גירסה 00001:
תאריך ראשון הפצה לאינטרנט10.08.2017 :
תאריך אחרון הפצה לאינטרנט10.08.2017 :

דו"ח בקרה מיום 17.07.2017
במוסד :בית אבות ע 'ש היילפרן

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

לשכת בריאות מחוז אשקלון

תאריך07.08.2017 :

לכבוד
ד"ר פקנייבה ניקדם
מנהל/ת רפואי/ת
בית אבות ע 'ש היילפרן )קוד מוסד (23612
אבשלום חביב 6
אשקלון 78505

סימוכין500039518 :

ד"ר נכבד/ה,
הנדון :סיכום הבקרה ב"בית אבות ע 'ש היילפרן" מיום 17.07.2017
מצ"ב דו"ח הבקרה שנערכה במוסדכם ,ביום .17.07.2017
המנהל הרפואי מתבקש להעביר עותק מדו"ח זה לחברי הנהלת בית החולים הסיעודי-גריאטרי )למנהל
האדמיניסטרטיבי ולמנהלת הסיעוד-אחות ראשית(.
המנהל האדמיניסטרטיבי מתבקש להודיע ללשכת הבריאות המחוזית )גריאטר המחוז( ,בצירוף העתק לרופא
המחוז/נפה ולאגף לגריאטריה ,במייל  ,PNIOT.GERIATRYA@MOH.GOV.ILעל ביצוע תיקון התחומים
הטעונים שיפור מיידי וצפי לתיקון שאר התחומים הטעונים שיפור ,וזאת תוך חודש ימים מעת קבלת דו"ח זה,
תוך התייחסות מפורטת לממצאי הבקרה עפ"י סדר התחומים המצוין בדו"ח עצמו.
במידה ובמוסד התגלו חוסרי כוח אדם ,הנכם נדרשים להשלימם לא יאוחר מ 30-יום מקבלת בקרה זו .על
ההשלמה יש להודיע לגב' שרית חייט בכתובת רח' ירמיהו  39ת.ד 1179 .ירושלים ,פקס  02-5655913או
במיילsarit.hayat@moh.health.gov.il :

בברכה,
ד"ר ארליוב אולגה
סגנית גריאטרית מחוזית
העתקים:
מר משה בר-סימן טוב מנכ"ל משרד הבריאות,ירושלים.
ד"ר ורד עזרא ,ראש מנהל רפואה  ,משרד הבריאות ,ירושלים.
ד"ר אהרון כהן ,ראש אגף גריאטריה ,משרד הבריאות ,ירושלים.
ד"ר יורם לוטן ,מ"מ הממונה על הרישוי ,משרד הבריאות ,ירושלים.
ד"ר פנחס ברקמן ,מנהל המחלקה לשירותים מוסדיים ,אגף גריאטריה ,ירושלים.
ד"ר אירית לקסר ,מנהלת מח' לסטנדרטים ואכיפה ,אגף גריאטריה..
ד"ר מיכאל גדלביץ' ,רופא מחוזי ,לשכת בריאות אשקלון מחוז אשקלון.
ד"ר אולגה ארליוב ,סגנית גריאטר מחוזי ,לשכת בריאות אשקלון מחוז אשקלון.
מר אורן פרלסמן ,מנהל תחום תקצוב  ,האגף לתכנון תמחור ותקצוב
גב' צפי הלל-דיאמנט ,ממונה על יישום הסטנדרטים בגריאטריה ,אגף גריאטריה ,ירושלים.
מר יוחנן סמואל ,מרכז בכיר לנתוני בקרה ואיכות בגריאטריה ,אגף גריאטריה ,ירושלים.
גב' אתי מרקוביץ ,ממונה תאום ארגון ובקרה ,אגף גריאטריה ,תל-אביב.
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לשכת בריאות מחוז אשקלון

דו"ח הבקרה
תאריך07.08.2017 :
בית אבות ע 'ש היילפרן ) ( 23612
אבשלום חביב  6אשקלון
תאריך הבקרה17.07.2017 :

סימוכין500039518 :

.1

בתאריך  17.07.2017נערכה בקרה לפני חידוש רישוי ,בבי"ח הגריאטרי ,ע"י צוות מחוז אשקלון .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 פקנייבה ניקדם מ.ר.25003.

להלן הרכב הצוות ותחום בקרתו:
.4
גברת ד"ר ארליוב אולגה ,סגנית גריאטרית מחוזית.
* רפואה
* טיפול סיעודי

-

גברת אנה פיינשטיין ,אחות.

* 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:
לבי"ח רישיון ל 178 -מיטות מהן:
סה"כ מיטות במח' סיעודיות148 :
סה"כ מיטות במח' תשושי נפש30 :
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תאריך07.08.2017 :

בית אבות ע 'ש היילפרן ) ( 23612
אבשלום חביב  6אשקלון
תאריך הבקרה17.07.2017 :

סימוכין500039518 :

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

מס'
מס'
Ýé
× çÜמיטות מאושפזים
Ô Þ
בפועל
 áÕÞÑÓברישוי
30
36
תבור
36
36
גלבוע
40
40
כרמל
19
36
גולן
30
30
סב ימים
155
178

מס'
סיעודיים
30
36
40
19
0
125

מס'
תשושי
נפש
0
0
0
0
30
30

מס'
סיעודי
מורכב
0
0
0
0
0
0

בבי"ח
מס'
מס'
שיקומים תשושים כללי
0
0
0
0
0
0

סה"כ שהו במחלקות  155מאושפזים בפועל.
להלן תמהיל המאושפזים לפי הגורמים המממנים הבאים:
 137מטופלים במימון משרד הבריאות.
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0
0
0
0
0
0

0
0
1
0
0
1

לשכת בריאות מחוז אשקלון

בית אבות ע 'ש היילפרן ) ( 23612
אבשלום חביב  6אשקלון
תאריך הבקרה17.07.2017 :

תאריך07.08.2017 :
סימוכין500039518 :

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. :

רשיון :IV
לבי"ח הרשאה למתן טיפול למחלות חריפות )טיפול תוך ורידי(  ,למטופלים השוהים בו באופן קבוע.
מצ"ב נספח א'  -טבלה הכוללת הערכות צוות הבקרה ,נספח ב' בו פירוט ממצאי הבקרה ,נספח ג' -פירוט כ"א
ונספח ד'  -רמת איכות הטיפול.
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בית אבות ע 'ש היילפרן ) ( 23612
אבשלום חביב  6אשקלון
תאריך הבקרה17.07.2017 :

תאריך07.08.2017 :
סימוכין500039518 :
נספח א'

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

X

תזונה

X

)(5
כ.טוב מאוד
87-93
X

X

פיזיותרפיה

X

ריפוי בעיסוק
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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בית אבות ע 'ש היילפרן ) ( 23612
אבשלום חביב  6אשקלון
תאריך הבקרה17.07.2017 :

תאריך07.08.2017 :
סימוכין500039518 :

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:
בית האבות היילפרן הוא מוסד ציבורי ותיק עם מגוון של מחלקות 4 -מחלקות
סיעודיות ,מחלקה אחת לתשושי נפש ו 2-מחלקות לתשושים .לאחרונה הסתיימה בנייה
ושיפוץ של שתי מחלקות במקום מחלקה סיעודית ישנה גדולה.
יום לפני הבקרה המוסד קיבל רישיון לשתי מחלקות חדשות.
המוסד אסטטי ומרווח ,הצוות משתדל להעניק יחס אישי לכל מטופל וליצור אווירה
ביתית .במוסד מתקיימים פרוייקטים חדשניים לשיפור איכות הטיפול במטופלים.

