גירסה 00001:
תאריך ראשון הפצה לאינטרנט30.03.2017 :
תאריך אחרון הפצה לאינטרנט30.03.2017 :

דו"ח בקרה מיום 26.02.2017
במוסד :מוסד בית אור בית בכפר

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

לשכת בריאות מחוז מרכז

תאריך27.03.2017 :

לכבוד
ד"ר מסרי נומן
מנהל/ת רפואי/ת
מוסד בית אור בית בכפר )קוד מוסד (237F6
בן יהודה 71
כפר סבא 44416

סימוכין500039422 :

ד"ר נכבד/ה,
הנדון :סיכום הבקרה ב"מוסד בית אור בית בכפר" מיום 26.02.2017
מצ"ב דו"ח הבקרה שנערכה במוסדכם ,ביום .26.02.2017
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 גולדנשטיין לאוניד
גריאטר מחוז מרכז
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 עופרה חבקין ,רופאה מחוזית ,לשכת בריאות מרכז מחוז מרכז.
ד"ר ערן קופל ,רופא נפתי ,לשכת בריאות נפתית לשכת בריאות פתח תקוה.
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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דו"ח הבקרה
תאריך27.03.2017 :
מוסד בית אור בית בכפר ) ( 237F6
בן יהודה  71כפר סבא
תאריך הבקרה26.02.2017 :

סימוכין500039422 :

.1

בתאריך  26.02.2017נערכה בקרה לפני חידוש רישוי ,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.

* פיזיותרפיה

-

גברת פרנס שחרית ,מרכזת תחום בקרה.

* ריפוי בעיסוק

-

גברת נאוה לופטה ,מרכזת תחום בקרה.

* עבודה סוציאלית

-

גברת איריס פרידמן ,מרכזת תחום בקרה.

* בריאות הסביבה

-

 .Msחדוה אברהם מרכזת תחום בקרה ,מרכזת תחום בקרה.

* רוקחות

-

מר רווה ערן ,רוקח בקרות.

כללי:
לבי"ח רישיון ל 34 -מיטות מהן:
סה"כ מיטות במח' סיעודיות:

34
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תאריך27.03.2017 :

מוסד בית אור בית בכפר ) ( 237F6
בן יהודה  71כפר סבא
תאריך הבקרה26.02.2017 :

סימוכין500039422 :

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
34
34
34

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:
 23מטופלים במימון משרד הבריאות.
 11מטופלים במימון פרטי.
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0

0
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מוסד בית אור בית בכפר ) ( 237F6
בן יהודה  71כפר סבא
תאריך הבקרה26.02.2017 :

תאריך27.03.2017 :
סימוכין500039422 :

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.27.02.2018 :

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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מוסד בית אור בית בכפר ) ( 237F6
בן יהודה  71כפר סבא
תאריך הבקרה26.02.2017 :

תאריך27.03.2017 :
סימוכין500039422 :
נספח א'

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

)(5
כ.טוב מאוד
87-93
X

)(4
טוב
80-86

סיעוד

X

תזונה

X
X

פיזיותרפיה

X

ריפוי בעיסוק
X

עבודה סוציאלית

X

בריאות הסביבה
רוקחות

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

X
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נכשל
0-65
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מוסד בית אור בית בכפר ) ( 237F6
בן יהודה  71כפר סבא
תאריך הבקרה26.02.2017 :

תאריך27.03.2017 :
סימוכין500039422 :

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

* רפואה91% :
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:
הבקרה נערכה על פי ראיון עם רופא המוסד,תצפית ובדיקת רשומות רפואיות.

כוח אדם:
המחלקה מנוהלת ע"י רופא כללי ,אשר מתפקד גם כרופא בית .הרופא עובד במחלקה
הסיעודית של "בית בכפר" בחצי משרה 5 ,ימים בשבוע.
בנוסף ,הרופא עובד בעוד חצי משרה במחלקה הסיעודית ב"בית אור הדרים" )שנמצאת
קרוב ושייכת לאותה הרשת(.
כמו כן ,מבצע כוננות במתכונת  24שעות ביממה ובעת הצורך מגיע למוסד על מנת
לבדוק את הדיירים.
במוסד עובד גם יועץ גריאטרי אשר מגיע באופן קבוע פעמיים בחודש.

החוזקים בעבודת הרפואה:
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מוסד בית אור בית בכפר ) ( 237F6
בן יהודה  71כפר סבא
תאריך הבקרה26.02.2017 :

תאריך27.03.2017 :
סימוכין500039422 :

כללי
* ניהול התיק הרפואי ממוחשב וכולל תקשורת בין אנשי הצוות הרב מקצועי.
* הוסדרה העברה ממוחשבת של תוצאות בדיקות דם מקופת חולים כללית לתוכנה ממוחשבת של המוסד.

