גירסה 00001:
תאריך ראשון הפצה לאינטרנט04.08.2016 :
תאריך אחרון הפצה לאינטרנט26.04.2017 :

דו"ח בקרה מיום 08.06.2016
במוסד :טובי ירושלים בגולדן היל

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

לשכת בריאות מחוז ירושלים

תאריך28.07.2016 :

לכבוד
ד"ר ברזובסקי סוויטלנה
מנהל/ת רפואי/ת
טובי ירושלים בגולדן היל )קוד מוסד (237O3
11
ההגנה
ירושלים 9785108

סימוכין500039113 :

ד"ר נכבד/ה,
הנדון :סיכום הבקרה ב"טובי ירושלים בגולדן היל" מיום 08.06.2016
מצ"ב דו"ח הבקרה שנערכה במוסדכם ,ביום .08.06.2016
המנהל הרפואי מתבקש להעביר עותק מדו"ח זה לחברי הנהלת בית החולים הסיעודי-גריאטרי )למנהל
האדמיניסטרטיבי ולמנהלת הסיעוד-אחות ראשית(.
המנהל האדמיניסטרטיבי מתבקש להודיע ללשכת הבריאות המחוזית )גריאטר המחוז( ,בצירוף העתק לרופא
המחוז/נפה ולאגף לגריאטריה ,במייל  ,PNIOT.GERIATRYA@MOH.GOV.ILעל ביצוע תיקון התחומים
הטעונים שיפור מיידי וצפי לתיקון שאר התחומים הטעונים שיפור ,וזאת תוך חודש ימים מעת קבלת דו"ח זה,
תוך התייחסות מפורטת לממצאי הבקרה עפ"י סדר התחומים המצוין בדו"ח עצמו.
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  39ת.ד 1179 .ירושלים ,פקס  02-5655913או
במיילsarit.hayat@moh.health.gov.il :

בברכה,
ד"ר בראושטיין איזבלה
גריאטר מחוז ירושלים
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 חן זמיר שטיין ,רופאה מחוזית ,לשכת בריאות ירושלים מחוז ירושלים.
ד"ר איזבלה בראונשטיין ,גריאטרית מחוזית ,לשכת בריאות ירושלים מחוז ירושלים.
גב' צפי הלל-דיאמנט ,ממונה על יישום הסטנדרטים בגריאטריה ,אגף גריאטריה ,ירושלים.
מר יוחנן סמואל ,מרכז בכיר לנתוני בקרה ואיכות בגריאטריה ,אגף גריאטריה ,ירושלים.
גב' אתי מרקוביץ ,ממונה תאום ארגון ובקרה ,אגף גריאטריה ,תל-אביב.
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לשכת בריאות מחוז ירושלים

דו"ח הבקרה
תאריך28.07.2016 :
טובי ירושלים בגולדן היל ) ( 237O3
ההגנה  11ירושלים
תאריך הבקרה08.06.2016 :

סימוכין500039113 :

.1

בתאריך  08.06.2016נערכה בקרה לפני חידוש רישוי ,בבי"ח הגריאטרי ,ע"י צוות מחוז ירושלים .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 ברזובסקי סוויטלנה מ.ר.26370.

להלן הרכב הצוות ותחום בקרתו:
.4
מר ד"ר אלישע רפי ,רופא אחראי בקרה  -מחוז ירושלים.
* רפואה
* טיפול סיעודי

-

גברת בר לריסה ,אחות מפקחת בקרות.

* פיזיותרפיה

-

גברת קפלון ענת ,מרכזת תחום בקרה.

* ריפוי בעיסוק

-

גברת קלברמן חגית ,מרכזת תחום בקרה.

* עבודה סוציאלית

-

גברת רונית ארנפרוינד ,עו"ס אחראית גריאטריה במחוז יו"ר ועד.

* בריאות הסביבה

-

גברת קוגן אלינה ,מפקחת בריאות הסביבה.

* רוקחות

-

 .Msענת סופר מרכז/ת תחום בקרה ,מרכז/ת תחום בקרה.

כללי:
מוסד הגריאטרי" ,טובי ירושלים בגולדן היל" הינו מוסד חדש ופועל מינואר
 ,2015ברישיון משרד הבריאות.
המחלקה הסיעודית נמצאת בבנין הדיור מוגן "גולדן היל" בקומת הקרקע .קיימת
הפרדה מוחלטת בין הדיור המוגן והמחלקה הסיעודית בתחום ניהול ותחזוקה .קיים
קשר טוב בין המטופלים במחלקה והדיירים מהדיור המוגן ,ישנם שיתופי פעולה
בפעילויות חברתיות ומסיבות משותפות.
לבי"ח רישיון ל 33 -מיטות מהן:
סה"כ מיטות במח' סיעודיות:

33

עמוד  3מתוך 31
רח' יפו  ,86ירושלים ת.ד.
טלפון 02-5314803 :פקס 02-5314804 :דוא"לYUDITH.NEHEMIA@LBJR.HEALTH.GOV.IL :

לשכת בריאות מחוז ירושלים

תאריך28.07.2016 :

טובי ירושלים בגולדן היל ) ( 237O3
ההגנה  11ירושלים
תאריך הבקרה08.06.2016 :

סימוכין500039113 :

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

מס'
מס'
Ýé
× çÜמיטות מאושפזים
Ô Þ
בפועל
 áÕÞÑÓברישוי
37
33
37
33

מס'
סיעודיים
37
37

מס'
תשושי
נפש
0

מס'
סיעודי
מורכב
0

בבי"ח
מס'
מס'
שיקומים תשושים כללי

0

נמצאה תפוסת יתר מעל  . 5%על המוסד להתאים את מספר המטופלים לרישיון המוסד.
סה"כ שהו במחלקות  37מאושפזים בפועל.
להלן תמהיל המאושפזים לפי הגורמים המממנים הבאים:
 4מטופלים במימון משרד הבריאות.
 33מטופלים במימון פרטי.
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0

