גירסה 00001:
תאריך ראשון הפצה לאינטרנט03.03.2016 :
תאריך אחרון הפצה לאינטרנט03.03.2016 :

דו"ח בקרה מיום 15.11.2015
במוסד :פנסיון בית גלבוע
בישוב :גבעתיים ,מחוז תל-אביב

הדו"ח נכתב ע"י
צוות בקרה גריאטרי מחוזי ,מחוז תל-אביב

לשכת בריאות מחוז תל-אביב

תאריך03.03.2016 :

לכבוד
ד"ר בוטורלין איגור
מנהל/ת רפואי/ת
פנסיון בית גלבוע )קוד מוסד (237O1
בן גוריון 190
גבעתיים 5332404

סימוכין500038854 :

ד"ר נכבד/ה,
הנדון :סיכום הבקרה ב"פנסיון בית גלבוע" מיום 15.11.2015
מצ"ב דו"ח הבקרה שנערכה במוסדכם ,ביום .15.11.2015
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 ,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 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 )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 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.
גב' אביגייל וייס ,מפקחת ארצית על המעונות ,משרד הרווחה.

עמוד  2מתוך 30
רח' הארבעה  ,12תל אביב  -יפו  61203ת.ד.
טלפון 03-5634808 :פקס 03-5611532 :דוא"לDINA.ISRAELI@TELAVIV.HEALTH.GOV.IL :

לשכת בריאות מחוז תל-אביב

דו"ח הבקרה
תאריך03.03.2016 :
פנסיון בית גלבוע ) ( 237O1
בן גוריון  190גבעתיים
תאריך הבקרה15.11.2015 :

סימוכין500038854 :

.1

בתאריך  15.11.2015נערכה בקרה לפני חידוש רישוי ,בבי"ח הגריאטרי ,ע"י צוות מחוז תל-אביב .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 בוטורלין איגור מ.ר.36418.

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

-

גברת אוקלדק מאיה ,מרכזת תחום בקרה.

* תזונה

-

גברת פרילינג טל ,מרכזת תחום בקרה.

* פיזיותרפיה

-

גברת איינשטין חביב ניצה ,מרכזת תחום בקרה.

* ריפוי בעיסוק

-

גברת בן מובחר יעל ,מרכזת תחום בקרה.

* עבודה סוציאלית

-

גברת ננסי קרפ עפארי ,מרכזת תחום בקרה.

* בריאות הסביבה

-

גברת זברסקי אנה ,מרכזת תחום בקרה.

* רוקחות

-

גברת קרמר חגית ,מרכזת תחום בקרה.

כללי:
"פנסיון בית גלבוע" הינו מוסד חדש שנפתח לפני כשנתיים .במוסד  4מחלקות בנות
 18,18,18ו 16-מיטות .במוסד גם  9חולים ברשיון הרווחה .ביום הבקרה המוסד
נקי ומסודר .במוסד אין חולים עם פצעי לחץ 2 .חולים עם פגים .אין חולים עם
זונדה.
לבי"ח רישיון ל 70 -מיטות מהן:
סה"כ מיטות במח' סיעודיות:

70

עמוד  3מתוך 30
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לשכת בריאות מחוז תל-אביב

תאריך03.03.2016 :

פנסיון בית גלבוע ) ( 237O1
בן גוריון  190גבעתיים
תאריך הבקרה15.11.2015 :

סימוכין500038854 :

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

מס'
מס'
שם
מחלקה מיטות מאושפזים
בפועל
במוסד ברישוי
20
18
21
18
19
18
14
16
74
70

מס'
סיעודיים
20
21
18
14
73

מס'
תשושי
נפש

מס'
סיעודי
מורכב

בבי"ח
מס'
מס'
שיקומים תשושים כללי

1
0

0

0

סה"כ שהו במחלקות  74מאושפזים בפועל.
להלן תמהיל המאושפזים לפי הגורמים המממנים הבאים:
 8מטופלים במימון משרד הבריאות.
 66מטופלים במימון פרטי.
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0

1

לשכת בריאות מחוז תל-אביב

פנסיון בית גלבוע ) ( 237O1
בן גוריון  190גבעתיים
תאריך הבקרה15.11.2015 :

תאריך03.03.2016 :
סימוכין500038854 :

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

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

אישור כיבוי אש:
אישור כיבוי אש בתוקף עד תאריך.24.12.2016 :

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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לשכת בריאות מחוז תל-אביב

פנסיון בית גלבוע ) ( 237O1
בן גוריון  190גבעתיים
תאריך הבקרה15.11.2015 :

תאריך03.03.2016 :
סימוכין500038854 :
נספח א'
הערכת הבקרה לפי תחומים

)(6
טוב מאוד
94-100
רפואה

X

סיעוד
תזונה

)(5
כ.טוב מאוד
87-93
X

X
X

פיזיותרפיה

X

ריפוי בעיסוק
עבודה סוציאלית

)(4
טוב
80-86

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

X

בריאות הסביבה

X

רוקחות

X
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)(1
נכשל
0-65

לשכת בריאות מחוז תל-אביב

תאריך03.03.2016 :

פנסיון בית גלבוע ) ( 237O1
בן גוריון  190גבעתיים
תאריך הבקרה15.11.2015 :

סימוכין500038854 :

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

* רפואה89% :
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:
המנהל הרפואי במוסד הינו רופא מומחה ברפואה פנימית שמועסק גם כרופא בית.
במוסד מועסק רופא נוסף כרופא בית .עבר השתלמות בגריאטריה.
למוסד מגיעים גריאטר ,פסיכיאטר ורופא עור לפי הצורך.
שאר הייעוצים מתבצעים בקופ"ח לפי הצורך.

