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לכבוד
ד"ר ליבשיץ איזובלה

מנהל/ת רפואי/ת
מוסד בית חוסן (קוד מוסד 23743)

וייצמן 3
נהריה 22407

ד"ר נכבד/ה,
הנדון: סיכום הבקרה ב"מוסד בית חוסן" מיום 09.05.2017

מצ"ב דו"ח הבקרה שנערכה במוסדכם, ביום 09.05.2017.
המנהל הרפואי מתבקש להעביר עותק מדו"ח זה לחברי הנהלת בית החולים הסיעודי-גריאטרי (למנהל

האדמיניסטרטיבי ולמנהלת הסיעוד-אחות ראשית).
המנהל האדמיניסטרטיבי מתבקש להודיע ללשכת הבריאות המחוזית (גריאטר המחוז),  בצירוף העתק לרופא

המחוז/נפה ולאגף לגריאטריה, במייל PNIOT.GERIATRYA@MOH.GOV.IL, 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.
במידה ובמוסד התגלו חוסרי כוח אדם, הנכם נדרשים להשלימם לא יאוחר מ-30 יום מקבלת בקרה זו. על

ההשלמה יש להודיע לגב’ שרית חייט בכתובת רח’ ירמיהו 39 ת.ד. 1179 ירושלים, פקס 02-5655913 או
sarit.hayat@moh.health.gov.il :במייל

  בברכה,

   ד"ר פנטופל יבגניה
   גריאטרית מחוזית - מחוז צפון

העתקים:
מר משה בר-סימן טוב מנכ"ל משרד הבריאות,ירושלים.

ד"ר ורד עזרא, ראש מנהל רפואה , משרד הבריאות, ירושלים.
ד"ר אהרון כהן, ראש אגף גריאטריה, משרד הבריאות, ירושלים.

ד"ר יורם לוטן, מ"מ הממונה על הרישוי, משרד הבריאות, ירושלים.
ד"ר פנחס ברקמן, מנהל המחלקה לשירותים מוסדיים, אגף גריאטריה, ירושלים.

ד"ר אירית לקסר, מנהלת מח’ לסטנדרטים ואכיפה, אגף גריאטריה..
ד"ר מיכל כהן דר, רופאה מחוזית, לשכת בריאות צפון מחוז צפון.

ד"ר שיהאב שיהאב, רופא נפתי, לשכת בריאות נפתית  לשכת בריאות עכו.
גב’ צפי הלל-דיאמנט, ממונה על יישום הסטנדרטים בגריאטריה, אגף גריאטריה, ירושלים.

מר יוחנן סמואל, מרכז בכיר לנתוני בקרה ואיכות בגריאטריה, אגף גריאטריה, ירושלים.
גב’ אתי מרקוביץ, ממונה תאום ארגון ובקרה, אגף גריאטריה, תל-אביב.
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לשכת בריאות מחוז צפון

תאריך: 11.06.2017

סימוכין: 500039478

דו"ח הבקרה

מוסד בית חוסן ( 23743 )
וייצמן 3  נהריה

תאריך הבקרה: 09.05.2017

בתאריך 09.05.2017 נערכה בקרה לפני חידוש רישוי, בבי"ח הגריאטרי, ע"י צוות מחוז צפון. הבקרה היתה1.
"בקרה מתוכננת".

במהלך הבקרה נבחנו הטיפול הרפואי, הסיעודי, מקצועות הבריאות וכן השירותים האחרים הניתנים2.
למטופלים המאושפזים בבית - החולים.

המנהל/ת הרפואי/ת : ד"ר ליבשיץ איזובלה מ.ר.3.31313.

להלן הרכב הצוות ותחום בקרתו:4.
 ד"ר בוטארה מאיה, רופאה אחראית בקרה במוסדות גריאטריה. -* רפואה

 מרשליק נטלי, אחות מפקחת על הסיעוד הגריאטרי מחוז. -* טיפול סיעודי 

גברת ורדי שולי, מרכזת תחום בקרה. -* פיזיותרפיה 

מר פרנסוא עג’אג’, מרפא בעיסוק. -* ריפוי בעיסוק

גברת שאמא דועא, מרכזת תחום בקרה. -* עבודה סוציאלית

גברת מניס אורנה, מרכזת תחום בקרה. -* בריאות הסביבה

גברת ד"ר עולא סאדר-מזבר, מרכזת תחום בקרה. -* רוקחות

כללי:
מדובר במוסד משולב עם 3 מחלקות סיעודיות ומח’ תשושים חריגים. במהלך חצי

השנה האחרונה  נערכו 2 בקרות. התייחסות המוסד להערות מבקרה קודמת אינה
מספקת. בתחום הסיעוד לא הושלמו תקנים של המטפלים. הנהלת המוסד מאפשרת

לאחיות מוסמכות לבצע פעילויות מעבר לסמכותן. לא הופנמו ולא יושמו נושאי
מניעת זיהומים, חיסון עובדים, רכישת ציוד חדש ותקין, כגון כסאות גריאטרים,

הליכון אמות הידראולי, תנור אפיה וכו’. בבקרה הנוכחית נמצא מחסור בתרופות.

לבי"ח רישיון ל-    65 מיטות מהן:
סה"כ מיטות במח’ סיעודיות:    65
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תמהיל מאושפזים:

להלן תמהיל המאושפזים במחלקות הסיעודיות/תשושי נפש:

Ýéשם מחלקה
ÔçÜ×Þ
ÓáÕÞÑ

מס’
מיטות
ברישוי

מס’
מאושפזים

בפועל

מס’
סיעודיים

מס’
תשושי
נפש

מס’
סיעודי
מורכב

מס’
שיקומים

מס’
תשושים

בבי"ח
כללי

3628271סיעודית א
292626סיעודית ב

0    1    0    0    0    53   54   65       סה"כ

סה"כ שהו במחלקות    54 מאושפזים בפועל.
להלן תמהיל המאושפזים לפי הגורמים המממנים הבאים:

47 מטופלים במימון משרד הבריאות.
2 מטופלים במימון פרטי.

