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דו"ח בקרה מיום 06.01.2016
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

תאריך08.02.2016 :

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

סימוכין500038905 :

ד"ר נכבד/ה,
הנדון :סיכום הבקרה ב"בית אבות ע"ש רוכלין ק .מנחם" מיום 06.01.2016
מצ"ב דו"ח הבקרה שנערכה במוסדכם ,ביום .06.01.2016
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 ,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,
ד"ר בראושטיין איזבלה
גריאטר מחוז ירושלים
העתקים:
מר משה בר-סימן טוב 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 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 חן זמיר שטיין ,רופאה מחוזית ,לשכת בריאות ירושלים מחוז ירושלים.
ד"ר איזבלה בראונשטיין ,גריאטרית מחוזית ,לשכת בריאות ירושלים מחוז ירושלים.
גב' צפי הלל-דיאמנט ,ממונה על יישום הסטנדרטים בגריאטריה ,אגף גריאטריה ,ירושלים.
מר יוחנן סמואל ,מרכז בכיר לנתוני בקרה ואיכות בגריאטריה ,אגף גריאטריה ,ירושלים.
גב' אתי מרקוביץ ,ממונה תאום ארגון ובקרה ,אגף גריאטריה ,תל-אביב.
גב' אביגייל וייס ,מפקחת ארצית על המעונות ,משרד הרווחה.
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דו"ח הבקרה
תאריך08.02.2016 :
בית אבות ע"ש רוכלין ק .מנחם ) ( 23681
דהומי  16ירושלים
תאריך הבקרה06.01.2016 :
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.1

בתאריך  06.01.2016נערכה בקרה לפני חידוש רישוי ,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
* 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 ענת סופר ,מרכז/ת תחום בקרה.

כללי:
בית האבות ע"ש רוכלין הינו מוסד משולב ובו מחלקת עצמאים ,מחלקת תשושים
ברישיון משרד הרווחה ,מרכז יום לקשישים עבור תושבי השכונה ומחלקה סיעודית
שברשיון משרד הבריאות .המחלקה הסיעודית הותאמה לדרישת הפרוגרמה לשנת ,2016
יש איזור ממוגן.
המחלקה מאוד מרווחת ,מוארת ,אסטטית ,חמה ומקרינה אווירה ביתית.
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
35
36

מס'
סיעודיים
34
34

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:
 18מטופלים במימון משרד הבריאות.
 17מטופלים במימון פרטי.
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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.10.03.2016 :

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

נקודות נוספות לציון:
הבקרה התקיימה כבקרת פתע לקראת חידוש רשיון.
הבקרה בתחום בריאות הסביבה בוצעה במועד אחר.
יש לציין כי עובדי השרות במוסד :עובד תחזוקה ,מנהל משק בית ,עובד ניקיון,
מחסנאי וחצרן ,נותנים שרות לכל הבית.
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
X

ריפוי בעיסוק
עבודה סוציאלית

)(4
טוב
80-86

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

X

בריאות הסביבה

X

רוקחות

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.

* 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
-

החוזקים בעבודת הרפואה:
כללי
* ניכר כי ישנו דגש ראוי לנושאים גריאטריים.
* במוסד יש קלינאית תקשורת.
* במוסד יש יועצת פסיכיאטרית.
* רופאת הבית מנוסה בתחום ומכירה היטב את המטופלים.
* המנהלת הרפואית מומחית בגריאטריה.

תחומים הטעונים תיקון ושיפור:
כללי
* התחייסות להערות קודמות חלקית בלבד.
* רופאת הבית ללא התמחות בתחום.
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עבודת המנהל הרפואי
* אמצעים לעדכון ידע בתחום הפנימית והגריאטריה  :חלקי

פעילות צוות רב מקצועי במחלקה
* סיכום ישיבת הצוות ותכניות טיפול רב מקצועית ,התייחסות לישיבה קודמת  :חלקי

רפואה מונעת ורפואה פליאטיבית
* מוודא מתן חיסונים קבועים ותקופתיים לצוות המטפל )חדש וותיק( ונותן לצוות הסברים  :לא קיים
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85%

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:
הבקרה הנוכחית התקיימה כבקרת פתע לפני חידוש רישיון .המחלקה אחרי שיפוצים
ומותאמת לפרוגרמה ל.2016 -
מחלקה אסטטית מאוד ,מרווחת ,מוארת ,בשלבי ניקיון של סידורי הבוקר.
הטמפרטורה נעימה וניתנת להתאמה גם באופן ידני בכל החדרים.
קיימת יציאה לגינה לטובת המטופלים ומשפחותיהם ,מה שתורם לשיפור איכות
החיים.
בחדרים קיימים חפצים פרטיים ותמונות אישיות ,האווירה ביתית וחמה.
כל המטופלים נצפו לבושים בביגוד אישי ,נקי ומותאם לעונה.
קיים קשר טוב בין צוות העובדים לבין משפחות המטופלים ולדברי אח אחראי ,הקשר
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הזה נשמר גם אחרי פטירת יקיריהם.

