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  2012יולי  23  

  ' אב, תשע"בד                                                                                                          

  36385012שרדוקס                                                                                             לכבוד 

  פ' זאב רוטשטיין פרו

 המרכז הרפואי מנהל 

  שיבא 
  

  שלום רב,
  

   2201 יוניב  5- בתאריך ההשומר  -תלסיכום הבקרה שנערכה בבית החולים הנדון: 
             

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

  .2012י  נביו 5 -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

  תקציר מנהלים,  תקציר הממצאים לפי תחומי המבדק.   .ב

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

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

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

ות   יערכו בדוח שינויים בהתאמה והוא יפורסם באתר משרד הבריאות. בהעדר התייחס

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

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

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

   .ים, הארכת תוקף רישיונו, וקביעת משך זמן הרישוילהמשך  פעילות בית החול

  

 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   

 97.75     מינהל רפואי 1

   79   מינהל בית חולים 2

 99     מינהל סיעודי 3
  94.5     הרדמה 4

תשתיות הנדסיות בחדר  5
חשמל, מיזוג אוויר, גזים ניתוח:

רפואיים, אספקה סטרילית

   93.48  

 98     בטיחות החולה בחדר ניתוח  6

בטיחות החולה בחדר  7
 התאוששות

    100 

  90.5    רשומות ומידע רפואי 8

 98     מעבדות 9

 98.5     דיאליזה 10

   69.5    רוקחות 11

  93.5    בריאות הנפש  12

מחלקת אשפוז,  ( בריאות השן  13
חיצונית ושל בית החולים מרפאה 

 ציון ממוצע).

   90  

 99     פיזיותרפיה 14
  93    ביטחון ואבטחה 15

   78   גסטרו 16

  93.75             ריפוי בעיסוק 17

  80    גריאטריה  18

  90.5     עבודה סוציאלית 19

  85    פסיכולוגיה 20

   68   תזונה ודיאטה 21

  90.5    כביסה 22

  87    סילוק פסולת 23

  80     (ציון ממוצע)בריאות הסביבה  24

  88    מים                 25

  80    סילוק שפכים                
  91    פינוי פסולת                
  75    כביסה                
  89    מטבח                 
  69    היגיינה מחלקתית                

  67    תברואה כללית               
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  אגף הרישוי - נתוני רישיון בית החולים                        

 ממשלתי בעלות בית החולים

 תל אביב מחוז / נפה תל השומר תובתכ

  

 13227 מס' רשיון רפואי פרופ' זאב רוטשטיין שם המנהל הרפואי

 8404 מס' רשיון מומחה קרדיולוגיה מומחיות

 13060 מס' רשיון מומחה מנהל רפואי מומחיות

 14017 מס' רשיון רפואי ד"ר יצחק זיידיס שם סגן המנהל הרפואי

 15672 מס' רשיון מומחה פואימנהל ר מומחיות

שם המנהל 
 מר גלעד נבו האדמיניסטרטיבי

  

 97.5     הפסקות הריון 
      ) (ללא ציוןרישוי    26

       )(ללא ציוןקלאס קליניק    27

         

 1440 מספר מיטות אשפוז
 

 110 מספר מיטות אשפוז  יום  

 28 מספר חדרי ניתוח

 44 מספר עמדות התעוררות
מספר עמדות רפואה 

 49 דחופה
 

 14  מספר חדרי לידה
 

 161 מספר מרפאות
 

 40 מספר מכונים
 

 33 מספר מעבדות
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מכשירים רפואיים 
 מיוחדים

  CTסורק  3
  מערכת רנטגנית לצנתור לב וכלי דם כליליים 2

  R.F.U.Aמערכת רנטגנית לצילום כלי דם  2
  MRIסורק בתהודה מגנטית  3

  S.R.Sמערכת סטראוטקטית לרדיוכירורגיה 
  G.CAמערכת סריקה של פליטת קרני גמה 

  LINEAR ACCELERATORSמאיץ קווי  4
  LITHOTRIPTERSליטוטריפטר 

  ECMOמערכת חמצון חוץ גופי 
  מצלמה יעודית -מערכת סריקה של פליטת קרני גמה  2

  CT SIMULATORסורק סימולטור 
  PET CTטומוגרפיה פליטת פוזיטרוני 

  סורק בתהודה מגנטית למטרות מחקר
  R.F.U.Nמערכת רנטגנית לצילום וצינתור ראש 

  ה מגנטיתסורק תוך ניתוחי בתהוד
  CT - SPECT CTמצלמת גמא משולבת  4

 נייד לנוירוכירורגיה CTסורק 

 הרשאות עפ"י חוק
  הפרית מבחנה, דיקור מי שפיר,

הפסקת הריון, בנק זרע, תחנה לרפואת 
  ספורט

מספר מחלקות/ מכונים/ 
יחידות/ מרפאות המוכרים 

 להתמחות
79 

 

מספר יחידות מקצועיות 
 71 מיוחדות

 
 
 

 

  
תוספת מיטות אשפוז בשנה 

  2011 -הקלנדרית האחרונה 

מס' מיטות לאחר  מס' מיטות לפני מחלקה
 סה"כ תוספת התוספת

 3 3 0 ט.נ. כוויות

 7 22 15 ט.נ. ילודים

 10     סה"כ תוספת
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  הרישוי אגף–נתונים עיקריים                                       

  

 היקף פעילות לשנה קלנדרית אחרונה

 מספר/אחוז פעילות
מספר ימי  

 אשפוז
  

563,820    
אחוז תפוסה 

 104% ממוצע
  

אורך אשפוז 
ממוצע בחטיבה 

 כירורגית
לא כולל אשפוז יום                                      5.2

  
אורך אשפוז 

ממוצע בחטיבה 
 פנימית

לא כולל אשפוז יום                                     4.2
  

סה"כ כולל ניתוחים באשפוז יום           44,627 מספר ניתוחים 

מספר ביקורים 
 במיון

  
185,381    

אחוז 
המתאשפזים 
מתוך הפונים 

 למיון
32.34% 

  

מספר ביקורים 
 במרפאות

  
1,335,667    

   מספר לידות
9,921    

חוז ניתוחים א
קיסריים מכלל 

 הלידות 
25.60% 

  

  מצבת כ"א 
 (מועסקים מכל הסקטורים)

חלקיות 
  משרה
  

מאויישות 
 סה"כ קרן מדינה מקצוע במדינה

  703                                רופאים
               

502  
                

1,205  
         

656  

  1,787                             אחיות
               

82  
                

1,869  
         

1,579  

  221                                כוח עזר
               

197  
                

418  
         

185  

  2,008                             סה"כ סיעוד
               

197  
                

2,205  
         

1,764  

  590                                רפואיים-פרא
              

893  
                

1,483  
         

427  

  1,051                             מנמ"ש
               

610  
                

1,661  
         

949  

  4,352                             סה"כ 
               

2,202  
                            
6,554  

                
3,796  
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  תקציר מנהלים                                                 

  

ובהתייחס להמלצות מבקרה   5.6.2012מתאריך השומר - תלבקרה יזומה  בבית החולים 

   2008 אוק'ב 29 - הודמת מתאריך ק

  

  מינהל רפואי .1

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

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

   רופאים לחופשה אחרי תורנות. תורנות ורשומות חדר מיון.

  
עם דגש על טיפול איכותי.  ביה"ח פועל ע"פ נהלי מאד  הפועל ברמה טובה ואירפ מערך הוצג

טפסי הסכמה מדעת ממולאים כדבעי קיימים בארבע השפות הנדרשות.  משרד הבריאות.

במחלקות האשפוז הרשומה הממוחשבת נמצאה הרשומה רפואית מנוהלת ברמה טובה. 

מקפידים על רישום ם המקובלים כתבות על פי הכללי, תרופתי לטיפול ההוראותמלאה. 

הרגלים, סקירת מערכות והחתמת טפסי הסכמה מדעת. בחלק קטן מהטפסי הסכמה מדעת 

ובתיקים הרפואיים חסרו שם של רופא וחתימתו.במכתבי שחרור ממחלקות אשפוז, שם ומס' 

רישיון של רופא המטפל מופיעים בצורה ממוחשבת.פונקציה שחסרה בתוכנה הממוחשבת 

המאושפז  "ניהול מקרה רפואי למטופל מיון. טרם הופעל  בביה"ח נוהל ניהול מקרה. של חדר

נמסר כי כתיבת נוהל הפנימי בעבודה.לא  . 50/2011בבית חולים"  חוזר מינהל הרפואה מס' 

ספות קיים  4-השילוט ב נמצאו דפי הסבר או כרזות לגבי השתתפות הסטודנטים בבדיקות.

ת רופא אחראי לריכוז הטיפול והמעקב במלר"ד" מיושמות. החולים "חובת קביע  באופן חלקי.

במיון מעודכנים אשר לרופא המרכז את הטיפול בהם. תורני מיון נמצאים במקום בכל זמן 

קבלה רישומי חדר מיון ב הפעילות, קיימת רשימת כוננים כנדרש. במספר תיקים שנבדקו  

עט העדר מקום ייעודי למילוי מספר הנדרש למ ועם כל המידע עקב ושחרור ממוחשביםמ

יציאה לחופשה  של תורנים .   הרופא המשחרר מחדר מיון הוא בעל מומחיות. רשיון הרופא.

   בבוקר לאחר התורנות. 8:00נעשית בסביבות השעה 

   

  מינהל בית חולים .2

נבדקו : יישום הנחיות מינהל הרפואה בנושא הסכמה מדעת, דיווחים למשרד הבריאות 

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

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

 . 18למועסקים גברים מעל גיל 
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בית החולים מנוהל בצורה טובה ע"פ נהלי משרד הבריאות. בית החולים נכנס בשנה 

 - הליכי שיפור בכל תחומי העשייה לרגל הצטרפותו לתכנית האקרדיטציה של ההאחרונה לת

JCI הדיווחים למשרד  הבריאות מתבצעים באופן שוטף כולל פטירות ואירועים חריגים ..

ודיווח על מחלות מדבקות ואירועים מיוחדים ללשכת הבריאות בזמן אמת. קיים קובץ נהלים 

הנהלים והטמעתם. חוזרי משרה"ב זמינים באינטרנט.   מלא ומעודכן, ההנהלה אוכפת קריאת 

ועדות בית החולים הלסינקי, ניטור זיהומים, שיפור איכות, ניהול סיכונים פועלות ברציפות. 

אישור על עמידה קיים מונה אחראי לבקרת חולים לניתוח. מונה נציב קבילות ציבור. לא 

ו דפי הסבר לגבי השתתפות א ותכרזלא נמצאו  בדרישות שרותי הכבאות האזוריים

סטודנטים בבדיקות (השתתפות סטודנטים בפעילות קלינית חוזר מינהל הרפואה מס' 

 ל"מנכ חוזר "הבריאות עובדי חיסון"על פי הנחיות היקף הכיסוי החיסוני לעובדים  )44/1996

 בארבע שפות  עבריתלטיפול קיימים טפסי הסכמה  .לא הועבר לעיון הבקרים 28/2011  מס

רסמים על עיקרי חוק זכויות החולה מפו, עותק נמסר לחולה, כנדרש. ערבית אנגלית ורוסית

גם לעובדים חיצוניים ועובדי  18מבוצעת  בקרת רישומים פליליים למועסקים מעל גיל  . כרזה

להעדר רישום הרשעות בדבר עברות מין  לכל עובד חדש,  גבר  יםמבדק כיםנערלא קבלן. 

 .לל למועסקים דרך חברות כוח אדם) למניעת העסקת עברייני מין על פי חוק(כו  18מעל גיל 

  

 
  מינהל סיעודי  .3

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

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

שחרור הסיעודי, ניהול הטיפול התרופתי כולל סמים איכות תיעוד הקבלה המעקב וה

מסוכנים, סביבת החולה, אבזור חדרי האשפוז, תקינות עגלות ההחייאה, ניהול מחלקת 

  . אשפוז

  

נמסר על מחסור חמור הטיפול הסיעודי בבית החולים ניתן ברמה מקצועית גבוהה ביותר. 

גע נשמרים בקפידה. הצוותים כללי בידוד מאחים/אחיות. 300-בצוות סיעודי, חסרות כ

הוכשרו להחייאה כנדרש, חוזרי משרד הבריאות מוכרים וזמינים. אירועים חריגים מדווחים  

ומטופלים,  הטיפול התרופתי וניהול הסמים המסוכנים מבוצע לפי הסטנדרטים. אחיות 

ות רשומיוצאות לקורסים והשתלמויות, קיים תיעוד. נעשות פעולות יזומות להבטחת איכות.  

הרשומה , סביבת החולה נבדקה בשתי מחלקות (פנימית . ןתחומיה ממוחשבת על כלסיעוד 

ה בהנהלת יהניתנים לצפיישיבות צוות דוחות מערך הסיעוד ממוחשב. ל הסיעודית מלאה.כ

מחלקות, מכונים ומרפאות. גם  - יחידות ארגוניות 120תוכניות העבודה של כך גם . הסיעוד 

מחשוב מערך קיים ם ממוחשבים, כולל כלים, תחקירים, ופעולות מתקנות. האירועים החריגי

מספק התראה בצבע אדום, כך שהאחות רואה ההבטיחות לתרופות בעלות פוטנציאל לסיכון 
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מאז כניסת המערכת הממוחשבת נמסר כי את ההתראה לפני חלוקת התרופות. דווח כי, 

עגלת ההחייאה שנבדקה  . 60% - ב תהופחתה כמות האירועים החריגים הקשורים לתרופו

ניהול מערך החייאה  – 21/2006נמצאה תקינה. חוזר מינהל הרפואה חוזר מינהל הרפואה 

אין צוות החייאה מוסדי, לאור מבנהו המפוצל של בית בבי"ח כלליים לא מיושם במלואו. 

מיחידת  . בעת הצורך מוזעק תגבורבביצוע החייאות ןיוממ חולים בכל מחלקה קיים צוות 

  לא מתקיימים דווחי החייאות שוטפים לועדת החייאה מוסדית . ההרדמה.

 

    

  הרדמה .4

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

פעילות, תשתיות, ציוד, תקינות מכונות ההרדמה, רשומות, דיווחים בספר ניתוחים, 

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

  .בחדר התאוששות

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

 דחופים. באתר המרכזי פועלות    6,700כ  ניתוחים בשנה,  מתוכם  45,000-  מבוצעים כ

עמדות ניתוח  15 ף פועלות עמדות התאוששות. בנוס 22עמדות ניתוח ובסמוך     13

(כולל אשפוז יום, נשים ואשפוז יום נשים,  עמדות התאוששות. 22 באתרים שונים  ובסמוך 

  שניים, רנטגן,עיניים,צינטורי מבוגרים וילדים,רובוטיקה ועוד.)

. קיימת מרפאה טרום ניתוחית, מופעלת  מרפאת ותמזכיר 4 ת במחלקת הרדמה ומועסק

  . .די לטיפול בכאב. התנאים הפיזיים והתשתיות בחדר ניתוח הולמיםצוות ייעו קייםכאב ו

עוד בדיקות תקינות מכונות.  איסוף הנתונים לחולים לפני הרדמה מלא. טפסי יהוצג ת

הסכמה להרדמה והסכמה לניתוח ממולאים כנדרש.  תיעוד המדדים הנדרשים במהלך 

  . מלאספר הניתוחים בעוד יתההניתוח תקין.  דוחות הניתוח מלאים כתובים כנדרש. 

העברת החולה  מומחה. תאוששות לא תמיד מבוצע ע"י נמסר ששחרור חולה מה

בהתאוששות עמדה ייעודית לבידוד. עמדות קיימת להתאוששות מלווה בכל המידע הנדרש. 

מאובזרות כנדרש. עגלת ההחייאה תקינה.  חוזרי משרד הבריאות  בתחום בהתאוששות 

יש המקום מרוחק , מאחר ועובד מרדים אחד בחדר ניתוח עינייםינים. ההרדמה מוכרים וזמ

  .לקבוע מערך גיבוי

  

  
  תשתיות הנדסיות,  מערכות הנדסיות בחדר ניתוח והתאוששות .5

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

   .ואספקה סטרילית והלימתם  לנוהלי משרד הבריאות
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חדרי הניתוח הקיימים.חדרי הניתוח,  16מתוך אשכול של כמדגם נבדקו מספר חדרי ניתוח 

עומדים בכל הדרישות, מבחינת המערכות הפנימיות, שבחדרים עצמם. ביה"ח אף מקפיד על 

מת הפרדה ברורה בין איזור נקי ביצוע שטיפות ממוכנות, לכל מיטות הניתוחים בחדרים. קיי

תח נפרד להוצאת חומרים מזוהמים, מאתר חדר הניתוח, כולל דלת זור לא נקי, עם פלא

נצפו חדרים להמתנת  אוטומטית מבוקרת למניעת כניסת בלתי מורשים לאיזור חדר הניתוח.

