גירסה 00002:
תאריך ראשון הפצה לאינטרנט07.07.2016 :
תאריך אחרון הפצה לאינטרנט14.07.2016 :

דו"ח בקרה מיום 18.05.2016
במוסד :מרכז משולב לקשיש עידן הזהב
בישוב :ירושלים ,מחוז ירושלים

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

לשכת בריאות מחוז ירושלים

תאריך06.07.2016 :

לכבוד
ד"ר ספיבק יוסף
מנהל/ת רפואי/ת
מרכז משולב לקשיש עידן הזהב )קוד מוסד (23692
יוסי בן יועזר 82
ירושלים 93590

סימוכין500039078 :

ד"ר נכבד/ה,
הנדון :סיכום הבקרה ב"מרכז משולב לקשיש עידן הזהב" מיום 18.05.2016
מצ"ב דו"ח הבקרה שנערכה במוסדכם ,ביום .18.05.2016
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  ,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  2מתוך 31
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
תאריך06.07.2016 :
מרכז משולב לקשיש עידן הזהב ) ( 23692
יוסי בן יועזר  82ירושלים
תאריך הבקרה18.05.2016 :

סימוכין500039078 :

.1

בתאריך  18.05.2016נערכה 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 ספיבק יוסף מ.ר.28708.

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.

* 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:
"עידן הזהב" הינו מרכז משולב וכולל שתי מחלקות ברישיון משרד הבריאות -
מחלקה סיעודית ומחלקת תשושי נפש ,שתי מחלקות ברישיון משרד הרווחה  -מחלקת
תשושים ונופשון .המוסד מנוהל ע"י עמותת "עידן" ,אשר באחריותה הנהולית עוד
שני מוסדות גריאטריים בירושלים .המחלקה הסיעודית נמצאת בקומה שלש ומחלקת
תשושי נפש ממוקמת בקומה הראשונה .למחלקת תשושי נפש צמודה מרפסת גדולה,
שמאפשרת למטופלים לצאת ולהנות מאוויר צח ונוף יפה .בקומת הקרקע יש חצר
פנימית ,המשמשת לאירועים ולמסיבות למטופלים ולמשפחותיהם.
לבי"ח רישיון ל 63 -מיטות מהן:
סה"כ מיטות במח' סיעודיות33 :
סה"כ מיטות במח' תשושי נפש30 :

עמוד  3מתוך 31
רח' יפו  ,86ירושלים ת.ד.
טלפון 02-5314803 :פקס 02-5314804 :דוא"לYUDITH.NEHEMIA@LBJR.HEALTH.GOV.IL :

לשכת בריאות מחוז ירושלים

תאריך06.07.2016 :

מרכז משולב לקשיש עידן הזהב ) ( 23692
יוסי בן יועזר  82ירושלים
תאריך הבקרה18.05.2016 :

סימוכין500039078 :

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

מס'
מס'
שם
מחלקה מיטות מאושפזים
בפועל
במוסד ברישוי
34
33
29
30
63
63

מס'
סיעודיים

מס'
תשושי
נפש

מס'
סיעודי
מורכב

בבי"ח
מס'
מס'
שיקומים תשושים כללי

33
33

1
29
29

0

0

סה"כ שהו במחלקות  63מאושפזים בפועל.
להלן תמהיל המאושפזים לפי הגורמים המממנים הבאים:
 48מטופלים במימון משרד הבריאות.
 12מטופלים במימון פרטי.
 2מטופלים במימון משרד הביטחון.
 1מטופלים במימון גורם אחר.

עמוד  4מתוך 31
רח' יפו  ,86ירושלים ת.ד.
טלפון 02-5314803 :פקס 02-5314804 :דוא"לYUDITH.NEHEMIA@LBJR.HEALTH.GOV.IL :

0

1

לשכת בריאות מחוז ירושלים

מרכז משולב לקשיש עידן הזהב ) ( 23692
יוסי בן יועזר  82ירושלים
תאריך הבקרה18.05.2016 :

תאריך06.07.2016 :
סימוכין500039078 :

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.23.08.2016 :

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

נקודות נוספות לציון:
הבקרה בתחום ריפוי בעיסוק בוצעה בנפרד ,במועד מאוחר יותר.
לא נערכה בקרה בתחום התזונה.
במחלקה תשושי נפש  14%מהמטופלים מרותקים לכיסא גלגלים.
המוסד ממוחשב באמצעות תוכנת פרדוגמה ,עם זאת לא כל המקצועות ממוחשבים.
אין תקשורת ממוחשבת בין כל אנשי הצוות.
בנספח ג'  -כוח אדם מנהלי-משקי מתייחס לכל הבית ולא רק למחלקות ברישיון
משרד הבריאות.
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.