עבודת המנהל הרפואי
* רופא הבית מכיר היטב את הדיירים ומסור לתפקידו.

קשר עם משפחות
* מתבצע תאום ציפיות עם המשפחות בקבלה ובזמני משבר.

רופא בית
* הכרת המטופלים ובעיותיהם הרפואיות  :טובה

איכות הרשומה בקבלה הרפואית של המטופל
* תרופות בקבלתו ,תיאור תרשים  : EKGרישום מלא
* הקבלה הרפואית איכותית ומלאה .כוללת אנמנזה מפורטת.

הוראות רפואיות והוראות למתן תרופות
* הוראה רשומה כראוי וחתומה ע"י הרופא  :באופן מלא
* בדיקה תקופתית של רישום תרופות לטיפול הניתן בפועל והתייחסות ל"ריבוי תרופות"  :תקינה

פעילות צוות רב מקצועי במחלקה
* סיכום ישיבת הצוות ותכניות טיפול רב מקצועית ,התייחסות לישיבה קודמת  :מלא

דו"ח אירוע חריג
* רישום בדו"ח אירוע חריג ע"י רופא והמעקב אחר תוצאותיו  :תקין

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
* פעילות על פי הנחיות לטיפול בנשאי חיידקים עמידים ובמניעת זיהומים  :קיימת

תחומים הטעונים תיקון ושיפור:
עמוד  8מתוך 32
רח' הרצל  ,91רמלה  72430ת.ד.
טלפון 08-9788604 :פקס 08-9788690 :דוא"לNOAH.OZ@LBM.HEALTH.GOV.IL :

לשכת בריאות מחוז מרכז

מוסד בית אור בית בכפר ) ( 237F6
בן יהודה  71כפר סבא
תאריך הבקרה26.02.2017 :

תאריך27.03.2017 :
סימוכין500039422 :

עבודת המנהל הרפואי
* על הנהלת המוסד לדאוג להשתלמות עדכנית בגריאטריה לרופא המוסד,.1.1.1) .סעיף ( 5.1.2

מעקב רפואי שוטף
* מומלץ לשפר התייחסות לפצעים :תיעוד במעקב השוטף.

בדיקות מעבדה
* יש לשפר התייחסות לתוצאות בדיקות דם לא תקינות ,לציין את התוצאה במעקב השוטף ותוכנית טיפול) .לא
נערכה בדיקה פיזיקלית מתאימה במקרה של ירידה חדה של  HBאצל חולה(.
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מוסד בית אור בית בכפר ) ( 237F6
בן יהודה  71כפר סבא
תאריך הבקרה26.02.2017 :
* טיפול סיעודי:

תאריך27.03.2017 :
סימוכין500039422 :

86%

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:
במקום החל לעבוד אח אחראי חדש ) אוגוסט  (2016האח בעל רקע בתחום
הפסיכיאטריה ואחות בעלת ניסיון בעבודה בבית החולים .על האח החדש היה להכיר
את המקום ,את סדרי העבודה ,את הדיירים ומשפחותיהם ,את תחום העבודה בבית
האבות ,הנהלים וכל התכנים היחודיים לתחום הגריאטריה והטיפול בדייר הזקן.
האח האחראי והאחות השקיעו מאמץ רב בארגון ובסידור הקלסרים ,ארנות התרופות
ועיקר העבודה התמקדה בהדרכת מטפלים חדשים שהחלו עבודתם לאחר שמספר מטפלים
פוטרו .מומלץ להמשיך ולסייע לאח האחראי בבניית תוכניות עבודה מתאימות
שיתייחסו לתיקון הליקויים שנצאו בבקרה הקודמת ולא תוקנו עד היום.
הבקרה החלה בשעה מוקדמת )לפני השעה  (7:00בחדר האוכל ישבו כ 10 -דיירים.
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מוסד בית אור בית בכפר ) ( 237F6
בן יהודה  71כפר סבא
תאריך הבקרה26.02.2017 :

תאריך27.03.2017 :
סימוכין500039422 :

הדיירים שהובאו לחדר האוכל לא קבלו שתיה או דבר מה לאכול .השתיה הוגשה זמן
רב לאחר שישבו בחדר האוכל .מומלץ לערוך דיון בנושא התאמת שעת הקימה לדייר
ומתן שתיה לכל אדם המגיע לחדר האוכל.
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לשכת בריאות מחוז מרכז

מוסד בית אור בית בכפר ) ( 237F6
בן יהודה  71כפר סבא
תאריך הבקרה26.02.2017 :
* תזונה:

תאריך27.03.2017 :
סימוכין500039422 :

80%

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

תיאור כללי:
המחלקה מקבלת את ארוחת צהריים ואת המנה המורכבת בארוחת ערב מחברת קייטרינג.
את שאר הארוחות מכינים במחלקה.

