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לשכת בריאות מחוז תל-אביב

תאריך: 08.06.2017

סימוכין: 500039428

לכבוד
ד"ר חלבה אהרן
מנהל/ת רפואי/ת

(237M5 קוד מוסד) עד 120 רמת החייל
ראול וולנברג 32
תל אביב - יפו .

ד"ר נכבד/ה,
הנדון: סיכום הבקרה ב"עד 120 רמת החייל" מיום 15.03.2017

מצ"ב דו"ח הבקרה שנערכה במוסדכם, ביום 15.03.2017.
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,

   ד"ר פורת כץ בת שבע
   גריאטרית מחוז תל-אביב

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 רבקה שפר, רופאה מחוזית, לשכת בריאות תל אביב מחוז תל-אביב.

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.

עמוד 2
רח’ הארבעה 12, תל אביב - יפו 61203 ת.ד. 
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לשכת בריאות מחוז תל-אביב

תאריך: 08.06.2017

סימוכין: 500039428

דו"ח הבקרה

( 237M5 ) עד 120 רמת החייל
ראול וולנברג 32  תל אביב - יפו

תאריך הבקרה: 15.03.2017

בתאריך 15.03.2017 נערכה בקרה לפני חידוש רישוי, בבי"ח הגריאטרי, ע"י צוות מחוז תל-אביב. הבקרה1.
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 חלבה אהרן מ.ר.3.15290.

להלן הרכב הצוות ותחום בקרתו:4.
 ד"ר סרבו לאה, רופא אחראי בקרה - מחוז ת"א. -* רפואה

גברת אוקלדק מאיה, מרכזת תחום בקרה. -* טיפול סיעודי 

גברת פרילינג טל, מרכזת תחום בקרה. -* תזונה 

גברת איינשטין חביב ניצה, מרכזת תחום בקרה. -* פיזיותרפיה 

גברת בן מובחר יעל, מרכזת תחום בקרה. -* ריפוי בעיסוק

גברת ננסי קרפ עפארי, מרכזת תחום בקרה. -* עבודה סוציאלית

גברת זברסקי אנה, מרכזת תחום בקרה. -* בריאות הסביבה

גברת קרמר חגית, מרכזת תחום בקרה. -* רוקחות

כללי:
המחלקה הסיעודית "עד 120" נמצאת במבנה של דיור מוגן ברמת החייל ת"א. במחלקה

הסיעודית 12 מיטות ברשיון. במבנה גם דיור תומך ומאושפזים בו 8 מטופלים
מתוכם 3 סיעודיים. לדיירי הדיור המוגן מרפאה נפרדת. במוסד אין חולים עם

פצעי לחץ.  אין חולים עם פגים. אין חולים עם זונדות.

לבי"ח רישיון ל-    12 מיטות מהן:
סה"כ מיטות במח’ סיעודיות:    12

עמוד 3
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לשכת בריאות מחוז תל-אביב

תאריך: 08.06.2017

סימוכין: 500039428

( 237M5 ) עד 120 רמת החייל
ראול וולנברג 32  תל אביב - יפו

תאריך הבקרה: 15.03.2017

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

121212סיעודית א
0    0    0    0    0    12   12   12       סה"כ

סה"כ שהו במחלקות    12 מאושפזים בפועל.
להלן תמהיל המאושפזים לפי הגורמים המממנים הבאים:

12 מטופלים במימון פרטי.

עמוד 4
רח’ הארבעה 12, תל אביב - יפו 61203 ת.ד. 

LITAL.KENET@TELAVIV.HEALTH.GOV.IL :טלפון: 03-5634808 פקס: 03-5611532 דוא"ל



לשכת בריאות מחוז תל-אביב

תאריך: 08.06.2017

סימוכין: 500039428

( 237M5 ) עד 120 רמת החייל
ראול וולנברג 32  תל אביב - יפו

תאריך הבקרה: 15.03.2017

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

אישור כיבוי אש:
אישור כיבוי אש בתוקף עד תאריך: 23.05.2017.

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

נקודות נוספות לציון:
כח האדם בדו"ח הינו למחלקה הסיעודית ולדיור התומך

מצ"ב נספח א’ - טבלה הכוללת הערכות צוות הבקרה, נספח ב’ בו פירוט ממצאי הבקרה, נספח ג’- פירוט כ"א.

עמוד 5
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( 237M5 ) עד 120 רמת החייל
ראול וולנברג 32  תל אביב - יפו

תאריך הבקרה: 15.03.2017

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

   X רוקחות
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לשכת בריאות מחוז תל-אביב

תאריך: 08.06.2017

סימוכין: 500039428

( 237M5 ) עד 120 רמת החייל
ראול וולנברג 32  תל אביב - יפו

תאריך הבקרה: 15.03.2017

נספח ב’ -  ממצאי הבקרה והנחיות לתיקון

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

90%* 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-

כוח אדם:
במוסד מועסקים שני רופאים. המנהל הרפואי הנו מומחה בפנימית. רופא הבית עשה
התמחות בנוירוכירורגיה. עדיין לא סיים את ההתמחות. עבר השתלמות בגריאטריה.

במוסד נמצא רופא תורן מהדיור המוגן בכל יום.
למוסד מגיעים יועצים לפי הצורך.

שאר הייעוצים מתבצעים באסותא או בקופ"ח.

