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 ' אלול תשע"טח         
 2019ספטמבר  08         

 524271119  סימוכין: 
 לכבוד 

 ד"ר לוי שמואל
 מנהל רפואי

 (237G3בי"ח "נאות המושבה" )קוד מוסד 
 6רח' הפטיש 

 49560נס ציונה  
 

 ד"ר  לוי הנכבד,
 15.8.2019 בבי"ח "נאות המושבה"  סיכום בקרת כח אדם ותמהיל הנדון :  

    .גריאטריהל האגף-מטה צוות ידי על   בקרה נערכה 15.8.2019יך  בתאר
  .בשגרת הבוקרלבדוק תמהיל מטופלים וכוח אדם והתנהלות הטיפול האישי  הייתה הבקרה מטרת

קיים מחסור ניכר כי נעשו ונעשים מאמצים מצד הנהלת המוסד לייצב את כוח האדם הסיעודי. עם זאת,  עדיין 
מטפלים עובדים משמרות כפולות,  כמו כן,  אחיות בכול המחלקות לסיעוד מורכב תומך.משמעותי בתקינת ה

 .ולפגיעה אפשרית במטופלים במהלך השבוע, באופן העלול לגרום לשחיקתם מרובות,
 בחלק מהמחלקות תפוסת יתר, בעיקר במחלקה להנשמה ממושכת.

 
 
 

 בברכה, 
 

     
           

      
 מר חיים פרקש            
 עשהאל ד"ר אירית לקסר              ראש צוות הבקרה        

 ראש האגף לגריאטריה                                                        
 
 

 :העתקים
 משרד הבריאות, ירושלים. ל, מנכ"טוב -מר משה בר סימן 

 משרד הבריאות, ירושלים. ד"ר ורד עזרא, ראש מנהל רפואה ,
 , ירושלים.הבריאותעל הרישוי, משרד  הממונה, חפרליעוז  א ר"ד

 ד"ר מרינה פוליאקוב, רופאה נפתית, לשכת בריאות נפתית רחובות.
 ד"ר ליאוניד גולדנשטיין, גריאטר  מחוזי , לשכת בריאות מחוזית, מחוז מרכז.  

 הנהלת אגף הגריאטריה.
 בכיר לנתוני בקרה ואיכות בגריאטריה, אגף גריאטריה, ירושלים.מר יוחנן סמואל, מרכז 

 צוות בקרה ארצי.
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 גולדן קייר, נס ציונה – סיכום בקרה בבית חולים נאות המושבה

 צוות הבקרהמשתתפים מ

  סיעוד - דר' דורית רובינשטיין, גילה כזום, אנה פיינשטיין , גנאדי מורשקובסקי

 נהתזו - יוספה כחל, דורית יצחקי

 מינהל - חיים פרקש, סיגל קורדובה

 צוות המוסד שנכח במועד הבקרה

, מנהלת הסיעוד, סגניתה שמיועדת להחליף את מנהלת הסיעוד, סגנית חדשה וצוות בית אדמיניסטרטיבימנהל 

 .קרובבמשמרת החולים שעבד 

 התרשמות כללית

נערכה בכל מחלקות בית החולים,  הבקרה הייתה בקרת פתע שהתמקדה בתמהיל מטופלים וכוח אדם.  הבקרה
 ןבבניימחלקות  7 -החדש ו ןבבניימחלקות  7פעילות וכרוניות, המצויות בשני בניינים נפרדים אך סמוכים זה לזה, 

 מיטות 470 -בית החולים רישיון לליותר ישן. 

 ליקויים משמעותיים

 נצפו חוסרים בתקני רפואה וסיעוד במחלקות הבאות : –חוסרים בכח אדם 

 

 סיעוד רפואה  

 באחוזים חוסר תקן באחוזים חוסר תקן  

 27% 14.300 20% 1.833 סיעוד מורכב

 5% 1.57 28% 1.57 מונשמים

 7% 1.080 23% 0.890 שיקום
 

 ימים על השלמת כח אדם המבוקש. 30המוסד מתבקש להודיע תוך 
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 להלן רישיון מול אשפוז בפועל:

 שם המחלקה

 רישיון

 בבית המחלקה שם
 החולים

מספר מיטות 
 ברישוי

מספר מאושפזים 
 בפועל

 הערות

  באשפוז 2מתוכם   36  36 1מבנה ישן  קומה  סיעודית א'

    36 36 3מבנה ישן  קומה  סיעודית ב'