החוזקים בעבודת הרפואה:
עבודת המנהל הרפואי
* המנהל הרפואי במוסד מומחה ברפואה פנימית

רופא בית
* רופא הבית מכיר היטב את החולים ומסור לתפקידו
עמוד  7מתוך 30
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לשכת בריאות מחוז תל-אביב

פנסיון בית גלבוע ) ( 237O1
בן גוריון  190גבעתיים
תאריך הבקרה15.11.2015 :

תאריך03.03.2016 :
סימוכין500038854 :

תחומים הטעונים תיקון ושיפור:
עבודת המנהל הרפואי
* על הרופא להשתתף בדיון על הגבלה פיזית
* רצוי להעסיק יועץ גריאטרי

רופא בית
* יש להתייחס למיני מנטל
* יש להתייחס ל FIM-שמבוצע על ידי האחיות

פעילות צוות רב מקצועי במחלקה
* יש לתעד את הדיון על הגבלה פיזית

דו"ח אירוע חריג
* יש לשפר את המסקנות בארוע חריג למניעת השנות הארוע

רפואה מונעת ורפואה פליאטיבית
* יש לוודא מתן חיסונים לצוות
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לשכת בריאות מחוז תל-אביב

פנסיון בית גלבוע ) ( 237O1
בן גוריון  190גבעתיים
תאריך הבקרה15.11.2015 :
* טיפול סיעודי:

תאריך03.03.2016 :
סימוכין500038854 :

93%

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

תיאור כללי:
ביום הבקרה בארבעת המחלקות  73מטופלים סיעודיים ,מטופלת נוספת מאושפזת
בבי"ח כללי .אין מטופלים עם פצעי לחץ 2 .מטופלים עם פג ,אין מטופלים עם
זונדה .מטופל אחד עם חיידק עמיד .נמצא בבידוד מגע בהתאם להנחיות משרד
הבריאות.
בנוסף ,בקומת הביניים נמצאים  9מטופלים תשושים ברישיון הרווחה.
המטופלים מחוץ למיטות ,נראים מטופחים ונינוחים.
השטחים הציבוריים וחדרי המטופלים מוארים ומאווררים .האוירה במקום חמה,
ביתית ונעימה.
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לשכת בריאות מחוז תל-אביב

פנסיון בית גלבוע ) ( 237O1
בן גוריון  190גבעתיים
תאריך הבקרה15.11.2015 :

תאריך03.03.2016 :
סימוכין500038854 :

כוח אדם:
האחות הראשית בתפקידה שנים רבות .בעלת ניסיון וידע בתחום .בכל המחלקות
אחיות אחראיות מוסמכות .מתוך  8אחיות 6 ,מוסמכות 5 ,בעלות תואר אקדמי.
בתחומים :מניעת זיהומים ,כאב ופצעים יש נאמנות נושא עם הכשרה נדרשת.
בנושאים :מניעת זיהומים ופצעים הועברו הדרכות מרוכזות .סידור העבודה מוסדי.
חסרות כ  2.5משרות של אחיות .המוסד קיבל אישור מיוחד מהאגף לגריאטריה ל 3
אחיות במשמרות לילה לארבעת המחלקות .לכן בפועל חסרה משרה אחת של אחות .מתוך
 20כוחות העזר  5מהגרי עבודה .מועסקים ע"י קבלן .דוברי עברית ,ותיקים
במקום.
חיסוני העובדים בניהולה של האחות הראשית .התיעוד נמצא בשלבי הסיום.

החוזקים בעבודת הטיפול סיעודי:
כוח אדם
* האח/ות הראשי/ת בעלת ידע וניסיון מקצועי בתחום גריאטריה.
* קיים צוות יציב ותחלופת הצוות נמוכה.

עדכון מקצועי
* הוקמו ועדות מקצועיות בנושאים שונים.
* קיימים נאמני נושא ברמה מחלקתית וברמה מוסדית.

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

תחומים הטעונים תיקון ושיפור:
כוח אדם
* סידור עבודה עדיין מוסדי .יש לבנות צוות קבוע בכל מחלקה.
* תקינת האחיות אינה עומדת בדרישות התקן.

תרופות
* תוספי מזון ניתנים למטופלים ע"י כוחות העזר .יש לחלק אותם ע"י אחיות בלבד ולהקפיד על החזקתם על עגלת
התרופות.

הבטחת הסביבה
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לשכת בריאות מחוז תל-אביב

פנסיון בית גלבוע ) ( 237O1
בן גוריון  190גבעתיים
תאריך הבקרה15.11.2015 :

תאריך03.03.2016 :
סימוכין500038854 :

* רישום המסקנות בדוחות אירוע חריג הוא חלקי ואינו מספק.

הזנה והאכלה
* תוספי מזון-מומלץ להחזיק את כף החלוקה המקורית מחוץ לקופסה וצמודה אליה.
* נמצא תיעוד לביצוע אומדן פה שאינו מספק את הצרכים .יש לבנות אומדן פה על פי דרישות הנוהל.

הפרשות
* נמצא תיעוד חלקי לביצוע תכנית שימור שליטה על סוגרים.

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

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

מניעת זיהומים
* יש לסיים בדחיפות תיעוד חיסוני כל העובדים בהתאם לדרישות הנוהל.

