גירסה 00001:
תאריך ראשון הפצה לאינטרנט21.04.2016 :
תאריך אחרון הפצה לאינטרנט21.04.2016 :

דו"ח בקרה מיום 29.03.2016
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

תאריך20.04.2016 :

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

סימוכין500039001 :

ד"ר נכבד/ה,
הנדון :סיכום הבקרה ב"בית אבות מלון עדן נהריה" מיום 29.03.2016
מצ"ב דו"ח הבקרה שנערכה במוסדכם ,ביום .29.03.2016
המנהל הרפואי מתבקש להעביר עותק מדו"ח זה לחברי הנהלת בית החולים הסיעודי-גריאטרי )למנהל
האדמיניסטרטיבי ולמנהלת הסיעוד-אחות ראשית(.
המנהל האדמיניסטרטיבי מתבקש להודיע ללשכת הבריאות המחוזית )גריאטר המחוז( ,בצירוף העתק לרופא
המחוז/נפה ולאגף לגריאטריה ,במייל  ,PNIOT.GERIATRYA@MOH.GOV.ILעל ביצוע תיקון התחומים
הטעונים שיפור מיידי וצפי לתיקון שאר התחומים הטעונים שיפור ,וזאת תוך חודש ימים מעת קבלת דו"ח זה,
תוך התייחסות מפורטת לממצאי הבקרה עפ"י סדר התחומים המצוין בדו"ח עצמו.
בברכה,
ד"ר פנטופל יבגניה
גריאטרית מחוזית  -מחוז צפון
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 מיכל כהן דר ,רופאה מחוזית ,לשכת בריאות צפון מחוז צפון.
ד"ר שיהאב שיהאב ,רופא נפתי ,לשכת בריאות נפתית לשכת בריאות עכו.
גב' צפי הלל-דיאמנט ,ממונה על יישום הסטנדרטים בגריאטריה ,אגף גריאטריה ,ירושלים.
מר יוחנן סמואל ,מרכז בכיר לנתוני בקרה ואיכות בגריאטריה ,אגף גריאטריה ,ירושלים.
גב' אתי מרקוביץ ,ממונה תאום ארגון ובקרה ,אגף גריאטריה ,תל-אביב.
גב' אביגייל וייס ,מפקחת ארצית על המעונות ,משרד הרווחה.
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דו"ח הבקרה
תאריך20.04.2016 :
בית אבות מלון עדן נהריה ) ( 237D9
ז'בוטינסקי  17נהריה
תאריך הבקרה29.03.2016 :

סימוכין500039001 :

.1

בתאריך  29.03.2016נערכה בקרה לפני חידוש רישוי ,בבי"ח הגריאטרי ,ע"י צוות מחוז צפון .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 לבוב מיכאל מ.ר.35669.

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

-

מרשליק נטלי ,אחות מפקחת על הסיעוד הגריאטרי מחוז.

* פיזיותרפיה

-

גברת ורדי שולי ,מרכזת תחום בקרה.

* ריפוי בעיסוק

-

מר פרנסוא עג'אג' ,מרפא בעיסוק.

* עבודה סוציאלית

-

גברת שאמא דועא ,מרכזת תחום בקרה.

* בריאות הסביבה

-

גברת מניס אורנה ,מרכזת תחום בקרה.

* רוקחות

-

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

כללי:
הבקרה נערכה על ידי רופאה אחראית בקרות ד"ר מאיה בוטרה ,הדו"ח נבדק על ידי
ד"ר פנטופל.
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
33
36
30
30
31
32
94
98

מס'
סיעודיים
33
30
31
94

מס'
תשושי
נפש

0

מס'
סיעודי
מורכב

0

בבי"ח
מס'
מס'
שיקומים תשושים כללי

0

סה"כ שהו במחלקות  94מאושפזים בפועל.
להלן תמהיל המאושפזים לפי הגורמים המממנים הבאים:
 68מטופלים במימון משרד הבריאות.
 26מטופלים במימון פרטי.
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מכרז הקודים:
המוסד הצטרף ל"-מכרז הקודים".

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

אישור כיבוי אש:
אישור כיבוי אש בתוקף עד תאריך.19.04.2017 :

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

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

)(5
כ.טוב מאוד
87-93
X

)(4
טוב
80-86

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

X

סיעוד
תזונה
פיזיותרפיה

X

ריפוי בעיסוק

X

עבודה סוציאלית

X

בריאות הסביבה

X

רוקחות

X

* -לא בוצעה בקרה בתחומים הבאים  :תזונה.
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נספח ב'  -ממצאי הבקרה והנחיות לתיקון
הערה כללית :בכל מקום שבו מפורט תיאור תפקיד בלשון זכר ,הכוונה גם ללשון נקבה ולהיפך.

* רפואה88% :
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 גריאטרי עם  3מחלקות סיעודיות.
הבקרה הינה בקרה מתוכננת לפני חידוש רישוי .נבדקו בבקרה  3מחלקות:
מחלקה סיעודית א' :ברישוי ל 36 -מיטות ,בפועל ביום הבקרה נמצאו במחלקה 33
מטופלים.
מחלקה סיעודית ב' :ברישוי ל 30 -מיטות ,בפועל ביום הבקרה נמצאו במחלקה 30
מטופלים.
מחלקה סיעודית ג' :ברישוי ל 32 -מיטות ,בפועל ביום הבקרה נמצאו במחלקה 31
מטופלים.
המנהל הרפואי נכח בבקרה .הבקרה נערכה על פי שיחה עם הרופא ובדיקת רשומות
רפואיות.
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כוח אדם:
המנהל הרפואי אשר מועסק גם כרופא הבית ,עובד במוסד כ 10 -חודשים .עובד 44,5
שעות בשבוע.
יועץ גריאטרי מגיע למוסד פעם בשבוע ,לשלוש שעות בכל ביקור ובודק שלושה
מטופלים לפחות בכל ביקור.
קלינאי תקשורת עובד במוסד  12שעות בחודש.

