גירסה 00001:
תאריך ראשון הפצה לאינטרנט07.04.2016 :
תאריך אחרון הפצה לאינטרנט07.04.2016 :

דו"ח בקרה מיום 07.03.2016
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

תאריך05.04.2016 :

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

סימוכין500038925 :

ד"ר נכבד/ה,
הנדון :סיכום הבקרה ב"קיבוץ יד מרדכי}בית-האורן{" מיום 07.03.2016
מצ"ב דו"ח הבקרה שנערכה במוסדכם ,ביום .07.03.2016
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 פרנקל טניה
גריאטרית מחוז אשקלון
העתקים:
מר משה בר-סימן טוב מנכ"ל משרד הבריאות,ירושלים.
ד"ר ורד עזרא ,ראש מנהל רפואה )בפועל( ,משרד הבריאות ,ירושלים.
ד"ר אהרון כהן ,ראש אגף גריאטריה ,משרד הבריאות ,ירושלים.
ד"ר דרור גוברמן ,הממונה על הרישוי ,משרד הבריאות ,ירושלים.
ד"ר פנחס ברקמן ,מנהל המחלקה לשירותים מוסדיים ,אגף גריאטריה ,ירושלים.
ד"ר אירית לקסר ,מנהלת מח' לסטנדרטים ואכיפה ,אגף גריאטריה.
ד"ר מיכאל גדלביץ' ,רופא מחוזי ,לשכת בריאות אשקלון מחוז אשקלון.
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.
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דו"ח הבקרה
תאריך05.04.2016 :
קיבוץ יד מרדכי}בית-האורן{ ) ( 24680
קיבוץ יד מרדכי ד.נ .חוף אשקלון יד מרדכי
תאריך הבקרה07.03.2016 :

סימוכין500038925 :

.1

בתאריך  07.03.2016נערכה בקרה לפני חידוש רישוי ,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 סיעודי "בית האורן" ,שוכן בקיבוץ יד מרדכי באיזור עוטף עזה .מחלקה
סיעודית נמצאת במבנה מוגן ,באותו מתחם נמצא דיור מוגן קיבוצי ודירות קטנות
להשכרה .ביום הבקרה שהו במחלקה הסיעודית ברישוי משרד הבריאות  9מטופלים2 ,
מאושפזים בבית חולים כללי ,בנוסף בדיור מוגן מתגוררים  21קשישים ,חלקם חברי
קיבוץ תשושים ,חלקם -בדירות מושכרות סיעודיים עם עובדים זרים.
לבי"ח רישיון ל 12 -מיטות מהן:
סה"כ מיטות במח' סיעודיות:

12
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קיבוץ יד מרדכי}בית-האורן{ ) ( 24680
קיבוץ יד מרדכי ד.נ .חוף אשקלון יד מרדכי
תאריך הבקרה07.03.2016 :

סימוכין500038925 :

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

מס'
מס'
שם
מחלקה מיטות מאושפזים
בפועל
במוסד ברישוי
9
12
סיעודית
9
12

מס'
סיעודיים
9
9

מס'
תשושי
נפש
0

מס'
סיעודי
מורכב
0

בבי"ח
מס'
מס'
שיקומים תשושים כללי

0

סה"כ שהו במחלקות  9מאושפזים בפועל.
להלן תמהיל המאושפזים לפי הגורמים המממנים הבאים:
 9מטופלים במימון משרד הבריאות.
 2מטופלים במימון פרטי.
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קיבוץ יד מרדכי ד.נ .חוף אשקלון יד מרדכי
תאריך הבקרה07.03.2016 :

תאריך05.04.2016 :
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מכרז הקודים:
המוסד הצטרף ל"-מכרז הקודים".

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

אישור כיבוי אש:
אישור כיבוי אש בתוקף עד תאריך.08.11.2016 :

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

נקודות נוספות לציון:
הטיפול הרב מקצועי במוסד ניתן ברמה טובה ללא שינויים משמעותיים מהבקרות
הקודמות .מומלץ להרחיב פעילות רב מקצועית במוסד על ידי פרוייקטים משותפים
חדשים והשתלמויות מקצועיות חוץ מוסדיות.
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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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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קיבוץ יד מרדכי}בית-האורן{ ) ( 24680
קיבוץ יד מרדכי ד.נ .חוף אשקלון יד מרדכי
תאריך הבקרה07.03.2016 :

תאריך05.04.2016 :
סימוכין500038925 :

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

* רפואה89% :
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  -רופאה כללית ,עם ניסיון רב בגריאטריה ,עובדת במוסד שנים
רבות ,מכירה היטב את דיירי הבית ומשפחותיהם ,זמינה טלפונית  24שעות ביממה.
המנהלת הרפואית משתתפת באופן קבוע בהשתלמויות בתחום הגריאטריה ובכנסים
רלוונטיים.
כל הייעוצים מתבצעים דרך קופות החולים.

