גירסה 00001:
תאריך ראשון הפצה לאינטרנט10.09.2015 :
תאריך אחרון הפצה לאינטרנט10.09.2015 :

דו"ח בקרה מיום 05.08.2015
במוסד :יקירי ירושלים
בישוב :ירושלים ,מחוז ירושלים

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

לשכת בריאות מחוז ירושלים

תאריך08.09.2015 :

לכבוד
ד"ר שמש עובדיה
מנהל/ת רפואי/ת
יקירי ירושלים )קוד מוסד (237O6
21
רבקה
ירושלים 9999999

סימוכין500038741 :

ד"ר נכבד/ה,
הנדון :סיכום הבקרה ב"יקירי ירושלים" מיום 05.08.2015
מצ"ב דו"ח הבקרה שנערכה במוסדכם ,ביום .05.08.2015
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.
רישוי מוסד הקודם היה לשישה חודשים.
הבקרה בתחום הפיזיותראפיה התקיימה בתאריך .10.08.2015
בברכה,

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 חן זמיר שטיין ,רופאה מחוזית ,לשכת בריאות ירושלים מחוז ירושלים.
ד"ר רפי אלישע ,מ"מ גריאטרית מחוזית ,לשכת בריאות ירושלים מחוז 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 ירושלים

דו"ח הבקרה
תאריך08.09.2015 :
יקירי ירושלים ) ( 237O6
רבקה  21ירושלים
תאריך הבקרה05.08.2015 :

סימוכין500038741 :

.1

בתאריך  05.08.2015נערכה 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 שמש עובדיה מ.ר.13283.

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.

* תזונה

-

גברת זהורית שייחי ,מרכזת תחום בקרה.

* פיזיותרפיה

-

גברת קפלון ענת ,מרכזת תחום בקרה.

* ריפוי בעיסוק

-

גברת קלברמן חגית ,מרכזת תחום בקרה.

* עבודה סוציאלית

-

גברת רונית ארנפרוינד ,מפקחת בקרות.

* בריאות הסביבה

-

גברת קוגן אלינה ,מפקחת בריאות הסביבה.

* רוקחות

-

גברת ענת סופר ,מרכז/ת תחום בקרה.

כללי:
"יקירי ירושלים" הינו מוסד חדש ,ממוקם בשכונת תלפיות בירושלים .בשלב זה
וביום הבקרה למוסד רישיון משרד הבריאות לשתי מחלקות .מחלקה סיעודית נפתחה
במרץ  2015ומחלקת תשושי נפש נפתחה ביולי .2015
בחודש הקרוב מתוכננת פתיחת מחלקה לתשושי נפש ב'.
המבנה שבעבר שימש כמשרדים עבר שיפוץ והותאם לפרוגרמה החדשה.
לבי"ח רישיון ל 96 -מיטות מהן:
סה"כ מיטות במח' סיעודיות72 :
סה"כ מיטות במח' תשושי נפש24 :
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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
0
36
14
24
49
96

מס'
סיעודיים
34
0
5
39

מס'
תשושי
נפש

מס'
סיעודי
מורכב

בבי"ח
מס'
מס'
שיקומים תשושים כללי
1

9
9

0

0

*מחלקה בשיפוצים
סה"כ שהו במחלקות  49מאושפזים בפועל.
להלן תמהיל המאושפזים לפי הגורמים המממנים הבאים:
 39מטופלים במימון משרד הבריאות.
 10מטופלים במימון פרטי.
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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.11.08.2016 :

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

)(5
כ.טוב מאוד
87-93

רפואה

)(4
טוב
80-86
X

X

סיעוד
X

תזונה

X

פיזיותרפיה

X

ריפוי בעיסוק
עבודה סוציאלית
בריאות הסביבה
רוקחות

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

X
X
X
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)(1
נכשל
0-65
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נספח ב'  -ממצאי הבקרה והנחיות לתיקון
הערה כללית :בכל מקום שבו מפורט תיאור תפקיד בלשון זכר ,הכוונה גם ללשון נקבה ולהיפך.

* רפואה86% :
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
* למוסד ישנה קלינאית תקשורת
* ישנם יועצים חיצונים
* המנהל הרפואי מומחה ברופאה פנימית.
* רופא הבית מנוסה בתחום ,מכיר היטב את המטופלים ואת בעיותהם.

עבודת המנהל הרפואי
* קבלת מטופלים בהתאמה לסיווג מחלקות סעודיות/לתשושי נפש  :מלא ,הרופא משתתף
* קיום והפעלת תוכנית הדרכה מוסדית בתחומי הגריאטריה וגרונטולוגיה .השתתפות בהדרכה מחוץ למוסד ובתוכו
 :קיימת ומופעלת באופן מלא
* היערכות מוסדית להתמודדות עם זיהומים  :קיום נוהל פנימי
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קשר עם משפחות
* זמינות הרופא למשפחות תכנון ותיעוד השיחות בקבלה ,אחת לתקופה ובמצבי משבר  :מלא

מעקב רפואי שוטף
* רישום אבחנות ,כולל תסמונות גריאטריות ועדכונן מעת לעת  :תקין

תחומים הטעונים תיקון ושיפור:
כללי
* יש לעדכן ספורת רפואית רלוונטית.
* ישנה התייחסות חלקית להערות קודמות.
* המנהל הרפואי ללא התמחות בגריאטריה.
* רופא הבית אינו מומחה בגריאטריה.

