גירסה 00001:
תאריך ראשון הפצה לאינטרנט28.04.2015 :
תאריך אחרון הפצה לאינטרנט28.04.2015 :

דו"ח בקרה מיום 16.03.2015
במוסד :קיבוץ יד מרדכי}בית-האורן{
בישוב :יד מרדכי ,מחוז אשקלון

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

לשכת בריאות מחוז אשקלון

תאריך01.04.2015 :

לכבוד
ד"ר מוגילבסקי גלינה
מנהל/ת רפואי/ת
קיבוץ יד מרדכי}בית-האורן{ )קוד מוסד (24680
קיבוץ יד מרדכי ד.נ .חוף אשקלון
יד מרדכי 79145

סימוכין500038504 :

ד"ר נכבד/ה,
הנדון :סיכום הבקרה ב"קיבוץ יד מרדכי}בית-האורן{" מיום 16.03.2015
מצ"ב דו"ח הבקרה שנערכה במוסדכם ,ביום .16.03.2015
המנהל הרפואי מתבקש להעביר עותק מדו"ח זה לחברי הנהלת בית החולים הסיעודי-גריאטרי )למנהל
האדמיניסטרטיבי ולמנהלת הסיעוד  -אחות ראשית(.
המנהל האדמיניסטרטיבי מתבקש להודיע ללשכת הבריאות המחוזית )גריאטר המחוז( ,בצירוף העתק לרופא
המחוז/נפה ולאגף לגריאטריה ,על ביצוע תיקון התחומים הטעונים שיפור מיידי וצפי לתיקון שאר התחומים
הטעונים שיפור ,וזאת תוך חודש ימים מעת קבלת דו"ח זה ,תוך התייחסות מפורטת לממצאי הבקרה עפ"י סדר
התחומים המצוין בדו"ח עצמו.
בברכה,
ד"ר פרנקל טניה
גריאטרית מחוז אשקלון
העתקים:
פרופ' ארנון אפק ,מנכ"ל משרד הבריאות,ירושלים.
ד"ר ורד עזרא ,ראש מנהל רפואה )בפועל( ,משרד הבריאות ,ירושלים.
ד"ר אהרון כהן ,ראש אגף גריאטריה ,משרד הבריאות ,ירושלים.
ד"ר יורם לוטן ,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 מיכאל גדלביץ' ,רופא מחוזי ,לשכת בריאות אשקלון מחוז אשקלון.
ד"ר שרה לוי ,אחראית ארצית על הסיעוד בגריאטריה ,אגף גריאטריה ,ירושלים.
מר' יוחנן סמואל ,מרכז בכיר לנתוני בקרה ואיכות בגריאטריה ,אגף גריאטריה ,ירושלים.
גב' אתי מרקוביץ ,ממונה תאום ארגון ובקרה ,אגף גריאטריה ,תל-אביב.
גב' אביגייל וייס ,מפקחת ארצית על המעונות ,משרד הרווחה.
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לשכת בריאות מחוז אשקלון

דו"ח הבקרה
תאריך01.04.2015 :
קיבוץ יד מרדכי}בית-האורן{ ) ( 24680
קיבוץ יד מרדכי ד.נ .חוף אשקלון יד מרדכי
תאריך הבקרה16.03.2015 :

סימוכין500038504 :

.1

בתאריך  16.03.2015נערכה בקרה תקופתית במהלך תקופת רישוי קיים ,בבי"ח הגריאטרי ,ע"י צוות מחוז
אשקלון .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 מוגילבסקי גלינה מ.ר.31659.

להלן הרכב הצוות ותחום בקרתו:
.4
גברת ד"ר פרנקל טניה ,גריאטרית מחוז אשקלון.
* רפואה
* טיפול סיעודי

-

גברת גולדינר סבטלנה ,אחות מפקחת מחוז אשקלון.

* תזונה

-

גברת רות לוי ,דיאטנית.

* פיזיותרפיה

-

גברת וטורי הילה ,מרכזת תחום בקרה.

* ריפוי בעיסוק

-

גברת קוצ'ינסקי אולגה ,מרכזת תחום בקרה.

* עבודה סוציאלית

-

גברת פרחיה בקר ,מרכזת תחום בקרה.

* בריאות הסביבה

-

גברת אזולאי אסתי ,מרכזת תחום בקרה.

* רוקחות

-

גברת שימס טאטיאנה ,מרכזת תחום בקרה.

כללי:
"בית האורן" הוא בית סיעודי קטן ,ממוקם בקיבוץ יד מרדכי ,נושא צביון ביתי.
המחלקה הסיעודית נמצאת במבנה חדש ,ממוגן ,בנוי לפי פרוגרמה חדשה.
בסמוך למחלקה סיעודית ישנם יחידות דיור השייכות לדיור מוגן של הקיבוץ .צוות
המוסד נותן שרותים גם לדיירי דיור מוגן.
לבי"ח רישיון ל 12 -מיטות מהן:
סה"כ מיטות במח' סיעודיות:

12
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תאריך01.04.2015 :

קיבוץ יד מרדכי}בית-האורן{ ) ( 24680
קיבוץ יד מרדכי ד.נ .חוף אשקלון יד מרדכי
תאריך הבקרה16.03.2015 :

סימוכין500038504 :

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

מס'
מס'
שם
מחלקה מיטות מאושפזים
בפועל
במוסד ברישוי
11
12
11
12

מס'
סיעודיים
11
11

מס'
תשושי
נפש
0

מס'
סיעודי
מורכב
0

בבי"ח
מס'
מס'
שיקומים תשושים כללי

0

סה"כ שהו במחלקות  11מאושפזים בפועל.
להלן תמהיל המאושפזים לפי הגורמים המממנים הבאים:
 11מטופלים במימון משרד הבריאות.
 1מטופלים במימון פרטי.
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1

לשכת בריאות מחוז אשקלון

קיבוץ יד מרדכי}בית-האורן{ ) ( 24680
קיבוץ יד מרדכי ד.נ .חוף אשקלון יד מרדכי
תאריך הבקרה16.03.2015 :

תאריך01.04.2015 :
סימוכין500038504 :

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

פרוגרמה:
המוסד בנוי על פי הפרוגרמה החדשה .

אישור כיבוי אש:
אישור כיבוי אש בתוקף עד תאריך.04.11.2015 :

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

נקודות נוספות לציון:
המוסד מבורך בצוות יציב ,מקצועי ,נאמן למקום .הטיפול הרב מקצועי ניתן ברמה
טובה.
תחלופת הצוות והמטופלים נמוכה ,הצוות מכיר היטב את המטופלים ומשפחותיהם,
שזוכים ביחס חם ואווירה ביתית .יחד עם זאת ,על הצוות הרב מקצועי להקפיד על
תיעוד מפורט ברשומות רלוונטיות כפי שנדרש בנהלים ולא להסתמך על דיווח בעל
פה מתוך היכרות אישית עם המקום.
מצ"ב נספח א'  -טבלה הכוללת הערכות צוות הבקרה ,נספח ב' בו פירוט ממצאי הבקרה ,נספח ג' -פירוט כ"א
ונספח ד'  -רמת איכות הטיפול.
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קיבוץ יד מרדכי}בית-האורן{ ) ( 24680
קיבוץ יד מרדכי ד.נ .חוף אשקלון יד מרדכי
תאריך הבקרה16.03.2015 :

תאריך01.04.2015 :
סימוכין500038504 :