עמוד  5מתוך 31
רח' יפו  ,86ירושלים ת.ד.
טלפון 02-5314803 :פקס 02-5314804 :דוא"לYUDITH.NEHEMIA@LBJR.HEALTH.GOV.IL :

לשכת בריאות מחוז ירושלים

מרכז משולב לקשיש עידן הזהב ) ( 23692
יוסי בן יועזר  82ירושלים
תאריך הבקרה18.05.2016 :

תאריך06.07.2016 :
סימוכין500039078 :

נספח א'
הערכת הבקרה לפי תחומים
)(6
טוב מאוד
94-100

)(5
כ.טוב מאוד
87-93

רפואה

)(4
טוב
80-86
X

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

X

סיעוד
תזונה

X

פיזיותרפיה

X

ריפוי בעיסוק
עבודה סוציאלית

X

בריאות הסביבה

X

רוקחות

X

עמוד  6מתוך 31
רח' יפו  ,86ירושלים ת.ד.
טלפון 02-5314803 :פקס 02-5314804 :דוא"לYUDITH.NEHEMIA@LBJR.HEALTH.GOV.IL :

)(1
נכשל
0-65

לשכת בריאות מחוז ירושלים

מרכז משולב לקשיש עידן הזהב ) ( 23692
יוסי בן יועזר  82ירושלים
תאריך הבקרה18.05.2016 :

תאריך06.07.2016 :
סימוכין500039078 :

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

* רפואה85% :
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
* ישנה קלינאית תקשורת.
* הרופאים במחלקות מנוסים בתחום ומכירים היטב את המטופלים.
* ישנו יעוץ גריאטרי פסיכיאטרי.

עבודת המנהל הרפואי
* קבלת מטופלים בהתאמה לסיווג מחלקות סעודיות/לתשושי נפש  :מלא ,הרופא משתתף
* היערכות מוסדית להתמודדות עם זיהומים  :קיום נוהל פנימי
* תכנון ויישום "הבטחת השגחה רפואית בכל היממה") .זמינות ותיעוד;כוננות/תורנות(  :יישום תקין
* תעוד הייעוצים בתחום גריאטריה  :מלא
* היערכות המוסד וקיום נוהל פנימי לשמירה על סביבה בטיחותית ומניעת נפילות ותאונות וישומו  :מלאה
עמוד  7מתוך 31
רח' יפו  ,86ירושלים ת.ד.
טלפון 02-5314803 :פקס 02-5314804 :דוא"לYUDITH.NEHEMIA@LBJR.HEALTH.GOV.IL :

לשכת בריאות מחוז ירושלים

מרכז משולב לקשיש עידן הזהב ) ( 23692
יוסי בן יועזר  82ירושלים
תאריך הבקרה18.05.2016 :

תאריך06.07.2016 :
סימוכין500039078 :

קשר עם משפחות
* זמינות הרופא למשפחות תכנון ותיעוד השיחות בקבלה ,אחת לתקופה ובמצבי משבר  :מלא

תחומים הטעונים תיקון ושיפור:
כללי
* יש לחדש ספרות רפואית.
* יש צורך בעדכון אבחנות בהתאם לשינויים בזמן הנכון
* רופאי הבית במוסד ללא התמחות בתחום
* מנהל רפואי ללא התמחות בתחום

עבודת המנהל הרפואי
* קיום והפעלת תוכנית הדרכה מוסדית בתחומי הגריאטריה וגרונטולוגיה .השתתפות בהדרכה מחוץ למוסד ובתוכו
 :קיימת ומופעלת חלקית
* אמצעים לעדכון ידע בתחום הפנימית והגריאטריה  :חלקי

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

רופא בית
* הכרה ויישום נהלי רפואה ונהלי רוחב של האגף לגריאטריה  :חלקי

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

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

עמוד  8מתוך 31
רח' יפו  ,86ירושלים ת.ד.
טלפון 02-5314803 :פקס 02-5314804 :דוא"לYUDITH.NEHEMIA@LBJR.HEALTH.GOV.IL :

לשכת בריאות מחוז ירושלים

מרכז משולב לקשיש עידן הזהב ) ( 23692
יוסי בן יועזר  82ירושלים
תאריך הבקרה18.05.2016 :
* טיפול סיעודי:

תאריך06.07.2016 :
סימוכין500039078 :