5 מטופלים במימון משרד הביטחון.
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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: 23.02.2018.

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

מצ"ב נספח א’ - טבלה הכוללת הערכות צוות הבקרה, נספח ב’ בו פירוט ממצאי הבקרה, נספח ג’- פירוט כ"א
ונספח ד’ - רמת איכות הטיפול.
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נספח א’

הערכת הבקרה לפי תחומים

(6)
טוב מאוד
94-100

(5)
כ.טוב מאוד

87-93

(4)
טוב

80-86

(3)
טעון שיפור

73-79

(2)
טעון שיפור רב

66-72

(1)
נכשל
0-65

   X רפואה

   X סיעוד

 תזונה

   X פיזיותרפיה

   X ריפוי בעיסוק

   X עבודה סוציאלית

   X בריאות הסביבה

   X רוקחות

*- לא בוצעה בקרה בתחומים הבאים : תזונה.
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נספח ב’ -  ממצאי הבקרה והנחיות לתיקון

הערה כללית: בכל מקום שבו מפורט תיאור תפקיד בלשון זכר, הכוונה גם ללשון נקבה ולהיפך.
   

77%* רפואה:  
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-

תיאור כללי:
מדובר במוסד משולב עם 2 מחלקות סיעודיות וצמוד להן מחלקה 1 לתשושים.

הבקרה הינה בקרת פתע לפני חידוש רישיון. נבדקו בבקרה 2 מחלקות.
מחלקה סיעודית א’: ברישוי ל- 36 מיטות. בפועל ביום הבקרה נמצאו במחלקה 28

מטופלים.
מחלקה סיעודית ב’: ברישוי ל- 29 מיטות. בפועל ביום הבקרה נמצאו במחלקה 26

מטופלים.
המנהלת הרפואית ואחת מרופאות הבית נכחו בבקרה.

למוסד אין הרשאה למתן טיפול תרופתי תוך וריד.

כוח אדם:
המנהלת הרפואית, הינה גם רופאת הבית, עובדת 37 שעות בשבוע. במוסד עובדות

עוד שתי רופאות בית מזה מספר שנים. אחת מועסקת במוסד יותר מ- 12 שנים,
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עובדת 42 שעות בשבוע. רופאת בית שנייה, עובדת פעם בשבוע בימי ג’ 4 שעות.
לציין כי, הצוות הרפואי (רופאות הבית ומייעצות) נותן שירות גם ל- 30

מטופלים מהמחלקה לתשושים.
יועצת גראטרית מגיעה למוסד פעם בשבוע ל- 4 שעות ובודקת 4 מטופלים  בכל

ביקור בממוצע.
יועצת פסיכיאטרית מגיעה למוסד פעם בשבוע ל- 5 שעות בכל ביקור. בודקת 3-4

מטופלים סיעודיים בכל ביקור.
קלינאי תקשורת עובד במוסד 8 שעות בחודש.

החוזקים בעבודת הרפואה:

עבודת המנהל הרפואי
* המנהלת הרפואית משתתפת באופן קבוע בקורסים וימי עיון בתחום הגריאטריה. 

* המנהלת הרפואית מתגוררת בקרבת המוסד, מה שמאפשר את הגעתה המהירה למוסד במידת הצורך. 
* קיים במוסד הסדר יעוץ גריאטרי קבוע. ייעוצים מתועדים ברשומה רפואית. 

קשר עם משפחות
* בבקרה הנוכחית מורגש שיפור ב-רופא הבית מקפיד להשתתף בשיחות עם בני משפחה של המטופלים ולתעד

את השיחות. 

תחומים הטעונים תיקון ושיפור:

כללי
* באחריות הנהלת המוסד לוודא שאחת לשנה במועד קבוע תיבדק במוסד התאמת נהלים פנימיים לנהלי האגף

לגריאטריה וריענון הטמעת הנהלים בסקטרים מקצועיים. סימוכין: נוהל האגף לגריאטריה 0.4.7. סעיף מס’ 7.
* באחריות הנהלת המוסד להקפיד על ביצוע חיסונים לכל העובדים במוסד. סימוכין: נוהל אגף לגריאטרי 0.4.11 ,

חוזר מנכ"ל 07/2013 "חיסון עובדי מערכת הבריאות" ועדכוניו - חוזר ברה"צ 8/2014.

עבודת המנהל הרפואי
* יש להקפיד לתעד את כל רשומה הרפואית בתוכנה ממוחשבת. בבקרה התגלה כי חלק מהרשומות מתנהלים

בתכנת WORD  ולא בתיק האישי הממוחשב של מטופלים.

רופא בית
* יש לדאוג להשתתפות רציפה של כל הרופאות הבית בקורסים ובהשתלמויות בתחום גריאטריה או/ו רפואה
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פליאטיבית. 
* יש להכיר ולהקפיד ליישם נהלים של האגף לגריאטריה. 

מעקב רפואי שוטף
* יש להעמיק בירורים במצבים של מחלה חריפה, יש להקפיד על תיעוד המעקב לאחר השפעתו של הטיפול

ובמידת הצורך להפנות ליועץ רלוונטי. בבקרה נמצאה מטופלת אשר במשך חודשים סובלת מבעיות עור, הטיפול
אשר המטופלת קיבלה אינו מספק. עדיין לא הוצגה ליועץ רופא עור.

* באחריות המנהל הרפואי לוודא שהמעקב הרפואי השוטף מתבצע על פי הנוהל אגף לגריאטריה 1.2.2. 
* יש לעדכן רשימת אבחנות ותסמונות גריאטריות בצורה שוטפת, כולל מצב הנפשי, כאב, מצב תזונתי, נפילות

חוזרות, תסמונת העיניים היבשות, עור יבש וכו’ ולהתייחס אליהן בדיון. סימוכין: נוהל אגף לגריאטריה 1.2.2

הוראות רפואיות והוראות למתן תרופות
* יש להקפיד לתעד הוראות רפואיות בתוכנה ממוחשבת. 

