גירסה 00001:
תאריך ראשון הפצה לאינטרנט19.05.2016 :
תאריך אחרון הפצה לאינטרנט19.05.2016 :

דו"ח בקרה מיום 13.04.2016
במוסד :קיבוץ גבעת ברנר  -עמל מעבר ומעל
בישוב :קיבוץ גבעת ברנר ,מחוז מרכז

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

לשכת בריאות מחוז מרכז

תאריך15.05.2016 :

לכבוד
ד"ר חן ארצ'יל
מנהל/ת רפואי/ת
קיבוץ גבעת ברנר  -עמל מעבר ומעל )קוד מוסד (24712

סימוכין500039026 :

קיבוץ גבעת ברנר 60948
ד"ר נכבד/ה,
הנדון :סיכום הבקרה ב"קיבוץ גבעת ברנר  -עמל מעבר ומעל" מיום 13.04.2016
מצ"ב דו"ח הבקרה שנערכה במוסדכם ,ביום .13.04.2016
המנהל הרפואי מתבקש להעביר עותק מדו"ח זה לחברי הנהלת בית החולים הסיעודי-גריאטרי )למנהל
האדמיניסטרטיבי ולמנהלת הסיעוד-אחות ראשית(.
המנהל האדמיניסטרטיבי מתבקש להודיע ללשכת הבריאות המחוזית )גריאטר המחוז( ,בצירוף העתק לרופא
המחוז/נפה ולאגף לגריאטריה ,במייל  ,PNIOT.GERIATRYA@MOH.GOV.ILעל ביצוע תיקון התחומים
הטעונים שיפור מיידי וצפי לתיקון שאר התחומים הטעונים שיפור ,וזאת תוך חודש ימים מעת קבלת דו"ח זה,
תוך התייחסות מפורטת לממצאי הבקרה עפ"י סדר התחומים המצוין בדו"ח עצמו.
בברכה,
ד"ר גולדנשטיין לאוניד
גריאטר מחוז מרכז
העתקים:
מר משה בר-סימן טוב מנכ"ל משרד הבריאות,ירושלים.
ד"ר ורד עזרא ,ראש מנהל רפואה  ,משרד הבריאות ,ירושלים.
ד"ר אהרון כהן ,ראש אגף גריאטריה ,משרד הבריאות ,ירושלים.
ד"ר 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 עופרה חבקין ,רופאה מחוזית ,לשכת בריאות מרכז מחוז מרכז.
ד"ר מרינה פוליקוב ,רופאה נפתית ,לשכת בריאות נפתית לשכת בריאות רחובות.
גב' צפי הלל-דיאמנט ,ממונה על יישום הסטנדרטים בגריאטריה ,אגף גריאטריה ,ירושלים.
מר יוחנן סמואל ,מרכז בכיר לנתוני בקרה ואיכות בגריאטריה ,אגף גריאטריה ,ירושלים.
גב' אתי מרקוביץ ,ממונה תאום ארגון ובקרה ,אגף גריאטריה ,תל-אביב.
גב' אביגייל וייס ,מפקחת ארצית על המעונות ,משרד הרווחה.
עמוד  2מתוך 30
רח' הרצל  ,91רמלה  72430ת.ד.
טלפון 08-9788604 :פקס 08-9788690 :דוא"לNOAH.OZ@LBM.HEALTH.GOV.IL :

לשכת בריאות מחוז מרכז

דו"ח הבקרה
תאריך15.05.2016 :
קיבוץ גבעת ברנר  -עמל מעבר ומעל ) ( 24712
קיבוץ גבעת ברנר
תאריך הבקרה13.04.2016 :

סימוכין500039026 :

.1

בתאריך  13.04.2016נערכה בקרה לפני חידוש רישוי ,בבי"ח הגריאטרי ,ע"י צוות מחוז מרכז .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 חן ארצ'יל מ.ר.29134.

להלן הרכב הצוות ותחום בקרתו:
.4
ד"ר גולץ ילנה ,רופאה אחראית בקרה  -מחוז מרכז.
* רפואה
* טיפול סיעודי

-

גברת ורדי חני ,אחות מפקחת מחוז מרכז.

* תזונה

-

גברת ענת שגיב ,מרכזת תחום בקרה.

* פיזיותרפיה

-

גברת פרנס שחרית ,מרכזת תחום בקרה.

* ריפוי בעיסוק

-

גברת נאוה לופטה ,מרכזת תחום בקרה.

* עבודה סוציאלית

-

גברת איריס פרידמן ,מרכזת תחום בקרה.

* בריאות הסביבה

-

גברת חדוה אברהם ,מרכזת תחום בקרה.

* רוקחות

-

מר רווה ערן ,רוקח בקרות.

כללי:
נערכה בקרת פתע לפני חידוש רישיון.
המוסד נמצא בקיבוץ .במוסד מחלקה סיעודית אחת קטנה .במוסד אווירה ביתית
נעימה .חדרי הדיירים מסודרים ונקיים.
במחלקות מתקיימים תהליכים חיוניים להתנהלות הטיפול הרפואי בקשישים.
לבי"ח רישיון ל 27 -מיטות מהן:
סה"כ מיטות במח' סיעודיות:

27
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לשכת בריאות מחוז מרכז

תאריך15.05.2016 :

קיבוץ גבעת ברנר  -עמל מעבר ומעל ) ( 24712
קיבוץ גבעת ברנר
תאריך הבקרה13.04.2016 :

סימוכין500039026 :

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

מס'
מס'
שם
מחלקה מיטות מאושפזים
בפועל
במוסד ברישוי
28
27
28
27

מס'
סיעודיים
26
26

מס'
תשושי
נפש
0

מס'
סיעודי
מורכב
0

בבי"ח
מס'
מס'
שיקומים תשושים כללי

0

סה"כ שהו במחלקות  28מאושפזים בפועל.
להלן תמהיל המאושפזים לפי הגורמים המממנים הבאים:
 20מטופלים במימון משרד הבריאות.
 8מטופלים במימון פרטי.
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2
2

0

לשכת בריאות מחוז מרכז

קיבוץ גבעת ברנר  -עמל מעבר ומעל ) ( 24712
קיבוץ גבעת ברנר
תאריך הבקרה13.04.2016 :

תאריך15.05.2016 :
סימוכין500039026 :

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

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

אישור כיבוי אש:
אישור כיבוי אש בתוקף עד תאריך.06.03.2017 :

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

נקודות נוספות לציון:
יש לציין לשבח את פעילות בין דורית המשותפת לילדים עם דיירי המוסד.
צפינו במהלך הבקרה במופע מוזיקלי של ילדים לפני הקשישים.
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.

