גירסה 00001:
תאריך ראשון הפצה לאינטרנט17.12.2015 :
תאריך אחרון הפצה לאינטרנט17.12.2015 :

דו"ח בקרה מיום 20.09.2015
במוסד :בית הורים הנשיא )שבעת הכוכבים(
בישוב :הרצליה ,מחוז תל-אביב

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

לשכת בריאות מחוז תל-אביב

תאריך15.12.2015 :

לכבוד
ד"ר ירצקי אברהם
מנהל/ת רפואי/ת
בית הורים הנשיא )שבעת הכוכבים( )קוד מוסד (237C8
הנשיא  138פינת נילי 51
הרצליה 46399

סימוכין500038791 :

ד"ר נכבד/ה,
הנדון :סיכום הבקרה ב"בית הורים הנשיא )שבעת הכוכבים(" מיום 20.09.2015
מצ"ב דו"ח הבקרה שנערכה במוסדכם ,ביום .20.09.2015
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
תאריך15.12.2015 :
בית הורים הנשיא )שבעת הכוכבים( ) ( 237C8
הנשיא  138פינת נילי  51הרצליה
תאריך הבקרה20.09.2015 :

סימוכין500038791 :

.1

בתאריך  20.09.2015נערכה בקרה לפני חידוש רישוי ,בבי"ח הגריאטרי ,ע"י צוות מחוז תל-אביב .הבקרה
היתה "בקרה מתוכננת".

.2

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

.3

המנהל/ת הרפואי/ת  :ד"ר ירצקי אברהם מ.ר.8177.

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.

* 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:
מוסד "שבעת הכוכבים" בהרצליה פיתוח נמצא במבנה הכולל גם דיור מוגן .המחלקה
נמצאת בסביבה מטופחת עם שטחים ציבוריים וגינה .ביום הבקרה מאושפזים במוסד
 27מטופלים .חולה נוסף מאושפז בבי"ח .מטופלת אחת עם פצע לחץ בדרגה 3
באישור הגריאטרית המחוזית 2 .חולים עם פג .אין חולים עם זונדה .לציין
שבחודשים האחרונים כמעט כל צוות המוסד התחלף .במוסד מנהל רפואי חדש ואח
ראשי חדש .ביום הבקרה לא בוצעה בקרה בריפוי בעיסוק
לבי"ח רישיון ל 36 -מיטות מהן:
סה"כ מיטות במח' סיעודיות:

36
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לשכת בריאות מחוז תל-אביב

תאריך15.12.2015 :

בית הורים הנשיא )שבעת הכוכבים( ) ( 237C8
הנשיא  138פינת נילי  51הרצליה
תאריך הבקרה20.09.2015 :

סימוכין500038791 :

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

מס'
מס'
שם
מחלקה מיטות מאושפזים
בפועל
במוסד ברישוי
28
36
28
36

מס'
סיעודיים
27
27

מס'
תשושי
נפש
0

מס'
סיעודי
מורכב
0

בבי"ח
מס'
מס'
שיקומים תשושים כללי

0

סה"כ שהו במחלקות  28מאושפזים בפועל.
להלן תמהיל המאושפזים לפי הגורמים המממנים הבאים:
 10מטופלים במימון משרד הבריאות.
 18מטופלים במימון פרטי.
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0

1
1

לשכת בריאות מחוז תל-אביב

בית הורים הנשיא )שבעת הכוכבים( ) ( 237C8
הנשיא  138פינת נילי  51הרצליה
תאריך הבקרה20.09.2015 :

תאריך15.12.2015 :
סימוכין500038791 :

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

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

אישור כיבוי אש:
אישור כיבוי אש בתוקף עד תאריך.18.12.2015 :

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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בית הורים הנשיא )שבעת הכוכבים( ) ( 237C8
הנשיא  138פינת נילי  51הרצליה
תאריך הבקרה20.09.2015 :

תאריך15.12.2015 :
סימוכין500038791 :

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

)(5
כ.טוב מאוד
87-93

רפואה

)(4
טוב
80-86
X
X

סיעוד

X

תזונה
פיזיותרפיה

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

X

ריפוי בעיסוק
X

עבודה סוציאלית

X

בריאות הסביבה
רוקחות

X

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

לשכת בריאות מחוז תל-אביב

בית הורים הנשיא )שבעת הכוכבים( ) ( 237C8
הנשיא  138פינת נילי  51הרצליה
תאריך הבקרה20.09.2015 :

תאריך15.12.2015 :
סימוכין500038791 :

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

* רפואה85% :
הבקרה בתחום הרפואה כללה את הנושאים הבאים:
כללי
כוח אדם
עבודת המנהל הרפואי
קשר עם משפחות
רופא בית
איכות הרשומה בקבלה הרפואית של המטופל
מעקב רפואי שוטף
הוראות רפואיות והוראות למתן תרופות
בדיקות מעבדה
בדיקה תקופתית אחת ל  3 -חודשים
פעילות צוות רב מקצועי במחלקה
דו"ח אירוע חריג
תיקי מטופלים שעזבו את המחלקה )כולל פטירות(
רפואה מונעת ורפואה פליאטיבית
-

כוח אדם:
במוסד שני רופאים חדשים .המנהל הרפואי מומחה בפנימית ,גריאטריה
וראומטולוגיה .בנוסף ,במוסדמועסק רופא כללי שעבר השתלמות בגריאטריה.
שני הרופאים מבצעים כוננויות במוסד.
הייעוצים מתבצעים בקופ"ח לפי הצורך.