החוזקים בעבודת הרפואה:
עבודת המנהל הרפואי
* קבלת מטופלים בהתאמה לסיווג מחלקות סעודיות/לתשושי נפש  :מלא ,הרופא משתתף
* היערכות מוסדית להתמודדות עם זיהומים  :קיום נוהל פנימי
* הכרת החוזרים והנהלים של משרד הבריאות ושל אגף לגריאטריה  :טובה וכוללת הכנת נהלים פנימיים
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* יישום התחומים לשיפור מהבקרה הקודמת  :מלא

קשר עם משפחות
* זמינות הרופא למשפחות תכנון ותיעוד השיחות בקבלה ,אחת לתקופה ובמצבי משבר  :מלא
* דיון בקבלה/תקופתי ,על מצבי סוף החיים ,קיום הנחיות מקדימות  :מתקיימים

איכות הרשומה בקבלה הרפואית של המטופל
* אנמנזה  :טובה
* בדיקה גופנית  :טובה ומלאה
* הערכה קוגנטיבית  :מלאה )בכלי מתוקף(
* הערכה תפקודית  :מלאה )בכלי מתוקף(
* התייחסות ספציפית לתסמונות גריאטריות  :מלאה
* סיכום ותכנית טיפול :אבחנות ,תרופות ,תזונה ופרארפואי  :מלא תוך התייחסות לאבחנות

הוראות רפואיות והוראות למתן תרופות
* הוראות מתן תרופות אנטי פסיכוטיות  -רישום ,דיון ונימוק  :תקין
* בדיקה תקופתית של רישום תרופות לטיפול הניתן בפועל והתייחסות ל"ריבוי תרופות"  :תקינה

בדיקה תקופתית אחת ל  3 -חודשים
* התייחסות לבעיות חדשות וממצאים חדשים רלבנטיים  :מלאה
* התייחסות לשינוי במצב תפקודי וקוגנטיבי  :מלאה
* תכנית טיפול ,כולל התייחסות רב מקצועית  :מלאה

פעילות צוות רב מקצועי במחלקה
* נימוק ודיון בצוות רב מקצועי על שימוש באמצעים מגבילים או אמצעים לייצוב ותמיכת המטופל כשגרת טיפול :
מעקב רפואי ודיון בישיבת צוות

תחומים הטעונים תיקון ושיפור:
רפואה מונעת ורפואה פליאטיבית
* יש ללמוד את נושא טיפול פליאטיבי ,לדאוג להכשרה מקצועית ,לבנות נוהל פנימי רב מקצועי ולפעול על פיו.
* חשוב להמשיך למסד את נושא חיסוני העובדים בהתאם לדרישת הנהלים.
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87%

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:
בית סיעודי קטן נושא צביון ביתי.
אחות אחראית בעלת ניסיון וידע בתחום הגריאטריה ,מרכזת נושא מניעת זיהומים,
כאב ופצעים ,עברה הכשרה מקצועית בכל התחומים.
צוות סיעודי יציב.
דיירים מטופלים היטב ,לבושים בביגוד אישי תואם לעונה ,אווירה נעימה ונינוחה
במחלקה.

כוח אדם:
תקינת מטפלים בהתאם לדרישת המכרז.
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רוב משמרות ערב ולילה באחריות אחות מעשית בניגוד לנהלים.

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

הפרשות
* מתקיימת פעילות מקצועית בנושא שימור שליטה ומניעת עצירות.

שמירת שלמות העור
* מתקיימת פעילות מוסדית למניעת פצעי לחץ בקרב המטופלים.

תנועתיות ותנוחה
* קיימת התייחסות רב מקצועית להגבלות פיזיות של מטופלים ,מתנהל מעקב סיעודי כנדרש.

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

כוח אדם
* שיעור אחיות מוסמכות במוסד נמוך מהנדרש.
* יש להקפיד על ביצוע פעילויות המותרות לצוות סיעודי על פי חוזר מנהל הסיעוד  .101/14יש להקפיד שאחיות
מעשיות לא יחרגו מסמכותן.

תכנית טיפול בקבלה לאשפוז
* בתוכנית טיפול ,יש להתייחס לבעיות ייחודיות של מטופל.
* יש להתייחס אל תוכנית הטיפול כאל כלי עבודה יישומי.

מעקב סיעודי
* ברשומות הסעודיות ,יש להקפיד על חתימת אחות ברורה כנדרש בנוהל.
* דיווח סיעודי שוטף דל ,בחלק מהמקרים לא מתייחס למצבים משתנים ובעיות שזוהו אצל מטופל )מעקב אחרי
קבלה ,חזרה אחרי אשפוז,הופעת פצע(.
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תרופות
* מתקיים מעקב אחרי טמפרטורה במקרר תרופות בתחנת אחיות .יש להתייחס לחריגות במדידות ולפעול בהתאם
להנחיות.
* ביום הבקרה הושמדה תכולת מקרר תרופות ,עקב חריגות בטמפרטורה לאחר ניקוי מקרר.

תקשורת
* יש להקפיד על רישום פרוטוקול של ישיבות צוות מחלקתיות כולל נוכחים ותאריך.
* יש להקפיד ולעקוב אחרי יישום החלטות העולות בישיבות צוות רב מקצועי.
* ברישומים אין תיעוד מספק לדיון הרב מקצועי שנערך במהלך ישיבות צוות רב מקצועי.

שמירת שלמות העור
* יש להקפיד על תיעוד מעקב פצעי לחץ בתדירות הנדרשת ע"פ נוהל.

קשר עם המשפחה
* יש לקיים שיחות יזומות עם המשפחות ולתעד את השיחות ברשומה מתאימה.

