גירסה 00001:
תאריך ראשון הפצה לאינטרנט29.06.2017 :
תאריך אחרון הפצה לאינטרנט29.06.2017 :

דו"ח בקרה מיום 24.05.2017
במוסד :מוסד בית הזית ,קיבוץ שמרת

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

לשכת בריאות מחוז צפון

תאריך28.06.2017 :

לכבוד
ד"ר מלמד סנפיר ירון
מנהל/ת רפואי/ת
מוסד בית הזית ,קיבוץ שמרת )קוד מוסד (237E2
קיבוץ שמרת ד.נ .אשרת
שמרת 25218

סימוכין500039493 :

ד"ר נכבד/ה,
הנדון :סיכום הבקרה ב"מוסד בית הזית ,קיבוץ שמרת" מיום 24.05.2017
מצ"ב דו"ח הבקרה שנערכה במוסדכם ,ביום .24.05.2017
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.
במידה ובמוסד התגלו חוסרי כוח אדם ,הנכם נדרשים להשלימם לא יאוחר מ 30-יום מקבלת בקרה זו .על
ההשלמה יש להודיע לגב' שרית חייט בכתובת רח' ירמיהו  39ת.ד 1179 .ירושלים ,פקס  02-5655913או
במיילsarit.hayat@moh.health.gov.il :

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  ,משרד הבריאות ,ירושלים.
ד"ר אהרון כהן ,ראש אגף גריאטריה ,משרד הבריאות ,ירושלים.
ד"ר יורם לוטן ,מ"מ 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.
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לשכת בריאות מחוז צפון

דו"ח הבקרה
תאריך28.06.2017 :
מוסד בית הזית ,קיבוץ שמרת ) ( 237E2
קיבוץ שמרת ד.נ .אשרת שמרת
תאריך הבקרה24.05.2017 :

סימוכין500039493 :

.1

בתאריך  24.05.2017נערכה בקרה תקופתית במהלך תקופת רישוי קיים ,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 מלמד סנפיר ירון מ.ר.33271.

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

-

מר כהן אבי מרכז תחום בקרה ,מרכז תחום בקרה.

כללי:
מדובר במח' סיעודית בקיבוץ ברישוי ל 22מיטות .איכות הטיפול ברמה נאותה .יש
להקים נהלים פנימיים בנוגע לאירועים חריגים .יש לדאוג לציוד בטיחותי ומונע
סיבוכים ,כגון ,שימוש במזרונים מיועדים למניעת פצעי לחץ .יש לדאוג לחיסוני
עובדים הן ותיקים והן חדשים .במוסד יש נוהל מניעת זיהומים והקפדה על
יישומו.
לבי"ח רישיון ל 36 -מיטות מהן:
סה"כ מיטות במח' סיעודיות:

36
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לשכת בריאות מחוז צפון

תאריך28.06.2017 :

מוסד בית הזית ,קיבוץ שמרת ) ( 237E2
קיבוץ שמרת ד.נ .אשרת שמרת
תאריך הבקרה24.05.2017 :

סימוכין500039493 :

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

מס'
מס'
Ýé
× çÜמיטות מאושפזים
Ô Þ
בפועל
 áÕÞÑÓברישוי
34
36
34
36

מס'
סיעודיים
34
34

מס'
תשושי
נפש
0

מס'
סיעודי
מורכב
0

בבי"ח
מס'
מס'
שיקומים תשושים כללי

0

סה"כ שהו במחלקות  34מאושפזים בפועל.
להלן תמהיל המאושפזים לפי הגורמים המממנים הבאים:
 22מטופלים במימון משרד הבריאות.
 12מטופלים במימון פרטי.
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0

0

לשכת בריאות מחוז צפון

מוסד בית הזית ,קיבוץ שמרת ) ( 237E2
קיבוץ שמרת ד.נ .אשרת שמרת
תאריך הבקרה24.05.2017 :

תאריך28.06.2017 :
סימוכין500039493 :

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.18.06.2018 :

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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לשכת בריאות מחוז צפון

מוסד בית הזית ,קיבוץ שמרת ) ( 237E2
קיבוץ שמרת ד.נ .אשרת שמרת
תאריך הבקרה24.05.2017 :

תאריך28.06.2017 :
סימוכין500039493 :
נספח א'

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

)(5
כ.טוב מאוד
87-93

רפואה

)(4
טוב
80-86
X

)(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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)(1
נכשל
0-65
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מוסד בית הזית ,קיבוץ שמרת ) ( 237E2
קיבוץ שמרת ד.נ .אשרת שמרת
תאריך הבקרה24.05.2017 :

תאריך28.06.2017 :
סימוכין500039493 :

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

* רפואה82% :
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 במחלקה סיעודית בקיבוץ ברישוי ל 36 -מאושפזים .בפועל ביום הבקרה
נמצאו במוסד  35מטופלים ,כולם סיעודיים בתפקודם.
הבקרה הינה בקרת פתע במהלך תקופת רישוי קיים.
המנהל הרפואי לא נכח בבקרה .הבקרה נערכה על פי בדיקת רשומות רפואיות ושיחה
עם אנשי צוות.