כוח אדם:
דיאטנית חדשה החלה לעבוד אחת לשבוע במשך  7שעות.
הדיאטנית בעלת ניסיון בתחום הגריאטריה אך לא עברה קורס תזונה בגריאטריה.

החוזקים בעבודת התזונה:
גודלי מנה/גיוון
* ביום הבקרה הוגש מרק סמיך ועשיר בירקות בארוחת צהריים.

הגשת ארוחות צהריים  -תצפית
* מחלקת האוכל נעזרה בהנחיות הדיאטנית תוך כדי החלוקה.

תחומים הטעונים תיקון ושיפור:
כללי
* חשוב שהדיאטנית תצא לקורס תזונה בגריאטריה והשתלמות בבדיקה פיזיקלית ממוקדת תזונה התייחסות
לבריאות הפה.
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לשכת בריאות מחוז מרכז

מוסד בית אור בית בכפר ) ( 237F6
בן יהודה  71כפר סבא
תאריך הבקרה26.02.2017 :

תאריך27.03.2017 :
סימוכין500039422 :

איכות ובטיחות המזון
* יש לעדכן את חישוב ההרכב התזונתי של התפריט השבועי עם שינוי חברת הקייטרינג.
* בשנת  2016בוצעו  2תצפיות ארוחה ,יש להגדיל תדירות ביצוע ותיעוד תצפיות ארוחה במחלקה לאיתור ותיקון
ליקויים.

גודלי מנה/גיוון
* כאשר מוגשת מנה מורכבת שאינה מתאימה למרקם רך יש להגיש בנוסף גם מנה חלופית רכה .למשל ביום
הבקרה הוזמן קיגל אך אין מענה למטופלים שזקוקים למרקם רך.

רשומות מחלקתיות
* יש לחזור ולבצע הדרכה לעובדי המטבח בנושא גודל מנה להגשה.

הגשת ארוחות צהריים  -תצפית
* לאחר טחינת המנה העיקרית למרקם דייסתי נשארה מנת עוף מוקפץ אחת -כדאי לשנות את הרכב ההזמנה כדי
לאפשר בחירת מזון למטופלים שאוכלים מרקם רגיל.
* מנת הירק נגמרה לפני תום חלוקת האוכל 6-8 ,המנות האחרונות היו קטנות מאוד.
* בזמן הארוחה טלויזיה דלקה בווליום גבוה.

התנהלות הטיפול התזונתי מטופל במצב תזונתי לא תקין  -תיעוד ומעקב
* בכל קביעה או שינוי של תוכנית תזונתית למטופל יש לתעד הוראות ביצוע ופירוט ההרכב התזונתי של התוכנית.
* לאחר שינוי או קביעת המלצות תזונתיות למטופל יש לבצע מעקב לבדיקת יישום והענות.
* יש לערוך סיכום חצי שנתי למטופל בהתאם להנחיות בנוהל תזונה  5.0.2נמצאו מספר סיכומים בהם חסר תיעוד
שיחה עם מטופל/משפחה ,תצפית אכילה ועוד.
* הדיאטנית המליצה להזמין דיאטנית בריאטריה למטופלת ,חסר מעקב.

יישום והלימה
* יש להקפיד על התאמה בין התוכנית התזונתית כפי שמתועדת ברשומות תזונה לבין מה שניתן בפועל לפי הרשום
בקרדקס.

הערות לסיכום:
בזמן הכנת ארוחת צהריים הגיע לעזרה מטפל שרשום בסידור העבודה במחלקה
הסמוכה )בית אור הדרים(.
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לשכת בריאות מחוז מרכז

מוסד בית אור בית בכפר ) ( 237F6
בן יהודה  71כפר סבא
תאריך הבקרה26.02.2017 :

תאריך27.03.2017 :
סימוכין500039422 :

ההערות בדו"ח זה מתייחסות לממצאים בתזונה גם בתקופה בה עבדה הדיאטנית
הקודמת.

עמוד  14מתוך 32
רח' הרצל  ,91רמלה  72430ת.ד.
טלפון 08-9788604 :פקס 08-9788690 :דוא"לNOAH.OZ@LBM.HEALTH.GOV.IL :

לשכת בריאות מחוז מרכז

מוסד בית אור בית בכפר ) ( 237F6
בן יהודה  71כפר סבא
תאריך הבקרה26.02.2017 :
* פיזיותרפיה:

תאריך27.03.2017 :
סימוכין500039422 :

89%

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

כוח אדם:
במקום עובד פיזיותרפיסט יחיד בהיקף משרה של  20שעות שבועיות ,מגיע שלושה
ימים בשבוע בשעות הבוקר עד הצהריים.

