גירסה 00001:
תאריך ראשון הפצה לאינטרנט10.12.2015 :
תאריך אחרון הפצה לאינטרנט10.12.2015 :

דו"ח בקרה מיום 18.11.2015
במוסד :אור העמק  -עמל תבור
בישוב :קיבוץ מזרע ,מחוז צפון

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

לשכת בריאות מחוז צפון

תאריך09.12.2015 :

לכבוד
ד"ר גינקאס יבגני
מנהל/ת רפואי/ת
אור העמק  -עמל תבור )קוד מוסד (237N3
קיבוץ מזרע
קיבוץ מזרע 19312

סימוכין500038840 :

ד"ר נכבד/ה,
הנדון :סיכום הבקרה ב"אור העמק  -עמל תבור" מיום 18.11.2015
מצ"ב דו"ח הבקרה שנערכה במוסדכם ,ביום .18.11.2015
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 ,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.
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 עמוס מור ,רופא נפתי ,לשכת בריאות נפתית לשכת בריאות עפולה.
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
תאריך09.12.2015 :
אור העמק  -עמל תבור ) ( 237N3
קיבוץ מזרע קיבוץ מזרע
תאריך הבקרה18.11.2015 :

סימוכין500038840 :

.1

בתאריך  18.11.2015נערכה בקרה לפני חידוש רישוי ,בבי"ח הגריאטרי ,ע"י צוות מחוז צפון .הבקרה היתה
"בקרה מתוכננת".

.2

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

.3

המנהל/ת הרפואי/ת  :ד"ר גינקאס יבגני מ.ר.25217.

להלן הרכב הצוות ותחום בקרתו:
.4
בוטארה מאיה. ,
* רפואה
* טיפול סיעודי

-

גברת מרשליק נטלי ,אחות מפקחת מחוז צפון.

* תזונה

-

גברת לבונסקי סיגלית ,מרכזת תחום בקרה אגף לגריאטריה.

* 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 עולא סאדר-מזבר ,מרכזת תחום בקרה.

כללי:
הבקרה נערכה ע"י רופאה אחראית בקרות ד"ר מאיה בוטרה ,הדו"ח נבדק ע"י ד"ר
פנטופל.
לבי"ח רישיון ל 102 -מיטות מהן:
סה"כ מיטות במח' סיעודיות72 :
סה"כ מיטות במח' תשושי נפש30 :
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תמהיל מאושפזים:
להלן תמהיל המאושפזים במחלקות הסיעודיות/תשושי נפש:
שם מחלקה
סיעודית א
סיעודית ב
תשושי נפש א
סה"כ

מס'
מס'
שם
מחלקה מיטות מאושפזים
בפועל
במוסד ברישוי
35
36
36
36
31
30
102
102

מס'
סיעודיים
35
36
1
72

מס'
תשושי
נפש

30
30

מס'
סיעודי
מורכב

0

בבי"ח
מס'
מס'
שיקומים תשושים כללי

0

סה"כ שהו במחלקות  102מאושפזים בפועל.
להלן תמהיל המאושפזים לפי הגורמים המממנים הבאים:
 88מטופלים במימון משרד הבריאות.
 14מטופלים במימון פרטי.
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0

0

לשכת בריאות מחוז צפון

אור העמק  -עמל תבור ) ( 237N3
קיבוץ מזרע קיבוץ מזרע
תאריך הבקרה18.11.2015 :

תאריך09.12.2015 :
סימוכין500038840 :

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.24.02.2016 :

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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נספח א'

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

)(5
כ.טוב מאוד
87-93
X

סיעוד

X

תזונה

X

פיזיותרפיה

)(4
טוב
80-86

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

X

ריפוי בעיסוק
X

עבודה סוציאלית
בריאות הסביבה

X
X

רוקחות
* -לא בוצעה בקרה בתחומים הבאים  :ריפוי בעיסוק.
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)(1
נכשל
0-65
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אור העמק  -עמל תבור ) ( 237N3
קיבוץ מזרע קיבוץ מזרע
תאריך הבקרה18.11.2015 :

תאריך09.12.2015 :
סימוכין500038840 :

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

* רפואה88% :
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 במוסד גריאטרי עם מחלקה אחת לתשושי נפש ושתי מחלקות סיעודיות .מחלקה
סיעודית א' ברישוי ל 36 -מיטות ,בפועל ביום הבקרה נמצאו בה  35מאושפזים.
מחלקה סיעודית ב' ברישוי ל 36 -מיטות ,בפועל ביום הבקרה נמצאו בה 35
מאושפזים .מחלקה לתשושי נפש ברישוי ל 30 -מיטות ,בפועל ביום הבקרה נמצאו בה
 31מטופלים 30 :תשושי נפש ו 1 -סיעודית ,באישור של לשכת הבריאות המפקחת.

כוח אדם:
מנהל רפואי הינו גם רופא הבית במחלקה סיעודית א' ,רופא ותיק ,עובד במוסד 3
שנים 22 ,שעות בשבוע.
ופא בית במחלקה סיעודית ב' הינו מתמחה ברפואת פנימית .עובד במוסד כשנה,
עובד  20שעות בשבוע.
רופא בית במחלקה לתשושי נפש הינו מתמחה ברפואת משפחה )לפני מבחן שלב ב'(,
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עובד במוסד  2,5שנים ,עובד  20שעות בשבוע.
יועץ גריאטרי עובד במוסד פעם בשבוע 3 ,שעות בשבוע.
יועץ פסיכיאטרי עובד במוסד  4שעות בחודש.
קלינאי תקשורת עובד במוסד  12שעות בחודש.