החוזקים בעבודת הרפואה:
כללי
* האווירה במוסד ביתית ונעימה.
* רשומה רפואית ממוחשבת ומתועדת.

עבודת המנהל הרפואי
* במוסד קיימים נהלים פנימיים ,כולל נוהל מניעת זיהומים .צוות המוסד מקפיד על יישום הנהלים.
* קיים במוסד הסדר יעוץ גריאטרי קבוע .ייעוציים גריאטריים מתועדים ברשומה רפואית.

קשר עם משפחות
* רופא הבית ,מקפיד להשתתף בשיחות עם בני משפחה של המטופלים ולתעד את השיחות.

רופא בית
* רופא הבית מכיר היטב את החולים ואת בעיותיהם.

איכות הרשומה בקבלה הרפואית של המטופל
* רופא הבית מקפיד לציין רגישות לתרופות ברשומת קבלה רפואית.

בדיקות מעבדה
* רופא הבית מתייחס לתוצאות בדיקות מעבדה לא תקינות ,מקפיד על ביצוע בדיקות דם שגרתיות בתדירות
הנדרשת.

פעילות צוות רב מקצועי במחלקה
* קיים מנגנון תקשורת ממוחשב ומסודר בין אנשי הצוות.

רפואה מונעת ורפואה פליאטיבית
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* במוסד התחילו לעבוד על בניית תכנית טיפול פליאטיבי במעורבות הצוות הרפואי.

תחומים הטעונים תיקון ושיפור:
כללי
* באחריות הנהלת המוסד להקפיד על ביצוע חיסונים לכל העובדים במוסד .סימוכין :נוהל אגף לגריאטריה , 0.4.5
חוזר מנכ"ל " 07/2013חיסון מערכת הבריאות" ועדכוניו  -חוזר ברה"צ .8/2014
* באחריות הנהלת המוסד לספק מדי חום תקינים בכל החדרים ,בו מתגוררים המטופלים.
* יש להקפיד על השתתפות הרופא בהשתלמויות בתחום גריאטריה.

עבודת המנהל הרפואי
* יש להכיר ולהקפיד ליישם נהלי רוחב של האגף לגריאטריה.
* על המנהל הרפואי יש להקפיד על בדיקת מטופל לפני אשפוז במוסד .סימוכין :נוהל אגף לגריאטריה  1.2.1סעיף
מס' 4.2

קשר עם משפחות
* יש להקפיד על שעות קבועות למפגשים עם המשפחות .יש לשים במקום נגיש את רשימת שעות קבלת בני
משפחה.

איכות הרשומה בקבלה הרפואית של המטופל
* בערכה תפקודית וקוגניטיבית יש להקפיד על שימוש בכלים מובנים ומקובלים בהתאם לנוהל אגף לגריאטריה מס'
 1.2.1סעיפים  3.7ו 3.9 ,6.4.2 -ו6.4.1 -
* יש להקפיד על תיעוד של תיאור תרשים  EKGבגיליונות של מטופלים ,בהתאם לנוהל  1.3.2סעיף 6.2.1
* יש להקפיד להתייחס לכל האבחנות ולכל התסמונות הגריאטריות ולציין אותן ברשימת אבחנות.

מעקב רפואי שוטף
* יש לעדכן רשימת אבחנות ותסמונות גריאטריות בצורה שוטפת ,כולל ריבוי תרופות ,כאב ,אי שליטה על הסוגרים,
מצב תזונתי ,בעיות אכילה ,נפילות חוזרות ,מצב הנפשי  ,הפרעות שינה ,פצעי לחץ וכו' .סימוכין :נוהל אגף
לגריאטריה 1.2.2
* יש להקפיד לתעד נישאות חיידקים עמידים ברשימת אבחנות .סימוכין :נוהל אגף לגריאטריה מס'  0.5.7סעיף .4

הוראות רפואיות והוראות למתן תרופות
* לכל מטופל עם ריבוי תרופות יש לנמק צורך בתרופות במעקב רפואי שוטף או בסיכום בדיקות תקופתיות יזומות.
סימוכין :נוהל אגף לגריאטריה  1.3.1סעיף מס'  .5.4.2מומלץ להפנות מטופל עם "ריבוי תרופות" לייעוץ גריאטרי.
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לשכת בריאות מחוז צפון

בית אבות מלון עדן נהריה ) ( 237D9
ז'בוטינסקי  17נהריה
תאריך הבקרה29.03.2016 :

תאריך20.04.2016 :
סימוכין500039001 :

נוהל אגף לגריאטריה  1.3.1סעיף מס' 5.4.3

בדיקה תקופתית אחת ל  3 -חודשים
* יש להקפיד בהערכת במצב הנפשי על שימוש בכלים מובנים ומקובלים )כגון GDS ,וכו'( בהתאם לנוהל אגף
לגריאטריה מס'  1.2.1סעיפים  3.8ו6.4.3 -
* בסיכום בדיקה תקופתית יזומה יש לקיים דיון על כל בעיה בריאותית ,נפשית ,קוגניטיבית בנפרד ולבנות תכנית
טיפול בהתאם .סימוכין :נוהל אגף לגריאטריה  1.2.3סעיף מס' סעיף 4.2