חולים לפני ניתוח, להמתנת משפחות, מיקום יעודי לשיחה עם המשפחות, חדרים למנוחת 

ציוד לכיבוי אש בולט וזמין, מתזים  הצוות ומקום לינה לצוות תורני חדר הניתוח. קיים

אוטומטיים, מערכת גילוי אש ועשן ומותקנים שלטי חירום מוארים (יציאה, כיווני מילוט וכו'). 

נצפו בחדרים ארונות עץ שאינם ניתנים לרחצה. קיימות  שתי מערכות לפינוי גזי הרדמה, 

מסופקים ממקור קבוע כנדרש.  ברזי ניתוק לצנרת הגזים ולוח התראה למערכת הגזים, ה

מערכת החשמל כוללת מערכת התרעת משגוחים למערכת החשמל הצפה,  .תקינים ,בחדר

היט"אות  תקינה.  מערכות מיזוג האוויר תקינות לכל חדר ניתוח מוגדרת יט"א נפרדת.

בזמן  ם הנדרשים (לחץ, טמפרטורה ולחות)מבוקרות ומסוגלות לשמור על כל הפרמטרי

  .יםחדראחד הות מים גדולות, ברצפת המבדק, נמצאו כמוי

בחדר השטיפה והסטריליזציה הממוקם בתוך מתחם חדר ניתוח אין הפרדה מלאה בין 

נקי ומלוכלך. נעשה שימוש במכונה לשטיפת מכשירים כירורגים המגיעה לטמפרטורה  למסלו

תהליכי העיקור תקינים. באס"מ הממוקמת מחוץ למתחם חדר ניתוח כנדרש.  93ºשל   

בכולם נראה שנעשית עבודה מקצועית,  בדקו שלושת האזורים המשמשים לסטריליזציה.נ

כל תהליכי העיקור תקינים ונראה שכל המערכות וזרימת העבודה, תקינים ועומדים בדרישות.

מכילה  החמצן מערכת .נצפו מספר ליקוייםמערכות הגזים רפואיים בדרש. ומבוקרים כנ

לשדרג את אתר  מ"ק. ויש 3.5מיכל בנפח  1מ"ק  20מיכלים בנפח  2שלושה מיכלים: 

חסרו אמצעי הגנה לאש, לרבות  נייטרוס במערכת אספקת.כמפורט בהמשךאספקת החמצן, 

בתחום ישנה ואינה תיקנית. י –שנבדקה   הואקוםמערכת  זרנוקי מים, מטפים וציוד כיבוי.

. A50 X 1 -ו A160 X 2 -ו  A200 X 2 חיבורים במתח גבוה : 5למרכז הרפואי, החשמל 

הזנת החשמל, מבוססת על שנאים, חלקם יבשים, חלקם מקוררי שמן, המצויים במספר 

חדר מתח גבוה תקין.   המערכת מגובת גנרטורים, וקיימת מערכת סינכרון וניטור. אתרים.

לוחות לאוטומטית ומערכת גילוי אש ועשן חדר חשמל ראשי חסרו מערכת כיבוי אש ב

עמדות. האולם נראה  18התאוששות נצפו באולם  .תקינה הגנראטוריםהחשמל. תחזוקת 

  תקין ומצויות בו כל המערכות הנדרשות.

 
  

  בטיחות החולה בחדר ניתוח   .6

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

במכשירים אחרי להשכבת חולה, אמצעים לחימום חולים,  שימוש בדיאתרמיה, טיפול 
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ניתוח, תנאי מבנה, טיפול תרופתי, אירועים חריגים, רשומות, החייאה,  נהלים, פיתוח 

     מקצועי.

חדר ניתוח  7באתר המרכזי  +חדרים  16הכוללת חדרי ניתוח בו זמנית  33 על פעילות נמסר

  .םבעיניי 3בגינקולוגיה + 6+  אשפוז יוםב

 58.  מועסקות גבוהה ביותרהמקובלים ברמה  הסטנדרטיםבהקפדה על  הפעילות מתבצעת

אחת  .  נכון ליום הבקרהבוגרות קורס על בסיסי בסיעוד ח"נ 51אחיות מוסמכות,  מתוכן 

טכנאי  4סניטרים  18, מכשירן אחד,אחיות מעשיות 2בנוסף מועסקות  .בקורס תנמצאו

על בסיסי בסיעוד  כוחו עזר. כל אחראיות המשמרת בחדר הניתוח  בוגרות קורס 5-הרדמה ו 

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

ממולאים כדבעי.  הרשומות מלאות כנדרש. קיים ציוד החייאה זמין. השכבת החולה 

מושם דגש על תוכנית חוזרי משרד הבריאות זמינים ומוכרים.  בטיחותית. מתבצעת בצורה

הטיפול  .הליך ספירת מכשירים תואם את ההנחיות ת לטכנולוגיות חדשות.הדרכת צוו

חלוקת הנרקוטיקה  שימוש ואחסון תרופות נעשה לפי הנוהל.. במכשור לאחר ניתוח תקין

  באחריות המרדימים מתבצעת לפי התקנות. 

        

  

  בטיחות החולה בחדר התאוששות .7

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

   הטיפול התרופתי, נהלים, פיתוח מקצועי.

 3למבוגרים ו 15המרכזי,  עמדות התאוששות באתר המרכזי ליד חדרי הניתוח 18 נצפו

מוסמכות בוגרות קורס על  13. ללא אחיות מעשיות מוסמכות  אחיות 15 ועסקותמ . לילדים

הטיפול ניהול במלואה. עגלת החייאה  תקינה.  מצוידת. סביבת החולים בסיסי בטיפול נמרץ

סמים המסוכנים מתבצע ע"פ תקנות וחוזרי משרד הבריאות. רשומות המעקב התרופתי וה

אחר המתאוששים מלאות  ובזמנים קבועים לפי המקרה. הטיפול התרופתי מבוצע ע"פ 

  וזמינים. נהלי משרד הבריאות מוכרים  הכללים כולל בקרה כפולה לתרופות בנות סיכון.

. הפעילות בחדר התאוששות מתבצעת על פי סטנדרטים מקצועיים ברמה גבוהה מאוד 

, הדרכת המקרים הנדרשים ובכללו תוכנית לטיפול בכאב מושם דגש על טיפול בכאב חריף

  .  PCA - הדרכת מטופלים לשימוש בוצוות, 

  

  

  רשומות ומידע רפואי   .8

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

 סימול המידע הרפואי ודיווחו במחלקה לרשומות רפואיות. 
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ניהול הרשומות הרפואיות בביה"ח מתבצע ברמה גבוהה ע"י צוות מקצועי מיומן, מנוסה 

וחרוץ. יש תמיכה ושיתוף פעולה עם יחידת המחשוב בביה"ח.במסגרת ההערכות 

נהלים הנדרשים בניהול רשומות רפואיות.במגמה להציג תיק ם נאספים ומרוכזילאקרדיטציה, 

אחיד אחוד למטופל בכל שלבי הטיפול בביה"ח, שודרג מחשוב התיק הרפואי. בכל המחלקות 

כולל מלר"ד משתמשים בתוכנת קמיליון, למעט, ביחידות טיפול נמרץ השימוש עדין 

דית, סיכום אשפוז, דו"ח . התיק הרפואי הממוחשב כולל קבלה רפואית וסיעו MDSOFTב

בכל  ניתוח, ויש ממשקים למערכות מחשוב נפרדות של המעבדות, הדמיה, ופתולוגיה.

העברה ממחלקה למחלקה מפיקים סיכום אשפוז נפרד הכולל בין השאר רשימת אבחנות 

יש העברת מידע רפואי ממערכת המחשוב  ופעולות ייחודית לאשפוז במחלקה הספציפית.

מנהלים פרויקט סריקה ראוי לציון  "אופק" של שירותי בריאות כללית.בביה"ח למערכת 

כולל סריקה של מסמכים בתיקים הרפואיים , ו2011המתבצע החל מחודש ינואר  ,והערכה

שאינם מופקים במערכת ממוחשבת, המגיעים ממקורות חוץ, או טופסי ההסכמה לניתוח 

האשפוז וקליטתם במאגרי המידע,  סימול המידע הרפואי מתוך סיכומי ולהרדמה חתומים.

באחריות מלאה של צוות הסימול במחלקת רשומות רפואיות.כיסוי דיווח אבחנות ופעולות 

העיכוב מקור בשנה קודמת.  96% -בלבד בהשוואה ל 70% - לכ  2011 -למשרד הגיע ב

 בחלקו בהכנסת השימוש בתוכנת הקמיליון למלר"ד שהוטמעו בה רשימות קודים לא עדכניות

דיווח אבחנות כנדרש בנהלים. אולם, בהשוואה לבקרה  100%- ולא תקניות. במלר"ד הושג 

  . 799.9של דיווחי אבחנה סתמית לא ספציפית בקוד   13.5%-- ל 5% -הקודמת יש עליה מ

דיפרנציאלית המדווחים מחדרי הניתוח, נבדקים ע"י - קודי הפעילות הדיפרנציאלית והלא

מות. במקרים של אי התאמות נעשים בירורים עם צוותי צוותי הסימול במחלקת הרשו

הרופאים, בהמשך מעדכנים את משרד הקבלה.בבקרה זו כקודמתה אין מילוי כחוק של 

  כנדרש. ה להרדמה ולניתוח, מלאים וחתומיםטופסי ההסכמ טופסי הקבלה לאשפוז.

  

  

  מעבדות   .9

חר בדיקות, תיעוד נבדקו: ארגון וניהול המעבדה, כ"א וכישורי העובדים, מעקב א

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.  המקצועיות נבדקו המעבדות לביוכימיה,  מיקרוביולוגיה, המטולוגיה

הפועל ע"פ הסטנדרטים המקובלים. כמות כוח האדם  סבירה לביצוע הוצג מערך מעבדות 

יש לציין לטובה את  .תקין ובזמן סביר של כל הבדיקות. שינוע הדגימות מבוצע כנדרש

כולן כפופות למנהל אגף המעבדות. קיים שיתוף פעולה בין מנהלי מכונים  ,המעבדות שנבדקו

 15189דות, ברובן מוסמכות לפי מסמך כמו פתולוגיה, לבין מנהל אגף המעבדות. המעב

ISO   ) .בדרך להסמכה, מתוך  2מוסמכות +  9על ידי הרשות הלאומית להסמכת מעבדות
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המעבדה המרכזית מקנה מעבדות).מונתה מנהלת הבטחת איכות שזו רוב עיסוקה.  17

  :להלן תקציר המבדקשרות מקצועי, יעיל ומבוקר היטב. 

  
   המעבדה למיקרוביולוגיה:

  הל פרופ' נתן קלרמנ

נמצאת המעבדה  כיום . המעבדה הייתה מוסמכת בעבר ע"י הרשות להסמכת מעבדות

  כנראה בתוך שנתיים. –חזרה להסמכה שיקול בתהליך 

אין חדר העומד בתקן המעבדה מבצעת בדיקות ותבחינים לחולי שחפת כאשר  .1

גיה . במסגרת השיפוצים וההרחבה של המעבדות למיקרוביולוBSL3הבטיחות 

(בפועל, אין עדין לוח זמנים) מתוכננת הקמת מעבדה שתענה על דרישות הבטיחות 

  .BSL3ותהיה ברמת 

כל החומר הזיהומי ממעבדת השחפת עובר תהליך השמדה באוטוקלב ייעודי המצוי  .2

  בקומת המעבדות לפני העברתו לאזור איסוף חומר זיהומי בבית החולים.

  ין מחסור בכוח אדם.מבחינת כוח אדם והיקפי הבדיקות: א .3

  

  המעבדה לפריון הגבר:

בפועל מנהלת  ד"ר יגאל מדג'ר, אורולוג, מומחה לפריון הגבר.מנהל המעבדה : ד"ר  

) בעלת היתר לניהול מעבדה רפואית ודוקטורנטית M.Scהמעבדה הינה הגב' גילי בנד (

 העוסקת במחקר בתחום פוריות הגבר.המעבדה הייתה בתהליך הסמכה ע"י הרשות

  אולם לא המשיכה בהסמכה. ISO 15189 - להסמכת מעבדות בהתאמה ל

שנה בכללם דוגמאות פתולוגיות, בדוגמאות מ 4,000 -המעבדה מטפלת בלמעלה מ .1

כולל תחזוקת בנק זרע, ביצוע ספירה ומורפולוגיה של תאי  IVF - סיוע למעבדת ה

 ). IUIזרע והכנת זרע להפרייה תוך רחמית (

דרים עמוסים במתקני הקפאה בחנקן נוזלי של תאי זרע. במעבדה מצויים שני ח .2

  .רים אלה לא מותקן גלאי חמצן כנדרשבחד

כוח אדם ולכן תוצאות בדיקות -עפ"י היקפי הבדיקות המעבדה מתפקדת בתת .3

מורפולוגיות מונפקות רק לאחר כשלושה שבועות. מלבד מנהלת המעבדה מצויה עוד 

  ה נוספת.עובדת מעבדה וחובה להכשיר עובדת מעבד

  

  המעבדה לאנדוקרינולוגיה:

 ISO 15189 -המעבדה מוסמכת ע"י הרשות להסמכת מעבדות בהתאמה ל

המעבדה מבצעת מגוון גדול של בדיקות ייחודיות שאינן מבוצעות במעבדה  .1

 הרובוטית. 
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אדם ונדרשת תוספת של עובדת נוספת על מנת כוח מחסור בגם במעבדה זאת בולט  .2

  לעמוד בעומס.

  

  לפתולוגיה אבחנתית: המעבדה

המעבדה מנוהלת על ידי פרופ' איריס ברשק, מנהלת המכון הפתולוגי, והמעבדה  .1

מגמות,  3- לפתולוגיה אבחנתית מנוהלת על ידי ד"ר כינרת רוזנבלט, מחולקת ל

  היסטופתולוגיה, ציטופתולוגיה, ופתולוגיה מולקולרית. 

. FISH ,ISH ,FNת פרוזן, מקרים שונים ליום הכולל דגימו 150-המעבדה מקבלת כ .2

  דגימות מולקולריות וכו'. 

חסרים מחשבים בכל עמדה, כולל קורא ברקוד, שמעכב במידה מסוימת את העבודה  .3

ועלול לגרום לטעיות או חוסר עקיבות של הדגימות. כמו כן יכול לגרום לעיקוב 

  הזרימה השוטפת של הדגימות. 

הדגימות והתוצאות,  לא מספקת את תוכנת אוטולאב בחסר, גורמת לפגיעה בזרימת  .4

מוחשבת אינה כל הדוחות הנדרשים וגורמת לעומס צוואר הבקבוק. קליטת הדגימה 

  . גורם סיכון לטעויות בצורה מספקת עקב העדר ספירת ביקורת של ת.ז. בקליטה.

  חסר תיעוד בקרת איכות בהיסטופתולוגיה. .5

  

  המעבדה לטוקסיקולוגיה:

נה מעבדה מוסמכת המנהלת היא ד"ר מיכל רוטנברג, המעבדה לטוקסיקולוגיה, הי .1

-עובדים כולל צוותי כוננות, רופא טוקסיקולוג מ 20עובדת בכירה מאיה טפרברג. 

4:00-7:00.  

תחומי הפעילות: טוקסיקולוגיה קלינית, טוקסיקולוגיה פורנזית, אלכוהול דם שתן,  .2

יקות אויר, וחדרי סמים וקנביס, רפואה תעסוקתית, פרמקולוגיה פוסט מורתם, בד

  מיון. 

המעבדה נותנת שירותים בתחומי הטוקסיקולוגיה הקלינית, לכל מעבדות רפואיות  .3

 בארץ. 

  

  המעבדה המרכזית: 

  מנהל: ד"ר רם דולמן, מנהל האגף המעבדות.

  אחראית: גב. חנה איזנבוד.

מחלקות יקרון "אינטגרציה" של כל נתוני העהפועלת ע"פ מעבדה מודרנית, אוטומטית הוצגה 

מקנה יכולת של דו שייח של ה . שיטהמרפאות אל מול המכשור והמחשוב של המעבדההו

 4.5 -פני כ. המעבדה התחילה לפעול להשרות המעבדתי עם הרופאים במחלקות ומרפאות

  .ISO 15189 - שנים.  המעבדה מוסמכת ע"י הרשות להסמכת מעבדות בהתאמה ל
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" של מעבדות קלינית המתאימות לאנליזה המעבדה מטפלת בכל הבדיקות "הרוטיניות

באמצעות מכשור אוטומטי בתחומי הביוכימיה, אנדוקרינולוגיה, המטולוגיה, אימונולוגיה וכ"ו. 

) aliquoting) המאפשר קליטה, מיון וחלוקה (Beckman Coulterאוטומטי ( lineלמעבדה 

 3500-4000 -במעבדה קולטת ומטפלת ה של הדגימות לפי בדיקות ומכשירי אנליזה.

(מחלקות  Autoreach-ממשק לתוכנת ה Autolims-לתוכנת המעבדה ה דגימות ליום.