באשפוז,  1מתוכם   39 36 3מבנה חדש  קומה  סיעודית ג'
 מטופל אחד ת"נ 

 8%תפוסת יתר כ 

 8%תפוסת יתר כ  39 36 4מבנה חדש קומה  סיעודית ד'

 11%תפוסת יתר כ  40 36  4מבנה חדש  קומה  סיעודית ה'

  באשפוז  1מתוכם   *27 32  5מבנה חדש  קומה    VIP סעודית ו'

 6%תפוסת יתר כ  32 30  2מבנה ישן  קומה  תשושי נפש א'

 13%תפוסת יתר כ  סיעודי 1מתוכם  34 30  2מבנה ישן  קומה  תשושי נפש ב'

  27 30  4מבנה ישן  קומה  תשושי נפש ג'

סעוד מורכב תומך 
 א'

  37 36  3מבנה ישן  קומה 

סיעוד מורכב תומך 
 ב'

  36 36  4מבנה ישן  קומה 

סעודי מורכב תומך 
 ג' 

 8%תפוסת יתר כ   **39 36  3מבנה חדש  קומה  

 11%תפוסת יתר כ  40 36  2מבנה חדש קומה  גריאטריה שיקומית

 41%תפוסת יתר כ  34 24  2מבנה חדש  קומה  שמה ממושכת הנ

 5.5%תפוסת יתר כ  496 470  סה"כ

 

 . 3מהם מטופלים בדיאליזה ואחד עם פצע לחץ דרגה  2מטופלים סיעודיים מורכבים,  3 במח' סיעודית ו':* 

 ישנם אישורים להמשך טיפול במחלקה שניתנו על ידי גריאטר מחוז מרכז.

 .קוד לקבלת ובהמתנה סיעודיים מהחולים 3*  – תואם לא -' ג תומך כבמור סיעוד**
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  כוח אדם סיעודי:

 סידור עבודה. תואם - סיעודית א'

 סידור עבודה. תואם - סיעודית ב'

 סידור עבודה.תואם  - סיעודית ג'

 סידור עבודה. תואם -סיעודית ד'

 מחלקתי אך בפועל עבדה במחלקה לסיעוד מורכב מטפלת אחת רשומה בסידור -סידור עבודהתואם  -סיעודית ה'

. לדברי האחות האחראית זאת התכנית המקורית של השבוע בשל חופשים. לא היה מחסור במטפלים תומך

 במחלקה במשמרת המבוקרת. 

  סידור עבודה. תואם - סיעודית ו'

לים. בסידור עבודה רשומות מטפ 6 -במשמרת עובדים אחות מוסמכת ו -סידור עבודה לא תואם  - 'תשושי נפש א

 אחיות, אך אחת לא הגיעה עקב מחלה. 2

 סידור עבודה.תואם  -'תשושי נפש ב

מטפלים. בסידור  5אחיות מוסמכות, אחות מעשית ו  2במחלקה נכחו  -סידור עבודה לא תואם - 'תשושי נפש ג

 מטפלים, אך אחד לא הגיע עקב מחלה.  6עבודה רשומות 

 מטפלים, מתוכם מטפל אחד חדש מהחודש. 4אחים  3 - סידור עבודה תואם - א' תומך סיעוד מורכב

 סידור עבודה. תואם -ב' תומך סיעוד מורכב

נוספים  2עובדים עשו פנצ'ר ולא הגיעו לעבודה,  2ביום הבקרה   -סידור עבודה לא תואם  - ג' תומך סיעוד מורכב

ם לפני יומיים אך עדיין שמם מופיע בסידור העבודה. המופיעים בסידור העבודה למעשה הודיעו על הפסקת עבודת

 אחיות מוסמכות.  3במח' אחות אחראית מחלקה מוסמכת, יחד איתה עוד 

אחות אחראית מחלקה היא מוסמכת, הגיע הסגן שלה למשמרת  - סידור עבודה תואם - גריאטריה שיקומית

 ים ועוד עובדת מטבח אחת.מטפל 6-אחיות מוסמכות במשמרת ו 5כתוספת עקב הבקרה. סך הכול 

 .סידור עבודה תואם - הנשמה ממושכת

 :סיכום לגבי כוח אדם סיעודי

 .* במחלקה להנשמה ממושכת אחיות מוסמכות בלבד, אין אחיות מעשיות

 * קיים מחסור משמעותי בתקינת האחיות בכול המחלקות לסיעוד מורכב תומך.

