גירסה 00002:
תאריך ראשון הפצה לאינטרנט31.12.2015 :
תאריך אחרון הפצה לאינטרנט21.01.2016 :

דו"ח בקרה מיום 26.10.2015
במוסד :ויזניץ  -בית שלום
בישוב :בני ברק ,מחוז תל-אביב

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

לשכת בריאות מחוז תל-אביב

תאריך31.12.2015 :

לכבוד
ד"ר לגודינסקי אנה
מנהל/ת רפואי/ת
ויזניץ  -בית שלום )קוד מוסד (236A2
 12דמשק אליעזר
בני ברק 99999

סימוכין500038821 :

ד"ר נכבד/ה,
הנדון :סיכום הבקרה ב"ויזניץ  -בית שלום" מיום 26.10.2015
מצ"ב דו"ח הבקרה שנערכה במוסדכם ,ביום .26.10.2015
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:
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 רבקה שפר ,רופאה מחוזית ,לשכת בריאות תל אביב מחוז תל-אביב.
גב' צפי הלל-דיאמנט ,ממונה על יישום הסטנדרטים בגריאטריה ,אגף גריאטריה ,ירושלים.
מר יוחנן סמואל ,מרכז בכיר לנתוני בקרה ואיכות בגריאטריה ,אגף גריאטריה ,ירושלים.
גב' אתי מרקוביץ ,ממונה תאום ארגון ובקרה ,אגף גריאטריה ,תל-אביב.
גב' אביגייל וייס ,מפקחת ארצית על המעונות ,משרד הרווחה.
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לשכת בריאות מחוז תל-אביב

דו"ח הבקרה
תאריך31.12.2015 :
ויזניץ  -בית שלום ) ( 236A2
 12דמשק אליעזר בני ברק
תאריך הבקרה26.10.2015 :

סימוכין500038821 :

.1

בתאריך  26.10.2015נערכה בקרה לפני חידוש רישוי ,בבי"ח הגריאטרי ,ע"י צוות מחוז תל-אביב .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 לגודינסקי אנה מ.ר.29399.

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:
במוסד "ויז'ניץ" בבני ברק  2מחלקות סיעודיות ומחלקת תשושים ברשיון משרד
הרווחה .ביום הבקרה מאושפזים במוסד שני חולים עם פצעי לחץ .חולה אחד עם פצע
לחץ בדרגה  3ללא אישור הגריאטרית המחוזית .במוסד  3חולים עם פגים .אין
חולים עם זונדות.
לבי"ח רישיון ל 60 -מיטות מהן:
סה"כ מיטות במח' סיעודיות:

60
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תמהיל מאושפזים:
להלן תמהיל המאושפזים במחלקות הסיעודיות/תשושי נפש:
שם מחלקה
סיעודית א
סיעודית ב
סה"כ

מס'
מס'
שם
מחלקה מיטות מאושפזים
בפועל
במוסד ברישוי
36
36
26
24
62
60

מס'
סיעודיים

מס'
תשושי
נפש

מס'
סיעודי
מורכב

בבי"ח
מס'
מס'
שיקומים תשושים כללי

35
35

1
0

0

0

סה"כ שהו במחלקות  62מאושפזים בפועל.
להלן תמהיל המאושפזים לפי הגורמים המממנים הבאים:
 42מטופלים במימון משרד הבריאות.
 20מטופלים במימון פרטי.
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מכרז הקודים:
המוסד הצטרף ל"-מכרז הקודים".

פרוגרמה:
על פי הצהרת המוסד ,המוסד אינו בנוי על פי הפרוגרמה החדשה ,נושא זה לא נבדק בבקרה.

אישור כיבוי אש:
אישור כיבוי אש בתוקף עד תאריך.08.07.2016 :

רשיון :IV
לבי"ח אין הרשאה למתן טיפול למחלות חריפות )טיפול תוך ורידי( למטופלים השוהים בו באופן קבוע.
מצ"ב נספח א'  -טבלה הכוללת הערכות צוות הבקרה ,נספח ב' בו פירוט ממצאי הבקרה ,נספח ג' -פירוט כ"א
ונספח ד'  -רמת איכות הטיפול.
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נספח א'
הערכת הבקרה לפי תחומים

רפואה
סיעוד

)(6
טוב מאוד
94-100
X

)(5
כ.טוב מאוד
87-93
X

X

תזונה

X

פיזיותרפיה
ריפוי בעיסוק
עבודה סוציאלית

)(4
טוב
80-86

X
X
X

בריאות הסביבה
רוקחות

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

X
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ויזניץ  -בית שלום ) ( 236A2
 12דמשק אליעזר בני ברק
תאריך הבקרה26.10.2015 :

תאריך31.12.2015 :
סימוכין500038821 :

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

* רפואה95% :
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:
במוסד מועסקת רופאה כללית שעברה קורס בלימודי המשך באוניברסיטת ת"א.כמו כן
עברה השתלמות בבי"ח שמואל הרופא.
הרופאה מבצעת כוננות במוסד עד שעה  .23למוסד מנוי למלר"מ.
הייעוצים מתבצעים בקופ"ח לפי הצורך.

