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  2012אוקטובר  24 

  ' חשון תשע"גח 

   52035312שרדוקס 

 לכבוד 

  פרופ' יעקב יהב

  מנהל המרכז הרפואי 

  קפלן רחובות
  

  שלום רב,
  

   2012ביולי   25-בתאריך הקפלן סיכום הבקרה שנערכה בבית החולים הנדון: 
             

חוז מרכז  מבקרה רצ"ב דוח בקרת צוות האגף לרפואה כללית, וצוות  לשכת הבריאות מ

  .2012ביולי   25 -שנערכה בבית החולים בתאריך ה

הבקרה נערכה על פי כלי בקרה שהוכנו מראש ופורסמו באתר המקוון של משרד הבריאות. 

  לכל מקצוע שנבדק נקבע ציון סופי בהתאם לממצאי הביקורת.  מצורפים בזאת 

  הציונים שהושגו בכל מקצוע  ("טבלת הציונים").    .א

  מנהלים,  תקציר הממצאים לפי תחומי המבדק.  תקציר  .ב

  הנחיות  לשיפור לפי תחומי המבדק עם לוחות זמנים לביצוע.  .ג

תוך חודש מיום שליחת הדוח, לפעול   הנהלת בית החולים  מתבקשת להתייחס להמלצות

למען תיקון הליקויים ולהעביר לעיונם של הח"מ  לו"ז ליישומם. לאחר קבלת ההתייחסות 

והוא יפורסם באתר משרד הבריאות. בהעדר התייחסות,    ,וח שינויים בהתאמהיערכו בד

הדוח יפורסם באתר בצורתו הנוכחית.  בית חולים שיבקש לעיין ברשימות כלי הבקרה על 

  פיהן נקבעו הציונים במקצועות השונים, יוכל לפנות  אל הח"מ ולבקש לעיין בחומר.

גף רישוי מוסדות ומכשירים רפואיים המלצה  יחד עם הפצת הדוח, הועברה אל ראש א   

   .להמשך  פעילות בית החולים, הארכת תוקף רישיונו, וקביעת משך זמן הרישוי

  

  בברכה                                                     

    RN BSN MPH רותי פרוינד                                            ד"ר מיכאל דור      

 מנהלת מחלקת בקרה ראש אגף רפואה כללית                                             

   אגף רפואה כללית                                סגן ומ"מ ראש מנהל רפואה   

  באגף רפואה כללית     
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  טבלת הציונים                                             

   1 תחום המבדק 
 כושל

2   
 חלש

טעון       3
 שיפור

4  
 טוב

5     
טוב מאוד 

  0-49 50-64 65-79       80-94   95-100   

  94.5    מינהל רפואי 1
  89    מינהל בית חולים 2

 99     מינהל סיעודי 3
 97.5     הרדמה 4
דר תשתיות הנדסיות בח 5

חשמל, מיזוג אוויר, גזים :ניתוח
רפואיים, אספקה סטרילית

   82.45
 

 

בטיחות החולה בחדר  6
 ניתוח 

    96 

בטיחות החולה בחדר  7
 התאוששות

    100 

  89.5    רשומות ומידע רפואי 8
 95     מעבדות  9

 96.8     דיאליזה  10
  95.1    רוקחות  11
 96     גריאטריה  12
 99     )אשפוז יום(בריאות הנפש  13
, 78פה ולסת יח' (בריאות השן  14

 )90ה מרפא
   84  

 95     פיזיותרפיה 15
  87    ביטחון ואבטחה 16
 100     גסטרו 17
  86.5             ריפוי בעיסוק 18
  93    עבודה סוציאלית  19
  89    פסיכולוגיה 20

   79   תזונה ודיאטה 21

  80.5    כביסה 22

   76   סילוק פסולת 23

  ,83מים  בריאות הסביבה 24
, 70, כביסה 73,פסולת 100שפכים 

מניעת זיהומים  ,48מטבח בישול 
83, הגיינה כללית 88

  78   

 100     רישומי הפסקות הריון  25
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  אגף הרישוי -נתונים כללים על בית החולים                                 

  

שם המנהל               
 1-10655 מס' רשיון רפואי פרופ' יעקב יהב הרפואי

 1-11216 מס' רשיון מומחה גסטרואנטרולוגיה 1מומחיות 

 .1-7480 מס' רשיון מומחה רפואת ילדים 2מומחיות 

 1-14867 מס' רישיון מומחה מינהל רפואי 3מומחיות 

גסטרואטנרולוגית  4מומחיות 
 1-13145 מס' רשיון מומחה ילדים

 1-29171 מס' רשיון רפואי ד"ר איתן חבר שם סגן המנהל הרפואי

 1-18922 מס' רשיון מומחה פסיכיאטריה 1מומחיות 

 1-20651 מס' רשיון מומחה מינהל רפואי 2מומחיות 

 1-21827 ואימס' רשיון רפ ד"ר גיל אדמון שם סגן המנהל הרפואי

 1-19827 מס' רשיון מומחה רפואת ילדים 1מומחיות 

 1-26432 מס' רשיון מומחה מינהל רפואי 2מומחיות 

 1-17897 מס' רשיון רפואי ד"ר ליאון פולס שם סגן המנהל הרפואי

 1-14491 מס' רשיון מומחה רפואה פנימית  1מומחיות 

 1-16787 מס' רשיון מומחה קרדיולוגיה 2מומחיות 

שם המנהל 
 מר גברי אלפסי האדמיניסטרטיבי

 

   
  
  
  

  

  

היקף פעילות לשנה קלנדרית 
 אחרונה

מספר/אחוז פעילות

178,920 מספר ימי אשפוז 
95.4%אחוז תפוסה ממוצע

אורך אשפוז ממוצע 
 בחטיבה כירורגית

פוז לא כולל אש                                         3
  יום 

      (ללא ציון) רישוי    26
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אורך אשפוז ממוצע 
 בחטיבה פנימית

לא כולל אשפוז                                       3.6
  יום 

סה"כ כולל ניתוחים באשפוז              13,057 מספר ניתוחים 
  יום

  מספר ביקורים במיון
132,699   

אחוז המתאשפזים מתוך 
29.2% הפונים למיון

  

  מספר ביקורים במרפאות
293,709   

  מספר לידות
6,223   

חים קיסריים אחוז ניתו
16% מכלל הלידות 

  

   

   

  מצבת כ"א 
 (מועסקים מכל הסקטורים)

 מספר משרות  מספר עובדים מקצוע

 166.29 234 רופאים

 233.59 275 רופאים מומחים

 855.42 1211 אחיות

 175.75 303 רפואיים-פרא

 487.48 751 מינהל ומשק

 1918.53 2774 סה"כ 

    - 2פרק 
תעודת הרישום של בית 

 החולים

    

 535 מספר מיטות אשפוז
  

 75מספר מיטות אשפוז  יום  
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 14 מספר חדרי ניתוח
  

 29 מספר עמדות התעוררות
  

מספר עמדות רפואה 
 26 דחופה

  

 8 מספר חדרי לידה
  

 77 מספר מרפאות
  

 22 ספר מכוניםמ
  

 10 מספר מעבדות
  

מכשירים רפואיים 
 מיוחדים

  CTסורק  2
 מערכת רנטגנית לצנתור לב וכלי דם כליליים

 .R.F.U.A -מערכת רנטגנית לצילום כלי דם 
  נייד - MRIסורק בתהודה מגנטית 

 -מערכת סריקה של פליטת קרני גמה  2
G.CA 

  

י שפיר, הפסקת הפרית מבחנה, דיקור מ הרשאות עפ"י חוק
   הריון, בנק זרע, תחנה לרפואת ספורט

מספר מחלקות/ מכונים/ 
יחידות/ מרפאות 

 המוכרים להתמחות
48 

  

מספר יחידות מקצועיות 
 29 מיוחדות

  
  
  
  

 
תוספת מיטות אשפוז בשנה 

   הקלנדרית האחרונה

  .2012מיטות לשנת  6 - ו 2011מיטות לשנת  7לפי החלטת ממשלה אושרה תוספת של 

 התוספת עדיין לא נרשמה לבקשת הנהלת שירותי בריאות כללית.
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  תקציר מנהלים

  

ובהתייחס להמלצות מבקרה קודמת   25.7.2012 מתאריךקפלן  בקרה יזומה  בבית החולים

  . 2009 במאי  13 - המתאריך 

  
  מינהל רפואי .1

מות הרפואיות, איכות תיעוד הקבלה, רשומות נבדקו: יישום חוק זכויות החולה, רשו

מעקב יומיות, איכות רישום הוראות לטיפול תרופתי, איכות רשומות שחרור, שחרור 

  רופאים לחופשה אחרי תורנות. תורנות ורשומות חדר מיון. 

החולים גיליונות כל   עם דגש על טיפול איכותי. הפועל ברמה טובה רפואי מערך הוצג

 .אפשרות להעברת מסמכים בשיטה אלקטרוניתקיימת ממוחשבים.   במחלקות האשפוז

טיפול ל יחידהבצורה אקראית ב תיקים ממחושבים שנבחרו 3 -נבדקו רשומות רפואיות  ב

   .נמרץ

 נתונים אישיים מלאים, כולל התייחסות למחלות רקע, רגישויות,נמצאו : תיעוד הקבלה

בקבלה בוצע  עיקריות וסיבת  האשפוז. הניטלות באופן קבוע, תלונות תרופות הרגלים 

טפסי נמצאו   .   ICD – 9סקירת מערכות באופן מלא. כל האבחנות מקודדות כנדרש על פי  

  חתומים כדבעי. הסכמה מדעת

  מפורט ברשומות הרפואיות.מידע רלוונטי כל ה: נמצא כי תיעוד רשומות מעקב

מסומנות בתאריך ושעה,  מינון ודרך  הוראותהבאופן תקין.  תבוצעמ: הוראות לטיפול תרופתי

  המתן. כל ההוראות חתומות בחתימה אלקטרונית.

נימוק ומעקב רפואי של תוצאות  רישום .תוצאות הבדיקות  ממוחשבות  בדיקות מעבדה:

  מלא.ובדיקות לא תקינות, נמצא תקין 

  . של חולים שונים נבדקו שלוש רשומות בחדר מיון 

הנחיות "חובת קביעת רופא אחראי לריכוז הטיפול קינות. קבלה מעקב ושחרור תרשומות 

והמעקב במלר"ד מיושמות. החולים במיון מעודכנים אשר לרופא המרכז את הטיפול בהם. 

אך אינה מפורסמת  זמן הפעילות, קיימת רשימת כונניםרוב תורני מיון נמצאים במקום בכל 

רישומי הרופאים  בעל מומחיות.  . הרופא המשחרר מחדר מיון הואבכל האגפים במקום בולט

 8:00יציאה לחופשה  של תורנים נעשית בסביבות השעה בתיקי חולים בחדר מיון מלאים. 

  בבוקר לאחר התורנות, כנדרש. 

  
  
   

  

  מינהל בית חולים  .2
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נבדקו : יישום הנחיות מינהל הרפואה בנושא הסכמה מדעת, דיווחים למשרד הבריאות 

בטיחות אש, חיסון עובדי בריאות החשופים לדם, פעילות (פטירות ואירועים חריגים) 

ועדות מוסדיות,  המצאות נהלים וחוזרים, בקרת תורים לניתוח, בקרת רישומים פליליים 

 . 18למועסקים גברים מעל גיל 

אישור על עמידה בדרישות קיים בית החולים מנוהל בצורה טובה ע"פ נהלי משרד הבריאות. 

ן המרפאות המכון הפתולוגי ובאשפוז ניילמעט ב למבנים הקיימים שרותי הכבאות האזוריים

הדיווחים למשרד  הבריאות מתבצעים באופן שוטף כולל פטירות   ).60- א' (מתקן משנות ה

ואירועים חריגים. קיים קובץ נהלים מלא ומעודכן, ההנהלה אוכפת קריאת הנהלים 

ית החולים הלסינקי, ניטור זיהומים, והטמעתם. חוזרי משרה"ב זמינים באינטרנט.   ועדות ב

  :בארבע שפותלטיפול קיימים שיפור איכות, ניהול סיכונים פועלות ברציפות. טפסי הסכמה 

  עותק נמסר לחולה. עברית ערבית אנגלית ורוסית

נמסר  .28/11ו  13/09בהתאם לחוזרי מנכ"ל . הכיסוי החיסוני של הצוותלא נמסר מידע על 

 נהל ת הכללית. שהנתונים נמצאים בה

גם  18מונה נציב קבילות ציבור. מבוצעת  בקרת רישומים פליליים למועסקים מעל גיל 

להעדר רישום הרשעות בדבר עברות מין   יםמבדק כיםלעובדים חיצוניים ועובדי קבלן. נער

למועסקים דרך חברות כוח אדם) למניעת העסקת  לא  (   18גבר מעל גיל ללכל עובד חדש,  

  .י מין על פי חוקעבריינ

  
   
  מינהל סיעודי  .3

נבדקו: הכשרת אחיות לאחריות משמרת ביחידות ובמחלקות, פעילות וועדת החייאה 

מוסדית, חוזרים ונוהלי משרה"ב, פיתוח מקצועי, אירועים חריגים, הרשומה הסיעודית 

איכות תיעוד הקבלה המעקב והשחרור הסיעודי, ניהול הטיפול התרופתי כולל סמים 

כנים, סביבת החולה, אבזור חדרי האשפוז, תקינות עגלות ההחייאה, ניהול מחלקת מסו

  . אשפוז

. ההיבטים שנבדקו  נמצאו מאד  הטיפול הסיעודי בבית החולים ניתן ברמה מקצועית גבוהה

לציין כי המרכז  תקינים ומיושמים ברמה מקצועי טובה. דווח על מחסור בתקני כוח אדם.

