גירסה 00002:
תאריך ראשון הפצה לאינטרנט07.04.2016 :
תאריך אחרון הפצה לאינטרנט21.04.2016 :

דו"ח בקרה מיום 14.03.2016
במוסד :מעון נופי ירושלים
בישוב :ירושלים ,מחוז ירושלים

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

לשכת בריאות מחוז ירושלים

תאריך07.04.2016 :

לכבוד
פרופ' זוננבליק משה יוסף
מנהל/ת רפואי/ת
מעון נופי ירושלים )קוד מוסד (23690
שחראי  24בית וגן
ירושלים 96470

סימוכין500039017 :

ד"ר נכבד/ה,
הנדון :סיכום הבקרה ב"מעון נופי ירושלים" מיום 14.03.2016
מצ"ב דו"ח הבקרה שנערכה במוסדכם ,ביום .14.03.2016
המנהל הרפואי מתבקש להעביר עותק מדו"ח זה לחברי הנהלת בית החולים הסיעודי-גריאטרי )למנהל
האדמיניסטרטיבי ולמנהלת הסיעוד-אחות ראשית(.
המנהל האדמיניסטרטיבי מתבקש להודיע ללשכת הבריאות המחוזית )גריאטר המחוז( ,בצירוף העתק לרופא
המחוז/נפה ולאגף לגריאטריה ,במייל  ,PNIOT.GERIATRYA@MOH.GOV.ILעל ביצוע תיקון התחומים
הטעונים שיפור מיידי וצפי לתיקון שאר התחומים הטעונים שיפור ,וזאת תוך חודש ימים מעת קבלת דו"ח זה,
תוך התייחסות מפורטת לממצאי הבקרה עפ"י סדר התחומים המצוין בדו"ח עצמו.
בברכה,
ד"ר 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.
עמוד 2
רח' יפו  ,86ירושלים ת.ד.
טלפון 02-5314803 :פקס 02-5314804 :דוא"לYUDITH.NEHEMIA@LBJR.HEALTH.GOV.IL :

לשכת בריאות מחוז ירושלים

דו"ח הבקרה
תאריך07.04.2016 :
מעון נופי ירושלים ) ( 23690
שחראי  24בית וגן ירושלים
תאריך הבקרה14.03.2016 :

סימוכין500039017 :

.1

בתאריך  14.03.2016נערכה 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  :פרופ' זוננבליק משה יוסף מ.ר.8456.

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:
המחלקה הסיעודית "נופי ירושלים" ממוקמת בקומת קרקע של הדיור המוגן .קיים
קשר טוב בין דיירים מהדיור המוגן למטופלים במחלקה הסיעודית .סביב המחלקה
קיימת גינה גדולה ופרגולה שמאפשרת למטופלים ובני משפחתם לצאת ולהינות
מאוויר צח ,בימים עם מזג אוויר מאפשר ,מתקיימים בגינה פעילויות שונות
למטופלי הבית.
המחלקה מאוד מרווחת ומאווררת .הצוות הרב מקצואי מגובש ,קיימים תהליכי עבודה
מקצועיים ואיכותיים בטרה להעניק טיפול מקצועי ולקידום איכות החיים של
המטופלים ובני משפחתם.
לבי"ח רישיון ל 36 -מיטות מהן:
סה"כ מיטות במח' סיעודיות:

36

עמוד 3
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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
34
36
34
36

מס'
סיעודיים
32
32

מס'
תשושי
נפש
2
2

מס'
סיעודי
מורכב
0

בבי"ח
מס'
מס'
שיקומים תשושים כללי

0

סה"כ שהו במחלקות  34מאושפזים בפועל.
להלן תמהיל המאושפזים לפי הגורמים המממנים הבאים:
 1מטופלים במימון משרד הבריאות.
 33מטופלים במימון פרטי.

עמוד 4
רח' יפו  ,86ירושלים ת.ד.
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0

0

לשכת בריאות מחוז ירושלים
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תאריך07.04.2016 :
סימוכין500039017 :

מכרז הקודים:
המוסד לא הצטרף ל"-מכרז הקודים".

אישור כיבוי אש:
אישור כיבוי אש בתוקף עד תאריך.14.01.2017 :

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.
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נספח א'
הערכת הבקרה לפי תחומים

)(6
טוב מאוד
94-100
רפואה

)(5
כ.טוב מאוד
87-93
X

סיעוד

X

תזונה

X

)(4
טוב
80-86

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

X

פיזיותרפיה
ריפוי בעיסוק

X

עבודה סוציאלית

X

בריאות הסביבה

X

רוקחות

X

עמוד 6
רח' יפו  ,86ירושלים ת.ד.
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)(1
נכשל
0-65

לשכת בריאות מחוז ירושלים

תאריך07.04.2016 :

מעון נופי ירושלים ) ( 23690
שחראי  24בית וגן ירושלים
תאריך הבקרה14.03.2016 :

סימוכין500039017 :