החוזקים בעבודת הרפואה:

עבודת המנהל הרפואי
* במוסד  מנהל רפואי מומחה בפנימית 

רופא בית
* רופא הבית מכיר היטב את החולים ומסור לתפקידו 

עמוד 7
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( 237M5 ) עד 120 רמת החייל
ראול וולנברג 32  תל אביב - יפו

תאריך הבקרה: 15.03.2017

תחומים הטעונים תיקון ושיפור:

מעקב רפואי שוטף
* יש לשפר את תעוד השיחות עם המשפחות 

דו"ח אירוע חריג
* יש לשפר את הסקת המסקנות בארועים חריגים 

רפואה מונעת ורפואה פליאטיבית
* יש לוודא מתן חיסונים לעובדים 

עמוד 8
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תאריך הבקרה: 15.03.2017

   
88%* 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:
המחלקה הסיעודית ממוקמת בבניניין דיור מוגן בו מתגוררים כ 300 דיירים. את

שרותי הבריאות מקבלים מצוות המרפאה בין השעות 7-16. בנוסף, בסמוך למחלקה
הסיעודית ממוקמת מחלקת החלמה.

ביום הבקרה במחלקה הסיעודית 12 מטופלים. מטופל אחד עם פג, אין מטופלים עם
זונדה. אין מטופלים עם פצעים. לא ידוע על מטופלים נשאי חיידקים עמידים

לאנטיביוטיקה.
המטופלים נמצאים מחוץ למיטות. נראים מטופחים ונינוחים. משתתפים בהפעלה

מחלקתית.
השטחים הציבוריים וחדרי המטופלים מאווררים ומוארים. האוירה במקום נעימה.

עמוד 9
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השטחים הציבוריים מצולמים במערכת מצלמות במעגל סגור.

כוח אדם:
אחות אחראית המחלקה בתפקידה למעלה משנה. לא נכחה בבקרה. משלימה את לימודי

התואר בסיעוד. בבקרה השתתפה מנהלת הבית שהינה גם מנהלת הסיעוד במוסד.
כל 8 האחיות מוסמכות. בתחומים: מניעת זיהומים, פצעים וכאב יש נאמנות נושא

עם הכשרה נדרשת. מתוך 12 כוחות העזר, 6 מהגרי עבודה. מועסקים על ידי קבלן,
דוברי עברית בסיסית. טרם החל התהליך להשתלמות כוחות העזר. את חיסוני

העובדים מרכזת מנהלת הסיעוד. התיעוד נמצא בשלבי הסיום.
למחלקה יש אישור למתן IV, אך עדיין לא היה בשימוש.

מהשעה 16 ועד השעה 7 בבוקר אחיות המחלקה הסיעודית נותנות מענה לכלל דיירי
הבית.

החוזקים בעבודת הטיפול סיעודי:

כוח אדם
* האח/ות הראשי/ת בעלת ידע וניסיון מקצועי בתחום גריאטריה. 

עדכון מקצועי
* קיימים נאמני נושא ברמה מחלקתית וברמה מוסדית. 

הדרכה והערכת הצוות
* קיימים תהליכי בקרה פנימיים תקופתיים הנעשים באופן שיטתי ומובנה. 

תחומים הטעונים תיקון ושיפור:

תרופות
* יש לדאוג לפינוי התרופות שהופסקו מתאי תרופות המטופלים. 

* יש לדאוג למלאי מספק של התרופות הנמצאות בשימוש. 
* יש לדאוג לטמפרטורה נדרשת הן במקרר התרופות והן בחדר האחות בו נמצא ארון התרופות. 

הבטחת הסביבה
* רישום המסקנות בדוחות אירוע חריג הוא חלקי ואינו מספק. 

עמוד 10
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תקשורת
* יש להקפיד על קיום ישיבות צוות מחלקתי כנדרש על פי נוהל. 

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

הזנה והאכלה
* יש להשתמש בכלי מדידה תקני למתן הזנה אינטרלית. 

הפרשות
* בתוכנית למניעת עצירות יש לשתף אנשי צוות רב מקצועי נוספים אשר יכולים לתרום להצלחת התוכנית. 

* יש לבנות תוכנית לשימור שליטה על סוגרים למטופלים הרלוונטיים. בפועל נלקחים לשרותים רק מטופלים
שמסוגלים לבקש זאת. 

תנועתיות ותנוחה
* יש להקפיד להתאים גובה השולחנות לכיסאות הגלגלים על מנת לשפר את היכולות התיפקודיות של המטופלים

בזמן תעסוקה ואכילה. 
* בתוכנית ההולכה יש לרשום את שם המוליך. 

* בדיון ראשוני על הגבלה פיזית בסיכום יש לתעד את ההחלטה. 
* יש להודיע לבן משפחה/אפוטרופוס ולתעד בכל מקרה  שמחליטים לבצע הגבלה פיזית למטופל. 

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

* יש לקדם את נושא ההשתלמות לכוח העזר כנדרש בנוהל. 
* יש לבנות נוהל פנימי לביצוע חוקן ולהטמיעו בקרב האחיות. 

* בתוכנית חת"ש יש להעלות את מספר המשתתפים בקרב הצוות הרב מקצועי. 

טיפול בכאב
* יש לערוך אומדן כאב בתדירות המותאמת למצבם של מטופלים הסובלים מכאב. 

