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האגף לגריאטריה

תאריך: 22.06.2017
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לכבוד
ד"ר פריאב דוד

מנהל/ת רפואי/ת
(237J6 קוד מוסד) משכנות אחוזת השרון

28בן יהודה
נתניה 42305

ד"ר נכבד/ה,
הנדון: סיכום הבקרה ב"משכנות אחוזת השרון" מיום 15.05.2017

מצ"ב דו"ח הבקרה שנערכה במוסדכם, ביום 15.05.2017.
המנהל הרפואי מתבקש להעביר עותק מדו"ח זה לחברי הנהלת בית החולים הסיעודי-גריאטרי (למנהל

האדמיניסטרטיבי ולמנהלת הסיעוד-אחות ראשית).
המנהל האדמיניסטרטיבי מתבקש להודיע ללשכת הבריאות המחוזית (גריאטר המחוז),  בצירוף העתק לרופא

המחוז/נפה ולאגף לגריאטריה, במייל PNIOT.GERIATRYA@MOH.GOV.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

על הנהלת המוסד להתייחס בדחיפות להערות החוזרות על ליקויים חמורים, ובעיקר
בתחום הסיעוד והרפואה.

  בברכה,

   ד"ר לקסר אירית
   מנהלת מח’ סטנדרטים אגף הגריאטריה

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 עופרה חבקין, רופאה מחוזית, לשכת בריאות מרכז מחוז מרכז.
ד"ר אליעוז חפר, רופא נפתי, לשכת בריאות נפתית לשכת בריאות השרון.

ד"ר גולדנשטיין לאוניד, גריאטר מחוזי, לשכת בריאות מרכז מחוז מרכז.
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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תאריך: 22.06.2017

סימוכין: 500039480

דו"ח הבקרה

( 237J6 ) משכנות אחוזת השרון
בן יהודה 28 נתניה

תאריך הבקרה: 15.05.2017

בתאריך 15.05.2017 נערכה בקרה לפני חידוש רישוי, בבי"ח הגריאטרי, ע"י צוות מטה-אגף גריאטריה.1.
הבקרה היתה "בקרת פתע".

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

המנהל/ת הרפואי/ת : ד"ר פריאב דוד מ.ר.3.24996.

להלן הרכב הצוות ותחום בקרתו:4.
מר ד"ר גולדנשטיין לאוניד, גריאטר מחוז מרכז. -* רפואה

 ד"ר רובינשטיין דורית, אחות מפקחת ארצית אגף הגריאטריה. -* טיפול סיעודי 

גברת לבונסקי סיגלית, מרכזת תחום בקרה אגף לגריאטריה. -* תזונה 

גברת קפקא חנה, מרכזת תחום בקרה אגף הגריאטריה. -* פיזיותרפיה 

גברת רבינוביץ שרית, מרכזת תחום בקרה אגף הגריאטריה. -* ריפוי בעיסוק

גברת אורלין ניצה, מרכזת תחום בקרה אגף הגריאטריה. -* עבודה סוציאלית

גברת קורדובה סיגל, מרכזת תחום בקרה אגף הגריאטריה. -* תחזוקה

מר יעקב בוריאקובסקי, מרכז תחום בקרה. -* בריאות הסביבה

כללי:
בבית החולים נעשו שיפוצים כלליים במחלקות והן מוארות ומרווחות.

בקרה זו התקיימה לאחר שתי בקרות לטיפול בסיסי בהן נמצאו ליקויים חמורים
ובעקבותיהן נערכה הפסקת אשפוז למוסד. בתחום הסיעוד נמצאו ליקויים בכל תחומי
הפעילות, חלקם הערות חוזרות. על הנהלת המוסד לקחת לתשומת ליבה את הערות
הבקרה ולבנות תכנית לתיקון הליקויים, שבחלקם חוזרים מזה מספר בקרות. על בית

החולים לפעול על פי נהלי האגף לגריאטריה בנושא חיסון עובדים.
לבית החולים יש אישור כיבוי אש עד לתאריך 1.9.17
לבית החולים אין תעודת כשרות ואין משגיח כשרות.

לבי"ח רישיון ל-    74 מיטות מהן:
סה"כ מיטות במח’ סיעודיות:    74
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( 237J6 ) משכנות אחוזת השרון
בן יהודה 28 נתניה

תאריך הבקרה: 15.05.2017

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

2222221סיעודית א
282222סיעודית ב
242424סיעודית ג

1    0    0    0    0    68   68   74       סה"כ

סה"כ שהו במחלקות    68 מאושפזים בפועל.
להלן תמהיל המאושפזים לפי הגורמים המממנים הבאים:

66 מטופלים במימון משרד הבריאות.
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תאריך: 22.06.2017
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( 237J6 ) משכנות אחוזת השרון
בן יהודה 28 נתניה

תאריך הבקרה: 15.05.2017

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: 01.09.2017.

:IV רשיון
לבי"ח אין הרשאה למתן טיפול למחלות חריפות (טיפול תוך ורידי) למטופלים השוהים בו באופן קבוע.

נקודות נוספות לציון:
הבקרה החלה בשעה 5:30 כבקרה לטיפול בסיסי, על ידי חלק מהצוות.

בהמשך הצטרף כל צוות הבקרה והתקיימה בקרה רב מקצועית מלאה. הממצאים מהבקרה
לטיפול בסיסי מופיעים בהמשך הדוח, תחת המקצועות השונים, בהתאם לתוכנם.