0
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טובי ירושלים בגולדן היל ) ( 237O3
ההגנה  11ירושלים
תאריך הבקרה08.06.2016 :

תאריך28.07.2016 :
סימוכין500039113 :

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.17.09.2016 :

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

נקודות נוספות לציון:
בקרה בתחום ריפוי בעיסוק בוצעה במועד אחר.
בקרה בתחום תזונה לא נערכה.
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

)(4
טוב
80-86

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

X

סיעוד
תזונה
פיזיותרפיה

X

ריפוי בעיסוק

X
X

עבודה סוציאלית
X

בריאות הסביבה
רוקחות

X

* -לא בוצעה בקרה בתחומים הבאים  :תזונה.
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)(1
נכשל
0-65

לשכת בריאות מחוז ירושלים

טובי ירושלים בגולדן היל ) ( 237O3
ההגנה  11ירושלים
תאריך הבקרה08.06.2016 :

תאריך28.07.2016 :
סימוכין500039113 :

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

* רפואה87% :
הבקרה בתחום הרפואה כללה את הנושאים הבאים:
כללי
כוח אדם
עבודת המנהל הרפואי
קשר עם משפחות
רופא בית
איכות הרשומה בקבלה הרפואית של המטופל
מעקב רפואי שוטף
הוראות רפואיות והוראות למתן תרופות
בדיקות מעבדה
בדיקה תקופתית אחת ל  3 -חודשים
פעילות צוות רב מקצועי במחלקה
דו"ח אירוע חריג
תיקי מטופלים שעזבו את המחלקה )כולל פטירות(
רפואה מונעת ורפואה פליאטיבית
-

החוזקים בעבודת הרפואה:
כללי
* ניתן דגש מקצועי לבעיות רפואיות גריאטריות.
* ישנה קלינאית תקשורת.
* ישנו יועץ פסיכיאטרי.
* המנהל הרפואי הינו גריאטר.

עבודת המנהל הרפואי
* הכשרת מנהל רפואי  :מומחה בגריאטריה
* קבלת מטופלים בהתאמה לסיווג מחלקות סעודיות/לתשושי נפש  :מלא ,הרופא משתתף
* היערכות מוסדית להתמודדות עם זיהומים  :קיום נוהל פנימי
* תכנון ויישום "הבטחת השגחה רפואית בכל היממה") .זמינות ותיעוד;כוננות/תורנות(  :יישום תקין
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תאריך28.07.2016 :
סימוכין500039113 :

* תעוד הייעוצים בתחום גריאטריה  :מלא

תחומים הטעונים תיקון ושיפור:
כללי
* התייחסות לממצאים מבקרה קודמות חלקייים.
* יש לעדכן ממצאים ואבחנות בהתאם למצב המטופל.
* רופא הבית ללא התמחות בתחום..

עבודת המנהל הרפואי
* אמצעים לעדכון ידע בתחום הפנימית והגריאטריה  :חלקי

קשר עם משפחות
* דיון בקבלה/תקופתי ,על מצבי סוף החיים ,קיום הנחיות מקדימות  :חלקי )או ללא תיעוד(

פעילות צוות רב מקצועי במחלקה
* תדירות ישיבות הצוות לגבי כל חולה  :בינונית
* נימוק ודיון בצוות רב מקצועי על שימוש באמצעים מגבילים או אמצעים לייצוב ותמיכת המטופל כשגרת טיפול :
חלקי

רפואה מונעת ורפואה פליאטיבית
* מוודא מתן חיסונים קבועים ותקופתיים לצוות המטפל )חדש וותיק( ונותן לצוות הסברים  :לא קיים
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* טיפול סיעודי:
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86%

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

תיאור כללי:
הבקרה נערכה במתכונת בקרה מתוכננת לקראת רישוי.
המחלקה הסיעודית ממוקמת בקומת הקרקע דיור מוגן "גולדן היל" בבעלות נפרדת
מהדיור המוגן ושייכת לחברה "קוממיות לארצינו".
המחלקה מוארת ומרווחת .בשטחים הציבוריים ,ישנם תמונות ,צמחים ,מפל מים
בכניסה ,האווירה של הבית חמה ונעימה.
רב המטופלים שהו בחדר יום\חדר אוכל והיו בהמתנת הגשת אוכל והתחלת ארוחת
הבוקר.
כל המטופלים נצפו לבושים בביגוד אישי ,נקי ותואם לעונה.
הצוות הסיעודי נצפו לבושים במדים ועונדים תגי זיהוי.
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כוח אדם:
האח אחראי המחלקה ,שהחל את תפקידו ב ,11.2015-הוא אח מוסמך ,עם נסיון רב
בתחום הגריאטריה .מאז פתיחת המחלקה ,היתה תחלופה במצבת האחים/אחיות
האחראיים/אחראיות.
האח האחראי בעל מוטיבציה גבוהה במקצוע ובנהול המחלקה .מכיר היטב את
המטופלים ובני משפחותהם ,שותף בצוות הבכיר בתהליך קבלת החלטות בטיפול
במטופלים .יש שיפור משמעותי ברישום התיעוד הסיעודי בחצי שנה אחרונה.
תקני האחיות והמטפלים עפ"י הדרישת הנוהל.

החוזקים בעבודת הטיפול סיעודי:
כללי
* למרות המבנה המיושן מורגשים המאמצים להקנות אווירה ביתית וחמה.
* במוסד מתקיימים פרפרוייקטים רבים למטופלים  -פעילות עם בעלי חיים ,סדנת גינון ,מתנדבים מהדיור המוגן
ומכללת "הדסה"

כוח אדם
* מושקעים מאמצים רבים לגיבוש הצוות ,הן ברמת החברתית והן ברמה המקצועית.

עדכון מקצועי
* מתקיימת פעילות חת"ש בהיקף רחב.