כוח אדם:
כעת במוסד עובדת מנהלת אדמיניסטרטיבית ותיקה ,מנהלת רפואית מומחית
בגריאטריה עובדת במוסד מספר שנים ,צוות רפואי עם ניסיון רב בתחום גרנטו
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בית אבות ע 'ש היילפרן ) ( 23612
אבשלום חביב  6אשקלון
תאריך הבקרה17.07.2017 :

תאריך07.08.2017 :
סימוכין500039518 :

לוגי .שתי רופאות לומדות בקורס השתלמות בגריאטריה.
במוסד מועסק יועץ גריאטרי ותיק ומנוסה ,מעורב בקבלת החלטות במקרים מורכבים
ונאמן לתפקידו.
במקביל קיים הסדר ייעוץ עם רופאים מומחים במגוון תחומים :רופאת עיניים,רופא
עור ,פסיכיאטרית.

החוזקים בעבודת הרפואה:
כוח אדם
* שתי רופאות במוסד עוברות השתלמות עדכנית בגריאטריה.

עבודת המנהל הרפואי
* הכשרת מנהל רפואי  :מומחה בגריאטריה
* אמצעים לעדכון ידע בתחום הפנימית והגריאטריה  :ספרות עדכנית ,אינטרנט
* היערכות מוסדית להתמודדות עם זיהומים  :קיום נוהל פנימי
* תכנון ויישום "הבטחת השגחה רפואית בכל היממה") .זמינות ותיעוד;כוננות/תורנות(  :יישום תקין
* הסדר ייעוץ רפואי )לא גריאטרי(  :קבוע
* הסדר יועץ גריאטרי  :קיים
* תעוד הייעוצים בתחום גריאטריה  :מלא
* הכרת החוזרים והנהלים של משרד הבריאות ושל אגף לגריאטריה  :טובה וכוללת הכנת נהלים פנימיים
* היערכות המוסד וקיום נוהל פנימי לשמירה על סביבה בטיחותית ומניעת נפילות ותאונות וישומו  :מלאה
* במוסד מועסק יועץ גריאטרי ,מעורב בקבלת החלטות במקרים מורכבים.
* מומחית בגריאטריה ,ניכרת תרומתה המקצועית בטיפול בדיירים.

קשר עם משפחות
* דיון בקבלה/תקופתי ,על מצבי סוף החיים ,קיום הנחיות מקדימות  :מתקיימים

רופא בית
* הכרת המטופלים ובעיותיהם הרפואיות  :טובה
* הכרה ויישום נהלי רפואה ונהלי רוחב של האגף לגריאטריה  :מלא
* רופאי המוסד מתפקדים בכוננות על פי הנוהל.
* רופאות הבית מכירות היטב את החולים.

איכות הרשומה בקבלה הרפואית של המטופל
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* אנמנזה  :טובה
* בדיקה גופנית  :טובה ומלאה
* הערכה תפקודית  :מלאה )בכלי מתוקף(
* התייחסות ספציפית לתסמונות גריאטריות  :מלאה
* תרופות בקבלתו ,תיאור תרשים  : EKGרישום מלא
* סיכום ותכנית טיפול :אבחנות ,תרופות ,תזונה ופרארפואי  :מלא תוך התייחסות לאבחנות
* קבלה רפואית איכותית.
* ניהול התיק הרפואי ממוחשב ,כולל תקשורת בין אנשי הצוות הרב מקצועי.

מעקב רפואי שוטף
* אבחון וטיפול בעיות דחופות .יישום ותעוד בהתאם להרשאת מתן טיפול חריף ) : (IVלבעל הרשאה ,מלא ותקין
* אבחון וטיפול בבעיות משקל והזנה )כולל הזנה אנטראלית(  :מלא ותקין
* יישום מעקב אחר בעיות כרוניות ,לרבות מניעה וטיפול של פצעי לחץ  :יישום מלא
* רישום אבחנות ,כולל תסמונות גריאטריות ועדכונן מעת לעת  :תקין
* הכללת המידע הנחוץ בעת הפנייה למוסד רפואי אחר  :מלאה
* הבדיקה היזומה תדירה ואיכותית.

הוראות רפואיות והוראות למתן תרופות
* הוראה רשומה כראוי וחתומה ע"י הרופא  :באופן מלא
* הוראות מתן תרופות אנטי פסיכוטיות  -רישום ,דיון ונימוק  :תקין
* בדיקה תקופתית של רישום תרופות לטיפול הניתן בפועל והתייחסות ל"ריבוי תרופות"  :תקינה
* למוסד אישור לטיפול תוך ורידי ,מבוצע שימוש מושכל בטיפול זה דבר המונע הפניות תדירות לבית חולים.
* עדכון תרופות על ידי רופא ואחות נעשה על פי הנוהל.
* ניכר מאמץ לצמצם את התרופות למטופלים עם ריבוי תרופות.

בדיקות מעבדה
* עיתוי ותדירות ביצוע בדיקות )שגרה ,לפי בעיות כרוניות ,חדשות(  :תקין
* רישום ,נימוק ומעקב רפואי של תוצאות בדיקות לא תקינות  :מלא

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
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פעילות צוות רב מקצועי במחלקה
* סיכום ישיבת הצוות ותכניות טיפול רב מקצועית ,התייחסות לישיבה קודמת  :מלא
* נימוק ודיון בצוות רב מקצועי על שימוש באמצעים מגבילים או אמצעים לייצוב ותמיכת המטופל כשגרת טיפול :
מעקב רפואי ודיון בישיבת צוות
* מנגנוני תקשורת בין אנשי הצוות  :מלא

דו"ח אירוע חריג
* רישום בדו"ח אירוע חריג ע"י רופא והמעקב אחר תוצאותיו  :תקין

תיקי מטופלים שעזבו את המחלקה )כולל פטירות(
* סיכום רפואי של האשפוז לרבות מכתב שחרור/הפניה  :מלא

רפואה מונעת ורפואה פליאטיבית
* ביצוע מדיניות לחיסוני שפעת ופנוימוקוק למטופלים  :מלא
* מוודא מתן חיסונים קבועים ותקופתיים לצוות המטפל )חדש וותיק( ונותן לצוות הסברים  :מלא
* קיום תכניות מיוחדות במוסד ומעורבות הרופא :היערכות למתן טיפול פליאטיבי ,התייחסות רופא למדד כאב
והטיפול בעקבותיו  :קיימות עם מעורבות
* פעילות על פי הנחיות לטיפול בנשאי חיידקים עמידים ובמניעת זיהומים  :קיימת

תחומים הטעונים תיקון ושיפור:
עבודת המנהל הרפואי
* קבלת מטופלים בהתאמה לסיווג מחלקות סעודיות/לתשושי נפש  :חלקי
* קיום והפעלת תוכנית הדרכה מוסדית בתחומי הגריאטריה וגרונטולוגיה .השתתפות בהדרכה מחוץ למוסד ובתוכו
 :קיימת ומופעלת חלקית
* יישום התחומים לשיפור מהבקרה הקודמת  :חלקי
* יישום התחומים לשיפור מהבקרה הקודמת הוא חלקי.
* קיימת תכנית הדרכה ,אך רופאה חדשה עדיין לא עברה השתלמות.
* קבלת מטופלים בהתאם לסיווג חלקית ,הפניית מטופלים לסיעוד מורכב לא נעשית בזמן.

קשר עם משפחות
* זמינות הרופא למשפחות תכנון ותיעוד השיחות בקבלה ,אחת לתקופה ובמצבי משבר  :חלקי
* לא הוגדר זמן לשיחות המשפחות.

רופא בית
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* הכשרת רופא בית  :השתלמות בגריאטריה
* רופאת בית חדשה עובדת במוסד כשנה וחצי עדיין לא התחילה השתלמות בתחום.

