גירסה 00001:
תאריך ראשון הפצה לאינטרנט04.06.2015 :
תאריך אחרון הפצה לאינטרנט04.06.2015 :

דו"ח בקרה מיום 06.05.2015
במוסד :בית אבות מלון עדן נהריה
בישוב :נהריה ,מחוז צפון

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

לשכת בריאות מחוז צפון

תאריך01.06.2015 :

לכבוד
ד"ר ליבשיץ איזובלה
מנהל/ת רפואי/ת
בית אבות מלון עדן נהריה )קוד מוסד (237D9
ז'בוטינסקי 17
נהריה 22381

סימוכין500038568 :

ד"ר נכבד/ה,
הנדון :סיכום הבקרה ב"בית אבות מלון עדן נהריה" מיום 06.05.2015
מצ"ב דו"ח הבקרה שנערכה במוסדכם ,ביום .06.05.2015
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 פנטופל יבגניה
גריאטרית מחוזית  -מחוז צפון
העתקים:
פרופ' ארנון אפק ,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 יורם לוטן ,הממונה על הרישוי ,משרד הבריאות ,ירושלים.
ד"ר פנחס ברקמן ,מנהל המחלקה לשירותים מוסדיים ,אגף גריאטריה ,ירושלים.
ד"ר אירית לקסר ,מנהלת מח' לסטנדרטים ואכיפה ,אגף גריאטריה.
ד"ר מיכל כהן דר ,רופאה מחוזית ,לשכת בריאות צפון מחוז צפון.
ד"ר שיהאב שיהאב ,רופא נפתי ,לשכת בריאות נפתית לשכת בריאות עכו.
ד"ר דורית רובינשטיין ,אחראית ארצית על הסיעוד 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 צפון

דו"ח הבקרה
תאריך01.06.2015 :
בית אבות מלון עדן נהריה ) ( 237D9
ז'בוטינסקי  17נהריה
תאריך הבקרה06.05.2015 :

סימוכין500038568 :

.1

בתאריך  06.05.2015נערכה בקרה לפני חידוש רישוי ,בבי"ח הגריאטרי ,ע"י צוות מחוז צפון .הבקרה היתה
"בקרת פתע".

.2

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

.3

המנהל/ת הרפואי/ת  :ד"ר ליבשיץ איזובלה מ.ר.31313.

להלן הרכב הצוות ותחום בקרתו:
.4
גברת ד"ר פנטופל יבגניה ,גריאטרית מחוזית  -מחוז צפון.
* רפואה
* טיפול סיעודי

-

גברת מרשליק נטלי ,אחות מפקחת מחוז צפון.

* תזונה

-

גברת לבונסקי סיגלית ,מרכזת תחום בקרה.

* פיזיותרפיה

-

גברת ורדי שולי ,מרכזת תחום בקרה.

* ריפוי בעיסוק

-

גברת רונית לניאל ,מרכזת תחום בקרה אגף הגריאטריה.

* עבודה סוציאלית

-

גברת שאמא דועא ,מרכזת תחום בקרה.

* בריאות הסביבה

-

גברת מניס אורנה ,מרכזת תחום בקרה.

* רוקחות

-

גברת עולא סאדר-מזבר. ,

כללי:
לבי"ח רישיון ל 98 -מיטות מהן:
סה"כ מיטות במח' סיעודיות:

98
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תמהיל מאושפזים:
להלן תמהיל המאושפזים במחלקות הסיעודיות/תשושי נפש:
שם מחלקה
סיעודית א
סיעודית ב
סיעודית ג
סה"כ

מס'
מס'
שם
מחלקה מיטות מאושפזים
בפועל
במוסד ברישוי
34
36
32
30
30
32
96
98

מס'
סיעודיים
34
32
30
96

מס'
תשושי
נפש

0

מס'
סיעודי
מורכב

0

בבי"ח
מס'
מס'
שיקומים תשושים כללי

0

סה"כ שהו במחלקות  96מאושפזים בפועל.
להלן תמהיל המאושפזים לפי הגורמים המממנים הבאים:
 66מטופלים במימון משרד הבריאות.
 30מטופלים במימון פרטי.
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מכרז הקודים:
המוסד הצטרף ל"-מכרז הקודים".

פרוגרמה:
המוסד בנוי על פי הפרוגרמה החדשה .

אישור כיבוי אש:
אישור כיבוי אש בתוקף עד תאריך.15.04.2016 :

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

הערכת הבקרה לפי תחומים
)(6
טוב מאוד
94-100
רפואה

)(5
כ.טוב מאוד
87-93
X

)(4
טוב
80-86

סיעוד

X

תזונה

X
X

פיזיותרפיה

X

ריפוי בעיסוק
X

עבודה סוציאלית
בריאות הסביבה
רוקחות

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

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

* רפואה87% :
הבקרה בתחום הרפואה כללה את הנושאים הבאים:
כללי
כוח אדם
עבודת המנהל הרפואי
קשר עם משפחות
רופא בית
איכות הרשומה בקבלה הרפואית של המטופל
מעקב רפואי שוטף
הוראות רפואיות והוראות למתן תרופות
בדיקות מעבדה
בדיקה תקופתית אחת ל  3 -חודשים
פעילות צוות רב מקצועי במחלקה
דו"ח אירוע חריג
תיקי מטופלים שעזבו את המחלקה )כולל פטירות(
רפואה מונעת ורפואה פליאטיבית
-

תיאור כללי:
מדובר במוסד משולב עם מח' אחת לתשושים ושלוש מחלקות סיעודיות .מחלקה
סיעודית א ברישוי ל 36 -מיטות ,בפועל  34 -מאושפזים ,סיעודית ב ברישוי ל-
 30מיטות ,בפועל  32 -מטופלים ,סיעודית ג ברישוי ל ,32 -בפועל .30 -
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כוח אדם:
מנהלת רפואית הינה גם רופאת הבית ,רופאה ותיקה ומנוסה בתחום גריאטריה.
מנהלת רפואית עובדת במוסד כשש שנים 44 ,שעות בשבוע .יועצת גריאטרית עובדת
במוסד שלוש פעמים בחודש לארבע שעות בכל ביקור .קלינאית תקשורת עובדת במוסד
 12שעות בשבוע.