כוח אדם:
האחות הראשית ,הינה אחות מוסמכת בעלת תואר שני ובוגרת קורס על בסיסי
בגריאטריה .המחלקה הסיעודית משמשת כשדה קליני לאחיות בקורס גנרי וגם לתארים
אקדמיים מתקדמים .האחות רהאשית מייעצת ופותרת בעיות בשיתוף עם אח אחראי
מחלקה ,כמו כן משתפת פעולה ומרכזת בצוות הרב מקצועי הבכיר.
אח אחראי מחלקה משמש גם כסגן מנהל המוסד ,הינו אח מוסמך בעל תואר שני במנהל
ציבור וקורס למניעת זיהומים.
שני אנשי מקצוע אלו ,יחד עם צוות ההנהלה הבכיר משקיעים רבות ברמה האישית
וברמה מקצועית לקידום איכות הטיפול והחיים של המטופלים.
צוות המחלקה וותיק ,יציב ובעל ניסיון.
תקני אחיות ומטפלים על פי התקינה הנדרשת.

החוזקים בעבודת הטיפול סיעודי:
כללי
* נעשתה עבודת צוות יסודית תוך התייחסות להערות מהבקרה הקודמת.

כוח אדם
* האח/ות הראשי/ת בעלת ידע וניסיון מקצועי בתחום גריאטריה.
* קיים צוות יציב ותחלופת הצוות נמוכה.
* האחות הראשית עוסקת בהדרכות לצוות המחלקה הסיעודית ,מחלקות עצמאים וגם לסטודנטים לסיעוד ,הן
במסגרת לימודים גנריים והן בלימודים אקדמיים גבוהים.

תקשורת
* קיימת תקשורת טובה מאוד בין אנשי הצוות הרב מקצועי ,אשר תורמת רבות לאיכות הטיפול הגבוהה.

עדכון מקצועי
* קיימים נאמני נושא ברמה מחלקתית וברמה מוסדית.

הדרכה והערכת הצוות
* קיימים תהליכי בקרה פנימיים תקופתיים הנעשים באופן שיטתי ומובנה.

מניעת זיהומים
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* במחלקה נמצא ציוד למניעת העברת זיהומים .הצוות הסיעודי מכיר את הנהלים ופועל על פיהם.
* קיים תכשיר לחיתוי ידיים בכל חדר ועל עגלת הטיפול ,עם משאבת לחיצה תקינה.

זכויות החולה
* מתקיימת פעילות חברתית מחוץ למוסד אשר תורמת לשיפור איכות חיי המטופלים.
* במוסד מתקיימים פרויקטים רבים לשיפור איכות החיים של המטופלים ולהעצמתם ,נוצרו קשרים ייחודיים עם
תלמידי בתי ספר כולל מבי"ס לחינוך מיוחד ,נרכשו מחשבים לשימוש הקשישים; כתיבה וקשר אינטרנטי עם בני
משפחה וחברים.

תחומים הטעונים תיקון ושיפור:
כוח אדם
* לפי בדיקת סידור עבודה נמצא שאחיות ומטפלים עובדים משמרות כפולות-בוקר\ערב וערב\לילה סה"כ עד 16
שעות עבודה ברצף ,הדבר עלול לסכן את בטיחות המטופל ובריאות העובד.
* סידור העבודה של האחיות הוא מוסדי ובנוי עבור שלוש מחלקות :סיעודית ,תשושים ועצמאים .יש להפריד את
סידור העבודה למחלקה סיעודית כיחידה נפרדת.

תכנית טיפול בקבלה לאשפוז
* יש להקפיד על בניית תכנית טיפול ראשונית תוך  72שעות מיום הקבלה למוסד.
* בתוכנית הטיפול יש להתייחס להיבטים הקשורים לבעיות התנהגות ותקשורת בחולים הרלוונטים

מעקב סיעודי
* תיעוד המעקב הסיעודי לוקה בחסר.
* מעקב אחר הבעיות שזוהו והמשך טיפולן לוקה בחסר.
* אצל מטופל במצב יציב יש להקפיד על תיעוד תקופתי ברישומים לפחות אחת לשבוע כנדרש על פי הנוהל.

