גירסה 00001:
תאריך ראשון הפצה לאינטרנט29.09.2016 :
תאריך אחרון הפצה לאינטרנט29.09.2016 :

דו"ח בקרה מיום 05.09.2016
במוסד :מרכז אזורי לקשיש אשדוד
בישוב :אשדוד ,מחוז אשקלון

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

לשכת בריאות מחוז אשקלון

תאריך29.09.2016 :

לכבוד
ד"ר חנימוב אמה
מנהל/ת רפואי/ת
מרכז אזורי לקשיש אשדוד )קוד מוסד (23623
הרב ניסים 7
אשדוד 77623

סימוכין500039211 :

ד"ר נכבד/ה,
הנדון :סיכום הבקרה ב"מרכז אזורי לקשיש אשדוד" מיום 05.09.2016
מצ"ב דו"ח הבקרה שנערכה במוסדכם ,ביום .05.09.2016
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  ,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.
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דו"ח הבקרה
תאריך29.09.2016 :
מרכז אזורי לקשיש אשדוד ) ( 23623
הרב ניסים  7אשדוד
תאריך הבקרה05.09.2016 :

סימוכין500039211 :

.1

בתאריך  05.09.2016נערכה 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 חנימוב אמה מ.ר.29589.

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:
מרכז אזורי לקשיש אשדוד הינו מוסד סיעודי ותיק ,נותן מגוון רחב של שירותים
לאוכלוסיית קשישים .במוסד ישנם  3מחלקות סיעודיות ומחלקה לתשושי נפש2 ,
מחלקות לתשושים ,מרכז יום לקשישים .המוסד שוכן במבנה ישן ,דורש שיפוצים.
התנאים הפיזיים במוסד לא עומדים בדרישות הפרוגרמה  .2016הוגשה תוכנית שדרוג
לועדת פרוייקטים ,ולאחר אישור סופי של התוכנית במוסד ייבוצעו שיפוצים
נרחבים כולל הגדלת כמות מיטות סיעודיות על חשבון מיטות לתשושים.
לבי"ח רישיון ל 119 -מיטות מהן:
סה"כ מיטות במח' סיעודיות88 :
סה"כ מיטות במח' תשושי נפש31 :
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תאריך29.09.2016 :

מרכז אזורי לקשיש אשדוד ) ( 23623
הרב ניסים  7אשדוד
תאריך הבקרה05.09.2016 :

סימוכין500039211 :

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

מס'
מס'
שם
מחלקה מיטות מאושפזים
בפועל
במוסד ברישוי
35
סיעודית א' 30
23
28
סיעודית ג'
33
סיעודית ב' 30
32
31
טיפולית
123
119

מס'
סיעודיים

מס'
תשושי
נפש

35
23
32
90

מס'
סיעודי
מורכב

בבי"ח
מס'
מס'
שיקומים תשושים כללי

1
1
32
32

1

0

סה"כ שהו במחלקות  123מאושפזים בפועל.
להלן תמהיל המאושפזים לפי הגורמים המממנים הבאים:
 113מטופלים במימון משרד הבריאות.
 11מטופלים במימון פרטי.
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מרכז אזורי לקשיש אשדוד ) ( 23623
הרב ניסים  7אשדוד
תאריך הבקרה05.09.2016 :

תאריך29.09.2016 :
סימוכין500039211 :

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.21.07.2017 :

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

נקודות נוספות לציון:
המוסד מצוי בתקופת התארגנות חדשה בעקבות שינויים בהנהלה אדמיניסטרטיבית,
הנהלה רפואית וסיעודית ושינויים פרסונליים נוספים במקצועות הבריאות .ניכרת
השקעה רבה של הצוות הרב מקצועי לקידום הטיפול בדיירים בתחומים המקצועיים
שבאחריותם .על הנהלת המוסד לדאוג לבניית תהליכי עבודה משותפים חוץ ופנים
מוסדיים ,לפיתוח שיתוף פעולה בין חברי צוות רב מקצועי ,לפתח נהלים פנימיים
רוחביים והגדרת תפקידים מחודשת.
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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מרכז אזורי לקשיש אשדוד ) ( 23623
הרב ניסים  7אשדוד
תאריך הבקרה05.09.2016 :

תאריך29.09.2016 :
סימוכין500039211 :
נספח א'

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

)(5
כ.טוב מאוד
87-93
X
X

סיעוד

X

תזונה
X

פיזיותרפיה

X

ריפוי בעיסוק
X

עבודה סוציאלית

X

בריאות הסביבה
רוקחות

)(4
טוב
80-86

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

X
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מרכז אזורי לקשיש אשדוד ) ( 23623
הרב ניסים  7אשדוד
תאריך הבקרה05.09.2016 :

תאריך29.09.2016 :
סימוכין500039211 :

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

* רפואה88% :
הבקרה בתחום הרפואה כללה את הנושאים הבאים:
כללי
כוח אדם
עבודת המנהל הרפואי
קשר עם משפחות
רופא בית
איכות הרשומה בקבלה הרפואית של המטופל
מעקב רפואי שוטף
הוראות רפואיות והוראות למתן תרופות
בדיקות מעבדה
בדיקה תקופתית אחת ל  3 -חודשים
פעילות צוות רב מקצועי במחלקה
דו"ח אירוע חריג
תיקי מטופלים שעזבו את המחלקה )כולל פטירות(
רפואה מונעת ורפואה פליאטיבית
-

כוח אדם:
לפני כחודשיים במוסד התחילה לעבוד מנהלת רפואית חדשה ,מומחית לגריאטריה ,עם
נסיון רב בתחום .כעת במוסד מועסקים  3רופאי בית שהם רופאים כלליים ,עם
נסיון בתחום הגריאטריה 2 ,מהם יחסית חדשים במוסד .רופאים עובדים במשמרות,
קיימת נוכחות רופא במוסד מהשעה  08:00ועד .21:00
המנהלת הרפואית נותנת ייעוץ גריאטרי לדיירי המוסד ,בודקת דיירים חדשים
בסמוך לכניסתם למוסד ,לצורך הערכה גריאטרית ובניית תוכנית טיפול.
במוסד ישנם  2יועצים )רופא עיניים ורופאה פסיכיאטרית( שמגיעים למוסד באופן
קבוע.

החוזקים בעבודת הרפואה:
עבודת המנהל הרפואי
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מרכז אזורי לקשיש אשדוד ) ( 23623
הרב ניסים  7אשדוד
תאריך הבקרה05.09.2016 :

תאריך29.09.2016 :
סימוכין500039211 :

* קבלת מטופלים בהתאמה לסיווג מחלקות סעודיות/לתשושי נפש  :מלא ,הרופא משתתף
* היערכות מוסדית להתמודדות עם זיהומים  :קיום נוהל פנימי
* תכנון ויישום "הבטחת השגחה רפואית בכל היממה") .זמינות ותיעוד;כוננות/תורנות(  :יישום תקין
* תעוד הייעוצים בתחום גריאטריה  :מלא

קשר עם משפחות
* זמינות הרופא למשפחות תכנון ותיעוד השיחות בקבלה ,אחת לתקופה ובמצבי משבר  :מלא

איכות הרשומה בקבלה הרפואית של המטופל
* אנמנזה  :טובה
* בדיקה גופנית  :טובה ומלאה
* תרופות בקבלתו ,תיאור תרשים  : EKGרישום מלא
* סיכום ותכנית טיפול :אבחנות ,תרופות ,תזונה ופרארפואי  :מלא תוך התייחסות לאבחנות

הוראות רפואיות והוראות למתן תרופות
* 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

פעילות צוות רב מקצועי במחלקה
* תדירות ישיבות הצוות לגבי כל חולה  :טובה
* סיכום ישיבת הצוות ותכניות טיפול רב מקצועית ,התייחסות לישיבה קודמת  :מלא

תחומים הטעונים תיקון ושיפור:
עבודת המנהל הרפואי
* יישום התחומים לשיפור מהבקרה הקודמת  :חלקי
* מומלץ לרענן נהלים של משרד הבריאות למוסדות סיעודיים ולבנות תהליכי עבודה מוסדיים על פיהם.