* יש להקפיד לציין את שעת מתן הוראה רפואית, כמו כן, יש להקפיד לציין דרך מתן התרופה. סימוכין, נוהל האגף
לגריאטריה 1.3.1. 

בדיקה תקופתית אחת ל - 3 חודשים
* יש להקפיד לתעד את כל רשומת בדיקות תקופתיות בתוכנה ממוחשבת. בבקרה נמצאו רשומות כפולות בתכנת

WORD ולא בתכנה ממוחשבת. 
* יש להכיר וליישם נוהל האגף לגריאטריה מס’  1.2.3 "בדיקה רפואית תקופתית יזומה". 

* בהתייחסות לשינוי מצב קוגניטיבי, נפשי ותפקודי יש להקפיד על שימוש בכלים מובנים ומקובלים (כגון,
MMSE,,GDS,KATZ וכו’) בהתאם לנוהל האגף לגריאטריה מס’ 1.2.1 סעיפים 3.7 ו- 6.4.2, 3.8 ו- 6.4.3, 3.9

ו- 6.4.1

פעילות צוות רב מקצועי במחלקה
* בישיבות רב-מקצועיות יש לקיים דיון מקיף תוך ראיה גריאטרית כוללנית ולבנות תכנית טיפול בהתאם ולהקפיד

על מעקב אחרי יישום החלטות אחרי יישום החלטות אשר התקבלו בישיבת צוות רב-מקצועי הקודמת. סימוכין: נוהל
אגף לגריאטריה 0.4.5. בבקרה נמצא דיון דל בישיבות רב-מקצועיות.

* בישיבות צוות רב-מקצועי יש להקפיד לתעד דיווח על ביצוע יעדים ומטלות מהישיבה הקודמת. סימוכין: נוהל אגף
לגריאטריה 0.4.5 סעיף 5.2. 

* יש לדון בישיבות רב-מקצועית על הדיירים שזקוקים להגבלה פיזית (קשירות, שולחנית) על פי נוהל האגף
לגריאטריה 0.4.8 סעיף מס’ 7 וחוזר מנהל רפואה 15/2009.

דו"ח אירוע חריג
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* יש לבנות נוהל פנימי להגדרת סוגי אירועים חריגים ולקבוע שרשרת תהליכי טיפול בהם ומנגנון מעקב הביצוע.
בבקרה התגלתה מחסור בתרופות, תופעה אשר חוזרת במחזוריות, ללא דיווח להנהלה, ללא טיפול בנושא

בהתאם.

רפואה מונעת ורפואה פליאטיבית
* -יש להשלים תכנית טיפול פליאטיבי במעורבות של כל אנשי המקצוע במוסד, לרבות הרופאים. 

* לצורך התמודדות מוסדית עם זיהומים יש להקפיד ליישם נהלים פנימיים מבוססים על נוהלי רוחב  0.4.6 ו- 0.5.7
של  האגף לגריאטריה. 
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65%* טיפול סיעודי:  

הבקרה בתחום הטיפול סיעודי כללה את הנושאים הבאים:
כללי-
כוח אדם-
אומדן סיעודי ורישום אנמנזה-
תכנית 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:
בבית הסיעודי 2 מחלקות סיעודיות ומחלקה לתשושים.

בבקרת פתע שנערכה בשעות הבוקר, כל המטופלים היו מחוץ למיטותיהם, ישבו בלובי
המחלקתי ללא פעילות תעסוקתית כלשהי.

בבית הסיעודי אין מטופלים עם פצעי לחץ, 3 מטופלים עם חיידקים עמידיים
נמצאים בחדרים לא מצוידים, 10 מטופלים מוגבלים באמצעים שונים, 5 מטופלים

.PEG מקבלים הזנה באמצעות
יש לציין שהמוסד נמצא בהפסקת אישפוז, למחלקות סיעודיות התקבלו 2 מטופלים

בלבד לאחר בקרה אחרונה.
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כוח אדם:
כוח אדם סיעודי תואם את דרישות המכרז.

כוח האדם של המטפלים אינו עונה לדרישות התקן (הערה מבקרות קודמות).

החוזקים בעבודת הטיפול סיעודי:

היגיינה אישית ולבוש
* בהתייחסות להערות מבקרה קודמת, לבית הסיעודי נרכשו מברשות שיניים חדשות למטופלים ופרטי לבוש

אישיים. 

תחומים הטעונים תיקון ושיפור:

כוח אדם
* יש להקפיד על ביצוע פעילויות המותרות לצוות הסיעוד ע"פ חוזר מנהל הסיעוד 101/14, יש להקפיד שאחיות

מעשיות לא יחרגו מתחום סמכותן (הערה מבקרות קודמות).
* תקינת המטפלים אינה עומדת בדרישות התקן (הערה מבקרות קודמות).

אומדן סיעודי ורישום אנמנזה
* אין התייחסות מספקת למצב מנטאלי רגשי של המטופל כולל אומדן התנהגות. 

תכנית טיפול בקבלה לאשפוז
* בתוכנית טיפול, יש להתייחס לבעיות ייחודיות של מטופל כולל בעיות של אי שקט (הערה מבקרה קודמת).

מעקב סיעודי
* מעקב אחר הבעיות שזוהו והמשך טיפולן לוקה בחסר (הערה מבקרות קודמות).

* תיעוד המעקב הסיעודי לוקה בחסר (הערה מבקרות קודמות).

תרופות
* יש להקפיד על ניהול תרופות נרקוטיות (טוקסיקה) כפי שנדרש ע"פ הנוהל. 

* בתיעוד טמפרטורה במקרר תרופות נמצא רישום 0.3 מעלות ומינוס 7 מעלות ללא התייחסות של הצוות לנושא. 
* יש לשמור תוספי מזון במקום בטוח ומתאים לאחסון. 