תרופות
* ברשומות הסעודיות ,יש להקפיד על חתימת אחות ברורה כנדרש בנוהל.
* הרופאה מעבירה הוראות חדשות לצוות הסיעודי בעל פה ולא בכתב ,יש להקפיד על קבלת פקודות חדשות לפי
נוהל משרד הבריאות .2.3.4

הזנה והאכלה
* יש לערוך אומדן תזונתי לכל מטופל עם ירידה בתאבון ו/או במשקל.

הפרשות
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* יש לבנות תוכנית לשימור שליטה על סוגרים לחולים הרלוונטיים מעבר ללקיחתם בצורה יזומה לשירותים.
* חסרה פעילות מערכתית בנושא שימור שליטה על סוגרים.

שמירת שלמות העור
* יש לבצע אומדן מובנה לקביעת רמת סיכון להתפתחות פצעי לחץ.
* יש להקפיד על מעקב ורישום אחר כל סוג פצע כולל פצע ניתוחי וכיבים על רקע ווסקולרי.

תנועתיות ותנוחה
* יש לתעד על גבי טופס מובנה ביצוע שינויי תנוחה.
* בבדיקת מספר תיקים של מטופלים עם הגבלה פיזית ,לא נמצא דיון בישיבת צוות רב מקצועי על צורך וסוג
ההגבלה ,יש חשיבות רבה לדיון בישיבה רב מקצועית על הגבלות פיזיות ,יש להקפיד עד דיונים אלו.

עדכון מקצועי
* תוכניות החת"ש צריכות לתת מענה לצורכי ההכשרה הייחודיים של הצוותים תוך דגש על סוגיות בתחום
גריאטריה.
* יש לרענן את הנהלים הפנימיים ,להתאימם לנהלים החדשים המפורסמים ע"י אגף גריאטריה ולהטמיעם בקרב
הצוותים השונים.
* בבדיקת נהלים לא נמצאו חתימות אחיות על קריאת הנהלים ,יש לרענן את כל הנהלים פעם בשנה עם כל הצוות
הסיעודי.

טיפול בכאב
* אין התייחסות לנושא כאב בקבלת המטופל.
* יש להקפיד ולהשתמש בכלי אומדן כאב התואם את מצבו התקשורתי של המטופל.
* יש לערוך אומדן כאב בתדירות המותאמת למצבם של מטופלים הסובלים מכאב.
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96%

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  -תצפיתהתנהלות הטיפול התזונתי למטופל חדש  -תיעוד ברשומה התזונתית
התנהלות הטיפול התזונתי למטופל במצב תזונתי לא תקין  -תיעוד ומעקב
יישום והלימה
-

תיאור כללי:
במוסד מטבח ובו קבלן מבשל ,לאחרונה החלו לעבוד עם קבלן חדש.

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

החוזקים בעבודת התזונה:
כללי
* ישנה התייחסות של הדיאטנית להערות מבקרה קודמת.
* הדיאטנית מבצעת הדרכות לצוותים ,לאחרונה הדריכה בנושא חלוקת אוכל .כמו כן נעשה פרויקט בליעה בשיתוף
קלינאית תקשורת.
* הדיאטנית השתתפה ביום העיון בגריאטריה של המחלקה לגריאטריה במשרד הבריאות.

איכות ובטיחות המזון
* הדיאטנית מקדמת את מערך המזון במוסד.
* הדיאטנית יחד עם קבלן המטבח החדש עובדים על בניית תפריט מחזורי ומותאם למחלקה.
* נבנו נהלים פנימיים בתחום המזון וחלוקת האוכל.

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

תחומים הטעונים תיקון ושיפור:
כללי
* נמצאו תוספי תזונה במטבח ,תכשירי מזון רפואי אסור שיהיו במטחון המחלקה ,אלא בעמדת אחות או עגלת
תרופות.

איכות ובטיחות המזון
* בתצפית נמצא בשר טחון המכיל חלבון צמחי ,יש להקפיד על בשר טחוןללא תוספות..

רשומות מחלקתיות
* יש להקפיד על רישום תאריך בטפסים השונים )גם אלו המצויים במטבחון ,מעקב צריכת מזון וכד'(.

