חוזרת(.
עמוד 23
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לשכת בריאות מחוז תל-אביב

מחלקה סיעודית בית גיל ים ) ( 24670
קיבוץ גליל ים גליל ים
תאריך הבקרה11.09.2017 :

תאריך05.12.2017 :
סימוכין500039622 :

* המוסד אינו ממוחשב.

תצפית חדרים ושטחים ציבוריים
* ביום הבקרה לא נצפתה פעילות כל שהיא למטופלים .חצי מהמטופלים היו רדומים.

פעילות העו"ס בתחום זקנים נפגעי התעמרות
* הוועדה למניעת התעללות אינה פועלת לפי הנדרש בנוהל .הפרוטוקול האחרון הינו מתאריך .13.2.17
* יש לקיים את הוועדה ולדאוג להפעלתה כנדרש עפ"י הנוהל.

טיפול תומך במטופל ובמשפחה
* יש לקדם את הכשרת הצוות המוסדי להטמעת הטיפול הפליאטיבי ולבניית תהליכי עבודה מותאמים.

עבודת הצוות הרב מקצועי
* קיימים תהליכי העברת מידע בין העו"ס לבין הצוות המקצועי )כולל דיווח על אירועים חריגים(  :לא
* יש להגביר את המודעות והעברת מידע בהקשר לאירועים חריגים וחשד להתאמרות.
* יש להרחיב בניית נהלים פנימיים המותאמים להתנהלות המוסדית .
* קיימת בעיה בתדירות ונוכחות הישיבות הצוות הרב מקצועי.
* נמצאו מספר פרוטוקולים חסרים של דיווחים/תוכניות טיפול של הסיעוד למרות שנמסר שהסיעוד השתתף
בישיבה.
* חסרה התייחסות להחלטות מהישיבה הקודמת וליישומן.
* יש להקפיד על ישיבה ראשונה למטופל עם כל הצוות הרב מקצועי ולא יאחר מחודש ימים מקבלתו.
* המעורבות של העו"ס חשובה בציון אירועים חריגים והעלאתם לדיון בוועדת ההתעמרות לפי הצורך )הערה
חוזרת(.
* בתוכנית חת"ש רשום הנושא "חוק זכויות החולה" לחודש  10/2017אך לפי דברי העו"ס היא תעביר את הנושא
"טיפול פליאטיבי וליווי רוחני".
* יש להתייעץ עם בעלי מקצוע לגבי נושאים ושילובם בתוכנית חת"ש.
* יש להרחיב את ההשתתפות של הצוות בהת"ש .הדרכה לצוות מיועדת לכל אנשי הצוות.

הבטחת תנאים לעבודת העובד/ת הסוציאלי/ת
* לעו"ס יש משרד משותף עם מרפאה בעיסוק ועובדת תעסוקה וחסר מחשב וגישה לאינטרנט.
* יש לאפשר לעו"ס סביבת עבודה הנדרשת לקיום עבודתה .ביום הבקרה התיקים הסוציאליים היו בארון ללא
מנעול )הערה חוזרת(. .

הערות לסיכום:
עמוד 24
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לשכת בריאות מחוז תל-אביב

מחלקה סיעודית בית גיל ים ) ( 24670
קיבוץ גליל ים גליל ים
תאריך הבקרה11.09.2017 :

תאריך05.12.2017 :
סימוכין500039622 :

השירות הסוציאלית מבצע עבודה טובה ,אך החוסר בתנאי סביבת העבודה )מחשב
וגישה לאינטרנט( מקשה על התקדמות .קיימת התייחסות חלקית להמלצות מהבקרה
הקודמת .על המוסד לטפל באופן מידיי בנושא של צפייה במצלמות מהחדרים
באמצעות המוניטור אשר ממוקם באזור ציבורי.

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

לשכת בריאות מחוז תל-אביב

מחלקה סיעודית בית גיל ים ) ( 24670
קיבוץ גליל ים גליל ים
תאריך הבקרה11.09.2017 :
* בריאות הסביבה:

תאריך05.12.2017 :
סימוכין500039622 :

84%

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

תחומים הטעונים תיקון ושיפור:
מערכות אספקת מים קרים וחמים  -אספקת מיי שתיה
* לא מבצעים רישום יומי של רמת כלור נותר.

מערכות אספקת מים קרים וחמים  -מים חמים ומקלחות
* לא הוצג תיעוד ניקוי וחיטוי דוודים .
* לא הוצג תיעוד ניקוי וחיטוי ברזים וראשי מקלחת .