כוח אדם:
המנהל הרפואי הינו גם רופא הבית ,מומחה ברפואת משפחה ,מועסק במוסד  9שנים,
עובד שלושה ימים בשבוע ,סה"כ  20שעות בשבוע.
יועץ גריאטרי מגיע למוסד פעם בחודש ,ל 3-4 -שעות בכל ביקור ובודק ארבעה
מטופלים לפחות בכל ביקור.
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לשכת בריאות מחוז צפון

מוסד בית הזית ,קיבוץ שמרת ) ( 237E2
קיבוץ שמרת ד.נ .אשרת שמרת
תאריך הבקרה24.05.2017 :

תאריך28.06.2017 :
סימוכין500039493 :

קלינאית תקשורת עובדת במוסד  4שעות בחודש.

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

עבודת המנהל הרפואי
* המנהל הרפואי הינו גם רופא הבית ,מומחה ברפואת משפחה.
* קבלת מטופלים מתבצעת בהתאמה לסיווג מחלקה סיעודית.
* במוסד קיים נוהל פנימי למניעת זיהומים ,צוות המוסד מקפיד על יישום הנוהל.

רופא בית
* רופא הבית משתתף השנה בקורס "טיפול בכאב".

איכות הרשומה בקבלה הרפואית של המטופל
* רופא הבית מקפיד לתעד ברשומת הקבלה הרפואית אנמנזה רפואית מלאה

מעקב רפואי שוטף
* מבדיקת רשומות מעקב רפואי ניתן להתרשם שרופא הבית מכיר היטב את המטופלים ובעיותיהם.
* במוסד אין מטופלים עם פצעי לחץ.

רפואה מונעת ורפואה פליאטיבית
* רופאי הבית מקפידים לתעד נישאות חיידקים עמידים ברשימת אבחנות.

תחומים הטעונים תיקון ושיפור:
כללי
* באחריות הנהלת המוסד לוודא שאחת לשנה במועד קבוע תיבדק במוסד התאמת נהלים פנימיים לנהלי האגף
לגריאטריה וריענון הטמעת הנהלים בסקטורים מקצועיים .סימוכין :נוהל האגף לגריאטריה  .0.4.7סעיף מס' .7

עבודת המנהל הרפואי
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מוסד בית הזית ,קיבוץ שמרת ) ( 237E2
קיבוץ שמרת ד.נ .אשרת שמרת
תאריך הבקרה24.05.2017 :

תאריך28.06.2017 :
סימוכין500039493 :

* יש להתייחס לליקויים מהבקרה הקודמת וליישם תיקון של כל הליקויים .סימוכין :נוהל אגף לגריאטריה 1.1.1
סעיף מס' .5.3.2

קשר עם משפחות
* בשיחות תיאום ציפיות עם המטופל או בני משפחתו יש להקפיד לדון בנוגע להנחיות מקדימות והנחיות בנוגע לסוף
החיים ,כולל אישור מסמך הנחיות מקדימות ו/או ייפוי כח.

איכות הרשומה בקבלה הרפואית של המטופל
* יש להקפיד לתעד ברשומת הקבלה הרפואית רגישות לתרופות ,מזון וכו' ,בהתאם לנוהל  1.2.1סעיף .6.6.4
* יש להקפיד על תיעוד של תיאור תרשים  EKGבגיליונות של מטופלים ,בהתאם לנוהל  .1.3.2סעיף 6.2.1

מעקב רפואי שוטף
* יש להקפיד לעדכן אבחנות בצורה שוטפת ,כולל המצב הנפשי ,פצעי לחץ ,משקל לא תקין ,רמה נמוכה של
אלבומין בדם וכו'.

הוראות רפואיות והוראות למתן תרופות
* יש למנוע כפילות במתן הוראות רפואיות ולהקפיד על מתן הוראות רפואיות ממוחשבות בלבד  .לציין כי בבקרה
נמצאו הוראות רפואיות ממוחשבות ובמקביל קלסר להוראות רפואיות ידניות.
* יש לבנות נוהל פנימי למתן הוראות רפואיות טלפוניות וליישם אותו.
* לכל מטופל עם ריבוי תרופות יש לנמק צורך בתרופות במעקב רפואי שוטף או בסיכום בדיקות תקופתיות יזומות.
סימוכין :נוהל האגף לגריאטריה  1.3.1סעיף מס' .5.4.2
* מומלץ להפנות מטופל עם "ריבוי תרופות" לייעוץ גריאטרי .נוהל אגף לגריאטריה  1.3.1סעיף מס' .5.4.3