80%

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

תיאור כללי:
הבקרה הנוכחית נערכה במוסד כבקרת פתע לקראת חידוש רישיון והתבצעה בשתי
מחלקות  -מחלקה סיעודית ומחלקת תשושי נפש.
האווירה הכללית במחלקות הינה נעימה ובחלק מחדרי המטופלים ביתית.
כל המטופלים שהו מחוץ למיטותיהם ונצפו לבושים בביגוד אישי ,נקי ותואם
לעונה .ארוחת הבוקר במחלקת תשושי נפש החלה ב  8:00ובמחלקה הסיעודית אחרי
 .8:30במחלקה הסיעודית חלק מהמטופלים אכלו את ארוחת הבוקר בחדר האוכל וחלקם
בפרוזדור ליד חדר היום ,היות ואין מספיק מקום בחדר אוכל.
במחלקת תשושי נפש נצפו חמישה מטופלים מרותקים לכיסא גלגלים ,לפי דוח אחות
אחראית מחלקה ארבעה מהם מתניידים בכיסא גלגלים על ידי צוות באופן קבוע.
עמוד  9מתוך 31
רח' יפו  ,86ירושלים ת.ד.
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כוח אדם:
האחות הראשית עובדת כשנה וחצי בתפקיד ,היא אחות מוסמכת בעלת תואר אקדמאי
וניסיון רב בתחום הגריאטריה.
האחיות אחראיות המחלקה הינן אחיות מוסמכות עם ותק רב בניהול מחלקה ועבודה
בגריאטריה .אחות אחראית מחלקה סיעודית משמשת כנאמנת נושא בתחום פצעים
במוסד.
תקני אחיות עומדים בדרישת הנוהל.
תקני מטפלים  -חסר  0.8משרה מדרישת הנוהל.

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.

הבטחת הסביבה
* למרות המבנה המיושן מורגשים המאמצים להקנות אווירה ביתית וחמה.

תקשורת
* האחות הראשית ואחיות אחראיות מחלקות ,משתתפות פעילות בישיבות מחלקתיות עם המשפחות.

עדכון מקצועי
* מתקיימת פעילות חת"ש בהיקף רחב.

זכויות החולה
* מתקיימת פעילות חברתית מחוץ למוסד אשר תורמת לשיפור איכות חיי המטופלים.
* הצוות הסיעודי הבכיר שותף פעיל לפעילויות חברתיות מחוץ מוסדיות לדיירי המחלקות.

תחומים הטעונים תיקון ושיפור:
כוח אדם
* תקינת המטפלים אינה עומדת בדרישות התקן.
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* בבדיקת סידורי עבודה נמצא כי מטופלים עובדים משמרות כפולות בוקר\ערב  14שעות עבודה .הדבר עלול לסכן
את בתיחות המטופל ובריאות העובד.

אומדן סיעודי ורישום אנמנזה
* יש לערוך אומדן התנהגותי לכול מטופל רלוונטי בזמן הקבלה למחלקה ולהמשיך מעקב עפ"י הנוהל.

תכנית טיפול בקבלה לאשפוז
* יש להקפיד על בניית תכנית טיפול ראשונית תוך  72שעות מיום הקבלה למוסד.
* יש להתייחס אל תוכנית הטיפול כאל כלי עבודה יישומי.

מעקב סיעודי
* תיעוד המעקב הסיעודי לוקה בחסר.
* מעקב אחר הבעיות שזוהו והמשך טיפולן לוקה בחסר.

תקשורת
* יש להקפיד על קיום ישיבות צוות מחלקתי כנדרש על פי נוהל.
* יש להקפיד על שיתוף כל אנשי הצוות בישיבות צוות רב מקצועי.
* במחלקות לא נמצא אמצעי תקשורת עם כל הצוות רב מקצועי .יש לקיים ולתעד תקשורת בין צוותים רב מקצועים.

הזנה והאכלה
* יש להגדיל את טווחי הזמן בין הארוחות השונות במהלך היום.
* יש לערוך אומדן תזונתי לכל מטופל עם ירידה בתאבון ו/או במשקל.
* יש להתייחס ברשימות הסיעודיות לבעיות הקשורות לאכילה :שיניים תותבות ,קשיים בבליעה ,חוסר תאבון ,ירידה
במשקל.
* יש לבנות תכנית טיפל לכל הבעיה שזוהתה בתחום הזנה והאכלה.

הפרשות
* יש לפתח תוכנית מערכתית למניעת עצירות תוך שימוש באמצעים נוספים ,מעבר למתן טיפול תרופתי.
* חסרה פעילות מערכתית בנושא שימור שליטה על סוגרים.

שמירת שלמות העור
* בבדיקת מעקבי שינוי תנוחה לא נמצא שינוי תנוחה מניעתי למטופלים בעלי סיכון גבוה להתפתחות פצע לחץ

תנועתיות ותנוחה
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* יש לתעד על גבי טופס מובנה ביצוע שינויי תנוחה.
* יש להתייחס ולדון בכל ישיבת צוות רב מקצועי על הגבלות פיזית

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

טיפול בכאב
* יש לאמוד ולתעד את השפעת הטיפול התרופתי לאחר מתן טיפול נוגד כאב ,באותו כלי מדידה בו בוצעה הערכה
ראשונית.
* יש לערוך אומדן כאב לכל מטופל חדש עם קבלתו למחלקה.

מניעת זיהומים
* בזמן הטיפול במטופלת לא נשמרו כללי שמירת בידוד מגע על פי הנוהל .יש לרענן נוהל מניעת זיהומים ולעבוד על
פין.

זכויות החולה
* יש להקפיד לשמור על פרטיות וצנעת המטופל.
* יש להעלות את מודעות הצוות בנושא שמירה על זכויות החולה במוסד.

