גירסה 00001:
תאריך ראשון הפצה לאינטרנט05.10.2017 :
תאריך אחרון הפצה לאינטרנט05.10.2017 :

דו"ח בקרה מיום 04.09.2017
במוסד :מרכז אזורי לקשיש אשדוד

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

לשכת בריאות מחוז אשקלון

תאריך02.10.2017 :

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

סימוכין500039631 :

ד"ר נכבד/ה,
הנדון :סיכום הבקרה ב"מרכז אזורי לקשיש אשדוד" מיום 04.09.2017
מצ"ב דו"ח הבקרה שנערכה במוסדכם ,ביום .04.09.2017
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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דו"ח הבקרה
תאריך02.10.2017 :
מרכז אזורי לקשיש אשדוד ) ( 23623
הרב ניסים  7אשדוד
תאריך הבקרה04.09.2017 :

סימוכין500039631 :

.1

בתאריך  04.09.2017נערכה 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 אמונץ מרינה מ.ר.22987.

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 119 -מיטות מהן:
סה"כ מיטות במח' סיעודיות88 :
סה"כ מיטות במח' תשושי נפש31 :
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מרכז אזורי לקשיש אשדוד ) ( 23623
הרב ניסים  7אשדוד
תאריך הבקרה04.09.2017 :

סימוכין500039631 :

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

מס'
מס'
Ýé
× çÜמיטות מאושפזים
Ô Þ
בפועל
 áÕÞÑÓברישוי
35
30
35
28
24
30
31
31
125
119

מס'
סיעודיים
35
35
24
0
94

מס'
תשושי
נפש
0
0
0
31
31

מס'
סיעודי
מורכב
0
0
0
0
0

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

סה"כ שהו במחלקות  125מאושפזים בפועל.
להלן תמהיל המאושפזים לפי הגורמים המממנים הבאים:
 116מטופלים במימון משרד הבריאות.
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0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
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מרכז אזורי לקשיש אשדוד ) ( 23623
הרב ניסים  7אשדוד
תאריך הבקרה04.09.2017 :

תאריך02.10.2017 :
סימוכין500039631 :

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.15.08.2018 :

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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מרכז אזורי לקשיש אשדוד ) ( 23623
הרב ניסים  7אשדוד
תאריך הבקרה04.09.2017 :

תאריך02.10.2017 :
סימוכין500039631 :
נספח א'

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

)(5
כ.טוב מאוד
87-93
X

)(4
טוב
80-86

X

סיעוד
תזונה

X

פיזיותרפיה

X
X

ריפוי בעיסוק
עבודה סוציאלית

X
X

בריאות הסביבה
רוקחות

)(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 הבקרה04.09.2017 :

תאריך02.10.2017 :
סימוכין500039631 :

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

* רפואה91% :
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 אבות אשדוד'' הוא מרכז גריאטרי סיעודי ותיק המורכב ממספר מחלקות
סיעודיות ,מחלקות לתשושים ולתשושי נפש .בבית החולים עובדת מנהלת רפואית
חדשה בעלת מומחיות בגריאטריה.
המבנה ישן ,רמת התחזוקה ירודה ,החל תהליך שידרוג לפרוגרמת  ,2016הבניה החלה
באחת מהמחלקות התשושים על מנת להעביר מטופלים ממחלקות סיעודיות להמשך
שיפוץ .אחת מהמחלקות הסיעודיות בשלבי שיפוץ הדרגתי .הניקיון טעון שיפור.
בית החולים ערוך ליישום הנחיות חוזר מנהל רפואה מס ,4/2010 .בכל הנוגע
לזמינות שירות מעבדה ,למתן ייעוצים בתחומים שונים רלוונטים
לתמהיל המטופלים .לדוגמה ,פסיכיאטר ,רופא עור ,בדיקות רופא עיניים.
בבית החולים יש תשתית מקצועית המאפשרת מתן עירוי דרך הוריד.
רשומות רפואיות במוסד ממוחשבות ,כולל תקשורת עם הצוות הרב מקצועי.
ברמה מוסדית הוקמו מגוון ועדות כנדרש ע"י משרד הבריאות .פועלת ועדת
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מרכז אזורי לקשיש אשדוד ) ( 23623
הרב ניסים  7אשדוד
תאריך הבקרה04.09.2017 :
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סימוכין500039631 :

זיהומים -אחות נאמנת נושא זיהומים אחראית על כך .שיתוף פעולה עם רופאי
המוסד חלקי.
יש ועדה פליאטיבית ,אך אנשי הצוות לא הוכשרו באופן פורמלי.
הליך הבקרה התייחס למחלקות סיעודיות ומחלקה לתשושי נפש בנפרד ,מבדק הסקטור
הרפואי בוצע בעזרת כלי בקרה סטנדרטי של האגף לגריאטריה ,ייעודי למחלקה
סיעודית ומחלקה לתשושי נפש.

כוח אדם:
מנהלת רפואית של המוסד  -מומחית בגריאטריה בעלת ניסיון רב בתחום ,יחסית
חדשה בתפקיד .המנהלת הרפואית נותנת ייעוצים בתחום מומחיותה .לצורך מתן
יועצים הוגדרו שעות עבודה נוספות.
במוסד עובדים שלושה רופאי בית .במחלקת לתשושי נפש עובדת רופאה ותיקה בעלת
ניסיון רב בתחום ,עברה השתלמות בגריאטריה.
הרופאה השניה חדשה ,התקבלה למוסד לאחר תקופת עבודה במחלקת גריאטריה פעילה
במסגרת התמחות בגריאטריה .רופא חדש במחלקה סיעודית עובד בחצי משרה -זקוק
בהשתלמות עדכנית בגריאטריה.

החוזקים בעבודת הרפואה:
עבודת המנהל הרפואי
* הכשרת מנהל רפואי  :מומחה בגריאטריה
* קיום והפעלת תוכנית הדרכה מוסדית בתחומי הגריאטריה וגרונטולוגיה .השתתפות בהדרכה מחוץ למוסד ובתוכו
 :קיימת ומופעלת באופן מלא
* אמצעים לעדכון ידע בתחום הפנימית והגריאטריה  :ספרות עדכנית ,אינטרנט
* תכנון ויישום "הבטחת השגחה רפואית בכל היממה") .זמינות ותיעוד;כוננות/תורנות(  :יישום תקין
* הכרת החוזרים והנהלים של משרד הבריאות ושל אגף לגריאטריה  :טובה וכוללת הכנת נהלים פנימיים
* במוסד בתור יועצת גריאטריית מועסקת מנהלת רפואיית תמורת שעות עבודה נוספות.
* המנהלת רפואית במוסד מומחית בגריאטריה  ,ניכרת תרומתה המקצועית בטיפול בדיירים

קשר עם משפחות
* זמינות הרופא למשפחות תכנון ותיעוד השיחות בקבלה ,אחת לתקופה ובמצבי משבר  :מלא
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הרב ניסים  7אשדוד
תאריך הבקרה04.09.2017 :
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* דיון בקבלה/תקופתי ,על מצבי סוף החיים ,קיום הנחיות מקדימות  :מתקיימים
* מתבצע תיאום ציפיות עם המשפחות בקבלה ובזמני משבר.