 ועדת החייאה מורכבת מסגן. בציון גבוה ביותר JCIאקרדיטציה  הרפואי עבר תהליך של

מנהל המרכז הרפואי, מנהל מח' הרדמה והתאוששות, מנהלת המלר"ד, מנהל מחלקת 

אחים ואחיות בכירים. קיים דו"ח שנתי . נערכות  9-טיפול מיוחד בילוד, רופא ט.נ. ילדים ו

לציות בהחייאה עם בובות תרגול. בדיקות פתע של צוות החייאה במחלקות באמצעות סימו

להנהלת הסיעוד תוכניות עבודה מסודרות ותיעוד עגלות ההחייאה שנבדקו נמצאו תקינות. 

השקעה רבה בפיתוח כ"א, המתבטאת באחוז גבוהה של אקדמאיות  ניכרתהיישום כנדרש.

 ). האירועים החריגים מתועדים, מתקיימות פעולות מתקנות והדיווחים ממוחשבים.60%(
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למעט  ונמצאה הולמת מחלקות (כירורגית ילדים ופנימית ד') 2- סביבת החולה נבדקה ב

מערך הסיעוד ממוחשב במרבית  העדר דפנות באלונקות בחדר טיפולים בכיר' ילדים. 

המחלקות, לא בכירורגית ילדים שהיא מחלקה חדשה. כללית, מערך זה מקל ותומך בעבודת 

שמות של מינונים  שר הוא מונע טעויות בכתיבת הוראות , כאהן בניהול והן בבקרה הסיעוד

תרופות. במחלקות בהם קיים מחשוב, הצוות מתמצא בהפעלתו, במציאת חוזרים ונהלים 

 עם נהלים יםסרקל מים מחלקות גם, קיינהלי משרה"ב זמינים במחשבים ה במחשב. ובעבוד

הדרכת צוות עות מתבצכנדרש.  מת החולה בקבלה מעקב ושחרור מלאה,רשומודפסים 

ומטופלים ומשפחות באמצעות שיחות, מצגות וחלוקת חומרי הסברה רלוונטיים. ישיבות צוות 

במחלקות מבוצעות  מחלקתיות מתועדות ונמצאות באתר נגיש לצוות הסיעודי במחלקה.

קיימת הקפדה על  בקרות פנימיות תכופות ע"י מנהלות החטיבות ברמת מקצועיות גבוהה.

 סמים מסוכניםניהול הניהול הטיפול התרופתי כולל עוד יעל פי הת .החולה  זכויותשמירת 

  מבוצע על פי הכללים. 

                         

  הרדמה .4

נבדקו: במחלקת הרדמה והתאוששות כוח אדם והכשרותיו, תנאים פיזיים,  היקפי 

חים, פעילות, תשתיות, ציוד, תקינות מכונות ההרדמה, רשומות, דיווחים בספר ניתו

גיליון הרדמה, דו"ח ניתוח, טפסי הסכמה להרדמה והסכמה לניתוח, עמדות הטיפול 

  .בחדר התאוששות

מערך הרדמה מאורגן ופועל באופן מקצועי ברמה טובה בהתאם לסטנדרטים המקובלים. 

 8דחופים.  באתר המרכזי פועלות     4900כ ניתוחים בשנה,  מתוכם  10,300  - מבוצעים כ

של אשפוז יום עמדות ניתוח  3עמדות התאוששות. בנוסף פועלות  14ובסמוך   עמדות ניתוח

(הנשים מעוברות להתאוששות  לנשים ת ניתוח עמדפועלות גם:  עמדות התאוששות.  28 עם

   IVFעמדות התאוששות, עמדת  4עמדת ניתוח באשפוז יום נשים עם  ) .באתר המרכזי

ומעוברים לאתר  ם בתחום ההדמיהגות מות מבוצעהרד עמדות התאוששות. 4ובסמוך 

חולים לאחרי הרדמה וצינתור מועברים לטיפול עמדות התאוששות. 4-גסטרו עמדת  המרכזי.

 נמרץ לב. 

  נאי בחצי משרה.ביוטכו ותמזכיר 3:  במחלקת הרדמה  ותמועסקבנוסף למרדימים ואחיות, 

צוות ת  מרפאת כאב וקיימת מרפאה טרום ניתוחית, מופעללא מועסקים עוזרי מרדימים. 

שעות  24קיים שרות אפידורלי זמין   קת אחות בחצי משרה.עוס, מייעודי לטיפול בכאב

לא  הדלתות שהתנאים הפיזיים והתשתיות בחדר ניתוח הולמים למעט העובדה  ביממה.

.איסוף ההרדמה עוד בדיקות תקינות מכונותינפתחות אוטומטית לשני הצדדים. הוצג ת

לפני הרדמה מלא. טפסי הסכמה להרדמה והסכמה לניתוח ממולאים  הנתונים לחולים

 -כנדרש.  תיעוד המדדים הנדרשים במהלך הניתוח תקין.  דוחות הניתוח מלאים

תאוששות תמיד מבוצע ע"י שחרור חולה מה ותקין. עוד ספר הניתוחים נבדקיתממוחשבים.
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בהתאוששות עמדה יימת קהעברת החולה להתאוששות מלווה בכל המידע הנדרש.  . מרדים

ייעודית לבידוד. העמדות מאובזרות כנדרש. עגלת ההחייאה תקינה.  חוזרי משרד הבריאות  

  בתחום ההרדמה מוכרים וזמינים. 

  

   
  תשתיות הנדסיות,  מערכות הנדסיות בחדר ניתוח והתאוששות .5

אוששות  נבדקו: תשתיות גזים רפואיים, חשמל ומערכת מיזוג אוויר, בחדרי הניתוח  הת 

  . ואספקה סטרילית והלימתם  לנוהלי משרד הבריאות

  ניתוחחדרי 

 זור לא נקי אינה מושלמת, י הניתוח הפרדה בין איזור נקי לאעל פי תצפית במתחם חדר

חדרים להמתנת חולים לפני ניתוח, להמתנת משפחות, מיקום יעודי לשיחה עם קיימים 

מערכות קיימות צוות תורני חדר הניתוח. המשפחות, חדרים למנוחת הצוות ומקום לינה ל

קיים ציוד לכיבוי אש בולט וזמין, מתזים אוטומטיות לאספקת חמצן, נייטרוס. גיבוי מקומיות 

אוטומטיים, מערכת גילוי אש ועשן ומותקנים שלטי חירום מוארים. מערכת התרעת משגוחים 

חלקית בלבד לויסות למערכת החשמל הצפה  תקינה. מ' מיזוג אויר תקינה עם אפשרות 

  . אינו תקין חיובי הלחץ המצב  חסרה יחידת טפול באוויר) לאוויר הצח לחדרי ניתוח, הלחות.

  

   . בחדר התאוששות המרכזי 

  מערכות: גזים רפואיים חשמל מיזוג אוויר תקינות

   

  בטיחות החולה בחדר ניתוח   .6

צד הניתוח, ציוד עזר נבדקו: כוח אדם, מבנה, בטיחות החולה בהליך הזיהוי ובדיקת 

להשכבת חולה, אמצעים לחימום חולים,  שימוש בדיאתרמיה, טיפול במכשירים אחרי 

ניתוח, תנאי מבנה, טיפול תרופתי, אירועים חריגים, רשומות, החייאה,  נהלים, פיתוח 

  מקצועי.   

ים צוות חדר ניתוח מתפקד על פי תהליכי עבודה מוגדרים וברורים בהתאם לנהלים המומלצ

חדרי ניתוח  3חדרים  8חדרי ניתוח. באתר המרכזי  12בבית חולים  .דברמה טובה מא

 באשפוז יום + חדר ניתוח אחד בגינקולוגיה.

בוגרות קורס על בסיסי בסיעוד  18אחיות מוסמכות,  מתוכן   23באתר המרכזי מועסקות 

טכנאי  לב ריאות.  2סניטרים  13אחיות מעשיות עם השתלמות בחדר ניתוח , 7 חדר ניתוח,

בוגרות קורס על בסיסי בסיעוד חדר  8אחיות מתוכן  12בחדר ניתוח אמבולטורי מועסקות 

נמסר כי כל אחראיות המשמרת בחדר הניתוח  בוגרות קורס על בסיסי בסיעוד חדר  .ניתוח

. נצפו טפסי אימות הנתונים לפני ניתוח הליך קבלת המטופל לניתוח נמצא תקין ניתוח.

ם כדבעי.  הרשומות מלאות כנדרש. קיים ציוד החייאה זמין. השכבת החולה ממולאי
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הליך ספירת מכשירים  .חוזרי משרד הבריאות זמינים ומוכרים מתבצעת בצורה בטיחותית.

   שימוש ואחסון תרופות נעשה לפי הנוהל.  .תואם את ההנחיות

  

  בטיחות החולה בחדר התאוששות .7

המטופל, ציוד, תשתיות, עגלת החייאה, ניהול נבדקו: כוח אדם, רשומות, סביבת 

   הטיפול התרופתי, נהלים, פיתוח מקצועי.

  .ברמה גבוהה מקצועייםהפעילות בהתאוששות מתבצעת לפי סטנדרטים 

 25בחדר ניתוח אמבולטורי . עמדות התאוששות באתר המרכזי ליד חדרי הניתוח 14  נצפו

 15מוסמכות מתוכן   אחיות 17 ותמועסקבהתאוששות כללית,   עמדות התאוששות.

בהתאוששות אמבולטורית, צוות אחיות חדר ניתוח . בוגרות קורס על בסיסי בטיפול נמרץ

אחיות עם קורס על בסיסי בטיפול  3אחיות) ובנוסף  12הן חלק מצוות אחיות התאוששות (

מלאות המטופל לאחר ניתוח במלואה. רשומות מעקב  מצוידתסביבת החולים  נמרץ.

ע"פ הכללים כולל בקרה כפולה  . הטיפול התרופתי מבוצעעל פי ההנחיותמנים קבועים ובז

מתבצע ע"פ תקנות וחוזרי משרד  הטיפול בסמים המסוכנים .ות סיכוןרתרופות בל

אחיות עוברות קורס "רענון ידע בנושא החייאה" כנדרש  תקינה.עגלת החייאה  .יאותהבר

ביצוע מעקב אחר המטופל  אות מוכרים וזמינים. נהלי משרד הבריבנוהל משרד הבריאות. 

  .נהלים ההעובר ניתוח מתבצע על פי 

  

  רשומות ומידע רפואי   .8

נבדקו: כוח אדם ותפקודו, מבנה ותוכן הרשומה הרפואית של מטופל ודרכי ניהולה, 

 סימול המידע הרפואי ודיווחו במחלקה לרשומות רפואיות. 

מקצועית ע"י צוות מיומן, המשקיע בהדרכות  ניהול הרשומות הרפואיות מתבצע ברמה

במטרה לקדם את איכות הרשומה  ,אישיות לרופאים במחלקות, בימי עיון למתמחים

בכפוף להחלטת הנהלת הרפואית בביה"ח, ובפעילות עדכון נהלים למזכירות הרפואיות.

בחלקם קמליון.דו"חות הניתוח  -שירותי בריאות כללית סיכומי האשפוז במחלקות בתוכנת 

מודפסים (ניתוחי חזה), וחלקם ידני (צנתור לב). טופסי הסכמות לאשפוז בבית החולים, 

הרדמה וניתוחים קיימים עם חתימות.  יש ציין קשר אפוטרופוס בטופסי ההסכמה הרלבנטיים 

כמו לילדים. בית החולים נמצא בתהליך אקרדיטציה במסגרתו ראוי לציון ריענון שוטף של כל 

  ה למזכירות הרפואיות במחלקות ולצוות מחלקת רשומות רפואיות.נהלי העבוד

סימול המידע הרפואי באשפוז נמצא באחריות בלעדית ומלאה של צוות הסימול במחלקה.  