החוזקים בעבודת הרפואה:
עבודת המנהל הרפואי
* המנהל הרפואי מומחה בפנימית ,גריאטריה וראומטולוגיה.

רופא בית
* רופא הבית מנוסה בעבודה בגריאטריה
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לשכת בריאות מחוז תל-אביב

בית הורים הנשיא )שבעת הכוכבים( ) ( 237C8
הנשיא  138פינת נילי  51הרצליה
תאריך הבקרה20.09.2015 :

תאריך15.12.2015 :
סימוכין500038791 :

תחומים הטעונים תיקון ושיפור:
קשר עם משפחות
* יש לתעד שיחות עם המשפחה בקבלה

רופא בית
* רצוי לשלוח שוב את רופא הבית להשתלמות בגריאטריה

איכות הרשומה בקבלה הרפואית של המטופל
* יש לתעד את תרשים הא.ק.ג
* יש לפרט את ההערכה התפקודית

מעקב רפואי שוטף
* במעקב פצעי לחץ יש לתעד באופן שוטף את מקום הפצע ,הדרגה והקוטר
* יש לשמור בתיק החולה הפניות לבי"ח חתומות ע"י השולח

בדיקה תקופתית אחת ל  3 -חודשים
* יש לבצע בדיקה יזומה ראשונה תוך חודש מקבלת החולה

פעילות צוות רב מקצועי במחלקה
* יש לשפר מעקב אחרי החלטות ישיבה קודמת
* הגבלה פיזית  -חסר דיון של הרופא והחלטה על המשך ההגבלה

דו"ח אירוע חריג
* יש לעקוב אחר מצב החולה לאחר ארוע חריג

רפואה מונעת ורפואה פליאטיבית
* יש לסיים מתן חיסונים לעובדים

הערות לסיכום:
יש לציין כי הרופאים במוסד חדשים וחלק גדול מהדו"ח מתייחס גם לתפקוד
הרופאים בשנה החולפת
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בית הורים הנשיא )שבעת הכוכבים( ) ( 237C8
הנשיא  138פינת נילי  51הרצליה
תאריך הבקרה20.09.2015 :
* טיפול סיעודי:

תאריך15.12.2015 :
סימוכין500038791 :

84%

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:
ביום הבקרה במחלקה הסיעודית  27מטופלים ,מטופל נוסף מאושפז בבי"ח כללי.
מטופלת אחת עם שני פצעים ,כאשר פצע בסקרום בדרגה  .3נמצאת במחלקה ללא אישור
הגריאטרית המחוזית .הפצע השני בדרגה  .2מטופלת נוספת עם פצע ניתוחי2 .
מטופלים עם פג .אין מטופלים עם זונה .לא ידוע על מטופלים נשאי חיידקים
עמידים.
המטופלים נמצאים מחוץ למיטות ,משתתפים בהפעלה מחלקתית .נראים מטופחים
ונינוחים.
השטחים הציבוריים וחדרי המטופלים מוארים ומאווררים.
השטחים הציבוריים מצולמים במערכת מצלמות במעגל סגור.
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בית הורים הנשיא )שבעת הכוכבים( ) ( 237C8
הנשיא  138פינת נילי  51הרצליה
תאריך הבקרה20.09.2015 :

תאריך15.12.2015 :
סימוכין500038791 :

כוח אדם:
האח האחראי בתפקידו כחודשיים וחצי ,בעל ניסיון וידע בתחום .משמש גם נאמן
נושא בתחום פצעים .במחלקה  5אחיות 4 ,מהן מוסמכות 8 .מטפלים ,אחד מהם מהגר
עבודה ,דובר עברית ,מועסק ע"י קבלן .נושא חיסוני העובדים נמצא באחראיות
המנהלת ,שהינה אחות במקצוע .התיעוד נמצא באמצע התהליך.
לציין ,שבחודשים האחרונים כמעט כל צוות המוסד התחלף.
לאחרונה התקיימו תוכניות לגיבוש הצוות במוסד ומחוצה לו.

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

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

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

תחומים הטעונים תיקון ושיפור:
כללי
* יש לשמור בתיק המטופל הפניות חתומות ע"י השולח.

תרופות
* יש לדאוג לתקינות מקרר התרופות במחלקה.

תקשורת
* יש להקפיד ולעקוב אחרי יישום החלטות העולות בישיבות צוות רב מקצועי.
* יש להעלות את מספר המשתתפים בישיבות צוות מחלקתיות.

הזנה והאכלה
* על האחות לקחת חלק פעיל בזיהוי בעיה בתחום הזנה והאכלה ,כולל מעקב שקילה.
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* יש להרחיב את אומדן הפה הנמצא בשימוש ולפעול בהתאם לנוהל.

הפרשות
* נבנתה תוכנית למניעת עצירות .יש להתחיל ביישומה תוך שיתוף אנשי הצוות הרלוונטי.
* יש לבנות תוכנית לשימור שליטה על סוגרים ,ליישמה למטופלים הרלוונטיים ולתעד.

שמירת שלמות העור
* אין לאשפז במוסד מטופלים עם פצעי לחץ בדרגה  3ומעלה ללא קבלת אישור מהגריאטרית המחוזית.
* יש לדאוג להעברת המטופלת עם פצע בדרגה  3לסיעוד מורכב ,או לבקש אישור להשארתה מהגריאטרית
המחוזית.

תנועתיות ותנוחה
* יש להקפיד להתאים גובה השולחנות לכיסאות הגלגלים על מנת לשפר את היכולות התיפקודיות של המטופלים
בזמן תעסוקה ואכילה.
* בכל מקרה של החלטה לביצוע הגבלה פיזית למטופל ,יש להודיע לבן משפחה/אפוטרופוס ולתעד.
* בישיבות צוות רב מקצועי בסיכום יש להתייחס לנושא המשך ביצוע/הפסקת הגבלה פיזית.

