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  2012דצמבר  09  

  "ה כסלו תשע"גכ 

  61510912שרדוקס 

  לכבוד

    י'ד"ר איברהים חרבג

   הקדושה בית החולים המשפחהמנהל 

 נצרת 8רח' נמסאוי, ת.ד. 
  נצרת

  
  שלום רב,

  
   24-בתאריך ההמשפחה הקדושה נצרת סיכום הבקרה שנערכה בבית החולים הנדון: 

   2012 ספטמבר ב
             
מבקרה  נצרת  לשכת הבריאותצפון ובקרת צוות האגף לרפואה כללית, וצוות  מחוז רצ"ב דוח 

  .2012 ספטמברב  24 -שנערכה בבית החולים בתאריך ה

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

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

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

  תקציר מנהלים,  תקציר הממצאים לפי תחומי המבדק.   .ב

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

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

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

הדוח    ,בדוח שינויים בהתאמה והוא יפורסם באתר משרד הבריאות. בהעדר התייחסות

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

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

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

   .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   

 92.25    מינהל רפואי 1
  92    מינהל בית חולים 2
  93    מינהל סיעודי 3
  92.5    הרדמה 4
תשתיות הנדסיות בחדר  5

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

 52    

  89.5    בטיחות החולה בחדר ניתוח  6
בטיחות החולה בחדר  7

 התאוששות
   91.5  

   75   רשומות ומידע רפואי 8
   75    מעבדות 9

 97     דיאליזה 10
  90    רוקחות  11
  82     בריאות הנפש 12
  90    מניעת זיהומים  13
     48.5 פיזיותרפיה 14
    58  ביטחון ואבטחה 15
ניקוי וחיטוי סקופים גמישים עם  גסטרו 16

ניקוי ועיקור אביזרים חודרי , 67 חלל פנימי
 90רקמות נלווים למכשירי ההסתכלות 

  78   

     40          ריפוי בעיסוק 17
  85    גריאטריה  18
  86.5    עבודה סוציאלית  19

  83.5    תזונה ודיאטה 20

  84    כביסה 21

  80    סילוק פסולת 22

   76    בריאות הסביבה 23
      )(ללא ציוןרישוי    24

25       

26       
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                       אגף הרישוי -נתונים כלליים על בית החולים               

         

 בית חולים המשפחה הקדושה -ציבורית  בעלות בית החולים

 נצרת מחוז  , נצרת8רח' נמסאוי, ת.ד.  כתובת

  

 17151 יון רפואימס' רש ד"ר איברהים חרבג'י שם המנהל הרפואי

 13351 מס' רשיון מומחה כירורגיה כללית מומחיות

 16926 מס' רשיון רפואי ד"ר רימון מנסה שם סגן המנהל הרפואי

 12452 מס' רשיון מומחה כירורגיה כללית מומחיות

שם המנהל 
 מר גפרי גדע האדמיניסטרטיבי

  

   

  

היקף פעילות לשנה קלנדרית 
 חרונהא

 מספר/אחוז פעילות

39,442 מספר ימי אשפוז 
95% אחוז תפוסה ממוצע

אורך אשפוז ממוצע 
 בחטיבה כירורגית

לא כולל אשפוז                                             2
  יום 

אורך אשפוז ממוצע 
 בחטיבה פנימית

כולל אשפוז  לא                                         2.6
  יום 

סה"כ כולל ניתוחים באשפוז                3,625 מספר ניתוחים 
  יום

  מספר ביקורים במיון
32,859   

אחוז המתאשפזים מתוך 
14% הפונים למיון

  

  מספר ביקורים במרפאות
68,315   

  מספר לידות
1,947   

אחוז ניתוחים קיסריים 
22% מכלל הלידות 
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  מצבת כ"א 
 (מועסקים מכל הסקטורים)

 מספר משרות  ספר עובדיםמ מקצוע

 46 63 רופאים

 24.5 36 רופאים מומחים

 130.92 147 אחיות

 27.53 38 רפואיים-פרא

 109.81 127 מינהל ומשק

 338.76 411 סה"כ 

  

                 

  אגף הרישוי - נתוני רישיון בית החולים                                  

  
  

    - 2פרק 
של בית  תעודת הרישום
 החולים

 1.11.2012 תוקף תעודת רישום
 

 119 מספר מיטות אשפוז
 

 8 מספר מיטות אשפוז  יום  
 

 4 מספר חדרי ניתוח
 

 5 מספר עמדות התעוררות
 

מספר עמדות רפואה 
 17 דחופה

 

 3 מספר חדרי לידה
 

 16 מספר מרפאות
 

 8 מספר מכונים
 

 1 מספר מעבדות
 

כשירים רפואיים מ
 CTסורק  מיוחדים

 



 

5 
 

 דיקור מי שפיר, הפסקת הריון הרשאות עפ"י חוק
 

מספר מחלקות/ מכונים/ 
יחידות/ מרפאות המוכרים 

 להתמחות
2 

 

מספר יחידות מקצועיות 
 -- מיוחדות

 

 -- ענפי פעילות מותרים
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  תקציר מנהלים

ובהתייחס   24.9.2012 מתאריךהמשפחה הקדושה נצרת בקרה יזומה  בבית החולים 

   .2009 ינוארב 25 -הלהמלצות מבקרה קודמת מתאריך 

  
  
  מינהל רפואי .1

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

ות רשומות שחרור, שחרור רופאים יומיות, איכות רישום הוראות לטיפול תרופתי, איכ

   לחופשה אחרי תורנות. תורנות ורשומות חדר מיון.

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

השפות  שלוש ממולאים כדבעי קיימים בלטיפול  טפסי הסכמה מדעת  משרד הבריאות.

הרשומה רפואית למטופל. לטיפולים  ת עותק הסכמה ההנהלה אוכפת מסיר הנדרשות. 

. ידניות . רשומות  מעקב בשחרור וקבלההרשומה הרפואית ממוחשבת מנוהלת ברמה טובה. 

קיים טופס קבלה מובנה במחשב ללא פרוט רגישויות (נדרש  הוראות לטיפול נכתבות ידנית. 

בלתי קריא לא באותיות דפוס  נמצאו מספר הוראות בכתב ידגם במקרים שאין רגישות ידועה) 

 תרופתי לטיפול ההוראותממצאי בדיקה גופנים אינם מלאים.  ללא ציון שעת התחלת הטיפול.

מקפידים על רישום הרגלים, בדיקות מעבדה ממוחשבות.  .כתבות על פי הכללים המקובליםנ

רת מסמכים בשיטה העבלהאפשרות  . אין סקירת מערכות והחתמת טפסי הסכמה מדעת

 עמדות . נבדקו שתי רשומות.  9מיון נצפו בפות קיים באופן חלקי. ש 4- השילוט ב. לקטרוניתא

"חובת קביעת רופא  הנחיותבאחת נצפתה אנמנזה ידנית של נפרולוג בלתי קריאה בעליל. 

מעודכנים לא היו   . החולים במיון חלקית אחראי לריכוז הטיפול והמעקב במלר"ד" מיושמות

עוד תוצאות ירשומת החולה במיון ממוחשבת. חסר תאת הטיפול בהם. אשר לרופא המרכז

הטיפולים שהחולה  בדיקות המעבדה שבוצעו. במכתב השחרור הממוחשב ממיון חסרו פרוט 

רופאים המכסים גם  3נמצאים  תורני מיון נמצאים במקום בכל זמן הפעילות, . במיון קיבל

יציאה  רר מחדר מיון הוא בעל מומחיות.משחקיימת רשימת כוננים כנדרש. הרופא המחלקות. 

משחרר   , כנדרש.בבוקר לאחר התורנות 8:00ות השעה לחופשה  של תורנים נעשית בסביב

  ממיון רק רופא מומחה.

  

  מינהל בית חולים .2

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

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

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. הדיווחים למשרד  הבריאות 

ת ואירועים חריגים. קיים קובץ נהלים מלא ומעודכן, מתבצעים באופן שוטף כולל פטירו

ההנהלה אוכפת קריאת הנהלים והטמעתם. חוזרי משרה"ב זמינים באינטרנט.   ועדות בית 

החולים הלסינקי, ניטור זיהומים, שיפור איכות, ניהול סיכונים פועלות ברציפות. מונה אחראי 

על עמידה בדרישות בלבד חלקי אישור ים קילבקרת חולים לניתוח. מונה נציב קבילות ציבור. 

 עובדי חיסון"על פי הנחיות היקף הכיסוי החיסוני לעובדים  .שרותי הכבאות האזוריים

 שלושבלטיפול קיימים טפסי הסכמה  .לוקה בחסר28/2011  מס ל"מנכ חוזר "הבריאות

 . שלוש שפותב עיקרי חוק זכויות החולה מפורסמים על כרזה .אנגלית ועברית ערבית   :שפות

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

גבר מעל גיל ללהעדר רישום הרשעות בדבר עברות מין  לכל עובד חדש,   יםמבדק כיםנערלא 

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

  
  יעודי מינהל ס .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 

רי האשפוז, תקינות עגלות ההחייאה, ניהול מחלקת מסוכנים, סביבת החולה, אבזור חד

  . אשפוז

הליכים  ריחד עם זאת נצפו מספ .טובה הטיפול הסיעודי בבית החולים ניתן ברמה מקצועית

שינויים. פתוח לונמרץ מלומד הצוות סיעודי מחויב לעבודה, צויין כי  י .הטעונים שיפור

ם שונים של פיתוח. סביבת החולה כלים לייעול בעבודה הנמצאים בשלבי הוצגו מספר 

מתקיימות  נמצאה מתאימה לתפקוד.  נבדקה במחלקות: טיפול נמרץ נשימתי ופנימית

 הכשרות פנימיות בנושא מתן דם, הנגשה תרבותית, אלימות, ארגונומיה ועוד.