רופא בית
* הכרת המטופלים ובעיותיהם הרפואיות  :טובה
* הכרה ויישום נהלי רפואה ונהלי רוחב של האגף לגריאטריה  :מלא
* רופאי הבית מכירים היטב את המטופלים.

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

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
* 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.

בדיקות מעבדה
* עיתוי ותדירות ביצוע בדיקות )שגרה ,לפי בעיות כרוניות ,חדשות(  :תקין
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* 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

פעילות צוות רב מקצועי במחלקה
* תדירות ישיבות הצוות לגבי כל חולה  :טובה
* 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
* הרופאים מקפידים לכתוב סיכום רפואי לחולים שעזבו את המוסד כולל פטירות.

רפואה מונעת ורפואה פליאטיבית
* ביצוע מדיניות לחיסוני שפעת ופנוימוקוק למטופלים  :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:
כללי
* המבנה ישן ,רמת התחזוקה ירודה.

עבודת המנהל הרפואי
* קבלת מטופלים בהתאמה לסיווג מחלקות סעודיות/לתשושי נפש  :אין
* היערכות מוסדית להתמודדות עם זיהומים  :הרופא אינו מעורב
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* תעוד הייעוצים בתחום גריאטריה  :חלקי
* יישום התחומים לשיפור מהבקרה הקודמת  :חלקי
* היערכות המוסד וקיום נוהל פנימי לשמירה על סביבה בטיחותית ומניעת נפילות ותאונות וישומו  :חלקית
* יישום התחומים לשיפור מהבקרה הקודמת חלקי בלבד.
* המוסד לא תמיד מדווח ללשכת הבריאות באופן יזום על שינויי סטאטוס של מטופלים ופועל על פי הנוהל

רופא בית
* הכשרת רופא בית  :השתלמות בגריאטריה

איכות הרשומה בקבלה הרפואית של המטופל
* תרופות בקבלתו ,תיאור תרשים  : EKGרישום חלקי
* בקבלה רפואית האחרונה אין תרשים אק''ג.

הוראות רפואיות והוראות למתן תרופות
* הוראות מתן תרופות אנטי פסיכוטיות  -רישום ,דיון ונימוק  :חלקי
* ניכר מאמץ חלקי בלבד לצמצם את התרופות למטופלים עם רבוי תרופות.

רפואה מונעת ורפואה פליאטיבית
* מוודא מתן חיסונים קבועים ותקופתיים לצוות המטפל )חדש וותיק( ונותן לצוות הסברים  :חלקי

הערות לסיכום:
מדובר במוסד ותיק ומבוקש שבתקופה האחרונה נמצא בתהליך שידרוג לאחר משבר
מסויים ,במוסד החלה לעבוד מנהלת רפואית חדשה ורופאי בית חדשים ,בהשוואה עם
בקרה קודמת חל שיפור בתחום הרפואה ,קיימת התייחסות נאותה לחלק מהליקויים
שנמצאו בבקרה הקודמת ,וכן נקודות חוזק בתחומים מסוימים שהשתמרו.
עבודה בתחום הרפואי בהתאם לציוני הבקרה הנוכחית כמעט טובה מאוד.
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* טיפול סיעודי:

תאריך02.10.2017 :
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78%

הבקרה בתחום הטיפול סיעודי כללה את הנושאים הבאים:
כללי
כוח אדם
 אומדן סיעודי ורישום אנמנזה תכנית טיפול בקבלה לאשפוזמעקב סיעודי
תרופות
הבטחת הסביבה
תקשורת
הזנה והאכלה
הפרשות
היגיינה אישית ולבוש
שמירת שלמות העור
תנועתיות ותנוחה
קשר עם המשפחה
עדכון מקצועי
הדרכה והערכת הצוות
טיפול בכאב
מניעת זיהומים
זכויות החולה
-

תיאור כללי:
מרכז סיעודי ותיק באשדוד ,המבנה ישן מאוד ,בשלב זה המוסד נמצא בשיפוץ רחב
להתאמת המבנה לפרוגרמה  .2016הנהלת המוסד מבצעת את מרבית המאמצים לצימצום
אי נוחות הנובעת משיפוצים.
אחות ראשית ותיקה ומנוסה בתחום הגריאטריה.

כוח אדם:
אחות הראשית ותיקה בגריאטריה ,בעלת ניסיון ניהולי רב ,מנהלת את המוסד מעל
שנה .בשנים האחרונות נרשמה תחלופת צוות אחיות גבוהה ,בשלב זה מועסקות מעט
אחיות מוסמכות ,מרבית האחיות מעשיות אך בעלות ותק רב בגריאטריה.
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כוח אדם מטפלים לפי דרישת התקן.

החוזקים בעבודת הטיפול סיעודי:
כללי
* האח/ות הראשי/ת בעלת ידע וניסיון מקצועי בתחום גריאטריה.
* למרות המבנה המיושן מורגשים המאמצים להקנות אווירה ביתית וחמה.
* בית אבות נמצא בתקופת שיפוצים רחבים ,צוות מבצע את מלוא המאמצים לאפשר נוחות מירבית למטופלים
ודיירים.

כוח אדם
* האח/ות הראשי/ת בעלת ידע וניסיון מקצועי בתחום גריאטריה.
* לאחות ראשית ואחיות אחראיות ניסיון וותק רב בתחום הגריאוטריה.

עדכון מקצועי
* במוסד קיימת תכנית חת"ש.
* אנשי הצוות עוברים הכשרה רחבה גם מחוץ למוסד.

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

כוח אדם
* יש להקפיד על נוכחות אחות בכל מחלקה במשמרת לילה ,כפי שנדרש על פי הנהלים.
* לפי דרישת התקן יש להציב שתי אחיות במשמרות לילה במחלקה סיעודית המשולבת א+ג.
* כמחצית האחיות הן מעשיות ,יש להמשיך בתהליך קליטת אחיות מוסמכות.