יש קידוד כמעט מלא של  תקן משרות לפחות. 2חסר  –יש עומס עבודה על הסמלניות 

  ). 2011בשנת  94%, 2010בשנת  99-100%השחרורים (
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עבודת הסימול  יש דגש על שיפור הרישום והדיווח ע"י הרופאים, ובמידת הצורך  במהלך

 -ב 81%יש ירידה בדיווח אבחנות במלר"ד.  מפיקים הרופאים גרסת סיכום אשפוז חדשה.

  . 2012י שנה ראשונה צח - ב 71%, 2011 -ב 79%, 2010

 . 799.9וד ספציפית בק- מהאבחנות שדווחו במלר"ד נרשמו כאבחנה לא 10%- פחות מ

 התיקים הרפואיים שנבדקו תקינים, מלאים וחתומים כנדרש, פרט לחותמת אחת חסרה.

עמדות העבודה ממוקמות במרחב פתוח שאינו מתאים לאופי העבודה ברשומות הרפואיות 

  בדגש על סימול הדורש ריכוז ושקט ,וכן למול קהל הלקוחות בהעדר פרטיות ודיסקרטיות.

  

  מעבדות   .9

ון וניהול המעבדה הכללית, כ"א וכישורי העובדים, מעקב אחר בדיקות, נבדקו: ארג

תיעוד ומחשוב, בטיחות וגהות, סילוק פסולת, שינוע דגימות, איסוף דגימות דם, מכשירי 

גזים בדם, בקרת איכות פנימית וחיצונית, נהלים ותקנות הבטחת איכות. מבין המעבדות 

   .בנק הדם  יקרוביולוגיה, המטולוגיההמקצועיות נבדקו המעבדות לביוכימיה,  מ

 הוצג מערך מעבדות הפועל ע"פ הסטנדרטים  בצורה טובה מאד. כמות כוח האדם  סבירה

עבדות  ככלל, אגף .לביצוע תקין ובזמן סביר של כל הבדיקות. שינוע הדגימות מבוצע כנדרש

  מקנה שרות מקצועי, איכותי ומסור לכל הלקוחות פנים וחוץ. 

   יחות:בט       .1

המעבדות פועלות לפי הנחיות ונהלי בטיחות במעבדות רפואיות. לכל המעבדות נאמני 

קיימת הדרכה שנתית בנושא בטיחות תמבטיחות שהוכשרו לנושא באמצעות קורסים ייעודים.

לכל העובדים במעבדות ומס. פעמים בשנה לנאמני בטיחות.קיים מעקב רפואי לעובדי 

קיים תהליך של מת רדיואקטיביים, (מעבדה לאנדוקרינולוגיה).מעבדה העובדים מול חומרים 

נכון . (שעהבהחלפות  מחזורי 6מינימום  במעבדות  נדרשים  .פור בנושא החלפות אווירשי

צפיפות יתר בחלק נצפתה  )שעה. /החלפות 12מקדמים   להיום, ברוב המעבדות הרפואיות

ת במקום במחסנים ייעודים (מעבדה מהמעבדות, ישנם מכשירים וציוד הממוקמים במסדרונו

בחלק מהמעבדות  למיקרוביולוגיה, המטולוגיה). המצב הקיים יכול לסכן עובדים ומבקרים.

חלוקים עם לבושים בעובדים נצפו  ביוהזרד. םשה שימוש במכשירי צנטריפוגה שאיננע

  (בנק דם).שרוכות לים לא עשרוולים קצרים ונ

  :הבטחת האיכות       .2

רפואיות מתפקדות על בסיס של מערך הבטחת איכות מבוקר ע"פ נהלי עבודה המעבדות ה

כתובים של המעבדות ונהלי עבודה והנחיות של משרד הבריאות. המעבדות עברו תהליך של 

ר תהליך של התעדה טרם עבאגף המעבדות  .JCI-הסמכה בדומה לכלל ביה"ח של ארגון ה

 JCI-תהליך הסמכה של ארגון הכח העובדה שזאת לנו או הסמכה ייעודי למעבדות רפואיות 

במעבדת בנק הדם מבצעים ניטור  מתמקד במעבדות רפואיות בלבד אלה בכלל ביה"ח.אינו 

  באינקובאטורים.טמפרטורה למקררים ומקפיאים אך לא 
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  :בקרת האיכות פנימית וחיצונית       .3

ובנוסף לרוב מבצעים בקרת איכות פנימית לכל בדיקות המעבדה במעבדות השונות 

קיימות מעבדות במכונים השונים  שאינן  ) חיצונים.PTהבדיקות מבצעים גם מבחני מיומנות (

  .כלולות בתכנית בקרת איכות

  מחשוב:       .4

נמסר כי בנק הדם  המעבדות נעשה שימוש בתוכנה ייעודית למעבדות "אוטולימס". ברוב 

  ."וכנת "האוטולימסלתעומד לשדרג  את התוכנה שבשימוש היום ולהצטרף 

  מבנים ומתקנים:       .5

 עם תשתיות ישנות שעינן  מתאימות המבנים של אגף המעבדות מיושנים, חלקם צפופים

  מעבדות מתקדמות.בלסטנדרטים מודרניים של בנייה 

  

  
  יאליזהד .10

נבדקו: היקפי ושעות פעילות, מצבת כוח אדם והכשרות המטפלים, רשומות: תיעוד 

יתוק מדיאליזה, ניהול הטיפול התרופתי, נרקוטיקה, סביבת החולה, הקבלה המהלך והנ

תנאים פיזיים, תשתיות מים חשמל וגזים, תקינות עגלת ההחייאה, נהלים, פיתוח 

  מקצועי, שחרור והעברה.

  תחום הדיאליזה הטיפול והתשתיות נמצא ברמה גבוהה מאד.

  לבעלי כסא גלגלים ולאלונקה.מתחם הנפרולוגיה נמצא בקומת קרקע והגישה אליו מתאימה 

מ"ר מכיל בנוסף לדיאליזה, מרפאות נפרולוגיה, פרדיאליזה, השתלה  500- המתחם כ

נמצא אולם דיאליזה הכולל  ודיאליזה צפקית. חדרי רופאים וחדרים ייעודים לציוד, מטבח וכו'.

 5-סף ל, וחדר נוBמטופלים עם הפטיטיס  6עמדות, ישנם  2עמדות, חדר נוסף בידוד עם  9

 80-ישנם כ מטופלים בדיאליזה ציפקית. 8, ישנם CAOD-עמדות רגילות. בנוסף נמצא חדר ל

תכניות בנייה הכוללות הכפלת  קימותלדברי ההנהלה,  מטופלים דחופים נוספים בחודש. 

בוגרות   19 .ות מוסמכות בנוסף לאחות  האחראיתאחי 19ועסקות משטח הדיאליזה בעתיד.

יחס אחות מטופל עומד על   פרולוגיה, ואחות אחת בקורס נפרולוגיה.השתלמות מוכרת בנ

מטופלים. כנדרש. מועסקות עובדת סוציאלית ודיאטנית  למעקב אחר  4אחות לכל 

   כוחות עזר. 3המטופלים. בנוסף מועסקים  

חדר המים שופץ, נמצא במקום מקורה וממוזג, עומד ברוב דרישות התקן, המים מגיעים 

, כך שלא נמצאה משאבת הכלרה  0.7ית החולים שם נעשית הכלרה ל מהמאגר של ב

  מיכלים. 2-נוספת בחדר המים. כמו כן נמצא מיכל קוני אחד,כאשר הדרישה בנוהל ל

מכונות ניידות נוספות של אוסמוזה הפוכה , של  2נמצאו  שאר הרכיבים כמצוין בנוהל.

MEDIPURE.לטיפולים במחלקות בבית החולים .  
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 אומדן ומעקב כאב, אומדן נפילה, ידניות וכוללות: מעקב רפואי וסיעודי מלא, כולל:הרשומות 

אומדן פצעי לחץ וגיליון העברה למחלקת האשפוז הכולל פרמטרים על הדיאליזה והתרופות 

הדיאליזה נמצאת בתוכניות  שניתנו במהלכן. נמצא מעקב של עובדת סוציאלית ותזונאית.

  הנהלים הרלבנטיים של משרד הבריאות ונהלים פנימיים. נמצאו  בית החולים למחשוב.

כל הצוות נשלח לימי עיון וכנסים, כולם עברו  .כנדרשמנוהלת ומבוקרת ת החייאה ה עגלנמצא

  רענון החייאה כנדרש. ישנה תכנית עבודה שנתית הכוללת תכניות איכות ומעקב למטופלים.

  

 רוקחות .11

יים וחוזרי מינהל הרפואה, ספרות מקצועית, נבדקו: תכניות עבודה, תקנות, נהלים פנמ

, טיפול בתלונות, ניהול סיכונים, רוקחות RECALLחובת דווח, שיפור איכות, נהלי 

  . מחלקתית, תרופות מיוחדות, תהליכי עבודה, תשתיות, סמים מסוכנים, רקיחה, וחלוקה

רוקחים  והצוות קיים שיתוף פעולה בין צוות ההוצג מערך רוקחי הפועל ברמה טובה מאד . 

  הרפואי, לצורך מתן התרופה המתאימה ביותר.

 נצפה שרות עוזרי רוקחים. 2 - (מבניהם רוקח קליני אחד)  ו רוקחים  12 בית המרקחת מונה

רוקחי הפועל על פי הסטנדרטים המקובלים אך דורש מספר שיפורים. קיימות תוכניות עבודה 

את תחומי הפעילות  כולל עדכון תקופתי  כולל מעקב אחר ישומן. הוצגו נהלים המקיפים

 -  TPNהכנות אספטיות, לא מבוצעות הכנות ומבוצעות בבית החולים רקיחות ציטוטקסיות, 

סמים מסוכנים שנתי מועבר  ח"קיימים מאגרי מידע ממוחשבים. דו.  התרופות מגיעות מבחוץ

  לתקנות הסמים המסוכנים.  24כנדרש בתקנה 

. קיים  שנתי-דו SELF AUDIT אי הרישום.  אין ביצוע אחיד שלמלאי הסמים תואם את המל

קיימת הערכה בכתב של  עדכניים.   RECALLכונן לכל שעות היממה. קיימים נהלי  כיסוי

 תקן  תחקיר אירועים חריגים נערכים ברמת מחלקת ניהול סיכונים. מידת מסוכנות  תהליכים.

  החייאה מהלך  ניהול" הרפואה  מינהל חוזר רשימת את החייאה תואם  בעגלת תרופות 

מעקב שיטתי אחר תקינות תוקף התרופות. . מבוצע 21/2006מס  כלליים חולים בבתי

קיים מחסן נפרד . התשתית מותאמת להיקף השירות. מחסן תרופות מאורגן ומתאים לצרכים

וריצפה  המערכת הקיימת מטפטפת לתמיסות עירוי וחומרי חיטוי שדורש צביעה ומיזוג תקין

המרשמים העונים על דרישות החוק.  במעבדה קיים משקל אנליטי כנדרש בחוק.. סדוקה

תואם לצריכה.  ניהול התרופות הנרקוטיות בחדר שנבדקו  ת האשפוז וארון התרופות במחלק

. ראוי לציון שבית המרקחת ועובדים בקיאים בנהלים ובעבודתם ניתוח מבוצע כנדרש

  .המקצועית 

  

 גריאטריה  .12

בדקו: יישום חוזרי משרה"ב בתחום הטיפול בקשיש, היקף משרות רופאים גריאטריים נ

ביחס להיקף הפעילות עם הקשישים, ניצול המשאבים המקצועיים בתחום הגריאטריה 



14 
 

 

 (מדגמי), בפעילות בית החולים, התייחסות לטיפול בקשישים  במחלקות הפנימיות

  אורתופדיה ובמחלקה לרפואה דחופה. 

ומעלה בכל מחלקות האשפוז ובעיקר  65שיעור גבוה של אשפוזים של בני דווח על 

מספר הרופאים המומחים בגריאטריה הפועלים כיועצים במחלקות האשפוז  בפנימיות.

ובמחלקה לרפואה דחופה קטן יחסית להיקף הפעילות הנדרשת, לדוגמה, הערכת 

ות לבעיות גריאטריות דחופות, הפוטנציאל השיקומי, הערכות קוגניטיביות, סיוע למתן פתרונ

העברה ישירה ממיון למסגרות אשפוז גריאטרי, פעילות לקידום העקרונות הטיפול הגריאטרי 

הנהלת בי"ח מיישמת את רוב חוזרי מינהל רפואה בנושא הטיפול  לצוות בית החולים.

ס בסטאטו הקשישיםתהליכי העברה למסגרות אשפוז גריאטרי של  לייעליש עדיין , בקשיש

יש  .26/2010מס. ו   4/2010על ידי ישום נאות של חוזרי מנהל רפואה מס. סיעוד מורכב

תוכנית ריכוזית לנצל את התשתית המקצועית הקיימת במחלקה פנימית גריאטריה ולבנות 

  ומקצועות בריאות אחרים בבית החולים כולו. להכשרה בתחום הגריאטריה לרופאים 

יחודיות הטיפול בקשיש ולחשיבות קביעת מנגנוני איתור של יגבי מודעות ל קיימת  במלר"ד:

קשישים בסיכון וכן לשמירת רצף המידע בין הרופא במיון לבין הרופא השולח את הקשיש 

הנבדקים במיון מועברים באופן ישיר להמשך טיפול  קשישים במקרים אחדים בלבד,לבדיקה. 