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

* רפואה90% :
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 דגש בנושאים גריאטרים.
* יש קלינאית תקשורת במוסד.
* ישנו יועץ פסכיאטרי למוסד.
* רופאי הבית מנוסים מאוד בתחום ומכירים היטב את המטופלים.
* המנהל הרפואי מומחה 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
עמוד 7
רח' יפו  ,86ירושלים ת.ד.
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לשכת בריאות מחוז ירושלים

מעון נופי ירושלים ) ( 23690
שחראי  24בית וגן ירושלים
תאריך הבקרה14.03.2016 :

תאריך07.04.2016 :
סימוכין500039017 :

* היערכות מוסדית להתמודדות עם זיהומים  :קיום נוהל פנימי
* תכנון ויישום "הבטחת השגחה רפואית בכל היממה") .זמינות ותיעוד;כוננות/תורנות(  :יישום תקין
* הסדר יועץ גריאטרי  :קיים

תחומים הטעונים תיקון ושיפור:
כללי
* יש לעקוב אחרי עדכונים וחדושים בנהלי משרד הבריאות.
* יש לעדכן אבחנות בהתאם למתרחש בזמן המתאים לכך.
* רופאי הבית ללא התמחות בתחום.

עבודת המנהל הרפואי
* אמצעים לעדכון ידע בתחום הפנימית והגריאטריה  :חלקי
* יישום התחומים לשיפור מהבקרה הקודמת  :חלקי

רופא בית
* הכשרת רופא בית  :השתלמות בגריאטריה

פעילות צוות רב מקצועי במחלקה
* נימוק ודיון בצוות רב מקצועי על שימוש באמצעים מגבילים או אמצעים לייצוב ותמיכת המטופל כשגרת טיפול :
חלקי
* מנגנוני תקשורת בין אנשי הצוות  :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 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 הנוכחית נערכה במתכונת בקרת פתע.
המחלקה הסיעודית מאורגנת ,מסודרת ,נקייה ואסטטית.
בכניסה למחלקה המטופלים ישבו סביב שולחנות לקראת הגשת ארוחת הבוקר.
כל המטופלים נראו לבושים בבגדים אישיים ,תואמים לעונה ,נקיים ומסודרים.
לאחר ארוחת הבוקר המטופלים השתתפו בפעילויות בוקר בהתאם למצבם הפיזים
ומנטלי.
בסיור בחדרים נמצא כי החדרים נקיים ומסודרים בהתאם לשעות הבוקר .בחדרים
קיימים ציוד אישי ותמונות משפחתיות רבות ואווירה ביתית מאוד.
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כוח אדם:
האחות הראשית הינה אחות מוסמכת בעלת ידע וניסיון רב בגריאטריה ,דבר אשר בא
לידי ביטוי בכל תחומי העשייה הסיעודית וכן בניהול צוות המחלקה .כמו כן היא
מהווה גורם משמעותי ומשפיעה על עבודת הצוות הרב מקצועי של המחלקה.
תחלופת הצוות הסיעודי נמוכה וקביעות הצוות במקום מאפשרת קשר ויחס אישי
טובים עם המטופלים ובני משפחותיהם.

החוזקים בעבודת הטיפול סיעודי:
כללי
* נעשתה עבודת צוות יסודית תוך התייחסות להערות מהבקרה הקודמת.
* קיימים תהליכי בקרה פנימיים תקופתיים הנעשים באופן שיטתי ומובנה.
* ניכרת עבודת צוות רב מקצועית ותקשורת טובים מאוד.

כוח אדם
* האח/ות הראשי/ת בעלת ידע וניסיון מקצועי בתחום גריאטריה.
* קיים צוות יציב ותחלופת הצוות נמוכה.

אומדן סיעודי ורישום אנמנזה
* אנמנזה סיעודית מפורטת ומקצועית.

עדכון מקצועי
* מתקיימת פעילות חת"ש בהיקף רחב.
* הוקמו ועדות מקצועיות בנושאים שונים.

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

תחומים הטעונים תיקון ושיפור:
מעקב סיעודי
* ברשומות הסעודיות ,יש להקפיד על חתימת אחות ברורה כנדרש בנוהל.

הבטחת הסביבה
* יש להקפיד על ניהול תרופות נרקוטיות )טוקסיקה( כפי שנדרש ע"פ הנוהל.
עמוד 10
רח' יפו  ,86ירושלים ת.ד.
טלפון 02-5314803 :פקס 02-5314804 :דוא"לYUDITH.NEHEMIA@LBJR.HEALTH.GOV.IL :

לשכת בריאות מחוז ירושלים

מעון נופי ירושלים ) ( 23690
שחראי  24בית וגן ירושלים
תאריך הבקרה14.03.2016 :

תאריך07.04.2016 :
סימוכין500039017 :

* רישום המסקנות בדוחות אירוע חריג הוא חלקי ואינו מספק.

קשר עם המשפחה
* יש לקיים שיחות יזומות עם המשפחות ולתעד את השיחות ברשומה מתאימה.

עדכון מקצועי
* יש לרענן את הנהלים הפנימיים ,להתאימם לנהלים החדשים המפורסמים ע"י אגף גריאטריה ולהטמיעם בקרב
הצוותים השונים.