בדיקה תקופתית אחת ל  3 -חודשים
* בהתייחסות לשינוי מצב קוגניטיבי ותפקודי יש להקפיד על שימוש בכלים מובנים ומקובלים )כגוןMMSE, KATZ ,
וכו'( בהתאם לנוהל האגף לגריאטריה מס' .1.2.1
* בסיכום בדיקה תקופתית יזומה יש לקיים דיון על כל בעיה בריאותית ,נפשית ,קוגניטיבית בנפרד ולבנות תכנית
טיפול בהתאם .סימוכין :נוהל האגף לגריאטריה מס'  1.2.3סעיף .5
* יש להקפיד לבנות תכנית ביצוע בדיקות מעבדה בהתאם לבעיות כרוניות/חדשות .סימוכין :נוהל האגף לגריאטריה
מס' .1.3.2

פעילות צוות רב מקצועי במחלקה
* בישיבות רב-מקצועיות יש לקיים דיון מקיף תוך ראיה גריאטרית כוללנית ולבנות תכנית טיפול בהתאם ולהקפיד
על מעקב אחרי יישום החלטות אשר התקבלו בישיבת צוות רב-מקצועי הקודמת .סימוכין :נוהל אגף לגריאטריה
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לשכת בריאות מחוז צפון

מוסד בית הזית ,קיבוץ שמרת ) ( 237E2
קיבוץ שמרת ד.נ .אשרת שמרת
תאריך הבקרה24.05.2017 :

תאריך28.06.2017 :
סימוכין500039493 :

0.4.5
* מומלץ להרחיב דיונים בישיבות רב-מקצועיות על הדיירים שזקוקים להגבלה פיזית )קשירות ,שולחנית( על פי נוהל
האגף לגריאטריה  0.4.8סעיף מס'  7וחוזר מנהל רפואה  .15/2009יש להקפיד לאשר המלצות להגבלה פיזית בכל
ישיבת צוות רב מקצועי.

דו"ח אירוע חריג
* יש להקפיד על תיעוד המעקב אחר מצבם של מטופלים לאחר אירועים חריגים.

רפואה מונעת ורפואה פליאטיבית
* באחריות הנהלת המוסד להקפיד על ביצוע חיסונים לכל העובדים במוסד .סימוכין :נוהל אגף לגריאטרי , 0.4.11
חוזר מנכ"ל " 07/2013חיסון עובדי מערכת הבריאות" ועדכוניו  -חוזר ברה"צ .8/2014
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לשכת בריאות מחוז צפון

מוסד בית הזית ,קיבוץ שמרת ) ( 237E2
קיבוץ שמרת ד.נ .אשרת שמרת
תאריך הבקרה24.05.2017 :
* טיפול סיעודי:

תאריך28.06.2017 :
סימוכין500039493 :

91%

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:
בקרה בתחום הסיעודי הושלמה בתאריך .05.06.17
בבקרת פתע שנערכה בשעות הבוקר ,כל המטופלים היו מחוץ למיטותיהם ,לבושים
בבגדים נקיים ובהתאם לעונה .המטופלים היו מועסקים בפעילויות תעסוקה שונות.

כוח אדם:
כוח אדם עונה לדרישות המכרז.

החוזקים בעבודת הטיפול סיעודי:
כללי
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לשכת בריאות מחוז צפון

מוסד בית הזית ,קיבוץ שמרת ) ( 237E2
קיבוץ שמרת ד.נ .אשרת שמרת
תאריך הבקרה24.05.2017 :

תאריך28.06.2017 :
סימוכין500039493 :

* נעשתה עבודת צוות יסודית תוך התייחסות להערות מהבקרה הקודמת.

כוח אדם
* קיים צוות יציב ותחלופת הצוות נמוכה.

עדכון מקצועי
* מתקיימת פעילות חת"ש בהיקף רחב.

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

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

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

היגיינה אישית ולבוש
* למטופלים שעדיין מסוגלים להתהלך ,יש להקפיד על שימוש בנעליים בטיחותיות .

שמירת שלמות העור
* מומלץ להשתמש בציוד הקיים ,מזרונים וכריות למטופלים שנמצאים בסיכון גבוה להתפתחות פצעי לחץ.

עדכון מקצועי
* יש לרענן את הנהלים הפנימיים ,להתאימם לנהלים החדשים המפורסמים ע"י אגף גריאטריה ולהטמיעם בקרב
הצוותים השונים.
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מוסד בית הזית ,קיבוץ שמרת ) ( 237E2
קיבוץ שמרת ד.נ .אשרת שמרת
תאריך הבקרה24.05.2017 :
* פיזיותרפיה:

תאריך28.06.2017 :
סימוכין500039493 :

95%

הבקרה בתחום הפיזיותרפיה כללה את הנושאים הבאים:
כללי
כוח אדם
 פרופיל המטופלים במוסדארגון 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:
מחלקה סיעודית עם  36דיירים סיעודיים ברישוי 35 ,בפועל ביום הבקרה .נערכה
בקרת פתע במהלך תקופת רישוי .פרטים הושלמו עם הפיזיותרפיסט בטלפון ובמייל.

כוח אדם:
במוסד עובד פיזיותרפיסט מנוסה .בימים אלה החל משתלם ביחידה רביעית מתוך
החמש של ההכשרה העל בסיסית לפיזיותרפיסטים בגריאטריה .מגיע שלושה ימים
בשבוע -ביום ראשון אחר הצהריים ובימים שלישי וחמישי בשעות הבוקר .סה"כ 20
שעות שבועיות.