החוזקים בעבודת הרפואה:
עבודת המנהל הרפואי
* המנהלת הרפואית במוסד מכירה היטב את החולים ומסורה לתפקידה

מעקב רפואי שוטף
* המעקב הרפואי השוטף טוב
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תחומים הטעונים תיקון ושיפור:
עבודת המנהל הרפואי
* יש לדווח ללשכת הבריאות על העברת מטופלת ת.נ למוסד מתאים

איכות הרשומה בקבלה הרפואית של המטופל
* יש להתייחס לבדיקת ה FIM -שמבוצעת ע"י האחיות

רפואה מונעת ורפואה פליאטיבית
* יש להשלים מתן חיסונים לעובדים
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88%

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:
ביום הבקרה בשתי המחלקות הסיעודיות  61מטופלים .מטופל נוסף מאושפז בבי"ח
כללי .מטופל אחד תשוש נפש .מטופלת עם פצעי לחץ בקרסוליים בדרגה  ,3עדיין
ללא פניה לגריאטרית המחוזית .מטופלת נוספת עם פצע לחץ בדרגה  1-2בקרסול3 .
מטופלים עם פג ,אין מטופלים עם זונדה .מטופל אחד עם חיידק עמיד ,לא נמצא
בבידוד מגע כנדרש על פי הנחיות משרד הבריאות.
המטופלים מחוץ למיטות ,רובם משתתפים בהפעלה מחלקתית.
השטחים הציבוריים ,חדרי המטופלים ובמיוחד חדרי הרחצה מוזנחים ומלוכלכים.
בחדרי המטופלים כמחצית מלחצני המצוקה אינם פועלים .אין וילונות הפרדה ולא
נמצא שימוש בפרגודים ניידים .בגלל הצפיפות הקשה בחדר האוכל/פעילות הישיבה
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מול השולחנות לא הולמת והאכלת מטופלים מתבצעת בעמידה.
למרות כל המתואר האוירה במקום חמה וביתית.
בנוסף במוסד  47מטופלים תשושים/עצמאים ברישיון הרווחה.

כוח אדם:
האחות הראשית בעלת ניסיון וידע בתחום .נמצאת בתפקידה כארבע שנים .חזרה
מחופשת לידה לפני כשבוע .מתוך  12אחיות  8מוסמכות 4 ,מהן בעלות תואר אקדמי.
במחלקה סיעודית א' אין אחות אחראית .חסרה למעלה ממשרת אחות .מבדיקת סידורי
העבודה עלה כי כבמחצית ממשמרות לילה עובדת רק אחות אחת במוסד .בתחומים כאב
ופצעים יש נאמנות נושא עם הכשרה נדרשת .מהשעה  21ועד השעה  7בבוקר אחיות
המחלקות הסיעודיות נותנות מענה גם למטופלים תשושים/עצמאים .כל  24כוחות
העזר מהגרי עבודה .מועסקים ע"י קבלן .דוברי עברית בסיסית .חיסוני העובדים
בניהולה של האחות הראשית .התיעוד נמצא בשלבי הסיום.

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

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

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.

תחומים הטעונים תיקון ושיפור:
כללי
* יש לדאוג להעברת מטופל תשוש הנפש למסגרת המתאימה בדחיפות.

כוח אדם
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תאריך31.12.2015 :
סימוכין500038821 :

* יש להקפיד על נוכחות אחות בכל מחלקה במשמרת לילה ,כפי שנדרש על פי הנהלים.
* יש למנות אחות אחראית למחלקה סיעודית א'.

אומדן סיעודי ורישום אנמנזה
* יש לבצע אומדן התנהגותי מובנה כנדרש.

תרופות
* יש להקפיד על רישום מדוייק של שמות תוספי המזון בקרדקס התרופות בהתאם למוצר הניתן בפועל.
* יש להכין תרופות בעגלת התרופות רק בסמוך לחלוקתן למטופלים.

הבטחת הסביבה
* יש לדאוג לתקינות כל לחצני המצוקה בכל חדרי המטופלים.

תקשורת
* יש להקפיד על קיום ישיבות צוות מחלקתי כנדרש על פי נוהל.
* יש לבצע ישיבות צוות רב מקצועי ע"פ הנוהל בכל מקרה של העברה פנימית ממחלקת תשושים לסיעודית.

הזנה והאכלה
* תוספי מזון-מומלץ להחזיק את כף החלוקה המקורית מחוץ לקופסה וצמודה אליה.
* יש להקפיד על ציון תאריך ושם המטופל על השקית להזנה אינטרלית.

הפרשות
* יש להקפיד על מעקב יציאות מסודר וביצוע התערבות בהתאם לצורך.
* יש לבנות תוכנית לשימור שליטה על סוגרים למטופלים הרלוונטיים.

שמירת שלמות העור
* בכל מקרה של פצע בדרגה  3ומעלה יש לפנות לרופאה גריאטרית המחוזית לקבלת אישור להמשך טיפול במוסד.

תנועתיות ותנוחה
* יש להקפיד להתאים גובה השולחנות לכיסאות הגלגלים על מנת לשפר את היכולות התיפקודיות של המטופלים
בזמן תעסוקה ואכילה.
* יש להקפיד על ביצוע הולכות יזומות למטופלים על פי התוכנית הקיימת במחלקות.

עדכון מקצועי
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תאריך31.12.2015 :
סימוכין500038821 :

* יש לאפשר השתתפות אנשי צוות בימי עיון והשתלמויות מקצועיות בגריאטריה ,גם מחוץ למוסד.
* בתוכניות חת"ש יש להעלות את מספר המשתתפים הן בקרב הצוות הסיעודי הן בקרב הצוות הרב מקצועי.

מניעת זיהומים
* יש להקפיד על בידוד מגע כנדרש בכל מקרה של מטופל נשא חיידק עמיד.
* יש לסיים בדחיפות תיעוד חיסוני כל העובדים בהתאם לדרישות משרד הבריאות.

זכויות החולה
* יש להקפיד לשמור על פרטיות וצנעת המטופל.
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84%

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 הסיעודי מטבח מבשל.
בבית הסיעודי אם בית וותיקה.

כוח אדם:
הדיאטנית מקצועית ובעלת וותק מקצועי של שלוש שנים וועשרה חודשים ועובדת
במוסד כשלוש שנים.
הדיאטנית לא נכחה בעת הבקרה והושלמו פרטים בטלפון.