משמרות בשבוע(. בין משמרת אחת  10השבוע )בסביבות  * מטפלים עובדים משמרות כפולות, מרובות, במהלך

 .שעות עבודה ברצף 12 -ז"א מעל ל 20:30לשנייה יש שעה הפסקה. משמרת כפולה כוללת בוקר מלא וערב עד 

 

 תנאים סביבתיים:

מחלקות לתשושי נפש, חלק בהמחלקות הסיעודיות מוארות ומאווררות היטב, רמת הניקיון טובה.  – בניין ישן

 אורה בחדרי יום לא פעל כנדרש והיו אזורים חשוכים. מהת
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המחלקות הסיעודיות חדשות, מוארות ומאווררות היטב, רמת הניקיון טובה. בכניסה למחלקות  - בניין חדש

נראתה שגרת בוקר כמצופה לשעת הבקרה: מרבית המטופלים יושבים סביב שולחנות האוכל, חלקם  8:40בשעה  

 ם נעזרים בהאכלה על ידי המטפלות.סיימו ארוחת בוקר וחלק

 חדרים מסודרים, פעמוני מצוקה תקינים.  :'תשושי נפש אל 'מח

 חדרים מסודרים, פעמוני מצוקה תקינים.  ':תשושי נפש גמח' ל

 מוסיקת רקע קולנית בחדר האוכל, צריך לשים מוסיקה בעוצמה המתאימה.  במח'  סיעוד מורכב תומך ג' :למח' 

בהוראה רפואית כי הם סובלים מפצעי לחץ חמורים , קיים רישום לגבי  24/7ים למיטה מטופלים מרותק 3

 המטופלים המרותקים.

כול  במח' מוסיקת רקע קולנית בחדר האוכל , צריך לשים מוסיקה בעוצמה מתאימה. לגריאטריה שיקומית: 'מח

 .המטופלים מחוץ למיטות, חלקם בחדר אוכל וחלקם מקבלים טיפולים

מטפלים עזרו לעובדת תעסוקה, היו קשובים  :בתצפית על תעסוקה של מטופלים : VIP ו' יעודיתמחלקה ס

 לבקשות של מטופלים.  

 

  טיפול רפואי

ובמחלקה להנשמה ממושכת, מטופלים המקבלים תומך סיעוד מורכב  –במהלך הבקרה נצפו במחלקות הפעילות 

ים הסכם עם בנק הדם של ביה"ח אסף הרופא. מתן דם עירוי דם. בשיחה עם סגנית מנהלת הסיעוד, נאמר שקי

  .בבית החולים, מבוצע אך ורק בשעות הבקר, כאשר יש צוות רפואי וסיעודי בכיר

 

 טיפול אישי 

מרבית המטפלים מהגרי עבודה ממדינות אפריקה או חבר העמים. בשיחות פשוטות עם מספר מטפלים נמצא 

 לקם מתקשרים מעט מאוד. שלחלקם עדיין יש קושי בהבנת העברית, ח

 : 'תשושי נפש אל 'מח

  .עובדים לא ענדו תג זיהויהחלק מ

 . )זמנית( מטופלים היו בכיסאות גלגלים 2ידיים.   היגיינתאין הקפדה על ביצוע 

 ':תשושי נפש בל 'מח

ות, רחצה של המטופל, נעשתה בסבלנות, רגישות רבה, העברה של מטופל ממיטה לכיסא גלגלים נעשתה בזהיר

 מטפלים דיברו עם המטופל בכבוד רב. 

  :'תשושי נפש גל 'מח

 . )זמנית( מטופלת אחת ישבה  בכיסא גלגלים
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  :סיעודית ג' 'מח

חלק מהמטפלים עדיין עסקו בהורדות המטופלים. נצפתה הורדת מטופלת. יש לציין שלמרות ההנחיות הברורות 

 ורידה את המטופלת לבדה ולא בזוג כנדרש על פי ההוראה. שמעל כל מיטה, המטפלת ה יםהאישיוסימון בלוחות 

מטופלת שהובאה מחדרה אחרי טיפול בוקר , נמצאה באי שקט, צועקת ובוכה בקול. בעיון בתיק הרפואי נמצא 

אחרי נפילה עם חבלת ראש ושבר בירך שלא נותח )כשבועיים(. הדיירת מטופלת  שהמטופלת סיעודית ודמנטית,

ה כאובה וסובלת. רק לאחר הערכת כאבים ומתן אופטלגין המטופלת נרגעה. יש (, היא נראתzoldiarבנוגד כאבים )

חשיבות רבה למתן נוגדי כאב טרם ביצוע הפעולות העלולות לגרום לסבל והערכת הפוטנציאל לגרימת כאב חריף 

 -זר ב)בשל שבר לא מקובע( , תוך ביצוע פעולות בלתי נמנעות כמו החלפת טיטולים והורדה מהמיטה. חשוב להיע

PAINAID  כלי הערכת כאב במטופל דמנטי שאינו מתקשר ,. 