קשר עם משפחות
* יש להמשיך תהליך תיאום ציפיות לגבי טיפול בסוף החיים ולהקפיד לתעד את תוכן השיחות בתיק הרפואי.

מעקב רפואי שוטף
* למוסד יש אישור למתן טיפול אנטיביוטי דרך הוריד ,אך התוכנית כמעט ולא מופעלת ,תיעוד בתיק לוקה בחסר.
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מרכז אזורי לקשיש אשדוד ) ( 23623
הרב ניסים  7אשדוד
תאריך הבקרה05.09.2016 :

תאריך29.09.2016 :
סימוכין500039211 :

הוראות רפואיות והוראות למתן תרופות
* בהחלטה על מתן טיפול אנטיפסיכוטי ,יש להתייחס למסקנות  FDAלגבי תופעות לוואי.

רפואה מונעת ורפואה פליאטיבית
* יש להמשיך מתן חיסונים לצוות המטפל עפ"י חוזר מנכ"ל  13/09ונוהל רוחב  0.4.6סעיף .10

הערות לסיכום:
בשנה האחרונה חלו שינויים בצוות הרופאים כולל מנהלת רפואית חדשה .הדבר דורש
ארגון מחדש ובניית תהליכי עבודה עפ"י נהלי משרד הבריאות.
טיפול רפואי במוסד ניתן ברמה טובה .מומלץ לאפשר לרופאים השתתפות בהשתלמויות
ייחודיות של משרד הבריאות וימי עיון בנושא גריאטריה.
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מרכז אזורי לקשיש אשדוד ) ( 23623
הרב ניסים  7אשדוד
תאריך הבקרה05.09.2016 :
* טיפול סיעודי:

תאריך29.09.2016 :
סימוכין500039211 :

87%

הבקרה בתחום הטיפול סיעודי כללה את הנושאים הבאים:
כללי
כוח אדם
 אומדן סיעודי ורישום אנמנזה תכנית טיפול בקבלה לאשפוז מעקב סיעודיתרופות
 הבטחת הסביבהתקשורת
הזנה והאכלה
הפרשות
 היגיינה אישית ולבוש שמירת שלמות העור תנועתיות ותנוחהקשר עם המשפחה
 עדכון מקצועי הדרכה והערכת הצוות טיפול בכאב מניעת זיהומים -זכויות החולה

תיאור כללי:
מוסד ותיק ובו מגוון מחלקות סיעודיות ,תשושי נפש ותשושים .לפני חודשיים
נכנסה לתפקיד מנהלת שירותי סיעוד חדשה ,בעלת ידע רב בגריאטריה וניסיון
ניהולי ,מכירה היטב את המטופלים ומשפחותיהם ,פועלת להעצמת הסיעוד במוסד,
מדריכה צוות סיעודי ומפקחת על תפקודו .אחיות אחראיות וסגנית אחות ראשית
וותיקות במוסד ,נאמנות למקום העבודה ,מעורבות בכל תחומי הטיפול בדייר.
הצוות הסיעודי נמצא בשלבי למידה והסתגלות .אחיות נאמנות נושא עברו הכשרה
מקצועית בכל התחומים הנדרשים.
יש לציין שיתוף פעולה טוב בין האחיות האחראיות והנהלת הסיעוד.
מתקיים תהליך עדכון נהלי עבודה בסיעוד והטבעתם בקרב הצוות הסיעודי.
עמוד  10מתוך 40
רח' ההסתדרות  ,2אשקלון  78278ת.ד.
טלפון 08-6745810 :פקס 08-6745727 :דוא"לWWW.HEALTH.GOV.IL/ASHKELON :

לשכת בריאות מחוז אשקלון

מרכז אזורי לקשיש אשדוד ) ( 23623
הרב ניסים  7אשדוד
תאריך הבקרה05.09.2016 :

תאריך29.09.2016 :
סימוכין500039211 :

התחילה התארגנות לחיסוני החורף.

כוח אדם:
תקינת אחיות ומטפלים בהתאם לנדרש .אחות אחראית מחלקה סיעודית ב' חזרה
לעבודה לאחר היעדרות ממושכת ,בראש כל מחלקה עומדת אחות מוסמכת.
בכל משמרת נמצאת אחות במחלקה לתשושי נפש  -תוקן מהבקרה הקודמת.
שיעור אחיות מוסמכות המועסקות במוסד נמוך מהנדרש.

החוזקים בעבודת הטיפול סיעודי:
כללי
* האח/ות הראשי/ת בעלת ידע וניסיון מקצועי בתחום גריאטריה.

אומדן סיעודי ורישום אנמנזה
* קבלה סיעודית טובה ,כוללת את כל האומדנים הנדרשים.

שמירת שלמות העור
* נושא שמירה על שלמות העור מטופל באופן מקצועי בהנהגתה של אחות נאמת נושא .פצעים מטופלים היטב,
מתקיימת פעילות למניעה.

עדכון מקצועי
* מתקיימת פעילות חת"ש בהיקף רחב.

מניעת זיהומים
* תחום טיפול בנושאי חיידקים עמידים מתבצע בהתאם לנהלים בפיקוח סגנית אחות ראשית.

תחומים הטעונים תיקון ושיפור:
כללי
* יש להמשיך ולקדם את התחום הפליאטיבי במוסד על פי הנדרש בנהלים.
* לאור שינויים בכוח אדם רב מקצועי והנהלה ,חשוב לפתח דרכי תקשורת ,תהליכי עבודה משותפים ונהלי רוחב
מוסדיים.
* נבנתה תוכנית מוסדית להכשרת מטפלים בהתאם לנוהל מס'  .2.1.2טרם התחיל יישום בשטח.
עמוד  11מתוך 40
רח' ההסתדרות  ,2אשקלון  78278ת.ד.
טלפון 08-6745810 :פקס 08-6745727 :דוא"לWWW.HEALTH.GOV.IL/ASHKELON :

לשכת בריאות מחוז אשקלון

מרכז אזורי לקשיש אשדוד ) ( 23623
הרב ניסים  7אשדוד
תאריך הבקרה05.09.2016 :

תאריך29.09.2016 :
סימוכין500039211 :

כוח אדם
* יש להקפיד על ביצוע פעילויות המותרות לצוות סיעודי )אחיות מוסמכות ,אחיות מעשיות וכוחות עזר( על פי חוזר
מנהל הסיעוד.
*  . 101\14יש להקפיד שאחיות מעשיות לא יחרגו על סמכותן.
* סידור עבודה אחיות עדיין מוסדי ,יש לבנות צוות קבוע בכל מחלקה) .הערכה חוזרת(

תכנית טיפול בקבלה לאשפוז
* יש להתייחס אל תוכנית הטיפול כאל כלי עבודה יישומי.
* בתוכנית טיפול סיעודי יש להתייחס לבעיות ייחודיות של המטופל ולעדכן תוכנית טיפול בהתאם לשינוי במצבו.

