גירסה 00002:
תאריך ראשון הפצה לאינטרנט31.03.2015 :
תאריך אחרון הפצה לאינטרנט12.05.2015 :

דו"ח בקרה מיום 11.02.2015
במוסד :בית אבות ע"ש רוכלין ק .מנחם
בישוב :ירושלים ,מחוז ירושלים

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

לשכת בריאות מחוז ירושלים

תאריך19.03.2015 :

לכבוד
ד"ר מיילר ליודמילה
מנהל/ת רפואי/ת
בית אבות ע"ש רוכלין ק .מנחם )קוד מוסד (23681
דהומי 16
ירושלים 96587

סימוכין500038471 :

ד"ר נכבד/ה,
הנדון :סיכום הבקרה ב"בית אבות ע"ש רוכלין ק .מנחם" מיום 11.02.2015
מצ"ב דו"ח הבקרה שנערכה במוסדכם ,ביום .11.02.2015
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 ,על 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,

העתקים:
פרופ' ארנון אפק ,מנכ"ל משרד הבריאות,ירושלים.
ד"ר ורד עזרא ,ראש מנהל רפואה )בפועל( ,משרד הבריאות ,ירושלים.
ד"ר אהרון כהן ,ראש אגף גריאטריה ,משרד הבריאות ,ירושלים.
ד"ר יורם לוטן ,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 חן זמיר שטיין ,רופאה מחוזית ,לשכת בריאות ירושלים מחוז ירושלים.
ד"ר בראושטיין איזבלה ,גריאטרית מחוזית ,לשכת בריאות ירושלים מחוז ירושלים.
ד"ר שרה לוי ,אחראית ארצית על הסיעוד בגריאטריה ,אגף גריאטריה ,ירושלים.
מר' יוחנן סמואל ,מרכז בכיר לנתוני בקרה ואיכות בגריאטריה ,אגף גריאטריה ,ירושלים.
גב' אתי מרקוביץ ,ממונה תאום ארגון ובקרה ,אגף גריאטריה ,תל-אביב.
גב' אביגייל וייס ,מפקחת ארצית על המעונות ,משרד הרווחה.
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דו"ח הבקרה
תאריך19.03.2015 :
בית אבות ע"ש רוכלין ק .מנחם ) ( 23681
דהומי  16ירושלים
תאריך הבקרה11.02.2015 :

סימוכין500038471 :

.1

בתאריך  11.02.2015נערכה בקרה תקופתית במהלך תקופת רישוי קיים ,בבי"ח הגריאטרי ,ע"י צוות מחוז
ירושלים .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 מיילר ליודמילה מ.ר.25516.

להלן הרכב הצוות ותחום בקרתו:
.4
מר ד"ר אלישע רפי ,רופא אחראי בקרה  -מחוז ירושלים.
* רפואה
-

גברת רביד ויויאן ,אחות מפקחת ארצית אגף הגריאטריה.

* טיפול סיעודי

-

גברת בר לריסה ,אחות מפקחת בקרות.

* תזונה

-

גברת זהורית שייחי ,מרכזת תחום בקרה.

* פיזיותרפיה

-

גברת קפלון ענת ,מרכזת תחום בקרה.

* ריפוי בעיסוק

-

גברת קלברמן חגית ,מרכזת תחום בקרה.

* עבודה סוציאלית

-

גברת רונית ארנפרוינד ,מפקחת בקרות.

* בריאות הסביבה

-

גברת קוגן אלינה ,מפקחת בריאות הסביבה.

* רוקחות

-

גברת נדא עליאן. ,

כללי:
המחלקה הסיעודית של "ביח ע''ש רוכלין" ממוקמת בקומה הקרקע בסמוך למרכז היום
לקשישים עבור תושבי השכונה .המוסד משולב ובו מחלקת עצמאים ומחלקת תשושים
ברישיון משרד הרווחה .למחלקה רישיון ל 36-מטופלים סיעודיים ,בפועל ביום
בקרה שהו במחלקה  36דיירים מטופלים סיעודיים .המחלקה אחרי שיפוצים והתאמה
לפרוגרמה לשנת 2016
לבי"ח רישיון ל 36 -מיטות מהן:
סה"כ מיטות במח' סיעודיות:

36
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תמהיל מאושפזים:
להלן תמהיל המאושפזים במחלקות הסיעודיות/תשושי נפש:
שם מחלקה
סיעודית א
סה"כ

מס'
מס'
שם
מחלקה מיטות מאושפזים
בפועל
במוסד ברישוי
35
36
סיעודית א
35
36

מס'
סיעודיים
35
35

מס'
תשושי
נפש
0

מס'
סיעודי
מורכב
0

בבי"ח
מס'
מס'
שיקומים תשושים כללי

0

סה"כ שהו במחלקות  35מאושפזים בפועל.
להלן תמהיל המאושפזים לפי הגורמים המממנים הבאים:
 20מטופלים במימון משרד הבריאות.
 16מטופלים במימון פרטי.
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מכרז הקודים:
המוסד הצטרף ל"-מכרז הקודים".

פרוגרמה:
המוסד אינו בנוי על פי הפרוגרמה החדשה.