מניעת זיהומים
* יש לסיים תיעוד חיסוני כל העובדים כנדרש בנוהל. 
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86%* 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:
הבית הסיעודי מקבל את מצרכי המזון לארוחות בוקר וערב מהמטבח המרכזי של

הדיור המוגן.  בנוסף.  מטבח זה מספק את ארוחות הצהרים המבושלת, מנה חמה
ומרק לערב.

המטבח הראשי מנוהל על ידי חברה חיצונית.

כוח אדם:
 בבית הסיעודי הגריאטרי עובדת  דיאטנית בעלת וותק מקצועי של 20 שנה,

וניסיון עבודה בתחום התזונה בגריאטריה. הדיאטנית עובדת בבית הסיעודי כשנה
וחצי.   הדיאטנית נמצאת במחלקה הסיעודית אחת לשבועיים.

החוזקים בעבודת התזונה:

כללי
* הדיאטנית יצאה להשתלמות בתחום תזונה בגריאטריה. 

* הדיאטנית מיישמת את הנלמד בהכשרה לבדיקה פיזיקאלית של בריאות הפה מההיבט התזונתי במטופלים. 
* האווירה בחדר האוכל בייתית ונעימה.  שולחנות האוכל מאובזרים בכל הנדרש לאכילה וכלי האוכל נאים למראה. 

* למטופלים ניתנת בחירה מתוך מגוון של סוגי מזון, והחלוקה נעשית באופן אישיי תוך הכרות עם המטופל
והעדפותיו. 
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תחומים הטעונים תיקון ושיפור:

כללי
* על הדיאטנית לקחת חלק בהדרכות חת"ש(חינוך תוך שרות) הנערכות לצוות הרב מקצועי. 

איכות ובטיחות המזון
* לא נמצאו דוגמאות מזון למזון הטחון בארוחות הצהרים במחלקה הסיעודית. 

* יש לבנות אסופת מתכונים מחושבת של פרטי המזון המוגשים במחלקה הסיעודית. כמו כן, על חישוב התפריט
להתבסס על אסופת מתכונים שעל פיה מכינים בפועל את המזון. הערה מבקרות קודמות!

* יש לרכז יחד את כל התיעוד של תהליכי עבודה עם המטבח ולתעד את כל התהליכים המתקיימים.  הערה
מבקרה קודמת! 

* יש לרשום  את שם דוגמת המזון הנלקחת על קופסת דוגמת המזון.  בנוסף, יש להקפיד על לקיחת דוגמאות מזון
בנפח של 150 מ"ל/גרם.  מומלץ לרכוש קופסאות גדולות יותר.

בדיקת התפריט השבועי - רישום מול יישום
* יש לפרט את סוגי העוגות הניתנות בארוחות ארבע. 

* יש לפרט את מנות הפרי הניתנות בכל יום בארוחות עשר ובארוחות הצהרים.  מהרשום כפרי בארוחת הצהרים
ניתן להבין שמגישים רסק תפוחים לכולם  לפרט את הפרי הניתן בכל מרקם ומרקם.

* יש לגוון את הממרחים הניתנים בארוחות הערב ולכלול 6 סוגים שונים בשבוע ימים. 
* ביום הבקרה נמצאה התאמה חלקית בין הרשום בתפריט ושהוגש בארוחת הצהרים במנת המרק ומנה רכה

הבשרית. 
* ביום לפני יום הבקרה נמצאה התאמה חלקית בין שהוגש ובין שרשום בתפריט במנת המרק ואחת מהמנות

הבשריות. 
* ביומיים לפני יום הבקרה נמצאה התאמה חלקית בין שהוגש ובין הרשום בתפריט באחת ממנות הבשר, והמנה

של התוספת הפחממתית. 

רשומות מחלקתיות
* יש לערוך רשימה שמית הכוללת הנחיות, למטבחון ולמחלקי המזון,  למתן מזון למטופלים הנמצאים בתכנית

למניעת עצירות. 
* יש ליצור התאמה בהכנת הדייסה בין ההנחיות הרשומות על הלוח במטבחון ובין ההכנה בפועל. 

* יש להציג במחלקה על הלוח את התפריט המתאים לשבוע המתקיים. 

התנהלות הטיפול התזונתי מטופל חדש - תיעוד ברשומה התזונתית
* יש להקפיד על שקילה ותיעוד משקל המטופל תוך 10 ימים מקבלת מטופל חדש למחלקה הסיעודית. כמו כן, יש
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להקפיד על סיכום מצב תזונתי מלא עד חודש מקבלת המטופל למחלקה.

התנהלות הטיפול התזונתי מטופל במצב תזונתי לא תקין - תיעוד ומעקב
*  יש להקפיד לערוך חישוב להעשרות מזון הניתנות למטופל עם שינוי תכנית הטיפולי ולהשוות את הניתן לצרכים

התזונתיים של המטופל. 
* יש להקפיד על חידוש  חישוב הצרכים התזונתיים  עם שינווי תכנית הטיפול. 

יישום והלימה
* יש למדוד את המזון היעודי להזנה בכלי מדידה סטנדרטיים. 