חדרי האשפוז  -רווחה/צפיפות ,תנאי מגורים
* חסרים מדי טמפ' בחדרים  ,הזמנה בוצעה ביום הביקורת .
* פחי אשפה ללא מכסה ודוושה כנדרש  ,הזמנה בוצעה ביום הביקורת .
* תאורת לילה במס' חדרים שרופה .
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לשכת בריאות מחוז תל-אביב

מחלקה סיעודית בית גיל ים ) ( 24670
קיבוץ גליל ים גליל ים
תאריך הבקרה11.09.2017 :

תאריך05.12.2017 :
סימוכין500039622 :

* חומרי ניקוי לכיסאות רחצה מונחים על האסלות בשירותים .

תחזוקת המחלקות  -חדרי כלים וכביסה
* מחסן כביסה נקיה  :שקיות וקרטונים מונחים על הרצפה .

מכבסה וכביסה
* הכביסה מבוצעת אצל ספק חיצוני ללא רשיון עסק תקף .

הדברה
* לא הוצג אישור ביצוע הדברה .

אספקת מזון למחלקות וחלוקתו  -קבלת המזון במחלקה
* מועד הגעת המזון מחברת הקייטרינג אינו קבוע .
* טרמופורטרים להובלת מזון מונחים על הרצפה .
* תיעוד טמפ' מזון אינו שלם עבור ארוחות בוקר,צהריים וערב .

הכנת המזון ובישול  -קבלת מזון במוסד ומחסן מזון
* מחסן  :אחסון דברי מזון) בננות  ,עגבניות (  ,חומרי ניקוי יחד.
* קרטונים של מסמיך מונחים על הרצפה .
* חדר קירור משותף לאחסון מוצרי חלב  ,ירקות  ,דוגמית מזון ומזון מוכן .
* בחדר קירור נמצאה גבינה לבנה שפג תוקפה  ,נאמר כי שייכת לאם הבית .
* מזון מוכן מסוף שבוע נשמר בחדר הקירור .

הכנת המזון ובישול  -עמדות העבודה ומדורים במטבח
* דגימות מזון אינן נשמרות בכמות הנדרשת  150גרם .
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מחלקה סיעודית בית גיל ים ) ( 24670
קיבוץ גליל ים גליל ים
תאריך הבקרה11.09.2017 :
* רוקחות:

תאריך05.12.2017 :
סימוכין500039622 :

79%

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 הרוקחבקרה 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:
במוסד מועסק רוקח מזה כחודש במתכונת של רוןקח מייעץ 6 ,שעות חודשיות )3
שעות פעם בשבועיים(

החוזקים בעבודת הרוקחות:
אחסון תרופות במחלקות אשפוז
* ארון בר-נעילה הנגיש לצוות המקצועי בלבד  :כן
* תא נפרד לכל תרופה/מטופל ושילוטו בהתאם לתכולה  :כן
* טמפ' בטווח הנדרש  :כן

תחומים הטעונים תיקון ושיפור:
שירות רוקחות מוסדיים  -אחסון וסידור תרופות ותוקפן
* חלק מהתרופות מאוחסנות בארון של האחות האחראית ןתוספי תזונה בארון בחלל המרכזי שאינם מנוטרים טמפ'
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תאריך הבקרה11.09.2017 :

תאריך05.12.2017 :
סימוכין500039622 :

אחסון תרופות במחלקות אשפוז
* נמצאו זריקות קלקסן אשר תוקפן פג ב8/17
* נמצאו תרופות ללא אריזה מקורית .כך מס' כדורים בכוס ,וסטריפ תרופה ללא אריזה
* נמצאו שפורפרות של משחות ומזרק אינסולין פתוחים ללא מכסה
* בעגלת הטיפולים משחת עיניים יחד עם סירופ לשימוש פנימי ובמגירת התרופות טיפות אינהלציה יחד עם טיפות
עיניים וללא שילוט
* תאי התרופות בעגלת הטיפולים והארון מתחת לכיור נמצאו לא נקיים

אחסון תרופות בקרור במחלקות אשפוז
* במקרר התרופות מאחסנים גם אוכל
* אין מנהלים מעקב אחרי פריקת האוגר ,לרבות מי פרק ובדק תקינות התכשירים

תרופות אישיות במחלקות אשפוז
* תכשירים רבים אשר תוקפם מתקצר מהפתיחה נמצאו פתוחים ללא ציון תאריך הפתיחה
* נמצאו טיפות עיניים ותמיסת אינהלציה פתוחים מעל חודש ולכן תוקפם פג