פעילות צוות רב מקצועי במחלקה
* בישיבות רב-מקצועיות יש לקיים דיון מקיף תוך ראיה גריאטרית כוללנית .סימוכין :נוהל אגף לגריאטריה 0.4.5
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לשכת בריאות מחוז צפון

בית אבות מלון עדן נהריה ) ( 237D9
ז'בוטינסקי  17נהריה
תאריך הבקרה29.03.2016 :
* טיפול סיעודי:

תאריך20.04.2016 :
סימוכין500039001 :

87%

הבקרה בתחום הטיפול סיעודי כללה את הנושאים הבאים:
כללי
כוח אדם
 אומדן סיעודי ורישום אנמנזה תכנית טיפול בקבלה לאשפוז מעקב סיעודיתרופות
 הבטחת הסביבהתקשורת
הזנה והאכלה
הפרשות
 היגיינה אישית ולבוש שמירת שלמות העור תנועתיות ותנוחהקשר עם המשפחה
 עדכון מקצועי הדרכה והערכת הצוות טיפול בכאב מניעת זיהומים -זכויות החולה

תיאור כללי:
בבית הסיעודי רישיון ל 3-מחלקות סיעודיות .בבקרה מתוכננת שנערכה בשעות
הבוקר,כמעט כל המטופלים היו מחוץ למיטותיהם ,לבושים בבגדים נקיים ובהתאם
לעונה .המטופלים ישבו בלובי המחלקתי והיו מועסקים בפעילויות שונות.
במחלקות הסיעודיות מאושפז מטופל אחד עם פצע לחץ בדרגה  ,1-2מטופל אחד מקבל
הזנה באמצעות זונדה ו 5-מטופלים מקבלים הזנה באמצעות ,PEG
 4מטופלים עם אמצעי הגבלה שונים ,מטופל אחד עם חיידק עמיד.

כוח אדם:
כוח אדם עונה לדרישות המכרז.
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לשכת בריאות מחוז צפון

בית אבות מלון עדן נהריה ) ( 237D9
ז'בוטינסקי  17נהריה
תאריך הבקרה29.03.2016 :

תאריך20.04.2016 :
סימוכין500039001 :

יש לציין שהאח הראשי נכנס לתפקיד לפני  9חודשים בלבד.

החוזקים בעבודת הטיפול סיעודי:
כוח אדם
* האח הראשי בעל ידע וניסיון מקצועי בתחום גריאטריה וטיפול פלאטיבי.

עדכון מקצועי
* מתקיימת פעילות חת"ש בהיקף רחב.
* בבית הסיעודי אחת מאחיות אחראיות סיימה קורס נאמני נושא בתחום מניעת פצעי לחץ והעבירה הדרכה בנושא.
האחות האחראית מהמחלקה השניה מסיימת תהליך לימודים ,העבירה הדרכה לצוות בתחום מניעת עצירות
ועשתה עיבוד נתונים לאחר הפעלת תכנית.
* הנהלת המוסד מאפשרת יציאת אנשי הצוות להשתלמויות ולימודים.

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

תחומים הטעונים תיקון ושיפור:
כוח אדם
* יש להמשיך בקליטת אחיות מוסמכות ולהקפיד על ביצוע פעילויות המותרות לצוות הסיעוד ע"פ חוזר מנהל
הסיעוד  ,101/14יש להקפיד שאחיות מעשיות לא יחרגו מתחום סמכותן.

אומדן סיעודי ורישום אנמנזה
* חשוב לבצע אומדן התנהגותי לחולים הרלוונטיים.
* בביצוע אומדנים סיעודיים מומלץ להשתמש במקרא.

תכנית טיפול בקבלה לאשפוז
* בתוכנית טיפול ,יש להעריך את ההתערבות בהתאם לטיב הבעיה אך לא פחות מאשר פעם ב 3-חודשים.

הבטחת הסביבה
* חשוב להתייחס לאירועים חריגים מהיבט ניהול סיכונים ולמלא דוח אירוע חריג בכל אירוע חריג שמתרחש בבית
הסיעודי.

הזנה והאכלה
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לשכת בריאות מחוז צפון

בית אבות מלון עדן נהריה ) ( 237D9
ז'בוטינסקי  17נהריה
תאריך הבקרה29.03.2016 :

תאריך20.04.2016 :
סימוכין500039001 :

* מומלץ לקיים דיון בישיבת צוות רב מקצועית בנושא האכלת מטופלים במיטה.
* במתן כלכלה למטופלים באמצעות זונדה ,ע"פ נוהל רוחב  0.5.9מומלץ להשתמש בזונדה מספר  .12בבדיקה
במחלקות סיעודיות לא נמצאו זונדות בקוטר  12במלאי .

עדכון מקצועי
* בתכנית חת"ש מומלץ לרענן נושא מניעת זיהומים.

טיפול בכאב
* יש להעלות את מודעות הצוות לנושא כאב.
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לשכת בריאות מחוז צפון

בית אבות מלון עדן נהריה ) ( 237D9
ז'בוטינסקי  17נהריה
תאריך הבקרה29.03.2016 :
* פיזיותרפיה:

תאריך20.04.2016 :
סימוכין500039001 :

88%

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

תיאור כללי:
 3מחלקות סיעודיות המונות  94דיירים ביום הבקרה ,בכל קומה מחלקה.
חדר הפיזיותרפיה ממוקם בקומת הכניסה.
נערכה בקרה מתוכננת לצורך רישוי ,בהשתתפות שני הפיזיותרפיסטים שעובדים
במוסד.