עמוד  5מתוך 30
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לשכת בריאות מחוז מרכז

קיבוץ גבעת ברנר  -עמל מעבר ומעל ) ( 24712
קיבוץ גבעת ברנר
תאריך הבקרה13.04.2016 :

תאריך15.05.2016 :
סימוכין500039026 :

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

)(5
כ.טוב מאוד
87-93
X

סיעוד

X

תזונה

X

פיזיותרפיה

X
X

ריפוי בעיסוק
עבודה סוציאלית

X

בריאות הסביבה

X

רוקחות

)(4
טוב
80-86

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

X

עמוד  6מתוך 30
רח' הרצל  ,91רמלה  72430ת.ד.
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)(1
נכשל
0-65

לשכת בריאות מחוז מרכז

קיבוץ גבעת ברנר  -עמל מעבר ומעל ) ( 24712
קיבוץ גבעת ברנר
תאריך הבקרה13.04.2016 :

תאריך15.05.2016 :
סימוכין500039026 :

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

* רפואה92% :
הבקרה בתחום הרפואה כללה את הנושאים הבאים:
כללי
כוח אדם
עבודת המנהל הרפואי
קשר עם משפחות
רופא בית
איכות הרשומה בקבלה הרפואית של המטופל
מעקב רפואי שוטף
הוראות רפואיות והוראות למתן תרופות
בדיקות מעבדה
בדיקה תקופתית אחת ל  3 -חודשים
פעילות צוות רב מקצועי במחלקה
דו"ח אירוע חריג
תיקי מטופלים שעזבו את המחלקה )כולל פטירות(
רפואה מונעת ורפואה פליאטיבית
-

תיאור כללי:
נערכה בקרת פתע לפני חידוש רישיון.
המוסד נמצא בקיבוץ .במוסד מחלקה סיעודית אחת קטנה .במוסד אווירה ביתית
נעימה .חדרי הדיירים מסודרים ונקיים.
יש לציין לשבח את הפעילות הבין דורית המשותפת לילדים עם דיירי המוסד.
צפינו במהלך הבקרה במופע מוזיקלי של ילדים לפני הקשישים.

כוח אדם:
מנהל רפואי -רופא כללי ,מתפקד גם כרופא הבית .הרופא מגיע למוסד  3פעמים
בשבוע ,עובד במחלקה  15שעות שבועיות ,כמו כן מבצע כוננות במתכונת  24שעות
ביממה.
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לשכת בריאות מחוז מרכז

קיבוץ גבעת ברנר  -עמל מעבר ומעל ) ( 24712
קיבוץ גבעת ברנר
תאריך הבקרה13.04.2016 :

תאריך15.05.2016 :
סימוכין500039026 :

רופא נוסף ,מומחה גריאטריה ,נותן יעוץ מקצועי בתחום הגריאטרי ,מגיע באופן
קבוע למוסד.

החוזקים בעבודת הרפואה:
כללי
* ניהול התיק הרפואי ממוחשב .כולל תקשורת בין אנשי הצוות הרב מקצועי.

רופא בית
* הרופא זמין ומגיע בעת הצורך למוסד בשעות מאוחרות.

איכות הרשומה בקבלה הרפואית של המטופל
* הקבלה הרפואית איכותית ומלאה .כוללת אנמנזה מפורטת.

דו"ח אירוע חריג
* רישום בדוח אירוע חריג מפורט ומלא ,החלטות וועדה לניהול סיכונים ייחודיות ויישומיות.

רפואה מונעת ורפואה פליאטיבית
* ההתייחסות לקשישים ולטיפולים מתנהלות תוך שימת דגש על גישה פליאטיבית

תחומים הטעונים תיקון ושיפור:
מעקב רפואי שוטף
* אחרי הכנסת צינור הזנה לחולה לא נלקחו ממנו בדיקות דם.
* יש להרחיב הידע בנושא של  REFEEDING SYNDROMכסיבוך אפשרי הנובע מחידוש כלכלה .מומלץ לעקוב
על רמת אשלגן ופוספור לאחר הכנסת זונדה לכלכלה .נוהל .0.5.9
* מומלץ להקפיד לעדכן רשימת אבחנות בצורה שוטפת.
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לשכת בריאות מחוז מרכז

קיבוץ גבעת ברנר  -עמל מעבר ומעל ) ( 24712
קיבוץ גבעת ברנר
תאריך הבקרה13.04.2016 :
* טיפול סיעודי:

תאריך15.05.2016 :
סימוכין500039026 :

93%

הבקרה בתחום הטיפול סיעודי כללה את הנושאים הבאים:
כללי
כוח אדם
 אומדן סיעודי ורישום אנמנזה תכנית טיפול בקבלה לאשפוז מעקב סיעודיתרופות
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:
האחות האחראית השקיעה ומשקיעה בקידום העשיה הסיעודית במקום לשיפור איכות
חיי הדיירים .האחות הודרכה ע"י אחיות הרשת ,התייחסה לכל התחומים הטעונים
תיקון ושיפור ונושאים רבים אכן שופרו .החלה עבודת צוות רב מקצועית ,חשיבה
משותפת ,דיונים ותיכנון פרוייקטים משותפים .האחות החלה בכתיבת נהלים
פנימיים והטמעתם ,חלוקת התרופות מבוצעת היום באמצעות עגלה מתאימה ,תוכנן
ובוצע פרויקט רב צוותי להאכלה נכונה.
הטיפול הסיעודי ניתן ברמה טובה.

החוזקים בעבודת הטיפול סיעודי:
עמוד  9מתוך 30
רח' הרצל  ,91רמלה  72430ת.ד.
טלפון 08-9788604 :פקס 08-9788690 :דוא"לNOAH.OZ@LBM.HEALTH.GOV.IL :

לשכת בריאות מחוז מרכז

קיבוץ גבעת ברנר  -עמל מעבר ומעל ) ( 24712
קיבוץ גבעת ברנר
תאריך הבקרה13.04.2016 :

תאריך15.05.2016 :
סימוכין500039026 :

כללי
* האח/ות הראשי/ת בעלת ידע וניסיון מקצועי בתחום גריאטריה.
* נעשתה עבודת צוות יסודית תוך התייחסות להערות מהבקרה הקודמת.
* קיימים תהליכי בקרה פנימיים תקופתיים הנעשים באופן שיטתי ומובנה.
* הוכשרו נאמני נושא בתחומים :מניעת כאב ,מניעת זיהומים ,מניעת עצירות ומניעת פצעים.
* נערכו הדרכות מרוכזות במהלך  6חודשים בנושאים מניעת כאב ומניעת זיהומים.
* נערכה תוכנית מובנית ועיבוד נתונים בתחום מניעת העצירות.

