גירסה 00002:
תאריך ראשון הפצה לאינטרנט24.02.2015 :
תאריך אחרון הפצה לאינטרנט02.03.2015 :

דו"ח בקרה מיום 04.02.2015
במוסד :מוסד בית אור הדרים לשעבר בית גלבוע
בישוב :כפר סבא ,מחוז מרכז

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

לשכת בריאות מחוז מרכז

תאריך23.02.2015 :

לכבוד
ד"ר מסרי נומן
מנהל/ת רפואי/ת
מוסד בית אור הדרים לשעבר בית גלבוע )קוד מוסד (237E8
בן יהודה 77
כפר סבא 44416

סימוכין500038433 :

ד"ר נכבד/ה,
הנדון :סיכום הבקרה ב"מוסד בית אור הדרים לשעבר בית גלבוע" מיום 04.02.2015
מצ"ב דו"ח הבקרה שנערכה במוסדכם ,ביום .04.02.2015
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 גולדנשטיין לאוניד
גריאטר מחוז מרכז
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 עופרה חבקין ,רופאה מחוזית ,לשכת בריאות מרכז מחוז מרכז.
ד"ר ערן קופל ,רופא נפתי ,לשכת בריאות נפתית לשכת בריאות פתח תקוה.
ד"ר שרה לוי ,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 מרכז

דו"ח הבקרה
תאריך23.02.2015 :
מוסד בית אור הדרים לשעבר בית גלבוע ) ( 237E8
בן יהודה  77כפר סבא
תאריך הבקרה04.02.2015 :

סימוכין500038433 :

.1

בתאריך  04.02.2015נערכה בקרה תקופתית במהלך תקופת רישוי קיים ,בבי"ח הגריאטרי ,ע"י צוות מחוז
מרכז .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 מסרי נומן מ.ר.82526.

להלן הרכב הצוות ותחום בקרתו:
.4
ד"ר גולץ ילנה ,רופאה אחראית בקרה  -מחוז מרכז.
* רפואה
* טיפול סיעודי

-

גברת ורדי חני ,אחות מפקחת מחוז מרכז.

* תזונה

-

גברת ענת שגיב ,מרכזת תחום בקרה אגף הגריאטריה.

* פיזיותרפיה

-

גברת פרנס שחרית ,מרכזת תחום בקרה.

* ריפוי בעיסוק

-

גברת נאוה לופטה ,מרכזת תחום בקרה.

* עבודה סוציאלית

-

גברת איריס פרידמן ,מרכזת תחום בקרה.

* רוקחות

-

רווה ערן ,רוקח בקרות.

כללי:
צוות הבקרה הגיע לבקרת פתע בשעה  9:30בשעת ההגעה הדיירים היו ישובים סביב
השולחנות ,לאחר שסיימו את ארוחת הבוקר .המחלקה הייתה חשוכה למחצה .בחלל
המרכזי היה קר .חלק מהדיירים ישבו עם ביגוד מלוכלך ,דיירת נצפתה עם חזה
חשוף .הרצפה בכל המחלקה ,הכיסאות והשולחנות היו מלוכלכים ודביקים למגע.
נצפו דיירים שוכבים על מזרונים חדשים מהם לא הוסר עדיין כיסוי הניילון .לא
נמצאו מדדי חום בלובי ובחדרים .לא היה סבון נוזלי ונייר לניגוב ידיים בכיור
בלובי ובחדר פיזיותרפיה .נצפו דיירים שלא הייתה התאמה בין צורת הישיבה
ואמצעי ההגבלה שיועדו להם ,לבין אלו שישבו איתם בפועל .הפעילות הקבוצתית לא
תאמה לתמהיל הדיירים .בבדיקת הרשומה הרפואית נמצאו ירידות משקל חדות אצל
חלק מהדיירים ללא התייחסות מספיקה של הצוות הרב מקצועי.
לבי"ח רישיון ל 36 -מיטות מהן:
סה"כ מיטות במח' סיעודיות:

36
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תאריך23.02.2015 :

מוסד בית אור הדרים לשעבר בית גלבוע ) ( 237E8
בן יהודה  77כפר סבא
תאריך הבקרה04.02.2015 :

סימוכין500038433 :

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

מס'
מס'
שם
מחלקה מיטות מאושפזים
בפועל
במוסד ברישוי
39
36
39
36

מס'
סיעודיים
39
39

מס'
תשושי
נפש
0

מס'
סיעודי
מורכב
0

בבי"ח
מס'
מס'
שיקומים תשושים כללי

0

נמצאה תפוסת יתר מעל  . 5%על המוסד להתאים את מספר המטופלים לרישיון המוסד.
סה"כ שהו במחלקות  39מאושפזים בפועל.
להלן תמהיל המאושפזים לפי הגורמים המממנים הבאים:
 32מטופלים במימון משרד הבריאות.
 7מטופלים במימון פרטי.
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0

0

לשכת בריאות מחוז מרכז

מוסד בית אור הדרים לשעבר בית גלבוע ) ( 237E8
בן יהודה  77כפר סבא
תאריך הבקרה04.02.2015 :

תאריך23.02.2015 :
סימוכין500038433 :

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

פרוגרמה:
המוסד בנוי על פי הפרוגרמה החדשה .