החוזקים בעבודת הרפואה:
כללי
*  -ניהול התיק הרפואי ממוחשב בתוכנת .PARADIGMA
*  -במוסד קיימים נהלים פנימיים ,כולל נוהל מניעת זיהומים .צוות המוסד מקפידים על יישום הנהלים.

כוח אדם
*  -קיים במוסד הסדר יועץ גריאטרי קבוע והסדר יועץ פסיכיאטרי קבוע.

עבודת המנהל הרפואי
*  -קיים תהליך מובנה לקבלת דייר חדש.
*  -ביצוע כוננויות כנדרש.

תחומים הטעונים תיקון ושיפור:
איכות הרשומה בקבלה הרפואית של המטופל
*  -יש להקפיד להתייחס לכל התסמונות הגריאטריות ולציין ברשימת אבחנות.
*  -יש להקפיד על תיעוד של תיאור תרשים  EKGבגיליונות של מטופלים ,בהתאם לנוהל  .1.3.2סעיף .6.2.1
*  -בקבלה רפואית יש להקפיד על תיעוד טיפול תרופתי קודם כולל ויטמינים .OTC/

מעקב רפואי שוטף
*  -הומלץ להפנות מטופל עם ריבוי תרופות לייעוץ גריאטרי.
*  -למטופלים עם ריבוי תרופות יש לנמק צורך בתרופות במעקב רפואי שוטף או בסיכום בדיקות תקופתיות.

בדיקה תקופתית אחת ל  3 -חודשים
*  -בסיכום בדיקה תקופתית יזומה יש לקיים דיון על כל בעיה בריאותית ,נפשית ,קוגניטיבית בנפרד ולבנות תכנית
טיפול בהתאם.

פעילות צוות רב מקצועי במחלקה
*  -בישיבות רב-מקצועיות יש להקפיד על דיון מקיף תוך ראיה גריאטרית כוללנית.
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*  -יש לדון בישיבות רב-מקצועית על הדיירים שזקוקים להגבלה פיזית )קשירות ,שולחנית( על פי נוהל  0.4.8סעיף
.7.3.4
*  -מומלץ לדון בישיבות צוות רב-מקצועי על העברה נכונה ובטיחותית של המטופלים.

רפואה מונעת ורפואה פליאטיבית
*  -יש לבנות תכניות מיוחדות במוסד עם מעורבות של רופאים.
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87%

הבקרה בתחום הטיפול סיעודי כללה את הנושאים הבאים:
כללי
כוח אדם
 אומדן סיעודי ורישום אנמנזה תכנית טיפול בקבלה לאשפוז מעקב סיעודיתרופות
 הבטחת הסביבהתקשורת
הזנה והאכלה
הפרשות
 היגיינה אישית ולבוש שמירת שלמות העור תנועתיות ותנוחהקשר עם המשפחה
 עדכון מקצועי הדרכה והערכת הצוות טיפול בכאב מניעת זיהומים -זכויות החולה

תיאור כללי:
בבקרה מתוכננת שנערכה בשעות הבוקר ,כל המטופלים ישבו בלובי המחלקתי והיו
מועסקים בפעילויות תעסוקה שונות.
במחלקה לתשושי נפש נמצאה מטופלת אחת סיעודית שישבה על כיסא גלגלים ומקבלת
הזנה באמצעות .PEG
במחלקות סיעודיות מאושפזים  6מטופלים עם פצעי לחץ דרגה ,1-2
 8מטופלים מקבלים הזנה באמצעות ,PEG
 24מטופלים מוגבלים באמצעים שונים 2 ,מטופלים עם חיידקים עמידיים.

כוח אדם:
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עונה לדרישות המכרז.
במוסד מועסק אח שסיים קורס על בסיסי בגריאטריה ,אך הוא עובד  3משמרות
ערב/לילה בלבד.

החוזקים בעבודת הטיפול סיעודי:
כללי
* נעשתה עבודת צוות יסודית תוך התייחסות להערות מהבקרה הקודמת.

עדכון מקצועי
* הוקמו ועדות מקצועיות בנושאים שונים.
* מתקיימת פעילות חת"ש בהיקף רחב.
* האחות האחראית סיימה קורס נאמני נושא בתחום מניעת זיהומים ולומדת בקורס מניעת כאב .במוסד מונתה
אחות נאמנת נושא בתחום מניעת פצעי לחץ.

מניעת זיהומים
* קיים נוהל למניעת זיהומים ,מומלץ להוסיף התייחסות להעברת מידע בין אנשי הצוות.

תחומים הטעונים תיקון ושיפור:
אומדן סיעודי ורישום אנמנזה
* בקבלת המטופל לאשפוז חשוב לבצע אומדן פה .כמו כן מומלץ להשתמש במקרא לאומדנים סיעודיים שונים.

תרופות
* במחלקה לתשושי נפש מספר מטופלים מקבלים תרופות מרוסקות ,יש לקיים דיון בנושא ולתעד ברשומה
סיעודית.

הבטחת הסביבה
* במחלקה לתשושי נפש ,יש להוסיף אמצעי אורנטציה לחיזוק התמצאות בסביבה.
* יש לרענן את הציוד והריהוט הקיים ולהקפיד על תחזוקתו השוטפת .במחלקות סיעודיות נמצאו  10כיסאות רחצה
בלבד ) 5בכל המחלקה(.
* יש להקפיד על מילוי כל הפרטים הנדרשים בדו"ח אירוע חריג כולל הודעה למשפחה.

