גירסה 00001:
תאריך ראשון הפצה לאינטרנט23.03.2017 :
תאריך אחרון הפצה לאינטרנט23.03.2017 :

דו"ח בקרה מיום 20.02.2017
במוסד :בית אבות ע"ש רוכלין ק .מנחם

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

לשכת בריאות מחוז ירושלים

תאריך23.03.2017 :

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

סימוכין500039413 :

ד"ר נכבד/ה,
הנדון :סיכום הבקרה ב"בית אבות ע"ש רוכלין ק .מנחם" מיום 20.02.2017
מצ"ב דו"ח הבקרה שנערכה במוסדכם ,ביום .20.02.2017
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 בראושטיין איזבלה
גריאטר מחוז ירושלים
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 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.
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.1

בתאריך  20.02.2017נערכה בקרה תקופתית במהלך תקופת רישוי קיים ,בבי"ח הגריאטרי ,ע"י צוות מחוז
ירושלים .הבקרה היתה "בקרה מתוכננת".

.2

במהלך הבקרה נבחנו הטיפול הרפואי ,הסיעודי ,מקצועות הבריאות וכן השירותים האחרים הניתנים
למטופלים המאושפזים בבית  -החולים.

.3

המנהל/ת הרפואי/ת  :ד"ר 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 אמוייב מירי ,אחות מפקחת על הסיעוד הגריאטרי י-ם.

* 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 ,עו"ס אחראית גריאטריה במחוז יו"ר ועד.

* בריאות הסביבה

-

גברת קוגן אלינה ,מפקחת בריאות הסביבה.

* רוקחות

-

גברת ענת סופר ,מרכז/ת תחום בקרה.

כללי:
בית החולים הסיעודי "רוכלין" הינו מוסד ותיק שנמצא במשכנו הנוכחי מזה כ35-
שנים .בקומת הכניסה למוסד נמצאת המחלקה הסיעודית הפועלת ברישיון של משרד
הבריאות.
בהמשך המחלקה ישנה חצר מרווחת ומוצלת לטובת המטופלים ובני משפחותיהם.
במוסד פועל מרכז יום הפתוח חמישה ימים.
בקומה ה 2-נמצאת מחלקת התשושים ובקומות  3,4,5,6נמצאות מחלקות העצמאים
הפועלות בפיקוח משרד הרווחה.
הבקרה הנוכחית התקיימה במתכונת מתוכננת לפני חידוש רישוי ע"י צוות של לשכת
הבריאות המחוזית ירושלים.
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'
Ýé
× çÜמיטות מאושפזים
Ô Þ
בפועל
 áÕÞÑÓברישוי
35
36
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:
 24מטופלים במימון משרד הבריאות.
 12מטופלים 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.31.03.2017 :

רשיון :IV
לבי"ח אין 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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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.

* רפואה92% :
הבקרה בתחום הרפואה כללה את הנושאים הבאים:
כללי
כוח אדם
עבודת המנהל הרפואי
קשר עם משפחות
רופא בית
איכות הרשומה בקבלה הרפואית של המטופל
מעקב רפואי שוטף
הוראות רפואיות והוראות למתן תרופות
בדיקות מעבדה
בדיקה תקופתית אחת ל  3 -חודשים
פעילות צוות רב מקצועי במחלקה
דו"ח אירוע חריג
תיקי מטופלים שעזבו את המחלקה )כולל פטירות(
רפואה מונעת ורפואה פליאטיבית
-

החוזקים בעבודת הרפואה:
כללי
* במוסד יש יעוץ פסכיאטרי
* ישנו קלינאי תקשורת
* רופא הבית מכיר היטב את המטופלים ומנוסה בתחום.
* המנהלת הרפואית מומחית בגריאטריה.

עבודת המנהל הרפואי
* קבלת מטופלים בהתאמה לסיווג מחלקות סעודיות/לתשושי נפש  :מלא ,הרופא משתתף
* קיום והפעלת תוכנית הדרכה מוסדית בתחומי הגריאטריה וגרונטולוגיה .השתתפות בהדרכה מחוץ למוסד ובתוכו
 :קיימת ומופעלת באופן מלא
* היערכות מוסדית להתמודדות עם זיהומים  :קיום נוהל פנימי
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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
* ישנה התיחסות חלקית להערות קודמות
* רופא הבית ללא התמחות בגריאטריה.