הערות לסיכום:
הדיאטנית מעורה במתרחש בבית .ניכרת עבודה מקצועית ,תוך שיתופי פעולה רב
מקצועיים.
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94%

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 האבות מחלקה סיעודית אחת ,מחלקה של תשושים ,עצמאים ומרכז יום.

כוח אדם:
במחלקה עובדת פיזיותרפיסטית ותיקה בימים שני ,רביעי וחמישי בסך כולל של 20
שעות שבועיות.
בנוסף יש שני עובדי כוח עזר לפיזיותרפיה ,העובדים בשעות חופפות לשעות
הפיזיותרפיסטית.

החוזקים בעבודת הפיזיותרפיה:
ארגון השרות
* פריסת השרות השבועית יעילה.
* קיים רישום מרוכז של הטיפולים הניתנים מידי יום.
* מתבצעות פעילויות מיוחדות לקידום איכות הטיפול.

אבחון פיזיקלי
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* האבחון הפיזיקלי הראשוני מתבצע תוך  5ימים מקבלת המטופל.

טיפול פרטני
* היקף המטופלים פרטני במחלקה הסיעודית אופטימלי.

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

מעקב פיזיקאלי ותיעוד הערכה תקופתית
* רישום המעקב מתבצע בתדירות הנדרשת.
* המעקב משקף את מצבו העדכני של המטופל.
* המעקב משקף את יישום תוכנית הטיפול ותוצאותיו.

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

הדרכה ,השתלמות ותקשורת בין צוותית
* מתקיימת הדרכה פרטנית לעובד חדש.
* נמצא תיעוד לקיומה של הדרכה מובנית לכל הצוות.
* הדרכת עובד חדש מתועדת ומאושרת בחתימתו על גבי טופס ייעודי.
* הפיזיותרפיסטית משתתפת בישיבות צוות רב מקצועי.
* מתקיימת רשימת הליכה חתומה בפועל.

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

ציוד ואביזרי עזר לניידות
* הונהג שימוש במנופים להעברת מטופלים.

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

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

טכנולוגיה לישיבה וניידות
* להמשיך ולהתאים את האביזרים הנילווים בכסאות הגלגלים.
* בבית החולים חלק מכסאות הגלגלים מושאלים מיד שרה.

הדרכה ,השתלמות ותקשורת בין צוותית
* יש להקפיד על קשר רציף ומתועד בין הפיזיותרפיסטית ובין אנשי הצוות הרב מקצועי.

הערות לסיכום:
שרות הפיזיותרפיה ניתן ברמה מקצועית גבוהה.
מומלץ להמשיך ולאפשר לפיזיותרפיסטית לצאת לקורסים והשתלמויות בגריאטריה.
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88%

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  -במוסד  2מרפאות בעיסוק .מנהלת השירות בעלת תואר שני בבריאות
הציבור ,ותיקה מאד מבחינה מקצועית ועובדת כ 28-שנים במוסד .המרפאה בעיסוק
הנוספת קיבלה את רשיון העבודה בספטמבר  2015והחלה לעבוד במוסד בחודש
האחרון .סה"כ  15ש"ש.
תעסוקה  -במוסד מדריכת תעסוקה חדשה ,שהחלה לעבוד לפני כחודשיים ,ללא נסיון
קודם בעבודה ,עובדת  6ימים בשבוע בשעות הבוקר או אחה"צ ,סה"כ .22.5

החוזקים בעבודת הריפוי בעיסוק:
הערכה בקבלת מטופל  -קבלת מטופל חדש ע"י מרפא/ה בעיסוק
* ההערכות שמתבצעות ,מתבצעות כנדרש .כולל אבחון מוטורי וסנסורי ,אבחון קוגניטיבי והערכת .ADL
* תחום הריפוי בעיסוק ממוחשב בתוכנת "פרדיגמה" וכל הדיווחים מתבצעים במחשב .גם התקשורת בין אנשי
הצוות ממוחשבת.

הערכת מעקב בקבלת מטופל
* בתיקים שנבדקו ,נמצא שקיים עדכון של מטרות ההתערבות ותוכנית הטיפול בהערכות המעקב התקופתיות,
כנדרש בנהלים.
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ישום תכנית הטיפול
* ההתערבות הטיפולית בריפוי בעיסוק כוללת טיפולים פרטניים קצרי מועד ומספר טיפולים ארוכי טווח ,בעיקר
קוגניטיביים ,תצפיות אכילה והתאמת סדים לפי הצורך .קיים תיעוד כנדרש.