אישור כיבוי אש:
אישור כיבוי אש בתוקף עד תאריך.01.03.2015 :

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

נקודות נוספות לציון:
הבקרות בפיזיוטרפיה ובתזונה התקיימו שבוע לאחר מכן .עובדי המטבח ומשגיח
כשרות מועסקים ע"י חברה פרטית ,על כן אין להתייחס לחסר כח אדם בנספח ג'
בתחומים אלו.
מצ"ב נספח א'  -טבלה הכוללת הערכות צוות הבקרה ,נספח ב' בו פירוט ממצאי הבקרה ,נספח ג' -פירוט כ"א
ונספח ד'  -רמת איכות הטיפול.
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נספח א'
הערכת הבקרה לפי תחומים
)(6
טוב מאוד
94-100
רפואה

)(5
כ.טוב מאוד
87-93
X

X

סיעוד
תזונה

X

פיזיותרפיה

X

ריפוי בעיסוק

X

עבודה סוציאלית

X

בריאות הסביבה

X

רוקחות

)(4
טוב
80-86

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

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

* רפואה87% :
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
-

החוזקים בעבודת הרפואה:
כללי
* ישנו יועץ פסיכיאטרי במוסד
* ישנה חשיבה גריאטרית מתאימה ומועילה בחלק מהמקרים
* ישנו קשר טוב בין אנשי הצוות השונים
* ישנה קלינאית תקשורת
* רופאת הבית מנוסה בתחום ומכירה היטב את המטופלים
* המנהלת הרפואית מומחית בגריאטריה

עבודת המנהל הרפואי
* קיום והפעלת תוכנית הדרכה מוסדית בתחומי הגריאטריה וגרונטולוגיה .השתתפות בהדרכה מחוץ למוסד ובתוכו
 :קיימת ומופעלת באופן מלא
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* תכנון ויישום "הבטחת השגחה רפואית בכל היממה") .זמינות ותיעוד;כוננות/תורנות(  :יישום תקין
* הסדר יועץ גריאטרי  :קיים
* תעוד הייעוצים בתחום גריאטריה  :מלא

תחומים הטעונים תיקון ושיפור:
כללי
* יש להודיע ולידע את הלשכה בכל מקרה של פצעי לחץ מעל דרגה II
* יש להכיר את נהלי העבודה בהתאם לדרישות האגף
* יש צורך בדיון מעמיק יותר בנושאים מורכבים מבחינה רפואית
* יש לעדכן אבחנות בהתאם להתפתחויות ובזמן אמת
* רופאת הבית ללא התמחות בגריאטריה

עבודת המנהל הרפואי
* אמצעים לעדכון ידע בתחום הפנימית והגריאטריה  :חלקי

קשר עם משפחות
* דיון בקבלה/תקופתי ,על מצבי סוף החיים ,קיום הנחיות מקדימות  :חלקי )או ללא תיעוד(

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

רפואה מונעת ורפואה פליאטיבית
* מוודא מתן חיסונים קבועים ותקופתיים לצוות המטפל )חדש וותיק( ונותן לצוות הסברים  :חלקי
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83%

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

תיאור כללי:
הבקרה התקיימה כבקרת פתע בשעות הבוקר ,בנוכחות אח אחראי מחלקה ,בהמשך
הצטרפה גם אחות ראשית .המחלקה משופצת ומרווחת ,מותאמת לפרוגרמה  .2016חדרי
המטופלים מאווררים ,מאורגנים ,מסודרים ונקיים ,בעלי צביון אישי ומשפחתי.
הנהלת המוסד מעודדת את המשפחת להבאת חפצים אישיים .על דלתות חדרי המטופלים
ועל ארונות בגדיהם ,תמונות ושמות המטופלים לשיפור האוריינטציה.
להנהלת המוסד מודעות גבוהה לחשיבות טיפוח הקשר עם הקהילה והדבר בא לידי
ביטוי בפרוייקטים רבים שמתקיימים עם תלמידים ,סטודנטים ומתנדבים .המטרה
העיקרית המוצהרת על ידי הנהלת המוסד וצוות עובדיו הינה רווחת המטופלים
ושיפור איכות חייהם .קיים קשר טוב בין צוות העובדים לבין משפחות המטופלים
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ולדברי אח אחראי קשר זה לעתים נשמר גם אחרי פטירת יקיריהם.
צוות המחלקה וותיק ,יציב ובעל ניסיון .הנהלת המוסד מעודדת גם רווחתם של
העובדים  .הן המטופלים ומשפחותיהם והן העובדים משדרים שביעות רצון רבה.
המחחלקה בתהליך ממושך של מיחשוב הרשומה .יש לקדם את התהליך ולהדריך שוב את
צוות העובדים על ניצול כל הפונקציות הקיימות לשיפור תהליך התיעוד .בגוף
הדוח יפורטו כל התחומים המקצועיים הדורשים שיפור ותיקון.

החוזקים בעבודת הטיפול סיעודי:
כללי
* האח/ות הראשי/ת בעלת ידע וניסיון מקצועי בתחום גריאטריה.
* מתקיימת פעילות חברתית מחוץ למוסד אשר תורמת לשיפור איכות חיי המטופלים.
* קיים צוות יציב ותחלופת הצוות נמוכה.

זכויות החולה
* מתקיימת פעילות חברתית מחוץ למוסד אשר תורמת לשיפור איכות חיי המטופלים.

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

מעקב סיעודי
* מעקב אחר הבעיות שזוהו והמשך טיפולן לוקה בחסר.
* יש להקפיד על תיעוד מעקב פצעי לחץ בתדירות הנדרשת ע"פ נוהל.
* יש לערוך אומדן כאב בתדירות המותאמת למצבם של מטופלים הסובלים מכאב.

הבטחת הסביבה
* בתוכנית הטיפול יש להתייחס להיבטים הקשורים לבעיות התנהגות ותקשורת בחולים הרלוונטים.
* מומלץ לערוך ניתוח רוחבי של ארועים חריגים/נפילות ולהפיק לקחים ברמה המוסדית.
* יש להקפיד על מילוי כל הפרטים הנדרשים בדו"ח אירוע חריג כולל שעת הודעה לרופא ולמשפחה.