הערות לסיכום:
איכות הטיפול הסיעודי טובה.
ישנה התייחסות חלקית להערות מבקרה קודמת.
יש להעלות את מודעות הצוות לנושאי כאב ,מניעת זיהומים ושמירת פרטיות
וזכויות המטופל באופן מיידי.
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81%

הבקרה בתחום הפיזיותרפיה כללה את הנושאים הבאים:
כללי
כוח אדם
 פרופיל המטופלים במוסד ארגון השרות אבחון פיזיקלי טיפול פרטני טיפול בקבוצהמעקב פיזיקאלי ותיעוד הערכה תקופתית
טכנולוגיה לישיבה וניידות
הדרכה ,השתלמות ותקשורת בין צוותית
תנאים פיזיים
ציוד טיפולי
ציוד ואביזרי עזר לניידות
-

תיאור כללי:
בבית החולים מחלקה סיעודית ומחלקה לתשושי נפש.

כוח אדם:
בבית החולים עובדים שלושה פיזיותרפיסטים בהיקף כולל של כ 44 -שעות שבועיות.
הפיזיותרפיסטים עובדים חמישה ימים בשבוע ,בשעות הבוקר.
בנוסף עובד כוח עזר חמישה ימים בשבוע בהיקף של  20שעות שבועיות .שעות כוח
העזר חופפות לשעות הפיזיותרפיסטים.

החוזקים בעבודת הפיזיותרפיה:
ארגון השרות
* השרות ניתן בכל מחלקות בית החולים.
* פריסת השרות השבועית יעילה.
* קיימת תוכנית עבודה ידועה לכולם.
* קיים רישום מרוכז של הטיפולים הניתנים מידי יום.
* לפני כשלושה חודשים התקבלה פיזיותרפיסטית ותיקה לניהול שרות הפיזיותרפיה.
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אבחון פיזיקלי
* האבחון הפיזיקלי הראשוני מתבצע תוך  5ימים מקבלת המטופל.

טיפול פרטני
* היקף מטופלים פרטני במחלקה הסיעודית אופטימלי.
* היקף מטופלים פרטני במחלקות תשושי הנפש אופטימלי.

טיפול בקבוצה
* מתקיים טיפול בקבוצה

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

טכנולוגיה לישיבה וניידות
* הפיזיותרפיסטים מעורבים בהחלטות על שימוש באמצעי הגבלה.

הדרכה ,השתלמות ותקשורת בין צוותית
* נמצא תיעוד לקיומה של הדרכה מובנית לכל הצוות.
* הדרכת עובד חדש מתועדת ומאושרת בחתימתו על גבי טופס ייעודי.

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

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

אבחון פיזיקלי
* יש להגדיר מטרות טיפול ייחודיות ותפקודיות לכל מטופל בהתאם לממצאי הבדיקה.

מעקב פיזיקאלי ותיעוד הערכה תקופתית
* במעקב הפיזיקאלי יש לקבוע מטרות טיפול הנובעות מהבדיקה ולהתאים את תוכנית הטיפול למטרות.
* יש לתעד במעקב את סוג הגבלת החופש של המטופל.
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טכנולוגיה לישיבה וניידות
* להמשיך להתאים את גובה השולחנות לצרכי המטופלים על מנת לאפשר מיצוי היכולת התפקודית של כל מטופל.
*

הדרכה ,השתלמות ותקשורת בין צוותית
* להקפיד על קשר רציף ומתועד בין הפיזיותרפיסטים ובין הצוות הרב מקצועי.
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76%

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:
המרפאה בעיסוק שבה לעבודה ,מחופשת לידה ,בתחילת מאי  .2016בחמישה חודשים,
מתוך העשרה שבהם נעדרה ,עבדה במחלקה מרפאה בעיסוק ממלאת מקום.
הבקרה בריפוי בעיסוק התקיימה ב ,30.5.2016 -בנפרד מהבקרה הכללית ,בנוכחות
מנהלת שירות הריפוי בעיסוק במקום.

כוח אדם:
ריפוי בעיסוק  -במוסד מרפאה בעיסוק ,שמשמשת מנהלת השירות .בעלת  10שנות ותק
מקצועי ו 5-שנים במוסד .בעלת תואר ראשון בריפוי בעיסוק .עובדת יומיים
בשבוע ,סה"כ  15ש"ש.
תעסוקה  -במוסד אחראית על התעסוקה ושתי מדריכות נוספות ,העובדות בחלקי משרה
שונים ,בשעות הבוקר .האחראית על התעסוקה בעלת  11שנות ותק מקצועי בתור
מדריכה במרכז היום של המוסד ועובדת בתפקיד הנוכחי כשנה .אחת המדריכות בעלות
ותק רב והשניה חדשה במקצוע .סה"כ  38ש"ש.