עדכון מקצועי
* יש לאפשר השתתפות אנשי צוות בימי עיון והשתלמויות מקצועיות בגריאטריה ,גם מחוץ למוסד.
* יש להמשיך בבנייה ועדכון נהלים מוסדיים פנימיים בהתאם לנהלים מעודכנים של משרד הבריאות.
* על הנהלת המוסד לבנות תוכנית הכשרת מטפלים בהתאם לנוהל סיעוד מס' 2.1.2

טיפול בכאב
* מתבצע אומדן כאב שגרתי לכל המטופלים ,אך לא תמיד באופן מושכל תוך התייחסות לבעיה ייחודית של
המטופל .יש להמשיך וללמוד את התחום.

מניעת זיהומים
* יש לפעול בהתאם לנוהל רוחב  0.4.11בנושא חיסוני עובדים.
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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 למטופל חדש  -תיעוד ברשומה התזונתית
התנהלות הטיפול התזונתי למטופל במצב תזונתי לא תקין  -תיעוד ומעקב
יישום והלימה
-

תיאור כללי:
במוסד ישנו מטבח מבשל המכין את כלל הארוחות כאשר ישנן שתי טבחיות העובדות
במשמרות.

כוח אדם:
ישנה דיאטנית אחת במוסד אשר וותיקה בתחום ובמוסד .הדיאטנית עובדת  4שעות
שבועיות ,אחת לשבוע.
הדיאטנית אחראית על מערך המזון ועל הטיפול התזונתי של הדיירים הסיעודיים
והלא סיעודיים.
הדיאטנית משתתפת בישיבות צוות ,בהדרכות ובפרויקטים .יש לצין כי הדיאטנית
יצאה להדרכה בנושא תברואה בלשכת הבריאות.

החוזקים בעבודת התזונה:
כללי
* הדיאטנית ערכה הדרכה תזונתית לצוותי מחלקה בנושא עצירות ותברואה.
* הדיאטנית ערכה הדרכה תזונתית לדיירים בנושא תזונה נכונה.
* נבנה תוכנית עבודה שנתית  .מומלץ לכלול היבטים של הבטחת/אבטחת איכות.

איכות ובטיחות המזון
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* יש לציין שיפור בתיעוד תהליכי עבודה עם המטבח /מערך המזון.
* קיימים מאזניים תקינים לשקילת מזון.
* התפריט השבועי המלא תלוי במטבח והתאריכים עדכניים.
* נכתב נוהל חדש בנושא לקיחת דוגמיות מזון אך כי חשוב להטמיעו.

רשומות מחלקתיות
* נבנה טופס לרכז מקבלי דיאטות במחלקה עבור הדיירים הסיעודיים.
* הושלם נושא "שיפור התזונה" במוסד בהשתפות צוות הרב-מקצועי .הנושא הוכתר עם ערב של "אוכל אצבעות".
חשוב להשיג מסקנות מהנושא ולהמשיך יישומן.
* פרויקט עצירות נמשך ע"י מתן מזון ייעודי )סלק(.

הגשת ארוחות צהריים  -תצפית
* בישול בסמוך להגשה ,בסיגנון ביתי ,הגשה אסטטית.
* מתן בחירה בין שני סוגים של תוספות בארוחת צהריים.
* האווירה בארוחת צהריים רגועה .הגשת המזון מתבצע בשלבים .כל המנות אינם מוגשות יחדיו.

יישום והלימה
* ביצוע מעקב תזונתי בתדירות המתבקשת :שיפור ניכר .מתבצעות הערכות תזונתיות חצי שנתיות כנדרש.

תחומים הטעונים תיקון ושיפור:
איכות ובטיחות המזון
* קיום חישוב רכיבי תזונה ואנרגיה לשלושת ימי תפריט במרקמים השונים מהשנה האחרונה ,שעומד בדרישות
התזונתיות :חלקי -קיים חישוב עבור מרקם רגיל בלבד .יש לבצע חישוב גם עבור המקרם רך והמרקם הטחון.
* בקרה ותיעוד תהליכי הבטחת/אבטחת הגשת המזון אינם מתבצעים כנדרש )לפי נספח  .(500-1הערה חוזרת.
לדוגמה :שקילת מנות מתבצעות ביום קבוע בשבוע ורק בארוחת צהריים .שאר הבדיקות אינם מתבצעות כלל או
אינם מתבצעות בתדירות הנדרשת.
* חשוב לבצע בקרה על טמפרטורת המזון המוגש של כל מרכיבי התפריט ,כולל המזון הטחון.

בדיקת התפריט השבועי  -רישום מול יישום
* לפי דוגמיאות מזון שנבדקו ,חסרות דוגמיאות כולל של המזון הטחון ) .הערה חוזרת( .כמו כן ,נראה כי לעיטים
הבישול בפועל אינו תואם לרשום בתפריט) .לדוגמה :סלט ירקות ,פשטידות ,ביצים(
* יש לרשום רטבים בתפריט .הערה חוזרת .פירוט הרוטב מאפשר גיוון והתחשבות בצבעים בצלחת.
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גודלי מנה/גיוון
* חוסר גיוון במרקמים השונים :מקבלי מרקם רך וטחון אינם מקבלים מנת דג כלל .הערה חוזרת .יחד עם זאת ,יש
לציין שיפור בגיוון מנת הדג במרקם הרגיל.
* מרקם רך :ניתן לגוון תפריט רך  :קבב,קלופס,ממולאים,קציצות בשר טחון במבחר רטבים ועוד) .הערה חוזרת(
* פירות :חל שיפור בגיוון הפירות המוגשות בכלל המרקמים אך יש מקום להרחיב עוד .חשוב לשמור על גודל מנה
סטנדרטית במרקם הטחון.
* אין מספיק גיוון במנה המורכבת בארוחות ערב .יש להגיש  14סוגים בשבועיים  -ראה נוהל תזונה .500-8
* עקב שימוש בבשר טחון אשר איכותו התזונתית נמוכה ,יש לחשב כמות חומר גלם הנדרש בהתאם.

