גירסה 00001:
תאריך ראשון הפצה לאינטרנט10.03.2016 :
תאריך אחרון הפצה לאינטרנט10.03.2016 :

דו"ח בקרה מיום 10.02.2016
במוסד :מוסד בית עמי
בישוב :נתניה ,מחוז מרכז

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

לשכת בריאות מחוז מרכז

תאריך07.03.2016 :

לכבוד
ד"ר מאירסון מיכל
מנהל/ת רפואי/ת
מוסד בית עמי )קוד מוסד (237B9
שלמה המלך 41
נתניה 42267

סימוכין500038971 :

ד"ר נכבד/ה,
הנדון :סיכום הבקרה ב"מוסד בית עמי" מיום 10.02.2016
מצ"ב דו"ח הבקרה שנערכה במוסדכם ,ביום .10.02.2016
המנהל הרפואי מתבקש להעביר עותק מדו"ח זה לחברי הנהלת בית החולים הסיעודי-גריאטרי )למנהל
האדמיניסטרטיבי ולמנהלת הסיעוד-אחות ראשית(.
המנהל האדמיניסטרטיבי מתבקש להודיע ללשכת הבריאות המחוזית )גריאטר המחוז( ,בצירוף העתק לרופא
המחוז/נפה ולאגף לגריאטריה ,במייל  ,PNIOT.GERIATRYA@MOH.GOV.ILעל ביצוע תיקון התחומים
הטעונים שיפור מיידי וצפי לתיקון שאר התחומים הטעונים שיפור ,וזאת תוך חודש ימים מעת קבלת דו"ח זה,
תוך התייחסות מפורטת לממצאי הבקרה עפ"י סדר התחומים המצוין בדו"ח עצמו.
בברכה,
ד"ר גולדנשטיין לאוניד
גריאטר מחוז מרכז
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 עופרה חבקין ,רופאה מחוזית ,לשכת בריאות מרכז מחוז מרכז.
ד"ר אליעוז חפר ,רופא נפתי ,לשכת בריאות נפתית לשכת בריאות השרון.
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 מרכז

דו"ח הבקרה
תאריך07.03.2016 :
מוסד בית עמי ) ( 237B9
שלמה המלך  41נתניה
תאריך הבקרה10.02.2016 :

סימוכין500038971 :

.1

בתאריך  10.02.2016נערכה בקרה תקופתית במהלך תקופת רישוי קיים ,בבי"ח הגריאטרי ,ע"י צוות מחוז
מרכז .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 מאירסון מיכל מ.ר.25285.

להלן הרכב הצוות ותחום בקרתו:
.4
ד"ר גולץ ילנה ,רופאה אחראית בקרה  -מחוז מרכז.
* רפואה
* טיפול סיעודי

-

גברת ורדי חני ,אחות מפקחת מחוז מרכז.

* פיזיותרפיה

-

גברת פרנס שחרית ,מרכזת תחום בקרה.

* ריפוי בעיסוק

-

גברת נאוה לופטה ,מרכזת תחום בקרה.

* עבודה סוציאלית

-

גברת איריס פרידמן ,מרכזת תחום בקרה.

* בריאות הסביבה

-

גברת חדוה אברהם ,מרכזת תחום בקרה.

* רוקחות

-

מר רווה ערן ,רוקח בקרות.

כללי:
לבי"ח רישיון ל 23 -מיטות מהן:
סה"כ מיטות במח' סיעודיות:

23
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לשכת בריאות מחוז מרכז

תאריך07.03.2016 :

מוסד בית עמי ) ( 237B9
שלמה המלך  41נתניה
תאריך הבקרה10.02.2016 :

סימוכין500038971 :

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

מס'
מס'
שם
מחלקה מיטות מאושפזים
בפועל
במוסד ברישוי
23
23
23
23

מס'
סיעודיים
19
19

מס'
תשושי
נפש
0

מס'
סיעודי
מורכב
0

בבי"ח
מס'
מס'
שיקומים תשושים כללי

0

סה"כ שהו במחלקות  23מאושפזים בפועל.
להלן תמהיל המאושפזים לפי הגורמים המממנים הבאים:
 11מטופלים במימון משרד הבריאות.
 12מטופלים במימון פרטי.
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0

4
4

לשכת בריאות מחוז מרכז

מוסד בית עמי ) ( 237B9
שלמה המלך  41נתניה
תאריך הבקרה10.02.2016 :

תאריך07.03.2016 :
סימוכין500038971 :

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.31.01.2017 :

רשיון :IV
לבי"ח אין הרשאה למתן טיפול למחלות חריפות )טיפול תוך ורידי( למטופלים השוהים בו באופן קבוע.
מצ"ב נספח א'  -טבלה הכוללת הערכות צוות הבקרה ,נספח ב' בו פירוט ממצאי הבקרה ,נספח ג' -פירוט כ"א
ונספח ד'  -רמת איכות הטיפול.
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מוסד בית עמי ) ( 237B9
שלמה המלך  41נתניה
תאריך הבקרה10.02.2016 :

תאריך07.03.2016 :
סימוכין500038971 :
נספח א'
הערכת הבקרה לפי תחומים

)(6
טוב מאוד
94-100
רפואה
סיעוד

)(5
כ.טוב מאוד
87-93
X

)(4
טוב
80-86

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

X

תזונה
פיזיותרפיה

X
X

ריפוי בעיסוק
עבודה סוציאלית

X

בריאות הסביבה

X

רוקחות

X

* -לא בוצעה בקרה בתחומים הבאים  :תזונה.
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)(1
נכשל
0-65