* בקבלת הוראה רפואית יש להתייחס לדרך מתן התרופה. 
* נמצא מחסור בתרופות ללא דיווח לרופא הבית הסיעודי. 

הבטחת הסביבה
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* יש למלא דוח אירוע חריג בכל אירוע חריג שמתרחש בבית הסיעודי ולהסיק מסקנות רלוונטיות לאירוע. 

תקשורת
* יש להקפיד ולעקוב אחרי יישום החלטות העולות בישיבות צוות רב מקצועי. (הערה מבקרה קודמת).

הזנה והאכלה
* כדי לאפשר האכלת מטופלים הזקוקים לכך, בצורה מכובדת מומלץ לרכוש כיסאות בר. (הערה מבקרה קודמת).

* בארוחת צהריים כל המטופלים קיבלו כף בלבד, בראיון מספר מטופלים היו מעדיפים לקבל מזלג. 

שמירת שלמות העור
* יש להקפיד על מעקב ורישום אחר כל סוגי הפצעים, במחלקה סיעודית ב’ נמצא מטופל עם פצעים בפנים ללא

התייחסות מצד הצוות הסיעודי, כמו כן באותה מחלקה מטופלת גירדה את פצעיה בגוף, ברשומה סיעודית לא
נמצאה התייחסות לנושא.

תנועתיות ותנוחה
* יש להדריך את הצוות ולהגביר את המודעות לנושא ההושבה הנכונה של המטופלים (הערה מבקרות קודמות).

במהלך היום לא נעשה תיקון ישיבה וסגירת ברקסים בכיסאות גלגלים.

מניעת זיהומים
* יש לצייד חדר בידוד לפי הנהלים (הערה מבקרה קודמת). 3 מטופלים עם חיידקים עמידיים נמצאים בחדרים עם

ציוד לא מתאים לטיפולם. 

זכויות החולה
* יש להעלות את מודעות הצוות בנושא שמירה על זכויות החולה במוסד. נמצא מטופל בחדרו שוכב במיטתו ללא

מצעים למיטה.

הערות לסיכום:
איכות הטיפול הסיעודי ברמה נמוכה מאוד, ללא שינוי ניכר מהבקרה הקודמת.
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82%* פיזיותרפיה:  

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

תיאור כללי:
במוסד שתי מחלקות סיעודיות המונות 54 מטופלים ביום הבקרה ומחלקת תשושים

שאינה בפיקוחנו. חדר הפיזיותרפיה חיצוני בקומת הכניסה לבניין, בימים אלה
נבנה שביל גישה חדש במטרה להנגיש את החדר. דווח כי מתבצעת בחינה מחודשת של

נושא להנגשת החדר ע"י פתיחת מעבר בינו ללובי מחלקה א’. נערכה בקרת פתע
בהשתתפות פיזיותרפיסט אחראי השרות.

כוח אדם:
אחראי השרות בעל נסיון רב בגריאטריה. וותק מקצועי ובמוסד 16 שנה. עובד

בימים א’, ב’, ג’ ו-ה’ בין השעות 8:00-14:00. פיזיותרפיסטית נוספת, וותק
במקצוע ובמוסד 4 שנים. מגיעה בימים ב’, ד’, ו-ו’ בין השעות 8:00-14:00.
השרות נפרש על פני שישה בקרים בשבוע. יום שני הינו יום עבודה משותף.

החוזקים בעבודת הפיזיותרפיה:

ארגון השרות
* בבית החולים, מנהל/ת שרות ותיק/ה ומנוסה בתחום הגריאטריה. 
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* מונה פיזיותרפיסט אחראי לכל מחלקה. 
* פריסת השרות השבועית יעילה. 

* קיים רישום מרוכז של הטיפולים הניתנים מידי יום. 
* כישורי מנהל/ת השרות עומדים בדרישות הנוהל. 

אבחון פיזיקלי
* האבחון הפיזיקלי ברשומת המטופל מלא ומפורט כנדרש. 

* האבחון הפיזיקלי הראשוני מתבצע תוך 5 ימים מקבלת המטופל. 

טיפול פרטני
* היקף המטופלים פרטנית במחלקה/ות הסיעודי/ות אופטימלי. 

טיפול בקבוצה
* מספר המטופלים הסעודיים בקבוצה, אופטימאלי. 

* סווג המטופלים בקבוצה נקבע ע"פ מדדים מובנים ומוגדרים. 

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

* המעקב משקף את מצבו העדכני של המטופל. 

טכנולוגיה לישיבה וניידות
* נעשה שימוש מזערי באמצעים להגבלת תנועת המטופלים בכסאות גלגלים. 

* הוזמנו אמצעי הגבלה חדשים ותקינים. הופחתו משמעותית מספר ההגבלות במוסד ומדווח שכל הגבלה נשקלת
ע"י צוות רב מקצועי . לפני הוספת חגורה או הסרתה יש להתדיין בישיבת צוות רב מקצועי ולפרט בכתב את

השיקולים והסיבות להחלטה, גם במעקב הפיזיותרפי.

הדרכה, השתלמות ותקשורת בין צוותית
* מתקיימת הדרכה פרטנית לעובד חדש. 

* נמצא תיעוד לקיומה של הדרכה מובנית לכל הצוות. 

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

ציוד טיפולי
* קיים ציוד טיפולי כנדרש בנוהל. 
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* קיים ציוד נוסף לנדרש בנוהל. 

תחומים הטעונים תיקון ושיפור:

כוח אדם
* מומלץ לחלק את שעות העבודה גם לשעות אחר הצהריים במטרה להגדיל מעורבות ולוודא ביצוע תוכנית הליכה

במחלקה. 

ארגון השרות
* מומלץ ליזום ולהשתתף בפרויקט שיתרום לקידום איכות הטיפול במוסד. 

* לבנות תוכנית עבודה שבועית של השרות הפיזיותרפיה ולעבוד בהתאם (הערה חוזרת). במכון נמצאה תוכנית
עבודה מאוגוסט 2016, תוכנית כוללנית ולא מעודכנת מבחינת ימי העבודה.