אישור כיבוי אש:
אישור כיבוי אש בתוקף עד תאריך.14.05.2015 :

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

מוסד בית אור הדרים לשעבר בית גלבוע ) ( 237E8
בן יהודה  77כפר סבא
תאריך הבקרה04.02.2015 :

תאריך23.02.2015 :
סימוכין500038433 :

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

סיעוד

X

תזונה

X

פיזיותרפיה

X

ריפוי בעיסוק

X
X

עבודה סוציאלית
בריאות הסביבה
רוקחות

X

* -לא בוצעה בקרה בתחומים הבאים  :בריאות הסביבה.
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)(1
נכשל
0-65
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מוסד בית אור הדרים לשעבר בית גלבוע ) ( 237E8
בן יהודה  77כפר סבא
תאריך הבקרה04.02.2015 :

תאריך23.02.2015 :
סימוכין500038433 :

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

* רפואה80% :
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:
מוסד "בית אור הדרים" שייך לרשת "בית אור".
הבקרה נערכה על פי תצפית ,ראיון עם הרופא של המוסד ובדיקת רשומות רפואיות.

כוח אדם:
המחלקה מנוהלת ע"י רופא כללי ,אשר מתפקד גם כרופא הבית .הרופא עובד במחלקה
סיעודית "בית אור הדרים" בחצי משרה ,מגיע לעבודה  5פעמים בשבוע.
הרופא עובד בנוסף בעוד חצי משרה גם במחלקה הסיעודית ב"בית בכפר" )שנמצאת
קרוב ושייכת לאותה הרשת(.
כמו כן מבצע כוננות במתכונת  24שעות ביממה ובעת הצורך מגיע למוסד על מנת
לבדוק את הדיירים.
יש יועץ גריאטרי אשר נותן גיבוי מקצועי.
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מוסד בית אור הדרים לשעבר בית גלבוע ) ( 237E8
בן יהודה  77כפר סבא
תאריך הבקרה04.02.2015 :

תאריך23.02.2015 :
סימוכין500038433 :

החוזקים בעבודת הרפואה:
כללי
* ניהול התיק הרפואי  -סיעודי ממוחשב ,במוסד משתמשים בתוכנת " אבות".

קשר עם משפחות
* זמינות הרופא למשפחות תכנון ותיעוד השיחות בקבלה ,אחת לתקופה ובמצבי משבר  :מלא

רופא בית
* הכרת המטופלים ובעיותיהם הרפואיות  :טובה

בדיקות מעבדה
* עיתוי ותדירות ביצוע בדיקות )שגרה ,לפי בעיות כרוניות ,חדשות(  :תקין
* רישום ,נימוק ומעקב רפואי של תוצאות בדיקות לא תקינות  :מלא

תיקי מטופלים שעזבו את המחלקה )כולל פטירות(
* סיכום רפואי של האשפוז לרבות מכתב שחרור/הפניה  :מלא

רפואה מונעת ורפואה פליאטיבית
* ביצוע מדיניות לחיסוני שפעת ופנוימוקוק למטופלים  :מלא
* מוודא מתן חיסונים קבועים ותקופתיים לצוות המטפל )חדש וותיק( ונותן לצוות הסברים  :מלא
* פעילות על פי הנחיות לטיפול בנשאי חיידקים עמידים ובמניעת זיהומים  :קיימת

תחומים הטעונים תיקון ושיפור:
איכות הרשומה בקבלה הרפואית של המטופל
* בקבלת דייר חדש יש לבנות תכנית טיפול מפורטת  ,מותאמת לכל מטופל בנפרד.

מעקב רפואי שוטף
* ברשימת ריכוז משקל של הדיירים היו ירידות דרסטיות במשקל לכמה דיירים בשנה האחרונה ,ללא התייחסות של
צוות מקצועי.
* על המנהל הרפואי לפעול למיגור התופעה.

הוראות רפואיות והוראות למתן תרופות
* לדייר חדש יש לתת הוראות לטיפול תרופתי ותזונתי מיידי ולא יאוחר מ  24שעות ממועד קבלת המטופל .נוהל
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מוסד בית אור הדרים לשעבר בית גלבוע ) ( 237E8
בן יהודה  77כפר סבא
תאריך הבקרה04.02.2015 :

תאריך23.02.2015 :
סימוכין500038433 :

 ,1.2.1סעיף .6.6.6
* אין לקבל דייר חדש למחלקה במידה ולא תבוצע בדיקת רופא תוך  24שעות )במקרה של מחלת רופא( .לפי נוהל
.1.2.1סעיף 4.3

פעילות צוות רב מקצועי במחלקה
* נצפו דיירים שלא הייתה התאמה בין צורת הישיבה ואמצעי ההגבלה שיועדו להם ,לבין אלו שישבו איתם בפועל.
* יש לשפר התייחסות לקשירות והגבלות של הדיירים.