תקשורת
* יש להקפיד על שיתוף כל אנשי הצוות בישיבות צוות רב מקצועי.
* יש להקפיד ולעקוב אחרי יישום החלטות העולות בישיבות צוות רב מקצועי.
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הפרשות
* יש לפתח תוכנית מערכתית למניעת עצירות תוך שימוש באמצעים נוספים ,מעבר למתן טיפול תרופתי.
* יש להקפיד על מעקב יציאות מסודר וביצוע התערבות בהתאם לצורך.

טיפול בכאב
* יש לאמוד ולתעד את השפעת הטיפול התרופתי לאחר מתן טיפול נוגד כאב ,באותו כלי מדידה בו בוצעה הערכה
ראשונית.
* יש לערוך אומדן כאב בתדירות המותאמת למצבם של מטופלים הסובלים מכאב.
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* תזונה:

תאריך19.03.2015 :
סימוכין500038471 :

97%

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

כוח אדם:
דיאטנית עובדת במוסד מספר שנים ,עובדת יום בשבוע ,סה"כ  7ש"ש.

החוזקים בעבודת התזונה:
כללי
* הדיאטנית יצאה להשתלמות בתחום תזונה בגריאטריה.
* הדיאטנית יצאה לקורס "נאמני תברואה" ומונתה לתפקיד זה במוסד ,בתוספת שעות עבודה לתפקיד זה.

איכות ובטיחות המזון
* הדיאטנית מקדמת את מערך המזון במוסד.

הגשת ארוחות צהריים  -תצפית
* בישול מגוון בסגנון ביתי ,הגשה אסטטית ,כמות מתאימה.
* האכלה של המטופלים מתבצעת בצורה מכובדת ובולטת העובדה שנעשתה עבודה בנושא.

התנהלות הטיפול התזונתי מטופל במצב תזונתי לא תקין  -תיעוד ומעקב
* תחום הטיפול והמעקב התזונתי מנוהל על ידי הדיאטנית באופן מקצועי ומלא.

תחומים הטעונים תיקון ושיפור:
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איכות ובטיחות המזון
* הדיאטנית מבצעת תהליכי אבטחת איכות ,אם כי יש צורך לתעד את המהלכים והתהליכים המתבצעים ,כפי
הנדרש.

רשומות מחלקתיות
* כאשר מטופל לא מקבל מולטיויטמין משיקולים מקצועיים ,יש לציין זאת בגיליון התזונה.
* על הדיאטנית להיות חלק מהחת"ש במחלקה.
* מומלץ לערוך תפריט שבועי קריא עבור הדיירים והמשפחות בלוח המחלקה.

הערות לסיכום:
ניכר כי הדיאטנית מעורה במתרחש במחלקה ומנהלת את מערך המזון והטיפול
התזונתי באופן מקצועי ,תוך קשר טוב עם הצוותים.
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* פיזיותרפיה:

תאריך19.03.2015 :
סימוכין500038471 :

88%

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:
בבית החולים יש מחלקה סיעודית אחת ,מחלקה של תשושים ,עצמאים ומרכז יום.

כוח אדם:
במחלקה עובדות שתי פיזיותרפיסטיות בימים שני ,שלישי וחמישי בהיקף כולל של
 20.5שעות שבועיות .לעזרתן עובד כוח עזר באותם הימים .שעות כוח העזר חופפות
לשעות הפיזיותרפיסטיות.

החוזקים בעבודת הפיזיותרפיה:
ארגון השרות
* פריסת השרות השבועית יעילה.
* קיים רישום מרוכז של הטיפולים הניתנים מידי יום.
* מתקיימות ישיבות צוות בשרות הפיזיותרפיה.

אבחון פיזיקלי
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* האבחון הפיזיקלי הראשוני מתבצע תוך  5ימים מקבלת המטופל.
* היקף המטופלים פרטני במחלקה הסיעודית אופטימלי.

טיפול בקבוצה
* מתקיים טיפול בקבוצה ומספר המטופלים בקבוצה אופטימלי.

מעקב פיזיקאלי ותיעוד הערכה תקופתית
* רישום המעקב מתבצע בתדירות הנדרשת.

טכנולוגיה לישיבה וניידות
* מנהלת השרות מעורבת בהחלטות על שימוש באמצעי הגבלה.
* מנהלת השרות מעורבת בהמלצה /הזמנה של ציוד.
* מנהלת השרות בעלת הכשרה בנושא טכנולוגיה לישיבה וניידות.

הדרכה ,השתלמות ותקשורת בין צוותית
* נמצא תיעוד לקיומה של הדרכה מובנית לכל הצוות.
* הדרכת עובד חדש מתועדת ומאושרת בחתימתו על גבי טופס ייעודי.
* הפיזיותרפיסטיות משתתפות באופן קבוע בישיבת צוות רב מקצועית.
* מתקיימת רשימת הליכה חתומה בפועל.
* הפיזיותרפיסטיות משתתפות בהשתלמויות מקצועיות.

תנאים פיזיים
* התנאים הפיזיים עונים על דרישות הפרוגרמה של משרד הבריאות.

תחומים הטעונים תיקון ושיפור:
ארגון השרות
* מנהלת השרות צריכה לעבור הכשרה על בסיסית בגריאטריה.

אבחון פיזיקלי
* להקפיד על תוכנית ומטרות טיפול מפורטת בהתאם לממצאי הבדיקה.

טיפול בקבוצה
* לקבוע מדדים מובנים ומוגדרים לבחירת מטופלים בקבוצה.
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מעקב פיזיקאלי ותיעוד הערכה תקופתית
* להקפיד על רישום מעקב שישקף את מצבו העדכני-תפקודי ורפואי של המטופל ואת התאמת תכנית הטיפול
למצב המשתנה.

טכנולוגיה לישיבה וניידות
* להמשיך ולהתאים את האביזרים הנילווים בכסאות הגלגלים.
* להמליץ ולהקפיד על נעלים סגורות ובטוחות למניעת נפילות.

