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לשכת בריאות מחוז באר שבע

תאריך: 23.05.2017

סימוכין: 500039397

לכבוד
ד"ר שחק עדי

מנהל/ת רפואי/ת
(237I2 קוד מוסד) בית בלב אילת

שדרות התמרים פינת אילות
אילת 88103

ד"ר נכבד/ה,
הנדון: סיכום הבקרה ב"בית בלב אילת" מיום 08.02.2017

מצ"ב דו"ח הבקרה שנערכה במוסדכם, ביום 08.02.2017.
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.IL, 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.
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 39 ת.ד. 1179 ירושלים, פקס 02-5655913 או
sarit.hayat@moh.health.gov.il :במייל

  בברכה,

   גיינקו ויקטוריה
   רופאה אחראית בקרה בגריאטריה

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 מיכאל גדלביץ’, רופא מחוזי, מחוז דרום מחוז באר שבע.

ד"ר שחר אבנר, גריאטר מחוזי, לשכת בריאות באר שבע מחוז באר שבע.
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 באר שבע

תאריך: 23.05.2017

סימוכין: 500039397

דו"ח הבקרה

( 237I2 ) בית בלב אילת
שדרות התמרים פינת אילות  אילת

תאריך הבקרה: 08.02.2017

בתאריך 08.02.2017 נערכה בקרה לפני חידוש רישוי, בבי"ח הגריאטרי, ע"י צוות מחוז באר-שבע. הבקרה1.
היתה "בקרה מתוכננת".

במהלך הבקרה נבחנו הטיפול הרפואי, הסיעודי, מקצועות הבריאות וכן השירותים האחרים הניתנים2.
למטופלים המאושפזים בבית - החולים.

המנהל/ת הרפואי/ת : ד"ר שחק עדי מ.ר.3.29738.

להלן הרכב הצוות ותחום בקרתו:4.
גברת גיינקו ויקטוריה, רופאה אחראית בקרה בגריאטריה. -* רפואה

Ms. קלאודיה קונסון אחות מפקחת בקרות, אחות מפקחת בקרות. -* טיפול סיעודי 

גברת ירושלמי דינה, מרכזת תחום בקרה. -* תזונה 

גברת שוסטר מרים, מרכזת תחום בקרה. -* פיזיותרפיה 

גברת בן אריה עפרה, מרכזת תחום בקרה. -* ריפוי בעיסוק

גברת עינת סילברשטיין, מרכזת תחום בקרה. -* עבודה סוציאלית

גברת קריאז’בסקיך אולגה, מרכזת תחום בקרה. -* בריאות הסביבה

כללי:

לבי"ח רישיון ל-    36 מיטות מהן:
סה"כ מיטות במח’ סיעודיות:    36
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לשכת בריאות מחוז באר שבע

תאריך: 23.05.2017

סימוכין: 500039397

( 237I2 ) בית בלב אילת
שדרות התמרים פינת אילות  אילת

תאריך הבקרה: 08.02.2017

תמהיל מאושפזים:

להלן תמהיל המאושפזים במחלקות הסיעודיות/תשושי נפש:

Ýéשם מחלקה
ÔçÜ×Þ
ÓáÕÞÑ

מס’
מיטות
ברישוי

מס’
מאושפזים

בפועל

מס’
סיעודיים

מס’
תשושי
נפש

מס’
סיעודי
מורכב

מס’
שיקומים

מס’
תשושים

בבי"ח
כללי

36352312סיעודית א
0    0    0    12   0    23   35   36       סה"כ

סה"כ שהו במחלקות    35 מאושפזים בפועל.
להלן תמהיל המאושפזים לפי הגורמים המממנים הבאים:

14 מטופלים במימון משרד הבריאות.
9 מטופלים במימון פרטי.

12 מטופלים במימון גורם אחר.
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לשכת בריאות מחוז באר שבע

תאריך: 23.05.2017

סימוכין: 500039397

( 237I2 ) בית בלב אילת
שדרות התמרים פינת אילות  אילת

תאריך הבקרה: 08.02.2017

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

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

אישור כיבוי אש:
אישור כיבוי אש בתוקף עד תאריך: 16.01.2018.

:IV רשיון
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 באר שבע

תאריך: 23.05.2017

סימוכין: 500039397

( 237I2 ) בית בלב אילת
שדרות התמרים פינת אילות  אילת

תאריך הבקרה: 08.02.2017

נספח א’

הערכת הבקרה לפי תחומים

(6)
טוב מאוד
94-100

(5)
כ.טוב מאוד

87-93

(4)
טוב

80-86

(3)
טעון שיפור

73-79

(2)
טעון שיפור רב

66-72

(1)
נכשל
0-65

   X רפואה

   X סיעוד

   X תזונה

   X פיזיותרפיה

   X ריפוי בעיסוק

   X עבודה סוציאלית

   X בריאות הסביבה

 רוקחות

*- לא בוצעה בקרה בתחומים הבאים : רוקחות.
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לשכת בריאות מחוז באר שבע

תאריך: 23.05.2017

סימוכין: 500039397

( 237I2 ) בית בלב אילת
שדרות התמרים פינת אילות  אילת

תאריך הבקרה: 08.02.2017

נספח ב’ -  ממצאי הבקרה והנחיות לתיקון

הערה כללית: בכל מקום שבו מפורט תיאור תפקיד בלשון זכר, הכוונה גם ללשון נקבה ולהיפך.
   

94%* רפואה:  
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 הייתה מתואמת , נערכה בשעות הבוקר , לצורך חידוש רישוי.

בית בלב הוא מוסד טוב , מושקע עם צוות קבוע זמן רב מאוד.ניכרת אמפטיה ויחס
חם לדיירים.