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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תאריך הבקרה: 15.05.2017

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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( 237J6 ) משכנות אחוזת השרון
בן יהודה 28 נתניה

תאריך הבקרה: 15.05.2017

נספח ב’ -  ממצאי הבקרה והנחיות לתיקון

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

78%* 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-

החוזקים בעבודת הרפואה:

עבודת המנהל הרפואי
* תכנון ויישום "הבטחת השגחה רפואית בכל היממה". (זמינות ותיעוד;כוננות/תורנות) : יישום תקין 

* הסדר יועץ גריאטרי : קיים 

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

רופא בית
* הכרת המטופלים ובעיותיהם הרפואיות : טובה 

איכות הרשומה בקבלה הרפואית של המטופל
* אנמנזה : טובה 
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( 237J6 ) משכנות אחוזת השרון
בן יהודה 28 נתניה

תאריך הבקרה: 15.05.2017

תחומים הטעונים תיקון ושיפור:

עבודת המנהל הרפואי
* הסדר ייעוץ רפואי (לא גריאטרי) : לא קיים 

* יישום התחומים לשיפור מהבקרה הקודמת : חלקי 

איכות הרשומה בקבלה הרפואית של המטופל
* הערכה קוגנטיבית : מתבצעת (בהתרשמות בלבד) 
* הערכה תפקודית : מתבצעת (בהתרשמות בלבד) 

* התייחסות ספציפית לתסמונות גריאטריות : חלקית נמוכה 

הוראות רפואיות והוראות למתן תרופות
* הוראות מתן תרופות אנטי פסיכוטיות - רישום, דיון ונימוק : לא תקין 

פעילות צוות רב מקצועי במחלקה
* מנגנוני תקשורת בין אנשי הצוות : אין מנגנונים 

דו"ח אירוע חריג
* רישום בדו"ח אירוע חריג ע"י רופא  והמעקב אחר תוצאותיו : לא תקין 
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68%* 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:
במהלך החצי השנה האחרונה, חלו שינויים בניהול הסיעודי בבית החולים, מנהלת

הסיעוד שמלאה את תפקדה מעל 5 שנים, עזבה.  לפני כחודש מונתה מנהלת סיעוד
חדשה, שהחלה לפני כשבועיים הליך אוריינטציה לבית החולים.  חשוב לציין,

ששבוע ממועד הבקרה, מנהלת הסיעוד הייתה מתוכננת לצאת לחופשה של שבוע ימים.
יש לציין שתוקנו רק חלק מהערות מדוחות בקרה קודמים של הטיפול הבסיסי, יש

לפעול לתקנם בהקדם. יש לדאוג שכל עובדי המוסד יהיו מחוסנים ע"פ דרישות משרד
הבריאות.

כוח אדם:
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בשתיים מתוך שלש המחלקות, אחות אחראית מחלקה היא אחות מעשית. יש לציין
שאחות אחראית מחלקה ואחות אחראית משמרת צריכות להיות אחיות מוסמכות בלבד

ולא אחיות מעשיות. יש להקפיד שסידור עבודה של כל הצוות הסיעודי, אחיות
וכוחות עזר יהיו באחריותה של מנהלת הסיעוד ולוודא שבכל מחלקה יהיה צוות

קבוע ייעודי  ולא רק האחיות אחראיות מחלקה. יש להימנע מביצוע משמרות
כפולות, הגורם לשחיקה ופגיעה באיכות הטיפול.

אחיות- לפי תקינה נדרשת.
כוחות עזר-  יש להשלים על פי התקינה הנדרשת.

החוזקים בעבודת הטיפול סיעודי:

כללי
* מנהלת הסיעוד החדשה בעלת ידע וניסיון בגריאטריה, החלה ללמוד את  האתגרים הכרוכים בניהול הצוות

הסיעודי, בעלת מוטיבציה גבוהה לארגן מחדש את הטיפול הסיעודי הניתן במוסד.

תחומים הטעונים תיקון ושיפור:

כללי
* בשליחת מטופל לבית חולים לאשפוז, או לחדר מיון בשל אירוע חריג, יש לצרף מכתב סעודי מסכם הכולל את
מצבו התפקודי של המטופל בעת הפנייתו לאשפוז, הסיבה וההתערבות שבוצעה טרם ההפניה, פריטים אישיים

הנמצאים בשימוש המטופל (משקפיים, שיניים תותבות) ועוד.

אומדן סיעודי ורישום אנמנזה
* יש לוודא שאיש הצוות המבצע אומדנים למטופל יהיה מתוך הצוות הקבוע המטפל במחלקה. ביצוע אמדנים

למטופל ע"י אחיות מוסמכות בלבד.
* יש לדאוג לעדכן את האמודנים לפחות אחת לחודש ( כף רגל סכרתית )או אחת לשלשה חודשים, או בהתאם

לשינוי במצב המטופל. 
* בקבלת מטופל יש להקפיד לציין את שמות אנשי הקשר /קרוביהם/ אפוטרופוס של המטופלים. 

* יש לוודא מהן הציפיות והעדפות של המטופל ואחרים משמעותיים. יש לבצע בקבלה ובמעקב השוטף אומדן
התנהגות למטופלים הרלוונטיים. 