עדכון מקצועי
* יש לאפשר השתתפות אנשי צוות בימי עיון והשתלמויות מקצועיות בגריאטריה ,גם מחוץ למוסד.
* בתוכניות חת"ש יש להעלות את מספר המשתתפים הן בקרב האחיות והן בקרב המטפלים.
* יש להשלים בניית נהלים פנימיים ,להטמיעם בקרב האחיות ולפעול בהתאם לנדרש.
* בתוכניות חת"ש יש לשתף את הצוות הרב מקצועי הן במתן תכנים מקצועיים והן בנוכחות בהרצאות אנשי הצוות
האחרים.

מניעת זיהומים
* יש לסיים בדחיפות תיעוד חיסוני כל העובדים כנדרש בנהלי משרד הבריאות.

הערות לסיכום:
מאז כניסתו של האח האחראי לתפקיד חל שיפור ניכר בתיעוד ,בבניית תוכניות,
בביצוע אומדנים ומעקבים.
האח האחראי חדש בתפקידו ,לכן חלק גדול מהדוח מתייחס גם לתפקוד התקופה
הקודמת.
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78%

הבקרה בתחום התזונה כללה את הנושאים הבאים:
כללי
כח אדם
איכות ובטיחות המזון
בדיקת התפריט השבועי  -רישום מול יישום
גודלי מנה/גיוון
רשומות מחלקתיות
הגשת ארוחות צהריים  -תצפית
התנהלות הטיפול התזונתי למטופל חדש  -תיעוד ברשומה התזונתית
התנהלות הטיפול התזונתי למטופל במצב תזונתי לא תקין  -תיעוד ומעקב
יישום והלימה
-

תיאור כללי:
המוסד מקבל את ארוחות הצהריים מחברת הסעדה חדשה.
על מטבחון המחלקה הסיעודית אחראית אם הבית ,העובדת במוסד כשנתיים.

כוח אדם:
נערכו שינויים בכח האדם במוסד ונקלטה במוסד דיאטנית חדשה.
הדיאטנית בעלת וותק של  16שנה ועובדת במוסד  3חודשים.

החוזקים בעבודת התזונה:
כללי
* הדיאטנית יצאה להשתלמות בתחום תזונה בגריאטריה.

ניהול כוח אדם
* רצף הטיפול התזונתי נשמר למרות שינויים בכח אדם בשירות הדיאטה.

הגשת ארוחות צהריים  -תצפית
* חדר האוכל במחלקה מואר ומאוורר דבר המעודד את הדיירים לאכילה.

תחומים הטעונים תיקון ושיפור:
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כללי
* את התפריט היומי יש לבנות בהתאם לנוהל  5.0.3תוך דגש על גוון ותדירות הגשת המזון למרקמים השונים
)רגיל,רך ובלנדר(.
* על הדיאטנית לאשר מדי שבוע את התפריט בצירוף חתימה )נוהל .(5.0.1
* לא נמצא אישור כיול למאזני השקילה במוסד .יש להשלימו באופן מיידי.

איכות ובטיחות המזון
* יש לבנות נהלי עבודה משותפים לדיאטנית ולאנשי הצוות השותפים למערך הטיפול במזון.
* יש להשלים את חישובי התפריט לשלושה ימים בכל מרקם ולחשב את האחוז היחסי של הפחמימות ,חלבונים
ושומנים מסך הקלוריות .על חישוב התפריט להתבסס על אסופת מתכונים שעל פיה מכינים בפועל את המזון.
* זמני הארוחות יהיו קבועים והפער בין ארוחת הערב לבין ארוחת הבוקר לא יעלה על  13שעות .כמו כן יש לרווח
את ארוחת הבוקר מארוחת הצהרים .כיום מוגשות  3ארוחות)בוקר ,ביניים וערב( בכארבע שעות בלבד.
* תיעוד תהליכי הבטחת/אבטחת הגשת המזון )לפי נספח  (500-1נמצא חלקי בלבד .יש לערוך תהליכים אלו
ולתעדם לאורך כל השנה.
* מתקיימים תהליכי עבודה עם המטבח/מערך המזון אולם יש להקפיד על תיעודם השוטף.
* יש לבנות ספר מתכונים שיכיל את כל המתכונים המוגשים למטופלים במוסד ויכלול גם את הערכים התזונתיים
של מתכונים אלו.
* יש לתלות את התפריט השבועי במחלקה ובמטבחון המחלקה.
* יש להכין הוראות להכנת המזון הטחון ,להדריך את צוות המטבחון המכין מזון זה ולתלות הנחיות אלה במקום
הכנתו.
* יש להכין הוראות מפורטות ,הכוללות סך כמות של מרכיבי המזון השונים לארוחות בוקר וערב .בנוסף ,יש לפרט
בטופס רישום גודל מנות את כל המנות המוגשות במוסד.
* יש לשמור דוגמאות מזון ממנות המזון הטחון וממנות ארוחת הערב.