עמוד  11מתוך 30
רח' הארבעה  ,12תל אביב  -יפו  61203ת.ד.
טלפון 03-5634808 :פקס 03-5611532 :דוא"לDINA.ISRAELI@TELAVIV.HEALTH.GOV.IL :

לשכת בריאות מחוז תל-אביב

פנסיון בית גלבוע ) ( 237O1
בן גוריון  190גבעתיים
תאריך הבקרה15.11.2015 :
* תזונה:

תאריך03.03.2016 :
סימוכין500038854 :

94%

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:
במוסד מטבח מבשל המנוהל על ידי הטבחית הראשית מזה כארבע שנים.
במוסד אם בית העובדת בתפקידה כשלוש שנים.

כוח אדם:
במוסד עובדת דיאטנית וותיקה בעלת וותק מקצועי של  15שנים .הדיאטנית עובדת
במוסד  7שנים.

החוזקים בעבודת התזונה:
כללי
* הדיאטנית יצאה להשתלמות בתחום תזונה בגריאטריה.
* ישנה התייחסות למרבית ההערות מבקרות קודמות.
* קיים שיתוף פעולה יפה בין הדיאטנית וצוות המטבח ובין הדיאטנית והצוות הרב מקצועי..

ניהול כוח אדם
* השנה הוספו שעות עבודה לדיאטנית ,דבר המקל על עבודתה המקצועית בתחומים השונים.

איכות ובטיחות המזון
עמוד  12מתוך 30
רח' הארבעה  ,12תל אביב  -יפו  61203ת.ד.
טלפון 03-5634808 :פקס 03-5611532 :דוא"לDINA.ISRAELI@TELAVIV.HEALTH.GOV.IL :

לשכת בריאות מחוז תל-אביב

פנסיון בית גלבוע ) ( 237O1
בן גוריון  190גבעתיים
תאריך הבקרה15.11.2015 :

תאריך03.03.2016 :
סימוכין500038854 :

* הדיאטנית מובילה את מערך המזון במוסד.

הגשת ארוחות צהריים  -תצפית
* ניכר כי המטבח המבשל מספק אוכל ביתי ואיכותי למטופלים במוסד ונענה לבקשות המטופלים ובני
משפחותיהם.
* האווירה בחדרי האוכל נעימה ומקדמת אכילה.

תחומים הטעונים תיקון ושיפור:
בדיקת התפריט השבועי  -רישום מול יישום
* יש לפרט את סוג הדייסה המוגשת בארוחות ערב בכל הימים.
* יש להקפיד על שמירת טמפרטורות המזון הטחון כנדרש בנהלים מרגע הבישול ועד הגשת המזון למטופלים.
* יש לסמן בתפריטים השבועיים את המנות לטחינה לאוכלים במרקם טחון.

הגשת ארוחות צהריים  -תצפית
* מומלץ לרכוש צלחות מחולקות להגשת המזון במרקם טחון שישתלבו עם האווירה הביתית המאפיינת את
המחלקות השונות.

התנהלות הטיפול התזונתי מטופל חדש  -תיעוד ברשומה התזונתית
* יש להקפיד על התחלת מתן מולטיויטמין יעודי למטופל חדש.

התנהלות הטיפול התזונתי מטופל במצב תזונתי לא תקין  -תיעוד ומעקב
* על הדיאטנית להקפיד לפרט בכל תוכנית תזונה מתחדשתלמטופל את ההרכב התזונתי של הדיאטה האישית תוך
השוואתו למומלץ לקביעת התכנית התזונתית.

הערות לסיכום:
ניכר כי נעשתה עבודה יפה של הדיאטנית להעצמת תחום התזונה בבית הסיעודי.
יציבות הצוות במטבח המבשל והצוות הרב מקצועי תורמת לעבודה רציפה זו.

עמוד  13מתוך 30
רח' הארבעה  ,12תל אביב  -יפו  61203ת.ד.
טלפון 03-5634808 :פקס 03-5611532 :דוא"לDINA.ISRAELI@TELAVIV.HEALTH.GOV.IL :

לשכת בריאות מחוז תל-אביב

פנסיון בית גלבוע ) ( 237O1
בן גוריון  190גבעתיים
תאריך הבקרה15.11.2015 :
* פיזיותרפיה:

תאריך03.03.2016 :
סימוכין500038854 :

87%

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

כוח אדם:
פיזיותרפיסט יחיד עם וותק של  7שנים במקצוע ,נותן שרות לארבע המחלקות חמישה
ימים בשבוע )מהם יומיים מהבוקר עד הערב  - (8:00-19:00סה"כ  39ש"ש נטו.
בחפיפה לשעות עבודתו עובדת סייעת המבצעת הליכות עם הדיירים ועוזרת בניוד
הדיירים לחדר הפיזיותרפיה ולמחלקות.

החוזקים בעבודת הפיזיותרפיה:
כוח אדם
* תקן כוח אדם  :מלא

ארגון השרות
* מנהל השרות עומד בדרישות הנוהל )ותק מקצועי ,הכשרה על בסיסית(  :כן
* השרות ניתן בכל מחלקות בית החולים.
* קיים רישום מרוכז של הטיפולים הניתנים מידי יום.
* מתבצעות פעילויות מיוחדות לקידום איכות הטיפול.