תקשורת
* יש להקפיד ולעקוב אחרי יישום החלטות העולות בישיבות צוות רב מקצועי.
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הזנה והאכלה
* חשוב לבנות תכנית טיפול בכל בעיה שזוהתה בתחום הזנה והאכלה.

תנועתיות ותנוחה
* יש להקפיד להתאים גובה השולחנות לכיסאות הגלגלים על מנת לשפר את היכולות התיפקודיות של המטופלים
בזמן תעסוקה ואכילה.
* יש לתעד על גבי טופס מובנה ביצוע שינויי תנוחה במיוחד אצל מטופלים שנשארים במיטה במשך היום.

עדכון מקצועי
* מומלץ לשלוח אנשי צוות ממחלקה לתשושי נפש לקורס מקצועי בתחום.

זכויות החולה
* יש להדריך את הצוות ולהגביר את המודעות לנושא ההושבה הנכונה של המטופלים.
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* תזונה:

תאריך09.12.2015 :
סימוכין500038840 :

90%

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

תיאור כללי:
פריטי המזון של ארוחת צהריים ,מנה מורכבת וממרח של ארוחת ערב מגיעים
מקייטרינג את שאר פריטי המזון מכינים במטבח הקצה של כל מחלקה
בנפרד ,כולל הטחינה של המזון לאוכלי מרקם דייסתי.

כוח אדם:
הדיאטנית מנוסה בגריאטריה עובדת  20ש"ש בימי א' ,ב' וד'.
משתתפת בקורס תזונה בגריאטריה  -יישר כוח!

החוזקים בעבודת התזונה:
כללי
* בכל מחלקה יש אחראיות קבועות על חלוקת המזון )במשמרת בוקר( מאפשר הדרכה מרוכזת ועבודה אפקטיבית
יותר של הדיאטנית מולן.
* ניכר שהדיאטנית מעורבת בנעשה במחלקה ומתייחסת לצרכים המשתנים של המטופלים.
* ביום הבקרה המזון היה אסטתי ,צבעוני ובעל ריח מעורר תאבון.

תחומים הטעונים תיקון ושיפור:
כללי
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תאריך09.12.2015 :
סימוכין500038840 :

* מומלץ להכשיר מחלקות אוכל קבועות גם למשמרת ערב.

בדיקת התפריט השבועי  -רישום מול יישום
* גיוון מנות מורכבות :יש להגיש  14מנות שונות בשבועיים.
* בארוחת ערב להקפיד לגוון בסוגי הגבינות בכל התפריטים השבועיים.
* בארוחת מנחה יש לתת רק פעמיים בשבוע ביסקוויטים ו/או לחם עם ממרח ,יש להוסיף עוגות ופריטים נוספים
)ראה נספח .(500-8
* בימי שישי בצהריים יש לספק ארוחה מאוזנת ולוודא שכל המטופלים מקבלים מנה עשירה בחלבון.
* דוגמאות מזון :לשמור דוגמאות מזון של מרקם טחון בכל מחלקה בה מתבצעת טחינה.

הגשת ארוחות צהריים  -תצפית
* לבנות תהליך כוללני בראייה מערכתית על הארוחות תוך התייחסות אליהן כמרכיב משמעותי באיכות החיים של
המטופלים .לדוגמא :הנחת מפות ,התייחסות לשמירת טמפ' המזון של מטופלים המחכים להאכלה ,בדיקת תקינות
מגשים ועוד.

התנהלות הטיפול התזונתי מטופל חדש  -תיעוד ברשומה התזונתית
* לתעד שיחה אם כל המטופלים או בני משפחותיהם תוך חודש מהקבלה.

יישום והלימה
* לרשום את שם תוסף התזונה בשמו המדוייק ולא בשם של הקבוצה אליה הוא שייך.
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* פיזיותרפיה:

תאריך09.12.2015 :
סימוכין500038840 :

96%

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 פיזייםציוד טיפולי
ציוד ואביזרי עזר לניידות
-

תיאור כללי:
נערכה בקרה מתוכננת לצורך הארכת משך רישוי.
הבקרה נערכה בהשתתפות פיזיותרפיסט אחראי מחלקה א.
פרטים הושלמו במהלך הבקרה עם מנהלת השרות בטלפון.

כוח אדם:
אחראית השרות ותיקה ומנוסה בגריאטריה .עובדת במוסד כ 3.5 -שנים .מגיעה 4
פעמים בשבוע 30 .שעות שבועיות .אחראית מחלקות סיעודית ב' ומחלקת תשושי נפש.
פיזיותרפיסט צעיר ,שנה וחצי במקצוע ,שבעה חודשים במוסד ,עובד שלושה ימים
בשבוע 20 ,שעות שבועיות ,אחראי סיעודית ב'.
פריסת השעות על פני חמישה בקרים .תקן שעות מלא.
בנוסף מסתייעים בכוח עזר שעובדת  5בקרים בשבוע בין השעות .9:00-12:00

החוזקים בעבודת הפיזיותרפיה:
פרופיל המטופלים במוסד
* מרבית הדיירים מטופלים בפיזיותרפיה בתדירות המותאמת לצרכיהם  1-3פעמים בשבוע.
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ארגון השרות
* בבית החולים ,מנהל/ת שרות ותיק/ה ומנוסה בתחום הגריאטריה.
* מונה פיזיותרפיסט אחראי לכל מחלקה.
* קיימת תוכנית עבודה ידועה לכולם.
* קיים רישום מרוכז של הטיפולים הניתנים מידי יום.
* מתבצעות פעילויות מיוחדות לקידום איכות הטיפול.