אומדן סיעודי ורישום אנמנזה
* אומדן בקבלה בסיסי ביותר.
* אין התייחסות מספקת לרקע משפחתי-חברתי של המטופל.
* אין התייחסות מספקת למצב מנטאלי רגשי של המטופל.
* למטופלים שעדיין מסוגלים להתהלך ,יש להקפיד על שימוש בנעליים בטיחותיות.
* יש לבצע אומדן מובנה לקביעת רמת סיכון להתפתחות פצעי לחץ.
* בקבלת המטופלים למוסד יש לקיים שיחה לתיאום ציפיות עימו ועם משפחתו ולתעד את תוכן השיחה ברשומות.
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תאריך02.10.2017 :
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* אומדן סיעודי בסיסי ביותר,יש להעמיק באומדני קבלה.

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

הבטחת הסביבה
* רישום המסקנות בדוחות אירוע חריג הוא חלקי ואינו מספק.
* מומלץ לערוך ניתוח רוחבי של ארועים חריגים/נפילות ולהפיק לקחים ברמה המוסדית.
* מומלץ לדון בנושא ארוע חריג בשיתוף צוות רב מקצועי.

תקשורת
* בתוכנית הטיפול יש להתייחס להיבטים הקשורים לבעיות התנהגות ותקשורת בחולים הרלוונטים.
* יש להקפיד על שיתוף כל אנשי הצוות בישיבות צוות רב מקצועי.

הזנה והאכלה
* בהזנה אנטרלית המתבצעת במיטה יש להקפיד על שמירת זוית מתאימה.
* יש לערוך אומדן תזונתי לכל מטופל עם ירידה בתאבון ו/או במשקל.
* כאשר יש תנודות בערכי המשקלים יש לבצע שקילה חוזרת ולתעד כנדרש.

היגיינה אישית ולבוש
* למטופלים שעדיין מסוגלים להתהלך ,יש להקפיד על שימוש בנעליים בטיחותיות .

עמוד  14מתוך 42
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 הבקרה04.09.2017 :
* תזונה:

תאריך02.10.2017 :
סימוכין500039631 :

85%

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 התזונתיתהתנהלות הטיפול התזונתי למטופל במצב תזונתי לא תקין  -תיעוד ומעקב
יישום והלימה
-

תיאור כללי:
קיים במוסד מטבח מרכזי העוסק בכל פעולות הכנה ,בישול ,אפיה ,וטחינת המזון.
ישנו מטבחון לחלוקה המזון בכל מחלקה.
קיים במטבח בלסט-צילר המאפשר הכנות מראש .מתבצעת אפיה במקום.
צוות מערך המזון יציב כולל האם בית ,טבח ,עובדות מטבח ומטבחון.
תפריט מוסדי הינו תלת-שבועי.

כוח אדם:
ביום הבקרה נמצא כי חלו שינויים בכוח אדם של צוות הדיאטניות .השרות מונה
דיאטנית אחת בלבד .הדיאטנית הקבועה של המוסד עם ותק בתחום ובמקצוע נמצאת
בחופשת לידה .כעת ישנה דיאטנית מחליפה אחת על כל המוסד ,בוגרת קורס תזונה
בגריאטריה ,העובדת לפי התקן של  27ש"ש בפריסה של  4ימים בשבוע.

החוזקים בעבודת התזונה:
כללי
* הדיאטנית עברה הכשרה בהערכה תזונתית פיזיקאלית ממוקדת ראש צוואר.
* נערך במוסד פרוייקט משותף בנושא מניעת עצירות ונראו תוצאות חיוביות .חשוב להרחיב ולהמשיך את הנעשה.
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מרכז אזורי לקשיש אשדוד ) ( 23623
הרב ניסים  7אשדוד
תאריך הבקרה04.09.2017 :

תאריך02.10.2017 :
סימוכין500039631 :

* הוחל פרויקט משותף "הוראות מיוחדות להאכלה" .פרויקט חשוב בו ניתן לשלב המלצות בעקבות הערכה
תזונתית פיזיקאלית.
* הוספו נהלים פנימיים  ,כגון :נוהל חלוקת המזון.
* קיימת תוכנית הדרכה פרטנית לעובדות מטבחון עם דגשים בחלוקת המזון.
* נערכו הדרכות לצוותי המחלקות בנושא תזונת הקשיש ובנושא העשרות תזונתיות.

איכות ובטיחות המזון
* נפתחה קבוצת תקשורת הכוללת את כל אנשי מערך המזון ואחראי מחלקות להעברת מידע רלוונטי בנוגע למערך
המזון )שינויים בתפריט ,בקשות מיוחדות ,וכו'( .נמצאה תקשורת מועילה.
* תחום הבטחת/אבטחת הגשת המזון מנוהל היטב ומתבצע כנדרש .קיים תיעוד .יש להקפיד על סיכום ממצאים
חריגים ,הסכת מסכנות ,התערבות ומעקב הנדרש.
* נמשכת אסופת מתכונים חדשים וחישובם .בוצע חישוב רכיבי תזונה עבור  3ימי תפריט בכל המרקמים.
* יש לציין שימוש בבשר בקר טחון איכותי ללא תוספות ,בעל ערך תזונתי גבוה.
* ניתנת חשיבות לאיכות של מרקם המזון הטחון .על מנת לייצר בורגול טחון חלק ,נעשה שימוש בחומרי גלם שונים
ובאופן בישול שונה .יחד עם זאת ,מומלץ לשמור על תיבול נאות.

בדיקת התפריט השבועי  -רישום מול יישום
* יש לציין גיוון מידי יום במנות הבשריות ) מנה משתנה ,מנה רכה ,מנת עוף ,מנת דג( ,כולל באופן הבישול.

הגשת ארוחות צהריים  -תצפית
* בתצפית ארוחת צהריים ,ניתן להתרשם מבישול בסגנון ביתי ,הגשה אסטטית ,כמות מתאימה.
* האווירה בחדר אוכל נעימה ,רגועה עם מוזיקה קלאסית ברקע .השולחנות ערוכות עם פלייסמנטים ,מפיות וסכום
מתאים.
* חלוקת המזון לדיירים מתבצעת בחדר אוכל מעגלת החימום ולא כמו פעם במטבחון ,דבר המעודד בחירת מזון ע"י
הדייר או משפחתו.

התנהלות הטיפול התזונתי מטופל במצב תזונתי לא תקין  -תיעוד ומעקב
* יש לציין כי כל ההזנות האנטראליות הינם דרך  PEGוכי אין זונדות כעת במוסד.
* במקום ג'לי ,הוחל שימוש במסמיך להסמכת נוזלים עבור דיירים עם קשיי בליעה .בשיתוף עם הקלינאי תקשורת,
עורכו רשימת דיירים הזקוקים למסמיך במחלקות .יש לברך את מהלך שימוש במסמיך ,דבר המאפשר שתיית
נוזלים מגוונים.
* קיימת התייחסות מתועדת להגבלות כימית בהקשר למצב התזונתי של הדייר.

