גירסה 00001:
תאריך ראשון הפצה לאינטרנט07.04.2016 :
תאריך אחרון הפצה לאינטרנט07.04.2016 :

דו"ח בקרה מיום 16.03.2016
במוסד :בית חולים סיעודי הגליל)ריינה(
בישוב :נצרת ,מחוז צפון

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

לשכת בריאות מחוז צפון

תאריך07.04.2016 :

לכבוד
ד"ר סלים סאלח
מנהל/ת רפואי/ת
בית חולים סיעודי הגליל)ריינה( )קוד מוסד (237K9
נצרת רחוב  4040בית מספר 39
נצרת 16940

סימוכין500039000 :

ד"ר נכבד/ה,
הנדון :סיכום הבקרה ב"בית חולים סיעודי הגליל)ריינה(" מיום 16.03.2016
מצ"ב דו"ח הבקרה שנערכה במוסדכם ,ביום .16.03.2016
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.
בברכה,
ד"ר פנטופל יבגניה
גריאטרית מחוזית  -מחוז צפון
העתקים:
מר משה בר-סימן טוב מנכ"ל משרד הבריאות,ירושלים.
ד"ר ורד עזרא ,ראש מנהל רפואה )בפועל( ,משרד הבריאות ,ירושלים.
ד"ר אהרון כהן ,ראש אגף גריאטריה ,משרד הבריאות ,ירושלים.
ד"ר דרור גוברמן ,הממונה על הרישוי ,משרד הבריאות ,ירושלים.
ד"ר פנחס ברקמן ,מנהל המחלקה לשירותים מוסדיים ,אגף גריאטריה ,ירושלים.
ד"ר אירית לקסר ,מנהלת מח' לסטנדרטים ואכיפה ,אגף גריאטריה.
ד"ר מיכל כהן דר ,רופאה מחוזית ,לשכת בריאות צפון מחוז צפון.
ד"ר אהוד מירון ,רופא נפתי ,לשכת בריאות נפתית לשכת בריאות נצרת.
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.
גב' אביגייל וייס ,מפקחת ארצית על המעונות ,משרד הרווחה.
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לשכת בריאות מחוז צפון

דו"ח הבקרה
תאריך07.04.2016 :
בית חולים סיעודי הגליל)ריינה( ) ( 237K9
נצרת רחוב  4040בית מספר  39נצרת
תאריך הבקרה16.03.2016 :

סימוכין500039000 :

.1

בתאריך  16.03.2016נערכה בקרה לפני חידוש רישוי ,בבי"ח הגריאטרי ,ע"י צוות מחוז צפון .הבקרה היתה
"בקרת פתע".

.2

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

.3

המנהל/ת הרפואי/ת  :ד"ר סלים סאלח מ.ר.22116.

להלן הרכב הצוות ותחום בקרתו:
.4
ד"ר בוטארה מאיה ,רופאה אחראית בקרה במוסדות גריאטריה.
* רפואה
* טיפול סיעודי

-

גברת מרשליק נטלי ,אחות מפקחת מחוז צפון.

* פיזיותרפיה

-

גברת ורדי שולי ,מרכזת תחום בקרה.

* עבודה סוציאלית

-

גברת שאמא דועא ,מרכזת תחום בקרה.

* בריאות הסביבה

-

גברת מניס אורנה ,מרכזת תחום בקרה.

* רוקחות

-

גברת ד"ר עולא סאדר-מזבר ,מרכזת תחום בקרה.

כללי:
הבקרה נערכה על ידי רופאה אחראית בקרות ד"ר מאיה בוטרה ,הדו"ח נבדק על ידי
ד"ר פנטופל.
לבי"ח רישיון ל 54 -מיטות מהן:
סה"כ מיטות במח' סיעודיות:

54
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תאריך07.04.2016 :

בית חולים סיעודי הגליל)ריינה( ) ( 237K9
נצרת רחוב  4040בית מספר  39נצרת
תאריך הבקרה16.03.2016 :

סימוכין500039000 :

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

מס'
מס'
שם
מחלקה מיטות מאושפזים
בפועל
במוסד ברישוי
19
18
21
18
0
18
40
54

מס'
סיעודיים

מס'
תשושי
נפש

מס'
סיעודי
מורכב

בבי"ח
מס'
מס'
שיקומים תשושים כללי

19
21
40

0

0

0

*מחלקה בשיפוצים
סה"כ שהו במחלקות  40מאושפזים בפועל.
להלן תמהיל המאושפזים לפי הגורמים המממנים הבאים:
 40מטופלים במימון משרד הבריאות.
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0

0

לשכת בריאות מחוז צפון

בית חולים סיעודי הגליל)ריינה( ) ( 237K9
נצרת רחוב  4040בית מספר  39נצרת
תאריך הבקרה16.03.2016 :

תאריך07.04.2016 :
סימוכין500039000 :

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.20.01.2017 :

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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בית חולים סיעודי הגליל)ריינה( ) ( 237K9
נצרת רחוב  4040בית מספר  39נצרת
תאריך הבקרה16.03.2016 :

תאריך07.04.2016 :
סימוכין500039000 :

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

)(5
כ.טוב מאוד
87-93
X

)(4
טוב
80-86

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

)(1
נכשל
0-65

X

סיעוד
תזונה
X

פיזיותרפיה
ריפוי בעיסוק

X

עבודה סוציאלית
בריאות הסביבה

X
X

רוקחות
* -לא בוצעה בקרה בתחומים הבאים  :תזונה ,ריפוי בעיסוק.
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לשכת בריאות מחוז צפון