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

מעקב רפואי שוטף
* רישום אבחנות ,כולל תסמונות גריאטריות ועדכונן מעת לעת  :חלקי

הוראות רפואיות והוראות למתן תרופות
* הוראות מתן תרופות אנטי פסיכוטיות  -רישום ,דיון ונימוק  :חלקי

רפואה מונעת ורפואה פליאטיבית
* מוודא מתן חיסונים קבועים ותקופתיים לצוות המטפל )חדש וותיק( ונותן לצוות הסברים  :לא קיים
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90%

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 ותנוחה
קשר עם המשפחה
עדכון מקצועי
הדרכה והערכת הצוות
טיפול בכאב
מניעת זיהומים
זכויות החולה
-

תיאור כללי:
הבקרה התקיימה במתכונת בקרה מתוכננת לפני רישוי ע"י צוות של לשכת הבריאות
המחוזית ירושלים .בית החולים הסיעודי "רוכלין" הוא מוסד ותיק שנמצא במשכנו
הנוכחי מזה כ 35-שנים .בקומת הכניסה למוסד נמצאים :המחלקה הסיעודית ,מרכז
יום ,חצר מרווחת ומוצלת לטובת המטופלים ובני משפחותיהם.
בקומה השניה נמצאת מחלקת התשושים ובקומות  3,4,5,6נמצאות מחלקות העצמאים.
חדר הפזיותראפיה שופץ לאחרונה ונצפה שהחדר מרווח מאוד ,מואר ואסטטי.
ניכר שהנהלת המוסד מקצה משאבים ומקדמת תכניות ופרוקטיים לרווחת המטופלים
ומעודדת את הצוות להשתתף בתוכניות הכשרה ולימוד קורסים מקצועיים בתחום
הגריאטריה.
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כוח אדם:
מנהלת הסיעוד עובדת מאה אחוז משרה כאשר  70%מהמשרה לטובת ניהול המחלקה
הסיעודית וב 30%-הנותרים היא מנהלת הסיעוד של שאר המחלקות במוסד .האחות
הראשית הינה אחות מוסמכת עם תואר שני ובוגרת קורס על בסיסי בגריאטריה .סגן
אחות ראשית הוא אח אחראי של המחלקה הסיעודית .בעל תואר שני במינהל ציבורי
ומשמש נאמן נושא במניעת זיהומים .המחלקה הסיעודית מהווה שדה קליני ללימודי
סיעוד גריאטרי לאחיות במכון טל.
מנהלת הסיעוד וסגנה פועלים בשיתוף פעולה ביניהם עם הצוות הסיעודי ,תוך שימת
דגש על המטופל ומשפחתו במרכז ,לשיפור איכות הטיפול ורווחת המטופל.

החוזקים בעבודת הטיפול סיעודי:
כללי
* במוסד מועסק קלינאי תקשורת בהיקף של  4שעות חודשיות.
* האווירה במוסד טובה מאוד .חדרי המטופלים מאובזרים בחפצים אישיים ובתמונות היוצרים תחושה ביתית.
* חיסוני עובדים -יש צורך באיסוף הנתונים אודות כיסוי חיסוני של צוות העובדים בהתאם לחוזר מנכ"ל "חיסוני
עובדים במערכת הבריאות" .08/2016
* מתקיימים פרויקטיים פנים מוסדיים לרווחת המטופלים ,כגון :קהילה צומחת וריפוי באומנות.
* מתקיימות פעילויות מחלקתיות כגון :מסיבת ראש חודש וקונצרטים.
* פיתוח קשרי קהילה עם תלמידי מוסדות חינוך למחויבות אישית ופעילות התנדבותית.
* במוסד פועלת וועדה למניעת התעמרות.
* במוסד פועלת מרפאת שיניים ע"י סטאזרים לרפואת שיניים בשנה שישית ,לרווחת המטופלים ללא עלות כספית.

כוח אדם
* תחלופת הצוות במוסד נמוכה וצוות הרב מקצועי יציב וקבוע.
* המחלקה הסיעודית משמשת שדה קליני לסטודנטים לסיעוד ולסטודנטים לרפואה.

אומדן סיעודי ורישום אנמנזה
* אמדן סיעודי ורישום אנמנזה נעשים בצורה מפורטת ומעמיקה.

תקשורת
* קיימת תקשורת טובה מאוד בין אנשי הצוות הרב מקצועי.
* קיימת תקשורת יעילה להעברת מסרים מקצועיים בין צוות הסיעוד לצוות הרב מקצועי.
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תנועתיות ותנוחה
* הצוות הרב מקצועי מתחום הסיעוד והפיזיותראפיה פועל להורדת השימוש בהגבלות פיסיות למטופלים שאינם
זקוקים להגבלה.