רשומות מחלקתיות
* יש לשבח בישול דייסה על בסיס חלב בלבד .יחד עם זאת יש לציין כי מעט מאוד דיירים אוכלים דייסה במוסד דבר
המצמצם את צריכתם התזונתית ובפרט החלבונית .יש לתת את הדעת בנושא )להציע דייסות שדיירים אוהבים(
במיוחד לאור השימוש הרחב באבקת חלבון.
* תפריט עדכני תלוי במחלקה אך יש לרשום תאריכים עדכניים על התפריט.
* טופס רישום גודל מנות והדרכה לכמות כלי הגשה ומספר יחידות רצויות למנה במוסד :חסר .הערה חוזרת.
* טופס הזמנת מנות מזון מחלקתית מהמטבח  :חסר .הערה חוזרת.

הגשת ארוחות צהריים  -תצפית
* מרקם טחון :לפי שיקול הדיאטנית ,כל מרכיבי הארוחה נטחנים ביחד ומוגשים בקערה אחת.
* יש לתעד לפחות אחת לרבעון סיכום ביקור הדיאטנית בארוחת ערב .הערה חוזרת.

התנהלות הטיפול התזונתי מטופל חדש  -תיעוד ברשומה התזונתית
* בקבלת מטופל חדש ,יש לבצע ולתעד חישוב צריכה תזונתית  ,נתונים אנטרופומטריים ,שיחה עם המשפחה ו/או
המטופל ,ולסכם מצבו התזונתי המלא תוך פרק הזמן המתוקצב בנהלי משרד הבראיות.
* מומלץ על בניית נוהל פנימי לביצוע רישום מזון עבור מטופל חדש.
* יש להטמיע נוהל פנימי לשקילת מטופלים חדשים.

התנהלות הטיפול התזונתי מטופל במצב תזונתי לא תקין  -תיעוד ומעקב
* תיעוד מצב תזונתי לא תקין ועדכון סיכום האבחנה התזונתית בגיליון התזונה ,תוך עשרה ימים משינוי במצבו של
המטופל :חלקי -יש למסד דרכי תקשורת בין אנשי הצוות להודיע כשמטופל חוזר מאישפוז או כאשר קיים שינויי
במצבו.
* יש לתעד בתוכנית טיפול את קביעת ההרכב התזונתי המומלץ תוך פירוט תיעוד הקריטריונים המקצועיים.

הערות לסיכום:
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ניכר השיפור בתהליכי עבודה במערך המזון ובמערך התזונתי .יש להמשיך להתייחס
לגיוון ולגודל המנות .מומלץ למסד דרכי תקשורת ולהקפיד על ביצוע תוך עמידה
בזמנים.
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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:
הבית המשיך בשיפוצים ,נראה נעים ומטופח .חדר הפיזיותרפיה נותר במיקומו
המקורי ,נוסף לחדר קו טלפון.

כוח אדם:
לא חל שינוי בכוח אדם בפיזיותרפיה.

החוזקים בעבודת הפיזיותרפיה:
פרופיל המטופלים במוסד
* אחוז המטופלים בפיזיותרפיה במוסד מתוך כלל המאושפזים  :גבוה

ארגון השרות
* קיים רישום מרוכז של הטיפולים הניתנים מידי יום.

אבחון פיזיקלי
* תיעוד נתונים אישיים ודמוגרפים  :מלא
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* אבחון פיזיקלי ראשוני תוך  5ימים מקבלת המטופל  :מבוצע

טיפול פרטני
* היקף המטופלים פרטנית במחלקה/ות הסיעודי/ות אופטימלי.

מעקב פיזיקאלי ותיעוד הערכה תקופתית
* מעקב פיזיקאלי מתועד לפחות אחת ל 3-חודשים לכל המאושפזים  :קיים
* רישום המעקב מתבצע בתדירות הנדרשת.

טכנולוגיה לישיבה וניידות
* הפיזיותרפיסט בעל הכשרה בנושא )קורס ,ימי עיון(  :כן
* קיים מגוון כיסאות גלגלים המותאם לצרכי המטופלים.

הדרכה ,השתלמות ותקשורת בין צוותית
* נמצא תיעוד לקיומה של הדרכה מובנית לכל הצוות.
* מתקיימת תקשורת בין הפיזיותרפיה לסיעוד ולמקצועות הבריאות האחרים הן דרך התכנה הן באמצעות טפסים

תחומים הטעונים תיקון ושיפור:
כוח אדם
* פריסת שעות העבודה אינה אידיאלית

ארגון השרות
* מנהל התחום בוגר תואר שני בחינוך,אך טרם השלים השתלמות על בסיסית בגריאטריה

אבחון פיזיקלי
* לא נעשה שימוש מספיק בכלי הערכה ומדדים אוביאקטיביים בהערכת המטופל וכך מטרות ותכניות הטיפול
מוצגות לעיתים בצורה שאינה מספיק ספציפית ובהירה .