איכות הרשומה בקבלה הרפואית של המטופל
* הערכה קוגנטיבית  :מתבצעת )בהתרשמות בלבד(

פעילות צוות רב מקצועי במחלקה
* תדירות ישיבות הצוות לגבי כל חולה  :בינונית
* תדירות של ישיבות צוות הוא בינוני ,לא עושים ישיבות בעקבות אשפוזים.

הערות לסיכום:
מדובר במוסד ותיק ,אסטטי ומרווח עם אווירה ביתית ומגוון פרוייקטים על מנת
לשפר טיפול בקשישים.
טיפול רפואי במוסד הוא כמעט טוב מאוד ,במוסד עובד צוות מנוסה ,יציב ונאמן
למקום עבודתו .המנהלת הרפואית היא גריאטרית במקצועה ,ניכרת תרומתה
המקצועית בטיפול בדיירים .במוסד מועסק יועץ גריאטרי המעורב בקבלת החלטות
במקרים מורכבים .
רופאות הבית מכירות היטב את המטופלים ומסורות לתפקידן.
ניהול התיק הרפואי איכותי ומלא .רישום הקבלות והשחרורים טוב ומלא .תכניות
טיפול מותאמות למצב המטופלים .במוסד ניכר מאמץ לצמצם את התרופות למטופלים
עם ריבוי תרופות.
במוסד אישור טיפול תוך ורידי ,מבוצע שימוש מושכל בטיפול זה דבר המונע
הפניות תדירות לבי''ח .רופאי המוסד מקפידים על כוננות על פי הנוהל.
יחד עם זאת המוסד לא תמיד מדווח באופן יזום על שינוי סטטוס של מטופלים
ופועל על פי הנוהל .יישום התחומים לשיפור הוא חלקי.

עמוד  11מתוך 42
רח' ההסתדרות  ,2אשקלון  78278ת.ד.
טלפון 08-6745810 :פקס 08-6745727 :דוא"לWWW.HEALTH.GOV.IL/ASHKELON :

לשכת בריאות מחוז אשקלון

בית אבות ע 'ש היילפרן ) ( 23612
אבשלום חביב  6אשקלון
תאריך הבקרה17.07.2017 :
* טיפול סיעודי:

תאריך07.08.2017 :
סימוכין500039518 :

96%

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:
מוסד סיעודי ותיק ,מגוון מבחינת אופי המחלקות ,לאחרונה נפתחו מחלקות
סיעודיות חדשות .המוסד מטופח ,אסטטי ,מנוהל היטב על ידי הנהלה אדמיני
סטראטיבית ואחות ראשית .אחות ראשית בעלת ניסיון רב בתחום הגריאטריה ,בעלת תואר  ,MAניסיון וידע רב
בניהול מוסדות גריאטריים.
מנהלת סיעודית מעורבת בכל תחומי טיפול הדיירים ,שותפה פעילה בתהליך קבלת
החלטות בצוות רב מקצועי .מורגש שיתוף פעולה בין אחות ראשית לסגנית ,הגדרת
תחומי אחריות ברורה ונבונה.

כוח אדם:
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תקינת אחיות ומטפלים עונה לדרישה.
עדיין מועסקות אחיות מעשיות.
ניכר מאמץ של המוסד לתחזק מחלקות ברמה גבוהה ,תקן עובדי ניקיון ותחזוקה פי
 3מעל הדרישה.

החוזקים בעבודת הטיפול סיעודי:
כוח אדם
* שיתוף פעולה וחלוקת תחומי עבודה ברורה בין האחות הראשית לסגנית.
* אחות ראשית בעלת ידע וניסיון רב.

אומדן סיעודי ורישום אנמנזה
* מתבצע בקבלה כפי שנדרש.

מעקב סיעודי
* רשומה סיעודית מתנהלת באופו תקין.

הבטחת הסביבה
* קיים ציוד תקין במחלקות ,אמצעי אוריינטציה במחלקה לתשושי נפש.

הפרשות
* קיימת פעילות רחבה לשמירת שליטה ומניעת עצירות.

היגיינה אישית ולבוש
* דיירים נקיים ולבושים לפי העונה.

קשר עם המשפחה
* קיים קשר רציף עם בני משפחה ,אחיות אחראיות ואחות ראשית זמינות לשיחות עם בני משפחה.

עדכון מקצועי
* אחיות יוצאות לימי עיון.

הדרכה והערכת הצוות
* במוסד תכנית הדרכת עובד חדש רחבה ומקצועית ,מעורבת השתתפות צוות רב מקצועי.

טיפול בכאב
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* מתבצעת פעילות יזומה לאיתור מטופלים עם כאב ,הערכה לפי אומדנים המתאימים למצבו של הדייר.

מניעת זיהומים
* קיים תיעוד חיסוני צוות כפי שנדרש בנוהל.
* בידוד מטופלים הנשאים חיידקים עמידים כנדרש בנוהל.
* מתבצעות תצפיות בנושא היגיינת ידיים.

תחומים הטעונים תיקון ושיפור:
כוח אדם
* לאחר הרחבת המוסד ופתיחת מחלקה חדשה נדרשת עליה במשרה של סגנית אחות ראשית.
* בבדיקת סידורי עבודה נמצאו אחיות שעובדות משמרות לילה ברצף רב ,הדבר יכול לפגוע בעירנות של האחות
ולפגוע באיכות הטיפול במטופל.
* יש להקפיד על ביצוע פעילויות סיעוד על פי חוזר מנהל הסיעוד מס'.101/14
* יש לפעול ולגייס אחיות מוסמכות למוסד.
* במוסד מועסקות אחיות מעשיות ,יש להקפיד שאחיות מעשיות לא יחרגו מתחום סמכותן.

תכנית טיפול בקבלה לאשפוז
* חשוב להקפיד בביצוע אומדני קבלה כפי שנדרש.

שמירת שלמות העור
* יש להקפיד על תיעוד ומעקב פצעים.
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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 מבשל אשר מכין את כל מנות התפריט .התפריט במחזוריות של 4
שבועות וכולל מרקמים רגיל רך וטחון.

כוח אדם:
ישנם  4דיאטניות במוסד אשר עובדות סה"כ  32ש"ש לפי תקינה בכל מחלקה .שעות
הדיאטניות פרוסות על  4ימים בשבוע .צוות הדיאטניות יציב .דיאטנית וותיקה
במקצוע ,בתחום ובמוסד מנהלת את שירות התזונה במוסד.

החוזקים בעבודת התזונה:
כללי
* ניכר השיתוף פעולה בתחום התזונה עם מנהלת המוסד והאם בית.
* הדיאטניות ערכו הדרכה תזונתית לצוותי המחלקות בנושא עבודה במשמרות ובנושא חשיבות שתייה בגיל הזהב.
* שירות התזונה השתתף בפרויקט מוסדי רב מקצועי של בית קפה.
* שירות התזונה היה שותף לפרויקט רב מקצועי של התאמה סביבת פיזית והנגשתה לאכילה .חשוב להמשיך
במעקב הפרויקט וההתערבויות שנעשו בעקבות הממצאים.
* קיימת תוכנית עבודה שנתית מפורטת.
* נהלים פנימיים מעודכנים בהתאם לצורך.
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ניהול כוח אדם
* יש לשבח הוספת טבח בצוות המטבח.
* הדיאטניות עורכות ישיבות צוות מקצועיות בתחום התזונה.
* הדיאטניות משתתפות בישיבות צוות רב מקצועיות מחלקתיות.
* בעת העדרות ממושכת של דיאטנית ממחלקתה ,קיים גיבויי ודיאטנית מחליפה זמנית מתוך הצוות.