קשר עם המשפחה
* מתקיימות שיחות פרטניות עם בני המשפחה בשיתוף הצוות הרב מקצועי אודות הנחיות מקדימות אישיות לכל
מטופל שנועד לכבד את רצונתיו של המטופל.

הדרכה והערכת הצוות
* הדרכת עובד חדש נעשית בכלי ייעודי ע"י אנשי הצוות הרב מקצועי במוסד.

מניעת זיהומים
* קיים תכשיר לחיטוי ידיים בכל חדר ועל עגלת הטיפולים כנדרש.
* בזכות מדיניות הסיקור שעורך צוות הסיעוד נמצא שאין מטופלים נשאי חיידקים עמידים במוסד.

תחומים הטעונים תיקון ושיפור:
כוח אדם
* ש להקפיד שאחיות מעשיות לא תחרוגנה מסמכותן המקצועית .בבדיקת סידורי עבודה נמצא שאחיות מעשיות
מבצעות אחריות משמרת.

תרופות
* יש לפרוק את אוגר הנתונים לבדיקת טמפ' המקרר המיועד לאחסון תרופות כנדרש .יש להדריך את הצוות
הסיעודי להבנת הטווח התקין של הטמפ' במקרר התרופות לצורך זיהוי טמפ' חריגות בעת שימור התכשירים
התרופתיים ודיווח בזמן אמת לגורמים המקצועיים.
* יש לדאוג להמצאות רשימה של תרופות שהן בגדר ברות סיכון ושאינן ברות סיכון.
* יש להקפיד על סימון תאריך פתיחה של תכשירים רפואיים כנדרש .נמצאו בשימוש  SEPTAL SCRUBו-
 SEPTOLללא סימון תאריך פתיחה.

הבטחת הסביבה
* לאחר אירוע חריג על הצוות הסיעודי בשתוף עם הצוות הרב מקצועי לגבש מסקנות ולהציע פעולות מתקנות
למניעת התרחשות אירועים דומים בעתיד כנדרש בנוהל סיעוד.2.3.5
* מומלץ לבצע ניתוח נתונים סטטיסטי בנושא של נפילות ואירועים חריגים לצורך קבלת החלטות אופרטיביות
וקביעת מדיניות למניעת הישנותם.
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שמירת שלמות העור
* יש לדאוג להמצאות רשימה מרוכזת של מספר המטופלים עם פצעי לחץ הכוללת :תאריך גילוי ,מיקום ,גודל,
דרגה וסוג הטיפול שניתן.
* יש לפעול להכשרה של אחות מוסמכת בתחום מניעת פצעי לחץ וטיפול בהם ולמנותה כנאמנת נושא בתחום.

תנועתיות ותנוחה
* יש לפעול להמצאות כסאות גלגלים מותאמים אישית לפי צורכי המטופלים .בעת הבקרה נצפו מספר מטופלים
יושבים בכ"ג של "יד שרה".

עדכון מקצועי
* יש להקפיד שתכנים מקצועיים המועברים בישיבות צוות ובתוכניות חת"ש ישמרו בצמוד לתוכנית שהתקיימה ויוצגו
לצוות הבקרה.
* יש לדאוג לקיום הדרכות מרוכזות בתחומים נבחרים ע"י נאמני נושא כל אחד בתחום הכשרתו המקצועית .בעת
הבקרה לא הוצגו התכנים המקצועיים שהועברו לכל הצוות המקצועי בתחומים בהם פועלים נאמני נושא במוסד.
* יש להמשיך ולעדכן את נהלי המוסד בתחומים שונים על פי נהלי משרד הבריאות ולהטמיע אותם בקרב הצוותים.
בעת הבקרה לא הוצג נוהל פנימי בנושא "גמילה מזונדה" .נוהל "אומדן כאב" נמצא חלקי ולא שלם.

הדרכה והערכת הצוות
* יש לבצע הערכות עובד כמקובל .מבדיקה מדגמית עולה שמנהלת הסיעוד מבקשת מצוות האחיות למלא את
טופס הערכת העובד לעצמן והיא חותמת על הערכות אלו .לעומת זאת סגנה ממלא את הערכות העובדים לצוות
המטפלים כנדרש בשת"פ ,תוך מתן מקום למשוב למוערך .יש לפעול לאחידות בנושא.

טיפול בכאב
* יש להטמיע את השימוש בכלי אומדן כאב התואם את מצבו הקוגניטיבי של המטופל.

