גירסה 00001:
תאריך ראשון הפצה לאינטרנט11.05.2015 :
תאריך אחרון הפצה לאינטרנט12.05.2015 :

דו"ח בקרה מיום 14.12.2014
במוסד :מרכז לחקר וסיעוד נפגעי אלצהיימר
בישוב :רמת גן ,מחוז תל-אביב

הדו"ח נכתב ע"י
צוות בקרה גריאטרי מחוזי ,מחוז תל-אביב

לשכת בריאות מחוז תל-אביב

תאריך28.04.2015 :

לכבוד
ד"ר נוה אלונה
מנהל/ת רפואי/ת
מרכז לחקר וסיעוד נפגעי אלצהיימר )קוד מוסד (23694
אהרון קציר  1תל השומר
רמת גן 52661

סימוכין500038373 :

ד"ר נכבד/ה,
הנדון :סיכום הבקרה ב"מרכז לחקר וסיעוד נפגעי אלצהיימר" מיום 14.12.2014
מצ"ב דו"ח הבקרה שנערכה במוסדכם ,ביום .14.12.2014
המנהל הרפואי מתבקש להעביר עותק מדו"ח זה לחברי הנהלת בית החולים הסיעודי-גריאטרי )למנהל
האדמיניסטרטיבי ולמנהלת הסיעוד  -אחות ראשית(.
המנהל האדמיניסטרטיבי מתבקש להודיע ללשכת הבריאות המחוזית )גריאטר המחוז( ,בצירוף העתק לרופא
המחוז/נפה ולאגף לגריאטריה ,על ביצוע תיקון התחומים הטעונים שיפור מיידי וצפי לתיקון שאר התחומים
הטעונים שיפור ,וזאת תוך חודש ימים מעת קבלת דו"ח זה ,תוך התייחסות מפורטת לממצאי הבקרה עפ"י סדר
התחומים המצוין בדו"ח עצמו.
בברכה,
ד"ר פורת כץ בת שבע
גריאטרית מחוז תל-אביב
העתקים:
פרופ' ארנון אפק ,מנכ"ל משרד הבריאות,ירושלים.
ד"ר ורד עזרא ,ראש מנהל רפואה )בפועל( ,משרד הבריאות ,ירושלים.
ד"ר אהרון כהן ,ראש אגף גריאטריה ,משרד הבריאות ,ירושלים.
ד"ר יורם לוטן ,הממונה על הרישוי ,משרד הבריאות ,ירושלים.
ד"ר פנחס ברקמן ,מנהל המחלקה לשירותים מוסדיים ,אגף גריאטריה ,ירושלים.
ד"ר אירית לקסר ,מנהלת מח' לסטנדרטים ואכיפה ,אגף גריאטריה.
ד"ר רבקה שפר ,רופאה מחוזית ,לשכת בריאות תל אביב מחוז תל-אביב.
ד"ר שרה לוי ,אחראית ארצית על הסיעוד בגריאטריה ,אגף גריאטריה ,ירושלים.
מר' יוחנן סמואל ,מרכז בכיר לנתוני בקרה ואיכות בגריאטריה ,אגף גריאטריה ,ירושלים.
גב' אתי מרקוביץ ,ממונה תאום ארגון ובקרה ,אגף גריאטריה ,תל-אביב.
גב' אביגייל וייס ,מפקחת ארצית על המעונות ,משרד הרווחה.
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דו"ח הבקרה
תאריך28.04.2015 :
מרכז לחקר וסיעוד נפגעי אלצהיימר ) ( 23694
אהרון קציר  1תל השומר רמת גן
תאריך הבקרה14.12.2014 :

סימוכין500038373 :

.1

בתאריך  14.12.2014נערכה בקרה לפני חידוש רישוי ,בבי"ח הגריאטרי ,ע"י צוות מחוז תל-אביב .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 נוה אלונה מ.ר.29996.

להלן הרכב הצוות ותחום בקרתו:
.4
ד"ר סרבו לאה ,רופא אחראי בקרה  -מחוז ת"א.
* רפואה
* טיפול סיעודי

-

גברת אוקלדק מאיה ,מרכזת תחום בקרה.

* תזונה

-

גברת פרילינג טל ,מרכזת תחום בקרה.

* פיזיותרפיה

-

גברת איינשטין חביב ניצה ,מרכזת תחום בקרה.

* ריפוי בעיסוק

-

גברת בן מובחר יעל ,מרכזת תחום בקרה.

* עבודה סוציאלית

-

גברת ננסי קרפ עפארי ,מרכזת תחום בקרה.

* בריאות הסביבה

-

גברת קריבוקון אנה ,מרכזת תחום בקרה.

* רוקחות

-

גברת קרמר חגית ,מרכזת תחום בקרה.

כללי:
המרכז לנפגעי אלצהיימר נפתח בשנת  .2001מנוהל על ידי עמותה ציבורית .ביום
הבקרה נמצא המוסד נקי ומטופח .החולים נקיים ומטופלים .ביום הבקרה נמצאים 5
חולים עם פצעי לחץ מתוכם חולה אחד עם פצע לחץ בדרגה  .2-3במוסד  7חולים עם
פגים .אין חולים עם זונדות.
לבי"ח רישיון ל 130 -מיטות מהן:
סה"כ מיטות במח' סיעודיות72 :
סה"כ מיטות במח' תשושי נפש58 :
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תאריך28.04.2015 :

מרכז לחקר וסיעוד נפגעי אלצהיימר ) ( 23694
אהרון קציר  1תל השומר רמת גן
תאריך הבקרה14.12.2014 :

סימוכין500038373 :

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

מס'
מס'
שם
מחלקה מיטות מאושפזים
בפועל
במוסד ברישוי
40
36
42
36
36
30
27
28
145
130

מס'
סיעודיים

מס'
תשושי
נפש

מס'
סיעודי
מורכב

בבי"ח
מס'
מס'
שיקומים תשושים כללי

40
42

82

35
27
62

1
0

0

נמצאה תפוסת יתר מעל  . 5%על המוסד להתאים את מספר המטופלים לרישיון המוסד.
סה"כ שהו במחלקות  145מאושפזים בפועל.
להלן תמהיל המאושפזים לפי הגורמים המממנים הבאים:
 65מטופלים במימון משרד הבריאות.
 80מטופלים במימון פרטי.
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מרכז לחקר וסיעוד נפגעי אלצהיימר ) ( 23694
אהרון קציר  1תל השומר רמת גן
תאריך הבקרה14.12.2014 :

תאריך28.04.2015 :
סימוכין500038373 :

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

פרוגרמה:
המוסד בנוי על פי הפרוגרמה החדשה .