תחומים הטעונים תיקון ושיפור:
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ניהול כוח אדם
* כיום ,ישנה דיאטנית אחת על כל המוסד האחראית על מערך המזון ועל הטיפול התזונתי .תוספת שעות עבודה
תקל על עבודתה המקצועית של הדיאטנית בתחומים השונים.

איכות ובטיחות המזון
* ארוחת צהריים בימי שישי הינה זהה מידי שבוע .בנוסף כי המנה החלבונית והפחמימתית הינה תעשייתית-
קציצות דגים תעשייתיות עם בורקס .רצוי לגוון את מרכיבי הארוחה מידי שבוע ולהמנע מהגשת מנות תעשייתיות
יותר מפעמיים בחודש עפ"י הנהלים בכלל התפריט.

בדיקת התפריט השבועי  -רישום מול יישום
* פירות :יש לעדכן את רשום הפירות בתפריט בהתאם לעונה .בנוסף ,ביום הבקרה הפירות לא חולקו לפי התפריט
ועוד חולק אותו פרי בשתי הארוחות .יש להקפיד לתת מידי יום  2מנות פרי מגוונות עפ"י התפריט .וכמו כן יש
לשמור על גיוון הפירות בתפריט השבועי בכל המרקמים.
* בתפריט שבוע  3של המוסד ) (20-26.08.2017מוגש דג כמנה משתנה בארוחת צהריים  4פעמיים ומוגש לטקס
כמנה מורכבת בערב פעמיים .יש להקפיד על עידכון התפריטים כנדרש מידי שבוע /מחזור .יש לשמור על גיוון
המנות כנדרש לפי הנהלים.
* לא נמצאו דוגמיאות מזון עבור העוגות שנאפו במקום.

רשומות מחלקתיות
* יש להסדיר את שילוט זמני הארוחות כך שכל השלטים תואמים לשעות הארוחה בפועל.
* ריכוז משקלים :כאשר יש תנודות חדות יש לבצע שקילה חוזרת כפי שמצויין בנהליים הפנימיים של המוסד.
בנוסף ,חשוב לבצע שקילות חודשיות בזמנים קבועים כפי שרשום בנהלים הפנימיים של נמוסד.

הגשת ארוחות צהריים  -תצפית
* במחלקה אחת ,חלוקת הארוחה בוצעה ע"י מספר אנשי צוות ,כולל עובדות מטבחון ומטפלים .יש להסדיר סמכויות
ולתת הדרכה רלוונטית בהתאם.
* למרות כי קיים טופס הזמנת מנות מהמטבח עם פירוט מספר המנות הטחונות הנדרשות בכל מחלקה ,ביום
הבקרה נראה חוסר של ירק טחון באחת המחלקות .עובדת מטבחון נדרשה להביא ירק טחון נוסף מהמטבח.יש
למסד את תהליך חלוקת המזון הטחון במטבח כדי להימנע מחוסרים בזמן החלוקה.
* בזמן חלוקת המזון לא נצפה מתן בחירה לדיירים .דיירים קיבלו לפי הרשומות .יש לציין כי בתפריט קיים מגוון
מנות מידי יום בארוחה בשר ,עוף ,דג ,קציצות( וכי רצוי לאפשר בחירת מנות בארוחות עצמן.
* לרוב ,האכלת הדייר בוצע בישיבה ובאופן מכובד .יחד עם זאת ,נראה איש צוות ותיק המאכיל דיירים בעמידה,
בקצב מהיר ומכניס את הכף לפה בכוח יתר .מומלץ להמשיך בהדרכה מקיפה והכוונת צוות המטפלים והמאכיל
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ולבצע רענון לצוותים הוותיקים.
* על מנת לשפר את אופן האכלת הדייר ,מומלץ להשתמש בכפות צרות ולא בכפות רחבות.

התנהלות הטיפול התזונתי מטופל במצב תזונתי לא תקין  -תיעוד ומעקב
* עקב שינויים בכח אדם בשרות התזונה ,רצף הטיפול התזונתי לא נשמר במלואו ,כגון מעקבים תזונתיים,
השתתפות בישיבות צוות.

יישום והלימה
* חשוב להקפיד על רישום מדויק של מינון כל תוסף תזונה הניתן לדיירים בקרדקס ,בגליון הרפואי וברשומות .לפי
בדיקת תיקים ,יש הוראה למתן  240מ"ל מזון ייעודי בכוס כאשר בפועל ניתן לתת רק  200מ"ל תכשיר בכוס.

הערות לסיכום:
יש להרחיב ולהטמיע נהליים פנימיים על מנת לשפר נושאים כגון חלוקת המזון
מהמטבח ,אופן האכלת הדייר ,שקילת דיירים.
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86%

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 נמצא בעיצומו של תהליך שיפוץ יסודי .
כמו כן  ,בתקופה האחרונה חלה תחלופה מוגברת של כוח אדם ,בעיקר בתחום
הסיעוד.

כוח אדם:
צוות הפיזיותרפיה מונה שלושה אנשי מקצוע  :מנהלת השירות הותיקה והמנוסה
שמגיעה לעבודה במוסד מדי יום )חול(  ,פיזיותרפיסט בחצי משרה לערך שעובר
במקום כשנתיים ופיזיותרפיסט נוסף ,צעיר במקצוע  ,שהתקבל לפני מספר חודשים
ומועסק בהיקף של  28ש"ש  -כשלושת רבעי משרה .
היציבות בעבודת הצוות נשמרת בזכות הכללים אותם מנהלת השירות מנהיגה וכן
בזכות מעורבותה בכל תחומי הטיפול הרלונטיים למקצוע .

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

ארגון השרות
* מנהל השרות עומד בדרישות הנוהל )ותק מקצועי ,הכשרה על בסיסית(  :כן

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

הדרכה ,השתלמות ותקשורת בין צוותית
* מתקיימת הדרכה פרטנית לעובד חדש.
* נמצא תיעוד לקיומה של הדרכה מובנית לכל הצוות.

תחומים הטעונים תיקון ושיפור:
ארגון השרות
* מומלץ להיערך מראש למקרים בהם עקב מחסור בכוח אדם סיעודי המטופלים לא מובלים לחדר הפיזיותרפיה על
פי התכנית או מגיעים באיחור רב.