ומרפאות) של חברת סוף טוב, התומך בעיקרון האינטגרציה. מאחר ובנקודות הקצה ניתן 

לזהות באמצעות התוכנה את תנאי הקליטה ולקיחת הדגימה, ישנה ירידה משמעותית 

  סמך טעויות בפראנליטיקה. בכמות הדגימות "הפסולות" על

ם כמות מבחנות הדם הנחוצות מהנבדקים ע"מ לבצע את וחשיבה לצמצנערכת קביל במ

במטרה  צבעים שונים (בפקקים)  3הבדיקות השונות, סה"כ נבנה מערך שכולל מבחנות לפי 

ת דם ורידי לפי דרישה.  אמרפאות להתמודד עם תהליך הוצ- קותצוותים במחללהקל על ה

ק בביה"ח  (במחלקה או מרפאה) מקנים מס. ברקוד מזהה אחד בלבד, אך לכל נבד

  למבחנות מספרים שונים לפי בדיקה. 

הגעת שינוע הדגימות למעבדה יעיל ביותר: קיים מערך פניומאטי מתקדם ומבוקר המאפשר 

עם כל הנתונים (מחלקה ועדיפות)  chip - לכל טיל מספר ו .כל הדגימות "בטילים" סגורים

יכולת למערכת לזהות ולאתר כל טיל ברגע נתון. ניתן לווסת את זרימת הטילים  המקנה

בצנרת ולתת קדימות לדגימות לפי בחירה (לדוגמה בחרום). למעשה, שינוע כל הדגימות 

בשליחים וכלי  מהמחלקות ומרפאות ביה"ח נעשה בצורה פנוימאטית ולכן מייתר את הצורך

   .א ניתנות לשינוע פניומאטי כגון דגימות בפורמליןדגימות של למעט מספר רכב של ביה"ח

כאמור כל הדגימות של ביה"ח מגיעות למעבדה המרכזית (הדבר מקל על הצוותים במחלקות 

אתר אחד  לשינוע),  האחראיות למיין ולהעביר דגימות לשאר המעבדות הינה של –ומרפאות 

  ה בעמדות וצוות ייעודי לנושא. המעבדה המרכזית. המיון, החלוקה והסרכוז של הדגימות נעש

לכל העובדים החיסונים הנדרשים לפי חוזר המנהל הכללי האחרון.לציין, לאגף המעבדות 

לצפות לציין, ישנו פרויקט חדש: "שיבא ישיר" המאפשר לנבדק  ועדת בטיחות פריטטית.

ות המעבדה המרכזית שומרת את הדגימ תוצאות בדיקות המעבדה באתר ייעודי באינטרנט.ב

שעות (אחסון אוטומטי עם יכולת אחזור) ע"מ לאפשר ביצוע  72בתנאי קירור וחושך לפחות 

) ללא דקירה נוספת של Autoreach -בדיקות נוספות לפי בקשת הרופא (באמצעות תוכנת ה

  הנבדק. 

  

   :POCTבדיקות 

דריך את לאחרונה מונה ע"י ד"ר דולמן  עובד , מר. אריה קליגרמן, שאחראי לפקח, לבקר ולה

 Point of Care)הפעילות החוץ אגפית בקשר לתפקוד והתנהלות של כל הנקודות  
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Testing) POCT  של ביה"ח לרבות בנושאי הבטחת האיכות, בקרת האיכות ובטיחות מול

  המעבדה המרכזית ואגף המעבדות. 

ירים מכש 9-מכשירים ו 3בדיקות גזים בדם, רמת סוכר, תפקודי קרישה : במעבדה המרכזית 

נוספים לבדיקות גזים בדם בעמדות שונות בביה"ח. הפיקוח והבקרה של כל המכשירים הינה 

. באם יש Omnilink, Rocheשל המעבדה המרכזית. למכשירים תוכנת פיקוח ובקרה של 

בעיה בבקרה של מכשיר כזה או אחר ניתן לסגור את פעילות המכשיר ע"י המעבדה ולטפל 

מכשירים עם  120למדידת רמות סוכר (גלוקומטרים), ישנם סה"כ בבעיה. כנ"ל מול מכשירי 

  .Omnilink, Roche)ומכשירי למדידת תפקודי קרישה ( Novamet)תוכנה ייעודית (

  מכשירים), שוקלים לעבור לטכנולוגיה אחרת אך גם מבוקרת. 2לבדיקות טרומבואלסטוגרם (

  .(Dyn)לגבי בדיקות לשתן כללית: נעשה שימוש במכשיר מבוקר 

  חיצונים. PTמבוקרות בנוסף לבקרת האיכות היומית גם ע"י מבחני  POCTבדיקות 

  .POCT-מתוכננים מבדקי פנים לכל נקודות ה

  

  הבטחת איכות:

בבדיקה שנערכה מול מנהלת הבטחת איכות ד"ר אתי רוזנר, עברנו במשותף על כל רשימת 

התיוג מתמלאים באופן מלא התיוג, והגענו למסקנה, שרוב הפרמטרים שמופעים ברשימת 

  בכל מקום שהדבר רלוונטי. 

(ארגון וניהול, כח אדם עובדים, סוגי המעבדות, סוגי הבדיקות, תיעוד ומחשוב, בטיחות 

וגהות, פינוי פסולת רפואית, שינוע דגימות, איסוף דגימות, מבנים מתקנים תחזוקה סדר 

ות פנימית יומית, בקרת איכות חיצונית, וניקיון, מכשור דיאגנוסטי כיולו ותחזוקתו. בקרת איכ

תקנות ונהלי משרד הבריאות, וקיומו של מדריך הבטחת איכות על כל נהליו. ביצוע מבדקים, 

  הדרכות, וכו'). 

 

  יאליזה.ד10

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

פול התרופתי, נרקוטיקה, סביבת החולה, הקבלה המהלך והניתוק מדיאליזה, ניהול הטי

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

 מקצועי, שחרור והעברה.

  תאור המקום:

  המכון נמצא במבנה בית החולים, בבנין המרכזי בקומת קרקע. 

  שנים מכיל: 4- המתחם ששופץ לפני כ

  עמדות בכול אולם.  12"הדס" עם  - אולמות "חצב" ו

  עמדות.  5אולם  "סביון"  עם 
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  עמדות.  4אולם "יסמין"  עם 

  "נרקיס" עם עמדה אחת בכל חדר.- דקל" ו"חדר 

  עמדות. 2חדר "שקמה" עם 

  עמדות  למטופלים במצב חריף כולל מונשמים. 3אולם נוסף מכיל 

  רפאת מושתלים.דם ומ-בנוסף נמצאו במקום מרפאות: נפרולוגיה ול"ד, פרדיאליזה, כלי

  

עמדות המודיאליזה למטופלים נפרוגריאטרים, יש לציין  6בבניין נפרד של הגיראטריה, ישנן 

בידוד חיידקי במרפאה הנדרשים לטיפול במטופלים והצמדות לכללי הבידוד יהלשבח  את ה

ככלל יש לציין לטובה את הרשומה הרפואית והסיעודית הממוחשבת, הכוללת את  זו .

ה של המטופל חולה דיאליזה. המרפאות נמצאות בתהליך פיתוח ממשקים רשומה מלא

  להעברת נתונים ממכונת הדיאליזה לרשומת המטופל הממוחשבת בזמן אמת.

הוצג קלסר נהלים הכולל את הנהלים של משרד הבריאות הרלוונטיים הרשומים ברשימת 

כולל אישור של כל הצוות על התיוג. הוצגו סיכומי  ישיבות צוות. הוצג קלסר פיתוח מקצועי ה

רענון החייאה בשנה האחרונה, וכן יציאת הצוות לימי השתלמות. קיים נוהל אוריינטציה 

ומעקב לעובד חדש המתקבל לעבודה. הוצגו תכניות עבודה לצוות הסיעודי המתחדשות אחת 

של לשנה. הוצג קלסר של אירועים חריגים, מטופלים ברמה מוסדית. נמצא מעקב והתערבות 

עו"ס כנדרש,  נמצא תיעוד  ומעקב של דיאטנית. הטיפול התרופתי ממוחשב, אין אספקת 

תרופות מרוכזת של הורמון אריטרופואטין, על נגזרותיו, יש לדאוג לאספקה מרוכזת מקופות 

החולים דרך המחוזות. ראה נוהל "הספקת תרופות ע"י קופות החולים לחולים מאושפזים," 

עגלות ההחייאה נמצאו תקינות וכללו את כל התרופות הנדרשות   .04/08מינהל רפואה  

  ותיעוד על בדיקתן. 

בבדיקת מקרר התרופות  נמצא מד טמפרטורה. המקררים מיושנים ולא מחוברים למוקד 

למקרה של תקלה, המקררים כוללים תרופה מסוג אריטרופואטין, רקורמון, המחייב טמפ' בין 

שת בלילה וסופי שבוע דבר המחייב, חיבור למוקד למקרה מעלות, המרפאה לא מאויי 2-8

  של תקלה במקרר. 

נצפו  קיימת אספקת תמיסות מרוכזת. חדרי המים שנבדקו כללו את כל הרכיבים הנדרשים.

, למספר PILOT-,  כHDF. יש לשקול מתן טיפול ARTISמכונות הדיאליזה מתקדמות  מסוג 

ארץ, והמדווחים על שיפור בהרגשת המטופל מטופלים, כפי שקיים במספר בתי חולים ב

עמדות ועל  8-בסיור במרפאת הדיאליזה , דווח על הרחבת המרפאה ב בתום הדיאליזה.

יש להעביר תכנית להרחבת המרפאה,  הוספת מיכל למים מטופלים מהאוסמוזה ההפוכה.

  ללשכת הבריאות בתל אביב ולמר עוזי קרן, מרכז ועדת פרויקטים במשרד הבריאות.

ההרחבה חייבת להיות ממוגנת לפי חוק מיגון מבנים למתקנים רפואייםידרש מיגן את חדר 

  המים בהתאם. בשלב זה אין שום מענה מיגון למטופלים הזקוקים לדיאליזה בבית החולים.
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 רוקחות .10

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

, טיפול בתלונות, ניהול סיכונים, רוקחות RECALLפור איכות, נהלי חובת דווח, שי

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

צוות מקצועי  ,עוזרים 4-ו רוקחים. 16מועסקים   הוצג מערך רוקחי הפועל ברמה טובה.

ישומן מבוצע  ,הוצגו תכניות עבודה שנתיות .התשתית מותאמת להיקף הפעילות      ומיומן .

. קיימים נהלים מקיפים את תחומי הפעילות. קיימים מאגרי מידע ממוחשבים. חלקית

אך ללא  העובדים מתעדכנים בהשתלמויות תקופתיות. מופעלת תכנית לניהול סיכונים

  בתחום הרוקחות המחלקתית רוקח מבצע  הערכה בכתב של מידת מסוכנות  תהליכים.

ותיעוד של : תנאי אחסון התרופות, תרופות רגישות, תאריכי תפוגה, סמים מסוכנים,  בקרה

ביצוע תיקון ליקויים על פי ביקורת קודמת  ותרופות עגלת החייאה בכל מחלקות בית החולים. 

מנוהל  .בוצע חלקית. אחסון התרופות בבית המרקחת בהתאם לתנאי האחסון הנדרשים

 .תרופות נמצא ומתוחזק לפי הנדרש ות תוקף התרופות. מחסןמעקב שיטתי אחר תקינ

לא עומד  חיטויהחומרי אחסון . התרופות (להוציא תמיסות עירוי) מוחזקות בתנאים הולמים

מצאי  הסמים המסוכנים מנוהלים לפי התקנות  .מוקפדים    RECALLכללי  בדרישות .

בחודש תקינים.  940רופות תהליכי רקיחת ת  .הסמים תואם את המלאי הרישום חלקית 

סימון ההכנות המוגמרות תקין. לא מתבצעת בקרה שיטתית של רוקח על עבודת עובד שאינו 

  TPN.רוקח. ההכנות האספטיות תקינות. נהלי רקיחה קיימים חלקית. לא מכינים בביה"ח 

לא מבוצעים ניסויים קליניים עם תרופות. באזור ניפוק התרופות בדלפק  לקהל לא 

פשרת פרטיות, מספר העמדות הולם. טיפול בתרופת ציטוטוקסיות מבוצע על פי הנוהל מתא

  נעשה שימוש ברכות סגורות. מיגון הצוות תקין. 

 
 

  

 בריאות הנפש  .11

זמינות קליטה ומיון ,זכויות החולה, טיפול תרופתי,   :לקה להפרעות אכילהבמח ונבדק

   תנאים פיזיים, ניהול סיכונים.תכנית טיפול, רישום ודווח, סיום התערבות, כ"א  

שכיחותן הגבוהה של הפרעות האכילה בקרב האוכלוסייה הכללית, שעורי ההחלמה הנמוכים 

אוכלוסיות  - והמגמות המצביעות על המשך העלייה בשיעור התחלואה והתפשטותה לתת

  32-ל 24 - , מחייבים הגדלת המיטות  מ40-50חדשות כגון: נשים בהריון, נשים בגילאי 

לנוכח מיעוט המסגרות הייעודיות הקיימות  בהתאם, כורח המציאותותוספת תקציבית לפחות 

חסרה במקום יחידה לטיפול מוגבר  עם אפשרות לניטור והשגחה  במדינת ישראל כיום.

שירות המחלקה נותנת גם  .מצבת כוח האדם באשפוז גבוליתצמודה למטופלות  בסיכון. 
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 נצפו תנאים  בעייתיים הן מבחינת כ"א והן מבחינה מבנית. ד.אמבולטורי שאינו מתוקנן בנפר

חודשים כאשר מצבן  3חולות ממתינות להתאשפז מעל ל 15  .ארוכה קיימת רשימת המתנה

חלקן אינן מטופלות כלל. קיימת  BMI  , - 13/14באופן המחייב אשפוז הגופני הולך ומתדרדר

. המחלקה אינה ערוכה לכך מבחינת בעייתיות בהפניות מביהמ"ש לאשפוז כפוי במחלקה

 המבנה והתנאים

  תקני כ"א, 

 -מהן סיימו הכשרה של קורס על 70%אחיות מוסמכות ובעלות תואר.   9במחלקה מועסקות 

נמצא שאחות אחת מועסקת בלילות בסיסי עם אוריינטציה לעבור הכשרה זו אצל כולן. 

גם בשעות אחה"צ (כשעיקר   במחלקה ללא יכולת השגחה מתאימה על חולות מנוטרות.

חסר רופא תורן לילה עם   חולות. 20  -הצוות מסיים עבודתו) אחות אחת  משגיחה על כ

אינו זמין מגיע מהמבנה המרכזי של ביה"ח שמיומנות לטיפול בהפרעות אכילה, הרופא 

מרבית התקנים במחלקה יצויין כי   ביה"ח.ממרוחקת פיזית ההמחלקה מיידית לאור  מיקום 

   ב הצוות מועסק ע"י קרן מחקרים של ביה"ח ומשרד החינוך .ונם תקני מדינה ראי

  אירועים חריגים וניהול סיכונים

 ניהול סיכונים המחלקה ל ןת האשפוז לביבין מחלקרציף קשר  בבדיקה נמצא שמתקיים

עיבוד, ברור, שיחות עם הצוות המעורב באירועים,  יםהכוללתהליכים  מתקיימים .המוסדית

   ת.הפקת לקחים בשיתוף משרד אחות ראשי ,יריםתחק

נערך  -. במקרים בעלי רמת סיכון גבוההנערך אומדן נפילות על פי צורך: בקבלה נפילות

חות עם רישום מפורט אאומדן חוזר ( לאחר שבוע) עם הנחיות כתובות לצוות המטפל ומעקב 

 לות באמצעות צמיד צהוב.של תאריך בצוע האומדן. בנוסף, הצוות נעזר בסימון סיכון לנפי

  הצוות עובר רענון ידע כל שנתיים, כנדרש. עגלת החייאה נמצאה תקינה :החייאה

  רשומות רפואיות 

אין הפרדה בין מע' המחשוב (קמיליון) של המח'  כל הרשומה ממוחשבת .נות תקי ונמצא

  . "חהשאר מחלקות ביממידור למעט להפרעות אכילה והמח' הפסיכיאטריות בביה"ח שיבא 

  פרא רפואיים 

למותר קיים חסר בטיפולי פיזיותרפיה, קופ"ח אינן מוכנות לממן טיפולים אלו   פיזיותרפיה

 החולות של כחלק מתהליך השיקום וההחלמה חיוניי לציין שמדובר בשרות 

ת אחהעו"סיות מקבלות הדרכה קבוצתית  .עובדות סוציאליות  3מועסקות   עבודה סוציאלית 

מתקיימות  -ונית למחלקה מביה"ח.ישיבות צוות סקטוריאליות  של תחום עו"ס חיצלשבוע ,

בשל העומס הרב  מתקיימות אחת לשבוע. אחת לחודש. ישיבות צוות מקצועי רב תחומי

והיעדר תקינה גם בתחום העו"ס, הוחלט על שינוי הגדרות התפקיד של העו"סית במחלקה 

שיקום  לידי "מנהלות מקרה" -סל–הכנה לשיקום ע"י העברת טיפול במימוש זכויות (בטל"א) ו

גם  מסקטורים אחרים. כיום העבודה הסוציאלית במחלקה שמה דגש על הטיפול ותמיכה 
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. מבדיקה מדגמית של תיקי החולות טיפולים זוגיים ומשפחתיים בראייה משפחתית תוך מתן

  .הממוחשבים, נמצא רישום תקין ומפורט

 

 בריאות השן .12

  במרפאת השיניים של בית החוליםופה ולסת,  ת חוץומרפאבשפוז, המחלקת האנבדקו 

  איכות תיעוד הקבלה, נהלי עבודה, זמינות השרות, שמירת רצף טיפולי 

  

  מחלקת האשפוז 
 תיעוד רשומות האיכות הוצגה מחלקה הפועלת הרמה גבוהה על פי הסטנדרטים המקובלים. 