הערות לסיכום:
הדיאטנית מעורבת בנעשה במחלקה הסיעודית, מכירה היטב את מטופליה, ומקדמת
בצורה מקצועית את הטיפול התזונתי במטופלים במחלקה.  יש להמשיך לבנות ולקדם
את מערך המזון והתזונה בבית הסיעודי.  נדרש שיתוף פעולה מצד המטבח המבשל

לקידום בנייה של ספר מתכונים מחושב ובניית תפריט כפי הנדרש על פי הנוהל.
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91%* 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:
הבקרה נערכה ללא נוכחות פיזיותרפיסט. מידע הושלם בשיחה  עם מנהל

הפיזיותרפיה.

כוח אדם:
חוסר היציבות בצוות הפיזיותרפיה ממשיך. נכון ליום הבקרה עובדים במקום

פיזיותרפיסט צעיר, שהיה גם בבקרה הקודמת, ומנהל הפיזיותרפיה - פיזיותרפיסט
וותיק במקצוע ובגריאטריה שהחל לעבוד במקום כשבעה חודשים טרם הבקרה הנוכחית.

השרות ניתן חמישה ימים בשבוע - סה"כ 33 ש"ש נטו.

החוזקים בעבודת הפיזיותרפיה:

ארגון השרות
* בבית החולים, מנהל/ת שרות ותיק/ה ומנוסה בתחום הגריאטריה. 

* מנהל השרות, עם כניסתו למחלקה, ריכז וערך רשימת ציוד וניהול מלאי. 

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

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

טיפול בקבוצה
* טיפולי פיזיותרפיה בקבוצה ניתנים פעמיים בשבוע. 

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

טכנולוגיה לישיבה וניידות
* מעורבות של פיזיותרפיסט/ית בהמלצה/הזמנה של ציוד : קיימת 

* מגוון כסאות גלגלים בהתאם לצרכי המטופלים : בנמצא 
* הפיזיותרפיסט בעל הכשרה בנושא (קורס, ימי עיון) : כן 

* נעשה שימוש מזערי באמצעים להגבלת תנועת המטופלים בכסאות גלגלים. 

הדרכה, השתלמות ותקשורת בין צוותית
* השתתפות פיזיותרפיסט בישיבות צוות (רב תחומי) : מתקיימת 

* נמצא תיעוד לקיומה של הדרכה מובנית לכל הצוות. 

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

תחומים הטעונים תיקון ושיפור:

פרופיל המטופלים במוסד
* יש להוסיף מקרא לטבלת מעקב הטיפולים החודשית כפי שהוסבר בבקרה. 

אבחון פיזיקלי
* בדיקה ראשונה יש לתעד בטופס החדש (נספח 600-1) כפי שהוסבר במהלך הבקרה. 

מעקב פיזיקאלי ותיעוד הערכה תקופתית
* בכל הערכה תקופתית (מעקב) יש לעדכן מטרות ותוכנית טיפול, לרבות תדירות הטיפול, בהתאם לשינוי שחל

ביכולות המטופל. 
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הדרכה, השתלמות ותקשורת בין צוותית
* בהדרכות צוות מומלץ לצרף חתימות לרשימת המשתתפים כפי שהוסבר במהלך הבקרה. 

* יש לתעד הדרכת מטפל חדש על טופס ייעודי בצרוף חתימתו. 

תנאים פיזיים
* כחלק מהשיפוץ במחלקה עבר חדר הפיזיותרפיה לממ"ד. החדר אינו מסודר ואינו נקי ומשותף גם לדיאטנית

ולריפוי בעיסוק . בחדר עמדת מחשב אחת. 
* יש לסדר ולארגן את החלל הטיפולי שיהיה נח ונעים לעבודה, ולהשמיש מחדש את מיטת הטילט (שביום הבקרה

נמצאת במחסן). 

הערות לסיכום:
במחלקה התחיל לעבוד מנהל פיזיותרפיה וותיק ועם הרבה נסיון במקצוע בכלל

ובגריאטריה בפרט. חשוב לשמור על צוות פיזיותרפיה יציב על מנת להבנות ולשפר
את השרות לרווחת הדיירים.
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89%* 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 התבצעה ללא נוכחות המרפאה בעיסוק, שוחחנו בטלפון במהלך הבקרה.

המחלקה בתהליך של שיפוץ והתארגנות מחודשת. דיירי ההחלמה משולבים בפעילות
התעסוקה ובעתיד הקרוב יאוחדו למחלקה אחת.

כוח אדם:
המרפאה בעיסוק עם ותק של שנתיים, עובדת במקום כ7 חודשים בהיקף של 3 שעות

שבועיות.
מדריכת התעסוקה עובדת 5 ימים בשבוע בשעות הבוקר ובנוסף 3 פעמים בשבוע בשעות

אחה"צ סה"כ 31 שעות תעסוקה שבועיות.
מפעילים חיצוניים במוסיקה מגיעים פעמיים בשבוע.

החוזקים בעבודת הריפוי בעיסוק:

הערכה בקבלת מטופל - קבלת מטופל חדש ע"י מרפא/ה בעיסוק
* המרפא/ה בעיסוק מבצע/ת הערכה ראשונית לכל מטופל חדש כנדרש בנהלים. 

הערכת מעקב בקבלת מטופל
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תאריך הבקרה: 15.03.2017

* מתבצעות הערכות חוזרות לכלל המטופלים כנדרש בנהלים. 

ישום תכנית הטיפול
* בשלב זה נעשות התערבויות שקשורות להתאמת תעסוקה. טיפול קבוצתי התבצע פעמים ספורות. 