מעקב סיעודי
* ברשומות הסעודיות ,יש להקפיד על חתימת אחות ברורה כנדרש בנוהל.
* חשוב להתייחס לשינויים תפקודיים של המטופל בבדיקה סיעודית יזומה בנוסף לבדיקה שגרתית כל  3חודשים.

תרופות
* יש לרענן נוהל חלוקת תרופות ולפעול על פיו .לתיקון מיידי.

הבטחת הסביבה
* חשוב לשפר תהליך הסקת מסקנות בעקבות אירוע חריג ברמה מחלקית ולבנות תוכנית מניעה בהתאם
לממצאים.

תקשורת
* על אחות אחריאת מחלקה להקפיד על קיום ישיבות צוות מחלקתיות בתדירות הנדרשת על פי הנוהל.

הפרשות
* יש לפתח תוכנית מערכתית למניעת עצירות תוך שימוש באמצעים נוספים ,מעבר למתן טיפול תרופתי.
* יש לבנות תוכנית לשימור שליטה על סוגרים לחולים הרלוונטיים מעבר ללקיחתם בצורה יזומה לשירותים.

קשר עם המשפחה
* בחלק מהתיקים שנבדקו תיעוד שיחות עם משפחות לא מספק .יש צורך לפרט תוכן השיחה ותיאום ציפיות
ברשומה מתאימה.

עדכון מקצועי
* יש לאפשר השתתפות אנשי צוות בימי עיון והשתלמויות מקצועיות בגריאטריה ,גם מחוץ למוסד.
עמוד  12מתוך 40
רח' ההסתדרות  ,2אשקלון  78278ת.ד.
טלפון 08-6745810 :פקס 08-6745727 :דוא"לWWW.HEALTH.GOV.IL/ASHKELON :

לשכת בריאות מחוז אשקלון

מרכז אזורי לקשיש אשדוד ) ( 23623
הרב ניסים  7אשדוד
תאריך הבקרה05.09.2016 :

תאריך29.09.2016 :
סימוכין500039211 :

טיפול בכאב
* חל שיפור במודעות הצוות לנושא הכאב ,יש להמשיך בהדרכה מובנת בנושא .בחלק מהמקרים אומדן כאב נעשה
באופן שיגרתי ללא התייחסות לבעיה
* ייחודית של המטופל.

מניעת זיהומים
* על הנהלת הסיעוד להרחיב פעילות בנושא חיסוני עובדים בהתאם לנוהל רוחב מס'0.4.11.

עמוד  13מתוך 40
רח' ההסתדרות  ,2אשקלון  78278ת.ד.
טלפון 08-6745810 :פקס 08-6745727 :דוא"לWWW.HEALTH.GOV.IL/ASHKELON :

לשכת בריאות מחוז אשקלון

מרכז אזורי לקשיש אשדוד ) ( 23623
הרב ניסים  7אשדוד
תאריך הבקרה05.09.2016 :
* תזונה:

תאריך29.09.2016 :
סימוכין500039211 :

86%

הבקרה בתחום התזונה כללה את הנושאים הבאים:
כללי
כח אדם
 איכות ובטיחות המזוןבדיקתהתפריט השבועי  -רישום מול יישום
 גודלי מנה/גיוון רשומות מחלקתיות הגשת ארוחות צהריים  -תצפית התנהלות הטיפול התזונתי למטופלחדש  -תיעוד ברשומה התזונתיתהטיפול התזונתי למטופל במצבתזונתי לא תקין  -תיעוד ומעקב
התנהלות
 -יישום והלימה

תיאור כללי:
במוסד מטבח מרכזי מבשל .חברת מזון מספקת מצרכים לפי עץ מוצר .בישול ,אפייה
וטחינת המזון נעשה במטבח המרכזי .בכל מחלקה ישנו מטבחון לחלוקת המזון.
קיים תפריט חדש ,תלת שבועי  ,הכולל תחליפי מזון בכל המרקמים.

כוח אדם:
במוסד עובדות שתי דיאטניות עם ניסיון בתחום .לאחרונה חזרה דיאטנית מחופשת
לידה .סה"כ עובדות  28שעות שבועיות בפריסה של שלושה ימים .הדיאטניות
משויכות לכל מחלקות המוסד ,כולל מחלקות תשושים בהם נותנים מענה לפי קריאה.
ישנה השתתפות של דיאטנית בישיבות צוות רב מקצועית במחלקות .אחת מהדיאטניות
בוגרת קורס תזונה בגריאטריה ועברה קורס תברואה.

החוזקים בעבודת התזונה:
כללי
* נהלים פנימיים בתזונה עודכנו ונוספו נהלים חדשים .הנהלים הוצגו לצוות הסיעודי במסגרת הדרכה .יש לציין
לשבח כתיבת נהלים משותפים עם הקלינאית תקשורת.
* קיימת תוכנית עבודה שנתית וביצועתה נעשת לפי המועדים שנקבעו.
* נראה התחלת פרויקט של בישול מנות במוסד לפי מתכונים של דיירים.
* קיימת התארגנות לקראת הדרכת הצוות בנושא אכילה .חשוב לעסוק בנושא כצוות רב מקצועי.
עמוד  14מתוך 40
רח' ההסתדרות  ,2אשקלון  78278ת.ד.
טלפון 08-6745810 :פקס 08-6745727 :דוא"לWWW.HEALTH.GOV.IL/ASHKELON :

לשכת בריאות מחוז אשקלון

מרכז אזורי לקשיש אשדוד ) ( 23623
הרב ניסים  7אשדוד
תאריך הבקרה05.09.2016 :

תאריך29.09.2016 :
סימוכין500039211 :

איכות ובטיחות המזון
* נמשכים תהליכי הבטחת/הגשת איכות המזון .ישנו שיפור בתיעוד הממצאים ובתיעוד דרכי הפעלה.
* יש לשבח אפייה במקום מידי יום.

בדיקת התפריט השבועי  -רישום מול יישום
* נבנה תפריט תלת שבועי חדש ,הכולל את כל המרקמים בעיצוב חדש ,ובו גיוון ומנות חדשות.

גודלי מנה/גיוון
* מוגש מרק טחון למקבלי מרקם טחון.

הגשת ארוחות צהריים  -תצפית
* עריכת שולחנות מסודרת עם פלייסמנטים ,כלים נעים.
* נעשה שימוש בכלי הגשה נפרדים לחלוקת המזון.

התנהלות הטיפול התזונתי מטופל במצב תזונתי לא תקין  -תיעוד ומעקב
* קיים שיפור בתיעוד התזונתי ובו קביעת מצב התזונתי ופירוט תוכנית הטיפול.
* קיים שיפור בתיעוד סיכום ישיבת צוות רב מקצועית בגיליון התזונתי .יש לתת דגש על דיונים והלחטות רלוונטיות
ובהתאם על התוכנית טיפול.

יישום והלימה
* הורחב גיוון תוספי תזונה במוסד ,דבר התומך במתן טיפול תזונתי מותאם ומדויק יותר .יחד עם זאת ,קיימת
חשיבות להמשיך במתן תוספות מזון כקו ראשוני בטיפול התזונתי.