הערות לסיכום:
הפיזיותרפיסטיות מגלות מעורבות רבה בחיי בית האבות ,עובדות ועושות רבות על
מנת שהמטופלים יקבלו טיפול מיטבי.
מומלץ להמשיך ולאפשר לפיזיותרפיסיטיות השתלמויות בגריאטריה.
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בית אבות ע"ש רוכלין ק .מנחם ) ( 23681
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תאריך הבקרה11.02.2015 :
* ריפוי בעיסוק:

תאריך19.03.2015 :
סימוכין500038471 :

89%

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

תיאור כללי:
הבקרה התקיימה כבקרת פתע .המרפאה בעיסוק הגיעה במהלך הבקרה ,למרות שזהו לא
יום עבודתה במוסד .מדריכת התעסוקה נעדרה ,בשל מחלה.

כוח אדם:
ריפוי בעיסוק -במוסד מרפאה בעיסוק ,שמשמשת מנהלת השירות ,בוגרת תואר שני
בבריאות הציבור .בעלת ותק מקצועי של למעלה מ 46-שנים וכ 27-שנים במוסד.
עובדת יומיים בשבוע ,סה"כ  10ש"ש.
תעסוקה -במוסד מדריכת תעסוקה ,בוגרת תואר ראשון בחינוך .עובדת במוסד 3
שנים 5 ,בקרים בשבוע ופעם בשבוע גם בשעות אחה"צ .סה"כ  22.15ש"ש.

החוזקים בעבודת הריפוי בעיסוק:
הערכה בקבלת מטופל  -קבלת מטופל חדש ע"י מרפא/ה בעיסוק
* ההערכה מתבצעת כנדרש .כוללת אבחון מוטורי וסנסורי ,אבחון קוגניטיבי והערכת .A.D.L
* תחום הריפוי בעיסוק ממוחשב בתוכנת "פרדיגמה" וכל הדיווחים מתבצעים במחשב .גם התקשורת בין אנשי
הצוות מתבצעת באופן ממוחשב ובנוסף קיימות מחברות קשר.
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ישום תכנית הטיפול
* ההתערבות הטיפולית בריפוי בעיסוק כוללת טיפולים פרטניים קצרי מועד לפי הצורך ומס' טיפולים ארוכי טווח,
בעיקר קוגניטיביים .המרפאה מתאימה סדים לפי הצורך.

הכרת מטופל חדש ע"י מדריכ/ת תעסוקה
* מדריכת התעסוקה מקיימת הליך היכרות עם כל המטופלים .קיים תיעוד כנדרש הכולל פרטים אישיים ,תחומי
עניין והתרשמות כללית.

פעילות בתעסוקה
* קיימת עדות ברשומות לנסיונות הפעלה מותאמים למטופלים בעלי יכולות מועטות.
* הפעילות בתעסוקה מתקיימת ע"י מדריכת התעסוקה 5 ,בקרים בשבוע ופעם בשבוע בשעות אחה"צ .הפעילות
כוללת הפעלה פרטנית וקבוצתית כמו ,תפילה ,אקטואליה ,התעמלות ,קבוצת נושא ,יצירה ,ארומתרפיה ,אפייית
חלות ועוד.
* פעילות בשעות אחה"צ מתקיימת  3ימים נוספים ע"י מפעילים שונים באמצעות מוזיקה ,שירה בציבור ומשחקי
חשיבה.
* מתקיימת הפעלה חיצונית ע"י מטפלת באמצעות בע"ח פעם בשבוע .פעמיים בשבוע מתקיימת פעילות "קהילה
צומחת" .במוסד מתקיימת פעילות עם מחשבים ,במסגרת פרוייקט "אור לדור".
* במסגרת התעסוקה משובצים סטודנטים לחונכות אישית ומתנדבים רבים מגיעים לסייע ,גם במסגרת "בנק הזמן"
השכונתי.

תנאים פיזיים וסביבה
* קיים מכון לריפוי בעיסוק גדול ומרווח המשמש לצרכי ביצוע ההתערבות וכן משמש כמשרד.
* התעסוקה מתקיימת בחדר האוכל שהינו מואר ,מרווח ,מאובזר ומתאים לצורך הפעלה.
* במקומות ההפעלה קיימים לוחות התמצאות ,לוחות פעילות ,שעון ,וקישוט סביבתי ואקטואלי הכולל תצוגה של
עבודות המטופלים.
* קיימים ארונות או פתרונות אחסון באזור הפעילות.
* קיימת אווירה נעימה וביתית בחדרי המטופלים.

ציוד ואביזרים
* קיים ציוד נלווה הכולל טלוויזיה במסך רחב ,מערכת שמע ו .DVD
* קיימות ערכות נושאים מגוונות עשירות ומתחדשות.
* ציוד הריפוי בעיסוק כולל ערכות אבחון והערכה פורמליות ,שולחן מתכוונן ועליו מחשב ,המחובר לאינטרנט .קיימת
תוכנת "סביון" לצורך טיפול .בנוסף קיים ציוד לטיפול מוטורי ,קוגניטיבי וסדים.
* קיים ציוד מגוון ומותאם להפעלה פרטנית וקבוצתית בתעסוקה .חלק מהציוד יוצר במקום ,ע"י מדריכת התעסוקה,
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בהדרכת המרפאה בעיסוק ובייעוצה.

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.