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

פעילות בתעסוקה
* קיימת פעילות תעסוקתית מגוונת התואמת את צרכי המטופלים ויכולותיהם. 

* מתקיימת הפעלה של קבוצות נושא אחת לשבוע כנדרש. 
* פעילות תעסוקה מתבצעת גם בשעות אחה"צ. 

תנאים פיזיים וסביבה
* התעסוקה מתקיימת בחדר האוכל שהינו מואר, מרווח, מאובזר ומתאים לצורך הפעלה. 

* בנוסף אפשר לצאת למרפסת כשמזג האויר מתאים. 
* ציוד התעסוקה מרוכז כעת באיזור הפעילות ובחדר פזיותרפיה. 

ציוד ואביזרים
* קיים ציוד עשיר, מגוון ומותאם להפעלה פרטנית וקבוצתית בתעסוקה. 

* ציוד ריפוי בעיסוק - קיים חלקית. 
* הוכנסו לשימוש מכשירים להשמעת מוסיקה מותאמת אישית וטאבלט 

הדרכה ותקשורת
* המרפא/ה בעיסוק משתתפ/ת באופן קבוע בישיבות הצוות הרב מקצועי. עדות לכך קיימת ברישומים. 

* המרפאה בעיסוק מקיימת מפגשי הדרכה עם מדריכת התעסוקה. 
* מפגש על פרויקט המוסיקה התבצע עם צוות סיעוד ומטפלים. 

העשרה ונהלים
* המרפאה בעיסוק השתתפה בקורס בסיסי בגריאטריה וביום עיון של משרד הבריאות. מדריכת התעסוקה יצאה

לסיור מקצועי. 
* פרויקטים מיוחדים נמצאים בשלבים שונים של תכנון , ביצוע ותיעוד. 

יישום המלצות מבקרה קודמת
* היתה התיחסות לחלק מההערות מבקרה קודמת. 
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תחומים הטעונים תיקון ושיפור:

כוח אדם
* יש להתאים את שעות העבודה של המרב"ע למספר המטופלים שבאחריותה על פי  טבלת התקינה הנדרשת

במחלקות קטנות. 

הערכה בקבלת מטופל - קבלת מטופל חדש ע"י מרפא/ה בעיסוק
* נמצא תיק אחד עם אבחון מקוצר, יש להקפיד על מילוי האבחון המלא. חשוב להקפיד על ביצוע הערכה תוך

שבועיים מיום הגעתו למחלקה. 

ישום תכנית הטיפול
* תוכניות הטיפול מבוצעות חלקית. יש להקפיד על ביצוע ועל תיעוד שמשקף רצף טיפולי. 

* מומלץ לקדם ביצוע התערבות טיפולית מעבר להתאמת תעסוקה. 

פעילות בתעסוקה
* יש שיפור בתיעוד תחום התעסוקה, עדיין חשוב להקפיד על תיעוד מצב הדייר בתעסוקה כל חודשיים. 

תנאים פיזיים וסביבה
* יש לקדם ארגון חדר ריפוי בעיסוק . ראו "הנחיות תכנון ליחידות ריפוי בעיסוק במסגרות הטיפול השונות" מיולי

 .2010
* יש לתלות את לוח הפעילות החדש שהוכן. 

ציוד ואביזרים
* חשוב לקדם את השלמת רכישת ציוד ריפוי בעיסוק ותעסוקה, מומלץ לדאוג לאפשרות להקרין מצגות על מסך

גדול או לפחות על מסך הטלויזיה. 

הדרכה ותקשורת
* ישיבות צוות ריפוי בעיסוק ותעסוקה מתועדות בקצרה, אשמח להדריך כיצד לבצע את התיעוד כך שהישיבות

יהפכו להיות כלי עבודה אפקטיבי. 
* מפגשי חת"ש מיועדים לכל אנשי הצוות , כנותנים וכמשתתפים. 

העשרה ונהלים
* חשוב לשלוח את מדריכת התעסוקה לימי עיון של משרד הבריאות ושל אש"ל. 

* על מנהלת השירות לצאת לקורסים על בסיסיים בגריאטריה. 
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* תיעוד הפרויקטים שבוצעו חלקי. יש לתעד גם את תהליך בניית הפרויקטים שבתכנון 

הערות לסיכום:
המחלקה קטנה ומאפשרת מתן יחס חם ואישי.

שרות ריפוי בעיסוק ותעסוקה נבנה ומתיצב.
כיון שמנהלת השירות לא היתה בבקרה ובשיחת סיכום מסודרת, אני מזמינה אותה

לשוחח או להפגש על מנת לפרט מה נחוץ כדי להמשיך ולשפר.
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94%* 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:
הבית כולל מחלקה סיעודית אחת, דיור מוגן ודיור תומך לדיירים תשושים/החלמה,
וטיפול פרטי. חדרי המטופלים נמצאו נקיים, מסודרים ובעלי אמצעים לשמירה על

הפרטיות.  המטופלים נראים מטופחים, לבושים בביגוד אישי, נקי, מסודר ומותאם
לעונה. השטחים הציבוריים כוללים חדר אוכל, לובי, מרפסת וגינה.    יש לציין

לחיוב את האווירה הנעימה והביתית-משפחתית  במוסד.