פעילות בתעסוקה
* הפעילות בתעסוקה מתקיימת ע"י מדריכת התעסוקה  5בקרים בשבוע ופעם בשבוע בשעות אחה"צ .הפעילות
כוללת הפעלה פרטנית וקבוצתית כמו :תפילה ,אקטואליה ,התעמלות ,קבוצת נושא ,יצירה ,ארומתרפיה ,אפיה,
קבלת שבת ועוד.
* בימי שלישי בבוקר מתקיימת ההפעלה ע"י נוער מתנדב .פעמיים בשבוע מתקיימת פעילות "קהילה צומחת".
* במקום פועלים מספר מפעילים חיצוניים ,כמו :טיפול באמצעות בע"ח ,גינון טיפולי ומוזיקה.
* במסגרת התעסוקה משובצים סטודנטים לחונכות אישית ומתנדבים רבים מגיעים לסייע ,גם במסגרת "בנק הזמן"
השכונתי.

תנאים פיזיים וסביבה
* קיים חדר רפוי בעיסוק 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.
* 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 והתאמת סדים.
* קיים ציוד מגוון ומותאם להפעלה פרטנית וקבוצתית בתעסוקה .חלק מהציוד יוצר במקום ,ע"י מדריכת התעסוקה
היוצאת ,בהדרכת המרפאה בעיסוק.

הדרכה ותקשורת
* מנהל/ת שירות הריפוי בעיסוק והתעסוקה מקיימת ישיבות צוות עם מדריכות התעסוקה לפחות אחת לחודש
כנדרש בנהלים .קיים דיווח כנדרש.
* המרפא/ה בעיסוק משתתפ/ת באופן קבוע בישיבות הצוות הרב מקצועי .עדות לכך קיימת ברישומים.
* שירות הריפוי בעיסוק שותף לתוכנית ההדרכה התוך מוסדית .בשנת  2015העבירה המרפאה בעיסוק מספר
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הדרכות בנושאי הושבה נכונה ותפקוד .ADL

העשרה ונהלים
* המרפא/ה בעיסוק השתתפ/ה בקורסים מקצועיים בתחום הגריאטריה ,בימי עיון ובהשתלמויות.
* מדריכת התעסוקה החדשה השתתפה ביום עיון שערך משרד הבריאות.
* המרפאה בעיסוק החלה בפרויקט עידוד אכילה עצמאית ,בשיתוף הדיאטנית וצוות הסיעוד.

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.
* יש להקפיד על ביצוע הערכה ראשונית בריפוי בעיסוק בפרק הזמן הנדרש ,עפ"י הנהלים ,לכלל המטופלים.

הערכת מעקב בקבלת מטופל
* נמצא שלא כל המעקבים התקופתיים מתבצעים בתדירות ,הנדרשת עפ"י הנהלים.

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 אינה נוכחת.

הכרת מטופל חדש ע"י מדריכ/ת תעסוקה
* מדריכת התעסוקה מקיימת הליך היכרות עם מטופלים חדשים ,אולם התיעוד אינו כולל את כל הפרטים הנדרשים
על פי הנהלים.

פעילות בתעסוקה
* למלא את תוכנית הפעילות בתעסוקה ,כנדרש.
* לא נמצא טופס תכנון קבוצת נושא.

הדרכה ותקשורת
* לא נמצא תיעוד ההדרכה שניתנה ע"י המרפאה בעיסוק למרפאה בעיסוק החדשה ולמדריכת התעסוקה החדשה.
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94%

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:
המחלקה הסיעודית בבי"א "רוכלין" הינה חלק ממוסד סיעודי הכולל מחלקת תשושים,
מחלקת עצמאים ומרכז יום לחולים סיעודיים.
המחלקה הסיעודית מאופיינת בפרוייקטים רבים לרווחת המטופלים ,קיימים שיתופי
פעולה עם הקהילה בשכונה.

כוח אדם:
ישנה עו"ס אחת במחלקה הסיעודית העובדת בהיקף משרה של  20%בפריסת ימים א-ה
בשעות הבוקר ואחר הצהריים .העו"ס בעלת וותק מקצועי של  10שנים וותק מוסדי
של  5שנים.
בבית האבות ישנן עו"סיות נוספות ושיתופי הפעולה עימן מקצועיים.
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החוזקים בעבודת העבודה סוציאלית:
קבלת מטופל והסתגלות
* העו"ס שותפה בקבלת המטופל למחלקה .במרבית המקרים צוות המוסד יוצא לראות את המטופל טרם קבלתו
למחלקה ומוודאים התאמתו.