 

 ארוחות 

 סיעודית ב': 'מח

 .יש לתעד מועד החלפת שקית הזנה, במועד הבקרה, ע"ג שקיות הזנה לא היה מתועד תאריך

  :'תשושי נפש אל 'מח

  .האכלה של מטופלים נעשתה בסבלנות

 :'תשושי נפש גל 'מח

 .סבלנותהאכלה של מטופלים נעשתה ב

 סיעוד מורכב תומך ג':למח' 

 לפי בקשתם. 9:30ארוחת הבוקר ניתנה לחלק מהחולים עד לשעה 

 :א'תומך סיעוד מורכב מח' ל

( אוכלים פומית.  עובדת מטבח ההגשה, הינה עובדת 31, היתר )NGZאו  PEGמוזנים ב 7מטופלים במחלקה,  38

לא היו מטופלים  7:40לפי בחירתם והעדפותיהם. בשעה  ותיקה שמכירה היטב את המטופלים, ומגישה להם מזון

החלו באופן הדרגתי  8:00בחדר אוכל. לדברי האח, מטופל אחד אכל קודם מאחר שיש לו היום דיאליזה. סביב 

מטופלים, המטופלים האחרונים הגיעו לחדר  2 -להביא מטופלים לחדר האוכל, ולהגיש ארוחת בוקר. פרט ל

דייסת סולת,  הייתהון הוגש לפי התפריט עם שינויים קלים )במקום דייסת קוואקר המז .9:30האוכל בשעה 

סוגי גבינות לבחירה )קוטג' או לבנה(. סלט ירקות  2וחביתה רגילה שלא כלל שמיר כפי שכתוב בתפריט(, הוגשו 

ו מזונות הוגש ללא תיבול, כשמחלקת המזון מתבלת באופן אישי לפי דרישה. בנוסף למזונות התפריט, הוגש

מיוחדים כגון: מעדני חלב מגוונים, גבינה בולגרית, גבינה צהובה, טונה, הרינג, שמנת. במחלקה מבוצעת חלוקה 

אישית של שתיה חמה. הדייסה ממותקת באופן איש לכל מטופל לפני ההגשה. ממרחים כללו: ריבה וחלבה. 

כת נוזלים מבוצעת ע"י מחלקת המזון על פי במרקם דייסתי הוגשו גם סלט ביצים טחון וסלט ירקות טחון. הסמ

רשימה, רמת ההסמכה אחידה לכל המטופלים. במטבח הקצה היו מגוון מעדני חלב במקרר, אך לא היו חטיפים, 
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ודברי מאפה. לדברי אחראית המטבח המחלקתי, יש באופן קבוע לחם עם ממרח ריבה וחלבה. המטבח נראה נקי, 

 מתחשב ואסתטי, תוך התחשבות ברצון המטופלים ומתן בחירה.  הגשת המזון מבוצעת באופן נעים,

  :ב' תומך סיעוד מורכבל 'מח

 7:30מחלקת מזון קבועה וותיקה, מכירה את המטופלים ומתחשבת ברצונותיהם. יש התייחסות אישית. בשעה 

מעדני חלב,  החלו להגיש ארוחת בוקר למטופלים שהולכים לדיאליזה. ארוחת בוקר לפי התפריט בתוספת של :

ההגשה  שמנת, גבינה צהובה. ממרחים כללו: ריבה וטחינה. קפה ותה הוגשו במרוכז מתוך קנקנים.  עדיפה 

 האישית. נצפתה האכלה של מטופלת ע"י מטפלת שהאכילה באופן מקצועי, עדין ומתחשב.

 :גריאטריה שיקומיתל מח'

במקרר מגוון מוצרי  -מטבח מחלקהת המטופלים. הייתה מחליפה שפחות מכירה א -עובדת המטבח הקבועה בחופשה

החלו להגיע מטופלים לחדר האוכל לאחר מקלחת. לא  7:35בשעה  -בחדר האוכלחלב )גבינה, מעדנים, שמנת, חלב( . 