כוח אדם:
רופא הבית עובד שנים רבות במוסד,

קיים יעוץ גריאטר ויעוץ קלינאי תקשורת .

החוזקים בעבודת הרפואה:

עבודת המנהל הרפואי
* קבלת מטופלים בהתאמה לסיווג מחלקות סעודיות/לתשושי נפש : מלא, הרופא משתתף 

* היערכות מוסדית להתמודדות עם זיהומים : קיום נוהל פנימי 
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לשכת בריאות מחוז באר שבע

תאריך: 23.05.2017

סימוכין: 500039397

( 237I2 ) בית בלב אילת
שדרות התמרים פינת אילות  אילת

תאריך הבקרה: 08.02.2017

* תכנון ויישום "הבטחת השגחה רפואית בכל היממה". (זמינות ותיעוד;כוננות/תורנות) : יישום תקין 
* הסדר יועץ גריאטרי : קיים 

* תעוד הייעוצים בתחום גריאטריה : מלא 
* היערכות  המוסד וקיום נוהל פנימי לשמירה על סביבה בטיחותית ומניעת נפילות ותאונות וישומו : מלאה 

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

* דיון בקבלה/תקופתי, על מצבי סוף החיים, קיום הנחיות מקדימות : מתקיימים 

רופא בית
* הכרה ויישום נהלי רפואה ונהלי רוחב של האגף לגריאטריה : מלא 

איכות הרשומה בקבלה הרפואית של המטופל
* סיכום ותכנית טיפול: אבחנות, תרופות, תזונה ופרארפואי : מלא תוך התייחסות לאבחנות 

מעקב רפואי שוטף
* אבחון וטיפול בבעיות משקל והזנה (כולל הזנה אנטראלית) : מלא ותקין 

* יישום מעקב אחר בעיות כרוניות, לרבות מניעה  וטיפול של פצעי לחץ : יישום מלא 
* רישום אבחנות, כולל תסמונות גריאטריות  ועדכונן מעת לעת : תקין 

* הכללת המידע הנחוץ בעת הפנייה למוסד רפואי אחר : מלאה 

הוראות רפואיות והוראות למתן תרופות
* הוראה רשומה כראוי וחתומה ע"י הרופא : באופן מלא 

* הוראות מתן תרופות אנטי פסיכוטיות - רישום, דיון ונימוק : תקין 

בדיקה תקופתית אחת ל - 3 חודשים
* התייחסות לבעיות חדשות וממצאים חדשים רלבנטיים : מלאה 

* התייחסות לשינוי במצב תפקודי וקוגנטיבי : מלאה 
* תכנית טיפול, כולל התייחסות רב מקצועית : מלאה 

פעילות צוות רב מקצועי במחלקה
* תדירות ישיבות הצוות לגבי כל חולה : טובה 

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

תאריך: 23.05.2017

סימוכין: 500039397

( 237I2 ) בית בלב אילת
שדרות התמרים פינת אילות  אילת

תאריך הבקרה: 08.02.2017

רפואה מונעת ורפואה פליאטיבית
* ביצוע מדיניות לחיסוני שפעת ופנוימוקוק למטופלים : מלא 

* מוודא מתן חיסונים קבועים ותקופתיים לצוות המטפל (חדש וותיק) ונותן לצוות הסברים : מלא 
* קיום תכניות מיוחדות במוסד ומעורבות הרופא: היערכות למתן טיפול פליאטיבי, התייחסות רופא למדד כאב

והטיפול בעקבותיו : קיימות עם מעורבות 
* פעילות על פי הנחיות לטיפול בנשאי חיידקים עמידים ובמניעת זיהומים : קיימת 

תחומים הטעונים תיקון ושיפור:

עבודת המנהל הרפואי
* הכשרת מנהל רפואי : מומחה בפנימית ו/או רפואת משפחה 

* קיום והפעלת תוכנית הדרכה מוסדית בתחומי הגריאטריה וגרונטולוגיה. השתתפות בהדרכה מחוץ למוסד ובתוכו
: קיימת ומופעלת חלקית 

* הסדר ייעוץ רפואי (לא גריאטרי) : לפי דרישה עם תעוד 
* יישום התחומים לשיפור מהבקרה הקודמת : חלקי 

רופא בית
* הכשרת רופא בית : השתלמות בגריאטריה 

מעקב רפואי שוטף
* אבחון וטיפול בעיות דחופות. יישום ותעוד בהתאם להרשאת מתן טיפול חריף (IV) : טיפול תקין ותעוד מלא 

הערות לסיכום:
המחלקה ב"בית בלב " הינה מחלקה  סיעודית , בעלת תמהיל מטופלים -סיעודי

 מורכב , שיקום וטיפול הוספיס .
המנהל הרפואי ותיק , מנוסה ומכיר את כל מטופליו ומשפחותיהם.

מעורב בכל התהליכים והטיפולים במוסד.
מכיר נהלי משרד הבריאות ופועל על פיהם.
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לשכת בריאות מחוז באר שבע

תאריך: 23.05.2017

סימוכין: 500039397

( 237I2 ) בית בלב אילת
שדרות התמרים פינת אילות  אילת

תאריך הבקרה: 08.02.2017

   
78%* טיפול סיעודי:  

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:
התרשמות כללית:

הבקרה התקיימה בשעות הבוקר, בשעה 10:30. הבקרה הייתה בקרה מתוכננת לפני
חידוש רישוי. המוסד הינו מוסד ותיק שמנוהל ע"י רשת. במוסד ישנה מחלקה אחת

סיעודית שבין היתר קולטת גם מטופלים במימון של קופת החולים בסטטוסים שונים
כגון: סיעודיים מורכבים, טיפול תומך, בעיות סוציאליות וכדומה. בזמן הבקרה

רוב המטופלים היו מחוץ למיטותיהם. ע"פ דיווחה של האחות הראשית, במוסד
מאושפזים 35 מטופלים מתוכם: 23 מטופלים סיעודיים ובהם 14 מטופלים מאושפזים

ע"י קוד משרד הבריאות, 9 מטופלים פרטיים, 8 מטופלים מורכבים, 4 מהם חולים
אונקלוגיים שמטרת האשפוז שלהם היא טיפול תומך. מטופל אחד מקבל המודיאליזה,
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מטופל אחד עם פצע לחץ דרגה 3-4, 3 מטופלים שיקומיים אורתופדיים, אחד מהם
ממתין לקוד משרה"ב.