אבחון פיזיקלי
* לא בכל גיליונות הקבלה שנבדקו נמצאה תכנית טיפול מפורטת ומנומקת

טיפול פרטני
* נמצאו מקרים בהם תכנית הטיפול שהוצבה בקבלה לא יושמה  ,ללא הסבר מדוע

מעקב פיזיקאלי ותיעוד הערכה תקופתית
* לא בכל המעקבים נמצא עדכון לגבי קיום של פצע לחץ או שינוי בתפקוד או שיתוף פע

הדרכה ,השתלמות ותקשורת בין צוותית
* יש לוודא שהפיזיותרפיסטים ייצאו להשתלמויות רלוונטיות לעבודה בגריאטריה )הערה חוזרת(
* לא נמצאה רשימת הליכה במחלקות א+ג

תנאים פיזיים
* השירותים ליד חדר הפיזיותרפיה לא מותאמים לשימוש על ידי אדם סיעודי המשתמש בכסא גלגלים

ציוד טיפולי
* יש להשלים ולגוון ציוד ואמצעי טיפול
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ציוד ואביזרי עזר לניידות
* יש להחליף מזרנים ישנים ובלויים למזרנים העומדים בדרישות התקן כמו כן יש להמנע משימוש בכיסוי ניילון
לציפוי המזרנים.
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* ריפוי בעיסוק:
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74%

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 :מלפני כחודשיים נקלטה מרפאה בעיסוק חדשה למחלקות הסיעודיות
ותשושי הנפש .היא חדשה במוסד וחדשה במקצוע ,עובדת בהיקף משרה  28ש"ש
שמתחלקות ל  4בקרים בשבוע .בנוסף התקבלה מרפאה בעיסוק לתשושי הנפש ל  9ש"ש.
תעסוקה  4 :מדריכות תעסוקה בשעות הבוקר וחלק 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

הערכת מעקב בקבלת מטופל
* מתבצעות הערכות חוזרות לכלל המטופלים כנדרש בנהלים.
* קיים עדכון של מטרות ההתערבות ושל תוכנית ההתערבות המומלצת כנדרש בנהלים.
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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.
* הציוד לטיפול בריפוי בעיסוק כולל מחשב המחובר לאינטרנט.
* קיימות ערכות אבחון מקוריות המותאמות לאוכלוסייה.
* קיימים חלקי אבחונים שמתאימים לאוכלוסייה.
* קיים ציוד עשיר ,מגוון ומותאם להפעלה פרטנית וקבוצתית בתעסוקה.
* קיימים משחקים ואמצעי הפעלה שנבנו על ידי הצוות ומותאמים לצורכי האוכלוסייה.
* קיים ציוד נלווה הכולל טלוויזיה במסך רחב ,מערכת שמע ו .DVD
* לאחרונה נרכש טאבלט להפעלת מטופלים ברמות תפקוד שונות .עדיין לא נכנס לשימוש.

הדרכה ותקשורת
* מנהלת השירות התחילה לקיים ישיבות צוות עם המדריכות וגם התחילה להשתתף בישיבות צוות רב מקצועי.

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.

הערכת מעקב בקבלת מטופל
* המעקבים אחר ביצוע תוכנית ההתערבות אינם מתקיימים כנדרש.

ישום תכנית הטיפול
* יש להקפיד על רצף טיפולי ולעדכן תוכנית פעילות בתעסוקה והתאמתה למטרות טיפול של ריפוי בעיסוק.

הכרת מטופל חדש ע"י מדריכ/ת תעסוקה
* יש מקום לשיפור במילוי טפסי הכרות עם דיירים חדשים.

פעילות בתעסוקה
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* קיים תיעוד של השתתפות המטופלים בפעילות התעסוקתית אך הוא איננו תואם את הנדרש בנהלים.
* קיים דיווח על קבוצות נושא ,שאינו תואם את הנדרש בנהלים.
* לפי תצפיות במחלקות ודיווחים תעסוקתיים עולה כי מעט דיירים משתתפים בפעילות קבוצתית .מרביתם נשארים
לשבת סביב שולחנות.

תנאים פיזיים וסביבה
* בחלק ממקומות ההפעלה היה קישוט סביבתי דל ותצוגה דלה של עבודות המטופלים.
* חדר למרפאה בעיסוק משמש לצרכי משרד בלבד ,הוא מרוחק מהמחלקות ומקשה על האפשרות להביא מטופלים
לטיפול .החדר משותף למרפאות בעיסוק וקלינאית תקשורת .כמו כן משמש מדי פעם מקום לישיבות כלליות שונות.

ציוד ואביזרים
* קיימות ערכות נושא אך חלקן מיושנות.
* יש לסדר את ערכות הנושא ולוודא שהן מאפשרות הפעלה בטכניקות שונות.

הדרכה ותקשורת
* המרפאה בעיסוק עדיין לא משולבת בתוכנית החת"ש של המוסד.

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.
* הפרויקטים שהתחילו לקראת הבקרה הקודמת לא התקדמו .כעת יש פרויקט בשלבי תכנון.

יישום המלצות מבקרה קודמת
* ההתייחסות להמלצות בקרה קודמת הינה חלקית בלבד.

הערות לסיכום:
כאמור המרפאה בעיסוק חדשה במוסד ובמקצוע .עליה לקבל הדרכה מסודרת ממרפא/ה
בעיסוק המתמחה בתחום הגריאטריה לפי נוהל הדרכה.
יש לבחון התאמתה לתפקיד של מנהלת שירות לפי "קריטריונים למינוי מנהל שירות
ריפוי בעיסוק בהתאם לגודל המוסד" ,נוהל .7.0.1
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87%

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

תיאור כללי:
מדובר במוסד משולב ותיק ,המצוי זמן מה בתהליך שיפוצים פיזיים וכן במצב של
שינויים בצוות המקצועי והרב מקצועי.
הדיירים ובני המשפחות חווים מצבים של חוסר נוחות ופגיעה באיכות הטיפול
במוסד ,ונראה שגם בקרב הצוות המטפל
ניכר הקושי בהתמודדות במצב מתמשך זה.

כוח אדם:
השירות הסוציאלי מונה כעת  3עובדות על המחלקות כולן :מנהלת השירות הסוציאלי
אחראית על מחלקה סיעודית גדולה )א ,ג( ומרכזת את רוב
הנושאים הקשורים לעבודה סוציאלית עובדת  5ימים בשבוע בהיקף של 3/4משרה,
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לוקחת חלק בבקרה פנימית המתבצעת במחלקות בשעות לא שגרתיות
עו"ס שניה עובדת במקום כשנתיים ,אחראית על מחלקה טיפולית ומחלקות תשושים
עובדת בהיקףש ל  70%משרה  4ימים בשבוע מהם יום אחד גם בשעות אחר הצהריים.
עו"ס חדשה שהחלה לפני חודשים ספורים מועסקת בהיקף של  55%משרה 4 ,ימים
בשבוע מהם יום אחד גם בשעות אחר הצהריים .אחראית על דוברי רוסית במחלקות
תשושים ומחלקה סיעודית אחת .יש להדגיש שהמשרות כוללות את העבודה במחלקות
תשושים.