החוזקים בעבודת הפיזיותרפיה:
פרופיל המטופלים במוסד
* מרבית הדיירים במקום מקבלים טיפולי פיזיותרפיה בתדירות ממוצעת של פעמיים בשבוע.

ארגון השרות
* קיימת תוכנית עבודה ידועה לכולם.
* קובץ הנהלים של משרד הבריאות מוכר לכלל העובדים.
* קיים רישום מרוכז של הטיפולים הניתנים מידי יום.

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

מוסד בית אור בית בכפר ) ( 237F6
בן יהודה  71כפר סבא
תאריך הבקרה26.02.2017 :

תאריך27.03.2017 :
סימוכין500039422 :

טיפול בקבוצה
* טיפול בקבוצה מתקיים פעם בשבוע ביום ושעה קבועים.

מעקב פיזיקאלי ותיעוד הערכה תקופתית
* מעקב פיזקלי מבוצע לפחות אחת לשלושה חודשים.

טכנולוגיה לישיבה וניידות
* השנה נרכשו עוד כריות ישיבה לרווחת הדיירים והפיזיותרפיסט קיים פרויקט של החלפת ציוד ישן.

הדרכה ,השתלמות ותקשורת בין צוותית
* מתקיימת הדרכה פרטנית לעובד חדש.
* הפיזיותרפיסט משתתף ביחידה  4מתוך  5בקורס העל בסיסי באשל.
* התקיימה הדרכה לצוות המטפלים על "בטיחות המטופל".
* רשימות ההליכה במקום מלאות.
* הפיזיותרפיסט משתתף בישיבות צוות רב מקצועי ,ועדת ארועים חריגים ובועדה בתחום הפליאטיבי.

תנאים פיזיים
* לאחרונה נרכש מחסן חדש הממוקם בחצר הבניין ובו מאופסן כל ציוד הישיבה.

תחומים הטעונים תיקון ושיפור:
אבחון פיזיקלי
* יש למלא כלי מדידיה למטופלים המתאימים ,כפי שהוסבר ביום הבקרה.

מעקב פיזיקאלי ותיעוד הערכה תקופתית
* בחלק מן התיקים ,המעקב שבוצע אחת לשלושה חודשים היה מעותק ממעקב קודם .על המעקב לשקף בצורה
עדכנית את מצבו של המטופל.
* יש לעדכן את תוכניות הטיפול ומטרות הטיפול ,בהתאם למצבו של הדייר.

טכנולוגיה לישיבה וניידות
* יש להמשיך ולהשלים ציוד ישיבה חסר כפי הנדרש בנוהל.

הדרכה ,השתלמות ותקשורת בין צוותית
* הדרכה מובנית לכל הצוות הרב מקצועי ,צריכה להתקיים פעמיים בשנה ,יש לתעד תוכן ההדרכה ורשימת
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לשכת בריאות מחוז מרכז

מוסד בית אור בית בכפר ) ( 237F6
בן יהודה  71כפר סבא
תאריך הבקרה26.02.2017 :

תאריך27.03.2017 :
סימוכין500039422 :

המשתתפים כפי הנדרש.

ציוד טיפולי
* יש להשלים ציוד טיפולי בחדר הפיזיותרפיה .בנוסף מומלץ להתקין בו מחשב  +תוכנה.

עמוד  17מתוך 32
רח' הרצל  ,91רמלה  72430ת.ד.
טלפון 08-9788604 :פקס 08-9788690 :דוא"לNOAH.OZ@LBM.HEALTH.GOV.IL :

לשכת בריאות מחוז מרכז

מוסד בית אור בית בכפר ) ( 237F6
בן יהודה  71כפר סבא
תאריך הבקרה26.02.2017 :
* ריפוי בעיסוק:

תאריך27.03.2017 :
סימוכין500039422 :

81%

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:
מרפא בעיסוק בעל  8שנות ותק עובד במוסד  7שנים ,שני בקרים בשבוע  8 -שעות
שבועיות )בפריסת שעות לסרוגין עם המחלקה השניה של הרשת הממוקמת ברחוב
סמוך(.
מדריכת תעסוקה ותיקה ,עובדת במקום  6.5שנים ,ארבעה בקרים בשבוע וימי שישי
לסרוגין  35.5 -שעות שבועיות בסהכ'.

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

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

ישום תכנית הטיפול
* המרפא בעיסוק מפעיל קבוצה מוטורית -קוגנטיבית וקבוצת גרייה חושית ,אחת לשבוע לסרוגין .הוא מטפל
טיפולים פרטנים סנסומוטורים דו שבועיים.
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לשכת בריאות מחוז מרכז

מוסד בית אור בית בכפר ) ( 237F6
בן יהודה  71כפר סבא
תאריך הבקרה26.02.2017 :

תאריך27.03.2017 :
סימוכין500039422 :

* המרפא בעיסוק מתאים סדים וגלילים בהתאם לצורך.