מתן תרופות במחלקות אשפוז
* רשימת התרופות האסורות בריסוק אינה מעודכנת ואינה ספציפית לתרופות במחלקה
* נמצא כי מרסקים תרופות אשר בעלון לצרכן שלהן מצויין כי הריסוק אסור .לרבות תרופות בשחרור מושהה או
מצופות
* במתן תרופות בריסוק ,מרסקים את כל התרופות יחדיו .הנ"ל בניגוד להנחיות
* המכתש והעלי נמצאו לא נקיים
* בשעות הבוקר ,בעגלת חלוקת התרופות ,תרופות מוכנות למתן בצהרים
* כמעט כל מטופלי המוסד מקבלים התרופה "סרוקוול" וזאת ללא התוויה
* מספר מטופלים מקבלים גם "קלונקס" ,גם כאן ,ללא התוויה מתאימה
* אין תמיד התוויה של פוליפרמסי
* בקרדקס התרופות מציינים "מולטיויטמין" ,יש לציין את שם התכשיר
* למטופלת האמורה לקבל תרופות ב ,8נמצא כי בשעה  9:30טרם קיבלה התרופות

*
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תאריך הבקרה11.09.2017 :

תאריך05.12.2017 :
סימוכין500039622 :

נספח ג'
תקן מול מצבה  -כוח אדם מקצועי  -רפואה סיעוד ומקצועות הבריאות
ל 26 -מיטות ברישוי ול 20-מיטות בפועל
תקן כוח אדם
נדרש מינימלי
ברוטו
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
2
3
10

3

1
1
1
10

0.29
5.43
0.00
5.43
7.18
8.20
0.29
4.80
0.45
4.80
2.33

2

כוח אדם בפועל
ברוטו

פער

פער באחוזים

0.34
5.54
3.31
2.22
9.18
11.00
0.32
6.60
0.41
5.50
2.00

0.05
0.11

18.18
2.06

-3.20
2.00
2.80
0.03
1.80
-0.03
0.70
-0.33

-59.05
27.96
34.14
13.20
37.50
-8.33
14.58
-14.16

חישוב התקן הוא בשעות שבועיות ולא באחוזי משרה .למקצועות,מרפא/ה בעיסוק,עובד/ת
סוציאלי/ת,דיאטנ/ית,קלינאי/ת תקשורת.
חושב לא לפי הרישיון אלא לפי מיטות בפועל.
סיעודית א  20 -מספר מיטות תקינות זמנית מתוך  26מספר מיטות ברישוי.
אחיות = מעשיות  +מוסמכות.
שעות יעוץ ותקינה לחודש.
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נספח ג'
תקן מול מצבה  -כוח אדם מנהלי ומשקי
ל 26 -מיטות ברישוי ול 20-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

0.18

0.18

0.00

0.10

0.18
0.14
0.14
0.18
0.56
1.10
0.09
0.05
0.18

0.18
0.14
0.14
0.00
0.56
1.10
0.09
0.05
0.18

0.00
0.00
0.00
-0.18
0.00
0.00
-0.00
-0.00
0.00

0.10
0.00
0.00
-100.00
0.00
0.00
-0.21
-0.79
0.10

6
6

 6ספק מזון חיצוני  -מלא.
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נספח ד '
רמת איכות הטיפול
 0.00:מתאריך 30.04.2017:
ניקוד אחרון לפי בקרה אחרונה
28.00
ניקוד מותאם אחרון לפי בקרה אחרונה :
שיוך לפרוגרמה חדשה על פי הצהרת המוסד :
זמן הרישוי טרם הבקרה הנוכחית  12:חודשים תאריך סיום הרשיון 01.11.2018 :
התאמת המחלקה לתשושי נפש לתנאי המכרז:לא רלוונטי
תאריך הבקרה 11.09.2017 :
התאמת המחלקה לתשושי נפש לתנאי המכרז לפי הבקרה הנוכחית  :לא רלוונטי

ניקוד

אמות מידה לרמת איכות הטיפול
סכום ציוני הבקרה

11.50

בריאות הסביבה

3.00

שיעור אחיות עם קורס על בסיסי בגריאטריה

0.00

שיעור אחיות עם תואר אקדמי

2.00

קורסים\עדכון ידע לצוות

0.00

חת"ש צוות בין  8-24שעות שנתיות

0.00

חת"ש צוות מעל  24שעות שנתיות

0.00

מומחיות רופא הבית

0.00

יועצים

0.00

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(

20.50
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