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

)(5
כ.טוב מאוד
87-93
X
X

סיעוד

X

תזונה
פיזיותרפיה

X

ריפוי בעיסוק

X

עבודה סוציאלית

X
X

בריאות הסביבה
רוקחות

)(4
טוב
80-86

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

X
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)(1
נכשל
0-65

לשכת בריאות מחוז אשקלון

קיבוץ יד מרדכי}בית-האורן{ ) ( 24680
קיבוץ יד מרדכי ד.נ .חוף אשקלון יד מרדכי
תאריך הבקרה16.03.2015 :

תאריך01.04.2015 :
סימוכין500038504 :

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

* רפואה88% :
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:
המנהלת הרפואית בעלת ניסיון רב בגריאטריה ,עברה השתלמויות בתחום ,משתתפת
בימי עיון וכנסים גריאטריים .כמו כל צוות המוסד היא נותנת שירות גם לדייר
דיור מוגן של הקיבוץ.
אין למוסד יועץ גריאטרי ,כל הייעוצים מתבצעים דרך קופות החולים.
המנהלת הרפואית זמינה טלפונית  24שעות ביממה.

החוזקים בעבודת הרפואה:
עבודת המנהל הרפואי
* מדובר במוסד קטן ,אין כמעט שינויים בתמהיל מטופלים ,המנהלת הרפואית מעורבת בקבלת מטופלים חדשים.

איכות הרשומה בקבלה הרפואית של המטופל
* קבלה רפואית מלאה ,כוללת התייחסות לתסמינים גריאטריים ,סיכום ותכנית טיפול.
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קיבוץ יד מרדכי}בית-האורן{ ) ( 24680
קיבוץ יד מרדכי ד.נ .חוף אשקלון יד מרדכי
תאריך הבקרה16.03.2015 :

תאריך01.04.2015 :
סימוכין500038504 :

בדיקה תקופתית אחת ל  3 -חודשים
* מתבצעת כנדרש ,צויינו שינויים במצב המטופל מבדיקה קודמת .יש תוכנית טיפול פרטנית.

פעילות צוות רב מקצועי במחלקה
* ישיבות צוות רב מקצועי נערכות בתדירות טובה ,מתקיימים דיונים בנושאים רלוונטיים.

תחומים הטעונים תיקון ושיפור:
קשר עם משפחות
* רישום שיחות עם משפחות אינו מפורט מספיק ,מומלץ לתעד נושאים שעלו בשיחה ובהחלטות.

מעקב רפואי שוטף
* יש לציין במעקב רפואי שוטף תאריך התחלת טיפול אנטיביוטי וגם תאריך סיום טיפול ובדיקת חולה בסוף הטיפול.

דו"ח אירוע חריג
* יש להרחיב תיעוד פרטי אירוע חריג בדו"ח ,הדבר אמור לעזור בהסקת מסקנות וניתוח שנתי של אירועים.
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קיבוץ יד מרדכי}בית-האורן{ ) ( 24680
קיבוץ יד מרדכי ד.נ .חוף אשקלון יד מרדכי
תאריך הבקרה16.03.2015 :
* טיפול סיעודי:

תאריך01.04.2015 :
סימוכין500038504 :

88%

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:
בית סיעודי קטן ,נושא צביון ביתי .הדיירים מטופלים היטב ,סביבתם נקייה
ואסטטית .אווריה נעימה ונינוחה במחלקה.
הצוות הסיעודי יציב ,נאמן למקום העבודה .האחות האחראית וותיקה בתפקידה,
מעורבת בכל תחומי הטיפול בדייר ,מדריכה את הצוות הסיעודי ומפקחת על תפקודו.
האחות האחראית מרכזת את נושאי הכאב ,פצעים ומניעת זיהומים .עברה הכשרה
מקצועית רלוונטית בכל התחומים.
אין פצעי לחץ בקרב המטופלים ,לא התקבלו מטופלים חדשים למחלקה בשנה האחרונה.

כוח אדם:
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קיבוץ יד מרדכי}בית-האורן{ ) ( 24680
קיבוץ יד מרדכי ד.נ .חוף אשקלון יד מרדכי
תאריך הבקרה16.03.2015 :

תאריך01.04.2015 :
סימוכין500038504 :

בהתאם לדרישת התקן.

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

תרופות
* טיפול תרופתי מנוהל בהתאם לנהלים.

הזנה והאכלה
* התחיל פרויקט רב מקצועי בנושא האכלה.

הפרשות
* מתקיימת פעילות מוסדית בתחום מניעת עצירות.

תחומים הטעונים תיקון ושיפור:
כללי
* יש להמשיך ולקדם את התחום הפליאטיבי במוסד על פי הנדרש בנהלים.

תכנית טיפול בקבלה לאשפוז
* בתוכנית טיפול ,יש להתייחס לבעיות ייחודיות של מטופל.
* יש להתייחס אל תוכנית הטיפול כאל כלי עבודה יישומי.
* יש להעריך את ההתערבויות בהתאם לטיב הבעיה .

מעקב סיעודי
* מתועד מעקב סיעודי במצבים סטטיים פעם בשבוע לפחות .יש לשפר תיעוד מעקב סיעודי במצבים משתנים,
המשך התייחסות לבעיות שזוהו אצל המטופל.

הזנה והאכלה
* בתיק של המטופל עם ירידה ברמת אלבומין וברזל לא נמצאה התייחסות של תזונאית ואחות.
* חשוב לשפר תקשורת רב מקצועית בתחום התזונה.

הפרשות
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קיבוץ יד מרדכי}בית-האורן{ ) ( 24680
קיבוץ יד מרדכי ד.נ .חוף אשקלון יד מרדכי
תאריך הבקרה16.03.2015 :

תאריך01.04.2015 :
סימוכין500038504 :

* קיימת תוכנית שימור שליטה ,אך אף דייר לא משתתף בתוכנית .מומלץ לבחון מחדש מטופלים עם שליטה
חלקית על הסוגרים ולנסות לשתף אותם.

עדכון מקצועי
* יש לאפשר השתתפות אנשי צוות בימי עיון והשתלמויות מקצועיות בגריאטריה ,גם מחוץ למוסד.

טיפול בכאב
* יש לאמוד ולתעד את השפעת הטיפול התרופתי לאחר מתן טיפול נוגד כאב ,באותו כלי מדידה בו בוצעה הערכה
ראשונית.
* יש להעלות את מודעות הצוות לנושא כאב.
* מתבצע אומדן כאב לכל המטופלים ,אך לא תמיד באופן מושכל תוך התחייחסות לבעיה ייחודית של המטופל.

הערות לסיכום:
הטיפול הסיעודי במוסד ניתן ברמה טובה.
חשוב לשתף את האחיות במחלקה בעשייה משותפת ,להאציל סמכויות ,למסד את תהליכי
העבודה המובנים ,על מנת להגיע לאחידות בתפקוד של כל האחיות במחלקה.
יש להקפיד על תיעוד מפורט ברשומה סיעודית למרות ההיכרות העמוקה עם
המטופלים ומשפחותיהם ודיווח שוטף בעל פה.
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* תזונה:

תאריך01.04.2015 :
סימוכין500038504 :

86%

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:
במוסד קיים מטבח המבשל את כל הארוחות.

כוח אדם:
דיאטנית ותיקה במוסד .עובדת אחת לשבוע ,כ 4 -שעות .משתתפת בישיבות צוות.