החוזקים בעבודת הפיזיותרפיה:
ארגון השרות
* בבית החולים ,מנהל/ת שרות ותיק/ה ומנוסה בתחום הגריאטריה.
* פריסת השרות השבועית יעילה.
* קיימת תוכנית עבודה ידועה לכולם.
* קיים רישום מרוכז של הטיפולים הניתנים מידי יום.
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לשכת בריאות מחוז צפון

מוסד בית הזית ,קיבוץ שמרת ) ( 237E2
קיבוץ שמרת ד.נ .אשרת שמרת
תאריך הבקרה24.05.2017 :

תאריך28.06.2017 :
סימוכין500039493 :

* כישורי מנהל/ת השרות עומדים בדרישות הנוהל.

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 יישום תוכנית הטיפול ותוצאותיו.

טכנולוגיה לישיבה וניידות
* השולחנות בחדר האוכל ו/או התעסוקה מותאמים ליושב בכסא גלגלים.
* נעשה שימוש מזערי באמצעים להגבלת תנועת המטופלים בכסאות גלגלים.

הדרכה ,השתלמות ותקשורת בין צוותית
* 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
* קיים ציוד טיפולי כנדרש בנוהל.

ציוד ואביזרי עזר לניידות
* הונהג שימוש במנופים להעברת מטופלים.

תחומים הטעונים תיקון ושיפור:
ארגון השרות
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לשכת בריאות מחוז צפון

מוסד בית הזית ,קיבוץ שמרת ) ( 237E2
קיבוץ שמרת ד.נ .אשרת שמרת
תאריך הבקרה24.05.2017 :

תאריך28.06.2017 :
סימוכין500039493 :

* מומלץ לקחת חלק פעיל בפרויקט ,שהינו מעבר לעבודה השוטפת ויכול לתרום לקידום איכות הטיפול.

טיפול פרטני
* תוכנית הטיפול התבצעה באופן לא מלא ,במהלך חצי שנה אחרונה בשל העדרויות מסיבות שונות.

טכנולוגיה לישיבה וניידות
* להשתתף בבניית נהל רוחב להגבלה פיזית במוסד ,במטרה להגביר עבודה רב מקצועית למציאת פתרונות
אחרים כאשר ניתן.

ציוד ואביזרי עזר לניידות
* להגביר מעורבות הפיזיותרפיסט ורישום ההנחיות לגבי השימוש במנוף .לפעול להטמעתו.

הערות לסיכום:
היתה התייחסות רצינית לבקרה קודמת לכל ההערות וההמלצות .ניכר שיתוף הפעלה
בין העובדים במקום .אוירה ביתית .המטפלים וותיקים -מכירים ומודעים להנחיות
הקיימות ,ומבצעים במלואן.
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לשכת בריאות מחוז צפון

מוסד בית הזית ,קיבוץ שמרת ) ( 237E2
קיבוץ שמרת ד.נ .אשרת שמרת
תאריך הבקרה24.05.2017 :
* ריפוי בעיסוק:

תאריך28.06.2017 :
סימוכין500039493 :

89%

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:
ריפוי בעיסוק :במוסד עובדת מרפאה בעיסוק וותיקה במקצוע ובמוסד ,עובדת
יומיים בשבוע  7.50ש''ש.
תעסוקה :במוסד מדריכת תעסוקה עם וותק שנה וחצי במוסד עובדת  30ש''ש.

החוזקים בעבודת הריפוי בעיסוק:
הערכה בקבלת מטופל  -קבלת מטופל חדש ע"י מרפא/ה בעיסוק
* ההערכה מתבצעת כנדרש .כוללת אבחון מוטורי וסנסורי ,אבחון קוגניטיבי והערכת .A.D.L
* תוכניות ההתערבות מתייחסות לצרכיו וליכולותיו הייחודיים של כל מטופל .התוכניות כוללות התייחסות לתחומי
התערבות מגוונים.

ישום תכנית הטיפול
* ניכרת הפעלה של שיקול דעת המרפאים בעיסוק בבחירת מיקוד הטיפול.
* הטיפול בריפוי בעיסוק מתבצע על ידי טיפולים פרטניים בחדר הריפוי בעיסוק ובחדר הסנוזלן .מתקיימת קבוצה
טיפולית וכן מתאימה סדי ידיים אבזרי עזר .חלק מההתערבות מיושמת באופן עקיף באמצעות הדרכת מדריכת
התעסוקה וגם הדרכת צוות מטפל.
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מוסד בית הזית ,קיבוץ שמרת ) ( 237E2
קיבוץ שמרת ד.נ .אשרת שמרת
תאריך הבקרה24.05.2017 :

תאריך28.06.2017 :
סימוכין500039493 :

פעילות בתעסוקה
* תוכנית הפעילות מגוונת ומתבצעת באופן קבוצתי ופרטני וכוללת תנועה ,אקטואליה ,משחקים קוגניטיביים ,יצירה
ועוד.
* קיים דיווח על קבוצות נושא בהתאם לדרישות.
* שירות התעסוקה פרוס על כל ימות השבוע.