לשכת בריאות מחוז מרכז

תאריך07.03.2016 :

מוסד בית עמי ) ( 237B9
שלמה המלך  41נתניה
תאריך הבקרה10.02.2016 :

סימוכין500038971 :

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

* רפואה92% :
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:
במוסד יש מחלקה סיעודית אחת .באותו מבנה יש דירות של דיור מוגן ,מחלקות
לתשושים ועצמאים.
המחלקה הסיעודית נמצאת בקומה .5

כוח אדם:
המחלקה מנוהלת ע"י מומחית ברפואה פנימית וגריאטריה ,אשר מתפקדת גם כרופאת
בית ,היא עובדת  9שעות שבועיות ,מגיעה למחלקה  3פעמים בשבוע.
במוסד יש רופאה נוספת ,רופאה כללית ,היא נותנת מענה גם לדיירי דיור מוגן,
לתשושים וגם עובדת כרופאת הבית במחלקה הסיעודית .דווח כי היא עובדת סך הכל
במוסד  20שעות שבועיות ,מתוכם במחלקה הסיעודית כ  6שעות בשבוע.
הבקרה התייחסה לפעילות המחלקה הסיעודית בלבד.
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לשכת בריאות מחוז מרכז

מוסד בית עמי ) ( 237B9
שלמה המלך  41נתניה
תאריך הבקרה10.02.2016 :

תאריך07.03.2016 :
סימוכין500038971 :

החוזקים בעבודת הרפואה:
כללי
* ניהול התיק הרפואי ממוחשב.

עבודת המנהל הרפואי
* המנהלת הרפואית במוסד מומחית בגריאטריה ,ניכרת תרומתה המקצועית בטיפול בדיירים.

קשר עם משפחות
* זמינות הרופא למשפחות תכנון ותיעוד השיחות בקבלה ,אחת לתקופה ובמצבי משבר  :מלא
* דיון בקבלה/תקופתי ,על מצבי סוף החיים ,קיום הנחיות מקדימות  :מתקיימים

רופא בית
* הכרת המטופלים ובעיותיהם הרפואיות  :טובה

מעקב רפואי שוטף
* אבחון וטיפול בבעיות משקל והזנה )כולל הזנה אנטראלית(  :מלא ותקין
* יישום מעקב אחר בעיות כרוניות ,לרבות מניעה וטיפול של פצעי לחץ  :יישום מלא
* רישום אבחנות ,כולל תסמונות גריאטריות ועדכונן מעת לעת  :תקין
* הכללת המידע הנחוץ בעת הפנייה למוסד רפואי אחר  :מלאה

הוראות רפואיות והוראות למתן תרופות
* הוראה רשומה כראוי וחתומה ע"י הרופא  :באופן מלא
* הוראות מתן תרופות אנטי פסיכוטיות  -רישום ,דיון ונימוק  :תקין

בדיקות מעבדה
* עיתוי ותדירות ביצוע בדיקות )שגרה ,לפי בעיות כרוניות ,חדשות(  :תקין
* רישום ,נימוק ומעקב רפואי של תוצאות בדיקות לא תקינות  :מלא

בדיקה תקופתית אחת ל  3 -חודשים
* הבדיקה היזומה תדירה ואיכותית .קיימת התייחסות לשינוים במצבו של המטופל ,ותכנית טיפול עדכנית.

תיקי מטופלים שעזבו את המחלקה )כולל פטירות(
* סיכום רפואי של האשפוז לרבות מכתב שחרור/הפניה  :מלא
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לשכת בריאות מחוז מרכז

מוסד בית עמי ) ( 237B9
שלמה המלך  41נתניה
תאריך הבקרה10.02.2016 :

תאריך07.03.2016 :
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תחומים הטעונים תיקון ושיפור:
כללי
* מומלץ להסדיר העברה ממוחשבת של תוצאות בדיקות דם מקופת חולים כללית לתוכנה ממוחשבת של המוסד.

איכות הרשומה בקבלה הרפואית של המטופל
* יש לכתוב קבלה חדשה למטופל שמתקבל למחלקה סיעודית ממחלקת "תשושים") .נוהל  .0.5.1סעיף (3.2

פעילות צוות רב מקצועי במחלקה
* יש לשפר העברת מידע חיוני בין הצוות הרפואי וקלינאית תקשורת ולהפך.
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מוסד בית עמי ) ( 237B9
שלמה המלך  41נתניה
תאריך הבקרה10.02.2016 :
* טיפול סיעודי:

תאריך07.03.2016 :
סימוכין500038971 :

87%

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:
האחות הראשית בעלת ידע וניסיון בתחום הגריאטריה משמשת גם כאחראית לדיור
המוגן גם כן .כל האחיות הינן ותיקות ועובדות במסירות רבה אך פרט לאחות
האחראית שהינה אחות מוסמכת כל שאר האחיות הינן אחיות מעשיות  .יש להערך
לפעול על פי חוזר מינהל הסיעוד  101/14ולהקפיד שאחיות מעשיות לא יחרגו
מתחום סמכותן.
המחלקה הסיעודית ממוקמת בקומה החמישית  .דיירי המחלקה כמעט ואינם נלקחים
מחוץ למחלקה הסיעודית באופן שיטתי וקבוע .מומלץ להערך ולהוציא את הדיירים
באופן קבוע מחוץ לכותלי המוסד.
האחות הראשית פעלה בשיתוף הצוות הרב מקצועי לתיקון התחומים הטעונים שיפור.
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מוסד בית עמי ) ( 237B9
שלמה המלך  41נתניה
תאריך הבקרה10.02.2016 :

תאריך07.03.2016 :
סימוכין500038971 :

תוכננה ובוצעה הדרכה למטפלים  ,הוקמה ועדה בנושא הטיפול הפליאטיבי.
בעת הבקרה ישבו הדיירים בחדר המרכזי ומרביתם הופעלו ע"י עובדת התעסוקה .חלק
מהדיירים נשארו ללא גריה.
הטיפול הסיעודי ניתן ברמה טובה.