נמסר כי רוב ברה בוועדה זו. חמנהלת הסיעוד  ,וועדה לניהול סיכונים ואירועים חריגיםפועלת 

ם יתוצאות התחקיר ,רועים נבדקיםיהא. נפילות אירועים החריגים בתחום הסיעודי הם בנושאה

רשומה על בבזמן הבקרה בטיפול נמרץ נשימתי נמצא  צוותים הרלוונטים.ידיעת המובאות ל

רישום הוראת רופא למתן תרופה נרקוטית שעה וחצי מאוחר יותר משעת מתן  מיטת החולה

על שקית עם שם החולה והאחות המכינה מדבקה נמצאה   באותה מחלקה לא .התרופה

  (פפברין) שניתנה לחולה בזמן הבקרה. V.Iתרופה 

ל חולים היו ששנבדקו התיקים ולא נבדק היות אומדן פצעי לחץ טובה.  , איכות תיעוד הקבלה

עם קופות החולים כאשר יש צורך  רציף קשרמתקיים לדברי אחראית מחלקה פנימית,  .ניידים

מטופל מורכב עם בעיות נפשיות  בתיק שליחד עם זאת  משך טיפול רפואי/סיעודי בקהילה. בה

 דווח סיעודי לגבי המשך הטיפול בקהילה. לא 
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נמסר כי משפחתיים מטופלים ע"י העובדת הסוציאלית של המחלקה. ו רתייםחבנושאים 

נמצא שהטופס במבדק .   ADL אמדן טופס לשחרור סיעודי הכולל מושילש כנסומהחודש ה

במחלקה פנימית  טופס שחרור סיעודי.נמצא לא  נבדקו בתיקים שטרם הוכנס לשימוש. 

חתימה של אחות אחת  נצפתה  תרופה נרקוטיתלאחר מתן הנרקוטיות,  ברישום התרופות

בתיקים שנבדקו  שתי חתימות.  נמצאו המטופל ברשומת  .בקרה הנמצא בארוןהבלבד בטופס 

יש לתת לחולה אך ללא רישום השעה שבה  ןהתרופות אות פורטותבו מ דף מרוכזנמצא 

של הוראות  ותרב ותהועברה ההוראה. יש לציין כי הרשומות אינן ממוחשבות ויש העתקות ידני

מתקיימות בשיתוף עם  החייאהבתחום . הכשרות מקור לטעויות מצב המהווהטיפול תרופתי ל

את כולל המארז אחד סגור לא נמצא ייאה בית חולים איכילוב. באחת המחלקות, בעגלת הח

תיעוד ישיבות צוות נמצא פנימית המחלקה ב. בתפזורת  . התרופות נמצאוהנדרשות התרופות

חודשים. בשנת  3הישיבות מתקיימות כל נמסר כי מחלקתיות בצורה מסודרת ומאורגנת. 

ם במחשב חוזרי משרה"ב ונהלים פנימיים מוכרים וזמינינערכה רק ישיבה אחת.  2012

ים מתקיימת הערכת עובד .הנהליםאחיות המאשרות את קריאת  מתועדות חתימות קלסרים,וב

 .ליוצאים להשתלמויות רישום לימודיםקיימות תכניות עבודה ו לפי הנוהל.

    

  הרדמה .4

  .ח ניתוח, טפסי הסכמה להרדמה והסכמה לניתוח, עמדות הטיפול בחדר התאוששות

שות כוח אדם והכשרותיו, תנאים פיזיים,  היקפי נבדקו: במחלקת הרדמה והתאוש 

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

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

  . התאוששות

 אם לסטנדרטים המקובלים. מערך הרדמה מאורגן ופועל באופן מקצועי ברמה טובה בהת

עמדות  2 דחופים.  באתר המרכזי פועלות     570ניתוחים בשנה,  מתוכם  3600  - מבוצעים כ

פעמיים בחודש נעשות הרדמות ברנטגן לחולים עמדות התאוששות.  4ניתוח ובסמוך 

פעמיים בחודש ב"ם לטיפול נמרץ. בית חולים רמהמשך טיפול במונשמים שמעוברים ל

המרכזי. קיים שרות חולים לטיפול שיניים, והם מעוברים להתאוששות באתר  מרדימים

לא  ואין עוזרי הרדמה. לא מועסקת במחלקת הרדמה מזכירה ות ביממה.שע 24אפידורלי 

לפעמים חולים אם כאב מטופלים  –לא מופעלת  מרפאת כאב  .קיימת מרפאה טרום ניתוחית

המרדימים עוזרים בטיפול בכאב חריף ככל  כאב.ואין צוות ייעודי לטיפול בבחדר ניתוח. 

אבל מובטח ש יעברו למתחם  הולמים לא  התנאים הפיזיים והתשתיות בחדר ניתוח  האפשר.

עוד בדיקות תקינות ינפתחות אוטומטית לשני הצדדים. הוצג תלא  הדלתות  חדש בתוך שנה.

הסכמה להרדמה והסכמה .  איסוף הנתונים לחולים לפני הרדמה מלא. טפסי הנשמה מכונות

לניתוח ממולאים כנדרש.  תיעוד המדדים הנדרשים במהלך הניתוח תקין.  דוחות הניתוח 
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. נמסר ששחרור חולה כנדרש , מלא וכתובעוד ספר הניתוחים נבדקימלאים כתובים כנדרש. ת

העברת החולה להתאוששות מלווה בכל המידע  . תאוששות תמיד מבוצע ע"י מרדיםמה

העדר למעט , העמדות מאובזרות כנדרשן בהתאוששות עמדה ייעודית לבידוד. הנדרש. אי

עגלת ההחייאה תקינה.  חוזרי משרד  על יד כל מיטה.לחיטוי ידיים מהיר  לים לחיצים כימ

  הבריאות  בתחום ההרדמה מוכרים וזמינים. 

  

  
  תשתיות הנדסיות,  מערכות הנדסיות בחדר ניתוח והתאוששות .5

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

  . ואספקה סטרילית והלימתם  לנוהלי משרד הבריאות

 
 סביבת חדרי ניתוח

.  מצב חדרי הניתוח אינו עונה על דרישות המשרד .חדרי ניתוח פעילים 4נצפו במתחם 

גזים הרפואיים. מגון אש  המקום  דורש שדרוג מידי בכל מערכות מיזוג האוויר החשמל ה

  ואספקה סטרילית.

דורש אגף חדרי ניתוח ישן אך בשלב זה נמסר כי קיימת תכנית לבניית חדרי ניתוח חדשים 

   .התייחסות מיידית לשם המשך הפעלתו 

  להלן הממצאים :

 ,במתחם אין הפרדה ברורה בין אזור נקי ולא נקי  .א

  עם כל המשתמע מכך, ייעודית לכל חדר אין מערכת מזוג אוויר מרכזית  .ב

לא הותקנו יחידות טיהור אויור (יט"א ) המטפלות באוויר הצח, לפני קליטתו   .ג

  ביט"אות חדר הניתוח.

 מדחס מיזוג האוויר אינו מגובה גנרטור.  .ד

 אין אפשרות לויסות הלחות בחדרי הניתוח   .ה

 חסר לוח התרעה מקומי לגזים רפואיים,  .ו

 גזים רפואיים,השינויים ברמת בהתאוששות חסר לוח התרעה ל  .ז

 בהתאוששות חסר לוח התרעת משגוחים למערכת החשמל,  .ח

 בהתאוששות השקעים לא מסומנים בצבעים המקובלים,  .ט

 בנגוד להנחיות. בהתאוששות מותקן מזגן מפוצל  .י

 עיקור מקומי באגף הניתוחים. \אין חדר שטיפה  .יא

 .ציוד לכיבוי אש נמצא חלקי בלבד  .יב

 לחיבור מערכת החשמל.גנרטור חיצוני, ל חיבור חירולא נמצא   .יג

 תנאי לחץ אוויר חיובי לא נשמרים   .יד

 מרכזיתסטרילית אספקה 
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 אין חלוקה ברורה בין אזור נקי למלוכלך,  .א

, C˚93-, מכונה לשטיפת כלים כירורגיים המגיע לUSחסר ציוד רב: מכונת   .ב

 מכונה לשטיפת צינורות גמישים וכו',

 גלאי גזים כנדרש.חסר  EtOבחדר בו ממוקם המעקר   .ג

 ערכות גזים רפואייםמ

 צוברי חמצן נוזלי רק אחד מאובטח נגד רעידת אדמה, 2מתוך   .א

 אין מערכת נייטרוס מרכזית,  .ב

 כנדרש, oil freeמדחסי האוויר הרפואי אינם   .ג

במערכת אוויר דחוס ומערכת הוואקום חסרה מערכת התרעה אינטגראלית   .ד

 שעות. 24המתריעה למקום מאויש 

 בכלל בית החולים טוריםגנר

 סרה תוכנית חד קווית על קיר חדר גנראטור,ח  .א

 חסר חיבור חירום חיצוני לגנראטור חלופי בעת תקלה.  .ב

  
   

  בטיחות החולה בחדר ניתוח   .6

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

ים אחרי להשכבת חולה, אמצעים לחימום חולים,  שימוש בדיאתרמיה, טיפול במכשיר

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

  מקצועי.   

 

בחדרי ניתוח   פעילים בו זמנית.היו חדרים  2מתוכם  , חדרי ניתוח באתר המרכזי 3נצפו 

 6סף . בנובוגרות קורס על בסיסי בסיעוד חדר ניתוח  7אחיות מוסמכות,  מתוכן   7מועסקות 

 כוח עזר. כל אחראיות המשמרת בחדר הניתוח  בוגרות קורס על בסיסי בסיעוד חדר ניתוח.

חדר ייעודי לקבלת חולה אין במקום   .הליך קבלת המטופל לניתוח נעשה בכניסה לחדר ניתוח

הרשומות ממולאות כנדרש. , לפני ניתוח. קיים טופס לביצוע הליך "אימות נתונים" לפני ניתוח

.  חולה מתבצעת בצורה בטיחותית . הליך ספירת מכשירים תואם את ההנחיותהשכבת ה

אחיות קיים מערך הדרכה מובנה. ציוד החייאה זמין. שימוש ואחסון תרופות נעשה לפי הנוהל. 