תכנית טיפול בקבלה לאשפוז
* יש לוודא שאיש הצוות המבצע את תכנית הטיפול למטופל הוא זה שביצע את האומדנים למטופל והוא מתוך
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הצוות הקבוע המטפל במחלקה. יש לוודא כי תכנית הטיפול הראשונית תוך 72 שעות  ומתייחסת לבעיות של
המטופל.

* יש לבצע הערכה של השגת מטרות התכנית בהתאם לשינוי במצב המטופל או לפחות אחת לשלשה חודשים. יש
להקפיד לציין פצעים, פצעים בפה, ירידה במשקל, כאב לא מאוזן ועוד.

מעקב סיעודי
* יש להקפיד לעקוב ולדווח באופן רציף אחר מטופלים שמצבם לא יציב, כמו מטופלים החוזרים מאשפוז, מטופלים

המקבלים טיפול קבוע נגד כאבים  ועדיין מתלוננים על כאב, או מטופלים לאחר אירוע חריג.

תרופות
* הצוות לא היה מיודע לגבי תרופות ברות סיכון ולא היה  שימוש באמצעים המאפשרים זיהוי התרופות (ראו הערות

מבקרות קודמות). 
* מומלץ להבנות תהליך בשיתוף רוקח, מנהלת הסיעוד ומנהל רפואי, לקביעת תרופות ברות סיכון במוסד. יש ליידע

את כל הצוותים האמונים על הטיפול התרופתי בבית החולים.
* בעגלת החייאה יש להקפיד על מעקב ותקינות אחר ציוד מתכלה וציוד נדרש. 

* יש לוודא כי הוראות הטיפול התרופתי תואמת לביצוע. הוראת מתן מולטי וויטמין, היא כללית ואינה מגדירה את
סוג הטיפול שניתן.

הבטחת הסביבה
* יש להדריך את הצוותים במחלקות השונות, על אופן מילוי דוח אירוע חריג וחשיבות המעקב אחר מצב המטופל.

יש לתעד ולדווח על כל אירוע חריג ולהקפיד ליידע את המשפחה בזמן אמת .
* יש לפעול ליישום המלצות שהתקבלו בדיון וניתוח של האירוע החריג, על מנת להימנע מהישנות האירועים.

* בהעברת מטופלים יש לוודא נוכחות איש צוות נוסף וביצוע העברה בטוחה למטופל ולמטפל. 

תקשורת
* בקבלת מטופל חדש, יש להקפיד על ביצוע ישיבות צוות רב-מקצועי תוך חודש מהקבלה ובמעקב לפחות אחת

לחצי שנה או בהתאם לשינויים המתרחשים אצל המטופל.

היגיינה אישית ולבוש
* יש להקפיד כי במהלך הטיפול הבסיסי, הטיפול יבוצע עם מתן הסבר/תקשורת תקשורת מילולית עם המטופל

(ראו הערות מבקרה קודמת), תוך שמירה על פרטיות.

קשר עם המשפחה
* יש לתעד בהרחבה את המפגשים עם בני המשפחה, לציין את מטרת הפגישה, הגורם שנכח בפגישה והנושאים
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שנדונו.
* יש ליידע את המשפחה בכל שינוי במצב המטופל, כולל בקבלת החלטה על הגבלה פיזית של מטופל, שליחה

לאשפוז , לאחר אירוע חריג או החלטה על שינוי תרופתי.

עדכון מקצועי
* תכנית החת"ש להכשרת הצוות מאד "דלילה" ודורשת בחינה ועיבוי מחדש. מרבית הנהלים הקיימים בבית ישנים
ולא מעודכנים, דורשים עדכון מחדש ע"י צוות הסיעוד ובשיתוף עם הצוות הרב מקצועי, כמו תכנית למניעת עצירות

(סיעוד, פיזיו, תזונה) ולגמילה מזונדה (סיעוד, תזונה ו- ק.ת).
* יש לאפשר לצוות לצאת להכשרות ולפתח את תחום הטיפול הפליאטיבי ולשלוח אחיות להכשרה בתחום (ראו

הערות מבקרות קודמות). 

טיפול בכאב
* יש להתייחס לנושא הכאב אצל כל המטופלים המאובחנים כסובלים מכאב או נמצאים בסיכון לכאב. לדוגמה, אצל

מטופלים לאחר אירוע חריג כמו נפילות/חבלות, לעקוב אחרי מצבם בדווח סיעודי שוטף.
* לא נמצאה התייחסות לכאב אצל מספר מטופלים שסבלו מפצעים, מחבלה לאחר אירועים חריגים ( ראו הערות

מבקרות קודמות).

מניעת זיהומים
* יש לוודא כי כל הצוות העובד במוסד ומטפל במטופלים יחוסן כנדרש (ראו הערות מבקרות קודמות).

זכויות החולה
* יש להקפיד על שמירת פרטיות המטופל במהלך הטיפול. יש להקפיד שהטיפול ניתן על ידי הצוות ההכרחי ללא

נוכחות צוות שאינו קשור לטיפול (מנקה, למשל). (ראו הערות מבקרות קודמות).
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82%* 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:
מטבח מרכזי המבשל את כל הארוחות בשיטת ’בשל הגש’.

כוח אדם:
דיאטנית ותיקה ומנוסה בוגרת קורס ייעודי לדיאטניות בגריאטריה וקורס בדיקה

פיזיקאלית להערכת בריאות הפה ממוקדת תזונה.
עובדת כ-13.5 ש"ש בימים ג’ וה’.

