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לכבוד
ד"ר גורג שמואל לוי
מנהל/ת רפואי/ית
נאות המושבה )קוד מוסד (237G3
הפטיש 6
נס ציונה
ד"ר לוי נכבד/ה,

הנדון :סיכום הבקרה בבית החולים "נאות המושבה"
מצ"ב סיכום הבקרה שהתקיימה במוסדכם בתאריך  26.03.2019ע"י צוות מחוז מרכז.
הבקרה נערכה במטרה לבדוק מצבת כח אדם במוסד.
המנהל/ת הרפואי/ת מתבקש/ת להעביר עותק מדו"ח זה לשאר חברי הנהלת המוסד )למנהל
האדמיניסטרטיבי ולמנהלת הסיעוד  -אחות ראשית(.
על הנהלת המוסד להודיע ללשכת הבריאות המקומית ולאגף לגריאטריה במייל
 pniot.geriatrya@moh.gov.ilעל תכנית תיקון התחומים לשיפור וזאת תוך שבוע ימים מעת קבלת
הדו"ח .לשכת בריאות מתבקשת לוודא תיקון הליקויים כפי שמצוינים.
בברכה,
ד"ר לאוניד גולדנשטיין
גריאטר מחוזי ,מחוז מרכז

העתקים:

מר משה בר סימן-טוב ,מנכ"ל משרד הבריאות ,ירושלים.
ד"ר ורד עזרא ,ראש חטיבת הרפואה ,ירושלים.
ד"ר אירית לקסר ,ראש האגף לגריאטריה ,,משרד הבריאות ירושלים.
ד"ר אליעוז חפר ,הממונה על הרישוי ,משרד הבריאות ,ירושלים.
ד"ר עופרה חבקין ,רופאה מחוזית ,לשכת בריאות מרכז.
ד"ר מרינה פוליאקוב ,רופאה נפתית ,נפת רחובות.
הנהלת אגף הגריאטריה.
מר יוחנן סמואל ,מרכז בכיר ,נתוני בקרה ואיכות בגריאטריה ,ירושלים.
צוות הבקרה.
גב' סיגי אברבנאל ,אחות מתאמת ארצית בתי אבות ,משרד הרווחה.
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סיכום הבקרה בבית החולים "נאות המושבה"
 הבקרה התקיימה בתאריך  26.03.2019בין השעות  20:30ל.22:00- מטעם משרד הבריאות השתתפו הנציגים הבאים:• רפואה
• תזונה
• עבודה סוציאלית

 ד"ר לאוניד גולדנשטיין ,גריאטר מחוזי  ,מחוז מרכז גב' ענת שגיב ,מרכזת תחום בקרה  ,מחוז מרכז -גב' שולי ירושלמי ,מרכזת תחום בקרה ,מחוז מרכז ,

לא נמצא חוסר בכח אדם סיעודי ,אחים ומטפלים בכל המחלקות במוסד:
מחלקה סיעודית א' -אח מוסמך ושני מטפלים.
מחלקה סיעודית ב' -אח מוסמך ,אח בהתלמדות ושני מטפלים.
מחלקה סיעודית ג' -אח מוסמך ושני מטפלים.
מחלקה סיעודית ד'-אח מוסמך ,אחות בהתלמדות ושני מטפלים.
מחלקה סיעודית ה' -אח מוסמך ושלושה מטפלים.
מחלקה לתשושי נפש א' -אחות מוסמכת ושני מטפלים.
מחלקה לתשושי נפש ב' -אחות מוסמכת ומטפל )מטפל נוסף בהפסקה שעה וימשיך לעבוד בשעה .(21:30
מחלקה לתשושי נפש ג' -אחות מוסמכת ושני מטפלים.
מחלקה לסיעוד מורכב א' -אח מוסמך ושני מטפלים )אח נוסף עבד במשמרת ערב אך יצא מוקדם בשל מחלה(.
מחלקה לסיעוד מורכב ב' -שני אחים מוסמכים ,אח מעשי וארבעה מטפלים.
מחלקה לסיעודי מורכב ג' -אח מוסמך ושני מטפלים.
מחלקת מונשמים 5 -אחיות מוסמכות וחמישה מטפלים.
מחלקת שיקום -שני אחים מוסמכים ושני מטפלים.
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