הכרת מטופל חדש ע"י מדריכ/ת תעסוקה
* מדריכת התעסוקה מקיימת הכרות ראשונית עם כל דייר חדש.

פעילות בתעסוקה
* הדיירים מופעלים שישה בקרים בשבוע וחמישה ימים בשעות אחר הצהריים  -בידי מדריכת התעסוקה ,הצוות
הפרהרפואי ומפעילים חיצונים.
* מדריכת התעסוקה מתאימה פעילות אישית לדיירים ספציפיים ,כולל יציאה חוץ מחלקתית למכולת סמוכה.

תנאים פיזיים וסביבה
* לוח הפעילות המחלקתי נבנה מחדש .המקום עטור בקישוט סביבתי אקטואלי.

הדרכה ותקשורת
* המרפא בעיסוק מקיים הדרכות פרטניות שוטפות למדריכת התעסוקה.
* המרפא בעיסוק משתתף בישיבות הצוות הרב מקצועיות באופן קבוע.
* המרפא בעיסוק שלוב בהדרכת הצוות המקצועי )החתש'(.

העשרה ונהלים
* המרפא בעיסוק השתתף בקורס על בסיסי בגריאטריה בשנה החולפת .מדריכת התעסוקה השתתפה ביום
השתלמות אחד בתחום עיסוק הדייר.
* במוסד ממשיך פרוייקט שימור יכולות דיירים )ריפוי בעיסוק( והחל פרוייקט אכילה )רב מקצועי(.

תחומים הטעונים תיקון ושיפור:
כוח אדם
* יש להערך לקראת הפחתת שעות עבודתה של מדריכת התעסוקה בימים הקרובים.
* יש לדאוג שחלק מאנשי הצוות יוכלו לתקשר עם הדיירים בשפת אימם )אין במקום איש צוות דובר רוסית( .מומלץ
לבנות לוח לתקשורת בסיסית ,רוסית-עברית.

ישום תכנית הטיפול
* יש להתאים אביזרי עזר תפקודיים אשר יקלו על הדיירים בתפקודם היומיומי )מהנצפה ביום הבקרה התגלה צורך
בהתאמת :מתגי מצוקה ,אביזרי עזר לטיפוח עצמי -מסרק מותאם ,אביזרי עזר לאכילה -סכום מותאם(.

הכרת מטופל חדש ע"י מדריכ/ת תעסוקה
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לשכת בריאות מחוז מרכז

מוסד בית אור בית בכפר ) ( 237F6
בן יהודה  71כפר סבא
תאריך הבקרה26.02.2017 :

תאריך27.03.2017 :
סימוכין500039422 :

* יש להקפיד על תיעוד מעקבים חודשיים בתעסוקה בהתאם לדרישות הנהלים .חשוב לשקף את תהליך הסתגלות
והתאקלמות הדייר למחלקה החדשה.
* יש לחדד את רישום פעילות הנושא השבועי המתקיימת במחלקה.

פעילות בתעסוקה
* על המרפא בעיסוק ומדריכת התעסוקה לבנות פעילויות קבוצתיות אשר יתאימו לתמהיל דיירי המחלקה.

תנאים פיזיים וסביבה
* למרפא בעיסוק פינה משרדית בכניסה לחדר המנהל .יש להתאים חלל משרדי וטיפולי התואם לנהלי הבינוי
הנדרשים.
* למדריכת התעסוקה חדרון קטנטן לאיחסון הציוד .מומלץ כי תהיה לה פינה נוחה הכוללת מקום להכנה לפעילות
הדיירים.
* יש לשכתב את לוח הפעילות בהתאם להדרכה שניתנה ביום הבקרה )שעות הפעלה ,יום הפעילויות ,ציון נושא
שבועי(.

ציוד ואביזרים
* על המרפא בעיסוק לוודא חלוקת הציוד הטיפולי בין שתי מחלקות הרשת הסמוכות )ביום הבקרה נמצא חלק
מהציוד במחלקה השכנה(.
* יש לרכוש ציוד הפעלה לדיירים המותאם לרמתם התפקודית המשתנה.

הדרכה ותקשורת
* לא מתקיימות ישיבות צוות ריפוי בעיסוק ותעסוקה )עם המדריכות משתי המחלקות הסמוכות זו לזו( סדירות.
הערכת העובד השנתית )למדריכות( חלקית .הנהלים הפנימיים כלליים ואינם מותאמים למקום .הדרכת עובד חדש
עדיין בתהליך בנייה.
* על המרפא בעיסוק לשקף בישיבות הצוות הרב מקצועיות גם את תחום עיסוק הדייר.
* חשוב להקפיד לתעד בצורה מסודרת את ההדרכות הניתנות לצוות בידי המרפא בעיסוק.