כוח אדם:
 העו"ס שאחראית על המחלקה הסיעודית בעלת תואר ראשון בעבודה סוציאלית, וותק

מקצועי של 24 שנים, וותק במוסד כארבע שנים  והכשרה בגריאטריה.  עובדת 3
ימים בשבוע,  18 ש"ש נטו, 10 ש"ש  נטו במחלקה הסיעודית, יום א’, ג’ ודי
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 07:30 עד 13:30.  אחראית במקביל על התשושים\החלמה ו"טיפול פרטי".

החוזקים בעבודת העבודה סוציאלית:

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

פעילות מקצועית של העובד הסוציאלי
* מתקיימת הדרכה לכל עובד חדש ע"י העו"ס בנושא מניעת התעללות. 

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

תצפית חדרים ושטחים ציבוריים
* סביבת מטופל מטופחת (ציוד וביגוד אישי, צביון אישי בחדרים). 

פעילות העו"ס בנושא "חוק זכויות החולה"
* יוזמת ומקיימת קשר עם מטופלים המאושפזים בבתי חולים כלליים, או עם המשפחות. 

פעילות העו"ס בתחום זקנים נפגעי התעמרות
* בוצעה הדרכה למטפלים ועובדת תעסוקה  בנושא מניעת התעללות בתאריך 21.2.17 

עבודת הצוות הרב מקצועי
* פעם ברביעון מתקיימת ישיבה של השירות הסוציאלי של כלל הרשת. 

* קיימת ישיבה עם הצוות הבכיר בנושאים כללים  כולל מטופלים במצב ירוד, לפי הצורך. 
* פעמיים בשנה מתקיים מפגש עם משפחות ע"י רופא, אחות, עו"ס ופיזיותרפיסט  לצורך תיאום ציפיות. 

תחומים הטעונים תיקון ושיפור:

פעילות העו"ס בתחום הקבוצתי והקהילתי
* העו"ס מקיים פעילות קבוצתית עם מטופלים : חלקי 

* החל מ19.10.16 מתקיימת עבודה קבוצתית עם מטופלים ע"י העו"ס פעם בשבועיים. 
* העו"ס מקיים פעילות קבוצתית עם משפחות : לא 

* לא מתקיימת עבודה קבוצתית עם משפחות, לפי דברי העו"ס  עקב חוסר היענות ושיתוף פעולה מצד המשפחות. 
* יש להמשיך לפעול לפיתוח הקשר עם הקהילה ופעילות מתנדבים במחלקה. 
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טיפול תומך במטופל ובמשפחה
* יש לקדם את הכשרת הצוות המוסדי בנושא הטמעת הטיפול הפליאטיבי ולבנות תהליכי עבודה מותאמים. 

עבודת הצוות הרב מקצועי
* העו"ס יוזם/שותף בפיתוח הצוות הרב מקצועי : חלקי 

* יש להגדיל את תרומת מידע מקצועי של העו"ס בהרצאות של הת"ש. 
* יש להרחיב את השתתפות של הצוות בהת"ש.   הדרכה לצוות מיועדת לכל אנשי צוות. 

* יש לשפר את ההתייחסות להחלטות מהישיבות הקודמות וליישומן . 

הבטחת תנאים לעבודת העובד/ת הסוציאלי/ת
* השתתפות בהשתלמויות מקצועיות, כנסים וימי עיון : חלקי 

* יש לאפשר לעו"ס להשתתף בהשתלמויות מקצועיות, כנסים וימי עיון. 

הערות לסיכום:
השירות  הסוציאלי מבצע עבודה מקצועית.  ראוי לציין את ההתייחסות להמלצות

מהבקרה הקודמת.   ראוי לציין את החשיבה המקצועית על מנת להעלות איכות החיים
של כלל מטופלים המוסד.

ראוי לציין את הגישה במוסד וההתחשבות של העו"ס ברצונות של מטופלים לשלב
אותם בפעילות תרבותית של הדיור המוגן.
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95%* 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-

החוזקים בעבודת הבריאות הסביבה:

מערכות אספקת מים קרים וחמים - אספקת מיי שתיה
* רמת כלור נותר על פי דרישות : מתאים לדרישות ומדווח 

* תקינות וחיטוי מאגר מים : תקין, נקי מחוטא ומדווח 

מערכות אספקת מים קרים וחמים - הגנת רשת מי שתיה
* אביזרים להגנת רשת מי שתיה הותקנו ע"י מתקין מוסמך : התקנה מותאמת ומתועדת 

איסוף פסולת ופינויה
* איסוף וסילוק פסולת רגילה נעשה בשקית למתקן מוסדר : מתבצע במלואו לפי הדרישות 

* איסוף פסולת זיהומית כנדרש : מתבצע במלואו לפי הדרישות 
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מערכות קירור וחימום אויר
* מערכת קירור אויר תקינה ונקייה. הטמפרטורה בחדרים ובשטחים ציבוריים לפי ההנחיות : תקין במלואו 
* מערכת חימום אויר תקינה, ונקייה. הטמפרטורה בחדרים ובשטחים ציבוריים לפי הנחיות : תקין במלואו 

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

* תחזוקה (נראית) של המבנים : נראית תקינה במלואה 

חדרי האשפוז - רווחה/צפיפות, תנאי מגורים
* מיטות מזרונים ומצעים מותאמים ואסטטיים : מותאמים ותקינים 

* ארונות וארוניות למטופלים מותאמים, תקינים ואסטטיים : מותאמים ותקינים 
* מצב שירותים ומקלחות : מותאמים ותקינים 

תחזוקת המחלקות - חדרי כלים וכביסה
* טיפול מחלקתי בכביסה : תקין במלואו 

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

חדרי טיפולים למקצועות הבריאות/פיזיותרפיה
* שמירת היגיינה בחדרי טיפולים : היגיינה נשמרת במלואה 

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

תחומים הטעונים תיקון ושיפור:

מערכות אספקת מים קרים וחמים - הגנת רשת מי שתיה
* במכבסה משאות דילול חומרים במכבסה מחוברים ישירות לקו מי שתייה ולא דרך האביזר למניעת זרימה חוזרת

כנרדש.