עמוד  14מתוך 30
רח' הארבעה  ,12תל אביב  -יפו  61203ת.ד.
טלפון 03-5634808 :פקס 03-5611532 :דוא"לDINA.ISRAELI@TELAVIV.HEALTH.GOV.IL :

לשכת בריאות מחוז תל-אביב

פנסיון בית גלבוע ) ( 237O1
בן גוריון  190גבעתיים
תאריך הבקרה15.11.2015 :

תאריך03.03.2016 :
סימוכין500038854 :

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

טיפול בקבוצה
* מדדים מובנים ומוגדרים לבחירת מטופלים בקבוצה  :קיימים

מעקב פיזיקאלי ותיעוד הערכה תקופתית
* מעקב פיזיקאלי מתועד לפחות אחת ל 3-חודשים לכל המאושפזים  :קיים
* מעקב פיזיקאלי מתועד בכל שינוי במצב רפואי ו/או תפקודי  :קיים

טכנולוגיה לישיבה וניידות
* מעורבות של פיזיותרפיסט/ית בהמלצה/הזמנה של ציוד  :קיימת
* הפיזיותרפיסט בעל הכשרה בנושא )קורס ,ימי עיון(  :כן

הדרכה ,השתלמות ותקשורת בין צוותית
* נמצא תיעוד לקיומה של הדרכה מובנית לכל הצוות.
* הדרכת עובד חדש מתועדת ומאושרת בחתימתו על גבי טופס ייעודי.

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

ציוד ואביזרי עזר לניידות
* הונהג שימוש במנופים להעברת מטופלים.

תחומים הטעונים תיקון ושיפור:
כוח אדם
* מומלץ לחלק את שעות הפיזיותרפיה עם פיזיותרפיסט/ית נוספ/ת על מנת ליצור צוות לשיתוף פעולה ,התייעצות
והעשרה.קיום צוות יאפשר פריסת שעות אופטימלית.

אבחון פיזיקלי
* יש להקפיד על רישום מטרות טיפול ספציפיות ,תפקודיות ,מדידות וראליות בסיום הבדיקה.

טיפול בקבוצה
* מומלץ לקיים את טיפולי הפיזיותרפיה בקבוצה בחדר הפיזיותרפיה ,כפי שהוסבר במהלך הבקרה.
עמוד  15מתוך 30
רח' הארבעה  ,12תל אביב  -יפו  61203ת.ד.
טלפון 03-5634808 :פקס 03-5611532 :דוא"לDINA.ISRAELI@TELAVIV.HEALTH.GOV.IL :

לשכת בריאות מחוז תל-אביב

פנסיון בית גלבוע ) ( 237O1
בן גוריון  190גבעתיים
תאריך הבקרה15.11.2015 :

תאריך03.03.2016 :
סימוכין500038854 :

מעקב פיזיקאלי ותיעוד הערכה תקופתית
* יש לבצע ולתעד הערכה תקופתית )מעקב( ראשונה עד חודש מהקבלה ,לאחר הסתגלות הדייר למקום החדש.
* בכל הערכה תקופתית )מעקב( יש לעדכן את מטרות ותוכנית הטיפול בהתאם לשינוי שחל במצבו התפקודי של
הדייר.

טכנולוגיה לישיבה וניידות
* במהלך הבקרה נצפו מספר דיירים יושבים ליד שולחנות גבוהים מדי המונעים תפקוד אופטימלי.

הדרכה ,השתלמות ותקשורת בין צוותית
* יש לאפשר לפיזיותרפיסט לצאת לימי עיון והשתלמויות בגריאטריה ,כולל השלמת כל החטיבות בקורס העל
בסיסי.

עמוד  16מתוך 30
רח' הארבעה  ,12תל אביב  -יפו  61203ת.ד.
טלפון 03-5634808 :פקס 03-5611532 :דוא"לDINA.ISRAELI@TELAVIV.HEALTH.GOV.IL :

לשכת בריאות מחוז תל-אביב

פנסיון בית גלבוע ) ( 237O1
בן גוריון  190גבעתיים
תאריך הבקרה15.11.2015 :
* ריפוי בעיסוק:

תאריך03.03.2016 :
סימוכין500038854 :

83%

הבקרה בתחום הריפוי בעיסוק כללה את הנושאים הבאים:
כללי
כוח אדם
קבלתמטופל חדש ע"י מרפא/ה בעיסוק
 הערכת מעקב בקבלת מטופל ישום תכנית הטיפולהכרתמטופל חדש ע"י מדריכ/ת תעסוקה
 פעילות בתעסוקה תנאים פיזיים וסביבה ציוד ואביזרים הדרכה ותקשורתהעשרה ונהלים
 -יישום המלצות מבקרה קודמת

כוח אדם:
מרפא בעיסוק עובד  16שעות שבועיות.
 3מדריכות תעסוקה 2 .מהן עובדות  5ימים בשבוע בשעות הבוקר ויום אחד אחה"צ.
השלישית עובדת  4ימים בשבוע בשעות הבוקר ,סה"כ  63שעות תעסוקה שבועיות.
בנוסף ישנם מפעילים חיצוניים שמעשירים את הפעילות בשעות הבוקר ואחה"צ.

החוזקים בעבודת הריפוי בעיסוק:
כוח אדם
* מדריכת תעסוקה נוספת עובדת במוסד ויש כעת פעילות בכל המחלקות.

הערכה בקבלת מטופל  -קבלת מטופל חדש ע"י מרפא/ה בעיסוק
* המרפא בעיסוק מבצע הערכות לכל דייר.

הערכת מעקב בקבלת מטופל
* מעקבים חצי שנתיים נעשים מידי חצי שנה.