טיפול בקבוצה
* מומלץ לקדם תכנית מובנית לפעילות גופנית נוספת במוסד. 

מעקב פיזיקאלי ותיעוד הערכה תקופתית
* לוודא תיאום בין רישום המעקב הפיזיקלי לבין הרישום בדו"ח הפעילות היומיומית בפיזיותרפיה. 

טכנולוגיה לישיבה וניידות
* להתאים הושבה לדיירת שמחליקה בכסא. להמשיך רכישה של ציוד ישיבה העונה על צרכי הדיירים במוסד.

לרכוש כסאות מסוג טילט אין ספייס או כורסאות גריאטריות בכדי לענות על צרכי מטופלים מורכבים.
* להדריך צוות מטפלים לתיקון הישיבה במהלך היום ולפני הארוחות. ללמד נעילת מעצורים כדי לאפשר או להקל

על מטופלים שאוכלים בכוחות עצמם. 

הדרכה, השתלמות ותקשורת בין צוותית
* אין עדות לקיום ישיבות צוות רב מקצועיות ולניהול דיון. הדווח מועתק מהמעקב האחרון ולאחר ישיבה

הפיזיותרפיסט ממלא במחשב תוכנית טיפול. 

תנאים פיזיים
* לארגן את הסביבה הטיפולית באופן שתתאפשר גישה לציוד הקיים. לתקן בהקדם את הליכון האמות ההידראולי

היחיד במוסד ואת מתקן הפולי הקרוע. 

ציוד ואביזרי עזר לניידות
* לפעול להטמעת השימוש במנוף, בשיתוף עם הצוות הרב מקצועי בכלל והסיעוד בפרט. קיים בכל המוסד מנוף
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אחד בלבד, ניתנה הדרכה, טרם החל שימוש.
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וייצמן 3  נהריה

תאריך הבקרה: 09.05.2017

   
82%* ריפוי בעיסוק:  

הבקרה בתחום הריפוי בעיסוק כללה את הנושאים הבאים:
כללי-
כוח אדם-
קבלת מטופל חדש ע"י מרפא/ה בעיסוק-
הערכת מעקב בקבלת מטופל-
ישום 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:
ריפוי בעיסוק: במוסד עובד מרפא בעיסוק עם וותק של 3 שנים במקצוע ובמוסד.

עובד יומיים בשבוע סה’’כ 13 ש’’ש.
תעסוקה: במוסד עובדות שתי מדריכות תעסוקה, אחת וותיקה במקצוע ובמוסד,
והשניה עם וותק של 9 ח’ במוסד, עדיין לא עברה קורס של מדריכות התעסוקה.

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
* ניכרת הפעלה של שיקול דעת המרפאים בעיסוק בבחירת מיקוד הטיפול. 

פעילות בתעסוקה
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וייצמן 3  נהריה
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* תוכנית הפעילות מגוונת ומתבצעת באופן קבוצתי ופרטני וכוללת תנועה, אקטואליה, משחקים קוגניטיביים, יצירה
ועוד. 

* מתקיימת הפעלה של קבוצות נושא אחת לשבוע כנדרש. 

תנאים פיזיים וסביבה
* התעסוקה מתקיימת בחדרי האוכל שהינם מוארים, מרווחים, מאובזרים ומתאימים לצורך הפעלה. 

* בחדרי התעסוקה קיימים לוחות פעילות, לוחות התמצאות, ושעונים המתאימים לדרישות. 
* קיים לוח התמצאות רב תרבותי. 

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

* קיים ציוד נלווה. 

הדרכה ותקשורת
* מנהל/ת שירות הריפוי בעיסוק והתעסוקה מקיימת ישיבות צוות עם מדריכות התעסוקה לפחות אחת לחודש

כנדרש בנהלים. קיים דיווח כנדרש. 
* 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. 

תחומים הטעונים תיקון ושיפור:

כללי
* בכניסה למוסד ביום הבקרה בשעה 9:20 לא הייתה שום פעילות תעסוקה בשתי המחלקות למרות שבלוח פעילות
כתוב שמתחילים בשעה 9 גם בשעה 11:10 חלק גדול מהמטופלים של מחלקה א’ שנמצאים באולם הגדול היו ללא

תעסוקה , והצוות המטפל התחיל לחלק מגשי האוכל.

ישום תכנית הטיפול
* על המרפא בעיסוק לעשות אבחון קוגניטיבי כל שנה או לפי הצורך. 

* על המרפאה בעיסוק להתאים סכו"ם בארוחות באופן אישי לכל מטופל. 
* על המרפא בעיסוק להמשיך להיות מעורב בהושבות של המטופלים וגם בהגבלות. 

* על המרפא בעיסוק להיות במעקב אחרי התוכניות הניתנות לצוות המטפל שנקבעו על ידיו. 
* על המרפא בעיסוק להמשיך ולקבוע מטרות תפקודיות ומדידות בתוכנית הטיפול. 
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פעילות בתעסוקה
* יש להמשיך ולהשקיע בבניית ופיתוח ערכות נושא באופן מסודר (הערה מבקרה קודמת). 

תנאים פיזיים וסביבה
* על המרפא בעיסוק והנהלת המוסד למצוא פתרון לאיחסון לתעסוקה. 

* על הנהלת המוסד לדאוג למכון לריפוי בעיסוק (הערה מבקרה קודמת). 

ציוד ואביזרים
* הציוד הייעודי הקיים בריפוי בעיסוק בסיסי ומועט, חשוב לרכוש ציוד יעודי שיאפשר קיום התערבות באמצעים

מותאמים ומגוונים. 
* יש לקנות תנור אפיה למחלקה סיעודית ב’ וטלויזיה חכמה (הערה מבקרה קודמת). 