חוזרי משרד עוברות קורס "ריענון ידע בנושא החייאה" כנדרש בנוהל משרד הבריאות. 

מוש לניקוי ועיקור באספקה ירי הניתוח  מועברים לאחר ש. רוב מכשיהבריאות זמינים ומוכרים

באזור הטיפול במכשירי ניתוח לאחר שימוש   סטרילית  אין הפרדה בין האזור הנקי והמלוכלך

במכשיר שנפל או נפסלה סטריליותו.  חסרה במקום מכונה לשטיפת מכשירים המגיעה ל 

94°C . תאריך מופיע בערכות ירים עדינים. סונית לניקוי מכש-חסרה במקום  במכונה אולטרה

תאריך העברת הערכה באוטוקלב. לא הוצגו תוכנית עבודה אבל חסר  הסטריליותוגת פת
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רענון ידע בתחום מתן דם   ת האחראיתי הערכות עובד על ידי האחולא הוצגו דווחשנתית. 

ימוש מבוצע כנדרש. הכיסויים שבש מתקיים אחת לשנתיים . הטיפול בדגימות לפתולוגיה

 עמידיםאינם בגדי הצוות המשתתף בניתוח בשדה הניתוח אינם עמידים לאש ולנוזלים. 

 לנוזלים.

 
                    

  בטיחות החולה בחדר התאוששות .7

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

   הטיפול התרופתי, נהלים, פיתוח מקצועי.

 3נצפו   .אחיות חדר ניתוח 7 באמצעות צוות משותף:ת  וחדר ניתוח פועל חדר התאוששו

העובדות בחדר התאוששות אינן בוגרות חדרי הניתוח . אחיות  פעילות עמדות התאוששות

למעט העדר מיכלים לחיטוי   ,סביבת החולים מצוידת במלואה קורס על בסיסי בטיפול נמרץ.

מטופל מלאות ובזמנים קבועים על פי ההנחיות. שומות מעקב הידיים מהיר בכל עמדה. ר

  .הכללים כולל בקרה כפולה לתרופות בנות סיכון  .הטיפול התרופתי מבוצע ע"פ הכללים

הטיפול בסמים המסוכנים מתבצע ע"פ תקנות וחוזרי משרד הבריאות. עגלת החייאה תקינה.  

לא מושם  פועל חלקית. נהלי משרד הבריאות מוכרים וזמינים. צוות ייעודי לטיפול בכאב

, הדרכת במקרים הנדרשים ובכללו תוכנית לטיפול בכאב מספיק דגש על טיפול בכאב חריף

  .PCA - הדרכת מטופלים לשימוש בוצוות, 

  

  רשומות ומידע רפואי   .8

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

 במחלקה לרשומות רפואיות. המידע הרפואי ודיווחו 

בטעונה שיפור אמנם נעשו צעדים חשובים ניהול הרשומות הרפואיות מתבצע ברמה 

אך עדיין נדרשים  ,ומשמעותיים לשדרוג ניהול הארכיון וממוחשב של הרשומות הרפואיות

מספר שיפורים. הניהול רשומות חולים ששוחררו והארכיון נמצא באחריות מנהל הארכיון עם 

  ון בניהול אך ללא הכשרה פורמאלית בניהול רישום ומידע רפואיניסי

ורשים דכולל את הארכיון.   תנאי העבודה נצפתה מחלקת ניהול מידע ורשומות חדשה ה

שדרוג. יש צורך לבנות עמדת עבודה נפרדת למנהל המחלקה, עמדת שקט לסמלית, ועמדת 

ד מסודר עם כל תיקים כנדרש .  הארכיון מרוכז באתר אחד מאוהראויקהל המתנה/קבלת 

  בחוק, כולל קלסרים נפרדים של סיכומי אשפוז חתומים.  

ת מקצוע במזכירות רפואית, מהן בעלות תעוד 3רות רפואיות, ימזכ 4בבית חולים מועסקות 

  . 2008שנת   ICD9CMבוגרת הכשרה בסימול מידע רפואי בסיסי בשיטת  רק אחת
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מטופל (כולל מעבדה ורדיולוגיה) והן ברמת מנהלים רשומת  ברמת מחשוב התקדמות ניכרת 

)ATD גיליון הרפואית ממוחשב בתוכנה .(MAX  (כולל סיכום אשפוז, דו"ח ניתוח, דו"ח מיון)

  אורטופדיה. למעט מחלקות הבכל 

, ובציון מיוחד על רישום של האבחנות 27/95רישום מלא ותקני עפ"י דרישות נוהל קיים 

  צעו, בכותרת מסמכים אלו. הקליניות והפעולות שבו

אחוז דיווח למשרדנו בשנתיים ב ירידהניכרת ת, אבחנות ופעולו –בוצע סימול מידע רפואי מ

  .2102 -  45%, 2011 -  60%, 2010 - 70%אחרונות (

  סימול ודיווח למשרדנו אבחנות במיון כנדרש בנוהל. לא מתבצע 

   .בנגוד להנחיות .CAVE ,BIL  ,GBS carrier  - שימוש בקיצורים וקיצור טקסט ידועיםנעשה 

תיקים  10מתוך  3-  הסכמות ב וחסר –הסכמה לאשפוז קיימים בשפות ערבית ועברית  יטופס

,חסר ציון קישור חתימות חותמת ותאריךנמצאו  –טופסי הסכמות לניתוח ולהרדמה בשנבדקו. 

  ופסי ילדים.טאפוטרופוס לשני 

 הלאומי במשרדנו כנדרש בחוק.דיווח למרכז רישום הסרטן  לא מתקיים 

 ומות ומידע רפואי כשבועיים לאחר מכן. שמגיעים עם השחרור למשרד ניהול ר תיקי חולים

  

  מעבדות   .9

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

ת דם, מכשירי גזים ומחשוב, בטיחות וגהות, סילוק פסולת, שינוע דגימות, איסוף דגימו

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

   בנק הדם.  המקצועיות נבדקו המעבדות לביוכימיה,  מיקרוביולוגיה, המטולוגיה

 מקנה שרות טוב, צוותי המעבדה עובדים מסורים עם תודעת שרות גבוה. הוצגה מעבדה ה

אנדוקרינולוגיה ומיקרוביולוגיה. ישנו  -ת בתחום ההמטולוגיה, ביוכימיההמעבדה מבצעת בדיקו

מערך משמעותי של בדיקות הנשלחות למעבדות חיצוניות לביצוע. מועסק מנהל מעבדה בעל 

היתר לניהול מעבדה רפואית ממשרד הבריאות. לא קיימת חלוקה למעבדות או מינויים של 

  יחידה אחת.מנהלי מעבדה פרטנים . המעבדה מתפקדת כ

  בטיחות: 
המעבדה מורכבת מחדר אחד  המעבדה מתפקדת על פי כללי הבטיחות של מעבדות רפואיות.

המעברים בתוך  . צפיפותניכרת פת. טמכשור הנדרש לפעילות השוהכל הציוד ו וגדול וב-בינוני

לסכן את עובדי  לאחסון ציוד. המצב עלול חדר ייעודי-אזורצרים. אין עמוסים והמעבדה 

  המבקרים.עבדה והמ

  ביוהזרד.ללא התקן למעבדה מספר מכשירי צנטריפוגה אך רק אחת 

  למעבדה שימוש במעט כמיקאלים אך אינם שמורים במקום נעול.
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  איכות ומכשור:בקרת 

-) של הPTלכל בדיקות המעבדה בקרת איכות פנימית יומית ובקרת איכות חיצונית (מבחני 

CAP ושל- Bioradגזים בדם, ישנו מכשיר אחד בלבד לביצוע במעבדה ומכשיר  .לגבי בדיקות

במעבדה. אחד שני (חדש) מיועד לפגייה. לבדיקות המעבדה לתפקודי קרישה מכשיר ייעודי 

  מכשיר גיבוי.ללא 

  איכות:הבטחת 

א נכתבו כל נהלי ל ישנו צורך לחזק את מערך הבטחת האיכות של המעבדה הרפואית. 

בכלל, מנהל המעבדה    למעבדה אין מנהל הבטחת איכות ואית.בודה הדרושים למעבדה רפע

מבצע באופן חלקי את התפקיד. לפי נוהל הבטחת האיכות של מעבדות רפואיות של המחלקה 

איכות מוסמך שיהיה  יש למנות לתפקיד מנהל או נאמן הבטחת במשרד הבריאות, למעבדות

  פוף ישירות למנהל המעבדה.כ

  .ISO 15189או  ISO 9001 הסמכה ע"פ תקני איכות המעבדה לא עברה התעדה או 

למעבדה אין תוכנית הדרכות שנתי לעובדים המתועד באופן רציף. למעבדה אין תיעוד של 

  הרשאות לתפקוד, ביצוע בדיקות, אישור תוצאות וכ"ו.

  
  

  יאליזהד .10

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

המהלך והניתוק מדיאליזה, ניהול הטיפול התרופתי, נרקוטיקה, סביבת החולה,  הקבלה

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

  שחרור והעברה.

  

המכון נמצא בקומה ראשונה, ישנה גישה למטופלים המאושפזים על ידי  תאור המקום:

עמדות,  בתוכו חדרון  12נסת אלונקה. המקום כולל אולם גדול עם מעליות המתאימות להכ

המחכות לאישור , עמדות נוספות 5עמדות בידוד, באותו מתחם נמצא מקום ל  2נוסף עם 

מאחר המשרד, מתוכן עמדה אחת למונשם נפרדת הכוללת את הציוד הנדרש. הפעלה ע"י

חלקה סיעודית מורכבת, ניתן והמרפאה מטפלת במונשמים ומאושפזים אחרים הנמצאים במ

  העמדות הנוספות. 5לאשר את 

רשומת המטופל ממוחשבת  .ברמה מצוינתהמטופלים מקבלים טיפול רפואי וסיעודי שיש לציין 

לחלוטין, הנתונים ניזונים ממכונת הדיאליזה בעזרת כרטיס חכם הכולל את נתוני המטופל, 

ה הסיעודית ונתונים בזמן אמת על מצב ההוראות הרפואיות החתומות על ידי הרופא, הרשומ

המטופל, בתום הטיפול אפשר להדפיס את מערך הדיאליזה. ישנה שליטה של האחות 
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האחראית מהמחשב שלה. לכל איש צוות קוד משלו והוא חתום על כל התערבות בטיפול. 