הכרת מטופל חדש ע"י מדריכ/ת תעסוקה
עמוד  17מתוך 30
רח' הארבעה  ,12תל אביב  -יפו  61203ת.ד.
טלפון 03-5634808 :פקס 03-5611532 :דוא"לDINA.ISRAELI@TELAVIV.HEALTH.GOV.IL :

לשכת בריאות מחוז תל-אביב

פנסיון בית גלבוע ) ( 237O1
בן גוריון  190גבעתיים
תאריך הבקרה15.11.2015 :

תאריך03.03.2016 :
סימוכין500038854 :

* מדריכות תעסוקה ממלאות את טופסי ההיכרות והמעקב אחר השתתפות הדיירים.

פעילות בתעסוקה
* הפעילות בתעסוקה מגוונת ומתבצעת במסגרת קבוצתית ופרטנית.

תנאים פיזיים וסביבה
* התעסוקה מתקיימת בחדרי האוכל שהינם מוארים ,מרווחים ,מאובזרים ומתאימים לצורך הפעלה.
* בנוסף קיים חדר המשמש לצורכי משרד ואחסון ציוד התעסוקה.
* במקומות ההפעלה קיימים לוחות התמצאות ,לוחות פעילות ,שעון ,וקישוט סביבתי ואקטואלי הכולל תצוגה של
עבודות המטופלים.
* המרפא בעיסוק משתמש בחדר העבודה של האחות הראשית כשהחדר פנוי.
* בכל קומה ישנה מרפסת ,בקומה  4המרפסת מרווחת ונעימה.

ציוד ואביזרים
* קיים ציוד עשיר ,מגוון ומותאם להפעלה פרטנית וקבוצתית בתעסוקה.
* נרכשו אביזרי עזר ואמצעי טיפול מוטורי לריפוי בעיסוק.
* נקנו משחקים והוכנו אמצעי הפעלה "תוצרת בית".

הדרכה ותקשורת
* המרפא/ה בעיסוק משתתפ/ת באופן קבוע בישיבות הצוות הרב מקצועי .עדות לכך קיימת ברישומים.
* ישיבות צוות ריפוי בעיסוק ותעסוקה מתקיימות וכן הדרכה פרטנית למדריכות.
* המרפא בעיסוק משולב בתוכנית חת"ש.

העשרה ונהלים
* פרויקטים מיוחדים מבוצעים בשיתוף פעולה בין אנשי הצוות הרב מקצועי ובשילוב מתנדבים מהקהילה.

תחומים הטעונים תיקון ושיפור:
כללי
* חשוב מאד שצוות ריפוי בעיסוק ותעסוקה יקבל מידע לגבי דיירים עם חיידק עמיד וינקטו באמצעי הזהירות
הדרושים.
* נהלים פנימיים יעזרו להבנות את השירות.

הערכה בקבלת מטופל  -קבלת מטופל חדש ע"י מרפא/ה בעיסוק
* לכשליש מהדיירים יש הערכות מלאות כנדרש ,יש להמשיך בתהליך השלמת הערכות מתועדות כנדרש.
עמוד  18מתוך 30
רח' הארבעה  ,12תל אביב  -יפו  61203ת.ד.
טלפון 03-5634808 :פקס 03-5611532 :דוא"לDINA.ISRAELI@TELAVIV.HEALTH.GOV.IL :

לשכת בריאות מחוז תל-אביב

פנסיון בית גלבוע ) ( 237O1
בן גוריון  190גבעתיים
תאריך הבקרה15.11.2015 :

תאריך03.03.2016 :
סימוכין500038854 :

* תוכניות הטיפול צריכות להיות מדידות וישימות.

ישום תכנית הטיפול
* יש לתעד כל התערבות טיפולית )גם קבוצתית( באופן שמשקף רצף טיפולי.

פעילות בתעסוקה
* על המרפא בעיסוק למלא טופס הפניה לתעסוקה עבור כל דייר.
* יש לתעד מעקב אחר מצב הדיירים בתעסוקה כל חודשיים.
* יש להקפיד על ביצוע קבוצות נושא כל שבוע בכל מחלקה על פי תמהיל הדיירים בה.

ציוד ואביזרים
* יש להשלים רכישת ערכת אבחון סטנדרטית.
* טאבלטים יכולים לשדרג את ההפעלות ,הטיפולים ואת איכות חיי הדיירים במוסד.

הדרכה ותקשורת
* יש לתעד את ישיבות הצוות וההדרכות הפרטניות למדריכות התעסוקה.

העשרה ונהלים
* על המרפאה בעיסוק להמשיך להשתלם בקורסים על בסיסיים בגריאטריה.
* מדריכות התעסוקה צריכות לצאת לימי עיון ,מי שלא עשתה קורס מדריכות תעסוקה באש"ל חשוב שתעשה.

הערות לסיכום:
יש מגמת שיפור בתחום ריפוי בעיסוק ותעסוקה.

עמוד  19מתוך 30
רח' הארבעה  ,12תל אביב  -יפו  61203ת.ד.
טלפון 03-5634808 :פקס 03-5611532 :דוא"לDINA.ISRAELI@TELAVIV.HEALTH.GOV.IL :

לשכת בריאות מחוז תל-אביב

פנסיון בית גלבוע ) ( 237O1
בן גוריון  190גבעתיים
תאריך הבקרה15.11.2015 :
* עבודה סוציאלית:

תאריך03.03.2016 :
סימוכין500038854 :

96%

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
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  4מחלקות סיעודיות קטנות ומחלקה  1לתשושים\עצמאים .חדרי
המטופלים נמצאו נקיים ומסודרים .המטופלים נראים טוב ,לבושים בביגוד
אישי ,נקי ,מסודר ומותאם לעונה .השטחים ציבוריים כוללים :חדרי אוכל בכל
מחלקה ,לובי נרחב בכניסה 2 ,מרפסות קטנות במחלקות א' ,ב' וג' ומרפסת 1
במחלקה ד'.