אישור כיבוי אש:
אישור כיבוי אש בתוקף עד תאריך.26.08.2015 :

רשיון :IV
לבי"ח 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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מרכז לחקר וסיעוד נפגעי אלצהיימר ) ( 23694
אהרון קציר  1תל השומר רמת גן
תאריך הבקרה14.12.2014 :

תאריך28.04.2015 :
סימוכין500038373 :

נספח א'
הערכת הבקרה לפי תחומים

רפואה

)(6
טוב מאוד
94-100
X

סיעוד

X

תזונה

X

פיזיותרפיה

X

ריפוי בעיסוק

X

עבודה סוציאלית

X

)(5
כ.טוב מאוד
87-93

בריאות הסביבה

X

רוקחות

X

)(4
טוב
80-86

)(2
)(3
טעון שיפור טעון שיפור רב
66-72
73-79
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)(1
נכשל
0-65

לשכת בריאות מחוז תל-אביב

מרכז לחקר וסיעוד נפגעי אלצהיימר ) ( 23694
אהרון קציר  1תל השומר רמת גן
תאריך הבקרה14.12.2014 :

תאריך28.04.2015 :
סימוכין500038373 :

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

* רפואה96% :
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
-

כוח אדם:
המנהלת הרפואית במוסד הינה רופאה מומחית בגריאטריה .משמשת גם כרופאת בית.
במוסד שני רופאי בית נוספים :האחד גריאטר והשני רופא כללי שעבר השתלמות
בגריאטריה.
למוסד מגיעים פסיכיאטר ,אורטופד ,רופא עיניים ורופא שיניים על פי הצורך.
שאר הייעוצים מתבצעים בקופ"ח ובמרפאות תל השומר.
כל רופאי המוסד מבצעים כוננויות.

החוזקים בעבודת הרפואה:
כוח אדם
* למוסד מגיעים יועצים בתחומים שונים
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מרכז לחקר וסיעוד נפגעי אלצהיימר ) ( 23694
אהרון קציר  1תל השומר רמת גן
תאריך הבקרה14.12.2014 :

תאריך28.04.2015 :
סימוכין500038373 :

* במוסד מועסקים שני רופאים גריאטרים

מעקב רפואי שוטף
* המעקב הרפואי השוטף טוב מאד

תחומים הטעונים תיקון ושיפור:
עבודת המנהל הרפואי
* יש לפרט את הדיון בהחלטה על הגבלה פיזית

מעקב רפואי שוטף
* דרושה בדיקת עיניים שנתית של חולים סכרתיים

בדיקה תקופתית אחת ל  3 -חודשים
* יש לבצע בדיקת יזומה ראשונה תוך חודש מקבלת המטופל למוסד

דו"ח אירוע חריג
* יש להעביר לועדת אלימות כל מקרה של חבלה מסיבה לא ידועה ולפעול על פי הנוהל
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מרכז לחקר וסיעוד נפגעי אלצהיימר ) ( 23694
אהרון קציר  1תל השומר רמת גן
תאריך הבקרה14.12.2014 :
* טיפול סיעודי:

תאריך28.04.2015 :
סימוכין500038373 :

96%

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

תיאור כללי:
במוסד  2מחלקות סיעודיות ו  2מחלקות לתשושי נפש .במחלקות הסיעודיות 82
מטופלים ,במחלקות לתשושי נפש  62מטופלים ,מטופל נוסף מאושפז בב"ח כללי.
 4מטופלים עם פצעי לחץ בדרגה  ,1-2מטופל נוסף עם פצע בדרגה  7 ,2-3מטופלים
עם פגים ,אין מטופלים עם זונדות ,ידוע על מטופל אחד עם חיידק עמיד-נמצא
בטיפול בהתאם להנחיות.
המטופלים מחוץ למיטות ,משתתפים בהפעלה מחלקתית ,נראים נינוחים.
חדרי המטופלים והשטחים הציבוריים מוארים ומאווררים.
בתכנית הטיפולים משולבת תרפיה במוזיקה ,סנוזלנד ,פסיכותרפיה וטיולים
מאורגנים למטופלים.
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מרכז לחקר וסיעוד נפגעי אלצהיימר ) ( 23694
אהרון קציר  1תל השומר רמת גן
תאריך הבקרה14.12.2014 :

תאריך28.04.2015 :
סימוכין500038373 :

כוח אדם:
האחות הראשית בתפקידה מספר שנים ,בעלת נסיון וידע בתחום .בכל ארבעת המחלקות
אחיות אחראיות מוסמכות ,בעלות ניסיון .בתחום פצעים ,כאב ומניעת עצירות יש
נאמני נושא .בכאב ומניעת עצירות הועברו הדרכות מרוכזות .מתוך  49מטופלים 2
מהגרי עבודה מאפריקה ,ותיקים במקום ,מועסקים על ידי הנהלת המוסד.

החוזקים בעבודת הטיפול סיעודי:
כוח אדם
* האח/ות הראשי/ת בעלת ידע וניסיון מקצועי בתחום גריאטריה.

עדכון מקצועי
* הוקמו ועדות מקצועיות בנושאים שונים.
* קיימים נאמני נושא ברמה מחלקתית וברמה מוסדית.

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

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

תחומים הטעונים תיקון ושיפור:
הבטחת הסביבה
* בכל מקרה של חבלה ממקור לא ידוע יש לפעול בהתאם לנהלים.

הזנה והאכלה
* יש להקפיד על הגשת אוכל למטופלים בסמוך להאכלתם.
* יש לבנות נוהל פנימי לאומדן פה ,להטמיעו בקרב האחיות ולבצע בהתאם לדרישות הנוהל.

תנועתיות ותנוחה
* יש להקפיד על חתימה מסודרת בתכנית ההולכה.
* יש לקיים דיון בכל מקרה של הגבלה פיזית למטופל עם אנשי צוות הרלוונטי ,להודיע לבן משפחה ולתעד.