מניעת זיהומים
* בכל חדרי המטופלים ,חדר אחות ועגלות טיפול ,נמצא תכשירים אלכוהול לחיטוי ידיים ,כנדרש.

זכויות החולה
* מתקיימת פעילות חברתית מחוץ למוסד אשר תורמת לשיפור איכות חיי המטופלים.

תחומים הטעונים תיקון ושיפור:
תכנית טיפול בקבלה לאשפוז
* בתוכנית טיפול ,יש להתייחס לבעיות ייחודיות של מטופל.
* יש להתייחס אל תוכנית הטיפול כאל כלי עבודה יישומי.
עמוד  10מתוך 31
רח' יפו  ,86ירושלים ת.ד.
טלפון 02-5314803 :פקס 02-5314804 :דוא"לYUDITH.NEHEMIA@LBJR.HEALTH.GOV.IL :

לשכת בריאות מחוז ירושלים

טובי ירושלים בגולדן היל ) ( 237O3
ההגנה  11ירושלים
תאריך הבקרה08.06.2016 :

תאריך28.07.2016 :
סימוכין500039113 :

מעקב סיעודי
* תיעוד המעקב הסיעודי לוקה בחסר.
* אצל מטופל במצב יציב יש להקפיד על תיעוד תקופתי ברישומים לפחות אחת לשבוע כנדרש על פי הנוהל.
* ברשומות הסעודיות ,יש להקפיד על חתימת אחות ברורה כנדרש בנוהל.
* יש להקפיד על מעקב ורישום אחר כל סוג פצע כולל פצע ניתוחי וכיבים על רקע ווסקולרי.
* יש לערוך אומדן כאב בתדירות המותאמת למצבם של מטופלים הסובלים מכאב.

הבטחת הסביבה
* רישום המסקנות בדוחות אירוע חריג הוא חלקי ואינו מספק.
* יש להקפיד על מילוי כל הפרטים הנדרשים בדו"ח אירוע חריג כולל מעקב ואומדן כאב.

תקשורת
* יש להקפיד על קיום ישיבות צוות מחלקתי כנדרש על פי נוהל.
* יש להקפיד שישיבות צוות רב מקצועי תתקיימנה כנדרש על פי הנוהל.

הזנה והאכלה
* יש להגדיל את טווחי הזמן בין הארוחות השונות במהלך היום.
* יש לדחות את שעת מתן ארוחת צהריים ולהגיע לפערי זמן מאוזנים בין הארוחות.
* יש לערוך אומדן תזונתי לכל מטופל עם ירידה בתאבון ו/או במשקל.

קשר עם המשפחה
* יש לקיים שיחות יזומות עם המשפחות ולתעד את השיחות ברשומה מתאימה.
* בקבלת המטופלים למוסד יש לקיים שיחה לתיאום ציפיות עימו ועם משפחתו ולתעד את תוכן השיחה ברשומות.

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

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

הערות לסיכום:
יש שיפור בטיפוול הסיעודי בחצי שנה אחרונה.
יש להעלות את מודעות הצוות לנושא כאב.
עמוד  11מתוך 31
רח' יפו  ,86ירושלים ת.ד.
טלפון 02-5314803 :פקס 02-5314804 :דוא"לYUDITH.NEHEMIA@LBJR.HEALTH.GOV.IL :

לשכת בריאות מחוז ירושלים

טובי ירושלים בגולדן היל ) ( 237O3
ההגנה  11ירושלים
תאריך הבקרה08.06.2016 :

תאריך28.07.2016 :
סימוכין500039113 :

יש להעלות את מודעות הצוות לנושא שמירת על זכויות החולה במוסד.

עמוד  12מתוך 31
רח' יפו  ,86ירושלים ת.ד.
טלפון 02-5314803 :פקס 02-5314804 :דוא"לYUDITH.NEHEMIA@LBJR.HEALTH.GOV.IL :

לשכת בריאות מחוז ירושלים

טובי ירושלים בגולדן היל ) ( 237O3
ההגנה  11ירושלים
תאריך הבקרה08.06.2016 :
* פיזיותרפיה:

תאריך28.07.2016 :
סימוכין500039113 :

90%

הבקרה בתחום הפיזיותרפיה כללה את הנושאים הבאים:
כללי
כוח אדם
 פרופיל המטופלים במוסד ארגון השרות אבחון פיזיקלי טיפול פרטני טיפול בקבוצהמעקבפיזיקאלי ותיעוד הערכה תקופתית
 טכנולוגיה לישיבה וניידותהדרכה,השתלמות ותקשורת בין צוותית
 תנאים פיזיים ציוד טיפולי -ציוד ואביזרי עזר לניידות

תיאור כללי:
בבית האבות יש מחלקה סיעודית אחת.

כוח אדם:
בבית החולים עובד פיזיותרפיסט בהיקף של  20שעות שבועיות .השרות ניתן בימים
א' ג' וד' אחר הצהריים וביום ב' בבוקר.

החוזקים בעבודת הפיזיותרפיה:
ארגון השרות
* 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.

עמוד  13מתוך 31
רח' יפו  ,86ירושלים ת.ד.
טלפון 02-5314803 :פקס 02-5314804 :דוא"לYUDITH.NEHEMIA@LBJR.HEALTH.GOV.IL :

לשכת בריאות מחוז ירושלים

טובי ירושלים בגולדן היל ) ( 237O3
ההגנה  11ירושלים
תאריך הבקרה08.06.2016 :

תאריך28.07.2016 :
סימוכין500039113 :

טיפול פרטני
* היקף מטופלים פרטני במחלקה הסיעודית אופטימלי.

טיפול בקבוצה
* מתקיים טיפול בקבוצה.