פעילות מקצועית של העובד הסוציאלי
* העו"ס מעורבת באופן מקצועי בכל פעילות הנדרשת לרווחת המטופל ובני משפחתו.

שביעות רצון המטופל
* בשיחה עם מטופלים ,הביעו שביעות רצון רבה מהיחס הניתן במחלקה ומהטיפול האישי.

תצפית חדרים ושטחים ציבוריים
* חדרי המטופלים מותאמים לצרכיהם .החדרים בעלי אופי ביתי חם ומכבד.
* האכלת המטופלים מתבצעת באופן סבלני ומכבד.

פעילות העו"ס בתחום הקבוצתי והקהילתי
* העו"ס מקיימת קבוצה לדוברי רוסית .קיים תיעוד.
* ישנה פעילות התנדבותית במחלקה הסיעודית ,הן על בסיס קבוע והן באופן חד פעמי .העו"ס שותפה ומלווה את
המתנדבים.

פעילות העו"ס בנושא "חוק זכויות החולה"
* העו"ס מקדמת את נושא יפוי הכח למטופלים צלולים לפי חוק זכויות החולה סעיף 16
* העו"ס יוזמת ומקדמת הערכות נזקקות לאפוטרופסות בהתאם למצבו הקוגנטיבי של המטופל.

פעילות העו"ס בתחום זקנים נפגעי התעמרות
* העו"ס פועלת להעלאת המודעות לנושא מניעת ההתעמרות במסגרת הדרכות שונות לצוותים.
* פעילות הוועדה המוסדית במסגרת דיונים פרטניים נעשית באופן מקצועי ,תוך התייחסות מקצועית להסקת
מסקנות והפקת לקחים.

טיפול בניצולי שואה
* העו"ס פועלת למיצוי זכויות המטופלים בנושא זה.

עבודת הצוות הרב מקצועי
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* קיימים שיתופי פעולה מקצועיים בצוות הרב מקצועי.
* ישיבות הצוות הרב מקצועי מתקיימות בהתאם לתדירות הנדרשת בנהלי משרד הבריאות.
* תיעוד העו"ס בישיבות אלו מקצועי ומשקף את מצבו של המטופל בזמן וממנו נבנות תוכניות טיפול עדכניות.

הבטחת תנאים לעבודת העובד/ת הסוציאלי/ת
* יש להמשיך ולאפשר לעו"ס יציאה לימי עיון והשתלמויות להעשרת הידע המקצועי.
* יש להמשיך בהעמקת הידע והבקיאות בנהלי משרד הבריאות.

ניהול מידע ומעקב  -רשומת מטופל
* הרשומות הסוציאליות כולן מתועדות באופן מקצועי ורציף ,המשקפות את מצבו של המטופל ,קשרים משפחתיים
ושאר נושאים משמעותיים להמשך טיפול.

ניהול מידע ומעקב  -תיק אפוטרופסות
* קיים ריכוז של צווי מינוי האפוטרופסות ויפויי הכח.

שביעות רצון משפחות
* בשיחות עם בני משפחה ,הביעו שביעות רצון מהטיפול האישי והיחס האנושי הניתן למטופלים.

תחומים הטעונים תיקון ושיפור:
תצפית חדרים ושטחים ציבוריים
* במהלך סיור במחלקה נצפה באחד החדרים מטפל אשר מעביר מטופלת לכסא גלגלים ללא שמירה על פרטיותה
בעת ההעברה ,יש להקפיד כי אירועים אלו לא ישנו.

פעילות העו"ס בתחום הקבוצתי והקהילתי
* יש לנסות ולאתר בסיס למכנה משותף לפעילות מקצועית עם בני משפחה.

פעילות העו"ס בתחום זקנים נפגעי התעמרות
* על הוועדה המוסדית לפתח תוכניות עבודה ודרכי פעילות להטמעת נושא מניעת התעמרות וחובת דיווח.

הבטחת תנאים לעבודת העובד/ת הסוציאלי/ת
* יש לשקול הדרכה לעו"ס בהתאם לצרכים ולדילמות העולות במסגרת עבודתה ,הן עם המטופלים והן עם בני
המשפחות.

ניהול מידע ומעקב  -תיק ריכוז מתנדבים
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* יש לתעד את עבודת המתנדבים ,הן ברמה הפרטנית והן ברמה הקבוצתית.

הערות לסיכום:
העו"ס מעורה ופעילה מאוד בחיי המחלקה .עבודתה המקצועית המסייעת לרווחת
המטופל ובני משפחתו.
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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

תיאור כללי:
המחלקה במצב פיזי טוב .המטבח המרכזי דורש שידרוג ושיפוץ.