בית חולים סיעודי הגליל)ריינה( ) ( 237K9
נצרת רחוב  4040בית מספר  39נצרת
תאריך הבקרה16.03.2016 :

תאריך07.04.2016 :
סימוכין500039000 :

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

* רפואה90% :
הבקרה בתחום הרפואה כללה את הנושאים הבאים:
כללי
כוח אדם
עבודת המנהל הרפואי
קשר עם משפחות
רופא בית
איכות הרשומה בקבלה הרפואית של המטופל
מעקב רפואי שוטף
הוראות רפואיות והוראות למתן תרופות
בדיקות מעבדה
בדיקה תקופתית אחת ל  3 -חודשים
פעילות צוות רב מקצועי במחלקה
דו"ח אירוע חריג
תיקי מטופלים שעזבו את המחלקה )כולל פטירות(
רפואה מונעת ורפואה פליאטיבית
-

תיאור כללי:
מדובר בבית חולים סיעודי עם  2מחלקות סיעודיות.
מחלקה סיעודית א' :ברישוי ל 18 -מיטות .בפועל ביום הבקרה נמצאו במחלקה 19
מטופלים סיעודיים בתפקודם.
מחלקה סיעודית ב' :ברישוי ל 18 -מיטות .בפועל ביום הבקרה נמצאו במחלקה 21
מטופלים סיעודיים בתפקודם.
על פי דיווח של המנהל הרפואי נכון ליום הבקרה מתגוררים במוסד  4מטופלים עם
פצעי לחץ בדרגה  .III-IVמדברי הצוות לא ברור האם הדבר באישור של הלשכה
המפקחת.
הבקרה הינה בקרת פתע לפני חידוש רישוי.
המנהל הרפואי נכח בבקרה .הבקרה נערכה על פי שיחה עם הרופא ובדיקת רשומות
רפואיות.
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לשכת בריאות מחוז צפון

בית חולים סיעודי הגליל)ריינה( ) ( 237K9
נצרת רחוב  4040בית מספר  39נצרת
תאריך הבקרה16.03.2016 :

תאריך07.04.2016 :
סימוכין500039000 :

כוח אדם:
המנהל הרפואי הינו מומחה בגיאטריה ,מועסק גם כרופא הבית בשתי מחלקות .עובד
במוסד כ 6.5 -שנים 22.5 ,שעות בשבוע.
יועץ ,מומחה ברפואה פנימית וקרדיאולוגיה ,מגיע למוסד פעם בשבוע ,בודק 4
מטופלים בממוצע בחודש .נבדקו ע"י יועץ  10%מהמטופלים במוסד.
קלינאי תקשורת עובד במוסד  6שעות בחודש.

החוזקים בעבודת הרפואה:
כללי
* רשומה רפואית ממוחשבת ומתועדת.
* בבקרה בכל החדרים נמצאה טמפרטורה נדרשת בעת שהות המטופלים בהם.

עבודת המנהל הרפואי
* המנהל הרפואי בעל ידע נרחב ברפואה וניסיון רב בגריאטריה.
* לדברי הצוות ,המנהל הרפואי משתתף בהדרכה מקצועית של אנשי צוות.
* במוסד קיימים נהלים פנימיים ,כולל נוהל לשמירה על סביבה בטיחותית ומניעת נפילות ותאונות .צוות המוסד
מקפיד על יישום הנהלים.
* קיים במוסד הסדר יעוץ קרדיאולוג קבוע.
* המנהל הרפואי ,הינו גם רופא הבית ,מכיר היטב את המטופלים ,ואת בעיותיהם.

איכות הרשומה בקבלה הרפואית של המטופל
* רופא הבית מקפיד לציין רגישות לתרופות ברשומת קבלה רפואית.

מעקב רפואי שוטף
* מעקב רפואי מפורט ומקצועי.
* הרופא מקפיד פעם בשבוע לתעד ברשומה רפואית של כל מטופל עם פצעי לחץ תיאור מפורט של הפצע :מיקום,
גודל ,דרגה ,הפרשות וכו'.
* הרופא מקפיד לתעד נישאות חיידקים עמידים ברשימת אבחנות.

בדיקות מעבדה
* רופא הבית מקפיד על ביצוע בדיקות דם שגרתיות ,מתייחס לתוצאות בדיקות מעבדה לא תקינות.

בדיקה תקופתית אחת ל  3 -חודשים
* בבדיקות תקופתיות רופא הבית מתייחס לשינויים במצב תפקודי ובמצב קוגניטיבי של המטופל תוך שימוש בכלים
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בית חולים סיעודי הגליל)ריינה( ) ( 237K9
נצרת רחוב  4040בית מספר  39נצרת
תאריך הבקרה16.03.2016 :

תאריך07.04.2016 :
סימוכין500039000 :

מובנים.

רפואה מונעת ורפואה פליאטיבית
* במוסד התחילו לעבוד על בניית תכנית טיפול פליאטיבי במעורבות הצוות הרפואי.

תחומים הטעונים תיקון ושיפור:
כללי
* באחריות הנהלת המוסד להקפיד על ביצוע חיסונים לכל העובדים במוסד .סימוכין :נוהל אגף לגריאטריה , 0.4.5
חוזר מנכ"ל " 07/2013חיסון עובדי מערכת הבריאות" ועדכוניו  -חוזר ברה"צ .8/2014

עבודת המנהל הרפואי
* יש להקפיד על התאמת סיווג המטופלים ותמהיל המטופלים במוסד לרישיון שהוענק לו )הכוונה לחולים סיעוד
מורכב וכו'( .סימוכין :נוהל האגף לגריאטריה מס' 0.6.2
* יש להקפיד לדווח על שינוי סטטוס של מטופל כנדרש .סימוכין :נוהל האגף לגריאטריה מס' 3.4.9

הוראות רפואיות והוראות למתן תרופות
* לכל מטופל יש לנמק צורך בטיפול תרופתי )מתן תרופה ,שינוי מינון התרופה או שינוי טיפול תרופתי( ,לרבות
טיפול בתרופות אנטיפסיכוטיות.