החוזקים בעבודת הטיפול סיעודי:
כללי
* האח/ות הראשי/ת בעלת ידע וניסיון מקצועי בתחום גריאטריה.
* נעשתה עבודת צוות יסודית תוך התייחסות להערות מהבקרה הקודמת.
* קיים צוות יציב ותחלופת הצוות נמוכה.
* נעשה עיבוד נתונים בתחום מניעת פצעים.
* הוכשרו נאמני נושא בארבעה תחומים :מניעת עצירות ,כאב ,זיהומים ועצירות.
* נערכו שתי הרצאות מרוכזות בנושאים :מניעת פצעים ומניעת זיהומים.

עדכון מקצועי
* קיימים נאמני נושא ברמה מחלקתית וברמה מוסדית.

תחומים הטעונים תיקון ושיפור:
אומדן סיעודי ורישום אנמנזה
* אומדן בקבלה בסיסי ביותר.
* אין התייחסות מספקת לרקע משפחתי-חברתי של המטופל.
* יש לאסוף נתונים מירביים אודות הדייר :אירועי חיים ,הרגלים ,תחביבים ,העדפות ולהתייחס לנתונים אלה בתכנון
תוכנית הטיפול.
* יש להדריך את צוות האחיות בכל הקשור לתיעוד הדיווח הסיעודי ,דיווח על כל בעיה חריפה ודיווח שוטף אודות
הבעיה עד סיומה /פתרונה.
* להדריך את הצוות לכתיבה מקצועית על סמך תצפיות ,ראיונות וכו'.

תכנית טיפול בקבלה לאשפוז
* בתוכנית טיפול ,יש להתייחס לבעיות ייחודיות של מטופל.
* יש להתייחס אל תוכנית הטיפול כאל כלי עבודה יישומי.
* בתוכנית הטיפול יש להתייחס להיבטים הקשורים לבעיות התנהגות ותקשורת בחולים הרלוונטים

עמוד  11מתוך 28
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לשכת בריאות מחוז מרכז

מוסד בית עמי ) ( 237B9
שלמה המלך  41נתניה
תאריך הבקרה10.02.2016 :

תאריך07.03.2016 :
סימוכין500038971 :

מעקב סיעודי
* תיעוד המעקב הסיעודי לוקה בחסר.

הבטחת הסביבה
* בתוכנית הטיפול יש להתייחס להיבטים הקשורים לבעיות התנהגות ותקשורת בחולים הרלוונטים.

תקשורת
* יש להקפיד ולעקוב אחרי יישום החלטות העולות בישיבות צוות רב מקצועי.
* יש להחליט על אמצעים להעברת מידע לצוות ולוודא שכל מידע מועבר בכתב.

הפרשות
* יש לפתח תוכנית מערכתית למניעת עצירות תוך שימוש באמצעים נוספים ,מעבר למתן טיפול תרופתי.
* יש לבנות תוכנית לשימור שליטה על סוגרים לחולים הרלוונטיים מעבר ללקיחתם בצורה יזומה לשירותים.

עדכון מקצועי
* יש לאפשר השתתפות אנשי צוות בימי עיון והשתלמויות מקצועיות בגריאטריה ,גם מחוץ למוסד.
* יש לרענן את הנהלים הפנימיים ,להתאימם לנהלים החדשים המפורסמים ע"י אגף גריאטריה ולהטמיעם בקרב
הצוותים השונים.

מניעת זיהומים
* יש לקיים תיעוד של חיסוני הצוות לדלקת כבד נגיפית מסוג  Bובדיקות מנטו עדכניות.
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לשכת בריאות מחוז מרכז

מוסד בית עמי ) ( 237B9
שלמה המלך  41נתניה
תאריך הבקרה10.02.2016 :
* פיזיותרפיה:

תאריך07.03.2016 :
סימוכין500038971 :

87%

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:
במקום עובדות שתי פיזיותרפיסטיות ותיקות בתחום ,בהיקף משרה כולל של  14שעות
שבועיות ,השרות ניתן חמישה ימים בשבוע בשעות הבוקר.

החוזקים בעבודת הפיזיותרפיה:
ארגון השרות
* קיים רישום מרוכז של הטיפולים הניתנים מידי יום.
* השנה התקיים פרויקט הורדת קשירות ,במסגרתו הורד מספר האנשים אשר ישבו עם אביזרי הגבלה מסוגים
שונים.

אבחון פיזיקלי
* האבחון הפיזקלי מבוצע בשבוע הראשון לקבלת הדייר ומלא בכל סעיפיו .יש להקפיד על רישום מפורט בטופס
הבדיקה ומטרות טיפול תיפקודיות וספציפיות לכל דייר.

טיפול פרטני
* אחוז המטופלים בפיזיותרפיה במוסד מתוך כלל המאושפזים גבוה ,תדירות טיפולים שבועית ממוצעת כפעמיים
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לשכת בריאות מחוז מרכז

מוסד בית עמי ) ( 237B9
שלמה המלך  41נתניה
תאריך הבקרה10.02.2016 :

תאריך07.03.2016 :
סימוכין500038971 :

בשבוע.