מכבסה וכביסה
* מצב סביבת העבודה במכבסה : התאמה ותקינות חלקיים 

* תקינות אזור מיון כביסה ותהליך הטיפול : התאמה ותקינות חלקיים 
* כניסה לאזור טיפול בכביסה מלוכלכת לא בשימוש ומעבירים את הכביסה המלוכלכת דרך ’אזור נ’קי’ - סידור לקוי. 
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הכנת המזון ובישול - קבלת מזון במוסד ומחסן מזון
* לא מתבצעת תיעוד בקרת מזון מהספקים בעת קבלתו. 

הכנת המזון ובישול - עובדי מטבח/מבשלים
* בהלבשות צוות - אוגר לאסוף כביסה מלוכלכת ללא מכסה - סידור לקוי. 

הכנת המזון ובישול - עמדות העבודה ומדורים במטבח
* מדור להכנת סלטים אינו מסודר. 

* לגסטרונומים עם מזון חסרים מכסים. 
* בלסט צ’ילר אינו נקי בפנים . 

* אין הקפדה על הכנת דגימות המזון המרוסק כנדרש. 
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80%* רוקחות:  

הבקרה בתחום הרוקחות כללה את הנושאים הבאים:
כללי-
כוח אדם-
פעילות הרוקח/ת במוסד-
חדר שירותי רוקחות במוסד-
רכש תרופות במוסד, ניהולן, אחסונן וביעור תרופות-
ניהול סמים ע"י הרוקח-
בקרה רוקחית ומעקב תיקון ליקויים-
ספרות מקצועית ומסמכים ישימים-
אחסון תרופות במחלקות אשפוז-
תרופות אישיות במחלקות אשפוז ומתן תרופות-
מעקב תיקון ליקויים במחלקות אשפוז-
בקרת סמים מסוכנים במחלקה בבי"ח שיש בו/אין בו בית מרקחת-
שמירה על סמים במחלקה, פנקס ומרשם, מתן סם למטופל-
הזמנת סמים, טפסי רישום ועריכת בקרה-

כוח אדם:
במוסד מועסקת רוקחת בהיקף משרה של 3 שעות שבועיות

החוזקים בעבודת הרוקחות:

פעילות הרוקח/ת במוסד
* השתתפות בהשתלמויות מקצועיות בתחום הפרמקותרפיה (ובגריאטריה בפרט) במהלך החמש שנים האחרונות :

בשנתיים אחרונות 

שירותי רוקחות מוסדיים - בקרה רוקחית במוסד
* ניהול יומן התערבויות ועדכונו אחת לרבעון: בדיקת אבחנות מול תרופות, בדיקת מתן בהתאם להנחיות למניעת

תופעות לוואי ואינטראקציות בין תרופות, ריסוק מותר וכו’ : לכל תיקי החולים 

אחסון תרופות במחלקות אשפוז
* ארון בר-נעילה הנגיש לצוות המקצועי בלבד : כן 

* תא נפרד לכל תרופה/מטופל ושילוטו בהתאם לתכולה : כן 
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* סדר וניקיון כללי : כן 

תרופות אישיות במחלקות אשפוז
* סימון שם מטופל על תווית התרופות האישיות : כן 

תחומים הטעונים תיקון ושיפור:

פעילות הרוקח/ת במוסד
* הרוקחת אינה עומדת במתכונת השעות עליה התחייבה. נדגיש כי על כל שינוי לעבור אישורנו טרם השינוי 

שירות רוקחות מוסדיים - רכש אספקה וביעור תרופות
* לשני מטופלים חסרו תרופות. למטופל אחד לא היו כלל טיפות אזניים ולמטופל השני נשאר כדור אחד. 

* התבקשתם לרכוש מיידית התרופות החסרות ולדאוג למלאי של שבועיים טיפול לפחות. 

שירותי רוקחות מוסדיים - בקרה רוקחית במוסד
* בקרה במחלקה בוצעה לאחרונה ב-5.2. 

* בבקרה האחרונה במחלקה תועד כי במקרר תקין וכי לא היו חריגות טמפ’ כשבפועל לא כך הדבר. 