החוזקים בעבודת התזונה:
כללי
* הדיאטנית ערכה הדרכה תזונתית לצוותי מחלקות )אחיות ומטפלות(.
* הדיאטנית שותפה לפרוייקטים רב מקצועיים המתקיימים בבית הסיעודי.

תחומים הטעונים תיקון ושיפור:
כללי
* מומלץ לרכוש משקל בדיוק של  1גרם למטבח המבשל.
* יש לחדש את אישור כיול משקל האדם במוסד באופן מיידי.
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* מומלץ לשלוח את מנהל המטבח שהינו גם הטבח הראשי לקורס ניהול מטבחים מוסדיים.
* מומלץ לשלוח את הדיאטנית לקורס תזונה בגראטריה.

איכות ובטיחות המזון
* זמני הארוחות יהיו קבועים והפער בין ארוחת הערב לבין ארוחת הבוקר לא יעלה על  13שעות.
* יש לבנות נהלי עבודה משותפים לדיאטנית ולאנשי הצוות השותפים למערך הטיפול במזון.
* יש לעבוד במטבח המבשל בשיטת בשל הגש בלבד.
* יש להשלים את ספר המתכונים המחושב של הבית הסיעודי.
* יש להשלים את החישוב המחודש של התפריט לשלושה ימים על מנת לקבל מידע על הערך התזונתי של התפריט
בבית הסיעודי.
* יש להשאיר דוגמאות מזון במשך  72שעות מכל המאכלים שהוכנו או בושלו במוסד בכל הארוחות ,כולל מכל
המרקמים .לא נשמרו דוגמאות מזון מארוחות הערב כלל.
* יש לתעד באופן מלא את תהליכי העבודה עם המטבח הראשי ועם מערך המזון ככלל.

בדיקת התפריט השבועי  -רישום מול יישום
* מרקם דייסתי :יש לסמן בתפריט את המנות לטחינה.
* נמצאה התאמה חלקית בין שהוגש ביום הבקרה ובין הרשום בתפריט במנות העשירות בחלבון .לא היתה
התאמה בין המנה הבשרית הטחונה שהוגשה ובין הרשום בתפריט .יש להקפיד על בישול המרכיבים ברטבים
הרשוומים בתפריט.
* נמצאה התאמה חלקית בין שהוגש ובין הרשום בתפריט ליום לפני יום הבקרה במנת הבשר הרגילה .
* מרקם רך :בארוחת ערב ,יש לגוון במנה מורכבת המתאימה למטופלים עם בעיות לעיסה או בליעה במקום מנה
קשה )לדוגמא אגרול/בורקס /פיצה(.
* בארוחת עשר וארוחת צהרים הוגשו מנות פרי שונות מן הרשום בתפריט .ביום שישי לא מוגשות שתי מנות פרי
לנטופל כנדרש
* אין גיוון במנת הפרי המוגשת כקינוח בארוחות הצהרים.יש לגוון לפחות ל  4סוגי פירות במהלך השבוע .בנוסף יש
להגיש את מנות הפרי במרקם המתאים ולא כרסק פרי לכולם.

רשומות מחלקתיות
* יש להקפיד על שקילת המטופלים כל חודש והכנסת השקילה לטופס ריכוז משקלים מחלקתי.

התנהלות הטיפול התזונתי מטופל במצב תזונתי לא תקין  -תיעוד ומעקב
* יש להקפיד על תיעוד קביעת הרכב תזונתי מומלץ תוך פירוט תיעוד הקריטריונים המקצועיים בתוכנית הטיפול
המתחדשת למטופל.
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יישום והלימה
* מתן העשרות מזון שנקבעו על ידי הדיאטנית בתכניות הטיפול יש לתת למטופל רק על ידי צוות הסיעוד.

הערות לסיכום:
ניכר כי הדיאטנית מנהלת באופן מקצועי ומלא את הטיפול התזונתי הניתן
למטופלים בבית הסיעודי .הדיאטנית יוצרת קשרי עבודה יפים עם הצוות הרב
מקצועי .יש להמשיך ולעבוד עם המטבח הראשי על יישום בפועל של התפריט הרשום
והקפדה על הגשת פרטי המזון הרשומים בו.
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* פיזיותרפיה:
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85%

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 כולל פיזיותרפיסטית וותיקה ומנוסה ועובדת כח עזר .השרות
ניתן שישה בקרים בשבוע  -סה"כ  35ש"ש נטו.
עובדת כח העזר מסייעת ארבעה בקרים בשבוע בניוד והולכת הדיירים.

החוזקים בעבודת הפיזיותרפיה:
כוח אדם
* תקן כוח אדם  :מלא

פרופיל המטופלים במוסד
* אחוז המטופלים בפיזיותרפיה במוסד מתוך כלל המאושפזים  :גבוה

ארגון השרות
* מנהל השרות עומד בדרישות הנוהל )ותק מקצועי ,הכשרה על בסיסית(  :כן
* פעילויות מיוחדות לקידום איכות הטיפול )פרויקטים(  :יש
* בבית החולים ,מנהל/ת שרות ותיק/ה ומנוסה בתחום הגריאטריה.
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תאריך31.12.2015 :
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* פריסת השרות השבועית יעילה.
* קיים רישום מרוכז של הטיפולים הניתנים מידי יום.

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

טיפול בקבוצה
* מספר קבוצות ותדירות פעילותן ברמה מוסדית ומחלקתית  :אופטימאלי  4 -קבוצות  ,כל אחת פעמיים בשבוע
* מספר המטופלים הסעודיים בקבוצה ,אופטימאלי.
* סווג המטופלים בקבוצה נקבע ע"פ מדדים מובנים ומוגדרים.
* שיפור ניכר בקיום טיפולי הפיזיותרפיה בקבוצה.