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

טכנולוגיה לישיבה וניידות
* ישנה התאמה בין גובה השולחן לישיבה פונקציונלית של המטופלים.
* הפיזיותרפיסט מעורב בהחלטות על שימוש באמצעי הגבלה.
* הפיזיותרפיסט מעורב בהמלצה /הזמנה של ציוד.
* הפיזיותרפיסט בעל הכשרה בנושא טכנולוגיה לישיבה וניידות.

הדרכה ,השתלמות ותקשורת בין צוותית
* נמצא תיעוד לקיומה של הדרכה מובנית לכל הצוות.
* הדרכת עובד חדש מתועדת ומאושרת בחתימתו על גבי טופס ייעודי.
* הפיזיותרפיסט משתתף בישיבות צוות רב תחומי.
* מתקיים דף הליכה חתום בפועל.
* קיימת תקשורת מתועדת ורציפה בין הפיזיותרפיסט ובין הצוות.

ציוד טיפולי
* נרכשה מיטת בובט ונרכש הליכון אמות הדראולי

תחומים הטעונים תיקון ושיפור:
ארגון השרות
* על מנהל השרות להשלים קורס על בסיסי בגריאטריה.

אבחון פיזיקלי
* יש לבחור תוכנית טיפול הנגזרת ממטרות רלוונטיות ופונקציונליות בהתאם לבדיקה.

מעקב פיזיקאלי ותיעוד הערכה תקופתית
* לבחור תוכנית טיפול הנגזרת ממטרות רלוונטיות ופונקציונליות בהתאם לבדיקה ולצרכים המשתנים של המטופל.
עמוד  14מתוך 31
רח' יפו  ,86ירושלים ת.ד.
טלפון 02-5314803 :פקס 02-5314804 :דוא"לYUDITH.NEHEMIA@LBJR.HEALTH.GOV.IL :

לשכת בריאות מחוז ירושלים

טובי ירושלים בגולדן היל ) ( 237O3
ההגנה  11ירושלים
תאריך הבקרה08.06.2016 :

תאריך28.07.2016 :
סימוכין500039113 :

הדרכה ,השתלמות ותקשורת בין צוותית
* בישיבות צוות יש לדווח דיווח עדכני.

תנאים פיזיים
* חדר הפיזיותרפיה אינו מאוורר.

הערות לסיכום:
הפיזיותרפיסט מכיר היטב את המטופלים .הטיפול הניתן על ידו מקצועי ומסור.

עמוד  15מתוך 31
רח' יפו  ,86ירושלים ת.ד.
טלפון 02-5314803 :פקס 02-5314804 :דוא"לYUDITH.NEHEMIA@LBJR.HEALTH.GOV.IL :

לשכת בריאות מחוז ירושלים

טובי ירושלים בגולדן היל ) ( 237O3
ההגנה  11ירושלים
תאריך הבקרה08.06.2016 :
* ריפוי בעיסוק:

תאריך28.07.2016 :
סימוכין500039113 :

93%

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

תיאור כללי:
הבקרה התקיימה ב 27.6.2016 -בנפרד מהבקרה הכללית ובנוכחות המרפאה בעיסוק של
המוסד.

כוח אדם:
ריפוי בעיסוק  -במוסד מרפאה בעיסוק ,המשמשת מנהלת השירות ,בעלת תואר ראשון
בריפוי בעיסוק 4.5 ,שנות ותק מקצועי ושנה וחצי במוסד .עובדת יומיים בשבוע,
סה"כ  8ש"ש.
תעסוקה  -במוסד  2מדריכות תעסוקה ,שעובדות בחלקי משרה שונים .סה"כ  22ש"ש.

החוזקים בעבודת הריפוי בעיסוק:
הערכה בקבלת מטופל  -קבלת מטופל חדש ע"י מרפא/ה בעיסוק
* ההערכה מתבצעת כנדרש .כוללת אבחון מוטורי וסנסורי ,אבחון קוגניטיבי והערכת .A.D.L
* תחום הריפוי בעיסוק ממוחשב בתוכנת "פרדיגמה" וכל הדיווחים מתבצעים במחשב .גם בתקשורת בין אנשי
הצוות ממוחשבת.

הערכת מעקב בקבלת מטופל
עמוד  16מתוך 31
רח' יפו  ,86ירושלים ת.ד.
טלפון 02-5314803 :פקס 02-5314804 :דוא"לYUDITH.NEHEMIA@LBJR.HEALTH.GOV.IL :

לשכת בריאות מחוז ירושלים

טובי ירושלים בגולדן היל ) ( 237O3
ההגנה  11ירושלים
תאריך הבקרה08.06.2016 :

תאריך28.07.2016 :
סימוכין500039113 :

* מתבצעות הערכות חוזרות לכלל המטופלים כנדרש בנהלים.
* קיים עדכון של מטרות ההתערבות ושל תוכנית ההתערבות המומלצת כנדרש בנהלים.

ישום תכנית הטיפול
* ההתערבות הטיפולית בריפוי בעיסוק כוללת טיפולים ארוכי טווח למספר מטופלים ,התערבויות קצרות מועד,
התאמות סדים ואביזרי עזר ,הנגשת סביבת עבודה ואכילה והתאמת פעילות .ניכרת הפעלה של שיקול דעת
המרפאים בעיסוק בבחירת מיקוד הטיפול.
* המרפאה בעיסוק מקיימת קבוצת מוזיקה ותנועה בשיתוף מדריכת התעסוקה.

הכרת מטופל חדש ע"י מדריכ/ת תעסוקה
* מדריכת התעסוקה מקיימת הליך היכרות עם כל המטופלים .קיים תיעוד כנדרש הכולל פרטים אישיים ,תחומי
עניין והתרשמות כללית.