מעקב פיזיקאלי ותיעוד הערכה תקופתית
* נמצאו מספר תיקים בהם לא הופיעו עדכונים על מצבים רפואיים כגון אשפוז או פצע לחץ

טכנולוגיה לישיבה וניידות
* יש לתת את הדעת גם לרוחב השולחנות  ,שיאפשר ישיבה צמודה לשולחן מבלי להיתקל ולהפצע מהרגליות של
היושב ממול
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הדרכה ,השתלמות ותקשורת בין צוותית
* חשוב להשתתף בהשתלמויות בתחום הגריאטריה

ציוד טיפולי
* מרבית פרטי הציוד קיימים  ,לא כולם
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93%

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 עובדת מנהלת שירות ותיקה  3שעות בבוקר אחת לשבוע.
מדריכת תעסוקה חדשה יחסית )כשנה במוסד( בוגרת קורס בסיסי של אש"ל .עובדת
 4.5שעות מידי בוקר כולל ימי שישי .סה"כ בתעסוקה  27ש"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
* התוכניות מתייחסות לטיפול בריפוי בעיסוק והפעלה מותאמת במסגרת התעסוקה.

הערכת מעקב בקבלת מטופל
* מתבצעות הערכות חוזרות לכלל המטופלים כנדרש בנהלים.
* מתבצע מעקב אחר ביצוע תוכנית ההתערבות כנדרש בנהלים.
* קיים עדכון של מטרות ההתערבות ושל תוכנית ההתערבות המומלצת כנדרש בנהלים.

ישום תכנית הטיפול
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* המרפאה בעיסוק חידשה התערבות קבוצתית לכ 6-דיירים אחת לשבועיים .מתקיים מעקב אביזרי ידיים.

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.
* תוכנית הפעילות מגוונת ומתבצעת באופן קבוצתי ופרטני וכוללת תנועה ,אקטואליה ,משחקים קוגניטיביים ,יצירה
ועוד.
* מתקיימת פעילות קבוצתית מגוונת מותאמת ומתועדת כנדרש.
* מתקיימת הפעלה של קבוצות נושא אחת לשבוע כנדרש.
* קיים דיווח על קבוצות נושא בהתאם לדרישות.
* קיימות שתי עמדות מחשב וחלק מהדיירים מופעלים ע"י תוכנת סביון ומצגות שונות.
* בשעות אחה"צ מתקיימת פעילות ע"י מתנדבים ומדריכה נוספת  -בינגו ,משחקים ,עיתון..

תנאים פיזיים וסביבה
* התעסוקה מתקיימת בחדר האוכל שהינו מואר ,מרווח ,מאובזר ומתאים לצורך הפעלה.
* קיימים ארונות או פתרונות אחסון באזור הפעילות.
* בחדר התעסוקה קיים לוח פעילות ,לוח התמצאות ושעון המתאימים לדרישות.
* קיימת תצוגה של עבודות המטופלים .התצוגה מכובדת ותואמת את יכולות הדיירים.

ציוד ואביזרים
* הציוד לטיפול בריפוי בעיסוק כולל מחשבים ותוכנות מתאימות.
* קיימות ערכות אבחון מקוריות המותאמות לאוכלוסייה.
* קיימים חלקי אבחונים שמתאימים לאוכלוסייה.
* קיים ציוד עשיר ,מגוון ומותאם להפעלה פרטנית וקבוצתית בתעסוקה.
* קיים ציוד מותאם ומגוון להפעלה פרטנית בתעסוקה.
* קיימים משחקים ואמצעי הפעלה שנבנו על ידי הצוות ומותאמים לצורכי האוכלוסייה.
* 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 נרכשו אביזרי התעמלות חדשים ומדפים לתצוגת עבודות הדיירים.
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הדרכה ותקשורת
* מנהל/ת שירות הריפוי בעיסוק והתעסוקה מקיימת ישיבות צוות עם מדריכות התעסוקה לפחות אחת לחודש
כנדרש בנהלים .קיים דיווח כנדרש.
* המרפא/ה בעיסוק משתתפ/ת באופן קבוע בישיבות הצוות הרב מקצועי .עדות לכך קיימת ברישומים.
* המרפאה בעיסוק נתנה הרצאה בנושא "חושים" במסגרת החת"ש.

העשרה ונהלים
* המרפא/ה בעיסוק השתתפ/ה בימי עיון מקצועיים.
* מדריכת/ות התעסוקה בוגרת/ות הקורס הבסיסי למדריכות תעסוקה בגריאטריה.
* מדריכת/ות התעסוקה השתתפה/ו בקורסי העשרה ובימי עיון.
* מתקיימות מסיבות בימי הולדת ובחגים.
* ניכרת התחלה של בניית נהלים פנימיים.
* במוסד התקיים פרוייקט רב תחומי בנושא אכילה ,מפגש הכרות עם משפחות הדיירים ,הכינו קלסר של צוות
העובדים הכולל תמונות והגדרת תפקידים.

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

תחומים הטעונים תיקון ושיפור:
הכרת מטופל חדש ע"י מדריכ/ת תעסוקה
* יש להקפיד לבצע קבלה תעסוקתית תוך שבוע מיום הקבלה לפי הנדרש בנהלים.

פעילות בתעסוקה
* מומלץ להקדיש מחשבה נוספת בסידור והושבת הדיירים בקבוצת בוקר במטרה למצות את היתרונות של פעילות
קבוצתית.
* חשוב לדאוג שיהיה תיאום בין מטרות הטיפול והנחיות לתעסוקה לבין פעילות בתעסוקה שמתבצעת בפועל עבור
אותו דייר.
* יש להקפיד לבצע דיווחים שוטפים אחת לחודשיים.
* הפעלות במחשב -מומלץ להתאים את המצגות אישית לכל דייר שמופעל באמצעות המחשב.