עדכון מקצועי
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* יש להקפיד על קיום תכניות חת"ש בהתאם לדרישות הנוהל.
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* תזונה:

תאריך28.04.2015 :
סימוכין500038373 :

94%

הבקרה בתחום התזונה כללה את הנושאים הבאים:
כללי
כח אדם
 איכות ובטיחות המזוןבדיקתהתפריט השבועי  -רישום מול יישום
 גודלי מנה/גיוון רשומות מחלקתיות הגשת ארוחות צהריים  -תצפית התנהלות הטיפול התזונתי למטופלחדש  -תיעוד ברשומה התזונתיתהטיפול התזונתי למטופל במצבתזונתי לא תקין  -תיעוד ומעקב
התנהלות
 -יישום והלימה

תיאור כללי:
בבית החולים הגריאטרי מטבח מבשל המנוהל על ידי המנהלת כשש וחצי שנים.
מנהלת המטבח המבשל מנהלת גם את רכש המוצרים לבית החולים הגריאטרי.

כוח אדם:
בבית החולים עובדות שתי דיאטניות מקצועיות.
הדיאטנית הראשית עובדת בבית החולים  7שנים ולה וותק מקצועי של  7שנים והיא
אחראית גם על המטבח המבשל.
הדיאטנית השנייה עובדת בבית החולים שנה ובעלת וותק מקצועי של שנתיים.

החוזקים בעבודת התזונה:
כללי
* השרות הדיאטטי מדריך סטודנטים בנושא טיפול ומעקב תזונתי במחלקות.
* הדיאטניות יוצרות קשרי עבודה יפים בינן ובין הצוות הרב מקצועי.
* הדיאטנית הראשית מנהלת את מערך המזון בבית החולים הגריאטרי בצורה מקצועית וטובה ויוצרת קשרי עבודה
טובים עם צוות המטבח.
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תחומים הטעונים תיקון ושיפור:
כללי
* מומלץ על שליחת הדיאטניות לקורס תזונה בגריאטריה.
* מומלץ לרכוש משקל קטן בדיוק של עד אחד גרם לשימוש הדיאטנית וצוות המטבחונים.
* מומלץ לרכוש צלחות מחולקות לחלוקת הארוחה לאוכלים מזון טחון.

איכות ובטיחות המזון
* יש לעבור על המתכונים המחושבים ולבדוק התאמתם לגודלי המנה הנדרשים בנוהל " 5.0.3מערך מזון" נספח
.500-9
* יש למדוד טמפרטורות מזון בכל הארוחות וממזון חם וקר ע"פ נוהל " 5.0.3מערך מזון" סעיף .5.2
* יש לתעד את כל הבדיקות הנעשות על מנת לבדוק את תהליכי הבטחת/אבטחת הגשת המזון )נספח .(500-1
* לא נמצאו דוגמאות מזון ממנות המזון הטחון בארוחות בוקר וערב.
* לא נמצאו דוגמאות מזון מהסלטים ומהפרי המבושל)תפוח עץ אפוי( בארוחות הצהרים.

בדיקת התפריט השבועי  -רישום מול יישום
* יש לפרט את הסלטים המוגשים בארוחות הערב בימי שישי אחת לשבועיים.
* מרקם טחון :יש לסמן בתפריט את המנות לטחינה.

גודלי מנה/גיוון
* יש לגוון במרקם טחון את הפרי הניתן בארוחות הצהרים ולכלול לפחות  4סוגי פירות שונים .כיום מוגש רסק
תפוחים בלבד.
* יש לגוון את סוגי הממרחים הניתנים בארוחות הבוקר ולכלול לפחות  3סוגים שונים בשבוע.

רשומות מחלקתיות
* חשוב להקפיד על רישום מדויק של מינון תוסף החלבון הניתן למטופלים בקרדקס ,בגליון הרפואי וברשומות.

הגשת ארוחות צהריים  -תצפית
* מומלץ לא להוציא את כל המנות יחדיו בארוחות ולחלקן על פי זמינות המטפלים המאכילים .זאת על מנת
שהמטופל יקבל את ארוחתו בטמפרטורה נאותה.
* יש לתעד את התצפיות הנעשות בארוחות בוקר וצהרים.

הערות לסיכום:
ניכר כי נעשית עבודה יפה של הדיאטניות בבית החולים הגריאטרי .הדיאטניות
שותפות לפעילויות הענפות הנעשות בבית החולים הגריאטרי ותורמות לקידום תחום
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תאריך28.04.2015 :
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התזונה במקום.
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* פיזיותרפיה:

תאריך28.04.2015 :
סימוכין500038373 :

95%

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

כוח אדם:
צוות הפיזיותרפיה במקום כולל את מנהלת השרות הוותיקה ,שלושה פיזיותרפיסטים
עם וותק של  9שנים ויותר במקצוע ) 4-7שנים במקום( ופיזיותרפיסטית צעירה עם
וותק של שנתיים במקצוע ) 3חודשים המקום( .לצידם עובד כח עזר לפיזיותרפיה
וותיק ומנוסה.
השרות ניתן שישה ימים בשבוע ,סה"כ כ  80ש"ש נטו.
אין יום עבודה משותף לכל הפיזיותרפיסטים ,אך כולם משתתפים בישיבות צוות של
הפיזיותרפיה המתקיימות אחת לחודשיים ומתועדות בקלסר ייעודי.

החוזקים בעבודת הפיזיותרפיה:
ארגון השרות
* מנהל השרות עומד בדרישות הנוהל )ותק מקצועי ,הכשרה על בסיסית(  :כן  -וותק  3/5 +חטיבות בקורס על
בסיסי
* פעילויות מיוחדות לקידום איכות הטיפול )פרויקטים(  :יש  -התאמת נעליים מיוחדות ממשרד הבריאות ,הדרכת
מטפלים פרטיים רב מקצועי.
* בבית החולים ,מנהל/ת שרות ותיק/ה ומנוסה בתחום הגריאטריה.
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* מונה פיזיותרפיסט אחראי לכל מחלקה.
* השרות ניתן בכל מחלקות בית החולים.
* פריסת השרות השבועית יעילה.
* קיימת תוכנית עבודה ידועה לכולם.
* קיים רישום מרוכז של הטיפולים הניתנים מידי יום.
* מתקיימות ישיבות צוות בשרות הפיזיותרפיה.