החוזקים בעבודת הרפואה:
כללי
* במוסד קיימים נוהלים פנימיים,כולל נוהל מניעת זיהומים .צוות המוסד מקפיד על יישום הנהלים.

עבודת המנהל הרפואי
* מנהלת רפואית מעורבת בכל עשיה במוסד.
* מנהלת רפואית דואגת לעדכון ידע מקצועי .יוצאת באופן קבוע לקורסים בתחום גריאטריה .השנה התחילה
ללמוד בקורס גריאטרי ,שוהם.
* כל בוקר מנהלת רפואית נוהגת לבצע סיבוב בכל המחלקות על מנת לקבל דיווחים על מצב המטופלים.
* בנוסף ,מנהלת רפואית מבקרת במוסד בשעות בוקר בשבתות וחגים.
* מורגשת מעורבות יועצת גריאטרית בטיפול בדיירים.

קשר עם משפחות
* מנהלת רפואית מקפידה על מפגשים עם משפחות מטופלים ומתעדת אותם.

מעקב רפואי שוטף
* קיימת התייחסות לריבוי תרופות .מטופלים עם ריבוי תרופות מופנים לייעוץ גריאטרי.

רפואה מונעת ורפואה פליאטיבית
* קיים נוהל בנוגע לטיפול פליאטיבי.

תחומים הטעונים תיקון ושיפור:
כללי
* על הנהלת המוסד לדאוג ולהבטיח תנאים פיזים ראויים למנהלת רפואית.
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* למרות שמוסד רכש תוכנה פראדיגמה לפני כשנתיים עדיין אין שימוש בה.

הוראות רפואיות והוראות למתן תרופות
* יש להקפיד לנמק מתן תרופות במעקב רפואי שוטף.

פעילות צוות רב מקצועי במחלקה
* מומלץ לקיים ישיבות מקצועיות משותפות בין מנהלת רפואית ,צוות סיעודי לבין רוקחת.
* יש להקפיד על תדירות ישיבות צוות רב מקצועי.
* בישיבות צוות רב מקצועי יש לקיים דיון מקיף על כל בעיה בנפרד תוך דגש לבעיות גריאטריות.
* יש לשפר תקשורת מקצועית בין אנשי הצוות .מומלץ לבנות מנגנון תקשורת ממוחשב.
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80%

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:
בבית הסיעודי רישיון ל 3-מחלקות סיעודיות .בבקרת פתע שנערכה בשעות הבוקר,
כל המטופלים היו מחוץ למיטותיהם ,לבושים בבגדים נקיים ובהתאם לעונה.
במחלקות סיעודיות מאושפזים  4מטופלים עם פצעי לחץ בדרגות שונות 5 ,מטופלים
מקבלים הזנה באמצעות ,PEG
 2מטופלים עם אמצעי הגבלה שונים 2 ,מטופלים עם חיידקים עמידיים.

כוח אדם:
כח אדם עונה לדרישות המכרז.
יש לציין שבמחלקה סיעודית א' האחות האחראית יצאה לחופשת לידה והאחות
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הראשית מחליפה אותה בתפקיד בפועל.

החוזקים בעבודת הטיפול סיעודי:
כוח אדם
* קיים צוות יציב ותחלופת הצוות נמוכה.

עדכון מקצועי
* הוקמו ועדות מקצועיות בנושאים שונים.
* מתקיימת פעילות חת"ש בהיקף רחב.
* אחיות אחראיות מחלקה סיימו קורס לנאמני נושא בתחום מניעת זיהומים וטיפול פלאטיבי.
* ההנהלה התחילה לאפשר לאנשי הצוות הסיעודי יציאה להשתלמויות מחוץ למוסד.

מניעת זיהומים
* קיים נוהל למניעת זיהומים.

זכויות החולה
* מתקיימת פעילות חברתית מחוץ למוסד אשר תורמת לשיפור איכות חיי המטופלים.

תחומים הטעונים תיקון ושיפור:
כוח אדם
* יש להמשיך בקליטת אחיות מוסמכות.

אומדן סיעודי ורישום אנמנזה
* בקבלת אומדן פה ואומדן התנהגות חשוב להשתמש במקרא.

תכנית טיפול בקבלה לאשפוז
* יש להקפיד על בניית תכנית טיפול ראשונית תוך  72שעות מיום הקבלה למוסד.
* בתוכנית הטיפול יש להתייחס להיבטים הקשורים לבעיות התנהגות ותקשורת בחולים הרלוונטים

תרופות
* בחלק מהמחלקות נמצא מחסור בתרופות ,יש לטפל בנושא הנ"ל בשיתוף עם רופא הבית הסיעודי ורוקח.
* חשוב להקפיד על כללי בטיחות ,במחלקה סיעודית ב' בפח זבל נמצא מזרק ואמטולה זכוכית שבורה ,דבר שעלול
לסכן את העובדים.
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הבטחת הסביבה
* רישום המסקנות בדוחות אירוע חריג הוא חלקי ואינו מספק.
* יש להקפיד על מילוי כל הפרטים הנדרשים בדו"ח אירוע חריג כולל שעת הודעה לרופא ולמשפחה.

תקשורת
* יש להקפיד שישיבות צוות רב מקצועי תתקיימנה כנדרש על פי הנוהל.
* יש להקפיד על שיתוף כל אנשי הצוות בישיבות צוות רב מקצועי.
* יש להקפיד ולעקוב אחרי יישום החלטות העולות בישיבות צוות רב מקצועי.
* ברישומים אין תיעוד מספק לדיון הרב מקצועי שנערך במהלך ישיבות צוות רב מקצועי.