ציוד ואביזרים
* מומלץ להעשיר ציוד בטאבלט ומכשירי  MP-3עם אוזניות.
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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:
בית האורן מוסד קטן ,במראהו הפנימי מרווח מטופח ולאחרונה שופץ .תמהיל
המטופלים מורכב מדיירים סיעודיים וכן מדיירים עצמאי חברי קיבוץ
וכן דיירי דירות בסביבת הבית המטופלים ע"י עובדים זרים .כל הדיירים מקבלים
סיוע ברמות שונות מעובדי הבית .הדיירים לבושים בלבוש מתאים לעונה
זוכים ליחס חם מצד המטפלים .בני משפחה עימם שוחחנו הביעו שביעות רצון גבוהה
מהטיפול לו זוכה יקירם.

כוח אדם:
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מנהלת השירות הסוציאלי תושבת הקבוץ ,ועובדת במוסד סיעודי גדול באשקלון
עובדת במקום כארבע שנים בהיקף משרה קטן  6שעות שבועיות.
בפועל מגיעה לפי הצורך גם בשעות אחר הצהריים .מרכזת את ישיבות הצוות ועדת
התעמרות ,שותפה בפרויקטים,ומשתתפת בישיבות צוות בכיר .

החוזקים בעבודת העבודה סוציאלית:
כוח אדם
* העו"ס זמינה ומגיעה למוסד לפיצורכי המטופלים והמשפחות .כמו כן  3סטודנטים משולבים בעבודה קבוצמתית
ופרטנית בבית.

קבלת מטופל והסתגלות
* המשפחה מקבלת הדרכה תוך  48שעות ראשונות מקליטת המטופל  :כן
* המטופל/ת מקבל/ת הדרכה תוך  48שעות ראשונות מקליטתו  :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
* קיימת התייחסות לקשיי הסתגלות של המטופל ו/או בני משפחתו כולל במעבר ממחלקה למחלקה  :כן
* פעילות העו"ס לשמירת פרטיות המטופל )טיפול אישי ,רצון הדייר וכו'(  :כן
* המטופל מקבל מענה לבקשתו ובזמן סביר  :כן
* פעילות העו"ס לטיפוח צביון אישי בסביבת המטופל  :קיים

שביעות רצון המטופל
* מיזוג אוויר בחדר ובשטחים ציבוריים  :שביעות רצון גבוהה
* תהליך הקליטה :הדרכה ,מתן מידע והסתגלות  :שביעות רצון גבוהה
* שביעות רצון מאיכות החיים במוסד  :שביעות רצון גבוהה

תצפית חדרים ושטחים ציבוריים
* חדרי המטופלים נקיים ומסודרים  :כן
* שמות המטופלים רשומים על דלתות חדריהם  :כן
* הקפדה על זמינות ונגישות מידע )תפריט ,לוח פעילויות מגילת זכויות המטופל(.
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פעילות העו"ס בתחום הקבוצתי והקהילתי
* העו"ס מקיים פעילות קבוצתית עם מטופלים  :כן
* העו"ס שותף לפעילות החברתית-תרבותית  :כן

פעילות העו"ס בנושא "חוק זכויות החולה"
* פעילות העו"ס להעלאת מודעות הצוות לזכויות המטופל  :כן
* פעילות העו"ס בעת אשפוז המטופל )בבי"ח כללי(  :כן
* תהליך הטיפול בתלונות ומעורבות העו"ס בתחום  :כן
* ההעו"ס משולבת בחת"ש  ,יוזמת העלאת מודעות בנושא זכויות המטופל בקרב העובדי

פעילות העו"ס בתחום זקנים נפגעי התעמרות
* העו"ס פועל/ת להעלאת מודעות המטופלים ובני המשפחה  :כן

טיפול תומך במטופל ובמשפחה
* מנסה לקדם נושא זה בקרב בני המשפחה ההנהלה והצוות הרב מקצועי

עבודת הצוות הרב מקצועי
* קיימים תהליכי העברת מידע בין העו"ס לבין הצוות המקצועי )כולל דיווח על אירועים חריגים(  :כן
* ישיבת הצוות משקפת דיון רב מקצועי  :כן
* מתקיימים באופן שוטף תהליכי העברת מידע ושיתוף פעולה בין העו"ס לבין הצוות המקצועי לשיפור רווחת
המטופל.
* מתקיים ארגון יעיל של ישיבות צוות רב מקצועי )תכנון ,תיעוד ,מעקב(.
* מתקיים דיון כוללני ומקיף על בסיס הגדרת בעיות וראייה גריאטרית בישיבות הצוות הרב מקצועי.
* העו"ס יוזמת ושותפה בפרוייקטים  ,ופועלת לקיום פעילות משותפת עם הצוות הרב מקצועי

ניהול מידע ומעקב  -רשומת מטופל
* קבלת מטופל :רישום ,קבלה ,בניית תכנית לטיפול ומעקב אחר הסתגלות )כולל במעבר ממחלקה למחלקה( :
תעוד מלא

ניהול מידע ומעקב  -תיק ריכוז מתנדבים
* רשימת מתנדבים ,רישום פעילויות  :תעוד מלא

שביעות רצון משפחות
* שביעות רצון מיחס הצוות  :שביעות רצון גבוהה
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* יידוע בזמן סביר לגבי אירוע חריג הקשור לבן משפחתך  :שביעות רצון גבוהה
* נשמרת פרטיות המטופל בסביבתו האישית ובמהלך הטיפול בו  :שביעות רצון גבוהה
* שביעות רצון גבוהה מאיכות הטיפול.