מעקב פיזיקאלי ותיעוד הערכה תקופתית
* מעקב פיזיקאלי מתועד לפחות אחת ל 3-חודשים לכל המאושפזים  :קיים

טכנולוגיה לישיבה וניידות
* הפיזיותרפיסט מעורב בהחלטות על שימוש באמצעי הגבלה  :מתקיים

הדרכה ,השתלמות ותקשורת בין צוותית
* השתתפות פיזיותרפיסט בישיבות צוות )רב תחומי(  :מתקיימת
* נמצא תיעוד לקיומה של הדרכה מובנית לכל הצוות.
* הדרכת עובד חדש מתועדת ומאושרת בחתימתו על גבי טופס ייעודי.
* מנהל/ת השרות בוגר/ת קורס על בסיסי בגריאטריה.

תנאים פיזיים
* חדר פיזיותרפיה נגיש לכיסאות גלגלים  :כן

תחומים הטעונים תיקון ושיפור:
אבחון פיזיקלי
* יש להקפיד על רישום תוכנית טיפול ומטרות טיפול תפקודיות ,ספציפיות ,מדידות וראליות בסיום הבדיקה.

מעקב פיזיקאלי ותיעוד הערכה תקופתית
* יש להקפיד על רישום מעקב בכל שינוי מצב תפקודי/רפואי )כאשפוז בבית חולים וחזרה למחלקה(.
* יש לבצע ולתעד הערכה תקופתית ראשונה )מעקב( עד חודש מהקבלה ,לאחר הסתגלות הדייר למקום החדש.
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בכל מעקב יש לעדכן תוכנית ומטרות טיפול בהתאם לשינוי במצבו התפקודי של המטופל.

טכנולוגיה לישיבה וניידות
* במהלך הבקרה נצפו מספר דיירים יושבים ליד שולחנות שאינם מותאמים להם ובכך נמנע תפקוד מיטבי בזמן
הארוחות והתעסוקה.

הדרכה ,השתלמות ותקשורת בין צוותית
* בטבלת ההליכות היומיות במחלקה על הפיזיותרפיסטית להוסיף בהנחיות גם את מרחק ההליכה הנדרש )כפי
שדובר במהלך הבקרה(.
* הליכות יומיות צריכות להתבצע מדי יום על ידי צוות המטפלים במחלקות.
* יש לאפשר לפיזיותרפיסטית לצאת לימי עיון והשתלמויות בתחום הגריאטריה.

תנאים פיזיים
* עדיין אין מיזוג במסדרון המוביל לחדר הפיזיותרפיה וליד המעלית  -מרחבים המשמשים להוליכות עם המטופלים.
* בקרבת חדר הפיזיותרפיה עדיין אין שרותים מותאמים ליושבים בכיסאות גלגלים.
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הבקרה בתחום הריפוי בעיסוק כללה את הנושאים הבאים:
כללי
כוח אדם
קבלתמטופל חדש ע"י מרפא/ה בעיסוק
 הערכת מעקב בקבלת מטופל ישום תכנית הטיפולהכרתמטופל חדש ע"י מדריכ/ת תעסוקה
 פעילות בתעסוקה תנאים פיזיים וסביבה ציוד ואביזרים הדרכה ותקשורתהעשרה ונהלים
 -יישום המלצות מבקרה קודמת

כוח אדם:
צוות יציב ,המרפאה בעיסוק עובדת  12שעות שבועיות כנדרש.
מדריכות התעסוקה עובדות חמישה ימים בשבוע בשעות הבוקר סה"כ  47.5שעות
תעסוקה שבועיות.
בנוסף דואגים לתעסוקה בשעות אחה"צ באמצעות מפעילים חיצוניים.

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.

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

ישום תכנית הטיפול
* המרפאה בעסוק מעבירה  2קבוצות טיפוליות ,אחת עם העו"ס והשניה עם אחת ממדריכות התעסוקה .בנוסף
התערבות פרטנית אחת נכון ליום הבקרה.
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הכרת מטופל חדש ע"י מדריכ/ת תעסוקה
* מדריכת התעסוקה מקיימת היכרות ראשונית עם כל המטופלים ,כנדרש על פי הנהלים.

פעילות בתעסוקה
* קיימת פעילות תעסוקתית מגוונת התואמת את צרכי המטופלים ויכולותיהם.
* הפעילויות מותאמות גם למטופלים בעלי יכולות מועטות.
* מתקיימת הפעלה של קבוצות נושא אחת לשבוע כנדרש.
* פעילות בתעסוקה מתבצעת גם בשעות אחה"צ ומותאמת מבחינה תרבותית לצרכי הדיירים

תנאים פיזיים וסביבה
* חדר ריפוי בעיסוק חדש עונה על צרכי המרפאה בעיסוק.
* התעסוקה מתבצעת בחדרי האכל ובמזג אויר מתאים ,פעם בשבוע יוצאים לחצר.
* חדר תעסוקה משמש לאחסון ציוד וכמשרד.
* לוחות התמצאות ופעילות קיימים ומתעדכנים.

ציוד ואביזרים
* קיים ציוד עשיר ,מגוון ומותאם להפעלה פרטנית וקבוצתית בתעסוקה.
* נרכשו אביזרי עזר ואמצעי תרגול מוטורי לריפוי בעיסוק.
* נרכשו משחקים ומצלמה לתעסוקה.

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.
* המרפא/ה בעיסוק משתתפ/ת בתוכניות החת"ש של המוסד ,מדריכה ומנחה את הצוות הרב מקצועי בנושאים
הקשורים לתחומי התערבותה.