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

טיפול בקבוצה
* מספר המטופלים הסעודיים בקבוצה ,אופטימאלי.
* סווג המטופלים בקבוצה נקבע ע"פ מדדים מובנים ומוגדרים.
* קיימת תכנית מובנית לפעילות גופנית בפיקוח פיזיותרפיסט.

מעקב פיזיקאלי ותיעוד הערכה תקופתית
* רישום המעקב מתבצע בתדירות הנדרשת.
* המעקב משקף את מצבו העדכני של המטופל.

טכנולוגיה לישיבה וניידות
* קיים מגוון כיסאות גלגלים המותאם לצרכי המטופלים.
* השולחנות בחדר האוכל ו/או התעסוקה מותאמים ליושב בכסא גלגלים.

הדרכה ,השתלמות ותקשורת בין צוותית
* נמצא תיעוד לקיומה של הדרכה מובנית לכל הצוות.
* הדרכת עובד חדש מתועדת ומאושרת בחתימתו על גבי טופס ייעודי.
* צוות הפיזיותרפיסטים יוצא להשתלמויות מקצועיות.
* מנהל/ת השרות בוגר/ת קורס על בסיסי בגריאטריה.
* הפיזיותרפיסטים ,ע"פ תפקידם ,משתתפים בישיבות צוות רב תחומיות.

תנאים פיזיים
* התנאים הפיזיים עונים על דרישות הפרוגרמה של משרד הבריאות.
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לשכת בריאות מחוז צפון

אור העמק  -עמל תבור ) ( 237N3
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תאריך09.12.2015 :
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ציוד טיפולי
* קיים ציוד טיפולי כנדרש בנוהל.

ציוד ואביזרי עזר לניידות
* הוטמא השימוש במנוף להעברת דיירים.

תחומים הטעונים תיקון ושיפור:
כוח אדם
* מומלץ להרחיב פריסת שעות השרות לאחר הצהרים ,כדי להגביר מעורבות ופיקוח במוסד ולטובת הקשר עם
המשפחות.

אבחון פיזיקלי
* להשלים אבחון פיזיקאלי בתוכנה הממוחשבת לכל הדיירים במוסד.

טכנולוגיה לישיבה וניידות
* חולים רבים נמצאו רתוקים לכסא עם אביזרי הגבלה המעלים רמת הסיכון לפצעים ושפשופים.
* לקדם התאמת כסא רגיל והליכה תפקודית למטופלים שמסוגלים לכך .לשאוף להפחתת הקשירות תוך התאמה
של כס"ג/כורסא והאביזרים הנלווים.

הדרכה ,השתלמות ותקשורת בין צוותית
* להגביר הנחיות לצוות המטפל ליישום תוצאות הטיפול ,ולמיצוי היכולת התפקודית המקסימלית של הדיירים.

ציוד ואביזרי עזר לניידות
* לספק מנוף עבור הדיירת הסיעודית במחלקת תשושי הנפש .לרכוש מנוף חשמלי נוסף לכל מחלקה סיעודית
וערסלים נוספים.

הערות לסיכום:
השרות מתנהל באופן מקצועי ובהתאם לנהלים.
הצוות מעורב בכל התחומים בהם שרות הפיזיותרפיה צריך לתת מענה.
נמצא תיעוד מלא ברשומות .ההנחיות לצוות מקיפות ומוגשות בצורה נגישה
וברורה .מומלץ לשאוף להרחיבן במטרה להגביר מיצוי של היכולת התפקודית של
הדיירים במחלקה.
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* עבודה סוציאלית:
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88%

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:
בקרת רישוי מתוכננת .מוסד חדש שנבנה לפני שלוש שנים .במוסד שתי מחלקות
סעודיות ומחלקת תשושי נפש.

כוח אדם:
במוסד יש שתי עובדות סוציאליות בהיקף של  52ש"ש .עובדת אחת במחלקות
הסיעודיות עובדת  40ש"ש כל יום משעה  8:00בבוקר ועד שעה ארבע .עובדת שנייה
במחלקת תשושי נפש בהיקף משרה של  12ש"ש ,מגיעה פעמיים בשבוע ,יום אחד מגיעה
בשעות אחר הצהריים.

החוזקים בעבודת העבודה סוציאלית:
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כללי
* באופן כללי פעילות העובדות הסוציאליות ראויה לציון.

פעילות מקצועית של העובד הסוציאלי
* קיימת התייחסות לקשיי הסתגלות של המטופל ו/או בני משפחתו כולל במעבר ממחלקה למחלקה  :כן

תצפית חדרים ושטחים ציבוריים
* הקפדה על זמינות ונגישות מידע )תפריט ,לוח פעילויות מגילת זכויות המטופל(.

פעילות העו"ס בתחום הקבוצתי והקהילתי
* פעילות קבוצתית ראויה לציון ושבח במחלקת תשושי נפש.

פעילות העו"ס בנושא "חוק זכויות החולה"
* פעילות העו"ס בעת אשפוז המטופל )בבי"ח כללי(  :כן  -הומלץ להרחיב את הנוהל הקיים ולשתף את הצוות
בנושא.
* פועלת לקידום והעלאת המודעות לשמירה על פרטיותו וכבודו של המטופל.
* יוזמת ומקדמת פעילות למימוש דמי כיס עפ"י צרכי המטופל ורצונותיו.
* יוזמת עפ"י צורך הערכה ודיון במינוי אפוטרופוס ,מטפלת בנושא על כל היבטיו.
* מקיימת מעקב אחר ביקורי משפחות ומתערבת עפ"י הצורך.
* יוזמת ומקיימת קשר עם מטופלים המאושפזים בבתי חולים כלליים ,או עם המשפחות.

