גירסה 00001:
תאריך ראשון הפצה לאינטרנט18.02.2016 :
תאריך אחרון הפצה לאינטרנט18.02.2016 :

דו"ח בקרה מיום 08.11.2015
במוסד :בית אבות נוה באבוב
בישוב :בת ים ,מחוז תל-אביב

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

לשכת בריאות מחוז תל-אביב

תאריך15.02.2016 :

לכבוד
ד"ר עסקרי דוד
מנהל/ת רפואי/ת
בית אבות נוה באבוב )קוד מוסד (237D1
האדמו'ר מבאבוב 2
בת ים 59622

סימוכין500038825 :

ד"ר נכבד/ה,
הנדון :סיכום הבקרה ב"בית אבות נוה באבוב" מיום 08.11.2015
מצ"ב דו"ח הבקרה שנערכה במוסדכם ,ביום .08.11.2015
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
תאריך15.02.2016 :
בית אבות נוה באבוב ) ( 237D1
האדמו'ר מבאבוב  2בת ים
תאריך הבקרה08.11.2015 :

סימוכין500038825 :

.1

בתאריך  08.11.2015נערכה 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 עסקרי דוד מ.ר.10374.

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

-

גברת אוקלדק מאיה ,מרכזת תחום בקרה.

* תזונה

-

גברת פרילינג טל ,מרכזת תחום בקרה.

* פיזיותרפיה

-

גברת איינשטין חביב ניצה ,מרכזת תחום בקרה.

* ריפוי בעיסוק

-

גברת בן מובחר יעל ,מרכזת תחום בקרה.

* עבודה סוציאלית

-

גברת ננסי קרפ עפארי ,מרכזת תחום בקרה.

* בריאות הסביבה

-

גברת קריבוקון אנה ,מרכזת תחום בקרה.

* רוקחות

-

גברת קרמר חגית ,מרכזת תחום בקרה.

כללי:
במוסד מחלקה סיעודית אחת ו 4-מחלקות לתשושים ועצמאיים ברשיון הרווחה .ביום
הבקרה נמצאו החולים נקיים ומסודרים ולבושים בהתאם לעונה .המחלקה נקייה
ונעימה 3 .מטופלים עם פצעי לחץ בדרגה  4 . 1-2מטופלים עם פגים .אין חולים
עם זונדות.
לבי"ח רישיון ל 36 -מיטות מהן:
סה"כ מיטות במח' סיעודיות:

36
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תאריך15.02.2016 :

בית אבות נוה באבוב ) ( 237D1
האדמו'ר מבאבוב  2בת ים
תאריך הבקרה08.11.2015 :

סימוכין500038825 :

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

מס'
מס'
שם
מחלקה מיטות מאושפזים
בפועל
במוסד ברישוי
38
36
38
36

מס'
סיעודיים
38
38

מס'
תשושי
נפש
0

מס'
סיעודי
מורכב
0

בבי"ח
מס'
מס'
שיקומים תשושים כללי

0

סה"כ שהו במחלקות  38מאושפזים בפועל.
להלן תמהיל המאושפזים לפי הגורמים המממנים הבאים:
 35מטופלים במימון משרד הבריאות.
 3מטופלים במימון פרטי.
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0

0

לשכת בריאות מחוז תל-אביב

בית אבות נוה באבוב ) ( 237D1
האדמו'ר מבאבוב  2בת ים
תאריך הבקרה08.11.2015 :

תאריך15.02.2016 :
סימוכין500038825 :

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.01.03.2016 :

רשיון :IV
לבי"ח אין הרשאה למתן טיפול למחלות חריפות )טיפול תוך ורידי( למטופלים השוהים בו באופן קבוע.
מצ"ב נספח א'  -טבלה הכוללת הערכות צוות הבקרה ,נספח ב' בו פירוט ממצאי הבקרה ,נספח ג' -פירוט כ"א
ונספח ד'  -רמת איכות הטיפול.
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תאריך הבקרה08.11.2015 :

תאריך15.02.2016 :
סימוכין500038825 :
נספח א'

הערכת הבקרה לפי תחומים

רפואה
סיעוד

)(6
טוב מאוד
94-100
X

)(5
כ.טוב מאוד
87-93
X

X

תזונה
פיזיותרפיה

)(4
טוב
80-86

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

X
X

ריפוי בעיסוק
עבודה סוציאלית

X

בריאות הסביבה

X

רוקחות

X
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)(1
נכשל
0-65

לשכת בריאות מחוז תל-אביב

בית אבות נוה באבוב ) ( 237D1
האדמו'ר מבאבוב  2בת ים
תאריך הבקרה08.11.2015 :

תאריך15.02.2016 :
סימוכין500038825 :

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

* רפואה95% :
הבקרה בתחום הרפואה כללה את הנושאים הבאים:
כללי
כוח אדם
עבודת המנהל הרפואי
קשר עם משפחות
רופא בית
איכות הרשומה בקבלה הרפואית של המטופל
מעקב רפואי שוטף
הוראות רפואיות והוראות למתן תרופות
בדיקות מעבדה
בדיקה תקופתית אחת ל  3 -חודשים
פעילות צוות רב מקצועי במחלקה
דו"ח אירוע חריג
תיקי מטופלים שעזבו את המחלקה )כולל פטירות(
רפואה מונעת ורפואה פליאטיבית
-

כוח אדם:
במוסד מועסקים שני רופאים .המנהל הרפואי מומחה בפנימית .רופאת הבית הינה
רופאה כללית .עברה השתלמות באוניברסיטת ת"א.
במוסד יועץ גריאטרי.
שאר הייעוצים מתבצעים בקופ"ח על פי הצורך.