הערות לסיכום:
יש לשפר תקשורת בין אנשי הצוות המקצועי במחלקה על מנת להבטיח עבודה יעילה
ומקצועית יותר.
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מוסד בית אור הדרים לשעבר בית גלבוע ) ( 237E8
בן יהודה  77כפר סבא
תאריך הבקרה04.02.2015 :
* טיפול סיעודי:

תאריך23.02.2015 :
סימוכין500038433 :

73%

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

תיאור כללי:
בעת הבקרה היה החדר המרכזי חשוך ,קר ,נמצא פער מאוד גדול בין הבקרה הזאת
לבין הבקרה הקודמת .נמצאו ליקויים בתחומים רבים שבבקרה הקודמת טופלו בצורה
טובה ביותר .ירידות ניכרות במשקל לא זכו להתייחסות הסיעוד ,חלוקת האוכל:
האוכל הוגש לדייר זמן רב לפני שמישהו מהעובדים התפנה להאכילו ,בני משפחה
האכילו בעמידה ,ההנחיות כיצד להושיב הדייר על כסא הגלגלים לא תאם את האופן
בו ישב הדייר ,חלק מהציוד לא נקי ומרופט ,חלק מכריות הישיבה הושמו הפוך.
דייר התקבל מבלי שרופא היה נוכח )הרופא היה חולה( לא ברור כיצד התקבלו
הוראות הטיפול לדייר .לא נערכה אנמנזה מקיפה אודותיו ,חלק מהארוניות ליד
מיטות הדיירים היו עמוסות בחפצים מיותרים כולל כפפות מלוכלכות ,במספר חדרי
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מוסד בית אור הדרים לשעבר בית גלבוע ) ( 237E8
בן יהודה  77כפר סבא
תאריך הבקרה04.02.2015 :

תאריך23.02.2015 :
סימוכין500038433 :

דיירים לא נמצא מד טמפרטורה לא ברור כיצד הקפיד הצוות על חום החדר בעת
הכנסת הדיירים למיטותיהם .נמצא כלי לאיחסון שיניים תותבות ובו שיניים שנראה
שזמן רב לא טופלו .נמצא דייר שעל שפתו העליונה חתכים )לדברי הצוות בתו גלחה
אותו( לא מולא דוח ארוע חריג ולא הייתה כל התייחסות לאירוע .לאחרונה נרכשו
מזרנים חדשים הצוות לא הוריד את הניילונים.
יש לערוך בדיקה יסודית בדרך עבודת האחיות ,בפיקוח ובבקרה שלהן על עבודת
המטפלים ובתקשורת עם חברי הצוות הרב מקצועי.

החוזקים בעבודת הטיפול סיעודי:
כללי
* האח/ות הראשי/ת בעלת ידע וניסיון מקצועי בתחום גריאטריה.
* הוכשרו שלושה נאמני נושא בתחומים :מניעת זיהומים ,מניעת כאב ,מניעת פצעים .נעשו שתי הדרכות מרוכזות
בשני תחומים.

עדכון מקצועי
* קיימים נאמני נושא ברמה מחלקתית וברמה מוסדית.

תחומים הטעונים תיקון ושיפור:
כללי
* יש להמשיך ולקדם את התחום הפליאטיבי במוסד על פי הנדרש בנהלים.

כוח אדם
* תואם מספרית את דרישות התקן אך מבוסס על שעות נוספות רבות.

אומדן סיעודי ורישום אנמנזה
* אומדן בקבלה בסיסי ביותר.
* אין התייחסות מספקת לרקע משפחתי-חברתי של המטופל.
* בקבלת המטופלים למוסד יש לקיים שיחה לתיאום ציפיות עימו ועם משפחתו ולתעד את תוכן השיחה ברשומות.

תכנית טיפול בקבלה לאשפוז
* יש להקפיד על בניית תכנית טיפול ראשונית תוך  72שעות מיום הקבלה למוסד.
* בתוכנית טיפול ,יש להתייחס לבעיות ייחודיות של מטופל.
* בתוכנית טיפול ,יש להעריך את ההתערבות בהתאם לטיב הבעיה אך לא פחות מאשר פעם ב 3-חודשים.
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תאריך23.02.2015 :
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* יש להתייחס אל תוכנית הטיפול כאל כלי עבודה יישומי.

מעקב סיעודי
* מעקב אחר הבעיות שזוהו והמשך טיפולן לוקה בחסר.
* יש לערוך אומדן כאב בתדירות המותאמת למצבם של מטופלים הסובלים מכאב.

הבטחת הסביבה
* בתוכנית הטיפול יש להתייחס להיבטים הקשורים לבעיות התנהגות ותקשורת בחולים הרלוונטים.
* יש לרענן את הציוד והריהוט הקיים ולהקפיד על תחזוקתו השוטפת.
* תוספי מזון-מומלץ להחזיק את כף החלוקה המקורית מחוץ לקופסה וצמודה אליה.
* יש לתעד על גבי טופס מובנה ביצוע שינויי תנוחה.
* יש להדריך את הצוות ולהגביר את המודעות לנושא ההושבה הנכונה של המטופלים.
* דייר אמור היה להיות מוזן באמצעות מסמיך אך למרות ההוראה לא קבל מסמיך .יש לערוך דוח אירוע חריג
לנתחו ולהפיק לקחים

תקשורת
* יש להקפיד ולעקוב אחרי יישום החלטות העולות בישיבות צוות רב מקצועי.