ודי עם הכשרה בתחום גריאטריה (רק יש מעט כוח אדם סיעלמסגרות אשפוז גריאטרי. במיון 

/ ין רופא מומחה בגריאטריה העובד קבוע וא )עברה קורס על בסיסי בגריאטריהאחת אחות 

  במחלקה זו.  כיועץ

 65ביום הבקרה רוב החולים היו מעל גיל : מח. פנימית "ג") נבדקה(במחלקה הפנימית  

. דווח על קושי בהפנייתם "ורכב"סיעוד מ המסווגות אותם בסטאטוסבעיות רפואיות לרובם ו

במחלקה צוות הרפואי והסיעודי .  של קשישים למסגרות אשפוז גריאטריה "סיעוד מורכב"

 רפואי של הקשישיםההסטאטוס התפקודי ו משרד הבריאות של מכיר היטב את הגדרות

(קבלות, מעקב שוטף, מכתבי סיכום האשפוז) נרשמים דיונים ממצאים  וברשומה הרפואית 

    מלצות להמשך הערכה גריאטרית בקהילה.  וה

הערכת הפוטנציאל השיקומי ב משתתף גריאטריה בחה ומ: רופא מבמחלקה האורטופדית 

רב של הצוות ההתייחסות   קיימתשל קשישים עם בעיות אורטופדיות. במהלך האשפוז 

ים הרופא. לפוטנציאל השיקומי ולהתחלת טיפול שיקומי לקשישים עוד במחלקה מקצועי

למצבם התפקודי, ניידותם של בעיקר מתייחסים לבעיות ייעודיות לאוכלוסיית הקשישים 

  . בהמלצות במכתבי סיכום אשפוזובקבלות רפואיות גם  םהקשישי

  

 בריאות הנפש  .13

זכויות החולה, טיפול שוטף, בטיחות החולים והמטפלים ,תנאים באשפוז יום ו נבדק

   ודיווח, טיפול תרופתי.ום, רישום פיזיים, בקרה סיעודית,  נהלי שעת חר
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נותנת שרות  נוהלת ברמה טובה מאד בהתאם לסטנדרטים המקובלים. מיחידת אשפוז היום 

יש לציין לחיוב את יישום  רחובות, נס ציונה, ראשון לציון, באר יעקב  ואשדוד. לאוכלוסיית

מטופלים כשתקן  24 ביחידה מאושפזים נמצאו ביום הבקרה  ההמלצות שניתנו בדוח הקודם.

  . 20הוא  באשפוז  יום המיטות

חדרי מיון של בתי החולים קפלן, באר יעקב ונס ציונה, מרפאות :מקורות ההפניה  וקבלה

פסיכיאטריות אזוריות ורופאים מהקהילה. ההפניות מתואמות טלפונית. מכתב הפניה מועבר 

סובלים  יחידהם באין רשימת המתנה. מרביתם של המטופלי  מידית ובהמשך הסיכום.

מתבצעות מידי יום בין השעות לטיפול יום  של חולים חדשים קבלות  ממחלת הסכיזופרניה.

ונבדקות במעבדות במקום . לכול חולה מתבצעות בדיקות רוטינה  הנלקחות 12:00 -10:00

  בית החולים. האינטייק למטופל חדש הנו רק מול המטפל, אין אינטייקים קבוצתיים.

מתבצעת על פי  הפעילות  כל יום פרט לשישי ושבת.  8:00-14:00 הפעילות:וימי שעות 

תוכנית וסדר יום קבוע.  מתנהלות קבוצות בוקר וקבוצות צהריים אשר מנחים אותן רופאים 

  אחיות ופסיכולוגים.

  L.Aחלוקת תרופות מתבצעת  בכניסה לחדר הטיפולים והרישום מידי וממוחשב. זריקות  

ריפוי ניתנים טיפולי התרופות בקלמרים.   כמו  כן הדרכה מטופלים להכנת מוזרקות במקום 

עבודות לטובת בית החולים. פסיכותרפיה פרטנית ומשפחתית , טיפולים  הכוללים בעיסוק  

אורך האשפוז המרבי  למטופלים מחולקות  במקום ארוחת בוקר וצהריים .   פסיכיאטרים.

  כל להתקבל שוב למחלקה רק לאחר כשנה משחרורוחודשים. מטופל יו 3באשפוז יום  עד 

התיקים ממוחשבים. הרשומות הרפואיות והסיעודיות שנבדקו נמצאו מאורגנות : רשומות

ומסודרות.אין אפשרות סריקת מסמכים לתיקים הממוחשבים, כך שמתנהלת במקביל גם 

  רשומה ידנית.

ת  אחראית על  ריקון  אחראיהאחות הקיימת תיבת תלונות במחלקה. : קבילות מטופלים

התיבה.  בנוסף, ישנה אפשרות להגיש תלונות לטיפול ברמת ביה"ח. אין רישום מפורט של 

  פניות ותלונות מטופלים במחלקה. 

המטופל משתחרר כשברשותו מכתב הפנייה להמשך טיפול מרפאתי  .:שחרור חולה

נים כמו: נטילת כשבוע לפני השחרור האחות מדריכה את המטופל בנושאים שו בקהילה.

תרופות, המשך טיפול ומעקב בקהילה.אחות המחלקה מתאמת עם האחות בקהילה את 

המטופל מצויד ביום שחרורו מועד ההגעה למרפאה המקבלת על מנת לשמור על רצף טיפולי.

  במכתב הפנייה לרופא המשפחה עם המלצות טיפוליות והמלצות למעקב.

נקייה, ומטופחת עם היא מחולקת לשני מבנים, המחלקה ממוקמת במבנה משופץ ו: תשתיות

שטחים ציבוריים מצומצמים. קיימים שירותים נפרדים לגברים ולנשים אך אין חדר שירותים 

במחלקה  תא אישי לכל מטופל בו יכול להשאיר את  המיועד לנכים עם כל האביזרים הנלווים.

  חפציו האישיים.
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ולה, פעילות המחלקה, לוח תורנים, פינת על הקירות לוחות מודעות עם חוק זכויות הח

אקטואליה, דפי מידע בשפות שונות ( רוסית ואמהרית)כגון: דפי מידע למתאשפז ומשפחתו, 

  דברים שכדאי לדעת, דף מידע למשפחות המטופלים. -לקראת שחרור מבית החולים

  
  

 בריאות השן .14

תיעוד הקבלה, נהלי איכות   ובמרפאת השיניים של בית החוליםיחידת פה ולסת בנבדקו 

  .עבודה, זמינות השרות, שמירת רצף טיפולי

  שירותי רפואת  השיניים בבית החולים: 

ביחידה מבוצעים  טיפולי שיניים הנכללים בסל  : יחידה לכירורגיה פה ולסתות  ומרפאת שיניים  .א

ות מפרק כגון: ניתוחים כירורגיים, ניתוחים אורטוגנטים, מחלות סיסטמיות להן ביטוי בפה, בעי

הלסת ועוד.  טיפולי שיניים הנמצאים מחוץ לסל כגון: השתלות ושיקום על גבי שתלים. שיקום 

 –; מספר ביקורים מחוץ לסל 4500 –הפה, עקירות סתימות ועוד.מספר הביקורים בסל 

  . 320. מספר ניתוחים 320. מספר אישפוזי יום 6000

במרפאה הנמצאת  HIVלחולי איידס ולנשאי  טיפול שיניים מקיף:  יחידה לטיפול בחולי איידס  .ב

 בנוה אור. 

מיטות),  2-6חולים  הנזקקים לאשפוז נמצאים במחלקת אא"ג בביה"ח ( :אשפוז בבית החולים  .ג

לפי הצורך, במקרים של אונקולוגיה, טראומות, ניתוחים, ועוד. ביום הבדיקה לא היו 

  מאושפזים לכן נבדקו רק תיקי מאושפזים

  ח אדם וכ

של  ד"ר גדעון לוי מנהל היחידה.    1תקן וח אדם:  ביחידה פה ולסתות ישנו רק מצבת כ

רופאי שיניים  14אנשי הצוות האחרים מועסקים דרך חברת ש.ל.ה בחוזים אישיים (בצוות 

כוננויות , שאר הימים  בחודש  15שאינם מומחים).  היחידה מבצעת  5 - מומחים ו   9מהם  

  בכירים ביחידה.ה 2מכוסים  בהתנדבות ע"י 

הערה: טיפולי שיניים שבסל צריכים להינתן על ידי צוות אורגני של בית החולים, ולא רופאים 

המועסקים דרך חברת בת של קופת החולים  ש.ל.ה .ההערות לגבי כוח האדם ביחידה 

שנים שחלפו לא חל שיפור במצבת  3במשך  2009הופיעו גם בדוח הביקורת הקודם משנת 

 כ"א . 

 המבנ

חסרים שירותים גם לצוות וגם לחולים. השימוש הוא בשירותים של פה ולסתות ביחידה  

מחלקת הרנטגן. במהלך הביקורת נבדקו השירותים במחלקת הרנטגן שלא היו נקיים והיה 
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במהלך הביקורת נצפה עומס של המתרפאים  –חדר המתנה ביחידה  קטן   חסר מנעול.

  בחדר המתנה.

 רשומה רפואית 

של קמיליון ם בכרטיס המתרפא מתבצע על ידי תוכנת "דוקטור ", אין קישור בין תוכנת רישו

, יש כפילות. בתיקים שנבדקו היו חסרים נתונים כמו : כמות וסוג חומר "דוקטור"בית החולים ל

  ההרדמה, סוג השחזור.

תיקים שנבדקו היה חסר פירוט ומינון של באישפוזים בשנה האחרונה.  ה 160מתוך 

  .ICDC 9טיביוטיקה אשר ניתנה למתרפא. אין רישום על פי נא

 זמינות ונגישות 

מאז כניסת טיפולי  זמינות ונגישות של טיפולים בסל  הניתנים ביחידה עומדות בדרישות.

אלה שמתקבלים הם עם מחלות סיסטמיות, זמינות   שיניים לחבב"מ פחת מספר הילדים.

  השירותים הם מעל חודש. 

 ם זיהומימניעת 

 הפרדה.ללא על שולחן האוכל מכינים את הכלים לסטריליזציה, 

פעילות היחידה בתחום מניעת העברת הזיהומים מתבצעת בהתאם להנחיות של האגף 

 לבריאות השן.  

   ליקויים  בתחום מניעת העברת הזיהומים ש נמצאו בביקורת הקודמת תוקנו.

 הפרדה.א ללעל שולחן האוכל מכינים את הכלים לסטריליזציה, 

 מחירון לטיפולי השיניים 

מחירון, קופת החולים גובה מחירים על פי משרד הבריאות, חברי הקופה מקבלים הנחה הוצג 

  על מחירון זה. 

 אונקולוגים  חולים

חולים אונקולוגים בשנת האחרונה.  אין קודים מיוחדים לחולים אונקולוגים כמו  200טופלו כ 

חריגים, מכיוון שהמרפאה אינה שייכת לכללית סמייל. הקופה בש.ל.ה החולים פונים לועדת 

  מצידה משתמשת במטופל כמממן ביניים ונותנת החזרים לאחר מאבקים.

 ניהול סיכונים 

יש דיווח על  מקרים חריגים,  . חסר תיק  המרכז את התלונות ביחידה. קיימת תיבת תלונות

  לבית החולים 
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 תלונות 

  ה, מנסים לפתור באופן אישי, אין תיק מעקב תלונות .תלונות בשנ 4-5 -כמתקבלות 

  היחידה לטיפול בחולי איידס נוה אור

המרפאה מסודרת ומנוהלת היטב, הרופאה ד"ר פנינה גולדווארג והסייעת מתוקצבות 

מתרומות ועושות מעל ומעבר למה שנדרש. ילדים המטופלים ממומנים דרך משרד הבריאות 

  ים אינם משלמים עבור הטיפולים אלא רק עבור עבודות הטכניות.פרויקט "ניצן" הבוגר

  במהלך ביקורת נמצאו כלים כירורגיים לא סגורים  בשקיות לאחר יום העבודה במרפאה.