הבטחת הסביבה
* נערך אומדן על יכולות הדייר והותאמה העברה באמצעות מנוף.

עדכון מקצועי
* קיימים נאמני נושא ברמה מחלקתית וברמה מוסדית.

תחומים הטעונים תיקון ושיפור:
הבטחת הסביבה
* מומלץ לערוך ניתוח רוחבי של ארועים חריגים/נפילות ולהפיק לקחים ברמה המוסדית.
* יש לבדוק את טמפרטורת מקרר התרופות בהתאם לנהלים.

מניעת זיהומים
* יש לקיים תיעוד של חיסוני הצוות לדלקת כבד נגיפית מסוג  Bובדיקות מנטו עדכניות.

זכויות החולה
* יש להקפיד ולתת למטופלים אפשרויות בחירת מזון מתוך התפריט הקיים ולהתייחס להעדפותיהם.
* יש להקפיד לשמור על פרטיות וצנעת המטופל.
* יש להעלות את מודעות הצוות בנושא שמירה על זכויות החולה במוסד.
* יש לחזור ולהדריך את המטפלים על חשיבות שמירת פרטיות הדייר ולהשתמש בפרגוד בכל טיפול אישי.
* יש לחזור ולהדריך את הצוות כי יש להאכיל את הדייר בישיבה בגובה עיני הדייר.
* מומלץ להדריך את המטפלים להניח את סינר האוכל סמוך לארוחה ולאחר מתן הסבר.

עמוד  10מתוך 30
רח' הרצל  ,91רמלה  72430ת.ד.
טלפון 08-9788604 :פקס 08-9788690 :דוא"לNOAH.OZ@LBM.HEALTH.GOV.IL :

לשכת בריאות מחוז מרכז

קיבוץ גבעת ברנר  -עמל מעבר ומעל ) ( 24712
קיבוץ גבעת ברנר
תאריך הבקרה13.04.2016 :
* תזונה:

תאריך15.05.2016 :
סימוכין500039026 :

91%

הבקרה בתחום התזונה כללה את הנושאים הבאים:
כללי
כח אדם
איכות ובטיחות המזון
בדיקת התפריט 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:
המחלקה מקבלת את ארוחת הצהריים ואת המנה המורכבת של ארוחת ערב מספק מזון
חיצוני.
טחינת המזון למרקם דייסתי מבוצעת במחלקה.

כוח אדם:
דיאטנית חדשה עובדת כשלושה חודשים  6שעות שבועיות אחת לשבוע .הדיאטנית בעלת
ניסיון וידע רב בתחום הגריאטריה.

החוזקים בעבודת התזונה:
רשומות מחלקתיות
* הדיאטנית מבצעת תצפיות בארוחות אחת לשבוע ,מאתרת ליקויים ופועלת לתיקונם המהיר .תיעוד מלא ומפורט
של מנות עם טעימות נמוכה כולל הערות לשינוי לחברת הקייטרינג.
* הדיאטנית עורכת התאמות ושינויים בתפריט בארועים מיוחדים וחגים ,למשל בליל הסדר יגיעו מנות אישיות של
צלחת סדר למטופלים.
* עבודה משותפת יפה עם הקלינאית תקשורת במחלקה.

הגשת ארוחות צהריים  -תצפית
עמוד  11מתוך 30
רח' הרצל  ,91רמלה  72430ת.ד.
טלפון 08-9788604 :פקס 08-9788690 :דוא"לNOAH.OZ@LBM.HEALTH.GOV.IL :

לשכת בריאות מחוז מרכז

קיבוץ גבעת ברנר  -עמל מעבר ומעל ) ( 24712
קיבוץ גבעת ברנר
תאריך הבקרה13.04.2016 :

תאריך15.05.2016 :
סימוכין500039026 :

* שולחנות האוכל ערוכים בצורה אסטתית ,הוגש סכו"ם מלא למטופלים שאוכלים באופן עצמאי.

תחומים הטעונים תיקון ושיפור:
בדיקת התפריט השבועי  -רישום מול יישום
* ארוחת בוקר :מנת פשטידת הביצים לא תאמה לתפריט השבועי ,ההכנה לא תאמה למתכון שתלוי במטבח )ללא
לחם( וכן גודל המנה שהוגש היה קטן מדי ובסיום החלוקה נשאר כשליש מגש כך שלמרות שהפשטידה כללה ביצה
למטופל  -בפועל כל מנה הכילה פחות מביצה.

גודלי מנה/גיוון
* יש להוסיף לטופס גודלי מנה את פשטידת הביצים ולהדריך את הצוות.

רשומות מחלקתיות
* מומלץ להוסיף שעות קבלה לדיאטנית בטופס שעות הקבלה של אנשי המקצוע במחלקה.

הגשת ארוחות צהריים  -תצפית
* נכון ליום הבקרה כ 5-מטופלים לא אוהבים דגים .יש להזמין עבורם תחליף למנה העיקרית ביום שמוזמנים דגים
למרקם רגיל וגם למרקם רך.

יישום והלימה
* נמצא חוסר התאמה בין הנוהל הפנימי לשימוש בתכשיר  ABOUNDלבין ההכנה בפועל )כמות נוזלים להמסה(.

הערות לסיכום:
ניכר שיפור רב בתחום התזונה .עבודת הדיאטנית מסודרת ומובנית.