תחומים הטעונים תיקון ושיפור:
איכות ובטיחות המזון
* פריסת זמני הארחות:למרות שלפי זמני הארוחות שנקבעו הפארים נאותים,היותה ומחלקה גדולה,ישנם דיירים
שמוגשת להם ארוחת בוקר בשעה מאוחרת ולכן נוצר פאר גדול מידי בין ארוחת ערב לארוחת בוקר.
* יש להמשיך אסופת וחישוב מתכונים חדשים .בהתאם ,יש לבצע חישוב רכיבי תזונה עבור  3ימים של התפריטים
החדשים במרקמים השונים.
* מרקם טחון :נמצאו מזונות אשר נטחנו גס ומרקמם אינו חלק ואחיד )סלט ירקות ,בורגול( .הערה חוזרת.
* דוגמיאות מזון :יש לרשום על הדוגמית את שם המנה ,במיוחד עבור מזונות טחונים .יש לשמור דוגמיאות מזון גם
עבור עוגות שנאפו במקום.

עמוד  15מתוך 40
רח' ההסתדרות  ,2אשקלון  78278ת.ד.
טלפון 08-6745810 :פקס 08-6745727 :דוא"לWWW.HEALTH.GOV.IL/ASHKELON :

לשכת בריאות מחוז אשקלון

מרכז אזורי לקשיש אשדוד ) ( 23623
הרב ניסים  7אשדוד
תאריך הבקרה05.09.2016 :

תאריך29.09.2016 :
סימוכין500039211 :

בדיקת התפריט השבועי  -רישום מול יישום
* חשוב כי התפריט ירשם באופן ברור ומובן לביצוע ע"י צוות המטבח .ביום הבקרה ,פירות חולקו במרקמים השונים
אך לא לפי כוונת התפריט.
* יש לפרט בתפריט את אופן בישול המנה החילופית של דג/עוף הניתנת מידי יום .לפי דוגמיאות מזון,חסר גיוון
חמור באופן ההכנה.
* לפי דוגמיאות מזון ,נמצאה חוסר הלימה בין הרשום בתפריט ליישום .כמו כן ,ביום הבקרה אותו פרי חולק בבוקר
ובצהריים בניגוד לרשום בתפריט ולא נאפה עוגה בהתאם לרשום בתפריט של אותו יום.

גודלי מנה/גיוון
* גודל מנה :לפי בדיקה ביום הבקרה,גודל המנה של גבינה לבנה שסופקה באחת מהמחלקות קטן מהנדרש .כמו
כן ,גודל מנה של גביעי שמנת ושל חזה עוף אינו תואם לגודל מנה הנדרש.
* פירה מוגשת בתדירות גבוה ,ברציפות וללא הלימה לתפריט ,במיוחד בסופי שבוע.
* פירות :חסר גיוון בחלק מהתפריטים ,בעיקר במרקם הטחון.

הגשת ארוחות צהריים  -תצפית
* מרקם טחון :המזונות הטחונים היו כתומים ,ללא גיוון בצבעים על הצלחת .לא נעשה שימוש בצלחות מחולקות
בחלק מהמחלקות.
* התאמה בין טופס רישום מקבלי דיאטות מחלקתי לבין טופס הזמנת מנות מחלקתיות מהמטבח לחלוקה בפועל
בכל סוגי המנות והמרקמים :חלקי .נראה כי לא התקבלה מנת עוף שהוזמנה .נראה כי מוגש לדייר ארוחת צהריים
במרקם אשר אינו תואם לרשומות.
* מומלץ לספק לכל מחלקה תוספת מנות עיקריות רזרבה בארוחות.

התנהלות הטיפול התזונתי מטופל במצב תזונתי לא תקין  -תיעוד ומעקב
* יש להרחיב מטרות הטיפול התזונתי ולכלול היבטים אישיים לדייר ,הבטים של איכות חיים.

יישום והלימה
* חשוב להקפיד שחלוקת מזון ייעודי ותוספי תזונה תעשה ע"י אנשי צוות רשאיים .יש לבנות ולהטמיע נוהל פנימי
בנושא.
* יש למסד ולהטמיע תהליכי עבודה בטיפול התזונתי :אופן מדידת גובה ,אופן תיעוד הערכה תזונתית בקבלה.

הערות לסיכום:
 .1מומלץ על שליחת הדיאטניות להשתלמויות נוספות ,כגון הערכת ראש צוואר
)בריאות הפה(.
 .2קיימת חשיבות רבה להוביל תהליכים/פרויקטים /הדרכות לשלבי הביצוע.
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מרכז אזורי לקשיש אשדוד ) ( 23623
הרב ניסים  7אשדוד
תאריך הבקרה05.09.2016 :

תאריך29.09.2016 :
סימוכין500039211 :

 .3במערך המזון ,קיים צורך בבקרות פנים בתדירות גבוה יותר על מנת לתקן
ולאתר ליקויים .דרוש עבודה צוותית להטמיע תהליכי עבודה ,הן במטבח והן
במחלקות.
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מרכז אזורי לקשיש אשדוד ) ( 23623
הרב ניסים  7אשדוד
תאריך הבקרה05.09.2016 :
* פיזיותרפיה:

תאריך29.09.2016 :
סימוכין500039211 :

90%

הבקרה בתחום הפיזיותרפיה כללה את הנושאים הבאים:
כללי
כוח אדם
 פרופיל המטופלים במוסד ארגון השרות אבחון פיזיקלי טיפול פרטני טיפול בקבוצהמעקבפיזיקאלי ותיעוד הערכה תקופתית
 טכנולוגיה לישיבה וניידותהדרכה,השתלמות ותקשורת בין צוותית
 תנאים פיזיים ציוד טיפולי -ציוד ואביזרי עזר לניידות

כוח אדם:
מנהלת השירות עובדת במוסד כבר כ  13שנה .לצידה עוד שני פיזיותרפיסטים .אחד
מהם התקבל לפני כ  8חודשים  ,מעט אחרי סיום הלימודים .

החוזקים בעבודת הפיזיותרפיה:
ארגון השרות
* בבית החולים ,מנהל/ת שרות ותיק/ה ומנוסה בתחום הגריאטריה.
* פריסת השרות השבועית יעילה.
* קיימת תוכנית עבודה ידועה לכולם.
* כישורי מנהל/ת השרות עומדים בדרישות הנוהל.
* מתבצעות פעילויות מיוחדות לקידום איכות הטיפול.

מעקב פיזיקאלי ותיעוד הערכה תקופתית
* מעקב פיזיקאלי מתועד לפחות אחת ל 3-חודשים לכל המאושפזים  :קיים

טכנולוגיה לישיבה וניידות
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מרכז אזורי לקשיש אשדוד ) ( 23623
הרב ניסים  7אשדוד
תאריך הבקרה05.09.2016 :

תאריך29.09.2016 :
סימוכין500039211 :

* קיים מגוון כיסאות גלגלים המותאם לצרכי המטופלים.

הדרכה ,השתלמות ותקשורת בין צוותית
* נמצא תיעוד לקיומה של הדרכה מובנית לכל הצוות.
* הדרכת עובד חדש מתועדת ומאושרת בחתימתו על גבי טופס ייעודי.
* מנהל/ת השרות בוגר/ת קורס על בסיסי בגריאטריה.