רפואה מונעת ורפואה פליאטיבית
* יש להרחיב תכנית טיפול פליאטיבי ולקיים דיון מקיף בישיבות רב-מקצועיות ,במטרה קביעת תכנית טיפול
כוללנית/משותפת במעורבות הצוות הרב-מקצועית.
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תאריך הבקרה16.03.2016 :
* טיפול סיעודי:

תאריך07.04.2016 :
סימוכין500039000 :

76%

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 ותנוחה
קשר עם המשפחה
עדכון מקצועי
הדרכה והערכת הצוות
טיפול בכאב
מניעת זיהומים
זכויות החולה
-

תיאור כללי:
בבית הסיעודי  2מחלקות סיעודיות .בבקרת פתע שנערכה בשעות הבוקר ,כמעט כל
המטופלים ישבו בלובי המחלקתי ללא תעסוקה כלשהי ,לוח התמצאות היה מעודכן
לתאריך  ) 10.03.16הבקרה התקיימה בתאריך .( 16. 03 16
בבית הסיעודי מאושפזים  5עם פצעי לחץ דרגה ,3-4
 2מטופלות מקבלות הזנה באמצעות זונדה 2 ,מטופלים עם קשירת מפשעה ,מטופלת
אחת עם חיידק עמיד.

כוח אדם:
עונה לדרישות המכרז.
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לשכת בריאות מחוז צפון

בית חולים סיעודי הגליל)ריינה( ) ( 237K9
נצרת רחוב  4040בית מספר  39נצרת
תאריך הבקרה16.03.2016 :

תאריך07.04.2016 :
סימוכין500039000 :

יש לציין שבאופן קבוע אחיות מבצעות משמרות כפולות ,כמו כן במספר משמרות
ערב/לילה בבית הסיעודי עובדות אחיות מעשיות בלבד.
בבית הסיעודי התחיל לעבוד אח ראשי חדש ,שנמצא בתפקיד  3ימים בלבד ,למרות
שהוא היה משובץ בסידור העבודה במשמרת בוקר ,לא היה נוכח בזמן הבקרה והגיע
רק לאחר מספר שעות.

תחומים הטעונים תיקון ושיפור:
כוח אדם
* יש להמשיך בקליטת אחיות ובניסיון להפחית למינימום את השעות הנוספות.
* יש להקפיד על ביצוע פעילויות המותרות לצוות הסיעוד ע"יפ חוזר מנהל הסיעוד  ,101/14יש להקפיד שאחיות
מעשיות לא יחרגו מתחום סמכותן.
* בבדיקת סידור עבודה נמצא כי אחיות עובדות משמרות כפולות ,הדבר עלול לסכן את בטיחות המטופל ובריאות
העובד.

אומדן סיעודי ורישום אנמנזה
* המוסד היה בהפסקת אשפוז ולא היו קבלות חדשות ,מומלץ להשתמש במקרא לאומדנים סיעודיים.

תכנית טיפול בקבלה לאשפוז
* בתוכנית טיפול ,יש להעריך את ההתערבות בהתאם לטיב הבעיה אך לא פחות מאשר פעם ב 3-חודשים.
* בתוכנית טיפול ,יש להתייחס לבעיות ייחודיות של מטופל כולל מצבים של אי שקט,כאב ,בעיות התנהגות.

מעקב סיעודי
* מעקב אחר הבעיות שזוהו והמשך טיפולן לוקה בחסר.

תרופות
* יש להקפיד על ניהול תרופות נרקוטיות )טוקסיקה( כפי שנדרש ע"פ הנוהל.
* בקבלת הוראה רפואית לתכשיר ויטמין ,יש להשתמש בשם מסחרי של התכשיר.
* יש לציין תאריך פתיחה של אינסולין.

תקשורת
* בתוכנית הטיפול יש להתייחס להיבטים הקשורים לבעיות התנהגות ותקשורת בחולים הרלוונטים.
* יש להקפיד על קיום ישיבות צוות מחלקתי כנדרש על פי נוהל.
* יש להקפיד על נגישות תרבותית כולל תקשורת עם מטופלים ועדכון לוח התמצאות.
עמוד  11מתוך 28
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לשכת בריאות מחוז צפון

בית חולים סיעודי הגליל)ריינה( ) ( 237K9
נצרת רחוב  4040בית מספר  39נצרת
תאריך הבקרה16.03.2016 :

תאריך07.04.2016 :
סימוכין500039000 :

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

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

תנועתיות ותנוחה
* יש לתעד על גבי טופס מובנה ביצוע שינויי תנוחה.
* יש להקפיד על רישום מסודר של תוכנית ההולכה ,כולל אופן ההולכה וחתימת המוליך.
* יש להדריך את הצוות ולהגביר את המודעות לנושא ההושבה הנכונה של המטופלים.
* כל המטופלים ישבו בלובי המחלקתי על כיסאות גלגלים ,מומלץ לקיים דיון עם פיזיוטרפיסת על אפשרות להעברת
כיסאות הרגילים לשיפור איכות החיים של מטופלים בשעות התעסוקה ובזמן הארוחות.
* בזמן הבקרה קשירת המפשעה הונחה בצורה לא נכונה ,דבר שעלול לגרום לאי נחות וכאב למטופל.