הזנה והאכלה
* יש להגדיל את טווחי הזמן בין הארוחות השונות במהלך היום.
* יש להדריך את המטפלים על האכלה נאותה ,תוך שמירה על כבוד המטופל.
* בתצפית בארוחת צהריים במחלקה סיעודית ג' ,ל 2-מטופלים במחלקה נשארו צלחות מלאות של אוכל,המטפלים
שהאכילו את החולים לא דווחו לאחות אחראית על כך.

הפרשות
* יש להמשיך לפתח תוכנית מערכתית למניעת עצירות תוך שימוש באמצעים נוספים ,מעבר למתן טיפול תרופתי.

שמירת שלמות העור
* יש לבנות תכנית למניעת התפתחות פצעי לחץ.

תנועתיות ותנוחה
* בישיבות צוות רב מקצועיות חשוב להתייחס להגבלות פיזיות של המטופלים.

עדכון מקצועי
* יש להעלות את מודעות הצוות לנושא כאב.
* יש להמשיך לאפשר השתתפות אנשי צוות בימי עיון והשתלמויות מקצועיות בגריאטריה ,גם מחוץ למוסד.

מניעת זיהומים
* יש לצייד את חדר הבידוד לפי הנהלים.

זכויות החולה
* יש להקפיד לשמור על פרטיות וצנעת המטופל.
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* יש להעלות את מודעות הצוות בנושא שמירה על זכויות החולה במוסד.
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81%

הבקרה בתחום התזונה כללה את הנושאים הבאים:
כללי
כח אדם
 איכות ובטיחות המזוןבדיקתהתפריט השבועי  -רישום מול יישום
 גודלי מנה/גיוון רשומות מחלקתיות הגשת ארוחות צהריים  -תצפית התנהלות הטיפול התזונתי למטופלחדש  -תיעוד ברשומה התזונתיתהטיפול התזונתי למטופל במצבתזונתי לא תקין  -תיעוד ומעקב
התנהלות
 -יישום והלימה

תיאור כללי:
קיים מטבח מרכזי שבו מבשלים את כל הארוחות של בית החולים.
טחינת המזון לאוכלי מרקם טחון נעשית במטבחי הקצה של המחלקות.

כוח אדם:
הדיאטנית הראשית עובדת  16ש"ש בדר"כ בימי ד' וה'.
ודיאטנית מחלקה עובדת  7ש"ש בימי א' .

החוזקים בעבודת התזונה:
כללי
* הדיאטנית הראשית מקדמת את שרות התזונה בבית החולים הגריאטרי.
* ראוי לציין לטובה שדיאטנית המחלקה השתתפה בקורס יעודי לדיאטניות על הערכת בריאות הפה.

תחומים הטעונים תיקון ושיפור:
כללי
* מומלץ שדיאטנית המחלקה תשתתף בקורס תזונה בגריאטריה.
* יש ליצור אחידות בטיפול התזונתי בין המחלקות השונות.

איכות ובטיחות המזון
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* לבנות בשיתוף אחראי המטבח אסופת מתכונים כך שהכנת המזון תעשה ע"פ הכמויות המצויינות במתכונים.
* הפער בין ארוחת ערב לארוחת בוקר שלמחרת גדול יש לצמצמו.

בדיקת התפריט השבועי  -רישום מול יישום
* לשמור דוגמיות מזון למשך  72שעות של כל הארוחות ובכל המרקמים.
* אין לתת פרי משומר יותר משלוש פעמים בשבוע.
* לאוכלי מרקם טחון יש לטחון את אותו הפרי )במידת האפשר( שניתן לאוכלי מרקם רגיל.

גודלי מנה/גיוון
* להקפיד לתת מנה עשירה בחלבון בימי שישי בצהריים.

רשומות מחלקתיות
* לתעד תצפית על ארוחת ערב לפחות אחת לרבעון.
* לרווחת הדיירים ובני משפחותיהם יש לתלות תפריט שבועי מעודכן בכל המחלקות.
* לקיים ולתעד בגיליון התזונה ישיבות צוות רב מקצועיות רלוונטיות לתחום.
* לבצע פעילויות רב מקצועיות לקידום איכות הטיפול.

הגשת ארוחות צהריים  -תצפית
* לדאוג למנות רזרבה בהתאם לנוהל  5.0.3סעיף .4.3.2
* להדריך את הצוות בנושא האכלה ואכילה במצבים שונים.
* מומלץ לתכנן עבור הצוות המטפל בשיתוף הצוות הסיעודי תהליך מובנה לפעולה במצבים בהם מטופל מסרב
לאכול.

התנהלות הטיפול התזונתי מטופל במצב תזונתי לא תקין  -תיעוד ומעקב
* להקפיד על ביצוע מעקב תזונתי בתדירות המתבקשת.
* לשמור על רציפות בטיפול התזונתי.

הערות לסיכום:
ניכרים המאמצים הרבים ששרות התזונה עושה במטרה לשפר את איכות הטיפול
התזונתי אך ,נדרשת עדיין עבודה רבה בהטמעת תהליכי עבודה בקרב צוות מערך
המזון והמטפלים בשיתוף הצוות הסיעודי ולשם כך ,יש צורך בקביעת תכניות עבודה
בין הצוותים השונים ובתמיכת ההנהלה.
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87%

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

תיאור כללי:
מוסד עם  3מחלקות סיעודיות המונות  98דיירים ביום הבקרה ,בכל קומה מחלקה.
חדר הפיזיותרפיה ממוקם בקומת הכניסה.
נערכה בקרה מתוכננת לצורך רישוי ,בהשתתפות של שני הפיזיותרפיסטים במוסד.