החוזקים בעבודת הרפואה:
כוח אדם
* במוסד יועץ גריאטרי .ניכרת תרומתו לטיפול בחולים

עבודת המנהל הרפואי
* המנהל הרפואי מומחה בפנימית
עמוד  7מתוך 31
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 אבות נוה באבוב ) ( 237D1
האדמו'ר מבאבוב  2בת ים
תאריך הבקרה08.11.2015 :

תאריך15.02.2016 :
סימוכין500038825 :

רופא בית
* רופאת הבית מכירה היטב את החולים ומסורה לתפקידה

תחומים הטעונים תיקון ושיפור:
עבודת המנהל הרפואי
* יש לפרט את הדיון הראשוני בהגבלה פיזית
* חת"ש יש להשתתף בהרצאות אנשי הצוות האחרים

מעקב רפואי שוטף
* פצעי לחץ  -לתעד תמיד דרגה וקוטר

בדיקה תקופתית אחת ל  3 -חודשים
* לפרט את המצב התפקודי

דו"ח אירוע חריג
* לתעד בדו"ח ארוע חריג את שעת בדיקת הרופא

רפואה מונעת ורפואה פליאטיבית
* יש להשלים מתן חיסונים לעובדים
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בית אבות נוה באבוב ) ( 237D1
האדמו'ר מבאבוב  2בת ים
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* טיפול סיעודי:

תאריך15.02.2016 :
סימוכין500038825 :

90%

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 העורתנועתיות ותנוחה
קשר עם המשפחה
עדכון מקצועי
הדרכה והערכת הצוות
טיפול בכאב
מניעת זיהומים
זכויות החולה
-

תיאור כללי:
ביום הבקרה במחלקה הסיעודית  38מטופלים 3 .מטופלים עם פצע בדרגה 4 .1-2
מטופלים עם פג ,אין מטופלים עם זונדה.
מטופל אחד עם חיידק עמיד לאנטיביוטיקה ,נמצא בטיפול בהתאם להנחיות משרד
הבריאות.
המטופלים מחוץ למיטות .נראים נינוחים .חלקם משתתפים בהפעלה מחלקתית.
חדרי המטופלים והשטחים הציבוריים מוארים ומאווררים .אין וילונות הפרדה
בחדרים ולא נצפה שימוש בפרגודים ניידים.
בחדר האוכל/פעילות ניכרת צפיפות רבה .מבנה השולחנות וגובהם אינו מתאים לחלק
ניכר מהמטופלים.
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לשכת בריאות מחוז תל-אביב

בית אבות נוה באבוב ) ( 237D1
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תאריך15.02.2016 :
סימוכין500038825 :

יחד עם זאת האוירה במקום ביתית ,חמה ונעימה.
בנוסף ,במוסד  90דיירים עצמאים/תשושים ברישיון הרווחה .מקבלים טיפול מצוות
המרפאה במהלך כל שעות היממה.

כוח אדם:
האחות האחראית בתפקידה כשמונה שנים .בעלת נסיון וידע בתחום .מתוך  8אחיות 3
הינן מוסמכות )שתיים מהן עובדות רק משמרת או שתיים בשבוע(.בכל ארבעת
התחומים יש נאמנות נושא עם הכשרה נדרשת .בנושאי מניעת עצירות וכאב הועברו
הכשרות מרוכזות .מתוך  13כוחות העזר  3מהגרי עבודה .מועסקים ע"י הנהלת
המוסד .דוברי עברית בסיסית.
נושא חיסוני העובדים נמצא בניהולה של האחות האחראית .התיעוד נמצא בשלבי
הסיום.

החוזקים בעבודת הטיפול סיעודי:
כוח אדם
* האח/ות הראשי/ת בעלת ידע וניסיון מקצועי בתחום גריאטריה.
* קיים צוות יציב ותחלופת הצוות נמוכה.

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 לפעול בהתאם לנהלים בנושא קבלת הוראות רפואיות בהעדר רופא במחלקה.

כוח אדם
* יש לקלוט אחיות מוסמכות נוספות לעבודה במחלקה הסיעודית ,בהיקף משרה משמעותי.

אומדן סיעודי ורישום אנמנזה
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* יש לבצע אומדן התנהגותי מובנה.

תכנית טיפול בקבלה לאשפוז
* בתוכנית הטיפול יש להתייחס להיבטים הקשורים לבעיות התנהגות ותקשורת בחולים הרלוונטים
* יש להקפיד על עדכון תוכנית טיפול בחזרת מטופל עם פצע לחץ/שינוי סטטוס ועוד מאשפוז בבי"ח.

הזנה והאכלה
* יש להקפיד על מתן תוספי המזון ) אינשור ,אבקת חלבון ,והעשרות אחרות( במינון הנכון ,בהתאם לרשום
בקרדקס התרופות.