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

רופא בית
* הכרה ויישום נהלי רפואה ונהלי רוחב של האגף לגריאטריה  :חלקי

הוראות רפואיות והוראות למתן תרופות
* הוראות מתן תרופות אנטי פסיכוטיות  -רישום ,דיון ונימוק  :חלקי

פעילות צוות רב מקצועי במחלקה
* נימוק ודיון בצוות רב מקצועי על שימוש באמצעים מגבילים או אמצעים לייצוב ותמיכת המטופל כשגרת טיפול :
חלקי

עמוד  8מתוך 33
רח' יפו  ,86ירושלים ת.ד.
טלפון 02-5314803 :פקס 02-5314804 :דוא"לYUDITH.NEHEMIA@LBJR.HEALTH.GOV.IL :

לשכת בריאות מחוז ירושלים

יקירי ירושלים ) ( 237O6
רבקה  21ירושלים
תאריך הבקרה05.08.2015 :
* טיפול סיעודי:

תאריך08.09.2015 :
סימוכין500038741 :

75%

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

תיאור כללי:
במוסד שתי מחלקות ברישיון משרד הבריאות ,סיעודית ותשושי נפש ,מחלקה שלישית
אמורה להיפתח בחודש הקרוב ומתוכננת בשלב זה להשכר כמחלקה סיעודית של מוסד
אחר לתקופת שיפוצים.
מחלקה סיעודית נפתחה בחודש מרץ ,רב המטופלים העברו ממחלקה סיעודית ב'
"ויזרה יצחק" ,מוסד שנסגר.
מחלקה תשושי נפש קיבלה רישוי ממשרד הבריאות לפני שבועיים והמטופלים
הראשונים קיבלו ממוסד "הוד ירושלים" שנסגר לשיפוץ ,כיהיום נמצאים  15מ
טופלים שבתוחם  5סיעודיים ו 10תשושי נפש.
בסיור בכל המחלקות נמצא כי רמת התחזוקה והניקיון טובים מאוד .המחלקות
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אסטטיות ,מאורגנות ומסודרות.
כל המטופלים נמצאים מחוץ למיטות ומשתתפים בפעולויות יום מותאמות ליכולתם
הפיזית והמנטאלית.
מטופלים נצפו לבושים בביגוד אישי ,נקי ,מסודר ותואם לעונה וטמפרטורה במוסד.
בסיור בחדרי המטופלים ניכר כי נמצאים חפצים אישיים בכמות מעט ,בארונות
נמצאו פרטי לבוש מסודרים ומסומנים כנדרש .
במחלקה לתשושי נפש נמצא שילוטים לייד החדרים שעוזר למטופלים באוריאנטציה
סביבתית.
בקרה הנוכחית התבצעה ובדקה תחום סיעודי במחלקה סיעודית.

כוח אדם:
בחודשים הראשונים מאז פתיחת המוסד והמחלקה סיעודית היתה תחלופה בצוות
הסיעודי של אחיות ומטפלים.
אחות אחראית מחלקה הסיעודית הינה אחות מוסמכת עם ניסיון וותק רב בתחום
גריאטריה ,התחילה לעבד לפני שבוע והיום נמצאת בתהליך הכירות עם המקום,
הצוות ,המטופלים ומשפחותהם.
במחלקה לתשושי נפש צוות סיעודי הובנה מחדש לפני כשבועיים מאז פתיחת המחלקה
וכולם נמצאים בשלבי הכרויות של המטופלים החדשים ,כמו כן עסוקים בבניית
נהלים מחלקתיים.
במחלקת תשושי נפש חסרים תקני אחיות ומטפלים.

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

תרופות
* קיימת עגלת טיפול חדשה וחודדו תהליכי העבודה בנושא חלוקת תרופות ,תיעוד ודווח סיעודיים ,וכן מעקב אחרי
ציוד תרופות שבעגלת ההחייאה.

תקשורת
* קיימים שיתופי פעולה ותקשורת פתוחה בין הצוות הסיעודי לצוות הרב מקצועי .התיקשורת מתועדת באופן
ממוחשב.
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מניעת זיהומים
* בכל החדרים במחלקה הסיעודית נמצא תכשיר אלכוהולי לחיטוי ידיים לשימוש הצוות .במחלקה לתשושי נפש בה
מיעוט התכשירים קשור למאפייני המטופלים ,תכשירי חיטוי ידיים נמצאים על עגלות הטיפולים של צוות האחיות
והמטפלים

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

תחומים הטעונים תיקון ושיפור:
כוח אדם
* תקינת האחיות אינה עומדת בדרישות התקן.
* תקינת המטפלים אינה עומדת בדרישות התקן.

אומדן סיעודי ורישום אנמנזה
* בקבלת המטופלים למוסד יש לקיים שיחה לתיאום ציפיות עימו ועם משפחתו ולתעד את תוכן השיחה ברשומות.