פעילות בתעסוקה
* פעילות התעסוקה מתקיימת ע"י מדריכות התעסוקה  4בקרים בשבוע ו 4-פעמים בשבוע גם בשעות אחה"צ.
הפעילות כוללת הפעלה פרטנית וקבוצתית כמו תפילה ,תנועה ,גרוי חושים ,קבוצת נושא ,מוזיקה ,אפיה ,טיפוח
החן ועוד .קיים דיווח כנדרש.
* בימי שלישי ושישי בבוקר וביום א' אחה"צ מתקיימת הפעלה במוזיקה ע"י מפעיל חיצוני .פעם בשבועיים מתקיימת
הפעלה באמצעות בע"ח ע"י מפעיל חיצוני.
* מספר סטודנטים מגיעים להתנדב עם המטופלים ומשתתפים בפעילות התעסוקה.

תנאים פיזיים וסביבה
* במקומות ההפעלה קיימים לוחות התמצאות ,לוחות פעילות ,שעון ,וקישוט סביבתי ואקטואלי הכולל תצוגה של
עבודות המטופלים.
* קיימות עגלות לניוד ציוד התעסוקה למקומות ההפעלה.
* קיים לוח התמצאות רב תרבותי.
* חדר הריפוי בעיסוק ממוקם במקלט ביחד עם שירות הפיזיותרפיה .בחדר גם פינת סנוזלן ,המופרדת באמצעות
וילון.
* התעסוקה מתקיימת בחדר האוכל שהינו מואר ,מרווח ,מאובזר ומתאים לצורך הפעלה .לעיתים מתקיימת
הפעילות במרפסת מקורה ,כאשר מזג האוויר מאפשר זאת.

ציוד ואביזרים
* קיים ציוד מגוון לטיפול ברפוי בעיסוק.
* קיימים משחקים ואמצעי הפעלה שנבנו על ידי הצוות ומותאמים לצורכי האוכלוסייה.
עמוד  17מתוך 31
רח' יפו  ,86ירושלים ת.ד.
טלפון 02-5314803 :פקס 02-5314804 :דוא"לYUDITH.NEHEMIA@LBJR.HEALTH.GOV.IL :

לשכת בריאות מחוז ירושלים

טובי ירושלים בגולדן היל ) ( 237O3
ההגנה  11ירושלים
תאריך הבקרה08.06.2016 :

תאריך28.07.2016 :
סימוכין500039113 :

* קיים ציוד נלווה הכולל טלוויזיה במסך רחב ,מערכת שמע ו .DVD
* קיימות ערכות נושאים מגוונות עשירות ומתחדשות.

הדרכה ותקשורת
* מנהל/ת שירות הריפוי בעיסוק והתעסוקה מקיימת ישיבות צוות עם מדריכות התעסוקה לפחות אחת לחודש
כנדרש בנהלים .קיים דיווח כנדרש.
* המרפא/ה בעיסוק משתתפ/ת באופן קבוע בישיבות הצוות הרב מקצועי .עדות לכך קיימת ברישומים.
* שירות הריפוי בעיסוק שותף לתוכנית ההדרכה התוך מוסדית .במאי  2016העבירה המרפאה בעיסוק חת"ש
בנושא אכילה והאכלה.
* המרפא/ה בעיסוק מדריכ/ה ומנחה סטודנטים לריפוי בעיסוק מהאוניברסיטאות השונות.

העשרה ונהלים
* המרפאה בעיסוק סיימה  3חטיבות בקורס העל-בסיסי בגריאטריה .יצאה למספר ימי עיון במהלך השנה האחרונה
ומשתתפת בפורום המרפאות בעיסוק ברשת בתי האבות "קוממיות לארצנו".
* אחת ממדריכות התעסוקה בוגרת הקורס הבסיסי למדריכות תעסוקה בגריאטריה .יצאה במהלך השנה למספר
השתלמויות וימי עיון בתחום.
* במחלקה מתנהלים מספר פרוייקטים ע"י המרפאה בעיסוק ,כמו פרויקט "מוזיקה וזיכרון" בשיתוף עמותת
"עמדא" ,פרויקט אכילה והאכלה בשיתוף פיזיו ,תזונה וסיעוד ,פרויקט שילוב בקהילה עם ילדי בי"ס ,פרויקט "קהילה
צומחת" .קיים תיעוד הפרויקטים.

תחומים הטעונים תיקון ושיפור:
הערכה בקבלת מטופל  -קבלת מטופל חדש ע"י מרפא/ה בעיסוק
* יש להקפיד שתוכניות הטיפול ,לכל המטופלים ,ייכתבו בצורה שתתייחס לצרכיו וליכולותיו הייחודיים של כל מטופל
ומטרות הטיפול יהיו מדידות.

ישום תכנית הטיפול
* יש להקפיד לדווח על כל התערבות טיפולית בריפוי בעיסוק ,כולל טיפול קבוצתי ,בתדירות הנדרשת עפ"י הנהלים.

פעילות בתעסוקה
* קיים דיווח על קבוצות נושא ,אך בחלקו אינו תואם את הנדרש בנהלים.

תנאים פיזיים וסביבה
עמוד  18מתוך 31
רח' יפו  ,86ירושלים ת.ד.
טלפון 02-5314803 :פקס 02-5314804 :דוא"לYUDITH.NEHEMIA@LBJR.HEALTH.GOV.IL :

לשכת בריאות מחוז ירושלים

טובי ירושלים בגולדן היל ) ( 237O3
ההגנה  11ירושלים
תאריך הבקרה08.06.2016 :

תאריך28.07.2016 :
סימוכין500039113 :

* בחלק מחדרי המטופלים עדיין לא קיימת תחושה ביתית ונמצא מיעט חפצים אישיים.

הדרכה ותקשורת
* מתקיימת הדרכה פרטנית של המרפאה בעיסוק למדריכות התעסוקה ,אולם התיעוד דל.