טיפול בכאב
* יש לערוך אומדן כאב לכל מטופל חדש עם קבלתו למחלקה.
* יש להעלות את מודעות הצוות לנושא כאב.

זכויות החולה
* יש להקפיד לשמור על פרטיות וצנעת המטופל.
* יש להעלות את מודעות הצוות בנושא שמירה על זכויות החולה במוסד.
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לשכת בריאות מחוז צפון

בית חולים סיעודי הגליל)ריינה( ) ( 237K9
נצרת רחוב  4040בית מספר  39נצרת
תאריך הבקרה16.03.2016 :
* פיזיותרפיה:

תאריך07.04.2016 :
סימוכין500039000 :

84%

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
-

תיאור כללי:
במוסד  2מחלקות סיעודיות ,רשיון ל 18-מיטות בכל מחלקה .בפועל ביום הבקרה
גרים  40דיירים.
נערכה בקרת פתע .פרטים הושלמו בשיחת טלפון.

כוח אדם:
הפיזיותרפיסט עובד במחלקה כ 5 -שנים.
מגיע בימים שלישי עד חמישי בין השעות  14:00-19:00וביום שבת בבוקר ,סה"כ 20
שעות שבועיות.
פיזיותרפיסטית נוספת עבדה עד לסגירת המחלקה השלישית ,לפני כחודשיים.

החוזקים בעבודת הפיזיותרפיה:
ארגון השרות
* בבית החולים ,מנהל/ת שרות ותיק/ה ומנוסה בתחום הגריאטריה.
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לשכת בריאות מחוז צפון

בית חולים סיעודי הגליל)ריינה( ) ( 237K9
נצרת רחוב  4040בית מספר  39נצרת
תאריך הבקרה16.03.2016 :

תאריך07.04.2016 :
סימוכין500039000 :

* פריסת השרות השבועית יעילה.
* קיים רישום מרוכז של הטיפולים הניתנים מידי יום.

אבחון פיזיקלי
* האבחון הפיזיקלי הראשוני מתבצע תוך  5ימים מקבלת המטופל.

טיפול פרטני
* היקף המטופלים פרטנית במחלקה/ות הסיעודי/ות אופטימלי.

טיפול בקבוצה
* סווג המטופלים בקבוצה נקבע ע"פ מדדים מובנים ומוגדרים.

מעקב פיזיקאלי ותיעוד הערכה תקופתית
* רישום המעקב מתבצע בתדירות הנדרשת.

טכנולוגיה לישיבה וניידות
* קיים מגוון כיסאות גלגלים המותאם לצרכי המטופלים.
* קיימת התאמת כסא גלגלים/כסא ושולחן אוכל לצרכים התפקודיים של המטופל.
* הפיזיותרפיסט בעל הכשרה בנושא )קורס ,ימי עיון(

הדרכה ,השתלמות ותקשורת בין צוותית
* מתקיימת הדרכה פרטנית לעובד חדש.
* נמצא תיעוד לקיומה של הדרכה מובנית לכל הצוות.
* מתבצעת תוכניות הליכה במחלקות באופן סדיר .לדרוש שחתימות יתבצעו סמוך לביצוע על מנת להמנע מטעויות.

תנאים פיזיים
* התנאים הפיזיים עונים על דרישות הפרוגרמה של משרד הבריאות.

תחומים הטעונים תיקון ושיפור:
ארגון השרות
* לעדכן את תוכנית העבודה בפיזיותרפיה כשיש שינוי ובפרט כשעזבה הפיזיותרפיסטית.
* לשפר תקשורת צוות רב מקצועי על מנת להתעדכן במידע רלוונטי לגבי מטופלים.
* להמשיך ולהשלים הכשרה על בסיסית בגריאטריה .סיים  2/5יחידות.
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לשכת בריאות מחוז צפון

בית חולים סיעודי הגליל)ריינה( ) ( 237K9
נצרת רחוב  4040בית מספר  39נצרת
תאריך הבקרה16.03.2016 :

תאריך07.04.2016 :
סימוכין500039000 :

* לקדם פרויקט של הפיזיותרפיה ו/או של הצוות הרב מקצועי שיתרום לשיפור איכות הטיפול במוסד.

אבחון פיזיקלי
* לרשום מטרות טיפול תיפקודיות מותאמות אישית לכל מטופל .

טיפול בקבוצה
* מומלץ להוסיף פעילות גופנית ע"י פיזיותרפיסט או איש מקצוע אחר בנוסף לטיפול השוטף.

מעקב פיזיקאלי ותיעוד הערכה תקופתית
* לכלול בכל מעקב פיזיקלי את תוכנית הטיפול ואת תדירות הטיפול הפיזיותרפי.

טכנולוגיה לישיבה וניידות
* למזער את השימוש באמצעי הגבלה ,להשתדל להפחית את השימוש בקשירות המפשעה ,להדריך את הצוות
לשימוש נכון באביזרים השונים.

ציוד טיפולי
* להשלים רכישת ציוד טיפולי ע"פ הפירוט בנוהל .לקבע מקבילים לרצפה ,לדאוג להחלפת מצעים ולשפר ניקיון
החדר.