איכות ובטיחות המזון
* יש לציין הכנת העשרות ביתיות כגון פודינג מעושר ,דייסה מעושרת .קיים מתכונים סתנדרטים מחושבים .קיימים
ריכוזים במטבח ובמחלקות .חשוב להקפיד על הכנת דייסה מעושרת לפי המתכון הסטנדרטי.
* יש לשבח אפייה במקום לארוחת מנחה.

גודלי מנה/גיוון
* יש לשבח את תהליך שקילת מנות טחונות במטבח לווידאוי אספקת כמות נדרשת של מזון טחון למחלקות.
* יש לשבח מתן בחירה של מנה עיקרית ופחמימה בארוחת צהריים.

הגשת ארוחות צהריים  -תצפית
* גבהים שונים של שולחנות במחלקה מאפשרים התאמת סביבתית לדיירים בזמן האכילה ושיפור תפקוד וחווית
האכילה.
* נראה כי מגישים את הארוחה על השולחנית של הדיירים במידה ויש שולחנית ולא על השולחן כך שהצלחת
בקרבת הדייר.
* האווירה בחדר אוכל שקטה ונעימה .השולחנות ערוכות במפות בד .נעשה שימוש בכלים עמוקים למזון הטחון.
* המזון בארוחת צהריים מבושל בסיגנון ביתי ומזמין.

התנהלות הטיפול התזונתי מטופל חדש  -תיעוד ברשומה התזונתית
* מתבצעת הערכה פיזיקאלית ממוקדת תזונה ראש צוואר לדיירים חדשים.

התנהלות הטיפול התזונתי מטופל במצב תזונתי לא תקין  -תיעוד ומעקב
* קיימת התייחסות תזונתית מתועדת להגבלות פיזיות ולהגבלות כימיות.

תחומים הטעונים תיקון ושיפור:
כללי
* מערך המזון ובפרט המטבח ,פועל בכל יממה וחשוב לבצע בקרות בשעות ובימים לא שיגרתיים.
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ניהול כוח אדם
* יש לתת את הדעת על פריסת ימי עבודה של הצוות במהלך כל השבוע .נוכחות של דיאטנית במוסד גדול חשובה.

הגשת ארוחות צהריים  -תצפית
* קיים בתפריט  2מנות עיקריות לבחירה במרקם הרגיל.ביום הבקרה נראה כי אחת המנות )כבד עוף( גם ניתנת
כבחירה למרקם הרך .לכן למרות שהתקבל למחלקה סה"כ כמות המנות הנדרשת,במהלך החלוקה לא היה מספיק
מכל מנה לאפשר בחירה עד הסוף.יש לתת את הדעת על אופן הזמנת סוגי המנות.
* הסימון על המכסים של הכלים המרכזיים של המזון הטחון אינו תואם לסוג המזון בכלי כך שהיה קשה לזהות איזה
מזון היה בכלי ולכן חולק מזון טחון בצלחות באופן אקראי.

יישום והלימה
* מומלץ תיעוד קשר דו -כיווני לדיאטנית עם הצוות הרפואי והסעודי לשיתוף פעולה ,החלפת מידע והמלצות
תזונתיות.
* יש להמליץ על מזון ייעודי במינונים הניתנים למדוד בכלי מדידה סטנדרטי.
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תאריך07.08.2017 :
סימוכין500039518 :

89%

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:
המוסד עובר שיפוץ יסודי  ,במסגרתו נבנה גם חדר פיזיותרפיה חדש בתוך מחלקה
סיעודית חדשה .

כוח אדם:
בצוות הפיזיותרפיה שלושה פיזיותרפיסטים ותיקים במוסד ועוד פיזיותרפיסט
שהצטרף לאחרונה .
סה"כ שעות העבודה של הפיזיותרפיסטים מספק את צרכי המוסד .

החוזקים בעבודת הפיזיותרפיה:
כוח אדם
* תקן כוח אדם  :מלא
* פריסת שעות  :יעילה

ארגון השרות
* בבית החולים ,מנהל/ת שרות ותיק/ה ומנוסה בתחום הגריאטריה.
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* מתבצעות פעילויות מיוחדות לקידום איכות הטיפול.

טכנולוגיה לישיבה וניידות
* קיים מגוון כיסאות גלגלים המותאם לצרכי המטופלים.

הדרכה ,השתלמות ותקשורת בין צוותית
* מתקיימת הדרכה פרטנית לעובד חדש.
* מנהל/ת השרות בוגר/ת קורס על בסיסי בגריאטריה.

ציוד ואביזרי עזר לניידות
* הונהג שימוש במנופים להעברת מטופלים.

תחומים הטעונים תיקון ושיפור:
פרופיל המטופלים במוסד
* אחוז המטופלים בפיזיותרפיה במחלקות הסיעודיות ,בעיקר באחת מהן ,נמוך יחסית .יתכן והיעדר טיפול בקבוצה
הוא אחד הגורמים לכך

ארגון השרות
* יש לתעד תקשורות בין אנשי צוות הפיזיותרפיה .יש להנהיג רישום אחיד בפיזיותרפיה

טיפול פרטני
* על פי חלק מהמעקבים בתיקים לא ברור האם תכנית הטיפול יושמה .מטופלת אחת הופנתה לטיפול בקבוצה אך
במחלקתה כמעט ולא התקיימו טיפולים בקבוצה

טיפול בקבוצה
* לא בכל המחלקות מתקיים טיפול בקבוצה

מעקב פיזיקאלי ותיעוד הערכה תקופתית
* נמצאו מעקבי פיזיותרפיה בהם לא היה תיעוד מספק של שינוי במצב הרפואי של המטופל למרות ששינוי זה
השפיע על מצבו התיפקודי

טכנולוגיה לישיבה וניידות
* התאמת הישיבה ליד השולחנות עדיין אינה מיטבית ,לפחות בחלק מהמחלקות

הדרכה ,השתלמות ותקשורת בין צוותית
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* מנהלת השירות יצאה להשתלמויות רלוונטיות .יש לעודד גם שאר אנשי הצוות להשתלם בקורסים בתחום
הגריאטריה

הערות לסיכום:
תחום הפיזיותרפיה במוסד מתנהל ביציבות ובמקצועיות.
הצבת נהלים פנימיים אחדים תסייע בהתמודדות עם התרחבות המוסד ועליה בעומס
העבודה .
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85%

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

כוח אדם:
ריפוי בעיסוק מונה מנהלת שירות ושני מרפאים בעיסוק נוספים .מנהלת השירות
עובדת  5בקרים בשבוע סה"כ  27.5ש"ש מתוכן  10ש"ש מוקדשות למחלקות התשושים.
מרפא בעיסוק נוסף עובד פעמיים בשבוע  16ש"ש .מרפאה בעיסוק השלישית מועסקת
במקום כשנה .היא חדשה במקצוע ומקבלת הדרכה צמודה ממנהלת השירות .עובדת יום
בשבוע  8שעות .סה"כ בריפוי בעיסוק  41.5ש"ש
תעסוקה  4 -מדריכות תעסוקה עובדות מדי בוקר בהיקף משרה של  21ש"ש כל אחת.
אחת מהן עזבה לאחרונה ועוד אחת עזבה עוד קודם ובמקומה נכנסה מדריכה שעבדה
במוסד על תקן מחליפה .כעת קיים מחסור במדריכות תעסוקה ,נעשים נסיונות לגייס
עובדות חדשות.
במוסד ממשיכה רכזת תעסוקה וותיקה שאחראית גם על מחלקת תשושים.

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

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

תנאים פיזיים וסביבה
* חדר ריפוי בעיסוק  :קיים ומתאים
* התעסוקה מתקיימת בחדרי האוכל שהינם מוארים ,מרווחים ,מאובזרים ומתאימים לצורך הפעלה.
* בנוסף קיים חדר המשמש לצורכי משרד ואחסון ציוד התעסוקה.
* קיימים ארונות או פתרונות אחסון באזור הפעילות.
* באיזורי הפעילות קיימים לוחות פעילות ,לוחות התמצאות ושעונים המתאימים לדרישות.
* קיים לוח התמצאות רב תרבותי.