שירותי רוקחות מוסדיים - ספרות מקצועית ומסמכים ישימים
* חסרות מס’ הודעות RECALL אחרונות. נדרש להשלים 

* לא נמצא אוגדן הוראות חוק 

אחסון תרופות במחלקות אשפוז
* על עגלת חלוקת התרופות נמצאו כדורי SLOW K אשר תוקפם פג ב-1/17 . יש לסרוק את כל התכשירים ולוודא

כי אין יותר תכשירים אשר פג תוקפם. 
* טיפות עיניים פתוחות אוחסנו יחד עם סירופ בתא המסומן ב"אינהלציה" ונוזל אינהלציה יח עם סירופים בתא

המסומן "טיפות עיניים". יש להפריד 
* כדורי אלטרוקסין במינונים שונים מאוחסנים יחד ללא הפרדה 

* באחד התאים אריזת מגש ללא אריזה 
* לשני מטופלים נמצאו בתאים תרופות אשר הטיפול בהם הופסק. נדרש לפנות 

* אמפולות פליקסוטייד נבולז אוחסנו שלא בהתאם להוראות היצרן 

אחסון תרופות בקרור במחלקות אשפוז
* מקרר התרופות במחלקה אינו עונה לדרישות נוהל 126. יש להצטייד במקרר פרמצבטי 

* ניטור הטמפ’ מבוצע בעזרת אוגר טמפ’. אין מתעדים את פריקת האוגר 
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* מבדיקת נתוני האוגר עלה כי במהלך החודשיים הקרובים נמדדו טמפ’ חריגות של מתחת ל-2 מעלות ומעל 8. לא
נעשה דבר בנושא 

* התבקשתם לא להשתמש בתרופות עד לבדיקת תקינותן מול היצרן 
* במקרר סירופ מוקסיפן מהול אשר פג תוקפו. 

מתן תרופות במחלקות אשפוז
* אין רשימת תרופות האסורות לריסוק ספציפית למחלקה 

* מרסקים מיקרופירין ואומפרדקס למרות שבעלון לצרכן הדבר אסור 
* המכתש והעלי וכן חוצה הכדורים נמצאו לא נקיים 

  *
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נספח ג’ 
תקן מול מצבה - כוח אדם מקצועי - רפואה סיעוד ומקצועות הבריאות

ל- 12 מיטות ברישוי ול-12 מיטות בפועל

תקן כוח אדם
נדרש מינימלי

ברוטו

כוח אדם בפועל
ברוטו

פער באחוזיםפער

6.9268.1861.26885.29 1רופא/ה
2.5246.57 7.95 5.43 3אח/ות

0.00 0.00 אח/ות מעשי/ת
2.5246.57 7.95 5.43 אח/ות מוסמכ/ת

5.2099.16 5.2510.45 כח עזר
6.20129.16 4.8011.00 1עובד/ת סוציאלי/ת

6.6041.8135.21533.52 1פיזיותרפיסט/ית
0.9238.33 3.32 2.40 1מרפא/ה בעיסוק

0.53162.42 0.86 0.33 מדריכ/ת תעסוקה
0.9238.33 3.32 2.40 1דיאטנ/ית

0.6750.37 2.00 1.33 10קלינאי/ת תקשורת

חישוב התקן הוא בשעות שבועיות ולא באחוזי משרה. למקצועות,רופא/ה,פיזיותרפיסט/ית,מרפא/ה1
בעיסוק,עובד/ת סוציאלי/ת,דיאטנ/ית,קלינאי/ת תקשורת.

אחיות = מעשיות + מוסמכות.3
שעות יעוץ ותקינה לחודש.10
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נספח ג’ 
תקן מול מצבה - כוח אדם מנהלי ומשקי
ל- 12 מיטות ברישוי ול-12 מיטות בפועל

תקן כוח אדם
נדרש מינימלי

ברוטו

כוח אדם בפועל
ברוטו

פער באחוזיםפער

מנהל/ת
אדמיניסטרטיבי

 0.10 0.10 0.000.09

0.000.09 0.10 0.10 אב בית/מנהל משק
0.000.60 0.08 0.08 עובד/ת אחזקה

0.08-100.00- 0.00 0.08 מחסנאי
0.000.09 0.10 0.10 טבח/ית ראשי/ת

0.000.00 0.33 0.33 עובד/ת מטבח
0.000.00 0.75 0.75 עובד/ת ניקיון

0.00-0.17- 0.05 0.05 משגיח כשרות
0.02-100.00- 0.00 0.02 8חצרן/גנן
0.000.09 0.10 0.10 מזכירה

חצרן/גנן שירות קנוי.8
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נספח ד ’
רמת איכות הטיפול

ניקוד אחרון לפי בקרה אחרונה       :0.00    מתאריך :30.03.2016
ניקוד מותאם אחרון לפי בקרה אחרונה :        53.00 

שיוך לפרוגרמה חדשה על פי הצהרת המוסד : 
זמן הרישוי טרם הבקרה הנוכחית :24 חודשים  תאריך סיום הרשיון : 01.05.2019

התאמת המחלקה לתשושי נפש לתנאי המכרז:לא רלוונטי

תאריך הבקרה : 15.03.2017
התאמת המחלקה לתשושי נפש לתנאי המכרז לפי הבקרה הנוכחית : לא רלוונטי

ניקודאמות מידה לרמת איכות הטיפול
23.00              סכום ציוני הבקרה

5.00               בריאות הסביבה

0.00               שיעור אחיות עם קורס על בסיסי בגריאטריה

2.00               שיעור אחיות עם תואר אקדמי

2.00               קורסים\עדכון ידע לצוות

0.00               חת"ש צוות בין 8-24 שעות שנתיות

0.00               חת"ש צוות מעל 24 שעות שנתיות

8.00               מומחיות רופא הבית

0.00               יועצים

3.00               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

47.00            סה"כ (ללא משך רישוי)
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