ציוד ואביזרי עזר לניידות
* להרחיב את השימוש במנוף לכל הדיירים שצריכים.
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לשכת בריאות מחוז צפון

בית חולים סיעודי הגליל)ריינה( ) ( 237K9
נצרת רחוב  4040בית מספר  39נצרת
תאריך הבקרה16.03.2016 :
* עבודה סוציאלית:

תאריך07.04.2016 :
סימוכין500039000 :

54%

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 שואהטיפול 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:
בקרת פתע לצורך הארכת רישוי .במוסד שתי מחלקות סעודיות ,מחלקה שלישית סגורה
כעת .במחלקה א'  19מטופלים בפועל .במחלקה ב'  21מטופלים בפועל.

כוח אדם:
נקלט עו"ס חדש בתחילת חודש מרץ  .2016שתי העו"ס הקודמות ,אחת עזבה והשנייה
בחופשת לידה .עובד בהיקף משרה של  15ש"ש ,בימי א' ד' ו -ה' בבוקר .מגיע
בימי ג' כשיש ישיבת צוות רב מקצועי.

החוזקים בעבודת העבודה סוציאלית:
שביעות רצון המטופל
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לשכת בריאות מחוז צפון

בית חולים סיעודי הגליל)ריינה( ) ( 237K9
נצרת רחוב  4040בית מספר  39נצרת
תאריך הבקרה16.03.2016 :

תאריך07.04.2016 :
סימוכין500039000 :

* מיזוג אוויר בחדר ובשטחים ציבוריים  :שביעות רצון גבוהה
* פעילות תרבות וחברה  :שביעות רצון גבוהה
* אפשרות להחזקת חפצים אישיים  :שביעות רצון גבוהה

פעילות העו"ס בתחום הקבוצתי והקהילתי
* העו"ס שותף לפעילות החברתית-תרבותית  :כן
* מתקיימת תכנית לפיתוח הקשרים עם הקהילה )כגון :פעילות מתנדבים,שיתוף הקהילה בחיי המוסד(  :כן
* שותפה ומעורבת בפעילות התרבותית  -חברתית.

פעילות העו"ס בתחום זקנים נפגעי התעמרות
* פעילות העו"ס לאיתור וטיפול בנפגעי התעמרות  :כן
* עם כניסת עו"ס חדש מונתה ועדה חדשה ,הועדה הקודמת התכנסה ב  ,12/15התקיימה פעילות בנושא
למטפלים ב .9/15

עבודת הצוות הרב מקצועי
* מתקיים רישום ישיבות צוות רב מקצועיות בהתאם לנוהל )פרוטוקול רישום בתיק המטופל ותיק ריכוז פרוטוקולים(
 :כן

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

תחומים הטעונים תיקון ושיפור:
כוח אדם
* נקלט עו"ס חדש לפני כשבועיים .עו"ס אחת עזבה והשנייה בחופשת לידה.

קבלת מטופל והסתגלות
* המשפחה מקבלת הדרכה תוך  48שעות ראשונות מקליטת המטופל  :לא
* המטופל/ת מקבל/ת הדרכה תוך  48שעות ראשונות מקליטתו  :לא
* אינה מעורבת/מעורבת חלקית בשלבי תהליך הקליטה וההסתגלות של מטופל חדש.
* ליקוי בטפסים הייעודיים וברשומות המטופל.
* בחלק מהקבלות לא נעשתה קבלה בכלל ובחלק הקבלה חלקית .אין התייחסות בתיק לצרכים של המטופל ולקשיי
הסתגלות.

פעילות מקצועית של העובד הסוציאלי
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* מעקב ביקורים אצל המטופל  :חלקי
* ביגוד אישי למטופל ,נקי ,מסומן ובהתאם למידה ולעונה  :חלקי
* פעילות העו"ס לטיפוח צביון אישי בסביבת המטופל  :חלקי
* מצומצמת ביותר

שביעות רצון המטופל
* יחס הצוות  :שביעות רצון חלקית
* תהליך הקליטה :הדרכה ,מתן מידע והסתגלות  :שביעות רצון חלקית

תצפית חדרים ושטחים ציבוריים
* חדרי המטופלים נקיים ומסודרים  :חלקי
* שמות המטופלים רשומים על דלתות חדריהם  :חלקי
* המטופלים לבושים בהתאם לעונות השנה בבגדים נקיים התואמים את מידותיהם  :חלקי
* תנאים סביבתיים טעוני שיפור.
* נצפו חדרים לא נקיים ,ומטופלים לבושים בבגדים לא נקיים ואינם תואמים את מידותיהם.

פעילות העו"ס בתחום הקבוצתי והקהילתי
* העדר פעילות קבוצתית/פעילות חלקית.
* העדר פעילות התנדבותית/פעילות חלקית.
* יש תוכנית רשומה ,ללא תאריך ולא ברור אם בוצעה בכלל ,מתי ,מי השתתף וכו'

פעילות העו"ס בנושא "חוק זכויות החולה"
* פעילות העו"ס להעלאת מודעות הצוות לזכויות המטופל  :חלקי
* העו"ס מיידע/ת את המטופלים לגבי זכויותיהם ופועל/ת למימושם  :חלקי
* פעילות העו"ס בעת אשפוז המטופל )בבי"ח כללי(  :לא
* טיפול ומעקב אחר גמלת דמי כיס  :לא
* פעילות העו"ס בנושא אפוטרופוס/יפוי כח כולל הערכת צרכים ,טיפול במינוי ומעקב  :חלקי
* מעקב אחר תפקוד האפוטרופוס  :חלקי
* העדר פעילות בתחום מימוש דמי כיס.
* אינה יוזמת או מקיימת קשר עם מטופלים המאושפזים בבתי חולים כלליים ,או עם המשפחות.
* פעילות העו"ס להעלאת מודעות הצוות לנושא אינה מתועדת ,אין תיעוד של פעילות בעת אשפוז המטופל .אין
תעוד לגבי ידוע המטופל ובני משפחתו לגבי זכויותיו.