במוסד 6 מטופלים הזקוקים לבידוד מגע. מטופל 1 מקבל כלכלה דרך זונדה ומטופל
אחד מקבל כלכלה דרך פג.

במוסד 4 הגבלות פיסיות.

כח אדם:
# כוח אדם במוסד באופן כללי וותיק ויציב.

חוזקים בהיבט המוסדי:
# האחות הראשית של המוסד המתפקדת גם כמנהלת אדמיניסטרטיבית של המוסד בעלת

ניסיון רב בתחום.
# מתקיימת פעילות חברתית מחוץ למוסד אשר תורמת לשיפור איכות חיי המטופלים.

# בכל משמרת ישנה אחות מוסמכת.
# המחלקה נראית נקיה, מסודרת ומאווררת.

# הנהלת הרשת נותנת תמיכה לעשייה הסיעודית במוסד.
# מתקיימת פעילות לימודית והדרכה ענפה במסגרת הרשת, אשר תורמת להעלאת הרמה

המקצועית של הצוות.
# במוסד ישנה אחות מוסמכת נאמנת נושא (30 שעות לימוד) בתחומי עצירות ומניעת

זיהומים.

הערות לסיכום:
תחומים הטעונים שיפור ברמה המוסדית:

1. תכנית טפול בקבלה לאשפוז

אין תכנית טיפול ל-72 שעות. חסר עדכון תכנית טיפול, כולל התייחסות למצבים
שונים הדורשים את ההתערבות הסיעודית.

בעת הקבלה יש להתייחס לעניין תאום הציפיות עם המשפחה.

2. מעקב סיעודי
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חסר תיעוד שוטף בתיק המטופל, אין המשך התייחסות לבעיות שזוהו והמשך מעקב.

3. הבטחת סביבה בטוחה
יש צורך לעבוד על פיתוח אמצעים לאוריינטציה עבור מטופלים עם ירידה

קוגניטיבית.
יש לערוך אומדן סיכון נפילות ולעדכן את כל גורמי הצוות הרב מקצועי

בתוצאותיו. כמו כן, יש להדריך ולעדכן גם את כח העזר בתוצאות האומדן כולל
מתן הנחיות לטיפול באנשים בעלי סיכון גבוה לנפילות.

יש לפתח נוהל שימוש נכון במנוף ע"י הצוות המטפל ובעזרת הדרכה של צוות
פיזיותרפיה במעורבות אחות ראשית. יש לכלול הדרכה והתנסות מעשית ע"י איש
צוות מומחה שבודק היטב את השימוש הנכון ע"י המודרך ונותן לו אישור לעבודה

עצמאית בעת השימוש במנוף.
בדוח אירוע חריג חסרה התייחסות לאומדן כאב של המטופל אחרי חבלה ומעקב סביב

הכאב.

4. תקשורת
נא להקפיד על ישיבות צוות סיעודי, אחת לחודש.

נא ליישם ההמלצות שהתקבלו בישיבה רב מקצועית ולהקפיד רצף הטיפול
הרב-מקצועי, שיתבטא ברשומה המשותפת בדו"ח.

5. הפרשות
יש להקפיד על רישום הרגלי הפרשות של המטופל. שליטה על הסוגרים ואמצעי עזר.

יש לקיים תכנית שימור שליטה על הסוגרים.
6. תנועתיות ותנוחה

יש לבצע רישום מדויק של מטופלים עם הגבלה פיסית, מלווה בתהליך קבלת החלטות
ע"י צוות רב מקצועי.

יש לבצע רישום שינוי תנוחה בזמן ההגבלה הפיסית ובזמן שכיבה במיטה. נא לבצע
תיעוד ומעקב אחרי שינויי תנוחה בכל היממה, כולל מטופלים עם הגבלה פיסית

וחולים רלוונטיים.
נא להקפיד על ישיבה ויציבה נכונה של כלל המטופלים במחלקה, כולל ביצוע תיקון

ישיבה של החולה במשך היום.
ניידות # במחלקה 15 מטופלים בסיכון גבוה לנפילות ותאונות בית. בתשאול הצוות

לא היה מודע למטופלים אלו ואופן הטיפול בהם. נא לבצע ריענון נוהל מניעת
נפילות.
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יש לציין כי בקרב מטופלים בסיכון גבוה לנפילות ותאונות בית יש חשיבות
עליונה להקפדה על עבודה בזוגות.

7. קשר עם המשפחה
נא להקפיד על קיום שיחות עם המשפחה, תאום ציפיות ותיעוד ברשומה הסיעודית.

8. טיפול בכאב
יש צורך להקפיד ולהשתמש באומדן הערכת כאב. ברוב המקרים במוסד משתמשים בסקלת

VAS. חסרה התייחסות לחולים עם ירידה קוגניטיבית וכלל הצוות לא מכיר את
האומדן PAINAD. יש לבצע ריענון נוהל אומדן כאב לכלל הצוות ולהשתמש בכלי

ככלי יישומי. יש לציין את ממצאי הבדיקה ברשומה הסיעודית הכוללת טיפול,
התערבות וההערכה.
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85%* תזונה:  

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:
המזון מסופק על ידי חברת הסעדה . יש מטבח חלוקה מצויד היטב עם מקררים חדשים

,  ואחראית חלוקה שמכירה את נהלי העבודה עם מזון.