תכנית טיפול בקבלה לאשפוז
* בתוכנית טיפול ,יש להתייחס לבעיות ייחודיות של מטופל.
* בתוכנית הטיפול יש להתייחס להיבטים הקשורים לבעיות התנהגות ותקשורת בחולים הרלוונטים

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

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

הזנה והאכלה
* יש לערוך אומדן תזונתי לכל מטופל עם ירידה בתאבון ו/או במשקל.
* כאשר יש תנודות בערכי המשקלים יש לבצע שקילה חוזרת ולתעד כנדרש.
* בבדיקת שקילות חודשי נמצאו מספר מטופלים עם ירידה במשקל של  5-7ק"ג במשך שנה ,ללא תיעוד על
התערבות טיפולית.

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

שמירת שלמות העור
* יש להקפיד על תיעוד מעקב פצעי לחץ בתדירות הנדרשת ע"פ נוהל.
* בבדיקת מספר תיקים נמצא מעקב פצעי לחץ בתדירות של יותר מ 7-ימים.
* יש לבצע אומדן כף רגל סוכרתי על ידי אחות מוסמכת ,לפי נהלי משרד הבריאות.

תנועתיות ותנוחה
* ביום הבקרה נצפו מספר גבוה של מטופלים המרותקים באמצעות הגבלה פיזית  -יש לנהל דיון חוזר עם אנשי
צוות רלוונטיים ,להציג חלופות לפתרון ולתעד את התהליך.
* יש להדריך את הצוות ולהגביר את המודעות לנושא ההושבה הנכונה של המטופלים.

קשר עם המשפחה
* יש להקפיד על מילוי כל הפרטים הנדרשים בדו"ח אירוע חריג כולל שעת הודעה לרופא ולמשפחה.
* יש לקיים שיחות יזומות עם המשפחות ולתעד את השיחות ברשומה מתאימה.

עדכון מקצועי
* תוכניות החת"ש צריכות לתת מענה לצורכי ההכשרה הייחודיים של הצוותים תוך דגש על סוגיות בתחום
גריאטריה.
* יש לרענן את הנהלים הפנימיים ,להתאימם לנהלים החדשים המפורסמים ע"י אגף גריאטריה ולהטמיעם בקרב
הצוותים השונים.

הדרכה והערכת הצוות
* יש להדריך את הצוות ולהגביר את המודעות לנושא ההושבה הנכונה של המטופלים.
* יש לקיים אוריינטציה לעובד חדש לפי תכנית מובנת ,להחתים את המודרך על התוכנית.
* יש להעריך עובד על פי כלי מובנה בתדירות של לפחות פעם בשנה ,להחתימו על ההערכה ולאפשר לו תגובה
בכתב.

טיפול בכאב
* יש לאמוד ולתעד את השפעת הטיפול התרופתי לאחר מתן טיפול נוגד כאב ,באותו כלי מדידה בו בוצעה הערכה
ראשונית.
* יש לערוך אומדן כאב בתדירות המותאמת למצבם של מטופלים הסובלים מכאב.

הערות לסיכום:
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איכות הטיפול סיעודי טעונה שיפור.
יש להשלים את הפערים בחסרים של תקני מטפלים.
ביצוע אומדנים שוונים ותוכניות טיפול ,אלו תחומי עבודה שבסמכות אחיות
מוסמכות בלבד.
מומלץ לאח אחראי מחלקה וצוות אחיות מחלקה תשושי נפש לצאת להכשרה בתחום.
יש להעלות את מודעות הצוות לנושא כאב.
יש לאפשר השתתפות אנשי צוות בימי עיון והשתלמויות מקצועיות בגריאטריה ,גם
מחוץ למוסד.
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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:
במוסד שתי מחלקות ,בכל מחלקה מטבח קצה עם אחראית מטבח בכל מטבחון.

כוח אדם:
הדיאטנית הינה חלק מהצוות הרב מקצועי שעבד במוסד הישן .עובדת יומיים בשבוע
בשתי המחלקות ,סה"כ  16ש"ש.

החוזקים בעבודת התזונה:
איכות ובטיחות המזון
* נבנה תפריט מסודר ומגוון עבור כל מחלקה ולכל הארוחות.
* נרכש מעבד מזון מתאים למחלקה הסיעודית.

גודלי מנה/גיוון
* הדיאטנית יחד עם צוות המטבח השקיעו בתכנון ,טחינה והגשה של מנות בלנדר בכל הארוחות :בלנדר ביצה,
בלנדר צהריים ומנה חמה בארוחת הערב ,כמו כן נרכשו צלחות מחולקות לצהריים.

תחומים הטעונים תיקון ושיפור:
בדיקת התפריט השבועי  -רישום מול יישום
* מרקם רגיל :יש לרשום מדי יום את סוג העוגה/עוגיות שניתנות בארוחת ארבע ולהקפיד על גיוונם.
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* מרקם רגיל :יש לתת מדי ערב ממרח ולרשום בתפריט את הממרח הניתן ) 7סוגים בשבוע( -ראה נוהל תזונה
.500-8
* יש לציין בתפריט את המוגש בארוחת ארבע ,כמו כן להתייחס לשינוי בנוהל בארוחה זו.

גודלי מנה/גיוון
* בבדיקת תעודות משלוח של תנובה ,נראה כי יש חוסר במנה של מעדן/לבן/שמנת.