העשרה ונהלים
* המרפאה בעיסוק מקבלת הדרכה ממרפאה בעיסוק ותיקה בתחום הגריאטריה.
* הצוות יוצא לימי עיון.
* ניכר שהצוות משקיע בפיתוח וביצוע פרויקטים מיוחדים.
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תחומים הטעונים תיקון ושיפור:
הערכה בקבלת מטופל  -קבלת מטופל חדש ע"י מרפא/ה בעיסוק
* מומלץ לעשות שימוש במגוון איבחונים על פי צרכיו היחודיים של כל דייר.
* יש למלא את כל סעיפי ההערכה ,או לתת הסבר כשלא ניתן לקבל את המידע.
* על תוכניות הטיפול להיות יחודיות ומפורטות.

ישום תכנית הטיפול
* מומלץ לבחון מחדש את סדר העדיפויות במטרה לפנות יותר זמן להתערבות פרטנית לדיירים.
* המלצות פרויקט בנושא האכילה לא מיושמות )תחום הישיבה ואביזרי עזר( .ישיבה טובה ליד השולחן חשובה מאד
גם לתפקוד מיטבי בתעסוקה.

פעילות בתעסוקה
* יש לשפר את מילוי טופסי המעקב בתעסוקה ,על פי הדרכה שניתנה )מילוי תוכנית פעילות וריכוז המידע בטופסי
המעקב(

ציוד ואביזרים
* חשוב שיהיה ארון עם ציוד תעסוקה בכל מחלקה )במחלקה אחת יש ובשניה אין(
* יש להשלים רכישת ציוד ריפוי בעיסוק )ערכת אבחון וכדי ,כמפורט בחוברת הציוד למחלקות סיעודיות(
* טאבלט יקדם מאד את אפשרויות הטיפול בדיירים ואת הפעלתם.

העשרה ונהלים
* חשוב לשלוח את מדריכת התעסוקה שעדיין לא עברה הכשרה בסיסית ,לקורס של אש"ל.

הערות לסיכום:
נעשית עבודה טובה וניכר שיש התקדמות בשרות ריפוי בעיסוק ותעסוקה.
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הבקרה בתחום העבודה סוציאלית כללה את הנושאים הבאים:
כללי
כוח אדם
 קבלת מטופל והסתגלותפעילותמקצועית של העובד הסוציאלי
 שביעות רצון המטופל תצפית חדרים ושטחים ציבורייםפעילות 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 ודיור עצמאים\תשושים .רוב החדרים נטולי
אמצעים לשמירה על פרטיות המטופלים .אין וילונות ,יש פרגודים ניידים .חלק
מחדרי המטופלים נמצאו דלים בחפצים אישיים.

כוח אדם:
העו"ס בעלת תואר ראשון בעבודה סוציאלית והכשרה מגוונת בגריאטריה .וותק
מקצועי של  31שנים ,וותק במוסד חמש וחצי ,עובדת  4ימים בשבוע 22 ,ש"ש נטו.
יום א' ,ג' וה'  8:30עד  14:30ויום ב'  15:00עד .19:00

החוזקים בעבודת העבודה סוציאלית:
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קבלת מטופל והסתגלות
* המשפחה מקבלת הדרכה תוך  48שעות ראשונות מקליטת המטופל  :כן
* המטופל/ת מקבל/ת הדרכה תוך  48שעות ראשונות מקליטתו  :כן

פעילות העו"ס בתחום הקבוצתי והקהילתי
* שותפה ומעורבת בפעילות התרבותית  -חברתית.

פעילות העו"ס בנושא "חוק זכויות החולה"
* פעילות העו"ס בנושא אפוטרופוס/יפוי כח כולל הערכת צרכים ,טיפול במינוי ומעקב  :כן

פעילות העו"ס בתחום זקנים נפגעי התעמרות
* העו"ס מקיים/ת פעילות להטמעה ולרענון הנהלים בקרב הצוות הרב מקצועי  :כן  -בוצעה הדרכה לצוות
המטפלים בנושא מניעת התעללות בתאריך .25.10.15

עבודת הצוות הרב מקצועי
* העו"ס יוזם/שותף בפיתוח הצוות הרב מקצועי  :כן  -בוצעה הדרכה לצוות בנושא אתיקה בתאריך .24.2.15
* העו"ס תורמת מעולם הידע המקצועי שלה לפיתוח ולהעשרת הצוות הרב מקצועי.

שביעות רצון משפחות
* שביעות רצון מהטיפול האישי  :שביעות רצון גבוהה
* שביעות רצון מיחס הצוות  :שביעות רצון גבוהה

תחומים הטעונים תיקון ושיפור:
כללי
* המוסד ממוחשב מנובמבר  2012אך השירות הסוציאלי אינו ממוחשב.

פעילות מקצועית של העובד הסוציאלי
* חשוב ביותר שתתקיים הדרכה לעובדים חדשים ע"י העו"ס בנושאים :חוק זכויות החולה ,כבוד למטופל ,מניעת
אלימות ,חובת דיווח ,תקשורת נכונה והטרדה מינית .הנושא לא מתועד.

תצפית חדרים ושטחים ציבוריים
* מרחבים ציבוריים  -מיקום ,ניקיון ,מידת שימוש לנוחות המטופלים והמשפחות )ח.אוכל ,ח.יום ,פינות אירוח ,לובי,
שירותים למבקרים(  :שביעות רצון חלקית  -גובה השולחנות אינו נוח לשימוש המטופלים )ליקוי חוזר(.
* הארוחה מוגשת בכלים נקיים ובצורה אסטטית  :חלקי  -יש להימנע מהאכלת המטופלים בעמידה.
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* חדרי המטופלים נקיים ומסודרים  :חלקי  -התנאים הפיזיים בחדרי המטופלים ובמחלקות טעון שיפור .חסרה
הקפדה בנושא הניקיון.
* קיימים פריטים אישיים בחדרי המטופלים  :חלקי
* נשמרת פרטיות בסביבת המטופל ובמהלך הטיפול האישי  :חלקי  -פרגודים אינם נמצאים בשימוש מקסימאלי.
* לחצני המצוקה לא עבדו במספר חדרים.
* בתצפית נצפה מידע רפואי על לוח מודעות )אזור ציבורי( של מטופלים .אין לפרסם פרטים אישים של מטופלים,
יש לחסות את המידע.