הדרכה והערכת הצוות
* יש לקיים אוריינטציה לעובד חדש לפי תכנית מובנת ,להחתים את המודרך על התוכנית.
* יש להעריך עובד על פי כלי מובנה בתדירות של לפחות פעם בשנה ,להחתימו על ההערכה ולאפשר לו תגובה
בכתב.

זכויות החולה
* בחדרי המטופלים חסרים ווילונות הפרדה בין המיטות ,כדי לשמור על פרטיות בזמן טיפול אישי .לדברי המנהלת,
הצוות הסיעודי משתמש בפרגוד בזמן הטיפולים וזאת בכדי לשמור על אווירה ביתית ,אולם לא נמצאו פרגודים
בכמות מספקת.

הערות לסיכום:
איכות הטיפול הסיעודי במחלקה טובה.
האחות הראשית וההנהלה משקיעים בשיפור איכות הטיפול ואיכות החיים של
המטופלים.
יש לרכוש יותר ציוד לשמירת פרטיות המטופלים.
יש לתעד שיחות עם משפחות.

עמוד 11
רח' יפו  ,86ירושלים ת.ד.
טלפון 02-5314803 :פקס 02-5314804 :דוא"לYUDITH.NEHEMIA@LBJR.HEALTH.GOV.IL :

לשכת בריאות מחוז ירושלים

מעון נופי ירושלים ) ( 23690
שחראי  24בית וגן ירושלים
תאריך הבקרה14.03.2016 :
* תזונה:

תאריך07.04.2016 :
סימוכין500039017 :

91%

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

כוח אדם:
הדיאטנית חזרה מחופשת לידה לפני כ 3-חודשים .היתה דיאטנית ממלאת מקום בזמן
חופשת הלידה.

החוזקים בעבודת התזונה:
כללי
* ניכרת התייחסות אישית והתאמה תרבותית לצרכים המשתנים של הדיירים
* הדיאטנית בשיתוף עם קלינאית תקשורת העבירו סדנה למטפלים בנושא בליעה.

ניהול כוח אדם
* רצף הטיפול התזונתי נשמר למרות שינויים בכח אדם בשירות הדיאטה.

הגשת ארוחות צהריים  -תצפית
* האווירה בזמן הארוחה נעימה ,ההאכלה מתבצעת במכובדות ובנחת.

תחומים הטעונים תיקון ושיפור:
איכות ובטיחות המזון
* מומלץ לנהל תהליכי עבודה עם המטבח ולתעדם ,לדוגמא :מנה טחונה בארוחת הערב ועוד.

עמוד 12
רח' יפו  ,86ירושלים ת.ד.
טלפון 02-5314803 :פקס 02-5314804 :דוא"לYUDITH.NEHEMIA@LBJR.HEALTH.GOV.IL :

לשכת בריאות מחוז ירושלים

מעון נופי ירושלים ) ( 23690
שחראי  24בית וגן ירושלים
תאריך הבקרה14.03.2016 :

תאריך07.04.2016 :
סימוכין500039017 :

בדיקת התפריט השבועי  -רישום מול יישום
* מרקם דייסתי :יש לסמן בתפריט את המנות לטחינה.
* מרקם רך :בארוחת ערב ,יש לגוון במנה מורכבת המתאימה למטופלים עם בעיות לעיסה או בליעה במקום מנה
קשה )לדוגמא בורקס /פיצה(.

גודלי מנה/גיוון
* יש לבנות תפריט לארוחת ארבע בהתאם להנחיות הנוהל החדש.

התנהלות הטיפול התזונתי מטופל חדש  -תיעוד ברשומה התזונתית
* יש להקפיד על מתן מולטיויטמין בקבלת דייר חדש ,אלא אם כן ישנו שיקול רפואי לא לתת .יש לתעד בגיליון
התזונה )הערה חוזרת(.

התנהלות הטיפול התזונתי מטופל במצב תזונתי לא תקין  -תיעוד ומעקב
* על הדיאטנית להקפיד לפרט בכל תוכנית תזונה למטופל את ההרכב התזונתי של הדיאטה האישית תוך השוואתו
למומלץ עם פירוט הקריטריונים לקביעת ההרכב ממומלץ.
* בקביעת תוכנית טיפול )מטופל חדש או שינוי במצב המטופל( יש לציין אבחנה תזונתית.

עמוד 13
רח' יפו  ,86ירושלים ת.ד.
טלפון 02-5314803 :פקס 02-5314804 :דוא"לYUDITH.NEHEMIA@LBJR.HEALTH.GOV.IL :

לשכת בריאות מחוז ירושלים

מעון נופי ירושלים ) ( 23690
שחראי  24בית וגן ירושלים
תאריך הבקרה14.03.2016 :
* פיזיותרפיה:

תאריך07.04.2016 :
סימוכין500039017 :

91%

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.

כוח אדם:
במחלקה עובד פיזיותרפיסט בהיקף של  20שעות שבועיות .בנוסף עובד כוח עזר
בפיזיותרפיה בהיקף של  15שעות שבועיות.