רשומות מחלקתיות
* מומלץ לבנות נהלי עבודה פנימיים לדיאטנית ולאנשי הצוות השותפים למערך הטיפול התזונתי ,כמו :נוהל שקילה,
נוהל מדידת גובה ,נוהל מעקב צריכת מזון ועוד.

התנהלות הטיפול התזונתי מטופל במצב תזונתי לא תקין  -תיעוד ומעקב
* על הדיאטנית להקפיד לפרט בכל תוכנית תזונה למטופל את ההרכב התזונתי של הדיאטה האישית תוך השוואתו
למומלץ עם פירוט הקריטריונים לקביעת ההרכב ממומלץ.

הערות לסיכום:
הדיאטנית מנהלת את מערך המזון והתזונה ,תוך תקשורת טובה עם הצוות.
המחלקה נמצאת בתהליכי קליטה ובנייה ,המהווים עומס גם על עבודת הדיאטנית ,כך
שחלק מהקבלות ותוכניות הטיפול נמצאות בשלבים שונים של עשייה.
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80%

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 טיפוליציוד ואביזרי עזר לניידות
-

תיאור כללי:
בבית החולים יש מחלקה סיעודית אחת ולפני כחודש ניפתחה מחלקת תשושי נפש.

כוח אדם:
בבית החולים מנהלת שרות הפיזיותרפיה עובדת בימים א,ג ,ה בשעות הבוקר .בנוסף
יש עוד שתי פיזיותרפיסטיות שעובדות כל אחת יום בשבוע ,בסך כולל של 27.5
שעות שבועיות .אין יום עבודה משותף לשלושת הפיזיותרפיסטיות.

החוזקים בעבודת הפיזיותרפיה:
ארגון השרות
* השרות ניתן בכל מחלקות בית החולים.
* פריסת השרות השבועית יעילה.
* קיים רישום מרוכז של הטיפולים הניתנים מידי יום.
* מתוכננים שני פרויקטים לקידום איכות הטיפול.

אבחון פיזיקלי
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* אבחון פיזיקלי ראשוני ,תוך חמישה ימים ,מתקיים מאז כניסתה של מנהלת השרות לתפקיד.

טיפול פרטני
* היקף המטופלים פרטני במחלקה הסיעודית אופטימלי.
* היקף המטופלים פרטני במחלקת תשושי הנפש אופטימלי.

טיפול בקבוצה
* מספר המטופלים הסעודיים בקבוצה ,אופטימאלי.
* מספר המטופלים תשושי הנפש בקבוצה ,אופטימאלי.
* סווג המטופלים בקבוצה נקבע ע"פ מדדים מובנים ומוגדרים.

מעקב פיזיקאלי ותיעוד הערכה תקופתית
* בחודשיים האחרונים מתקיים מעקב פיזיקלי בכל שינוי במצב רפואי ו /או תפקודי.

טכנולוגיה לישיבה וניידות
* הפיזיותרפיסט מעורב בהמלצה/הזמנה של ציוד.

הדרכה ,השתלמות ותקשורת בין צוותית
* הפיזיותרפיסטים ,ע"פ תפקידם ,משתתפים בישיבות צוות רב תחומיות.
* מתקיימת הדרכה פרטנית לעובד חדש.
* במחלקה הסיעודית מתקיימת רשימת הליכה חתומה בפועל.

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

תחומים הטעונים תיקון ושיפור:
ארגון השרות
* מנהלת השרות צריכה להשלים הכשרה על בסיסית בגריאטריה ,כנידרש בנהלים.
* יש להקפיד על ישיבות צוות בשרות הפיזיותרפיה.

אבחון פיזיקלי
* להקפיד על סיכום מלא ומפורט של הבדיקה ועל מטרות טיפול הנגזרות מהבדיקה.

טכנולוגיה לישיבה וניידות
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* להקפיד על התאמת כסא הגלגלים והאביזרים הנלווים לצרכי המטופלים.
* על הפיזיותרפיסטים להשלים הכשרה בתחום של טכנולוגיה מסייעת לישיבה וניידות.
* חולים רבים נמצאו רתוקים לכסאות הגלגלים עם אביזרי הגבלה המעלים את רמת הסיכון לפצעים ושיפשופים.
* יש לקיים דיון רב מקצועי לגבי הצורך בשימוש באמצעים המגבילים את תנועת המטופל .יש לתעד את הדיון ואת
ההחלטות המתקבלות.
* להמליץ ולהקפיד בעיקר במחלקת תשושי נפש על נעלים סגורות ,נוחות ובטוחות למניעת נפילות.

הדרכה ,השתלמות ותקשורת בין צוותית
* יש לקיים הדרכה מובנת לכל הצוות פעמיים בשנה .יש לתעד את ההדרכות.
* להקפיד על תקשורת רציפה ומתועדת בין שרות הפיזיותרפיה ולבין הסיעוד ושאר מקצועות הבריאות.