החוזקים בעבודת התזונה:
כללי
* הוקם פרויקט "האכלה נכונה" לצורך שיפור התזונה במוסד .הפרויקט בשיתוף אנשי מקצוע שונים וכלל ערב
משפחות בנושא.
* ניתנת חשיבות רבה למזונות מנחמים )כגון פודינג ,שוקולדים ,עוגות בסקוויטים ,קרמבו( והם מוגשים לדיירים
אחת לחודש.
* פרט מהעוגות אשר אופים במקום ,חודש אפיית חלות בימי שישי .ישר כוח!

איכות ובטיחות המזון
* יש לציין לשבח שימוש בבשר מאיכות גבוה כולל בשר טחון )בקר ,עוף ,הודו ודג(.

הגשת ארוחות צהריים  -תצפית
* הגשת ארוחת צהריים מתבצעת האופן אסטטי .גודל המנות כנדרש.
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קיבוץ יד מרדכי}בית-האורן{ ) ( 24680
קיבוץ יד מרדכי ד.נ .חוף אשקלון יד מרדכי
תאריך הבקרה16.03.2015 :

תאריך01.04.2015 :
סימוכין500038504 :

* האווירה בחדר אוכל הגדול והקטן נעימה ושקטה.
* בשל מטבח מבשל במקום ,ניתנת התייחסות לבקשות של הדיירים ולהכנת מנות לפי רצונם.
* לכל דייר יש כוס שתייה בזמן הארוחה וסכו"ם לפי יכולתו.

התנהלות הטיפול התזונתי מטופל במצב תזונתי לא תקין  -תיעוד ומעקב
* על פי בדיקת מדגם תיקים נראה כי הדיאטנית עוקבת יפה אחר מצבם התזונתי של הדיירים ומתאימה להם
תכנית טיפול מתאימה.

תחומים הטעונים תיקון ושיפור:
ניהול כוח אדם
* מומלץ על שליחת הדיאטנית להשתלמויות בתחום תזונה :קורס תזונה בגריאטריה וכנסים.

איכות ובטיחות המזון
* יש להשלים איסוף מתכונים ,לחשב את ערכם התזונתי ולהקפיד על בישול לפי המתכון.
* יש לקיים ולתעד תהליכי עבודה עם המטבח ובמערך המזון.
* המאזניים לשקילת מזון נמצאו לא תקינים .על המאזניים להיות דיגיטאלים ותקינים לשימוש.
* בדיקות תהליכי הבטחת/אבטחת הגשת המזון אינן מתבצעות כנדרש .ראה נוהל  500-1לפירוט הדרישות
ותדירות ביצוע .מומלץ להרחיב ולהתאים את הבדיקות למוסד.
* קיימים נהלים פנימיים  ,אך יש לעדכן "נוהל ארוחות והאכלה" לפי שעות הארוחות בפועל.

בדיקת התפריט השבועי  -רישום מול יישום
* לפי הדוגמיות מזון שנבדקו ,חסר דוגמיות למזון הטחון )לאחר טחינה(.
* יש לרשום את "המזונות המנחמים" אשר מגישים לדיירים בתפריט השבועי ולהקפיד כי קיים תחליף במרקם רך
וטחון.
* יש להמנע ממתן פריטים בתפריט בימים רודפים )כגון סלט סלק(.
* מנת דג :מומלץ לגוון את מנת הדג מידי שבוע .בנוסף יש להקפיד על מתן מנת דג אחת לשבוע לכלל המרקמים
-ראה שבוע .3 ,2

גודלי מנה/גיוון
* נמצא חוסר גיוון בפירות במרקם הטחון .קיים שימוש לעיטים קרובות של תחליף רסק תפו"ע.
* ניתן לגוון תפריט הרך עם קבב,קלופס,ממולאים,קציצות ועוד.

רשומות מחלקתיות
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קיבוץ יד מרדכי}בית-האורן{ ) ( 24680
קיבוץ יד מרדכי ד.נ .חוף אשקלון יד מרדכי
תאריך הבקרה16.03.2015 :

תאריך01.04.2015 :
סימוכין500038504 :

* יש ליצור טופס גודל מנה הכולל נפח/משקל רצוי למנה עם מספר יחידות וכלי הגשה לשימוש.
* תצפית ארוחות :מומלץ לבנות טופס עם שלל ההבטים ולהשתמש בטופס המובנה לתצפית ארוחות ,כולל ארוחת
ערב.

הגשת ארוחות צהריים  -תצפית
* יש לתת את הדעת על כך שהשולחנות ללא מפה בזמן האוכל.
* למרות שקיימים שתי מנות עיקריות ושני סוגים של פחמימה בתפריט בארוחת צהריים ,לא ניתנת את האפשרות
לדיירים לבחור את מנת רצונם.
* יש לתת את הדעת על מתן של כל המנות הטחונות בקערה אחת .כמו כן ,יש לתת את הדעת על אי-מתן מנת
מרק טחונה וסמיכה בצהריים למקבלי מרקם טחון.

התנהלות הטיפול התזונתי מטופל חדש  -תיעוד ברשומה התזונתית
* יש לתעד נתונים אנטרופומטריים תוך שבוע מהקבלה.
* יש צורך בתיעוד שיחה עם המטופל ו /או המשפחה תוך שבוע עד חודש מקבלתו ובמהלך הטיפול התזונתי בו.

התנהלות הטיפול התזונתי מטופל במצב תזונתי לא תקין  -תיעוד ומעקב
* בעת שינוי במצב התזונתי ,יש לעדכן את מטרות הטיפול התזונתי בתוכנית הטיפול.
* על הדיאטנית להקפיד לפרט בכל תוכנית תזונה למטופל את ההרכב התזונתי של הדיאטה האישית תוך השוואתו
למומלץ עם פירוט הקריטריונים .
* הערכות תזונתיות מחודשות מתבצעות אחת לשנה ולא אחת לחצי שנה כנדרש.

יישום והלימה
* לפי בדיקת תיקים ,נמצא כי מרבית הדיירים מקבלים העשרת חלבון .יש לתת העדפה למתן תוספות מזון ולצמצם
שימוש באבקות חלבון.

הערות לסיכום:
מומלץ לבנות תוכנית עבודה שנתית הכוללת הדרכות לצוותים ,פרויקתים מחלקטיים,
בדיקות של הבטחת/אבטחת הגשת המזון ,הערכות תזונתיות חצי שנתיות.