הזנה והאכלה
* יש להקפיד ולתת למטופלים אפשרויות בחירת מזון מתוך התפריט הקיים ולהתייחס להעדפותיהם.
* נצפו בני משפחה שהאכילו את בן משפחתם בעודם עומדים .יש לדאוג שהמאכיל ימצא בגובה עיני המטופל .יש
לערוך דיון בצוות הרב מקצועי
* באפשרות להתאים כסא מתאים ,תנוחה שונה של הדייר ובלבד שהמאכיל ימצא בגובה עיני הדייר.

הפרשות
* יש לפתח תוכנית מערכתית למניעת עצירות תוך שימוש באמצעים נוספים ,מעבר למתן טיפול תרופתי.
* יש להעלות מודעות הצוות לנושא עצירות ולקיים הדרכה בנושא.

תנועתיות ותנוחה
* ביום הבקרה נצפו מספר גבוה של מטופלים המרותקים באמצעות הגבלה פיזית  -יש לנהל דיון חוזר עם אנשי
צוות רלוונטיים ,להציג חלופות לפתרון ולתעד את התהליך.
* יש לתעד על גבי טופס מובנה ביצוע שינויי תנוחה.

עדכון מקצועי
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* יש לאפשר השתתפות אנשי צוות בימי עיון והשתלמויות מקצועיות בגריאטריה ,גם מחוץ למוסד.

הדרכה והערכת הצוות
* יש להעריך עובד על פי כלי מובנה בתדירות של לפחות פעם בשנה ,להחתימו על ההערכה ולאפשר לו תגובה
בכתב.

מניעת זיהומים
* יש לתעד חיסוני הצוות לדלקת כבד נגיפית מסוג  Bובדיקת מנטו מעודכנת.

זכויות החולה
* יש להקפיד ולתת למטופלים אפשרויות בחירת מזון מתוך התפריט הקיים ולהתייחס להעדפותיהם.
* ביום הבקרה נצפו מספר גבוה של מטופלים המרותקים באמצעות הגבלה פיזית  -יש לנהל דיון חוזר עם אנשי
צוות רלוונטיים ,להציג חלופות לפתרון ולתעד את התהליך.
* יש לתעד על גבי טופס מובנה ביצוע שינויי תנוחה.
* בקבלת המטופלים למוסד יש לקיים שיחה לתיאום ציפיות עימו ועם משפחתו ולתעד את תוכן השיחה ברשומות.
* יש להקפיד לשמור על פרטיות וצנעת המטופל.
* יש להעלות את מודעות הצוות בנושא שמירה על זכויות החולה במוסד.
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* תזונה:
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76%

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

תיאור כללי:
בחודש האחרון הוחלף ספק המזון ממנו המחלקה מקבלת את ארוחת הצהריים ומנה
מורכבת בארוחת ערב.
מרק מכינים במקום.

כוח אדם:
הדיאטנית הקבועה יצאה לחופשת לידה ,במקומה עובדת דיאטנית מחליפה.

החוזקים בעבודת התזונה:
ניהול כוח אדם
* הדיאטנית בעלת יידע וניסיון מקצועי בתחום הגריאטריה.

תחומים הטעונים תיקון ושיפור:
איכות ובטיחות המזון
* יש להשאיר דוגמאות מזון גם ממנת המרק ,לדאוג שהדוגמא תכיל  150גרם ולהקפיד לזרוק דוגמאות ישנות.
* תוכנית הטיפול בעצירות כוללת אמצעים נוספים מעבר לטיפול התרופתי ,כדאי לשתף את הדיאטנית בבניית
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תוכניות טיפול ומניעת עצירות .ביום הבקרה לא נמצא סובין שהוצהר שנעשה בו שימוש לטיפול בעצירות.
* ארוחת הצהריים מגיעה בשעה  10:30ונשארת בתרמופורט עד לחימום בשעה  .12:00מעט לאחר הגעת המזון
נמדדה טמפרטורה של  60מעלות בתבניות והמשיכה לרדת בשעת ההוצאה לחימום.
* יש לבנות תוכנית שנתית להדרכת הצוותים השונים.

בדיקת התפריט השבועי  -רישום מול יישום
* ביום הבקרה הכינו מרק ירקות במקום שעועית לבנה .הכנת המרק לא תאמה למתכון הרשום.

גודלי מנה/גיוון
* יש להגדיר גודלי מנה שמותאמים לתפריט החדש ,לתלות טופס מתאים במטבח ולהדריך את מחלקי האוכל .ביום
הבקרה מחלקי האוכל לא ידעו את גודל המנה להגשה של פשטידות הבשר.