הערות לסיכום:
מומלץ לאפשר ,לתמוך ולעודד את צוות הפיזיותרפיה לצאת להשתלמות בתחום
הגריאטריה  :קורס על בסיסי והשתלמות בנושא טכנולוגיה לישיבה וניידות.
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77%

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:
ריפוי בעיסוק -במוסד מרפאה בעיסוק ,שמשמשת מנהלת השירות ,בעלת  12שנות ותק
מקצועי וכחצי שנה במוסד ,מאז שנפתח .עובדת  3ימים בשבוע ,סה"כ  15ש"ש.
תעסוקה -במוסד  3מדריכות תעסוקה .כולן חדשות ,ללא נסיון קודם בתחום .עובדות
בשעות הבוקר ,מלבד פעם בשבוע אחה"צ .סה"כ  54.50ש"ש.

החוזקים בעבודת הריפוי בעיסוק:
הערכה בקבלת מטופל  -קבלת מטופל חדש ע"י מרפא/ה בעיסוק
* תחום הריפוי בעיסוק ממוחשב בתוכנת "פרדיגמה" וכל הדיווחים מתבצעים במחשב.

ישום תכנית הטיפול
* ההתערבות הטיפולית בריפוי בעיסוק כוללת מספר טיפולים ארוכי טווח למטופלים במחלקה הסיעודית ומספר
התערבויות קצרות מועד ,התאמת סדים ,התאמת סביבת חדרי המטופלים ,ותצפיות אכילה.

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

עמוד  19מתוך 33
רח' יפו  ,86ירושלים ת.ד.
טלפון 02-5314803 :פקס 02-5314804 :דוא"לYUDITH.NEHEMIA@LBJR.HEALTH.GOV.IL :

לשכת בריאות מחוז ירושלים

יקירי ירושלים ) ( 237O6
רבקה  21ירושלים
תאריך הבקרה05.08.2015 :

תאריך08.09.2015 :
סימוכין500038741 :

פעילות בתעסוקה
* הפעילות בתעסוקה מתקיימת ,ע"י מדריכות התעסוקה ,בשתי המחלקות 6 ,בקרים בשבוע ופעם אחת בשבוע גם
בשעות אחה"צ .הפעילות הינה פרטנית וקבוצתית.
* פעם בשבוע מתקיימת הפעלה במוזיקה ,בשתי המחלקות ,ע"י מפעיל חיצוני.

תנאים פיזיים וסביבה
* קיים חדר רפוי בעיסוק המשמש לצרכי ביצוע ההתערבות וכן משמש כמשרד.
* במחלקת תשושי נפש קיים לוח פעילות יומי נגיש לשימוש המטופלים .בשתי המחלקות קיימים לוחות התמצאות
ושעונים גדולים.

ציוד ואביזרים
* קיים ציוד עשיר ,מגוון ומותאם להפעלה פרטנית וקבוצתית בתעסוקה.
* קיים ציוד נלווה הכולל טלוויזיה במסך רחב ,מערכת שמע ו .DVD
* קיימות ערכות נושאים מגוונות עשירות ומתחדשות.
* קיים ציוד לטיפול בריפוי בעיסוק ,הכולל גם  2מחשבים ניידים עם תוכנת סביון לתרגול המטופלים.

הדרכה ותקשורת
* קיימים רישומים המעידים על קיום פגישות הדרכה פרטנית של מנהלת שירות הריפוי בעיסוק עם מדריכות
התעסוקה.
* המרפא/ה בעיסוק משתתפ/ת באופן קבוע בישיבות הצוות הרב מקצועי .עדות לכך קיימת ברישומים.
* שירות הריפוי בעיסוק הינו חלק ממערך ההדרכה התוך מוסדית .המרפאה בעיסוק אמורה להעביר הדרכה בנושא
חשיבות התעסוקה בחודש אוקטובר .2015

תחומים הטעונים תיקון ושיפור:
הערכה בקבלת מטופל  -קבלת מטופל חדש ע"י מרפא/ה בעיסוק
* לא קיימת הערכה ראשונית בריפוי בעיסוק לחלק מהמטופלים.
* חלק מתוכניות ההתערבות מנוסחות באופן כללי וכוללני ללא התייחסות מספקת לצרכיו וליכולותיו הייחודיים של
כל מטופל.
* מגוון כלי האבחון והערכה הינו דל.

ישום תכנית הטיפול
* יש לקיים התערבות טיפולית בריפוי בעיסוק בשתי המחלקות.
* יש לדווח על כל התערבות טיפולית הניתנת ע"י המרפאה בעיסוק ,בהתאם לנהלים.
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* מומלץ לקיים קבוצות טיפוליות בריפוי בעיסוק.
* יש לדאוג לתקינות הסדים הניתנים למטופלים ולקיים מעקב שוטף על הרכבת הסדים גם בימים בהן המרפאה
בעיסוק לא נוכחת.
* עדיין לא נכתבו נהלים פנימיים בריפוי בעיסוק.
* לא נמצא תיעוד על השתתפות המרפאה בעיסוק בדיונים על הגבלות תנועה.

פעילות בתעסוקה
* קיים תיעוד של השתתפות המטופלים בפעילות התעסוקתית ,אולם תוכנית הפעילות אינה כתובה עפ"י הנדרש.
* לא קיים עדיין טופס תכנון קבוצת נושא.