פעילות העו"ס בתחום זקנים נפגעי התעמרות
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* פעילות ועדה במוסד עפ"י הנוהל  :מתקיימת חלקית

טיפול בניצולי שואה
* פעילות העו"ס בנושא מיצוי זכויות ניצולי שואה  :קיימת חלקית
* פעילות העו"ס להעלאת מודעות הצוות לצרכים יחודיים של ניצולי שואה  :לא קיימת
* אין התייחסות למטופלים בעלי צרכים ייחודיים.
* יש כ  5ניצולי שואה ששוהים במוסד ,לא ברור איזה פעילות העו"ס עשתה בנושא.

עבודת הצוות הרב מקצועי
* העו"ס יוזם/שותף בפיתוח הצוות הרב מקצועי  :חלקי
* ישיבת הצוות משקפת דיון רב מקצועי  :חלקי
* לא מתקיימים תהליכי העברת מידע ושיתוף פעולה בין העו"ס לבין הצוות המקצועי לשיפור רווחת המטופל.
* לא מתקיים דיון כוללני ומקיף בישיבות הצוות הרב מקצועי/מתקיים דיון המתמקד בדיווח בלבד.
* טעון שיפור רב ,הן מבחינת העברת מידע בין הצוות המקצועי והן מבחינת הדיון במטופל וקביעת תוכנית טיפול
והתערבות.

ניהול מידע ומעקב  -רשומת מטופל
* התערבויות שוטפות וסיכום טיפול תקופתי  :לא קיים תעוד
* דיווח ביקור משפחות  :תעוד חלקי
* תיעוד לקוי/חלקי של ההתערבות המקצועית בתחומים השונים.
* רשומת מטופל חלקית ואינה מעודכנת.

ניהול מידע ומעקב  -תיק אפוטרופסות
* תיעוד לגבי תהליכי מינוי אפוטרופוס/מיופה כח  :תעוד חלקי
* שליחת העתק מכתב המינוי ללשכת הבריאות )בהתאם למקור המימון(  :לא קיים תעוד
* ריכוז שמי  :תעוד חלקי
* יש צורך בריכוז הנושא על כל הבטיו ,טיפול ,מעקב עדכון הצוות והמצאות העתקים בקלסר ובתיקים .נמצאו
ליקויים רבים בנושא.

ניהול מידע ומעקב  -תיק ריכוז מתנדבים
* תיעוד עבודה קבוצתית  :לא קיים תעוד
* פרויקטים מיוחדים  -ביצוע ותיעוד  :לא קיים תעוד
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91%

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:
במוסד  40דיירים.
מערכת המים החמים מתוארת בדוחות קודמים.
כביסה מתבצעת בכל מחלקה )קומה(.
במוסד מערכת מתזים ומז"ח המותקן על קו המים המזין את המערכת.
ארוחות מתקבלות מחברת הסעדה אחת בלבד )עונאללה ,ארמונות הנגב( .הארוחות
מגיעות מהקייטרינג פעמיים ביום .פעם אחת סמוך להגשת ארוחת הצהריים ופעם
שניה בסביבות השעה  ,17:30בה מתקבלת ארוחה מורכבת לערב.

החוזקים בעבודת הבריאות הסביבה:
מערכות אספקת מים קרים וחמים  -אספקת מיי שתיה
* תקינות הבדיקות של המים  :תקין/מאושר ע"י מב"ר
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* סריקת מתכות במים  :תקינה,בתדירות נכונה
* רמת כלור נותר על פי דרישות  :מתאים לדרישות ומדווח
* תקינות וחיטוי מאגר מים  :תקין ,נקי מחוטא ומדווח

מערכות אספקת מים קרים וחמים  -מים חמים ומקלחות
* טמפרטורת מים במערכת אספקת מים חמים )עד הברזים( .נדרש  60 - 55מעלות צלסיוס .יעילות סחרור מים
חמים  :תקין ולפי ההנחיות
* ברזים וראשי מקלחת מטופלים נגד אבנית ,מחוטאים ונבדקו  :מטופל כנדרש תוצאה טובה

איסוף פסולת ופינויה
* איסוף פסולת זיהומית כנדרש  :מתבצע במלואו לפי הדרישות
* פינוי פסולת זיהומית .מבוצע כדין ע"י קבלן מורשה  :מתבצע במלואו לפי הדרישות
* איסוף ופינוי פסולת מסוכנת :א'-איסוף במיכל מותאם .ב'-סילוק ע"י קבלן מורשה לרמת חובב  :מתבצע במלואו
לפי הדרישות

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

תחזוקת המחלקות  -חדרי כלים וכביסה
* תקינות חדר כלים סניטריים וכלי ניקיון  :תקינים במלואם

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

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

הכנת המזון ובישול  -מקור הארוחות ותוקף "רישיונות עסק" ו"רישיון היצרן"
* רישיון עסק של ספק מזון חיצוני  :א -הוצג ותקף
* רישיון יצור של ספק מזון חיצוני  :א -הוצג ותקף
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הכנת המזון ובישול  -מתקני הובלת מזון למחלקות
* עגלות להובלת מזון מצוידות בחימום/קירור ובמדי טמפרטורה ומצבן תקין  :קיים במלואו ותקין