  .ווח מובנה על ארועים חריגים / תקלותתהליך די, טובה מאד.מתקיים שחרורבקבלה מעקב ו

נה מו  ICD9.רישומי אבחנה משוערת אחרי הניתוח על פי קודי    דוחות הניתוח מלאים כולל 

. נהלי מערך מובנה להשתלמויות ופיתוח צוותקיים . רכז לנושא תלונות בטיפולי שיניים

  העבודה זמינים ומוכרים. חסרה תיבה לתלונות הציבור

  מרפאות

   נהלי העבודהקיימת הקפדה על , הפועלת בסטנדרטים גבוהיםמרפאות  וגהוצ

  מרפאת חוץ פה ולסת

מסודרת הנותנת שירותים לקהילה גם  המרפא ההוצג .ימים בשבוע 5מרפאת החוץ פועלת 

בתחום הרדמה כללית.  תיעוד הקבלה תקין. חוזרי משרד הבריאות  "מניעת זיהומים", 

הנחיות לשימוש בסדציה ברפואת שיניים" מוכרים וזמינים. "הגנה מפני קרינת רנטגן" "

ביקורים בשנה.  16,000 זמינות השרות סבירה. יש הקפדה על רצף טיפולי. מתקיימים

ברפואת הפה מועסק רק  . מתמחים. רישומי הקבלה תקינים 8 - מומחים ו 11מועסקים 

 פלים על יכולתם מידע למטותיבת תלונות ואין במרפאה אין  מומחה אחד בחצי משרה

   .נציבת התלונותל , חסרה הכוונה להתלונן

  מרפאת שיניים  (שיבא)

ימים  5פועלת המרפאה ביקורים.  3000 -כבמרפאת שיניים של בית החולים  מתקיימים 

 מסודרת הנותנת שירותים לקהילה גם בתחום הרדמה כללית.   המרפא ההוצג .בשבוע

. המטופלים אינם מיודעים אשר לזכותם גבי כרזה לעתמצית חוק זכויות החולה מפורסמת 

להתלונן. הרשומה תקינה.  קיים רצף מידע טיפולי עם הקהילה. נהלי משרד הבריאות 

  ! חודשים 6 -מגיע  לתור התברר כי  לטיפולי שיניים בהרדמה כללית אורך  ה  מוכרים וזמינים

 

 פיזיותרפיה .13

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

  רשומות, הכשרות המשך ופיתוח מקצועי, סביבת העבודה, ציוד,ישום חוק זכויות החולה.
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הוצג שירות מקצועי הנתמך ע"י  הנהלת בית החולים בקידום הטיפול במאושפזים. מועסקים 

צרכי לעל שרות מקצועי העונה ה . כולל תקני השיקום תקנים 74.5פיזיותרפיסטים על  113

שירות הפיזיותרפיה על כל מרכיביו פועל ברמה מקצועית גבוהה; בהתאם לכל ל המטופלים

הנהלים. ניכרים מאמצים מתמשכים לפיתוחו וחתירה מתמדת למצוינות, תוך שיתוף פעולה 

עם הצוות הרב מקצועי ותמיכת הנהלת בה"ח. הפיזיותרפיסטים מעורבים בתחומי בריאות 

נים, השירות משמש שדה קליני להכשרת סטודנטים מכל בתי הספר, ורפואה רבים ומגוו

כאשר קיים קשר הדוק עם האקדמיה. בנוסף, הצוות מעורב ויוזם מחקרים. יש לציין הנהגת 

 בקרת עמיתים מתועדת ומעקב אחר תיקון ליקויים.

ת מקצועיות: קיימת דאגה לרצף טיפולי, כאשר צוות מעורב בתהליך שחרור החולה מהמחלקו

ומקיים קשר עם הגורמים הרלוונטיים בקהילה . הרשומה הרפואית ממוחשבת, מובנית 

וכוללת את כל השדות הנדרשים, לרבות הערכה תפקודית. קיים תיק אחוד. נבנו טפסי 

  הערכה מותאמים המשקפים בצורה מיטבית את מצב החולה. 

ד הטיפולי הוא חדשני הסביבה הטיפולית והציוד: מתאימים לצרכי המטופלים, כאשר הציו

 1000במגדל האשפוז  היחס בין תקני פיזיותרפיה ( ומגוון; קיימים אזורי אחסון מסודרים.

, שזה נמוך ביחס לממוצע  0.95מיטות אשפוז הוא  100תקני פיזיותרפיה) ל  9.5-מיטות ו

ל מיטות). יש להדגיש כי הוספת תקנים  יאפשר מתן מענה מיטבי לכל 100-ל 1.75הארצי (

 המאושפזים. יש לציין לשבח את שיתוף הנהלת בה"ח בפתרונות יצירתיים לבעיית התקנון.

  

 

  ביטחון ואבטחה   .14

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

שטרת ישראל בתחום מרכז רפואי שיבא עומד בסטנדרטים שנקבעו על ידי אגף הבטחון ומ

מח' ביטחון מסודרת ומאורגנת פועלת ע"פ הנחיות מ"י ואגף הביטחון. האבטחה והבטחון. 

נבדקו מערכות טמ"ס ולחצני מצוקה כולל מוקד מבצעי ונמצאו תקינים. מתקיימות ביקורות 

מורחבות תקופתיות.  מערך האבטחה מתודרך ובקיא בנהלי האבטחה והוראות השעה. 

יש לציין לחיוב עים כיצד לפעול ולהפעיל את מערך האבטחה בתרחישים שונים. אחמ"שים יוד

  את הסדר והארגון בתחום הנהלים, התיקים, הפקודות וכיו"ב.

  

אגף הבטחון של משרד הבריאות בשלהי הסכם אבטחה חדש נכון ליום הפצת הדוח המצא 

בכל מתקני  שיקבע סטנדרטים לאיוש עמדות אבטחה על ידי מאבטחים ברמה הנדרשת

ברמה  לאיש את התקנים   תויכולב.קב"ט שיבא עושה כל ש.ויחידות משרד הבריאות

  המקומית.
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  גסטרו .15

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

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

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

 הטיפול באנדוסקופים מבוצע לפי הכללים למעט מספר אי התאמות להנחיות החוזר לעיל.

העומס הבקטריאלי מתבצע בצורה ידנית ונאותה.   תדהורהניקוי המיידי של הגסטרוסקופים 

חיטוי חדישות -מכונת ניקוי 3ימות בהמשך הניקוי מתבצע באמצעות חומר חיטוי מאושר. קי

ביותר, מצוידות במים מסוננים, בהן הסקופים עוברים את כל השלבים הנדרשים ניקוי  ידני 

עדיין ניקוי אנזימתי וחיטוי מכני, כולל ייבוש. יחד עם זאת ובנגוד להנחיות החוזר לעיל 

למכונת חיטוי זו, מכונות המבצעות חיטוי בלבד. הסקופים המעוברים  2נמצאות בשימוש  

  אינם עוברים קודם ניקוי אנזימטי במכונה נפרדת, למרות שקיימת מכונה כזו במכון. 

הסקופים המחוטאים מאוחסנים תלויים בארון, אבל לא עוברים חיטוי חוזר  לפני השימוש  

אביזרים חודרי רקמות, הנלווים למכשירי הסתכלות,  הראשון של היום. כנדרש בחוזר לעיל.

, ים ניקוי ראשון במכון ולאחר מכן מעוברים להמשך טיפול במחלקת אספקה סטריליתעובר

  רש.כנד

  

 

   ריפוי בעיסוק .16

הסביבה הטיפולית בכלל בית ורשומות, פיתוח מקצועי נבדקו: כוח אדם, היקפי השרות,  

 –מרכז השיקום בשיקום ילדים, ב אורטופדית ב'  וכירורגית כף יד,המחלקה ב ,החולים

 . פדיירולוגי ואורטושיקום נ

שרות הריפוי בעיסוק בבית החולים מקצועי מאד ומנוהל  בצורה מרשימה. ישיבות צוות 

ומפגשים מקצועיים מתקיימים בתדירות קבועה בחתכים שונים של השרות. מועסקות 

מרפאות בעיסוק בעלות תואר שני, אחת בעלת תואר דר' אחרות לומדות לקראת תואר שני 

יוצאים  ,בעיסוק. המרפאים בעיסוק בשיבא מעורבים באקדמיות השונות ושלישי בריפוי

 14להשתלמויות מגוונות וקולטים סטודנטים להכשרה קלינית. ביום הבקרה היו בשיבא 

סטודנטיות פזורות על כל מערך השירותים של ריפוי בעיסוק בבית החולים.  השרות שותף 

ות של המרפאות בעיסוק מוצגות בכנסים למחקרים הנעשים בשיבא ומוביל חלק מהם. עבוד

הרשומה הרפואית ממוחשבת ומשמשת ככלי תקשורת בין המרפאים בעיסוק  ובימי עיון.

  במיפוי ליקויי הנגישות בבית החולים. השרות שותף ואנשי הצוות הרב מקצוע. 

   

שתי מרפאות בעיסוק מועסקת  -רורגית כף יד במגדל האשפוזימחלקה אורטופדית ב' וכ

לקיות משרה עובדות באופן קבוע במחלקה ובנוסף נותנות שרות על פי קריאה למחלקה בח

רולוגיה, נירוכירורגיה, לב, ולמטופלים ממרפאה טראומה. המרפאות ואורטופדית א' , ני
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בעיסוק חולקות עם הפיזיותרפיסטים  אולם טיפולים קטן הממוקם בתוך המחלקה. בהעדר 

לבניית מתקדם עגלה ובה ציוד  קיימתיוד שמאוחסן בו. מחסן במחלקה החדר צפוף בשל  צ

. המרפאות בעיסוק משתתפות בישיבות צוות וביקורי רופאים חולהמיטת הלטיפול ליד סדים 

 במחלקה באופן סדיר . מכתב הסיכום של הרופא כולל את סיכום הטיפול של הריפוי בעיסוק.

כללי אין התייחסות במכתבי לשרות הניתן על פי קריאה בשאר מחלקות בית החולים ה

  השחרור.

שרות בבית החולים לילדים ע"ש ספרא כולל את שיקום הילדים, מחלקות השיקום ילדים 

האשפוז, אשפוז יום והתפתחות הילד. הבקרה התמקדה במערך השיקום. לכל ילד ניבנת 

תוכנית רב מקצועית שבועית הכוללת ריפוי בעיסוק בהתאם לצורך. המרפאים בעיסוק 

ותפים לישיבות צוות רב מקצועיות, לביקורי רופאים,ישיבות עם משפחות  וכן בפעילויות ש

קבוצתיות המיועדות לתמיכה בצוותים המטפלים. מכתב הסיכום של הרופא כולל בתוכו את 

מכתב סיכום הטיפול בריפוי בעיסוק במלואו. לרשות המרפאים בעיסוק סביבה טיפולית 

  וד רב ומגוון.  מרווחת ומתאימה לצרכים וצי

  שיקום נירולוגי,שיקום אורטופדי  ושיקום נהיגה. –מרכז השיקום 

במחלקות השיקום נבנית לכל מטופל תוכנית התערבות בריפוי בעיסוק. הסביבה הטיפולית  

דירה טיפולית וסימולטור נהיגה. הציוד בשיקום  כולל טכנולוגיה הוצגה מרווחת ונגישה. 

ים שנבנו בהתאמה למטופלים. מתנהלות סדנאות יצירה מתקדמת לצד משחקים מותאמ

והבעה  כחלק מהטיפול בריפוי בעיסוק. המרפאות בעיסוק  משתתפות בביקורים, ישיבות 

צוות והדרכות למשפחות. מכתב הסיכום שניתן למטופל כולל את סיכום הטיפול בריפוי 

  בעיסוק. 

 
  

 גריאטריה .17

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

ביחס להיקף הפעילות עם הקשישים, ניצול המשאבים המקצועיים בתחום הגריאטריה 

בפעילות בית החולים, התייחסות לטיפול בקשישים במחלקה הפנימית הגריאטרית  

  במחלקות הפנימיות אורתופדיה, ובמחלקה לרפואה דחופה. 

  : להנהלת בי"ח

ומעלה בכל מחלקות האשפוז. קיימת מודעות  65ה של אשפוזים של בני קיים שיעור גבו

לצרכים התפקודיים והרפואיים הייחודיים לאוכלוסיה זו. הנהלת בי"ח מיישמת את חוזרי 

מינהל רפואה בנושא הגדרת סטטוסים והפניה לאשפוז המשכי. אולם נושא ההכשרה בתחום 

גריאטריה איננו מספק כלל, יש לבנות תכנית ריכוזית. מומלץ לאור קיום מחלקות גריאטריות ה

  שיקומיות ואקוטיות להבנות שירות ייעוץ גריאטרי יוזם ולא רק לצורך שחרור.
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יש לציין לחיוב את ההתייחסות לצורך למתן ארוחה בזמן השהות הארוכה במיון   במלר"ד:

מחלקת השהיה לוקחת בחשבון את הסיכונים בהפניה של (גם למלווים). ובנוסף קיום 

ח אדם מצומצם ולכן קיימים קריטריונים ברורים הן וקשישים תשושים וסיעודיים במערך עם כ

  במצב תפקודי והרפואי להפניה ליחידה זו.

שנבדקו: ברשומה בעיקר הסיעודית קיימת התייחסות  במחלקות הפנימיות  ואורטופדית

י. קיימות הנחיות לתהליכי הזמנה של ייעוץ גריאטרי. בתכנית ההכשרות מלאה למצב התפקוד

אין התייחסות ייחודית לתסמונות גריאטריות והשוני בדרכי טיפול באדם הקשיש. בשחרור לא 

  ניתנות המלצות להמשך הערכה גריאטרית בקהילה

ההפניה  קיימת מודעות ליישום חוזרי מינהל בתחום הטיפול באדם הקשיש  ודרכי סיכום:

  לאשפוז המשכי וטיפול בקהילה . יש צורך להכשרה בתחום .

  

  עבודה סוציאלית .18

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

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

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

  .למיצוי זכויות,  פרויקטים מיוחדים

הבקרה נערכה בעזרת ד"ר ורדה שטנגר, מנהלת המחלקה לע"ס, ועו"ס רעיה חרובי 

סגניתה, בדיקת רשומות, ביקור במחלקות אורטופדיה, שיקום נוירולוגי ומכון הקרנות ושיחות 

הוצגה עבודה מקצועית ואיכותית מאד שמעורבת במגוון תכניות   עם אנשי צוות ומטופלים.

ומחקרים לרווחת החולים ומשפחותיהם וגם שותפה לפיתוח תכניות ברמה הארצית יחד עם 

המחלקה לעבודה סוציאלית במשרד הראשי. מספר תכניות לדוגמא: תוכנית להנגשה 

כה, השתלבות בהדרכה תרבותית, תכניות ייחודיות בשיתוף עם הקהילה, קבוצות תמי

כל העו"סים כפופים למנהל השרות לע"ס. פריסה וזמינות ועריכת ימי עיון.   בסדנאות במסר

השירות עונים לצרכים. קיים מתחם ייעודי לפעילות השרות לע"ס סביבת העבודה תקינה. 

נהלי העבודה  נגישים לעו"ס בשרות  במחלקה ובאתר המקוון . הטיפול במקרי לידת ילד עם 

נכות התפתחותית נעשה על פי הסטנדרטים המקובלים. הליך מינוי אפוטרופוס, תקין. עו"ס 

.   מוזעקת לפי צורך כוננות עו"סבמשמרות קיימת  נמצא קבוע במלר"ד בשעות בוקר.  