כוח אדם:
צוות הפיזיותרפיסטים עובדים במקום יחד  3שנים .שיתוף הפעולה בינהם טוב.
הפיזיותרפיסטית ,מנהלת השרות ,מגיעה  4ימים בשבוע ,סה"כ  36שעות
שבועיות.אחראית על מחלקות א' ו-ג'.
הפיזיותרפיסט עובד  18שעות שבועיות.אחראי על מחלקה ב'.
יום א' הינו יום עבודה משותף.

החוזקים בעבודת הפיזיותרפיה:
ארגון השרות
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לשכת בריאות מחוז צפון

בית אבות מלון עדן נהריה ) ( 237D9
ז'בוטינסקי  17נהריה
תאריך הבקרה29.03.2016 :

תאריך20.04.2016 :
סימוכין500039001 :

* מונה פיזיותרפיסט אחראי לכל מחלקה.
* השרות ניתן בכל מחלקות בית החולים.
* קובץ הנהלים של משרד הבריאות מוכר לכלל העובדים.
* מתבצעות פעילויות מיוחדות לקידום איכות הטיפול.
* הושמה עמדת מחשב חדשה בחדר הפיזיותרפיה שמקלה על התיעוד של הרשומות הרפואיות ומאפשרת
תקשורת רציפה ויעילה יותר עם הצוותים השונים.
* בבית החולים ,מנהלת שרות מנוסה בתחום הגריאטריה.

אבחון פיזיקלי
* האבחון הפיזיקלי ברשומת המטופל מלא ומפורט כנדרש.
* האבחון הפיזיקלי הראשוני מתבצע תוך  5ימים מקבלת המטופל.

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

טיפול בקבוצה
* 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.
* המעקב משקף את יישום תוכנית הטיפול ותוצאותיו.

טכנולוגיה לישיבה וניידות
* השימוש באביזרים נלווים לכסא גלגלים מבטיח ישיבה מותאמת לצרכי המטופל.
* קיים מגוון כיסאות גלגלים המותאם לצרכי המטופלים.
* נעשה שימוש מזערי באמצעים להגבלת תנועת המטופלים בכסאות גלגלים.

הדרכה ,השתלמות ותקשורת בין צוותית
* מתקיימת הדרכה פרטנית לעובד חדש.
* נמצא תיעוד לקיומה של הדרכה מובנית לכל הצוות.
* הפיזיותרפיסטים ,ע"פ תפקידם ,משתתפים בישיבות צוות רב תחומיות.

ציוד ואביזרי עזר לניידות
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לשכת בריאות מחוז צפון

בית אבות מלון עדן נהריה ) ( 237D9
ז'בוטינסקי  17נהריה
תאריך הבקרה29.03.2016 :

תאריך20.04.2016 :
סימוכין500039001 :

* הונהג שימוש במנופים להעברת מטופלים.

תחומים הטעונים תיקון ושיפור:
ארגון השרות
* לרענן נהלים פנימים של הפיזיותרפיה ולעבוד בהתאם להם ,ובשיתוף עם הצוות הסיעודי בפרט.
* מנהלת השרות עם נסיון ,אך ללא הכשרה מספקת על פי הנוהל ,כאחראית שרות .יש להשלים בדחיפות הכשרה
על בסיסית בגריאטריה או שווה לה.
* בבקרה נמצא שהמטופלים במחלקה א' מקבלים טיפול יומיים או שלושה ברצף ואז הפסקה ארוכה עד לשבוע
הבא.
* יש לבנות תוכנית עבודה לפי שיקולים מקצועיים ובהתאם לשפר את פריסת הפעילות השבועית בכל מחלקה
באופן יותר אפקטיבי.

טיפול בקבוצה
* יש לרשום את הטיפול בקבוצה בדו"ח טיפולי הפיזיותרפיה היומיומי.
* מומלץ להוסיף תוכנית לפעילות גופנית של הדיירים מעבר לשעות התקן ,ע"י מורה לחנ"ג או פיזיותרפיסט.

הדרכה ,השתלמות ותקשורת בין צוותית
* לצאת ולהשתתף בימי עיון וקורסים הרלוונטים לעבודה בגריאטריה .לפיזיותרפיסטים השתתפות חלקית נמוכה
בהשתלמויות מקצועיות רלוונטיות.
* קיימות הנחיות לגבי אופן ביצוע מעברים ותוכנית הליכה במחלקה .יש להרחיבן לטובת ישיבה בכסא רגיל ,הנעת
כסא גלגלים ,עידוד הליכה פונקציונלית ועוד.

תנאים פיזיים
* חדר הפיזיותרפיה קטן  ,ללא מרחב עבודה מאפשר.

ציוד טיפולי
* להשלים רכישת ציוד טיפולי על פי דרישות הנוהל.
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לשכת בריאות מחוז צפון

בית אבות מלון עדן נהריה ) ( 237D9
ז'בוטינסקי  17נהריה
תאריך הבקרה29.03.2016 :
* ריפוי בעיסוק:

תאריך20.04.2016 :
סימוכין500039001 :

90%

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

כוח אדם:
ריפוי בעיסוק :מרפאה בעיסוק יחידה ,ותיקה במקצוע ובתחום .ותק של  8חודשים
במוסד .השירות ניתן בין פעמיים לשלוש פעמים בשבוע ,סה''כ  19ש''ש.
תעסוקה :שלוש מדריכות תעסוקה ותיקות בתחום ,עובדות חלקי מישרה שונים ,סה''כ
 89ש''ש.