תנאים פיזיים וסביבה
* האווירה בחדרי המטופלים אינה ביתית ,לא קיימים פריטים אישיים בחדרי המטופלים.
* אזורי התעסוקה מוארים ,אולם במחלקה הסיעודית ,באיזור הפעילות יש רעש סביבתי חזק ,המקשה על
המטופלים לשמוע ולהשתתף .במחלקת תשושי נפש פעילות התעסוקה מתקיימת באיזור המשמש מעבר.
* במחלקה הסיעודית לא הפעילות אינו נגיש לשימוש המטופלים.
* במחלקת תשושי נפש לא קיים קישוט סביבתי ,הכולל תצוגת עבודותיהם של המטופלים.

ציוד ואביזרים
* ערכות אבחון והערכה בריפוי בעיסוק מועטות וחסרים אמצעים להתאמת אביזרי עזר ל.ADL-

הדרכה ותקשורת
* עדיין לא התקיימו ישיבות צוות של המרפאה בעיסוק עם כל מדריכות התעסוקה.

העשרה ונהלים
* המרפאה בעיסוק לא עברה את הקורס העל בסיסי בגריאטריה .מדריכות התעסוקה לא עברו את הקורס הבסיסי
למדריכות בגריאטריה.
* במקום מתקיימים פרוייקטים ,אולם לא כולם מתועדים.

הערות לסיכום:
 .1יש להשלים את כל ההערכות הראשוניות לכלל המטופלים.
 .2יש לדווח על כל הטיפולים המתקיימים בריפוי בעיסוק.
 .3יש להתעדכן בנהלי הדיווח והתיעוד בתעסוקה.
 .4יש להתאים את סביבת הפעילות בתעסוקה באופן שיאפשר תפקוד מיטבי של
המטופלים והצוות.
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 .5חשוב לעודד את המרפאה בעיסוק ומדריכות התעסוקה לצאת להשתלמויות ,ימי
עיון וקורסים בתחום הגריאטרי.
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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:
בית האבות "יקירי ירושלים" הינו מוסד חדש.
קיימות ,נכון ליום הבקרה 2 ,מחלקות אשפוז ,מחלקה סיעודית הפועלת מספר
חודשים ומחלקה לתשושי נפש הפועלת מספר שבועות .מחלקה סיעודית נוספת אמורה
להיפתח בעתיד.
המחלקות מרווחות ומותאמות לצרכי המטופלים ובני משפחותיהם.

כוח אדם:
ישנה עובדת סוציאלית אחת המטפלת בכלל מטופלי מחלקות הבית .העו"ס עובדת
בימים א-ג-ה בשעות הבוקר ואחר הצהריים.
העו"ס בעלת וותק רב שנים בתחום העבודה הסוציאלית בכלל ובתחום הגרנטולוגיה
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בפרט.
הרשומות הסוציאליות מדווחות באמצעות המחשב בתוכנת פרדיגמה.

החוזקים בעבודת העבודה סוציאלית:
קבלת מטופל והסתגלות
* העו"ס מעורבת באופן מקצועי בעת קבלת המטופל ובני משפחתו למחלקה.

פעילות מקצועית של העובד הסוציאלי
* העו"ס פועלת באופן מקצועי ואמפטי בכל פניה של המטופלים ובני משפחותיהם ומשתדלת לתת מענה תוך פרק
זמן קצר.

שביעות רצון המטופל
* בשיחות שהתקיימו עם מספר מטופלים ,באופן כללי קיימת שביעות רצון על הטיפול הניתן במחלקות ויחס הצוות
הרב המקצועי .קיימת תחושה שגם כאשר מתעוררת בעיה קיים רצון מצד הצוות למציאת פתרון הולם.

תצפית חדרים ושטחים ציבוריים
* חדרי המטופלים מרווחים ומותאמים לצרכיהם השונים ,כך גם השטחים הציבוריים.
* ביום הבקרה ,נצפו אמצעים לשמירה על פרטיות המטופל בעת הטיפול האישי.

פעילות העו"ס בתחום הקבוצתי והקהילתי
* העו"ס מקיימת קבוצה למטופלי המחלקה הסיעודית .הקבוצה מתקיימת אחת לחודש ,כאשר הנושאים משתנים
בהתאם לאירועים באותו החודש .קיים תיעוד אודות תכני הקבוצה.
* קיימת מעורבות של הקהילה הסמוכה למוסד ,העו"ס פועלת להעלאת המעורבות בכל מחלקות הבית .בנוסף,
קיימות קבוצות שונות המגיעות להתנדבות ,הן על בסיס קבוע והן על בסיס חד פעמי .לפעילות קבוצתית ולפעילות
פרטנית.

פעילות העו"ס בנושא "חוק זכויות החולה"
* העו"ס פועלת במקצועיות לשמירה על זכויות המטופלים ומקיימת שיחות עם הצוות הרב מקצועי להעלאת
המודעות לזכויות אלו.
* העו"ס פועלת ויוזמת תהליכי מינוי אפוטרופסות בהתאם לתפקודו הקוגנטיבי של המטופל.
* העו"ס מרכזת את תחום התלונות .נושא התלונות מטופל באופן מקצועי ומתועד עפ"י הנדרש.
* קיימת התייחסות מקצועית לנושא יפוי כח רפואי לפי חוק זכויות החולה סעיף .16

פעילות העו"ס בתחום זקנים נפגעי התעמרות
עמוד  24מתוך 33
רח' יפו  ,86ירושלים ת.ד.
טלפון 02-5314803 :פקס 02-5314804 :דוא"לYUDITH.NEHEMIA@LBJR.HEALTH.GOV.IL :

לשכת בריאות מחוז ירושלים

יקירי ירושלים ) ( 237O6
רבקה  21ירושלים
תאריך הבקרה05.08.2015 :

תאריך08.09.2015 :
סימוכין500038741 :

* פעילות הוועדה המוסדית מתקיימת בהתאם לנדרש עפ"י הנוהל.