כוח אדם:
שני פיזיותרפיסטים עובדים במקום .לשניהם וותק מקצועי של  7שנים.
הפיזיותרפיסטית עובדת שש שנים במוסד .מגיעה  4ימים בשבוע ,עובדת סה"כ 38
שעות שבועיות.
פיזיותרפיסט נוסף ,החל לעבוד לפני שנתיים במוסד ,עובד  18שעות שבועיות.
נפגשים ועובדים יחד בימי ראשון.
הפיזיותרפיסטית בשלהי ההריון ולפני יציאה לחופשת לידה -על המוסד להתארגן
למציאת מחליף והשלמת השעות.

החוזקים בעבודת הפיזיותרפיה:
ארגון השרות
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* השרות ניתן בכל מחלקות בית החולים.
* פריסת השרות השבועית יעילה.
* קיימת תוכנית עבודה ידועה לכולם.
* קיים רישום מרוכז של הטיפולים הניתנים מידי יום.

אבחון פיזיקלי
* האבחון הפיזיקלי ברשומת המטופל מלא ומפורט כנדרש.

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

טיפול בקבוצה
* מספר המטופלים הסעודיים בקבוצה ,אופטימאלי.
* סווג המטופלים בקבוצה נקבע ע"פ מדדים מובנים ומוגדרים.

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

טכנולוגיה לישיבה וניידות
* נעשה שימוש מזערי באמצעים להגבלת תנועת המטופלים בכסאות גלגלים.
* מרבית הדיירים יושבים ישיבה נוחה ובטיחותית .הוחלפו כסאות גלגלים לא תקינים.
* נרכשו מספר כריות ישיבה איכותיות שהותאמו לדיירים על פי צורך.

הדרכה ,השתלמות ותקשורת בין צוותית
* מתקיימת הדרכה פרטנית לעובד חדש.
* נמצא תיעוד לקיומה של הדרכה מובנית לכל הצוות.

תחומים הטעונים תיקון ושיפור:
ארגון השרות
* לעודד השתתפות בהשתלמויות וימי עיון רלוונטים.
* על הפיזיותרפיסטית ,אחראית השרות -להשלים הכשרה על בסיסית בגריאטריה ,כנדרש בנוהל.

טיפול פרטני
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* להתאים את הטיפול הפרטני לכל דייר ולמצות יכולת מקסימלית שלו.

טיפול בקבוצה
* מומלץ להוסיף תוכנית לפעילות גופנית של הדיירים מעבר לשעות התקן ,ע"י מורה לחנ"ג או פיזיותרפיסט.

טכנולוגיה לישיבה וניידות
* לשפר התאמה של סוג כסא הגלגלים ,רגליות הכסא ומשענות ראש  -לבטיחות המטופלים ונוחיותם.

תנאים פיזיים
* חדר הפיזיותרפיה קטן וצפוף .החדר בשימוש חלקי בלבד .החדר מרוחק ממחלקות ב' וג' ויש לשקול תוספת של
כח עזר לטובת ניוד המטופלים לחדר הפיזיותרפיה.

ציוד טיפולי
* להשלים רכישת ציוד טיפולי על פי דרישות הנוהל.
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77%

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

כוח אדם:
מרפאה בעיסוק אחת ,בעלת שנות וותק רבות במקצוע ובמוסד ,עובדת  3ימים בשבוע
ויום נוסף אחת לשבועיים ,סה"כ  17.5ש"ש.
 3מדריכות תעסוקה .שתיים ותיקות בתחום ובמוסד והשלישית בעלת ניסיון בתחום,
מועסקת במוסד מזה כחצי שנה .שלושת המדריכות עובדות  5-6ימים בשבוע בשעות
הבוקר ואחת מהן עובדת בנוסף יומיים בשבוע בשעות אחה"צ .סה"כ בתעסוקה 65
ש"ש.

החוזקים בעבודת הריפוי בעיסוק:
הערכה בקבלת מטופל  -קבלת מטופל חדש ע"י מרפא/ה בעיסוק
* קיימות הערכות לכלל המטופלים .ההערכות כוללות את כל התחומים הדרושים ,מתועדים באופן ידני .לא קיימת
רשומה ממוחשבת.
* קיימות תוכניות טיפול )ישיר ו/או עקיף בהתאם לצורך( לכלל המטופלים .התוכניות תואמות את ממצאי ההערכה.

ישום תכנית הטיפול
* מתקיימת קבוצה טיפולית רוחבית לדוברי ספרדית ,אחת לשבוע .בנוסף מתקיימות קבוצות טיפוליות בכל אחת
מהמחלקות אחת לחודש בשיתוף עם מדריכות התעסוקה.
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* טיפולים עקיפים מתבצעים ע"י הדרכת והנחיית מדריכות התעסוקה להפעלה והתייחסות התואמת את צרכי
המטופלים ואת יכולותיהם.

הכרת מטופל חדש ע"י מדריכ/ת תעסוקה
* מדריכת התעסוקה מקיימת הליך היכרות עם כל המטופלים .קיים תיעוד כנדרש הכולל פרטים אישיים ,תחומי
עניין והתרשמות כללית.

פעילות בתעסוקה
* קיימת הפעלה מידי בוקר בשלושת המחלקות .הפעלה רוחבית )בה משתתפים מספר מטופלים מכלל המחלקות(
מתקיימת יומיים בשבוע בשעות אחה"צ ובימי שישי.
* ההפעלות מתקיימות באופן פרטני וקבוצתי וכוללות גם קבוצות נושא המתבצעות באמצעות טכניקות הפעלה
שונות לאורך השבוע.

תנאים פיזיים וסביבה
* התעסוקה מתקיימת בחדרי האוכל שהינם מוארים ,מרווחים ,מאובזרים ומתאימים לצורך הפעלה.
* במקומות ההפעלה קיימים לוחות התמצאות ,לוחות פעילות ,שעון ,וקישוט סביבתי ואקטואלי הכולל תצוגה של
עבודות המטופלים.
* קיימת אווירה נעימה וביתית בחדרי המטופלים.