טיפול בניצולי שואה
* פעילות העו"ס להעלאת מודעות הצוות לצרכים יחודיים של ניצולי שואה  :קיימת  -ב  2014במסגרת חת"ש
זומנה מרצה חיצונית
* מקיימת פעילות ייעודית למימוש זכויות למטופלים בעלי צרכים ייחודים )ניצולי שואה ,עריריים(.
* קיימת פעילות להעלאת המודעות לצרכים היחודיים של ניצולי שואה ,הומלץ להמשיך ולהטמיע את הנושא.

עבודת הצוות הרב מקצועי
* העו"ס תורמת מעולם הידע המקצועי שלה לפיתוח ולהעשרת הצוות הרב מקצועי.
* מתקיים ארגון יעיל של ישיבות צוות רב מקצועי )תכנון ,תיעוד ,מעקב(.

ניהול מידע ומעקב  -רשומת מטופל
* מתקיים תעוד שוטף ומלא ברשומת המטופל.

ניהול מידע ומעקב  -תיק אפוטרופסות
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* יש לשלוח ולתעד את שליחת צו המינוי ללשכת הבריאות בהתאם למקור המימון

שיתוף המשפחה בהחלטות
* ביום הבקרה לא היה ברור באחריות של מי הנושא ,הומלץ לקבל החלטה בנושא ולעקוב אחרי הביצוע.

תחומים הטעונים תיקון ושיפור:
קבלת מטופל והסתגלות
* המשפחה מקבלת הדרכה תוך  48שעות ראשונות מקליטת המטופל  :חלקי  -בתיקים שנבדקו במחלקת תשושי
נפש .
* אינה מעורבת/מעורבת חלקית בשלבי תהליך הקליטה וההסתגלות של מטופל חדש.
* ליקוי בטפסים הייעודיים וברשומות המטופל.
* יש להקפיד לבצע את הקבלה בהתאם לנוהל קבלת מטופל והסתגלות.

פעילות העו"ס בתחום הקבוצתי והקהילתי
* העו"ס מקיים פעילות קבוצתית עם מטופלים  :חלקי  -מתקיימת פעילות במחלקת תשושי נפש
* העדר פעילות קבוצתית/פעילות חלקית.

פעילות העו"ס בתחום זקנים נפגעי התעמרות
* פעילות ועדה במוסד עפ"י הנוהל  :מתקיימת חלקית  -יש דיון באירועים ותיעוד ,אין פרטוקול ישיבות ועדה .
* לרענן נוהל מינוי ועדה ,לתעד את פעילות הועדה בנושא ,תכנית ולו"ז ביצוע

עבודת הצוות הרב מקצועי
* קיימים תהליכי העברת מידע בין העו"ס לבין הצוות המקצועי )כולל דיווח על אירועים חריגים(  :חלקי  -קיים מקום
לשפר את תהליכי העברת המידע בכל מה שקשור לחוק זכויות החולה ,צרכי החולה ורווחתו.
* ישיבת הצוות משקפת דיון רב מקצועי  :חלקי  -אין סכום לישיבה ולדיון שהיה לגבי המטופל.
* לא מתקיים דיון כוללני ומקיף בישיבות הצוות הרב מקצועי/מתקיים דיון המתמקד בדיווח בלבד.
* תהליכי העברת מידע בין העו"ס לבין הצוות המקצועי חלקיים.

ניהול מידע ומעקב  -תיק אפוטרופסות
* הימצאות כתב מינוי בתיקים האישיים ובקלסר נפרד  :תעוד חלקי  -היה חסר בתיקים שנבדקו במחלקת תשושי
נפש

שיתוף המשפחה בהחלטות
* אי שביעות רצון/שביעות רצון חלקית של המשפחה משיתופה בתכניות הטיפול )ובהתאם לשינויים במצב
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המטופל(.
* הנושא אינו מיושם.
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95%

הבקרה בתחום הבריאות הסביבה כללה את הנושאים הבאים:
כללי
כוח אדם
 מערכות אספקת מים קרים וחמים מערכות סילוק שפכים איסוף פסולת ופינויה בטיחות ומפגעי בטיחות מערכות קירור וחימום אויר נקיון ותחזוקת תשתית,חדרי אשפוז ושטחי המחלקה ומתקניה מתקנים לצוות מכבסה וכביסההדברה
 חדרי טיפוליםלמקצועות הבריאות/פיזיותרפיה הכנה לשעת חרוםמזון למחלקות ,חלוקתו וחדר אוכל
אספקת
ו"רישיון היצרן" של ספקי מזון
 רישיונות עסקקבלתמזון ומוצריו ,אחסונו והעברתו
 -הכנת מזון ,בישול,עמדות עבודה ומדורים במטבח

תיאור כללי:
במוסד  102דיירים.
ארוחת הצהריים מתקבלת מקייטרינג "דברת" בעל רישיון עסק ויצרן.
כביסה מתבצעת במכבסה חיצונית בעלת רישיון עסק.
שני מטבחים משמשים כמטבחי קצה ,לחלוקת ארוחות מקייטרינג ,בנוסף מכינים
ארוחות בוקר וערב.
מערכת המים החמים השתנתה ,מתוארת בהרחבה בהערות לסיכום ,תוך התייחסותנו
לדרישות.