בשלב זה עדיין קיימת רשומה בכתב בנוסף (מודפסת מהמכונה) עד לממשקים עם המטופל 

  אושפז בבית החולים.המ

מאחר וישנם מטופלים המאושפזים במחלקה סיעודית ולהם צנתר מרכזי הנוטה להזדהם, 

מומלץ להשתמש בערכות מיוחדות להחלפת החבישה למניעת זיהומים, בדומה לערכה של 

  לטיפול בצנתר דיאליזה. 923/16חב' פולק 

   תנאים הנדרשים.עומד בשאר ה ,ממוגן אינו אולם הדיאליזה אולם הדיאליזה:

 2קוב, הנוהל מחייב  5לא עומד בדרישות התקן. נמצא מיכל קוני אחד של  חדר המים:

מיכלים קוניים. יש לשים את המז"ח בכניסת מי הרשת לחדר,לפני הפילטר ויש להוסיף מכשיר  

RO אין 15/08, נוסף, ראה חוזר "טיפול במים לשימוש בהמו דיאליזה" של מינהל רפואה .

  נייד (אוסמוזה הפוכה). ROהחולים מכשיר בבית 

ישנו חלל גדול הכולל את הציוד המתכלה, התמיסות, והציוד המשקי.  תנאים פיזיים/תשתיות:

יש להפריד את המחסן לאזורים מסומנים ולהפריד בצורה ברורה בין תמיסות, ציוד מתכלה 

  סטרילי, וציוד משקי.

  טון. 3.9, בדיקת מז"ח, וצריכת מלח של נמצאו אישורים לכיול מד מוליכות, מד כלור

הצוות יוצא להשתלמויות וימי עיון, בשיחה עם האחות האחראית דווח על פיתוח מקצועי: 

סדנה לצוות להתמודדות עם לקיים אלימות מילולית של המטופלים כלפי הצוות. מומלץ 

  אלימות.

  
 

 רוקחות .11

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

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

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

מדובר בבית מרקחת של בית חולים קטן עם תשתית מבנית ישנה שאינה מכילה את כל 

הצוות הרוקחי והמזכירה יושבים באותו חדר  הנדרשות. במקום לא נרקחות הכנות. ציותהפונק

המועסקים במקום נותנים שירות רוקחי  רוקחיםה שני של אחסון התרופות ללא שום הפרדה.

   של המקום.המוגבלים טוב בתנאים 

במלואם.  . הוצגו תכניות עבודה לשנת העבודה האחרונה אשר יושמורוקח קלינילא מועסק   

במבנה בית המרקחת לא  הנהלים מעודכנים ומקיפים את תחומי הפעילות, מוכרים וזמינים.

קיים חדר נפרד לרוקח, אין רקיחות בבית המרקחת כלל, כל ההכנות מוזמנות ממעבדות 

מאגרי המידע ממוחשבים. חיצוניות, תא השירותים אינו לשימושו הבלעדי של בית המרקחת. 

כונן לכל  בתחום שיפור איכות כולל בקרת איכות פנימית. קיים כיסוי מתקיימת  פעילות

 השנבדק עגלת החייאה. תלונותבהטיפול והניהול הוצג ספר תלונות בו מתועד היממה. 
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שהתרופות הבסיסיות להחייאה אינן מאורגנות במגש כיחידה למעט העובדה ה מלא הנמצא

 .24.01.2012לתאריך  4/2012ס' לחוזר מינהל הרפואה מ 9.4.1אחת כמתבקש מסעיף 

תהליכי עבודה  כמו  אחסון התרופות, מעקב אחר פגי תוקף, תנאי אחסון, הובלת תרופות 

ניהול מלאי הסמים המסוכנים  וחומרי חיטוי תקינים.תמיסות עירוי אחסון למחלקות, תקינים. 

קון רישום ותי פנקס הסמים המסוכנים אינו חתוםש מלבדמתבצע בהתאם לתקנות והנהלים 

 מצאי הסמים תואם את המלאי הרשום בפנקס. הכנות  בפנקס אינו תואם לדרישות.

TPN.מוזמנות מ תרופות ציטוטוקסיות מוזמנות ישירות מטבע מדיקל-Cure Medical 

. ניהול התרופות במחלקות אשפוז תקנים. ניהול התרופות ומשראל ומגיעות ישירות למחלקה

ג' לתקנות הסמים המסוכנים (בתי חולים),  15תקיים לפי סעיף מ לאהנרקוטיות בחדר ניתוח 

  .1999- התש"ס

  
           

 בריאות הנפש   .12

זמינות קליטה ומיון ,זכויות החולה, טיפול תרופתי, תכנית טיפול, רישום   :במרפאה ונבדק

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

  

לפונה במשבר  מענה מקצועי מוסדר לפניה דחופהקיים לא . הזמינות שרותי המרפאה סביר

 24תוך  הזמנה לטיפולזוהה במשבר שפונה לא קיים נוהל ל. שעות 24שיוזמן לטיפול תוך 

. לכול פונה שהתקבל למרפאה נעשית הערכה ראשונית  תוך לגורם מתאיםהפניה שעות או 

  יום. 14

ורמי רקע לרבות חוסנו של המטופל והמשאבים לג חלקית  בתכניות הטיפול קיימת התייחסות 

הרשומה   לא ננקטות פעולות השגה  למטופלים שאינם מגיעים לטיפול. העומדים לרשותו.

הטיפול התרופתי מנוהל כנדרש. קיימים פרוטוקולים ברורים מלאה אך אינה ממוחשבת. 

ת למתן  הסבר עדולא נמצאה  תרופות יםהמקבל . בפוניםנחיות עבור בדיקות שיש לבצעוה

אה דף מידע למטופל על התרופה ותופעות הלוואי. זכויות המטופלים נשמרות.  קיים במרפ

חסרה במרפאה מרפא בעיסוק  .המפרט את זכויותיהם  וחובותיהם הנמסר למטופלים חדשים

 ,נעשות פעולות לניהול סיכוניםלא  אח/ות בוגר/ת קורס על בסיס+ שנה ניסיון לפחות בתחום. ו

לא  הנחיות  כתובות להתמודדות עם חולים אלימים/ מסוכנים ובאירועים אלימים אחרים. אין 

לא עומד אך  נגיש לאנשים עם מוגבלויות,המבנה  ערכת עזרה ראשונה  נמצאה במרפאה 

חדרי הטיפול מספקים פרטיות  בדרישות חוק ותקנות באשר למיגון ומקלוט (פיקוד העורף).

 פרדה ויזואלית ואקוסטית  בחדרי המטפלים לחצני מצוקה תקיניםוהגנה על סודיות על ידי ה

בלבד) בגודל  3לא קיים חדר תרופות וטיפולים בגודל הנדרש.  קיים חדר ישיבות (לרמה 

 הנדרש.
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יש להרחיב  היקף עבודות המרפאה בנוכחות מלאה של הפסיכיאטר המנהל יש לצרף לצוות  

  קצועות פרא רפואיים אחרים לפי צורך.המטפל לצוות עובד סוציאלי ונגישות למ

  

  מניעת זיהומים .13

 זהירות אמצעי,  שימוש במניעת עמידות לאנטיביוטיקהישום הנחיות כללי בידוד.   :נבדקו

 מרכזי בצנתר הקשור דם אלח מניעת,  HCV  HBV HIV בנגיפים הדבקה מניעת  ,שגרתיים

    .ידיים גיינתיהו , דם בכלי

קיימת יחידה למחלות זיהומיות אותה מנהל  .חולים   128חולים  בית הביום הבקרה איכלס 

כרגע בסיסי במניעת זיהומים (על משרה ללא קורס  1/2- רופא מומחה בזיהומים ואחות ב

ממלאת תפקיד זה שנתיים . נוהלי משרד הבריאות  בנושא מניעת הבהמתנה  לקורס ) 

  זמינים ומוכרים. זיהומים 

כולל   CREתחלואה זיהומית בעיקר בנושא חיידקים יציבים ההיחידה עוסקת בניטור רמת 

חיידקים אחרים מבוצע  ניטור ללא תיעוד. לנמסר כי ווחים שוטפים למשרד הבריאות. יד

  באופן רציף . אינן מבוצעותהדרכות לצוותים המטפלים  וותיקים וחדשים 

בוצע סיקור  ,בשתן  CREאחרונה של חיידק ההיחידה בזמן התפרצות  תערבת הבמסגרת 

הדרכה לצוות הנחיות כתובות  . ניתנהכל הנשאים והחולים בודדו .לכלל החולים במחלקה

  .וביצוע תצפיות .היחידה מפתחת תוכניות הדרכה ומניעה

עם תחלואה   חוליםסדירות. צוות לא מתקיימות הדרכת תיים ראמצעי זהירות שיגבנושא 

  למשפחות המטופלים בבידוד.נשימתית  מוכנסים לבידוד, מתקיימת  הדרכת 

הדרכות שוטפות או לא מבוצע ניטור הגיינת ידיים  ,חלקית יושם הגיינת ידיים נוהל מנוהל 

  רגעים . אין  פליירים ליד חלק גדול של עמדות רחצת ידיים. 5להגיינת ידיים על פי 

על צוות הדרכות או הנחיות ל בהחדרת צנתר מרכזי לא מבוצעות אלח דם בתחום מניעת 

  ר. אין תיעוד , מעקב יומי מתבצע ללא  תיעוד, אין תיעוד על בקטרמיה .תהליך החדרת הצנת

  הנוהל מתקיים במלאו  - מניעת העברת נגיפים בחשיפה לדם ונוזלי גוף 

האנגלי בית החולים הצרפתי או  פול או מעבדה משתמשים בשירותיבמידת ויש צורך בטי

  ם ."בית חולים רמבהמעבדה  של  מסתייעים שירותי   HIV - ל בנצרת . 