ציוד ואביזרים
* קיים ציוד ברפוי בעיסוק הכולל סדים.
* הציוד לטיפול בריפוי בעיסוק כולל מחשב המחובר לאינטרנט.
* קיימים חלקי אבחונים שמתאימים לאוכלוסייה.
* ישנם אבחונים מגוונים המתאימים לאוכלוסייה.
* קיים ציוד לחדר סנוזלן.
* קיים ציוד מותאם ומגוון להפעלה פרטנית בתעסוקה.
* קיימים משחקים ואמצעי הפעלה מגוונים.
* קיימים משחקים ואמצעי הפעלה שנבנו על ידי הצוות ומותאמים לצורכי האוכלוסייה.
* קיימים משחקים ואמצעי הפעלה מגוונים להפעלה קבוצתית בתעסוקה.
* קיימים מגוון של ציוד לקבוצות ייחודיות כגון ציוד לקבוצות בישול וציוד להפעלה בגינון.
* קיים ציוד נלווה הכולל טלוויזיה במסך רחב ,מערכת שמע ו .DVD
* קיים ציוד נלווה הכולל מחשבים לתעסוקה.
* קיימות ערכות נושאים מגוונות עשירות ומתחדשות.

הדרכה ותקשורת
* הדרכה מובנית למדריכת/ות תעסוקה  :מתקיימת כנדרש
* מנהל/ת שירות הריפוי בעיסוק והתעסוקה מקיימת ישיבות צוות עם מדריכות התעסוקה לפחות אחת לחודש
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כנדרש בנהלים .קיים דיווח כנדרש.
* המרפא/ה בעיסוק משתתפ/ת באופן קבוע בישיבות הצוות הרב מקצועי .עדות לכך קיימת ברישומים.
* המרפא/ה בעיסוק משתתפ/ת בתוכניות החת"ש של המוסד ,מדריכה ומנחה את הצוות הרב מקצועי בנושאים
הקשורים לתחומי התערבותה.

העשרה ונהלים
* המרפא/ה בעיסוק השתתפ/ה בימי עיון מקצועיים.
* חלק ממדריכות התעסוקה עברו את הקורס הבסיסי למדריכות תעסוקה בגריאטריה.
* מדריכת/ות התעסוקה השתתפה/ו בקורסי העשרה ובימי עיון.
* קיימת התחלה של תיכנון ופיתוח פרוייקטים מיוחדים.
* מתקיימות מסיבות בימי הולדת ובחגים.
* מרפאה בעיסוק השתתפה בתוכנית החת"ש של המוסד בנושא "קוגניציה".
* יש נהלים פנימיים בריפוי בעיסוק .כמו כן מנהלת השירות מבצעת הערכת עובדים שבתחומה אחת לשנה כנדרש
בנהלים.
* התקיים פרויקט בית קפה במרץ ובמאי בשיתוף עם המשפחות .הפרויקט היה מושקע מאוד וזכה להצלחה רבה.

תחומים הטעונים תיקון ושיפור:
כוח אדם
* קיים מחסור במדריכות תעסוקה .מדריכה אחת עוזבת ומדריכה נוספת עזבה מקודם ובמקומה עובדת מדריכה
שהיתה על תקן מחליפה .הדבר מורגש מאוד בחוסר פעילות בחלק מהמחלקות בחלק משעות היום.

הערכת מעקב בקבלת מטופל
* לא תמיד יש התייחסות למצב עדכני של הדייר ) כפי שהוסבר במהלך הבקרה(

ישום תכנית הטיפול
* בחלק מהתיקים תיעוד ההתערבויות מתבצע רטרואקטיבית עבוד חודשים קודמים.
* יש להקפיד לתעד אחת לחודש -פרטני וקבוצתי.
* חשוב לנמק התחלה וסיום התערבות.
* לא בכל המקרים יש התאמת בין תוכנית שנקבעה לבין דיווח מעקב.
* קיים מעקב אביזרי ידיים וסדים בדיווחי ריפוי בעיסוק אך בפועל זה לא תמיד מיושם בשטח .נמצאו כמה דיירים
ללא אביזרי ידיים למרות שקיימת רשימה בתחנת אחיות.

פעילות בתעסוקה
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* בחלק מהמקרים אין התאמה בין הנחיות להפעלה בתעסוקה ע"י מרפא בעיסוק לבין פעילות תעסוקתית
שמתבצעת בפועל.
* בשתי מחלקות לוח התמצאות לא היה מעודכן ) רשום תאריך מלפני  4ימים(.

תנאים פיזיים וסביבה
* במחלקות הסיעודיות יש לא מעט שולחנות גבוהים מדי ולא מתאימים לדיירים שיושבים לידן .הן בארוחות והן
בפעילות תעסוקתית.

ציוד ואביזרים
* בשנה אחרונה לא התחדש ציוד ייעודי לטיפול בריפוי בעיסוק.

יישום המלצות מבקרה קודמת
* התייחסות להערות מבקרה קודמת  :התייחסות חלקית להערות מבקרה קודמת
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* עבודה סוציאלית:
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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:
בית היילפרין הינו מוסד ותיק ,מחובר לקהילה ,ומתפתח תמידית .תורם לקשישי
העיר אך גם נתרם מפעילות התנדבותית רחבה.
הבית מטופח ,נאה למראה  ,אסתטי ,יכרת התייחסות לצורכי המטופלים ודאגה
לשמירה על פרטיותם .ההנהלה שוקדת על פיתוח הצוות
והעשרתו .והבית מהווה שדה קליני למקצועות טיפול.

כוח אדם:
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השירות הסוציאלי יציב ,למרות שינויים זמניים שומר על איכות ורציפות טיפול
טובה מאוד בכל המחלקות :בימים אלו יצאה עובדת אחת לחופשת לידה
עדיין לא נקלטה עו"ס אחרת במקומה אך נערכה הרחבה של היקף העבודה של העובדים
הקיימים.
מנהלת השירות הסוציאלי הרחיבה את משרתה לשמונים אחוזי משרה ,עו"ס נוספת
עובדת במשרה מליאה ועו"ס חדשה החלה עתה בחלקיות משרה.
העו"ס מבצעות תורנויות בימי שישי ויום אחד אחר הצהריים .כך קיימת פריסה
טובה לכל ימות השבוע לרווחת המטופלים ולפי צורכי המחלקות..

החוזקים בעבודת העבודה סוציאלית:
כוח אדם
* קיימת פריסה טובה של העובדות הסוציאליות באופן שנותן מענה לצורכי המוסד

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
* המטופל משתתף בפעילות חברתית תעסוקתית לפי רצונותיו ויכולותיו  :כן
* פעילות העו"ס לשמירת פרטיות המטופל )טיפול אישי ,רצון הדייר וכו'(  :כן
* המטופל מקבל מענה לבקשתו ובזמן סביר  :כן
* העו"ס שותפות בהדרכת צוות ,יוזמות ומעורבות בפרוייקטים רוחביים

שביעות רצון המטופל
* שטחים ציבוריים )ח.אוכל ,מסדרונות ,ח.יום ,פינות אירוח ,גינה(  :שביעות רצון גבוהה
* תהליך הקליטה :הדרכה ,מתן מידע והסתגלות  :שביעות רצון גבוהה

תצפית חדרים ושטחים ציבוריים
* מרחבים ציבוריים  -מיקום ,ניקיון ,מידת שימוש לנוחות המטופלים והמשפחות )ח.אוכל ,ח.יום ,פינות אירוח ,לובי,
שירותים למבקרים(  :משביע רצון
* המוסד כולו ובמיוחד החדרים החדשים מטופח ,נעים ואסטתי
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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
* מתקיימת תכנית לפיתוח הקשרים עם הקהילה )כגון :פעילות מתנדבים,שיתוף הקהילה בחיי המוסד(  :כן
* מקיימת פעילות ענפה בגיוס ובהפעלת מתנדבים.
* נעשית עבודה קבוצתית מתמשכת עם מטופלים ואנשי צוות )פרוייקט חוויית המטופל(

פעילות העו"ס בנושא "חוק זכויות החולה"
* למטופל אפשרות לפרטיות כאשר הוא חפץ בכך  :כן
* פעילות העו"ס בעת אשפוז המטופל )בבי"ח כללי(  :כן
* פעילות העו"ס בנושא אפוטרופוס/יפוי כח כולל הערכת צרכים ,טיפול במינוי ומעקב  :כן
* פועלת לקידום והעלאת המודעות לשמירה על פרטיותו וכבודו של המטופל.