תנאים פיזיים וסביבה
* קיים מכון רפוי בעסוק שאינו די מרווח ,המשמש לצורכי טיפול ומשרד.
* התעסוקה מתקיימת בחדרי האוכל שהינם מוארים ,מרווחים ,מאובזרים ומתאימים לצורך הפעלה.
* בנוסף קיים חדר המשמש את מדריכות התעסוקה כחדר עבודה וכן משמש לצורך אחסון ציוד התעסוקה.
* במקומות ההפעלה קיימים לוחות התמצאות ,לוחות פעילות ,שעון ,וקישוט סביבתי ואקטואלי הכולל תצוגה של
עבודות המטופלים.

ציוד ואביזרים
* קיים ציוד ברפוי בעיסוק הכולל סדים.
* קיים ציוד לחדר סנוזלן.
* קיים ציוד עשיר ,מגוון ומותאם להפעלה פרטנית וקבוצתית בתעסוקה.
* קיים ציוד נלווה עשיר ומגוון הכולל אמצעים טכנולוגיים.

הדרכה ותקשורת
* המרפא/ה בעיסוק משתתפ/ת באופן קבוע בישיבות הצוות הרב מקצועי .עדות לכך קיימת ברישומים.
* המרפא/ה בעיסוק משתתפ/ת בתוכניות החת"ש של המוסד ,מדריכה ומנחה את הצוות הרב מקצועי בנושאים
הקשורים לתחומי התערבותה.

תחומים הטעונים תיקון ושיפור:
כללי
* יש להטיב את איכות הרשומה הרפואית.

הערכת מעקב בקבלת מטופל
* ההערכות החוזרות אינן מפורטות דיין ואינן מתייחסות לכל התחומים הנדרשים.
* לא קיים עדכון של מטרות ההתערבות ושל תוכנית ההתערבות המומלצת כנדרש בנהלים.

הכרת מטופל חדש ע"י מדריכ/ת תעסוקה
* מדריכת התעסוקה מקיימת הליך היכרות עם כל המטופלים אולם לא תמיד ההליך מתבצע תוך שבוע מיום קבלת
עמוד  17מתוך 31
רח' המלאכה  ,3נצרת עילית  17000ת.ד744 .
טלפון 04-6557848 :פקס 04-6561465 :דוא"לGERIATRIAMAHOZ@ZAFON.HEALTH.GOV.IL :

לשכת בריאות מחוז צפון

מוסד בית הזית ,קיבוץ שמרת ) ( 237E2
קיבוץ שמרת ד.נ .אשרת שמרת
תאריך הבקרה24.05.2017 :

תאריך28.06.2017 :
סימוכין500039493 :

המטופל ,כנדרש בנהלים.

תנאים פיזיים וסביבה
* יש להנגיש את לוחות הפעילות לשפה הרוסית כך שיהיו מונגשים מבחינה תרבותית ,ולהגדיל את לוח הפעילות
שנמצא בחדר האוכל השני כך שיהיה גדול וקריא.

הדרכה ותקשורת
* מתקיימות ישיבות צוות ריפוי בעיסוק ותעסוקה אך מהדיווח לא ניתן לראות דיון ,החלטות ותהליכים.
* ביום הבקרה לא נצפו פרוטוקולים של ישיבות המרפאה בעיסוק עם מדריכת התעסוקה אלא רק תאריכים
וכותרות.
* יש לתעד את ההדרכות הניתנות לצוות המטפל בכתב או בתיק המטופל.

העשרה ונהלים
* מומלץ להמשיך ולפתח פרויקטים עם הצוות הרב מקצועי.
* מומלץ למרפאה בעיסוק לצאת לקורסים והשתלמיות בתחום הגריאטריה כגון קורסים על בסיסיים בגריאטריה.
* יש לבנות נהלים פנימיים.
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הבקרה בתחום העבודה סוציאלית כללה את הנושאים הבאים:
כללי
כוח אדם
 קבלת מטופל והסתגלותפעילותמקצועית של העובד הסוציאלי
 שביעות רצון המטופל תצפית חדרים ושטחים ציבורייםפעילותהעו"ס בתחום הקבוצתי והקהילתי
העו"ס בנושא "חוק זכויות החולה"
פעילות
העו"ס בתחום זקנים נפגעי התעמרות
פעילות
 טיפול בניצולי שואה טיפול תומך במטופל ובמשפחה עבודת הצוות הרב מקצועיתנאים לעבודת העובד/ת הסוציאלי/ת
הבטחת
 ניהול מידע ומעקב  -רשומת מטופלניהולמידע ומעקב  -תיק אפוטרופסות
ניהול מידע ומעקב  -תיק ריכוז מתנדבים
שביעות רצון משפחות
שיתוף המשפחה בהחלטות
-

תיאור כללי:
בקרת פתע במהלך תקופת רישוי .במוסד מחלקה סיעודית ביום הבקרה שהו במוסד 35
מטופלים ,רישוי ל 36-מיטות .המחלקה הסעודית מחולקת לשני אגפים .בכניסתנו
חלק מהמטופלים בפעילות תעסוקה .החדרים והשטחים הציבוריים נקיים ומאווררים
וללא ריחות לוואי.