החוזקים בעבודת הבריאות הסביבה:
מערכות אספקת מים קרים וחמים  -אספקת מיי שתיה
* סריקת מתכות במים  :תקינה,בתדירות נכונה  -מיום .16.09.15
* תקינות וחיטוי מאגר מים  :תקין ,נקי מחוטא ומדווח  -מיום .23.07.15

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
עמוד  25מתוך 33
רח' יפו  ,86ירושלים ת.ד.
טלפון 02-5314803 :פקס 02-5314804 :דוא"לYUDITH.NEHEMIA@LBJR.HEALTH.GOV.IL :

לשכת בריאות מחוז ירושלים

בית אבות ע"ש רוכלין ק .מנחם ) ( 23681
דהומי  16ירושלים
תאריך הבקרה06.01.2016 :

תאריך08.02.2016 :
סימוכין500038905 :

חמים  :תקין ולפי ההנחיות  57 -מ''צ.

מערכות אספקת מים קרים וחמים  -הגנת רשת מי שתיה
* אביזרים להגנת רשת מי שתיה הותקנו ע"י מתקין מוסמך  :התקנה מותאמת ומתועדת  -מיום .7.04.15

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 .7.06.15

בטיחות ומפגעי בטיחות
* אישור כיבוי אש תקף מרשות לכבאות  :תקף במלואו והוצג  -מיום .10.03.15
* 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 .29.03.16

מטבחון עזר  -מטבח חלוקה
* התאמה ותקינות אוורור ותאורה  :תקינים ומתאימים  -טרם קיבלנו נספח אוורור.

הכנת המזון ובישול  -קבלת מזון במוסד ומחסן מזון
* תקינות המצב הפיזי של מחסן/י המזון .יובש ואוורור : .תקין  -עדיין חסרים מדפים.

תחומים הטעונים תיקון ושיפור:
מערכות אספקת מים קרים וחמים  -מים חמים ומקלחות
* טמפרטורת מים בברזים מתאימה לבטיחות המשתמשים  :לא תקין  49 -מ''צ.

מערכות אספקת מים קרים וחמים  -מניעת מחלת הלגיונרים )ליגיונלה(
* כל ההנחיות למניעת מחלת הליגיונלה מתבצעות ,כולל מילוי טפסי תחזוקה  :ביצוע חלקי גבוה  -מיום ,16.09.15
יש לבצע דיגום אחת לרבעון.

איסוף פסולת ופינויה
* איסוף וסילוק פסולת רגילה נעשה בשקית למתקן מוסדר  :מתבצע בחלקו )כפי שמפורט(  -אזור פסולת רגילה
ליד המטבח לא תקין.
* איסוף פסולת זיהומית כנדרש  :מתבצע בחלקו )כמפורט(  -יש לארגן מקום נעול לפח צהוב של פסולת זיהומית.

אספקת מזון למחלקות וחלוקתו  -קבלת המזון במחלקה
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* אמצעי הגעת מזון ,אחסונו במחלקה ופינוי העגלה/טרמופורטר  :הובלה ואחסון תקין בחלקו  -שמירת המזון
במחלקה עד להגשה בתנאים לא מתאימים ,כתוצאה מכך הטמפרטורות לא תקינות.
* בדיקת טמפרטורת המזון ותנאי קבלתו במהלך הבקרה  :תקין בחלקו  -חביתה  54מ''צ ,סלט 14 -מ''צ.

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

הערות לסיכום:
 .1יש להגיש נספח אוורור של מטבחונים במוסד ,כנדרש ) .מטבחונין ללא חלונות
חיצוניים(.
 .2יש לבצע דיגום מים להתרבות חיידקי לגיונלה אחת לרבעון.
 .3יש לארגן מקום נעול לפח הצהוב של פסולת זיהומית.
 .4טמפרטורת המים החמים לא מתאימה לבטיחות המשתמשים  -מעל  45מ''צ .יש
למצוא פתרון ולעמוד בדרישה.
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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:
ישנו חדר תרופות במוסד.

כוח אדם:
במוסד מועסקת רוקחת.
לרוקחת אישור רוקח אחראי בתוקף.
היקף המשרה מתאים לנדרש.

החוזקים בעבודת הרוקחות:
חדר שירותי רוקחות במוסד
* החדר מצויד במתקני עזר לרוקח )מחשב ,כספת ,טלפון(  :כן  -אך אין מחשב בחדר ממש ,אלא בקומה וזה
מקשה על העבודה.