  

 פיזיותרפיה .15

נבדקו: כוח אדם, מבנה ופריסת השרות, זמינות השרות, סביבת העבודה,  נהלים, 

  העבודה, ציוד,ישום חוק זכויות החולה. רשומות, הכשרות המשך ופיתוח מקצועי, סביבת

כללי: שירות הפיזיותרפיה על כל מרכיביו מנוהל באופן מקצועי ומובנה, בהתאם לכל 

ופועל ברמה מקצועית גבוהה. ניכרים מאמצים לפיתוח וחתירה למצוינות, תוך  הנהלים

יכות שיתוף פעולה עם הצוות הרב מקצועי ותמיכת הנהלת בה"ח. יש לציין את מדדי א

שפותחו. הפיזיותרפיסטים מעורבים בתחומי בריאות ורפואה רבים ומגוונים. השירות משמש 

שדה קליני להכשרת סטודנטים ובנוסף, הצוות מעורב ויוזם מחקרים, לרבות מחקרים 

קלינים.  הצוות משתתף בקורסי העשרה; קיימת דאגה לרצף טיפולי, כאשר צוות מעורב 

ומקיים קשר עם הגורמים הרלוונטיים בקהילה. הצוות  בתהליך שחרור החולה מבה"ח

 מעורב בימי בריאות לטובת הקהילה.

הרשומה הרפואית ידנית, מובנית וכוללת את כל השדות הנדרשים, לרבות הערכה 

תפקודית. נבנו טפסי הערכה מותאמים המשקפים בצורה מיטבית את מצב החולה. אומנם, 

י בין אנשי המקצוע השונים ולעיתים מחייב תיעוד העדר מחשוב יוצר כשל ברצף התקשורת

  כפול. 

    

  ביטחון ואבטחה   .16

    נבדקו:  כ"א פריסתו וכישוריו, ציוד, אבטחה היקפית, אמצעים טכנולוגיים, נהלים והנחיות.               

טחון ומשטרת ישראל יעומד בסטנדרטים שנקבעו על ידי אגף הבקפלן רפואי המרכז ה

האבטחה מערך כ" א כשיר ומיומן , תיקי מאבטחים מסודרים , טחון.יהבבתחום האבטחה ו

תיקי הנהלים ופקודות , מחלקה מקצועית המתודרך ובקיא בנהלי האבטחה והוראות השעה. 

ע מעקב אחר ארועי סד"צ צבמת האבטחה הינם מודל לחיקוי ולמידה במערכת בכלל,

אחמ"שים יודעים כיצד לפעול ה ותמתקיימות ביקורות מורחבות תקופתי ואלימות כמתחייב

ארבעה  מאבטחים יחד עם זאת נמצא כי  .ולהפעיל את מערך האבטחה בתרחישים שונים

הגדר הגובלת מלא ותקין. אבטחה היקפית  ציוד למאבטחים ה .ללא קורס הכשרהמועסקים 
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 עם צומת בילו הינה גדר רכה אשר אינה עומדת בתקן הנדרש , לא קיים שער מגנו בכניסת

 - מבדקי העדר רישום עברות מין במחלקת ביטחון ומשאבי אנוש   . הולכי רגל בשער חבצלת

קיימים שערים כבדים המאפשרים סגירה של הכניסה לבית החולים בשתי  .ניםתקי ונמצא

 . במוקד בית חולים אשר אינו מאוייש smsלחצני מצוקה מתקבלים  ב .הכניסות לבית החולים

אינו מבצעי בעת ארוע לחצן מצוקה,  SMSגיבוי על גיבוי אך לתת אמורה וחברה חיצונית 

דקות ,יש  10חברה חיצונית אינה אמינה  בתרגיל שביצע המנב"ט תגובתם לקריאה ערכה כ  

 לנושאמקומית  למצוא חלופה מיידית 

לא  -אזעקות פריצה ועוד  משקים מערכות טמ"ס ,לחצני מצוקה,מוישנו מוקד ביטחון אליו מ

לאייש במוקד זה איש בטחון באופן יש קן אשר יוכל לשלט ולהפעיל מערכות אלו נמצא ת

  קיים צורך אמיתי בתקן של ס. מנב"ט .תן מענה ושרות יעיליקבוע שי

 

  גסטרו .17

, שלבי הניקוי 31/2008נבדק: טיפול באנדוסקופים לפי חוזר מינהל הרפואה מס' 

פה.  וע"פ חוזר מינהל הרפואה והחיטוי, אישורי אמ"ר לחומרי החיטוי ומכונות השטי

  "הנחיות ניקוי חיטוי ועיקור מכשירי הסתכלות תוך גופיים".    12/2010

הניקוי המיידי של הגסטרוסקופים מתבצע בצורה ידנית ונאותה על מנת להוריד את העומס 

הבקטריאלי. המשך הניקוי מתבצע בחדר ניקוי נפרד, באמצעות חומר חיטוי מאושר, במכונת 

חיטוי מצויד במים מסוננים, בה הסקופים עוברים את כל השלבים הנדרשים, כולל -ניקוי

  פעמיים. -ייבוש. האטמים למכשיר ביופסיה הינם חד

הסקופים מאוחסנים תלויים בארון, ועוברים חיטוי שוב לפני השימוש הראשון של היום.  

אשון במכון ולאחר מכן אביזרים חודרי רקמות, הנלווים למכשירי הסתכלות, עוברים ניקוי ר

  מעוברים להמשך טיפול במחלקת אספקה סטרילית.

  

   ריפוי בעיסוק  .18

נבדקו: כוח אדם, היקפי השרות, רשומות, פיתוח מקצועי והסביבה הטיפולית בכלל בית  

  .החולים

מדובר בצוות וותיק ומיומן שעובד לצד צוות צעיר.  הצוות מקצועי,  :כוח אדם ופיתוח מקצועי

  בכל מקום בו הצוות מגיע לטפל.  –לה דרגות מעורבות גבוהות מסור ומג

 פרופיל בית החולים מראה שפריסת התקינה של המרפאים בעיסוק :היקף וזמינות השרות

  בבית החולים מסתכמת במחלקות:  

  ,גריאטריה 

  ,התפתחות הילד 

  ,פסיכיאטריה 
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 טיפול ושיקום גף עליון  . 

 4  מחלקות פנימיות מקבלות שירותon call בלבד 

 אין שירות במחלקות

  ,אורתופדית 

  ,ילדים 

  ,פגים 

  ,(שבתוך הפנימיות) מונשמים 

  מרפאות כאב 

 .במרפאת האכילה  

תקנים נוספים לריפוי בעיסוק.  בעת הבקרה עוד טרם  2.2אושרה קליטה של  2012ביולי 

  נקלטו.

בתחזוקה נאותה.   הציוד מעודכן וללא חסרים הן הציוד השוטף והן הקבוע שנמצא: ציוד 

  ציוד חדש ועדכני מצורף  לתכניות העבודה העתידיות.

שם הרשומה ממוחשבת והתיק  –יש פער בין הרשומה של בית החולים הכללי  : רשומות

שם הרשומה לא ממוחשבת.  התיקים נעולים, כל  –אחוד, לבין המחלקה הפסיכיאטרית 

  מפגש רשום וחתום.

מבחינה היסטורית נבנה שירות הריפוי בעיסוק בבית : סביבת עבודה וסביבה טיפולית

החולים הכללי מחוץ למחלקות.  קיים חדר אחד רב תכליתי אליו מגיעים כולם.  החדר צפוף 

בגריאטריה, המצב שונה.  יש חדר  עליו להכיל ציוד רב וגם לספק מקום לתרגול ועבודה.

 טת המאושפז בעת הצורך.טיפול בתוך המחלקה וגם שירות הריפוי בעיסוק מגיע עד מי

בפסיכיאטריה מצב דומה.  שני חדרים צמודים רב תכליתיים שטובים לעבודה קבוצתית 

  ופחות טובים אם צריך לעשות עבודה פרטנית או עבודה בסביבה שקטה.

  

 
  בודה סוציאליתע .19

נבדקו:  כוח אדם, מבנה ופריסת השרות,  זמינות השרות, סביבת העבודה,  חוק זכויות 

, נהלים, רשומות טיפול בנפגעי אלימות במשפחה, מינוי אפוטרופוס, סיוע החולה

תכנון שחרור ורצף טיפולי, מידע לניצולי/נפגעי שואה, שחרור מטיפול, פיתוח מקצועי. 

  .למיצוי זכויות,  פרויקטים מיוחדים

ת הבקרה נערכה בעזרתה של גב' אסתר הלוי שריקי, מנהלת השירות הסוציאלי, על ידי בדיק

 רשומות ושיחות עם אנשי צוות ומטופלים. 

השירות הסוציאלי בקפלן מנוהל באופן ראוי לשבח. זהו שירות ותיק המוטמע היטב 

פריסת וזמינות במחלקות בית החולים ושותף בוועדות בית החולים ובכתיבת נהלים פנימיים. 

יחה עם המצאות חדרים ייעודיים לקיום ש .סביבת העבודה נוחה השירות תקינים.
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. נהלי העבודה מוכרים  ונגישים לעו"ס בלבד החולה/משפחתו בפרטיות במחלקות חלקית

 יבשרות. עו"ס חבר בוועדת אתיקה. הטיפול בלידת ילד עם נכות התפתחותית ובמינו

הרשומה ממוחשבת  בבית החולים ועדת אלימות בראשות עו"ס.  תפועל .אפוטרופוס ,תקין

כנדרש. לפני שחרור חולה  חלק פעיל בהפסקות לוועדת הריון, עו"ס לוקחיםבתיקי החולים. 

. ניתן  מידע כתוב רצף טיפוליתכנון השחרור תוך הקפדה על  לקהילה או מוסד נעשה 

ניכרים קשרי העבודה הטובים בינו לצוות הרב למתאשפז אודות זכויות ושירותים סוציאליים. 

ית והן ברמת השירות. דגש ניתן על מקצועי. העבודה מתוכננת הן ברמת העובדת היחידנ

פיתוח מקצועי, מחקר והבניית תכניות מגוונות לרווחת החולה ומשפחתו (כגון, קידום בריאות 

בקרב הקהילה האתיופית, מגוון של קבוצות תמיכה או פרויקט "הזכות למות בכבוד"). ראוי 

ם המטפלים הפועלים לציון הקשר הפורמאלי והבלתי פורמאלי בין השירות הסוציאלי לגורמי

בסביבת בית החולים. למרות עומס העבודה הכבד, אין שינוי במספר משרות העו"ס 

  המתוקננות מאז הבקרה הקודמת.  

  

 פסיכולוגיה .20

נבדקו: פריסת השרות, כוח אדם, תשתיות, מסגרות אבחון, סוגי טיפול, איכות הרשומה,  

  פיתוח מקצועי.

רמת הארגון והניהול של צוות הפסיכולוגים על הוצג שרות מקצועי פועל ברמה טובה. 

שלוחותיו השונות גבוהה נעשית עבודה מקצועית מושכלת ומסורה במסגרות השונות בהם 

שירותי ליאזון  פועלים הפסיכולוגים. הסדר הכיסוי הפסיכולוגי במחלקות האשפוז, חלקי.

דחוף מתבצעות   חולהל ואינטייק קבלה ראשונית  חלקיים. פסיכולוגיים קבועים במחלקות 

מסגרות האבחון והטיפולים מגוונים. לא ניתנים טיפולים  .)מעל חודשזמן לא סביר (תוך 

עוד אבחנות, רישום פגישות ימשפחתיים. הרשומה באיכות טובה. בתיקים שנבדקו נמצאו  ת

עוד תכנית טיפולים שנקבעה בקבלה. חסר יוהערכות תקופתיות של המטופלים. חסר ת

  שוטף של פגישותהרישום אינו מלא כך גם ה עוד סיבות הפניהיתרכה תקופתית. עוד העית

 מתקיים פיתוח מקצועי הפסיכולוגים יוצאים להשתלמויות, יש נגישות למידע באינטרנט.  

  

  תזונה ודיאטה  .21

נבדקו:  כוח אדם תפריט מזון אישי למטופלים, מטבח חלב, נהלים ופרוטוקולים, מזון  

  דיאטה הקלינית , רישום ותיעוד, תפריטים ונהלים מחלקתיים. ייעודי,  שרות ה

מנוהלים היטב ברמה מקצועית  גבוהה, תוך קפלן שרותי התזונה והדיאטה במרכז רפואי 

שיתוף פעולה עם שאר הצוותים המקצועיים. ומתן טיפול מקצועי ומסור למאושפזים 

אטה נמצא בהתארגנות שרות הדי - בהשוואה לבקרה הקודמת חל שיפור בנושא המחשוב

מחודשת בעקבות כניסת מנהלת חדשה לתפקיד ראש השירות. התפריט תקין אך אינו 

שונים  2סוגי הפירות שנותנים בכל יום,  חסר פרוט   .מתועד יחד עם הארוחות  היומיות
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הרשומות תקינות.  ת בית החולים. לשונים בשבוע. תקציב המזון מנוהל ע"י הנה 4לפחות 

רשימה מעודכנת של קיימת  , תקינות.ול להזנה אנטרלית או הזנה על תוך ורידיתהוראות טיפ

 של משרד הבריאות מוכרים וזמינים  נהלים ופרוטוקולים , כנדרש.מזון רפואי/ייעודי

ישיבות צוות קליניות רב מקצועיות בהן הדיאטניות נוטלות חלק.  נערכת  לא הוצג תיעוד

 מדבקות הנקה  הנושאות לוגו של חברה מסחרית פעילות בנושא עידוד הנקה. נצפו 

בתיק הילוד חסרה הוראת רופא כתובה לגבי  הקשורה לבקבוקים או תמ"ל, בניגוד להנחיות.