כוח אדם:
יש דיאטנית קלינית חדשה (כחצי שנה) במוסד. היא עובדת ב- 3 ימים בשבוע בשעות

שמתפרשות על כל היום כך שיוצא לה לראות שלושת הארוחות העיקריות.
היא משתתפת בישיבות צוות רב- מקצועיות.

החוזקים בעבודת התזונה:

כללי
* ניכרת התייחסות אישית והתאמה תרבותית לצרכים המשתנים של הדיירים 

איכות ובטיחות המזון
* הדיאטנית עורכת תצפיות אכילה. 

הגשת ארוחות צהריים - תצפית
* בישול מגוון בסגנון ביתי, הגשה אסטטית, כמות מתאימה. 
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* יש שיפור במראה החדר -אוכל, כולל רכישת כלים חדשים ומפות שולחן 

תחומים הטעונים תיקון ושיפור:

איכות ובטיחות המזון
* בישול המזון על פי אסופת מתכונים מחושבת : חלקי 

בדיקת התפריט השבועי - רישום מול יישום
* בדיקת התפריט השבועי רישום מול יישום : חלקית גבוהה 

* בתפריט מופיע ממרח בערב אך לא מוגש תמיד בפועל 

רשומות מחלקתיות
* קיום תוכניות להדרכת צוותים שונים ופרויקטים מחלקתיים בשנה האחרונה : חלקי 

התנהלות הטיפול התזונתי מטופל חדש - תיעוד ברשומה התזונתית
* חישוב צריכה תזונתית של המטופל תוך חודש מהקבלה : לא 

* תיעוד שיחה עם המשפחה ו/או מטופל עד חודש : חלקי 
* יש צורך בתיעוד שיחה עם המטופל ו/ או המשפחה תוך שבוע עד חודש מקבלתו ובמהלך הטיפול התזונתי בו. 

* סיכום מצב תזונתי מלא תוך חודש מהקבלה : חלקי 

התנהלות הטיפול התזונתי מטופל במצב תזונתי לא תקין - תיעוד ומעקב
* תיעוד מצב תזונתי לא תקין ועדכון סיכום האבחנה התזונתית בגיליון התזונה, תוך עשרה ימים משינוי במצבו של

המטופל : לא 
* תיעוד מטרות ויעדי התוכנית בתוכנית הטיפול : חלקי 

* תיעוד מועדי מעקב בתוכנית הטיפול : חסר 
* תיעוד סיכום ישיבת צוות רב מקצועית בגיליון התזונה : חלקי 

* כאשר הדיון בישיבת צוות הינו סביב בעיות תזונתיות, על הדיאטנית לתעד בגליון המטופל את ההמלצות מהדיון. 
* על הדיאטנית להקפיד לפרט בכל תוכנית תזונה למטופל את ההרכב התזונתי של הדיאטה האישית תוך השוואתו

למומלץ עם פירוט הקריטריונים לקביעת ההרכב ממומלץ. 

יישום והלימה
* ביצוע מעקב תזונתי בתדירות המתבקשת : חלקי 

* למקבלי הזנה כולית דרך זונה או PEG אין צורך במתן גורף של תוסף מולטיויטמין יעודי לקשישים . 

הערות לסיכום:
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הדיאטנית החדשה חרוצה ומכירה היטב את הדיירים . חסר לה ניסיון בגריאטריה
ובנוהלי תזונה. היא זקוקה להדרכה נוספת להרחבת הידע (אולי מדיאטניות ותיקות

יותר ברשת). מומלץ לשלוח את הדיאטנית לקורס תזונה בגריאטריה בהמשך .
יש שיפור במראה חדר-האוכל. יש מקררים חדשים במטבח חלוקה. מורגש שיפור

בעבודת-הצוות -הרב-מקצועי ,וישיבות צוות מתקיימות כנדרש בנוכחות הדיאטנית .
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97%* פיזיותרפיה:  

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

תיאור כללי:
במוסד מחלקה סיעודית אחת

כוח אדם:
במוסד מחלקה סיעודית אחת ושלושה פיזיותרפיסטים בהיקף של 25 ש"ש

החוזקים בעבודת הפיזיותרפיה:

כוח אדם
* תקן כוח אדם : מלא 

ארגון השרות
* מנהל השרות עומד בדרישות הנוהל (ותק מקצועי, הכשרה על בסיסית) : כן 

אבחון פיזיקלי
* תיעוד נתונים אישיים ודמוגרפים : מלא 

* תכנית טיפול כתובה ומנומקת לאחר אבחון ראשוני : מתועדת 
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תאריך: 23.05.2017

סימוכין: 500039397

( 237I2 ) בית בלב אילת
שדרות התמרים פינת אילות  אילת

תאריך הבקרה: 08.02.2017

טיפול פרטני
* מימוש תכנית טיפול פרטני ע"י הפיזיותרפיסט/ית : מלא 

טיפול בקבוצה
* מדדים מובנים ומוגדרים לבחירת מטופלים בקבוצה : קיימים 

* מספר מטופלים בקבוצה : אופטימאלי 

מעקב פיזיקאלי ותיעוד הערכה תקופתית
* מעקב פיזיקאלי מתועד לפחות אחת ל-3 חודשים לכל המאושפזים : קיים 