מניעת זיהומים
* יש לדאוג לביצוע הדרכות ותצפיות לצוותים להיגיינת ידיים ע"י אחות נאמנת זיהומים .יש מקום לערוך תצפיות
בקרב כל העובדים לפני מתן ההדרכה ואחרי מתן ההדרכה ולבצע השוואה בין הממצאים עם ניתוח הנתונים ונקיטת
פעולות להטמעת ההנחיות.
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98%

הבקרה בתחום התזונה כללה את הנושאים הבאים:
כללי
כח אדם
איכות ובטיחות המזון
בדיקת התפריט השבועי  -רישום מול יישום
גודלי מנה/גיוון
רשומות מחלקתיות
הגשת ארוחות צהריים  -תצפית
התנהלות הטיפול התזונתי למטופל חדש  -תיעוד ברשומה התזונתית
התנהלות הטיפול התזונתי למטופל במצב תזונתי לא תקין  -תיעוד ומעקב
יישום והלימה
-

תיאור כללי:
במוסד ספק מזון חיצוני המבשל לכל הבית ,הכולל דיור מוגן ומרכז יום.

כוח אדם:
הדיאטנית עובדת יום בשבוע  7ש"ש ,כנדרש.

החוזקים בעבודת התזונה:
כללי
* הדיאטנית מדריכה צוותים ומעבירה חת"ש מידי שלושה חודשים.
* הדיאטנית מעורבת בפרויקטים רב מקצועיים ,כגון :פרויקט בליעה עם קלינאי תקשורת ,פרויקט אכילה נכונה
בשיתוף מרפאה בעיסוק ,פרויקט עצירות עם תחום הסיעוד.
* ישנה התייחסות להערות מבקרות קודמות.

איכות ובטיחות המזון
* הדיאטנית פעלה ופועלת יחד עם המטבח למניעת שימוש בבשר טחון מעובד ,וכן הורדת מזונות מעובדים
מהתפריט.

גודלי מנה/גיוון
* ניכרת התייחסות אישית להעדפות מזון של המטופלים ולהתאמה ספציפית לצרכיהם.
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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:
כללי
* בתצפית נראה כי ארוחת הבוקר מתחילה בשעה יחסית מאוחרת ,יש לבחון כיצד מאפשרים ארוחת בוקר מוקדמת
יותר ואפילו בשלבים ולמנוע מהמטופלים המתנה מממושכת משלב הקימה עד לארוחת הבוקר.

איכות ובטיחות המזון
* בתצפית במטבח ,נראה כי השימוש באבקת מרק על גבול דרישות הנוהל ,יש לפעול לצמצום נוסף בשימוש
באבקות מרק.

הערות לסיכום:
הדיאטנית מנהלת את תחום המזון והתזונה באופן מקצועי ,תוך שיתופי פעולה
פוריים וטובים על הצוות הרב מקצועי ושרות המזון.
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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 יש מחלקה סיעודית אחת.

כוח אדם:
בבית האבות פיזיותרפיסטית ותיקה העובדת  3ימים בשבוע ,בימים ב' ,ד' וה' בסך
כולל של עשרים שעות שבועיות .לעזרתה יש שני מטפלים ככוח עזר העובדים 20
שעות .שעות העבודה של כוח העזר חופפים לשעות העבודה של הפיזיותרפיסטית.

החוזקים בעבודת הפיזיותרפיה:
ארגון השרות
* פריסת השרות השבועית יעילה.
* קיים רישום מרוכז של הטיפולים הניתנים מידי יום.
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* מתבצעים פרויקטים מיוחדים לקידום איכות הטיפול :פרויקט מניעת זיהומים בחדר פיזיותרפיה ,פרויקט עדכון
והדרכה של ההליכה עם מטופלים.

אבחון פיזיקלי
* האבחון הפיזיקלי ברשומת המטופל מלא ומפורט כנדרש.
* האבחון הפיזיקלי הראשוני מתבצע תוך  5ימים מקבלת המטופל.
* הפיזיותרפיסטית החלה להשתמש בכלי מדידה בבדיקות המטופלים.

טיפול פרטני
* היקף המטופלים במחלקה הסיעודית ,אופטימלי.

טיפול בקבוצה
* מספר המטופלים הסעודיים בקבוצה ,אופטימאלי.
* מתקיים טיפול בקבוצה.

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

טכנולוגיה לישיבה וניידות
* השימוש באביזרים נלווים לכסא גלגלים מבטיח ישיבה מותאמת לצרכי המטופל.
* הפיזיותרפיסטית מעורבת בהחלטות על שימוש באמצעי הגבלה.
* הפיזיותרפיסטית מעורבת בהזמנה /המלצה של ציוד.
* הפיזיותרפיסטית 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.
* הפיזיותרפיסטית משתתפת באופן קבוע בישיבות צוות רב מקצועיות.
* קיים קשר מתועד במחשב בין הפיזיותרפיסטית ובין אנשי הצוות הרב מקצועי.
* יש רשימת הליכה חתומה בפועל על ידי המטפלים.