עמוד  14מתוך 36
רח' ההסתדרות  ,2אשקלון  78278ת.ד.
טלפון 08-6745810 :פקס 08-6745727 :דוא"לWWW.HEALTH.GOV.IL/ASHKELON :

לשכת בריאות מחוז אשקלון
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תאריך הבקרה16.03.2015 :
* פיזיותרפיה:

תאריך01.04.2015 :
סימוכין500038504 :

87%

הבקרה בתחום הפיזיותרפיה כללה את הנושאים הבאים:
כללי
כוח אדם
 פרופיל המטופלים במוסדארגון השרות
אבחון פיזיקלי
טיפול פרטני
טיפול בקבוצה
מעקב פיזיקאלי ותיעוד הערכה תקופתית
טכנולוגיה לישיבה וניידות
הדרכה ,השתלמות ותקשורת בין צוותית
תנאים פיזיים
ציוד טיפולי
ציוד ואביזרי עזר לניידות
-

תיאור כללי:
בית סיעודי קטן בקיבוץ ,שופץ לאחרונה ומאז השיפוץ הוא מארח גם דיירים
תשושים

כוח אדם:
לא חל שינוי מבחינת כוח אדם

החוזקים בעבודת הפיזיותרפיה:
כוח אדם
* תקן כוח אדם  :מלא  -בתנאי שטיפול בדיירים לא סיעודיים נעשה בשעות שמעבר לתקן

פרופיל המטופלים במוסד
* אחוז המטופלים בפיזיותרפיה במוסד מתוך כלל המאושפזים  :גבוה  -כל הדיירים מקבלים התייחסות או טיפול
מצד הפיזיותרפיסט

מעקב פיזיקאלי ותיעוד הערכה תקופתית
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לשכת בריאות מחוז אשקלון

קיבוץ יד מרדכי}בית-האורן{ ) ( 24680
קיבוץ יד מרדכי ד.נ .חוף אשקלון יד מרדכי
תאריך הבקרה16.03.2015 :

תאריך01.04.2015 :
סימוכין500038504 :

* המעקב משקף את מצבו העדכני של המטופל.

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

הדרכה ,השתלמות ותקשורת בין צוותית
* השתתפות פיזיותרפיסט/ים בהשתלמויות מקצועיות רלוונטיות  :כן  -היה השנה באחת החטיבות של הקורס העל
בסיסי

תחומים הטעונים תיקון ושיפור:
כוח אדם
* פריסת שעות  :חלקית  -מומלצת נוכחות של פיזיותרפיסט לפחות בוקר אחד בשבוע

ארגון השרות
* מנהל השרות עומד בדרישות הנוהל )ותק מקצועי ,הכשרה על בסיסית(  :חלקי  -מנהל ותיק ומנוסה ,עליו
להשלים את הקורס העל-בסיסי

אבחון פיזיקלי
* תכנית טיפול כתובה ומנומקת לאחר אבחון ראשוני  :חלקית  -ישנה תכנית לא מספיק מפורטת,בנויה על מטרות
לא מספיק ספציפיות,ללא פרמטרים מדידים

טיפול פרטני
* יש להקפיד על תדירות המעקבים הנדרשת ועל עדכון בכל שינוי במצב הרפואי או התפקודי של דייר .

טכנולוגיה לישיבה וניידות
* התאמת כסא גלגלים/כסא ושולחן אוכל לצרכים התפקודיים של המטופל  :חלקית גבוהה  -לא בכל המקרים גובה
השולחן מתאים
* מגוון כסאות גלגלים בהתאם לצרכי המטופלים  :נמצא ברובו  -נכון להיום אין כורסאות גריאטריות או כסאות
TILT IN SPACE

הדרכה ,השתלמות ותקשורת בין צוותית
* יש לקיים ולתעד תקשורת עם הצוות הרפואי ובכלל זה עם הרופאה
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קיבוץ יד מרדכי}בית-האורן{ ) ( 24680
קיבוץ יד מרדכי ד.נ .חוף אשקלון יד מרדכי
תאריך הבקרה16.03.2015 :

תאריך01.04.2015 :
סימוכין500038504 :

* על גבי טופס מעקב הליכה יזומה יש להחתים את המטפל המוליך

תנאים פיזיים
* חדר פיזיותרפיה בנוי ומאובזר על פי הפרוגראמה  :חלקי  -חדר קטן,רחוק מהמחלקה ,ללא טלפון או לחצן
מצוקה ,יש מזגן

הערות לסיכום:
תחום הפיזיותרפיה נמצא במגמת שיפור הדרגתית
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לשכת בריאות מחוז אשקלון

קיבוץ יד מרדכי}בית-האורן{ ) ( 24680
קיבוץ יד מרדכי ד.נ .חוף אשקלון יד מרדכי
תאריך הבקרה16.03.2015 :
* ריפוי בעיסוק:

תאריך01.04.2015 :
סימוכין500038504 :

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

כוח אדם:
במוסד ממשיך לעבוד צוות וותיק  -מרפאה בעיסוק ושתי מדריכות תעסוקה .המרפאה
בעיסוק עובדת אחת לשבוע  3שעות בבוקר וביום של ישיבת צוות מגיעה בשעות
אחה"צ.
המדריכות עובדות מדי בוקר ואחת מהן עובדת פעמיים בשבוע גם אחה"צ .סה"כ
בתעסוקה  44ש"ש.

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.
* ההערכה מתבצעת כנדרש .כוללת אבחון מוטורי וסנסורי ,אבחון קוגניטיבי והערכת .A.D.L
* תוכניות ההתערבות תואמות את ממצאי ההערכה.

ישום תכנית הטיפול
* מתבצע מעקב אחרי סדים וכריות.
* המרפאה בעיסוק ממשיכה לקיים קבוצה מוטורית משותפת ל 4-דיירים סיעודיים ומספר דיירים עצמאיים בתדירות
אחת לשבועיים.
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קיבוץ יד מרדכי}בית-האורן{ ) ( 24680
קיבוץ יד מרדכי ד.נ .חוף אשקלון יד מרדכי
תאריך הבקרה16.03.2015 :

תאריך01.04.2015 :
סימוכין500038504 :

פעילות בתעסוקה
* קיימת פעילות תעסוקתית מגוונת התואמת את צרכי המטופלים ויכולותיהם.
* הפעילויות מותאמות גם למטופלים בעלי יכולות מועטות.
* תוכנית הפעילות מגוונת ומתבצעת באופן קבוצתי ופרטני וכוללת תנועה ,אקטואליה ,משחקים קוגניטיביים ,יצירה
ועוד.
* מתקיימת הפעלה קבוצתית מידי יום כנדרש.
* מתקיימת הפעלה של קבוצות נושא אחת לשבוע כנדרש.

תנאים פיזיים וסביבה
* התעסוקה מתקיימת בחדר האוכל שהינו מואר ,מרווח ,מאובזר ומתאים לצורך הפעלה.
* במקומות ההפעלה קיימים לוחות התמצאות ,לוחות פעילות ,שעון ,וקישוט סביבתי ואקטואלי הכולל תצוגה של
עבודות המטופלים.
* קיימים ארונות או פתרונות אחסון באזור הפעילות.

ציוד ואביזרים
* קיימות ערכות אבחון מקוריות המותאמות לאוכלוסייה.
* קיימים חלקי אבחונים שמתאימים לאוכלוסייה.
* קיים ציוד עשיר ,מגוון ומותאם להפעלה פרטנית וקבוצתית בתעסוקה.
* קיימים משחקים ואמצעי הפעלה שנבנו על ידי הצוות ומותאמים לצורכי האוכלוסייה.
* קיים ציוד נלווה עשיר ומגוון הכולל אמצעים טכנולוגיים.
* קיים ציוד נלווה הכולל טלוויזיה במסך רחב ,מערכת שמע ו .DVD
* קיים ציוד נלווה הכולל גם מקרן ומסך נייד.
* קיים ציוד נלווה הכולל מחשבים לתעסוקה.
* קיימות ערכות נושאים מגוונות עשירות ומתחדשות.
* לאחרונה נרכשה תוכנת מחשב "סביון" לעבודה עם מטופלים הזקוקים לכך.