החוזקים בעבודת הריפוי בעיסוק:
הערכה בקבלת מטופל  -קבלת מטופל חדש ע"י מרפא/ה בעיסוק
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* ההערכה מתבצעת כנדרש .כוללת אבחון מוטורי וסנסורי ,אבחון קוגניטיבי והערכת .A.D.L
* תחום הריפוי בעיסוק ממוחשב בתוכנת "פרדיגמה" וכל הדיווחים מתבצעים במחשב.

הערכת מעקב בקבלת מטופל
* כל המעקבים התקופתיים הושלמו ,מבקרה הקודמת.

ישום תכנית הטיפול
* מאז חזרתה ,השלימה המרפאה בעיסוק קבלות ,מעקבים ,נתנה הדרכה רבה לצוות מדריכות התעסוקה והחלה
לטפל במספר מטופלים באופן פרטני .מתוכננות  2קבוצות -אחת בכל מחלקה.

פעילות בתעסוקה
* הפעילות בתעסוקה מתקיימת ,ע"י מדריכות התעסוקה 6 ,בקרים בשבוע .הפעילות מתבצעת בצורה פרטנית או
קבוצתית וכוללת הפעלה מוטורית ,אקטואליה ,קבוצת נושא ,קבוצה לדוברי רוסית ,משחקי חברה ,יצירה ,בישול
ואפיה ועוד.
* בנוסף מתקיימות הפעלות באומנות ,במוזיקה ובתנועה בשעות הבוקר וגם  4פעמים בשבוע אחה"צ.
* חל שיפור ניכר בתיעוד פעילות המטופלים בתעסוקה ובתיעוד קבוצות הנושא.

תנאים פיזיים וסביבה
* במקומות ההפעלה קיימים לוחות התמצאות ,לוחות פעילות ,שעון ,וקישוט סביבתי ואקטואלי הכולל תצוגה של
עבודות המטופלים.
* רוב פעילות התעסוקה ,במחלקה הסיעודית ,מתקיימת בחדר האוכל .במחלקת תשושי נפש מתקיימת הפעילות
בחדרים יעודיים .איזורי הפעילות מוארים ומתאימים לצורכי ההפעלה.
* בחדרים רבים של המטופלים קיימת אווירה נעימה.

ציוד ואביזרים
* 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 הצוות.

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.
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תאריך הבקרה18.05.2016 :

תאריך06.07.2016 :
סימוכין500039078 :

* המרפאה בעיסוק משתתפת בישיבות הצוות הרב-מקצועי ,באופן קבוע.

העשרה ונהלים
* שתיים מתוך שלש מדריכות התעסוקה בוגרות הקורס הבסיסי למדריכות תעסוקה בגריאטריה.

תחומים הטעונים תיקון ושיפור:
הערכה בקבלת מטופל  -קבלת מטופל חדש ע"י מרפא/ה בעיסוק
* התקשורת בין אנשי הצוות אינה ממוחשבת.
* חלק מתוכניות ההתערבות ,בקבלה ,מנוסחות באופן כללי וכוללני ,בצורה לא מדידה וללא התייחסות לצרכיו
וליכולותיו היחודיים של כל מטופל.

הערכת מעקב בקבלת מטופל
* חלק מתוכניות ההתערבות ,במעקבים ,מנוסחות באופן כללי וכוללני ,בצורה לא מדידה וללא התייחסות לצרכיו
היחודיים של כל מטופל.

ישום תכנית הטיפול
* כמעט ואין עדות לקיום התערבות טיפולית ע"י המרפאה בעיסוק ממלאת המקום .נראה שעסקה בהשלמת קבלות
ומעקבים חסרים.
* עפ"י דיווח המרפאה בעיסוק ,נעלמו סדים למטופלים ,הזקוקים לסד .עדיין לא הושלמו החסרים.

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
* בתיעוד פעילות המטופלים בתעסוקה ,חסרה תוכנית הפעילות.

תנאים פיזיים וסביבה
* חדר הריפוי בעיסוק קטן ,מרוחק מהמחלקות ,אינו נגיש לטיפול ומשמש כמשרד בלבד) .הערה חוזרת(.
* לוחות ההתמצאות והפעילות במחלקה הסיעודית בנויים עפ"י הנהלים ,אך אינם נגישים לשימוש המטופלים.

ציוד ואביזרים
* לא קיים מחשב לשימוש המרפאה בעיסוק ,לצורכי טיפול )הערה חוזרת(.
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תאריך06.07.2016 :
סימוכין500039078 :

הדרכה ותקשורת
* המרפאה בעיסוק ממלאת המקום השתתפה בישיבות הצוות הרב-מקצועי לעיתים רחוקות בלבד.
* שירות הריפוי בעיסוק לא היה שותף לתוכנית ההדרכה התוך -מוסדית ,בשנה האחרונה.

העשרה ונהלים
* צוות הריפוי בעיסוק והתעסוקה לא השתתף בקורסי העשרה והשתתף במעט מאד ימי עיון או השתלמויות,
בשנתיים האחרונות.
* לא נמצא תיעוד על קיום פרוייקטים בשירות הריפוי בעיסוק ,בשנה האחרונה.