עמוד  12מתוך 30
רח' הרצל  ,91רמלה  72430ת.ד.
טלפון 08-9788604 :פקס 08-9788690 :דוא"לNOAH.OZ@LBM.HEALTH.GOV.IL :

לשכת בריאות מחוז מרכז

קיבוץ גבעת ברנר  -עמל מעבר ומעל ) ( 24712
קיבוץ גבעת ברנר
תאריך הבקרה13.04.2016 :
* פיזיותרפיה:

תאריך15.05.2016 :
סימוכין500039026 :

87%

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 וניידות
הדרכה ,השתלמות ותקשורת בין צוותית
תנאים פיזיים
ציוד טיפולי
ציוד ואביזרי עזר לניידות
-

כוח אדם:
הפיזיותרפיסטית עובדת במקום כחצי שנה .מאז תחילת עבודתה פעלה רבות על מנת
לקדם את שירותי הפיזיותרפיה ולתת יחס וטיפול אופטימלי לדיירים במסגרת
המוגבלויות הקיימות במקום.

החוזקים בעבודת הפיזיותרפיה:
ארגון השרות
* הפיזיותרפיסטית מעורבת בכל הנעשה במקום  ,מגלה יוזמה ותורמת משמעותית לשיפור איכות חיי המטופלים .
* הפיזיותרפיסטית קיימה פרויקט "ישיבה" ופרויקט "קשר עם משפחות" .לאחרונה ,החלה בנוסף ,בפרויקט אכילה.
* קיים דו"ח טיפולים חודשי.

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

טיפול בקבוצה
עמוד  13מתוך 30
רח' הרצל  ,91רמלה  72430ת.ד.
טלפון 08-9788604 :פקס 08-9788690 :דוא"לNOAH.OZ@LBM.HEALTH.GOV.IL :

לשכת בריאות מחוז מרכז

קיבוץ גבעת ברנר  -עמל מעבר ומעל ) ( 24712
קיבוץ גבעת ברנר
תאריך הבקרה13.04.2016 :

תאריך15.05.2016 :
סימוכין500039026 :

* מספר המטופלים הסעודיים בקבוצה ,אופטימאלי.
* סווג המטופלים בקבוצה נקבע ע"פ מדדים מובנים ומוגדרים.

מעקב פיזיקאלי ותיעוד הערכה תקופתית
* מעקבים מתבצעים בתדירות הנדרשת ,מפרטים את מצבו העדכני של המטופל ומבוצע מעקב בכל נפילה ,ארוע
חריג ,שינוי באביזרי הישיבה.

טכנולוגיה לישיבה וניידות
* לאחרונה ,קיבלו עוד כסאות גלגלים ,והפיזיותרפיסטית פעלה רבות על מנת לשפר את ישיבת המטופלים במקום.
* לכל כסאות המטופלים הוכן שלט ובו רשימת הציוד הנדרש לכל מטופל.
* ביוזמת הפיזיותרפיסטית ,אחת לשבוע מתקיים דיון ,בנושא הגבלות תנועה.

הדרכה ,השתלמות ותקשורת בין צוותית
* הפיזיותרפיסטית משתתפת בישיבות צוות רב מקצועי.
* הפיזיותרפיסטית מעבירה הדרכות למטפלים חדשים ומדריכה את המטפלים לעבודה נכונה בזמן העברות
הדיירים למיטה.
* הפיזיותרפיסטית השתתפה ביום הדרכה אשר התקיים ברמלה.

תחומים הטעונים תיקון ושיפור:
ארגון השרות
* על מנהלת שרותי הפיזיותרפיה להיות בוגרת קורס על בסיסי בגריאטריה.

טיפול פרטני
* היקף המטופלים פרטנית במחלקה/ות הסיעודי/ות אינו אופטימאלי.
* מימוש טיפול פרטני על ידי הפיזיותרפיסטית מתקיים באופן חלקי.

טכנולוגיה לישיבה וניידות
* השולחנות בחדר האוכל ו/או התעסוקה אינם מותאמים ליושב בכסא גלגלים.

הדרכה ,השתלמות ותקשורת בין צוותית
* הדרכה מובנית יש לקיים לכל הצוות הרב מקצועי/מטפל .כיום התקיימה הדרכה מובנית לשלושה מטפלים בלבד.

תנאים פיזיים
* חדר הפיזיותרפיה קטן ואינו עומד בדרישות הנוהל.
עמוד  14מתוך 30
רח' הרצל  ,91רמלה  72430ת.ד.
טלפון 08-9788604 :פקס 08-9788690 :דוא"לNOAH.OZ@LBM.HEALTH.GOV.IL :

לשכת בריאות מחוז מרכז

קיבוץ גבעת ברנר  -עמל מעבר ומעל ) ( 24712
קיבוץ גבעת ברנר
תאריך הבקרה13.04.2016 :

תאריך15.05.2016 :
סימוכין500039026 :

ציוד טיפולי
* יש להשלים ציוד טיפולי בחדר הפיזיותרפיה ,כפי הנדרש בנוהל.

עמוד  15מתוך 30
רח' הרצל  ,91רמלה  72430ת.ד.
טלפון 08-9788604 :פקס 08-9788690 :דוא"לNOAH.OZ@LBM.HEALTH.GOV.IL :

לשכת בריאות מחוז מרכז

קיבוץ גבעת ברנר  -עמל מעבר ומעל ) ( 24712
קיבוץ גבעת ברנר
תאריך הבקרה13.04.2016 :
* ריפוי בעיסוק:

תאריך15.05.2016 :
סימוכין500039026 :

70%

הבקרה בתחום הריפוי בעיסוק כללה את הנושאים הבאים:
כללי
כוח אדם
קבלתמטופל חדש ע"י מרפא/ה בעיסוק
 הערכת מעקב בקבלת מטופל ישום תכנית הטיפולהכרתמטופל חדש ע"י מדריכ/ת תעסוקה
 פעילות בתעסוקה תנאים פיזיים וסביבה ציוד ואביזרים הדרכה ותקשורתהעשרה ונהלים
 -יישום המלצות מבקרה קודמת

תיאור כללי:
מחלקה סיעודית בבית קיבוצי המהווה חלק מרשת "עמל".

כוח אדם:
מרפאה בעיסוק בעלת שלוש שנות ותק החלה לעבוד במוסד לפני כשבועיים ,לאחר יום
חפיפה עם המרפאה בעיסוק הפורשת )אשר גם היא עבדה במוסד כחצי שנה בלבד( .היא
עובדת במקום בוקר אחד בשבוע  6 -שעות שבועיות.
מדריכת התעסוקה התחלפה אף היא מבקרה קודמת  -מדריכת התעסוקה הקודמת פרשה
מעבודתה לפני כארבעה חודשים ,החליפה אותה זמנית אם הבית )אשר עבדה בעבר
כמדריכת תעסוקה במקום( ,לפני כחודש החלה בעבודתה מדריכת תעסוקה נוכחית אשר
עובדת במוסד ארבעה בקרים בשבוע ויום נוסף בשעות אחר הצהריים  20 -שעות
שבועיות בסהכ'.
הבקרה התקיימה בנוכחות המרפאה בעיסוק ומדריכת התעסוקה החדשות.
יש להדגיש כי הבקרה הנוכחית תשקף את תוצרי עבודת המרפאה בעיסוק ומדריכת
התעסוקה הפורשות !