העשרה ונהלים
* המרפאה בעיסוק בוגרת תואר שני בבריאות הציבור והשתתפה ביום עיון בשנת  .2014מדריכת התעסוקה
השתתפה בימי עיון בשנת  2014ולומדת כיום קורס ביבליותרפיה במכון הגריאטרי ביד שרה.
* במחלקה מתקיימים מס' פרוייקטים בניהול המרפאה בעיסוק ומדריכת התעסוקה ,כמו :פעילות משותפת עם
תלמידי כיתה י' מהחינוך המיוחד .הסתיים פרוייקט איסוף מתכונים והופק ספר בישול של כל הבית .לאחרונה החל
פרויקט "אמץ לך סבא/סבתא" עם הקהילה בשכונה.

תחומים הטעונים תיקון ושיפור:
הערכת מעקב בקבלת מטופל
* בבדיקת הרשומות נמצא שחלק מההערכות החוזרות אינן מתבצעות בתדירות הנדרשת עפ"י הנהלים.
* יש להקפיד על עדכון מטרות הטיפול בצורה מדידה ועל עדכון תוכנית טיפול ותדירות ,בכל הערכה חוזרת.

ישום תכנית הטיפול
* מומלץ למרפאה בעיסוק להרחיב את ההתערבות הטיפולית הפרטנית ו/או הקבוצתית.
* יש להקפיד על דיווח ,הנדרש עפ"י הנהלים ,למטופלים אשר מרכיבים סדים וכן לקיים מעקב שוטף על הרכבתם
גם בימים בהם המרפאה בעיסוק לא נוכחת.

תנאים פיזיים וסביבה
* לוח הפעילות אינו מעודכן ואינו משקף את הפעילות ,המתקיימת בפועל.

הדרכה ותקשורת
* בשנת  2014לא השתתפה המרפאה בעיסוק בתוכנית ההדרכה התוך מוסדית .כמו כן עדיין לא שובצה לתוכנית
ההדרכה לשנת .2015

העשרה ונהלים
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* מומלץ למרפאה בעיסוק לקיים גם פרוייקטים קליניים במחלקה ,אפשרי בשיתוף אנשי צוות ממקצועות בריאות
נוספים ,כמו פרוייקט אכילה והאכלה ,סדים ,הושבה וכדו'.

יישום המלצות מבקרה קודמת
* ההתייחסות להמלצות בקרה קודמת הינה חלקית בלבד.
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92%

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 החולים הגריאטרי "רוכלין" ,נמצא בשכונת קרית מנחם .בבית החולים
הגריאטרי "רוכלין" ישנה מחלקה סיעודית אחת ,מחלקת תשושים ,מחלקת עצמאים
ומרכז יום לחולים סיעודיים.
בבית החולים הגריאטרי ,מקדמים פרוייקטים רבים לרווחת המטופלים בכלל ומטופלי
המחלקה הסיעודית בפרט ,לדוגמא :מקהלה רב דורית ,מרפאת שיניים ,בנק הזמן
ועוד .הקהילה הצמודה לבית האבות מעורבת מאוד ותורמת רבות להעלאת איכות
החיים במקום.

כוח אדם:
במחלקה הסיעודית ישנה עובדת סוציאלית אחת העובדת  20ש"ש ,בפריסת ימים א-ה
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בשעות בוקר ואחר הצהריים .ישנן עוד עובדות סוציאליות למחלקות הבית הנוספות.
קיימים קשרי עבודה מקצועיים בין כלל העובדות הסוציאליות.
העובדת הסוציאלית בעלת וותק מקצועי של  9שנים ,וותק מוסדי של  4שנים .בעלת
ידע בתחום הגריאטריה.

החוזקים בעבודת העבודה סוציאלית:
קבלת מטופל והסתגלות
* העובדת הסוציאלית שותפה מלאה בקבלת המטופל ומשפחתו למחלקה ,לרבות ביקור בית עם אח המחלקה,
טרם קבלת המטופל למחלקה לבדיקת התאמתו למחלקה מבחינות שונות.

פעילות מקצועית של העובד הסוציאלי
* ניכרת מעורבות גבוהה של העובדת הסוציאלית לשיפור אכות הטיפול ,חיי המטופל ושיתוף המשפחות.
* המטופלים לבושים בביגוד אישי ומתאים לעונה.

תצפית חדרים ושטחים ציבוריים
* סביבת המטופל חדשה ומתאימה לצרכי המטופל .קיימת התייחסות לאווירה נעימה וביתית בחדרים.
* האכלת מטופלים הנזקקים לעזרה התבצעה בצורה מכובדת וסבלנית.

פעילות העו"ס בתחום הקבוצתי והקהילתי
* העובדת הסוציאלית מקיימת קבוצה לדוברי רוסית פעם בשבועיים בשיתוף מטופלים ממחלקת תשושים .קיים
תיעוד המשקף את תהליך הקבוצה לרבות מטרות.
* קיימת פעילות התנדבותית וקהילתית מפותחת מאוד לרווחת המטופלים .לדוגמא :פרויקט בעלי חיים בשיתוף
מוזיאון הטבע ,בנק הזמן ,מקהלה בין דורית ועוד פעיליות ומתנדבים רבים ,הן על בסיס קבוע והן על בסיס חד
פעמי.

פעילות העו"ס בנושא "חוק זכויות החולה"
* העובדת הסוציאלית מקדמת את נושא יפוי כח למטופלים צלולים לפי חוק זכויות החולה.
* העובדת הסוציאלית יוזמת ומקדמת הערכות נזקקות לאפוטרופסות בהתאם לתפקוד הקוגנטיבי של המטופל.
* קיים מעקב מסודר אחר תפקוד האפוטרופוס ברשומות המקצועיות.
* העובדת הסוציאלית פועלת באופן מקצועי למימוש זכויות המטופלים ,לדוגמא :מטופל כבד ראייה אשר מנגן
באורגן ,העובדת הסוציאלית פעלה להביא למחלקה את האורגן על מנת ויוכל לנגן בו בכל עת שחפץ .מטופל אשר
נזקק למכשיר שמיעה פעלה במיידי לאישורים על מנת לאפשר קבלת המכשיר.
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פעילות העו"ס בתחום זקנים נפגעי התעמרות
* הוועדה המוסדית מתכנסת בהתאם לנדרש עפ"י נוהל ,הן בהיבט של תכנון פעילות יזומה והן בהיבט של דיון
באירועים בזמן אמת.