 כמות התמ"ל שיש לתת.

 

  
 כביסה  .22

  . 26/06/08מיום  29/08נבדק יישום הנחיות  חוזר  מינהל הרפואה מס' 

ל, באוגרים. האוגרים עמידים לנוזלים, אך על פי נוה ףנאס הכביסה המלוכלכתמכלל חלק רק 

אינם מספיק חזקים. הכביסה המלוכלכת מעוברת, חלק באוגרים וחלק לא, לריכוז באמצעות 

לאחר נפילה בפיר. דלתות הפירים אינן נפתחים  שאינם חזקים האוגרים חלק מפירים. 

ן מכוסות עם נעולות. העברת הכביסה המלוכלכת למכבסה החיצונית מתבצעת בעגלות שאינ

בד עמיד למים ואינן מובדלות לאלה המיועדות להובלת כביסה נקייה. הכביסה המלוכלכת 

  דחוסה לפני העברתה למכבסה, וכתוצאה מכך האוגרים נפתחים.

  

  סילוק פסולת .23

   17/05/98מיום  34/98נבדקו: הטיפול בפסולת  ויישום הנחיות  חוזר  מינהל הרפואה מס' 

  יפול נאספת במיכלים עם פתיחה רגלית.פסולת רגילה בחדרי ט

הפסולת הזיהומית נאספת בשקיות ומרוכזת במיכלים בהתאם לסוג, צבע וסימון הנדרש 

תמיד מעוברת ישר למרכז סילוק פסולת של לא בחוזרים והתקנות.הפסולת הזיהומית 

- מסדרונות של ביה"ח, היא מעוברת קודם לצרת בבהרבה מקרים הפסולת נאביה"ח, 

  לא נעולות.בעגלות  ות לפסולת ספטית", בהן היא מרוכזת"נקוד

קורת וללא נעול  אינוצבע לא מתאים ובמחסן ש יפסולת ציטוטוקסית מרוכזת במיכלים בעל

  גג, בעגלות רגילות ולא בחביות מיוחדות, כפי שנדרש בתקנות וחוזרי המשרד.


  

  בריאות הסביבה .24

פוז ,איסוף פסולת,  שפכים, טיפול נבדקו: מערכות מים, תנאי תברואה במחלקות האש

  בכביסה, היגיינה כללית, מטבח  
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נבדקו, מערכות מים, פינוי אשפה ופסולת לסוגיה, טיפול בכביסה, מניעת זיהומים ושמירה 

על היגיינה כללית בבית חולים כמו כן נושא מערך המזון במטבח מרכזי וחלוקתו במטבחונים 

 במחלקות. 

 מים

מערכות המים קרים  - מקור המים והאספקה תקינים ואמינים.  מצבו הפיזי של מאגר המים 

תקין, מערכת הכלרה משלימה מתבצעת על ידי מערכת בקרה ומד ספיקה, מערכת בקרה 

ורישום ממוחשב תקינות וכיולו כנדרש.  קיימת הגנת רשת מי שתייה מזרימה חוזרת ע"י  

בדיקות תקופתיות מתבצעות כראוי . הפרדת מערכות מי שתייה ממערכות שאינן מי שתייה.   

אספקת מים החמים  – מערכת מים חמים, ניקוז וטיפול במערכת למניעת אבנית וקורוזיה 

מבוצע. במבנה ילדים חדש מערכת הוסדרה כנדרש מבנה האוגרים תקין המערכת מבטיחה 

 טמפרטורה תקינה וסחרור רציף ותקין, קיימת בקרת טמפרטורה בנקודות הנדרשות,

ככלל נמצאה תקינה, לא דווח על תקלות, לא נבדקה תחנת  – ערכת סילוק שפכיםמ

 השאיבה.

 איסוף פסולת רגילה, זיהומית ופסולת רפואית מסוכנת

בבית חולים נעשה מיון ראשוני בשלבים המוקדמים כנדרש של לסוגים שונים של פסולת 

סולת זיהומית שקיבל את בפבמחלקות, ריכוז ושינוע למרכזי איסוף, הותקן מתקן לטיפול 

 -והופעל על ידי חברה חיצונית (לא פעל בעת ביקורת ר מפקחי בריאות הסביביה המחוזיאישו

, כנדרשאין התייחסות ). אחסון חומרי ניקוי וחיטוי נעשה במחסן נפרד לחומרים ודטרגנטים  

  איסוף כביסה 

ולי שינוע וקבלת מתחם לריכוז כביסה בבית חולים לא מאפשר הפרדת מוחלטת בין מסל

ה וכביסה מלוכלכת נמסר כי מתוכנן מתחם לוגיסטי חדש שאמור לתת פתרון יביסה נקיכ

 לצפיפות וחוסר הפרדה מוחלטת בין כביסה נקיה ומלוכלכת.

  מערך מזון 

לפני מספר שנים הוכנה תכנית לשדרוג המטבח בשלבים, עד עכשיו  בוצעו שדרוג ושיפוצים 

ים, מדור לשטיפת כלי אוכל לצוות ומאושפזים ובמדור חלוקת רק בחדר אוכל לצוות עובד

לא שופץ המטבח הקיים ובפועל לפני כשנה נעצר תהליך התאמת המטבח  מנות למחלקות .

לנדרש עקב החלטה להעביר בית חולים הרצפלד למתחם קפלן ולהקים מטבח חדש. לפי 

 .שנים לפחות 5  -4הערכה של בית החולים הקמת מטבח חדש ייקח 

המטבח המרכזי נמצא במבנה ישן שמצבו הפיזי גרוע. התשתיות במצב ירוד ביותר ולא עונות 

לדרישות התקנות, חסרים שטחים להפרדת פונקציות שונות לטיפול בחומרי גלם טיפול במזון 

מוכן לאכילה, וכיו"ב. אין חלוקה נכונה לאזורים ולמדורים כדי להבטיח בטיחות מזון ומניעת 

ון גולמי ומזון מוכן לאכילה, פעולות קילוף ושטיפת ירקות מתבצעים במטבח מגע בין מז

המבשל, כמו גם חלק מפעולות עיבוד בשר גלמי, מזון חצי מעובד ומוכן לאכילה מקורר 

נמצאים בחדר קירור אחד, לא ניתן לנהל שיטת בשל קרר במטבח הקיים אין מדור מתאים, 
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ות, אין חדר קירור נפרד כדי לשמור על טמפרטורה בלסט צילר לא מספיק לנפחי וקצב הפעול

הנדרשת. מדור לעיבוד בשר  שטח תפעולי  לא מאפשר הפרדה בציוד, לעיבוד סוגי בשר 

שונים ודגים, אין מקרר בתהליך (משתמשים במקרר הפשרה בניגוד לנדרש בתקנות), אין 

חומר גלם עד לחלוקת מזון מקרר נפרד לדגים  וכ''ד . אין תזרים נכון של מזון בכיוון אחד מ

מוכן לאכילה, מסלולי עיבוד והעברת מזון בתהליך ומזון מוכן מצטלבים בצורה מסוכנת 

  העלולה לגרום להזדהמות מזון מוכן לאכילה

כלי אוכל של מאושפזים וצוות עובדים מתרכזים בחדר הדחת כלים אחד, בצורה כאשר כלים 

  וכלכים של צוות נקיים ממדיח כלים נפגשים עם כלי אוכל מל

יש צורך בזירוז יישום תכנית להקמת המטבח ולבצע  שדרוג המטבח הקיים במלואה על מנת 

  שלא לפגוע בבריאות הסועדים.

 מניעת זיהומים ושמירה על היגיינה כללית בבית חולים

  במוסד מועסקת תברואנית. נבדקו תיעוד ורישום הבקרה פנימית נמצאו תקינים 

. 

מצב טוב  78קבל לבקרה   הציון הכללי שהת  

 מערך מזון -  ציון נמוך 48  לא מספק, דורש מתן מענה מידי למצב 

 

 

 הפסקות הריון  .25

נבדקו: פעילות הועדה להפסקות הריון, הרכבה, תדירות התכנסותה, אופן מילוי טפסי 

   הבקשות להפסקת הריון ושמירתם. בנוסף נבדקה איכות תיקי האשפוז.

  
נוי כנדרש. בכל התיקים נמצא תסקיר עו"ס מלא ומפורט. כשהאישור לכל חברי הוועדה מי

ניתן בגלל סיבה נפשית קיים מכתב מנומק של פסיכיאטר. כל טפסי ההסכמה לניתוח 

  ולהרדמה חתומים כנדרש.

  

  רישוי  .26

נבדקו : אחוזי תפוסת מיטות והיקפי פעילות לפי מחלקות, וכן התאמת פריסת המיטות 

  .לרישיון

  המיטות תואמת את המפורט ברישיוןככלל פריסת 

  .25%מיטות בתפוסה של  15ברישיון  –כירורגיה יד  .1

  .163%מיטות בתפוסה של  6ברישיון  –הריון בר סיכון 

  הנהלת שירותי בריאות כללית תשקול המרת מיטות מכירורגיה יד להריון בר סיכון.
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  רשום בנק זרע. אין בנק זרע בביה"ח. –בנספח ג'  .2

  חידות רפואיות מוכרות להתמחות.י –נספח ה' 

נמצאו מחלקות בהן יש לעדכן את שם המנהל. יבדק מול המועצה המדעית של הר"י 

  ויעודכן בהתאם.

  לסיכום:

 בנק הזרע ימחק מתעודת הרישום. .1

רשימת מנהלי מחקות מוכרות להתמחות תעודכן בתיאום עם המועצה המדעית של  .2

  הר"י.

  

  

*** 
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  נוחיותכם להלן ההנחיות לשיפור במרוכז עם לו"ז לביצועל

  

  מינהל רפואי .1

 לטיפול מידי

 .במלואם עברהתולדות ברשומת חולה באשפוז יש לפרט את   -

  .שעת התחלת הטיפוליש לציין את  בהוראות לטיפול תרופתי  -

בו. כנדרש פרטי הרופא  אחראי לריכוז הטיפול ברשומת חולה במיון יש לציין את  -

"חובת קביעת רופא אחראי לריכוז הטיפול והמעקב במלר"ד" חוזר מנכ"ל זרינו בחו

  38/09מס' 

  .יש לפרט במכתב השחרור ממיון את סיבת השחרור והשעה המדוייקת -

, ממיון חתימות וחותמת עם מס' רישיון הרופאים המשחרריםיש לוודא המצאות  -

 תמיד.

   .אגפי חדר המיון במקום בולטרשימת תורני וכונני  חדר מיון בכל יש לפרסם את  -

  .תורני מיון נמצאים במתחם בכל שעות הפעילותיש לוודא כי  -

  

 מינהל בית חולים .2

  חודשים מיום הפצת דוח זה . 3לטיפול תוך      

  יש להעביר לעיון הח"מ  נתונים לגבי כיסוי חיסוני של הצוות: -

  .שפעת עונתית  ,בחין טוברקוליןת HBV ,,  דפתריה , אבעבועות רוח MMR ,,   טטנוס  ,פוליו 

   . 28/11יש להמשיך לחסן עובדים ותיקים בהתאם לחוזר מנכ"ל  

 

 מינהל סיעוד  .3

   לביצוע מיידי

  .יש לדאוג לדפנות באלונקה של חדר הטיפולים בכירורגית ילדים -

   חודשים מיום הפצת דוח זה . 6לטיפול תוך 

  המחשוב בכל המחלקות.  ךאת מער יש להשלים -

  

 מההרד .4

  לטיפול מיידי

 להעסיק  עוזרי מרדים.   -

 ביממה לטיפול בכאב חריף. 'ש 24לדאוג להפעלת צוות מלא  -

 להגדיל את שיעור המשרה של הביוטכנאי.  -

 לטיפול במהלך  שנה מיום פרסום דוח זה
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ל חדר ניתוח המרכזי וגם  -Videolaryngoscope- C-Mac or Glidescope לרכוש  -
  לחדר ניתוח נשים.