תנאים פיזיים
* חדר הפיזיותרפיה בנוי ומאובזר על פי הפרוגראמה.
* חדר הפיזיותרפיה עבר שיפוץ ועיצוב .הותקנה טלויזיה גדולה ,נקנה מנוף עמידה .הפעילות בחדר מנצלת את
עמוד  16מתוך 32
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 הבקרה20.02.2017 :

תאריך23.03.2017 :
סימוכין500039413 :

המרחב והמשאבים הנמצאים בחדר באופן מקצועי ויעיל.

תחומים הטעונים תיקון ושיפור:
ארגון השרות
* על מנהלת השרות להשלים את הקורס העל בסיסי.

טיפול בקבוצה
* בטיפול בקבוצה יש לתעד מדדים מובנים ומוגדרים לבחירת המטופלים בקבוצה.

מעקב פיזיקאלי ותיעוד הערכה תקופתית
* יש לבחור תוכנית טיפול הנגזרת ממטרות רלוונטיות ופונקציונליות בהתאם לבדיקה ולצרכים המשתנים של
המטופל.

טכנולוגיה לישיבה וניידות
* חלק מכיסאות הגלגלים שייכים ליד שרה.

הערות לסיכום:
הפיזיותרפיסטית מכירה היטב את המטופלים ,הטיפול הניתן על ידה מקצועי ,מגוון
ומסור.
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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 המרפאה בעיסוק באוגוסט  2016והחלה לעבוד במוסד
בדצמבר  .2016סה"כ  10.5ש"ש.
תעסוקה  -במוסד מדריכת תעסוקה ,שבהכשרתה היא מדריכת אומנות ,עובדת במקום
כשנה ורבע .עובדת  5בקרים בשבוע ופעם בשבוע גם בשעות אחה"צ .סה"כ  23ש"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
* תוכניות ההתערבות מתייחסות לצרכיו וליכולותיו הייחודיים של כל מטופל .התוכניות כוללות התייחסות לתחומי
התערבות מגוונים.
* תחום הריפוי בעיסוק ממוחשב בתוכנת "פרדיגמה" וכל הדיווחים מתבצעים במחשב .גם התקשורת בין אנשי
הצוות ממוחשבת.

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

ישום תכנית הטיפול
* ההתערבות הטיפולית בריפוי בעיסוק כוללת טיפולים פרטניים קצרי מועד או ארוכי טווח לפי שיקול דעת
המרפאות בעיסוק ,נצפו התערבויות בתחום קידום ושיפור תפקוד יומיומי ,התאמת תעסוקה משמעותית ,התאמת
סדים ואביזרי עזר ועוד .נמצא תיעוד ,כנדרש.
* אחת מהמרפאות בעיסוק מקיימת קבוצה טיפולית בנושא קידום עצמאות .ADL

פעילות בתעסוקה
* הפעילות בתעסוקה מתקיימת ע"י מדריכת התעסוקה  5בקרים בשבוע ופעם בשבוע גם בשעות אחה"צ .הפעילות
כוללת הפעלה פרטנית וקבוצתית ,כמו תפילה ,אקטואליה ,התעמלות ,יצירה ,ארומתרפיה ,קבוצת נושא ,בישול
ואפיה ועוד .קיים תיעוד כנדרש.
* ביום בו לא עובדת מדריכת התעסוקה מתקיימת קבוצה לדוברי רוסית ע"י העו"ס ובמקביל פעילות ע"י בני
השירות ,למטופלים האחרים .פעמיים בשבוע מתקיימת קבוצת "קהילה צומחת".
* במקום מתקיימות מספר הפעלות ע"י מפעילים חיצוניים ,כמו בע"ח ,גינון ומוזיקה.

תנאים פיזיים וסביבה
* 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 סנסו-מוטורי ,קוגניטיבי והתאמת סדים.
* קיים ציוד מגוון ומותאם להפעלה פרטנית וקבוצתית בתעסוקה.

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
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התעסוקה.
* המרפא/ה בעיסוק משתתפ/ת באופן קבוע בישיבות הצוות הרב מקצועי .עדות לכך קיימת ברישומים.
* שירות הריפוי בעיסוק שותף לתוכנית ההדרכה התוך מוסדית .בשנת  2016העבירו המרפאות בעיסוק  2הדרכות.
האחת בנושא מניעת זיהומים בתעסוקה והשניה בנושא אירוע מוחי.