הפרשות
* בתוכנית למניעת עצירות חשוב לשתף את אנשי הצוות הרלוונטי להצלחה מירבית של התוכנית.
* יש לבנות תוכנית לשימור שליטה על סוגרים למטופלים הרלוונטיים .כיום נלקחים לשרותים רק מטופלים
שמסוגלים לבקש זאת.

תנועתיות ותנוחה
* יש להקפיד להתאים גובה השולחנות לכיסאות הגלגלים על מנת לשפר את היכולות התיפקודיות של המטופלים
בזמן תעסוקה ואכילה.
* יש לקיים דיון ראשוני של אנשי הצוות הרלוונטי ולתעד כל מקרה של החלטה על הגבלה פיזית.

עדכון מקצועי
* בתוכניות חת"ש יש לשתף את כל אנשי הצוות הרב מקצועי בנוכחות בהרצאות חברי הצוות האחרים.

טיפול בכאב
* יש לערוך אומדן כאב בתדירות המותאמת למצבם של מטופלים הסובלים מכאב.

מניעת זיהומים
* יש לסיים בדחיפות תיעוד חיסוני כל העובדים.

זכויות החולה
* יש להקפיד לשמור על פרטיות וצנעת המטופל.
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85%

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:
במוסד מטבח מבשל המנוהל על ידי מנהלת קבועה מזה כשבע וחצי שנים שהינה גם
טבחית .בנוסך יש טבחית קבועה.
במטבחון עובדת עובדת קבועה.

כוח אדם:
במוסד עובדות שתי דיאטניות .האחת בעלת וותק מקצועי של  13שנים ועובדת
במוסד  12שנים.
הדיאטנית השנייה התחלפה ונקלטה לפני כחמישה חודשים דיאטנית בעלת וותק
מקצועי של חמש שנים.
הדיאטנית הוותיקה עובדת את רוב שעות הדיאטנית במוסד ,חמש שעןת שבועיות.
הדיאטנית השנייה עובדת רק חמש שעות אחת לשבועיים.

החוזקים בעבודת התזונה:
כללי
* התפריט המוגש במוסד ביתי ומוגש תוך הכרות עם המטופלים והעדפותיהם.
* הדיאטניות עובדות בשיתוף עם צוות המטבח והצוות הרב מקצועי .כמו כן ,הן יוצרות קשרי עבודה גם בניהן.
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תאריך15.02.2016 :
סימוכין500038825 :

תחומים הטעונים תיקון ושיפור:
איכות ובטיחות המזון
* יש לתעד לאורך כל השנה את כל תהליכי הבטחת/אבטחת הגשת המזון )נספח  (500-1הנעשים במוסד .בנוסף,
יש להוסיף שקילות של פרטי המזון השונים הנבדקים וסיכומי תצפיות שנעשות.
* יש לתעד את תהליכי העבודה המתקיימים עם צוות מערך המזון.
* יש לחשב את האחוזים היחסיים של רכיבי התזונה)םחמימות ,שומנים ,חלבונים( מסך האנרגיה של התפריטים
שחושבו .יש לצרף את החישובים ואת התפריטים.
* למתכון הבסיסי של הדייסה המועשרת חסר מספר המנות שיש להכין ממנו למחלקה וחישוב כמויות נדרשות
לכמות הנצרכת.
* יש לקחת דוגמאות מזון לפני הגשת המזון למטופלים גם בסופי שבוע .מיום ויומיים לפני יום הבקרה נלקחה מנה
רק מקציצות עוף ולמעשה ממנת קציצות הודו ביום למחרת לא נשמרה דוגמת מזון.
* יש להכין רשימה למטבח כהנחיה לחלוקת פרטי המזון לארוחת בוקר וערב פר המטופלים במחלקה.

בדיקת התפריט השבועי  -רישום מול יישום
* לא נשמרו דוגמאות מזון מארוחת הבוקר ,צהרים והערב ביום שבת ,יום לפני הבקרה.
* יש לגוון את הממרחים בארוחות הבוקר והערב על פי הנדרש בנוהל " 5.03מערך מזון" נספח .8

גודלי מנה/גיוון
* יש לפרט בתפריט את סוג העוגה הניתנת בארוחת ארבע.
* אין גיוון בפירות המוגשים כקינוח בארוחות הצהרים בתפריטים של  15/11/15עד  21/11/15 21/11/15ובתפריט
של ה 1/11/15-ועד  .7/11/15למעשה בכל יום מוגשת אותה מנה במרקם רגיל וטחון.
* גודל מנת הפרי שהוגשה כקינוח בארוחת הצהרים ביום הבקרה הית-ה קטנה מהנדרש בנוהל "מערך מזון"
 5.0.3נספח . 5009
* מומלץ להחליף את מנת הכנפיים המוגשת במוסד בימי שישי בארוחת הצהרים עקב אי התאמתה לתפריט
המוסדי והבעייתיות שלה להגשת גודל מנה כנדרש למטופל ) 130גרם בשר או  180גרם עם עור ועצמות(.