כוח אדם:
העו"ס החלה לעבוד במוסד מחודש  ,12/16בהיקף משרה  14ש"ש .עו"ס ותיקה ,בעלת
ידע וניסיון בגריאטריה.

החוזקים בעבודת העבודה סוציאלית:
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קבלת מטופל והסתגלות
* מבצעת את תהליך הקליטה ,המעקב וההסתגלות במקצועיות רבה.

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

פעילות העו"ס בתחום הקבוצתי והקהילתי
* מקיימת פעילות קבוצתית קבועה ורצופה עם מטופלים ,בני משפחה או חברי צוות.
* מקיימת פעילות קבוצתית בתדירות קבועה ונושאים מגוונים.

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
* ראוי לציון ושבח הפעילות היעודית שנעשתה למטופלים והמפגש עם בני המשפחה לאור המצב שהתעורר
בתקשורת.

עבודת הצוות הרב מקצועי
* מתקיימים באופן שוטף תהליכי העברת מידע ושיתוף פעולה בין העו"ס לבין הצוות המקצועי לשיפור רווחת
המטופל.
* העו"ס תורמת מעולם הידע המקצועי שלה לפיתוח ולהעשרת הצוות הרב מקצועי.
* מתקיים ארגון יעיל של ישיבות צוות רב מקצועי )תכנון ,תיעוד ,מעקב(.
* העו"ס לוקחת חלק פעיל בישיבות הצוות הבכיר.

הבטחת תנאים לעבודת העובד/ת הסוציאלי/ת
* מתקיימים תנאים סביבתיים המאפשרים עבודה נאותה.
* הנהלים זמינים ומוכרים.

תחומים הטעונים תיקון ושיפור:
פעילות העו"ס בנושא "חוק זכויות החולה"
* יש לבנות נוהל בנושא טיפול בתלונה ,יש לציין בכל מסמך תאריך ולהחתים את השותפים לנושא ,להגדיר אחריות
וסמכות של מי לתת מענה לתלונה.
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פעילות העו"ס בתחום זקנים נפגעי התעמרות
* יש לפרסם במקום נגיש מודעה לגבי קיום הוועדה ודרכי פנייה .המודעה תלויה בעמהדת האחות .יש לציין את
תאריך הביצוע בתוכנית השנתית שנקבעה לנושא.

טיפול בניצולי שואה
* יש ריכוז שמי והתיחסות לנושא מיצוי זכויות ,יש לחשוב לגבי פעילות יעודית בנושא העלאת המודעות לצרכים
היחודיים של הניצולים.

ניהול מידע ומעקב  -תיק אפוטרופסות
* יש קלסר יעודי וריכוז שמי ,חסר מעקב בשוטף אחרי תפקוד האפטרופוס וניהול דמי כיס.

ניהול מידע ומעקב  -תיק ריכוז מתנדבים
* כעת העו"ס יחד עם הצוות הרב מקצועי מגבשים חשיבה לגבי הפעלת פרויקט במוסד.

שיתוף המשפחה בהחלטות
* יש לבנות נוהל פנימי בנושא שיתוף המשפחות /אפטרופוס בהחלטות כגון החלטה לגבי הגבלה.
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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/פיזיותרפיה הכנה לשעת חרוםמזון למחלקות ,חלוקתו וחדר אוכל
אספקת
רישיונות עסק ו"רישיון היצרן" של ספקי מזון
קבלת מזון ומוצריו ,אחסונו והעברתו
הכנת מזון ,בישול ,עמדות עבודה ומדורים במטבח
-

תיאור כללי:
מערכת המים החמים מורכבת מדוודים חשמליים .קיים מז"ח על קו מים המזין מערכת
מתזים.
ארוחות מתקבלות מקייטרינג בעל רשיון יצרן ועסק .מטבח המוסד משמש כמטבח קצה
לקבלת וחלוקת אוכל .בנוסף ,מוכנות בו ארוחות בוקר וערב.
כביסה מתבצעת במוסד.