החוזקים בעבודת התזונה:

כללי
* הדיאטנית יוזמת פרוייקטים רב מקצועיים. 

* ראוי לציין לשבח את העבודה המשותפת בין הדיאטנית לעובדת הסוציאלית. 

הגשת ארוחות צהריים - תצפית
* האוירה בזמן ארוחת הצהריים נעימה ורגועה, חדר אוכל מרווח השולחנות מאובזרים במפות, אביזרי נוי (פרח על

כל שולחן) בחלק מהמחלקות כלי אוכל נאים.

תחומים הטעונים תיקון ושיפור:

איכות ובטיחות המזון
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* קיים תהליך של איתור ליקויים וקיימים תהליכים של אבטחת איכות אך, יש להרחיבם לתחומים נוספים פרט
לבדיקת הלימה בין המלצות למתן מזון ייעודי ויישומם.

בדיקת התפריט השבועי - רישום מול יישום
* פירות: יש לפרט בתפריט את סוגי הפירות הניתנים בפועל במרקם רך/דייסתי. 

* ארוחת המנחה דלה. יש להעשיר אותה על פי נספח 500-8 לנוהל 5.0.3. 
* ארוחת ערב: כשיש מנות קשות ללעיסה כמו בורקס - יש לספק תחליף לאוכלי מזון במרקם  דייסתי. 

* דוגמיות מזון: יש לשמור דוגמיות מזון לכל הארוחות למשך 72 שעות כולל מזון במרקם דייסתי. 

גודלי מנה/גיוון
* יש לדאוג לפריטי מזון בסיסיים כמו: לחם, ממרח, יוגורט, ריבה  ועוד זמינים במטבחי ההגשה  לפחות בשעות בהן

המטבח המרכזי סגור לשם אפשרות מתן מענה הולם לצרכי המטופלים בשעות אלו.
* בארוחות צהריים בהן מגישים כמנה עיקרית ממולאים יש להגיש מנת פחמימה כתוספת. 

רשומות מחלקתיות
* יש לוודא כי ביצוע שקילת המטופלים יעשה במקום מכובד מתאים לשקילה. 

*  להבנות תהליך תקשורת אפקטיבי בין הדיאטנית לצוות ההנהלה והצוות הרב מקצועי בכלל ובפרט בניית תהליכי
תקשורת בין הדיאטנית לקלינאי התקשורת.

הגשת ארוחות צהריים - תצפית
* פת שחרית: לאחר ההשכמה בעת הגעת המטופלים לחדר האוכל יש לספק להם שתייה חמה וארוחה קלה (כגון:

לחם עם ממרח/ ביסקוויטים/ מוצר חלב ניגר).
* ארוחת בוקר: יש לספק סכו"ם קבוע ולא חד פעמי לכל המטופלים. 

* ארוחת בוקר: במרקם טחון יש להגיש את מרכיבי הארוחה בנפרד ולא לערבב את כולם בדייסה. כמו כן, את
הדייסה להגיש בקערית מתאימה. יש לקחת בחשבון את קריטריון ההנאה מהאוכל הכולל גם שילוב טעמים ואופן

הגשה.
* יש להקפיד על מילוי ההנחיות למתן מסמיך בשתייה. 

* בארוחת צהריים באחת המחלקות כלי אוכל בלויים. יש להקפיד על החלפת כלים אלו. 

התנהלות הטיפול התזונתי מטופל במצב תזונתי לא תקין - תיעוד ומעקב
* להקפיד על רישומי מזון תוך חודש מקבלת מטופל. 

* יש לתעד מסקנות רלוונטיות מישיבת הצוות הרב מקצועי בגיליון התזונה. 

הערות לסיכום:
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תחום התזונה מנוהל היטב, הדיאטנית יוזמת פרוייקטים ומפתחת את התחום. יחד עם
זאת, חיוני לערב אותה ולאפשר לה לתת את המלצותיה וחוות דעתה בנושאים

הנוגעים לתחום אחריותה.
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76%* 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-

כוח אדם:
בבית החולים עובד פיזיותרפיסט אחד. תקן כוח האדם מלא.

השרות ניתן ששה ימים בשבוע.

החוזקים בעבודת הפיזיותרפיה:

פרופיל המטופלים במוסד
* מרבית המאושפזים מקבלים טיפול פרטני ו/או טיפול בקבוצה. 

מעקב פיזיקאלי ותיעוד הערכה תקופתית
* הערכה תקופתית מתועדת במועד. 

טכנולוגיה לישיבה וניידות
* מרבית המטופלים יושבים ישיבה נוחה ובטיחותית בכסאות הגלגלים. 

* השימוש באמצעים להגבלה פיזית של מטופלים מועט והפיזיותרפיסט מעורב בתהליך. 

הדרכה, השתלמות ותקשורת בין צוותית
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* הדרכת עובד חדש מתועדת ומאושרת בחתימתו על גבי טופס ייעודי. 
* הפיזיותרפיסט השלים 2 חטיבות בקורס על בסיסי בגריאטריה ויצא ליום עיון. 

* מאז הבקרה הקודמת נערכו 2 הדרכות לצוות המטפל ומתוכננת הדרכה נוספת בתאריך 17.5.17. 
* הפיזיותרפיסט משתתף בישיבות הצוות הרב מקצועי בכל המחלקות. 

* במחלקות רשימות הליכה, חתומות. 