הדרכה ותקשורת
* מנהל/ת שירות הריפוי בעיסוק והתעסוקה מקיימת ישיבות צוות עם מדריכות התעסוקה לפחות אחת לחודש
כנדרש בנהלים .קיים דיווח כנדרש.
* קיימים רישומים המעידים על קיום פגישות הדרכה פרטנית של מנהלת שירות הריפוי בעיסוק עם מדריכות
התעסוקה.
* המרפא/ה בעיסוק משתתפ/ת באופן קבוע בישיבות הצוות הרב מקצועי .עדות לכך קיימת ברישומים.
* המרפאה בעיסוק השתתפה בתוכנית החת"ש של המוסד.
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קיבוץ יד מרדכי}בית-האורן{ ) ( 24680
קיבוץ יד מרדכי ד.נ .חוף אשקלון יד מרדכי
תאריך הבקרה16.03.2015 :

תאריך01.04.2015 :
סימוכין500038504 :

העשרה ונהלים
* המרפא/ה בעיסוק השתתפ/ה בימי עיון מקצועיים.
* מתקיימות מסיבות בימי הולדת ובחגים.
* צוות הריפוי בעיסוק ותעסוקה יזמו פרויקט שלטים-תזכורות לצוות המטפל בנוגע לאביזרים חיוניים לדיירים.
* אחת המדריכות בוגרת קורס בסיסי באש"ל ומשתתפת קבוע במפגשי פורום למדריכות תעסוקה באיזור הדרום.

תחומים הטעונים תיקון ושיפור:
הערכת מעקב בקבלת מטופל
* יש להתייחס למצב עדכני של המטופל ולא להסתמך על הערכות מלפני חצי שנה.

ישום תכנית הטיפול
* חשוב שתהיה התאמה בין תוכנית טיפולית שהוגדרה וההתערבות המבוצעת בפועל.

הכרת מטופל חדש ע"י מדריכ/ת תעסוקה
* מדריכת התעסוקה מקיימת הליך היכרות עם כל המטופלים אולם לא תמיד ההליך מתבצע תוך שבוע מיום קבלת
המטופל ,כנדרש בנהלים.
* במדגם התיקים שנבדק היתה קבלה לא מלאה של דייר שהתקבל לפני שנה למוסד.

פעילות בתעסוקה
* מומלץ להסדיר ולהגדיל שימוש בשתי עמדות המחשב להנהתם של הדיירים המסוגלים להתרם מכך.
* יש לפרט סיכום בדיווחים של קבוצות נושא.

תנאים פיזיים וסביבה
* פינת העבודה של המרפאה בעיסוק נמצאת במקום חשוך מאוד ולא מאפשר ביצוע מקצועי של קבלות ,הערכות
ואבחונים קוגניטיביים.

הדרכה ותקשורת
* חשוב שהמרפאה בעיסוק תהיה שותפה בקבלת החלטות בישיבות הצוות הרב-מקצועי.

העשרה ונהלים
* חשוב להכיר לעומק עדכונים אחרונים בנהלים ולהדריך את מדריכות התעסוקה בנושא זה.
* מדריכת התעסוקה שמפעילה את הדיירים הירודים אינה יוצאת להשתלמויות או ימי עיון הרלוונטיים מזה תקופה
ארוכה.
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לשכת בריאות מחוז אשקלון

קיבוץ יד מרדכי}בית-האורן{ ) ( 24680
קיבוץ יד מרדכי ד.נ .חוף אשקלון יד מרדכי
תאריך הבקרה16.03.2015 :

תאריך01.04.2015 :
סימוכין500038504 :

יישום המלצות מבקרה קודמת
* ההתייחסות להמלצות בקרה קודמת הינה חלקית בלבד.
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לשכת בריאות מחוז אשקלון

קיבוץ יד מרדכי}בית-האורן{ ) ( 24680
קיבוץ יד מרדכי ד.נ .חוף אשקלון יד מרדכי
תאריך הבקרה16.03.2015 :
* עבודה סוציאלית:

תאריך01.04.2015 :
סימוכין500038504 :

97%

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

תיאור כללי:
הבית מטופח ,אסתטי ,אווירה משפחתית ,החדרים ברובם מקושטים  ,נושאי ציביון
ביתי .קיימות פינות אירוח נעימות לבני המשפחה ולמבקרים,
יש לציין כי בבית בנוסף למטופלים סיעודיים מקבלים טיפול גם דייריי דירוניות
)דיור מוגן( ,הפעילות התרבותית חברתית ברובה משותפת.
הדיירים לבושים בלבוש אישי נקי ומתאים לעונה.

כוח אדם:
מנהלת השירות הסוציאלי מועסקת במקום כשלוש שנים .יום ב' בשעות אחר הצהריים
ויום ד' בשעות הבוקר סה"כ  5שעות שבועיות על פי התקןץ
בפועל מגיעה מעבר לשעות אלו בהתאם לצורך .יש לציין כי נותנת שירות גם
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לשכת בריאות מחוז אשקלון

קיבוץ יד מרדכי}בית-האורן{ ) ( 24680
קיבוץ יד מרדכי ד.נ .חוף אשקלון יד מרדכי
תאריך הבקרה16.03.2015 :

תאריך01.04.2015 :
סימוכין500038504 :

לדיירים שאינם סיעודיים .בבית נקלטו שתי סטודנטיות לעבודה סוציאלית
והן משקיעות בטיפול פרטני לדיירים ,ובתוכניות מיוחדות.
העו"ס שוקדת על הרחבת והעמקת הידע בתחום הטיפול בקשישים במסגרת המוסדית
על היבטיו השונים ,משקיעה ביזום פרוייקטים לרווחת המטופלים
בשיתוף אנשי הצוות האחרים.

החוזקים בעבודת העבודה סוציאלית:
קבלת מטופל והסתגלות
* המשפחה מקבלת הדרכה תוך  48שעות ראשונות מקליטת המטופל  :כן
* מבצעת את תהליך הקליטה ,המעקב וההסתגלות במקצועיות רבה.

פעילות מקצועית של העובד הסוציאלי
* העו"ס שותף/ה בתהליך ההתאמה של המטופל החדש לחדר ,למקום ישיבתו בחדר האוכל ולמעברים )חדר,
מחלקה וכו'(  :כן
* המטופל משתתף בפעילות חברתית תעסוקתית לפי רצונותיו ויכולותיו  :כן
* מעקב ביקורים אצל המטופל  :כן
* פעילות העו"ס לשמירת פרטיות המטופל )טיפול אישי ,רצון הדייר וכו'(  :כן
* המטופל מקבל מענה לבקשתו ובזמן סביר  :כן
* ביגוד אישי למטופל ,נקי ,מסומן ובהתאם למידה ולעונה  :קיים
* פעילות העו"ס לטיפוח צביון אישי בסביבת המטופל  :קיים
* העו"ס מעורבת בתחומים הנוגעים לרווחת המטופלים

שביעות רצון המטופל
* כמות האוכל המוגשת בארוחות  :שביעות רצון גבוהה
* הבחירה בין סוגי מזון בארוחות  :שביעות רצון גבוהה
* יחס הצוות  :שביעות רצון גבוהה
* מיזוג אוויר בחדר ובשטחים ציבוריים  :שביעות רצון גבוהה
* שטחים ציבוריים )ח.אוכל ,מסדרונות ,ח.יום ,פינות אירוח ,גינה(  :שביעות רצון גבוהה
* תהליך הקליטה :הדרכה ,מתן מידע והסתגלות  :שביעות רצון גבוהה
* מידת התחשבות ברצונותיך ובקשותיך  :שביעות רצון גבוהה
* שביעות רצון מאיכות החיים במוסד  :שביעות רצון גבוהה
* שביעות רצון גבוהה מיחס הצוות ומתן מענה לצרכים ולרצונות האישיים.
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קיבוץ יד מרדכי}בית-האורן{ ) ( 24680
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תאריך הבקרה16.03.2015 :