טיפול בניצולי שואה
* העובדת הסוציאלית פועלת למיצוי זכויות מטופלים בנושא ומערבת ,במידת הצורך ,גורמי קהילה שונים.

עבודת הצוות הרב מקצועי
* שיתופי הפעולה בצוות הרב מקצועי ,מקצועיים מאוד ,העברת המידע מתבצעת באמצעות תמסורות במחשב.
* ישיבות הצוות הרב מקצועי מתקיימות בתדירות הנידרשת עפ"י הנוהל.
* העובדת הסוציאלית משתתפת באופן קבוע בישיבות צוות שונות.

הבטחת תנאים לעבודת העובד/ת הסוציאלי/ת
* קיימת התייחסות להערות מבקרה קודמת.

ניהול מידע ומעקב  -רשומת מטופל
* העובדת הסוציאלית מתעדת באמצעות המחשב את הקבלות הסוציאליות .התיעודים משקפים באופן מקצועי את
מצב המטופל ,קשרי המשפחה וסיבת הגעתו למוסד.
* תיעוד הרשומות השוטפות רציפות ומשקפות את מצב המטופל בזמן אמת.

ניהול מידע ומעקב  -תיק אפוטרופסות
* קיים ריכוז מינויי אפוטרופסות תקפים .קיימת רשימה שמית של מטופלים עם אפוטרופסות והאפוטרופסים.

שביעות רצון משפחות
* בשיחה עם בני משפחה ,הביעו שביעות רצון מהטיפול הניתן במחלקה ומעבודתה של העובדת הסוציאלית.

תחומים הטעונים תיקון ושיפור:
תצפית חדרים ושטחים ציבוריים
* ביום הבקרה חדרי המטופלם היו קרים ,השהות בהם היתה לא נעימה בסמוך לחזרת המטופלים לחדריהם
למנוחת הצהריים .יש לקיים חשיבה על תכנון חימום החדרים כך שיהיו בטמפרטורה מתאימה עת חוזרים
המטופלים לחדריהם.
* האווירה במהלך ארוחת הצהריים היתה לא רגועה ,מספר מטופלים צעקו .יש לקיים חשיבה על מנת לשוות
לארוחת הצהריים אווירה נעימה המאפשרת אכילה באווירה טובה.
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פעילות העו"ס בתחום הקבוצתי והקהילתי
* יש להמשיך ולנסות למצוא בסיס למכנה משותף לקבוצות ומפגשי משפחות.

פעילות העו"ס בנושא "חוק זכויות החולה"
* יש לקיים הדרכות בנושאים הקשורים לתחום העבודה הסוציאלית וזכויות מטופלים לצוות הרב מקצועי.

פעילות העו"ס בתחום זקנים נפגעי התעמרות
* מומלץ לתעד את הדיון כל מקרה לגופו ,ולקיים מעקב על יישום ההמלצות והפקת הלקחים.
* יש לשפר את קיומן של ההדרכות וההטמעה של הנוהל למניעת התעמרות לצוות הרב מקצועי.

עבודת הצוות הרב מקצועי
* יש להקפיד על תיעוד תוכנית טיפול ומעקב על יישומם .בבדיקת תיקים נמצא כי תוכניות הטיפול והמעקב על
יישומם אינם קיימים.

הבטחת תנאים לעבודת העובד/ת הסוציאלי/ת
* יש לעודד ולאפשר לעובדת הסוציאלית לצאת לימי עיון והשתלמויות בתחום הגריאטריה.
* על העובדת הסוציאלית לפעול להטמעת הנהלים ולהכרותם בזמן אמת.

הערות לסיכום:
העובדת הסוציאלית מעורה ופעילה מאוד לשיפור איכות חיי המטופלים ולרווחתם.
קיימים תהליכי עבודה מקצועיים ומסודרים.
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93%

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:
המחלקה במצב פיזי טוב .המטבח המרכזי דורש שדרוג ושיפוץ.

החוזקים בעבודת הבריאות הסביבה:
מערכות אספקת מים קרים וחמים  -אספקת מיי שתיה
* סריקת מתכות במים  :תקינה,בתדירות נכונה  -מיום 28.09.14
* תקינות וחיטוי מאגר מים  :תקין ,נקי מחוטא ומדווח  -מיום .28.07.14

מערכות אספקת מים קרים וחמים  -מים חמים ומקלחות
* מצב דוודי מים חמים ואוגרי מים חמים תקינים ,מנוקים ומחוטאים ,עוברים טיפול שנתי וכוללים מדי טמפרטורה,
ברזי ניקוז ומדבקות ,לפי ההנחיות  :תקינים ומטופלים לפי ההנחיות  -מיום .4.01.15
* טמפרטורת מים במערכת אספקת מים חמים )עד הברזים( .נדרש  60 - 55מעלות צלסיוס .יעילות סחרור מים
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חמים  :תקין ולפי ההנחיות  56 -מ''צ

מערכות סילוק שפכים
* מתקני טיפול שפכים ,כולל מפרידי שומן פעילים והשומן מפונה לאתר מאושר ונמנעת הזרמת מזהמים למערכת
סילוק שפכים  :יש מפרידים ופינוי תקין  -מיום 14.05.14

איסוף פסולת ופינויה
* פינוי פסולת זיהומית .מבוצע כדין ע"י קבלן מורשה  :מתבצע במלואו לפי הדרישות  -מיום  .31.12.14יש להציג
את האישור האחרון של שנת .2015

בטיחות ומפגעי בטיחות
* אישור כיבוי אש תקף מרשות לכבאות  :תקף במלואו והוצג  -אישור בתוקף עד ליום 1.03.2015
* מערכת החשמל נבדקה ע"י חשמלאי מוסמך והאישור תקף  :בוצע והוצג אשור תקף  -מיום .26.01.15
* קיימת מדבקה תקפה המאשרת ביקורת מעליות  :קיים ותקף  -עד ליום 9.03.2015

הדברה
* ביצוע מתועד של הדברה בהיתר מתוקף ובתדירות דרושה  :בוצע במלואו לפי הדרישות  -יש להגיש יומן הדברה.