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

טכנולוגיה לישיבה וניידות
* השימוש באביזרים נלווים לכסא גלגלים מבטיח ישיבה מותאמת לצרכי המטופל.
* השנה הפיזיותרפיסטית פעלה רבות על מנת לשפר את ישיבת הדיירים ולהוריד את השימוש באביזרי הגבלה.

הדרכה ,השתלמות ותקשורת בין צוותית
* מתקיימת הדרכה פרטנית לעובד חדש.
* הפיזיותרפיסטית משתתפת בישיבות צוות רב מקצועי.
* במקום יש רשימות הליכה ,מלאות באופן חלקי .בנוסף הפיזיותרפיסטית הכינה לכל מטופל טופס "העברה נכונה".

ציוד ואביזרי עזר לניידות
* הונהג שימוש במנופים להעברת מטופלים.

תחומים הטעונים תיקון ושיפור:
ארגון השרות
* על מנהל שרותי הפיזיותרפיה להיות בוגר קורס על בסיסי בגריאטריה ו/או קורס שווה ערך.

טיפול בקבוצה
* טיפול בקבוצה לא מתקיים.

מעקב פיזיקאלי ותיעוד הערכה תקופתית
* בטופס האבחון הפיזקלי ובמעקבים ,יש להקפיד על רישום מפורט כך שישקף בצורה ברורה את מצבו העדכני של
המטופל.

הדרכה ,השתלמות ותקשורת בין צוותית
* יש לאפשר לשתי הפיזיותרפיסטיות לצאת לקורסים/ימי עיון בתחום הגריאטריה.

עמוד  14מתוך 28
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לשכת בריאות מחוז מרכז

מוסד בית עמי ) ( 237B9
שלמה המלך  41נתניה
תאריך הבקרה10.02.2016 :
* ריפוי בעיסוק:

תאריך07.03.2016 :
סימוכין500038971 :

76%

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
-

תיאור כללי:
מחלקה סיעודית בקומה חמישית בתוך קומפלקס דיור מוגן.

כוח אדם:
מרפאה בעיסוק בעלת  8שנות ותק ,עובדת במוסד כארבע שנים ,שני בקרים בשבוע -
 4שעות שבועיות.
מדריכת תעסוקה בעלת  8שנות ותק )במוסד ובכלל( ,עובדת במקום חמישה בקרים
בשבוע וארבעה ימים בשעות אחר הצהריים  18 -שעות שבועיות.

החוזקים בעבודת הריפוי בעיסוק:
כללי
* המרפאה בעיסוק מיחשבה את רשומות הריפוי בעיסוק.

הערכה בקבלת מטופל  -קבלת מטופל חדש ע"י מרפא/ה בעיסוק
* מתבצעת הערכה ראשונית לכל דייר חדש כנדרש.

ישום תכנית הטיפול
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לשכת בריאות מחוז מרכז

מוסד בית עמי ) ( 237B9
שלמה המלך  41נתניה
תאריך הבקרה10.02.2016 :

תאריך07.03.2016 :
סימוכין500038971 :

* המרפאה בעיסוק מטפלת טיפולים פרטנים סנסומוטורים ותומכים .הסתיימה ק.קוגנטיבית לדוברי רוסית .התקיימו
מספר מפגשים אקראיים של קבוצת אקטואליה.

הכרת מטופל חדש ע"י מדריכ/ת תעסוקה
* מדריכת התעסוקה מקיימת הכרות ראשונית עם כל דייר חדש.

פעילות בתעסוקה
* הדיירים מופעלים שישה בקרים בשבוע וארבעה ימים גם בשעות אחר הצהריים  -בידי מדריכת התעסוקה
ומפעילים חיצונים.

תנאים פיזיים וסביבה
* התעסוקה מתקיימת בחדר האוכל שהינו מואר ,מרווח ,מאובזר ומתאים לצורך הפעלה.
* במקומות ההפעלה קיימים לוחות התמצאות ,לוחות פעילות ,שעון ,וקישוט סביבתי ואקטואלי הכולל תצוגה של
עבודות המטופלים.

הדרכה ותקשורת
* מתקיימת ישיבת צוות ריפוי בעיסוק ותעסוקה כנדרש ,תוכנה מנהלתי ברובו.
* הן המרפאה בעיסוק והן מדריכת התעסוקה משתתפות בישיבות הצוות הרב מקצועיות.
* המרפאה בעיסוק לוקחת חלק בהדרכות הצוות הרב מקצועיות )החתש'(.

תחומים הטעונים תיקון ושיפור:
הערכת מעקב בקבלת מטופל
* במעקבים התקופתיים יש לפרט את תחומי התפקוד השונים ולקבוע מטרות טיפול עדכניות .על מטרות הטיפול
להבחין בין טיפול מומלץ בריפוי בעיסוק להפעלה מותאמת בידי מדריכת התעסוקה .יש לתחום כל טיפול מומלץ
בריפוי בעיסוק בתדירות ומשך טיפול.
* רישום הרצף הטיפולי אינו מוקפד.

ישום תכנית הטיפול
* יש להרחיב את מעגל הדיירים המטופלים פרטנית או קבוצתית בריפוי בעיסוק במחלקה .קבוצות טיפוליות יש
להבנות בצורה מסודרת.
* לא ניצפה שימוש בסדים /גלילים או אביזרי עזר תפקודים במחלקה.