נכון ליום הקצאת צוות יעודי בבוקר בעייתי יותר במשמרת ערב ולילה . –בידוד מגע בתחום 

כולל ציוד יעודי חדרים מתקיים על פי הנוהל . הבידוד חולים בבידוד מגע 8 הבקרה נמצאו 

  חולינצפו  .סר מקוםמפאת חו לא מתקיים בחדר אחד  קיבוץ  חולים עם חיידק זהה   יעודים. 

VRE   עם חולי מאושפזים באותו חדרCRE  .  .  

דווח , התיעוד נעשה  ידני  ל חולה מיד עם קבלתו לבית החולים.לכמתבצע   - CREסיקור  ל

מתבצע רק שיש    MRSAסיקור חולים או נשאים  מועבר באופן שוטף למשרד הבריאות.

  בחשד.
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  .הצורך מקצים חדר בודד עם חלון פתוח ודלת סגורהמידת ב אין חדר יעודי לבידוד אוויר,

 לצוות המטפל בלבד.   במקרי חשיפה ניתן טיפול ,עודית להעברת החולהיקיימת אלונקה י

   מועברים לטיפול גורם חיצוני.שנחשפו מבקרים וחולים 

מניעת זיהומים למרות הקשיים ובדת ומשקיעה מאמצים לקיים את נהלי היחידה עסיכום 

   .םבמשאבי

 )שאותו מתכננת ללמוד(אחות מניעת זיהומים מודעת לקושי בשל היותה ללא קורס על בסיסי 

בשלב זה ללת גם טיפול בבריאות העובד. והכבחצי משרה  העסקתה לאור המטלות ועומס ,

יש לציין שהנחיה ובידוד מגע. הגיינת ידיים : מתמקדת האחות בישום חוזרי משרד הבריאות 

לבידוד מגע של החולים סיקור ניטור ותיעוד, הדרכה  מהווה דוגמא  CREם בטיפול בחולים ע

  הנחיה .פחה מתבצע כהלכה בתאם לדרישות השל צוות מטפל ובני מש

  

 פיזיותרפיה .14

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

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

תחום הפיזיותרפיה   ולא בגריאטריה.בבקרה נבדק שירות הפיזיותרפיה במחלקות הכלליות              

ע"י האגף לגריאטריה של משרד  1.5.20112-במחלקות הגריאטריות נבדק  בנפרד בתאריך ה

במחלקות  ניתןהפיזיותרפי עיקר השירות הבריאות. מן הבקרה הנוכחית מסתמן ש

כמעט שירות ן כל הנהלים  מאידך אי מובנה, מוסדר ועל פי הגריאטריות, בהן מתקיים טיפול

השירות לגבי מנהל  במחלקות הכלליות, לרבות מחלקת הפגים. התנהלה שיחה על כך עם

אין מכון פיזיותרפיה, אלא רק חדר צוות . שינויים שיש לבצעם על מנת לשפר את המצב

  לפיזיותרפיסטים.

 

 
  ביטחון ואבטחה    .15

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

  מנהל חב' "כנפי עטלף" המספקת את שירותי האבטחה. –לבקרה נילווה מר ברגס קאסם 

  מר חסן ברגות.  –אחמ"ש בכיר 

 ל הנושאים מטופלים ע"י חב' השמירה אל מול מנהל אדמ'.אין בבי"ח מינוי לממונה ביטחון , כל

היות ואינו נכלל בחוק להסדרת הביטחון.  של משרה"ב אגף הביטחוןע"י אינו מונחה שביה"ח 

מניעת התמודדות עם אירועי אלימות,  יבורי,מערך האבטחה מתרכז בשמירה על סדר צ

  לרכוש. גרימת נזק וגנבות

 כי ומסתמן לתחום האבטחה ,הוחלפה חב' שמירה ההנבלה ות חל שיפור בהתייחס יצויין כי 

קיימות הניחות  ניתנו הנחיות לעיבוי,, חב' השמירה הכינה תיק נהלים הנושא מטופל ברצינות.
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הפרדה בין שוטף לחירום, פירוט תפקידי מאבטח בכל עמדה, טבלת כוחות ומשימות, תוכנית 

  סיורים מפורטת.

או לקיים  ,ילה. מצב שאינו יכול לתת מענה לטיפול באירועיםדווח על העסקת שומר יחיד בל

בעת שהשומר בסיור או מטפל באירוע. קיים תעוד על  ,בקרה על מבקרים הנכנסים בלילה

אינה   , תכנית ההכשרהביצוע  הכשרת בודק ביטחוני חמוש ואמון רענון חצי שנתי לשומרים

הבלתי רמת ההכשרה ול המתקן לאור האיומים ע  .עונה לסטנדרט של משרד הבריאות

תקין. אין גידור היקפי מלא,  –מספקת יש לתגבר את רמת ההכשרה. תיעוד נשיאת נשק ואמון 

אחמ"ש פועלת שלדברי חלק משטח בי"ח אינו מוגדר כלל ! אין תאורת גדר, יש תאורת מבנים 

ם ודרישה לא מתבצע בידוק הולכי רגל. לא מבוצעת בקרה על מאבטחים  חדשי באופן תקין.

המערכת  :לוקה בחסר  מיגון בית המרקחתלאישור מ"י ע"פ החוק למניעת העסקת עבריני מין, 

  סורגי החלונות אינם בתקן הנדרש. )1337אינה עונה לתקן הנדרש. ( 

  

  גסטרו .16

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

רה ידנית ונאותה על מנת לצמצם את העומס הניקוי המיידי של הגסטרוסקופים מתבצע בצו

פי כללי הבקטריאלי. המשך הניקוי אינו מתבצע בחדר ניקוי נפרד, שמחולק לאזורים נפרדים ל

נקייה ומלוכלכת. אין החלפות אוויר בחדר זה. אחרי הניקוי הידני, הסקופים מעוברים  עבודה 

קוי אנזימטי במכונה, כפי שנדרש. ישר לחיטוי במכונת חיטוי, ז.א. הם אינם עוברים קודם ני

החיטוי מתבצע באמצעות חומר חיטוי מאושר ומים מסוננים. האטמים למכשיר ביופסיה הינם 

פעמיים. צוות המנקים אינו מרכיב משקפי מגן או מסכה כירורגית במהלך טיפולם -חד

  בסקופים.

ד למטרה זו, כי אין בו אוורור. הם הסקופים המחוטאים מאוחסנים תלויים בארון שלא מיוע

עוברים חיטוי שוב לפני השימוש הראשון של היום. אביזרים חודרי רקמות עוברים ניקוי, חיטוי 

  סוני, כפי שנדרש.-ועיקור בתוך המכון, אך ללא ניקוי אולטרה

  

   ריפוי בעיסוק .17

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

  .החולים

משרה.  ביום הבקרה נאמר שמשרתו   75%בבית החולים מרפא בעיסוק אחד שמועסק ב 

מיועדת לגדול למשרה מלאה .בנוסף בבית החולים מדריכת תעסוקה אחת, בוגרת קורס 

מדריכות תעסוקה .  שרות הריפוי בעיסוק מתמקד במחלקה לסיעוד מורכב ובמחלקת 

וות הריפוי בעיסוק עומד חדר טיפולים בשיתוף עם הפיזיותרפיה וכן מונשמים בלבד.  לרשות צ

חדר משותף נוסף בתוך מחלקת מונשמים. קיים ציוד ראשוני לאבחון וטיפול.המרפא בעיסוק 
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הוביל פרויקט רב מקצועי בתחום האכילה ולו תוכניות לשיתופי פעולה בין מקצועיים 

קיימת הדרכה מובנת למדריכת התעסוקה. נוספים.הטיפול בריפוי בעיסוק הינו מקצועי ו

בהתחשב בתמהיל המטופלים במחלקות הפנימיות והאורטופדיות בבית החולים, מומלץ לפתח 

  את שרות הריפוי בעיסוק למחלקות אלה ולמחלקות נוספות .

  

 גריאטריה  .18

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

יקף הפעילות עם הקשישים, ניצול המשאבים המקצועיים בתחום הגריאטריה ביחס לה

בפעילות בית החולים, התייחסות לטיפול בקשישים במחלקה הפנימית הגריאטרית  

  במחלקות הפנימיות אורתופדיה, ובמחלקה לרפואה דחופה. 

מחלקות .  במלר"דופנימית, כירורגיה,  סה לעבודת צוות הרופאים  במחלקותהבקרה התייח

אחר, על ידי צוות האגף גריאטריה סיעוד מורכב והנשמה ממושכת בקרה התנהלה בתאריך 

   .לגריאטריה

הנהלת בית החולים תומכת בקידום עקרונות טיפול מקצועי בקשישים, גם במחלקות לאשפוז 

אקוטי של בית החולים וגם במחלקות אשפוז ממושך, גריאטריה סיעוד מורכב והנשמה 

וות הרפואי והסיעודי העובד במחלקות הפנימיות, כירורגיות  ובמחלקה לרפואה ממושכת.  צ

דחופה מודעים לייעודיות הטיפול בקשיש. בבי"ח מיושמים רוב חוזרי מינהל רפואה בנושא 

הגדרת סטאטוסים ומקפידים על הפנייתם של הקשישים לטיפול שיקומי למסגרות מוכרות על 

  ידי משרד הבריאות. 

מיטות  16סיעוד מורכב (  מערך אשפוז גריאטרי הכולל מחלקה גריאטריה החוליםפועל בבית 

מיטות ברישוי  12חולים) ומחלקה להנשמה ממושכת (  21  נמצאובפועל ביום הבקרה .ברישוי

מטופלים בפועל ביום הבקרה). בנוסף, יש מרפאה פסיכוגריאטריה בהנחיית רופא מומחה  17ו

ופא מומחה בגריאטריה. במרפאה זאת לא מתבצעת הערכה בפסיכיאטריה, ללא השתתפות ר

  גריאטרית רב תחומית לחולים באשפוז או לפונים מהקהילה.  