רשומות מחלקתיות
* יש ליצור נוהל פנימי לשמירת דוגמאות מזון במוסד.
* טופס דו"ח מטופלים במצב תזונתי לא תקין נמצא חלקי .יש להוסיף ידנית את הנתונים החסרים מהפלט
הממוחשב.
* יש לעדכן טופס רישום מקבלי דיאטות מחלקתי.
* יש להקפיד על תיעוד מלא של תצפיות ארוחות הערב.
* על הדיאטניות ליזום או להיות מעורבות בתכניות הקשורות בתחום התזונה במחלקה .בתכנית למניעת עצירות יש
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לשכת בריאות מחוז תל-אביב

בית אבות נוה באבוב ) ( 237D1
האדמו'ר מבאבוב  2בת ים
תאריך הבקרה08.11.2015 :

תאריך15.02.2016 :
סימוכין500038825 :

לתעד בגיליון התזונה את העשרות הניתנות כטיפול וליצור רשימת מעקב מסודרת לאלה בתכנית.

התנהלות הטיפול התזונתי מטופל חדש  -תיעוד ברשומה התזונתית
* יש להקפיד על מילוי וחישוב יומני צריכת מזון למטופל חדש תוך חודש מקבלתו למחלקה.
* יש להקפיד על מתן מולטיויטמין יעודי לכל מטופל חדש הנכנס למחלקה.

התנהלות הטיפול התזונתי מטופל במצב תזונתי לא תקין  -תיעוד ומעקב
* על הדיאטנית להקפיד לפרט בכל תוכנית תזונה למטופל את ההרכב התזונתי של הדיאטה האישית תוך השוואתו
למומלץ עם פירוט הקריטריונים לקביעת ההרכב ממומלץ.
* יש לתעד מועדי מעקב מפורטים בגיליון התזונתי של המטופל.

יישום והלימה
* יש להקפיד על התאמה מלאה בין מינון העשרות המזון הניתנות בפועל ואלה הרשומות בגיליון התזונתי.

הערות לסיכום:
הנהלת המוסד מקדמת את תחום התזונה במוסד .חלק מהערות מבקרה קודמת תוקנו
ויושמו .על הדיאטניות להמשיך ולבנות את תחום התזונה ןלקדם אותו .צוות
העובדים הקבוע הן במערך המזון והן הצוות הרב מקצועי מאפשר עבודה משותפת
לטובת המטופלים במוסד.
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* פיזיותרפיה:
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סימוכין500038825 :

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 טיפוליציוד ואביזרי עזר לניידות
-

כוח אדם:
פיזיותרפיסט יחיד ,בעל נסיון ומסירות לתפקיד ,עובד ארבעה ימים רצופים בשבוע
)פעמיים בבוקר ופעמיים אחה"צ(  -סה"כ  20ש"ש נטו.

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

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

ארגון השרות
* קיים רישום מרוכז של הטיפולים הניתנים מידי יום.

אבחון פיזיקלי
* אבחון פיזיקלי ראשוני תוך  5ימים מקבלת המטופל  :מבוצע
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טיפול פרטני
* היקף המטופלים פרטנית במחלקה/ות הסיעודי/ות אופטימלי.

טיפול בקבוצה
* מדדים מובנים ומוגדרים לבחירת מטופלים בקבוצה  :קיימים
* מספר מטופלים בקבוצה  :אופטימאלי

מעקב פיזיקאלי ותיעוד הערכה תקופתית
* רישום המעקב מתבצע בתדירות הנדרשת.
* המעקב משקף את מצבו העדכני של המטופל.

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  -סדנת ישיבה יולי  + 2012גלגלי ידע אוקטובר 2015

הדרכה ,השתלמות ותקשורת בין צוותית
* השתתפות פיזיותרפיסט בישיבות צוות )רב תחומי(  :מתקיימת
* הנחיות לצוות המטפל ליישום תוצאות הטיפול )עפ"י תיעוד(  :קיימות
* נמצא תיעוד לקיומה של הדרכה מובנית לכל הצוות.
* הדרכת עובד חדש מתועדת ומאושרת בחתימתו על גבי טופס ייעודי.

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

ציוד טיפולי
* ציוד ע"פ הנדרש בנוהל כולל ציוד מתכלה  :קיים

ציוד ואביזרי עזר לניידות
* הונהג שימוש במנופים להעברת מטופלים.

תחומים הטעונים תיקון ושיפור:
כוח אדם
* יש לפרוס את ימי העבודה לאורך השבוע כפי שהוסבר במהלך הבקרה.
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ארגון השרות
* יש לקדם פרוייקטים מיוחדים לשיפור איכות השרות בפיזיותרפיה )ניהול מלאי וציוד( ובשיתוף פעולה עם מקצועות
נוספים ,כפי שהוסבר במהלך הבקרה.

אבחון פיזיקלי
* יש להקפיד על רישום מטרות תפקודיות ,ספציפיות ,מדידות וראליות בסיום האבחון ,ולעדכן אותן בכל הערכה
תקופתית בהתאם לשינוי שחל במצבו התפקודי של הדייר.

טיפול בקבוצה
* מומלץ לקיים את טיפולי הפיזיותרפיה בקבוצה בתוך חדר הפיזיותרפיה )ולא בחדר האוכל( ולמקד את מטרות
הקבוצה )כפי שדובר במהלך הבקרה(.

טכנולוגיה לישיבה וניידות
* מגוון כסאות גלגלים בהתאם לצרכי המטופלים  :נמצא ברובו  -עדיין אין TIS
* בהחלטה הראשונית על שימוש בהגבלת תנועה חסר דיון.
* מבנה וגובה השולחנות בחדר האוכל והתעסוקה אינו מאפשר תפקוד מיטבי לדיירים היושבים בכסאות גלגלים כפי
שהוסבר במהלך הבקרה  -הערה חוזרת מבקרות קודמות.