ציוד ואביזרים
* קיים ציוד מותאם ומגוון להפעלה פרטנית בתעסוקה.
* קיימים משחקים ואמצעי הפעלה מגוונים להפעלה קבוצתית בתעסוקה.

העשרה ונהלים
* במהלך שנת  2014התקיים פרוייקט "להרגיש בבית" שמטרתו יצירת אווירה ביתית בחדרי המטופלים .לדברי
המרפאה בעיסוק נמשך פרוייקט "לתת " ,אך התיעוד האחרון שנמצא לכך הינו מאוקטובר .2014
* פרוייקטים בתחום הפנאי :אחת לשבוע מתקיימת הפעלה באמצעות חיות מחמד .חגיגית ימי הולדת מתקיימים
אחת לחודש בכל מחלקה.

תחומים הטעונים תיקון ושיפור:
הערכת מעקב בקבלת מטופל
* הערכות מעקב קיימות רק לחלק מהמטופלים .ההערכות שמתקיימות נערכות בתדירות נמוכה מהנדרש.
* יש לקיים הערכות מעקב לכלל המטופלים .את ההערכות יש לבצע בתדירות הנדרשת על פי הנהלים.
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* עידכון מטרות ותוכניות הטיפול נעשה רק לחלק מהמטופלים ולא בוצע בתדירות הנדרשת .יש לעדכן את מטרות
ותוכניות הטיפול לכלל המטופלים בהתאם לנהלים.

ישום תכנית הטיפול
* ביום הבקרה נמצאו מספר מטופלים הזקוקים לסדים אשר לא הותאמו להם הסדים הדרושים .יש להתאים סדים
לכל המטופלים הזקוקים לכך .לאחר שיותאמו הסדים יש לבצע מעקב סדים כנדרש ולקיים הדרכות צוות בנושא.

פעילות בתעסוקה
* ביום הבקרה בשעה  9:30בבוקר ,המטופלים בשתיים מהמחלקות נמצאו יושבים ללא מעש .יש להתחיל את
הפעילות במחלקות לכל המאוחר בשעה  9.00בבוקר .במקרה שמדריכה חסרה יש לדאוג לפעילות חלופית לפחות
בחלק משעות הבוקר.

תנאים פיזיים וסביבה
* חדר הריפוי בעיסוק משותף גם למדריכת התעסוקה ומשמש גם לאחסון ציוד רב .יש צורך בחדר ריפוי בעיסוק
נפרד ,מרווח ומאובזר ,בו ניתן יהיה לקיים את ההתערבות בתנאים נאותים.

ציוד ואביזרים
* הציוד הקיים לצורך ביצוע ההתערבות בריפוי בעיסוק בסיסי בלבד ואיננו מאפשר לקיים טיפולים באמצעים מגוונים
ועדכניים .יש להמשיך ולרכוש מגוון אמצעי טיפול שיאפשרו את קיום ההתערבות באופן מקצועי ועדכני .על הציוד
לכלול גם אמצעים טכנולוגיים.

הדרכה ותקשורת
* לא קיים תיעוד רציף של ישיבות צוות ריפוי בעיסוק ותעסוקה וכן לא קיים תיעוד רציף של ההדרכות הפרטניות
המתקיימות .על המרפאה בעיסוק לתעד באופן רציף ,בהתאם לנהלים ,את הישיבות וההדרכות אשר מתבצעות על
ידה בתוך השירות.
* בבדיקה שנערכה ביום הבקרה לא נימצא כל תיעוד לישיבות צוות רב מקצועי )נבדק גם קלסר העובדת
הסוציאלית( שאמורות היו להערך לחלק מהמטופלים .בנוסף נימצאו מטופלים שישיבות צוות אחרונות שהתקיימו
בעניינם היו משנת .2013
* יש לדון בכל מטופל ,במסגרת ישיבת צוות רב מקצועי ,פעמיים בשנה לפחות ולתעד זאת כנדרש בנהלים.

הערות לסיכום:
מרבית ההערות הינן הערות חוזרות מבקרה קודמת.
חובה ליישם את כל הנדרש בהקדם על מנת לשפר ולקדם את טיב ואיכות ההתערבות.
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81%

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

תיאור כללי:
בקרת פתע בצוות מלא ,לחידוש רישוי.
במוסד שלוש מחלקות ,מאושפזים בפועל  96דיירים ,רישוי ל  98מיטות.

כוח אדם:
עו"ס יחידה במוסד.
נמצאת כל יום ,יומיים בשבוע עובדת עד שעה .17:30
פעם בחודש מגיעה ביום שישי.
היקף משרה  39שעות שבועיות ) משרה מלאה (

החוזקים בעבודת העבודה סוציאלית:
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תצפית חדרים ושטחים ציבוריים
* הקפדה על זמינות ונגישות מידע )תפריט ,לוח פעילויות מגילת זכויות המטופל(.

פעילות העו"ס בתחום הקבוצתי והקהילתי
* מקיימת פעילות קבוצתית קבועה ורצופה עם מטופלים ,בני משפחה או חברי צוות.
* מפתחת יוזמה ייחודית בתחום פעילות קהילתית.
* שותפה ומעורבת בפעילות התרבותית  -חברתית.
* מתקיימת בתדירות קבועה פעם בשבוע.

פעילות העו"ס בנושא "חוק זכויות החולה"
* יוזמת עפ"י צורך הערכה ודיון במינוי אפוטרופוס ,מטפלת בנושא על כל היבטיו.
* מקיימת מעקב אחר ביקורי משפחות ומתערבת עפ"י הצורך.
* העו"ס מעבירה הדרכה פעמיים בשנה לצוות המטפל ומתייחסת לזכויות הדייר.

פעילות העו"ס בתחום זקנים נפגעי התעמרות
* תפקוד ראוי לציון של הועדה למניעת התעמרות.
* מתקיימת בהתאם לנוהל ,יש תוכנית עבודה והנושא מטופל בצורה ראויה לציון.