יישום המלצות מבקרה קודמת
* ההתייחסות להמלצות בקרה קודמת הינה חלקית בלבד.
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תאריך הבקרה18.05.2016 :
* עבודה סוציאלית:

תאריך06.07.2016 :
סימוכין500039078 :

80%

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

תיאור כללי:
בי"ח גריאטרי זה הינו חלק מעומתת "עידן".
בבי"ח מחלקה סיעודית ומחלקה לתשושי נפש.
בנוסף ,מחלקת תשושים ונופשון לתשושים בפיקוח משרד הרווחה.

כוח אדם:
במוסד  3עו"סיות.
האחת אחראית על המערך הסיעודי ,עו"ס נוספת על מח' תשושים ועו"ס נוספת
אחראית על הנופשון.
עו"ס המערך הסיעודי ,בעלת וותק מקצועי של  35וותק במוסד כ 6-שנים.
בעלת הכשרה בתחום הגריאטריה ,יש להמשיך ולעודד יציאה לימי עיון והשתלמויות
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מרכז משולב לקשיש עידן הזהב ) ( 23692
יוסי בן יועזר  82ירושלים
תאריך הבקרה18.05.2016 :

תאריך06.07.2016 :
סימוכין500039078 :

בתחום הגריאטריה.
עובדת  4ימים בשבוע מתוכם יום אחד אחר הצהרים .סך היקף משרתה 25 -ש"ש.
.

החוזקים בעבודת העבודה סוציאלית:
קבלת מטופל והסתגלות
* העו"ס פועלת באופן מקצועי לקבלת המטופל ובני משפחתו למחלקה.

פעילות מקצועית של העובד הסוציאלי
* העו"ס קשובה לצרכי המטופלים ופועלת בהתאם.

תצפית חדרים ושטחים ציבוריים
* מרבית חדרי המטופלים מותאמים לצרכי המטופלים ובעלי אופי בייתי.

פעילות העו"ס בנושא "חוק זכויות החולה"
* הטיפול במינוי האפוטרופסות ויפוי כח רפואי עפ"י חוק זכויות החולה מתועד כפי הנדרש.
* המעקב אחר תפקוד האופוטרופסות מתועד כנדרש.
* הטיפול בדמי הכיס מתועד ברשומת המטופל.
* העו"ס מבקרת מטופלים ,המאושפזים בבי"ח כללי ,ונמצאת בקשר רציף עם בני משפחותיהם.

עבודת הצוות הרב מקצועי
* יש להמשיך ולפתח את הצוות הרב מקצועי בתחום העבודה הסוציאלית.

הבטחת תנאים לעבודת העובד/ת הסוציאלי/ת
* העו"ס החלה להשתתף בהדרכות קבוצתיות בתחום העבודה הסוציאליות ,הניתנות באופן קבוע.

ניהול מידע ומעקב  -רשומת מטופל
* תיעוד הקבלות הסוציאליות מתועד באופן מפורט ומקצועי .משקף את מצבו של המטופל ומשפחתו בעת ההגעה
למחלקה.

ניהול מידע ומעקב  -תיק ריכוז מתנדבים
* קיים ריכוז שמות המתנדבים.

תחומים הטעונים תיקון ושיפור:
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פעילות מקצועית של העובד הסוציאלי
* יש להקפיד על שיתוף העו"ס וראיתה הסוציאלית בבנית תוכנית מקום מושבו של המטופל הן בחדרו והן בחדר
האוכל.

שביעות רצון המטופל
* בשיחה עם מטופלים נמצא כי קיים חוסר שביעות רצון מהאוכל וצורת הגשתו .כמו -כן ,הביעו אי שביעות רצון
מיחס שאינו ראוי בעת הטיפול האישי אצל מספר מטופלים.

פעילות העו"ס בתחום הקבוצתי והקהילתי
* יש למסד פעילות קבוצתית עם מטופלים ובני משפחה באופן מתוכנן ,רציף ומתועד.
* פעילות המתנדבים ראויה שתהיה בשיתוף פעולה עם עו"ס המחלקות ומלווה ע"י הן בהכנת המתנדבים
והמטופלים והן בהדרכתם.

פעילות העו"ס בנושא "חוק זכויות החולה"
* יש להמשיך לפעול להעלאת מודעות המטופלים לזכויותיהם.
* מומלץ להבנות נוהל פנימי לטיפול בתלונות.

פעילות העו"ס בתחום זקנים נפגעי התעמרות
* יש לפעול בוועדות המוסדיות בהתאם לנוהל משרד הבריאות .במקרים פרטניים יש לתעד את יישום ההחלטות.

טיפול בניצולי שואה
* יש לפעול ליידע מטופלים ובני משפחותיהם בנושא מיצוי זכויות מטופלים.
* יש לפעול להעלאת מודעות הצוות לצרכים מיוחדים של מטופלים ניצולי שואה.