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

פעילות מקצועית של העובד הסוציאלי
* העו"ס שותף/ה בתהליך ההתאמה של המטופל החדש לחדר ,למקום ישיבתו בחדר האוכל ולמעברים )חדר,
מחלקה וכו'(  :כן
* 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
* ביגוד אישי למטופל ,נקי ,מסומן ובהתאם למידה ולעונה  :קיים

שביעות רצון המטופל
* 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
* שמות המטופלים רשומים על דלתות חדריהם  :כן
* נשמרת פרטיות בסביבת המטופל ובמהלך הטיפול האישי  :כן
* המטופלים לבושים בהתאם לעונות השנה בבגדים נקיים התואמים את מידותיהם  :כן
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פעילות העו"ס בתחום הקבוצתי והקהילתי
* העו"ס מקיים פעילות קבוצתית עם מטופלים  :כן
* שיתוף המשפחות בפעילות המוסד  :כן
* מתקיימת תכנית לפיתוח הקשרים עם הקהילה )כגון :פעילות מתנדבים,שיתוף הקהילה בחיי המוסד(  :כן
* מפתחת יוזמה ייחודית בתחום פעילות קהילתית.
* מקיימת פעילות ענפה בגיוס ובהפעלת מתנדבים.
* העו"ס מרכזות פעילות קבוצתית מתמשכת עם דיירים במחלקות תשושי נפש
* העו"ס מרכזות פעילות קבוצתית מתמשכת עם דיירים במחלקות תשושי נפש

פעילות העו"ס בנושא "חוק זכויות החולה"
* פעילות העו"ס להעלאת מודעות הצוות לזכויות המטופל  :כן
* העו"ס מנחות מטפלים ,וממיחסות בהדרכת צוות לנודא שמירה על זכויות הדיירים

פעילות העו"ס בתחום זקנים נפגעי התעמרות
* פעילות העו"ס לאיתור וטיפול בנפגעי התעמרות  :כן
* העו"ס מקיים/ת פעילות להטמעה ולרענון הנהלים בקרב הצוות הרב מקצועי  :כן
* נעשה איתור של מקרים החשודים כאירועי התעמרות מתקיים תהליך בירור ודיווח על פי הנוהל

טיפול בניצולי שואה
* פעילות מתמשכת למיצוי זכויות ניצולי שואה ,יש להוסיף הדרכת צוות בנושא

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.
* מתקיים דיון כוללני ומקיף על בסיס הגדרת בעיות וראייה גריאטרית בישיבות הצוות הרב מקצועי.

הבטחת תנאים לעבודת העובד/ת הסוציאלי/ת
* סביבת העבודה של העו"ס )חדר,טלפון ,פקס ,מחשב ,ריהוט מתאים(  :כן
* השתתפות בהשתלמויות מקצועיות ,כנסים וימי עיון  :כן
* העו"ס משתתפת בימי עיון והשתלמויות.

ניהול מידע ומעקב  -רשומת מטופל
* קבלת מטופל :רישום ,קבלה ,בניית תכנית לטיפול ומעקב אחר הסתגלות )כולל במעבר ממחלקה למחלקה( :
תעוד מלא
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שיתוף המשפחה בהחלטות
* שביעות רצון מדרכי הגישה אל המוסד ובתוך המוסד  :שביעות רצון גבוהה

תחומים הטעונים תיקון ושיפור:
שביעות רצון המטופל
* יחס הצוות  :שביעות רצון חלקית
* שביעות רצון מאיכות החיים במוסד  :שביעות רצון חלקית
* אי שביעות רצון מיחס הצוות ומתן מענה לצרכים ולרצונות האישיים.

תצפית חדרים ושטחים ציבוריים
* קיימים פריטים אישיים בחדרי המטופלים  :חלקי
* הנגשת מידע לרווחת המטופלים והמשפחות )תכנית פעילות ,זכויות המטופל ותפריט(  :חלקי
* תנאים סביבתיים טעוני שיפור.

פעילות העו"ס בנושא "חוק זכויות החולה"
* פעילות העו"ס בנושא אפוטרופוס/יפוי כח כולל הערכת צרכים ,טיפול במינוי ומעקב  :חלקי
* תהליך הטיפול בתלונות ומעורבות העו"ס בתחום  :חלקי
* בהערה חוזרת יש להקפיד על ענידת תגים לעובדים מתנדבים ,עובדי שירות המועסקים בבית
* חשובה פעילות הסברה לבני משפחה בנושא מינוי אפוטרופוס ולודא קיום מינוילנזקקים

פעילות העו"ס בתחום זקנים נפגעי התעמרות
* יש לקיים דיון בכל אירוע של חשד להתעמרות ולדווח כנדרש על פי הנוהל

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

טיפול תומך במטופל ובמשפחה
* העו"ס מטפל/ת ופועל/ת עפ"י הנוהל ,במטופל הנוטה למות ,במשפחתו ובצוות  :חלקי
* מומלץ להקים ועדה על פי הנוהל ולקיים דיונים במקרים וכן בהטמעת הנושא בקרב אנשי צוות בני משפחה
ודיירים

עבודת הצוות הרב מקצועי
* ישיבת הצוות משקפת דיון רב מקצועי  :חלקי
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* העו"ס משתתף/ת בישיבות צוות בנושאים כלליים כגון ישיבות צוות בכיר וקיים תיעוד בהתאם  :חלקי
* יש לבסס תהליכי עבודה ושיתוף בין חברי הצוות הרב מקצועי בכל התחומים

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

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

שביעות רצון משפחות
* שביעות רצון מהטיפול האישי  :שביעות רצון חלקית
* שביעות רצון מיחס הצוות  :שביעות רצון חלקית
* יידוע בזמן סביר לגבי אירוע חריג הקשור לבן משפחתך  :שביעות רצון חלקית
* שביעות רצון מכמות ,טעם וגיוון באוכל  :שביעות רצון חלקית
* שביעות רצון מהתנאים הסביבתיים ,מיזוג האוויר ומים חמים לרחצה  :חוסר שביעות רצון

שיתוף המשפחה בהחלטות
* שביעות רצון מאיכות החיים במוסד  :שביעות רצון חלקית
* אי שביעות רצון/שביעות רצון חלקית של המשפחה משיתופה בתכניות הטיפול )ובהתאם לשינויים במצב
המטופל(.