החוזקים בעבודת הפיזיותרפיה:
ארגון השרות
* פריסת השרות השבועית יעילה.
* קיים רישום מרוכז של הטיפולים הניתנים מידי יום.
* מתקיימים פרויקטים לשיפור השרות :בדיקה והחלפת מזרונים על פי הצורך .התאמה שינוי ותיקון של כסאות
הגלגלים במחלקה.

אבחון פיזיקלי
* האבחון הפיזיקלי ברשומת המטופל מלא ומפורט כנדרש.
עמוד 14
רח' יפו  ,86ירושלים ת.ד.
טלפון 02-5314803 :פקס 02-5314804 :דוא"לYUDITH.NEHEMIA@LBJR.HEALTH.GOV.IL :

לשכת בריאות מחוז ירושלים

מעון נופי ירושלים ) ( 23690
שחראי  24בית וגן ירושלים
תאריך הבקרה14.03.2016 :

תאריך07.04.2016 :
סימוכין500039017 :

* האבחון הפיזיקלי הראשוני מתבצע תוך  5ימים מקבלת המטופל.

טיפול פרטני
* היקף המטופלים פרטני במחלקה הסיעודית אופטימלי.

טיפול בקבוצה
* מתקיים טיפול בקבוצה ,בחירת המטופלים בקבוצה נקבע על פי מדדים מובנים ומוגדרים.

מעקב פיזיקאלי ותיעוד הערכה תקופתית
* המעקב משקף את יישום תוכנית הטיפול ותוצאותיו.

טכנולוגיה לישיבה וניידות
* השימוש באביזרים נלווים לכסא גלגלים מבטיח ישיבה מותאמת לצרכי המטופל.
* הפיזיותרפיסט מעורב בהחלטות על שימוש באמצעי הגבלה.
* הפיזיוטרפיסט מעורב בהמלצה /הזמנה של ציוד.
* הפיזיותרפיסט בעל הכשרה בנושא טכנולוגיה לישיבה וניידות.

הדרכה ,השתלמות ותקשורת בין צוותית
* הדרכת עובד חדש מתועדת ומאושרת בחתימתו על גבי טופס ייעודי.
* הפיזיותרפיסט משתתף בישיבות הצוות הרב מקצועי.
* מתקיימת רשימת הליכה חתומה בפועל.

תחומים הטעונים תיקון ושיפור:
ארגון השרות
* מנהל השרות צריך לעבור הכשרה על בסיסית כנידרש בנוהל.

מעקב פיזיקאלי ותיעוד הערכה תקופתית
* יש להקפיד על מעקב מתועד אחת לשלושה חודשים לכל המטופלים.

הדרכה ,השתלמות ותקשורת בין צוותית
* יש להקפיד על תקשורת רציפה ומתועדת בין הפיזיותרפיסט לצוות הרב מקצועי.

תנאים פיזיים
* חדר הפיזיותרפיה גדול ומרוווח ,אך ללא איוורור מספק.
עמוד 15
רח' יפו  ,86ירושלים ת.ד.
טלפון 02-5314803 :פקס 02-5314804 :דוא"לYUDITH.NEHEMIA@LBJR.HEALTH.GOV.IL :

לשכת בריאות מחוז ירושלים

מעון נופי ירושלים ) ( 23690
שחראי  24בית וגן ירושלים
תאריך הבקרה14.03.2016 :

תאריך07.04.2016 :
סימוכין500039017 :

* לחדר פיזיותרפיה אין שירותים מותאמים וקרובים.

הערות לסיכום:
שרות הפיזיותרפיה ניתן ברמה מקצועית גבוהה .הפיזיותרפיסט מכיר היטב את
המטופלים והטיפול הניתן על ידו מקצועי ומסור.

עמוד 16
רח' יפו  ,86ירושלים ת.ד.
טלפון 02-5314803 :פקס 02-5314804 :דוא"לYUDITH.NEHEMIA@LBJR.HEALTH.GOV.IL :

לשכת בריאות מחוז ירושלים

מעון נופי ירושלים ) ( 23690
שחראי  24בית וגן ירושלים
תאריך הבקרה14.03.2016 :
* ריפוי בעיסוק:

תאריך07.04.2016 :
סימוכין500039017 :

94%

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 לא נכחה במקום בזמן הבקרה ולא ניתן
היה ליצור עימה קשר טלפוני בזמן הבקרה .לאחר מספר ימים נוצר קשר טלפוני,
להשלמת מידע.

כוח אדם:
ריפוי בעיסוק  -במוסד מרפאה בעיסוק ,שמשמשת מנהלת השירות ,עם  17.5שנות ותק
מקצועי ו 15.5-במוסד .עובדת  3ימים בשבוע בשעות הבוקר או אחה"צ .סה"כ 17
ש"ש.
תעסוקה  -במוסד מדריכת תעסוקה ,שעובדת בו  12.5שנה .עובדת  6ימים בשבוע,
סה"כ  42ש"ש.