בדיקת התפריט השבועי  -רישום מול יישום
* מרקם דייסתי :יש לסמן בתפריט את המנות לטחינה.
* מרקם רך :בארוחת ערב ,יש לגוון במנה מורכבת המתאימה למטופלים עם בעיות לעיסה או בליעה במקום מנה
קשה )לדוגמא בורקס /פיצה(.
* מרקם רך :יש לפרט את אופן בישול המנה העיקרית הרכה ותוספות בתפריט ארוחת הצהריים
)טיגון/אפייה/בישול/רטבים(.
* ביום הבקרה לא נמצאה התאמה מלאה בין הרשום בתפריט ושהוגש במנת הירק ומנת הפרי בארוחת הצהריים.
* ביום שלפני יום הבקרה לא נמצאה התאמה מלאה בין הרשום בתפריט ושהוגש במנת הירק החם בארוחת
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בצהריים .ביום זה לא נשמרה דוגמת מזון ממנת הפרי שהוגשה.
* ביומיים לפני יום הבקרה לא נמצאה התאמה מלאה בין הרשום ושהוגש במנות המרכיבות את ארוחת
הצהריים)יום שישי(.

רשומות מחלקתיות
* יש להקפיד על שקילת המטופלים בכל חודש כנדרש ומילוי ריכוז המשקלים המחלקתי בהתאם.
* טופס הזמנת מנות מזון מחלקתית מהמטבח )מיקור חוץ( נמצא חלקי.
* על הדיאטנית להיות חלק מתכנית שנתית להכשרת צוות רב מקצועי )חת"ש( ולהיות במפגשים הקשורים לתזונה
ולעבודה במוסד .בנוסף ,על הדיאטנית להיות חלק התכנית למניעת עצירות במוסד.
* יש לעדכן את הנהלים הפנימיים שנכתבו במוסד.

הגשת ארוחות צהריים  -תצפית
* יש לתעד לפחות אחת לרבעון סיכום ביקור הדיאטנית בארוחת ערב.
* ביום הבקרה הוגשה מנת פרי השונה מהרשום בתפריט ובנוסף מנה זו הוגשה במרקם טחון לכולם .יש להקפיד
על מתן הפירות על פי המרקמים המתאימים לכל סועד .בנוסף ,יש לפרט בתפריט את הפירות המוגשים במרקם
טחון.

התנהלות הטיפול התזונתי מטופל חדש  -תיעוד ברשומה התזונתית
* יש להקפיד על חישוב צריכה תזונתית של מטופל חדש תוך חודש מקבלתו.

התנהלות הטיפול התזונתי מטופל במצב תזונתי לא תקין  -תיעוד ומעקב
* יש להקפיד על מילוי יומני צריכת מזון למטופלים כחלק הכרחי מקביעת תוכניות הטיפול התזונתיים למטופלים.

יישום והלימה
* נמצאה התאמה חלקית בין תוספי התזונה הרשומים בגיליון התזונתי על פי הנחיית הדיאטנית ובין הניתנים על פי
קרדקס התרופות.

הערות לסיכום:
ניכר כי עקב השינויים שנערכו בכח האדם בתחום התזונה נמצאו ליקויים שיש
לתקנם .המוסד השכיל לקחת דיאטנית בעלת וותק מקצועי רב וניסיון שתדע לתקן
את הליקויים שנמצאו ולגשר על הפער שנוצר.
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88%

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
-

כוח אדם:
פיזיותרפיסט יחיד צעיר עובד במחלקה מזה שנה ותשעה חודשים .השרות ניתן חמישה
ימים בשבוע )ארבעה בקרים ופעם אחת אחה"צ(  -סה"כ  25ש"ש נטו.

החוזקים בעבודת הפיזיותרפיה:
כוח אדם
* תקן כוח אדם  :מלא
* פריסת שעות  :יעילה

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

ארגון השרות
* פעילויות מיוחדות לקידום איכות הטיפול )פרויקטים(  :יש  -פרויקטים בשת"פ עם הסיעוד ,עם רב"ע ועו"ס.
* קיים רישום מרוכז של הטיפולים הניתנים מידי יום.
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אבחון פיזיקלי
* האבחון הפיזיקלי הראשוני מתבצע תוך  5ימים מקבלת המטופל.

טיפול בקבוצה
* מדדים מובנים ומוגדרים לבחירת מטופלים בקבוצה  :קיימים

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

טכנולוגיה לישיבה וניידות
* הפיזיותרפיסט מעורב בהחלטות על שימוש באמצעי הגבלה  :מתקיים
* מעורבות של פיזיותרפיסט/ית בהמלצה/הזמנה של ציוד  :קיימת
* הפיזיותרפיסט בעל הכשרה בנושא )קורס ,ימי עיון(  :כן  -קורס ישיבה של משרד הבריאות 2014

הדרכה ,השתלמות ותקשורת בין צוותית
* הדרכה פרטנית לעובד חדש  -שאינו פיזיותרפיסט  :מתקיימת  -על טופס מובנה בליווי חתימות.
* נמצא תיעוד לקיומה של הדרכה מובנית לכל הצוות.

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

ציוד ואביזרי עזר לניידות
* הונהג שימוש במנופים להעברת מטופלים.

תחומים הטעונים תיקון ושיפור:
ארגון השרות
* מנהל השרות עומד בדרישות הנוהל )ותק מקצועי ,הכשרה על בסיסית(  :לא  -וותק פחות משלוש שנים ,ללא
קורס על בסיסי

אבחון פיזיקלי
* בסיום הבדיקה הפיזיקלית יש לנסח מטרות טיפול ספציפיות למטופל ,תפקודיות ,מדידות וראליות .רצוי להקפיד
על מספר ריאלי של מטרות שיאפשרו בניית תוכנית טיפול מתאימה שתאפשר השגת המטרות.