רשומות מחלקתיות
* יש לשפר את תיעוד תהליכי העבודה עם הקלינאית תקשורת.
* דוח מטופלים במצב תזונתי לא תקין  -יש להכין אחת לחודש ולתלות במקום ידוע לצוות.
* יש לעדכן ריכוז הנחיות האכלה )מרקם ומידת הסמכה(.

הגשת ארוחות צהריים  -תצפית
* מספר משפחות הגיעו לעזור בהאכלה .חשוב לדאוג להן לכסאות על מנת שיאכילו בנוחות ובהתאמה לישיבת
המטופל.
* כיוון שספק המזון הוחלף והתפריט השבועי שונה ,כדאי לבנות טופס יעודי לבדיקת הענות המטופלים למנות
חדשות בתפריט .ביום הבקרה הוגשו פשטידות בשר אישיות שההענות להן היתה נמוכה.
* בחלוקת הארוחה לא היתה התייחסות להנחיות למרקמי מזון השונים.

התנהלות הטיפול התזונתי מטופל חדש  -תיעוד ברשומה התזונתית
* יש לנעול הערכה תזונתית ממוחשבת בתוך חודש מקבלת המטופל למחלקה.

התנהלות הטיפול התזונתי מטופל במצב תזונתי לא תקין  -תיעוד ומעקב
* על תוכנית הטיפול התזונתית לכלול הגדרות מטרות התוכנית ,הוראות ביצוע ,הגדרת מועדי מעקב ו"תוכנית
תזונה" )נוהל .(5.0.2
* חסר תיעוד התייחסות של הדיאטנית למטופלים שירדו בצורה משמעותיות במשקל .יש לתעד ברשומה התזונתית
בהתאם לשינויים שחלים במצב המטופלים ולהתייחס למכלול הבעיות כמו למשל ירידה במשקל ,המצאות פצעי לחץ
ועוד.
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80%

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
-

החוזקים בעבודת הפיזיותרפיה:
פרופיל המטופלים במוסד
* מרבית דיירי המקום מקבלים טיפולי פיזיותרפיה בתדירות ממוצעת של פעמיים -שלוש בשבוע.

ארגון השרות
* הפיזיותרפיסטית במקום ותיקה ומנוסה בתחום הגריאטריה.
* קיים ד"וח פעילות חודשי

אבחון פיזיקלי
* האבחון הפיזיקלי הראשוני מתבצע תוך  5ימים מקבלת המטופל.
* לאחרונה ,הפיזיותרפיסטית החלה לעשות איבחונים פיזקליים בתוכנת אבות.

טיפול בקבוצה
* טיפול בקבוצה מתקיים פעם בשבוע ,לקבוצה של כשמונה אנשים.

הדרכה ,השתלמות ותקשורת בין צוותית
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תאריך הבקרה04.02.2015 :

תאריך23.02.2015 :
סימוכין500038433 :

* מתקיימת הדרכה פרטנית לעובד חדש.
* הפיזיותרפיסטית משתתפת בישיבות צוות רב מקצועי.
* במאי  2014התקיימה הדרכה לכל הצוות בנושא "כאב".

ציוד טיפולי
* לאחרונה נרכש מכשיר  APTלחדר הפיזיותרפיה.

תחומים הטעונים תיקון ושיפור:
כללי
* מומלץ לרכוש מחשב גם לחדר הפיזיותרפיה על מנת שהמחשב יהיה נגיש גם לפיזיותרפיסטית.

ארגון השרות
* לא מתקיימות פעילויות מיוחדות לקידום איכות הטיפול.

אבחון פיזיקלי
* מטרות הטיפול/תוכנית הטיפול הרשומה בטופס האבחון הפיזקלי כללית ולא תמיד פונקציונלית/תיפקודית.

מעקב פיזיקאלי ותיעוד הערכה תקופתית
* רישום המעקב אינו מתבצע בתדירות הנדרשת.
* המעקב אינו משקף את מצבו העדכני של המטופל.
* בחלק מן המיקרים לא בוצע מעקב בעת שינוי במצבו של הדייר כגון אשפוז ,שינוי באביזרי ישיבה.

טכנולוגיה לישיבה וניידות
* קיים מחסור בציוד הולם לישיבה בטיחותית ואיכותית.
* חולים רבים נמצאו רתוקים לכסא עם אביזרי הגבלה המעלים רמת הסיכון לפצעים ושפשופים.
* בחלק גדול מן המיקרים לא נמצאה התאמה בין אביזרי ההגבלה איתם הדייר ישב בפועל ,לאביזרי ההגבלה
הרשומים על גב הכסא ,לאביזרי ההגבלה הרשומים בטופס המעקב.
* חלק מכסאות הגלגלים היו קרועים ומלוכלכלים ,גם ציוד הישיבה איתו ישבו הדיירים היה בחלקו לא תקין או שהיה
מחובר בצורה לא תקינה.

הדרכה ,השתלמות ותקשורת בין צוותית
* יש לאפשר לפיזיותרפיסטית לצאת לקורס על בסיסי בגריאטריה ו/או קורס שווה ערך.
* הפיזיותרפיסטית אינה יוצאת להשתלמויות מקצועיות רלוונטיות.
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מוסד בית אור הדרים לשעבר בית גלבוע ) ( 237E8
בן יהודה  77כפר סבא
תאריך הבקרה04.02.2015 :

תאריך23.02.2015 :
סימוכין500038433 :

ציוד ואביזרי עזר לניידות
* במקום אין מנוף.