הערות לסיכום:
המוסד מצוי בהליכי שיפוץ ממושכים ,דבר מכביד על המטופלים ובני המשפחה אך גם
על הצוות המטפל
השירות הסוציאלי מסור מאוד למטופלים ,פועל להבטחת זכויות המטופלים לטיפול
נאות גם בתנאים אילו ,מהווה אוזן קשבת לבני המשפחה ופועל לתיקון ושיפור
בשיתוף ההנהלה ככל שניתן .מנהלת השירות הסוציאלי מרכזת את כל תחומי הטיפול
בעבודה סוציאלית ומקיימת ישיבות צוות בשירות להדרכה והכוונת העובדות.
בולט חוסר שביעות רצון בחלק מהמחלקות מהיענות הצוות לפניות בני משפחה.
כל זאת קורה כאשר ההנהלה מגוייסת לשיפור המצב ושמירה על איכות הטיפול.
להערכתנו רמת הטיפול ושביעות הרצון של המטופלים ובני המשפחה ישתפרו לאחר
השלמת השיפוצים,ואולם דוקא בימים אלו חשוב להקפיד הקפדה יתירה על זכויות
המטופלים  ,תוך שיתוף פעולה טוב בין כל אנשי הצוות ברב מקצועי ותוך תמיכה
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במטפלים.
להערכתנו המצב ישתפר מאוד לאחר השלמת הבנייה ,ואולם
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* בריאות הסביבה:
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74%

הבקרה בתחום הבריאות הסביבה כללה את הנושאים הבאים:
כללי
כוח אדם
 מערכות אספקת מים קרים וחמים מערכות סילוק שפכים איסוף פסולת ופינויה בטיחות ומפגעי בטיחות מערכות קירור וחימום אויר נקיון ותחזוקת תשתית,חדרי אשפוז ושטחי המחלקה ומתקניה מתקנים לצוות מכבסה וכביסההדברה
 חדרי טיפוליםלמקצועות הבריאות/פיזיותרפיה הכנה לשעת חרוםמזון למחלקות ,חלוקתו וחדר אוכל
אספקת
ו"רישיון היצרן" של ספקי מזון
 רישיונות עסקקבלתמזון ומוצריו ,אחסונו והעברתו
 -הכנת מזון ,בישול,עמדות עבודה ומדורים במטבח

החוזקים בעבודת הבריאות הסביבה:
מערכות אספקת מים קרים וחמים  -אספקת מיי שתיה
* תקינות הבדיקות של המים  :תקין/מאושר ע"י מב"ר
* נקודות דיגום ותקינות ברזי דיגום  :מצב 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

הכנת המזון ובישול  -מקור הארוחות ותוקף "רישיונות עסק" ו"רישיון היצרן"
* מקור המזון במוסד הוא  :א -בישול במלואו במקום
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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  -מניעת מחלת הלגיונרים )ליגיונלה(
* כל ההנחיות למניעת מחלת הליגיונלה מתבצעות ,כולל מילוי טפסי תחזוקה  :ביצוע חלקי נמוך

מערכות אספקת מים קרים וחמים  -הגנת רשת מי שתיה
* אביזרים להגנת רשת מי שתיה הותקנו ע"י מתקין מוסמך  :לא תקין

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

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

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

מכבסה וכביסה
* 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

חדר אוכל מטופלים וחלוקת מזון
* מצב אסטטיקה ,צפיפות ותקינות חדר האוכל וציודו  :לא תקין/לא אסטטי

הכנת המזון ובישול  -מתקני הובלת מזון למחלקות
* מיקום קבוע לשטיפת עגלות הובלת מזון וניקוז למערכת לסילוק שפכים  :לא קיים/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
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הערות לסיכום:
מדובר במוסד ותיק אשר החל בשיפוצים למטרת התאמתו לפרוגרמה 2016
מטבע הדברים השיפוצים גורמים למפגיע אבק ,רעש ,לכלוך וכו' .ההפרדה שבוצעה
ע"י המוסד על מנת להגן על הדיירים מפני המפגעים הנ"ל אינה מספקת ואינה
נותנת מענה כנדרש .לדוגמא :במחלקה סיעודית ב' חדר מס'  255צמוד לפתח המעבר
לאזור השיפוצים ואף יש שימוש במקלחת הדיירים לצרכי השיפוצים.
באותה מחלקה נמצאו מס' חדרי דיירים מאובקים מאוד.
צנרת האינסטלציה הוחלפה בהתאם לדרישתנו ,אך לא הושלם החיבור לתשתיות החדשות
כך שכל תקלה או בעיה הכי קטנה משפיעה על כל המוסד ומובילה להפסקות מים.
מערך מזון:
אין להשתמש בפלטות חימום ומיקרוגלים.
יש להוסיף בדיקת טמפ' המזון המוגש בארוחות בוקר וערב ,סלטים מוגשים בטמפ'
גבוהה מהנדרש.
בעת הביקורת טמפ' מזון ארוחת צהריים נמצאה תקינה מלבד המזון הטחון )רגיש
יותר( אשר הטמפ' נמצאה נמוכה מהנדרש.
במקרר הפשרה נמצאו מדפים חלודים ותהליך ההפשרה אינו תקין.
מקרר מזון מוכן  -קיימים טפטופים מעל אחסון המזון .כמו כן במקרר זה נמצא
מזון שהוכן יום לפני .להזכירכם ,אין אישור להכין מראש אלא אם ההכנה מתבצעת
בהתאם לשיטת בשל צנן כנדרש בהנחיות משרדנו.
חסרים מקררים בתהליך.
יש צורך בהגברת הניקיון בעיקר במקומות מסתור לרבות פתחי אוורור ולוחות
חשמל.
יש לשפר את תהליך ייבוש הכלים כדי להימנע מהצטברות מים עומדים.
במאפייה יש להוציא תנור שאינו בשימוש או לחילופין להשמישו כנדרש ,יש להחליף
עגלות לחם שאינן תקינות ולהגביל את אזור השימוש בקמח לאזור מבודד ומרוחק
ממזון מוכן או מזון בתהליך.
יש למצוא פתרון להובלת ארוחות בוקר וערב באמצעי שומר חום/קור בהתאם לצורך.
כביסה :אין התאמה לדרישות )מכבסים רק סינרים ווילונות(.
מחסני כביסה נקייה במחלקות :יש להוציא ציוד שאינו שייך.
טיפול לא רפואי בגוף האדם :לא ברור היכן נעשה ואיך ,נא להחזיר תשובה מסודרת
בכתב.
בכניסה לחדרי כלים מלוכלכים/פסולת מומלץ להתקין אמצעי חיטוי.
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מערכת אספקת מים:
בבדיקת תוצאות בדיקות מים מיקרוביאליות מאז החל השיפוץ )חודש אפריל( עולה
כי אין החמרה בכמות החיידקים ולכן ניתן להמשיך במתכונת הקיימת.
הותקן מד כלור בכניסה למוסד אך הופסקו בדיקות ידניות ברחבי המוסד כך שאין
אינדיקציה על רמת הכלור החופשי בפועל.
בעת הבקרה הותקן מז"ח בראש מערכת אספקת מים ,לא ע"י מתקין מוסמך כנדרש
בהנחיות.
סיכום:
אין ספק שלתהליך השיפוץ המבורך מחד גיסא יש השלכות תברואתיות שליליות מאידך
גיסא.
יחד עם זאת ניכר כי המוסד ואנשי הצוות משקיעים מאמצים רבים בשמירה על
הנחיות משרדנו ובהתייחסות להערותינו מבקרות וישיבות קודמות.
למרות השיפורים שחלו בתחום ,מפאת תהליך השיפוץ מצבו התברואי של המוסד טעון
שיפור.
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83%