טיפול תומך במטופל ובמשפחה
* יש לקדם את הנושא הפליאטיבי.

עבודת הצוות הרב מקצועי
* יש להמשיך ולהבנות דרכי עבודה משותפות ,תקשורת פתוחה ורציפה עם הצוות הסיעודי.
* יש להרחיב את הדיווחים ותוכניות הטיפול בישיבות הצוות הרב מקצועי ולתעד מעקב אחר יישום התוכניות.
* מומלץ למסד את ישיבות הצוות הבכיר ,על מנת לדון בסוגיות מערכתיות הקיימות במוסד.

הבטחת תנאים לעבודת העובד/ת הסוציאלי/ת
* הערות לתיקון מבקרה קודמת תוקנו בחלקן.
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ניהול מידע ומעקב  -רשומת מטופל
* יש להקפיד על תיעוד רציף של הרשומות המקצועיות.

ניהול מידע ומעקב  -תיק ריכוז מתנדבים
* על עבודת המתנדבים להיות מתועדות באופן רציף המשקף את עבודתם.

הערות לסיכום:
יש להמשיך ולהבנות דרכי עבודה משותפים ,תקשורת פתוחה ועניינית עם צוות
הסיעוד.
יש להמשיך ולקדם את נושא ההדרכות והמעורבות של העו"ס בכל תחום העבודה
הסוציאלית.
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* בריאות הסביבה:
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סימוכין500039078 :

86%

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:
מצב תברואי במוסד משביע רצון.

החוזקים בעבודת הבריאות הסביבה:
מערכות אספקת מים קרים וחמים  -אספקת מיי שתיה
* סריקת מתכות במים  :תקינה,בתדירות נכונה

איסוף פסולת ופינויה
* פינוי פסולת זיהומית .מבוצע כדין ע"י קבלן מורשה  :מתבצע במלואו לפי הדרישות

בטיחות ומפגעי בטיחות
* אישור כיבוי אש תקף מרשות לכבאות  :תקף במלואו והוצג
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חדרי האשפוז  -רווחה/צפיפות ,תנאי מגורים
* מצב שירותים ומקלחות  :מותאמים ותקינים

מתקנים לצוות
* שירותי צוות ,כיורים ,מקלחות ומלתחות ומצב התברואי בהם  :קיים ,תקין ומתאים לדרישות

מטבחון עזר  -מטבח חלוקה
* מצב אמצעי חימום ,קירור וכלי טיפול במזון  :תקינים ומתאימים

תחומים הטעונים תיקון ושיפור:
מערכות אספקת מים קרים וחמים  -אספקת מיי שתיה
* תקינות וחיטוי מאגר מים  :לא תקין

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/טיפול חלקי
* טמפרטורת מים במערכת אספקת מים חמים )עד הברזים( .נדרש  60 - 55מעלות צלסיוס .יעילות סחרור מים
חמים  :לא תקין
* טמפרטורת מים בברזים מתאימה לבטיחות המשתמשים  :לא תקין
* ברזים וראשי מקלחת מטופלים נגד אבנית ,מחוטאים ונבדקו  :לא מתבצע/לא תקין

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

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

מתקנים לצוות
* חדר אוכל צוות ,מצב התברואה בו ואופן הגשת המזון  :התאמה ותקינות חלקיים

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

הכנת המזון ובישול  -מתקני הובלת מזון למחלקות
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* עגלות להובלת מזון מצוידות בחימום/קירור ובמדי טמפרטורה ומצבן תקין  :קיים חלקית

הערות לסיכום:
 .1כל הדרישות של משרד הבריאות בנושא איכות המים מפורטות במכתב מיום
.2.06.16
 .2יש לדאוג למתקנים לשמירת מזון בקור.
 .3יש לחטא ולנקות ברזים לראשי מקלחות פעם ב 4-שבועות.
 .4יש לדאוג לאוורור בחדר האוכל של הצוות.
 .5להתקין מדי חום בעגלות חימום המזון.
 .6לארגן רישום טמפרטורות מזון במחלקות של כל הארוחות  -בוקר .צהריים וערב,
כל יום.
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88%

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.
היקף המשרה מתאים לדרישות התקינה.
לרוקחת יש אישור רוקחת אחראית בתוקף.

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

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'  :ל  70%- 50%מהתיקים
* יש לפרט ולהתייחס בכתב למעקב אחר בדיקות דם ,לכלי הסקר השונים ,לאינטראקציות ,לבדיקת צורך ב 29 -ג'
* יש לפרט יותר את המימצאים של הבקרות במחלקה

שירותי רוקחות מוסדיים  -ספרות מקצועית ומסמכים ישימים
* ספרות מקצועית עדכנית  :באופן חלקי
* חסרה התוכנה מיקרומדקס המכילה מרטינדייל ומשמשת באופן מהימן לבדיקת אינטראקציות.
* יש לסדר קלסר ייעודי להודעות החזרה מהשוק.