עמוד  18מתוך 28
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לשכת בריאות מחוז מרכז

מוסד בית אור הדרים לשעבר בית גלבוע ) ( 237E8
בן יהודה  77כפר סבא
תאריך הבקרה04.02.2015 :
* ריפוי בעיסוק:

תאריך23.02.2015 :
סימוכין500038433 :

81%

הבקרה בתחום הריפוי בעיסוק כללה את הנושאים הבאים:
כללי
כוח אדם
קבלת מטופל 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
-

תיאור כללי:
מחלקה סיעודית השייכת לרשת "בית אור" בתוך קומפלקס דיור מוגן "בית בכפר".

כוח אדם:
מרפא בעיסוק בעל  6שנות ותק ,עובד במוסד ארבע שנים ,יומיים בשבוע  7 -שעות
שבועיות )עובד לסרוגין גם במחלקה השניה של הרשת בכפר סבא בשעות נוספות(.
מדריכת תעסוקה ,בעלת כעשר שנות ותק ,מפעילה את הדיירים שישה בקרים בשבוע
ופעמיים גם בשעות אחר הצהריים .סהכ'  34.5 -שעות שבועיות.

החוזקים בעבודת הריפוי בעיסוק:
הערכה בקבלת מטופל  -קבלת מטופל חדש ע"י מרפא/ה בעיסוק
* מתבצעות הערכות ראשוניות לכל דייר חדש כנידרש בנהלים.

הערכת מעקב בקבלת מטופל
* מתבצעים מעקבים תקופתיים הכוללים קביעת מטרות טיפול עדכניות .רישום הרצף הטיפולי מוקפד.

ישום תכנית הטיפול
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מוסד בית אור הדרים לשעבר בית גלבוע ) ( 237E8
בן יהודה  77כפר סבא
תאריך הבקרה04.02.2015 :

תאריך23.02.2015 :
סימוכין500038433 :

* המרפא בעיסוק מטפל טיפולים פרטנים סנסומוטורים ותיפקודים.
* הוא מפעיל שתי קבוצות חודשיות  :ק.מוטורית-קוגנטיבית )לרוב דיירי המחלקה( וקבוצת גרייה חושית )לכ10-
דיירים( .כמו כן הוא מקיים קבוצת מחשב דו שבועית )למספר דיירים נוספים(.
* המרפא בעיסוק ממליץ למשפחות הדיירים איזה סד לרכוש עבור בן משפחתם )הרכישה עצמה תלויה בהם( .על
פי הרישומים ,הוא מתאים סדי מנוחה )גלילים( ואביזרי עזר תיפקודים בהתאם לצורך.

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

פעילות בתעסוקה
* הדיירים מופעלים שישה בקרים בשבוע ושבעה ימים גם בשעות אחר הצהריים  -בידי מדריכת התעסוקה ,צוות
המחלקה ומפעילים חיצונים.

ציוד ואביזרים
* קיים ציוד עשיר ,מגוון ומותאם להפעלה פרטנית וקבוצתית בתעסוקה.
* למרפא בעיסוק ציוד טיפולי בסיסי.

הדרכה ותקשורת
* מתקיימות ישיבות צוות ריפוי בעיסוק ותעסוקה כנידרש ,לרוב בשילוב מדריכת התעסוקה מהמחלקה השניה
ברשת )כמומלץ(.
* הן המרפא בעיסוק והן מדריכת התעסוקה משתתפים בישיבות הצוות הרב מיקצועיות באופן קבוע.
* המרפא בעיסוק שותף להדרכות הצוות הרב מיקצועיות )חת'ש( ,מדריך הדרכות שוטפות את המטפלים במחלקה
ונמצא בקשר עם משפחות הדיירים ,על פי הצורך.

העשרה ונהלים
* המרפא בעיסוק סיים קורס על בסיסי בגריאטריה בשנה אחרונה .מדריכת התעסוקה השתלמה ביום עיון מיקצועי
אחד בתחום עיסוק הדייר .הצוות יצא השנה לביקור במוסד דומה.
* פרוייקטים מיוחדים הפעילים במוסד :החל פרוייקט דו שבועי של הפעלת הדיירים באמצעות מחשב  ,פרוייקט
הפעלת הדיירים הפחות פעילים בגרייה חושית והחל תיכנון בניית פינת סנוזלן )בחדר פיזיותרפיה( לדיירים.

תחומים הטעונים תיקון ושיפור:
ישום תכנית הטיפול
* לא נצפה שימוש בסדים ,גלילים או אביזרי עזר תיפקודים ביום הבקרה .יש לחלוק את מעקב השימוש באביזרי
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לשכת בריאות מחוז מרכז

מוסד בית אור הדרים לשעבר בית גלבוע ) ( 237E8
בן יהודה  77כפר סבא
תאריך הבקרה04.02.2015 :

תאריך23.02.2015 :
סימוכין500038433 :

העזר המומלצים בידי המרפא בעיסוק עם צוות המחלקה ,ובפיקוח הצוות הסיעודי.