החוזקים בעבודת הריפוי בעיסוק:
עמוד  16מתוך 30
רח' הרצל  ,91רמלה  72430ת.ד.
טלפון 08-9788604 :פקס 08-9788690 :דוא"לNOAH.OZ@LBM.HEALTH.GOV.IL :

לשכת בריאות מחוז מרכז

קיבוץ גבעת ברנר  -עמל מעבר ומעל ) ( 24712
קיבוץ גבעת ברנר
תאריך הבקרה13.04.2016 :

תאריך15.05.2016 :
סימוכין500039026 :

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

הערכת מעקב בקבלת מטופל
* התקיימו מעקבים תקופתיים.

ישום תכנית הטיפול
* המרפאה בעיסוק התרכזה בהכרת הדיירים ואיתור צרכיהם ובהדרכת מדריכת התעסוקה.

פעילות בתעסוקה
* הדיירים הופעלו שישה בקרים בשבוע  -בידי מדריכת התעסוקה .התקיימה פעילות בינדורית אקראית.

תנאים פיזיים וסביבה
* התעסוקה מתקיימת בחדר האוכל שהינו מואר ,מרווח ,מאובזר ומתאים לצורך הפעלה.
* בנוסף קיים חדר המשמש את מדריכות התעסוקה כחדר עבודה וכן משמש לצורך אחסון ציוד התעסוקה.
* במקומות ההפעלה קיימים לוחות התמצאות ,לוחות פעילות ,שעון ,וקישוט סביבתי ואקטואלי הכולל תצוגה של
עבודות המטופלים.

הדרכה ותקשורת
* התקיימו ישיבות צוות ריפוי בעיסוק ותעסוקה אשר כללו הדרכה .קיימות הפניות שוטפות לתעסוקה.
* המרפאה בעיסוק ומדריכת התעסוקה השתתפו באופן קבוע בישיבות הצוות הרב מקצועיות.

תחומים הטעונים תיקון ושיפור:
הערכה בקבלת מטופל  -קבלת מטופל חדש ע"י מרפא/ה בעיסוק
* בקביעת תוכנית טיפול יש לחדד את ההבדל בין מטרות הטיפול לטיפול המומלץ בריפוי בעיסוק .יש להבדיל בין
טיפול בריפוי בעיסוק להפעלה מותאמת במסגרת התעסוקה.

הערכת מעקב בקבלת מטופל
* במעקבים התקופתיים יש לפרוט את כל מרכיבי תפקוד האדם .את תוכניות הטיפול העדכניות יש לבנות כמפורט
לעיל.

ישום תכנית הטיפול
* בתיקים שנדגמו וברישומי הריפוי בעיסוק  -לא נמצא תיעוד לטיפול פרטני/קבוצתי של המרפאה בעיסוק.
* לא נצפה שימוש בסדים/גלילים/אביזרי עזר תפקודים ביום הבקרה .אין חלוקה של מעקב הנחת הסדים עם הצוות
עמוד  17מתוך 30
רח' הרצל  ,91רמלה  72430ת.ד.
טלפון 08-9788604 :פקס 08-9788690 :דוא"לNOAH.OZ@LBM.HEALTH.GOV.IL :

לשכת בריאות מחוז מרכז

קיבוץ גבעת ברנר  -עמל מעבר ומעל ) ( 24712
קיבוץ גבעת ברנר
תאריך הבקרה13.04.2016 :

תאריך15.05.2016 :
סימוכין500039026 :

הסיעודי.

הכרת מטופל חדש ע"י מדריכ/ת תעסוקה
* טופס קבלת דייר ,המעקבים התקופתיים ופעילויות הנושא השבועי אינם רשומים על פי דרישות הנהלים.

פעילות בתעסוקה
* על פעילות הדיירים להתאים לתמהיל הדיירים המגוון במחלקה  -בהתאם להדרכה שניתנה ביום הבקרה.
* מומלץ לעבות ולהבנות את פעילות אחר הצהריים לדיירים.

תנאים פיזיים וסביבה
* למרפאה בעיסוק החדשה פינה משרדית ממוחשבת בחדר אחות .יש לארגן עבורה מיידית ארונות נעולים לאיחסון
הציוד הטיפולי ,ובטווח הארוך -לדאוג לחדר בו גם תוכל לטפל פרטנית או קבוצתית בדיירים.
* על לוח הפעילות לשקף נאמנה את מגוון הפעילויות המתקיימות במחלקה ,בשעות הבוקר ואחר הצהריים ,בכל
שבוע ושבוע.

ציוד ואביזרים
* יש לרכוש ציוד טיפולי יעודי בהתאם להמלצות המרפאה בעיסוק.
* יש לרכוש ציוד לצורך הפעלת דיירים ברמות תפקוד משתנות ,בהתאם להמלצת המרפאה בעיסוק ומדריכת
התעסוקה.
* יש לבנות ערכות נושא מגוונות.

הדרכה ותקשורת
* יש צורך בהתאמת נהלים פנימיים לשרות הריפוי בעיסוק והתעסוקה היחודיים למוסד זה .על המרפאה בעיסוק
לקיים הערכת עובד שנתית למדריכת התעסוקה.
* עליה להיות שלובה בהדרכת עובדים חדשים המגיעים למוסד.
* יש לוודא כי המרפאה בעיסוק החדשה לוקחת חלק בישיבות הצוות הרב מקצועיות.
* לא נמצא תיעוד להדרכות צוות )חתש'( של המרפאה בעיסוק.

העשרה ונהלים
* הן המרפאה בעיסוק והן מדריכת התעסוקה לא יצאו לימי עיון או השתלמויות בתחום התמחותן.
* לא נמצא תיעוד לקיום פרוייקטים מיוחדים ,מקצועיים או רב מקצועיים ,במוסד.