פעילות העו"ס בתחום זקנים נפגעי התעמרות
* העו"ס מקיים/ת פעילות להטמעה ולרענון הנהלים בקרב הצוות הרב מקצועי  :כן
* פועלת להעלאת מודעות בנושא בקרב המטופלים ,בני המשפחה והצוות.

טיפול בניצולי שואה
* פעילות העו"ס בנושא מיצוי זכויות ניצולי שואה  :קיימת

עבודת הצוות הרב מקצועי
* העו"ס יוזם/שותף בפיתוח הצוות הרב מקצועי  :כן
* מתקיים רישום ישיבות צוות רב מקצועיות בהתאם לנוהל )פרוטוקול רישום בתיק המטופל ותיק ריכוז פרוטוקולים(
 :כן
* העו"ס משתתף/ת בישיבות צוות בנושאים כלליים כגון ישיבות צוות בכיר וקיים תיעוד בהתאם  :כן
* ישיבות הצוות מתועדות היטב וכוללים דיון וסיכום
* במוסד מונהגת בקרה פנימית ,בהתאם לממצאים רלבנטיים העו"ס מתערבות

הבטחת תנאים לעבודת העובד/ת הסוציאלי/ת
* סביבת העבודה של העו"ס )חדר,טלפון ,פקס ,מחשב ,ריהוט מתאים(  :כן
* הכרות ובקיאות בנהלים רלבנטיים  :כן
* השתתפות בהשתלמויות מקצועיות ,כנסים וימי עיון  :כן
* קבלת הדרכה מקצועית  :כן
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ניהול מידע ומעקב  -רשומת מטופל
* קבלת מטופל :רישום ,קבלה ,בניית תכנית לטיפול ומעקב אחר הסתגלות )כולל במעבר ממחלקה למחלקה( :
תעוד מלא
* התייחסות לאירועים חריגים  :תעוד מלא

ניהול מידע ומעקב  -תיק ריכוז מתנדבים
* פרויקטים מיוחדים  -ביצוע ותיעוד  :תעוד מלא

שביעות רצון משפחות
* מודעות לקיום כתובת לפניות  :קיימת מודעות
* יידוע בזמן סביר לגבי אירוע חריג הקשור לבן משפחתך  :שביעות רצון גבוהה
* נערך סקר שביעות רצון למשפחות ,כחלק מבדיקת איכות הטיפול

שיתוף המשפחה בהחלטות
* אתה מוזמן לפגישות עם הצוות במוסד  :כן
* מציעים לך להשתתף בפעילויות המוסד  :כן

תחומים הטעונים תיקון ושיפור:
פעילות מקצועית של העובד הסוציאלי
* חשוב תיעוד תלונות ואירועים חריגים שהיתה בהן מעורבות עו"ס

תצפית חדרים ושטחים ציבוריים
* הנגשת מידע לרווחת המטופלים והמשפחות )תכנית פעילות ,זכויות המטופל ותפריט(  :חלקי

טיפול תומך במטופל ובמשפחה
* העו"ס מטפל/ת ופועל/ת עפ"י הנוהל ,במטופל הנוטה למות ,במשפחתו ובצוות  :חלקי
* יש מקום לעדכן ולפרט את נוהל הפנימי בנושא כמו גם להקפיד על רישום פרוקטולים

עבודת הצוות הרב מקצועי
* על העו"ס להקפיד על הצגת עמדת המשפחה והמטופלבקשר לאיכות הטיפול
* מומלץ להרחיב את כלי הבקרה הפנימי כך שיכלול פרמטרים הקשורים לזכויות המטופל

ניהול מידע ומעקב  -תיק אפוטרופסות
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* שליחת העתק מכתב המינוי ללשכת הבריאות )בהתאם למקור המימון(  :תעוד חלקי

הערות לסיכום:
העבודה הסוציאלית במוסד שומרת על עשייה מתמשכת ,על יציבות של פעילות עניפה
למרות שינויים זמניים בכח אדם .נעשית עבודה פרטנית טובה מאוד,
עבודה קבוצתית עם מטופלים ועם אנשי צוות ,קיים מנגנון של בקרה פנימית,
העו"ס מעורבים ויוזמים בהדרכה בצוותים ,מרכזים נושא מתנדבים ,מעורבים
בקליטת עובד חדש ופעילים בפרוייקטים מיוחדים מוסדיים כמו "פרוייקט בית
קפה".
יש להרחיב ולשכלל נושא נגישות לשונית ,נושא ועדה פליאטיבית ובקרה פנימית
כמפורט בדו"ח.
ראוייה לציון השקעה מתמשכת של ההנהלה בטיפוח המקום והרחבתו ושקעה בעובדים,
הבית מהווה חלק מהקהילה פתוח לה וגם נתרם ממנה.
ו
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84%

הבקרה בתחום הבריאות הסביבה כללה את הנושאים הבאים:
כללי
כוח אדם
 מערכות אספקת מים קרים וחמים מערכות סילוק שפכים איסוף פסולת ופינויה בטיחות ומפגעי בטיחות מערכות קירור וחימום אויר נקיון ותחזוקת תשתית,חדרי אשפוז ושטחי המחלקה ומתקניה מתקנים לצוות מכבסה וכביסההדברה
 חדרי טיפוליםלמקצועות הבריאות/פיזיותרפיה הכנה לשעת חרוםמזון למחלקות ,חלוקתו וחדר אוכל
אספקת
ו"רישיון היצרן" של ספקי מזון
 רישיונות עסקקבלת 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
* תקינות וחיטוי מאגר מים  :תקין ,נקי מחוטא 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
* ברזים וראשי מקלחת מטופלים נגד אבנית ,מחוטאים ונבדקו  :מטופל כנדרש תוצאה טובה

מערכות אספקת מים קרים וחמים  -הגנת רשת מי שתיה
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* התיעוד על אביזרי הגנת רשת מים מעודכן לכל שנה  :מעודכן

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

תשתית ,חדרי האשפוז ,תחזוקת מחלקה ורווחת המטופל  -ניקיון ותחזוקה שוטפת
* ניקיון כללי במחלקות והיעדר ריחות  :תקין במלואו
* תחזוקה )נראית( של המבנים  :נראית תקינה במלואה
* גינון וטיפוח חצר קדמית ואחורית ופינות ישיבה  :תקין ומטופח

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

אספקת מזון למחלקות וחלוקתו  -קבלת המזון במחלקה
* אחראי קבלת מזון במחלקה קיים ,מבקר את איכות המזון והטמפרטורה בקבלה ומתעד  :תקין במלואו

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

הכנת המזון ובישול  -קבלת מזון במוסד ומחסן מזון
* מצב צפיפות האחסון וסדר המאפשר תנועת מזון "ראשון נכנס ראשון יוצא"  :תקין במלואו