תאריך01.04.2015 :
סימוכין500038504 :

תצפית חדרים ושטחים ציבוריים
* מרחבים ציבוריים  -מיקום ,ניקיון ,מידת שימוש לנוחות המטופלים והמשפחות )ח.אוכל ,ח.יום ,פינות אירוח ,לובי,
שירותים למבקרים(  :משביע רצון  -סביבת הבית מטופחת
* חדרי המטופלים נקיים ומסודרים  :כן
* קיימים פריטים אישיים בחדרי המטופלים  :כן
* שמות המטופלים רשומים על דלתות חדריהם  :כן
* נשמרת פרטיות בסביבת המטופל ובמהלך הטיפול האישי  :כן
* הנגשת מידע לרווחת המטופלים והמשפחות )תכנית פעילות ,זכויות המטופל ותפריט(  :כן
* המטופלים לבושים בהתאם לעונות השנה בבגדים נקיים התואמים את מידותיהם  :כן
* הקפדה על זמינות ונגישות מידע )תפריט ,לוח פעילויות מגילת זכויות המטופל(.
* תנאים סביבתיים ראויים לציון.
* הבית מטופח בפנימו וכן בשטחים הציבוריים

פעילות העו"ס בתחום הקבוצתי והקהילתי
* העו"ס שותף לפעילות החברתית-תרבותית  :כן
* שיתוף המשפחות בפעילות המוסד  :כן
* מתקיימת תכנית לפיתוח הקשרים עם הקהילה )כגון :פעילות מתנדבים,שיתוף הקהילה בחיי המוסד(  :כן
* מקיימת פעילות קבוצתית קבועה ורצופה עם מטופלים ,בני משפחה או חברי צוות.
* שותפה ומעורבת בפעילות התרבותית  -חברתית.

פעילות העו"ס בנושא "חוק זכויות החולה"
* פעילות העו"ס בעת אשפוז המטופל )בבי"ח כללי(  :כן  -נמצאת בקשר עם המשפחות ונציג המוסד מבקר את
המטופלים )אחות(
* טיפול ומעקב אחר גמלת דמי כיס  :כן  -מודא מילוי צורכי המטופלים
* פעילות העו"ס בנושא אפוטרופוס/יפוי כח כולל הערכת צרכים ,טיפול במינוי ומעקב  :כן  -העו"ס מעורבת ויוזימת
מינויי אפוטרופוס ויפויי כח לכל הדיירים
* פועלת לקידום והעלאת המודעות לשמירה על פרטיותו וכבודו של המטופל.
* יוזמת עפ"י צורך הערכה ודיון במינוי אפוטרופוס ,מטפלת בנושא על כל היבטיו.
* העו"ס מטמיעה באופן שוטף ובאמצעות חת"ש נושא "חוק זכויות המטופל"

פעילות העו"ס בתחום זקנים נפגעי התעמרות
* פעילות העו"ס לאיתור וטיפול בנפגעי התעמרות  :כן
* העו"ס פועל/ת להעלאת מודעות המטופלים ובני המשפחה  :כן
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* העו"ס מקיים/ת פעילות להטמעה ולרענון הנהלים בקרב הצוות הרב מקצועי  :כן

טיפול בניצולי שואה
* פעילות העו"ס בנושא מיצוי זכויות ניצולי שואה  :קיימת
* מקיימת פעילות ייעודית למימוש זכויות למטופלים בעלי צרכים ייחודים )ניצולי שואה ,עריריים(.

טיפול תומך במטופל ובמשפחה
* הוחל בהעלאת נושאים הקשורים להחלטות סוף החיים בתקשורת עם מטופלים ובני משפחה

עבודת הצוות הרב מקצועי
* העו"ס יוזם/שותף בפיתוח הצוות הרב מקצועי  :כן  -העו"ס יוזמת פרוייקטים בשיתוף הצוות הרב מקצועי
* מתקיימות ישיבות צוות רב מקצועי בהתאם לנוהל )תדירות ,מעקב,נוכחות צוות(  :כן  -תדירות נאותה וכן נוכחות
הצוות
* העו"ס תורמת מעולם הידע המקצועי שלה לפיתוח ולהעשרת הצוות הרב מקצועי.
* מתקיים דיון כוללני ומקיף על בסיס הגדרת בעיות וראייה גריאטרית בישיבות הצוות הרב מקצועי.
* העו"ס לוקחת חלק פעיל בישיבות הצוות הבכיר.

הבטחת תנאים לעבודת העובד/ת הסוציאלי/ת
* סביבת העבודה של העו"ס )חדר,טלפון ,פקס ,מחשב ,ריהוט מתאים(  :כן
* הכרות ובקיאות בנהלים רלבנטיים  :כן  -מקפידה להכיר את הנהלים הרלבנטיים ולפעול לפיהם
* פעילות העו"ס להטמעה ורענון נהלים  :כן  -במסגרת חת"ש
* השתתפות בהשתלמויות מקצועיות ,כנסים וימי עיון  :כן
* העו"ס פועלת ליישום הנהלים הרלוונטיים.
* העו"ס משתתפת בימי עיון והשתלמויות.
* קיימת התייחסות/חלקית להמלצות בקרה קודמת.

ניהול מידע ומעקב  -רשומת מטופל
* התערבויות שוטפות וסיכום טיפול תקופתי  :תעוד מלא
* מתקיים תיעוד מלא ומשקף של ההתערבות המקצועית בתחומים השונים.

ניהול מידע ומעקב  -תיק ריכוז מתנדבים
* תיעוד עבודה קבוצתית  :תעוד מלא
* פרויקטים מיוחדים  -ביצוע ותיעוד  :תעוד מלא
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שביעות רצון משפחות
* שביעות רצון מהטיפול האישי  :שביעות רצון גבוהה
* שביעות רצון מיחס הצוות  :שביעות רצון גבוהה
* שביעות רצון מהשטחים הציבוריים כגון :חדר אוכל ,לובי ,פינת ישיבה למשפחות ,שירותי מבקרים,שתיה לאורחים
 :שביעות רצון גבוהה
* שביעות רצון גבוהה מאיכות הטיפול.

שיתוף המשפחה בהחלטות
* אתה שותף להעברה מחדר לחדר  :כן
* שביעות רצון מאיכות החיים במוסד  :שביעות רצון גבוהה
* שביעות רצון גבוהה משיתוף המשפחה בתכניות הטיפול )ובהתאם לשינויים במצב המטופל(.