מעקב פיזיקאלי ותיעוד הערכה תקופתית
עמוד  16מתוך 30
רח' הארבעה  ,12תל אביב  -יפו  61203ת.ד.
טלפון 03-5634808 :פקס 03-5611532 :דוא"לDINA.ISRAELI@TELAVIV.HEALTH.GOV.IL :

לשכת בריאות מחוז תל-אביב

בית הורים הנשיא )שבעת הכוכבים( ) ( 237C8
הנשיא  138פינת נילי  51הרצליה
תאריך הבקרה20.09.2015 :

תאריך15.12.2015 :
סימוכין500038791 :

* על המעקב לשקף נכונה את מצבו התפקודי של הדייר ,את ההתערבות הטיפולית ואת תוצאותיה .יש לעדכן את
מטרות ותוכנית הטיפול בכל הערכה תקופתית בהתאם לשינוי שחל ביכולות המטופל.
* יש להקפיד על ביצוע ותיעוד הערכה תקופתית )מעקב( ראשונה עד חודש מהקבלה ,לאחר הסתגלות הדייר
למקום החדש.

טכנולוגיה לישיבה וניידות
* מגוון כסאות גלגלים בהתאם לצרכי המטופלים  :נמצא ברובו  -אין כורסא גריאטרית
* במהלך הבקרה נצפו מספר דיירים בחדר האוכל יושבים ליד שולחנות שאינם מותאמים ולכן מונעים תפקוד
אופטימלי.

הדרכה ,השתלמות ותקשורת בין צוותית
* על הפיזיותרפיסט לצאת לימי עיון והשתלמויות בגריאטריה לרבות קורס על בסיסי.

ציוד טיפולי
* מומלץ להצטייד בעמידון לשיפור השרות.

עמוד  17מתוך 30
רח' הארבעה  ,12תל אביב  -יפו  61203ת.ד.
טלפון 03-5634808 :פקס 03-5611532 :דוא"לDINA.ISRAELI@TELAVIV.HEALTH.GOV.IL :

לשכת בריאות מחוז תל-אביב

בית הורים הנשיא )שבעת הכוכבים( ) ( 237C8
הנשיא  138פינת נילי  51הרצליה
תאריך הבקרה20.09.2015 :
* עבודה סוציאלית:

תאריך15.12.2015 :
סימוכין500038791 :

81%

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

תיאור כללי:
הבית כולל מחלקה סיעודית אחת .המחלקה נמצאה נקייה ,חדרי המטופלים נמצאו
נקיים ,מסודרים וחלקם עשירים בחפצים אישיים .המטופלים נראים טוב ,לבושים
בביגוד אישי ,נקי ,מסודר ומותאם לעונה .השטחים הציבוריים כוללים חדר אוכל,
פינות ישיבה בתוך המחלקה וחצר גדולה מרוהטת לנוחות האורחים.

כוח אדם:
השירות הסוציאלי עבר תחלופה פרסונלית בשנה אחרונה .העו"ס הנוכחי התחילה
לעבוד במרץ  .2015לא התקיימה חפיפה מסודרת אך קיבלה הדרכה ע"י הרשת.
העו"ס בעלת תואר ראשון בקרימינולוגיה וחינוך והסבה לעבודה סוציאלית,
וותק מקצועי של  10שנים .עובדת  2ימים בשבוע 13 ,ש"ש נטו ,יום ,ב' וד'
עמוד  18מתוך 30
רח' הארבעה  ,12תל אביב  -יפו  61203ת.ד.
טלפון 03-5634808 :פקס 03-5611532 :דוא"לDINA.ISRAELI@TELAVIV.HEALTH.GOV.IL :

לשכת בריאות מחוז תל-אביב

בית הורים הנשיא )שבעת הכוכבים( ) ( 237C8
הנשיא  138פינת נילי  51הרצליה
תאריך הבקרה20.09.2015 :

תאריך15.12.2015 :
סימוכין500038791 :

 8:00עד . 14:30

החוזקים בעבודת העבודה סוציאלית:
פעילות מקצועית של העובד הסוציאלי
* נערכה הדרכה לצוות בתאריך  26.6.15בנושא תקשורת.

תצפית חדרים ושטחים ציבוריים
* סביבת מטופל מטופחת )ציוד וביגוד אישי ,צביון אישי בחדרים(.

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

עבודת הצוות הרב מקצועי
* יש שיפור בתדירות הישיבות הצוות הרב מקצועי ,נסגר הפיגור בנושא.

הבטחת תנאים לעבודת העובד/ת הסוציאלי/ת
* קיימת התייחסות/חלקית להמלצות בקרה קודמת.

תחומים הטעונים תיקון ושיפור:
כוח אדם
* יש לאפשר לעו"ס לעבוד יום אחד בשבוע אחרי צהריים.

פעילות מקצועית של העובד הסוציאלי
* קיימת התייחסות לקשיי הסתגלות של המטופל ו/או בני משפחתו כולל במעבר ממחלקה למחלקה  :חלקי  -יש
לשפר את ההתערבות ותיעוד המטופל בנושא קבלה והסתגלות.