תחומים הטעונים תיקון ושיפור:

פרופיל המטופלים במוסד
* לקיים רישום מסודר ועקבי של כל הטיפולים הניתנים למטופלים. הרישום של דצמבר 2016 וינואר 2017 היה

חלקי ביותר. 

אבחון פיזיקלי
* נמצא כי למספר מטופלים שנכנסו לבית החולים במחצית השנה האחרונה לא היה תיעוד של הערכה ראשונה

מלאה, כנדרש. יש לתעד הערכה ראשונה תוך שבוע מקבלת המטופל במחלקה.
* טפסי הערכה לא ננעלים באופן סדיר לאחר סיום הבדיקה. יש לוודא נעילת הבדיקה עם סיומה. 

מעקב פיזיקאלי ותיעוד הערכה תקופתית
* בסיום הערכה לקבוע מטרות ותוכנית טיפול בהתאם למצבו העדכני של המטופל. 

* לתעד בהערכה ראשונה/חוזרת את כל הפרמטרים הרלוונטיים ולעשות בהם שימוש להערכת יעילות הטיפול
ולשינוי במצב המטופל. 

* בארוע אקוטי יש לבדוק ולציין את כל המדדים הרלוונטיים (כמו מטופל לאחר שבר). 
* להוציא לפועל את תכנית הטיפול כפי שנקבעה. באם יש שינוי במצבו של המטופל יש לבנות תכנית טיפול חדשה

המותאמת למצבו העדכני. 

טכנולוגיה לישיבה וניידות
* לוודא כי ייעשה שימוש באמצעים תקניים להגבלה פיזית. 

הדרכה, השתלמות ותקשורת בין צוותית
* על מנת להטמיע עבודה נכונה בקרב הצוות המטפל מומלץ לקיים תצפיות (בנושא מעברים, למשל), להסיק

מסקנות ולבנות את ההדרכות בהתאם. 
* על מנהל השרות להשלים 5 חטיבות בקורס על בסיסי בגריאטריה. 

* לאפשר לפיזיותרפיסט להשתלם בתחומים מקצועיים רלוונטיים. 
* לשמור על רצף של עשייה בפרויקטים שהחלו, הן מקצועיים והן רב מקצועיים. 
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תנאים פיזיים
* חדר הפיזיותרפיה נמצא במקלט, ללא חלונות חיצוניים. 

ציוד ואביזרי עזר לניידות
* יש לצייד כל מחלקה סיעודית במנוף להעברת מטופלים ובערסלים בהתאם. 
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83%* 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:
הבקרה נערכה ללא נוכחות מנהל השירות. התבססה על שיחה עם מדריכות התעסוקה,

שיחת טלפון עם מנהל השירות, בדיקת רשומות ושיחה עם אנשי צוות נוספים.

כוח אדם:
ריפוי בעיסוק: מנהל השירות, עובד כשנתיים במוסד, 18 שעות שבועיות בפריסה

שבועים של פעמיים שלוש בשבוע, עם ימים מתחלפים.
תעסוקה: שלוש מדריכי תעסוקה, עובדים 79 ש"ש.

שניים ממדריכי התעסוקה ותיקים, מדריכה שלישית נקלטה לפני מספר חודשים, לאחר
מספר חודשים ללא מדריכה ותחלופה של מספר מדריכי תעסוקה.

החוזקים בעבודת הריפוי בעיסוק:

הערכה בקבלת מטופל - קבלת מטופל חדש ע"י מרפא/ה בעיסוק
* מתקיים לכל המטופלים כנדרש. 

הערכת מעקב בקבלת מטופל
* מתקיימים לכל המטופלים בתדירות נדרשת. 
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ישום תכנית הטיפול
* מתקיימים מגוון טיפולים פרטניים וקבוצתיים, מותאמים סדים. 

* ניכרים שיתופי פעולה רב מקצועיים. 

פעילות בתעסוקה
* מתקיימת פעילות מגוונת ומותאמת לצרכי המטופלים בכל מחלקות בית החולים. 

* מתקיימות גם פעילויות רבות שוברות שגרה סביב ימי הולדת וחגים. 
* ראוי לציון שיתוף פעולה פורה עם הקהילה. 

* פעילות מתקיימת בין חמישה לשישה בקרים בשבוע, ובמידה מצומצמת  גם בשעות אחר הצהריים. 

תנאים פיזיים וסביבה
* קיים חדר ריפוי בעיסוק בשיתוף עם הדיאטנית. 

ציוד ואביזרים
* קיים ציוד ריפוי בעיסוק בסיסי. 

* קיים ציוד תעסוקה מגוון. 

הדרכה ותקשורת
* מרפאים בעיסוק משתתפים בישיבות צוות רב מקצועי. 

* מנהל השירות יצא לקורס יסודות תפקיד המרפא בעיסוק, סטודנט לתואר שני. 

תחומים הטעונים תיקון ושיפור:

כוח אדם
* מאז הבקרה האחרונה התחלפו מספר מדריכות תעסוקה עם תקופה ללא מדריכה כלל. 

* לאחרונה נקלטה מדריכת תעסוקה. יש לוודא הכשרתה כך שתוכל למלא את מגוון תפקידיה כמתחייב בנהלים. 

הערכת מעקב בקבלת מטופל
* הערכה מתבצעת לכל המטופלים. יחד עם זאת, לא תמיד מתייחסת לרצף הטיפולי במטופל ולבעיות הדחופות

איתם הוא מתמודד. 