הוצגה פעילות טובה של ועדת אלימות  איתור ניצולי שואה מתבצע בקבלה  לאשפוז.העו"ס 

שים לאישה, המבקשת לבצע את הפסקת ההיריון  ושותפה מסייעת בכל ההליכים הנדר

בועדות. הרשומות ממוחשבות חתימת העובד ומספר הרישיון בסוף כל רישום מופיעה 

חלקית. מתקימות ישיבות צוות בתכיפות סבירה.  מתבצעת הערכת עו"ס תקופתיות לחדשים 

ורטים בהמשך המפנמצאו מספר ליקויים  אחת לשנה, לותיקים אחת לשנתיים לפחות.

בתחומים הבאים: רשומה, הדרכה ופיתוח צוות, פריסת כוח אדם, ניתוח נתוני פעילות 

  ותוכניות עבודה. 
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 פסיכולוגיה .19

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

פסיכולוגים קליניים פסיכולוגים,  56  סה"כ מועסקיםהוצג שרות מקצועי פועל ברמה טובה.  

ראויים השאר מתמחים וסטודנטים לקראת הסמכה.  מומחים. 13- מדריכים ו 12ביניהם 

עבודה על ה המקצועיות,לצד  ברמה גבוהה מאד,המתקיימים לשבח הניהול והארגון לשבח 

אנשי  מעולה של הדור הצעיר, למידה והתעדכנות בלתי פוסקים של כלההכשרה הפי נהלים, 

  .צון הפסיכולוגים ממסגרות עבודתםרהצוות ושביעות ה

הסדר הכיסוי הפסיכולוגי במחלקות האשפוז, חלקי. מסגרות האבחון והטיפולים מגוונים.                      

משרה   0.5בשיחה עם הפסיכולוג המומחה המועסק ב הרשומה באיכות סבירה יש

 תאר מקרה בו ח להגיע למטופל מפאת קוצר זמן והובהר שלעיתים אינו מצליבאונקולוגיה 

. הסטנדרט שהופץ לאחרונה בנושא רשומה פסיכולוגית בתיק טרם הגעתו  החולה נפטר

תעוד אבחנות, רישום פגישות והערכות  אינו מיושם במלואו בתיקים שנבדקו חסרו  מטופל 

פיתוח מקצועי מתקיים חסרו חתימות המטפל על כל רישום.  תקופתיות של המטופלים. 

הפסיכולוגים יוצאים להשתלמויות, יש נגישות למידע באינטרנט.  תשתיות חדר הטיפול 

השילוט חלקי  ולא  חדר הטיפול הפסיכולוגי מתאים ליעודו אך חסר פעמון מצוקה. הולמות.

, חולה אמבולטורי משך המתנה לקבלת חולה דחוף לאינטייק נעשה תוך חודששפות. 4 -ב

  .פחות מחודש

 

  תזונה ודיאטה  .20

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

   ייעודי,  שרות הדיאטה הקלינית, רישום ותיעוד, תפריטים ונהלים מחלקתיים.

שינוי מהבקרה  הוצג שרות החסר בכוח אדם ומתוקף כך  מצומצם ולוקה בחסר. ללא

, אורתופדית כירורגית  דיאטניות במחלקות כמו פנימית, סרות חשנים.  3.5הקודמת לפני 

 דיאטניות דרך קרנות מחקרבהם מועסקות במכונים ומרפאות חוץ יחד עם זאת   ועוד.

אינן ניידות לעבודה במחלקות אחרות . התקינה מתאימה אך הדיאטניות  תקציבים חיצונייםו

מיטות אשפוז והטיפול   25  - ל  יותדיאטנ 6-7בין נמצאו בבדיקה במחלקת הפרעות אכילה 

חלקות פסיכיאטריות אין דיאטניות, לא מצא זה בשלושת הממ, בשונה מהתזונתי היה כנדרש

נעשה איתור חולים וכמעט אין קריאות לדיאטנית למרות שבבדיקת תיקים נמצאו מספר רב 

הרישום, טיפול   -בקרב החולים שעבורם הוזמנו דיאטניותשל חולים הזקוקים לייעוץ תזונתי. 

במחלקת לא נמצאו תפריטים מעודכנים במחלקות.  כנדרש (יח' כווית לדוגמא).נעשה ומעקב 

בתפריט  .20.12.09,וה   5.12.11 הילדים נמצאו שני תפריטים לא בתוקף  עם תאריכים מ
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מעל תא החימום ולא  בטרמפורטר היומי לא כלולים מספיק פירות. נצפה מזון טחון  מובל 

לא  ה.קר הגיעבמחלקות ארוחת הצהריים ה נמצא כי לחדרים המרוחקים והאחרונים  .בתוכו

במחלקות פנימיות רוב הייעוציים  כל הפרוטוקולים הנדרשים לעבודה השוטפת נמצאו זמינים.

נמצאו כשלים תזונתיים  כתוצאה מכך דיאטניות ע"י  התזונתיים נעשו על ידי רופאים ולא 

תפקודי כליות לא ומות אלבומין נמוכות מאד, סוכרת לא מאוזנת, אשר כללו מטופלים  עם ר

  . עידוד הנקה ראוי לשבח. חישוב חלבון וקלוריות חסרבהנחיות להזנה אנטרלית  .תקינים

 

  
 כביסה .21

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

נה עם "פיילוט" זלים התחיל לאחרומלוכלכת באוגרים חזקים ועמידים לנוהכביסה האיסוף 

 לבד. אוגרי כביסה מעוברים באמצעות פיר, בצורה המבטיחה כי הםבבמחלקות פנימיות 

 שימוש בפיריםנהלי חסרו מנעול בדלתות הפירים  חסרנשארים סגורים בקבלתם מהפיר. 

הפיר מעוברת למכבסה פנימית בעגלות . הכביסה המרוכזת מהמוצבים ליד פתחי הפיר

  , כנדרש.אלה המיועדות להובלת כביסה נקייהדות מנפר

  

  
  סילוק פסולת .22

  

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

המיכלים לריכוז פסולת רגילה הנובעת  הטיפול בפסולת תואם את רוב הנחיות החוזר.

הפסולת הזיהומית והמסוכנת  ה רגלית.טיפולים מצוידים בפתיחהמטיפול בחולה בחדרי 

נאספת בשקיות ומרוכזת במיכלים בהתאם לסוג, צבע וסימון הנדרש בחוזרים והתקנות, פרט 

לתרופות שפגו תוקפן, המהוות פסולת מסוכנת, המאוחסנות ללא מיכל מתאים וללא מנעול. 

לשם  הפסולת מפגרי חיות, הנאספת והמרוכזת בהתאם לנוהל, נמסרת לחברה פרטית

 תטופלמהעברה ישרה לטיפול, אך אין אישורים שהיא אכן מעוברת ישר לאתר טיפול ו

 בהתאם לדין.  המרכז לסילוק פסולת מחולק למחסנים שונים בהתאם לדרישות התקנות. 

 בביה"ח קיים מתקן פנימי לשם טיפול בפסולת זיהומית, שאושר על ידי משרד הבריאות.

סולת מסוכנת אכן מעוברת לאתר טיפול מחוץ מביה"ח ביה"ח מקפיד לקבל אישורים שפ

  וטופל בהתאם לדרישות החוק.  

  

  בריאות הסביבה    .23

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

  בכביסה, מטבח 
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רו בעת הביקורת נתגלו שינויים מהותיים ובניה של מתקנים הנדסיים של מערכות מים לא עב

  .את אישור המחלקה לבריאות הסביבה של משרד הבריאות

  

  מערכות מים

  מערכת לקליטת מי גשם. א

ויר לרבות ואהבבית החולים הופעלה מערכת לקליטת מי גשם לשימוש במערכת מיזוג  

מאגרי קליטה פתוחים בנפחים של  3מגדלי קירור, כיבוי אש, השקייה וכו'. המערכת כוללת 

מ"ק שבעבר שימש  למי השתייה  300מתקני סינון ומאגר פנימי בנפח עשרות אלפי מ"ק, 

המערכת מופעלת ללא אישור של משרד הבריאות ולא ידוע האם קיימת הפרדה  וכו'.

לא הוצגו תכניות המערכת לא הובהר הקשר  בין מערכת מי השתייה למערכת לעיל. מוחלטת

  ואמצעי ההגנה נגד זרימה חוזרת עם מערכות מי השתיה

בבית חולים נבנתה מערכת לשימוש חוזר של מי המכבסה ללא בדיקת תכנית ואישור של 

מהנדסת בריאות הסביבה  אין להפעילה ללא אישור. משרד הבריאות. המערכת טרם עובדת

  .מלשכת הבריאות ת"א

  

  מערכת מים קרים. ב

כן יש  ) של בית החולים. כמו6- ו 5מערכת המים של בית החולים ניזונה משתי בארות (

שלושה חיבורי חירום: חיבור של מקורות (הלחץ אינו מספיק להספקת מים למערכת בית 

בביקורת נבדקו  שון  העסק .יהחולים)  ושני חיבורים לרשת של ר"ג.הבארות מופעלות ללא ר

החיבור בין מסגרת פתחי האדם  . 6-ו 5מאגר המים הראשי, שני המגדלים הצמודים ובארות 

דרישות התקן לגידור  אינה תואמת את החצר של המאגר וום. הגדר סביב לבטון  אינו אט

אישור של המשרד להגנת הסביבה  למיקום חסר ברז דיגום. לא הוצג  5בבאר  מתקני מים.

  אינו מוגן ע"י גדר כנדרש בתקנות. 6מס'  מבנה באר  המאצירה למיכל הדלק.

  

  מערכת המים החמים. ג

הניתוחים   : מגדל אשפוז, מכון הלב החדש, בנין חדרי הביקורת נערכה במחלקות הבאות

טרם הותקנה מערכת ממוחשבת   ילדים שנבדקו בביקורתנו הקודמת. ואמבולטוריקה 

    פ' גבוהה או נמוכה מהנדרש. טמשל   למערכות המים החמים עם אמצעי התרעה למקרה 

כות.    טרם הותקן טרם הותקן ברז דיגום תקני על קו המים החמים היוצאים בכל המער

אביזר מז"ח על קו השלמת מים קרים  במכון הלב. אין גישה לבדיקה ויזואלית של המים 

הניתוח,  אמבולטוריקה ילדים). מד הטמפ' על קו  המנוקזים מתחתית האוגרים (בנין חדרי 

המים החוזרים אינו תקין במח' אמבולטוריקה ילדים.  פירוט הפעולות ביומן התחזוקה אינו 

  מלא.  טרם מבצעים בדיקה לספירה כללית במים חוזרים בבניין ילדים ובבניין יולדות.
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יש לבצע את השינויים הנדרשים במערכת המים החמים בבית החולים  למניעת התפרצות 

לא נעשתה עד לבקרה הנוכחית יצויין כי  .כמפורט בהמשך של תחלואה מחיידקי ליגיונלה

  התקדמות מספקת בנדון.

  

  ני דיאליזה ניידיםמתק. ד

  טרם הותקן אביזר מז"ח על כל יחידת דיאליזה ניידת  על קו הזנת המים שלה מהרשת. 

  

  אמצעי הגנה נגד זרימה חוזרת. ה

נתונים לגבי האביזרים        וחסר 2011מז"ח שעברו בדיקה בשנת אביזרי ה תברשימ 

על קו השלמת מי ז"חים חסרו מ  שהותקנו על קו השלמת מי רשת למערכת מים חמים וכו'.

  הרשת  לבריכת הנוי

  

  ביוב. ו

    .על בית החוליםטרם הועברו ללשכת הבריאות ת"א תכניות  ,עד מועד ביצוע הבקרה

 

  מטבח  מרכזי. ז

 -קרר והאוכל מוחזק כ -מנות ביום.המטבח פועל גם בשיטה בשל 10,000במטבח מכינים עד 

שינוע המזון מבוצע במכולות שינוע  שעות.חלוקת המנות נעשית במרכז החלוקה. 72

מבוקרת המיועדת לכך למרכז החלוקה.ממרכז החלוקה האוכל משונע למחלקות השונות 

  בטרמפוטים ייעודים.המטבח המרכזי ומרכז חלוקת המזון טעונים שיפור ושיפוץ.

  בביקורת נמצאו ליקויים נוספים.שאותרו בבקרה קודמת טרם תוקנו חלק מהליקויים 

  

וקירות אינם תקינים תאורה ללא מגן השיפוץ: הרצפה  /טעון שיפור יבשהמזון המחסן  .ח

  תאורה.

 

   חדר אוכל לעובדי מטבח. ט

הסלטים בחדר האוכל  .. חסר מתקן לסבון וניגוב ידייםמד טמפ' חיצוני ע"ג המקרר חסר 

 מוחזקים בטמפ' החדר ולא במקרר כנדרש חסר מד טמפ' במתקן "בן מארי".

 

 י. מלתחות לעובדי מטבח 

האוגרים לאיסוף כביסה מלוכלכת ללא מכסים. תאי השירותים ללא מערכת אוורורנצפו   

 

  יא. חדר אוכל לסגל בית החולים

 לטיפול תוך שלושה חודשים מיום פרסום דוח זה.
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 נשרצבע הקירות מתקלף, חיפוי קרמיקה  מטבחון הקצהבנצפו תשתיות הדורשות שדרוג. 

 מתקלף. בע התקרהצ במקומות מסוימים. 

 
 יב. תברואה במחלקות האשפוז

 בתחום המזון .מיידת צפו כמה ליקויים הדורשים התייחסותמסודרות ונקיות נכלל המחלקות 

אחסון מזון  עשהמטופלים בהם נאינו מכוסה, במיוחד במקררים של  חלק מהמזון במקררים

ינה, סלט ירקות נמצא בפחיות שימורים וללא כיסוי.חלק מהמזון הוגש בטמפ' שאינה תק

נדרש להוציא מהשימוש. ברוב המחלקות פחי האשפה ללא מכסים. רוב  - מ"צ 22בטמפ' של 

מלוכלכת נאספת בשקי בד ולא בניילון כנדרש.  הללא מכסה כנדרש. הכביסה ישנים האוגרים 

בחדרי הפירים לכביסה מלוכלכת אין אמצעי שטיפה. עגלות רשת לשינוע כביסה מלוכלכת 

מכוסות כנדרש.בחלק מחדרי האשפוז במחלקות השונות נמצאו סימני רטיבות ע"ג  אינן

אופנים ייעודיים להעברת ציוד  .אחסון סירי לילה נקיים ללא שקית נייר ייעודיתנצפה הקירות. 

 ביה"ח בין המחלקות השונות, נכנסים אל תוך המחלקות וע"י כך מזהמים אותן.

 
 

  יג. מחלקות השיקום (נוירולוגית ושיקום )

השימוש במגבות בד לייבוש כלי מטבח אסור בתחום בזנת החולים  רמת הניקיון ירודה.

 מיועדות לחולים שאמורים היו להגיע  מנות בחמגשיות שתי  (במחלקת שיקום נוירולוגי)

נדרש  -מ"צ 35בחוץ בטמפ' ממתינות מאוחר יותר לארוחת הצהרים נמצאו לאחר החימום 

  להוציא מהשימוש.

 
 

 יד.מחלקת יולדות  ב'

ות כך בבניין צפון מתקיימות עבודות שיקום כבר חודש וחצי, בחלק מהתקרה חסרים לוח

.חדר הלבשת עובדים צפוף מאד, אין וילון מסודר שניתן שהצנרת למעלה גלויה וחשופה

 להחליף מאחוריו בגדים בצורה מסודרת. אין ארון נעלים ייעודי.

 
 

  מחלקת יולדות  א' .טו

.בחדר סירי לילה נעשה  ים אמצעים לרחצת ידיים במקלחת.במטבחון חסר אוורור תיקניסרח

 אחסון מוצרי היגיינה, הדבר פסול בהחלט

 
 טז .  אתר פסולת

  הרצפה (חיפוי בטון) אינה ישרה כך שנקוות שלוליות מים מזוהמים.
  
  

 יז. מחלקת יולדות (מלונית)
 מטבח קצה
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בעל  –פקת ע" חברת קייטרינג "איכות מזון י.ב.ש." במקום מקבלים מזון מוכן חם המסו  

רישיון יצרן.רמת הניקיון במטבח בינונית.במקררים חסרים מדי טמפרטורה חיצוניים, במקרר 

. חומרי ניקיון באזור שטיפת כלים .אחד מד הטמפרטורה אינו תקין ומדפים בתוכם חלודים

מהרצפה.  ס"מ 30מונחים ישירות על הרצפה ולא על מדפים בגובה   

 

 יח. חדר אוכל

ללא מד נמצא מתקן לחימום מזון הבמקרר קירור לסלטים אין מד טמפרטורה חיצוני. 

 טמפרטורה חיצוני.

 

 מחסן מזון.  יט

משמש לאחסנת מקפיאים.  המעבר המדפים לאחסון אינם תקינים.  
 

 
  חדרי אירוח .0כ

 מצב תברואי משביע רצון.

 

 כא. תינוקייה וחדר הנקה

 

ברואי נמצא תקין.מצב הת  

 

 כב .כביסה

כנדרש. שירותי הכביסה נעשים באמצעות המכבסה מרכזית של בית חולים.   