תחומים הטעונים תיקון ושיפור:
כוח אדם
* נמצא חסר -אמנם קטן -בשעות עבודה  ,יש להשלימן

פרופיל המטופלים במוסד
* יש לוודא שהשיקול העיקרי בקביעת תדירות טיפול למטופל ינבע מצרכיו העכשיויים של אותו מטופל ולא
משיקולים ארגוניים

אבחון פיזיקלי
* על תכנית טיפול להיות מותאמת למטרות הטיפול הספציפיות שנקבעו ועל המטרות לכלול מדדים אוביקטיביים
וכלי הערכה ככל הניתן
* חשוב להציג בהערכה נתוני רקע בעיקר אלה המשמעותיים בתכנון הטיפול

טיפול פרטני
* בחלק מהמעקבים אין התייחסות ברורה ליישום תכנית הטיפול .בין הגיליונות שנבדקו קשה היה למצוא מקרה בו
תכנית הטיפול המקורית יושמה בהצלחה

טכנולוגיה לישיבה וניידות
* בעוד שברור שקיימת מודעות לנושא הישיבה והתפקוד ליד שולחן ,נראה שעדיין בחלק מהמקרים ישנו מקום
לשיפור

הדרכה ,השתלמות ותקשורת בין צוותית
* חשוב שכל הפיזיותרפיסטים ייצאו להשתלמויות רלוונטיות לתחום עבודתם בעיקר מי שעד כה לא השתלם
בתחום הגריאטריה

ציוד טיפולי
* מומלץ לתת את הדעת לגיוון אמצעי הטיפול בחדר הפיזיותרפיה
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מרכז אזורי לקשיש אשדוד ) ( 23623
הרב ניסים  7אשדוד
תאריך הבקרה05.09.2016 :
* ריפוי בעיסוק:

תאריך29.09.2016 :
סימוכין500039211 :

82%

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

כוח אדם:
ריפוי בעיסוק  -מנהלת שירות עם וותק במוסד כשנה וחצי עובדת  4פעמים בשבוע
בשעות הבוקר .סה"כ  32ש"ש .יש לציין כי באחריותה גם  4מדריכות של מחלקות
התשושים.
תעסוקה  4 -מדריכות תעסוקה בסיעודיות ותשושי נפש .כל המדריכות עובדות בשעות
הבוקר ובחלק מהימים גם בשעות אחה"צ .סה"כ בתעסוקה  106ש"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.

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

פעילות בתעסוקה
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מרכז אזורי לקשיש אשדוד ) ( 23623
הרב ניסים  7אשדוד
תאריך הבקרה05.09.2016 :

תאריך29.09.2016 :
סימוכין500039211 :

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

תנאים פיזיים וסביבה
* התעסוקה מתקיימת בחדרי האוכל שהינם מוארים ,מרווחים ,מאובזרים ומתאימים לצורך הפעלה.
* 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.
* קיימות ערכות אבחון מקוריות המותאמות לאוכלוסייה.
* קיימים חלקי אבחונים שמתאימים לאוכלוסייה.
* קיים ציוד מותאם ומגוון להפעלה פרטנית בתעסוקה.
* קיימים משחקים ואמצעי הפעלה שנבנו על ידי הצוות ומותאמים לצורכי האוכלוסייה.
* קיים ציוד מגוון ומותאם להפעלה קבוצתית בתעסוקה.
* קיים ציוד נלווה הכולל טלוויזיה במסך רחב ,מערכת שמע ו .DVD
* לאחרונה נרכש תנור נייד ,מכשירי  MP-3ואוזניות ושני סדים.

הדרכה ותקשורת
* מנהל/ת שירות הריפוי בעיסוק והתעסוקה מקיימת ישיבות צוות עם מדריכות התעסוקה לפחות אחת לחודש
כנדרש בנהלים .קיים דיווח כנדרש.
* קיימים רישומים המעידים על קיום פגישות הדרכה פרטנית של מנהלת שירות הריפוי בעיסוק עם מדריכות
התעסוקה.
* המרפא/ה בעיסוק משתתפ/ת באופן קבוע בישיבות הצוות הרב מקצועי .עדות לכך קיימת ברישומים.
* מנהלת השירות התחילה לקבל הדריכה ממרפאה בעיסוק וותיקה בתחום.

העשרה ונהלים
* מנהלת השירות התחילה בכתיבת נהלים פנימיים ובהערכת עובדים לחלק מהמדריכות.
* המרפאה בעיסוק השתתפה בתוכנית החת"ש בנושא "אכילה נכונה".
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מרכז אזורי לקשיש אשדוד ) ( 23623
הרב ניסים  7אשדוד
תאריך הבקרה05.09.2016 :

תאריך29.09.2016 :
סימוכין500039211 :

תחומים הטעונים תיקון ושיפור:
הערכה בקבלת מטופל  -קבלת מטופל חדש ע"י מרפא/ה בעיסוק
* חלק מתוכניות ההתערבות מנוסחות באופן כללי וכוללני ללא התייחסות מספקת לצרכיו וליכולותיו הייחודיים של
כל מטופל.

ישום תכנית הטיפול
* מומלץ לשקול מוקדי טיפול נוספים ומגוונים.
* יש לנמק התחלה או סיום התערבות אם היא לא היתה מוגדרת בתוכנית הטיפול.

פעילות בתעסוקה
* קיימת פעילות שאינה מגוונת דיה.
* קיים תיעוד של השתתפות המטופלים בפעילות תעסוקתית אך הוא איננו מפורט דיו.
* קיים דיווח על קבוצות נושא ללא תיעוד של מגוון טכניקות ההפעלה.
* מומלץ לשלב הפעלת הדיירים באמצעות מחשבים או טבלטים.
* יש מקום לשיפור בדיווחי התעסוקה.
* יש לעדכן תוכניות פעילות בתעסוקה לכלל הדיירים.

תנאים פיזיים וסביבה
* בחלק מהמחלקות קישוט סביבתי דל ותצוגה דלה של עבודות הדיירים.
* חדר למרפאה בעיסוק מרוחק מהמחלקות ומקשה על האפשרות להביא מטופלים לטיפול .כמו כן הוא משותף לה
ולקלינאית תקשורת ומדי פעם משמש מקום לקיום ישיבות שונות.
* קשה לקיים הפעלה בתנאים הולמים במחלקה הגדולה שמאחדת דיירים של סיעודית א' ו-ג'.

ציוד ואביזרים
* ערכות גרייה חושית די דלות.
* חשוב לחדש ולהעשיר את ערכות הנושא .עליהן לכלול חומר מגוון שיאפשר הפעלה בטכניקות שונות.

הדרכה ותקשורת
* לא מתקיימות במוסד פעילויות להדרכת והעשרת משפחות המטופלים בנושאים הקשורים לתחומי ההתערבות של
הריפוי בעיסוק.
* חשוב להמשיך במתן הדרכות למנהלת השירות.
* חשוב להדריך צוות סיעודי בכל הקשור לאביזרי ידיים וסדים .בסיבוב במחלקות שעשינו נצפו כמה דיירים ללא
אביזרי ידיים .
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לשכת בריאות מחוז אשקלון

מרכז אזורי לקשיש אשדוד ) ( 23623
הרב ניסים  7אשדוד
תאריך הבקרה05.09.2016 :

תאריך29.09.2016 :
סימוכין500039211 :

העשרה ונהלים
* חלק ממדריכות התעסוקה לא עברו את הקורס הבסיסי למדריכות תעסוקה בגריאטריה.
* חלק ממדריכות התעסוקה לא השתתפו בקורסי העשרה ובימי עיון.
* מתקיימים פרוייקטים בודדים לעיתים רחוקות.
* במוסד מתקיימים פרויקטים בשיתוף אנשי צוות ממקצועות בריאות נוספים.