כוח אדם:
העו"ס בעלת תואר ראשון בעבודה סוציאלית ,וותק מקצועי של  6שנים ,וותק
במוסד כ  4שנים ,ללא הכשרה בתחום הגריאטריה .עובדת  5ימים בשבוע  30 ,ש"ש
נטו ,יום א' ב' ,ד' וה'  8:30עד  14:30ויום ג'  12:00עד  .18:00העו"ס
עמוד  20מתוך 30
רח' הארבעה  ,12תל אביב  -יפו  61203ת.ד.
טלפון 03-5634808 :פקס 03-5611532 :דוא"לDINA.ISRAELI@TELAVIV.HEALTH.GOV.IL :

לשכת בריאות מחוז תל-אביב

פנסיון בית גלבוע ) ( 237O1
בן גוריון  190גבעתיים
תאריך הבקרה15.11.2015 :

תאריך03.03.2016 :
סימוכין500038854 :

אחראית במקביל על המחלקה לתשושים\עצמאים.

החוזקים בעבודת העבודה סוציאלית:
פעילות מקצועית של העובד הסוציאלי
* מתקיימת הדרכה לעובדים חדשים ע"י העו"ס.
* לעו"ס יש "מחברת קשר פעיל" עם משפחות שנמצאת במזכירות/קבלה.

שביעות רצון המטופל
* שביעות רצון גבוהה מאפשרויות הבחירה )אוכל ,פעילויות ,ביגוד ,טיפול אישי(.
* שביעות רצון גבוהה מיחס הצוות ומתן מענה לצרכים ולרצונות האישיים.

תצפית חדרים ושטחים ציבוריים
* קיימת הודעה במעליות על שעות הנוכחות של הצוות .

פעילות העו"ס בתחום הקבוצתי והקהילתי
* העו"ס מקיים פעילות קבוצתית עם מטופלים  :כן
* שיתוף המשפחות בפעילות המוסד  :כן
* התקיים אירוע "ערב משפחות" בתאריך  18.2.15למחלקות  1ו 2ובתאריך  19.2.15למחלקות  3ו.4
* מתקיימת תכנית לפיתוח הקשרים עם הקהילה )כגון :פעילות מתנדבים,שיתוף הקהילה בחיי המוסד(  :כן
* שותפה ומעורבת בפעילות התרבותית  -חברתית.
* כל חודש המוסד מפרסם את פירוט האירועים המיוחדים ופעילות ההתנדבות ע"י הכניסה ובפינת הקפה.

פעילות העו"ס בנושא "חוק זכויות החולה"
* פעילות העו"ס להעלאת מודעות הצוות לזכויות המטופל  :כן
* העו"ס מיידע/ת את המטופלים לגבי זכויותיהם ופועל/ת למימושם  :כן

פעילות העו"ס בתחום זקנים נפגעי התעמרות
* העו"ס מקיים/ת פעילות להטמעה ולרענון הנהלים בקרב הצוות הרב מקצועי  :כן

טיפול בניצולי שואה
* פעילות העו"ס בנושא מיצוי זכויות ניצולי שואה  :קיימת

עבודת הצוות הרב מקצועי
* ראוי לציין את קבוצת " "WHATSAPPעל מנת למסור מידע דחוף לצוות הבכיר.
עמוד  21מתוך 30
רח' הארבעה  ,12תל אביב  -יפו  61203ת.ד.
טלפון 03-5634808 :פקס 03-5611532 :דוא"לDINA.ISRAELI@TELAVIV.HEALTH.GOV.IL :

לשכת בריאות מחוז תל-אביב

פנסיון בית גלבוע ) ( 237O1
בן גוריון  190גבעתיים
תאריך הבקרה15.11.2015 :

תאריך03.03.2016 :
סימוכין500038854 :

* מתקיימים מפגשים מחלקתיים ע"י אחות אחראית ,העו"ס ואם הבית בנושאים הקשורים להדרכה ,גיבוש ואיכות
הטיפול.
* התקיימה פרויקט רב מקצועי בנושא הגשת המזון ,כתוצאה מכך נפתחה הנחיות ושיפור בנושא.
* התקיים פרויקט רב מקצועי בנושא הערכת צרכים למנוי אפוטרופוס וייפוי כוח לטיפול רפואי .העו"ס מקדמת את
הנושא וקיים נוהל פנימי.

שביעות רצון משפחות
* שביעות רצון מיחס הצוות  :שביעות רצון גבוהה
* משפחות מסרו שהמוסד תמיד נקי וישנה אוזן קשבת.

תחומים הטעונים תיקון ושיפור:
כללי
* המוסד ממוחשב אך השירות הסוציאלי אינו.

תצפית חדרים ושטחים ציבוריים
* מרחבים ציבוריים  -מיקום ,ניקיון ,מידת שימוש לנוחות המטופלים והמשפחות )ח.אוכל ,ח.יום ,פינות אירוח ,לובי,
שירותים למבקרים(  :שביעות רצון חלקית
* הנגשת מידע לרווחת המטופלים והמשפחות )תכנית פעילות ,זכויות המטופל ותפריט(  :חלקי

פעילות העו"ס בתחום הקבוצתי והקהילתי
* העו"ס מקיים פעילות קבוצתית עם משפחות  :לא

הבטחת תנאים לעבודת העובד/ת הסוציאלי/ת
* יש לאפשר לעו"ס הכשרה בגריאטריה.