  
   BIS- Bispectral Index Stimulator   כוש  ולהשמיש  לר  -

  
  .שתיים לכל עמדת ניתוח  לרכוש  משאבות מזרק נוספות כך שיהיו  - 

  
  

  מערכות הנדסיות בחדר ניתוח .5
  

  חודשים מיום פרסום דוח זה 6לטיפול תוך 

 בסביבת חדרי ניתוח .1

 .נייה לפינוי  גז הרדמה מהחדריםלהוסיף מערכת ש -

 .פרנציאלי למדידת רמת על לחץ בחדרמד לחץ דילהתקין בחדרים  -

 באספקה סטרילית .2

 .לוקס 500- וצמת התאורה לרמה מעל ליש להגדיל את ע -

 גזים רפואיים  .3

יש להתקין את הצובר הנוזלי על מערכת שקילה  -במערכת אספקת נייטרוס מרכזית  -

 יעודית,

קרה של רעידת למ את צוברי החמצן והנייטרוס והמאיידים שלהםחזק (לעגון) יש ל  -

  . אדמה

 מערכת מזוג אוויר לחדרי ניתוח  .4

 .באוויר) לאוויר הצח לחדרי ניתוח יש להתקין יט"א (יחידת טפול -

  יש להתקין מערכת הנעה רציפה (שינוי תדר) למפוחים. -

  
  חות החולה בחדר ניתוחבטי .6

  חודשים מיום הפצת דוח זה 6לטיפול תוך 

(קובץ נהלים למניעת   וח עמידים לאש ולנוזלים.כיסויים של שדה ניתיש לרכוש ולהשמיש  -

  )2001 -24חוזר מינהל רפואה  - זיהומים בחדר ניתוח

בגדי הצוות המשתתף בניתוח עמידים לחדירת נוזלים  ( קובץ נהלים למניעת יש לוודא ש -

  )2001משנת  24זיהומים בחדר ניתוח  חוזר מינהל הרפואה 

ירים שסטריליותם נפסלה במהלך הניתוח  ויש למעט מכש מכשירי הניתוח יש לוודא שכל  -

 מוש לניקוי ועיקור באספקה סטריליתילאחר ש ועברלהשמישם מיידית , יו

במכונה לשטיפת במתחם חדר ניתוח יש להשתמש מכשירים ניקוי במקרים בהם נדרש  -

  94°Cמכשירים המגיעה ל 

 .סונית-בוצע במכונה אולטראיניקוי מכשירים עדינים  -
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 לה בחדר התאוששותבטיחות החו .7
 

 א.מ.ל

 רשומות רפואיות .8
 

  חודשים מיום הפצת דוח זה 3לטיפול תוך 

 יש לשפר ולעדכן רשימת אבחנות ופעולות בכותרת סיכומי אשפוז. -

 יש להדפיס דו"ח צנתור לב. -

 .799.9ד) ולצמצם אחוז דיווח קוד "יש לשדרג אחוז כסוי אבחנות בכל מיון (מלר -

 חלקות של מסמכים רפואיים של חולים ששוחררו. יש לצמצם את משך האחזקה במ -

 יש להבטיח השתתפות של מזכירות רפואיות בהכשרה הבאה בסימול מידע רפואי. -

 יש לשדרג את עמדות העבודה באופן שיתאימו לצוות סימול מידע רפואי. -

 
 מעבדות  .9

        לטיפול מידי 

  יות.לוודא יישום שיפור תהליך החלפות האוויר בכל המעבדות הרפוא -

לוודא שימוש בחלוקים ארוכים, רכוסים, עם שרוולים ארוכים אצל כל עובדי המעבדות  -

  ובנוסף לדרוש שימוש בנהלים סגורות בזמן העבודה.

  חודשים מיום הפצת דוח זה 6לטיפול תוך 

      . להחליף בהדרגה את כל מכשירי הצנטריפוגה במעבדות למכשירים ביוהזרד.  -

 .ם לאינקובטורים במעבדת בנק הדםלבצע ניטור טמפרטורה ג  -

  חודשים מיום הפצת דוח זה 12לטיפול תוך 

לקדם תהליך של הרחבת מקומות אחסון למכשירים וציוד במעבדות ע"מ לשפר את   -

  רמת הבטיחות במעבדות ולאפשר תנאי עבודה יותר טובים.

לקדם תהליך ייעודי של התעדה או הסמכה במעבדות ע"מ לחזק את מערך הבטחת   -

 האיכות.

לוודא השתתפות עבור כל בדיקות המעבדות לרבות של המעבדות במכונים, בתוכנית   -

 ).PTמבחני בקרת איכות חיצונים (

לוודא יישום תוכנה ייעודית למעבדות כגון, "אוטולימס" של מעבדת בנק הדם  -

 והמעבדות במכונים.

"מ להקנות לאפשר ולקדם בנייה מחדש או שיפוץ מקיף של אגף המעבדות ע     -

 סטנדרטים של בנייה מודרניים ומתאימים למעבדות רפואיות לרבות של בטיחות.

  

 דיאליזה .10

 לטיפול מידי           
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 יש להקפיד על רישום הוראה לתרופה באותיות דפוס לא מחוברות. -

  חודשים מיום הפצת דוח זה 6לטיפול תוך 

  יש למחשב את רשומת גיליון המטופל. -

  ול למכונות דיאליזה מתקדמות יותר.יש לשקול מעבר הטיפ -

הנחיות לניצול מים  7/12לשימושים נוספים, ראה נוהל  RO-יש לשקול ניצול מי רכז -

  ).RO/UFנאספים (מי גשם, עיבוי מזגנים, רכז 

           

 רוקחות .11

  חודשים מיום פרסום דוח זה  3לטיפול תוך            

  ים מטפטפים.הקיימ –החלפת המיזוג במחסן תמיסות העירוי  -

  הרצפה סדוקה –תיקון הריצוף במחסן תמיסות העירוי  -

 באזור הרקיחה האספטית יש לדאוג לצביעה מחדש. -

 

  גריאטריה .12

   :מיידי לטיפול 

להגדיל את מספרם של הרופאים מומחים בגריאטריה הנותנים יועצים במחלקות בית  -

  החולים ובדרך זאת, לעלות גם מספר הייעוצים. 

ך העברה של קשישים בסטאטוס סיעוד מורכב למסגרות אשפוז תהלילייעל את  -

 . 4/2010-ו 26.2010של חוזרי מנהל רפואה מלא יישום תוך כידי מתאימות 

  :לטיפול תוך שלושה חודשים מיום פרסום דוח זה 

 .בכול בית החוליםלהפניה לייעוץ בתחום גריאטריה  אחידיםלבנות קריטריונים  -

    ומקצועות בריאות ריכוזית להכשרה בתחום הגריאטריה לרופאים תוכנית לבנות            
  בבית החולים כולו.           

 

 בריאות הנפש. .13
  

 לטיפול מידי

שאינו הטיפול  בתלונות שבתיבת התלונות יהיה ע"י עובד האמון על כך  עבור שיש לוודא  -

 טיפול יום.מועסק ב

  חודשים מיום פרסום דוח זה 6לטיפול תוך 

 .ר בתוכנת המחשב שדה חובה עבור הערכת מסוכנות או אובדנותליצויש  -
  
  

 בריאות השן .14

  במרפאת נוה אור
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לאחר הניקוי הראשוני בתמיסה יש להכניס לשקיות, אין שימוש וכלים לאחר את ה -

 להשאיר על המשטחים.

 מודבק עם נייר דבק. –לתקן את החיבורים של מוצץ הרוק והסקשן  -

יט ואת משטחי העבודה עם נייר חד פעמי, אין לנקות יש לכסות בניילונים את היונ -

 .mediwipesמשטחים רק עם 

 ווים של סכר גומי יש לסטרל ולשמור בשקיות. -

שיכפול דפים של אנמנזה דנטלית ותוכנית טיפול מש.ל.ה.  הרישום מתבצע אבל אינו  -

 מובנה למרות שקיים בתיקים של ש.ל.ה.

פי ההנחיות של האגף לבריאות השן למניעת  יש לוודא ניקוי משטחים ע"י חומרים על -

 זיהומים.

 שימוש במרקקה, היה רצוי להשתמש במערכת סגורה כדי  למנוע פיזור הזיהום. -

 יש לוודא מילוי הולם של רשומות רפואיות, ולעדכן את האנמנזה הדנטלית. -

הערה שנכתבה כבר יש לייעד חדר סטריליזציה עם מקום בו אפשר להכין את השקיות,  -

 .2009דוח הקודם משנת ב

 יש לשמור את כל הכלים והאביזרים בשקיות סטריליות. -

לים הנמצאים על היוניט שלא יהיו י העבודה והיוניט, ולהעביר את הכיש לכסות את משטח -

  חשופים לזיהום בזמן העבודה..

 ומרפאת השניים ביחידה  לכר' פה ולסת 

 ם.יש לוודא כיסוי חודשי מלא לתורנים של בית החולי -

 .2009הערה שנכתבה כבר בדוח הקודם משנת למצוא פתרון לשירותים לצוות ולחולים,  -

יש לפעול ליצירת קישור קישור בין תוכנת בית החולים לבין כללית סמייל כך שהחולים  -

  האונקולוגיים המקבלים טיפול במרפאה לא יצטרכו לשלם מכספם מראש.

 יש לפתוח תיק למעקב תלונות ומקרים חריגים. -

 יש לוודא הפרדה מלאה  בין אזור האכילה ואזור הסטריליזציה -

על ידי צוות אורגני של בית החולים ולא ע"י יינתנו הטיפולים הכלולים בסל רצוי יש לוודא ש

  הרופאים המועסקים דרך חברת בת ש.ל.ה. 
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  פיזיותרפיה .15

 לטיפול במהלך השנה הקרובה מיום הפצת דוח זה 

הרשומה הרפואית כדי ליצר תקשורת זורמת בין המקצועות  לפעול למען  השלמת מחשוב -

 המטפלים. 

 

 בטחון ואבטחה   .16
  

  לטיפול מידי
 .לא דרך חברה חיצוניתבמקום  יש לוודא קבלת איתות מצוקה שיאפשר מענה מיידי  -

  חודשים מיום פרסום דוח זה 6לטיפול תוך 

אזעקות פריצה איש  מערכות טמ"ס ,לחצני מצוקה, אליו מומשקקים  לאייש במוקדיש  -

 תן מענה ושרות יעיליבטחון באופן קבוע שי

  של ס. מנב"טיש לאייש תקן  -

  
 גסטרו .17

  
  א.מ.ל 

 
 ריפוי בעיסוק .18

  
  הנחיות לשיפור

  לטיפול מיידי 

לקלוט את המרפאות בעיסוק החדשות עם חשיבה לפריסה יותר ממצה בתוך בית  -

  החולים ולא רק אל תוך מה שקיים.

 שים מיום פרסום דוח זהלטיפול תוך שלושה חוד

 לקדם את תהליך המחשוב בפסיכיאטריה. -

 לתגבר את הצוות  במחלקה הפסיכיאטרית נוכח הרפורמה בבריאות הנפש.  -

 לטיפול תוך שנה מיום פרסום דוח זה

 למצוא פתרון לצפיפות בחדר הטיפול בבית החולים הכללי. -

 .ה לפסיכיאטריהלמצוא פתרון מבני במחלק -

רפאים בעיסוק בצוותי שיפור של איכות ומצוינות על מנת למנף את לשקול שילוב של מ -

 מה שכבר קיים.

 

 עבודה סוציאלית .19

  לטיפול מיידי מיום הפצת דו"ח זה:   .א

  יש להוסיף מספר רישוי של העו"ס לרשומה הממוחשבת.  .1
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  חודשים מיום הפצת דו"ח זה: 6לטיפול תוך   .ב

  משרות מתוקננות).   2( יימתקיש לדאוג לזירוז תהליכי קליטת העובדים בתקינה ה .1

יש לגבש מדיניות ברורה לגבי דרכי ההתערבות עם מטופלים המאושפזים זמן  .2

ממושך במחלקה (גם אם לא מתקיים אירוע אקוטי כמסירת בשורה רפואית קשה 

  או לא מתעורר צורך בהכנת תכנית שחרור).

ית יש להשלים את המידע על דרכי עבודת הועדה להפסקת היריון באתר ב .3

  החולים (נמצא כבר בעבודה).

  
 פסיכולוגיה .20

 
  חודשים מיום הפצת דו"ח זה 6לטיפול תוך 

   .למחשב הרשומה הפסיכולוגית בתיקי מטופליםיש  -

 ליישם ההנחיות שהופצו לאחרונה בנושא רשומה בתיק מטופל.יש  -

  

 תזונה .21

 חודשים מיום פרסום דוח זה 3תוך לטיפול          

רור יותר, הכולל את כל הארוחות היומיות, כולל גם את ארוחת יש לכתוב תפריט שבועי ב -

 הבוקר וארוחת לילה.

  שצוות המטבח וצוות הדיאטניות יעבדו בשיתוף פעולה לכתיבת התפריט.יש לוודא  -

 שונים בשבוע. 4שונים לפחות  2יש לפרט בתפריט את סוגי הפירות שנותנים בכל יום,  -

 נדר.יש לדאוג לגיוון המנה הבשרית של הבל -

 אין לתת בשר מעובד יותר מפעם בשבוע. -

 מסך הצריכה. 30%יש להפחית את השומן במזון ללא יותר מ  -

 יש לדאוג לקצובת ברזל וסידן מתאימה. -

יש לדאוג לניתוח תזונתי של כל התפריטים לסוגיהם כצמחונית, רכה, ילדים וכו', בעזרת  -

 המתכונים מהמטבח.