. הארוחה תאמה את התפריט 8:50הגישו להם שתייה חמה עד לארוחת הבוקר. ארוחת הבוקר הוגשה החל מהשעה 

העשרות על פי המלצת הדיאטן. הגשת המזון מבוצעת באופן נעים, מתחשב ואסתטי, תוך והייתה מגוונת. ניתנו 

הסמכה נעשית על פי המלצת קלינאית התקשורת והינה -התחשבות ברצון המטופלים ומתן בחירה. הסמכת נוזלים

ביקש יותר גיוון רובם ציינו שביעות רצון מהמזון ומהטיפול. מטופל אחד  -באחראיות אחות המחלקה. ראיון מטופלים

 בארוחת הערב וחביתה בבוקר במקום מקושקשת.

  :להנשמה ממושכת 'מח

המטופלים ישבו בחדר האוכל. על השולחן יש מעמד אישי עם ציון שם    p.oיש ארבעה מטופלים האוכלים

 המטופל.  המעמד כלל אייקונים מצוירים עם ההמלצות וההגבלות התזונתיות של המטופל הספציפי.  

על ידי עובדת מטבח קבועה.  משפחות מטופלים הביעו שביעות רצון גבוהה  8:40חת הבוקר הוגשה בשעה ארו

 מהטיפול הכללי ומהטיפול התזונתי בפרט.

 

 מניעת זיהומים 

 סיעוד מורכב תומך ג' :למח' 

צריך  מהמטופלים הם נשאים של חיידקים עמידים לאנטיביוטיקה. קיים בחדרם המיגון הנדרש. עם זאת,  9

 להקפיד להוסיף אוגר לפינוי הכביסה שהוא ייעודי לחדרם.

 ':תשושי נפש בל 'מח

 היגיינתיש לפעול להעלאת מודעות של צוות מטפל למילוי הנחיות למניעת העברת זיהומים. מטפלים לא ביצעו 

 ידיים לאחר טיפול במטופלים ולא החליפו כפפות. 

 .ם, תהיינה שקיות מערכת סגורה ולא פתוחהיש לוודא כי שקיות השתן המחוברות לקטטרי
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 בטיחות המטופלים

ריקן זהה עם 'ניצפו ג'ריקנים מפלסטיק עם מיץ ממותק בממתיק מלאכותי בסמוך לגבמח' לגריאטריה שיקומית 

 למניעת סיכון להרעלה בטעות. רצוי לנעול את חומרי הניקוי בארון מהמזוןיש להפריד את חומרי הניקיון  -כלור

 .ץ למטבחמחו

 

 הגבלה פיזית שימוש באמצעי 

  .יש לציין לחיוב מיעוט הגבלות בבית החולים. מטופלים מוגבלים ההליך מבוצע כנדרש והביצוע באביזרים תקניים

 ב':תומך סיעוד מורכב מח' ל

 .הגבלות 10 -הגבלות מכאניות תואמות את הרישום הקיים

 סיעוד מורכב תומך ג' :למח' 

 .עם שולחניות 2-עם חגורות בטן ו 6ואמות את הרישום הקיים , הגבלות מכאניות ת

  :הנשמה ממושכתמח' ל

 .הגבלות בעיקר בידיים עם מעקב כנדרש 4 -הגבלות מכאניות תואמות את הרישום הקיים
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 כוח אדם
 מיטות סיעודיות 217  -כוח אדם מנהלי  ל -תקן מול מצבה

 ב תומךמיטות סיעוד מורכ 112 -מיטות תשושי נפש ו 93
  מונשמים 34 -מיטות שיקום ו 40

תקן כוח אדם נדרש מינימלי  

 ברוטו

 כוח אדם בפועל ברוטו

 3 1 מנהל

 מומחה בגריאטריה 0.6 מומחה בגריאטריה 0.5 מנהל רפואי

 1 1 אחות ראשית

 2 1 ס. אחות ראשית

 1 1 אחות חת"ש

 אחות רשתית  1 1 אחות אבטחת איכות

 1 1 מפקחת קלינית 

 3 4.7 ם ביתא

 6 4.7 מזכירה

בשטחים הציבוריים   24 21 ע' ניקיון

 והמחלקות

עוזרי  8+   במטבח המרכזי 2 1 טבח

 טבחים

 במטבחונים  14 14 עובדי מטבח

 6.5 4.7 תחזוקה

 2.5 2 מחסנאי

 שרות קנוי 1.08 חצרן/גנן

 7 - שומרים

 1 2.4 משגיח כשרות

 3 - מכבסה

 0.41  מנהלת שרות תזונה

 0.5  מנהלת שרות פיזיותרפיה

 0.625  מנהלת שרות ריפוי בעיסוק

 0.28  מנהלת שרות עו"ס  

 רוקחים לבית החולים( 4) 2.1 לכל בית החולים  1.77 רוקח

 טכנאי רנטגן  2   0.22 0.28 טכנאי רנגטן
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 סיעודיים מאושפזים 217-ל -תקן מול מצבה כוח אדם מקצועי 