שיתוף המשפחה בהחלטות
* מציעים לך להשתתף בפעילויות המוסד  :כן
* שביעות רצון מדרכי הגישה אל המוסד ובתוך המוסד  :שביעות רצון גבוהה

תחומים הטעונים תיקון ושיפור:
פעילות מקצועית של העובד הסוציאלי
* רצוי להעמיק מעורבות בנושא ביקורי משפחה בעיקר בקרב מטופלים בודדים

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

פעילות העו"ס בנושא "חוק זכויות החולה"
* מעקב אחר תפקוד האפוטרופוס  :חלקי

טיפול בניצולי שואה
* חשוב לתכנן פעילות יעודית להעלאת מודעות בקרב צוות המטפלים אחת לשנה

טיפול תומך במטופל ובמשפחה
* העו"ס מטפל/ת ופועל/ת עפ"י הנוהל ,במטופל הנוטה למות ,במשפחתו ובצוות  :חלקי

עבודת הצוות הרב מקצועי
* העו"ס משתתף/ת בישיבות צוות בנושאים כלליים כגון ישיבות צוות בכיר וקיים תיעוד בהתאם  :חלקי
* הרחבת הפעילות במשותפת עם אנשי מקצוע נוספים בתחומים נוספים )ועדת התעמרות ,טיפול פליאטיבי (

הבטחת תנאים לעבודת העובד/ת הסוציאלי/ת
* התייחסות להמלצות בקרה קודמת  :חלקי

ניהול מידע ומעקב  -רשומת מטופל
* לשקול רישום תמצית הפעילות של הסטודנטים מול מטופלים ורישום פעילות קבוצתית

הערות לסיכום:
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העובדת הסוציאלית מעורבת בכל תחומי הטיפול שבאחריותה ,שותפה בפרוייקטים
מוסדיים ,מקדמת נושאים כמו טיפול פליאטיבי  ,נושא שיחות סוף החיים
בשיתוף ההנהלה .עושה עבודה פרטנית טובה מאוד .עושה שימוש מושכל במשאבי
הקהילה )תרומת סטודנטים לעבודה סוציאלית(.
התרשמתי משיתוף פעולה טוב מאוד בין העו"ס לאנשי הצוות הרב מקצועי וההנהלה.
העו"ס משולבת בחת"ש באופן עיקבי על פי תוכנית שנתית ,מדריכה עובדים חדשים
ומתייחסת גם לאוכלוסיית המטפלים הזרים במקום )מטפלי דיירי הדיור המוגן(.
ברמת המוסד חסרה העמקה והטמעה בנושא הטיפול הפליאטיבי וכן תוכנית פורמלית
לבדיקת איכות הטיפול.
יש לציין כי בני המשפחה עימם שוחחנו הביעו שביעות רצון גבוהה מהטיפול
ביקיריהם ומיחס הצוות.
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88%

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
רישיונות עסק ו"רישיון היצרן" של ספקי מזון
קבלת מזון 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
* 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

מערכות אספקת מים קרים וחמים  -הגנת רשת מי שתיה
* התיעוד על אביזרי הגנת רשת מים מעודכן לכל שנה  :מעודכן
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מערכות סילוק שפכים
* מתקני טיפול שפכים ,כולל מפרידי שומן פעילים והשומן מפונה לאתר מאושר ונמנעת הזרמת מזהמים למערכת
סילוק שפכים  :יש מפרידים ופינוי תקין

איסוף פסולת ופינויה
* פינוי פסולת זיהומית .מבוצע כדין ע"י קבלן מורשה  :מתבצע במלואו לפי הדרישות

בטיחות ומפגעי בטיחות
* אישור כיבוי אש תקף מרשות לכבאות  :תקף במלואו והוצג
* מערכת החשמל נבדקה ע"י חשמלאי מוסמך והאישור תקף  :בוצע והוצג אשור תקף

תחומים הטעונים תיקון ושיפור:
מערכות אספקת מים קרים וחמים  -מים חמים ומקלחות
* טמפרטורת מים במערכת אספקת מים חמים )עד הברזים( .נדרש  60 - 55מעלות צלסיוס .יעילות סחרור מים
חמים  :לא תקין
* 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

תחזוקת המחלקות  -חדרי כלים וכביסה
* טיפול מחלקתי בכביסה  :תקין חלקית

מכבסה וכביסה
* מבצע הכביסה ורשיון עסק תקף  :הכביסה מבוצעת אצל ספק חיצוני ללא רשיון עסק תקף -ג

הכנת המזון ובישול  -קבלת מזון במוסד ומחסן מזון
* בקרה של איכות המזון  -טמפרטורה ,תקינות האריזות ,שלמות מסמכים ועוד ,ע"י צוות המחסן/המוסד  :חלקי

הכנת המזון ובישול  -מטבח/ים  -מצב כללי
* קיום אוורור ומיזוג תקינים והטמפרטורה בחלל המטבח  :לא קיים/לא תקין