עמוד  19מתוך 31
רח' יפו  ,86ירושלים ת.ד.
טלפון 02-5314803 :פקס 02-5314804 :דוא"לYUDITH.NEHEMIA@LBJR.HEALTH.GOV.IL :

לשכת בריאות מחוז ירושלים

טובי ירושלים בגולדן היל ) ( 237O3
ההגנה  11ירושלים
תאריך הבקרה08.06.2016 :
* עבודה סוציאלית:

תאריך28.07.2016 :
סימוכין500039113 :

80%

הבקרה בתחום העבודה סוציאלית כללה את הנושאים הבאים:
כללי
כוח אדם
 קבלת מטופל והסתגלותפעילותמקצועית של העובד הסוציאלי
 שביעות רצון המטופל תצפית חדרים ושטחים ציבורייםפעילותהעו"ס בתחום הקבוצתי והקהילתי
העו"ס בנושא "חוק זכויות החולה"
פעילות
העו"ס בתחום זקנים נפגעי התעמרות
פעילות
 טיפול בניצולי שואה טיפול תומך במטופל ובמשפחה עבודת הצוות הרב מקצועיתנאים לעבודת העובד/ת הסוציאלי/ת
הבטחת
 ניהול מידע ומעקב  -רשומת מטופלניהולמידע ומעקב  -תיק אפוטרופסות
ניהולמידע ומעקב  -תיק ריכוז מתנדבים
 שביעות רצון משפחות -שיתוף המשפחה בהחלטות

תיאור כללי:
בי"ח הגריאטרי " טובי ירושלים בגולדין היל" ,נפתח לפני כשנה .במקום מחלקה
סיעודית אחת.
המחלקה מסודרת ומותאמת לצרכי המטופלים.

כוח אדם:
ישנה עו"ס אחת העובדת בהקף משרה של  14ש"ש ,בפריסת ימים ב-ג-ה בשעות הבוקר
ואחר הצהריים.
העו"ס בעלת וותק מועט הן בתחום העבודה הסוציאלית והן בתחום הגריאטריה.

החוזקים בעבודת העבודה סוציאלית:
עמוד  20מתוך 31
רח' יפו  ,86ירושלים ת.ד.
טלפון 02-5314803 :פקס 02-5314804 :דוא"לYUDITH.NEHEMIA@LBJR.HEALTH.GOV.IL :

לשכת בריאות מחוז ירושלים

טובי ירושלים בגולדן היל ) ( 237O3
ההגנה  11ירושלים
תאריך הבקרה08.06.2016 :

תאריך28.07.2016 :
סימוכין500039113 :

פעילות מקצועית של העובד הסוציאלי
* יש להמשיך בשיתוף הפעולה בין הצוותים בעת קבלת מטופל חדש למחלקה.

תצפית חדרים ושטחים ציבוריים
* ביום הבקרה נצפו אמצעים לשמירה על פרטיות המטופל בעת הטיפול האישי.
* האכלת המטופלים מתבצעת בצורה סבלנית ומכבדת.

פעילות העו"ס בתחום הקבוצתי והקהילתי
* נמשכת פעילות התנדבותית מגוונת עם גורמי קהילה שונים.

פעילות העו"ס בנושא "חוק זכויות החולה"
* הטיפול במינויי האפוטרופסות מנוהל ומתועד כנדרש בנוהל.
* הטיפול בנושא התלונות מרוכז ע"י העו"ס ,ומתועד במקצועיות.
* הטיפול בגימלת דמי הכיס מתועד ברשומות המטופל.

עבודת הצוות הרב מקצועי
* ישיבות הצוות הרב מקצועי מתקיימות כנדרש בנוהל

הבטחת תנאים לעבודת העובד/ת הסוציאלי/ת
* יש להמשיך בהדרכה מקצועית קבועה.

ניהול מידע ומעקב  -רשומת מטופל
* ביצוע הקבלה הסוציאלית מותאם לנהלי האגף לגריאטריה .הקבלה ממצה את הפרטים הרלוונטים אודות
המטופל.

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

שביעות רצון משפחות
* בשיחה עם בת משפחה ,הביעה שביעות רצון באופן כללי מהטיפול הניתן במחלקה.

תחומים הטעונים תיקון ושיפור:
פעילות מקצועית של העובד הסוציאלי
* יש להבנות דרכי עבודה משותפים בין כל בעלי התפקיד הרלוונטים בעת קביעת מיקומו של מטופל הן בחדרו והן
עמוד  21מתוך 31
רח' יפו  ,86ירושלים ת.ד.
טלפון 02-5314803 :פקס 02-5314804 :דוא"לYUDITH.NEHEMIA@LBJR.HEALTH.GOV.IL :

לשכת בריאות מחוז ירושלים

טובי ירושלים בגולדן היל ) ( 237O3
ההגנה  11ירושלים
תאריך הבקרה08.06.2016 :

תאריך28.07.2016 :
סימוכין500039113 :

סביב שולחן האוכל.

שביעות רצון המטופל
* בשיחה עם מטופלת ,הביעה אי שביעות רצון מנושאים שונים הנוגעים לשהותה במחלקה .מומלץ לקיים שיחות
עם המטופלת ולקיים חשיבה בצוות רב מקצועי ,על מנת למצוא פתרונות מתאימים לסוגיות המטופלת.

תצפית חדרים ושטחים ציבוריים
* יש לקיים חשיבה רב מקצועית על מנת לשוות לחדרי המטופלים אווירה נעימה ובייתית.

פעילות העו"ס בתחום הקבוצתי והקהילתי
* יש למסד פעילות קבוצתית הן למטופלים והן למשפחות ,באופן מתוכנן רציף ומתועד.

פעילות העו"ס בנושא "חוק זכויות החולה"
* יש לקדם את נושא ההדרכות וההטמעות בנושא זכויות מטופלים בקרב הצוות הרב מקצועי.
* מומלץ להבנות דרכי עבודה מובנים ליידוע מטופלים ובני משפחותיהם לזכויותיהם הקיימות במסגרת האשפוז
המוסדי.