ישום תכנית הטיפול
* מתקיימים מגוון טיפולים פרטניים וקבוצתיים, התאמת אביזרי עזר וסדים. 

* יחד עם זאת, רמת התיעוד של ההתערבות, והעברת מידע בתוך הצוות הרב מקצועי לוקה בחסר. 

עמוד 20 מתוך 31
רח’ נח מוזס 15, תל אביב - יפו 67442 ת.ד. 

YAFIT.ASOR@MOH.HEALTH.GOV.IL :טלפון: 03-6061733 פקס: 03-6061740 דוא"ל



האגף לגריאטריה

תאריך: 22.06.2017

סימוכין: 500039480

( 237J6 ) משכנות אחוזת השרון
בן יהודה 28 נתניה

תאריך הבקרה: 15.05.2017

* חלק מההתערבויות שנעשו לא היו מתועדות כלל. חלק אחר היה מתועד באופן חלקי. 
* יש לשפר את התקשורת הרב מקצועית בנושא הערכות  והתערבות רב מקצועית. 

הכרת מטופל חדש ע"י מדריכ/ת תעסוקה
* יש לשפר דיווח קבלות ברשומות. 

ציוד ואביזרים
* נמצא כי בחלק מהמחלקות חסר ציוד בסיסי כמו עיתוני בוקר, טייפ שמקולקל כבר מספר שבועות ועוד. 

* להעשיר את הציוד הטיפולי בריפוי בעיסוק - אביזרי עזר, מכשירי MP, טאבלטים וכד’. 

הדרכה ותקשורת
* להבטיח כי בנוסף לישב"צ רב מקצועי, מנהל השירות יבצע הדרכה עם כל מדריך בנפרד על מנת לאפשר רצף

טיפולי ברמת המטופלים בכל מחלקה. 
* מדריכי תעסוקה לא יצאו להשתלמויות מזה מספר שנים, יש לעודד ולאפשר להם לצאת להשתלמויות 

יישום המלצות מבקרה קודמת
* ישנן לא מעט הערות חוזרות מבקרה קודמת. יש להתייחס להערות הבקרה ולתקנן בהתאם. 
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84%* 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:
במוסד 3 מחלקות סיעודיות. במחלקה סיעודית א’ המטופלים עם תפקוד קוגנטיבי

שמור.
הושלם השיפוץ בכל המחלקות. חדרי המטופלים נקיים, מאובזרים, ברובם, עם צביון

אישי וביתי.
בכל מחלקה פינות אירוח לביקורי משפחה.

כוח אדם:
לאחר תקופה ממושכת של תחלופת כח אדם נקלטה במוסד עובדת חדשה ב-01.17.

עובדת 27 ש"ש בפריסה של 4 ימי עבודה עם פעילות בשעות אחר הצהריים.

החוזקים בעבודת העבודה סוציאלית:
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קבלת מטופל והסתגלות
* הקבלות הסוציאליות מפורטות, תכניות הטיפול מותאמות לממצאי הקבלה והמעקב אחר הסתגלות מתועד

כנדרש. 

פעילות מקצועית של העובד הסוציאלי
* העו"ס מכירה היטב את כל המטופלים והמטפלים העיקריים. 

* העו"ס מונתה כאחראית על תחום הטפול בתלונות ומעורה בתלונות שנבדקו בבקרה. 

פעילות העו"ס בנושא "חוק זכויות החולה"
* יש לציין בחיוב שיתוף פעולה עם תחום התזונה בנושא העלאת המודעות לתזונה והאכלה מותאמת למטופלים. 

פעילות העו"ס בתחום זקנים נפגעי התעמרות
* מאז תחילת עבודתה ולאור מינויה כרכזת הוועדה המוסדית, סיימה העו"ס הכשרה בנושא מניעת התעמרות. 

* הוועדה המוסדית למניעת התעמרות חידשה את פעילותה ב-03.17. התקיימו 3 מפגשים של חברי הוועדה לצורך
דיונים בארועים עם חשד להתעמרות. 

* נערכה הדרכה משותפת עם הסיעוד בתחום לצוות האחיות והמטפלים (27.02.17). 

עבודת הצוות הרב מקצועי
* נמצא תהליך העברת מידע מסודר ורציף לסקטורים האחרים באמצעות תמסורת בין משתמשים ודו"ח תמסורת. 

ניהול מידע ומעקב - תיק אפוטרופסות
* העו"ס יוזמת ומקדמת תהליכי מינוי אפוטרופוס. 

תחומים הטעונים תיקון ושיפור:

פעילות מקצועית של העובד הסוציאלי
* להשלים הכרות עם נוהלי האגף לגריאטריה ושאר הנוהלים הרלבנטים לתחום העו"ס. 

* להתחיל לבנות נוהלים פנימיים על פי צרכי המוסד. 

פעילות העו"ס בתחום הקבוצתי והקהילתי
* לקיים הפעלה קבוצתית של בני משפחה. 

פעילות העו"ס בנושא "חוק זכויות החולה"
* לשפר הטיפול והתיעוד של מעקב אחר מימוש גמלת דמי כיס. להתייחס לצרכי המטופל ורצונותיו. 
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* להגביר מעורבות בנושא ההגבלות הפיזיות של המטופלים. 

עבודת הצוות הרב מקצועי
* להקפיד על התייחסות ליישום ההמלצות / החלטות בישיבות צוות רב מקצועי. 