הדרכה ,השתלמות ותקשורת בין צוותית
* יש לאפשר לפיזיותרפיסט להמשיך ולצאת לימי עיון ,השתלמויות וקורסים בגריאטריה ,לרבות השלמת כל
החטיבות בקורס העל בסיסי.
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תאריך הבקרה08.11.2015 :
* ריפוי בעיסוק:

תאריך15.02.2016 :
סימוכין500038825 :

84%

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

כוח אדם:
מרפא בעיסוק חדש במחלקה ) 3חודשים( אך ותיק ומנוסה בתחום הגריאטריה.
הוא עובד  7שעות שבועיות ,יום שלישי אחה"צ וביום שישי בבקר.
מדריכת תעסוקה ותיקה ומנוסה עובדת  20שעות שבועיות בתעסוקה 5 ,ימים בשבוע
בשעות הבוקר.
מפעילים חיצוניים נותנים שירה בציבור )בעברית וברוסית( ,הפעלה באמצעות בעלי
חיים וקבלת שבת.

החוזקים בעבודת הריפוי בעיסוק:
הערכה בקבלת מטופל  -קבלת מטופל חדש ע"י מרפא/ה בעיסוק
* המרפא בעיסוק עשה הערכה מחודשת לכל הדיירים.

ישום תכנית הטיפול
* התערבות טיפולית מבוצעת במסגרת פרטנית.

הכרת מטופל חדש ע"י מדריכ/ת תעסוקה
עמוד  18מתוך 31
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 אבות נוה באבוב ) ( 237D1
האדמו'ר מבאבוב  2בת ים
תאריך הבקרה08.11.2015 :

תאריך15.02.2016 :
סימוכין500038825 :

* מדריכת התעסוקה ממלאה טופס היכרות לכל דייר חדש.

פעילות בתעסוקה
* התעסוקה במחלקה מגוונת ומתבצעת במסגרת קבוצתית ופרטנית.
* דיירים המתאימים לכך יכולים להשתלב בתעסוקה של הדיור המוגן.

תנאים פיזיים וסביבה
* ישנו חדר שמשמש את המרפא בעיסוק ומדריכת התעסוקה.
* הפעילות מתבצעת בחדר האוכל שהינו מרווח מואר ומאוורר.
* ישנו לוח התמצאות )דו לשוני( ולוח פעילות.

ציוד ואביזרים
* נרכשו משחקים חדשים לתעסוקה וישנה תוכנית הצטיידות שעתידה להתבצע בזמן הקרוב.

הדרכה ותקשורת
* המרפא/ה בעיסוק משתתפ/ת באופן קבוע בישיבות הצוות הרב מקצועי .עדות לכך קיימת ברישומים.
* פעם בחודש כנדרש ,מתקיימת ישיבת ריפוי בעיסוק ותעסוקה.
* המרפא בעיסוק עשה הדרכה בנושא אכילה לחלק מהמטפלים.

העשרה ונהלים
* כל חודש מתקיימת מסיבת ראש חודש .פרויקטים מיוחדים נוספים בשלבי תכנון.

תחומים הטעונים תיקון ושיפור:
כללי
* למרפא בעיסוק ולמדריכת התעסוקה אין שעות עבודה משותפות .חשוב מאד ליצור זמני חפיפה.

הערכה בקבלת מטופל  -קבלת מטופל חדש ע"י מרפא/ה בעיסוק
* הערכות התבצעו על טופס הערכה מקוצרת שאינה כוללת את כל המידע הנדרש .יש לתעד את ההערכה
הראשונית בטופס המלא.
* תוכניות הטיפול צריכות להיות מפורטות ולכלול תדירות ומשך הטיפול המתוכנן.

פעילות בתעסוקה
* התיעוד בתעסוקה מתבצע בטפסים שונים מהנידרש בנהלים.

עמוד  19מתוך 31
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 אבות נוה באבוב ) ( 237D1
האדמו'ר מבאבוב  2בת ים
תאריך הבקרה08.11.2015 :

תאריך15.02.2016 :
סימוכין500038825 :

תנאים פיזיים וסביבה
* חשוב לבחון את נושא הישיבה ליד שולחנות האוכל/תעסוקה כדי ליצר לדיירים תנאים לתיפקוד מיטבי.

ציוד ואביזרים
* יש להשלים רכישת ציוד ריפוי בעיסוק שחסר ,כולל ערכת אבחון.
* יש לקדם את ארגון ערכות הנושא.

העשרה ונהלים
* המרפא בעיסוק ומדריכת התעסוקה צריכים לצאת להשתלמויות וימי עיון.
* יש לבנות נהלים פנימיים המותאמים לאופי המיוחד של המוסד.
* בתכנון פרויקטים מיוחדים טובים ,כדאי לקדם את ביצוען.

הערות לסיכום:
מנהל השירות עובד במוסד כ 3חודשים ,הספיק לעשות הערכות חוזרות לכלל הדיירים
ולמפות את צרכיהם .יקח זמן מה להוציא לפועל את התוכניות ולהבנות מחדש את
השירות .השיפור בתחום כבר ניכר.
בתעסוקה נעשית עבודה יפה ,יש להתאים את התיעוד לנדרש על פי הנהלים.