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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מערכות אספקת מים קרים וחמים  -מים חמים ומקלחות
* ברזים וראשי מקלחת מטופלים נגד אבנית ,מחוטאים ונבדקו  :מטופל כנדרש תוצאה טובה

מערכות אספקת מים קרים וחמים  -הגנת רשת מי שתיה
* התיעוד על אביזרי הגנת רשת מים מעודכן לכל שנה  :מעודכן

איסוף פסולת ופינויה
* 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
* קיימת מדבקה תקפה המאשרת ביקורת מעליות  :קיים ותקף

תשתית ,חדרי האשפוז ,תחזוקת מחלקה ורווחת המטופל  -ניקיון ותחזוקה שוטפת
* ניקיון כללי במחלקות והיעדר ריחות  :תקין במלואו
* תחזוקה )נראית( של המבנים  :נראית תקינה במלואה
* גינון וטיפוח חצר קדמית ואחורית ופינות ישיבה  :תקין ומטופח

חדרי האשפוז  -רווחה/צפיפות ,תנאי מגורים
* מיטות מזרונים ומצעים מותאמים ואסטטיים  :מותאמים ותקינים
* ארונות וארוניות למטופלים מותאמים ,תקינים ואסטטיים  :מותאמים ותקינים
* תאורה טבעית ותאורת חשמל בחדרים מתאימים ותקינים  :מותאמים ותקינים
* מצב שירותים ומקלחות  :מותאמים ותקינים

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

הדברה
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* ביצוע מתועד של הדברה בהיתר מתוקף ובתדירות דרושה  :בוצע במלואו לפי הדרישות

מטבחון עזר  -מטבח חלוקה
* נקיון ושלמות סביבת העבודה ומשטחי עבודה  :תקין במלואו
* אמצעי שטיפה ,ייבוש ואחסון כלים וידיים  :תקינים ומתאימים
* מצב פיזי וטמפרטורה של מקררים ואחסון מזון  :תקין ומתאים

הכנת המזון ובישול  -מטבח/ים  -מצב כללי
* 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  -אספקת מיי שתיה
* תקינות וחיטוי מאגר מים  :לא תקין  -ראה הערות למאגר מים לחירום

מערכות אספקת מים קרים וחמים  -מים חמים ומקלחות
* מצב דוודי מים חמים ואוגרי מים חמים תקינים ,מנוקים ומחוטאים ,עוברים טיפול שנתי וכוללים מדי טמפרטורה,
ברזי ניקוז ומדבקות ,לפי ההנחיות  :תקינים/טיפול חלקי  -הערות בסוף הדוח -טמפ' מים יוצאים וחוזרים.
* טמפרטורת מים במערכת אספקת מים חמים )עד הברזים( .נדרש  60 - 55מעלות צלסיוס .יעילות סחרור מים
חמים  :חלקי  -נמוכה מנידרש במערכת סיחרור המים.
* טמפרטורת מים בברזים מתאימה לבטיחות המשתמשים  :חלקי  -קיימים אמצעים למניעת כוויות)ע"פ הצהרת
ההנהלה( ,אך הטמפ' בברזים  51 -מעלו ,גבוהה מהנידרש ב"הל"ת"

מערכות אספקת מים קרים וחמים  -מניעת מחלת הלגיונרים )ליגיונלה(
* כל ההנחיות למניעת מחלת הליגיונלה מתבצעות ,כולל מילוי טפסי תחזוקה  :ביצוע חלקי גבוה  -שמירת טמפ'
של לפחות  55מעלות בכל נקודה במערכת ,בכל עת ,הינה החסם העיקרי להתפתחות ליגיונלה

תחזוקת המחלקות  -חדרי כלים וכביסה
* טיפול מחלקתי בכביסה  :תקין חלקית  -במחסן בכיסה נקיה ,ניראו מוצרי צריכה  ,ציוד

אספקת מזון למחלקות וחלוקתו  -קבלת המזון במחלקה
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* אחראי קבלת מזון במחלקה קיים ,מבקר את איכות המזון והטמפרטורה בקבלה ומתעד  :תקין בחלקו  -לא
מתועדת טמפ' של סלט קר .כמו כן ,אין לקבל מקייטרינג מזון חם בטמפ' נמוכות מהנידרש.