פעילות העו"ס בתחום הקבוצתי והקהילתי
* העו"ס מקיים פעילות קבוצתית עם מטופלים  :חלקי  -התקיימה עבודה קבוצתית עם מטופלים מתאריך 7.12.15
עד ל 22.3.15בנושא זיכרונות.
* יש לחדש את הנושא ולקיים עבודה קבוצתית רציפה.
* העו"ס מקיים פעילות קבוצתית עם משפחות  :לא  -לא קיימת פעילות קבוצתית עם משפחות .יש לחדש את
הנושא על בסיס צרכים ותחומי עניין משותפים.
* מתקיימת תכנית לפיתוח הקשרים עם הקהילה )כגון :פעילות מתנדבים,שיתוף הקהילה בחיי המוסד(  :חלקי  -יש
להמשיך לפעול לפיתוח הקשר עם הקהילה ופעילות מתנדבים במחלקה.

פעילות העו"ס בנושא "חוק זכויות החולה"
* טיפול ומעקב אחר גמלת דמי כיס  :חלקי  -יש להמשיך לרכז מידע אודות מימוש גמלת דמי הכיס של המטופלים
ולבצע מעקב.

פעילות העו"ס בתחום זקנים נפגעי התעמרות
* פעילות ועדה במוסד עפ"י הנוהל  :מתקיימת חלקית  -יש להעביר טופס ריכוז נתוני איתורים אחת לחודש.

עבודת הצוות הרב מקצועי
* מתקיימות ישיבות צוות רב מקצועי בהתאם לנוהל )תדירות ,מעקב,נוכחות צוות(  :חלקי  -יש מקום לשפר את
הדיווח של העו"ס בישיבות צוות הרב מקצועי ולהקפיד על תוכנית טיפול.
* יש לקיים ישיבת צוות רב מקצועי במקרים של מעברים של מטופל ממחלקת התשושים כמו קבלה חדשה.
* יש לתעד תנועה ושינויים בסטאטוס של מטופלים .נמצא חוסר במידע על מטופל שעבר מחלקה .יש לקיים דיון
רב מקצועי במקרים ולהגיע להחלטות משותפות.

הבטחת תנאים לעבודת העובד/ת הסוציאלי/ת
* סביבת העבודה של העו"ס )חדר,טלפון ,פקס ,מחשב ,ריהוט מתאים(  :חלקי  -לעו"ס יש משרד משותף עם
הדיאטנית ועו"ס שאחראית על התשושים\עצמאים.
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* יש לאפשר לעו"ס סביבת עבודה הנדרשת לקיום עבודתה.

ניהול מידע ומעקב  -רשומת מטופל
* התערבויות שוטפות וסיכום טיפול תקופתי  :תעוד חלקי  -יש לרכז מידע של המטופלים ,כולל מעקב בנושאים
שונים בתיק הסוציאלי.

ניהול מידע ומעקב  -תיק ריכוז מתנדבים
* רשימת מתנדבים ,רישום פעילויות  :תעוד חלקי  -יש לשפר את רישום פעילויות של המתנדבים הכולל :תאריך
הפעילות ,איתור הפעילות  ,השתתפות וסיכום.

הערות לסיכום:
השירות הסוציאלית מבצע עבודה טובה .העו"ס תורמת מעולם הידע המקצועי שלה
לפיתוח הצוות ולמען רווחתם של המטופלים ומשפחותיהם .התיעוד והתערבות
בנושאים כמו פגישות ,שיחות ואירועים המשמעותיים עם הדיירים ובני משפחותיהם
טעון שיפר.
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הבקרה בתחום הבריאות הסביבה כללה את הנושאים הבאים:
כללי
כוח אדם
 מערכות אספקת מים קרים וחמים מערכות סילוק שפכים איסוף פסולת ופינויה בטיחות ומפגעי בטיחות מערכות קירור וחימום אויר נקיון ותחזוקת תשתית,חדרי אשפוז ושטחי המחלקה ומתקניה מתקנים לצוות מכבסה וכביסההדברה
 חדרי טיפוליםלמקצועות הבריאות/פיזיותרפיה הכנה לשעת חרוםמזון למחלקות ,חלוקתו וחדר אוכל
אספקת
ו"רישיון היצרן" של ספקי מזון
 רישיונות עסקקבלתמזון ומוצריו ,אחסונו והעברתו
הכנת מזון ,בישול ,עמדות עבודה ומדורים במטבח
-