* מעקב פיזיקאלי מתועד המשקף את מצבו העדכני של המטופל : קיים 

טכנולוגיה לישיבה וניידות
* התאמת כסא גלגלים/כסא ושולחן אוכל לצרכים התפקודיים של המטופל : מרבית 

* הפיזיותרפיסט מעורב בהחלטות על שימוש באמצעי הגבלה : מתקיים 

תחומים הטעונים תיקון ושיפור:

ארגון השרות
* המנהל מארגן ומפקח על השרות על פי תכנית פעילות מובנית ומתועדת : לא 

* פעילויות מיוחדות לקידום איכות הטיפול (פרויקטים) : אין 

טיפול בקבוצה
* מספר קבוצות ותדירות פעילותן ברמה מוסדית ומחלקתית : חלקי 

הערות לסיכום:
חל שיפור ניכר בשירות הניתן במוסד מאז הבקרה הקודמת

הפיזיו האחראי מכיר את החולים ושעות העבודה יעילות לאורך היום
קימות תוכניות טיפול מסודרות כתובות בתיקים.

על הפיזיו לדאוג לתוכנית עבודה שנתית מסודרת ובכלל זה גם הרצאות לכל הצוות
בנושאים מוגדרים מראש.

תוכנית העבודה השנתית צריכה לכלול גם פרויקטים מיוחדים.
יש להרחיב ולהגדיל את הטיפול הקבוצתי במוסד
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תאריך: 23.05.2017
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שדרות התמרים פינת אילות  אילת

תאריך הבקרה: 08.02.2017

   
92%* ריפוי בעיסוק:  

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:
בבית האבות באילת מחלקה אחת.

כוח אדם:
במחלקה מרפאה בעיסוק אחת המגיעה מהצפון פעם בשבוע ועובדת תעסוקה אחת העובדת

כל יום בשעות הבוקר, ופעמיים בשבוע בשעות אחה"צ.

החוזקים בעבודת הריפוי בעיסוק:

הערכה בקבלת מטופל - קבלת מטופל חדש ע"י מרפא/ה בעיסוק
* תוכנית הטיפול המומלצת כולל תחומים ותדירות :  קיימת, מלאה ועדכנית 

* המרפא/ה בעיסוק מבצע/ת הערכה ראשונית לכל מטופל חדש כנדרש בנהלים. 
 .A.D.L ההערכה מתבצעת כנדרש. כוללת אבחון מוטורי וסנסורי, אבחון קוגניטיבי והערכת *

* התוכניות מתייחסות לטיפול בריפוי בעיסוק והפעלה מותאמת במסגרת התעסוקה. 

הערכת מעקב בקבלת מטופל
* ביצוע מעקבים : מעקבים מלאים ומעודכנים בתדירות הנדרשת 

* עדכון מטרות הטיפול ותוכנית מומלצת כולל תחומים ותדירות :  קיימת מלאה ועדכנית 
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לשכת בריאות מחוז באר שבע

תאריך: 23.05.2017

סימוכין: 500039397

( 237I2 ) בית בלב אילת
שדרות התמרים פינת אילות  אילת

תאריך הבקרה: 08.02.2017

הכרת מטופל חדש ע"י מדריכ/ת תעסוקה
* מלוי טופס קבלה למטופל חדש, על כל סעיפיו, בתוך שבוע :  מלא 

תנאים פיזיים וסביבה
* חדר תעסוקה :  מתאים 

* פינת עבודה ומקומות אחסון (כולל ארונות במקום הפעילות) :  יש, מתאימים וזמינים 
* לוח פעילות, לוח התמצאות ושעון :  קיימים ומתאימים לדרישות 

* קישוט סביבתי אקטואלי הכולל תצוגה של עבודות מטופלים - בשטחים הציבוריים ובחדרי המטופלים :  מתאים,
מכובד ותואם את יכולות המטופלים 

ציוד ואביזרים
* ציוד נלווה :  עשיר ומגוון 

* ערכות נושאים :  מגוונות עשירות ומתחדשות 

הדרכה ותקשורת
* ישיבת צוות ריפוי בעיסוק/תעסוקה :  מתקיימת בהתאם לנהלים 

* הדרכה מובנית למדריכת/ות תעסוקה :  מתקיימת  כנדרש 
* השתתפות בישיבות צוות רב מקצועי :  מלא - של מרב"ע 

* הדרכה והעשרה לצוות רב מקצועי/משפחות/סטודנטים :  מתקיימת הדרכה מקצועית ומגוונת על בסיס קבוע,
מתועד כנדרש 

* המרפא/ה בעיסוק משתתפ/ת בתוכניות החת"ש של המוסד, מדריכה ומנחה את הצוות הרב מקצועי בנושאים
הקשורים לתחומי התערבותה. 

תחומים הטעונים תיקון ושיפור:

תנאים פיזיים וסביבה
* קיים חדר קטן, משותף למרפא/ה בעיסוק ולאנשי צוות נוספים ומשמש לצרכי משרד בלבד. 

הערות לסיכום:
בבית מרפאה בעיסוק שעובדת מזה שנה וחודשיים, היא בעלת תפיסת תפקיד יסודית

ומקצועית ותורמת משמעותית לאיכות שרות הריפוי בעיסוק בבית.
*מומלץ לשלוח את המרפאה בעיסוק להשתלמויות וימי עיון.

*יש לקיים מעקב מתועד אחר השימוש בסדים.
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תאריך הבקרה: 08.02.2017

*עקב השימוש בטפסים ייחודיים לבית בלב, הדווח השוטף על הדיירים בתעסוקה
הינו דל ואינו משקף את המצב המלא של המטופל מומלץ להעשיר ולהרחיב את הדווח.
*מומלץ לשקול מתן שעות נוספות למרפאה בעיסוק עקב תמהיל מטופלים מורכב הכולל

מטופלים שיקומיים וסיעודיים מורכבים, הדורש עבודה אינטנסיבית של המרפאה
בעיסוק.
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תאריך הבקרה: 08.02.2017

   
98%* עבודה סוציאלית:  

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

תיאור כללי:
המחלקה הסיעודית של "בית בלב" ממוקמת בקומה אחת מתוך מבנה המשמש כמלון.