החוזקים בעבודת הריפוי בעיסוק:
הערכה בקבלת מטופל  -קבלת מטופל חדש ע"י מרפא/ה בעיסוק
* המרפא/ה בעיסוק מבצע/ת הערכה ראשונית לכל מטופל חדש כנדרש בנהלים.
* תוכניות ההתערבות מתייחסות לצרכיו וליכולותיו הייחודיים של כל מטופל .התוכניות כוללות התייחסות לתחומי
התערבות מגוונים.
עמוד 17
רח' יפו  ,86ירושלים ת.ד.
טלפון 02-5314803 :פקס 02-5314804 :דוא"לYUDITH.NEHEMIA@LBJR.HEALTH.GOV.IL :

לשכת בריאות מחוז ירושלים

מעון נופי ירושלים ) ( 23690
שחראי  24בית וגן ירושלים
תאריך הבקרה14.03.2016 :

תאריך07.04.2016 :
סימוכין500039017 :

* התוכניות מתייחסות לטיפול בריפוי בעיסוק והפעלה מותאמת במסגרת התעסוקה.
* תחום הריפוי בעיסוק ממוחשב בתוכנת "פרדיגמה" וכל הדיווחים מתבצעים במחשב.

הערכת מעקב בקבלת מטופל
* מתבצעות הערכות חוזרות לכלל המטופלים כנדרש בנהלים.

ישום תכנית הטיפול
* מתבצעת התערבות טיפולית בריפוי בעיסוק למספר מטופלים רב באופן פרטני ו/או קבוצתי ,בהתאם לצורך.
טיפולים ארוכי טווח והתערבויות קצרות מועד ,סנוזלן ,התאמת סדים ואביזרי עזר ,תצפיות אכילה והתאמות ישיבה.
מקיימת  2קבוצות -משחקים וקבוצה קוגניטיבית.
* ניכרת הפעלת שיקול דעת המרפאה בעיסוק בבחירת מוקד הטיפול.

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
* הפעילות בתעסוקה ,מתקיימת ע"י מדריכת התעסוקה  6בקרים בשבוע ופעם בשבוע גם בשעות אחה"צ.
הפעילות כוללת הפעלה פרטנית וקבוצתית ומחולקת לשתי קבוצות עפ"י רמת התפקוד של המטופלים ויכולת
התקשורת שלהם.
* הפעילות כוללת יצירה ,גינון טיפולי ,גריית חושים ,בישול ,מוזיקה ,משחקי שולחן ,קבוצת ריקוד ועוד .קיים תיעוד
כנדרש.
* פעם בחודש מתקיימת הפעלה באמצעות בע"ח ,ע"י מפעיל חיצוני.

תנאים פיזיים וסביבה
* קיימת אווירה נעימה וביתית בחדרי המטופלים.
* חלק מטיפולי הריפוי בעיסוק מתקיימים באולם טיפולים מרווח ומאובזר ,המשותף עם שירות הפיזיותרפיה .ניתן
להפריד בין איזורי הטיפול.
* איזור התעסוקה מחולק לשני חללים נפרדים .קבוצה אחת פועלת במרפסת מקורה והשניה בחדר האוכל .איזורי
הפעילות מוארים ,מרווחים ומאובזרים .בשני האיזורים קיימים ארונות אחסון לציוד.
* במקומות ההפעלה קיימים לוחות התמצאות ,לוחות פעילות ,שעונים וקישוט סביבתי ,אקטואלי ומכבד.

ציוד ואביזרים
* קיים ציוד עשיר ברפוי בעיסוק הכולל אמצעי הערכה פורמאליים ,ציוד לטיפול סנסומוטורי ,ציוד לטיפול קוגניטיבי,
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אביזרי עזר ל ADLוסדים.
* קיים ציוד נלווה הכולל טלוויזיה במסך רחב ,מערכת שמע ו .DVD
* קיימות ערכות נושאים מגוונות עשירות ומתחדשות.
* קיים ציוד מגוון ומותאם להפעלה פרטנית וקבוצתית בתעסוקה .חלק מאמצעי ההפעלה יוצרו ע"י מדריכת
התעסוקה.

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.
* ניכרת השתתפותו/ה ותרומתו/ה של המרפא/ה בעיסוק בדיון ובקבלת ההחלטות בישיבות הצוות הרב מקצועי.
* המרפאה בעיסוק העבירה חת"ש בנושא טיפול בחדר הסנוזלן בחודש פברואר .2015

העשרה ונהלים
* במוסד מתקיימים פרויקטים מיוחדים מגוונים .חלק מהפרוייקטים מתקיימים בשיתוף אנשי צוות ממקצועות
בריאות נוספים.
* המרפאה בעיסוק בעלת תואר שני בריפוי בעיסוק וסיימה את כל חטיבות הקורס העל בסיסי בגריאטריה.
השתתפה במספר ימי עיון בשנה האחרונה.
* מדריכת התעסוקה בוגרת הקורס הבסיסי למדריכות תעסוקה בגריאטריה .השתתפה בינואר  2016ביום עיון
בנושא העצמת המטופל.