שירותי רוקחות מוסדיים  -בקרה רוקחית במוסד
* ניהול יומן התערבויות ועדכונו אחת לרבעון :בדיקת אבחנות מול תרופות ,בדיקת מתן בהתאם להנחיות למניעת
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תופעות לוואי ואינטראקציות בין תרופות ,ריסוק מותר וכו'  :לכל תיקי החולים  -יש להדגיש ביומן גם מעקב אחר
רמות התרופות בדם ואפשרות הריסוק כשנדרש.

שירותי רוקחות מוסדיים  -ספרות מקצועית ומסמכים ישימים
* מסמכים ישימים  :כן  -יש להדגיש את נוהל .RECALL

אחסון תרופות במחלקות אשפוז
* הפרדה :פנימי/חיצוני כולל שילוט בהתאם  :כן  -יש לסמן "לשימוש חיצוני".

תרופות אישיות במחלקות אשפוז
* סימון תאריך פתיחה בתכשירים שנדרש  :כן  -אך לא סומן על תמיסת ספטל סקרב וטבליות קלופידוגרל תאריך
הפתיחה.

תחומים הטעונים תיקון ושיפור:
שירות רוקחות מוסדיים  -אחסון וסידור תרופות ותוקפן
* טמפ' בטווח הנדרש ומבוצע מעקב יומי  :לא  -יש לבדוק טמפ' בחדר  3פעמים ביום או להציב בחדר אוגר נתונים.

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

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

אחסון תרופות במחלקות אשפוז
* טמפ' בטווח הנדרש  :לא  -רישום הטמפ' בחדר אינה לפי מיני' מקס' ואינה נעשית בקביעות  3פעמים ביום
כנדרש.

אחסון תרופות בקרור במחלקות אשפוז
* הטמפ' בטווח הנדרש ומבוצע מעקב מתועד  :לא  -אין במקרר אוגר נתונים כנדרש בנוהל .126

מתן תרופות במחלקות אשפוז
* כתישה/חציה בהתאם להנחיות  :לא  -הכותש ו 2-חוצי הכדורים לא נקיים .יש לנקותם בין מטופל למטופל וגם
בתום השימוש.

הערות לסיכום:
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במחלקה נמצאה משחת סילברול ללא מכסה ועם שפדל בתוכה .אין להשאיר באופן זה
כל משחה ובמיוחד לא סילברול הרגיש לאור .יש לכסות כל משחה בכיסוי שלה מיד
בתום השימוש.
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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

0.60
6.70
4.12
2.57
12.52
0.56
0.55
16.50
0.61
7.70
3.48
4.40

0.10
1.27

21.92
23.42

-2.85
0.72
0.20
0.05
9.30
0.11
0.50
0.38
0.40

-52.52
6.16
56.69
10.00
129.16
23.75
6.94
12.48
10.00

 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

2.70
2.00
1.00
0.00
0.00
9.00
0.50
0.30
1.30

2.37
1.75
0.75
-0.33
-1.00
7.50
0.33
0.21
0.97

718.18
700.00
300.00
-100.00
-100.00
500.00
194.11
233.33
293.93

 6ספק מזון חיצוני שמבשל במטבח המוסד  -מלא.
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נספח ד '
רמת איכות הטיפול
 0.00:מתאריך 11.02.2015:
ניקוד אחרון לפי בקרה אחרונה
60.00
ניקוד מותאם אחרון לפי בקרה אחרונה :
שיוך לפרוגרמה חדשה על פי הצהרת המוסד  :לא
זמן הרישוי טרם הבקרה הנוכחית  24:חודשים תאריך סיום הרשיון 01.02.2018 :
התאמת המחלקה לתשושי נפש לתנאי המכרז:לא רלוונטי
תאריך הבקרה 06.01.2016 :
התאמת המחלקה לתשושי נפש לתנאי המכרז לפי הבקרה הנוכחית  :לא רלוונטי

ניקוד

אמות מידה לרמת איכות הטיפול
סכום ציוני הבקרה

24.00

בריאות הסביבה

4.00

שיעור אחיות עם קורס על בסיסי בגריאטריה

3.00

שיעור אחיות עם תואר אקדמי

2.00

קורסים\עדכון ידע לצוות

4.00

חת"ש צוות בין  8-24שעות שנתיות

1.00

חת"ש צוות מעל  24שעות שנתיות

0.00

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

2.00

סה"כ )ללא משך רישוי(

48.00
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