המוסד ממוקם בלב העיר ונגיש למבקרים בו. המחלקה כרגיל נעימה, בעלת אוירה
ביתית. המחלקה מיוחדת בשל תמהיל המטופלים בה ( סיעודי מורכב, שיקום, הוספיס

וסיעודי )

כוח אדם:
במוסד עובדת עו"סית מזה כשנה וארבעה חודשים. בעלת אוריינטציה טיפולית בתחום

הפרטיני והקבוצתי. בעלת מוטיבציה גבוהה לעבודה וללמידה. לומדת השנה טיפול
פליאטיבי במסגרת הכשרות של רשת "בית בלב".

החוזקים בעבודת העבודה סוציאלית:
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תאריך הבקרה: 08.02.2017

קבלת מטופל והסתגלות
* מבצעת את תהליך הקליטה, המעקב וההסתגלות במקצועיות רבה. 

פעילות מקצועית של העובד הסוציאלי
* מספר מטופלים נצפו בחדר האוכל כשהם מול מחשביהם האישיים אל מול תכנים המעניינים אותם, כאשר שאר

המטופלים ישנים שנת צהרים. 
* העו"ס עובדת על נושא ביקורים של עמותות אצל חסויים עריריים ועוקבת אחר ביקורי משפחות באופן כללי. 

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

* שביעות רצון גבוהה מהתנאים הסביבתיים. 

תצפית חדרים ושטחים ציבוריים
* 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. 

* שותפה ומעורבת בפעילות התרבותית - חברתית. 
* הפעילות הקבוצתית במוסד עם מטופלים ומשפחות ראויה לציון. 

פעילות העו"ס בנושא "חוק זכויות החולה"
* יוזמת ומקדמת פעילות למימוש דמי כיס עפ"י צרכי המטופל ורצונותיו. 

* יוזמת עפ"י צורך הערכה ודיון במינוי אפוטרופוס, מטפלת בנושא על כל היבטיו. 
* מקיימת מעקב אחר ביקורי משפחות ומתערבת עפ"י הצורך. 

* הטיפול בנושא מימוש זכות דמי הכיס של המטופלים, נעשה בצורה רצינית וטובה 

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

טיפול תומך במטופל ובמשפחה
* מטפלת בחולה הנוטה למות, במשפחתו ובצוות עפ"י הנוהל. 

* התחום הפליאטיבי מטופל היטב במוסד. ישנה ועדה פליאטיבית והעו"ס משתתפת בקורס של הרשת 

עבודת הצוות הרב מקצועי
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* 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). 

* ניכר שיש שיתופי פעולה יפים סביב פרוייקטים ובכלל בין העו"ס לשאר הצוות 
* ישנו שיפור בנוכחות הצוות הרב מקצועי בישיבות הצוות. ראוי לציון שהישיבות מתנהלות על פי הנוהל. 

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. 

* התיעוד בתיקי המטופלים נעשה באופן מקצועי. 

שביעות רצון משפחות
* שביעות רצון גבוהה מאיכות החיים. 

תחומים הטעונים תיקון ושיפור:

פעילות העו"ס בנושא "חוק זכויות החולה"
* מומלץ להכיר או לבנות נהלים פנימיים למשל" ביקור מטופל בבית חולים, תהליך טיפול בתלונות וארועים חריגים 

פעילות העו"ס בתחום זקנים נפגעי התעמרות
* הועדת מתפקדת על פי הנוהל ואף מתקיים חת"ש בנושא. יחד עם זאת כדאי להגביר את המודעות אצל

המשפחות והמטופלים לזכויותיהם ולקיומה של ועדת התעמרות מוסדית.

הערות לסיכום:
בבקרה זו, שהינה בקרה מתואמת, נמצא כי השירות הסוציאלי הניתן לדיירים הינו

ברמה מקצועית גבוהה. העו"ס מכירה את משימותיה הקשורות לעבודה היומיומית עם
המטופלים, בני משפחותיהם והצוות הרב מקצועי. עבודתה בתחום הקבוצתי ראויה

לציון ! וכך גם הפרוייקטים הרוחביים עם הצוות. העו"ס מכירה את הדיירים,
מתעדת באופן מלא ומקצועי את פעולותיה. עומדת על נושאים הקשורים לזכויות

המטופל ומקדמת התייחסות לעריריים, ניצולי שואה, חולים סופניים וכדומה.
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התרשמתי כי יש עבודת צוות טובה ומגובשת. ישיבות הצוות מתקיימות על פי
הנוהל. מטופלים שראיינתי הביעו שביעות רצון גבוהה מהאווירה, מהיחס והחום של

הצוות המטפל. יש להמשיך ולהעמיק בהכרות עם נהלי משרד הבריאות וכן לבנות
נהלים פנימיים יחד עם צוות המוסד. ישר כוח ובהצלחה !
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85%* בריאות הסביבה:  

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 וכביסה-
הדברה-
חדרי טיפולים למקצועות הבריאות/פיזיותרפיה-
הכנה לשעת חרום-
אספקת מזון למחלקות, חלוקתו וחדר אוכל-
רישיונות עסק ו"רישיון היצרן" של ספקי מזון-
קבלת מזון ומוצריו, אחסונו והעברתו-
הכנת מזון, בישול, עמדות עבודה ומדורים במטבח-

תיאור כללי:
1. המחלקה הסיעודית נמצאת בבניין רב קומות  בקומה נפרדת . מערכות הספקת מים

חמים וקרים ,אחסון וסילוק פסולת רגילה , תחזוקת המבנה (כולל מעלית) הם חלק
מהמבנה המשותף.