אבחון פיזיקלי
* בדיקה והערכה הראשונית נעשה תוך חמישה ימים מקבלת הדייר למחלקה תוך מילוי כל הפרטים הנדרשים.

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

מעקב פיזיקאלי ותיעוד הערכה תקופתית
* רישומי המעקבים מלאים ומפורטים ,מתועדים בתדירות הנדרשת ובכל שינוי מצב תפקודי/רפואי.

טכנולוגיה לישיבה וניידות
* מעורבות של פיזיותרפיסט/ית בהמלצה/הזמנה של ציוד  :קיימת
* הפיזיותרפיסט בעל הכשרה בנושא )קורס ,ימי עיון(  :כן  -שלושה מהפיזיותרפיסטים השתתפו בסדנת ישיבה
* קיים מגוון כיסאות גלגלים המותאם לצרכי המטופלים.

הדרכה ,השתלמות ותקשורת בין צוותית
* הדרכת עובד חדש מתועדת ומאושרת בחתימתו על גבי טופס ייעודי.
* הפיזיותרפיסטים ,ע"פ תפקידם ,משתתפים בישיבות צוות רב תחומיות.

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

תחומים הטעונים תיקון ושיפור:
כללי
* המקום עומד בפני פיתוח ושינויים גדולים ,זה הזמן לחשוב ולתכנן כיצד יראה שרות הפיזיותרפיה במערך הכללי,
בעשור הבא.
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פרופיל המטופלים במוסד
* ברישומים בטבלת הטיפולים החודשית יש להפריד את קבוצות הפעילות הגופנית המועברות על ידי כח העזר
לפיזיותרפיה ,לבין טיפולי הפיזיותרפיה בקבוצה.

ארגון השרות
* יש להמשיך ולאפשר למנהלת השרות לסיים את כל החטיבות בקורס העל בסיסי בגריאטריה.

מעקב פיזיקאלי ותיעוד הערכה תקופתית
* יש לרשום את המעקב הראשון תוך  3-4שבועות מקבלת הדייר למחלקה ,לאחר הסתגלותו למקום.

טכנולוגיה לישיבה וניידות
* יש לחזור על נוהל סביבה בטיחותית למטופל וליישמו כראוי בהחלטות על הגבלה פיזית לדיירים בשיתוף עם רופא
ואחות.
* השולחנות בחדר האוכל ו/או התעסוקה במחלקות הסיעודיות אינם מותאמים לכל היושבים סביבם ומבנה הרגליים
של השולחנות אינו מאפשר גישה נוחה וארגונומית של המטופלים עם כסאות הגלגלים.

הדרכה ,השתלמות ותקשורת בין צוותית
* הדרכה מובנית לכל הצוות  :חלקית  -מתקיים באופן רציף בקבוצות קטנות .במסגרת חת"ש עדיין לא הועבר
* הנחיות לצוות המטפל ליישום תוצאות הטיפול )עפ"י תיעוד(  :חלקיות  -תקשורת במיילים במחשב .הולכות
בסיעודית ב  Vבמקום חתימת המטפל המוליך בפועל
* בטבלת הליכות יומיות בכל מחלקה על המטפל המוליך בפועל לחתום בכל פעם )ולא סימון ב (V
* יש לקיים הדרכה צוותית במסגרת חת"ש לפחות פעמיים בשנה ולצרף לתיעוד את רשימת המשתתפים
וחתימותיהם.

ציוד טיפולי
* ציוד ע"פ הנדרש בנוהל כולל ציוד מתכלה  :חלקי גבוה  -עדיין אין מערכת מציאות מדומה
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94%

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

כוח אדם:
 2מרפאות בעיסוק.
מנהלת השירות חזרה מחופשת לידה והיא עובדת  22שעות בשלושה ימי עבודה.
מרפאה בעיסוק שניה עובדת  14שעות בשני ימי עבודה.
סה"כ  36שעות ריפוי בעיסוק שבועיות.
 4מדריכות תעסוקה אחראיות על  4המחלקות.
מדריכה נוספת )משמשת גם כאם בית( נותנת כמה שעות כל יום ויום ארוך בסופ"ש.
 2מדריכות תעסוקה נוספות עובדות בשעות אחה"צ.
סה"כ  139שעות תעסוקה שבועיות.
בנוסף ישנם מפעילים חיצוניים במוסיקה ובאמצעות בעלי חיים.

החוזקים בעבודת הריפוי בעיסוק:
כללי
* פריסת שעות התעסוקה מאפשרת קיום פעילויות בכל יום בשעות הבקר והאחה"צ.

הערכה בקבלת מטופל  -קבלת מטופל חדש ע"י מרפא/ה בעיסוק
* משך זמן עד להערכת מטופל חדש בריפוי בעיסוק  :בהתאם לנהלים
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* ההערכה מתבצעת כנדרש .כוללת אבחון מוטורי וסנסורי ,אבחון קוגניטיבי והערכת .A.D.L

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

ישום תכנית הטיפול
* ניכרת השקעה רבה בתחום טיפולי ידים ומעקב אחר סדים ועיבויים .בנוסף מתבצעים כמה טיפולים פרטניים
בתחומים אחרים.

הכרת מטופל חדש ע"י מדריכ/ת תעסוקה
* מלוי טופס קבלה למטופל חדש ,על כל סעיפיו ,בתוך שבוע  :מלא

פעילות בתעסוקה
* קיימת פעילות תעסוקתית מגוונת התואמת את צרכי המטופלים ויכולותיהם.
* קבוצות הנושא המתקיימות מגוונות ומותאמות ליכולות המטופלים.
* יש יותר שימוש בחדר סנוזלן 2 .מדריכות תעסוקה מקדישות יחד כ 7שעות שבועיות להפעלת דיירים בחדר.
* מתקיימות פעילויות מיוחדות בשיתוף הקהילה וכן יציאה לטיולים.

תנאים פיזיים וסביבה
* יש התיחסות לצורך להפעיל באופן פרטני דיירים עם צרכים מורכבים.
* חדר גדול משמש את המרפאות בעיסוק ,הדיאטניות ומדריכות התעסוקה.
* חדר סנוזלן מאובזר נמצא במחלקה ד'.
* בנוסף לחדרי האכל קיימים בכל מחלקה אזורים נוספים לשהייה ,שוטטות ופעילות.
* יש חצר או מרפסת בכל מחלקה ,חלקם מושבתים כרגע בגלל השיפוץ.
* קישוט יפה בכל המחלקות וכן לוחות התמצאות ופעילות.