תחומים הטעונים תיקון ושיפור:
פעילות מקצועית של העובד הסוציאלי
* הבטחת קיום דיונים בועדה לניהול סיכונים לגבי אירועים חריגים תוך ידוע העו"ס ולשקול דיון בועדת התעמרות

פעילות העו"ס בתחום הקבוצתי והקהילתי
* העו"ס מקיים פעילות קבוצתית עם משפחות  :חלקי

פעילות העו"ס בנושא "חוק זכויות החולה"
* חשוב למסד דרכי בקרה פנימיים לאבטחת איכות טיפול למטופלים)רב מקצועי(

טיפול בניצולי שואה
* פעילות העו"ס להעלאת מודעות הצוות לצרכים יחודיים של ניצולי שואה  :קיימת חלקית

טיפול תומך במטופל ובמשפחה
* העו"ס מטפל/ת ופועל/ת עפ"י הנוהל ,במטופל הנוטה למות ,במשפחתו ובצוות  :חלקי  -מומלץ לבנות נוהל פנימי
לריאיון המשפחה והמטופל )רופאה ועו"ס(
* מומלץ להטמיע הנהלים הרלוונטיים בקרב הצוות וכן בני משפחה ומטופלים

עבודת הצוות הרב מקצועי
* חשוב להקפיד על דיווח ביצוע החלטות הועדה בדו"ח העוקב )באחריות הצוות(
* מומלץ לערוך הדרכות בשיתוף אניש צוות נוספים )נעשה באופן חלקי(
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הערות לסיכום:
הבית שומר על מתן טיפול איכותי למטופלים  ,שיבועת רצון הדיירים ובני המשפחה
עימם שוחחנו גבוהה .העובדת הסוציאלית תורמת מהידע בתחום הטיפול
בהדרכת הצוות  ,בפיתוח פרוייקטים ,השקעה בטיפול פרטני מקצועי ומסור .תומכלת
בבני משפחה ומלווה אותם במשברים אישיים בהתאם לצורך.
עושה שמוש נבון במשאבי הקהילה.
יש צורך להרחיב את שיתופי הפעולה בין אנשי הצוות בכל תחומי העשייה :בלווי
פרוקייטים מוסדיים ,הנחלת הידע המקצועי לשותפי תפקיד  ,כינון בקרה פנימית
רב מקצועית
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90%

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

החוזקים בעבודת הבריאות הסביבה:
מערכות אספקת מים קרים וחמים  -אספקת מיי שתיה
* תקינות הבדיקות של המים  :תקין/מאושר ע"י מב"ר
* סריקת מתכות במים  :תקינה,בתדירות נכונה  -בדיקה בוצעה בתאריך  1.3.15תוצאות תקינות.
* נקודות דיגום ותקינות ברזי דיגום  :מצב תקין
* רמת כלור נותר על פי דרישות  :מתאים לדרישות ומדווח

מערכות אספקת מים קרים וחמים  -מים חמים ומקלחות
* מצב דוודי מים חמים ואוגרי מים חמים תקינים ,מנוקים ומחוטאים ,עוברים טיפול שנתי וכוללים מדי טמפרטורה,
ברזי ניקוז ומדבקות ,לפי ההנחיות  :תקינים ומטופלים לפי ההנחיות  -טיפול אחרון בוצע בתאריך 5.1.15
* טמפרטורת מים במערכת אספקת מים חמים )עד הברזים( .נדרש  60 - 55מעלות צלסיוס .יעילות סחרור מים
חמים  :תקין ולפי ההנחיות  -ביום הבקרה נמדדה טמפ' של  63מע"צ בחדר אשפוז.
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מערכות אספקת מים קרים וחמים  -הגנת רשת מי שתיה
* התיעוד על אביזרי הגנת רשת מים מעודכן לכל שנה  :מעודכן  -בדיקה בוצעה בתאריך 17.9.14

מערכות סילוק שפכים
* מתקני טיפול שפכים ,כולל מפרידי שומן פעילים והשומן מפונה לאתר מאושר ונמנעת הזרמת מזהמים למערכת
סילוק שפכים  :יש מפרידים ופינוי תקין  -פינוי בוצע בתאריך 9.3.15

בטיחות ומפגעי בטיחות
* אישור כיבוי אש תקף מרשות לכבאות  :תקף במלואו והוצג  -בתוקף עד לתאריך 4.11.15
* מערכת החשמל נבדקה ע"י חשמלאי מוסמך והאישור תקף  :בוצע והוצג אשור תקף  -בדיקה בוצעה בתאריך
23.02.15

הכנת המזון ובישול  -מקור הארוחות ותוקף "רישיונות עסק" ו"רישיון היצרן"
* מקור המזון במוסד הוא  :א -בישול במלואו במקום

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

מערכות אספקת מים קרים וחמים  -מניעת מחלת הלגיונרים )ליגיונלה(
* כל ההנחיות למניעת מחלת הליגיונלה מתבצעות ,כולל מילוי טפסי תחזוקה  :ביצוע חלקי נמוך  -בדיקת לגיונלה
בוצעה בתאריך  10.2.15תוצאות תקינות .כלור חופשי וטמפ' מים חמים נבדקים אחת לשבוע.

מכבסה וכביסה
* מבצע הכביסה ורשיון עסק תקף  :הכביסה מבוצעת אצל ספק חיצוני ללא רשיון עסק תקף -ג
* מצב סביבת העבודה במכבסה  :לא תקין/לא מתאים  -חסר אריחי חרסינה ,אטימות אינה תקינה.
* תקינות אזור מיון כביסה ותהליך הטיפול  :לא תקין/לא מתאים  -חסר כיורים.

הכנת המזון ובישול  -עמדות העבודה ומדורים במטבח
* שמירת פס ייצור והפרדת מזון גולמי ממזון מוכן )כולל באחסון(  :לא קיימת/לא תקינה  -יש לשפר את תזרים
העבודה ולהעביר את הירקות הגולמיים לאזור המלוכלך וכן את אזור חיטוי הירקות.
* טמפרטורת מוצרי מזון בתהליך )כולל רישום הטמפרטורה במעלות(  :לא תקינה  -קציציות בתהליך צריכות
להישמר בקרור עד  4מע"צ.
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תחומים שלא נבדקו/לא רלוונטי:
מערכות אספקת מים קרים וחמים  -אספקת מיי שתיה
* תקינות וחיטוי מאגר מים  :לא נבדק
הערות לסיכום:
המוסד מתוחזק היטב ,נעים למראה ואסטתי.
מרבית דרישותינו מבקרה קודמת הושלמו.
מערך המזון :יש להקפיד לעבוד בהתאם לייעוד המדורים.
יש לשפר את תזרים העבודה כך שתהיה הפרדה בין האזור הנקי לאזור המלוכלך.
טחינת עוף ,בשר ,דגים תתבצע במכונה מתאימה בעלת אמצעי קרור.
יש לשלט מקררים לפי ייעודם.
חסרה יח' קרור למטרת הפשרה.
יש לציין את שיתוף הפעולה מצד גורמי המוסד.
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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 מועסק רוקח -יועץ בהיקף של 2שעות מדי שבועיים

החוזקים בעבודת הרוקחות:
פעילות הרוקח/ת במוסד
* עמידה בהיקף המשרה ובשעות העבודה המהווים בסיס לאישור  :כן
* השתתפות בהשתלמויות מקצועיות בתחום הפרמקותרפיה )ובגריאטריה בפרט( במהלך החמש שנים האחרונות :
בשנתיים אחרונות

שירות רוקחות מוסדיים  -אחסון וסידור תרופות ותוקפן
* תוקף התרופות בטווח התאריך  :כן

שירות רוקחות מוסדיים  -רכש אספקה וביעור תרופות
* רמת מלאי התרופות מתאימה לצורך טיפול שוטף והולם במטופלים  :כן
* הוצאה לבלאי מבוצעת בהתאם להוראות  :כן
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שירותי רוקחות מוסדיים  -ניהול הסמים במוסד
* מלאי הסמים מתאים לרישומים  :כן