יישום המלצות מבקרה קודמת
* ההתייחסות להמלצות בקרה קודמת הינה חלקית בלבד.
עמוד  18מתוך 30
רח' הרצל  ,91רמלה  72430ת.ד.
טלפון 08-9788604 :פקס 08-9788690 :דוא"לNOAH.OZ@LBM.HEALTH.GOV.IL :

לשכת בריאות מחוז מרכז

קיבוץ גבעת ברנר  -עמל מעבר ומעל ) ( 24712
קיבוץ גבעת ברנר
תאריך הבקרה13.04.2016 :

תאריך15.05.2016 :
סימוכין500039026 :

הערות לסיכום:
מרפאה בעיסוק חדשה ,ללא נסיון קודם בגריאטריה ,החלה לעבוד במוסד .על פי
נוהל הדרכה עליה לקבל הדרכה מובנת ממרפא/ה בעיסוק ותיקים ,עליה גם לצאת
להשתלמויות בריפוי בעיסוק ולקורסים העל בסיסיים.
מומלץ כי מדריכת התעסוקה החדשה תשתלם בקורס מדריכי תעסוקה בגריאטריה.
חשוב ששתיהן תצאנה לביקורים במוסדות דומים ,בכדי להחשף לסגנונות עבודה
מגוונים המתקיימים בבתים שונים.
יש לבנות מבסיסו את מערך שרות הריפוי בעיסוק והתעסוקה במוסד מתוך הכרה
בחשיבות ייצוב וקביעות הצוות לאורך זמן ,תיעדוף מטרות ההתקדמות ,איבזור
והצטיידות.
כבר עתה ניתן לראות את ניצני השינוי אך תמיכת הנהלת המוסד חיונית לקידום
השרות ופיתוחו!

עמוד  19מתוך 30
רח' הרצל  ,91רמלה  72430ת.ד.
טלפון 08-9788604 :פקס 08-9788690 :דוא"לNOAH.OZ@LBM.HEALTH.GOV.IL :

לשכת בריאות מחוז מרכז

קיבוץ גבעת ברנר  -עמל מעבר ומעל ) ( 24712
קיבוץ גבעת ברנר
תאריך הבקרה13.04.2016 :
* עבודה סוציאלית:

תאריך15.05.2016 :
סימוכין500039026 :

87%

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

כוח אדם:
במוסד עובדת עו"ס בעלת ותק מקצועי של  7שנים ,וותק מוסדי של  9חודשים.
נמצאת בסיומו של תהליך הכרות עם הדיירים ובני המשפחות.
העו"ס עובדת בהקף משרה של  10ש"ש ,מרוכזות ביום עבודה אחד .העו"ס חולקת את
החדר עם מנהלת המוסד .רשומת העו"ס ממוחשבת.

החוזקים בעבודת העבודה סוציאלית:
תצפית חדרים ושטחים ציבוריים
* החדרים נקיים ,מסודרים .יש לפעול להגברת הצביון האישי -ביתי .

פעילות העו"ס בתחום הקבוצתי והקהילתי
עמוד  20מתוך 30
רח' הרצל  ,91רמלה  72430ת.ד.
טלפון 08-9788604 :פקס 08-9788690 :דוא"לNOAH.OZ@LBM.HEALTH.GOV.IL :

לשכת בריאות מחוז מרכז

קיבוץ גבעת ברנר  -עמל מעבר ומעל ) ( 24712
קיבוץ גבעת ברנר
תאריך הבקרה13.04.2016 :

תאריך15.05.2016 :
סימוכין500039026 :

* קיימת פעילות התנדבותית לטובת דיירי המוסד .יש לנסות ולהגביר את מעורבות הקיבוץ במוסד.

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

פעילות העו"ס בתחום זקנים נפגעי התעמרות
* הוועדה המוסדית מתכנסת בתדירות הראויה .ישיבות הוועדה מקצועיות ,מתועדות .ישנן המלצות  ,יש לוודא
מעקב אחר יישום המלצות.

טיפול תומך במטופל ובמשפחה
* קיימת ועדה מוסדית אשר החלה לפעול לפיתוח והטמעת עקרונות הטיפול הפליאטיבי במוסד.
* צוות המוסד מבקר דיירים מאושפזים בבי"ח ,ומשתתף בלוויות .הפעילות חשובה למשפחות ולדיירים.

עבודת הצוות הרב מקצועי
* העו"ס תורמת מעולם הידע המקצועי שלה לפיתוח ולהעשרת הצוות הרב מקצועי.
* מתקיים ארגון יעיל של ישיבות צוות רב מקצועי )תכנון ,תיעוד ,מעקב(.
* מתקיים דיון כוללני ומקיף על בסיס הגדרת בעיות וראייה גריאטרית בישיבות הצוות הרב מקצועי.
* ישנו תכנון מוקדם של המועמדים לדיון בישיבות צוות רב מקצועי ,מלווה בידוע מוקדם של חברי הצוות הרב
מקצועי.

הבטחת תנאים לעבודת העובד/ת הסוציאלי/ת
* מתקיימים תנאים סביבתיים המאפשרים עבודה נאותה.
* התקינה תואמת את דרישות הנוהל.

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

תחומים הטעונים תיקון ושיפור:
כללי
* מומלץ לשקול הוצאת דיירים לפעילות מחוץ לכתלי המוסד .הפעילות תשדרג מאוד את איכות חיי הדיירים.

כוח אדם
* יש לשקול שוב את חלוקת השעות של משרת העו"ס .ריכוז השעות ביום עבודה אחד מקשה על המעורבות שלה
בחיים היומיומים של הדיירים.
עמוד  21מתוך 30
רח' הרצל  ,91רמלה  72430ת.ד.
טלפון 08-9788604 :פקס 08-9788690 :דוא"לNOAH.OZ@LBM.HEALTH.GOV.IL :

לשכת בריאות מחוז מרכז

קיבוץ גבעת ברנר  -עמל מעבר ומעל ) ( 24712
קיבוץ גבעת ברנר
תאריך הבקרה13.04.2016 :

תאריך15.05.2016 :
סימוכין500039026 :

קבלת מטופל והסתגלות
* יש להגביר את מעורבות העו"ס בתהליכי הקבלה טרום הגעת הדייר למוסד.

פעילות העו"ס בתחום הקבוצתי והקהילתי
* על העו"ס ליזום פעילות קבוצתית עם בני משפחות סביב צרכים משותפים.