החוזקים בעבודת הריפוי בעיסוק:
כללי
* המרפאה בעיסוק חדשה יחסית במוסד ,מאז קליטתה השקיעה רבות בבניית השירות וביסוסו על ידי בניית נהלים
פנימיים והדרכות ,לתעסוקה ולצוות המטפל ובטיפולים.

הערכה בקבלת מטופל  -קבלת מטופל חדש ע"י מרפא/ה בעיסוק
* המרפא/ה בעיסוק מבצע/ת הערכה ראשונית לכל מטופל חדש כנדרש בנהלים.

ישום תכנית הטיפול
* מתקיימים מגוון טיפולים תפקודיים -קוגניטיביים ומתאמים סדים.
* קיימת התאמה בין מטרות ההתערבות שהוגדרו וההתערבות המבוצעת בפועל.
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לשכת בריאות מחוז צפון

בית אבות מלון עדן נהריה ) ( 237D9
ז'בוטינסקי  17נהריה
תאריך הבקרה29.03.2016 :

תאריך20.04.2016 :
סימוכין500039001 :

הכרת מטופל חדש ע"י מדריכ/ת תעסוקה
* מדריכת התעסוקה מקיימת היכרות ראשונית עם כל המטופלים ,כנדרש על פי הנהלים.

פעילות בתעסוקה
* קיימת פעילות תעסוקתית מגוונת התואמת את צרכי המטופלים ויכולותיהם.
* תוכנית הפעילות מגוונת ומתבצעת באופן קבוצתי ופרטני וכוללת תנועה ,אקטואליה ,משחקים קוגניטיביים ,יצירה
ועוד.
* מתקיימת הפעלה של קבוצות נושא אחת לשבוע כנדרש.

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

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

הדרכה ותקשורת
* מתקיימות ישיבות צוות ריפוי בעיסוק ותעסוקה כנדרש .הדיווח משקף עבודה צוותית וחשיבה מקצועית.
* המרפא/ה בעיסוק משתתפ/ת באופן קבוע בישיבות הצוות הרב מקצועי .עדות לכך קיימת ברישומים.
* ניכרת השתתפותו/ה ותרומתו/ה של המרפא/ה בעיסוק בדיון ובקבלת ההחלטות בישיבות הצוות הרב מקצועי.
* המרפא/ה בעיסוק משתתפ/ת בתוכניות החת"ש של המוסד ,מדריכה ומנחה את הצוות הרב מקצועי בנושאים
הקשורים לתחומי התערבותה.

העשרה ונהלים
* המרפאה בעיסוק שותפה בפרויקטים רב תחומי שמתקיים בבית ,מאסטר שף ,ולתת עם הקהילה.

תחומים הטעונים תיקון ושיפור:
הערכת מעקב בקבלת מטופל
* ביום הבקרה נמצאה התייחסות חלקית לעדכון מטרות טיפול ותוכנית טיפול .יש להקפיד כי התיעוד ישקף את
הרצף הטיפולי במטופל.

ישום תכנית הטיפול
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בית אבות מלון עדן נהריה ) ( 237D9
ז'בוטינסקי  17נהריה
תאריך הבקרה29.03.2016 :

תאריך20.04.2016 :
סימוכין500039001 :

* להרחיב את תחומי המעורבות המקצועית לתחומים נוספים כגון ישיבה ,הגבלות אכילה.

פעילות בתעסוקה
* יש להנגיש תרבותית את לוח הפעילות השבועית .כמו-כן ,יש לשנות את מיקומו למקום זמין ונגיש למטופלים ,בני
משפחתם והצוות

תנאים פיזיים וסביבה
* חדר הריפוי במוסד קטן ומשמש יותר כמשרד ,יש להקצות חדר ריפוי בעיסוק שיאפשר התערבות טיפולית
בתנאים נאותים.

ציוד ואביזרים
* יש להמשיך לרכוש מגוון אמצעי טיפול שיאפשרו את קיום ההתערבות באופן מקצועי ועדכני .על הציוד לכלול גם
אמצעים טכנולוגיים

הדרכה ותקשורת
* על המרפאה בעיסוק להקפיד ברישום בכתב את הדרכות שנותנת לצוות המטפל.

העשרה ונהלים
* המרפאה בעיסוק לא יוצאת להשתלמיות בתחום ,על המרפאה בעיסוק להמשיך לצאת לקורסים על בסיסיים
בגריאטריה
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בית אבות מלון עדן נהריה ) ( 237D9
ז'בוטינסקי  17נהריה
תאריך הבקרה29.03.2016 :
* עבודה סוציאלית:

תאריך20.04.2016 :
סימוכין500039001 :

88%

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 ובמשפחהעבודת 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:
בקרה מתוכננת לפני חידוש רישוי.
במוסד שלוש מחלקות סעודיות.

כוח אדם:
במוסד עו"ס ותיקה ,עובדת במוסד מזה  11שנה.
היקף משרה מלאה ,נמצאת כל יום ומעבר לשעות במידת הצורך.

החוזקים בעבודת העבודה סוציאלית:
שביעות רצון המטופל
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תאריך20.04.2016 :
סימוכין500039001 :

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

תצפית חדרים ושטחים ציבוריים
* הקפדה על זמינות ונגישות מידע )תפריט ,לוח פעילויות מגילת זכויות המטופל(.
* סביבת מטופל מטופחת )ציוד וביגוד אישי ,צביון אישי בחדרים(.