יישום המלצות מבקרה קודמת
* ההתייחסות להמלצות בקרה קודמת הינה חלקית בלבד.
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מרכז אזורי לקשיש אשדוד ) ( 23623
הרב ניסים  7אשדוד
תאריך הבקרה05.09.2016 :
* עבודה סוציאלית:

תאריך29.09.2016 :
סימוכין500039211 :

89%

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 אבות אשדוד מוסד ותיק ,מחובר לקהילה ,מצוי בשלב של שינויים מבניים
וארגוניים משמעותיים על רקע החלפת ההנהלה ואנשי הצוות הבכיר,
ושיפוצים הצפויים להיערך בבית.
בני משפחה שעימם שוחחנו הביעו שביעות רצון מיחס הצוות והטיפול לו זוכים
יקירהם בבית ,יחד עם זאת קובלים על כך אינם מיודעים לגבי השינויים המתרחשים
סביבם .לכן נראה נחוץ וחשוב זימונן המשפחות לשם עדכונם ושיתופם בתוכניות.

כוח אדם:
במוסד מועסקות  3עובדות סוציאליות  :מנהלת השרות ותיקה במוסד חברה בצוות
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הבכיר ,מדריכה את העו"ס ,משולבת בהדרכת צוות,
מעורבת בכל תחומי הטיפול שבתחומה .עובדת במשרה בהיקף של  65%חמישה ימים
בשבוע מ 08:30-עד  ,13:30פרט לתחומים המנהליים
עובדת במחלקה סעודית א' .שתי עובדות סוציאליות נוספות עובדות כך :אחת בהיקף
של  60%במשך  5ימים בשבוע,ומרכזת נושא ניצולי שואה,
עובדת סוציאליתשניה עובדת במחלקת תשושי נפש ומחלקת תשושים בהיקף של 60%
בימים ראשון עד רביעי מהם יום אחד אחר הצהריים.

החוזקים בעבודת העבודה סוציאלית:
כוח אדם
* כח האדם מתאים לתקינה  ,מיומן  ,ומחוייב למטופלים

קבלת מטופל והסתגלות
* המשפחה מקבלת הדרכה תוך  48שעות ראשונות מקליטת המטופל  :כן
* המטופל/ת מקבל/ת הדרכה תוך  48שעות ראשונות מקליטתו  :כן
* העו"ס מעורבים בקליטצת המטופלים ,מלווים אותם במקצועיות ומצויים בקשר עם בני המשפחה והצוות המטפל

פעילות מקצועית של העובד הסוציאלי
* קיימת התייחסות לקשיי הסתגלות של המטופל ו/או בני משפחתו כולל במעבר ממחלקה למחלקה  :כן
* המטופל משתתף בפעילות חברתית תעסוקתית לפי רצונותיו ויכולותיו  :כן
* מעקב ביקורים אצל המטופל  :כן
* פעילות העו"ס לשמירת פרטיות המטופל )טיפול אישי ,רצון הדייר וכו'(  :כן
* פעילות העו"ס לטיפוח צביון אישי בסביבת המטופל  :קיים
* העו"ס מעורבות בכל תחומי הטיפול שבאחריותן  ,יוזמות פרוייקטים בשיתוף עם הצוות הרב מקצועי

תצפית חדרים ושטחים ציבוריים
* מרחבים ציבוריים  -מיקום ,ניקיון ,מידת שימוש לנוחות המטופלים והמשפחות )ח.אוכל ,ח.יום ,פינות אירוח ,לובי,
שירותים למבקרים(  :משביע רצון
* מספר מקומות הישיבה ליד השולחנות בחדר האוכל כמספר המטופלים  :כן
* חדרי המטופלים נקיים ומסודרים  :כן
* קיימים פריטים אישיים בחדרי המטופלים  :כן
* שמות המטופלים רשומים על דלתות חדריהם  :כן
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סימוכין500039211 :

פעילות העו"ס בתחום הקבוצתי והקהילתי
* העו"ס מקיים פעילות קבוצתית עם מטופלים  :כן
* מתקיימת תכנית לפיתוח הקשרים עם הקהילה )כגון :פעילות מתנדבים,שיתוף הקהילה בחיי המוסד(  :כן
* מקיימת פעילות ענפה בגיוס ובהפעלת מתנדבים.
* שותפה ומעורבת בפעילות התרבותית  -חברתית.
* מתקיימות קבוצות עם מטופלים באופן קבוע )קהילה צומחת( בשיתוף עם אנשי צוות רב מקצועי

פעילות העו"ס בנושא "חוק זכויות החולה"
* פעילות העו"ס להעלאת מודעות הצוות לזכויות המטופל  :כן
* העו"ס מיידע/ת את המטופלים לגבי זכויותיהם ופועל/ת למימושם  :כן
* פועלת לקידום והעלאת המודעות לשמירה על פרטיותו וכבודו של המטופל.

טיפול בניצולי שואה
* פעילות העו"ס בנושא מיצוי זכויות ניצולי שואה  :קיימת
* מקיימת פעילות ייעודית למימוש זכויות למטופלים בעלי צרכים ייחודים )ניצולי שואה ,עריריים(.
* העו"ס דואגות לטיפול פרטני וקבוצתי מעמותות העוסקות בכך

עבודת הצוות הרב מקצועי
* מתקיימות ישיבות צוות רב מקצועי בהתאם לנוהל )תדירות ,מעקב,נוכחות צוות(  :כן
* העו"ס תורמת מעולם הידע המקצועי שלה לפיתוח ולהעשרת הצוות הרב מקצועי.
* מושקע מאמץ לדון באופן אינטנסיבי בכל הדיירים  ,וכן לשפר את המעקב

הבטחת תנאים לעבודת העובד/ת הסוציאלי/ת
* תקינה נדרשת  :כן
* הכרות ובקיאות בנהלים רלבנטיים  :כן

ניהול מידע ומעקב  -רשומת מטופל
* התערבויות שוטפות וסיכום טיפול תקופתי  :תעוד מלא

ניהול מידע ומעקב  -תיק ריכוז מתנדבים
* רשימת מתנדבים ,רישום פעילויות  :תעוד מלא
* פרויקטים מיוחדים  -ביצוע ותיעוד  :תעוד מלא

שביעות רצון משפחות
* יידוע בזמן סביר לגבי אירוע חריג הקשור לבן משפחתך  :שביעות רצון גבוהה
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תאריך29.09.2016 :
סימוכין500039211 :

* שביעות רצון מכמות ,טעם וגיוון באוכל  :שביעות רצון גבוהה
* שביעות רצון מהשטחים הציבוריים כגון :חדר אוכל ,לובי ,פינת ישיבה למשפחות ,שירותי מבקרים,שתיה לאורחים
 :שביעות רצון גבוהה

שיתוף המשפחה בהחלטות
* מציעים לך להשתתף בפעילויות המוסד  :כן

תחומים הטעונים תיקון ושיפור:
תצפית חדרים ושטחים ציבוריים
* מיזוג האוויר בהתאם לעונה  :חלקי
* הנגשת מידע לרווחת המטופלים והמשפחות )תכנית פעילות ,זכויות המטופל ותפריט(  :חלקי

פעילות העו"ס בנושא "חוק זכויות החולה"
* פעילות העו"ס בעת אשפוז המטופל )בבי"ח כללי(  :חלקי
* תהליך הטיפול בתלונות ומעורבות העו"ס בתחום  :חלקי