הדרכה ותקשורת
* על המרפא בעיסוק להמשיך בהדרכות למדריכות התעסוקה וללוות אותן ובמיוחד מדריכת תעסוקה חדשה. 

העשרה ונהלים
* על המרפאה בעיסוק לבנות נהליים פנימיים כדי לייצב ולשפר את השירות. 

הערות לסיכום
* בהצלחה. 
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83%* עבודה סוציאלית:  

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:
בקרת פתע לצורך רישוי. במוסד שתי מחלקות סיעודיות ומחלקת תשושים חריגים

בפיקוח הרווחה. בסיעודית א’ 28 מטופלים, רישוי 36 מיטות. בסיעודית ב’ 26
מטופלים, רישוי 30 מטופלים.

כוח אדם:
במחלקות הסיעודיות העו"ס ותיק. עובד מספר שנים במוסד בהיקף משרה מלאה,

חמישה ימים בשבוע.

החוזקים בעבודת העבודה סוציאלית:

תצפית חדרים ושטחים ציבוריים
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* הקפדה על זמינות ונגישות מידע (תפריט, לוח פעילויות מגילת זכויות המטופל). 
* ראוי לציין שהעו"ס והצוות החלו בפרויקט רכישת בגדים למטופלים וסימונם. 

פעילות העו"ס בתחום הקבוצתי והקהילתי
* מקיימת פעילות קבוצתית קבועה ורצופה עם מטופלים, בני משפחה או חברי צוות. 

* שותפה ומעורבת בפעילות התרבותית - חברתית. 

פעילות העו"ס בנושא "חוק זכויות החולה"
* יוזמת ומקדמת פעילות למימוש דמי כיס עפ"י צרכי המטופל ורצונותיו. 

* יוזמת עפ"י צורך הערכה ודיון במינוי אפוטרופוס, מטפלת בנושא על כל היבטיו. 

טיפול בניצולי שואה
* מקיימת פעילות ייעודית למימוש זכויות למטופלים בעלי צרכים ייחודים (ניצולי שואה, עריריים). 

עבודת הצוות הרב מקצועי
* העו"ס תורמת מעולם הידע המקצועי שלה לפיתוח ולהעשרת הצוות הרב מקצועי. 

הבטחת תנאים לעבודת העובד/ת הסוציאלי/ת
* מתקיימים תנאים סביבתיים המאפשרים עבודה נאותה. 

* העו"ס פועלת ליישום הנהלים הרלוונטיים. 
* העו"ס משתתפת בימי עיון והשתלמויות. 

* התקינה תואמת את דרישות הנוהל. 
* קיימת התייחסות/חלקית להמלצות בקרה קודמת. 

תחומים הטעונים תיקון ושיפור:

פעילות מקצועית של העובד הסוציאלי
* קיימת התייחסות לקשיי הסתגלות של המטופל ו/או בני משפחתו כולל במעבר ממחלקה למחלקה : חלקי 

* יש לקיים שיחות ומעקב אנטינסיבי לאחר קליטת מטופל במוסד, לתעד את הפעילות המתייחסת לקשיי הסתגלות
של המטופל. 

תצפית חדרים ושטחים ציבוריים
* נשמרת פרטיות בסביבת המטופל  ובמהלך הטיפול האישי : חלקי 

* בתהליך רכישת פרגודים לשמירת פרטיות בזמן הטיפול, בתהליך רכישת בגדים למטופלים שהם חסויים של
העמותות. 
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פעילות העו"ס בנושא "חוק זכויות החולה"
* נדרשת פעילות ובניית נוהל פנימי בנושא ידוע האפטרופוס בהחלטה על הגבלה, במידה והמטופל צלול יש לתעד

את הסכמתו. 
* נדרשת פעילות בנושא על מנת לשמור על הפרטיות, הבגדים של המטופלים. בנוסף נמצאו מספר מטופלים ללא

סיווג ולא ברור האם מתאימים למחלקה. העו"ס התבקש יחד עם הצוות להעביר לנפה את המסמכים שלהם.

עבודת הצוות הרב מקצועי
* ישיבות הצוות מתמקדות בדווח, אין דיון בסוגיות שמועלות בדווח. 

ניהול מידע ומעקב - רשומת מטופל
* נדרש לתעד ברשומת מטופל מעקב הסתגלות ומעקב אחרי חודשיים. 

ניהול מידע ומעקב - תיק ריכוז מתנדבים
* פרויקטים מיוחדים - ביצוע ותיעוד : תעוד חלקי 
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99%* בריאות הסביבה:  

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 וכביסה-
הדברה-
חדרי טיפולים למקצועות הבריאות/פיזיותרפיה-
הכנה לשעת חרום-
אספקת מזון למחלקות, חלוקתו וחדר אוכל-
רישיונות עסק ו"רישיון היצרן" של ספקי מזון-
קבלת מזון ומוצריו, אחסונו והעברתו-
הכנת מזון, בישול, עמדות עבודה ומדורים במטבח-

תיאור כללי:
מערכת חימום מים: מושתתת על גז, אינה מסוחררת, ללא נפח אגירה. מערכת

ספרינקלרים מוגנת על ידי מז"ח קיים ומחוברת לרשת מים עירונית ישירות.
מזגנים רגילים ללא שימוש במים.

מטבח ללא מרככי מים ומדיח כלים.

מי צריכה קרים מוזנים מרשות עירונית אחרי מד מים קיים. מים במעגל נפרד
מסוחררים דרך מערכת החימום, יוצאים בטמפ’ 62 מעלות (בעת הבקרה- 60 מעלות),

למניפיולד אספקה וממנו מתפצל שלושה קווי הזנה. שתי משאבות לסחרור מים
חוזרים, מסחררים המים אל המניפולד. בנוסף קו הזנת מי צריכה קרים מחובר

למניפולד חזרה. טמפ’ מים חוזרים בעת הבקרה- 52 מעלות.
כביסה: מופעלת מכבסה במוסד.
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מטבח: משמש כמטבח קצה מרכזי, לקבלת קייטרינג והכנת ארוחת בוקר וערב וחלוקתן
למטבחי קצה במחלקות.