הערות לסיכום:
מוסד נקי ,מואר ומאוורר .קיימת היכרות של ההנהלה עם נהלי משרדנו ,קיים תיק
בריה"ס מסודר.
מערכת המים החמים:
ע"פ דברי מר אבי בן חמו ,אחראי אחזקה מטעם המוסד ,המערכת היתה מושתתת בעבר
על חימום ע"י גז .כעת המערכת עדיין מסוחררת ,אך מושתתת חימום חשמלי ומטופלת
ע"י חברת "סולרי" .מורכבת מדוד חשמלי )מיכל אגירה(  3000ליטרים ,משאבת
סיחרור ,מחלף חום ,מערכת מלוי והתפשטות ,משאבת חום ,מערכת בקרה )רישום טמפ'
של כניסה ויציאה ומעקב טמפ'( .לתשומת ליבכם ,כל שינוי במערכת המים מחייב את
יידוע ואישור משרדנו .לפיכך ,אבקשכם להציג פרשה טכנית של מערכת המים החמים,
תוך התייחסות לשינויים שנערכו לאחרונה בכללם ,אביזרים שהותקנו למניעת
כוויות ומרחקם מנקודת הצריכה.
בעת הבקרה ,קו מים יוצאים  53 -מעלות .קו מים חוזרים 60 -מעלות .התוצאות
אינן הגיוניות .יש לבדוק עם חברת האחזקה ,תוצאות אלו ,את סימון קו יוצא וקו
נכנס ואת מיקום מדי הטמפ' המותקנים על קווים אלו .יש לבצע בקרה שוטפת על
טמפ' של קו יוצא ונכנס .בנוסף ,המערכת הורכבה בסביבות חודש מרץ .לתשומת
ליבכם ,פעם בשנה יש לבצע טיפול שנתי לדוודים )ניקוי מאבנית ושטיפה בכלור(,
בהתאם להנחיות למניעת לגיונלה .2011
בדיקות בקטריאליות:
בספטמבר  ,15נצפתה חריגה בפרמטר ספירה כללית .דיגום חוזר תקין.
ע"פ רישומי הדוגם ,טמפ' המים נעה בין  50-51מעלות -נמוך מהנדרש .ע"פ מדידות
איש אחזקה הנערכות אחה"צ  57 -מעלות .יש להזכיר כי ע"פ ההנחיות למניעת
ליגיונלה ,טמפ' המים החמים במערכת מסוחררת לא תרד מ 55מעלות בכל נקודה ,בכל
עת .לאחר צניחת טמפ' בעקבות מקלחות ,יש לתכנן את מערכת המים החמים כך
שהטמפ' תשוב תוך שעתיים לערך הנדרש.
מניעת כוויות :ע"פ אבי ,קיימים ברזי עירבול מעל הכניסה לכל חדר .בבקרה
נמדדו  51מעלות בנקודת הצריכה .יש להתאים טמפ' בנקודת הצריכה למניעת כוויות
על פי הל"ת ,דהיינו עד  45מעלות.
מדידת טמפ' של מזון :ע"פ רישומי אוקטובר ,נראו ימים בהם ,כל פריטי המזון
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התקבלו בטמפ' נמוכה מהנדרש ) 47-51מעלות( .להזכיר ,כי הטמפ' הנדרשת לקבלת
מזון חם -מינימום  65-מעלות וטמפ' המזון הקר לא תעלה על  5מעלות .בנוסף-
חסר מעקב ורישום טמפ' של סלטים קרים .יש להתחיל לעשות זאת לאלתר.
מחסן כביסה נקיה :במחסן זה נמצאו גם מוצרי צריכה ,מחסן ,ציוד -פוטנציאל
לזיהום צולב .יש להקצות מחסן יעודי לכביסה נקיה.
מי שתיה לחירום:
קיים מיכל אגירה שחור ,מפלסטיק בנפח  500ליטרים .ע"פ נציג המוסד נטען
שמדובר  .1במיכל מי שתיה לחירום  .2שמתבצעת פעולה של החלפת מים כל ארבעה
חודשים.
לציין כי בעת הבקרה לא נראה חיבור של המיכל לברז כלשהוא וממילא לא נראתה
סירקולציה כלשהיא .לתשומת ליבכם ,מים עומדים לתקופה ממושכת ,אינם ראויים
לשתיה.
נהלים פנימיים:
 -מומלץ לכתוב נהלים פנימיים.
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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
בבי"ח שיש בו/אין בו בית מרקחת
 בקרת סמים מסוכנים במחלקה שמירה על סמים במחלקה,פנקס ומרשם ,מתן סם למטופלהזמנת סמים ,טפסי רישום ועריכת בקרה
-

כוח אדם:
במוסד מועסקת רוקחת מזה  3שנים .היקף המשרה של הרוקחת עומד על  9.5שעות
שבועיות אשר עונה לדרישות תקן רוקח למחלקות סיעודית ותשושי נפש.
למרות שהרוקחת עובדת סך מכסת השעות לפי הדרישה ,יש לציין כי אינה מקפידה
לעבוד בימים ושעות קבועים.

החוזקים בעבודת הרוקחות:
פעילות הרוקח/ת במוסד
* ניהול על פי הדינים ,הנהלים וההוראות הרלבנטיים לתפקידו  :כן

שירות רוקחות מוסדיים  -רכש אספקה וביעור תרופות
* הזמנות מתבצעות ע"י הרוקח  :כן
* רכש מספקים מורשים בלבד  :כן
* רמת מלאי התרופות מתאימה לצורך טיפול שוטף והולם במטופלים  :כן
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שירותי רוקחות מוסדיים  -בקרה רוקחית במוסד
* לקיחת פרופיל תרופתי של מאושפז חדש  :כן
* 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
* האחות הראשית והרוקחת בנו פרוייקט משותף להעלאת הידע בתחום תרופות בקרב הצוות הסיעודי
* הרוקחת מבצעת בקרה רוקחית ברמה מקצועית גבוהה היא מתערבת בטיפול התרופתי של המטופלים וישנו
שיתוף פעולה מתמיד עם הצוות הרפואי והסיעודי במוסד.

אחסון תרופות במחלקות אשפוז
* מיקום וגודל הולמים  :כן
* התרופות במחלקות מאוחסנות בתנאים נאותים .ויש הקפדה על סימון הולם של תרופות אישיות ותאריך פתיחה
על תרופות שדורשות כך.

בקרת סמים מסוכנים במחלקה  -בי"ח שאין בו בית מרקחת
* מלאי הסמים המסוכנים מנוהל באופן תקין במחלקות .

תחומים הטעונים תיקון ושיפור:
כוח אדם
* על הרוקחת להקפיד לעבוד בשעות וימים קבועים ובהתאם לאישור רוקח אחראי .