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

הבטחת תנאים לעבודת העובד/ת הסוציאלי/ת
* מתקיימים תנאים סביבתיים המאפשרים עבודה נאותה.
* הנהלים זמינים ומוכרים.
* העו"ס משתתפת בימי עיון והשתלמויות.

ניהול מידע ומעקב  -תיק ריכוז מתנדבים
* יוזמת ומבצעת פרויקטים מיוחדים

תחומים הטעונים תיקון ושיפור:
קבלת מטופל והסתגלות
* תיעוד חלקי
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פעילות העו"ס בתחום הקבוצתי והקהילתי
* העדר פעילות התנדבותית/פעילות חלקית.

עבודת הצוות הרב מקצועי
* מתקיים יישום לקוי/חלקי של נוהל ישיבת צוות רב מקצועי.
* לא מתקיים דיון כוללני ומקיף בישיבות הצוות הרב מקצועי/מתקיים דיון המתמקד בדיווח בלבד.
* טעון שיפור
* תדירות הישיבות אינה בהתאם לנוהל ,באחד התיקים שנבדקו לא היה דיון במשך שנתיים .אין דיון ומעקב לגבי
החלטות קודמות

ניהול מידע ומעקב  -רשומת מטופל
* תיעוד לקוי/חלקי של ההתערבות המקצועית בתחומים השונים.
* חסר תיעוד ורישום שוטף

ניהול מידע ומעקב  -תיק ריכוז מתנדבים
* יש לנסות ולפתח את הנושא ,כיום יש מתנדבת אחת במוסד.

שיתוף המשפחה בהחלטות
* שיתוף המשפחות ועבודה עם המשפחות טעון שיפור
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הבקרה בתחום הבריאות הסביבה כללה את הנושאים הבאים:
כללי
כוח אדם
 מערכות אספקת מים קרים וחמים מערכות סילוק שפכים איסוף פסולת ופינויה בטיחות ומפגעי בטיחות מערכות קירור וחימום אויר נקיון ותחזוקת תשתית,חדרי אשפוז ושטחי המחלקה ומתקניה מתקנים לצוות מכבסה וכביסההדברה
 חדרי טיפוליםלמקצועות הבריאות/פיזיותרפיההכנה 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:
 96דיירים .בקרת פתע במסגרת חידוש רישוי.
מערכת מים חמים מסוחררת .קיים אוגר עם נחשון .המערכת מבוססת על סולר .ע"פ
איש האחזקה ,נוספה מערכת "סולרית" המהווה תמיכה למערכת וחיסכון
באנרגיה)הוכנסו מחליפי חום(.
במוסד מערכת מתזים ומז"ח על גבי קו המים המזין אותם .הכביסה מתבצעת במוסד.
במוסד מטבח מבשל ומטבחי קצה בכל מחלקה.

החוזקים בעבודת הבריאות הסביבה:
מערכות אספקת מים קרים וחמים  -אספקת מיי שתיה
* תקינות הבדיקות של המים  :תקין/מאושר ע"י מב"ר
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מערכות אספקת מים קרים וחמים  -מים חמים ומקלחות
* טמפרטורת מים במערכת אספקת מים חמים )עד הברזים( .נדרש  60 - 55מעלות צלסיוס .יעילות סחרור מים
חמים  :תקין ולפי ההנחיות

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

מערכות אספקת מים קרים וחמים  -הגנת רשת מי שתיה
* התיעוד על אביזרי הגנת רשת מים מעודכן לכל שנה  :מעודכן

מערכות סילוק שפכים
* מתקני טיפול שפכים ,כולל מפרידי שומן פעילים והשומן מפונה לאתר מאושר ונמנעת הזרמת מזהמים למערכת
סילוק שפכים  :יש מפרידים ופינוי תקין
* תחנות שאיבת שפכים כולל משאבה רזרבית וחיבור לגנרטור חירום  :תחנות קיימות ותקינות  -ע"פ סעדה עלי,
איש אחזקה ,קיים.

תשתית ,חדרי האשפוז ,תחזוקת מחלקה ורווחת המטופל  -ניקיון ותחזוקה שוטפת
* תחזוקה )נראית( של המבנים  :נראית תקינה במלואה
* גינון וטיפוח חצר קדמית ואחורית ופינות ישיבה  :תקין ומטופח

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

תחזוקת המחלקות  -חדרי כלים וכביסה
* טיפול מחלקתי בכביסה  :תקין במלואו

מטבחון עזר  -מטבח חלוקה
* נקיון ושלמות סביבת העבודה ומשטחי עבודה  :תקין במלואו

חדר אוכל מטופלים וחלוקת מזון
* מצב אסטטיקה ,צפיפות ותקינות חדר האוכל וציודו  :מרווח תקין ואסטטי

הכנת המזון ובישול  -קבלת מזון במוסד ומחסן מזון
* תקינות המצב הפיזי של מחסן/י המזון .יובש ואוורור : .תקין
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הכנת המזון ובישול  -עמדות העבודה ומדורים במטבח
* חלוקה ברורה של מדורי העבודה  :קיימת ותקינה
* מצב תברואי במדור  :תקין
* ירקות נשטפים בחמרי חיטוי  :תקין

תחומים הטעונים תיקון ושיפור:
איסוף פסולת ופינויה
* איסוף פסולת זיהומית כנדרש  :לא מתבצע כנדרש  -נימצא מזרק+אמפולה בחדר אחות ,בפח רגיל ,בניגוד
להנחיות ,תוך סיכון המשתמש וכל המטפלים באשפה!

תשתית ,חדרי האשפוז ,תחזוקת מחלקה ורווחת המטופל  -ניקיון ותחזוקה שוטפת
* ניקיון כללי במחלקות והיעדר ריחות  :תקין בחלקו  -עם הגעתנו לבקרת הפתע ,ריצפת החדרים לא נימצאה נקיה.