הכנת המזון ובישול  -נתונים כלליים על מערך הכנת מזון ובישול
* התאמת שיטת הבישול לאישור  :א -תואמת לאישור
* תקינות ציוד בישול וניקיונו  :תקין ונקי

הכנת המזון ובישול  -עובדי מטבח/מבשלים
* העובדים מצוידים בבגדי עבודה כיסויי ראש ומקפידים על היגיינה אישית  :קיים ותקין במלואו
* קיום כיורים לשטיפת ידיים בשטחי מטבח הכוללים מים חמים ,סבון וסידור לניגוב ידיים  :קיים ותקין במלואו
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הכנת המזון ובישול  -עמדות העבודה ומדורים במטבח
* חלוקה ברורה של מדורי העבודה  :קיימת ותקינה
* ירקות נשטפים בחמרי חיטוי  :תקין

תחומים הטעונים תיקון ושיפור:
מערכות אספקת מים קרים וחמים  -אספקת מיי שתיה
* רמת כלור נותר על פי דרישות  :לא מתאים/לא מתבצע

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

מערכות אספקת מים קרים וחמים  -מניעת מחלת הלגיונרים )ליגיונלה(
* כל ההנחיות למניעת מחלת הליגיונלה מתבצעות ,כולל מילוי טפסי תחזוקה  :ביצוע חלקי נמוך

מכבסה וכביסה
* מבצע הכביסה ורשיון עסק תקף  :הכביסה מבוצעת אצל ספק חיצוני עם רשיון עסק תקף -ב

הכנת המזון ובישול  -קבלת מזון במוסד ומחסן מזון
* קיום רישיונות של ספקי מזון,תעודות משלוח של ספקים ואישורי בדיקת רופא וטרינר של הרשות  :קיימים בחלקן
* הפרדה בין מזון יבש/טרי ,וגם גולמי/חצי מוגמר /מוכן  :לא תקין

הכנת המזון ובישול  -מתקני הובלת מזון למחלקות
* עגלות להובלת מזון מצוידות בחימום/קירור ובמדי טמפרטורה ומצבן תקין  :קיים חלקית

הכנת המזון ובישול  -נתונים כלליים על מערך הכנת מזון ובישול
* שטח המטבח/ים מספק ותואם את היקף הבישול במקום  :לא תקין
* שירות יועץ בטיחות מזון  :לא קיים

הכנת המזון ובישול  -עמדות העבודה ומדורים במטבח
* קיום ותקינות ציוד במדור וקולט אדים  :לא קיים/לא תקין

הערות לסיכום:
המוסד מתוחזק היטב ונעים לעין ,עדיין בתהליך שיפוץ ושדרוג להתאמתו לפרוגרמה
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.2016
מערכת אספקת מים:
בעת הבקרה נמדדו ערכי כלור חופשי וטמפ' מים חמים נמוכים מהנדרש .נושא זה
חוזר על עצמו ברוב הבקרות האחרונות.
להזכירכם ,טמפ' מים חמים לא תפחת מ 55-מע"צ בכל נקודה במערכת ובכל עת.
רמת הכלור החופשי לא תפחת מ 0.2-מג"ל בכל נקודה במערכת לרבות קצות קווים
ונקודות תורפה .יש לפעול בהתאם ולוודא כי הערכים תואמים את הנדרש.
יש להוסיף נקודות דיגום לבדיקות שגרתיות לאיכות מים במחלקות החדשות לרבות
בדיקות לגיונלה כנדרש.
יש להוסיף ברזי דיגום תקניים בכל נקודות הדיגום ברחבי המוסד.
יש לחבר את הפרמטרים הרלבנטיים למערכת ממוחשבת לאגירת נתונים כפי שנדרש
בהנחיות משרדנו.
מערך מזון:
המטבח נמצא נקי ומסודר ,יחד עם זאת בשל קיום כניסה אחת למטבח אין אפשרות
לתזרים עבודה תקין מה שפוגע בתפעול המטבח ועלול לגרום לזיהום צולב.
אי לכך יש להקפיד ולוודא כי לא יתאפשר מצב של הצטלבות בין מזון גולמי למזון
מעובד/חצי מעובד.
טרם ניתן מענה לנושא שינוע המזון במעלית.
טרם טופל נושא בדיקת טמפ' במקררי המטבחים ורישומה.
טרם נמצא מקום אחסון מתאים למוצרי החלב.
בעת הבקרה נמצאה טמפ' גבוהה מהנדרש במדור בשר.
במקרר ההפשרה במדור זה חסרים כלי איסוף לנוזלים ונמצא כי הטמפ' היתה גבוהה
מהנדרש גם כן.
יש לטפל במוקדי חלודה בתאורת התקרה במדור זה.
בעת הבקרה המקפיאים נמצאו מטפטפים ומלאים בקרח ,כמו כן טמפ' בהם היתה גבוהה
גם כן.
יש להוציא ביצים ממקרר קטן בסמוך למדור אפייה.
יש לפתוח ביצים אך ורק על משטח המיועד למטרה זו.
יש להוריד מפות ממשטחי הניירוסטה.
יש לבדוק את נושא תקינות קולט האדים ולטפל במוקדי חלודה .יתר על כן בבקרה
נמצאו טיפות לכלוך מעל הסירים הפתוחים עם אוכל בתהליך הבישול! מקרה שכבר
קרה בעבר והערנו על כך.
יש לוודא כי שטיפת פירות מתבצעת במדור המיועד לכך ולא במדור חיתוך כפי
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שנצפה בעת הבקרה.
אין להכניס מזון משפחות למקררי המטבחונים ,יש לייעד מקרר למטרה זו בחדר
יום.
תברואה כללית  -יש להמשיך ולטפל בנושא החתולים ברחבי המוסד.
סיכום:
המוסד מטופח ומתוחזק היטב ,יחד עם זאת נמצאו ליקויים והערות מבקרות קודמות
ללא התייחסות ראויה.
יש לציין את שיתוף הפעולה מצד גורמי המוסד.
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92%

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 מועסקת רוקחת אחראית בהיקף של  17ש''ש

החוזקים בעבודת הרוקחות:
פעילות הרוקח/ת במוסד
* עמידה בהיקף המשרה ובשעות העבודה המהווים בסיס לאישור  :כן
* ניהול על פי הדינים ,הנהלים וההוראות הרלבנטיים לתפקידו  :כן

חדר שירותי רוקחות במוסד
* החדר ייעודי ומיקומו הולם  :כן
* החדר מצויד במתקנים הנדרשים  :כן
* החדר מצויד במתקני עזר לרוקח )מחשב ,כספת ,טלפון(  :כן
* בחדר פועל מזגן תקין ככל שנדרש  :כן
* סדר כללי )רצפה ,קירות ,צבע ,ריהוט(  :כן

עמוד  35מתוך 42
רח' ההסתדרות  ,2אשקלון  78278ת.ד.
טלפון 08-6745810 :פקס 08-6745727 :דוא"לWWW.HEALTH.GOV.IL/ASHKELON :

לשכת בריאות מחוז אשקלון

בית אבות ע 'ש היילפרן ) ( 23612
אבשלום חביב  6אשקלון
תאריך הבקרה17.07.2017 :

תאריך07.08.2017 :
סימוכין500039518 :

שירות רוקחות מוסדיים  -אחסון וסידור תרופות ותוקפן
* אחסון בתנאים נאותים  :כן
* תוקף התרופות בטווח התאריך  :כן
* טמפ' בטווח הנדרש ומבוצע מעקב יומי  :כן
* תוקף התרופות בטווח התאריך  :כן