 
לעדכונים והנחיות בנושאים מקצועיים ניתן לפנות לקישור בריאות הסביבה באתר משרד      

 www.health.gov.il/svivaהבריאות: 
                                                                                                

 הפסקות הריון  .24

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

   .הבקשות להפסקת הריון ושמירתם. בנוסף נבדקה איכות תיקי האשפוז

  

  תיקים של הוועדה לאישור הפסקת הריון בשלב החיות. 5קים כמדגם, מתוכם תי 20נבדקו 

לכל חברי הוועדה מינוי כנדרש. בכל התיקים נמצא תסקיר עו"ס מלא ומפורט. ישנה חוות 

  דעת פסיכיאטר כשהאישור ניתן על רקע נפשי.

  

  

  רישוי  .25
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ריסת המיטות : אחוזי תפוסת מיטות והיקפי פעילות לפי מחלקות, וכן התאמת פנבדקו 

  .לרישיון

  

. הפעילות במיטות אלה 0%מיטות בתפוסה של  20ברישיון  –טיפול מיוחד בילוד   .א

מיטות בתפוסה של  22מדווחות במסגרת המחלקה לטיפול נמרץ ילודים שבה 

 . התבקשו לדווח לפי המחלקה הנכונה.230%

 

מדווחת . פעילות מיטות אלה 0מיטות בתפוסה  4ברישיון  –אורתואונקולוגיה   .ב

. התבקשו 90%מיטות בתפוסה של  62במסגרת המחלקות לאורתופדיה שבהן 

 לדווח נכון.

 

שנה כמרפאה  15 - מרפאה כירורגית שהחלה לפעול לפני כ –קלאס קליניק   .ג

  כירורגית פרטית.

כיום המרפאה פועלת כחלק מביה"ח ומתופעלת ע"י צוות ביה"ח. במרפאה חדר 

. הרופאים המנתחים בחלקם עובדי שיבא.  עמדות התעוררות 3 - ניתוח אחד ו

כאשר הרופא הוא עובד של ביה"ח והוא מנתח בבוקר, התשלום עובר לביה"ח. 

כאשר הרופא מנתח אחה"צ, התשלום עובר לקרן מחקרים. רופאים שאינם עובדי 

שיבא מקבלים תשלום ישירות מהמטופלים. הנהלת ביה"ח שוקלת להפעיל את 

קרן מחקרים. בדרך זו המטופל משלם לקרן מחקרים  קלאס קליניק אך ורק ע"י

 הקרן משלמת לצוות. העודף יופנה לפיתוח ביה"ח.

  

 קלאס קליניק  .26

 

המרפאה  ממוקמת במתחם בית החולים ומופעלת על יד צוות בית החולים. ד"ר אורלי וינקלר 

ת עד שנו 1998. משנת   2003ממומחית בכירורגיה פלסטית מנהלת את המרפאה משנת 

תחם כגוף פרטי .  המקום עבר לאחרונה שיפוץ והרחבה מהמרפאה פעלה  באותו ה 2003

קיימת תכנית עתידית להמשך ההרחבה. מבוצעים ניתוחים אסטטיים  כולל שאיבות שומן עד 

חדרי  5 ,חדר ניתוח אחד  :הסרות שיער וטיפולי לייזר.  נצפו ,ליטר, השתלות שיער 3.5

 – 1לדברי הצוות, חדר ניתוח מס' מיטות ושני חדרי אשפוז.  5טיפולים, חדר התאוששות עם 

  משמש כמחסן. – 2פעיל, וחדר ניתוח מס' 

לשאלתנו על נוכחות רופא בכל עת שניתנים במרפאה שירותי רפואה, שהם "עיסוק  

ברפואה" כהגדרתו בפקודת הרופאים,  נמסר שנמצא בסביבה תורן אא"ג זמין להגיע למקום 

מסר כי בכל עת שמתבצעות במרפאה פעולות של כירורגיה בינונית נמצא בה דקות.  נ 3תוך 

  מרדים . תיעוד הקבלה (אנמנזה) המעקב והשחרור-רופא המיומן בהפעלת ציוד החייאה
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ידניים, למעט בדיקות  המטופלים מלא. כל נהלי משרד הבריאות זמינים ומוכרים. תיקי

וד באישור אמ"ר. כל האחיות המועסקות ודימות, המרפאה עדיין לא ממוחשבת . כל הצי

וח בוגר קורס על תבמרפאה  בוגרות קורס על בסיסי בטיפול נמרץ . האח האחראי בחדר ני

 מכונת הנשמה רזרווית. במתחם קיימת  .ההנשמה תקין דבסיסי בסיעוד חדר ניתוח. ציו

ין מסלול נקי נמסר כי ניקוי ועיקור המכשירים לניתוח הנעשה במקום ללא הפרדה מוחלטת ב

ומלוכלך יפסק בחודש הקרוב, עם רכישת מכשירי ניתוח נוספים והעברת כל המכשירים 

   כל שנבדק נמצא ברמה טובה.לאחר שימוש לאספקה סטרילית מרכזית.   

 
*** 
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  לנוחיותכם להלן ההנחיות לשיפור במרוכז עם לו"ז לביצוע

  

  מינהל רפואי .1

 ילטיפול מיד

 להוסיף מקום למילוי מס' רישיון רופא בתוכנה הממוחשבת של חדר מיון   -

 להקפיד על ציון שם של רופא מטפל/מסביר וחתימתו בכל רשומה רפואית   -

  מיום הפצת דוח זה חודשים 3ביצוע תוך ל

  לקדם כתיבת נוהל פנימי לניהול מקרה  -
 

 מינהל בית חולים .2

 . חודשים מיום הפצת דוח זה 3לטיפול תוך 

על פי  לגבי השתתפות סטודנטים בבדיקות  או דפי הסבר ותכרזיש להציב כרזות  -

 "44/1996השתתפות סטודנטים בפעילות קלינית חוזר מינהל הרפואה מס' הנחיות "

 חיסון"פי הנחיות -יש ל העביר  לח"מ ולרופאה המחוזית פרוט סטטוס חיסוני עובדים על -

 28/2011  מס ל"מנכ חוזר "הבריאות עובדי

יש ל העביר  לח"מ ולרופאה המחוזית פרוט סטטוס חיסוני עובדים החשופים לדם על פי  -

ות ינבדים ותיקים המבצעים פעולות פולשחיסון עובדי בריאות חדשים ועוהנחיות   

 36/09המועדות לחשיפה לדם חוזר מנכ"ל מס' 

,  גבר מעל להעדר רישום הרשעות בדבר עברות מין  לכל עובד חדש יםמבדקיש לערוך  -

 .(כולל למועסקים דרך חברות כוח אדם) למניעת העסקת עברייני מין על פי חוק  18גיל 

  מיום הפצת דוח זהלטיפול תוך שנה  

  .שפות בכל בית החולים 4-יש לדאוג לשילוט  -
  

 מינהל סיעוד  .3

 לטיפול מידי

 – 21/2006חייאות על טופס שדוגמתו מצורפת בנספח א' לנוהל ה חיש לוודא רישום ודיוו -

סה ממוחשבת או ידנית) בשלושה עותקים. רניהול מערך החייאה בבי"ח כלליים (גי

ותק שני למרכז ועדת עה עותק אחד יועבר למנהל המחלקה והמקור ישמר בגיליון החול

 .החייאה

  

 הרדמה .4

  לטיפול מידי

  לוודא קיום גיבוי לתורן הרדמה בחדר ניתוח עיניים . -
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  חמערכות הנדסיות בחדר ניתו .5
 

  לטיפול מידי

  ).1(יש להתייחס למיקומי שוקת הרחצה, בפרוזדורים (הדרך למניעת רסס)  -

  .)2( החדש  G-01יש לטפל במערכות גיבוי הגזים, ולהתאים את הרכזות, לנוהל  -

  ).3(כדאי להוסיף ציוד לכיבוי אש בפרוזדורים  -

  ).4יש לבטל את ארונות העץ, בחדרי הניתוח ( -

  ).5(שעוני המגנהליק, לזיהוי לחץ חיובי בחדר יש לכייל את  -

  יש לטפל בשיפולי הרצפה (חיבור מעוגל ושלם בין הרצפה לקירות), בחדר  -

  ).6(ההיברידי   

   אולם ההתאוששות
  

  לטיפול מידי

  ).7(יש לבדוק את תקינות מערכת התראת אספקת החמצן לאולם  -

  ).8( יש לסמן את ברזי הניתוק באולם -

   ריליזציה בתוך מתחם חדר הניתוחאיזור הסט
  

  לטיפול מידי

  ).9(יש להקפיד ולהפריד בין האזורים השונים, ולמנוע מעבר חופשי ביניהם  -

  ).STATIM )10 -יש לבצע תהליכי ולידציה, לכל האוטוקלבים, לרבות מכשיר ה -

  מערכות מיזוג אוויר

  זה חודשים מיום הפצת דוח 3תוך לטיפול 

  שבו מותקנות היט"אות, יהיה נקי ונטול אבק, לצורך שמירה על  יש לדאוג שהחלל -

  ).11(איכות האוויר הצח, המסופק לחדרי הניתוח   

   מערכת גזים רפואיים

  זה חודשים מיום הפצת דוח 12תוך לטיפול 

  ).12(יש להחליף את כל גגות האסבסט, במתקנים השונים  -
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  מערכת החמצן
  

  זה צת דוחחודשים מיום הפ 3תוך לטיפול 
  

  יש לטפל או להחליף את מיכלי החמצן הנוזלי, שנתקפו בקורוזיה. הקורוזיה  -

  התגלתה בחלק התחתון של המעטפת החיצונית, באזור תפר הריתוך, דבר העלול     

  ).13(לסכן את שלמות מעטפת המיכלים ולתקלות באספקת החמצן   

  ).14(ים על הקו הראשי יש לדאוג להחלפת הברזים הבלתי תיקניים, המותקנ -

  יש לסלק את הברזים לאורך הקו, המצויים במקומות בלתי מבוקרים, למניעת  -

  ).15(סגירת הברזים, בצורה אקראית (או מכוונת)   

  ).16(יש לדאוג לצביעה וסימון הצנרת  -

  ).17(יש לשפר את שילוט האזהרה, וההסבר המותקן על גדרות האתר  -

  ).18(ה יש להגביר את התאור -

  יש להחליף קטע שנתקף בקורוזיה, בצינור האספקה הראשי, לצינור תיקני חדש, -

  ). 19( המכיל מערכת שסתומים וברזים תיקניים  

  ).20(יש להוסיף עמדת כיבוי אש תיקנית, בקרבת האתר  -

  יש לדאוג להתקנת מערכת בקרה והתראה אינטגרלית, לאזעקת הצוות הטכני,  -

  ).21(במערכת  במקרה של כשל  

  מערכת הנייטרוס
  

  טון. 2.5המערכת מבוססת על מיכל בנפח 
  

  כדאי להחליף את המיכל לקטן יותר, כך שתדירות המילוי, תהיה גבוהה יותר,  -

  ).22(ואיבוד הגז יצטמצם   

  . G-01, לקו תיקני, עפ"י המצויין בנוהל ½יש להחליף את קו האספקה בקוטר " -

  ).23(לבצע תיקוני צבע, ולסמן את מהלכי הצנרת, כנדרש  לאחר החלפת הקו, יש  

  ).24( יש להוסיף עמדת כיבוי אש תיקנית, בקרבת האתר -

  ).25(יש לשפר את שילוט האזהרה, והסבר המותקן על גדרות האתר  -
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  ).26(יש לסלק את מערכת גיבוי החמצן הישנה, מתחום הנייטרוס  -

  ה אינטגרלית, לאזעקת הצוות הטכני, יש לדאוג להתקנת מערכת בקרה והתרא -

  ).27(במקרה של כשל במערכת   

  

  מערכת אוויר דחוס
  

המערכת ממוקמת במרתף הבניין, כאשר המדחסים יונקים את האוויר הנמצא בחלל 

  המרתף.

  ).28(יש לדאוג ליניקת אוויר צח, מחוץ לבניין  -

  מערכת הוואקום
  

  ,   G-01, במידת הצורך), לנוהל יש לדאוג להתאמת המערכת החדשה (והישנה -

  .)29(לרבות השימוש בצנרת נחושת / פלב"ם בלבד   

  .)30( יש לדאוג לתקינות המסננים הביולוגיים -

  ).G-01 )31יש לצבוע ולסמן, את הצינורות, כנדרש בנוהל  -

  ).32(יש לאוורר את האזור, למניעת עליית הטמפרטורה  -

  ).33(ים יש לדאוג לניקיון סביבת המדחס -

  מערכת מיזוג האוויר

  ).34(יש לדאוג לניקיון חדר המכונות ולמניעת הצטברות של מים ברצפת החדר  -

  יש לדאוג שהצ'ילרים המספקים את מיזוג האוויר לחדרי הניתוח, יהיו מגובי  -

  ).35(גנרטור   

  מערכת החשמל

  זה חודשים מיום הפצת דוח 12תוך לטיפול 

  ).36(ת האסבסט דאוג להחלפת גגוליש  -

  ).37(יש לשפר את מערכת הכיבוי האוטומטית  -

  לטיפול מידי

  ).38( ורת חירום, בחדריםאיש להוסיף ת -
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  ).39(יש לדאוג לניקוי הלוחות, ובדיקתם ע"י בודק מוסמך  -

  

 טבלת סיכום
  

מספר הערה  תיאור איזור מס'

 לטיפול

 1 -  6חדרי הניתוח  1

 7 -  8חדר ההתאוששות 2

 9 - 10חדר הסטריליזציה שמתחם חדר הניתוח 3

11מערכות מיזוג אוויר 4

 12 - 39מערכות אלקטרומכניות 5

  
  

  בטיחות החולה בחדר ניתוח .6

  הפצת דוח זה חודשים מיום 6לטיפול תוך 

 יש לדאוג ש"עיפרון הדיאתרמיה" יהיה מונח בכלי שאינו דליק ומונע כוויה -

 שדה ניתוח עמידים לאש ולנוזלים.כיסויים של יש לרכוש ולהשמיש  -

  .)2001 -24חוזר מינהל רפואה  - (קובץ נהלים למניעת זיהומים בחדר ניתוח            

  

  בטיחות החולה בחדר התאוששות .7

  א.מ.ל

 

 רשומות רפואיות .8

 לטיפול מידי

 יש למלא ללא דיחוי את טופס הסכמה להתקבל לאשפוז בבית החולים כנדרש בתקנות. -

 מיום הפצת דוח זה חודשים 3לטיפול תוך 

  יש לצמצם את תקופות האחזקה של תיקים רפואיים במחלקה של חולים לאחר השחרור. -

  יש לשפר את הדיווח של האבחנות והפעולות באשפוז למשרדנו, ולהעלות את % הכיסוי.  -

  במלר"ד לסוגיו השונים. 799.9יש לצמצם את אחוז השימוש באבחנה סתמית  -

  שום של רשימות האבחנות התקנית במלר"דים השונים, בקמיליון.יש לבדוק הטמעה ויי -

  
  מעבדות  .9

  לטיפול מידי
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 3מעבדה למיקרוביולוגיה חדר לבדיקות שחפת העומד בתקן בטיחות  יש להתקין ב -

BSL תיקון המצב2009כבר הופיעה בדוח הבקרה הקודם בשנת חוזרת ש. הדרישה ..  

מתקני ההקפאה הייעודים במעבדה  ש להתקין גלאי חמצן בחדרים המאחסנים אתי -

 לפריון הגבר

  מיום הפצת דוח זה חודשים 3לטיפול תוך                  

  יש להתקין מערך גיבוי ממוחשב  לכל הבדיקות טעויות  מניעתבמעבדה לפתולוגיה ל  -               

   .הנכנסות                 

 ר.יש להכשיר עובד מעבדה נוסף במעבדה לפריון הגב -

  

  דיאליזה .10

 מיום הפצת דוח זה חודשים 3תוך לטיפול 

יש להחליף את מקררי התרופות למקררים ייעודים לתרופות, להתקין מד טמפרטורה  -

 רציף במקרר התרופות  במחלקות האשפוז או  לחילופין לחברם למוקד אחזקה.

 , למטופלים הנדרשים לטיפול זה.HDFיש לשקול טיפול דיאליזה  -

קת תרופות מרוכזת של אריטרופואטין, מקופות החולים מהמחוזות יש לדאוג להספ -

 השונים.

יש להעביר תכנית להרחבת המרפאה, ללשכת הבריאות בתל אביב ולמר עוזי קרן, מרכז  -

 ועדת פרויקטים במשרד הבריאות.

 

 רוקחות .11

  לטיפול מיידי

   תיעוד למנות  אחראי לחדר התרופות המשרת חיילים ופרסונל ולהטמיע את כללי ה   -

  והסימון המחייבים.  