פעילות העו"ס בתחום זקנים נפגעי התעמרות
* פעילות העו"ס לאיתור וטיפול בנפגעי התעמרות  :חלקי
* פעילות ועדה במוסד עפ"י הנוהל  :מתקיימת חלקית
* העו"ס מקיים/ת פעילות להטמעה ולרענון הנהלים בקרב הצוות הרב מקצועי  :חלקי
* יש להתניע מחדש את הטיפול בנושא מניעת התעמרות וכן שילוב בדיקת האירועים החריגים
החריגים חשוב לעגן פעילות זו על היביטיה בנוהל פנימי

טיפול בניצולי שואה
* יש לקבוע פעילות שנתית להדרכת הצוות בנושא צרכי הטיפול היחודיים של ניצולי השואה

טיפול תומך במטופל ובמשפחה
* העו"ס מטפל/ת ופועל/ת עפ"י הנוהל ,במטופל הנוטה למות ,במשפחתו ובצוות  :חלקי
* יש להחל בישום נוהל הפעלת טיפול תומך במטופל ובני המשפחה מעוגן בנוהל פנימי

עבודת הצוות הרב מקצועי
* קיימים תהליכי העברת מידע בין העו"ס לבין הצוות המקצועי )כולל דיווח על אירועים חריגים(  :חלקי

שביעות רצון משפחות
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הרב ניסים  7אשדוד
תאריך הבקרה05.09.2016 :

תאריך29.09.2016 :
סימוכין500039211 :

* שביעות רצון מהטיפול האישי  :שביעות רצון חלקית
* שביעות רצון מיחס הצוות  :שביעות רצון חלקית

שיתוף המשפחה בהחלטות
* אתה שותף לבחירת מקום ישיבה  :חלקי
* חשוב מאוד לשתף מטופלים ובני משפחה בשינויים המתרחשים בבית באמצעות פרסום הודעות ובעיקר מפגשים

הערות לסיכום:
בשירות הסוציאלי במוסד ותיק  ,מעורב ומשפיע ,פועל ללא ליאות בהנהגת מנהלת
השירות לשפר את איכות הטיפול של הדיירים ,פועל למימוש זכויותיהם,
אף בתקופות קשות של הארגון הושקעה עבודה רבה של מנהלת השירות להפעלת
פרוייקטים ,תוך שימוש במשאבי הקהילה והמוסד ,נעשית פעילות להבטחת טיפול
איכותי במטופלים .השירות הסוציאלי מראה מסירות רבה בטיפול בדירים עובדים
בשיתוף עם הצוות הסיעודי והרב מקצועי  ,גם בעיתות לחץ.
יש מקום לפעול עם ההנהלה החדשה לארגון מחדש תחומי אחריות מול גורמי חוץ ,
ועבודה מול בני המשפחה החווים את השינויים במוסד.
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* בריאות הסביבה:

תאריך29.09.2016 :
סימוכין500039211 :

86%

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 טיפולים למקצועות הבריאות/פיזיותרפיה
הכנה לשעת חרום
אספקת 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:
מדובר במוסד ותיק.
תשתיות המוסד ישנות ויש להחליפן.
טרם החלו בשיפוץ המוסד והתאמתו לפרוגרמת .2016

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
* נקודות דיגום ותקינות ברזי דיגום  :מצב תקין

מערכות אספקת מים קרים וחמים  -מים חמים ומקלחות
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הרב ניסים  7אשדוד
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תאריך29.09.2016 :
סימוכין500039211 :

* טמפרטורת מים במערכת אספקת מים חמים )עד הברזים( .נדרש  60 - 55מעלות צלסיוס .יעילות סחרור מים
חמים  :תקין ולפי ההנחיות
* טמפרטורת מים בברזים מתאימה לבטיחות המשתמשים  :תקינה ולפי ההנחיות

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

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

תשתית ,חדרי האשפוז ,תחזוקת מחלקה ורווחת המטופל  -ניקיון ותחזוקה שוטפת
* 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
* מועד הגעת המזון בשעות שנקבעו ,במועדים קבועים ובהתאמה לשעות הארוחות  :מגיע במועד כמתוכנן

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
* בקרה של איכות המזון  -טמפרטורה ,תקינות האריזות ,שלמות מסמכים ועוד ,ע"י צוות המחסן/המוסד  :קיים
ותקין כנדרש

הכנת המזון ובישול  -נתונים כלליים על מערך הכנת מזון ובישול
* שטח המטבח/ים מספק ותואם את היקף הבישול במקום  :מספק ותואם

הכנת המזון ובישול  -מטבח/ים  -מצב כללי
* רישום טמפרטורת מזון במקררים ע"י צוות המטבח  :קיים ותקין

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

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

תשתית ,חדרי האשפוז ,תחזוקת מחלקה ורווחת המטופל  -ניקיון ותחזוקה שוטפת
* תחזוקה )נראית( של המבנים  :נראית תקינה חלקית

מכבסה וכביסה
* מבצע הכביסה ורשיון עסק תקף  :הכביסה מבוצעת אצל ספק חיצוני עם רשיון עסק תקף -ב
* מצב סביבת העבודה במכבסה  :לא תקין/לא מתאים

אספקת מזון למחלקות וחלוקתו  -קבלת המזון במחלקה
* אחראי קבלת מזון במחלקה קיים ,מבקר את איכות המזון והטמפרטורה בקבלה ומתעד  :תקין בחלקו
* בדיקת טמפרטורת המזון ותנאי קבלתו במהלך הבקרה  :לא תקין

הכנת המזון ובישול  -נתונים כלליים על מערך הכנת מזון ובישול
* שירות יועץ בטיחות מזון  :לא קיים
* ביצוע בדיקות מזון ,בקרת  HACCP ;GMPבקרת טמפרטורה ע"י העובדים וחיבור מדי טמפרטורה לרשם/מחשב
 :לא תקין
* תקינות ציוד בישול וניקיונו  :לא תקין
* הדרכת העובדים  :לא קיימת

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
* טמפרטורת מוצרי מזון בתהליך )כולל רישום הטמפרטורה במעלות(  :לא תקינה