2. המחלקה הסיעודית עברה שיפוץ יסודי (בחדרי אשפוז , מקלחות , שירותים ,
חדר אוכל וכו’)  והתאמה לפרוגרמה חדשה למוסדות גריאטריים .

3. רוב חדרי האשפוז היו נקיים ומסודרים, לא הורגש ריח לא נעים. בכל זאת, יש
לוודא כי סביבת  המטופל  תהיה נקייה ומסודרת (סדינים נקיים  במיטות  ,
מיטות \ארוניות\ארונות  נקיים  ואסטטיים , קירות נקיים (ללא כתמים ) ליד

המיטות, אמצעי היגיינה אישית נקיים ומחוטאים (מסרקים) ותהיה מודעות לתחום
על- פי הנחיות ניקוי והיגיינה כללית בבתי חולים .

4. נמצאו במקום אמצעים להיגיינה אישית (סבון  נוזלי , נייר לניגוב ידיים ,
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נייר טואלט , סינרים וכפפות  חד
5. המזון המבושל מתקבל  3 פעמים ביום (בוקר, צהריים, ערב) מקייטרינג מאושר

(רישיון יצרן  ורישיון עסק בתוקף ורישיון לרכב הובלת מזון).
6. במחלקה  קיים  מטבח קצה המיועד  לקליטה \חלוקה \ שימוש בבלנדר ושטיפת

כלי  הגשה (כולל   בלנדר ) במדיח כלים בטמפ’ הנדרשת . מצב תברואי -תקין.
7. שימוש בבלנדר להכנות מאכלים: תוך שמירת טמפ’ הנדרשת , שימוש במשטח

ייעודי  למזון מוכן בלבד וציוד  המיועד לכך בלבד .
8. נמצא כי טמפ’ מים חמים מסופקים ˚C 60  וטמפ’ מים חמים חוזרים ˚C58 (מצב

תקין).
9. טמפ’ מים חמים בברזים  וראשי מקלחות אינה מתאימה  לבטיחות  המשתמשים

(טמפ’ הנדרשת- C˚45 אחרי הזרמת מים חמים במשך 2 דקות).
10. בוצעו  בדיקות של מים חמים (ליגיונלה) בתאריך 4.12.16- התקבלו תוצאות

 תקינות . דיגום לליגיונלה מתבצע  בתדירות פעמיים  בשנה. יש לבצע דיגום
לליגיונלה  בתדירות של כל- 3 חדשים -במחלקה סיעודית  נמצאו  מטופלים

בהגדרה" סיעוד מורכב ") .
11. מתבצע דיגום מים בקטריאלי (קרים וחמים)  ע"י דוגם מוסמך במעבדה מוכרת

ע"י משרד הבריאות   באופן קבוע (פעם ב-4 שבועות)- קיים  קלסר מסודר .
הדיגום האחרון בוצע   בתאריך 2.02.17 -התקבלו תוצאות תקינות.

12.  הכביסה המלוכלכת מועברת בשקיות ניילון  מהמחלקות  לחדר קליטת כביסה
מלוכלכת  באמצעות פיר (סגור, אטום) ונשלחת למכבסה חיצונית  (בעלת רישיון

עסק) פעם ביום .חדר קליטת כביסה מלוכלכת- מצב תברואי  מבחינת ניקיון- תקין.

הערות לסיכום:
להלן נקודות לשיפור:

1. קבלת מזון מקייטרינג (קליטת טרמופורטים) מתבצעת בחדר אוכל  .הדבר אינו
מקובל. יש לקבל טרמופורטים   מהקייטרינג אך ורק במטבח קצה ולהחזיק בו

בעגלות חימום עד מסירתו למטופלים.
2. מזון  מוכן לאכילה  שמתקבל מהקייטרינג לשישי \שבת (שעבר טיפול טרמי )

שקורר במקרר "משב קור"   יש  לאחסן   במקרר ייעודי בלבד  בטמפ’ נדרשת עד
. C˚2 

3. לא הוצגה תכנית דיגום מים חמים וקרים( מי שתייה \ליגיונלה) בהתאם
להנחיות משרדינו ( נקודות דיגום מייצגות את מערכות מים קרים וחמים).
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4. קיימת  תוספת מים קרים  למערכת צ’לרים  ולמחליף חום(מערכת סגורה של
חימום קדם) ללא הגנה על רשת מי שתייה( התקנת מז"ח).

5. בעת הביקורת הוגשה רשימת מז"חים  שהותקנו, יש לדאוג שאביזרים(מז"ח)
  יעמדו  ברשימה  המאושרת ע"י משרד הבריאות  עדכון ינואר 2016

6. בדיגומים  שגרתיים אחרונים   של מי שתייה  לא מתבצעת  בדיקה לחיידקי
פסאודומונס. בנוסף , אין צורך לבדוק בדיגום   חיידקי קוליפורמים צואתי.

7. יש לדאוג לכיול ובדיקה שנתית של ערכות שדה , מדי טמפ’ וכו’.
8. במחסן לאחסון כביסה נקייה  שורר אי סדר . נבקשכם, לתת פתרון הולם

 למיקום המיועד לאחסון כביסה נקייה  בלבד. לדוגמה( להתקין  ארונות  לאחסון
במסדרון באזור מחסן  ). יש להשתמש במחסן לאחסון ציוד בלבד.