תחומים הטעונים תיקון ושיפור:
הערכה בקבלת מטופל  -קבלת מטופל חדש ע"י מרפא/ה בעיסוק
* בחלק מהתיקים שנבדקו ,נמצאה התייחסות חלקית לישיבה ולתחומים הקוגניטיביים והמוטוריים ,בטופס קבלת
מטופל חדש.

הערכת מעקב בקבלת מטופל
* עדכון מטרות הטיפול ותוכנית ההתערבות המומלצת ,בהערכת מעקב ,מתבצעת באופן חלקי ,וללא התייחסות
לתדירות הטיפול המומלץ.

ישום תכנית הטיפול
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* תיעוד הטיפול בריפוי בעיסוק מקצועי ומפורט  ,אולם נמצאו תיקים שהתיעוד אינו מתבצע בתדירות הנדרשת.
* לא נמצא מעקב שוטף על הרכבת הסדים במחלקה.

פעילות בתעסוקה
* להקפיד על כתיבת תוכנית הפעילות המומלצת לכל מטופל ,בטופס תיעוד פעילות פרטנית בתעסוקה ,בצורה
הנכונה.

תנאים פיזיים וסביבה
* לוחות הפעילות אינם נגישים לשימוש המטופלים.
* במקום מתקיימת הפעלת גינון מגוונת וקיימת גינה קטנה מחוץ לאיזור הפעילות ,אולם היציאה אליה אינה נגישה.

הדרכה ותקשורת
* תיעוד ישיבות הצוות וההדרכה של המרפאה בעיסוק ומדריכת התעסוקה קצר מאד ואינו מפרט את הנושאים
הנידונים בישיבה.

עמוד 20
רח' יפו  ,86ירושלים ת.ד.
טלפון 02-5314803 :פקס 02-5314804 :דוא"לYUDITH.NEHEMIA@LBJR.HEALTH.GOV.IL :

לשכת בריאות מחוז ירושלים

מעון נופי ירושלים ) ( 23690
שחראי  24בית וגן ירושלים
תאריך הבקרה14.03.2016 :
* עבודה סוציאלית:

תאריך07.04.2016 :
סימוכין500039017 :

94%

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 משפחותשיתוף המשפחה בהחלטות
-

תיאור כללי:
המחלקה הסיעודית "נופי ירושלים" נמצאת בבנין משותף עם הדיור המוגן.
המחלקה נעימה מאוד ומותאמת לצרכי כלל המטופלים ובני משפחותיהם.

כוח אדם:
במחלקה הסיעודית עובדת עו"ס אחת בהיקף משרה של  .50%בפריסת  4ימים בשבוע
בשעות הבוקר ואחר הצהריים.
בעלת וותק מקצועי ומוסדי רב שנים.
בעלת ידע נרחב בתחום הגריאטריה.

החוזקים בעבודת העבודה סוציאלית:
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קבלת מטופל והסתגלות
* תהליך קבלת המטופל ובני משפחתו מתבצע באופן מקצועי.

פעילות מקצועית של העובד הסוציאלי
* קיימת התייחסות מקצועית של העו"ס בכל תהליכי התאמת המטופלים לחדרים ,שולחנות ובכל שאלה
המתעוררת ,הן בקרב המטופלים והן בקרב המשפחות.

שביעות רצון המטופל
* בשיחות עם מטופלים ,הביעו שביעות רצון טובה וגבוהה מהיחס המקצועי והטוב הניתן במחלקה.

תצפית חדרים ושטחים ציבוריים
* חדרי המטופלים בעלי אווירה נעימה וביתית.

פעילות העו"ס בתחום הקבוצתי והקהילתי
* העו"ס מקיימת קבוצה טיפולית למטופלים בעלי רמה קוגניטבית טובה .הנושאים המועברים הינם מגוונים וכוללים
תחומים רבים .התיעוד מתייחס לתהליכי הקבוצה ולנאמר בה.
* העו"ס מקיימת מפגשי משפחות ,אשר נושאים תכנים מקצועיים שונים .קיים תיעוד מקצועי הכולל את דברי
המשפחות.
* ישנה תשתית התנדבותית המשלבת את דיירי הדיור המוגן ,מתנדבים מהקהילה ומתנדבים מבתי ספר שונים.
בנוסף ,ישנם סטודנטים ממקצועות שונים המגיעים להתנדבות במחלקה.

פעילות העו"ס בנושא "חוק זכויות החולה"
* העו"ס מקיימת הדרכות לכלל הצוות המקצועי עם דגש על שמירת זכויות המטופל.
* העו"ס יוזמת ומקדמת תהליכי מינוי אפוטרופסות בהתאם למצבו הקוגנטיבי של המטופל.
* העו"ס מקדמת את נושא יפוי כח רפואי בהתאם לחוק זכויות החולה וחוק החולה הנוטה למות.
* תהליך הטיפול בתלונות מטופל ע"י העו"ס ,לא נמצא תיעוד לתלונות הטיפול והמעקב אחריהן.

טיפול בניצולי שואה
* העו"ס מקדמת נושא מיצוי זכויות המטופלים בנושא זה.