החוזקים בעבודת הבריאות הסביבה:

מערכות אספקת מים קרים וחמים - אספקת מיי שתיה
* תקינות הבדיקות של המים : תקין/מאושר ע"י מב"ר 

* סריקת מתכות במים : תקינה,בתדירות נכונה 
* רמת כלור נותר על פי דרישות : מתאים לדרישות ומדווח 

מערכות אספקת מים קרים וחמים - מים חמים ומקלחות
* ברזים וראשי מקלחת מטופלים נגד אבנית, מחוטאים ונבדקו : מטופל כנדרש תוצאה טובה 

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

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

* איסוף ופינוי  פסולת מסוכנת: א’-איסוף במיכל מותאם. ב’-סילוק ע"י קבלן מורשה לרמת חובב : מתבצע במלואו
לפי הדרישות 

בטיחות ומפגעי בטיחות
* אישור כיבוי אש תקף מרשות לכבאות : תקף במלואו והוצג 

* מערכת החשמל נבדקה ע"י חשמלאי מוסמך והאישור תקף : בוצע והוצג אשור תקף 
* קיימת מדבקה תקפה המאשרת ביקורת מעליות : קיים ותקף 

תשתית, חדרי האשפוז, תחזוקת מחלקה ורווחת המטופל - ניקיון ותחזוקה שוטפת
* ניקיון כללי במחלקות והיעדר ריחות : תקין במלואו 

* גינון וטיפוח חצר קדמית ואחורית ופינות ישיבה : תקין ומטופח 

חדרי האשפוז - רווחה/צפיפות, תנאי מגורים
* מיטות מזרונים ומצעים מותאמים ואסטטיים : מותאמים ותקינים 

* ארונות וארוניות למטופלים מותאמים, תקינים ואסטטיים : מותאמים ותקינים 
* מצב שירותים ומקלחות : מותאמים ותקינים 
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מכבסה וכביסה
* מצב סביבת העבודה במכבסה : תקין ומתאים לדרישות 

הדברה
* ביצוע מתועד של הדברה בהיתר מתוקף ובתדירות דרושה : בוצע במלואו לפי הדרישות 

אספקת מזון למחלקות וחלוקתו  - קבלת המזון במחלקה
* בדיקת טמפרטורת המזון ותנאי קבלתו במהלך הבקרה : תקין במלואו 

מטבחון עזר - מטבח חלוקה
* מצב פיזי וטמפרטורה של מקררים ואחסון מזון : תקין ומתאים 

הכנת המזון ובישול - עובדי מטבח/מבשלים
* קיום כיורים לשטיפת ידיים בשטחי מטבח הכוללים מים חמים, סבון וסידור לניגוב ידיים : קיים ותקין במלואו 

הכנת המזון ובישול - מטבח/ים - מצב כללי
* מים חמים זורמים במטבח : קיים ותקין 

* רישום טמפרטורת מזון במקררים ע"י צוות המטבח : קיים ותקין 

הכנת המזון ובישול - עמדות העבודה ומדורים במטבח
* מצב תברואי במדור : תקין 

* ירקות נשטפים בחמרי חיטוי : תקין 

תחומים הטעונים תיקון ושיפור:

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

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

הערות לסיכום:
קיימת הכרות של ההנהלה עם נהלי משרדנו. קיים תיק בריה"ס מסודר. קיימת

שקיפות בתהליך הבקרה.

עמוד 26 מתוך 33
רח’ המלאכה 3, נצרת עילית 17000 ת.ד. 744

GERIATRIAMAHOZ@ZAFON.HEALTH.GOV.IL :טלפון: 04-6557848 פקס: 04-6561465 דוא"ל



לשכת בריאות מחוז צפון

תאריך: 11.06.2017

סימוכין: 500039478

מוסד בית חוסן ( 23743 )
וייצמן 3  נהריה

תאריך הבקרה: 09.05.2017

טרם הותקנו אמצעים למניעת כוויות.
טרם הותקן כיור בחדר אוכל.
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71%* רוקחות:  

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 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-

כוח אדם:
הרוקח אשר מנהל שירותי רוקחות במוסד , גם אחראי על ניהול מלאי התרופות לעוד

בתי אבות של אותה רשת.

החוזקים בעבודת הרוקחות:

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

בשנתיים אחרונות 

שירותי רוקחות מוסדיים - בקרה רוקחית במוסד
* הרוקח בודק טיפול תרופתי שלי דיירים חדשים, ומבקר  את הטיפול התרופתי של כלל הדיירים בתדירות מספקת.

אחסון תרופות במחלקות אשפוז
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* מיקום וגודל הולמים : כן 

תרופות אישיות במחלקות אשפוז
* יש סימון הולם לתרופות אישיות ולתרופות אשר תוקפן מוגבל לאחר הפתיחה 

תחומים הטעונים תיקון ושיפור:

חדר שירותי רוקחות במוסד
* אין חדר אחסון תרופות כללי בבית אבות. תרופות מועברות ממוסד אחר של הרשת למוסד ביית חוסן. וזאת

בניגוד להוראות משרד הבריאות. 

שירות רוקחות מוסדיים - אחסון וסידור תרופות ותוקפן
* מזון רפואי ותמיסות חיטוי מאוחסנים בחדר בתנאים לא נאותים. ללא סדר וללא נקיון. ללא מיזוג וללא ניטור טמפ’

חדר כנדרש בנוהל מס’ 126 של האגף.

שירות רוקחות מוסדיים - רכש אספקה וביעור תרופות
* בעת הבקרה נמצאו חוסריים במס’ תרופות במשך מס’ ימים. נמצא כשל ואי עקביות  בדיווח של הצוות הסיעודי

לרוקח  ולרופא על חוסרים בתרופות. ממצא זה מעיד על רשלנות  וואי הקפדה על המשך הרצף הטיפולי.