החוזקים בעבודת הבריאות הסביבה:
מערכות אספקת מים קרים וחמים  -אספקת מיי שתיה
* תקינות הבדיקות של המים  :תקין/מאושר ע"י מב"ר
* רמת כלור נותר על פי דרישות  :מתאים לדרישות ומדווח
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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
* טמפרטורת מים בברזים מתאימה לבטיחות המשתמשים  :תקינה ולפי ההנחיות
* ברזים וראשי מקלחת מטופלים נגד אבנית ,מחוטאים ונבדקו  :מטופל כנדרש תוצאה טובה

איסוף פסולת ופינויה
* איסוף פסולת זיהומית כנדרש  :מתבצע במלואו לפי הדרישות
* פינוי פסולת זיהומית .מבוצע כדין ע"י קבלן מורשה  :מתבצע במלואו לפי הדרישות

בטיחות ומפגעי בטיחות
* אישור כיבוי אש תקף מרשות לכבאות  :תקף במלואו והוצג
* מערכת החשמל נבדקה ע"י חשמלאי מוסמך והאישור תקף  :בוצע והוצג אשור תקף

תשתית ,חדרי האשפוז ,תחזוקת מחלקה ורווחת המטופל  -ניקיון ותחזוקה שוטפת
* ניקיון כללי במחלקות והיעדר ריחות  :תקין במלואו
* גינון וטיפוח חצר קדמית ואחורית ופינות ישיבה  :תקין ומטופח

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

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

אספקת מזון למחלקות וחלוקתו  -קבלת המזון במחלקה
* בדיקת טמפרטורת המזון ותנאי קבלתו במהלך הבקרה  :תקין במלואו

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  :חלקי

הדברה
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* ביצוע מתועד של הדברה בהיתר מתוקף ובתדירות דרושה  :ביצוע והתאמה חלקיים

מטבחון עזר  -מטבח חלוקה
* אמצעי שטיפה ,ייבוש ואחסון כלים וידיים  :לא תקין/לא מתאים

הכנת המזון ובישול  -עמדות העבודה ומדורים במטבח
* שימוש במוצרי מזון שפג תוקפם .פירוט מוצרים פגי תוקף  :לא תקין )משתמשים(

הערות לסיכום:
בית נקי מואר ומאוורר .קיימת היכרות של ההנהלה עם נהלי משרדנו.
בדיקות בקטריאליות:
בעת הבקרה ,נסקרו תוצאות בדיקות בקטריאליות ועכירות ממהלך השנה .להלן
התייחסותי:
במהלך השנה ,בפברואר היו חריגות של עכירות .ידוע כי בעבר ,היו חריגות
עכירות נוספות .כללית ,עכירות המים מהווה סימן למצב הצנרת והטיפול בה,
לרבות התקנת אביזרים נלווים .מומלץ לבצע סקר לבדיקת הסיבה לעכירות .בעבר
היתה חריגה בפסאודומונס .זהו חיידק הנוטה לייצר ביופילם והחריגה עלולה
לחזור .אם החריגה תחזור יש לבצע סקר תברואי ,שטיפת וחיטוי צנרת ,וכמובן
בדיקה חוזרת .מומלץ לנהל מעקב על גבי טופס ייעודי לאירועים חריגים ולרכז בו
את הדווח והטיפול באירוע החריג .ריכוז נתונים זה ,יעזור להצביע על מגמות
בתחום חריגות המים ויוכל לעזור במניעה ויתרום לסקר התברואי.
אמצעים למניעת כוויות:
ע"פ מסמך מחברת "סולרית" ,הותקנו ברזי ערבול  42מעלות ביציאה מדודי החשמל.
ע"פ נציגת המוסד ,נמדדו  2.5מ' ממיקום ההתקנה לנקודת הצריכה ,הברז .יש
לוודא מבחינת התקנת האביזרים ,כי ניתן לדגום לליגיונלה וכי ניתן לבצע
בעתיד טיפול בהלם ,במידה ונדרש )טיפול בהלם דורש  70מעלות(.
יש לבדוק התאמת האביזר לתקן ישראלי  5452ובנוסף ,עמידתו בדרישות התקן
הישראלי לבטיחות.
בעת הבקרה  ,לא ניתן היה למדוד טמפ' מים חמים במערכת ,לפני מפחיתי החום,
הנמצאים על הגג .ע"פ תיעוד המוסד ,בעת דיגום מים מידי חודש ,נמדדת הטמ' רק
בברזים ולכן אין אינדיקציה לטמפ' המים החמים ולא ניתן לבדוק התאמתה להנחיות
למניעת ליגיונלה.
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כביסה :חסר אזור מיון כביסה מלוכלכת .ע"פ המנהלת ,בינואר פותחים מחלקה חדשה
עם חדר כביסה בהתאם לפרוגרמה.
הדברה :נמצא מקק באחד החדרים .קיים תיעוד על הדברה לאחרונה.
ביום הבקרה ,נראו מגבות מטבח על משטח העבודה לייבוש כלים -לא תקין .יש
להפסיק נוהל זה לאלתר .יש לדאוג לייבוש כלים ע"פ נהלנו.
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99%

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:
בבית הסיעודי מועסקת רוקחת בהיקף משרה התואם את דרישות תקן הרוקחים בבתי
חולים סיעודיים.

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
* בוצעה השתלמות בגריאטריה בשנה האחרונה.