עבודת הצוות הרב מקצועי
* עבודת הצוות יעילה ומקצועית.
* התיעוד המקצועי בתחום העבודה סוציאלית מתבצע באופן מקצועי המשקף את מצבו של המטופל.

ניהול מידע ומעקב  -רשומת מטופל
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* תיעוד הרשומות השוטפות מקצועיות ומשקפות את מצב המטופל בזמן אמת.
* קיים תיעוד כללי של קבלת המטופל ברשומות השוטפות ,הכולל את הפרטים הרלוונטיים אודות המטופל .מומלץ
להקפיד על כתיבת קבלה סוציאלית כמקובל.

שביעות רצון משפחות
* בשיחה עם בן משפחה ,הביע שביעות רצון גבוהה מאוד מהטיפול והיחס הכולל הניתן במחלקה.

תחומים הטעונים תיקון ושיפור:
פעילות מקצועית של העובד הסוציאלי
* יש לקיים חשיבה מקצועית כיצד ניתן לשלב בין המראה הבייתי והמכבד לבין שמירה על פרטיות המטופל בעת
הטיפול האישי .ביום הבקרה נצפו מיעוט של אמצעים ניידים לשמירה על פרטיות המטופל.

פעילות העו"ס בתחום זקנים נפגעי התעמרות
* על הוועדה המוסדית להתכנס בהתאם לנהלים ,הן בארועים בזמן אמת והן לפיתוח תוכניות עבודה בנושא.

עבודת הצוות הרב מקצועי
* בבדיקה אקראית של מספר תיקים ,נמצא העדר דיווחים של תחום העבודה הסוציאלית .קיימת חשיבות רבה
לקיום הישיבה בנוכחות צוות מקצועי מלא.

הבטחת תנאים לעבודת העובד/ת הסוציאלי/ת
* הערות לתיקון מבקרה קודמת תוקנו באופן חלקי.

הערות לסיכום:
תחום העבודה הסוציאלית מנוהל באופן מקצועי ,העו"ס בעלת מיומניות מקצועיות,
בעלת מעוף וחשיבה יצרתית המקדמת את העבודה המקצועית ומשפרת את איכות חייהם
של המטופלים.
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82%

הבקרה בתחום הבריאות הסביבה כללה את הנושאים הבאים:
כללי
כוח אדם
 מערכות אספקת מים קרים וחמים מערכות סילוק שפכיםאיסוף פסולת ופינויה
בטיחות ומפגעי בטיחות
מערכות קירור וחימום אויר
נקיון ותחזוקת תשתית ,חדרי אשפוז ושטחי המחלקה ומתקניה
מתקנים לצוות
מכבסה וכביסה
הדברה
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:
תחזוקת המחלקה משביעה רצון ,תכנון המחלקה לא עונה לדרישות של הפרוגרמה
החדשה של משרד הבריאות ,חסרים מחסנים.

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

מערכות אספקת מים קרים וחמים  -הגנת רשת מי שתיה
* התיעוד על אביזרי הגנת רשת מים מעודכן לכל שנה  :מעודכן

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  -אספקת מיי שתיה
* תקינות הבדיקות של המים  :תקין חלקית )חריגה בפרמטר אחד ,לא משמעותית ללא סיכון בריאותי(

מערכות אספקת מים קרים וחמים  -מים חמים ומקלחות
* טמפרטורת מים בברזים מתאימה לבטיחות המשתמשים  :לא תקין
* 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 נמוך

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

מכבסה וכביסה
* מצב סביבת העבודה במכבסה  :לא תקין/לא מתאים
* תקינות אזור מיון כביסה ותהליך הטיפול  :לא תקין/לא מתאים
* דרך ואמצעים להעברת כביסה מלוכלכת ונקייה במוסד  :התאמה ותקינות חלקיים

הדברה
* ביצוע מתועד של הדברה בהיתר מתוקף ובתדירות דרושה  :ביצוע והתאמה חלקיים

חדרי טיפולים למקצועות הבריאות/פיזיותרפיה
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* שמירת היגיינה בחדרי טיפולים  :היגיינה נשמרת חלקית

אספקת מזון למחלקות וחלוקתו  -קבלת המזון במחלקה
* אחראי קבלת מזון במחלקה קיים ,מבקר את איכות המזון והטמפרטורה בקבלה ומתעד  :תקין בחלקו

חדר אוכל מטופלים וחלוקת מזון
* מצב כיורים ,אמצעי נטילת ידיים ותברואה  :לא תקין/לא מתאים

הערות לסיכום:
 .1יש לתקן את כל הליקויים המפורטים בכלי הבקרה.
 .2יש לדגום בנקודות הנדרשות על ידינו.
 .3יש לדגום מים להתרבות חיידקי לגיונלה אחת לרבעון.
 .4יש לארגן את ה מכבסה בהתאם לדרישות.
 .5יש להגיש נספח אוורור של חדר פיזיותרפיה.
 .6יש לבדוק מערכת ביוב בחדר פיזיותרפיה.
 .7יש לנהל יומן הדברה.
 .8יש להתקין מד חום חיצוני בעגלות חימום מזון.
 .9יש לארגן כיסוי מבד רחיץ לעגלות כביסה נקייה.
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82%

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 למטופלהזמנת סמים ,טפסי רישום ועריכת בקרה
-

תיאור כללי:
במוסד אין חדר ייעודי לתרופות כנדרש.
התרופות מאוחסנות בחדר טיפולים בסמוך לדלפק האחיות.