טיפול בניצולי שואה
* העו"ס פועלת למיצוי זכויות המטופלים.

עבודת הצוות הרב מקצועי
* ישיבות הצוות הרב מקצועי מתקיימות בהתאם לנדרש עפ"י נוהל.
* התיעוד הסוציאלי משקף את מצבו של המטופל.

ניהול מידע ומעקב  -רשומת מטופל
* תיעוד הרשומות המקצועיות מתבצעות באופן מקצועי ,המשקף את מצבו של המטופל מעת קבלתו למחלקה וכן
לאורך אשפוזו במחלקה.

ניהול מידע ומעקב  -תיק אפוטרופסות
* קיים קלסר ייעודי לנושא האפוטרופסות ,הכולל רשימה שמית של האפוטרופסיות.

שביעות רצון משפחות
* בשיחות עם בני משפחה ,הביעו שביעות רצון מהטיפול והיחס הניתנים במחלקה.

תחומים הטעונים תיקון ושיפור:
שביעות רצון המטופל
* מומלץ לקיים שיחות עם כלל המטופלים באופן קבוע ,על מנת לשמוע באם קיימות בעיות שונות .בשיחה עם אחת
המטופלות ,הביעה אי שביעות רצון מיחס מספר מטפלים כלפיה בעת הטיפול האישי.

פעילות העו"ס בתחום הקבוצתי והקהילתי
* יש לקיים חשיבה מקצועית במציאת מכנה משותף לבניית קבוצה /מפגש משפחות.

פעילות העו"ס בנושא "חוק זכויות החולה"
* בעת אשפוז מטופלים בבתי חולים כלליים יש לשמור על קשר טלפוני עם המשפחות .בנוסף ,באשפוזים ארוכים
מומלץ לצאת ולבקר את המטופל.

פעילות העו"ס בתחום זקנים נפגעי התעמרות
* יש לקדם פעילות להעלאת המודעות בנושא מניעת התעמרות בקרב הצוות הרב מקצועי ,וכן לעדכן את המשפחות
על קיומה של וועדה מוסדית.
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ניהול מידע ומעקב  -תיק אפוטרופסות
* ביום הבקרה נמצא כי ישנם צווי מינוי אפוטרופסות שאינם תקפים ,יש לקיים בדיקה תקופתית לנושא זה.

הערות לסיכום:
תחום העבודה הסוציאלית מתבצע ברמה מקצועית גבוהה ,תוך מתן התייחסות מקצועית
ואמפטית למכלול הצרכים השונים של המטופלים.
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93%

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:
תחזוקת המחלקות ברמה טובה.

החוזקים בעבודת הבריאות הסביבה:
מערכות קירור וחימום אויר
* מערכת קירור אויר תקינה ונקייה .הטמפרטורה בחדרים ובשטחים ציבוריים לפי ההנחיות  :תקין במלואו  -יש
להתקין מזגנים במטבחונים.

הדברה
* ביצוע מתועד של הדברה בהיתר מתוקף ובתדירות דרושה  :בוצע במלואו לפי הדרישות  -יש לנהל יומן הדברה.

אספקת מזון למחלקות וחלוקתו  -קבלת המזון במחלקה
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* אחראי קבלת מזון במחלקה קיים ,מבקר את איכות המזון והטמפרטורה בקבלה ומתעד  :תקין במלואו  -יש
לרשום טמפרטורות מזון של כל הארוחות -בוקר ,צהריים וערב כל יום.

תחומים הטעונים תיקון ושיפור:
מערכות אספקת מים קרים וחמים  -מניעת מחלת הלגיונרים )ליגיונלה(
* כל ההנחיות למניעת מחלת הליגיונלה מתבצעות ,כולל מילוי טפסי תחזוקה  :ביצוע חלקי נמוך  -טרם בוצעה
בדיקה להתרבות חיידקי לגיונלה.

הערות לסיכום:
 .1יש להתקין מזגנים במטבחונים.
 .2יש לתקן נוהל לטיפול לא רפואי בגוף האדם.
 .3יש לנהל יומן הדברה.
 .4יש לרשום טמפרטורות מזון של כל הארוחות  -בוקר ,צהרים וערב.
 .5יש לדאוג לדגום מזון בכמות הנדרשת  150 -גרם לפחות.
 .6טרם דוגמו מים להתרבות חיידקי לגיונלה .יש לדגום באופן דחוף.
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86%

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:
יש חדר תרופות במוסד.

כוח אדם:
מועסקת רוקחת אחראית במקום .לרוקחת יש אישור מהרוקח המחוזי.
היקף עבודת הרוקחת תואם לדרישות.