הערות לסיכום:
השירות הסוציאלי מבצע עבודה מרשימה ומקצועית .ראוי לציין את החשיבה
המקצועית בכל התחומים על מנת להעלות איכות החיים של כלל מטופלים המוסד.
מושם דגש על עבודת הצוות הרב מקצועי למען רווחתם של המטופלים ומשפחותיהם.
יש לציין לחיוב את האווירה הנעימה והביתית במוסד.

עמוד  22מתוך 30
רח' הארבעה  ,12תל אביב  -יפו  61203ת.ד.
טלפון 03-5634808 :פקס 03-5611532 :דוא"לDINA.ISRAELI@TELAVIV.HEALTH.GOV.IL :

לשכת בריאות מחוז תל-אביב

פנסיון בית גלבוע ) ( 237O1
בן גוריון  190גבעתיים
תאריך הבקרה15.11.2015 :
* בריאות הסביבה:

תאריך03.03.2016 :
סימוכין500038854 :

87%

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:
מטבח מבשל
רמת הסדר והניקיון תקינה.
המטבח עובד בשיטה בשל הגש ,כולל ימי שבת.
המקרר למוצרים חלביים עמוס וטמפרטורה שנמדדה עמדה על  +9מעלות.
במקפיא חסרות מחיצות להפרדת אזורי אחסון נפרדים למוצרים.
חסר מקרר נפרד לאחסון ירקות גולמיים-על מדף תחתון של השולחן נמצאו אגזים עם
ירקות.
חסר שילוט למקררי הפשרת בשר ועופות.
בעגלה לשינוע מזון חם חסר מקום ומספר מנות מונחות מעל הפס החם.
טמפרטורת המזון המרוסק שנמדדה בזמן חלוקת המזון הייתה פחות מ  65מעלות.
מייבשים כלים על המגבות ,סידור פסול.
עמוד  23מתוך 30
רח' הארבעה  ,12תל אביב  -יפו  61203ת.ד.
טלפון 03-5634808 :פקס 03-5611532 :דוא"לDINA.ISRAELI@TELAVIV.HEALTH.GOV.IL :

לשכת בריאות מחוז תל-אביב

פנסיון בית גלבוע ) ( 237O1
בן גוריון  190גבעתיים
תאריך הבקרה15.11.2015 :

תאריך03.03.2016 :
סימוכין500038854 :

במחסן מוצרים יבשים חסרים מדפים ומאחסנים על ארגזי פלסטיק.
חסר סבון לידיים ליד הכיורים.
מחלקות סיעודיות ותשושים:
רמת הסדר והניקיון בחדרים תקינה.
רמת הציוד האישי בחדרים תקינה.
אין הקפדה על ניקיון הולם של המזרונים ) מחלקה קומה .(4
אחסון מחלקתי של כביסה נקייה בתוך ארון בחדר אשפוז ולא במחסן נפרד ) מחלקה
בקומה .(4
חדר אחות :
על הקיר והתיקרה סימני נזילה ) קומה .(4
אין מים חמים בברז )קומה .(3
מטבחוני חלוקה :
רמת הסדר והניקיון תקינה.
בארון נמצאו כוסות רטובים.
משטח השיש עם סימני עובש ) קומה .(4
בסט לגזירת ציפורניים חסרים כלים ) קומה .(4
אחסון כביסה נקייה בקומה  2בחדר משותף לאחסון חיתולים .הכניסה למחסן הינה
דרך חדר אשפוז  ,211סידור לקוי! )הערה חוזרת(.
מתקני הסבון בחדרי השירותים במספר מקומות לא תקינים.
הערות מביקורת הקודמת  -במחלקות חסרות מספר פונקציות  :מטבחונים נפרדים,
חדרים לאחסון כביסה נקייה ,חדר כלים ,חדר לריכוז כביסה מלוכלכת ואיסוף
פסולת ,אחסון אוגרים עם כביסה מלוכלכת ,פחי אשפה נמצאו בחדר מדרגות או
בחדרי דיירים ,חסר חדרון לאחסון כלי ניקיון וחומרי ניקיון.
טיפול בכביסה :
המוסד מפנה לשירותי כביסה חיצוניים בעלת רישיון עסק בתוקף.
במוסד חסר מתחם לריכוז 'קלובים' עם כביסה מלוכלכת עד הפינוי.
מערכת מים קרים וחמים :
לא הוצגו תעודות בדיקת מי שתיה לסריקת מתכות ובדיקה שנתית מים חמים ומים
קרים לגילוי לגיונלה.
לא הוצגה סכמת המים של המוסד.
עמוד  24מתוך 30
רח' הארבעה  ,12תל אביב  -יפו  61203ת.ד.
טלפון 03-5634808 :פקס 03-5611532 :דוא"לDINA.ISRAELI@TELAVIV.HEALTH.GOV.IL :

לשכת בריאות מחוז תל-אביב

פנסיון בית גלבוע ) ( 237O1
בן גוריון  190גבעתיים
תאריך הבקרה15.11.2015 :

תאריך03.03.2016 :
סימוכין500038854 :

מד הטמפרטורה בקו החוזר אינו תקין.
ברז דיגום בקו האספקה לא נגיש ) נמצא גבוה(.
טמפרטורת המים החמים שנמדדה בתחתית של אוגר המים החמים עמדה על  50.5מעלות
לעומת  60מעלות כנדרש.
במוסד טרם הותקנו אביזרים לוויסות טמפרטורת המים החמים כנדרש למוסדות עם
אוכלוסיה רגישה.
הדברה
פעולות הדברה במקום מבצעים על פי הסכם שירות באופן שוטף כל חודש.
פינוי אשפה
בחדר אשפה הוסף כיור לרחצת ידי עובדים.