חדר שירותי רוקחות במוסד
* החדר ייעודי ומיקומו הולם  :כן
* אין דרישה לחדר  -מחלקה אחת.
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שירות רוקחות מוסדיים  -אחסון וסידור תרופות ותוקפן
* טמפ' בטווח הנדרש ומבוצע מעקב יומי  :כן
* מבוצע ניטור ותיעוד טמפ' חדר אחסון התרופות כנדרש בנוהל .126
* תוקף התרופות בטווח התאריך  :כן

שירות רוקחות מוסדיים  -רכש אספקה וביעור תרופות
* רכש מספקים מורשים בלבד  :כן
* רכש התרופות מקופות החולים  +מדימרקט.
* הוצאה לבלאי מבוצעת בהתאם להוראות  :כן
* הבלאי נאסף במיכל המסומן כתרופות שפג תוקפן ומפונה ע"י חברת פינוי פסולת רפואית.

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'  :לכל תיקי החולים
* קיים יומן התערבות מלא לכל המטופלים .כמו כן קיים קלסר קשר רופא-רוקחת בו נרשמות המלצות הרוקחת.
* ביצוע בקרה בכל מחלקה ותיעוד מלא ומפורט של ממצאיה  :אחת לשבועיים לפחות
* טפסי הבקרה מתועדים בקלסר הרוקחת.

אחסון תרופות במחלקות אשפוז
* תא נפרד לכל תרופה/מטופל ושילוטו בהתאם לתכולה  :כן
* קיימים תאים לכל מטופל ובהם התרופות החודשיות ותאים נוספים לאחסון תרופות הרזרבה.
* מתבצע מעקב תאריכי תפוגה במחברת ייעודית.

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

מתן תרופות במחלקות אשפוז
* הרוקח איתר אינטראקציות משמעותיות ודיווח לרופא  :כן
* מעודכן בקלסר רופא  -רוקחת.

תחומים הטעונים תיקון ושיפור:
אחסון תרופות בקרור במחלקות אשפוז
* הטמפ' בטווח הנדרש ומבוצע מעקב מתועד  :באופן חלקי
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* אין במקרר אוגר טמפרטורה כנדרש על פי נוהל  126של אגף הרוקחות.

הערות לסיכום:
 .1שירותי הרוקחות בבית החולים הסיעודי מנוהלים בצורה מקצועית מאד ובהתאם
לנהלים ולתקנות הרוקחים.
 .2יש להצטייד באוגר טמפרטורה למקרר התרופות כנדרש על פי נוהל  126של אגף
הרוקחות ולפרוק את נתוניו למחשב מידי יום.
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נספח ג'
תקן מול מצבה  -כוח אדם מקצועי  -רפואה סיעוד ומקצועות הבריאות
ל 36 -מיטות ברישוי ול 34-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

0.53
5.28
1.28
3.99
13.66
0.39
0.55
8.24
0.82
7.20
6.58
4.33

0.03
-0.14

6.00
-2.67

-1.43
1.86
0.03
0.05
1.04
0.32
0.00
3.48
0.33

-26.40
15.81
9.72
10.00
14.44
65.00
0.00
112.50
8.33

 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 34-מיטות בפועל

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

תקן כוח אדם
נדרש מינימלי
ברוטו

כוח אדם בפועל
ברוטו

פער

פער באחוזים

0.33

0.50

0.17

51.51

0.33
0.25
0.25
0.33
1.00
1.50
0.17
0.09
0.33

0.50
0.50
0.25
0.00
1.00
1.50
0.00
0.00
0.00

0.17
0.25
0.00
-0.33
0.00
0.00
-0.17
-0.09
-0.33

51.51
100.00
0.00
-100.00
0.00
0.00
-100.00
-100.00
-100.00

עמוד  30מתוך 31
רח' המלאכה  ,3נצרת עילית  17000ת.ד744 .
טלפון 04-6557848 :פקס 04-6561465 :דוא"לGERIATRIAMAHOZ@ZAFON.HEALTH.GOV.IL :

לשכת בריאות מחוז צפון

מוסד בית הזית ,קיבוץ שמרת ) ( 237E2
קיבוץ שמרת ד.נ .אשרת שמרת
תאריך הבקרה24.05.2017 :

תאריך28.06.2017 :
סימוכין500039493 :

נספח ד '
רמת איכות הטיפול
 0.00:מתאריך 03.02.2016:
ניקוד אחרון לפי בקרה אחרונה
57.00
ניקוד מותאם אחרון לפי בקרה אחרונה :
שיוך לפרוגרמה חדשה על פי הצהרת המוסד :
זמן הרישוי טרם הבקרה הנוכחית  24:חודשים תאריך סיום הרשיון 01.03.2018 :
התאמת המחלקה לתשושי נפש לתנאי המכרז:לא רלוונטי
תאריך הבקרה 24.05.2017 :
התאמת המחלקה לתשושי נפש לתנאי המכרז לפי הבקרה הנוכחית  :לא רלוונטי

ניקוד

אמות מידה לרמת איכות הטיפול
סכום ציוני הבקרה

24.50

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

4.00

יועצים

2.00

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

2.00

תקשורת רפואית ממוחשבת לכל המקצועות

2.00

סה"כ )ללא משך רישוי(

45.50
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