אחסון תרופות בקרור במחלקות אשפוז
* המקררים במחלקות אינם עונים לדרישות נוהל 126. בנוסף, הצוות תיעד טמפ’ חריגות של המקרר (מתחת

לאפס) מבלי לנקוט בפעולה כל שהי תיעוד הטמפ’ החריגות נמשך מזה חודשים , ממצא אשר מעיד על רשלנות
וחוסר מודעות מתמשכים.

הערות לסיכום:
1- יש לדאוג בכל עת למלאי תרופות סביר לטיפול הולם בדיירים. על הצוות

הסיעודי לדווח לרוקח ולרופא על כל מחסור במיידי ולעקוב אחר המענה.
2- יש לדאוג לאלתר לסדר וניקיון בחדר אחסון תמיסות חיטוי ומזון רפואי.

בנוסף, יש לדאוג תנאי מיזוג ואוורור וניטור טמפ’ כנדרש בנוהל מס’ 126 של
אגף הרוקחות.

3- אין להעביר תרופות בין מוסדות. רכישת התרופות תתבצע ישירות למטסד בית
חוסן, ולא באמצעות מוסד אחר.

4- יש להדריך את כל הצוות הסיעדוי על תנאי האחסון במקרר ועל ניטור טמפ’
המקרר. בעת חריגות יש לפעול במיידי לאחסנת המוצרים בתנאים מתאימים או
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להשמדתם בהתאם להנחיות.
5- יש להצטייד במקררים לתרופות במחלקות אשר עונים  לדרישות נוהל מס’ 126

בנוסף, למערכות ניטור טמפ’ מקרר כנדרש באותו נוהל.
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נספח ג’ 
תקן מול מצבה - כוח אדם מקצועי - רפואה סיעוד ומקצועות הבריאות

ל- 65 מיטות ברישוי ול-54 מיטות בפועל

תקן כוח אדם
נדרש מינימלי

ברוטו

כוח אדם בפועל
ברוטו

פער באחוזיםפער

1.28140.00 2.20 0.92 רופא/ה
2.0218.68 310.8612.88אח/ות

2.83 0.00 אח/ות מעשי/ת
0.80-7.43- 10.8610.05אח/ות מוסמכ/ת

0.97-4.51- 21.6320.65כח עזר
0.4568.93 1.11 0.66 עובד/ת סוציאלי/ת

0.2426.19 1.16 0.92 פיזיותרפיסט/ית
0.028.48 0.35 0.33 מרפא/ה בעיסוק

0.8484.30 1.84 1.00 מדריכ/ת תעסוקה
0.000.00 0.33 0.33 דיאטנ/ית

3.1455.30 8.82 5.68 1רוקח/ת
1.4920.45 8.82 7.33 10קלינאי/ת תקשורת

חישוב התקן הוא בשעות שבועיות ולא באחוזי משרה. למקצועות,רוקח/ת,קלינאי/ת תקשורת.1
אחיות = מעשיות + מוסמכות.3

שעות יעוץ ותקינה לחודש.10
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נספח ג’ 
תקן מול מצבה - כוח אדם מנהלי ומשקי
ל- 65 מיטות ברישוי ול-54 מיטות בפועל

תקן כוח אדם
נדרש מינימלי

ברוטו

כוח אדם בפועל
ברוטו

פער באחוזיםפער

מנהל/ת
אדמיניסטרטיבי

 0.59 1.00 0.4067.42

0.4067.42 1.00 0.59 אב בית/מנהל משק
0.54120.99 1.00 0.45 עובד/ת אחזקה

0.54120.99 1.00 0.45 מחסנאי
0.4067.42 1.00 0.59 טבח/ית ראשי/ת

0.1910.49 2.00 1.81 עובד/ת מטבח
0.207.14 3.00 2.80 עובד/ת ניקיון

0.69224.99 1.00 0.30 משגיח כשרות
0.0853.46 0.25 0.16 חצרן/גנן
0.4067.42 1.00 0.59 מזכירה
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נספח ד ’
רמת איכות הטיפול

ניקוד אחרון לפי בקרה אחרונה       :0.00    מתאריך :21.02.2017
ניקוד מותאם אחרון לפי בקרה אחרונה :        35.50 

שיוך לפרוגרמה חדשה על פי הצהרת המוסד : 
זמן הרישוי טרם הבקרה הנוכחית : 3 חודשים  תאריך סיום הרשיון : 01.06.2017

התאמת המחלקה לתשושי נפש לתנאי המכרז:לא רלוונטי

תאריך הבקרה : 09.05.2017
התאמת המחלקה לתשושי נפש לתנאי המכרז לפי הבקרה הנוכחית : לא רלוונטי

ניקודאמות מידה לרמת איכות הטיפול
8.50               סכום ציוני הבקרה

5.00               בריאות הסביבה

3.00               שיעור אחיות עם קורס על בסיסי בגריאטריה

2.00               שיעור אחיות עם תואר אקדמי

4.00               קורסים\עדכון ידע לצוות

0.00               חת"ש צוות בין 8-24 שעות שנתיות

2.00               חת"ש צוות מעל 24 שעות שנתיות

0.00               מומחיות רופא הבית

8.00               יועצים

3.00               נאמני נושא ועברו הכשרה כנדרש

0.00               הדרכה מרוכזת ב-2 תחומים לפחות

0.00               עיבוד נתונים בתחום 1 לפחות

0.00               מנהל רפואי שהינו גריאטר

IV 0.00               יש אישור למתן

IV 0.00               רישום ע"פ נוהל

0.00               רישום ע"פ נוהל IV + נוכחות אחות מוסמכת בכל משמרת

2.00               רשומה רפואית ממוחשבת לכל המקצועות

2.00               תקשורת רפואית ממוחשבת לכל המקצועות

39.50            סה"כ (ללא משך רישוי)

עמוד 33 מתוך 33
רח’ המלאכה 3, נצרת עילית 17000 ת.ד. 744
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