פעילות הרוקח/ת במוסד
* השתתפות בהשתלמויות מקצועיות בתחום הפרמקותרפיה )ובגריאטריה בפרט( במהלך החמש שנים האחרונות :
מעל  5שנים
* יש לדאוג להשתלמות הרוקחת בתחום הפרמקולוגיה והגריאטריה

חדר שירותי רוקחות במוסד
* החדר ייעודי ומיקומו הולם  :לא  -אין חדר ייעודי לשירותי רוקחות
* יש לדאוג להקצאת חדר ייעודי לשירותי רוקחות ,אשר יצויד במתקנים הנדרשים לעבודת הרוקחת כגון מחשב
ואנטרנט  ,שולחן עבודה ..,החדר ישמש לאחסון נאות של מלאי התרופות במוסד תחת פיקוחה של הרוקחת
האחראית

שירותי רוקחות מוסדיים  -ספרות מקצועית ומסמכים ישימים
* ספרות מקצועית עדכנית  :באופן חלקי
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אחסון תרופות במחלקות אשפוז
* יש לנטר טמפרטורת חדרי תרופות והמקררים של התרופות בהתאם לדרישות נוהל מס'  126של אגף הרוקחות

אחסון תרופות בקרור במחלקות אשפוז
* הטמפ' בטווח הנדרש ומבוצע מעקב מתועד  :באופן חלקי

הערות לסיכום:
השירות הרוקחי טוב מאוד ומקצועי .רוב הליקויים בבקרה הקודמת תוקנו ,למעט
הדרישה לחדר ייעודי לשירותי הרוקחות.
יש לדאוג כי הרוקחת האחראית תעבוד בימים ושעות קבועים.
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נספח ג'
תקן מול מצבה  -כוח אדם מקצועי  -רפואה סיעוד ומקצועות הבריאות
ל 102 -מיטות ברישוי ול 102-מיטות בפועל

רופא/ה
אח/ות
אח/ות מעשי/ת
אח/ות מוסמכ/ת
אח/ות ראשי/ת
כח עזר
עובד/ת סוציאלי/ת
פיזיותרפיסט/ית
מרפא/ה בעיסוק
מדריכ/ת תעסוקה
דיאטנ/ית
רוקח/ת
קלינאי/ת תקשורת
1
3
4
10

3
4

1
10

תקן כוח אדם
נדרש מינימלי
ברוטו

כוח אדם בפועל
ברוטו

פער

פער באחוזים

1.40
17.28
0.00
17.28
1.00
35.40
1.02
1.25
0.54
1.50
0.51
9.30
11.33

1.64
19.51
3.25
16.26
1.00
40.40
1.46
1.37
0.54
1.50
0.55
10.46
13.21

0.24
2.23

17.35
12.95

-1.01
0.00
5.00
0.44
0.12
0.00
0.00
0.04
1.16
1.88

-5.86
0.00
14.12
43.82
10.00
0.00
0.00
7.84
12.50
16.66

חישוב התקן הוא בשעות שבועיות ולא באחוזי משרה .למקצועות,רוקח/ת,קלינאי/ת תקשורת.
אחיות = מעשיות  +מוסמכות.
אחיות מוסמכות כולל בתוכו את תפקידי הניהול הסיעודי.
שעות יעוץ ותקינה לחודש.
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נספח ג'
תקן מול מצבה  -כוח אדם מנהלי ומשקי
ל 102 -מיטות ברישוי ול 102-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

0.91

1.00

0.09

9.89

0.91
0.70
0.70
0.91
2.80
4.50
0.47
0.25
0.91

1.00
0.75
0.75
0.00
3.00
4.50
0.50
0.30
1.00

0.09
0.05
0.05
-0.91
0.20
0.00
0.03
0.05
0.09

9.89
7.14
7.14
-100.00
7.14
0.00
6.38
20.00
9.89
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נספח ד '
רמת איכות הטיפול
 0.00:מתאריך 10.11.2014:
ניקוד אחרון לפי בקרה אחרונה
57.00
ניקוד מותאם אחרון לפי בקרה אחרונה :
שיוך לפרוגרמה חדשה על פי הצהרת המוסד  :כן
זמן הרישוי טרם הבקרה הנוכחית  10:חודשים תאריך סיום הרשיון 01.12.2014 :
התאמת המחלקה לתשושי נפש לתנאי המכרז:כן
תאריך הבקרה 18.11.2015 :
התאמת המחלקה לתשושי נפש לתנאי המכרז לפי הבקרה הנוכחית  :לא רלוונטי

ניקוד

אמות מידה לרמת איכות הטיפול
סכום ציוני הבקרה

24.50

בריאות הסביבה

5.00

שיעור אחיות עם קורס על בסיסי בגריאטריה

0.00

שיעור אחיות עם תואר אקדמי

2.00

קורסים\עדכון ידע לצוות

4.00

חת"ש צוות בין  8-24שעות שנתיות

0.00

חת"ש צוות מעל  24שעות שנתיות

2.00

מומחיות רופא הבית

0.00

יועצים

8.00

נאמני נושא ועברו הכשרה כנדרש

0.00

הדרכה מרוכזת ב 2-תחומים לפחות

0.00

עיבוד נתונים בתחום  1לפחות

0.00

מנהל רפואי שהינו גריאטר

0.00

יש אישור למתן IV

0.00

רישום ע"פ נוהל IV

0.00

רישום ע"פ נוהל  + IVנוכחות אחות מוסמכת בכל משמרת

0.00

רשומה רפואית ממוחשבת לכל המקצועות

2.00

תקשורת רפואית ממוחשבת לכל המקצועות

2.00

סה"כ )ללא משך רישוי(

49.50
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