ציוד ואביזרים
* קיים ציוד עשיר ,מגוון ומותאם להפעלה פרטנית וקבוצתית בתעסוקה.

הדרכה ותקשורת
* הדרכה מובנית למדריכת/ות תעסוקה  :מתקיימת כנדרש
* השתתפות בישיבות צוות רב מקצועי  :מלא  -של מרב"ע
* הדרכה והעשרה לצוות רב מקצועי/משפחות/סטודנטים  :מתקיימת הדרכה מקצועית ומגוונת על בסיס קבוע,
מתועד כנדרש
עמוד  19מתוך 32
רח' הארבעה  ,12תל אביב  -יפו  61203ת.ד.
טלפון 03-5634808 :פקס 03-5611532 :דוא"לDINA.ISRAELI@TELAVIV.HEALTH.GOV.IL :

לשכת בריאות מחוז תל-אביב

מרכז לחקר וסיעוד נפגעי אלצהיימר ) ( 23694
אהרון קציר  1תל השומר רמת גן
תאריך הבקרה14.12.2014 :

תאריך28.04.2015 :
סימוכין500038373 :

* המוסד משמש כשדה קליני להכשרת סטודנטים ממקצועות הבריאות.

העשרה ונהלים
* במוסד מתקיימים פרויקטים מיוחדים מגוונים .חלק מהפרוייקטים מתקיימים בשיתוף אנשי צוות ממקצועות
בריאות נוספים.
* פעילות ענפה במוסד בתחום טיפול במוסיקה.
* בין הפרויקטים ,ראויים לציון " -קייטנת ילדי עובדים" ו"קבוצת הדרכת מטפלים פרטיים"

תחומים הטעונים תיקון ושיפור:
הערכת מעקב בקבלת מטופל
* יש שיפור בתוכניות הטיפול אך עדיין יש מקום לבנות תוכנית טיפול יותר יחודית ,מפורטת וישימה עבור כל דייר.

ישום תכנית הטיפול
* יותר דיירים מקבלים כיום טיפול בריפוי בעיסוק ,עם זאת יש מקום להרחיב את ההתערבות הטיפולית בדיירים
באמצעות טיפול קבוצתי ופרטני.
* להקפיד על תיעוד המשקף רצף טיפולי.

תנאים פיזיים וסביבה
* במסגרת השיפוץ יש הזדמנות לדאוג למכון ריפוי בעיסוק מאובזר בהתאם לנדרש בחוברת :הנחיות תכנון
ליחידות ריפוי בעיסוק.
* לוחות הפעילות צריכים להתעדכן מידי שבוע ולהיות תואמים את המתקיים בפועל בשטח.

ציוד ואביזרים
* יש להתקדם ברכישת ציוד ריפוי בעיסוק על פי  :פירוט הציוד למחלקות גריאטריות
* רכישת טאבלטים להפעלת דיירים המתאימים לכך יכולה לשפר את איכות חייהם.

הדרכה ותקשורת
* ישיבות צוות ריפוי בעיסוק -תעסוקה צריכות להתקיים פעם בחודש.

העשרה ונהלים
* חשוב לדאוג לכך שכל אנשי הצוות ייצאו לימי עיון והשתלמויות

הערות לסיכום:
צוות ריפוי בעיסוק ותעסוקה מתייצב מחדש ועושה עבודה טובה מאד.
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97%

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:
הבית כולל  2מחלקות סיעודיות ו  2מחלקות לתשושי נפש .חדרי המטופלים נמצאו
נקיים ועם אמצעים לשמירה על הפרטיות .המטופלים נראים טוב ,לבושים בביגוד
אישי ,נקי ,מסודר ומותאם לעונה .השטחים הציבוריים כוללים פינות ישיבות
רחבות במחלקות ,חצר מבואה מקורה ומרוהטת לנוחות האורחים וגן טיולים.

כוח אדם:
השירות הסוציאלי כולל את מנהלת השירות הסוציאלי ושתי עובדות סוציאליות .
קיימת חלוקת עבודה ברורה בין העו"סיות וישנו יום משותף.
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 #מנהלת השירות הסוציאלי בעלת תואר ראשון בעבודה סוציאלית ותואר שני
בגרונטולוגיה .השתלמה בקורס של "אשל" בטיפול לתשושי נפש .וותק מקצועי של
 8שנים ,וותק במוסד כשבע וחצי שנים .עובדת  5ימים בשבוע 39 ,ש"ש נטו ,
יום א' ,ג' וה'  8:00עד  ,16:00יום ד'  8:00עד  18:00ויום ו'  8:00עד
 .13:00העו"ס התחילה קורס ניהול בית אבות.
 #העו"ס שאחראית מחלקות ג' וד' בעלת תואר ראשון בעבודה סוציאלית ,הכשרה
בגריאטריה ,וותק מקצועי של  42שנים ,וותק במוסד כארבע שנים .עובדת  2ימים
בשבוע 18 ,ש"ש נטו ,יום ב' וג'  8:00עד  . 17:00בנוסף מרכזת את נושא ניצולי
שואה.
 #העו"ס החדשה התחילה לעבוד במוסד בתאריך  1.1.14ואחראית על המחלקות א'
וב' .בעלת תואר ראשון בעבודה סוציאלית ,וותק מקצועי כשנתיים .עובדת 3
ימים בשבוע 20 ,ש"ש נטו ,יום א' וג'  10:00עד  17:00ויום ה'  12:00עד
.18:00

החוזקים בעבודת העבודה סוציאלית:
קבלת מטופל והסתגלות
* מבצעת את תהליך הקליטה ,המעקב וההסתגלות במקצועיות רבה.

תצפית חדרים ושטחים ציבוריים
* הקפדה על זמינות ונגישות מידע )תפריט ,לוח פעילויות מגילת זכויות המטופל(.

פעילות העו"ס בתחום הקבוצתי והקהילתי
* העו"ס מקיים פעילות קבוצתית עם מטופלים  :כן  -מתקיימת עבודה קבוצתית פעם בשבוע למטופלים.
* מתקיימת תכנית לפיתוח הקשרים עם הקהילה )כגון :פעילות מתנדבים,שיתוף הקהילה בחיי המוסד(  :כן -
השירות הסוציאלי אחראי על הדרכה למתנדבים.
* שותפה ומעורבת בפעילות התרבותית  -חברתית.