* מומלץ וחשוב לקיים ישיבות צוות בכיר לצורך שיפור התקשורת בין המקצועות השונים. 
* למסד תהליכי עבודה מול קלינאי תקשורת. 

ניהול מידע ומעקב - תיק אפוטרופסות
* לוודא המצאותם של כתבי מינוי לכל החסויים. 

הערות לסיכום:
עו"ס עם מוטיבציה ללמידה. מתמקדת ביצירת תשתית מקצועית.

השתלבה בצוות המוסד ואף הצליחה בתקופת עבודתה הקצרה להיות מעורבת בשיתופי
פעולה רב מקצועיים.
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83%* 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:
בבקרה נבדקו, מערכות מים, פינוי אשפה ופסולת לסוגיה, טיפול בכביסה,  מניעת
זיהומים ושמירה על היגיינה כללית בבית חולים. נושא קבלת מזון ממטבח מרכזי

חלוקתו במטבחונים במחלקות והגשה לסועדים. לא נבדקו התחומים בטיחות ושעת
חירום - ניתן ציון מלא.

ממצאי הבקרה:
מערכות מים קרים

- אספקת מים ממערכת מרכזי - ניטור מיקרוביאלי ופיזיקו כימי  מתבצע על ידי
איש אחזקה במוסד.

- קיימת הגנה על רשת מי השתייה מזרימה חוזרת ע"י  מז"חים. בדיקות תקופתיות
מתבצעות כראוי.

- חסרה סכמת מים קרים וחמים מעודכנת עם סימון נקודות דיגום, מזח’’ם וכו’ -

עמוד 25 מתוך 31
רח’ נח מוזס 15, תל אביב - יפו 67442 ת.ד. 

YAFIT.ASOR@MOH.HEALTH.GOV.IL :טלפון: 03-6061733 פקס: 03-6061740 דוא"ל



האגף לגריאטריה

תאריך: 22.06.2017

סימוכין: 500039480

( 237J6 ) משכנות אחוזת השרון
בן יהודה 28 נתניה

תאריך הבקרה: 15.05.2017

נדרש להעביר סכמת מים ללשכת הבריאות הנפתית נתניה.
- אין מערך איגום מים במוסד כדי להבטיח אמינות מערכת אספקת מים  - נדרש

להציג פתרון מתאים.
מערכת אספקת מים חמים:

-  מערכת מים חמים שודרגה לפני כשנה, מערכת ללא איגום מים בדודים כנדרש.
-  טמפרטורה מקסימלית של כ 52 -55  מע’’צ בברזים במחלקות מגיעה תוך 5  דקות
ולא שתי  דקות כנדרש, יש לבצע מעקב בכל מחלקה ולהגיש סכמת מים חמים ולהציג

פתרון לשיפור סחרור מים בהתאם.
- ברזי מים וראשי מקלחות מטופלים נגד ליגיונלה ואבנית ומחוטאים בהתאם

להנחיות למניעת התרבות חיידקי ליגיונלה.
 טיפול בפסולת רגילה, זיהומית ופסולת רפואית מסוכנת:

- נעשה מיון ראשוני בשלבים המוקדמים כנדרש  לסוגים שונים של פסולת במחלקות.
- במחלקות חסר חדרון לאחסון וריכוז אשפה במחלקה.

-  יש להקפיד על נוהל ריכוז ופינוי פסולת רפואית מסוכנת במחלקות, חסרים
מכלים לריכוז הפסולת עם סימון מתאים.

טיפול בכביסה:
- טיפול בכביסה מתבצע במכבסה חיצונית  - בעלת רישיון עסק כנדרש.

- עגלות לאסוף כביסה ללא מדרס רגל וחלקם ללא מכסים, נדרש להחליפן בעגלות
מתאימות.

- האוגרים לכביסה מלוכלכת אינם מכובסים בין שימוש לשימוש, יש להחזיק  כמות
מספקת של  אוגרים ולכבסם לאחר כל שימוש.

- שינוע כביסה נקייה למחלקות צריך להתבצע בעגלות ייעודיות סגורות המיועדות
לכך, ארוזים בשקיות ניילון.

- נדרש פתרון לשטיפת וחיטוי עגלות לשינוע כביסה מלוכלכת לפני החזרתם
למחלקות.

-  יש לציין לטובה שנעשה שיפוץ ושדרוג חדרי כלים והכביסה המלוכלכת בכל
המחלקות.
מערך מזון:

- הכנת מזון במטבח מרכזי.
- יש לשדרג מערכת קדם טיפול בשפכים של המטבח בהתאם לתכנית המאושרת על ידי

ל.ב. נתניה עד חודש יולי 2017.
- מזון חם מסופק למחלקות בעגלות חימום, יש לתת פתרון לאספקת מזון קר

בצידנית לשמירת על שרשרת קור.
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- נדרש להפעיל מדיחי כלים, בכול המטבחונים במחלקות, (הוצגה לפנינו טופסי
הזמנת מדיחי כלים).

- מניעת זיהומים ושמירה על היגיינה כללית בבית חולים.
- נדרש להפעיל חדרי סירים וחדרי כלים עם עביט שופכין  וכלי ניקוי בכל

מחלקה.
- יש לתקן ברזים (ברז מילוי לדליים), להתקין צינורות גמישים עם קפיץ לשטיפת

ציוד רב פעמי.
- נמצאו מכלים  עם חומר חיטוי ליד כל מיטה כנדרש.