העשרה ונהלים
* במוסד מתקיימים פרויקטים מיוחדים מגוונים .חלק מהפרוייקטים מתקיימים בשיתוף אנשי צוות ממקצועות
בריאות נוספים.
* מנהלת השירות השתתפה בימי עיון והמרפאה בעיסוק החדשה עברה את ההשתלמות בנושא יסודות תפקיד
המרפא בעיסוק בגריאטריה.
* מדריכת התעסוקה השתתפה במספר ימי עיון בתחום הגריאטרי.

תחומים הטעונים תיקון ושיפור:
ישום תכנית הטיפול
* חשוב ומומלץ לשלב את המרפאות בעיסוק בדיונים על הגבלות התנועה של המטופלים.
* חיוני להתאים את סביבת העבודה/אכילה של כל המטופלים לצרכיהם ,בעיקר בשולחנות צפופים ,שיושבים סביבם
מטופלים על כסאות גלגלים.
* לקיים מעקב שוטף על מטופלים המרכיבים סדים ,גם בימים בהן לא נוכחות המרפאות בעיסוק.

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.

תנאים פיזיים וסביבה
* חדר הריפוי בעיסוק עמוס ,דבר המקשה על קיום טיפולי ריפוי בעיסוק במקום.

העשרה ונהלים
* מדריכת התעסוקה לא עברה את הקורס הבסיסי למדריכי תעסוקה.
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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 בב"א "רוכלין" ,הינה חלק ממוסד שבו מחלקה לתשושים ,מחלקה
לעצמאים ומרכז יום.
המחלקה הסיעודית משופצת ומרווחת לרווחת המטופלים ובני משפחותיהם.
קיימים שיתופי פעולה עם הקהילה לרווחת מטופלי המוסד.

כוח אדם:
במוסד ישנם  3עו"סים -אחת במח' עצמאים ,אחת בדיור המוגן ואחת במחלקה
הסיעודית.
העו"ס במחלקה הסיעודית עובדת בהיקף משרה של  24ש"ש בשעות הבוקר ואחר
הצהריים.
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העו"ס בעלת וותק מקצועי של  11שנים וותק מוסדי של  6שנים.
העו"ס מקיימת שיתופי פעולה עם העו"סים האחרים הנמצאים בבנין.
העו"ס בעלת ידע בתחום הגריאטריה ,עם זאת מומלץ לשקול יציאה לימי עיון
בנושאים שונים בגריאטריה.

החוזקים בעבודת העבודה סוציאלית:
קבלת מטופל והסתגלות
* העו"ס שותפה בהליך קבלת המטופל .ישנה חשיבה מקצועית באם לצאת לבדיקת התאמת מטופל טרם קבלתו
למחלקה.

פעילות מקצועית של העובד הסוציאלי
* העו"ס מעורבת ופעילה מקצועית לרווחת המטופל ובני משפחתו.
* העו"ס פועלת לטיפוח חדרי המטופלים במטרה להעניק להם מראה ביתי.

שביעות רצון המטופל
* בשיחה עם מטופלים ,הביעו שביעות רצון מהטיפול האישי והיחס המכבד הניתן להם במחלקה.

תצפית חדרים ושטחים ציבוריים
* חדרי המטופלים בעלי אופי בייתי .בכניסה לכל חדר ישנו תצלום מטופל.
* האכלת המטופלים הנזקקים לעזרה ,מתבצעת באופן סבלני ומכבד.

פעילות העו"ס בתחום הקבוצתי והקהילתי
* העו"ס מקיימת קבוצת מטופלים דוברי רוסית בנושא אקטואליה .קיים תיעוד המשקף את מטרות הקבוצה
והנושאים המרכזיים שנידונו בקבוצה.
* במחלקה הסיעודית קיימת פעילות מתנדבים מגוונת לרווחת המטופלים.

פעילות העו"ס בנושא "חוק זכויות החולה"
* העו"ס מעורבת בנושא הגבלות חופש תנועה .מעורבותה הינה בתחום היידוע.
* העו"ס מעודדת מטופלים צלולים לקיום חשיבה לחתימה על יפוי כח רפואי והגבלות מקדימות .העו"ס מקיימת
שיחות על רצונם של מטופלים לקראת סוף חיים ,קיים תיעוד.
* העו"ס מקדמת את נושא מינוי האפוטרופסות למטופלים בעלי ירידה קוגנטיבית.
* התנהלות הוועדה המוסדית מתקיימת בהתאם לנדרש בנוהל ,הן בהיבט המקצועי בעת חשד לאירוע והן בהיבט
לבניית תוכניות עבודה והטמעה בצוות.
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פעילות העו"ס בתחום זקנים נפגעי התעמרות
* קיימת תוכנית הדרכה שנתית ,הן לצוות הסיעוד והן לצוות הרב מקצועי .התוכנית כוללת הדרכה במניעת
התעמרות וזכויות מטופלים.