בבית החולים עובד רק רופא אחד מומחה בגריאטריה במחלקה  :כוח אדם בתחום גריאטריה

לתת מענה כיועץ מקצועי  אינו מספיקגריאטריה סיעוד מורכב, בחצי משרה. היקף משרתו 

מחלקה להנשמה ממושכת, למחלקות אשפוז אקוטיות (פנימית, כירורגיות) ולמחלקה ל

 לרפואה דחופה.   

: הרופא מומחה בגריאטריה העובד במחלקה גריאטריה סיעוד  יועצים בתחום גריאטריה

מורכב, משתתף בתהליך קבלת ההחלטות להפניה לטיפול שיקומי במחלקות האשפוז. 

ודש, מספר קטן יחסית לדרישות הטיפוליות של קשישים בבית מתקיימים כשני ייעוצים בח

טיפול ה כמענה לצרכימומחים בגריאטריה החולים כללי. יש להגדיל את מספר הרופאים 

בקשישים במחלקות פנימיות, כירורגיות ולפונים למחלקה לרפואה דחופה.  יש  להפנות את 
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על ידי הרופא המפנה של דרישותיו  הבקשות ליועץ הגריאטרי באופן מסודר, תוך כידי ציון 

 מהיועץ.  היועץ רושם את הממצאים ואת המלצותיו בתיק החולה, ידני. 

: יש לציין לשבח פעילות תהליכים ייחודיים בתחום הטיפול בקשיש, בשיתוף צוות רב מקצועי

צוות הרב מקצועי של בית החולים  לקידום נושאים / פרויקטים רלוונטיים לטיפול בחולה 

קשיש במחלקות האקוטיות ( פנימית, כירורגיות ),  בנוסף  לפרויקטים במחלקות ה

 הגריאטריות. 

: מתקיימת תהליך העשרת ידע של הרופאים בתחום גריאטריה, פעילות מחקר, השתלמויות

פעילות להעשרת / עדכון ידע לגבי נושאים קשורים לטיפול בקשיש במסגרת הרצאות של 

צגה תוכנית ריכוזית של השתלמויות רופאים / הצגת נושאי בתחום השרות הסוציאלי . לא הו

הגריאטריה. יש לפעול לארגון מערך ריכוזי לעדכון הידע בתחום גריאטריה במחלקות, 

 בישיבות צוות רופאי בית החולים. 

  

במחלקה לרפואה דחופה יש מנגנון מסודר לאיתור קשישים בסיכון לנפילות,  במלר"ד:

ציאלית היא נותנת מענה במקרים רלוונטיים.  בקבלות למיון, הרופאים  אלימות, עובדת סו

רושמים פרטים לגבי מצבם הקוגניטיבי של הקשישים, נבנה גם טופס מיעוד ל "ריכוז המידע 

הסיעודי לקראת העברה ממלר"ד למחלקות האשפוז". בטופס זה נרשמים נתונים לגבי ניידות, 

פה אין רופא מומחה בגריאטריה כיועץ או כחלק מצוות קיום פצעי לחץ. במחלקה לדפואה דחו

הקבוע. פעילות רופא מומחה בגריאטריה כיועץ / שותף קבוע בצוות המחלקה יכולה לתרום 

להגדרה של סטאטוס התפקודי, קוגניטיבי של הקשישים עוד במיון תוך כידי שיפור רצף 

ל גם במחלקות וגם המשך המידע בין הרופא במיון לקהילה, קביעת  המלצות להמשך טיפו

בקהילה, כמו לדוגמה בהגדרת הקשישים הסיעודיים היכולים להמשיך בטיפול דרך הוריד 

  במחלקות הסיעודיות בהן שוהים ולא באשפוז במחלקות בבית החולים הכללי .   

  

: נבדקו מספר תיקים של קשישים ונמצא שקיימת התייחסות במחלקות הפנימיות  שנבדקו

י, קוגניטיבי בקביעת תוכניות הטיפול, אבל הרופאים אינם מקפידים לרשום למצבם התפקוד

דרגת פצעי הלחץ באבחנות, במעקב שוטף  רפואי.  ממצא זה נרשם ברשומה הסיעודית ויש 

להקפיד לציין דרגת פצעי הלחץ גם באבחנות, להתייחס לזה במעקב הרפואי השוטף. אין 

טריה ובמחלקה פנימית ובה פועלים באופן פעילות מסודרת להשערת ידע בתחום הגריא

מסודר לשמירת רמה מקצועית גבוהה, יש להקפיד על עדכון ידע בתחום הגריאטריה/ 

  גרונטולוגיה בנוסף להיכרות הגדרות הסטאטוס של הקשישים של משרד הבריאות. 

 

: במספר תיקים שנבדקו ובשיחה עם צוות המחלקה מצאנו שקיימת במחלקה האורטופדית

יחסות למצבם התפקודי הקודם של הקשישים. צוות הרופאים ושל מקצועות בריאות התי

אחרים, מודעים לחשיבות הטיפול השיקומי בקשישים לאחר ניתוחים אורטופדיים. ההמלצות 
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לטיפול שיקומי של קשישים  מתבצעות בשיתוף הצוות הרב מקצועי וברוב המקרים גם של 

ת המומחה בגריאטריה גם בהתייחסות לנושאים כמו רופא מומחה בגריאטריה. יש להערב א

מניעת גורמי הסיכון שהובילו את הקשישים לצורך בניתוח, כמו נפילות ובהערכת מצבם 

  הקוגניטיבי של הקשישים.

  

  עבודה סוציאלית .19

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

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

תכנון שחרור ורצף טיפולי, מידע למיצוי זכויות,  פרויקטים מטיפול, פיתוח מקצועי. 

  .מיוחדים

הבקרה נערכה בעזרתה של העו"ס האחראית גב' רואיידה עבד ג'ובראן ועל ידי בדיקת 

  פנימית, רפואה דחופה ואונקולוגיה.רשומות, שיחה עם אנשי צוות וביקור במחלקות 

מדובר בשירות קטן ומקצועי שפועל על פי נהלי המשרד ופרוס באופן מאורגן במחלקות בית 

  החולים. תפקיד הניהול הנו חדש יחסית וניכרת עבודת צוות רב מקצועי טובה. 

, הטיפול ראויים לציון: "פרויקט המשאלות", פעילות הרווחה במחלקות סיעוד מורכב ומונשמים

בניצולי שואה, סדנאות האלימות במשפחה וניסוח הנוהל הפנימי בתחום הטיפול בניסיונות 

  אובדניים.  

  

  תזונה ודיאטה  .20

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

  . תיים, רישום ותיעוד, תפריטים ונהלים מחלק ייעודי,  שרות הדיאטה הקלינית

המחלקה לתזונה ודיאטה עובדת על פי הנוהלים ובאופן מקצועי ביותר, תוך שיתוף פעולה 

מלא עם שאר הצוותים המקצועיים בבית החולים, ומתן טיפול מקצועי ומסור לחולים ובני 

    משפחותיהם.

  : כ"א ומשאבי אנוש

עוץ וטיפול תזונתי משרות של דיאטניות כולל דיאטנית ראשית המספקות יי 1.5בבית החולים 

באופן סדיר ורציף למחלקות השונות, למעט מרפאות חוץ שבהן אין דיאטנית, למרות בקשתה 

  החוזרת ונישנית של הדיאטנית הראשית.

משרות לעומת  2/3חשוב לציין שבנושא כ"א חל שיפור ניכר לעומת הבקרה הקודמת, 

  דיאטנית אחראית.כולל .1.5

  מחלקת תזונה ודיאטה

  ל הנהלים הרלוונטיים.הוצגו  כ

קיימים דיווחים על השתלמויות עובדים, נערכים סיכומי ישיבות צוות, הוצג דוח שנתי להנהלת 

  ביה"ח, הוצג ניתוח תזונתי ממוחשב של התפריט הכללי והדיאטות המיוחדות.
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    הוצג סקר שביעות רצון מהמזון שנערך בשנה החולפת.

  ל הדיאטניות בפרויקט "עצמאות באכילה" .יש לציין לשבח את המעורבות והשותפות ש

  המצאות רשומות במערך מזון ובמחלקת תזונה ודיאטה

  קיים תפריט אישי לחולה בהתאם לצורך.

  במחלקות תלוי תפריט  שבועי מלא, במטבחון החלקה או בלוח מודעות המחלקתי.

  וגם עפ"י חוק זכויות החולה.  85/91על פי נוהל סל מזון 

  יט המוגש התאים לתפריט הרשום במחלקה.ביום הבקרה התפר

ניכרת מעורבות דיאטנית במחלקות בהדרכות מטופלים וצוות, בהדרכת משפחות ובביקורי 

  רופאים. 

 דיאטנית מבצעת תצפית חלקית בארוחה ,אך התצפית לא תמיד מתועדת.

  מטבח חלב ומזון ייעודי רפואי

  אין מטבח חלב.

  . ready to feedהמזון לתינוקות מגיע 

  ימים 10טיפול תזונתי לחולים השוהים מעל  

    גיליונות רפואיים במחלקות, הטיפול והתיעוד נעשה כנדרש. 6על פי בדיקה של 

  נעשה שימוש במשקל  מנוף במחלקה גריאטרית בלבד. 

    תהליך איתור החולים תקין. 

  מזון ותפריטים 

פריטים כתובים בשפה בהשוואה לבקרה הקודמת, יש חתימה של דיאטנית על התפריט.הת

בהשוואה  הערבית והקשו על הבדיקה, חוץ מתפריט המחלקה הגריאטרית שנכתב בעברית.

 . 85/91לבקרה קודמת, חל שיפור בארוחת הערב המכילה מנת חלבון וירקות לפי נוהל 

  תדירות מוצרי החלב והבשר  על פי הנוהל.

  פעילות לקידום הנקה בבית החולים 

בהדרכה ליישום מדיניות עידוד ההנקה. הנשים היולדות מיודעות על אנשי הצוות השתתפו 

ההנקה דרך שיחות אישיות ושיחות קבוצתיות, עלונים, כרזות, קו פתוח למחלקה, הדרכה 

  להנקה סביב השעון. עדיין אין אפשרות לביות מלא (יום ולילה) .