פעילות בתעסוקה
* ביום הבקרה התקיימה פעילות קבוצתית אשר לא תאמה לתמהיל דיירי המחלקה  -יש לבנות פעילות המותאמת
לרמת תיפקודם המשתנה של דיירי המקום .על הפעילות להיות מגוונת בהתאם לצרכיהם ויכולתם של הדיירים.

תנאים פיזיים וסביבה
* המרפא בעיסוק חולק משרד עם העובדת הסוציאלית .יש לארגן חלל טיפולי מרווח בו יוכל לטפל בדיירים.
* למדריכת התעסוקה פינה משרדית בכניסה לחדר פיזיותרפיה .האזור לא היה מאורגן כהלכה.
* הדיירים מופעלים בחדר האוכל .ביום הבקרה היה חלל זה מואר חלקית וקריר לשהיה.
* הקישוט הסביבתי האקטואלי היה מועט ולא שיקף פעילויות חג )טו' בשבט( שהתקיימו באותו יום בשעות אחר
צהריים במחלקה.

ציוד ואביזרים
* חודשו ערכות נושא בודדות.
* יש לרכוש ציוד הפעלה מותאם לרמתם התיפקודית של הדיירים ,בהתאם להמלצות המרפא בעיסוק ומדריכת
התעסוקה.

הדרכה ותקשורת
* רישום ההדרכות הפרטניות של מדריכת התעסוקה )בידי המרפא בעיסוק( אינו רציף.

העשרה ונהלים
* מומלץ לחדש את פרוייקט האכילה הרב מיקצועי עם חזרתה של הדיאטנית הקבועה מחופשת לידה.

יישום המלצות מבקרה קודמת
* ההתייחסות להמלצות בקרה קודמת הינה חלקית בלבד.

הערות לסיכום:
בבקרה זו בלטו ליקויים סביבתיים )היה חשוך וקריר בחלל המרכזי( לצד פעילות
תעסוקתית לא מותאמת לתמהיל הדיירים המחלקתי.
על המרפא בעיסוק ומדריכת התעסוקה לבחון את השינויים ברמת תיפקודם של דיירי
המחלקה ולהערך בהתאם מבחינת בניית תוכנית הפעילות המחלקתית והזמנת ציוד
ההפעלה בהתאם.
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מוסד בית אור הדרים לשעבר בית גלבוע ) ( 237E8
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* עבודה סוציאלית:

תאריך23.02.2015 :
סימוכין500038433 :

79%

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
-

כוח אדם:
במוסד עובדת עו"ס בעלת ידע ונסיון מקצועי .העו"ס עובדת בהקף של  30ש"ש,
ומשמשת כסגנית המנהל האדמיסטרטיבי במחצית מהמשרה שלה.
לעו"ס חדר משותף עם הדיאטנית והמרב"ע .רשומת העו"ס ממוחשבת.

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

פעילות העו"ס בתחום הקבוצתי והקהילתי
* שותפה ומעורבת בפעילות התרבותית  -חברתית.
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* קיימת פעילות התנדבותית במוסד -קבוצתית ופרטנית ,לטובת הדיירים.
* מקיימת קבוצה על בסיס קבוע עם בני משפחות הדיירים סביב קשיים וסוגיות משותפות.

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
* קיימת ועדה מוסדית לאיתור וטיפול בנפגעי אלימות במוסד .ישיבות הועדה מתועדות.ישנן המלצות ומתנהל מעקב
אחר יישום ההמלצות.
* מתחילה קורס של אשל לחברי צוות הועדה המוסדית לאיתור וטיפול בדיירים נפגעי אלימות ,אין ספק שהידע
והמיומניות שתרכוש ישמשו לשדרוג חיי הדיירים במחלקה.

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
* העו"ס משתתפת בימי עיון והשתלמויות.
* התקינה תואמת את דרישות הנוהל.

ניהול מידע ומעקב  -רשומת מטופל
* מתקיים תיעוד מלא ומשקף של ההתערבות המקצועית בתחומים השונים.

שביעות רצון משפחות
* שביעות רצון גבוהה מאיכות הטיפול.

תחומים הטעונים תיקון ושיפור:
כללי
* חלק מהפרויקטים לטובת שיפור חיי הדיירים שהיו מתוכננים להתבצע במהלך שנת  ,2014לא התממשו,וחבל.
* נצפו דיירים בלבוש לא נקי ,דייר ישב בנוחיות עם דלת פתוחה ,דיירת חשופת חזה.
* יש להגביר את ערנות ומודעות הצוות לשמירה על כבוד החולה!! ולפעול למניעת אירועים כאלו.
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לשכת בריאות מחוז מרכז

מוסד בית אור הדרים לשעבר בית גלבוע ) ( 237E8
בן יהודה  77כפר סבא
תאריך הבקרה04.02.2015 :

תאריך23.02.2015 :
סימוכין500038433 :

תצפית חדרים ושטחים ציבוריים
* השטחים הציבורים והחדרים נצפו לא נקיים ,היה קר בחדרים ,ולא נמצאו מדי חום ,נמצאו מצעים מביה"ח באזור.
* יש לפעול בהקדם לתיקון הליקויים ,ולדאוג לסביבת חיים נקיה ומותאמת לצרכי הקשישים.