מטבחון עזר  -מטבח חלוקה
* התאמה ותקינות אוורור ותאורה  :תקינים ומתאימים  -יש להגיש נספח אוורור.

הכנת המזון ובישול  -קבלת מזון במוסד ומחסן מזון
* תקינות המצב הפיזי של מחסן/י המזון .יובש ואוורור : .תקין  -אין לאחסן חפצים על הרצפה.

תחומים הטעונים תיקון ושיפור:
מערכות אספקת מים קרים וחמים  -מים חמים ומקלחות
* טמפרטורת מים בברזים מתאימה לבטיחות המשתמשים  :לא תקין  47.5 -מ''צ ,אין ברזי וויסות.

מערכות אספקת מים קרים וחמים  -מניעת מחלת הלגיונרים )ליגיונלה(
* כל ההנחיות למניעת מחלת הליגיונלה מתבצעות ,כולל מילוי טפסי תחזוקה  :ביצוע חלקי גבוה  -תוצאות בדיקת
לגיונלה מיום .14.09.14

איסוף פסולת ופינויה
* איסוף וסילוק פסולת רגילה נעשה בשקית למתקן מוסדר  :מתבצע בחלקו )כפי שמפורט(  -אזור פסולת רגילה
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ליד המטבח המרכזי לא תקין.

אספקת מזון למחלקות וחלוקתו  -קבלת המזון במחלקה
* אחראי קבלת מזון במחלקה קיים ,מבקר את איכות המזון והטמפרטורה בקבלה ומתעד  :תקין בחלקו  -יש לדאוג
לרשום טמפרטורות מזון של כל הארוחות -בוקר ,צהריים וערב במחלקה לפני החלוקה.

מטבחון עזר  -מטבח חלוקה
* מצב פיזי וטמפרטורה של מקררים ואחסון מזון  :תקין ומתאים חלקית  -יש לרשום טמפרטורת מזון במקרר של
מחלקה.

הכנת המזון ובישול  -נתונים כלליים על מערך הכנת מזון ובישול
* הדרכת העובדים  :לא קיימת  -טרם קיבלנו רישום הדרכות.

הכנת המזון ובישול  -עובדי מטבח/מבשלים
* העובדים מצוידים בבגדי עבודה כיסויי ראש ומקפידים על היגיינה אישית  :קיים בחלקו  -לחלק מהעובדים אין
כיסוי ראש.

תחומים שלא נבדקו/לא רלוונטי:
איסוף פסולת ופינויה
* איסוף ופינוי פסולת מסוכנת :א'-איסוף במיכל מותאם .ב'-סילוק ע"י קבלן מורשה לרמת חובב  :לא
רלבנטי/לא נבדק
מערכות קירור וחימום אויר
* מערכת קירור אויר תקינה ונקייה .הטמפרטורה בחדרים ובשטחים ציבוריים לפי ההנחיות  :לא נבדק
הערות לסיכום:
 .1יש להגיש נוהל עבודה במטבח המרכזי .
 .2יש לשמור על כללי עבודה במטבח המרכזי .בעת הביקורת נמצאו ליקויים חמורים
ביותר ,כגון :הקפאה חוזרת של דגים וללא סימון )תאריך( ,החזקה מוצרים
מוגמרים בחדר הקפאה גולמי ,שימוש במקרר ההפשרה לאחסון מוצרים בתהליך ,ביצים
שבורות ובאריזה מקורית )קרטון(.
 .3יש להגיש נספח אוורור למטבחונים במחלקות.
 .4יש לרשום טמפרטורות מזון של כל הארוחות :בוקר ,צהריים וערב במחלקה לפני
החלוקה.
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94%

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
-

תיאור כללי:
יש חדר תרופות במוסד.

כוח אדם:
מועסקת רוקחת עם אישור מהרוקח המחוזי .היקף המשרה מתאים לדרישות.

החוזקים בעבודת הרוקחות:
פעילות הרוקח/ת במוסד
* השתתפות בהשתלמויות מקצועיות בתחום הפרמקותרפיה )ובגריאטריה בפרט( במהלך החמש שנים האחרונות :
בשנתיים אחרונות  -קורס פרמקותרפיה בגריאטריה  .2014משתתפת כעת בקורס ייעוץ תרופתי.

חדר שירותי רוקחות במוסד
* החדר מצויד במתקני עזר לרוקח )מחשב ,כספת ,טלפון(  :כן  -מומלץ להתקין עמדת מחשב לרוקחת.

שירות רוקחות מוסדיים  -אחסון וסידור תרופות ותוקפן
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* תוקף התרופות בטווח התאריך  :כן  -נמצאה יחידה אחת של טיפות אוזניים  CERUMENבפג תוקף.11.2014 .

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'  :לכל תיקי החולים  -יש להתייחס לכל הסעיפים של יומן
ההתערבות.