פעילות העו"ס בתחום זקנים נפגעי התעמרות
* יש לקדם את פעילותיה של הוועדה המוסדית למניעת התעמרות הן בהיבט של דיונים בעת אירועים פרטניים והן
בהיבט של בניית תוכנית הדרכה והטמעה בנושא.

טיפול בניצולי שואה
* יש להבנות דרכי עבודה למיצוי זכויות המטופל מחד ,והדרכת הצוות מאידך.

עבודת הצוות הרב מקצועי
* יש להמשיך ולהבנות תהליך מסודר של העברת מידע אודות אירועים חריגים ונושאים אחרים הקורים במחלקה.
* דיווח העו"ס בישיבות הצוות אינו משקף דיו את כל תחומי התערבות העו"ס.
* על העו"ס להיות שותפה בישיבות השונות המתקיימות במחלקה ,ולתעד בהתאם לנהלי האגף לגריאטריה.

ניהול מידע ומעקב  -תיק ריכוז מתנדבים
* יש להקפיד על תיעוד עבודת המתנדבים בהתאם לנהלים.

הערות לסיכום:
יש להמשיך ולבנות דרכי עבודה משותפים עם מנהל הסיעוד.
יש להמשיך בהדרכה מובנת וקבועה ,ולעודד את העו"ס ליציאה לימי עיון
עמוד  22מתוך 31
רח' יפו  ,86ירושלים ת.ד.
טלפון 02-5314803 :פקס 02-5314804 :דוא"לYUDITH.NEHEMIA@LBJR.HEALTH.GOV.IL :

לשכת בריאות מחוז ירושלים

טובי ירושלים בגולדן היל ) ( 237O3
ההגנה  11ירושלים
תאריך הבקרה08.06.2016 :

תאריך28.07.2016 :
סימוכין500039113 :

והשתלמויות בתחום הגריאטריה.

עמוד  23מתוך 31
רח' יפו  ,86ירושלים ת.ד.
טלפון 02-5314803 :פקס 02-5314804 :דוא"לYUDITH.NEHEMIA@LBJR.HEALTH.GOV.IL :

לשכת בריאות מחוז ירושלים

טובי ירושלים בגולדן היל ) ( 237O3
ההגנה  11ירושלים
תאריך הבקרה08.06.2016 :
* בריאות הסביבה:

תאריך28.07.2016 :
סימוכין500039113 :

92%

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:
מצב פיזי של המחלקה משביע רצון.

החוזקים בעבודת הבריאות הסביבה:
מערכות אספקת מים קרים וחמים  -אספקת מיי שתיה
* תקינות וחיטוי מאגר מים  :תקין ,נקי מחוטא ומדווח

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 ומטופלים לפי ההנחיות

מערכות סילוק שפכים
עמוד  24מתוך 31
רח' יפו  ,86ירושלים ת.ד.
טלפון 02-5314803 :פקס 02-5314804 :דוא"לYUDITH.NEHEMIA@LBJR.HEALTH.GOV.IL :

לשכת בריאות מחוז ירושלים

טובי ירושלים בגולדן היל ) ( 237O3
ההגנה  11ירושלים
תאריך הבקרה08.06.2016 :

תאריך28.07.2016 :
סימוכין500039113 :

* מתקני טיפול שפכים ,כולל מפרידי שומן פעילים והשומן מפונה לאתר מאושר ונמנעת הזרמת מזהמים למערכת
סילוק שפכים  :יש מפרידים ופינוי תקין

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

תחומים הטעונים תיקון ושיפור:
מערכות אספקת מים קרים וחמים  -מים חמים ומקלחות
* טמפרטורת מים במערכת אספקת מים חמים )עד הברזים( .נדרש  60 - 55מעלות צלסיוס .יעילות סחרור מים
חמים  :לא תקין
* טמפרטורת מים בברזים מתאימה לבטיחות המשתמשים  :לא תקין

מערכות אספקת מים קרים וחמים  -מניעת מחלת הלגיונרים )ליגיונלה(
* כל ההנחיות למניעת מחלת הליגיונלה מתבצעות ,כולל מילוי טפסי תחזוקה  :ביצוע חלקי גבוה

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

הדברה
* ביצוע מתועד של הדברה בהיתר מתוקף ובתדירות דרושה  :ביצוע והתאמה חלקיים

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

אספקת מזון למחלקות וחלוקתו  -קבלת המזון במחלקה
* אחראי קבלת מזון במחלקה קיים ,מבקר את איכות המזון והטמפרטורה בקבלה ומתעד  :תקין בחלקו
* אמצעי הגעת מזון ,אחסונו במחלקה ופינוי העגלה/טרמופורטר  :הובלה ואחסון תקין בחלקו

מטבחון עזר  -מטבח חלוקה
* מצב פיזי וטמפרטורה של מקררים ואחסון מזון  :תקין ומתאים חלקית

חדר אוכל מטופלים וחלוקת מזון
* מצב אסטטיקה ,צפיפות ותקינות חדר האוכל וציודו  :תקין ואסטטי חלקית
עמוד  25מתוך 31
רח' יפו  ,86ירושלים ת.ד.
טלפון 02-5314803 :פקס 02-5314804 :דוא"לYUDITH.NEHEMIA@LBJR.HEALTH.GOV.IL :

לשכת בריאות מחוז ירושלים

טובי ירושלים בגולדן היל ) ( 237O3
ההגנה  11ירושלים
תאריך הבקרה08.06.2016 :

תאריך28.07.2016 :
סימוכין500039113 :

הערות לסיכום:
 .1יש לבצע דיגום מים ללגיונלה פעם ברבעון.
 .2יש להגיש למשרדנו יומן הדברה.
 .3יש לאחסן את תוספי המזון במקום נפרד ומאוורור.
 .4יש לנהל רישום טמפרטורות מזון של כל הארוחות  -בוקר .צהריים וערב ,כל
יום ,גם של מזון קר כגון סלטים.