הכרת מטופל חדש ע"י מדריכ/ת תעסוקה
* יש להעמיק באיסוף פרטי הדייר הראשוניים  -בכדי להכירו טוב יותר ובהמשך להתאים לו פעילות המתאימה יותר
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לשכת בריאות מחוז מרכז

מוסד בית עמי ) ( 237B9
שלמה המלך  41נתניה
תאריך הבקרה10.02.2016 :

תאריך07.03.2016 :
סימוכין500038971 :

לצרכיו ויכולותיו.

פעילות בתעסוקה
* על שעות פעילות הדיירים לנשוק לשעות הארוחות.
* על פעילות הדיירים להתאים לתמהיל הדיירים המשתנה ,בהתאם להדרכה שניתנה ביום הבקרה .מומלץ לגוון
יותר בטכניקות הפעלת הדיירים ולהעזר בצוות המטפלים להפעלת מספר קבוצות במקביל.
* יש להבנות תוכנית מסודרת ליציאת הדיירים לפעילות חוץ מחלקתית )לחצר/מרפסת המוסד( ואולי גם חוץ
מוסדית )לים הסמוך(.

תנאים פיזיים וסביבה
* המרפאה בעיסוק חולקת משרד קטן עם הרופאה והאחות הראשית .יש לארגן עבורה חלל בו תוכל לטפל פרטנית
וקבוצתית בדיירים.
* למדריכת התעסוקה חדרון אשר צר מלהכיל את ציוד התעסוקה .יש לדאוג גם לה לפינת עבודה מסודרת ,להכנות
לפעילות ולרישומים.

ציוד ואביזרים
* יש לרכוש ציוד טיפולי ייעודי בהתאם להמלצת המרפאה בעיסוק.
* יש לרכוש ציוד הפעלה מגוון אשר יתאים לתמהיל דיירי המחלקה  -בהתאם להמלצות המרפאה בעיסוק ומדריכת
התעסוקה.

הדרכה ותקשורת
* בישיבות הצוות המחלקתיות ,בין המרפאה בעיסוק למדריכת התעסוקה ,מומלץ לכלול תכנים הדרכתיים רבגוניים.
* אין במוסד נהלים פנימיים לשרות הריפוי בעיסוק והתעסוקה .המרפאה בעיסוק לא קיימה הערכת עובד שנתית
למדריכת התעסוקה .היא אינה שלובה בהדרכת עובדים חדשים במוסד.
* רוב התקשורת הבינצוותית נעשית בעל פה ,ללא תיעוד המידע באמצעות רישום ידני או ממוחשב.

העשרה ונהלים
* המרפאה בעיסוק ומדריכת התעסוקה לא השתתפו בקורסים או השתלמויות מקצועיות בשנה החולפת.
* מומלץ כי מדריכת התעסוקה תשתלם בקורס מדריכי תעסוקה בגריאטריה.
* לא מתקיימים במוסד פרוייקטים מיוחדים .מומלץ לקדם ולהטמיע פרוייקט אכילה רב מקצועי.
* חשוב כי המרפאה בעיסוק תיקח חלק משמעותי יותר בטיפול הפליאטיבי בדייר.

הערות לסיכום:
ההתיחסות להערות בקרה קודמת הינה חלקית וישנן מספר הערות החוזרות על עצמן.
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לשכת בריאות מחוז מרכז

מוסד בית עמי ) ( 237B9
שלמה המלך  41נתניה
תאריך הבקרה10.02.2016 :
* עבודה סוציאלית:

תאריך07.03.2016 :
סימוכין500038971 :

87%

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
-

כוח אדם:
במוסד עובדת עו"ס ממלאת מקום לעו"ס שנמצאת בחופשת לידה .העו"ס משמשת כעו"ס
לכל דיירי הבית ,ומקצה לטובת דיירי המחלקה הסעודית כ  13ש"ש .
רשומת העו"ס ממוחשבת ,לעו"ס חדר נעים ומטופח.

החוזקים בעבודת העבודה סוציאלית:
קבלת מטופל והסתגלות
* מבצעת את תהליך הקליטה ,המעקב וההסתגלות במקצועיות רבה.
* העו"ס שותפה לתהליך החשיבה טרום הגעת הדייר למוסד בנוגע לשיבוצו בחדר ,שולחן אוכל.

תצפית חדרים ושטחים ציבוריים
עמוד  18מתוך 28
רח' הרצל  ,91רמלה  72430ת.ד.
טלפון 08-9788604 :פקס 08-9788690 :דוא"לNOAH.OZ@LBM.HEALTH.GOV.IL :

לשכת בריאות מחוז מרכז

מוסד בית עמי ) ( 237B9
שלמה המלך  41נתניה
תאריך הבקרה10.02.2016 :

תאריך07.03.2016 :
סימוכין500038971 :

* החדרים והשטחים הציבורים נקיים מרווחים.

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

פעילות העו"ס בנושא "חוק זכויות החולה"
* יוזמת עפ"י צורך הערכה ודיון במינוי אפוטרופוס ,מטפלת בנושא על כל היבטיו.

פעילות העו"ס בתחום זקנים נפגעי התעמרות
* קיימת ועדה מוסדית לטיפול בנושא .ישיבות הועדה מפורטות ומקצועיות .ישנן המלצות ומתבצע מעקב אחר יישום
ההמלצות.

טיפול בניצולי שואה
* התקיימה הדרכה להגברת המודעות והרגישות למאפיינים ייחודים של דיירים שהינם ניצולי שואה.

עבודת הצוות הרב מקצועי
* מתקיימים באופן שוטף תהליכי העברת מידע ושיתוף פעולה בין העו"ס לבין הצוות המקצועי לשיפור רווחת
המטופל.
* העו"ס תורמת מעולם הידע המקצועי שלה לפיתוח ולהעשרת הצוות הרב מקצועי.
* מתקיימות ישיבות צוות בכיר ובהן נדונות בעיות מערכתיות ,קשיים משותפים וכד'.