הכנת המזון ובישול  -עובדי מטבח/מבשלים
* האם נמצאו במטבח עובדים חולים  /עם פצעים פתוחים  :לא

הכנת המזון ובישול  -מטבח/ים  -מצב כללי
* מצב פיזי של הקירות והרצפה  :תקין
* רישום טמפרטורת מזון במקררים ע"י צוות המטבח  :קיים ותקין

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

תחומים הטעונים תיקון ושיפור:
מערכות אספקת מים קרים וחמים  -מים חמים ומקלחות
* טמפרטורת מים בברזים מתאימה לבטיחות המשתמשים  :לא תקין

מערכות קירור וחימום אויר
* מערכת קירור אויר תקינה ונקייה .הטמפרטורה בחדרים ובשטחים ציבוריים לפי ההנחיות  :תקין חלקית
* מערכת חימום אויר תקינה ,ונקייה .הטמפרטורה בחדרים ובשטחים ציבוריים לפי הנחיות  :תקין חלקית

תשתית ,חדרי האשפוז ,תחזוקת מחלקה ורווחת המטופל  -ניקיון ותחזוקה שוטפת
* ניקיון כללי במחלקות והיעדר ריחות  :תקין בחלקו

תחזוקת המחלקות  -חדרי כלים וכביסה
* טיפול מחלקתי בכביסה  :לא מותאם/לא תקין

מתקנים לצוות
* שירותי צוות ,כיורים ,מקלחות ומלתחות ומצב התברואי בהם  :התאמה ותקינות חלקיים

חדרי טיפולים למקצועות הבריאות/פיזיותרפיה
* שמירת היגיינה בחדרי טיפולים  :לא תקין
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הערות לסיכום:
ביצוע בדיקה שנתית לליגיונלה :יש להקפיד על אופן דיגום שיתנהל ע"פ נוהל
העדכני לדיגום ליגיונלה.
קיימת במוסד מחלקה לא מאויישת ,יש לבצע דיגום גם ממנה .ע"פ ההנחיות למניעת
ליגונלה ,בחדרים לא מאויישים יש להזרים מים לסרוגין ,למניעת מים עומדים.
לפני איוש המחלקה יש לבצע ,שטיפה וחיטוי של הצנרת ולאחר מכן דיגום.
נקיון כללי :חלק ממרצפות המוסד נימצאו לא נקיות ,כולל ריצפת חדר פיזותרפיה.
מצעים נמצאו בחלקם לא נקיים.
כסאות המוסד ,חלקם אינם נקיים .אסלות :חלקן אינן נקיות.
בחדר פיזותרפיה :ריצפה ,כרית וסביבת מכשיר הוט פג ,נימצאו מלוכלכים.
יש להסיר חלודה ממשקופים של דלתות.
מוקדי זיהום צולב :במחסן כביסה נקיה ניראו נעליים ובגדי עובדים -פוטנציאל
לזיהום צולב .יש להטמיע בקרב העובדים חשיבותה של הפרדה ברורה בין נקי
למלוכלך.
התנהלות הכביסה במוסד :בחדר כביסה ,הכניסה והיציאה למכבסה מתקיימים דרך
אותה דלת -סכנת זיהום צולב .כמו כן ,ניראתה ערמת כביסה רטובה שהוצאה מחדר
כביסה במסלול של כניסת כביסה מלוכלכת -לא תקין .יש לפעול ע"פ נוהל כביסה
במוסדות רפואה.
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בית חולים סיעודי הגליל)ריינה( ) ( 237K9
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* רוקחות:

תאריך07.04.2016 :
סימוכין500039000 :

67%

הבקרה בתחום הרוקחות כללה את הנושאים הבאים:
כללי
כוח אדם
 פעילות הרוקח/ת במוסד חדר שירותי רוקחות במוסד רכש תרופות במוסד,ניהולן ,אחסונן וביעור תרופות ניהול סמים ע"י הרוקח בקרה רוקחית ומעקב תיקון ליקויים ספרות מקצועית ומסמכים ישימים אחסון תרופות במחלקות אשפוז תרופות אישיותבמחלקות אשפוז ומתן תרופותמעקבתיקון ליקויים במחלקות אשפוז
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
-

כוח אדם:
במוסד מועסקת רוקחת מזה שנתיים בהיקף משרה אשר עונה לדרישות.

החוזקים בעבודת הרוקחות:
שירות רוקחות מוסדיים  -אחסון וסידור תרופות ותוקפן
* קיים חדר ייעודי לאחסון התרופות .התרופות מאוחסנות בתנאים נאותים .לא נמצאו תרופות שפג תוקפן.

שירות רוקחות מוסדיים  -רכש אספקה וביעור תרופות
* התרופות נרכשות מספקים מורשים .ישנו מלאי מתאים לצורך טיפול שוטף במטופלים.

אחסון תרופות במחלקות אשפוז
* התרופות מאוחסנות במחלקות בתנאים נאותים .התרופות האישיות מסומנות בשם המטופל .לא נמצאו תרופות
שפג תוקפן.