תחומים הטעונים תיקון ושיפור:
פעילות הרוקח/ת במוסד
* השתתפות בהשתלמויות מקצועיות בתחום הפרמקותרפיה )ובגריאטריה בפרט( במהלך החמש שנים האחרונות :
מעל  5שנים

שירות רוקחות מוסדיים  -אחסון וסידור תרופות ותוקפן
* טמפ' בטווח הנדרש ומבוצע מעקב יומי  :באופן חלקי  -יש לבדוק טמפ' שלוש פעמים ביום וכל יום .הטמפ' נבדקת
רק בזמן שהרוקחת נמצאת.
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שירותי רוקחות מוסדיים  -בקרה רוקחית במוסד
* לקיחת פרופיל תרופתי של מאושפז חדש  :באופן חלקי  -היומן לא מפורט .לא נראה שיש התייחסות של הרופא
לממצאים.
* ניהול יומן התערבויות ועדכונו אחת לרבעון :בדיקת אבחנות מול תרופות ,בדיקת מתן בהתאם להנחיות למניעת
תופעות לוואי ואינטראקציות בין תרופות ,ריסוק מותר וכו'  :ל  70%- 50%מהתיקים  -היומן לא מספיק מפורט .לא
נראה שיש התייחסות של הרופא לממצאים.

שירותי רוקחות מוסדיים  -ספרות מקצועית ומסמכים ישימים
* ספרות מקצועית עדכנית  :באופן חלקי  -יש מדיק עדכני ,אך אין מרטינדל או מיקרומדקס.

אחסון תרופות במחלקות אשפוז
* הפרדה בין תכשירים שונים/חוזקים שונים  :לא  -יש להפריד בין שקיות העירוי השונות.
* טמפ' בטווח הנדרש  :לא  -בזמן הביקורת הטמפ' הייתה גבוהה .מעל  27מעלות.

מתן תרופות במחלקות אשפוז
* הרוקח איתר אינטראקציות משמעותיות ודיווח לרופא  :לא

הערות לסיכום:
 על הרוקחת לנהל יומן התערבויות כמפורט בכלי הבקרה וכפי שהוסבר לה בע"פבמהלך הביקורת.
 יש לרכוש ספרות מקצועית כנדרש. יש להפריד בין שקיות העירוי השונות .לא לערבב בין הריכוזים השונים. יש לבדוק את הטמפ' בחדר התרופות ובתחנת האחות שלוש פעמים ביום .לפיהבהרות נוהל .126
 -יש להתייחס להערות בגוף הדוח.
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נספח ג'
תקן מול מצבה  -כוח אדם מקצועי  -רפואה סיעוד ומקצועות הבריאות
ל 96 -מיטות ברישוי ול 49-מיטות בפועל

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

3

1
10

תקן כוח אדם
נדרש מינימלי
ברוטו

כוח אדם בפועל
ברוטו

פער

פער באחוזים

0.82
10.86
0.00
10.86
21.24
0.60
0.70
0.32
0.90
0.30
5.57
6.67

1.00
12.06
6.43
5.62
18.93
0.67
0.75
0.40
1.49
0.44
7.15
11.00

0.18
1.20

22.83
11.09

-5.23
-2.30
0.07
0.05
0.08
0.59
0.14
1.57
4.33

-48.19
-10.86
12.82
8.03
27.31
66.52
46.66
28.20
64.91

 1חישוב התקן הוא בשעות שבועיות ולא באחוזי משרה .למקצועות,רוקח/ת,קלינאי/ת תקשורת.
 3אחיות = מעשיות  +מוסמכות.
 10שעות יעוץ ותקינה לחודש.
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נספח ג'
תקן מול מצבה  -כוח אדם מנהלי ומשקי
ל 96 -מיטות ברישוי ול 49-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

0.53

1.00

0.47

88.67

0.53
0.41
0.41
0.53
1.64
2.60
0.27
0.14
0.53

0.70
1.00
0.50
0.00
2.00
3.00
0.34
0.00
1.00

0.17
0.59
0.09
-0.53
0.36
0.40
0.06
-0.14
0.47

32.07
143.90
21.95
-100.00
21.95
15.38
24.08
-100.00
88.67

6
6

8

 6ספק מזון חיצוני  -מלא.
 8חצרן/גנן שירות קנוי.
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נספח ד '
רמת איכות הטיפול
 0.00:מתאריך :
ניקוד אחרון לפי בקרה אחרונה
0.00
ניקוד מותאם אחרון לפי בקרה אחרונה :
שיוך לפרוגרמה חדשה על פי הצהרת המוסד  :כן
זמן הרישוי טרם הבקרה הנוכחית  12:חודשים תאריך סיום הרשיון 01.09.2016 :
התאמת המחלקה לתשושי נפש לתנאי המכרז:כן
תאריך הבקרה 05.08.2015 :
התאמת המחלקה לתשושי נפש לתנאי המכרז לפי הבקרה הנוכחית  :לא

ניקוד

אמות מידה לרמת איכות הטיפול
סכום ציוני הבקרה

13.50

בריאות הסביבה

4.00

שיעור אחיות עם קורס על בסיסי בגריאטריה

0.00

שיעור אחיות עם תואר אקדמי

0.00

קורסים\עדכון ידע לצוות

2.00

חת"ש צוות בין  8-24שעות שנתיות

0.00

חת"ש צוות מעל  24שעות שנתיות

0.00

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(

31.50
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