הבטחת תנאים לעבודת העובד/ת הסוציאלי/ת
* מתקיימים תנאים סביבתיים המאפשרים עבודה נאותה.
* התקינה תואמת את דרישות הנוהל.

תחומים הטעונים תיקון ושיפור:
כללי
* יש לפעול להוצאה מסודרת ויזומה של הדיירים מחוץ לכתלי המוסד.

פעילות העו"ס בתחום הקבוצתי והקהילתי
* יש לקיים מפגשים קבוצתיים עם דיירים סביב תחומי עניין משותפים ובהתאם ליכולותיהם.
* יש לקיים מפגשים עם בני משפחות סביב תחומי עניין משותפים.

פעילות העו"ס בתחום זקנים נפגעי התעמרות
עמוד  19מתוך 28
רח' הרצל  ,91רמלה  72430ת.ד.
טלפון 08-9788604 :פקס 08-9788690 :דוא"לNOAH.OZ@LBM.HEALTH.GOV.IL :

לשכת בריאות מחוז מרכז

מוסד בית עמי ) ( 237B9
שלמה המלך  41נתניה
תאריך הבקרה10.02.2016 :

תאריך07.03.2016 :
סימוכין500038971 :

* יש להגביר את הערנות והרגישות לאירועים שיש בהם חשד לאלימות במוסד ,ולהביא אירועים אלו לדיון בוועדה.

טיפול תומך במטופל ובמשפחה
* יש להקים ועדה פליאטיבית במוסד ,ולפעול על פי הנחיות משרד הבריאות.

עבודת הצוות הרב מקצועי
* יש לקיים ישיבות צוות בנוכחות כל חברי הצוות הרב מקצועי ,לבנות תכנית טיפול מותאמת לדייר ולעקוב אחר
יישום ההמלצות .האחריות הינה אישית -מקצועית לכל בעל מקצוע בצוות!!
* יש לבנות תוכנית הדרכה שנתית לצוות המטפל ,ולכלול בה את כל חברי הצוות הרב מקצועי שיתרמו מעולם הידע
שלהם.

ניהול מידע ומעקב  -רשומת מטופל
* יש להקפיד על רשומה מלאה ומעודכנת כך שתשקף את ההתערבות בחיי הדיירים.

עמוד  20מתוך 28
רח' הרצל  ,91רמלה  72430ת.ד.
טלפון 08-9788604 :פקס 08-9788690 :דוא"לNOAH.OZ@LBM.HEALTH.GOV.IL :

לשכת בריאות מחוז מרכז

מוסד בית עמי ) ( 237B9
שלמה המלך  41נתניה
תאריך הבקרה10.02.2016 :
* בריאות הסביבה:

תאריך07.03.2016 :
סימוכין500038971 :

74%

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:
במוסד בית עמי ,מחלקה סיעודית אחת.
מטבח מבשל במקום,
כביסה נשלחת למכבסה חיצונית.

החוזקים בעבודת הבריאות הסביבה:
מערכות סילוק שפכים
* חיבור מערכת סילוק שפכים של המוסד למערכת עירונית  :יש חיבור
* מתקני טיפול שפכים ,כולל מפרידי שומן פעילים והשומן מפונה לאתר מאושר ונמנעת הזרמת מזהמים למערכת
סילוק שפכים  :יש מפרידים ופינוי תקין

עמוד  21מתוך 28
רח' הרצל  ,91רמלה  72430ת.ד.
טלפון 08-9788604 :פקס 08-9788690 :דוא"לNOAH.OZ@LBM.HEALTH.GOV.IL :

לשכת בריאות מחוז מרכז

מוסד בית עמי ) ( 237B9
שלמה המלך  41נתניה
תאריך הבקרה10.02.2016 :

תאריך07.03.2016 :
סימוכין500038971 :

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

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

תחנת אחות
* תחנת האחות ייעודית ובה :הפרדת תרופות ממזון במקרר התחנה .כיור ומתקני שטיפת ידיים  :קיימת ותקינה

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

חדר אוכל מטופלים וחלוקת מזון
* כלי אוכל וסכו"מ לא חד פעמיים  :קיימים ומתאימים
* סידורי שתיה ומתקני מים חמים וקרים  :קיימים תקינים ומתאימים

הכנת המזון ובישול  -נתונים כלליים על מערך הכנת מזון ובישול
* שטח המטבח/ים מספק ותואם את היקף הבישול במקום  :מספק ותואם

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

הכנת המזון ובישול  -עמדות העבודה ומדורים במטבח
* ירקות נשטפים בחמרי חיטוי  :תקין
* סידורי רחיצת ידיים  :קיימים ותקינים

תחומים הטעונים תיקון ושיפור:
מערכות אספקת מים קרים וחמים  -אספקת מיי שתיה
עמוד  22מתוך 28
רח' הרצל  ,91רמלה  72430ת.ד.
טלפון 08-9788604 :פקס 08-9788690 :דוא"לNOAH.OZ@LBM.HEALTH.GOV.IL :

לשכת בריאות מחוז מרכז

מוסד בית עמי ) ( 237B9
שלמה המלך  41נתניה
תאריך הבקרה10.02.2016 :

תאריך07.03.2016 :
סימוכין500038971 :

* יש לבצע בדיקת רמת כלור נותר במים על פי הדרישות ,הדרישות הן  0.2-0.5מג"ל.
* יש לבצע סריקת מתכות במים ,מתבצעת סריקה אחת לשנה ומוצגות התוצאות.