פעילות העו"ס בנושא "חוק זכויות החולה"
* פעילות העו"ס להעלאת מודעות הצוות לזכויות המטופל  :כן  -בוצעה הדרכה לצוות בנושא חוק זכויות החולה
בתאריך 28.10.14
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* יוזמת עפ"י צורך הערכה ודיון במינוי אפוטרופוס ,מטפלת בנושא על כל היבטיו.
* יוזמת ומקיימת קשר עם מטופלים המאושפזים בבתי חולים כלליים ,או עם המשפחות.

פעילות העו"ס בתחום זקנים נפגעי התעמרות
* העו"ס מקיים/ת פעילות להטמעה ולרענון הנהלים בקרב הצוות הרב מקצועי  :כן  -בוצעה הדרכה לצוות בנושא
מניעת אלימות בתאריך .3.7.14

עבודת הצוות הרב מקצועי
* העו"ס משתתף/ת בישיבות צוות בנושאים כלליים כגון ישיבות צוות בכיר וקיים תיעוד בהתאם  :כן  -מתקיימות
הדרכות בנושאים רלוונטיים במסגרת הישיבות של הצוות הרב מקצועי כל שבוע.
* מתקיימים באופן שוטף תהליכי העברת מידע ושיתוף פעולה בין העו"ס לבין הצוות המקצועי לשיפור רווחת
המטופל.
* ישנה יוזמה של שיחות קבועות באופן שגרתי עם משפחות ע"י הרופא ,האחות והעו"ס.
* נערכה הדרכה למטפלים אישיים  6 ,מפגשים ע"י המרפ"ע עם שיתוף פעולה של הצוות .כולל הנושאים של
חובת דיווח על מקרי אלימות ומגילת זכויות לחולי אלצהיימר.
* עובדים חדשים מקבלים הדרכה ע"י הסיעוד ,השירות הסוציאלי ,פיזיותרפיה וריפוי בעיסוק.
* ראוי לציין לחיוב את הסדנה למניעת שחיקה לצוות הבכיר.
* בוצעה הדרכה לצוות בנושא הטרדה מינית בתאריך .4.2.14

ניהול מידע ומעקב  -תיק ריכוז מתנדבים
* פרויקטים מיוחדים  -ביצוע ותיעוד  :תעוד מלא  -ראוי לציין לחיוב את הטיול לפארק הלאומי ברמת גן והטיול
לחוף הים עם שיתוף פעולה עם המשפחות.
* ראוי לציין לחיוב את הפרויקט "תעודות זהות טיפולית" המידע נגיש לאחים/אחיות ומטפלים.
* ראוי לציין את העלון "מה חדש בביתנו" שיוצא לאור כל ריבעון.

שביעות רצון משפחות
* שביעות רצון גבוהה מאיכות הטיפול.
* שביעות רצון גבוהה מאיכות החיים.

תחומים הטעונים תיקון ושיפור:
תצפית חדרים ושטחים ציבוריים
* הארוחה מוגשת בכלים נקיים ובצורה אסטטית  :חלקי  -בתצפית נצפה אוכל המוגש לדיירים שזקוקים לעזרה
באכילה לפני שישנם אנשי צוות פנויים להאכיל אותם.
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* דיירים שזקוקים להאכלה צריכים לקבל אוכל חם .אין להגיש אוכל לפני האכלה.

פעילות העו"ס בתחום הקבוצתי והקהילתי
* העו"ס מקיים פעילות קבוצתית עם משפחות  :לא

פעילות העו"ס בתחום זקנים נפגעי התעמרות
* פעילות ועדה במוסד עפ"י הנוהל  :מתקיימת חלקית  -יש מקום לשפר את פרוטוקול וועדת ההתעמרות .בכל
מקרה בו קיים חשד להתעמרות על הוועדה לפעול לפי הנוהל.

ניהול מידע ומעקב  -רשומת מטופל
* התייחסות לאירועים חריגים  :תעוד חלקי  -המעורבות של העו"ס חשובה בציון אירועים חריגים והעלאתם לדיון
בוועדת ההתעמרות לפי הצורך.
* יש להקפיד על תיעוד המטופל במסגרת התערבות טיפולית פרטנית.

הערות לסיכום:
השירות הסוציאלי מבצע עבודה מרשימה ומקצועית .ראוי לציין את החשיבה
המקצועית בכל התחומים על מנת להעלות איכות החיים של כלל מטופלים המוסד.
מושם דגש על עבודת הצוות הרב מקצועי למען רווחתם של המטופלים ומשפחותיהם.
ראוי לציין לחיוב את הפעילות המגוונת עם דגש על מענה רגשי למטופלים
ומשפחותיהם.
בנוסף השירות הסוציאלי נותן מענה וייעוץ טלפוני לקהילה ומרכז ימי עיון ,
הכשרות וסיורים לאנשי צוות שונים מהקהילה ומוסדות אחרים.
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מרכז לחקר וסיעוד נפגעי אלצהיימר ) ( 23694
אהרון קציר  1תל השומר רמת גן
תאריך הבקרה14.12.2014 :
* בריאות הסביבה:

תאריך28.04.2015 :
סימוכין500038373 :

93%

הבקרה בתחום הבריאות הסביבה כללה את הנושאים הבאים:
כללי
כוח אדם
 מערכות אספקת מים קרים וחמים מערכות סילוק שפכים איסוף פסולת ופינויה בטיחות ומפגעי בטיחות מערכות קירור וחימום אויר נקיון ותחזוקת תשתית,חדרי אשפוז ושטחי המחלקה ומתקניהמתקנים 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
-

החוזקים בעבודת הבריאות הסביבה:
מערכות אספקת מים קרים וחמים  -אספקת מיי שתיה
* בקרה יומית על רמת כלור חופשי במי שתייה מתבצעת כנדרש.

מערכות אספקת מים קרים וחמים  -מים חמים ומקלחות
* חימום מים במוסד באמצעות מערכת מרכזית ,שני אוגרי המים החמים המחוברים בטור.

איסוף פסולת ופינויה
* פינוי פסולת זיהומית ותרופות שפג תוקפן מבצעת חברת טביב -הוצג תיעוד.