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.
* פרויקט לתת שהוטמע וממשיך מעיד על המשך שותפות וקשר עם הקהילה ,כמו כן העו"ס בקשר עם ביטוח לאומי
לגיוס מתנדבים.
* ראוי לציון ושבח ,העו"ס מצלמת את הפעילות ,המטופלים והצילומים תלויים ומעידים על הפעילות שנעשתה.
* העו"ס החלה בהפעלת קבוצה למטופלים מתחילת השנה

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

פעילות העו"ס בתחום זקנים נפגעי התעמרות
* תפקוד ראוי לציון של הועדה למניעת התעמרות.
* הנושא הועבר למטפלים במסגרת חת"ש.

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

עבודת הצוות הרב מקצועי
* העו"ס תורמת מעולם הידע המקצועי שלה לפיתוח ולהעשרת הצוות הרב מקצועי.
* מתקיים ארגון יעיל של ישיבות צוות רב מקצועי )תכנון ,תיעוד ,מעקב(.
* העו"ס לוקחת חלק פעיל בישיבות הצוות הבכיר.
* העו"ס יוזם שותף בפיתוח הצוות הרב מקצועי ,העו"ס תחליט לגבי הנושאים שברצונה להעביר בהתאם לנושא
שנבחר על ידי הצוות או בהתאם לצרכים שעולים בדיון.

הבטחת תנאים לעבודת העובד/ת הסוציאלי/ת
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לשכת בריאות מחוז צפון

בית אבות מלון עדן נהריה ) ( 237D9
ז'בוטינסקי  17נהריה
תאריך הבקרה29.03.2016 :

תאריך20.04.2016 :
סימוכין500039001 :

* מתקיימים תנאים סביבתיים המאפשרים עבודה נאותה.
* העו"ס פועלת ליישום הנהלים הרלוונטיים.

ניהול מידע ומעקב  -תיק ריכוז מתנדבים
* ראוי לציון פרויקט " מאסטר שף " אשר מאפשר בחירת תפריט על ידי המטופל ,הכנת האוכל והגשתו למטופלים
במוסד.

תחומים הטעונים תיקון ושיפור:
קבלת מטופל והסתגלות
* אינה מעורבת/מעורבת חלקית בשלבי תהליך הקליטה וההסתגלות של מטופל חדש.
* יש לתעד את תהליכי הקבלה בתיק הממוחשב ואת ההערכה אחרי חודשיים ולקבוע בהתאם את תוכנית הטיפול.

פעילות מקצועית של העובד הסוציאלי
* העו"ס שותף/ה בתהליך ההתאמה של המטופל החדש לחדר ,למקום ישיבתו בחדר האוכל ולמעברים )חדר,
מחלקה וכו'(  :חלקי
* יש לבנות תהליכי עבודה משותפים לצורך התאמת החדר והמחלקה למטופל בטרם קבלתו למוסד ולתעד את
הנושא.

פעילות העו"ס בנושא "חוק זכויות החולה"
* טיפול ומעקב אחר גמלת דמי כיס  :חלקי
* תהליך הטיפול בתלונות ומעורבות העו"ס בתחום  :חלקי
* יש לקבוע נהלי עבודה פנימיים ,אחראי ,אופן הטיפול ,תיעוד ודווח בהתאם לצורך .
* טיפול ומעקב אחר גמלת דמי כיס יש לרכז את הנושא בהתאם לדרישות בנוהל.

עבודת הצוות הרב מקצועי
* קיימים תהליכי העברת מידע בין העו"ס לבין הצוות המקצועי )כולל דיווח על אירועים חריגים(  :חלקי
* 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 בכל מה שקשור לתהליכי העברת מידע ושיתוף העו"ס במידע לצורך התערבות בהתאם.

הבטחת תנאים לעבודת העובד/ת הסוציאלי/ת
* מומלץ לצאת להשתלמויות לפי התחומים שהומלצו על ידי משרד הבריאות

ניהול מידע ומעקב  -רשומת מטופל
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בית אבות מלון עדן נהריה ) ( 237D9
ז'בוטינסקי  17נהריה
תאריך הבקרה29.03.2016 :

תאריך20.04.2016 :
סימוכין500039001 :

* יש להקפיד לתעד בשוטף את ההתערבויות השוטפות וסיכום טיפול תקופתי.
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* בריאות הסביבה:

תאריך20.04.2016 :
סימוכין500039001 :

94%

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:
פירוט נימצא בדוחות קודמים.

החוזקים בעבודת הבריאות הסביבה:
מערכות אספקת מים קרים וחמים  -אספקת מיי שתיה
* תקינות הבדיקות של המים  :תקין/מאושר ע"י מב"ר
* סריקת מתכות במים  :תקינה,בתדירות נכונה
* רמת כלור נותר על פי דרישות  :מתאים לדרישות ומדווח

מערכות אספקת מים קרים וחמים  -מים חמים ומקלחות
* מצב דוודי מים חמים ואוגרי מים חמים תקינים ,מנוקים ומחוטאים ,עוברים טיפול שנתי וכוללים מדי טמפרטורה,
ברזי ניקוז ומדבקות ,לפי ההנחיות  :תקינים ומטופלים לפי ההנחיות
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תאריך20.04.2016 :
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* ברזים וראשי מקלחת מטופלים נגד אבנית ,מחוטאים ונבדקו  :מטופל כנדרש תוצאה טובה