שביעות רצון המטופל
* טעם וגוון האוכל המוגש בארוחות  :שביעות רצון חלקית
* הבחירה בין סוגי מזון בארוחות  :שביעות רצון חלקית

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  -בתצפית נמצאה באזור ציבורי עגלה של כביסה נקייה.
* יש לחסן ציוד ולא להשתמש באזורים ציבוריים של המטופלים כמחסן.
עמוד  19מתוך 30
רח' הארבעה  ,12תל אביב  -יפו  61203ת.ד.
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לשכת בריאות מחוז תל-אביב

בית הורים הנשיא )שבעת הכוכבים( ) ( 237C8
הנשיא  138פינת נילי  51הרצליה
תאריך הבקרה20.09.2015 :

תאריך15.12.2015 :
סימוכין500038791 :

פעילות העו"ס בתחום הקבוצתי והקהילתי
* העו"ס מקיים פעילות קבוצתית עם מטופלים  :חלקי  -החל מתאריך  6.7.15מתקיימת עבודה קבוצתית עם
מטפלים ע"י העו"ס ומרפאה בעיסוק.
* יש להמשיך לקיים עבודה קבוצתית רציפה.
* העו"ס מקיים פעילות קבוצתית עם משפחות  :חלקי  -התקיים מפגש היכרות של הצוות עם משפחות בתאריך
 ,29.7.15במקביל העו"ס נתנה הרצאה בנושא טיפול פליאטיבי .
* יש להמשיך לקיים פעילות קבוצתית עם בני משפחה.
* מתקיימת תכנית לפיתוח הקשרים עם הקהילה )כגון :פעילות מתנדבים,שיתוף הקהילה בחיי המוסד(  :חלקי  -יש
להמשיך לפעול לפיתוח הקשר עם הקהילה ולפעילות 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 בנושא אפוטרופוס/יפוי כח כולל הערכת צרכים ,טיפול במינוי ומעקב  :חלקי  -יש לפעול בנושא
ייפוי כח לטיפול רפואי לפי סעיף  16לחוק זכויות החולה.

פעילות העו"ס בתחום זקנים נפגעי התעמרות
* פעילות ועדה במוסד עפ"י הנוהל  :מתקיימת חלקית  -על הנהלת המוסד למנות וועדה לצורך מניעת התעללות.
* העו"ס מקיים/ת פעילות להטמעה ולרענון הנהלים בקרב הצוות הרב מקצועי  :חלקי  -יש לקיים פעילות להטמעה
ולריענון הנהלים עם הצוות בנושא מניעת התעללות.

עבודת הצוות הרב מקצועי
* מתקיימות ישיבות צוות רב מקצועי בהתאם לנוהל )תדירות ,מעקב,נוכחות צוות(  :חלקי  -יש להקפיד על ישיבות
צוות רב מקצועי במקרים של דיירים חדשים לא יאוחר מחודש מיום קבלתם.

הבטחת תנאים לעבודת העובד/ת הסוציאלי/ת
* סביבת העבודה של העו"ס )חדר,טלפון ,פקס ,מחשב ,ריהוט מתאים(  :חלקי  -יש לאפשר לעו"ס סביבת עבודה
הנדרשת לקיום עבודתה .לעו"ס יש משרד משותף ל  5אנשי צוות.
* חסרים תנאים לשמירה על הפרטיות.

ניהול מידע ומעקב  -רשומת מטופל
* התיעוד לוקה בחסר בנושאים רבים בתקופה מסוימת  .העו"ס הנוכחית מקפידה על תיעוד והתערבות טיפולית
ועובדת על מנת להשלים פערים.
עמוד  20מתוך 30
רח' הארבעה  ,12תל אביב  -יפו  61203ת.ד.
טלפון 03-5634808 :פקס 03-5611532 :דוא"לDINA.ISRAELI@TELAVIV.HEALTH.GOV.IL :

לשכת בריאות מחוז תל-אביב

בית הורים הנשיא )שבעת הכוכבים( ) ( 237C8
הנשיא  138פינת נילי  51הרצליה
תאריך הבקרה20.09.2015 :

תאריך15.12.2015 :
סימוכין500038791 :

* קיימת פערים בהתערבות טיפולית.

הערות לסיכום:
מאז תחילת עבודתה העו"ס עסוקה בעיקר בהיכרות עם הדיירים ומשפחותיהם ובניית
תהליכי עבודה .נוצרו פערים בתחומים שונים עקב התחלופה ,העו"ס הנוכחי זיהתה
את הפערים ועובדת להשלים את המידע .רוב הליקויים מהבקרה הקודמות מתאריך
 30.11.14מקבלים התייחסות.
יש לציין כי רוב הצוות הרב מקצועי התחלף מאז הבקרה הקודמת.
יש לציין לחיוב את האווירה הנעימה וביתית במוסד.

עמוד  21מתוך 30
רח' הארבעה  ,12תל אביב  -יפו  61203ת.ד.
טלפון 03-5634808 :פקס 03-5611532 :דוא"לDINA.ISRAELI@TELAVIV.HEALTH.GOV.IL :

לשכת בריאות מחוז תל-אביב

בית הורים הנשיא )שבעת הכוכבים( ) ( 237C8
הנשיא  138פינת נילי  51הרצליה
תאריך הבקרה20.09.2015 :
* בריאות הסביבה:

תאריך15.12.2015 :
סימוכין500038791 :

76%

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 מחלקה סיעודית אחת עם  28דיירים.
א .מטבח קצה :
 .1אספקת מזון לארוחת הצהריים והערב מבצע קייטרינג א.ג.נ .פישפלסט ,בעל
רישיון בתוקף.
 .2טרם הוצג רישיון עסק לרכב הובלת המזון.
 .3רמת הסדר והניקיון במטבח תקינה.
 .4במבט מבצעים בישולים לבוקר ולערב וחלוקת מזון המסופק מהמטבח המרכזי
בצהריים.
 .5דגימות מזון :
 חלק מהדגימות פחות מ 150 -גרם. חסרות דגימות של המזון המרוסק .עמוד  22מתוך 30
רח' הארבעה  ,12תל אביב  -יפו  61203ת.ד.
טלפון 03-5634808 :פקס 03-5611532 :דוא"לDINA.ISRAELI@TELAVIV.HEALTH.GOV.IL :