עמוד  20מתוך 31
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 אבות נוה באבוב ) ( 237D1
האדמו'ר מבאבוב  2בת ים
תאריך הבקרה08.11.2015 :
* עבודה סוציאלית:

תאריך15.02.2016 :
סימוכין500038825 :

92%

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 מטופלניהול מידע ומעקב  -תיק אפוטרופסות
ניהול מידע ומעקב  -תיק ריכוז מתנדבים
שביעות רצון משפחות
שיתוף המשפחה בהחלטות
-

תיאור כללי:
הבית כולל מחלקה סיעודית אחת ומחלקה לעצמאים ותשושים .חדרי המטופלים נמצאו
נקיים ומסודרים .המטופלים נראים טוב ,לבושים בביגוד אישי ,נקי ,מסודר
ומותאם לעונה .השטחים הציבוריים כוללים חדר אוכל ,מרפסת צמודה לחדרי
המטופלים במחלקה וגינה בקומה כניסה ,מרוהטת לנוחות האורחים .ישנה הרשאה
לשימוש בכול המתקנים של המוסד )מעבר למחלקה הסיעודית(.

כוח אדם:
העו"ס בעל תואר ראשון בעבודה סוציאלית ,תור שני ומדעי החברה ודוקטורט
בפילוסופיה ,וותק מקצועי של  20שנים ,וותק במוסד כארבע שנים והכשרה
בגריאטריה .עובד  6ימים בשבוע 45 ,ש"ש 15 ,ש"ש )נטו( למחלקות הסיעודיות.
עמוד  21מתוך 31
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 אבות נוה באבוב ) ( 237D1
האדמו'ר מבאבוב  2בת ים
תאריך הבקרה08.11.2015 :

תאריך15.02.2016 :
סימוכין500038825 :

במקביל עובד במחלקות העצמאים והתשושים.

החוזקים בעבודת העבודה סוציאלית:
פעילות מקצועית של העובד הסוציאלי
* המטופל משתתף בפעילות חברתית תעסוקתית לפי רצונותיו ויכולותיו  :כן
* מעקב ביקורים אצל המטופל  :כן
* יש לציין לחיוב את הגישה במוסד וההתחשבות של העו"ס ברצונות של המטופלים לשלב אותם בפעילות תרבותית
של המחלקה של העצמאים\תשושים.

שביעות רצון המטופל
* שביעות רצון גבוהה מיחס הצוות ומתן מענה לצרכים ולרצונות האישיים.

פעילות העו"ס בתחום הקבוצתי והקהילתי
* העו"ס מקיים פעילות קבוצתית עם מטופלים  :כן  -מתקיימת פעם בשבועיים פעילות קבוצתית עם מטופלים
בנושאים כמו:
* סיפור מהחיים ,זיכרונות ,התמודדות ,קשר עם הצוות וקשר חברתי.
* מספר מטופלים מהמח' הסיעודית משתתפים באסיפת דיירים ,ויש נציגים של המחלקה המגויסים לוועדת
הדיירים.

פעילות העו"ס בתחום זקנים נפגעי התעמרות
* העו"ס פועל/ת להעלאת מודעות המטופלים ובני המשפחה  :כן  -קיימת הודעה במחלקה על הקמת וועדה
למניעת התעללות.
* העו"ס מקיים/ת פעילות להטמעה ולרענון הנהלים בקרב הצוות הרב מקצועי  :כן  -בוצעה הדרכה לצוות בנושא
מניעת התעללות בתאריכים  9.6.15ו.24.6.15
* תפקוד ראוי לציון של הועדה למניעת התעמרות.

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

הבטחת תנאים לעבודת העובד/ת הסוציאלי/ת
* סביבת העבודה של העו"ס )חדר,טלפון ,פקס ,מחשב ,ריהוט מתאים(  :כן  -ראוי לציין את חדר העבודה החדש
של העו"ס.

שביעות רצון משפחות
עמוד  22מתוך 31
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 אבות נוה באבוב ) ( 237D1
האדמו'ר מבאבוב  2בת ים
תאריך הבקרה08.11.2015 :

תאריך15.02.2016 :
סימוכין500038825 :

* משפחות מסרו שהמוסד תמיד נקי וישנה אוזן קשבת.

תחומים הטעונים תיקון ושיפור:
תצפית חדרים ושטחים ציבוריים
* מרחבים ציבוריים  -מיקום ,ניקיון ,מידת שימוש לנוחות המטופלים והמשפחות )ח.אוכל ,ח.יום ,פינות אירוח ,לובי,
שירותים למבקרים(  :שביעות רצון חלקית  -גובה השולחנות אינו נוח לשימוש המטופלים .
* נשמרת פרטיות בסביבת המטופל ובמהלך הטיפול האישי  :לא  -בתצפית במחלקה נמצא מידע רפואי תלוי על
הלוח באזור ציבורי .יש לשמור על פרטיות ולחסות את המידע.
* פרגודים אינם נמצאים בשימוש מקסימאלי.

פעילות העו"ס בתחום הקבוצתי והקהילתי
* העו"ס מקיים פעילות קבוצתית עם משפחות  :חלקי  -באוקטובר  2015התחילה לפעול קבוצת תמיכה לבני
משפחה פעם בשבועיים.