- נמצאו מדי חום בכל חדרי האשפוז. הטמפרטורות בחדרים הייתה תקינה.
- בחדרי בידוד יש להחזיק סטים לניקוי, מאובזרים בדליים בצבע שונה לפי

היעוד.
-  הדברה - קיים הסכם עם חברה מוסמכת, נמצא תיעוד פעולות הדברה.

סיכום תחזוקה :
התרשמות כוללת:

בבית החולים נעשו שיפוצים כלליים במחלקות. חדרי היום נמצאו מוארים ומרווחים
 לנוחות המטופלים.

חדרי המטופלים נמצאו נקיים.
הנחיות לשיפור:

בכניסה מוקדמת לבית החולים נמצא ארגז לחם לא מכוסה בכניסה למוסד, יש לוודא
 שהלחם יגיע ישירות למוסד.

בחלק מהברזים המים נמצאו פושרים ולא חמים.
חלק מכלי האוכל בלויים, יש להחליפם.

יש להתקין מאחזי יד משני צידי האסלה בחדרי השירותים.
יש לנקות את פתחי האיוורור בחדרי השירותים.

יש לעשות תיקוני צבע במחלקות.
יש להחליף נורות שרופות.

יש לצבוע / להחליף מדפים חלודים.
יש להחליף / לשפץ שידות.

יש לשפץ שולחנות בחדרי היום.
מומלץ להגביר את התאורה בחדרי השירותים.
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נספח ג’ 
תקן מול מצבה - כוח אדם מקצועי - רפואה סיעוד ומקצועות הבריאות

ל- 74 מיטות ברישוי ול-68 מיטות בפועל

תקן כוח אדם
נדרש מינימלי

ברוטו

כוח אדם בפועל
ברוטו

פער באחוזיםפער

0.055.22 1.13 1.08 רופא/ה
0.804.62 317.2818.08אח/ות

8.13 0.00 אח/ות מעשי/ת
7.33-42.43- 9.94 417.28אח/ות מוסמכ/ת
0.000.00 1.00 1.00 אח/ות ראשי/ת

3.82-14.97- 25.5721.74כח עזר
0.03-4.80- 0.74 0.78 עובד/ת סוציאלי/ת

0.00-0.23- 1.07 1.08 פיזיותרפיסט/ית
0.1026.92 0.49 0.39 מרפא/ה בעיסוק

0.7755.17 2.17 1.40 מדריכ/ת תעסוקה
0.01-4.80- 0.37 0.39 דיאטנ/ית

1.0014.92 7.70 6.70 1רוקח/ת
8.67-100.00- 0.00 8.67 10קלינאי/ת תקשורת

חישוב התקן הוא בשעות שבועיות ולא באחוזי משרה. למקצועות,רוקח/ת,קלינאי/ת תקשורת.1
אחיות = מעשיות + מוסמכות.3
אחיות מוסמכות כולל בתוכו את תפקידי הניהול הסיעודי.4

שעות יעוץ ותקינה לחודש.10
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נספח ג’ 
תקן מול מצבה - כוח אדם מנהלי ומשקי
ל- 74 מיטות ברישוי ול-68 מיטות בפועל

תקן כוח אדם
נדרש מינימלי

ברוטו

כוח אדם בפועל
ברוטו

פער באחוזיםפער

מנהל/ת
אדמיניסטרטיבי

 0.67 1.00 0.3247.10

0.3247.10 1.00 0.67 אב בית/מנהל משק
0.0816.50 0.60 0.51 עובד/ת אחזקה

0.51-100.00- 0.00 0.51 מחסנאי
0.3247.10 1.00 0.67 טבח/ית ראשי/ת

1.06-51.45- 1.00 2.06 עובד/ת מטבח
1.5042.85 5.00 3.50 עובד/ת ניקיון

0.35-100.00- 0.00 0.35 משגיח כשרות
0.18-100.00- 0.00 0.18 חצרן/גנן
0.3247.10 1.00 0.67 מזכירה
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נספח ד ’
רמת איכות הטיפול

ניקוד אחרון לפי בקרה אחרונה       :0.00    מתאריך :21.09.2016
ניקוד מותאם אחרון לפי בקרה אחרונה :        63.50 

שיוך לפרוגרמה חדשה על פי הצהרת המוסד : 
זמן הרישוי טרם הבקרה הנוכחית :12 חודשים  תאריך סיום הרשיון : 01.10.2017

התאמת המחלקה לתשושי נפש לתנאי המכרז:לא רלוונטי

תאריך הבקרה : 15.05.2017
התאמת המחלקה לתשושי נפש לתנאי המכרז לפי הבקרה הנוכחית : לא רלוונטי

ניקודאמות מידה לרמת איכות הטיפול
9.00               סכום ציוני הבקרה

3.00               בריאות הסביבה

0.00               שיעור אחיות עם קורס על בסיסי בגריאטריה

0.00               שיעור אחיות עם תואר אקדמי

0.00               קורסים\עדכון ידע לצוות

0.00               חת"ש צוות בין 8-24 שעות שנתיות

0.00               חת"ש צוות מעל 24 שעות שנתיות

0.00               מומחיות רופא הבית

4.00               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

0.00               תקשורת רפואית ממוחשבת לכל המקצועות

18.00            סה"כ (ללא משך רישוי)
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