איסוף פסולת ופינויה
* פינוי פסולת זיהומית .מבוצע כדין ע"י קבלן מורשה  :מתבצע במלואו לפי הדרישות
* איסוף ופינוי פסולת מסוכנת :א'-איסוף במיכל מותאם .ב'-סילוק ע"י קבלן מורשה לרמת חובב  :מתבצע במלואו
לפי הדרישות

תשתית ,חדרי האשפוז ,תחזוקת מחלקה ורווחת המטופל  -ניקיון ותחזוקה שוטפת
* ניקיון כללי במחלקות והיעדר ריחות  :תקין במלואו
* תחזוקה )נראית( של המבנים  :נראית תקינה במלואה

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

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

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

הכנת המזון ובישול  -מטבח/ים  -מצב כללי
* רישום טמפרטורת מזון במקררים ע"י צוות המטבח  :קיים ותקין

הכנת המזון ובישול  -עמדות העבודה ומדורים במטבח
* חלוקה ברורה של מדורי העבודה  :קיימת ותקינה
* שמירת פס ייצור והפרדת מזון גולמי ממזון מוכן )כולל באחסון(  :קיימת ותקינה
* נשמרות דגימות מזון ובכמות מספקת  :קיים ותקין
* ירקות נשטפים בחמרי חיטוי  :תקין

תחומים הטעונים תיקון ושיפור:
מערכות אספקת מים קרים וחמים  -מים חמים ומקלחות
* טמפרטורת מים במערכת אספקת מים חמים )עד הברזים( .נדרש  60 - 55מעלות צלסיוס .יעילות סחרור מים
חמים  :לא תקין
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מערכות אספקת מים קרים וחמים  -מניעת מחלת הלגיונרים )ליגיונלה(
* כל ההנחיות למניעת מחלת הליגיונלה מתבצעות ,כולל מילוי טפסי תחזוקה  :ביצוע חלקי גבוה

חדרי האשפוז  -רווחה/צפיפות ,תנאי מגורים
* מצב שירותים ומקלחות  :מותאם ותקין חלקית

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

מכבסה וכביסה
* מצב סביבת העבודה במכבסה  :התאמה ותקינות חלקיים
* דרך ואמצעים להעברת כביסה מלוכלכת ונקייה במוסד  :התאמה ותקינות חלקיים

אספקת מזון למחלקות וחלוקתו  -קבלת המזון במחלקה
* אחראי קבלת מזון במחלקה קיים ,מבקר את איכות המזון והטמפרטורה בקבלה ומתעד  :תקין בחלקו

הערות לסיכום:
מוסד נקי מואר ומאוורר .קיימת היכרות של ההנהלה עם נהלי משרדנו .קיים תיעוד
של פעולות הנעשות בחתום בריה"ס.
הערות-
כביסה:
בחדר קיפול כביסה ואיחסון כביסה נקיה ,ניראו תיק ובגדי עובד .ניראתה עגלת
כביסה נקיה בתוך עגלת כביסה מלוכלכת .במכבסה מאוחסנים מצעים ושמיכות
לרזרבה.
בשלושת ההערות דלעיל ,קיימת סבירות לזיהום צולב ויש לתקן הליקויים .בנוסף,
יש לפעול בהתאם לנוהל כביסה במוסדות רפואה .יש לכתוב נוהל פנימי ולוודא
הפנמתו על ידי הצוות המטפל.
מומלץ לבצע הדרכת מטפלים באיתור מוקדי זיהום צולב ובמניעתם.
יש חשיבות להקצאת אזור יעודי למלתחות עובדים ,לצורך מניעת זיהום צולב.
טמפ' מזון במטבחי קצה נמדדת פעם בשבוע במקום מידי יום ביומו בכל קבלת
ארוחה -יש להתחיל מיידית.
טמפ' מים חמים במוסד:
במוסד מערכת מים חמים מסוחררת .טמפ' באוגר 60 -מעלות .טמפ' קו יוצא מהדוד-
עמוד  26מתוך 32
רח' המלאכה  ,3נצרת עילית  17000ת.ד744 .
טלפון 04-6557848 :פקס 04-6561465 :דוא"לGERIATRIAMAHOZ@ZAFON.HEALTH.GOV.IL :

לשכת בריאות מחוז צפון

בית אבות מלון עדן נהריה ) ( 237D9
ז'בוטינסקי  17נהריה
תאריך הבקרה29.03.2016 :

תאריך20.04.2016 :
סימוכין500039001 :

 57מעלות .טמפ' קו חוזר 37 -מעלות .הפרש הטמפ' אינו סביר ומעיד בין היתר,
על תקלה ,או בידוד לא תקין של צנרת.
טמפ' בברז מיטבח )ללא התקנת אמצעים למניעת כוויות( 37-מעלות ,מעיד על הטמפ'
בצנרת .טמפ' זו אינה תקינה לצורך מניעת ליגיונלה )הטמפ' בצנרת לא תרד מ55
מעלות( .יש לפעול מיידית לברור העניין והחזרת הטמפ' בצנרת ל 55מעלות למניעת
ליגינלה ,שכן שמירה על הטמפ' הנידרשת ,היא החסם העיקרי למניעת ליגיונלה.
מיטבח -צינור ניקוז נימצא טבול בשוחת ניקוז .להסיר לאלתר ולקיים מרווח אויר
הנידרש )פעמיים מקוטר הצינור(.
מצב פיסי ,טמפ' של מקררים ואיחסון מזון -אין לאחסן מזון של חולים או עובדים
במקררי המוסד .יש להקצות מקרר יעודי ולאחסנו מחוץ למיטבח.
נקיון :המוסד נימצא נקי מאוד למעט מספר אסלות -יש לבצע נקיון לאלתר.
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94%

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 מזה  4שנים .היקף שעות העבודה מתאים לדרישות התקינה של
משרד הבריאות.