פעילות העו"ס בנושא "חוק זכויות החולה"
* פעילות העו"ס בנושא אפוטרופוס/יפוי כח כולל הערכת צרכים ,טיפול במינוי ומעקב  :חלקי  -יש לערוך הערכת
צרכים למנוי אפוטרופוס ,מומלץ לדון בנושא בישיבות הצוות הרב מקצועי.
* יש לקדם את הטיפול בנושא מנוי אפוטרופוס לאחר הערכת נזקקות.
* יש לפעול בנושא ייפוי כח לטיפול רפואי לפי סעיף  16לחוק זכויות החולה.

עבודת הצוות הרב מקצועי
* מתקיימות ישיבות צוות רב מקצועי בהתאם לנוהל )תדירות ,מעקב,נוכחות צוות(  :חלקי  -יש מקום לשפר את
הדיווח של עו"ס בישיבות הצוות הרב מקצועי.
* צריך להקפיד על עדכון מידע לצוות בנושאים כמו תהליכי מנוי אפוטרופוס.

ניהול מידע ומעקב  -תיק אפוטרופסות
* תיעוד לגבי תהליכי מינוי אפוטרופוס/מיופה כח  :תעוד חלקי  -יש להקפיד על תיעוד בנושא תהליכי מינוי
אפוטרופוס מול מטופלים ,משפחותיהם וגורמים חיצונים.

הערות לסיכום:
קיימת שיפור ניכר בפעילות המקצועית של השירות הסוציאלי .קיימת התייחסות
לרוב הליקויים של הבקרה הקודמת מתאריך  .22.12.14יש לציין לחיוב את
האווירה הנעימה והביתית במוסד.
עמוד  23מתוך 31
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 אבות נוה באבוב ) ( 237D1
האדמו'ר מבאבוב  2בת ים
תאריך הבקרה08.11.2015 :
* בריאות הסביבה:

תאריך15.02.2016 :
סימוכין500038825 :

87%

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:
כללי:
במוסד מחלקה סיעודית עם  38דיירים ו  94 -דיירים של בית האבות.
למוסד אין גנרטור חירום.
מטבח מבשל:
רמת הניקיון במטבח  -תקינה.
הכנת דגימות מזון של יום שבת מבצעים ביום שישי מיד עם תום הבישול ,סידור
פסול !
הארון לחומרי ניקוי נמצא בחדר המקלחת וההלבשת של הצוות  -סידור פסול.
המנדף במדור הבישול אינו נקי ,עם סימני שמן.
במדור שטיפת כלים ,הקירות תחת מדיח הכלים אינם נקיים.
עמוד  24מתוך 31
רח' הארבעה  ,12תל אביב  -יפו  61203ת.ד.
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המדף של עליו הוצב המיקרו עשוי מחומר סופג רטיבות ולא ניתן לניקוי.
המתקן לגליל ניילון נצמד עם קילופי צבע.
במדור הפשרת בשר :
הקירות עם קילופי צבע.
חסר פח לאיסוף אשפה.
חלונות של החדר נמצאים במפלס הקרקע ומאפשרים כניסת אבק ולכלוך מבחוץ.
במספר מקומות החרסינה שבורה.
במסדרון במרתף חסרים אריחי תיקרה אקוסטית.
מחלקת סיעודית:
רמת הניקיון הכללי בחדרים תקינה.
רמת הציוד האישי בחדרים תקינה.
מספר מיטות עם כתמי חלודה.
מטבחון חלוקה :
רמת הסדר והניקיון תקינה.
טמפרטורת המזון שנמדדה בזמן חלוקתו עמדה על ערכים תקינים.
חדר אחות :
בברז הכיור לא ניתן לפתוח מים חמים.
המכסה לפתח האוורור אינו נקי.
במספר חדרים נצפו קירות עם סדקים וקילופי צבע.
האוגרים לכביסה מלוכלכת עומדים במסדרון  ,סידור פסול !
טיפולי פדיקוריסטית מבצעים בחדר עם כיור אחד בלבד כאשר חסר כיור נמוך.
האוורור בחדר לקוי ,מיטת הטיפולים עם ציפוי קרוע ולא נקי.
חסר נוהל לניקוי וחיטוי כלים לגזירת ציפורניים ,לא הוצגה תעודת הסמכה
לפדיקוריסטית.
מערכות מי השתייה ומים חמים:
בדיגום ללגיונלה חסרה נקודת דיגום מדוד המים החמים.
טרם נמסרה סכימת המים החמים.
טרם הושלם שילוט ובידוד קווי המים החמים.
במוסד הותקנו אביזרים לוויסות טמפרטורת המים החמים .הטמפרטורה שנמדדה בחדר
אישפוז  601עמדה על  37מעלות ,לעומת  45כנדרש !
עמוד  25מתוך 31
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 אבות נוה באבוב ) ( 237D1
האדמו'ר מבאבוב  2בת ים
תאריך הבקרה08.11.2015 :

תאריך15.02.2016 :
סימוכין500038825 :