  מיום הפצת הדוח יום 30תוך לטיפול 

 תכנית עבודה לבקרה שיטתית ושוטפת במחלקות לקבוע    -

 הסמים המסוכנים בהתאם לתקנות לנהל את  -

  מיום הפצת הדוח יום 60תוך לטיפול 

  מרשמי ההכנות הציטוטוקסיות לטיב את   -

 ציטוטוקסיות.לטיב את הרשומות המתעדות ביצוע הכנות   -

(ג)לתקנות הסמים 15לקבוע הסדר לפיו כל רופא מרדים מתנהל כמחלקה (תקנה  -

 המסוכנים (בתי"ח) 

  תמיסות העירוי בטמפרטורה הולמת לאחסן את  -

   לבנות  תכנית הדרכות לעובדים בציטוטוקסיקה    -
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 : מיום הפצת הדוח יום שנהתוך לטיפול 

  ט נהלים מקיף לכל תחומי הפעילותלבנות ולתעד ס -

      SELF AUDITלהנהיג ולבצע   -

  /              הערכה בכתב של מידת מסוכנותם של תהליכיםלבצע  -

      

 בריאות הנפש, שירותי מרפאה. .12

  לטיפול מיידי          

  .עם פרוט זכויותיו יש לנפק  לכל מטופל חדש דף מידע -

מטופלים את הטלפונים החיוניים של הפסיכיאטר לוח הודעות ייעודי לעל   פרסםיש ל -

  המחוזי וראש השרות במשרד הבריאות.

במחלקות  זכויות חולים במקום בולט ונוח לגישהתמצית כרזה עם יש לתלות  -

   האשפוז

ריהוט אישי לכל מטופל (כסא , ארונית אישית, שולחן, אפשרות לאחסון יש להשלים  -

 צים, תמונות וכדומה)חפצים אישיים, וילונות, שטיחים, עצי

 בתחנת האחות לשימוש הצוות פעמון מצוקהיש להתקין  -

 ים בחדרי המאושפזים ובשירותיםנגיש מות ממוקמים במקוצוקה מלחצני יש להתקין  -

 לוודא המצאות אחראית ואיש צוות נוסף במשמרות הערב והלילה -

 ום.לספק שירותי פיזיותרפיה  למטופלות בהפרעות אכילה כחלק מהליך השיק -

 חודשים מיום הפצת הדוח 6לטיפול תוך 

 .גברים ו ם נשיםשירותים בין  דלהפרי -

  
  

 בריאות השן .13

 לטיפול מידי

  יש לספק למטופלים מידע זמין לברורים על אופן מימון פרוצדורות  (בסל?) -

 יש לפעול למען קיצור התורים לטיפולי שיניים בהרדמה כללית.  -

ולים  להכשרת מומחים ברפואת שיניים יש לקדם את מרפאת השינים של בית הח -

 .)יש לה הכרה ואת המומחים הדרושים(לילדים, 

 תלונות  במקום בולט במרפאות. תיבת  יש להציב  -

במחלקת האשפוז יש להציב על לוח מודעות את דרכי ההתקשרות עם נציב הקבילות  -

 ."בסל או לא בסל"בקשר לטיפול  המקומי מי שיוכל לתת מענה לשאלות נפוצות 
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  פיזיותרפיה .14

  חודשים מיום הפצת דוח זה  6לטיפול תוך     

 שיגיע לפחות  לממוצע התקנים המקובלבמחלקות האשפוז  לפעול למען  הוספת תקנים  -

 . בארץ

להכשיר את הפיזיותרפיסטים ממגדל האשפוז, לטיפול בתחום טיפול פליאטיבי, כולל  -

כה מצוות בית החולים, היות והם "התמודדות עם מוות" ולאפשר קשר עם גורמי תמי

  אונקולוגית באופן שוטף . - נותנים שירות במחלקה האונקולוגית וההמטו

 

  בטחון ואבטחה   .15

  א.מ.ל -

 

 גסטרו .16

  . לטיפול מיידי

  מברשות לניקוי תעלות הסקופים, יש להעבירן לעיקור.באחרי שימוש  -

יעברו קודם  יש להבטיח שהסקופים העוברים טיפול במכונה המבצעת חיטוי בלבד, -

  תהליך של ניקוי אנזימטי באמצעות מכונה נפרדת.

  יש להבטיח כי כל סקופ עובר תהליך חיטוי לפני התחלת יום עבודה. -

  פנים. ני על צוות המנקה להתמגן במג -

יש לשפר את אמצעי השינוע של סקופ שמעובר לשימוש במקום אחר בביה"ח , מבחינת  -

  , לעטוף את המארז הנוכחי בסדינים סטריליים. שמירת רמת החיטוי. מומלץ, בכל שינוע

 

  ריפוי בעיסוק .17

   לטיפול תוך שנה מיום הפצת דוח זה

 הרחבת שרות הריפוי בעיסוק בבית החולים הכללי. לפעול למען  -

 מדות מחשב עם תוכנת קמיליון כדי לאפשר שימוש יעיל ברשומה הממוחשבת. להוסיף ע -

 לאינטרנט שאינו קשור לרשת בית החולים.מחשבים כאמצעי טיפול עם חיבור  להוסיף -

 לשקול הוספת שרותי מזכירות לשרות הריפוי בעיסוק בבית החולים.  -

 לפתח מערך שינוע של מטופלים לטיפול מטעמי ייעול. -

 דגש על נגישות המבנה והשירותים. לשים בבית החולים  ההבני כיתהליב -
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 גריאטריה .18

  לטיפול מיידי

  [כולל תפקוד קוגנטיבי] בעיקר ברשומה במיון       יווועכש להוסיף הערכת תפקוד קודם -

  ולהתייחס לכך במכתב השחרור.      

  על דוח הייעוץ הגריאטרי להיכלל ברשומה הממוחשבת. -

  על מנת לשמור על רצף טיפולי, במכתב הסיכום הרפואי יש לכלול התייחסות להמלצות       -

  אחרים החיוניים להמשך טיפול.הגריאטרי ו/או מקצועות בריאות רלוונטיים  

  לטיפול תוך שלושה חודשים מיום פרסום דוח זה

לפעול להקמת מערך הכשרה מחייב את כל הגורמים המטפלים בקשישים במחלקות  -

  + כולל התסמונות הגריאטריות.75רופאים, לדרכי אבחון וטיפול בבני ובעיקר השונות 

תן מענה לגבי צרכי הקשישים  במהלך לבנות מנגנון רב מקצועי עם נהלים ברורים שיי  -

האשפוז והעברות למסגרות המשכיות (למערך הגריאטרי הפעיל וממושך וגם למערך 

  טיפולי בית בקהילה). 

להקים שרות גריאטרי שבראשותו מומחה בגריאטריה עם אנשי מקצועות בריאות וסיעוד  -

  מיומנים בגריאטריה.

  

 עבודה סוציאלית .19

 ום הפצת דו"ח זה:חודשים מי 6לטיפול תוך 

  רישוי של העו"ס לרשומה הממוחשבת. המספר  להכניס את  -

 חודשים מיום הפצת דו"ח זה: 12לטיפול תוך 

תקן של מדריך על  1נדרש תקנון מתאים למדריכי צוות. על פי הנחיות איגוד העו"ס נדרש  -

תקנים מלאים של עבודה סוציאלית במערכת הבריאות. במחלקה אחת שנבדקה  6כל 

מסר לי כי העו"ס משלמת מכספה על הדרכה כדי לשפר את השירות הניתן למטופלים נ

  במקום. 

יש להפריד את הרשומה הסוציאלית הממוחשבת ממקצועות הבריאות האחרים. הדבר  -

נדרש לשם פילוח הפעילות השנתית של המחלקה על פי תחומי התערבות, גורמים 

 מפנים, אומדן של חסרים וכדומה.

ר את הרשומה הסוציאלית לשם פילוח נתונים, הערכת התפוקות והתשומות להבנות יות -

  ותכנון עבודה עתידית בהתאם.    
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יש להקפיד ולהגיש בקביעות להנהלה הרפואית סיכום שנתי של פעילות המחלקה ותכנית  -

עבודה עתידית. בתום כל תקופה יש להעריך את ביצוע התכנית והמכשולים שפגמו 

 ביישומה.  

 הסטנדרט הארצי נדרש חצי תקן עו"ס במחלקה פנימית. יש להשלים את החסר.  על פי  -

יש להרחיב את השירות למחלקות האשפוז בהן ניתן כיום מענה על פי קריאה בלבד ולא  -

 מענה קבוע. 

 

  פסיכולוגיה .20

  חודשים מיום הפצת דוח זה 6לטיפול תוך 

גם את המחלקה בה מאושפזים  גיוס פסיכולוגים למערך האונקולוגיה הכולללפעול למען   -

  .לתגבור היכולת להעניק טיפול למטופלים חולים במצב סופני,

הסטנדרט שהופץ לאחרונה בנושא רשומה פסיכולוגית בתיק את יש להטמיע וליישם   -

וחתימה  ות והערכות תקופתיות של המטופליםמטופל . לוודא תעוד אבחנות, רישום פגיש

  בסוף כל רשומה

 ולה דחוףחמתנה לאינטייק ליש לקצר זמן ה -

  

 תזונה .21

  תפריט מאושפזים:  

  לתיקון מידי

כל שבוע לידיעת  פיצוהעדכנו ליש לוודא הימצאות תפריט מעודכן בכל המחלקות, יש ל -

 המאושפזים.

יש לוודא שהתפריט השבועי יהיה גלוי  ומובא לידיעת המאושפזים בכל המחלקות ,  -

 מומלץ לתלותו במקום בולט במחלקה.

  סוגי פרי שונים ביום ולגוון במנת הרסק פירות. 2 כלול בדיאטהיש ל -

 פירות שונים בשבוע ולציין את שמות הפירות בתפריט. 4יש לתת לפחות  -

 יש לבנות תפריט ארוחת לילה . -

 .)היה חסר במח' ילדים( וודא  חתימת הדיאטנית על התפריט יש ל -

בלתי רווי  ן שומחתת תאימה בתפריט המוגש ולבצע הפסידן מיש לוודא  קצובת  -

 שבתפריט .

 .בתא החימום ולא מעליו בטרמפורטר יש לוודא הובלת מנת האוכל הטחון בבלנדר   -

  2\3יש להשתמש בשמן בעל חומצות שומן חד בלתי רווי (שמן קנולה, זית) לפחות ב  -

 מכמות השמן המשמש את המוסד.
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כי לחדרים המרוחקים  נמצא(חת הצהריים בטמפ' מתאימה, וריש לוודא ביצוע הגשת א -

 . )קר ולא מתאים לאכילהוהאחרונים האוכל מגיע 

  נהלים: 

  חודשים 3תיקון תוך 

יש לוודא הימצאות וביצוע נהלים ופרוטוקולים שחסרים.  כדוגמא : יש לכתוב  נוהל פנימי   -

  שעות. 48להזנה לחולה שלא קיבל הזנה 

 . ליישמוגש בארוחה ויש לכתוב נוהל פנימי : לאימות ודיוק משקל מזון המו -

  מזון ייעודי: 

  חודשים 3תיקון תוך 

  יש לוודא אחראיות הדיאטניות לניפוק מזון ייעודי רפואי למחלקות . -

   שרותי דיאטה קלינית ייעודיים: 

  חודשים 3תיקון תוך 

במשרה  1דיאטנית  - 19/93על הנהלת בית החולים לוודא תקינה מתאימה על פי חוזר  -

  .אישפוז מיטות 100מלאה לכל 

מתחייב מחוק ביטוח בריאות כתיש לוודא כיסוי ועבודת דיאטנית בכל  מחלקות האשפוז,  -

 ממלכתי.

יש לוודא איתור, טיפול ומעקב לחולים הנדרשים לייעוץ תזונתי בהתאם לנוהל תזונה  -

  2000ודיאטה לבתי חולים כללים מספטמבר 

 ועי לדיאטניות.על מנהלת שרות התזונה והדיאטה  לבצע סידור עבודה שב -

על מנהלת שרות התזונה והדיאטה לבצע דיווח תקופתי להנהלת בי"ח על פעילות  -

 המחלקה לתזונה.

 בבית החולים. הכשרה מקצועית בתזונה ודיאטה - סטאז' יש לפעול למען ישום תכנית  -

 

  רישום ותיעוד ברשומה רפואית: 

  חודשים 3תיקון תוך 

 ה לדיאטנית (ע"י אחות או רופא).על פי הפניי תזונתי וסבצוע סטטיש ל -

וריאה לדיאטנית למתן יעוץ  דיאטניות. להתבצע ולהחתם  ע"י התזונתיים על הייעוצים  -

  . 2000בהתאם לנוהל תזונה ודיאטה לבתי חולים כללים מספטמבר תבוצע  תזונתי 
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  תפריטים ונהלים מחלקתיים: 

  תיקון מיידיל

שום יריש לוודא  בפרט לחולים סוכרתיים יש לוודא מתן ארוחת לילה לכלל החולים ו -

  מתאים בתפריט השבועי. 

 תצפיות על הארוחות ותיעוד מתאים.ביצוע יש לוודא  -

 יש לוודא הימצאות קלסר נהלי תזונה בכל המחלקות,  -

יש לוודא ביצוע הדרכות של הדיאטניות לצוות הרב מקצועי במחלקות ומסירת עדכוני ידע  -

 של בסכרת, הזנות מיוחדות.למ -בתחומי התזונה והדיאטה

  

  הוראות הזנה אנטרלית :   

  תיקון מיידיל

קצב ההזנה ויש לוודא כי בהנחיות להזנה אנטרלית יהיה חישוב חלבון וקלוריות,  -

 במשאבה. 

  מטבח חלב: 

  תיקון מיידיל

  יש לוודא קיום רשימת מזון רפואי /ייעוד מעודכנת לתינוקות אצל הדיאטנית.   -

  כביסה .22

 דילטיפול מי

  יש להמשיך ולהשלים את התוכנית להצטייד באוגרי כביסה העמידים לנוזלים. -

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

75%.  

  שימוש.בפתח כל פיר הוראות יש להציב  -

  .כאשר אינה בשימוש יש לנעול כל דלת פיר -

  
  סילוק פסולת .23

  לטיפול מידי
  ל את המיכל לאחסון תרופות שפגו תוקפן בבית המרקחת.יש לנעו -

יש לספק קורת גג ומנעול למחסו לפסולת זיהומית שימנעו באופן מוחלט את כניסת ללא  -

  מאושרים.

יש לבקש מהחברה המסלקת את הפסולת הזיהומית הצהרה כי הפסולת הנאספת תטופל  -
 על פי דין
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 בריאות הסביבה  .24

  המלצות

  מערכות מים קרים 

  יצוע תוך שלושה חודשים לב

תכנית וסכמה של המערכת  לאיסוף מי גשם עם ללשכת הבריאות ת"א  יש להגיש  -

ציון נקודות הקשר עם מערכת מי השתיה ואמצעי ההגנה נגד זרימה חוזרת וכן לפרט 

  את אופן תפעול המערכת. 

ר  תכנית הנדסית של  מים אפורים למכבסה לאישו  ללשכת הבריאות ת"א יש להגיש  -

 המשרד 

  .עבור הבארות המשמשים כמקור מים לבית החולים יש להגיש  תכנית לרישיון עסק  -

  מאגר המים 

  בין מסגרת פתחי האדם לבטון.את החיבור יש לאטום   -

  יש להשלים את הגומי בין מכסה פתחי האדם למסגרת.  -

  יש לאטום את הפתחים של כבלי מדידת מפלס בתקרה של המאגר. -

סביב החצר של המאגר ולהתאימה לדרישות התקן לגידור מתקני  יש לתקן את הגדר -

  מים.

  5באר  -

  יש להתקין ברז דיגום תיקני על קו מי הבאר לפני ההכלרה.  -

  רה בלבד.לאחסן  את מיכלי הכימיקלים במאצ יש -

אישור של המשרד להגנת הסביבה  למיקום  לשכת הבריאות ת"א יש להעביר ל -

  .המאצירה למיכל הדלק

  6באר 

  באר י גדר כנדרש בתקנות.ה להתקין סביביש  -

  יש לסלק ממבנה הבאר את החפצים שאינם שייכים לתחזוקה הבאר.  -

אישור של המשרד להגנת הסביבה   לשכת הבריאות ת"א ל יש להעביר למשרדנו -

  למיקום המאצירה למיכל הדלק.

  

   חמים  מערכות מים

  לביצוע תוך שלושה חודשים 

של   רכות המים החמים עם אמצעי התרעה למקרה מערכת ממוחשבת למעלהתקין   -

  פ' גבוהה או נמוכה מהנדרש. טמ

 ברז דיגום תקני על קו המים החמים היוצאים בכל המערכות.    להתקין  -

 אביזר מז"ח על קו השלמת מים קרים  במכון הלב. להתקין  -
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  גישה לבדיקה ויזואלית של המים המנוקזים מתחתית האוגרים (בנין חדרי לאפשר -

 הניתוח,  אמבולטוריקה ילדים). 