תיאור כללי:
כללי
בקומת הקרקע מופעל מטבח חדש שבו מייצרים כ  150 -מנות ביום.
מטבח מבשל:
רמת הסדר והניקיון במטבח תקינה.
חסר שילוט במדורים לטיפול במזון.
אין הקפדה על עבודה במדורים.
קילוף ירקות גולמיים מבצעים במדור חיתוך סלטים ,סידור לקוי.
מדור טיפול בדגים  -במקרר הדלפק מתבצע אחסון ירקות שטופים ולא הפשרת דגים.
המקרר למזון בתהליך אינו תקין ולכן מזון בתהליך נשמר במקרר למזון מוכן ,
סידור לקוי !
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מזון לימי שבת מכינים בימי שישי ללא שימוש בבלסטצ'ילר וללא סימון תאריך
ייצור,סידור לקוי.
במהלך השבוע התקבל דיווח מהדיאטנית שביום ה' הוגש מזון שהוכן יום קודם !
סידור פסול לחלוטין.
דגימות מזון
שמירת דגימות מזון עבור יום שבת מתבצעת בימי שישי ולא בימי שבת אחרי חימום
המזון כנדרש.
המטבח המבשל לא ממוזג ומופעלות רק וונטות להחלפת אוויר ,אך הטמפרטורה בחלל
גבוהה ) הערה חוזרת ( !
מקרר סלטים ) מבוא למטבח (:
דלת היציאה אינה שלמה) עשויה רשת עם חורים גדולים ( וזמינה למזיקים,
חיפוי הקירות אינו שלם ולא ניתן לניקוי.
חסרים מדפים לאחסון ציוד.
מחסן המטבח :
מקררי הירקות והחלב ישנים ,עם כתמי חלודה ,גומיות לא שלמות.
רישום הטמפרטורות במקררים מבוצע חלקית.
נדרשים תיקוני צבע לקירות ואיטום סדקים.
מחסן בקומה : 6
החדר אינו מסודר.
נדרשים תיקוני צבע לקירות.
אחסון ציוד נקי בגב הכיור ) אריזות ח"פ (  ,סידור לקוי.
מחלקות סיעודית ב ,א:
רמת הציוד האישי בחדרים סבירה.
רמת הסדר והניקיון בחדרים סבירה.
מבנה מחלקה סיעודית ב' דורש שיפוץ.
מטבח החלוקה:
במחלקה א' לא ניתן לפתוח ברז עם מים חמים.
פח האשפה ללא מכסה ודוושה כנדרש.
למבנה נדרש שיפוץ  :חיפוי הקירות לא שלם ,חלונות ללא רשתות.
לנורות חסר מיגון.
ארון הכלים נשען על לבנים ולא על רגליות תקניות ,סידור פסול.
שק האבקה להכנת דייסה מהירה לא נשמר במטבח המרכזי ,ביחד עם מזון.
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בחדר אחות של סיעודית ב':
חסר מים חמים בברז כיור.
עגלות טיפוליות בלויות.
מחלקה א' חסרים כלים בסט לגזירת ציפורניים.
חדרי שירותים  -המצב הפיזי טעון שיפוץ.
נצפו כתמי חלודה במספר מיטות.
טמפרטורת המים החמים שנמדדה בחדר  508עמדה על  41מעלות לעומת  55כנדרש.
אין הקפדה על ניקיון קופסאות שיניים תותבות.
הפחים לאסוף פסולת רגילה ללא מכסה ודוושה.
חדר פיזיותרפיה :
נדרשים תיקוני צבע בקירות.
חסר סידור לאיסוף כביסה מלוכלכת ואיחסון כביסה נקייה.
יש לדאוג לשימוש בציוד שניתן לניקוי בנקל.
למבנה חדר הכביסה הנקייה במחלקה ב' נדרש שיפוץ ) קירות פגומים ועם קילופי
צבע ,חלון ללא רשת למניעת מזיקים(.
חסר חדר לכביסה מלוכלכת במחלקות.
במסדרון נצפו אוגרים עם כביסה מלוכלכת נצפו במסדרון.
סיעודית ב'  -שירותי צוות ללא כיור לרחצת ידיים.
מערכות מי השתייה ומים חמים :
על הגג המוסד נמצא  2מאגרי מים שלא נגישים לבקרה ולטיפול שוטף .למנהל המוסד
אין מידע על ייעודם וטיפולים שנעשו בעבר .במידה ומדובר במאגרי מי שתייה
נדרש להתקין מערכת הכלרה רציפה .אין הסדרה של מעבר/עליה בטיחותית לגג זה
לצורך טיפול שוטף.
חסרה סכמת מערכות מים קרים וחמים במוסד.
חסר שילוט על מערכת מים.
לא מבצעים ניקוי וחיטוי שנתי של מאגרי המים ודודי מים חמים.
לאחר ביקורת נמסרו למשרדנו תוצאות דיגום לאחר ניקוי וחיטוי מאגר מי השתייה
ללא אישור מלא כנדרש.
מכבסה:
"האזור הנקי" של המכבסה  ,דלת היציאה אינה בשימוש .החדר מוזנח ,מאחסנים
ציוד וחפצים על הרצפה.
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"אזור מיון כביסה מלוכלכת" :
טרם הוסדר פתרון לניקוז מי השטיפה של האזור ,סידור לקוי.
בתקרה חסרים אריחים.
החיפוי לקירות הגבס אינו שלם.
דלת הכניסה נותרת פתוחה לצורך אוורור המכבסה.
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הבקרה בתחום הרוקחות כללה את הנושאים הבאים:
כללי
כוח אדם
 פעילות הרוקח/ת במוסד חדר שירותי רוקחות במוסד רכש תרופות במוסד,ניהולן ,אחסונן וביעור תרופות ניהול סמים ע"י הרוקח בקרה רוקחית ומעקב תיקון ליקויים ספרות מקצועית ומסמכים ישימים אחסון תרופות במחלקות אשפוז תרופות אישיותבמחלקות אשפוז ומתן תרופותמעקבתיקון ליקויים במחלקות אשפוז
בבי"ח שיש בו/אין בו בית מרקחת
 בקרת סמים מסוכנים במחלקה שמירה על סמים במחלקה,פנקס ומרשם ,מתן סם למטופלהזמנתסמים ,טפסי רישום ועריכת בקרה
-