תשתית ,חדרי האשפוז ,תחזוקת מחלקה ורווחת המטופל  -ניקיון ותחזוקה שוטפת
* רמת הסדר והניקיון תקינה.
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מרכז לחקר וסיעוד נפגעי אלצהיימר ) ( 23694
אהרון קציר  1תל השומר רמת גן
תאריך הבקרה14.12.2014 :

תאריך28.04.2015 :
סימוכין500038373 :

* רמת הציוד האישי בחדרים  -תקינה.

מכבסה וכביסה
* את המוסד משרתת מכבסה חיצונית בעלת רישיון.

הדברה
* פעולות הדברה מתבצעות כל חודש כנדרש.

מטבחון עזר  -מטבח חלוקה
* רמת הסדר והניקיון תקינה.

הכנת המזון ובישול  -עמדות העבודה ומדורים במטבח
* רמת הסדר והניקיון תקינה.
* תהליכי העבודה במטבח תקינים.

תחומים הטעונים תיקון ושיפור:
מערכות אספקת מים קרים וחמים  -אספקת מיי שתיה
* מאגר מי השתייה משותף לצריכת כיבוי אש .חסר מז"ח על קו החיבור לכיבוי אש.

מערכות אספקת מים קרים וחמים  -מים חמים ומקלחות
* במוסד ברוב חדרי האמבטיה הותקנו אביזרי וויסות לשמירת טמפרטורה בטיחותית  ,אך חסרים אישורים
לאביזלים להתאמה לתקנים הרלוונטיים ..בבקרה זרם מים חמים עוצר ב 46מעלות .

איסוף פסולת ופינויה
* לאוגרי אשפה  /כביסה מלוכלכת חסרים מכסים  -סידור לקוי.
* איסוף פסולת רגילה מתבצע לתוך מכולה עירונית.

חדרי האשפוז  -רווחה/צפיפות ,תנאי מגורים
* בחדר עם דייר הנמצא בבידוד מגע  -יש לסמן כיסא רחיצה.
* במחלקה ד' ,בחדר אשפה נמצאו עמוד עירוי ,כיסא גלגלים  -סידור פסול.

מכבסה וכביסה
* קיפול כביסה נקייה מתבצע בלובי של המחלקה ולא בחדר כביסה נקייה.
* במוסד חסרים חדרים לריכוז כביסה מלוכלכת .כביסה מלוכלכת שנאספת מהקומות מורידים לחצר .את השקיות
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מרכז לחקר וסיעוד נפגעי אלצהיימר ) ( 23694
אהרון קציר  1תל השומר רמת גן
תאריך הבקרה14.12.2014 :

תאריך28.04.2015 :
סימוכין500038373 :

מעבירים לתוך קונטיינר של המכבסה.

מטבחון עזר  -מטבח חלוקה
* מחלקות סיעודיות :
* במקרר מזון )סיעודית ב' ( גומיות האיטום בדלתות אינן תקינות.

הכנת המזון ובישול  -קבלת מזון במוסד ומחסן מזון
* אחסון ביצים ,ירקות ,סלטים ובשר להפשרה מתבצע במקרר משותף ולא במקררים נפרדים כנדרש.
* כלי עם פירורי לחם נמצא ללא סימון תאריך תפוגה  -יש להקפיד להעביר מהאריזה המקורית.
* בחלק מהמדפים הצבע מקולף.

הכנת המזון ובישול  -עובדי מטבח/מבשלים
* חסר חדר הלבשה לעובדים ולכן לוקרים וציוד אישי נמצאים במטבח באזור טעינת עגלות החימום  -סידור לקוי.

הכנת המזון ובישול  -עמדות העבודה ומדורים במטבח
* בדגימות המזון חסרות ,דגימות של הסלטים בארוחת הצהריים.
* בימי שישי מכינים מזון לסופי שבוע עם צינון ללא קירור בבלסט צ'ילר והחימום מתבצע בעגלות בן מרי ולא בתנור
כנדרש.
* לא מתבצע תיעוד הבקרה היומית של טמפרטורת המזון לפני השינוע למחלקות.

הערות לסיכום:
לבמוסד אושרה תכנית בנייה עם תוספת כ 100-מיטות .יש לוודא שהתוכנית תכלול
תוספת הרחבה למטבח ) עם חדרי קירור ,הלבשת צוות מטבח ,חדרי כביסה מלוכלכת
וכו'( ,מומלץ פיר כביסה מלוכלכת וחדר קליטה לכביסה מלוכלכת ,חדר אשפה ) עם
תשתיות לדחסן ,מתקן לאחסון קרטונים וסידור לשטיפה כולל כיור לרחיצת ידיים(.
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מרכז לחקר וסיעוד נפגעי אלצהיימר ) ( 23694
אהרון קציר  1תל השומר רמת גן
תאריך הבקרה14.12.2014 :
* רוקחות:

תאריך28.04.2015 :
סימוכין500038373 :

93%

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 הרוקחבקרה רוקחית ומעקב תיקון ליקויים
ספרות מקצועית ומסמכים ישימים
אחסון תרופות במחלקות אשפוז
תרופות אישיות במחלקות אשפוז ומתן תרופות
מעקב תיקון ליקויים במחלקות אשפוז
בקרת סמים מסוכנים במחלקה בבי"ח שיש בו/אין בו בית מרקחת
שמירה על סמים במחלקה ,פנקס ומרשם ,מתן סם למטופל
הזמנת סמים ,טפסי רישום ועריכת בקרה
-

החוזקים בעבודת הרוקחות:
חדר שירותי רוקחות במוסד
* החדר ייעודי ומיקומו הולם  :כן

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

שירות רוקחות מוסדיים  -רכש אספקה וביעור תרופות
* הזמנות מתבצעות ע"י הרוקח  :כן

תרופות אישיות במחלקות אשפוז
* סימון שם מטופל על תווית התרופות האישיות  :כן
* סימון תאריך פתיחה בתכשירים שנדרש  :כן

תחומים הטעונים תיקון ושיפור:
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מרכז לחקר וסיעוד נפגעי אלצהיימר ) ( 23694
אהרון קציר  1תל השומר רמת גן
תאריך הבקרה14.12.2014 :

תאריך28.04.2015 :
סימוכין500038373 :

שירות רוקחות מוסדיים  -אחסון וסידור תרופות ותוקפן
* מזון רפואי ותמיסות עירוי מאוחסנים על גבי משטחים נמוכים אשר אינם מאפשרים ניקוי תחתם
* בחדר שרותי הרוקחות ובמחלקות לא מבוצע מעקב ותיעוד הטמפרטורה בחדר
* במחלקות השונות אין הפרדה בין תכשירים שונים במגרות הרזרבה ובעגלת הטיפולים .נדרש להפרידם

שירות רוקחות מוסדיים  -רכש אספקה וביעור תרופות
* במוסד משתמשים לחיטוי ידיים בתכשיר "אלקו קלין" אשר אינו מתאים למטרה זו .יש להשתמש גם בתכשיר אשר
רשום בפנקס התרופות.