טיפול בניצולי שואה
* העו"ס פועלת למיצוי זכויות המטופלים ,ישנם  16ניצולי שואה במחלקה .העו"ס מתעדכנת באופן תמידי בשינויים
החלים בזכויות ניצולי שואה.
* מדריכת התעסוקה מקיימת שיחה עם מטופלי המחלקה על אחד מניצולי השואה השוהה במחלקה ומספרת את
סיפורו.

עבודת הצוות הרב מקצועי
* קיימים שיתופי פעולה מקצועיים בין אנשי הצוות הרב מקצועי .העו"ס שותפה ופעילה בצוות ומשתפת את הצוות
מתחומי הידע שלה.

הבטחת תנאים לעבודת העובד/ת הסוציאלי/ת
* קיימת התייחסות למרבית ההערות מבקרה קודמת.
* יש להמשיך ולאפשר לעו"ס לצאת להשתלמויות וימי עיון בנושאים השונים בתחום הגריאטריה.

ניהול מידע ומעקב  -רשומת מטופל
* הרשומות המקצועיות מתועדות באופן מקצועי ורציף המשקף את מצב המטופל מכניסתו ,הסתגלותו למחלקה
ושהותה בה.

ניהול מידע ומעקב  -תיק אפוטרופסות
* קיים תיק ייעודי לנושא ,ישנם  17מינויי אפוטרופסות 4 ,יפוי כח .כל הצווים תקפים.

ניהול מידע ומעקב  -תיק ריכוז מתנדבים
* עבודת המתנדבים מתועדת באופן מקצועי.

תחומים הטעונים תיקון ושיפור:
פעילות העו"ס בתחום הקבוצתי והקהילתי
* יש לקיים חשיבה למציאת מכנה משותף לקיום מפגש משפחות ,להמשך תקשורת פתוחה ובעלת אימון.

פעילות העו"ס בנושא "חוק זכויות החולה"
* נושא התלונות מרוכז ע"י צוות הסיעוד .התיעוד שנמצא במהלך הבקרה הינו חלקי.
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פעילות העו"ס בתחום זקנים נפגעי התעמרות
* מומלץ לפעול להעלאת מודעות מטופלים ובני משפחותיהם לנושא קיום הוועדה המוסדית ופעילות בנושא מניעת
התעמרות.

טיפול תומך במטופל ובמשפחה
* מומלץ לצאת להשתלמות בנושא סוף החיים ולפתח דרכי עבודה בתחום זה בשיתוף הצוות הרב מקצועי

הבטחת תנאים לעבודת העובד/ת הסוציאלי/ת
* מומלץ כי העו"ס תקבל הדרכה מובנית בעת הצורך לפתירת סוגיות מקצועיות ואתיות.

הערות לסיכום:
עו"ס המחלקה פועלת בצורה מקצועית ואמפטית מאוד כלפי המטופלים ובני
משפחותיהם.
מקצועיותה משווה אווירה נעימה במחלקה ומסייעת רבות לרווחת המטופל ושיפור
איכות הטיפול.
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92%

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

תיאור כללי:
המחלקה במצב פיזי טוב .המטבח המרכזי דורש שיפוץ ושדרוג.

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

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

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

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

בטיחות ומפגעי בטיחות
* אישור כיבוי אש תקף מרשות לכבאות  :תקף במלואו והוצג
* מערכת החשמל נבדקה ע"י חשמלאי מוסמך והאישור תקף  :בוצע והוצג אשור תקף
* קיימת מדבקה תקפה המאשרת ביקורת מעליות  :קיים ותקף

תחומים הטעונים תיקון ושיפור:
מערכות אספקת מים קרים וחמים  -מים חמים ומקלחות
* ברזים וראשי מקלחת מטופלים נגד אבנית ,מחוטאים ונבדקו  :תקינות וטיפול חלקיים

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

איסוף פסולת ופינויה
* איסוף וסילוק פסולת רגילה נעשה בשקית למתקן מוסדר  :מתבצע בחלקו )כפי שמפורט(

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

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

הכנת המזון ובישול  -עובדי מטבח/מבשלים
* העובדים מצוידים בבגדי עבודה כיסויי ראש ומקפידים על היגיינה אישית  :קיים בחלקו
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הכנת המזון ובישול  -עמדות העבודה ומדורים במטבח
* נשמרות דגימות מזון ובכמות מספקת  :חלקי