עמוד  26מתוך 31
רח' יפו  ,86ירושלים ת.ד.
טלפון 02-5314803 :פקס 02-5314804 :דוא"לYUDITH.NEHEMIA@LBJR.HEALTH.GOV.IL :

לשכת בריאות מחוז ירושלים

טובי ירושלים בגולדן היל ) ( 237O3
ההגנה  11ירושלים
תאריך הבקרה08.06.2016 :
* רוקחות:

תאריך28.07.2016 :
סימוכין500039113 :

99%

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
-

תיאור כללי:
אין חדר ייעודי לאחסון תרופות.
על כן,רכישת תרופות תעשה מבתי מרקחת בלבד ולא ניתן לרכוש תרופות מבתי מסחר
לתרופות.

כוח אדם:
מועסקת רוקחת בתקן ייעוץ.
לרוקחת יש אישור רוקח ייעוץ בתוקף.
תקינת הרוקח למוסד הינה  2.84שעות שבועיות.

החוזקים בעבודת הרוקחות:
שירות רוקחות מוסדיים  -אחסון וסידור תרופות ותוקפן
* נעשה סידור מחדש מוצלח של התרופות לפי שם מטופל באופן מסודר עם נעילה.

שירותי רוקחות מוסדיים  -תיקון ליקויים
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לשכת בריאות מחוז ירושלים

טובי ירושלים בגולדן היל ) ( 237O3
ההגנה  11ירושלים
תאריך הבקרה08.06.2016 :

תאריך28.07.2016 :
סימוכין500039113 :

* הערות מבקרות קודמות טופלו וישנה הקפדה על הנהלים והדרישות.

תחומים הטעונים תיקון ושיפור:
בקרת סמים מסוכנים במחלקה  -בי"ח שאין בו בית מרקחת
* העתק המרשם נשמר יחד עם פנקס טופסי רישום הסמים ועליו רשומים .1 :תאריך קבלת הסם  .2מס' הדף
בפנקס בו נרשמה קבלתו  -תקנה )9ב()11,ב(  :לא

הערות לסיכום:
 .1יש להקפיד על שעות העסקה לפי דרישות התקינה לרוקחת במוסד.
 .2יש להקפיד לציין את הסימונים הנדרשים ישירות על האריזות הפנימיות של
התכשירים.
 .3יש להכין רשימה מעודכנת של תרופות שאין לחצות או לכתוש.
 .4יש להתייחס ביומני ההתערבות למתן תרופות בהזנה אנטראלית.
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נספח ג'
תקן מול מצבה  -כוח אדם מקצועי  -רפואה סיעוד ומקצועות הבריאות
ל 33 -מיטות ברישוי ול 37-מיטות בפועל

רופא/ה
אח/ות
אח/ות מעשי/ת
אח/ות מוסמכ/ת
כח עזר
עובד/ת סוציאלי/ת
פיזיותרפיסט/ית
מרפא/ה בעיסוק
מדריכ/ת תעסוקה
דיאטנ/ית
קלינאי/ת תקשורת
1
3
9
10

3

1
1
10

תקן כוח אדם
נדרש מינימלי
ברוטו

כוח אדם בפועל
ברוטו

פער

פער באחוזים

0.46
5.43
0.00
5.43
10.82
0.33
0.46
7.20
0.50
7.20
3.67

0.53
5.41
1.54
3.86
12.83
0.39
0.55
8.80
0.60
8.00
4.40

0.07
-0.01

15.66
-0.30

-1.56
2.01
0.06
0.09
1.60
0.10
0.80
0.73

-28.79
18.64
18.46
20.02
22.22
21.00
11.11
19.89

חישוב התקן הוא בשעות שבועיות ולא באחוזי משרה .למקצועות,מרפא/ה בעיסוק,דיאטנ/ית,קלינאי/ת תקשורת.
אחיות = מעשיות  +מוסמכות.
רוקחות  -מתקיימת דרישה ליעוץ לפחות פעמיים בחודש.
שעות יעוץ ותקינה לחודש.
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נספח ג'
תקן מול מצבה  -כוח אדם מנהלי ומשקי
ל 33 -מיטות ברישוי ול 37-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

0.30

0.50

0.19

64.69

0.30
0.23
0.23
0.30
0.92
1.50
0.15
0.08
0.30

0.70
0.30
0.30
0.45
1.18
1.50
0.20
0.10
0.38

0.39
0.07
0.07
0.14
0.26
0.00
0.04
0.01
0.07

130.56
30.43
30.43
48.22
28.26
0.00
27.87
20.77
25.16
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נספח ד '
רמת איכות הטיפול
 0.00:מתאריך 18.05.2015:
ניקוד אחרון לפי בקרה אחרונה
50.00
ניקוד מותאם אחרון לפי בקרה אחרונה :
שיוך לפרוגרמה חדשה על פי הצהרת המוסד :
זמן הרישוי טרם הבקרה הנוכחית  24:חודשים תאריך סיום הרשיון 01.07.2018 :
התאמת המחלקה לתשושי נפש לתנאי המכרז:כן
תאריך הבקרה 08.06.2016 :
התאמת המחלקה לתשושי נפש לתנאי המכרז לפי הבקרה הנוכחית  :לא רלוונטי

ניקוד

אמות מידה לרמת איכות הטיפול
סכום ציוני הבקרה

22.00

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

0.00

הדרכה מרוכזת ב 2-תחומים לפחות

0.00

עיבוד נתונים בתחום  1לפחות

0.00

מנהל רפואי שהינו גריאטר

4.00

יש אישור למתן IV

0.00

רישום ע"פ נוהל IV

0.00

רישום ע"פ נוהל  + IVנוכחות אחות מוסמכת בכל משמרת

0.00

רשומה רפואית ממוחשבת לכל המקצועות

2.00

תקשורת רפואית ממוחשבת לכל המקצועות

2.00

סה"כ )ללא משך רישוי(

41.00
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