 מד הטמפ' על קו המים החוזרים במח' אמבולטוריקה ילדים.  לתקן את  -

 פירוט הפעולות ביומן התחזוקה.  להשלים את  -

 בדיקה לספירה כללית במים חוזרים בבניין ילדים ובבניין יולדות. בצעל -

  

   מי דיאליזה

  ביצוע תוך שלושה חודשיםל

 ל כל יחידת דיאליזה ניידת  על קו הזנת המים שלה מהרשת.ן אביזר מז"ח עיתקלה -

  

   מונעי זרימה חוזרת 

  לביצוע תוך שלושה חודשים

האביזרים שהותקנו על קו השלמת מי רשת למערכת מים יש להשלים נתונים לגבי  -

  חמים וכו'

  יש להתקין מירווח אויר או אביזר מז"ח על קו השלמת מי הרשת  לבריכת הנוי בבניין    -

  אמבולטוריקה ילדים ובכל המקומות שקיימות בריכות נוי.             

  

  ביוב

   לביצוע מידי

 ,ביוב בית החולים תל השומרשל להעביר תכנית אב הנהלת בית החולים נדרשת  -

דרישה משנת .  .קווי הביוב  ולו"ז להחלפה על פי מצבם הפיזי מפורט של סקר 

2008!  

  

  מטבח 

  לטיפול מיידי

מגיעים אל תעלות הניקוז כך שיגיעו צינורות הניקוז של הכיורים ך את יש להארי -

  הדלוחין לכל עבר. למניעת התזת מי 

  מכונת הקרח.מכתמי עובש וחלודה  יש להסיר  -

  ישנים ופגומים.ולהוציא משימטש מיכלים  בישול מכלי  יש לרכוש  -

  

 יבשהמזון המחסן 

 ביצוע תוך שלושה חודשיםל

 רות קיההרצפה ולתקן את   -

 להתקין מגן תאורה למנורות -
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 חדר אוכל לעובדי מטבח 

 לטיפול תוך שלושה חודשים מיום פרסום דוח זה.

 . מד טמפ' חיצוני ע"ג המקרר להתקין   -

  .מתקן לסבון וניגוב ידייםלהתקין  -

 ולא בטמפ' החדר הסלטים בחדר האוכל במקרר כנדרש יש להחזיק את  -

 ".מד טמפ' במתקן "בן מארייש להתקין  -

  

 מלתחות לעובדי מטבח 

  לטיפול מיידי.

 תאי השירותיםלהתקין מערכת אוורור ב  -

  .לאיסוף כביסה מלוכלכתלהתאים מכסים לאוגרים    -

  

  חדר אוכל לסגל בית החולים

  הלטיפול תוך שלושה חודשים מפרסום דוח ז

 צבע הקירות מתקלף, לתקן את  מטבחון הקצהב -

 חיפוי קרמיקה לתקן את  -

  ע התקרה צבלתקן את  -

  

 תברואה במחלקות האשפוז 

 לטיפול מידי 

 המחלקות בו נשמר אוכל  של מטופלים יהיה מכוסה. המזון במקררייש לוודא ש -

 מתאימה. בטמפ', , יוגש וגשמהמזון היש לוודא ש -

 מכסים.בפחי האשפה ב יש לוודא סגירת -

 מכסה כנדרש. בהאוגרים יש לוודא סגירת  -

 .בשקי בד ים לנוזלים ולאעל הכביסה להיאסף בשקים אטומ -

 .בחדרי הפירים לכביסה מלוכלכת יש להתקין אמצעי שטיפה  -

 עגלות לשינוע כביסה מלוכלכתיש לכסות את ה  -

  .חדרי האשפוזב ע"ג הקירותיש לתקן את סימני הרטיבות . -

 שקית נייר ייעודית. בתוך אחסון סירי לילה נקיים יש לוודא  -

 .בין המחלקות השונות )ם להעברת ציוד ביה"חייעודיי(ם יאופנייש למנוע כניסת  -

 

  )מחלקות השיקום (נוירולוגית ושיקום

  לטיפול מיידי.
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 יש לשפר את רמת הנקיון. -

 שימוש במגבות בד לייבוש כלי מטבח אסור יש להפסיק לאלתר  -

  מחוץ למתקן  מ"צ 35בחמגשיות בטמפ'  אין לשמור מזון המיועד לחולים זמן ממושך -

 

  ב' מחלקת יולדות  

  .לטיפול תוך שלושה חודשים מפרסום דוח זה

התקרה יש לחפות את חודש וחצי, מזה  פוץמתקיימות עבודות שיבו בבניין צפון  -

 ולכסות את הצנרת הגלויה.

. ולהתקין וילון לשמירה על פרטיות המתלבשים חדר הלבשת עובדיםיש לרווח את  -

 נעלים.לארון יש לייעד 

  

  מחלקת יולדות  א'

 די.לטיפול מי

 אמצעים לרחצת ידיים במקלחת. להתקין  -

 במטבחוןלהתקין אוורור תיקני  -

  מוצרי היגיינה, בחדר סירי לילה אין לאחסן . -

 
 אתר פסולת 

  
  לטיפול תוך שלושה חודשים מפרסום דוח זה.

  
  שלוליות מים מזוהמים. יש לטפל ברצפה למניעת הקוות  -

  
  

  מחלקת יולדות (מלונית)

  מטבח קצה

  .לטיפול מידי

 מדי טמפרטורה חיצוניים, במקררים יש להתקין  -

 . .חלודים יש להחליף במקררים מדפים  -

  מהרצפה.  ס"מ  30בגובה על מדפים חומרי ניקיון יש לאחסן באזור שטיפת כלים  -

-   

  חדר אוכל 

  לטיפול מידי.

 קירור לסלטיםלמד טמפרטורה חיצוני. במקרר יש להתקין  -

  מזון חמם החיצוני בממד טמפרטורה יש להתקין   -
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  מחסן מזון 

  לטיפול מידי.

 תקינים.למדפים המדפים לאחסון יש להחליף את  -

  מקפיאים.יש לפנות את המעבר מן ה -

 

  הפסקות הריון  .25

  לטיפול מידי

 חותמת הרופא חבר הוועדה על טופס הבקשה לאישור.לוודא המצאות  -

 חותמת הרופא על גבי טופס הסכמה להפסקת הריון.לוודא המצאות  -

 חותמת המרדים על גבי טופס הסכמה להרדמה.המצאות  לוודא -

  המוסד המבצע. –של טופס הבקשה לאישור  52מילוי סעיף לוודא  -

  

  רישוי  .26

על ביה"ח לדווח למשרד הבריאות על פעילות המיטות לפי המחלקות הרשומות  -

   ברישיון.

  

27. Class Clinic  

  רשומות

    כדוגמת אלה המופיעים בגליונות  לשדרג את גיליון ההרדמה שיכללול את כל הרכיבים   -

  מחלקת הרדמה  הנמצאים בשמוש בחדרי הניתוח      

  מבנה

  , לרבות התאמת כמות  השנאים 2יש להתאים את מערכות החשמל, לאתר רפואי סוג  -

  .)1(המבדלים      

  יש להזמין מהנדס בודק, לבדיקת לוחות החשמל ומערכות החשמל, ומידת  -

  ).E-01 )2הנוהל  התאמתם לדרישות  

  ).3(יש להתקין מערכת ספרינקלרים, בכל המבנה  -

  1חדר ניתוח מס' 

  יש לסלק את פסי האספקה האופקיים, הבולטים מחזית הקיר ולהחליפם  -

  ).4( במערכות תיקניות  

  ).G-01 )5יש להגדיל את כמות שקעי הגזים השונים, כנדרש בנוהל  -
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  ).E-01 )6ונים, כנדרש בנוהל יש להגדיל את כמות שקעי החשמל הש -

  יש לסלק, לאלתר, את הארונות והקלסרים שבתוך חדר הניתוח, ולהימנע מיצירת -

  ).7( "משרד" בתוך חדר הניתוח   

  ).8(יש לדאוג ליצירת שיפולים מעוגלים, בחיבור הקירות לרצפה  -

  יש להחליף את מחזירי הדלת, המכילים שמן, ולהחליף את הדלתות לדלתות  -

  .)9(תיקניות   

  ).10( יש לדאוג לאטימות התקרה -

  חדר ההכנה

  ).11(יש לשפר את מערכת מיזוג האוויר, ולדאוג להחלפות אוויר צח בחדר  -

  כיום מיזוג האוויר, מבוסס על מזגן מפוצל, הקיים בחדר.  

  יש לטפל ולקבל התייחסות מהנדס בודק, למיקום ותקינות מערכת -

  ).U.P.S )12 –ה   

  ערכת גיבוי החמצן, נמצאת באזור המחסן.מ

  ).13(יש לדאוג להעתקת הרכזת, למקום יעודי, שהכניסה אליו מבוקרת  -

  ).G-01 )14יש להחליף את רכיבי הרכזת, ולהתאימה לדרישות נוהל  -

  חדר הסטריליזציה

  יש להתאים את חדר הסטריליזציה לדרישות, לרבות הפרדה בין האזורים -

  ).15(השונים   

  .)16(יש למזג את חדר אחסון הטכסטיל הנקי  -

  ).17(ס"מ מהתקרה  40יש להימנע מאחסון בגובה העולה על  -

  ).18(יש להתקין מכונת שטיפה יעודית  -

  ).19(כדאי להתקין מכשיר ניקוי אולטראסוני  -

  ).20(יש לדאוג למערכת איוורור מאולץ, באזור הייבוש  -

  .)21(וטוקלבים השונים יש לבצע תהליך ולידציה, לא -

  אחד האוטוקלבים שנמצא, הוא ללא מערכת וואקום.
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  יש לקבל את התייחסות החברה, לאפשרות העיקור באוטוקלב זה, ולבצע תהליך  -

  ).22( ולידציה יעודי, לצורת העמסת המכשיר והמוצרים השונים, שניתן לעקר בו  

  ). 23( מחסן הלבנים, מאזור  U.P.S –יש להעתיק לאלתר, את מכשיר ה  -

  מחוץ למבנה

  מערכת גזים רפואיים
  

  ).24(יש להימנע מאחסון גלילי גז, בשמש  -

  מערכת החמצן
  

  אינה תיקנית. –מערכת אספקת החמצן למבנה 

  יש להתקין מערכת חדשה, שתכיל זוג ווסתים, ברזים תיקניים, מערכת אתראה,  -

  ).G-01 )25כנדרש בנוהל   

  ).26(ות העץ, שהותקנו על הרכזת יש לסלק את קופסא -

  ).27(יש לסמן את הצינורות ואת כיווני הזרימה  -

  מערכת הנייטרוס
  

  אינה תיקנית. –מערכת אספקת הנייטרוס למבנה 

  יש להתקין מערכת חדשה, שתכיל זוג ווסתים, ברזים תיקניים, מערכת אתראה,  -

  ).G-01 )28כנדרש בנוהל   

  ).29(שהותקנו על הרכזת  יש לסלק את קופסאות העץ, -

  ).30(יש לסמן את הצינורות ואת כיווני הזרימה  -

  מערכת הוואקום
  

  יש לדאוג שהמערכת תפלוט באמצעות צנרת תיקנית, מחוץ לחדר (כיום המערכת    -

  ).31(פולטת לתוך החדר, בה היא מותקנת)   

  ).32(יש להחליף את הצנרת הגמישה, לצנרת תיקנית  -

  ).33(, למניעת פגיעה בסביבה G-01פילטר ביולוגי, כנדרש בנוהל  יש להתקין -

  ).34(יש להחליף את כל הצנרת המגולוונת, לצנרת בלתי מחלידה, תיקנית  -

  ). 35(יש להמציא את נוהל הטיפול במערכת  -



51 
 

 

  מערכת האוויר
  

  ).36(יש להחליף את הצנרת הגמישה, לצנרת תיקנית  -

  ).37( גולוונת, לצנרת בלתי מחלידה, תיקניתיש להחליף את כל הצנרת המ -

  ). 38(יש לדאוג שהיניקה תתבצע, מחוץ לחדר המדחסים  -

  יש למנוע מצב של הצטברות נוזלים, על רצפת חדר המדחסים (בזמן המבדק,  -

  ).39(הרצפה הייתה רטובה)   

  מערכת מיזוג האוויר
  

נה מספקת, ואולתרו בה מערכות, , אי1מערכת מיזוג האוויר, המשרתת את חדר ניתוח מס' 

  בכדי שתוכל להספיק.
  

  יש לדאוג לפתיחת האוויר הצח, לצורך יצירת החלפות אוויר ולחץ אוויר חיובי  -

  ).40(בחדר   

  יש לסלק לאלתר, את החיבור בין מערכות מיזוג האוויר השונות, היוצרות קצר  -

  ).41(חדרי הניתוח  2ושיתוף בין האוויר של   

  ). AC-01 )42טפל ביט"א, לנקותה, ולהתאימה לכל דרישות נוהל יש ל -

  מערכת מים סניטריים

על גג הבניין, נצפה דוד שמש, דבר המצביע על אפשרות של הימצאות ליגיונלה, במערכת 

  המים.
  

  יש להתייחס לצורך להימצאותו של דוד השמש, ולקבל את אישור לשכת  -

  ).43(הבריאות, לשימוש בו   

  יכוםטבלת ס

  

מספר הערה   תיאור איזור  מס'

  לטיפול

    בתוך המבנה  

  1 -  3  כללי  1

  4 - 10  1חדר ניתוח מס'   2

  11 - 14  חדר ההכנה  3
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  15 - 23  חדר הסטריליזציה   4

    מערכות אלקטרומכניות –מחוץ למבנה   

  24 - 39  מערכות גזים רפואיים  5

  40 - 42  מערכת מיזוג האוויר  6

  43  רייםמערכת מים סניט  7

  
  

מודים להנהלת בית החולים  תל אביב נציגי לשכת הבריאות מחוז וצוותי האגף לרפואה כללית  

  על שיתוף הפעולה.שיבא 

  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 

  אביב-תל, רופאת  מחוז  רבקה שפר ד"ר

  וסדות ומכשירים רפואיים ד"ר יורם לוטן, ראש אגף רישוי מ

 

  
  

 

  

  

 

                                          ***  
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 התייחסות המרכז הרפואי שיבא לדו"ח בקרת משרד הבריאות
  05.06.12מיום 

  
  

  כללי
  

  ד"ר יצחק זיידיסכפי שהועברו  למשרד הבריאות  ע"י  להלן מספר התייחסויות כלליות לדו"ח:
  2013בינואר  13 - בתאריך ה פואי המשולב למנהל המרכז הר

  
  

: בפרקים אחדים של הביקורת צוין הצורך בהגדלת כוח האדם, בעיקר כך נושא התקינה
במקצועות הבריאות ובמעבדות. אנו מסכימים שיש חוסר כ"א וראוי להוסיף. עם זאת ברצוננו 

ה קוצצה באופן להזכירכם שתקינת כוח האדם בשיבא במקצועות הבריאות ובעובדי המעבד
הוחזרו חלק מן  2005קשה בשנים האחרונות ביוזמת משרד האוצר/משרד הבריאות. מאז 

התקנים אך לא באופן מלא. זאת ועוד, העדר תקינה למקצועות הבריאות גורמת לכך שעליה 
בפעילות בית החולים ובמספר המיטות בו אינה מתבטאת בתוספת תקנים ושוב נמצאים אנו 

ח האדם, לפיכך, קטן מן הצרכים, ולו הבסיסיים בלבד. בית החולים ישמח חסרים. שיא כו
מאד להוספת תקנים במקצועות אלה כך שתתאפשר רמת שירות הולמת למטופלנו. הפתרון 
שנמצא באופן זמני הוא תוספת ססיות להשלמת חלק מהתקנים החסרים אך אינו מספק. יש 

ות על חוסר כוח אדם במקצועות הפרא לציין, כי גם בתהליך האקרדיטציה קיבלנו הער
כיוון שעל פי חוזר מנהל הרפואה האחרון, כל בתי החולים אמורים לעבור רפואיים. 

, ראוי שמשרד הבריאות ייתן את הדעת להגדרת ולהגדלת 2015אקרדיטציה עד שנת 
  התקינה בנושא.

  
ץ, מיטות במערך האשפוז, העלנו מספר דרישות לשינויים בתקנים (מיטות טיפול נמר

כירורגית חזה ולב ילדים, יחידות פנימיות מוגברות, הסבת מיטות טראומה לטיפול נמרץ 
טראומה, המרת מיטות סיעודי מורכב למיטות כלליות, הכרה ביחידת שבץ מוחי וביחידת 

  כוויות ארצית וכן בעיה בכוח אדם בטיפולי יום). 
ניתנה מבורכת, אך אינה התקבלה תשובת המשרד בנושאים אלו ותוספת כח האדם ש

  מספקת את הצרכים שעוד גדלו בשנים האחרונות.
  

  ההנחיות לשיפור צורפו בנפרד. התייחסויות פרטניות על פי 
  
  