החוזקים בעבודת הרוקחות:
פעילות הרוקח/ת במוסד
* הרוקחת מנהלת את שירותי הרוקחות במוסד בהתאם לנהלים ולדרישות ובמקצועיות רבה.

חדר שירותי רוקחות במוסד
* התרופות מאוחסנות בחדר שירותי רוקחות בתנאים נאותים.

שירות רוקחות מוסדיים  -רכש אספקה וביעור תרופות
* רכישת התרופות מתבצעת ממקורות רשויים .ישנה רמת מלאי מתאימה לטיפול שוטף והולם במטופלים.

שירותי רוקחות מוסדיים  -בקרה רוקחית במוסד
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* הרוקחת מנהלת יומן התערבויות לכל הדיירים ,ומתעדת את הממצאים .ישנו שיתוף פעולה עם הצוות הרפואי.

אחסון תרופות במחלקות אשפוז
* התרופות מאוחסנות בתנאים נאותים במחלקות .לא נמצאו תרופות שפג תוקפן.

תרופות אישיות במחלקות אשפוז
* התרופות האישיות מסומנות כנדרש .תרופות שמחייבות סימון תאריך פתיחה גם כן מסומנות כנדרש.

בקרת סמים מסוכנים במחלקה  -בי"ח שאין בו בית מרקחת
* הסמים מנוהלים בהתאם לדרישות.

תחומים הטעונים תיקון ושיפור:
פעילות הרוקח/ת במוסד
* מומלץ שהרוקחת תשתתף בהשתלמות מקצועית בתחום הגריאטריה.

חדר שירותי רוקחות במוסד
* יש להצטייד בציוד מתאים לניטור טמפר' החדר לפי נוהל מס'  126של אגף הרוקחות.

שירותי רוקחות מוסדיים  -ספרות מקצועית ומסמכים ישימים
* יש לשמור את הנהלים וההוראות של משרד הבריאות בתיקיה זמינה.

אחסון תרופות במחלקות אשפוז
* תמיסות אשר אינן מוחזקות באריזתן המקורית  ,יש לסמן במס' אצווה של המקור.
* יש לנטר טמפ' החדר והמקרר במחלקות בהתאם לדרישות נוהל מס'  126של אגף הרוקחות.
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נספח ג'
תקן מול מצבה  -כוח אדם מקצועי  -רפואה סיעוד ומקצועות הבריאות
ל 98 -מיטות ברישוי ול 94-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

1.19
18.70
13.82
4.88
1.00
33.77
1.11
1.49
0.52
2.44
0.51
9.89
13.16

-0.18
1.42

-13.26
8.25

-12.40
0.00
1.32
0.12
0.11
0.01
0.94
0.00
1.37
2.16

-71.75
0.00
4.08
12.72
8.11
2.54
63.20
0.00
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.

עמוד  30מתוך 32
רח' המלאכה  ,3נצרת עילית  17000ת.ד744 .
טלפון 04-6557848 :פקס 04-6561465 :דוא"לGERIATRIAMAHOZ@ZAFON.HEALTH.GOV.IL :

לשכת בריאות מחוז צפון

בית אבות מלון עדן נהריה ) ( 237D9
ז'בוטינסקי  17נהריה
תאריך הבקרה29.03.2016 :

תאריך20.04.2016 :
סימוכין500039001 :

נספח ג'
תקן מול מצבה  -כוח אדם מנהלי ומשקי
ל 98 -מיטות ברישוי ול 94-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

0.89

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
3.00
5.00
1.00
0.50
1.00

0.10
0.32
0.32
0.10
0.28
0.70
0.53
0.25
0.10

11.40
47.05
47.05
11.40
10.29
16.27
116.26
104.24
11.40
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נספח ד '
רמת איכות הטיפול
 0.00:מתאריך 06.05.2015:
ניקוד אחרון לפי בקרה אחרונה
45.00
ניקוד מותאם אחרון לפי בקרה אחרונה :
שיוך לפרוגרמה חדשה על פי הצהרת המוסד :
זמן הרישוי טרם הבקרה הנוכחית  4 :חודשים תאריך סיום הרשיון 01.08.2016 :
התאמת המחלקה לתשושי נפש לתנאי המכרז:לא רלוונטי
תאריך הבקרה 29.03.2016 :
התאמת המחלקה לתשושי נפש לתנאי המכרז לפי הבקרה הנוכחית  :לא רלוונטי

ניקוד

אמות מידה לרמת איכות הטיפול
סכום ציוני הבקרה

26.00

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

3.00

עיבוד נתונים בתחום  1לפחות

2.00

מנהל רפואי שהינו גריאטר

0.00

יש אישור למתן IV

0.00

רישום ע"פ נוהל IV

0.00

רישום ע"פ נוהל  + IVנוכחות אחות מוסמכת בכל משמרת

0.00

רשומה רפואית ממוחשבת לכל המקצועות

2.00

תקשורת רפואית ממוחשבת לכל המקצועות

2.00

סה"כ )ללא משך רישוי(

50.00
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