העשרה ונהלים
* יש לאפשר למדריכת התעסוקה לצאת לימי עיון והשתלמויות בתחום התמחותה.
* על פי הנצפה ביום הבקרה -חיוני לבנות פרוייקט התאמת אביזרי עזר תפקודיים אשר יקלו על תפקודם היומיומי
של הדיירים .כמו כן ,חשוב להתרכז בקידום פרויקט האכילה הרב מקצועי ההתחלתי.

הערות לסיכום:
ישנן מספר הערות עקרוניות ,הן מנהלתיות והן מקצועיות ,החוזרות על עצמן
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מבקרות קודמות.
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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
ניהולמידע ומעקב  -תיק ריכוז מתנדבים
 שביעות רצון משפחות -שיתוף המשפחה בהחלטות

כוח אדם:
במוסד עובדת עו"ס מקצועית ,המסיימת בסוף חודש זה את עבודתה במוסד! לעו"ס
ישנה מחליפה ממוסד אחר של הרשת .העו"ס מעורבת ומכירה היטב את דיירי המחלקה
ובני המשפחות.
העו"ס עובדת בהיקף של  1/3משרה .לעו"ס חדר משותף עם שאר חברי הצוות.

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

פעילות העו"ס בתחום הקבוצתי והקהילתי
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* שותפה ומעורבת בפעילות התרבותית  -חברתית.
* התקיים מפגש עם משפחות הדיירים לעדכונים שוטפים.
* קיימת פעילות התנדבותית עשירה ומגוונת לטובת דיירי המחלקה -סטודנטים ,תלמידים ,אומנים.
* העו"ס מקיימת פעילות קבוצתית מקצועית ומותאמת לדיירי המחלקה.

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
* העו"ס שותפה בצוות החשיבה לגבי ניהול סיכונים ,ומעבירה מקרים לדיון בוועדה למניעת אלימות מוסדית .ניכרת
פעילות מקצועית לטיפול באירועים ,מתבצע הליך בדיקה וניתנות המלצות לטיפול.

טיפול בניצולי שואה
* מתקיימת פעילות למיצוי זכויות לדיירים שהינם ניצולי שואה .ניתנה הדרכה בנושא במסגרת קורס ההכשרה
המוסדי.

טיפול תומך במטופל ובמשפחה
* צוות המוסד מבקר דיירים מאושפזים בבי"ח ,ומשתתף בלוויות/שבעה .פעילות זו משמעותית לדיירים ולבני
המשפחות.

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(.
* מתקיים דיון כוללני ומקיף על בסיס הגדרת בעיות וראייה גריאטרית בישיבות הצוות הרב מקצועי.
* העו"ס לוקחת חלק פעיל בישיבות הצוות הבכיר.
* התקיים פרויקט משותף לעו"ס ולפיזיותרפיסט לשיפור איכות החיים ע"י שיפור הישיבה.
* קורס ההדרכה למטפלים הסתיים .הועברו בו תכנים מקצועים מגוונים לצוות המטפל.

הבטחת תנאים לעבודת העובד/ת הסוציאלי/ת
* הנהלים זמינים ומוכרים.
* העו"ס משתתפת בימי עיון והשתלמויות.
* התקינה תואמת את דרישות הנוהל.
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ניהול מידע ומעקב  -רשומת מטופל
* מתקיים תיעוד מלא ומשקף של ההתערבות המקצועית בתחומים השונים.

תחומים הטעונים תיקון ושיפור:
תצפית חדרים ושטחים ציבוריים
* יש לפעול לשדרוג מראה החדרים כך שיראה חמים וביתי.

פעילות העו"ס בתחום זקנים נפגעי התעמרות
* יש לקיים מעקב אחר מידת יישום ההמלצות שניתנו בועדה למניעת אלימות.

טיפול תומך במטופל ובמשפחה
* קיימת ועדה מוסדית לטיפול פליאטיבי .יש לפעול להטמעת הנושא בקרב הדיירים ,בני המשפחות והצוות.

עבודת הצוות הרב מקצועי
* יש לקיים ישיבות צוות בכיר ובהם לדון על נושאים מערכתיים ,פרוייקטים משותפים וכד'.
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73%

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:
מחלקה סיעודית בית אור בית בכפר.
אוכל מגיע מקיטרינג חיצוני.
כביסה מתכבסת במקום.