בתמ''ל לגבי הרכב , תדירות ישנו תיעוד מסודר בדף אומדן סעודי יומי  לגבי תינוקות שמוזנים 

  וכמות התוספת.

  לא נמצאו חומרי פרסום לתמ"ל / בקבוקים/תה תינוקות במחלקת ילודים. 

  שבהשוואה לבקרה הקודמת חל שיפור בנושאים הבאים: 

 משרות . 1.5לעומת  2/3עלייה במספר משרות דיאטנית 

 קיימת חתימת דיאטנית על גבי התפריטים.
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ור ניתוח תזונתי של כל סוגי התפריטים ותפריטים אישיים מיוחדים נרכשה תכנת "צמרת" עב
 .85/91לפי נוהל 

 כנדרש. קיים שימוש בשמן קנולה.

 ., כנדרשדיאטנית אחראית בבית חולים מועסקת 

 כביסה .21

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

 75%- דים לנוזלים ומתמלאים למעבר להכביסה המלוכלכת נאספת באוגרים, שלא עמי

מקיבולתם. הכביסה המלוכלכת מרוכזת בחדר כביסה נפרד, בו אין נקודת ניקוז. העברת 

הכביסה המלוכלכת למכבסה החיצונית מתבצעת בעגלות מובדלות לאלה המיועדות להובלת 

ת כי המכבסה החיצוני על קרה אינן מכוסות עם בד עמיד למים. אין ב, אך כביסה נקייה

כביסה מלוכלכת, עוברות ניקוי וחיטוי לפני שימושן להובלת כביסה ה רהעבוהעגלות, בהן ה

בניגוד לנוהל המגדיר את כל הכביסה בביה"ח כללי ככביסה מזוהמת, הכביסה של  נקייה.

  חולים המטופלים בבידוד מופרדת ומסומנת כ"כביסה מזוהמת".

  


  סילוק פסולת .22

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

 פסולת רגילה בחדרי ומתקני טיפול נאספת במיכלים עם פתיחה רגלית.

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

  בחוזרים והתקנות

וק הפסולת נבנה מ"קלוב", שלו ומעוברת ישר למרכז סילוק פסולת של ביה"ח. המרכז לסיל

  הצדדים פתוחים מספיק על מנת לאפשר יד להיכנס למיכלי הפסולת הזיהומית.

  פסולת ציטוטוקסית, הן חדה והן לא חדה, מרוכזת במחלקות במיכלים בעל צבע לא מתאים.

בבית מרקחת, תרופות שפגו תוקפן מאוחסנות במיכל לא מתאים, ללא השילוט הנכון וללא 

    מנעול.

אין אחסון ורישום נפרד של פסולת מסוכנת. פסולת ציטוטוקסית ותרופות שפגו תוקפן, 

  המהוות פסולת מסוכנת, מעוברות למחסן הפסולת הזיהומית, ומפונה במיכלי פסולת זיהומית. 

  

  בריאות הסביבה .23

נבדקו: מטבח מרכזי,  מערכות מים, תנאי תברואה במחלקות האשפוז (מדגם) ,טיפול 

 בכביסה

  מטבח

  המצב התברואי במטבח תקין.
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  מחסן המטבח

  אין מספיק שטח למחסן.

  כביסה

  הכביסה המלוכלכת והמזוהמת של בית החולים מטופלת כנדרש.

  מים כללי

נבדקו: מערכת המים הקרים, מערכת המים החמים,   טיפול במניעת זיהום על ידי חיידקי 

  ליגיונלה , התקנת אביזרי מז"ח. 

  מערכת המים הקרים

  מאגר מי רשת

  ישנה מערכת הכלרה אוטומטית ומבוקרת בכניסה למערכת בית החולים.

  מערכת המים החמים

  הותקנה מערכת מים חמים חדשה בבית החולים, המערכת נמצאה תקינה.

     ביצוע תוכנית הדיגום השיגרתית במערכת הספקת המים

  מבצעים בדיקות מים למניעת ליגינולה עפ"י התוכנית כנדרש.

  זרי מז"חאבי

  נערך סיור בכל המז"חים שמותקנים בבית החולים. המז"חים נמצאו תקינים.

  מערכת קרור ומיזוג אויר

  מערכת מיזוג אויר תקינה.

  

  רישוי  .24

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

  .לרישיון
  

  . ככלל פריסת המיטות תואמת את המפורט ברישיון

מיטות שאינה פעילה. במקומה ניתן אישור זמני  12למעט המחלקה לגריאטריה סיעודית עם 

להפעלת מיטות הנשמה ממושכת. הסבת המיטות ברישיון תתבצע לאחר אישור אגף 

  הגריאטריה וסיום בניית המבנה החדש המיועד למחלקה להנשמה ממושכת.

  

*** 
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  וכז עם לו"ז לביצועוחיותכם להלן ההנחיות לשיפור במרלנ

  

  מינהל רפואי .1

 לטיפול מידי

  טופל .יש לוודא רישום תוצאות בדיקות המעבדה שנשלחו ממיון  ברשומת החולה -

יש להתקדם עם  טופל.יש לוודא שכתב הרשומה בתעוד האנמנזה /הטיפולים קריא -

  יטופלמחשוב התיק הרפואי שיכלול גם הוראות רופא, טיפולים ומעקב.

 

 יםמינהל בית חול .2

  חודשים מיום הפצת דוח זה. 3לטיפול תוך  -

   יש אישור מצורף.יש להמציא אישור שירותי הכבאות והצלה שכד דרישותיהם מולאו -

 עובדי חיסון"על פי הנחיות   יש לשפר את הכיסוי החיסוני לעובדים ותיקים וחדשים -

 בטיפול28/2011  /מס ל"מנכ חוזר "הבריאות

 

 מינהל סיעוד  .3

 לטיפול מידי

 בטיפול עול לשיטה אחידה לרישום הטיפול התרופתי שתמנע ריבוי העתקות.לפ -

בכל מקום  חתימה על טיפול נרקוטי תלווה תמיד בחתימת שתי אחיות ייש לוודא כ -

  מבוצע.בהן החתימות נדרשות

הוראת רופא למתן תרופה נרקוטית  תקדים תמיד את  שעת מתן התרופה יש לוודא כי  -

  אה בגלל אילוץ רפואיזה מה שקיים היתה הור.

על שקית /בירטה בטיפול תרופתי תוך ורידי תוצמד  מדבקה עם שם יש לוודא כי  -

זה מה שקיים מלבד ביום הבקרה  החולה שם האחות המכינה  שם התרופה ומינונה.

 שהיה אותו מקרה 

  חודשים מיום פרסום דוח זה 3לטיפול תוך  -

  בוצע.ורכביש לוודא מסירת מכתב שחרור סיעודי לחולה  מ -

התרופות על עגלת החייאה יסופקו מבית המרקחת בערכה סגורה כיחידה יש לוודא  -

אחת החלפתה תבוצע לפי תאריך התפוגה הקרוב של אחת מהתרופות הכלולות 

ניהול מערך החייאה בבי"ח כלליים  בהתאם להנחיות חוזר משרד הבריאות  בה

 בטיפול 21/2006חוזר מינהל הרפואה 

  יום פרסום דוח זהתוך שנה מ טיפולל      -
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 בדיון  .יענה לצרכי הטיפול התרופתישימנע רישום ידני ו קדם את נושא המחשובל -

עם קופות החולים כאשר יש צורך בהמשך טיפול רפואי/סיעודי טיפולי   יש לוודא  רצף -

 93הדרכה לנטילת תרופות בעת שחרור מאשפוז חוזר מינהל הסיעוד  מס'  בקהילה.

 בביצוע 2012משנת  

  

 הרדמה .4

  לטיפול מיידי

להציב מיכלים לחיצים  עם חומר אנטיספטי לחיטוי ידיים מהיר על יד כל עמדה  -

 נעשה בהתאוששות.

 בטיפול.   IVACבמקום   PCAלרכוש ולהשמיש  -

 לטיפול במהלך  שנה מיום פרסום דוח זה  -

 משרה.., לפחות בחצי כדי לפנות שעות מנהל מחלקת הרדמה מומלץ להעסיק מזכירה -

 בבדיקה 

 בבדיקה כדי לפנות שעות עבודה של המרדימים נחוץ להעסיק עוזר מרדים. -

בגלל מחסור  בבדיקה מרפאת כאב ולו רק המספר מצומצם של שעות שבועיות הפעיל ל -

 ברופא מומחה בכאב

 בבדיקהזיםלמנות צוות יעודי לטיפול בכאב מאושפ -

  נעשהלמצוא חדר מנוחה למרדימים -

  
 

  ת בחדר ניתוחמערכות הנדסיו .5
 

 סביבת חדרי ניתוח

  לטיפול מידי

לא מתקנים מתזים מה שחסר מבחינת  םהיות ובחדרי.ציוד לכיבוי אשיש להשלים את ה -

 ציוד זה גלאי עשן ניתן לבצוע

לא ניתן לתכנן חיבור גנרטור חיצוני, לחיבור מערכת החשמל.ם לחיבור חירו יש להתקין  -

 ימים לפי דעתו של מהנדס בית החולים./לוח כזה מבחינת התנאים הפיזיים הקי

-  

  יש לוודא שמירה על תנאי לחץ אוויר חיובי  בחדרי הניתוח  -

 ,במתחם הפרדה ברורה בין אזור נקי ולא נקייש לוודא קיום  -

  מערכת מזוג אוויר מרכזית ייעודית לכל חדר,יש להתקין  -

יש לגבות את וח. על מערכות מיזוג האוויר, לחדרי הנית HEPAיש לדאוג להתקנת מסנני  -

 ל  כ.כגנרטורבמדחס מיזוג האוויר 
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 אפשרות לויסות הלחות בחדרי הניתוח יש להתקין  -