הערות לסיכום:
 .1יש לבצע ניקוי וחיטוי ראשי דושים במחלקה בתדירות נדרשת .בעת הביקורת
נמצאו חלק מהם עם הצטברות אבנית.
 .2אזור פסולת רגילה הנמצא ליד המטבח המרכזי לא תקין.
 .3יש לתקן את הנוהל הפנימי של כביסה עקב ביצוע חלק מהכביסה במחלקה.
 .4יש לדאוג לטמפרטורות תקינות בהגשת מזון במחלקה :מזון חם מעל  65מ''צ,
מזון קר לשמור מטמפרטורה מתחת ל 5-מ''צ עד להגשה בעגלת קירור.
 .5יש לארגן הדרכות לעובדי המטבח.
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99%

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:
במוסד ישנו חדר תרופות ייעודי.

כוח אדם:
במוסד מועסקת רוקחת.
לרוקחת אישור רוקחת אחראית בתוקף.
היקף המשרה של הרוקחת מתאים לנדרש.

תחומים הטעונים תיקון ושיפור:
תרופות אישיות במחלקות אשפוז
* סימון תאריך פתיחה בתכשירים שנדרש  :באופן חלקי

מתן תרופות במחלקות אשפוז
* הימצאות הנחיות עדכניות  -רשימת טבליות אסורות לכתישה/חציה והזנה אנטרלית  :באופן חלקי
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הערות לסיכום:
.1הותקנה מערכת ניטור ובקרת טמפרטורה במקרר התרופות ובחדרי אחסון התרופות.
יודגש כי למרות שמותקנת מערכת התראה יש לבדוק את הנתונים אחת ליום באופן
קבוע.
.2בבדיקת רישומי הטמפרטורה בחדר אחסון התרופות במחלקה ,נמצאו מדידות מעל 25
מעלות ,החורגות מהטווח התקין .יש לעקוב אחר המדידות ולוודא שמירה על
טמפרטורה בטווח הנדרש.
.3יש לכוון את תדירות הדיגום של מערכת ניטור הטמפרטורה במקרר התרופות לכל
 15דקות.
.4יש לעדכן את רשימת התרופות שאין לחצות או לכתוש.
.5יש לציין תאריך פתיחה על כל בקבוקי התמיסות לחיטוי :ספטלון ,ספטל סקרב
וספטול.
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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
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

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
0.00
0.00
11.80
0.36
0.50
7.20
0.50
7.20
3.10
4.00

0.60
9.46
4.25
5.21
0.70
1.00
12.26
0.67
0.55
11.55
0.63
7.70
3.41
5.50

0.10
4.03

21.92
74.31

-0.21
0.70
1.00
0.46
0.31
0.05
4.35
0.13
0.50
0.31
1.50

-4.01

3.96
88.03
10.00
60.41
26.50
6.94
10.00
37.50

חישוב התקן הוא בשעות שבועיות ולא באחוזי משרה .למקצועות,רוקח/ת,מרפא/ה בעיסוק,דיאטנ/ית,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 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

1.00
0.25
0.25
0.00
0.00
1.50
0.50
0.50
1.00

0.67
0.00
0.00
-0.33
-1.00
0.00
0.33
0.41
0.67

203.03
0.00
0.00
-100.00
-100.00
0.00
194.11
455.55
203.03

 6ספק מזון חיצוני שמבשל במטבח המוסד  -מלא.
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נספח ד '
רמת איכות הטיפול
 0.00:מתאריך 06.01.2016:
ניקוד אחרון לפי בקרה אחרונה
63.00
ניקוד מותאם אחרון לפי בקרה אחרונה :
שיוך לפרוגרמה חדשה על פי הצהרת המוסד :
זמן הרישוי טרם הבקרה הנוכחית  24:חודשים תאריך סיום הרשיון 01.02.2018 :
התאמת המחלקה לתשושי נפש לתנאי המכרז:לא רלוונטי
תאריך הבקרה 20.02.2017 :
התאמת המחלקה לתשושי נפש לתנאי המכרז לפי הבקרה הנוכחית  :לא רלוונטי

ניקוד

אמות מידה לרמת איכות הטיפול
סכום ציוני הבקרה

26.50

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

3.00

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

2.00

תקשורת רפואית ממוחשבת לכל המקצועות

2.00

סה"כ )ללא משך רישוי(

55.50

עמוד  32מתוך 32
רח' יפו  ,86ירושלים ת.ד.
טלפון 02-5314803 :פקס 02-5314804 :דוא"לYUDITH.NEHEMIA@LBJR.HEALTH.GOV.IL :