9. אין להשתמש במקלחות של המטופלים לשטיפת פחי אשפה של חדרי האשפוז .יש
להסדיר מקום בחדר ניקיון ולהבטיח נקודות מים , ניקוז  ומז"ח .
10. אין הפרדה מוחלטת בין כלי ניקיון המיועדים  לחדי האשפוז,

מקלחות\שירותים  , שטחים ציבוריים .יש להקפיד על הפרדה מוחלטת.
11. מרפסת מוצלת: הרצפה פגומה , עם שקעים.

לסיכום:
1. על-פי כלי בקרה ניתן לציין שהמוסד מתנהל בתחומי בריאות הסביבה  באופן

-תקין, למעט  תחומים טעוני שיפור : נושא דיגום מים, הגנה על רשת מי שתייה .
2. המחזיק למעשה במתקני התברואה יהיה אחראי למניעת התפתחות חיידקי ליגיונלה

, ויפעיל את מתקני התברואה בהתאם  למפורט בהנחיות למניעת התרבות חיידקי
לגיונלה במערכות מים  מפברואר 2011 (בנספח 1 ו-2 ).

3. מנהל המוסד ימנה אחראי , בעל מקצוע מתאים ובעל הכשרה מקצועית בתחום
תברואת מים ,על תחזוקה שוטפת ותפעול מערכות מים (קרים\חמים).

4. ליקויים  שנמצאו בבקרה הקודמת -תוקנו.
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נספח ג’ 
תקן מול מצבה - כוח אדם מקצועי - רפואה סיעוד ומקצועות הבריאות

ל- 36 מיטות ברישוי ול-35 מיטות בפועל

תקן כוח אדם
נדרש מינימלי

ברוטו

כוח אדם בפועל
ברוטו

פער באחוזיםפער

0.036.00 0.53 0.50 רופא/ה
2.0437.67 7.47 5.43 3אח/ות

0.00 0.00 אח/ות מעשי/ת
2.0437.67 7.47 5.43 אח/ות מוסמכ/ת

0.74-6.33- 11.8011.05כח עזר
0.2056.66 0.56 0.36 עובד/ת סוציאלי/ת

0.1837.60 0.68 0.50 פיזיותרפיסט/ית
3.2445.00 7.2010.44 1מרפא/ה בעיסוק

0.1021.00 0.60 0.50 מדריכ/ת תעסוקה
1.6022.22 8.80 7.20 1דיאטנ/ית

4.90158.06 8.00 3.10 1רוקח/ת
4.83120.83 8.83 4.00 10קלינאי/ת תקשורת

חישוב התקן הוא בשעות שבועיות ולא באחוזי משרה. למקצועות,רוקח/ת,מרפא/ה בעיסוק,דיאטנ/ית,קלינאי/ת1
תקשורת.

אחיות = מעשיות + מוסמכות.3
שעות יעוץ ותקינה לחודש.10
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נספח ג’ 
תקן מול מצבה - כוח אדם מנהלי ומשקי
ל- 36 מיטות ברישוי ול-35 מיטות בפועל

תקן כוח אדם
נדרש מינימלי

ברוטו

כוח אדם בפועל
ברוטו

פער באחוזיםפער

מנהל/ת
אדמיניסטרטיבי

 0.33 0.50 0.1751.51

0.33-100.00- 0.00 0.33 אב בית/מנהל משק
0.000.00 0.25 0.25 עובד/ת אחזקה

0.000.00 0.25 0.25 מחסנאי
0.33-100.00- 0.00 0.33 6טבח/ית ראשי/ת

0.000.00 1.00 1.00 6עובד/ת מטבח
0.5033.33 2.00 1.50 עובד/ת ניקיון

0.17-100.00- 0.00 0.17 משגיח כשרות
0.09-100.00- 0.00 0.09 חצרן/גנן
0.1751.51 0.50 0.33 מזכירה

ספק מזון חיצוני - מלא. הערות: דניאל6
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נספח ד ’
רמת איכות הטיפול

ניקוד אחרון לפי בקרה אחרונה       :0.00    מתאריך :02.09.2015
ניקוד מותאם אחרון לפי בקרה אחרונה :        46.50 

שיוך לפרוגרמה חדשה על פי הצהרת המוסד : 
זמן הרישוי טרם הבקרה הנוכחית :12 חודשים  תאריך סיום הרשיון : 01.03.2018

התאמת המחלקה לתשושי נפש לתנאי המכרז:לא רלוונטי

תאריך הבקרה : 08.02.2017
התאמת המחלקה לתשושי נפש לתנאי המכרז לפי הבקרה הנוכחית : לא רלוונטי

ניקודאמות מידה לרמת איכות הטיפול
21.00              סכום ציוני הבקרה

3.00               בריאות הסביבה

0.00               שיעור אחיות עם קורס על בסיסי בגריאטריה

2.00               שיעור אחיות עם תואר אקדמי

2.00               קורסים\עדכון ידע לצוות

1.00               חת"ש צוות בין 8-24 שעות שנתיות

0.00               חת"ש צוות מעל 24 שעות שנתיות

4.00               מומחיות רופא הבית

0.00               יועצים

0.00               נאמני נושא ועברו הכשרה כנדרש

0.00               הדרכה מרוכזת ב-2 תחומים לפחות

0.00               עיבוד נתונים בתחום 1 לפחות

0.00               מנהל רפואי שהינו גריאטר

IV 0.00               יש אישור למתן

IV 0.00               רישום ע"פ נוהל

0.00               רישום ע"פ נוהל IV + נוכחות אחות מוסמכת בכל משמרת

2.00               רשומה רפואית ממוחשבת לכל המקצועות

2.00               תקשורת רפואית ממוחשבת לכל המקצועות

37.00            סה"כ (ללא משך רישוי)
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