פעילות העו"ס בנושא "חוק זכויות החולה"
* במוסד נמצא מיעוט של פרגודים ,לשמירת כבודם ופרטיותם של הדיירים .יש לפעול להמצאות פרגודים זמינים
לצוות המטפל ,כך שיוכלו לשמור על פרטיות הדיירים.

טיפול בניצולי שואה
* יש לפעול להגברת הרגשות והידע של הצוות המטפל ,למאפיינים יחודים של דיירים שהינם ניצולי שואה.
* יש להרחיב את הפעילות למיצוי זכויות של הדיירים שהינם ניצולי שואה.

הערות לסיכום:
העו"ס החדשה הינה בעלת יכולת ורצון לתרום לאיכות חיי הדיירים במוסד .ניכר
שיפור בעשייה מקצועית בתחומי העבודה הסוציאלית .בהצלחה!!

עמוד  22מתוך 30
רח' הרצל  ,91רמלה  72430ת.ד.
טלפון 08-9788604 :פקס 08-9788690 :דוא"לNOAH.OZ@LBM.HEALTH.GOV.IL :

לשכת בריאות מחוז מרכז

קיבוץ גבעת ברנר  -עמל מעבר ומעל ) ( 24712
קיבוץ גבעת ברנר
תאריך הבקרה13.04.2016 :
* בריאות הסביבה:

תאריך15.05.2016 :
סימוכין500039026 :

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 חרוםאספקת מזון למחלקות ,חלוקתו וחדר אוכל
רישיונות עסק ו"רישיון היצרן" של ספקי מזון
קבלת מזון ומוצריו ,אחסונו והעברתו
הכנת מזון ,בישול ,עמדות עבודה ומדורים במטבח
-

תיאור כללי:
במוסד מחלקה סיעודית אחת .ישנו מטבח חלוקה והאוכל מגיע מקייטרינג.
הכביסה נשלחת למכבסה חיצונית.
ישנה פינת ישיבה מטופחת בכניסה.

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

מערכות אספקת מים קרים וחמים  -מים חמים ומקלחות
עמוד  23מתוך 30
רח' הרצל  ,91רמלה  72430ת.ד.
טלפון 08-9788604 :פקס 08-9788690 :דוא"לNOAH.OZ@LBM.HEALTH.GOV.IL :

לשכת בריאות מחוז מרכז

קיבוץ גבעת ברנר  -עמל מעבר ומעל ) ( 24712
קיבוץ גבעת ברנר
תאריך הבקרה13.04.2016 :

תאריך15.05.2016 :
סימוכין500039026 :

* 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  -מניעת מחלת הלגיונרים )ליגיונלה(
* כל ההנחיות למניעת מחלת הליגיונלה מתבצעות ,כולל מילוי טפסי תחזוקה  :מתבצעות במלואן

מערכות אספקת מים קרים וחמים  -הגנת רשת מי שתיה
* אביזרים להגנת רשת מי שתיה הותקנו ע"י מתקין מוסמך  :התקנה מותאמת ומתועדת
* התיעוד על אביזרי הגנת רשת מים מעודכן לכל שנה  :מעודכן

מערכות סילוק שפכים
* חיבור מערכת סילוק שפכים של המוסד למערכת עירונית  :יש חיבור
* מתקני טיפול שפכים ,כולל מפרידי שומן פעילים והשומן מפונה לאתר מאושר ונמנעת הזרמת מזהמים למערכת
סילוק שפכים  :יש מפרידים ופינוי תקין

איסוף פסולת ופינויה
* איסוף וסילוק פסולת רגילה נעשה בשקית למתקן מוסדר  :מתבצע במלואו לפי הדרישות
* איסוף פסולת זיהומית כנדרש  :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

חדרי האשפוז  -רווחה/צפיפות ,תנאי מגורים
* התאמת מספר מיטות לדרישות ולרישיון ,היעדר צפיפות ואסטטיקה כללית  :מתאים לדרישות ולרשיון

תחזוקת המחלקות  -חדרי כלים וכביסה
* תקינות חדר כלים סניטריים וכלי ניקיון  :תקינים במלואם

תחנת אחות
* תחנת האחות ייעודית ובה :הפרדת תרופות ממזון במקרר התחנה .כיור ומתקני שטיפת ידיים  :קיימת ותקינה

הדברה
* ביצוע מתועד של הדברה בהיתר מתוקף ובתדירות דרושה  :בוצע במלואו לפי הדרישות

עמוד  24מתוך 30
רח' הרצל  ,91רמלה  72430ת.ד.
טלפון 08-9788604 :פקס 08-9788690 :דוא"לNOAH.OZ@LBM.HEALTH.GOV.IL :

לשכת בריאות מחוז מרכז

קיבוץ גבעת ברנר  -עמל מעבר ומעל ) ( 24712
קיבוץ גבעת ברנר
תאריך הבקרה13.04.2016 :

תאריך15.05.2016 :
סימוכין500039026 :

הכנה לשעת חרום
* קיום נוהל משרה"ב מעודכן ל"הפעלת המערך הגריאטרי בשעת חירום"  :קיים במלואו

חדר אוכל מטופלים וחלוקת מזון
* מצב אסטטיקה ,צפיפות ותקינות חדר האוכל וציודו  :מרווח תקין ואסטטי

הכנת המזון ובישול  -קבלת מזון במוסד ומחסן מזון
* קיום רישיונות של ספקי מזון,תעודות משלוח של ספקים ואישורי בדיקת רופא וטרינר של הרשות  :קיימים במלואם
כנדרש

הכנת המזון ובישול  -עמדות העבודה ומדורים במטבח
* נשמרות דגימות מזון ובכמות מספקת  :קיים ותקין

תחומים הטעונים תיקון ושיפור:
מערכות אספקת מים קרים וחמים  -מים חמים ומקלחות
* יש לוסת את טמפרטורת המים ביציאה מברזים למניעת כוויות ,שתתאים לבטיחות המשתמשים .הטמפרטורה
צריכה לעמוד על  45מע"צ לא יותר ,בבקרה נמדדה טמפרטורה של  70מע"צ  -לא תקין.

מערכות קירור וחימום אויר
* יש לבצע טיפול חצי שנתי עונתי במערכות האיוורור ,ולהציג אישור ביצוע.