מערכות אספקת מים קרים וחמים  -מים חמים ומקלחות
* טמפרטורת מים ביציאה מברזים ,בבקרה נמדדה טמפרטורה  51מע"צ  -לא תקין .טמפרטורת מים ביציאה
מברזים לא תעלה על  45מע"צ למניעת כוויות.
* בבקרה נמצא דוד עם טמפרטורה  48מע"צ  -לא תקין .טמפרטורה בדוודים תעמוד על  55-60מע"צ.
* יש לבצע טיפול שנתי של מערכת המים ע"י איש מקצוע מוסמך משרד הבריאות ,יש לפעול עפ"י הנחיות לניקוי
וחיטוי מערכות מים .2006

מערכות אספקת מים קרים וחמים  -מניעת מחלת הלגיונרים )ליגיונלה(
* יש לבצע בדיקת ליגיונלה במים ולהציג התוצאות ,בדיקה זו תתבצע אחת לשנה.

איסוף פסולת ופינויה
* יש לאכסן פסולת זיהומית בפח סגור באזור נעול .בבקרה נמצא כי מאכסנים פסולת זיהומית בחדר כביסה נקיה-
לא תקין.
* יש להתקין צינור עם גלגלון קפיץ /מז"ח באזור שטיפת הפחים.

מערכות קירור וחימום אויר
* יש לבצע רישום ניקוי מסנני אויר במזגנים.

תשתית ,חדרי האשפוז ,תחזוקת מחלקה ורווחת המטופל  -ניקיון ותחזוקה שוטפת
* יש לרכוש עגלת ניקיון עליה ניתן לשים  2דליים ובנוסף חומרי ניקוי וסמרטוטים.

חדרי האשפוז  -רווחה/צפיפות ,תנאי מגורים
* יש לוודא כלי ניקיון ניפרדים בשירותי חדרי הבידוד .בבקרה נמצא לקוי בחסר.
* יש להתקין ספטול ומתקן עבורו ליד כל מיטת מטופל במחלקה.

רווחת המטופל  -טיפול לא רפואי בגוף האדם
* יש לרכוש מכונת עיקור עבור שימוש לכלי המניקור פדיקור ,לשימוש בין מטופל אחד למשנהו.

תחזוקת המחלקות  -חדרי כלים וכביסה
* יש לשלוח את הכביסה יחד עם האוגר למכבסה ,להחליף האוגר לאחר כל שימוש.
* יש להתקין כיור בחדר כלים עבור המנקה.

עמוד  23מתוך 28
רח' הרצל  ,91רמלה  72430ת.ד.
טלפון 08-9788604 :פקס 08-9788690 :דוא"לNOAH.OZ@LBM.HEALTH.GOV.IL :

לשכת בריאות מחוז מרכז

מוסד בית עמי ) ( 237B9
שלמה המלך  41נתניה
תאריך הבקרה10.02.2016 :

תאריך07.03.2016 :
סימוכין500038971 :

מכבסה וכביסה
* יש לרכוש אוגרי כביסה עם מכסים בבקרה נמצאו אוגרים ללא מכסים -לא תקין.

הכנה לשעת חרום
* יש לוודא תקציר רפואי עם צמידון עבור כל מטופל בניילונית ניפרדת ,למקרה של פינוי.

אספקת מזון למחלקות וחלוקתו  -קבלת המזון במחלקה
* יש לבצע רישום יומי של טמפרטורת האוכל המגיע למחלקה.

מטבחון עזר  -מטבח חלוקה
* יש להתקין רשת בחלון במטבח המחלקתי ,יש להתקין מד טמפרטורה על המקרר ,בבקרה נמצא חלב פג תוקף
במקרר מחלקתי -לא תקין.

הכנת המזון ובישול  -קבלת מזון במוסד ומחסן מזון
* יש לוודא תקינות טמפרטורת מקררים ,בבקרה נמצא מקרר על טמפרטורה  7מע"צ ומקפיא על  -11מע"צ -לא
תקין .טמפרטורת מקררים תעמוד על  4מע"צ ומקפיא על  -18מע"צ.
* יש לאכסן מזון יבש פתוח ,בקופסאות פלסטיק סגורות לשמירה על טריות המוצרים ומניעת כניסת חרקים.
* יש לוודא תקינות מדפים במחסן מזון יבש ,בבקרה נמצאו מדפים לא תקינים .יש לוודא גובה  30ס"מ מהרצפה.

הכנת המזון ובישול  -נתונים כלליים על מערך הכנת מזון ובישול
* בבקרה נמצא בשר וקציצות מבושלות במקרר יחד עם מוצרי חלב וירקות  -לא תקין .בנוסף יש לבצע רישום
טמפרטורה של האוכל היוצא מהמטבח בתדירות יומית.
* בבקרה נמצאה שיטת בישול לקויה ,נמצאה פשטידה לארוחת ערב בטמפרטורה של  41מע"צ -לא תקין .יש
לרכוש בלסט צילר ,ומקרר העומד על טמפרטורה  2-3מע"צ עבור אוכל מוכן) .גם עבור הכנת האוכל בסופי שבוע (

הכנת המזון ובישול  -מטבח/ים  -מצב כללי
* יש לטפל בנושא הפלסטיק המכסה את החלון במטבח  -לא תקין.