תחומים הטעונים תיקון ושיפור:
שירות רוקחות מוסדיים  -אחסון וסידור תרופות ותוקפן
* טמפ' בטווח הנדרש ומבוצע מעקב יומי  :באופן חלקי  -יש לבדוק את הטמפ' בחדר שלוש פעמים ביום .נוהל
.126

שירותי רוקחות מוסדיים  -ספרות מקצועית ומסמכים ישימים
* ספרות מקצועית עדכנית  :באופן חלקי  -מדיק עדכני יש .אין מרטינדל או מיקרומדקס.

אחסון תרופות בקרור במחלקות אשפוז
* הטמפ' בטווח הנדרש ומבוצע מעקב מתועד  :באופן חלקי  -הבדיקה נעשית רק פעם ביום .יש לפעול לפי נוהל
.126

מתן תרופות במחלקות אשפוז
* הרוקח איתר אינטראקציות משמעותיות ודיווח לרופא  :לא

הערות לסיכום:
 .1יש להבטיח שמירה על טמפרטורה תקינה במקרר התרופות .יש להתקין מערכת
ניטור שבודקת את הטמפרטורה כל  15דקות ,ולפרוק את הניתונים כל יום .יש
לפעול לפי נוהל תנאי אחסון והובלה של תכשירים .מספר .126
 .2תחום הרוקחות מנוהל היטב ,העבודה נעשית לפי הנהלים והכללים.
 .3יש להתייחס להערות בגוף הדוח.
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נספח ג'
תקן מול מצבה  -כוח אדם מקצועי  -רפואה סיעוד ומקצועות הבריאות
ל 36 -מיטות ברישוי ול 35-מיטות בפועל

רופא/ה
אח/ות
אח/ות מעשי/ת
אח/ות מוסמכ/ת
כח עזר
עובד/ת סוציאלי/ת
פיזיותרפיסט/ית
מרפא/ה בעיסוק
מדריכ/ת תעסוקה
דיאטנ/ית
רוקח/ת
קלינאי/ת תקשורת

3

1
1
1
10

תקן כוח אדם
נדרש מינימלי
ברוטו

כוח אדם בפועל
ברוטו

פער

פער באחוזים

0.50
5.43
0.00
5.43
11.80
0.36
0.50
7.20
0.50
7.20
3.10
4.00

0.95
6.86
4.12
2.73
14.49
0.56
0.56
11.00
0.61
7.70
3.41
11.00

0.45
1.43

90.84
26.39

-2.69
2.69
0.20
0.06
3.80
0.11
0.50
0.31
7.00

-49.56
22.83
56.69
12.75
52.77
22.37
6.94
10.00
175.00

 1חישוב התקן הוא בשעות שבועיות ולא באחוזי משרה .למקצועות,רוקח/ת,מרפא/ה בעיסוק,דיאטנ/ית,קלינאי/ת
תקשורת.
 3אחיות = מעשיות  +מוסמכות.
 10שעות יעוץ ותקינה לחודש.
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נספח ג'
תקן מול מצבה  -כוח אדם מנהלי ומשקי
ל 36 -מיטות ברישוי ול 35-מיטות בפועל

מנהל/ת
אדמיניסטרטיבי
אב בית/מנהל משק
עובד/ת אחזקה
מחסנאי
טבח/ית ראשי/ת
עובד/ת מטבח
עובד/ת ניקיון
משגיח כשרות
חצרן/גנן
מזכירה

6
6

תקן כוח אדם
נדרש מינימלי
ברוטו

כוח אדם בפועל
ברוטו

פער

פער באחוזים

0.33

1.00

0.67

203.03

0.33
0.25
0.25
0.33
1.00
1.50
0.17
0.09
0.33

2.50
1.50
0.50
0.00
0.00
9.50
0.75
0.50
1.00

2.17
1.25
0.25
-0.33
-1.00
8.00
0.58
0.41
0.67

657.57
500.00
100.00
-100.00
-100.00
533.33
341.17
455.55
203.03

 6ספק מזון חיצוני שמבשל במטבח המוסד  -מלא.
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נספח ד '
רמת איכות הטיפול
מתאריך 09.12.2013:
66.50

0.00:
ניקוד אחרון לפי בקרה אחרונה
ניקוד מותאם אחרון לפי בקרה אחרונה :
:לא
שיוך לפרוגרמה חדשה
זמן הרישוי טרם הבקרה הנוכחית  24:חודשים תאריך סיום הרשיון 01.02.2016 :
התאמת המחלקה לתשושי נפש לתנאי המכרז:לא רלוונטי
תאריך הבקרה 11.02.2015 :
התאמת המחלקה לתשושי נפש לתנאי המכרז לפי הבקרה הנוכחית  :לא רלוונטי

ניקוד

אמות מידה לרמת איכות הטיפול
סכום ציוני הבקרה

23.00

בריאות הסביבה

3.00

שיעור אחיות עם קורס על בסיסי בגריאטריה

3.00

שיעור אחיות עם תואר אקדמי

2.00

קורסים\עדכון ידע לצוות

4.00

חת"ש צוות בין  8-24שעות שנתיות

0.00

חת"ש צוות מעל  24שעות שנתיות

2.00

מומחיות רופא הבית

0.00

יועצים

4.00

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

0.00

רישום ע"פ נוהל IV

0.00

רישום ע"פ נוהל  + IVנוכחות אחות מוסמכת בכל משמרת

0.00

רשומה רפואית ממוחשבת לכל המקצועות

0.00

תקשורת רפואית ממוחשבת לכל המקצועות

0.00

סה"כ )ללא משך רישוי(

45.00

עמוד  33מתוך 33
רח' יפו  ,86ירושלים ת.ד.
טלפון 02-5314803 :פקס 02-5314804 :דוא"לYUDITH.NEHEMIA@LBJR.HEALTH.GOV.IL :