הערות לסיכום:
ניכר כי מושקעים מאמצים רבים בשמירה על הנחיות משרדנו.
קיימת התייחסות למרבית דרישותינו מבקרות קודמות.
המוסד טרם החל בשיפוצים כדי להתאימו לפרוגרמה  ,2016יש להתייחס לנושא הצנרת
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הישנה ולהחליפה בהתאם לצורך במסגרת השיפוצים.
אנשי הצוות מסורים ובעלי מוטיבציה לשיפור ,יש צורך להוציאם לקורסים
רלבנטיים.
חוסר במדפסת במשרדו של מנהל האחזקה מקשה על שמירת מסמכים בהתאם לדרישותינו.
מערכת אספקת המים:
טרם בוצע חיבור נתוני איכות מים לאוגר נתונים )הערה חוזרת מבקרות קודמות(.
מדי הכלור והעכירות אינם תקינים ואינם נותנים אינדיקציה על איכות המים ,כמו
כן ,יש לכיילם אחת לשנה ע"פ הוראות יצרן.
מבדיקת נתוני טמפ' מים עולה כי קיימים מקרים בהם טמפ' המים החמים יורדת
מתחת לנדרש לזמן רב מהמותר .יש לבדוק את הנושא ולוודא כי מקרים דומים לא
ישנו.
יש להוסיף נקודות דיגום ללגיונלה בהתאם לסיכום בעת הבקרה וכן להגביר תדירות
בהתאם להנחיות למניעת לגיונלה.
מכבסה:
דוד חשמל במכבסה שאינו בשימוש ,יש לנתק ממערכת אספקת מים ניתוק פיזי
באמצעות מרווח אוויר.
יש לבדוק כי הזנת מים למכונות הכביסה מוגנת מפני זרימה חוזרת.
מערך המזון:
הוחלפו מנורות סדוקות ותקרת המטבח נוקתה.
יש להקפיד על הפרדה בין מזון גולמי למעובד לאורך כל תזרים העבודה לרבות
באחסון.
טרם חוברו נתוני טמפ' מבלאסט צ'ילר לאוגר הנתונים.
בבדיקת טמפ' מקרר מזון מוכן נמצא כי בתאריך  31.8.16בין השעות 13:00-21:00
טמפ' המקרר היתה  10-18מע"צ .להזכירכם ,במקרה וטמפ' מזון מקורר כלשהו עלתה
מעל  10מע"צ ,יש להתייחס למזון כבלתי ראוי למאכל אדם ויש להשמידו.
בעת הבקרה נמצע כי מזון המיועד להגשה למחלקה א' אינו עומד בטמפ' הנדרשות
לרבות המזון הטחון הנחשב לרגיש יותר .יש לוודא כי שרשרת החימום נשמרת כראוי
עד להגשת המזון לדייר.
טחינת בשר מתבצעת במטחנה ללא קירור  -לא תקין ,יש לטחון במטחנה מתאימה או
לחלופין לרכוש בשר טחון.
במטבח נמצאו פיילות פלסטיק סדוקות ומשופשפות אשר לא ניתנות לניקוי וחיטוי,
יש להחליפן.
יש להוריד טמפ' במדור עיבוד בשר ובמדור חיתוך ירקות ל 20-מע"צ.
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במקומות בהם קיימים צינורות גמישים יש להתקין אביזר מתאים למניעת זרימה
חוזרת.
יש לציין את שיתוף הפעולה מצד גורמי המוסד.
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95%

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 כ  12 -ש''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
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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
* 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
* ביצוע בקרה בכל מחלקה ותיעוד מלא ומפורט של ממצאיה  :אחת לשבועיים לפחות

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

אחסון תרופות במחלקות אשפוז
* מיקום וגודל הולמים  :כן
* ארון בר-נעילה הנגיש לצוות המקצועי בלבד  :כן
* הפרדה :פנימי/חיצוני כולל שילוט בהתאם  :כן
* תא נפרד לכל תרופה/מטופל ושילוטו בהתאם לתכולה  :כן
* התרופות מוחזקות באריזות המקוריות  :כן
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* 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

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

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

שירותי רוקחות מוסדיים  -בקרה רוקחית במוסד
* ניהול יומן התערבויות ועדכונו אחת לרבעון :בדיקת אבחנות מול תרופות ,בדיקת מתן בהתאם להנחיות למניעת
תופעות לוואי ואינטראקציות בין תרופות ,ריסוק מותר וכו'  :ל  70%- 50%מהתיקים

אחסון תרופות במחלקות אשפוז
* יש לאחסן אריזת מגש של  AUGMENTINבשקית יצרן סגורה בסימון תאריך פתיחה

הערות לסיכום:
בשנה אחרונה הושקע מעמץ רב מצד הרוקחת ,צוות מקצועי והנהלת המקום .גובשו
תשתיות ,הועברו הדרכות לצוותים מקצועים במחלקות אשפוז,נכתבו נהלי עבודה
פנימיים.
ישר כח!
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נספח ג'
תקן מול מצבה  -כוח אדם מקצועי  -רפואה סיעוד ומקצועות הבריאות
ל 119 -מיטות ברישוי ול 123-מיטות בפועל
תקן כוח אדם
נדרש מינימלי
ברוטו
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
2

3
4
10

3
4

10

1.72
23.04
0.00
23.04
1.00
0.33
42.29
1.25
1.56
0.67
1.98
0.64
0.25
13.89

2

כוח אדם בפועל
ברוטו

פער

פער באחוזים

2.09
28.29
15.99
12.30
1.00
1.00
51.22
1.42
1.49
0.87
2.88
0.77
0.30
14.85

0.37
5.25

21.86
22.82

-10.73
0.00
0.67
8.93
0.17
-0.07
0.20
0.90
0.13
0.04
0.96

-46.60
0.00
203.03
21.11
14.24
-4.48
30.89
45.60
20.31
18.99
6.97

חישוב התקן הוא בשעות שבועיות ולא באחוזי משרה .למקצועות,קלינאי/ת תקשורת.
חושב לא לפי הרישיון אלא לפי מיטות בפועל.
סיעודית א  35 -מספר מיטות תקינות זמנית מתוך  30מספר מיטות ברישוי.
סיעודית ב  24 -מספר מיטות תקינות זמנית מתוך  28מספר מיטות ברישוי.
סיעודית ג  32 -מספר מיטות תקינות זמנית מתוך  30מספר מיטות ברישוי.
תשושי נפש א  32 -מספר מיטות תקינות זמנית מתוך  31מספר מיטות ברישוי.
אחיות = מעשיות  +מוסמכות.
אחיות מוסמכות כולל בתוכו את תפקידי הניהול הסיעודי.
שעות יעוץ ותקינה לחודש.
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לשכת בריאות מחוז אשקלון

מרכז אזורי לקשיש אשדוד ) ( 23623
הרב ניסים  7אשדוד
תאריך הבקרה05.09.2016 :

תאריך29.09.2016 :
סימוכין500039211 :

נספח ג'
תקן מול מצבה  -כוח אדם מנהלי ומשקי
ל 119 -מיטות ברישוי ול 123-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

1.00

1.00

0.00

0.00

1.10
0.84
0.84
1.00
3.38
5.70
0.56
0.30
1.10

1.00
3.00
1.00
1.00
7.75
9.00
1.00
1.00
1.15

-0.10
2.15
0.15
0.00
4.36
3.29
0.43
0.69
0.04

-9.28
254.40
18.13
0.00
128.88
57.75
75.68
230.46
4.31

6
6
7
8

 6בישול עצמי  -מלא
 7עובד ניקיון  -שירות קנוי.
 8חצרן/גנן שירות קנוי.
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לשכת בריאות מחוז אשקלון

מרכז אזורי לקשיש אשדוד ) ( 23623
הרב ניסים  7אשדוד
תאריך הבקרה05.09.2016 :

תאריך29.09.2016 :
סימוכין500039211 :

נספח ד '
רמת איכות הטיפול
 0.00:מתאריך 07.09.2015:
ניקוד אחרון לפי בקרה אחרונה
56.00
ניקוד מותאם אחרון לפי בקרה אחרונה :
שיוך לפרוגרמה חדשה על פי הצהרת המוסד :
זמן הרישוי טרם הבקרה הנוכחית  3 :חודשים תאריך סיום הרשיון 01.10.2016 :
התאמת המחלקה לתשושי נפש לתנאי המכרז:כן
תאריך הבקרה 05.09.2016 :
התאמת המחלקה לתשושי נפש לתנאי המכרז לפי הבקרה הנוכחית  :כן BC

ניקוד

אמות מידה לרמת איכות הטיפול
סכום ציוני הבקרה

22.50

בריאות הסביבה

3.00

שיעור אחיות עם קורס על בסיסי בגריאטריה

0.00

שיעור אחיות עם תואר אקדמי

0.00

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

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

4.00

יש אישור למתן IV

2.00

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(

53.50
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