לשכת בריאות מחוז תל-אביב

בית הורים הנשיא )שבעת הכוכבים( ) ( 237C8
הנשיא  138פינת נילי  51הרצליה
תאריך הבקרה20.09.2015 :

תאריך15.12.2015 :
סימוכין500038791 :

 .6בקרה ותיעוד טמפרטורה יומית במקררי המזון לא מבצעים נכון ונדרש להדריך
את הצוות.
 .7לא מבצעים בקרת רכב הובלת מזון.
 .8בקרה ורישום טמפרטורת מזון בזמן קבלה מבצעים פעם בשבוע במקום בקרה
יומית.
 .9בבקרת טמפרטורת המזון שסופק נמצאו מספר מוצרים בטמפרטורה לא תקינה  :עוף
עם בטטה וקציצות סופקו בטמפרטורה נמוכה מ 70-מעלות ,סלט טונה סופק ב+8
מעלות.
 .10אספקת המזון למוסד בכלי אלומיניום חד פעמיים ולא בכלים תיקניים וכך
נמצא כי מניחים אותם על עגלת החימום בשתי שכבות עקב חוסר מקום ,סידור לקוי!
 .11לסופי שבוע ,וארוחת ערב מספקים מזון חם ולא מצונן ,כך שהמזון מתקרר ללא
תנאים במדף התחתון של עגלת החימום !
 .12חימום מזון בשבת מתבצע בתוך עגלת חימום ולא בתנור  -סידור לקוי.
 .13טרם הוסדר עניין אספקת ירקות מחוטאים ועדיין טיפול בירקות גולמיים
מבצעים באזור הטיפול במזון מוכן ,סידור פסול!
 .14מחסן של המטבח :
 מקרר חלבי מקולקל. ביצים נשמרות במקרר ירקות גולמיים. במקרר למוצרי חלב הגומיות אינן שלמות ,אין מספיק מוצרי חלב לחירום. חסר מקרר ייעודי לשמירת מזון מוכן לסופי שבוע . .15טמפרטורת המים החמים שנמדדה בברז הכיור עמדה על  40מעלות לעומת 55
כנדרש.
 .16ליד הכיור לרחיצת ידיים חסר מתקן לנייר ניגוב ידיים.
 .17עובדת מחלקת המזון נצפתה ללא סינר.
ב .מחלקה סיעודית:
 .1רמת הסדר והניקיון במחלקות תקינה.
 .2רמת הציוד האישי בחדרים תקינה.
 .3במספר מיטות נצפו דפנות עם כתמי חלודה.
 .4בסט לגזירת ציפורניים היו כלים עם כתמי חלודה ,אחסון כלים נקיים מבצעים
בקופסא מלוכלכת.
 .5בשירותים בחדר אשפוז לא מאוכלס נמצאו עגלות עם כביסה נקייה  /מלוכלכת,
סידור פסול.
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 .6שמירת עגלות הניקיון ופח האשפה נמצאו במעלית השירות ולא בחדר ייעודי.
 .7במחלקה חסרות מספר פונקציות  :חדר כלים ,חדר לריכוז כביסה מלוכלכת ,מחסן
כביסה נקייה.
 .8חסרים מכסים לפחי אשפה בשירותים ולאוגרי איסוף אשפה ,סידור לקוי.
 .9חדר מאולתר להלבשת צוות ,אינו מסודר.
 .10בחדר פיזיותרפיה כיסוי מיטה אינו שלם.
ג .מערכת מים חמים
 טמפרטורת המים החמים מאוגרים  42מעלות לעומת  60כנדרש! טמפרטורת המים שנמדדה במספר חדרים במחלקה עמדה על  42.4מעלות ,כאשרבמוסד לא הותקנו
אביזרים לוויסות טמפרטורת מים החמים !
 לא מתבצע רישום בקרה יומית של טמפרטורת המים החמים של האוגרים. חסר מד טמפרטורה בקו המים החוזרים. חסרים ברזי דיגום על קו אספקת מים חמים וקו המים החוזרים.ד .מערכות מים קרים
 בדיגום ללגיונלה בנוסף לבדיקה בחדר האשפוז חסרה בדיקה מקו אספקת המיםהחמים.
 לא מתבצע ניקוז שבועי מתחתית מאגר מי השתייה. הגנת מי הרשת מפני זרימה חוזרת  -המרכך והצינורות גמישים ) מטבחמרכזי ,חדר אשפה( מחוברים
ישירות לקו מים ולא דרך חכ"כ  -הערה חוזרת.
 המתקן לדילול דטרגנט מחובר ישירות לקו מי השתייה ללא הגנה מפני זרימהחוזרת  -נדרש לפרק.
 בחדרים שלא מאוכלסים נדרש לבצע הזרמת מים פעם בשבוע לצורך מניעת ריבויחיידקים.
ה .טיפול בכביסה
 .1בחצר ,המחסן לריכוז כביסה מלוכלכת הוסב למכבסה ללא אישור תכנית:
 אזור המיון כביסה מלוכלכת נמצא מחוץ למכבסה וללא משטח עבודה. יש כניסה אחת לכביסה מלוכלכת  /כביסה נקייה. ברצפה אין פתרון לקליטת מים.עמוד  24מתוך 30
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 .2כביסה נקייה לא עוטפים בשקיות ניילון.
 .3חסר מחסן לריכוז כביסה מלוכלכת.
 .4חסר מחסן לכביסה נקייה.
אשפה
ו.
פינוי פסולת זיהומית מבצעת חברת 'טביב'.
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* רוקחות:
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91%