טיפול בכביסה:
תהליכי העבודה במכבסה תקינים.
חצרות
בחצרות מבצעים שדרוג לגינה ,טרם סיימו.
בחצר האחורית נמצאו גרוטאות/פסולת ) קרשי עץ וכו'(.
טיפול בפסולת:
פינוי אשפה רגילה מבוצע ע"י העירייה  3פעמים בשבוע  .הפינוי אינו מספק )
בבוקר נצפו פחי אשפה גולשים(.
במחסן לריכוז פסולת זיהומית נמצא ציוד ?!
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* רוקחות:
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89%

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  3שעות שבועיות

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

חדר שירותי רוקחות במוסד
* החדר ייעודי ומיקומו הולם  :כן
* בחדר פועל מזגן תקין ככל שנדרש  :כן

שירותי רוקחות מוסדיים  -בקרה רוקחית במוסד
* לקיחת פרופיל תרופתי של מאושפז חדש  :כן
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אחסון תרופות במחלקות אשפוז
* תא נפרד לכל תרופה/מטופל ושילוטו בהתאם לתכולה  :כן

אחסון תרופות בקרור במחלקות אשפוז
* מקרר ייעודי לתרופות המחלקה  :כן

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

תחומים הטעונים תיקון ושיפור:
פעילות הרוקח/ת במוסד
* שוב נמצא כי הרוקחת אינה עומדת במתכונת השעות עליה התחייבה

שירותי רוקחות מוסדיים  -בקרה רוקחית במוסד
* בבדיקה אקראית לאחת המטופלות חסרה אבחנה של פוליפרמסי .הרוקחת לא העירה על כך
* מספר מטופלים מקבלים בנזודיאזפינים ,מספר פעמים ביום ,לאבחנה של דמנציה .הרוקחת לא העירה על כך
* אחד המטופלים הסובל מדמנציה מקבל גם דקינט ,תרופה שאינה מומלצת בקשישים ואף מגבירה דמנציה.
הרוקחת לא העירה על כך

שירותי רוקחות מוסדיים  -ספרות מקצועית ומסמכים ישימים
* חסרות מספר הודעות  .RECALLנדרש להשלים
* הודעות ה RECALLאינן מנוהלות בהתאם להנחיותינו .יש לציין תאריך ושעת הקבלה ודרך הטיפול

אחסון תרופות במחלקות אשפוז
* במהלך כל החודש תועדות טמפרטורות זהות בכל יום ,הן במקרר והן בחדר .הדבר אינו סביר

מתן תרופות במחלקות אשפוז
* המכתש והעלי נמצאו לא נקיים
* נמצא כי כותשים כמה תרופות ביחד .יש לכתוש ולתת כל תרופה בנפרד

*
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נספח ג'
תקן מול מצבה  -כוח אדם מקצועי  -רפואה סיעוד ומקצועות הבריאות
ל 36 -מיטות ברישוי ול 38-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

0.60
6.41
4.64
1.77
12.57
0.45
0.55
7.70
0.55
8.25
3.30
4.00

0.10
0.98

21.92
18.08

-3.65
0.77
0.09
0.05
0.50
0.05
1.05
0.20
0.00

-67.36
6.60
25.35
10.00
6.94
10.00
14.58
6.45
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 38-מיטות בפועל

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

6
6

תקן כוח אדם
נדרש מינימלי
ברוטו

כוח אדם בפועל
ברוטו

פער

פער באחוזים

0.33

0.33

0.00

0.00

0.33
0.25
0.25
0.33
1.00
1.50
0.17
0.09
0.33

0.33
0.25
0.25
0.33
1.00
1.50
0.17
0.09
0.33

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

 6בישול עצמי  -מלא
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נספח ד '
רמת איכות הטיפול
 0.00:מתאריך 22.12.2014:
ניקוד אחרון לפי בקרה אחרונה
58.50
ניקוד מותאם אחרון לפי בקרה אחרונה :
שיוך לפרוגרמה חדשה על פי הצהרת המוסד :
זמן הרישוי טרם הבקרה הנוכחית  24:חודשים תאריך סיום הרשיון 01.12.2017 :
התאמת המחלקה לתשושי נפש לתנאי המכרז:לא רלוונטי
תאריך הבקרה 08.11.2015 :
התאמת המחלקה לתשושי נפש לתנאי המכרז לפי הבקרה הנוכחית  :לא רלוונטי

ניקוד

אמות מידה לרמת איכות הטיפול
סכום ציוני הבקרה

23.00

בריאות הסביבה

4.00

שיעור אחיות עם קורס על בסיסי בגריאטריה

0.00

שיעור אחיות עם תואר אקדמי

0.00

קורסים\עדכון ידע לצוות

4.00

חת"ש צוות בין  8-24שעות שנתיות

1.00

חת"ש צוות מעל  24שעות שנתיות

0.00

מומחיות רופא הבית

0.00

יועצים

8.00

נאמני נושא ועברו הכשרה כנדרש

3.00

הדרכה מרוכזת ב 2-תחומים לפחות

3.00

עיבוד נתונים בתחום  1לפחות

0.00

מנהל רפואי שהינו גריאטר

0.00

יש אישור למתן IV

0.00

רישום ע"פ נוהל IV

0.00

רישום ע"פ נוהל  + IVנוכחות אחות מוסמכת בכל משמרת

0.00

רשומה רפואית ממוחשבת לכל המקצועות

2.00

תקשורת רפואית ממוחשבת לכל המקצועות

2.00

סה"כ )ללא משך רישוי(

50.00
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