הערות לסיכום:
הדברים החשובים המצריכים טיפול מיידי הינם :
 (1טיפול במערכת המים במוסד.
 (2טיפול בהצלבה הנעשית באיכסון מוצרי מזון במקרר במטבח.
 (3טיפול בנושא בישול בשל קרר ללא בלסט צילר ומקרר מתאים -לא תקין.
 (4טיפול בנושאי האוגרי כביסה יש לצרוך עבורם מכסים מתאימים.
(5לטפל בנושא איסוף נכון של הפסולת הזיהומית בחדר או באזור נעול.
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לשכת בריאות מחוז מרכז

מוסד בית עמי ) ( 237B9
שלמה המלך  41נתניה
תאריך הבקרה10.02.2016 :
* רוקחות:

תאריך07.03.2016 :
סימוכין500038971 :

75%

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
-

תיאור כללי:
מחלקה סיעודית אחת.
במוסד עובדת רוקחת כיועצת ,על מנת שיהיה אפשר לבדוק אם היא עובדת עפ"י מספר
השעות הנדרש ,חובה שתעביר כרטיס נוכחות.
הרוקחת לא מתעדת את עבודתה ,כך שבזמן הביקורת אין אפשרות לבדוק את ההתערבות
הרוקחית ואת הבקרה על איחסון תרופות.
חובה לתעד את כל הנ"ל.
הארון במחלקה קטן מלהכיל את כל סלסלות התרופות ,על מנת לאפשר אחסון בתנאים
נאותים יש לשקול חלופה לאחסון הקיים.
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לשכת בריאות מחוז מרכז

מוסד בית עמי ) ( 237B9
שלמה המלך  41נתניה
תאריך הבקרה10.02.2016 :

תאריך07.03.2016 :
סימוכין500038971 :

נספח ג'
תקן מול מצבה  -כוח אדם מקצועי  -רפואה סיעוד ומקצועות הבריאות
ל 23 -מיטות ברישוי ול 23-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
קלינאי/ת תקשורת
1
3
9
10

3

1
1
1
10

תקן כוח אדם
נדרש מינימלי
ברוטו

כוח אדם בפועל
ברוטו

פער

פער באחוזים

0.33
5.43
0.00
5.43
7.87
9.60
0.33
4.80
0.45
4.80
2.67

0.39
6.05
3.86
2.19
11.33
14.30
0.38
4.40
0.49
4.80
4.40

0.06
0.62

19.30
11.56

-3.23
3.46
4.70
0.05
-0.40
0.04
0.00
1.73

-59.64
44.04
48.95
16.66
-8.33
10.00
0.00
64.79

חישוב התקן הוא בשעות שבועיות ולא באחוזי משרה .למקצועות,מרפא/ה בעיסוק,עובד/ת
סוציאלי/ת,דיאטנ/ית,קלינאי/ת תקשורת.
אחיות = מעשיות  +מוסמכות.
רוקחות  -מתקיימת דרישה ליעוץ לפחות פעמיים בחודש.
שעות יעוץ ותקינה לחודש.
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לשכת בריאות מחוז מרכז

מוסד בית עמי ) ( 237B9
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תאריך07.03.2016 :
סימוכין500038971 :

נספח ג'
תקן מול מצבה  -כוח אדם מנהלי ומשקי
ל 23 -מיטות ברישוי ול 23-מיטות בפועל

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

8

תקן כוח אדם
נדרש מינימלי
ברוטו

כוח אדם בפועל
ברוטו

פער

פער באחוזים

0.21

0.33

0.11

56.25

0.21
0.16
0.16
0.21
0.64
1.10
0.10
0.05
0.21

0.50
0.50
0.25
0.33
1.00
1.50
0.17
0.00
0.33

0.28
0.34
0.09
0.11
0.36
0.40
0.06
-0.05
0.11

136.74
212.50
56.25
56.25
56.25
36.36
56.25
-100.00
56.25

 8חצרן/גנן שירות קנוי.
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לשכת בריאות מחוז מרכז

מוסד בית עמי ) ( 237B9
שלמה המלך  41נתניה
תאריך הבקרה10.02.2016 :

תאריך07.03.2016 :
סימוכין500038971 :

נספח ד '
רמת איכות הטיפול
 0.00:מתאריך 30.12.2014:
ניקוד אחרון לפי בקרה אחרונה
75.00
ניקוד מותאם אחרון לפי בקרה אחרונה :
שיוך לפרוגרמה חדשה על פי הצהרת המוסד :
זמן הרישוי טרם הבקרה הנוכחית  24:חודשים תאריך סיום הרשיון 01.02.2017 :
התאמת המחלקה לתשושי נפש לתנאי המכרז:לא רלוונטי
תאריך הבקרה 10.02.2016 :
התאמת המחלקה לתשושי נפש לתנאי המכרז לפי הבקרה הנוכחית  :לא רלוונטי

ניקוד

אמות מידה לרמת איכות הטיפול
סכום ציוני הבקרה

21.50

בריאות הסביבה

0.00

שיעור אחיות עם קורס על בסיסי בגריאטריה

0.00

שיעור אחיות עם תואר אקדמי

0.00

קורסים\עדכון ידע לצוות

2.00

חת"ש צוות בין  8-24שעות שנתיות

0.00

חת"ש צוות מעל  24שעות שנתיות

2.00

מומחיות רופא הבית

15.00

יועצים

4.00

נאמני נושא ועברו הכשרה כנדרש

3.00

הדרכה מרוכזת ב 2-תחומים לפחות

3.00

עיבוד נתונים בתחום  1לפחות

2.00

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

2.00

תקשורת רפואית ממוחשבת לכל המקצועות

2.00

סה"כ )ללא משך רישוי(

56.50
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