 הל על ידי הדיאטנית הראשיתשתקציב המזון הייעודי ינו יש לוודא -

  יכומי ישיבות צוות רב מקצועיות.תעד סיש ל -

 יש לתלות את התפריט במקום בולט במחלקה. -
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 יש להוסיף לתפריט ארוחת לילה מתאימה לכלל המאושפזים (כולל סוכרתיים ).  -

  יש לדאוג לקלסר עם נהלים בתזונה עדכניים בכל במחלקות. -

  בידי הדיאטנית הראשית. מומלץ שתקציב המזון הייעודי יהיה -

 יש לדאוג שצוות מחלקת ילודים יעברו הדרכה בנושא ההנקה אחת לשנה. -

 מדבקת ההנקה צריכה להיות ללא לוגו של חברה מסחרית הקשורה לבקבוקים או תמ"ל. -

                              יש לרשום בתיק הילוד הוראת רופא כתובה לגבי כמות התמ"ל שיש לתת. -

 
  כביסה .22

 טיפול מידיל

אוגרי כביסה עמידים לנוזלים מספיק חזקים על מנת להבטיח שהם יישארו וודא שיש ל -

  סגורים בכל שלבי טיפולם עד להכנסת תוכנם למכונות כיבוס.

יש להקפיד על שימוש באוגרים בכל ריכוז של כביסה מלוכלכת, ולא למלא אותם מעבר  -

  .75%- ל

  יש לנעול כל דלתות הפירים. -

  .29/08גלות להובלת כביסה מלוכלכת בהתאם לדרישות חוזר מינהל רפואה יש לכסות ע -

יש להפריד בין העגלות לניפוק כביסה נקייה ואלה המיועדות לריכוז כביסה מלוכלכת  -

  באמצעות צבע או סימון בולט.

  יש להפסיק לדחוס כביסה מלוכלכת לפני העברתה למכבסה.  -

  
 סילוק פסולת .23

  דשים מיום פרסום דוח זהחו 6לטיפול תוך            

יש להעביר את הפסולת הזיהומית המחלקתית  והיחידתית ישר למרכז לסילוק פסולת  -

  "נקודות לפסולת ספטית".-ולבטל את ה

  יש לסמן את המיכלים והמחסן לריכוז תרופות שפגו תוקפן: "פסולת מסוכנת".  -

לשימוש במיכלים יש להפסיק לרכז פסולת ציטוטוקסית חדה במיכלים כחולים ולעבור  -

  ירוקים.

יש אחסן  פסולת ציטוטוקסית בתוך חביות, במחסן נפרד, נעול ומקורה על מנת להבטיח  -

 שאין גישה ללא מאושרים.
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 בריאות הסביבה  .24

 
  מים -

 לטיפול תוך 3 חודשים מיום הפצת דוח זה -

 –תחזוקה ותפעול שוטפים : מערכת חיטוי משלים עם כלור דיאוקסיד טרם הופעלה  -

  .ש להסדיר י

מגדלי קירור : מערכת חדשה לטיפול במים במגדלי קירור נמצאת בהרצה טרם  -

  .יש לתת פתרון לעבודה יציבה כולל בדיקות מעבדתיות  –הופעלה באופן יציב ורציף 

ניטור ובקרה: חלק ממערכות בקרה במערכות מים חמים, מגדלי קירור טרם חוברו  -

יש  ום גרפי של הפרמטרים הנמדדים.למערכת רישום ממוחשב מרכזי כולל ריש

  להסדיר.

ו מספר חיבורי כילאים נצפהגנת רשת מי שתייה מזרימה חוזרת:  במהלך בקרה  -

פוטנציאליים (צינורות גמישים) (מתחם ריכוז פסולת זיהומית, צינורות גמישים בחדרי 

 יש לדאג לחיבורים תקינים. קליטת פסולת וכביסה ועוד). 

  

 טיפול בפסולת -

 לטיפול תוך 3 חודשים מיום הפצת דוח זה -

איסוף פסולת זיהומית במחלקות: (מח' כדוגמה פנימית א') מיכל לאיסוף פסולת  -

 במקום/חדר נפרד ונעול.  יש להציבו  זיהומית הוצב  בחדר סירים

אין הקפדה על סימון שקיות וכלים להעברת פסולת זיהומית ורפואית מסוכנת אחידה  -

  .סדיר כיתוב ושילוט יש לה  –ובכיתוב כנדרש 

בחדרי קליטת פסולת יש להתקין תעלות ניקוז כדי לאפשר שטיפה ואיסוף תשטיפים  -

כיור כולל  לאחר ניקוי פירים, שטיפה וחיטוי יומיומיים של מתחם קליטת הפסולת,

  .לשמירה על היגיינת ידיים

וחזקת חומר ציטוטוקסי, חדה ואחרת לא מ  -מרכז לריכוז פסולת רפואית מסוכנת  ב -

אין סימון כנדרש רקע ירוק מילה . חסר פלסטיק  מכליאו ליטר  200בחביות פח 

 .איחסון תקין וסימון כנדרש יש להסדיר –ציטוטוקסיקה 

-   

 טיפול בכביסה  -

 טיפול תוך שלושה חודשים  מיום הפצת דוח 

 באזור דחיסת כביסה יש לתת פתרון לניקוז תשטיפים . -

ים עם כביסה מלוכלכת) בבד חזק ואטום לנוזלים לתת פתרון לכיסוי עגלות (כלוב -

 כולל מכסה (נמצאו עגלות ללא כיסוי וללא מכסים)  
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להתקין זווית האטה לנפילת שקיות עם כביסה ומתקן לניקוי   - פיר לכביסה מלוכלכת  -

 מכני של פיר .

 לטיפול תוך חצי שנה מיום הפצת דוח זה -

  –חדש וליישם תכנית בהקדם  הגיש תכנית להקמת מתחם קליטה וריכוז כביסהל -

במחלקות יש להציג פתרון להעברת כביסה באוגרים מבד חזק סגורים ואטומים  -

המונעים נזילות (חלק מהכביסה מגיעה אחרי נפילה מפירים בשקיות קרועות 

 ובתפזורת) .

תעלות ניקוז לתשטיפים ומקום  ותחסר –כת מחלקתי בחדר לריכוז כביסה מלוכל -

. יש לייעד אזור לריכוז כביסה  עם לות לאיסוף כביסה מחלקתייםלשטיפת וחיטוי עג

(יניקה), כיור  בקרמיקה או חומר רחיץ אחר, נקודת מים, אוורור מאולץ יקירות מרוצפ

  ותעלות ניקוז. ידיים לרחצת

  

 מערך מזון -

 לטיפול תוך שנה מיום הפצת דוח זה

ללשכת  ואישוריש להגיש תכניות לבחינה  –יש לקדם את הקמת המטבח החדש  -

 בריאות מחוז מרכז

  חודש ה מיום הפצת דוח זה לטיפול תוך

יש לתת פתרונות לאחסון בקירור, טיפול במזון גולמי ומעובד כולל  - בשלב הביניים -

יש להגיש תכנית לשדרוג ושיפור  –חלוקה למדורים , טיפול במבנה ותחזוקה שוטפים

 .המצב במטבח מרכזי 

  

 תברואה כללית  -

 לטיפול מידי -

נפרדים ומאובזרים בדליים בצבע שונה לפי היעוד כולל כלים  לניקיון יש להחזיק סטים  -

  .לניקוי סביבת החולה 

 

 לטיפול תוך חצי שנה מיום הפצת דוח זה -

יש לציד בברזים למילוי דליים, כיור נטילת ידיים, תעלת ניקוז   - חדר ניקיון מחלקתי  -

ות מקום לאחסון כלי ניקוי ויבוש מטליות לחץ שלילי, להקצ -ברצפה, אוורור מלאכותי

 .וכ''ד 

  
לעדכונים והנחיות אים מקצועיים ניתן לפנות לקישור בריאות הסביבה באתר משרד  -

  www.health.gov.il/svivaהבריאות: 
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  הפסקות הריון  .25
  

  א.מ.ל -

  

 רישוי  .26

  א.מ.ל -

                                          ***  

  

מודים להנהלת בית חיפה נציגי לשכת הבריאות מחוז וצוותי האגף לרפואה כללית   

  על שיתוף הפעולה.החולים רמבם  

                                                      

  בברכה                                                              

    RN MPH רותי פרוינד                    ד"ר מיכאל דור         

 מנהלת מחלקת בקרה                           ראש אגף רפואה כללית   

  באגף רפואה כללית                               סגן ומ"מ ראש מנהל רפואה   

                       אגף רפואה כללית       

  

  העתקים

  , ראש מינהל הרפואה.פרופ' ארנון אפק 

  מרכזמחוז   ת, רופאד"ר עופרה חבקין 

  ד"ר יורם לוטן, ראש אגף רישוי מוסדות ומכשירים רפואיים 

  יאות כללית.סמנכ"ל וראש חטיבת בתי חולים, שרותי בר - דוידסון  ד"ר אהוד  

 

 

  23.1.2013החולים מתאריך גובת הנהלת בית ת

אנחנו מברכים על תהליך בקרת הרישוי כפי שנעשה בבית החולים ומודים לכם על חידוש 

 הרשיון. 

  בהמשך לשיחתנו להלן הערותינו העיקריות על דוח בקרת הרישוי:

   

ישומן אינו תלוי ברובו הערותיכם הנוגעות לתשתיות בבית החולים נכונות אולם י       .1

בבית החולים אלא בתקציבים ובתכניות של הנהלת הכללית (בנית אגף מעבדות, 

חדרי שירותים וחדר אוכל ופה ולסת במתחם פה ולסת). לא נוכל לעמוד באופן גורף 
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בלוחות הזמנים שהצבתם לנו ליישום. היכן שיש בעיות תשתית הנוגעות לסכנת חיים 

ן ללא קשר לעלות. אם יש בעיות תשתית שנוכל לבצען נפעל מיידית ליישומ –

נבצע בהקדם  –במסגרת התקציב של בית החולים ללא הקצאת משאבים נוספים 

האפשרי. השמיכה קצרה וחיובנו בהסטת משאבים לתשתית תבוא בהכרח על חשבון 

  שרות אחר למטופלים או אפילו על חשבון איכות הטיפול. 

אנו עושים ליישום במסגרת מה  –רך המיחשוב בבית החולים הערות הנוגעות למע       .2

שהותר לנו על ידי הנהלת הכללית. המלצותיכם הנכונות צריכות להיות מופנות 

  להנהלת הכללית לצורך הקצאת משאבים והנחיות.

הערות הנוגעות לציוד יקר כגון "מכונות דיאליזה מתקדמות יותר" יישומן אינו תלוי        .3

ת החולים אלא בתקציבים ובתכניות של הנהלת הכללית המחייבים אותנו ברובו בבי

  בתיעדוף.

  : דו"ח צנתורי לב מודפס מזה זמן רב. לא ברור מקור ההערה. 8סעיף        .4

מחייבים  - נושאים של כח אדם וממשק תכנות במרפאת פה ולסת  – 14יישום סעיף        .5

צוב והתקשורת בין בית החולים והכללית שינוי מהפכני מלא של מודל ההעסקה והתק

  לבין כללית סמייל. הנושא אינו בסמכות הבלעדית של בית החולים.

דרישתכם להתקנת תעלות ניקוז בכל חדרי קליטת הפסולת וקליטת  – 24סעיף        .6

הכביסה המלוכלכת במחלקות כמוגם הדרישה לאורור מלאכותי בלחץ שלילי, כיור 

ישימה לאתרים חדשים   - לדליים בחדרי נקיון מחלקתיים  נטילת ידיים וברזים

לכשיבנו בבית החולים או בנסיבות של שיפוץ מקיף בבית החולים. הדרישה לא 

  חדשים כדרישתכם. 6חדשים /  3ניתנת לישום בתוך 

אנחנו עושים כלל האפשר במגבלות התשתית העתיקה הקיימת.  –במערך המזון        .7

ת התכניות לבנית מטבח חדש. דרישות לטיפול ביניים בתוך בתכנון מתקדם נמצאו

  חודש כפי שמופיעות במסמך בלתי ישימות.

  

באופן כללי, כיון שלהבדיל מבתי החולים הממשלתיים אנחנו כפופים להנהלת הכללית ראוי 

הכולל את דרישות הרגולטור מבית החולים  - בגלל משקלה  - לדעתי שעותק מבקרת הרישוי 

נהלת הכללית (מעבר לסמנכ"ל בתי החולים), האמורה לדאוג שאנחנו נעמוד יועבר לה

   בדרישות.

 