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 מועסקת רוקחת בהיקף משרה של  3.5שעות שבועיות

החוזקים בעבודת הרוקחות:
שירותי רוקחות מוסדיים  -בקרה רוקחית במוסד
* לקיחת פרופיל תרופתי של מאושפז חדש  :כן
* ביצוע בקרה בכל מחלקה ותיעוד מלא ומפורט של ממצאיה  :אחת לשבועיים לפחות

אחסון תרופות במחלקות אשפוז
* מיקום וגודל הולמים  :כן
* הפרדה בין תכשירים שונים/חוזקים שונים  :כן
* תא נפרד לכל תרופה/מטופל ושילוטו בהתאם לתכולה  :כן

תחומים הטעונים תיקון ושיפור:
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פעילות הרוקח/ת במוסד
* הרוקחת אינה עומדת במכסת השעות עליה התחייבה ובפועל אינה עובדת  3.5שעות שבועיות

שירותי רוקחות מוסדיים  -ספרות מקצועית ומסמכים ישימים
* המוסד אינו מחובר למאגר תרופות ממוחשב
* לא נמצאו אזהרות הבטיחות בנושא פרמין ומוטיליום .נדרש להשלים
* לא כל הודעות ה RECALLמתקבלות במוסד ואלו המתקבלות אינן מנוהלות בהתאם להנחיותנו

אחסון תרופות במחלקות אשפוז
* חלק מהתרופות מאוחסנות בתאים פתוחים שאינם בארון נעול

אחסון תרופות בקרור במחלקות אשפוז
* במהלך החודש האחרון תועדו מספר פעמים טמפ' חריגות במקרר של מתחת לאפס .הרוקחת לא העירה על כך
ולא נעשה דבר בנדון.
* גם ביום הביקורת הטמפ' במקרר היתה מתחת לאפס .התבקשתם לא להשתמש בתרופות עד לבדיקת תקינותן

מתן תרופות במחלקות אשפוז
* למס' מטופלים מופיעות אבחנות ללא טיפול כגון היפר ליפידמיה ואינסומיה
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נספח ג'
תקן מול מצבה  -כוח אדם מקצועי  -רפואה סיעוד ומקצועות הבריאות
ל 36 -מיטות ברישוי ול 28-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
1
1
10

תקן כוח אדם
נדרש מינימלי
ברוטו

כוח אדם בפועל
ברוטו

פער

פער באחוזים

0.50
5.43
0.00
5.43
11.80
0.36
0.50
7.20
0.50
7.20
3.10
4.00

0.58
5.67
1.28
4.38
10.06
0.36
0.68
8.00
0.75
7.70
3.85
4.00

0.08
0.24

16.62
4.44

-1.04
-1.73
0.00
0.18
0.80
0.25
0.50
0.75
0.00

-19.29
-14.67
1.85
37.50
11.11
50.00
6.94
24.19
0.00

 1חישוב התקן הוא בשעות שבועיות ולא באחוזי משרה .למקצועות,רוקח/ת,מרפא/ה בעיסוק,דיאטנ/ית,קלינאי/ת
תקשורת.
 3אחיות = מעשיות  +מוסמכות.
 10שעות יעוץ ותקינה לחודש.
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נספח ג'
תקן מול מצבה  -כוח אדם מנהלי ומשקי
ל 36 -מיטות ברישוי ול 28-מיטות בפועל

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

תקן כוח אדם
נדרש מינימלי
ברוטו

כוח אדם בפועל
ברוטו

פער

פער באחוזים

0.33

1.00

0.67

203.03

0.33
0.25
0.25
0.33
1.00
1.50
0.17
0.09
0.33

1.00
0.50
0.00
0.00
1.00
2.00
0.00
0.00
0.33

0.67
0.25
-0.25
-0.33
0.00
0.50
-0.17
-0.09
0.00

203.03
100.00
-100.00
-100.00
0.00
33.33
-100.00
-100.00
0.00

6
6

 6ספק מזון חיצוני  -מלא.
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נספח ד '
רמת איכות הטיפול
 0.00:מתאריך 30.11.2014:
ניקוד אחרון לפי בקרה אחרונה
38.00
ניקוד מותאם אחרון לפי בקרה אחרונה :
שיוך לפרוגרמה חדשה על פי הצהרת המוסד  :כן
זמן הרישוי טרם הבקרה הנוכחית  5 :חודשים תאריך סיום הרשיון 01.04.2016 :
התאמת המחלקה לתשושי נפש לתנאי המכרז:לא רלוונטי
תאריך הבקרה 20.09.2015 :
התאמת המחלקה לתשושי נפש לתנאי המכרז לפי הבקרה הנוכחית  :לא רלוונטי

ניקוד

אמות מידה לרמת איכות הטיפול
סכום ציוני הבקרה

17.50

בריאות הסביבה

1.00

שיעור אחיות עם קורס על בסיסי בגריאטריה

0.00

שיעור אחיות עם תואר אקדמי

0.00

קורסים\עדכון ידע לצוות

0.00

חת"ש צוות בין  8-24שעות שנתיות

0.00

חת"ש צוות מעל  24שעות שנתיות

0.00

מומחיות רופא הבית

0.00

יועצים

0.00

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

4.00

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

0.00

סה"כ )ללא משך רישוי(

24.50

עמוד  30מתוך 30
רח' הארבעה  ,12תל אביב  -יפו  61203ת.ד.
טלפון 03-5634808 :פקס 03-5611532 :דוא"לDINA.ISRAELI@TELAVIV.HEALTH.GOV.IL :