כוח אדם:
במוסד מועסק רוקח בהיקף משרה של  6שעות שבועיות

החוזקים בעבודת הרוקחות:
פעילות הרוקח/ת במוסד
* השתתפות בהשתלמויות מקצועיות בתחום הפרמקותרפיה )ובגריאטריה בפרט( במהלך החמש שנים האחרונות :
בשנתיים אחרונות

חדר שירותי רוקחות במוסד
* החדר ייעודי ומיקומו הולם  :כן
* החדר מצויד במתקנים הנדרשים  :כן

שירותי רוקחות מוסדיים  -בקרה רוקחית במוסד
* ביצוע בקרה בכל מחלקה ותיעוד מלא ומפורט של ממצאיה  :אחת לשבועיים לפחות
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אחסון תרופות במחלקות אשפוז
* תא נפרד לכל תרופה/מטופל ושילוטו בהתאם לתכולה  :כן

תחומים הטעונים תיקון ושיפור:
חדר שירותי רוקחות במוסד
* חלק מהמדפים נמצאו מאובקים

שירות רוקחות מוסדיים  -אחסון וסידור תרופות ותוקפן
* נמצאה אריזת מגש ללא אריזה .יש לאחסנה במעטפה ולסמנה כנדרש
* במקרר ובחדר מודדים טמפרטורה פעם בשבוע בלבד ,בימי עבודת הרוקח .מאחר ומוציאים תרופות מהחדר על
בסיס יומיומי יש לבצע תיעוד יום יום

שירותי רוקחות מוסדיים  -בקרה רוקחית במוסד
* הרוקח ביצע התערבות רוקחית ראשונית לכ 70%-מהמטופלים בלבד .לא מבוצע עדכון פעם ברבעון
* שוב נמצא כי הרוקח אינו בודק אבחנות מול תרופות ושעת מתן התרופות
* לא לכל המטופלים נמצאה אבחנה של פוליפרמסי .הרוקח לא העיר על כך
* אחד המטופלים מקבל פרדניזון באופן קבוע ,תרופה שאנה מומלצת לקשישים בשימוש ממושך .הרוקח לא העיר
על כך

שירותי רוקחות מוסדיים  -ספרות מקצועית ומסמכים ישימים
* נמצא כי חסרות מספר הודעות  .RECALLהתבקשתם להשלימן ולוודא קבלתן השוטפת
* הודעות ה RECALLהמתקבלות אינן מנוהלות בהתאם להנחיות לשכתינו

אחסון תרופות במחלקות אשפוז
* במחלקות מודדים טמפ' מינימום ומקסימום בלבד .יש לתעד בנוסף טמפ' נוכחית
* אין הקפדה על תיעוד הטמפרטורה כל יום ושלוש פעמים ביום

אחסון תרופות בקרור במחלקות אשפוז
* בסעודית ה' נמצאו במקרר גם תרופות אשר אינן דורשות קרור
* בסעודית ד' במקרר נמצא קרח
*

*
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נספח ג'
תקן מול מצבה  -כוח אדם מקצועי  -רפואה סיעוד ומקצועות הבריאות
ל 60 -מיטות ברישוי ול 62-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

0.83
10.86
0.00
10.86
19.67
0.60
0.83
0.30
0.95
0.30
5.16
6.67

0.92
9.66
3.77
5.89
19.95
0.61
0.96
0.33
1.30
0.30
6.60
8.80

0.09
-1.19

11.33
-10.98

-4.96
0.28
0.01
0.13
0.03
0.35
0.00
1.44
2.13

-45.70
1.45
2.36
15.96
10.00
37.50
0.83
27.90
31.93

 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 60 -מיטות ברישוי ול 62-מיטות בפועל

מנהל/ת
אדמיניסטרטיבי
אב בית/מנהל משק
עובד/ת אחזקה
מחסנאי
טבח/ית ראשי/ת
עובד/ת מטבח
עובד/ת ניקיון
משגיח כשרות
חצרן/גנן
מזכירה

6
6

תקן כוח אדם
נדרש מינימלי
ברוטו

כוח אדם בפועל
ברוטו

פער

פער באחוזים

0.55

0.55

0.00

0.16

0.55
0.41
0.41
0.55
1.67
2.60
0.28
0.15
0.55

0.55
0.48
0.48
0.55
1.67
2.60
0.28
0.15
0.55

0.00
0.06
0.06
-0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.16
15.20
15.20
-0.01
0.00
0.00
0.03
0.46
0.16

 6בישול עצמי  -מלא
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לשכת בריאות מחוז תל-אביב

ויזניץ  -בית שלום ) ( 236A2
 12דמשק אליעזר בני ברק
תאריך הבקרה26.10.2015 :

תאריך31.12.2015 :
סימוכין500038821 :

נספח ד '
רמת איכות הטיפול
 0.00:מתאריך 21.09.2014:
ניקוד אחרון לפי בקרה אחרונה
38.50
ניקוד מותאם אחרון לפי בקרה אחרונה :
שיוך לפרוגרמה חדשה על פי הצהרת המוסד  :לא
זמן הרישוי טרם הבקרה הנוכחית  6 :חודשים תאריך סיום הרשיון 01.05.2016 :
התאמת המחלקה לתשושי נפש לתנאי המכרז:לא רלוונטי
תאריך הבקרה 26.10.2015 :
התאמת המחלקה לתשושי נפש לתנאי המכרז לפי הבקרה הנוכחית  :לא רלוונטי

ניקוד

אמות מידה לרמת איכות הטיפול
סכום ציוני הבקרה

20.50

בריאות הסביבה

1.00

שיעור אחיות עם קורס על בסיסי בגריאטריה

0.00

שיעור אחיות עם תואר אקדמי

2.00

קורסים\עדכון ידע לצוות

2.00

חת"ש צוות בין  8-24שעות שנתיות

0.00

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

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(

29.50
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