תשתית ,חדרי האשפוז ,תחזוקת מחלקה ורווחת המטופל  -ניקיון ותחזוקה שוטפת
* יש לרכוש עגלת ניקיון שניתן לשים עליה  2דליים וחומרי ניקוי ,בבקרה נמצאה עגלה עם דלי אחד ,עגלה קטנה
מדי  -לא תקין.
* יש לצבוע את הקירות המתקלפים במוסד ,וונטה בשירותי מטופלים נמצאה מרעישה  -לא תקין.

חדרי האשפוז  -רווחה/צפיפות ,תנאי מגורים
* יש להתקין מנורת לילה עבור כל מטופל ,בבקרה נמצאו מיטות ללא מנורות לילה כלל .יש להחליף ארוניות לא
תקינות.

רווחת המטופל  -טיפול לא רפואי בגוף האדם
* יש לפעול עפ"י תקנות רישוי עסקים טיפול לא רפואי בגוף האדם התשנ"ג .1992 -תוספת רביעית  -אופן ניקוי
חיטוי ועיקור כלי עבודה.
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מכבסה וכביסה
* יש להציג רישיון עסק של המכבסה ,בבקרה הוצג רישיון לצמיתות -לא תקף.
* יש לשלוח את האוגרים עם הכביסה בתוכה למכבסה ,בבקרה נמצא כי הכביסה נשלחת בשקיות ניילון למכבסה -
לא תקין.

חדרי טיפולים למקצועות הבריאות/פיזיותרפיה
* שמירת היגיינה בחדרי טיפולים  :לא תקין

אספקת מזון למחלקות וחלוקתו  -קבלת המזון במחלקה
* יש לחמם את עגלת החימום במטבח שעה לפני קבלת האוכל מהקיטרינג ,בבקרה נמצאו טמפרטורות אוכל
לקויות -לא תקין.

מטבחון עזר  -מטבח חלוקה
* יש לרכוש מד טמפרטורה המוצג על המקרר ורגש פנימי להתקנה על המקרר ,בבקרה נמצא מד טמפרטורה מעץ
בתוך המקרר  -לא תקין.

הכנת המזון ובישול  -עמדות העבודה ומדורים במטבח
* בבקרה נמצא מקרר מוצרי חלב בטמפרטורה של  7מע"צ  -לא תקין .מקרר יעמוד על טמפרטורה של  4מע"צ לא
יותר.

הערות לסיכום:
הדברים החשובים המצריכים טיפול מיידי הינם:
 (1יש להתקין וסתי טמפרטורה ביציאה מברזים למניעת כוויות.
 (2לא יתבצע שימוש בניילון ניצמד בחימום אוכל ,יש להסיר את הניילון לפני
חימום האוכל על עגלת החימום.
 (3חימום עגלת חימום לפני הגעת המזון לשמירה על טמפרטורה אוכל חם של 65
מע"צ.
 (4לא יתבצע שימוש בפלטה במוסד ,חימום אוכל אך ורק בעגלת חימום.
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* רוקחות:
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94%

הבקרה בתחום הרוקחות כללה את הנושאים הבאים:
כללי
כוח אדם
 פעילות הרוקח/ת במוסדחדר 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 אישיות במחלקות אשפוז ומתן תרופות
מעקב תיקון ליקויים במחלקות אשפוז
בקרת סמים מסוכנים במחלקה בבי"ח שיש בו/אין בו בית מרקחת
שמירה על סמים במחלקה ,פנקס ומרשם ,מתן סם למטופל
הזמנת סמים ,טפסי רישום ועריכת בקרה
-

תיאור כללי:
מוסד ובו מחלקה אחת.
הרוקח מבצע את עבודתו בצורה מקצועית וטובה.
יש לדאוג בדחיפות לתיקון הערות הבקרה בכל הנוגע לבקרת טמפ' במקררים.
יש לדאוג לנוהל מסודר בכל הנוגע לגלוי חריגת טמפ'.
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נספח ג'
תקן מול מצבה  -כוח אדם מקצועי  -רפואה סיעוד ומקצועות הבריאות
ל 27 -מיטות ברישוי ול 28-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

3

1
1
10

תקן כוח אדם
נדרש מינימלי
ברוטו

כוח אדם בפועל
ברוטו

פער

פער באחוזים

0.38
5.43
0.00
5.43
9.00
0.27
0.38
6.00
0.50
6.00
3.00

0.43
6.05
2.44
3.60
10.61
0.28
0.41
6.60
0.55
6.60
3.33

0.05
0.62

13.15
11.56

-1.82
1.61
0.01
0.03
0.60
0.05
0.60
0.33

-33.53
17.91
4.81
10.00
10.00
10.00
10.00
11.11

חישוב התקן הוא בשעות שבועיות ולא באחוזי משרה .למקצועות,מרפא/ה בעיסוק,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 27 -מיטות ברישוי ול 28-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

0.24

0.75

0.50

203.03

0.24
0.18
0.18
0.24
0.75
1.30
0.12
0.06
0.24

0.25
0.25
0.00
0.00
1.00
1.00
0.00
0.00
0.25

0.00
0.06
-0.18
-0.24
0.25
-0.30
-0.12
-0.06
0.00

1.01
33.33
-100.00
-100.00
33.33
-23.07
-100.00
-100.00
1.01
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נספח ד '
רמת איכות הטיפול
 0.00:מתאריך 13.10.2015:
ניקוד אחרון לפי בקרה אחרונה
36.50
ניקוד מותאם אחרון לפי בקרה אחרונה :
שיוך לפרוגרמה חדשה על פי הצהרת המוסד :
זמן הרישוי טרם הבקרה הנוכחית  12:חודשים תאריך סיום הרשיון 01.05.2017 :
התאמת המחלקה לתשושי נפש לתנאי המכרז:לא רלוונטי
תאריך הבקרה 13.04.2016 :
התאמת המחלקה לתשושי נפש לתנאי המכרז לפי הבקרה הנוכחית  :לא רלוונטי

ניקוד

אמות מידה לרמת איכות הטיפול
סכום ציוני הבקרה

23.00

בריאות הסביבה

4.00

שיעור אחיות עם קורס על בסיסי בגריאטריה

3.00

שיעור אחיות עם תואר אקדמי

2.00

קורסים\עדכון ידע לצוות

2.00

חת"ש צוות בין  8-24שעות שנתיות

0.00

חת"ש צוות מעל  24שעות שנתיות

2.00

מומחיות רופא הבית

0.00

יועצים

4.00

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(

52.00
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