שירות רוקחות מוסדיים  -רכש אספקה וביעור תרופות
* הזמנות מתבצעות ע"י הרוקח  :כן
* רכש מספקים מורשים בלבד  :כן
* רמת מלאי התרופות מתאימה לצורך טיפול שוטף והולם במטופלים  :כן
* הוצאה לבלאי מבוצעת בהתאם להוראות  :כן

שירותי רוקחות מוסדיים  -ניהול הסמים במוסד
* מנוהל פנקס סמים עפ"י הוראות החוק  :כן
* מלאי הסמים מתאים לרישומים  :כן
* מנוהל פנקס ביקורת מחלקתי ונבדקים טפסי הרישום  :כן
* 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 בין תכשירים שונים/חוזקים שונים  :כן
* תא נפרד לכל תרופה/מטופל ושילוטו בהתאם לתכולה  :כן
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* 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
* הפרדה בין תכשירים שונים/חוזקים שונים  :כן
* סדר וניקיון כללי  :כן

אחסון תרופות בקרור במחלקות אשפוז
* מקרר ייעודי לתרופות המחלקה  :כן

תרופות אישיות במחלקות אשפוז
* סימון תאריך פתיחה בתכשירים שנדרש  :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
* הסם למטופל ניתן רק מהאריזה הנושאת את שמו  -תקנה ) 12ב(  :כן

תחומים הטעונים תיקון ושיפור:
שירות רוקחות מוסדיים  -אחסון וסידור תרופות ותוקפן
* תוקף התרופות בטווח התאריך  :לא
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אחסון תרופות במחלקות אשפוז
* הפרדה :פנימי/חיצוני כולל שילוט בהתאם  :באופן חלקי
* יש להפריד בין תרופות לשימוש חיצוני לפנימי במחלקת כרמל
* סדר וניקיון כללי  :באופן חלקי
* תנאי תחזוקה ירודים במחלקת כרמל .יש לנקות פתחי מיזוג אוויר בהקדם!
* נמצאה תרופה  ELTROXINE 50שתוקפה פג ב 03/2017
* נמצאו תרופות בתפזורת ללא סימון תאריך פתיחה ELTROXIN100, CLOPIDOGREL 75 :מחלקת סב ימים
*  SILVEROLעד  04/07נמצא פתוח  -מחלקת גלבוע AEROVANT ,עד  - 14/07כרמאל

אחסון תרופות בקרור במחלקות אשפוז
* הטמפ' בטווח הנדרש ומבוצע מעקב מתועד  :באופן חלקי
* בעת הביקורת התרכש אירוע חריג במקרר תרופות .הטמפ' ירדה ל  1.5-מעלות צלזיוס .ניתנה הוראה במקום
להוציא תרופות להשמדה ולנהוג לפי נוה

תרופות אישיות במחלקות אשפוז
* סימון שם מטופל על תווית התרופות האישיות  :באופן חלקי
* יש להקפיד לרשום שם ומילה  PRATIבכדי לבדל תרופות שהמקורן משפחת המטופל.
* התכשיר בתוקף מיום הפתיחה  :לא

מתן תרופות במחלקות אשפוז
* בקרדקס תרופות מתן  NEULEPTIL DRרשום ב טיפות ולא במיליגרמים ,יש להבדיל בין מינון לכמות של
התרופה!
* בקרדקס תרופות מתן  NYSTATIN SUSPרשום ב CCולא במיליגרמים.

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

בקרת סמים מסוכנים במחלקה  -בי"ח שאין בו בית מרקחת
* על אריזת הסם מצוין שם המטופל שבעבורו נופק הסם  -תקנה ) 12א(  :לא
* לא על כל האריזות מופיע שם של המטופל .במקרה הנ''ל יש להשלים בעת הקבלה של הסם למחלקה.

הערות לסיכום:
יש להשלים ולעדכן נהלים הפנימיים לפי הנושא ) אחסון תרופות בקירור וצעדים
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בעת אירוע חריג ,התנהלות עם התרופות הפרטיות ,ניהול סמים מסוכנים (במחלקת
גילבוע סמים מסוכנים מאוחסנים שידה של השולחן ,יש להעבירם לארון נעול או
כספת .יש להמשיך לעבוד על הרישום המדויק של התרופות במאגר ממוחשב ,להקפיד
על הוראת מתן לפי המינון של התכשיר ולא לפי הכמות.
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נספח ג'
תקן מול מצבה  -כוח אדם מקצועי  -רפואה סיעוד ומקצועות הבריאות
ל 178 -מיטות ברישוי ול 155-מיטות בפועל

רופא/ה
אח/ות
אח/ות מעשי/ת
אח/ות מוסמכ/ת
אח/ות ראשי/ת
סגנית אחות
כח עזר
עובד/ת סוציאלי/ת
פיזיותרפיסט/ית
מרפא/ה בעיסוק
מדריכ/ת תעסוקה
דיאטנ/ית
רוקח/ת
קלינאי/ת תקשורת
1
3
4
10

3
4

10

תקן כוח אדם
נדרש מינימלי
ברוטו

כוח אדם בפועל
ברוטו

פער

פער באחוזים

2.45
29.43
0.00
29.43
1.00
0.66
62.85
1.77
2.30
0.91
2.55
0.88
0.36
19.77

2.73
32.77
7.01
25.76
1.10
0.36
52.41
3.30
2.75
1.14
2.31
0.88
0.43
19.80

0.27
3.34

11.20
11.36

-3.66
0.10
-0.30
-10.44
1.52
0.44
0.22
-0.24
-0.00
0.06
0.03

-12.46
0.00
0.00
-16.61
85.43
19.30
24.07
-9.58
-1.10
18.04
0.15

חישוב התקן הוא בשעות שבועיות ולא באחוזי משרה .למקצועות,קלינאי/ת תקשורת.
אחיות = מעשיות  +מוסמכות.
אחיות מוסמכות כולל בתוכו את תפקידי הניהול הסיעודי.
שעות יעוץ ותקינה לחודש.
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נספח ג'
תקן מול מצבה  -כוח אדם מנהלי ומשקי
ל 178 -מיטות ברישוי ול 155-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

8

תקן כוח אדם
נדרש מינימלי
ברוטו

כוח אדם בפועל
ברוטו

פער

פער באחוזים

1.00

1.10

0.10

0.00

1.60
1.22
1.00
1.00
4.91
7.66
0.82
0.43
1.60

2.20
4.40
1.10
1.10
9.35
27.94
1.10
1.10
3.30

0.59
3.17
0.10
0.10
4.44
20.27
0.27
0.66
1.69

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

 6בישול עצמי  -מלא
 8חצרן/גנן שירות קנוי.
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נספח ד '
רמת איכות הטיפול
 0.00:מתאריך 18.07.2016:
ניקוד אחרון לפי בקרה אחרונה
81.50
ניקוד מותאם אחרון לפי בקרה אחרונה :
שיוך לפרוגרמה חדשה על פי הצהרת המוסד :
זמן הרישוי טרם הבקרה הנוכחית  2 :חודשים תאריך סיום הרשיון 01.09.2017 :
התאמת המחלקה לתשושי נפש לתנאי המכרז:כן
תאריך הבקרה 17.07.2017 :
התאמת המחלקה לתשושי נפש לתנאי המכרז לפי הבקרה הנוכחית  :כן BC

ניקוד

אמות מידה לרמת איכות הטיפול
סכום ציוני הבקרה

26.00

בריאות הסביבה

3.00

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

8.00

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

4.00

יש אישור למתן IV

2.00

רישום ע"פ נוהל IV

1.00

רישום ע"פ נוהל  + IVנוכחות אחות מוסמכת בכל משמרת

1.00

רשומה רפואית ממוחשבת לכל המקצועות

2.00

תקשורת רפואית ממוחשבת לכל המקצועות

2.00

סה"כ )ללא משך רישוי(

65.00
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