החוזקים בעבודת הבריאות הסביבה:
מערכות סילוק שפכים
* חיבור מערכת סילוק שפכים של המוסד למערכת עירונית  :יש חיבור

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

חדרי האשפוז  -רווחה/צפיפות ,תנאי מגורים
* התאמת מספר מיטות לדרישות ולרישיון ,היעדר צפיפות ואסטטיקה כללית  :מתאים לדרישות ולרשיון
* תאורה טבעית ותאורת חשמל בחדרים מתאימים ותקינים  :מותאמים ותקינים

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

מכבסה וכביסה
* מבצע הכביסה ורשיון עסק תקף  :המכבסה מופעלת במוסד -א
* מצב סביבת העבודה במכבסה  :תקין ומתאים לדרישות

אספקת מזון למחלקות וחלוקתו  -קבלת המזון במחלקה
* אמצעי הגעת מזון ,אחסונו במחלקה ופינוי העגלה/טרמופורטר  :הובלה ואחסון כנדרש
* מועד הגעת המזון בשעות שנקבעו ,במועדים קבועים ובהתאמה לשעות הארוחות  :מגיע במועד כמתוכנן

מטבחון עזר  -מטבח חלוקה
* נקיון ושלמות סביבת העבודה ומשטחי עבודה  :תקין במלואו
* אמצעי שטיפה ,ייבוש ואחסון כלים וידיים  :תקינים ומתאימים

חדר אוכל מטופלים וחלוקת מזון
* מצב אסטטיקה ,צפיפות ותקינות חדר האוכל וציודו  :מרווח תקין ואסטטי
* כלי אוכל וסכו"מ לא חד פעמיים  :קיימים ומתאימים
* סידורי שתיה ומתקני מים חמים וקרים  :קיימים תקינים ומתאימים

הכנת המזון ובישול  -מטבח/ים  -מצב כללי
* רשתות בחלונות ובדלתות  :קיימות ותקינות
* מים חמים זורמים במטבח  :קיים ותקין

הכנת המזון ובישול  -עמדות העבודה ומדורים במטבח
* נשמרות דגימות מזון ובכמות מספקת  :קיים ותקין

תחומים הטעונים תיקון ושיפור:
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מערכות אספקת מים קרים וחמים  -אספקת מיי שתיה
* יש לבצע סריקת מתכות במים אחת לשנה.
* יש לבצע בדיקת רמת כלור נותר במים עפ"י הדרישות  0.2-0.5מג"ל .

מערכות אספקת מים קרים וחמים  -מים חמים ומקלחות
* יש לבצע טיפול שנתי בדוודים.

מערכות אספקת מים קרים וחמים  -הגנת רשת מי שתיה
* יש להתקין מז"ח לפני מכונת ריכוך מים הנמצאת במדיח הכלים במטבח .

איסוף פסולת ופינויה
* יש לבצע איסוף פסולת מסוכנת תרופות פגות תוקף לפח מיועד .פינוי התרופות יעשה בצורה מוסדרת עם חברה
מוסמכת לטיפול בפסולת מסוכנת.

תשתית ,חדרי האשפוז ,תחזוקת מחלקה ורווחת המטופל  -ניקיון ותחזוקה שוטפת
* בבקרה נמצאו הרבה ליקויים בתחום אחזקה סדר וניקיון  .נמצאו תריסים לא פעילים במס חדרים פסולת חפצים
שבורים בחצר האחורית.

חדרי האשפוז  -רווחה/צפיפות ,תנאי מגורים
* בבקרה נמצאו חדרי השירותים  -לא תקינים  .חסר מתקן מגבות נייר ,סבוניות נמצאו שבורות ,מעקים בלויים ,
מדפים שבורים ,וונטה לא פעילה.

רווחת המטופל  -טיפול לא רפואי בגוף האדם
* יש לבצע טיפול פדיקור יתבצע ע"י אשת מקצוע בעלת רישיון עסק .טיפול מניקור יתבצע ע"י גוזז אישי לכל מטופל.

תחזוקת המחלקות  -חדרי כלים וכביסה
* יש להסדיר חדר כלי ניקוי עבור המנקה ובו עביט שפכים מתקן לתליית סמרטוטים וכיור .

מכבסה וכביסה
* יש לצרוך אוגרים מתאימים עבור הכביסה הנקיה.

חדרי טיפולים למקצועות הבריאות/פיזיותרפיה
* בבקרה נמצא כי כיור חדר פיזיותרפיה עם נזילה  -לא תקין.

אספקת מזון למחלקות וחלוקתו  -קבלת המזון במחלקה
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* יש לבצע רשימה של טמפרטורת האוכל המגיע מהקיטרינג ישירות כשהאוכל מגיע.

הכנת המזון ובישול  -עובדי מטבח/מבשלים
* עובדת מטבח נמצאה ללא כיסוי ראש וחלוק לחלוקה.
* בבקרה נמצא כי מבשלים ביצים קשות ומכינים סלט מיום קודם ליום למחרת .נוגד את שיטת הבישול בשל הגש
עליה מתבסס המטבח  -לא תקין.
* בבקרה נמצא כי טמפרטורת האוכל המוגש בבוקר מוצרי חלב וגבינות נמצאו על טמפרטורה של  13מע"צ  -לא
תקין  .טמפרטורת סלטים ואוכל קר יוגש בטמפרטורה של  4מע"צ.