טיפול תומך במטופל ובמשפחה
* יש להקים צוות להטמעת נהלי הטיפול הפליאטיבי בדיירים במחלקה.

עבודת הצוות הרב מקצועי
* יש לשפר את רמת הלווי והמעקב המקצועי אחר עבודת הצוות המטפל על מנת למנוע מקרים דומים בעתיד.

ניהול מידע ומעקב  -תיק אפוטרופסות
* יש להקפיד על צווי מינוי תקפים בתיק הדייר ובתיק הסוציאלי.
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לשכת בריאות מחוז מרכז

מוסד בית אור הדרים לשעבר בית גלבוע ) ( 237E8
בן יהודה  77כפר סבא
תאריך הבקרה04.02.2015 :
* רוקחות:

תאריך23.02.2015 :
סימוכין500038433 :

98%

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 אישיות במחלקות אשפוז ומתן תרופות
מעקב תיקון ליקויים במחלקות אשפוז
בקרת סמים מסוכנים במחלקה בבי"ח שיש בו/אין בו בית מרקחת
שמירה על סמים במחלקה ,פנקס ומרשם ,מתן סם למטופל
הזמנת סמים ,טפסי רישום ועריכת בקרה
-

תיאור כללי:
מחלקה סיעודית אחת.
עבודת הרוקחות במקום נעשית בצורה מקצועית ויעילה.
יש לדאוג לעדכון התוכנה לשימוש הרוקחת.
יש למדוד טמפ' בתחנת האחיות היכן שמאוחסנות התרופות ,בהתאם לנוהל .126

כוח אדם:
במקום מועסקת רוקחת עפ"י התקן.

תחומים הטעונים תיקון ושיפור:
אחסון תרופות במחלקות אשפוז
* התרופות מוחזקות באריזות המקוריות  :באופן חלקי  -בעגלת החלוקה התרופות לא באריזה מקורית
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לשכת בריאות מחוז מרכז

מוסד בית אור הדרים לשעבר בית גלבוע ) ( 237E8
בן יהודה  77כפר סבא
תאריך הבקרה04.02.2015 :

תאריך23.02.2015 :
סימוכין500038433 :

נספח ג'
תקן מול מצבה  -כוח אדם מקצועי  -רפואה סיעוד ומקצועות הבריאות
ל 36 -מיטות ברישוי ול 39-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
6.18
2.57
3.60
13.82
0.56
0.49
7.72
0.93
8.80
3.83
3.33

0.03
0.75

6.00
13.94

-1.82
2.02
0.20
-0.00
0.52
0.43
1.60
0.73
-0.66

-33.53
17.12
56.66
-1.00
7.22
87.00
22.22
23.60
-16.66

 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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מוסד בית אור הדרים לשעבר בית גלבוע ) ( 237E8
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נספח ג'
תקן מול מצבה  -כוח אדם מנהלי ומשקי
ל 36 -מיטות ברישוי ול 39-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
0.30
0.00
1.50
1.50
0.00
0.00
0.50

0.17
0.25
0.05
-0.33
0.50
0.00
-0.17
-0.09
0.17

51.51
100.00
20.00
-100.00
50.00
0.00
-100.00
-100.00
51.51
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לשכת בריאות מחוז מרכז

מוסד בית אור הדרים לשעבר בית גלבוע ) ( 237E8
בן יהודה  77כפר סבא
תאריך הבקרה04.02.2015 :

תאריך23.02.2015 :
סימוכין500038433 :

נספח ד '
רמת איכות הטיפול
מתאריך 27.11.2013:
62.00

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 01.02.2016 :
התאמת המחלקה לתשושי נפש לתנאי המכרז:לא רלוונטי
תאריך הבקרה 04.02.2015 :
התאמת המחלקה לתשושי נפש לתנאי המכרז לפי הבקרה הנוכחית  :לא רלוונטי

ניקוד

אמות מידה לרמת איכות הטיפול
סכום ציוני הבקרה

11.50

בריאות הסביבה

5.00

שיעור אחיות עם קורס על בסיסי בגריאטריה

3.00

שיעור אחיות עם תואר אקדמי

2.00

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

3.00

הדרכה מרוכזת ב 2-תחומים לפחות

3.00

עיבוד נתונים בתחום  1לפחות

0.00

מנהל רפואי שהינו גריאטר

0.00

יש אישור למתן IV

0.00

רישום ע"פ נוהל IV

0.00

רישום ע"פ נוהל  + IVנוכחות אחות מוסמכת בכל משמרת

0.00

רשומה רפואית ממוחשבת לכל המקצועות

2.00

תקשורת רפואית ממוחשבת לכל המקצועות

2.00

סה"כ )ללא משך רישוי(

41.50
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