חדרי האשפוז  -רווחה/צפיפות ,תנאי מגורים
* מצב שירותים ומקלחות  :מותאם ותקין חלקית  -חלק ממתקני שרותים ימצאו מוכתמים .ע"פ המנהל מדובר
בכתמי אבנית .יש להסירם.

תחנת אחות
* תחנת האחות ייעודית ובה :הפרדת תרופות ממזון במקרר התחנה .כיור ומתקני שטיפת ידיים  :תקינה חלקית -
נימצא מזרק ואמפולה בפח רגיל ,שלא ע"פ הנהל .יש לפעול ע"פ נהלים  .מומלץ ,ע"י נוהל פנימ י ווידוי אכיפתו

מכבסה וכביסה
* דרך ואמצעים להעברת כביסה מלוכלכת ונקייה במוסד  :התאמה ותקינות חלקיים  -יש להעביר כביסה נקיה
במוסד ,כשהיא נקיה.

הכנה לשעת חרום
* קיום נוהל משרה"ב מעודכן ל"הפעלת המערך הגריאטרי בשעת חירום"  :קיים חלקית  -קיים קלסר חירום אך
לא ,נוהל הפעלת המערך הגריאטרי בחירום"

מטבחון עזר  -מטבח חלוקה
* מצב פיזי וטמפרטורה של מקררים ואחסון מזון  :תקין ומתאים חלקית  -יש להסיר חלודה ממדפי רשת המקרר
במטבח קצה.

הכנת המזון ובישול  -עמדות העבודה ומדורים במטבח
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* נשמרות דגימות מזון ובכמות מספקת  :חלקי  -נישמרות דגימות של צהריים בלבד  .חסרות דגימות של בקר,
ערב ואוכל טחון.

הערות לסיכום:
בית נקי מואר ומאוורר .קיימת היכרות של ההנהלה עם נהלי משרדנו.
בעת הבקרה ,לא נמצאו כל המסמכים הדרושים בתיק הבקרה ,דבר שהקשה על מהלך
הבקרה .בסופו של דבר ,הוצגו כל המסמכים הדרושים.
טיפול בפסולת זיהומית :נמצאו מזרק ואמפולה בפח רגיל ולא בפח יעודי של פסולת
זיהומית .מדובר בהתנהלות שאינה תקינה ,שאינה ע"פ הנהלים ,שיש בה סכנה
לבריאות הציבור .יש להפסיק נוהל זה מיידית .יש לפעול ע"פ נהלי משרדנו בנושא
טיפול בפסולת זיהומית.
שמירת דגימות מזון :נדרשת לצורך התחקות אחרי סיבות לקלקול מזון .בעת הבקרה,
נמצא כי נשמרות דגימות רק של ארוחת צהריים .יש לשמור דגימות של כל פריטי
המזון מכלל הארוחות ,כולל מזון טחון.
במטבחי קצה ,נראו חומרי ניקיון באופן גלוי על מדפים .יש לאחסנם בארון
יעודי ,בלתי זמין לדיירים.
יש לציין כי בעת הבקרה ,כבר ננקטו אמצעים לניקוי מיידי של אבנית מכל
האסלות .כמו כן הוסרה חלודה ממדפי הרשת של המקרר.
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88%

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 במחלקהשמירה על סמים במחלקה ,פנקס ומרשם ,מתן סם למטופל
הזמנת סמים ,טפסי רישום ועריכת בקרה
-

כוח אדם:
מועסקת רוקחת מזה  3שנים בהתאם לדרישות משרד הבריאות.

החוזקים בעבודת הרוקחות:
פעילות הרוקח/ת במוסד
* עמידה בהיקף המשרה ובשעות העבודה המהווים בסיס לאישור  :כן
* השתתפות בהשתלמויות מקצועיות בתחום הפרמקותרפיה )ובגריאטריה בפרט( במהלך החמש שנים האחרונות :
בשנתיים אחרונות

שירות רוקחות מוסדיים  -אחסון וסידור תרופות ותוקפן
* אחסון בתנאים נאותים  :כן

שירות רוקחות מוסדיים  -רכש אספקה וביעור תרופות
* רכש מספקים מורשים בלבד  :כן
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שירותי רוקחות מוסדיים  -בקרה רוקחית במוסד
* לקיחת פרופיל תרופתי של מאושפז חדש  :כן

שירותי רוקחות מוסדיים  -ספרות מקצועית ומסמכים ישימים
* ספרות מקצועית עדכנית  :כן

אחסון תרופות במחלקות אשפוז
* מיקום וגודל הולמים  :כן
* סדר וניקיון כללי  :כן

תחומים הטעונים תיקון ושיפור:
חדר שירותי רוקחות במוסד
* החדר מצויד במתקני עזר לרוקח )מחשב ,כספת ,טלפון(  :חלקי  -אין מחשב בחדר הרוקח
* יש להצטייד במחשב לרשותה של הרוקחת בחדר שירותי רוקחות

שירות רוקחות מוסדיים  -אחסון וסידור תרופות ותוקפן
* טמפ' בטווח הנדרש ומבוצע מעקב יומי  :באופן חלקי  -תיעוד טמפרטורת המקרר מתבצע אך ורק בימים
שהרוקחת עובדת
* יש לבדוק ולתעד את טמפרטורת מקרר התרופות בחדר שירותי רוקחות באופן יומיומי

שירותי רוקחות מוסדיים  -בקרה רוקחית במוסד
* ניהול יומן התערבויות ועדכונו אחת לרבעון :בדיקת אבחנות מול תרופות ,בדיקת מתן בהתאם להנחיות למניעת
תופעות לוואי ואינטראקציות בין תרופות ,ריסוק מותר וכו'  :ל  50%- 25%מהתיקים
* יש להגביר את מעורבותה של הרוקחת בטיפול הרפואי של הדיירים ,ולנהל יומן התערבויות עבור כלל הדיירים
ולבצע מעקב רבעוני בנוסף ,על הרוקחת לערב את הרופאים במסקנותיה ולתעד את ההחלטות שנתקבלו בנושא
הטיפול התרופתי.