שירותי רוקחות מוסדיים  -ספרות מקצועית ומסמכים ישימים
* הודעות ה RECALL-אינן מתקבלות .יש להקפיד על קבלה שוטפת וניהול בהתאם להנחיות משרדינו
* אוגדן הוראות החוק אינו מעודכן
* לא נמצא נוהל  126לגבי הובלה ואחסון תכשירים .נדרש להשלימו

מתן תרופות במחלקות אשפוז
* נמצא כי כותשים עצירות  Xלמרות שבעלון לצרכן הדבר אסור
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מרכז לחקר וסיעוד נפגעי אלצהיימר ) ( 23694
אהרון קציר  1תל השומר רמת גן
תאריך הבקרה14.12.2014 :

סימוכין500038373 :

נספח ג'
תקן מול מצבה  -כוח אדם מקצועי  -רפואה סיעוד ומקצועות הבריאות
ל 130 -מיטות ברישוי ול 145-מיטות בפועל
תקן כוח אדם
נדרש מינימלי
ברוטו
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
2

3
4
10

3
4

10

2.00
24.65
0.00
24.65
1.00
0.36
49.32
1.45
1.87
0.75
2.09
0.73
0.30
16.12

2

כוח אדם בפועל
ברוטו

פער

פער באחוזים

2.65
24.80
4.33
20.46
1.00
1.00
57.37
2.17
2.19
0.98
3.82
0.85
0.33
0.00

0.65
0.15

32.53
0.62

-4.18
0.00
0.63
8.05
0.72
0.32
0.23
1.73
0.12
0.03
-16.12

-16.97
0.00
173.00
16.32
49.69
17.22
31.57
82.89
17.52
10.39
5.41

חישוב התקן הוא בשעות שבועיות ולא באחוזי משרה .למקצועות,קלינאי/ת תקשורת.
חושב לא לפי הרישיון אלא לפי מיטות בפועל.
סיעודית א  40 -מספר מיטות תקינות זמנית מתוך  36מספר מיטות ברישוי.
סיעודית ב  42 -מספר מיטות תקינות זמנית מתוך  36מספר מיטות ברישוי.
תשושי נפש א  36 -מספר מיטות תקינות זמנית מתוך  30מספר מיטות ברישוי.
תשושי נפש ב  27 -מספר מיטות תקינות זמנית מתוך  28מספר מיטות ברישוי.
אחיות = מעשיות  +מוסמכות.
אחיות מוסמכות כולל בתוכו את תפקידי הניהול הסיעודי.
שעות יעוץ ותקינה לחודש.
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תאריך28.04.2015 :

מרכז לחקר וסיעוד נפגעי אלצהיימר ) ( 23694
אהרון קציר  1תל השומר רמת גן
תאריך הבקרה14.12.2014 :

סימוכין500038373 :

נספח ג'
תקן מול מצבה  -כוח אדם מנהלי ומשקי
ל 130 -מיטות ברישוי ול 145-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

תקן כוח אדם
נדרש מינימלי
ברוטו

כוח אדם בפועל
ברוטו

פער

פער באחוזים

1.00

1.25

0.25

25.00

1.30
1.00
1.00
1.00
4.00
6.22
0.67
0.35
1.30

1.50
1.25
1.05
1.25
4.25
7.00
0.70
0.50
3.40

0.19
0.25
0.05
0.25
0.25
0.78
0.02
0.14
2.09

14.73
25.00
5.00
25.00
6.25
12.54
3.76
39.58
160.05
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נספח ד '
רמת איכות הטיפול
מתאריך 02.12.2013:
70.50

0.00:
ניקוד אחרון לפי בקרה אחרונה
ניקוד מותאם אחרון לפי בקרה אחרונה :
:כן
שיוך לפרוגרמה חדשה
זמן הרישוי טרם הבקרה הנוכחית  24:חודשים תאריך סיום הרשיון 01.01.2017 :
התאמת המחלקה לתשושי נפש לתנאי המכרז:כן
תאריך הבקרה 14.12.2014 :
התאמת המחלקה לתשושי נפש לתנאי המכרז לפי הבקרה הנוכחית  :כן SC

ניקוד

אמות מידה לרמת איכות הטיפול
סכום ציוני הבקרה

29.50

בריאות הסביבה

4.00

שיעור אחיות עם קורס על בסיסי בגריאטריה

0.00

שיעור אחיות עם תואר אקדמי

2.00

קורסים\עדכון ידע לצוות

4.00

חת"ש צוות בין  8-24שעות שנתיות

0.00

חת"ש צוות מעל  24שעות שנתיות

2.00

מומחיות רופא הבית

9.00

יועצים

4.00

נאמני נושא ועברו הכשרה כנדרש

0.00

הדרכה מרוכזת ב 2-תחומים לפחות

3.00

עיבוד נתונים בתחום  1לפחות

0.00

מנהל רפואי שהינו גריאטר

4.00

יש אישור למתן IV

2.00

רישום ע"פ נוהל IV

1.00

רישום ע"פ נוהל  + IVנוכחות אחות מוסמכת בכל משמרת

1.00

רשומה רפואית ממוחשבת לכל המקצועות

2.00

תקשורת רפואית ממוחשבת לכל המקצועות

2.00

סה"כ )ללא משך רישוי(

69.50

עמוד  32מתוך 32
רח' הארבעה  ,12תל אביב  -יפו  61203ת.ד.
טלפון 03-5634808 :פקס 03-5611532 :דוא"לDINA.ISRAELI@TELAVIV.HEALTH.GOV.IL :