כוח אדם:
במוסד מועסק רוקח .היקף משרתו תואם לדרישות התקינה.
לרוקח יש אישור רוקח אחראי בתוקף מאת הרוקח המחוזי.

החוזקים בעבודת הרוקחות:
שירות רוקחות מוסדיים  -אחסון וסידור תרופות ותוקפן
* תוקף התרופות בטווח התאריך  :כן

אחסון תרופות במחלקות אשפוז
* המידע על אריזות מגש גזורות עדיין כולל :שם התכשיר ,חוזק ,מס' אצווה ,תאריך תפוגה  :כן
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אחסון תרופות בקרור במחלקות אשפוז
* מקרר ייעודי לתרופות המחלקה  :כן
* הטמפ' בטווח הנדרש ומבוצע מעקב מתועד  :כן

תרופות אישיות במחלקות אשפוז
* התכשיר בתוקף מיום הפתיחה  :כן

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

חדר שירותי רוקחות במוסד
* החדר ייעודי ומיקומו הולם  :לא
* החדר מצויד במתקנים הנדרשים  :לא
* החדר מצויד במתקני עזר לרוקח )מחשב ,כספת ,טלפון(  :לא

שירותי רוקחות מוסדיים  -בקרה רוקחית במוסד
* ביצוע בקרה בכל מחלקה ותיעוד מלא ומפורט של ממצאיה  :אחת לחודש לפחות

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

אחסון תרופות במחלקות אשפוז
* טמפ' בטווח הנדרש  :לא

תרופות אישיות במחלקות אשפוז
* סימון תאריך פתיחה בתכשירים שנדרש  :באופן חלקי

בקרת סמים מסוכנים במחלקה  -בי"ח שאין בו בית מרקחת
* מלאי הסמים נשמר בארון נעול שמפתחו בידי האחות האחראית  -תקנה ) 13א(  :לא
* העתק המרשם נשמר יחד עם פנקס טופסי רישום הסמים ועליו רשומים .1 :תאריך קבלת הסם  .2מס' הדף
בפנקס בו נרשמה קבלתו  -תקנה )9ב()11,ב(  :לא
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הערות לסיכום:
יש להסדיר חדר ייעודי לתרופות ובו כל המתקנים והציוד הנדרש לרוקח.
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נספח ג'
תקן מול מצבה  -כוח אדם מקצועי  -רפואה סיעוד ומקצועות הבריאות
ל 36 -מיטות ברישוי ול 34-מיטות בפועל

רופא/ה
אח/ות
אח/ות מעשי/ת
אח/ות מוסמכ/ת
אח/ות ראשי/ת
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
11.80
0.36
0.50
7.20
0.50
7.20
3.10
4.00

0.63
7.67
1.61
6.05
1.00
15.21
0.56
0.55
18.70
1.15
7.70
3.43
4.62

0.13
2.24

27.22
41.25

0.62
1.00
3.41
0.20
0.05
11.50
0.65
0.50
0.33
0.62

11.58
28.97
56.69
10.00
159.72
131.00
6.94
10.70
15.50

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 34-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
7
8

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

0.50
0.25
0.25
1.00
0.80
0.00
0.25
0.00
0.80

0.17
0.00
0.00
0.67
-0.20
-1.50
0.08
-0.09
0.47

51.51
0.00
0.00
203.03
-20.00
-100.00
47.05
-100.00
142.42

 6ספק מזון חיצוני  -מלא .הערות :קייטרינג
 7עובד ניקיון  -שירות קנוי.
 8חצרן/גנן שירות קנוי.
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נספח ד '
רמת איכות הטיפול
 0.00:מתאריך 08.07.2015:
ניקוד אחרון לפי בקרה אחרונה
63.50
ניקוד מותאם אחרון לפי בקרה אחרונה :
שיוך לפרוגרמה חדשה על פי הצהרת המוסד :
זמן הרישוי טרם הבקרה הנוכחית  24:חודשים תאריך סיום הרשיון 01.05.2016 :
התאמת המחלקה לתשושי נפש לתנאי המכרז:לא רלוונטי
תאריך הבקרה 14.03.2016 :
התאמת המחלקה לתשושי נפש לתנאי המכרז לפי הבקרה הנוכחית  :לא רלוונטי

ניקוד

אמות מידה לרמת איכות הטיפול
סכום ציוני הבקרה

25.00

בריאות הסביבה

3.00

שיעור אחיות עם קורס על בסיסי בגריאטריה

0.00

שיעור אחיות עם תואר אקדמי

0.00

קורסים\עדכון ידע לצוות

2.00

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

2.00

תקשורת רפואית ממוחשבת לכל המקצועות

2.00

סה"כ )ללא משך רישוי(

43.00

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