תחומים הטעונים תיקון ושיפור:
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נצרת רחוב  4040בית מספר  39נצרת
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שירות רוקחות מוסדיים  -אחסון וסידור תרופות ותוקפן
* אין מד חום לניטור טמפ' החדר כנדרש בנוהל  126של האגף לרוקחות

שירותי רוקחות מוסדיים  -בקרה רוקחית במוסד
* ישנו תיעוד של הבקרה הרוקחית על הטיפול התרופתי ,אך הבדיקה אינה מקיפה ואינה מקצועית  .הרוקחת לא
משתפת את הצוות הרפואי במסקנות הבדיקה של הטיפול התרופתי.
* על הרוקחת לבדוק את הטיפול התרופתי של הדיירים באופן מעמיק יותר ומקצועי ,ויש לדון בממצאים עם הצוות
הרפואי.
* אין תיעוד כלל הבקרה של הרוקחת במחלקות .יש לתעד את ממצאי הבקרה של הרוקחת במחלקות על תנאי
האחסון והסימון של התרופות.

שירותי רוקחות מוסדיים  -ספרות מקצועית ומסמכים ישימים
* אין לרשותה של הרוקחת ספרות מקצועית עדכנית.

אחסון תרופות בקרור במחלקות אשפוז
* אין ניטור טמפרטורת מקרר בהתאם לדרישות נוהל 126

תרופות אישיות במחלקות אשפוז
* במחלקה סיעודית א נמצאו  3עטי אנסולין ללא ציון תאריך פתיחה .יש להקפיד על סימון תאריך פתיחה על
תכשירי האנסולין לאחר הפתיחה.

בקרת סמים מסוכנים במחלקה  -בי"ח שאין בו בית מרקחת
* נמצאו מאוחסנים בארון התרופות מדבקות של הסם  FENTANYLבניגוד לדרישות .בנוסף ,מתן הסם לא תועד
בטופס ייעודי כנדרש ויתר על כן ,האחיות לא בדקו את מלאי הסם בעת החלפת משמרות.
* יש לנהל את הסמים המסוכנים לפי דרישות תקנות הסמים המסוכנים .יש להצטייד בפנקס כנדרש .על האחיות
לבדוק את מלאי הסם בעת החלפת משמרת ולאשרו בחתימתם .כל מתן של הסם יתועד בפנקס.
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נספח ג'
תקן מול מצבה  -כוח אדם מקצועי  -רפואה סיעוד ומקצועות הבריאות
ל 54 -מיטות ברישוי ול 40-מיטות בפועל

רופא/ה
אח/ות
אח/ות מעשי/ת
אח/ות מוסמכ/ת
כח עזר
עובד/ת סוציאלי/ת
פיזיותרפיסט/ית
מרפא/ה בעיסוק
מדריכ/ת תעסוקה
דיאטנ/ית
רוקח/ת
קלינאי/ת תקשורת

3

1
1
1
10

תקן כוח אדם
נדרש מינימלי
ברוטו

כוח אדם בפועל
ברוטו

פער

פער באחוזים

0.50
10.86
0.00
10.86
11.80
0.36
0.50
7.20
0.76
7.20
3.10
4.00

1.19
11.38
4.60
6.77
14.49
0.41
0.55
7.20
0.76
7.20
5.51
6.66

0.69
0.52

138.39
4.84

-4.08
2.69
0.05
0.05
0.00
0.00
0.00
2.41
2.66

-37.58
22.83
14.72
10.00
0.00
0.00
0.00
77.77
66.66

 1חישוב התקן הוא בשעות שבועיות ולא באחוזי משרה .למקצועות,רוקח/ת,מרפא/ה בעיסוק,דיאטנ/ית,קלינאי/ת
תקשורת.
 3אחיות = מעשיות  +מוסמכות.
 10שעות יעוץ ותקינה לחודש.
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נספח ג'
תקן מול מצבה  -כוח אדם מנהלי ומשקי
ל 54 -מיטות ברישוי ול 40-מיטות בפועל

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

תקן כוח אדם
נדרש מינימלי
ברוטו

כוח אדם בפועל
ברוטו

פער

פער באחוזים

0.33

1.00

0.67

203.03

0.33
0.25
0.25
0.33
1.00
1.80
0.17
0.09
0.33

0.50
0.50
0.50
0.00
1.00
2.00
0.00
0.00
1.00

0.17
0.25
0.25
-0.33
0.00
0.20
-0.17
-0.09
0.67

51.51
100.00
100.00
-100.00
0.00
11.11
-100.00
-100.00
203.03
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נספח ד '
רמת איכות הטיפול
 0.00:מתאריך 21.12.2015:
ניקוד אחרון לפי בקרה אחרונה
45.00
ניקוד מותאם אחרון לפי בקרה אחרונה :
שיוך לפרוגרמה חדשה על פי הצהרת המוסד :
זמן הרישוי טרם הבקרה הנוכחית  3 :חודשים תאריך סיום הרשיון 01.04.2016 :
התאמת המחלקה לתשושי נפש לתנאי המכרז:לא רלוונטי
תאריך הבקרה 16.03.2016 :
התאמת המחלקה לתשושי נפש לתנאי המכרז לפי הבקרה הנוכחית  :לא רלוונטי

ניקוד

אמות מידה לרמת איכות הטיפול
סכום ציוני הבקרה

13.50

בריאות הסביבה

4.00

שיעור אחיות עם קורס על בסיסי בגריאטריה

0.00

שיעור אחיות עם תואר אקדמי

2.00

קורסים\עדכון ידע לצוות

0.00

חת"ש צוות בין  8-24שעות שנתיות

1.00

חת"ש צוות מעל  24שעות שנתיות

0.00

מומחיות רופא הבית

15.00

יועצים

4.00

נאמני נושא ועברו הכשרה כנדרש

3.00

הדרכה מרוכזת ב 2-תחומים לפחות

0.00

עיבוד נתונים בתחום  1לפחות

0.00

מנהל רפואי שהינו גריאטר

4.00

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(

50.50
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