אחסון תרופות במחלקות אשפוז
* נמצא חומץ בתוך בקבוק של תמיסת סביעור כאשר לא הוסרה התווית המקורית.
* יש לסמן על המדבקה שעל קופסאות אחסון התרופות במחלקות את שם התכשיר שנמצא שם בפועל.
* יש לציין על מגירת המשחות את התכולה ולסמן לשימוש חיצוני
* נמצאו  2תכשירים שפג תוקפם :אלכוספט  ,02/2016סודיום כלוריד אמפולות 03/2016

אחסון תרופות בקרור במחלקות אשפוז
* הטמפ' בטווח הנדרש ומבוצע מעקב מתועד  :לא
* אין אוגר טמפרטורה בכל מקררי התרופות כנדרש לפי נוהל .126

תרופות אישיות במחלקות אשפוז
* סימון תאריך פתיחה בתכשירים שנדרש  :לא
* נמצאו תכשירים רבים ללא סימון תאריך פתיחה :ספטל סקרב ,ספטול ,וי דלגין טיפות ,הלדול טיפות ,ולפורל
סירופ ,אבילק סירופ
* התכשיר בתוקף מיום הפתיחה  :לא
* נמצאו תכשירים שפג תוקפם מיום הפתיחה :תמיסת אירובנט ,סילברול קרם ,ספטל סקרב

מתן תרופות במחלקות אשפוז
* יש להקפיד על כותש וחוצה כדורים נקיים בכל רגע נתון.

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

בקרת סמים מסוכנים במחלקה  -בי"ח שאין בו בית מרקחת
* פנקס הסמים המסוכנים צריך להיות חתום בידי הרוקח המחוזי.
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נספח ג'
תקן מול מצבה  -כוח אדם מקצועי  -רפואה סיעוד ומקצועות הבריאות
ל 63 -מיטות ברישוי ול 63-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
10

תקן כוח אדם
נדרש מינימלי
ברוטו

כוח אדם בפועל
ברוטו

פער

פער באחוזים

0.86
10.86
0.00
10.86
22.62
0.63
0.71
0.36
1.00
0.33
5.94
7.00

1.27
12.37
9.79
2.57
21.84
0.70
1.20
0.41
1.04
0.35
6.60
8.80

0.41
1.51

48.23
13.93

-8.28
-0.77
0.07
0.49
0.05
0.04
0.02
0.66
1.80

-76.26
-3.42
11.33
69.87
14.58
4.50
6.06
11.11
25.71

 1חישוב התקן הוא בשעות שבועיות ולא באחוזי משרה .למקצועות,רוקח/ת,קלינאי/ת תקשורת.
 3אחיות = מעשיות  +מוסמכות.
 10שעות יעוץ ותקינה לחודש.
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נספח ג'
תקן מול מצבה  -כוח אדם מנהלי ומשקי
ל 63 -מיטות ברישוי ול 63-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

8

תקן כוח אדם
נדרש מינימלי
ברוטו

כוח אדם בפועל
ברוטו

פער

פער באחוזים

0.55

1.00

0.44

80.63

0.55
0.43
0.43
0.55
1.72
3.00
0.28
0.15
0.55

1.00
1.00
0.50
1.00
6.00
3.00
0.75
0.00
1.00

0.44
0.57
0.07
0.44
4.28
0.00
0.46
-0.15
0.44

80.63
132.55
16.27
80.63
248.83
0.00
161.87
-100.00
80.63

 8חצרן/גנן שירות קנוי.
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נספח ד '
רמת איכות הטיפול
 0.00:מתאריך 11.11.2015:
ניקוד אחרון לפי בקרה אחרונה
39.00
ניקוד מותאם אחרון לפי בקרה אחרונה :
שיוך לפרוגרמה חדשה על פי הצהרת המוסד :
זמן הרישוי טרם הבקרה הנוכחית  12:חודשים תאריך סיום הרשיון 01.07.2017 :
התאמת המחלקה לתשושי נפש לתנאי המכרז:כן
תאריך הבקרה 18.05.2016 :
התאמת המחלקה לתשושי נפש לתנאי המכרז לפי הבקרה הנוכחית  :כן BC

ניקוד

אמות מידה לרמת איכות הטיפול
סכום ציוני הבקרה

16.00

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

8.00

נאמני נושא ועברו הכשרה כנדרש

0.00

הדרכה מרוכזת ב 2-תחומים לפחות

0.00

עיבוד נתונים בתחום  1לפחות

0.00

מנהל רפואי שהינו גריאטר

0.00

יש אישור למתן IV

0.00

רישום ע"פ נוהל IV

0.00

רישום ע"פ נוהל  + IVנוכחות אחות מוסמכת בכל משמרת

0.00

רשומה רפואית ממוחשבת לכל המקצועות

0.00

תקשורת רפואית ממוחשבת לכל המקצועות

0.00

סה"כ )ללא משך רישוי(

30.00
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