שירותי רוקחות מוסדיים  -בקרה רוקחית במוסד
* לקיחת פרופיל תרופתי של מאושפז חדש  :כן
* ניהול יומן התערבויות ועדכונו אחת לרבעון :בדיקת אבחנות מול תרופות ,בדיקת מתן בהתאם להנחיות למניעת
תופעות לוואי ואינטראקציות בין תרופות ,ריסוק מותר וכו'  :לכל תיקי החולים
* ביצוע בקרה בכל מחלקה ותיעוד מלא ומפורט של ממצאיה  :אחת לשבועיים לפחות

שירותי רוקחות מוסדיים  -ספרות מקצועית ומסמכים ישימים
* ספרות מקצועית עדכנית  :כן
* נגישות לאינטרנט  :כן
* מסמכים ישימים  :כן

אחסון תרופות במחלקות אשפוז
* מיקום וגודל הולמים  :כן
* ארון בר-נעילה הנגיש לצוות המקצועי בלבד  :כן
* הפרדה :פנימי/חיצוני כולל שילוט בהתאם  :כן
* הפרדה בין תכשירים שונים/חוזקים שונים  :כן
* תא נפרד לכל תרופה/מטופל ושילוטו בהתאם לתכולה  :כן
* התרופות מוחזקות באריזות המקוריות  :כן
* המידע על אריזות מגש גזורות עדיין כולל :שם התכשיר ,חוזק ,מס' אצווה ,תאריך תפוגה  :כן
* טמפ' בטווח הנדרש  :כן
* עגלת טיפולים  -התרופות מוחזקות באריזות מקוריות ובסימון הולם  :כן
* סדר וניקיון כללי  :כן
* הפרדה בין תכשירים שונים/חוזקים שונים  :כן
* סדר וניקיון כללי  :כן

אחסון תרופות בקרור במחלקות אשפוז
* מקרר ייעודי לתרופות המחלקה  :כן
* הטמפ' בטווח הנדרש ומבוצע מעקב מתועד  :כן  -פריקה יומית של אוגר טמפ' ותיעוד בקלסר המיועד

תרופות אישיות במחלקות אשפוז
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* סימון שם מטופל על תווית התרופות האישיות  :כן
* סימון תאריך פתיחה בתכשירים שנדרש  :כן
* התכשיר בתוקף מיום הפתיחה  :כן

מתן תרופות במחלקות אשפוז
* הימצאות הנחיות עדכניות  -רשימת טבליות אסורות לכתישה/חציה והזנה אנטרלית  :כן
* הרוקח איתר אינטראקציות משמעותיות ודיווח לרופא  :כן
* במחלקה ניתנות תרופות בתזמון ומתן נכון  :כן
* התרופות ניתנות בהתאם להוראות הרופא  -כיסוי תרופתי  :כן
* כתישה/חציה בהתאם להנחיות  :כן
* ביצוע מעקב אחר רמות בדם של תרופות  :כן

בקרת סמים מסוכנים במחלקה  -בי"ח שאין בו בית מרקחת
* מלאי הסמים נשמר בארון נעול שמפתחו בידי האחות האחראית  -תקנה ) 13א(  :כן
* בארון מוחזקים רק הסמים והמסמכים הדרושים לניהולם  -תקנה ) 13ב(  :כן
* מנוהל פנקס כרוך לרישום סמים מחלקתי לפי התקנות  -תקנה )10א()ב(  :כן
* לכל סם הניתן לחולה מנוהל דף נפרד בהתאם לטופס  5לתקנות  -תקנה ) 11ג(  :כן
* העתק המרשם נשמר יחד עם פנקס טופסי רישום הסמים ועליו רשומים .1 :תאריך קבלת הסם  .2מס' הדף
בפנקס בו נרשמה קבלתו  -תקנה )9ב()11,ב(  :כן
* על אריזת הסם מצוין שם המטופל שבעבורו נופק הסם  -תקנה ) 12א(  :כן
* הסם למטופל ניתן רק מהאריזה הנושאת את שמו  -תקנה ) 12ב(  :כן
* האחיות מקבלות/מוסרות המשמרת רושמות את מצאי הסמים במח' בטופס הרישום ומאשרות בחתימתן  -תקנה
) 14ב(  :כן

תחומים הטעונים תיקון ושיפור:
שירות רוקחות מוסדיים  -אחסון וסידור תרופות ותוקפן
* תוקף התרופות בטווח התאריך  :באופן חלקי  -נרות ללא עטיפה נמסרו להשמדה

הערות לסיכום:
השירות הרוקחי נבדק ונמצא ברמה טובה מאוד .ישר כוח!
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נספח ג'
תקן מול מצבה  -כוח אדם מקצועי  -רפואה סיעוד ומקצועות הבריאות
ל 12 -מיטות ברישוי ול 11-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

8.26
6.00
2.77
3.23
8.06
5.52
6.60
3.32
1.22
4.40
2.16

1.34
0.57

19.41
10.66

-2.19
2.81
0.72
0.00
0.92
0.89
2.00
0.83

-40.36
53.56
15.00
0.00
38.33
272.42
83.33
62.50

חישוב התקן הוא בשעות שבועיות ולא באחוזי משרה .למקצועות,רופא/ה,פיזיותרפיסט/ית,מרפא/ה
בעיסוק,עובד/ת סוציאלי/ת,דיאטנ/ית,קלינאי/ת תקשורת.
אחיות = מעשיות  +מוסמכות.
רוקחות  -מתקיימת דרישה ליעוץ לפחות פעמיים בחודש.
שעות יעוץ ותקינה לחודש.
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נספח ג'
תקן מול מצבה  -כוח אדם מנהלי ומשקי
ל 12 -מיטות ברישוי ול 11-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

0.10

0.50

0.39

359.13

0.10
0.08
0.08
0.10
0.33
0.75
0.05
0.02
0.10

0.25
0.20
0.20
1.00
0.50
1.00
0.00
0.40
0.25

0.14
0.11
0.11
0.89
0.17
0.25
-0.05
0.37
0.14

129.56
142.42
142.42
818.27
51.51
33.33
-100.00
1246.80
129.56

 6בישול עצמי  -מלא
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נספח ד '
רמת איכות הטיפול
מתאריך 24.03.2014:
61.00

0.00:
ניקוד אחרון לפי בקרה אחרונה
ניקוד מותאם אחרון לפי בקרה אחרונה :
:כן
שיוך לפרוגרמה חדשה
זמן הרישוי טרם הבקרה הנוכחית  24:חודשים תאריך סיום הרשיון 01.04.2016 :
התאמת המחלקה לתשושי נפש לתנאי המכרז:לא רלוונטי
תאריך הבקרה 16.03.2015 :
התאמת המחלקה לתשושי נפש לתנאי המכרז לפי הבקרה הנוכחית  :לא רלוונטי

ניקוד

אמות מידה לרמת איכות הטיפול
סכום ציוני הבקרה

25.00

בריאות הסביבה

4.00

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

0.00

רישום ע"פ נוהל IV

0.00

רישום ע"פ נוהל  + IVנוכחות אחות מוסמכת בכל משמרת

0.00

רשומה רפואית ממוחשבת לכל המקצועות

2.00

תקשורת רפואית ממוחשבת לכל המקצועות

2.00

סה"כ )ללא משך רישוי(

49.00
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