הכנת המזון ובישול  -עמדות העבודה ומדורים במטבח
* שמירת פס ייצור והפרדת מזון גולמי ממזון מוכן )כולל באחסון(  :לא קיימת/לא תקינה
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* טמפרטורת מוצרי מזון בתהליך )כולל רישום הטמפרטורה במעלות(  :לא תקינה

הערות לסיכום:
המוסד מתוחזק היטב ונעים לעין.
חל שיפור רב בנושא מערך המזון .
קיימת התייחסות יפה לליקויים שצויינו בבקרה הקודמת בעיקר בנושא תזרים
העבודה במטבח וההפרדה הנדרשת בין מזון גולמי למזון מעובד.
יחד עם זאת עדיין יש צורך בשיפור נוסף ומציאת מענה הולם לנושא הפשרת מזון
ופתיחת ביצים.
יש לוודא כי טמפ' חלל המטבח מתאימה לדרישות.
יש לייעד משטח עבודה באזור הנקי לטחינת המזון.
תחום המים  -טמפ' מים חמים נמוכה מהנדרש .להזכירכם ,טמפ' זו עלולה לעודד
ריבוי חיידקים במערכת אספקת המים.
טרם נמצא פתרון לנושא מניעת כוויות ממים חמים.
יש למנוע אפשרות זרימה חוזרת באמצעות הצינורות הגמישים במטבח ע"י התקנת
מכשיר מתאים למנעית זרימה חוזרת או באמצעות מרווח אוויר.
יש לציין את שיתוף הפעולה מצד גורמי המוסד.
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98%

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 למטופלהזמנת סמים ,טפסי רישום ועריכת בקרה
-

כוח אדם:
במוסד מועסק רוקח  -יועץ פעמיים בחודש ) כ 4-שעות ( כנדרש לפי התקינה.

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
* ניהול על פי הדינים ,הנהלים וההוראות הרלבנטיים לתפקידו  :כן

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

שירות רוקחות מוסדיים  -רכש אספקה וביעור תרופות
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* רכש מספקים מורשים בלבד  :כן
* רמת מלאי התרופות מתאימה לצורך טיפול שוטף והולם במטופלים  :כן

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

שירותי רוקחות מוסדיים  -תיקון ליקויים
* ביצוע מעקב ותיקון ליקויים מבקרות קודמות  :תיקון מלא

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

תרופות אישיות במחלקות אשפוז
* סימון שם מטופל על תווית התרופות האישיות  :כן
* סימון תאריך פתיחה בתכשירים שנדרש  :כן
* התכשיר בתוקף מיום הפתיחה  :כן
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מתן תרופות במחלקות אשפוז
* הימצאות הנחיות עדכניות  -רשימת טבליות אסורות לכתישה/חציה והזנה אנטרלית  :כן
* הרוקח איתר אינטראקציות משמעותיות ודיווח לרופא  :כן
* התרופות ניתנות בהתאם להוראות הרופא  -כיסוי תרופתי  :כן
* כתישה/חציה בהתאם להנחיות  :כן

מעקב תיקון ליקויים במחלקות אשפוז
* ביצוע מעקב ותיקון ליקויים מביקורות קודמות  :תוקן

תחומים הטעונים תיקון ושיפור:
שירות רוקחות מוסדיים  -אחסון וסידור תרופות ותוקפן
* טרם קיים נוהל מסודר בנושא השמדת תרופות

שירות רוקחות מוסדיים  -רכש אספקה וביעור תרופות
* הוצאה לבלאי מבוצעת בהתאם להוראות  :לא

אחסון תרופות במחלקות אשפוז
* אין להחזיק במגירת המטופל מספר תרופות גנריות בו זמנית

מתן תרופות במחלקות אשפוז
* במחלקה ניתנות תרופות בתזמון ומתן נכון  :באופן חלקי
* קיים מספר קטן של תרופות כאשר לפלי המלצת היצרן יש לתת למטופל פרק זמן מסוייםלפני האוכל

הערות לסיכום:
שירות של רוקח -יועץ כאשר ניתן במוסד נמצא ברמה גבוהה.
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נספח ג'
תקן מול מצבה  -כוח אדם מקצועי  -רפואה סיעוד ומקצועות הבריאות
ל 12 -מיטות ברישוי ול 9-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
5.89
3.96
1.93
8.06
6.60
6.60
3.32
0.75
4.40
2.16

1.34
0.46

19.41
8.58

-3.49
2.81
1.80
0.00
0.92
0.42
2.00
0.83

-64.40
53.56
37.50
0.00
38.33
128.48
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 9-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
0.08
0.08
1.00
0.50
1.00
0.00
0.03
0.25

0.14
0.00
0.00
0.89
0.17
0.25
-0.05
0.00
0.14

129.56
0.60
0.60
818.27
51.51
33.33
-100.00
1.01
129.56

 6בישול עצמי  -מלא
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נספח ד '
רמת איכות הטיפול
 0.00:מתאריך 16.03.2015:
ניקוד אחרון לפי בקרה אחרונה
64.00
ניקוד מותאם אחרון לפי בקרה אחרונה :
שיוך לפרוגרמה חדשה על פי הצהרת המוסד :
זמן הרישוי טרם הבקרה הנוכחית  24:חודשים תאריך סיום הרשיון 01.04.2016 :
התאמת המחלקה לתשושי נפש לתנאי המכרז:לא רלוונטי
תאריך הבקרה 07.03.2016 :
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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