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  12ש''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

שירות רוקחות מוסדיים  -אחסון וסידור תרופות ותוקפן
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* אחסון בתנאים נאותים  :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
* התרופות מוחזקות באריזות המקוריות  :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
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אחסון תרופות בקרור במחלקות אשפוז
* מקרר ייעודי לתרופות המחלקה  :כן
* נרכשו מקררים פרמצבטיים ואוגרי נתונים
* 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

תחומים הטעונים תיקון ושיפור:
פעילות הרוקח/ת במוסד
* השתתפות בהשתלמויות מקצועיות בתחום הפרמקותרפיה )ובגריאטריה בפרט( במהלך החמש שנים האחרונות :
מעל  5שנים

חדר שירותי רוקחות במוסד
* סדר כללי )רצפה ,קירות ,צבע ,ריהוט(  :לא
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* יש לטפל ברטיבות בקיר מתחת למזגן
* החדר נמצא עמוס בתכשירים רבים ,זה מעל זה .יש להמנע מעומס יתר!

שירות רוקחות מוסדיים  -אחסון וסידור תרופות ותוקפן
* טמפ' בטווח הנדרש ומבוצע מעקב יומי  :באופן חלקי
* בהתאם לנדרש בנוהל מס' 126יש להתקין מד חום אוגר נתונים ב''חדר אחסון תרופות וציוד רפואי''
* תוקף התרופות בטווח התאריך  :לא

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

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

אחסון תרופות במחלקות אשפוז
* הפרדה בין תכשירים שונים/חוזקים שונים  :באופן חלקי
* תא נפרד לכל תרופה/מטופל ושילוטו בהתאם לתכולה  :באופן חלקי
* המידע על אריזות מגש גזורות עדיין כולל :שם התכשיר ,חוזק ,מס' אצווה ,תאריך תפוגה  :לא
* טמפ' בטווח הנדרש  :לא
* יש להתקין מזגן בתחנת אחות
* נמצאו תרופות ללא סימון תאריך פתיחתן אשר תוקפן מוגבל,ELTROXIN 50 :
 -ELTROXIN100,AUGMENTIN 875 CHLORAMPHENICOL OINTמחלקה לתשושי נפש ,מחלקה
סיעודית א' -נשלח להשמדה
* נמצאו תרופות שפג תוקפן  - ELTROXIN 100עד  - VAXIGRIP ,07/17עד  05/17מחלקה סיעודית א'

תרופות אישיות במחלקות אשפוז
* סימון תאריך פתיחה בתכשירים שנדרש  :באופן חלקי
* התכשיר בתוקף מיום הפתיחה  :לא

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

בקרת סמים מסוכנים במחלקה
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* בקרת סמים מסוכנים במחלקה  :נבדק בנספח  - 1בי"ח שאין בו בית מרקחת

בקרת סמים מסוכנים במחלקה  -בי"ח שאין בו בית מרקחת
* האחיות מקבלות/מוסרות המשמרת רושמות את מצאי הסמים במח' בטופס הרישום ומאשרות בחתימתן  -תקנה
) 14ב(  :כן,אך חלקי
* נמצאו כי אחיות לאחותמות בהעברת סמים במשמרת .הליך זה פסול!! יש להתנהל לפי הנדרש בתקנות!

הערות לסיכום:
השירות הרוקחי הניתן במוסד נמצא ברמה טובה .יחד עם זאת יש צורך :
רענון נהלי משרד הבריאות לצוותים מקצועים במחלקות אשפוז,
בשיפור תשתיות כגון מיזוג אוויר מופרד בחדרי אחסון תרופות ) בתחנות
אחיות( ,מד חום אוגר נתונים במחסן תרופות נוסף.
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נספח ג'
תקן מול מצבה  -כוח אדם מקצועי  -רפואה סיעוד ומקצועות הבריאות
ל 119 -מיטות ברישוי ול 125-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

1.67
23.04
0.00
23.04
1.00
0.33
43.05
1.21
1.52
0.64
2.02
0.61
0.25
13.43

2.38
26.37
13.55
12.81
1.10
0.33
50.10
2.18
2.11
0.77
2.90
0.74
0.30
16.50

0.71
3.33

42.63
14.46

-10.22
0.10
0.00
7.05
0.97
0.59
0.13
0.88
0.13
0.05
3.07

-44.37
10.00
0.00
16.39
80.70
39.03
21.06
43.85
22.72
21.77
22.85

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 119 -מיטות ברישוי ול 125-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

1.10

0.10

0.00

1.06
0.81
0.81
1.00
3.26
5.44
0.54
0.29
1.06

1.10
3.30
1.10
1.10
7.43
0.00
1.10
0.00
1.80

0.03
2.48
0.28
0.10
4.16
-5.44
0.55
-0.29
0.73

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
-100.00
0.00
-100.00
0.00

7

 7עובד ניקיון  -שירות קנוי.
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נספח ד '
רמת איכות הטיפול
 0.00:מתאריך 05.09.2016:
ניקוד אחרון לפי בקרה אחרונה
63.50
ניקוד מותאם אחרון לפי בקרה אחרונה :
שיוך לפרוגרמה חדשה על פי הצהרת המוסד :
זמן הרישוי טרם הבקרה הנוכחית  10:חודשים תאריך סיום הרשיון 01.10.2017 :
התאמת המחלקה לתשושי נפש לתנאי המכרז:כן
תאריך הבקרה 04.09.2017 :
התאמת המחלקה לתשושי נפש לתנאי המכרז לפי הבקרה הנוכחית  :כן BC

ניקוד

אמות מידה לרמת איכות הטיפול
סכום ציוני הבקרה

13.00

בריאות הסביבה

1.00

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

0.00

מומחיות רופא הבית

0.00

יועצים

8.00

נאמני נושא ועברו הכשרה כנדרש

0.00

הדרכה מרוכזת ב 2-תחומים לפחות

0.00

עיבוד נתונים בתחום  1לפחות

0.00

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(

40.00
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