אחסון תרופות במחלקות אשפוז
* עגלת טיפולים  -התרופות מוחזקות באריזות מקוריות ובסימון הולם  :באופן חלקי  -מי חמצן ,אלכוהול 70%
אוחסנו באריזות לא מקוריות וללא סימון הולם של מס' אץווה ותאריך תפוגה
* יש לציין מס' אצווה ותאריך תפוגה על גבי כל האריזות של התמיסות אשר אינן מאוחסנות באריזתם המקורית

מתן תרופות במחלקות אשפוז
* התרופות ניתנות בהתאם להוראות הרופא  -כיסוי תרופתי  :לא  -במחלקה סיעודית א וסיעודית ב נתגלו מס'
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מקרים של אי מתן תרופות ,כאשר ציינו האחיות בקרדקס "חסר"
* יש לפקח ולדאוג שהתרופות ינתנו על פי הוראות הרופא  .אין לדלג על מתן תרופות לדיירים חלה חובה על
האחיות ועל הרוקחת לדאוג מבעוד מועד למלאי תרופות זמין לכל הדיירים ,ויש לגביר את שיתוף הפעולה בין הצוות
הסיעודי לרוקחת

הערות לסיכום:
ניהול שירותי רוקחות הינו מקצועי ותנאי האחסון של תרופות במוסד נאותים.
אך יש להדגיש כי יש לפעול לאלתר בשיתוף פעולה של צוות האחיות ושירותי
רוקחות להסדרת זמינות מלאי תרופות לכלל הדיירים .כל מצב של מחסור בתרופה
כלשהי לדייר מסוים יש לדווח עליו לאחות הראשית ולרוקחת במידי.
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נספח ג'
תקן מול מצבה  -כוח אדם מקצועי  -רפואה סיעוד ומקצועות הבריאות
ל 98 -מיטות ברישוי ול 96-מיטות בפועל

רופא/ה
אח/ות
אח/ות מעשי/ת
אח/ות מוסמכ/ת
אח/ות ראשי/ת
כח עזר
עובד/ת סוציאלי/ת
פיזיותרפיסט/ית
מרפא/ה בעיסוק
מדריכ/ת תעסוקה
דיאטנ/ית
רוקח/ת
קלינאי/ת תקשורת
1
3
4
10

3
4

1
10

תקן כוח אדם
נדרש מינימלי
ברוטו

כוח אדם בפועל
ברוטו

פער

פער באחוזים

1.38
17.28
0.00
17.28
1.00
32.45
0.99
1.38
0.51
1.50
0.51
8.52
11.00

1.17
22.09
14.91
7.18
1.00
33.77
1.08
1.54
0.51
1.50
0.63
9.89
13.16

-0.20
4.81

-15.14
27.86

-10.09
0.00
1.32
0.09
0.16
0.00
0.00
0.12
1.37
2.16

-58.42
0.00
4.08
9.89
12.17
0.00
0.00
24.11
16.16
19.69

חישוב התקן הוא בשעות שבועיות ולא באחוזי משרה .למקצועות,רוקח/ת,קלינאי/ת תקשורת.
אחיות = מעשיות  +מוסמכות.
אחיות מוסמכות כולל בתוכו את תפקידי הניהול הסיעודי.
שעות יעוץ ותקינה לחודש.
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נספח ג'
תקן מול מצבה  -כוח אדם מנהלי ומשקי
ל 98 -מיטות ברישוי ול 96-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

0.89

1.00

0.10

11.40

0.89
0.68
0.68
0.89
2.72
4.30
0.46
0.24
0.89

1.00
1.00
1.00
1.00
3.50
5.00
1.00
1.00
1.00

0.10
0.32
0.32
0.10
0.78
0.70
0.53
0.75
0.10

11.40
47.05
47.05
11.40
28.67
16.27
116.26
308.49
11.40
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לשכת בריאות מחוז צפון

בית אבות מלון עדן נהריה ) ( 237D9
ז'בוטינסקי  17נהריה
תאריך הבקרה06.05.2015 :

תאריך01.06.2015 :
סימוכין500038568 :

נספח ד '
רמת איכות הטיפול
מתאריך 26.03.2014:
36.50

0.00:
ניקוד אחרון לפי בקרה אחרונה
ניקוד מותאם אחרון לפי בקרה אחרונה :
:כן
שיוך לפרוגרמה חדשה
זמן הרישוי טרם הבקרה הנוכחית  24:חודשים תאריך סיום הרשיון 01.05.2017 :
התאמת המחלקה לתשושי נפש לתנאי המכרז:לא רלוונטי
תאריך הבקרה 06.05.2015 :
התאמת המחלקה לתשושי נפש לתנאי המכרז לפי הבקרה הנוכחית  :לא רלוונטי

ניקוד

אמות מידה לרמת איכות הטיפול
סכום ציוני הבקרה

20.00

בריאות הסביבה

5.00

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

0.00

חת"ש צוות מעל  24שעות שנתיות

2.00

מומחיות רופא הבית

0.00

יועצים

4.00

נאמני נושא ועברו הכשרה כנדרש

0.00

הדרכה מרוכזת ב 2-תחומים לפחות

0.00

עיבוד נתונים בתחום  1לפחות

0.00

מנהל רפואי שהינו גריאטר

0.00

יש אישור למתן IV

0.00

רישום ע"פ נוהל IV

0.00

רישום ע"פ נוהל  + IVנוכחות אחות מוסמכת בכל משמרת

0.00

רשומה רפואית ממוחשבת לכל המקצועות

0.00

תקשורת רפואית ממוחשבת לכל המקצועות

0.00

סה"כ )ללא משך רישוי(

35.00
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