הכנת המזון ובישול  -מטבח/ים  -מצב כללי
* בבקרה נמצא כי נק' ניקוז במטבח נמצאה עם רשת שבורה  -לא תקין.

הכנת המזון ובישול  -עמדות העבודה ומדורים במטבח
* בבקרה נמצאו מקררי המטבח על טמפרטורות לקויות  -יש לטפל בנושא במיידי.

הערות לסיכום:
הדברים החשובים המצריכים טיפול מיידי הינם :
 (1טיפול במערכת המים החמים והמצב הפיזי של המקלחות.
 (2טיפול במהלך הכנת המזון בבקרים ובערבים.
 (3בדיקת טמפרטורת האוכל המגיע למוסד ישירות מהקיטרינג.
 (4טמפרטורות מקררים יש לדאוג לתיקון במיידי.
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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 אשפוזתרופות 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:
מוסד ובו מחלקה סיעודית אחת.

כוח אדם:
במוסד עובדת רוקחת לפי תקן השעות הנדרש.

החוזקים בעבודת הרוקחות:
אחסון תרופות במחלקות אשפוז
* יש שיפור בנוגע לאחזקת תרופות באריזה מקורית.

תחומים הטעונים תיקון ושיפור:

*
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נספח ג'
תקן מול מצבה  -כוח אדם מקצועי  -רפואה סיעוד ומקצועות הבריאות
ל 34 -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
קלינאי/ת תקשורת
1
3
9
10

3

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
4.00

0.53
5.92
0.25
5.67
13.14
0.42
0.55
8.80
0.96
7.72
4.33

0.03
0.49

6.00
9.18

0.24
1.34
0.06
0.05
1.60
0.46
0.52
0.33

4.43
11.42
17.50
10.00
22.22
92.60
7.22
8.33

חישוב התקן הוא בשעות שבועיות ולא באחוזי משרה .למקצועות,מרפא/ה בעיסוק,דיאטנ/ית,קלינאי/ת תקשורת.
אחיות = מעשיות  +מוסמכות.
רוקחות  -מתקיימת דרישה ליעוץ לפחות פעמיים בחודש.
שעות יעוץ ותקינה לחודש.
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נספח ג'
תקן מול מצבה  -כוח אדם מנהלי ומשקי
ל 34 -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

0.31

0.50

0.18

61.18

0.31
0.23
0.23
0.31
0.94
1.50
0.15
0.08
0.31

0.33
0.50
0.33
0.00
1.00
1.50
0.00
0.00
0.50

0.01
0.26
0.09
-0.31
0.06
0.00
-0.15
-0.08
0.18

6.38
112.76
40.42
-100.00
6.38
0.00
-100.00
-100.00
61.18
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נספח ד '
רמת איכות הטיפול
 0.00:מתאריך 02.02.2016:
ניקוד אחרון לפי בקרה אחרונה
54.50
ניקוד מותאם אחרון לפי בקרה אחרונה :
שיוך לפרוגרמה חדשה על פי הצהרת המוסד :
זמן הרישוי טרם הבקרה הנוכחית  24:חודשים תאריך סיום הרשיון 01.04.2017 :
התאמת המחלקה לתשושי נפש לתנאי המכרז:לא רלוונטי
תאריך הבקרה 26.02.2017 :
התאמת המחלקה לתשושי נפש לתנאי המכרז לפי הבקרה הנוכחית  :לא רלוונטי

ניקוד

אמות מידה לרמת איכות הטיפול
סכום ציוני הבקרה

19.50

בריאות הסביבה

1.00

שיעור אחיות עם קורס על בסיסי בגריאטריה

0.00

שיעור אחיות עם תואר אקדמי

2.00

קורסים\עדכון ידע לצוות

2.00

חת"ש צוות בין  8-24שעות שנתיות

0.00

חת"ש צוות מעל  24שעות שנתיות

2.00

מומחיות רופא הבית

0.00

יועצים

4.00

נאמני נושא ועברו הכשרה כנדרש

0.00

הדרכה מרוכזת ב 2-תחומים לפחות

0.00

עיבוד נתונים בתחום  1לפחות

0.00

מנהל רפואי שהינו גריאטר

0.00

יש אישור למתן IV

0.00

רישום ע"פ נוהל IV

0.00

רישום ע"פ נוהל  + IVנוכחות אחות מוסמכת בכל משמרת

0.00

רשומה רפואית ממוחשבת לכל המקצועות

2.00

תקשורת רפואית ממוחשבת לכל המקצועות

2.00

סה"כ )ללא משך רישוי(

34.50
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