  

רש מינימלי תקן כוח אדם נד 

 ברוטו

 כוח אדם בפועל ברוטו

 3 3.01 רופא

 1 1 אחות ראשית

 1 1 ס. אחות ראשית

 40.26 34.68 אחיות

 79.25 74.05 כוח עזר

 1.13 1.08 תזונה

 3 3.01 פיזיותרפיה

 1.21 1.08 ריפוי בעיסוק

 6.84 3.01 תעסוקה

 3.46 2.17 עו"ס

 0.66 0.14 קלינאית תקשורת

 

 תשושי נפש 93-ל -צבה כוח אדם מקצועי תקן מול מ

  

תקן כוח אדם נדרש מינימלי  

 ברוטו

 כוח אדם בפועל ברוטו

 1.5 1.24 רפואה

 19.31 17.86 אחיות

 41.6 38.13 כוח עזר

 0.5 0.47 תזונה

 0.83 0.78 פיזיותרפיה

 0.58 0.56 ריפוי בעיסוק

 3.14 1.55 תעסוקה

 1.44 0.47 עו"ס

 0.33 0.07 קלינאית תקשורת
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  מאושפזים בסטאטוס סיעוד מורכב: 112-כוח אדם מקצועי ל -תקן מול מצבה 

      

תקן כוח אדם נדרש מינימלי  

 ברוטו

 כוח אדם בפועל ברוטו

מומחה  3.1מתוכם  9.33 רופא

 בגריאטריה

מומחה  1.5מתוכם  7.5

 בגריאטריה

 סמכותמו 29.42מתוכם  38.55 מוסמכות 25מתוכם  52.87 אחיות

 48.56 24.88 כוח עזר

 1.65 1.56 תזונה

 1.65 1.56 פיזיותרפיה

 1.65 1.56 ריפוי בעיסוק

 3.7 0.78 תעסוקה

 1.75 1.56 עו"ס

 0.55 0.62 קלינאית תקשורת
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 מאושפזים בסטטוס שיקום  40 –תקן מול מצבה כוח אדם מקצועי 

  

תקן כוח אדם נדרש מינימלי  

 ברוטו

 כוח אדם בפועל ברוטו

מומחה  1.1מתוכם  3.89 רופא

מומחה  0.5בגריאטריה  

 בשיקום 

 מומחים בשיקום  0.5מתוכם  3

   מומחה בגריאטריה 0.5 -ו

  יםכולם מוסמכמתוכם  13.92 מוסמכות 8.1מתוכם  14.99 אחות

 16.4 12.21 כח  עזר

 0.55 0.56 תזונה

 3.16 2.78 פיזיותרפיה

 1 1.11 רפיהסייע פיזיות

 2.2 2.22 ריפוי בעיסוק

 1.24 0.56 תעסוקה

 1.1 0.83 עו"ס

 0.83 0.83 קלינאית תקשורת

 0.17 0.28 פסיכולוג
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 מיטות מונשמים 24 –תקן מול מצבה כוח אדם מקצועי 

 מאושפזים מונשמים   34בפועל 

  

 תקן כ"א נדרש 

 מאושפזים 34מנהלי לפי  

 טוכוח אדם בפועל ברו

 מומחים 1.40מתוכם  5.68 רופא

 בגריאטריה 

מומחה  0.6מתוכם   4.1

מומחה  0.5בגריאטריה , 

 בטיפול נמרץ

 מוסמכותכולם   28.18 מוסמכות 29.82 אחיות

 25.27 18.46 כח עזר

 0.55 0.36 תזונה

 3.3 3.55 פיזיותרפיה

מרפאה בעיסוק +  2.91 2.84 ריפוי בעיסוק

 עובדי תעסוקה 1.24

 1.1 1.42 ו"ס ע

קלינאית  

 תקשורת

0.28 0.33 

 0.75 0.43 טכנאי הנשמה

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:XXX@moh.health.gov.il
mailto:call.habriut@moh.health.gov.il