עמוד  25מתוך 30
רח' הארבעה  ,12תל אביב  -יפו  61203ת.ד.
טלפון 03-5634808 :פקס 03-5611532 :דוא"לDINA.ISRAELI@TELAVIV.HEALTH.GOV.IL :

לשכת בריאות מחוז תל-אביב

פנסיון בית גלבוע ) ( 237O1
בן גוריון  190גבעתיים
תאריך הבקרה15.11.2015 :
* רוקחות:

תאריך03.03.2016 :
סימוכין500038854 :

89%

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 למטופלהזמנתסמים ,טפסי רישום ועריכת בקרה
-

כוח אדם:
במוסד מועסקת רוקחת בהיקף משרה של  10שעות 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
* 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

אחסון תרופות במחלקות אשפוז
* ארון בר-נעילה הנגיש לצוות המקצועי בלבד  :כן
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* תא נפרד לכל תרופה/מטופל ושילוטו בהתאם לתכולה  :כן

אחסון תרופות בקרור במחלקות אשפוז
* מקרר ייעודי לתרופות המחלקה  :כן

תרופות אישיות במחלקות אשפוז
* סימון שם מטופל על תווית התרופות האישיות  :כן
* סימון תאריך פתיחה בתכשירים שנדרש  :כן

תחומים הטעונים תיקון ושיפור:
חדר שירותי רוקחות במוסד
* במקום כספת הותקנה בחדר קופסה נעולה .נדרש לקבע הקופסה לקיר
* בחדר אין שולחן לפריקת סחורה

שירות רוקחות מוסדיים  -רכש אספקה וביעור תרופות
* נמצא כי המוסד מקבל תרופות ממשפחות .תרופות אלו משמשות לכלל מטופלי המוסד.
* כפי שהוסבר במעמד הביקורת ,תרופות אישיות הינן לשימוש אישי בלבד .יש לאחסנן בסלסלה נפרדת מסומנת
בשם המטופל לה נועדו.

אחסון תרופות במחלקות אשפוז
* בסעודית א' תמיסות חיטוי מאוחסנות במדף עליון מעל הכדורים .נדרש להעבירן למדף תחתון
* בסעודית ב' על עגלת הטיפולים תכשיר לחיטוי ידיים אשר אינו רשום בפנקס התרופות ואינו מתאים למטרה זו .יש
להצטייד בתכשיר מתאים

*
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נספח ג'
תקן מול מצבה  -כוח אדם מקצועי  -רפואה סיעוד ומקצועות הבריאות
ל 70 -מיטות ברישוי ול 74-מיטות בפועל

רופא/ה
אח/ות
אח/ות מעשי/ת
אח/ות מוסמכ/ת
אח/ות ראשי/ת
סגנית אחות
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

1.00
23.04
0.00
23.04
1.00
0.33
23.60
0.72
1.00
0.36
1.52
0.36
6.20
8.00

1.69
20.60
4.88
15.72
0.00
0.00
35.14
0.71
1.07
0.44
1.75
0.46
11.00
0.00

0.69
-2.43

69.55
-10.57

-7.31
-1.00
-0.33
11.54
-0.00
0.07
0.08
0.23
0.10
4.80
-8.00

-31.75
-100.00
-100.00
48.93
-0.69
7.30
22.22
15.52
30.00
77.41
25.00

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 70 -מיטות ברישוי ול 74-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

6
6

תקן כוח אדם
נדרש מינימלי
ברוטו

כוח אדם בפועל
ברוטו

פער

פער באחוזים

0.64

1.00

0.35

56.20

0.64
0.48
0.48
0.64
1.94
3.60
0.32
0.17
0.64

1.00
1.00
0.00
1.00
4.00
6.00
0.00
0.50
2.00

0.35
0.51
-0.48
0.35
2.06
2.40
-0.32
0.32
1.35

56.20
106.18
-100.00
56.20
106.18
66.66
-100.00
186.36
212.40

 6בישול עצמי  -מלא
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נספח ד '
רמת איכות הטיפול
 0.00:מתאריך 09.11.2014:
ניקוד אחרון לפי בקרה אחרונה
37.50
ניקוד מותאם אחרון לפי בקרה אחרונה :
שיוך לפרוגרמה חדשה על פי הצהרת המוסד :
זמן הרישוי טרם הבקרה הנוכחית  24:חודשים תאריך סיום הרשיון 01.12.2017 :
התאמת המחלקה לתשושי נפש לתנאי המכרז:לא רלוונטי
תאריך הבקרה 15.11.2015 :
התאמת המחלקה לתשושי נפש לתנאי המכרז לפי הבקרה הנוכחית  :לא רלוונטי

ניקוד

אמות מידה לרמת איכות הטיפול
סכום ציוני הבקרה

25.00

בריאות הסביבה

4.00

שיעור אחיות עם קורס על בסיסי בגריאטריה

0.00

שיעור אחיות עם תואר אקדמי

0.00

קורסים\עדכון ידע לצוות

2.00

חת"ש צוות בין  8-24שעות שנתיות

1.00

חת"ש צוות מעל  24שעות שנתיות

0.00

מומחיות רופא הבית

0.00

יועצים

4.00

נאמני נושא ועברו הכשרה כנדרש

3.00

הדרכה מרוכזת ב 2-תחומים לפחות

3.00

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(

46.00
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