מהנדס לפי ,בחדרי הניתוח ובהתאוששות לוח התרעה מקומי לגזים רפואיים יש להתקין  -

בית חולים בשלב זה קשה לערוך שינויים ולהכניס עלויות כי כל זה אנו משקיעים בחדרי 

 ים שהתחלנו בהםהניתוח החדש

-  

 ,בהתאוששות ת חסר לוח התרעת משגוחים למערכת החשמליש להתקין  -

 יבוצע,בהתאוששות בצבעים המקובלים יש לצבוע את השקעים  -

בהתאוששות ולהתקין למקום יחידת מיזוג אוויר  מזגן מפוצליש להפסיק להשתמש ב -

 .נפרדת

 עיקור מקומי. \חדר שטיפהיש לייעד באתר חדרי הניתוח  -

 פקה סטרילית מרכזיתאס

 בעיית מיקוםחלוקה ברורה בין אזור נקי למלוכלך,יש לקיים  -

, מכונה C˚93-, מכונה לשטיפת כלים כירורגיים המגיע לUSמכונת  יש להשלים ציוד : -

 בהזמנהלשטיפת צינורות גמישים ',

 יבוצעגלאי גזים. יש להתקין EtOבחדר בו ממוקם המעקר  -

 מערכות גזים רפואיים

 יבוצעביום הבקרה) רק אחד מאובטח נגד רעידות אדמה ( צובר חמצן נוזלי  ח יש לאבט -

של נייטרוס הבנוייה משני ענפים יש תחנת אספקה  מערכת נייטרוס מרכזית,יש להתקין  -

והיא מספקת לחדרי הניתוח , המקום היחידי שבו צורכים ו אחד לעבודה והשני לגיבוי

 נייטרוס בבית החולים.

-  

 בבצוע צפי להפעלה תחילת מרץ כנדרש, oil freeי האוויר הרפואי  מדחסיש להפעיל  -

מערכת התרעה אינטגראלית המתריעה יש להתקין במערכת אוויר דחוס ומערכת הוואקום 

 החודש יבוצע.שעות. 24למקום מאויש 

-  

 גנרטורים בכלל בית החולים

 תוכנית חד קווית על קיר חדר גנראטור, יש לתלות   .ג

 ירום חיצוני לגנראטור חלופי בעת תקלה.חיבור חיש להתקין   .ד

תשובת מהנדס בית החולים כי קיימים שני גינירטורים שמגבים אחד את השני , לא ידוע 
  על תקלה שמחייבת חיבור חיצוני.

  
  חות החולה בחדר ניתוחבטי .6

  חודשים מיום הפצת דוח זה 6יפול תוך לט

התחלנו בשימוש לנוזלים.ניתוח עמידים לאש והשדה שבשימוש בכיסויים יש לרכוש  -

 כיסויים עמידים לאש ולנוזלים.
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-  

קובץ נהלים למניעת ( לנוזלים. עמידיםיהיו בגדי הצוות המשתתף בניתוח יש להקפיד ש -

 רכשנו כביסה חד פעמית.)2001  -24רפואה  מנהלחוזר  - זיהומים בחדר ניתוח

חיטוי \ע ניקוייש לבצבמתחם חדר ניתוח לטיפול מהיר במכשירים שנפסלה סטריליותם  -

 בטיפול. 94°Cהמגיעה ל מכשירים מכונה לשטיפת לאחר שימוש מכשירים 

-אולטרהבמכונה לאחר שימוש מכשירים עדינים חיטוי ב\יש לבצע ניקויבמתחם חדר ניתוח  -

 בטיפול.סונית

טיפול במכשירי ניתוח לאחר שימוש והמלוכלך בהפרדה בין האזור הנקי יש להקפיד על  -

 בעיית מיקום

פריט העובר עיקור באספקה סטרילית, יש לסמן תאריך ביצוע העיקור בנוסף \ערכה בכל -
 טופללתאריך התפוגה

 
 בטיחות החולה בחדר התאוששות .7

  חודשים מיום הפצת דוח זה 6לטיפול תוך 

  ל בסיסי בטיפול נמרץ בהתאוששות הנן בוגרות קורס ע האחראיות אחיות וודא שהיש ל -

 בתהליך הכנה)2007משנת  71ר (חוזר מנהל הסיעוד מספ     

  יבוצעי.תכניות עבודה שנתיתיש לקיים  -

(קליטת אחות ביחידת טיפול  חוזר  מחלקתיותסיכומי הערכות עובדים תקופתיות יש לקיים  -

 יבוצעי)7/1997מינהל הסיעוד 

  בוצע לי כל עמדה ידיים לחיטוי לחיצים מיכליםקין יש להת -

הבעייה חריף שייתן מענה גם למתאוששים במחלקות. לייעד צוות סיעודי לטיפול בכאב      -

  בנושאשאין לנו רופא מומחה 

 

 רשומות רפואיות .8
 

 חודשים 6לטיפול תוך 

בהחלט ממתינים יש לשדרג את כוח האדם המועסק בניהול הרשומות הרפואיות. -

 לקורס שאמור להפתח

 יבוצעייש לבנות עמדת נפרדת למנהל המחלקה ועמדת שקט לסמלית. -

 יבוצע ת אזור המתנה וקבלת ראוי לקהל הפונים הממתינים בחוץיש לבנו -

ודיווח למשרדנו   ICD9CMיש להקפיד על סימול אבחנות ופעולות לפי  -

 יבוצעכנדרש.

יש להקפיד ולמלא טופס הסכמה לאשפוז, ניתוחים והרדמה כנדרש בתקנות חוק,  -

  מבוצעכולל ציון הקשור האפוטרופוס.

 יבוצעיטיים לרישום סרטן במשרדנו כנדרש בחוק.יש לדווח על המקרים הרלוונ -
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יש להימנע משימוש בקיצורים ובטקסט מקוצר ברישום אבחנות ופעולות בכותרת  -

 טופלסיכום אשפוז.

  

 מעבדות  .9

  לטיפול מידי 
  התבצערונית נעולה.יש לוודא אחסון של כמיקאלים בא -

  
ישה בדם ולוודא יש לספק מכשיר נוסף לבדיקות גזים בדם ומכשיר נוסף לבדיקות קר -

שהמעבדה אחראית על המעקב של בקרת האיכות הפנימית וחיצונית של ביצוע 
  דיקהבבהבדיקות.

  
  בטיפוליש לבנות מערך של הרשאות פנימיות ואישורים למעבדה. -

  שלושה חודשיםלביצוע תוך 

  דיקהבביש למנות למעבדה נאמן או מנהל הבטחת איכות מוסמך.   -
  

 חודשים 6לטיפול תוך 

  דיקהבבביוהזרד.למכשירים עם התקן  החליף את מכשירי הצנטריפוגה יש ל -

  בבדיקהית הצפיפות.ייש להגדיל את שטחי המעבדה ע"מ להקטין את בע -

 מצא בביצוענ.יש להשלים את הכתיבה של כל נהלי העבודה של המעבדה -

 .שנה הקרובהלטיפול במהלך ה  -

באופן חיצוני כגון תהליך של לאפשר קידום של תהליך של מערך הבטחת האיכות המבוקר  -

  בבדיקההתעדה או הסמכה.

  נכתבה תוכנית .הדרכה לעובדים ולעקוב אחר ביצועל תמתועד תיש לקדם תוכנית שנתי -

  דיאליזה .10

מומלץ להשתמש בערכות מיוחדות להחלפת החבישה למניעת זיהומים, בדומה לערכה של  -

  בבדיקת עלויותלטיפול בצנתר דיאליזה. 923/16חב' פולק 

  התחלנוסדנה לצוות על דרכי התמודדות עם אלימות של מטופלים.ש לקיים י -

  חודשים 6חדר המים: לביצוע תוך 

  בטיפוליש להתקין את המז"ח בכניסת מי הרשת לחדר המים. -

  בטיפולנוסף בחדר המים.  ROיש להוסיף מכשיר  -

ולשעת  נייד לטיפול בחולה שאינו יכול להגיע למרפאת הדיאליזה  ROלרכוש מכשיר יש  -

  בבדיקת כל הצרכיםחרום. 

מחסן לציוד מתכלה, מחסן  :להפריד את חלל הציוד לאזורים ייעודיםיש לדאוג  -

  בוצע.ומחסן לציוד משקילתמיסות,

  
 רוקחות .11

  לטיפול מיידי     
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המרקחת  בסיסיות להחייאה להיות מאורגנות במגשים חתומים ע"י ביתהתרופות העל  -

הקצר ביותר  יך תפוגת התרופה בעלת תאריך התפוגהויוחלפו כיחידה אחת בהתאם לתאר

וזה לפי דרישות  או לאחר החייאה ושימוש באחת מהתרופות במועד המוקדם מבין השניים

  בבדיקה.21/2006לחוזר המינהל הרפואה מס'  6.2.1סעיף 

  - ב לתקנות הסמים המסוכנים, תש"ם19יוחתם פנקס הסמים המסוכנים כנדרש מסיף  -

 נעשהות).(להלן התקנ1979

 נעשה(ד) לתקנות.19כל תיקון בפנקס הסמים המסוכנים יתבצע בהתאם לדרישות סעיף  -

ניהול התרופות הנרקוטיות בחדר הניתוח יותאם לכל דרישות תקנות הסמים  -

 טופלהמסוכנים(בתי חולים) התש"ס.

  חודשים מיום הפצת דוח זה 6לטיפול תוך 

  בבדיקה.דם האפשרילהעסקת רוקח קליני בבית חולים בהק יש לדאוג -

 בבדיקה.יש לדאוג לתא שירותים בלעדי לשימוש צוות בית המרקחת  -

 
 בריאות הנפש. .12

  מרפאה

  לטיפול מיידי 

  בוצעיש לצייד  את המרפאה בערכה לעזרה ראשונה.  -

  נעשהאי לטיפול תרופתי.ויש לוודא רישום מתן הסבר לתופעות לו -

  

גלל התקציב פסיכיאטריביעוד יש להעסיק במרפאה אחות בוגרת קורס על בסיסי בס -

 הנושא דורש בדיקה

  יעשהחודשים. 6ביצוע הערכה תקופתית למטופלים כל א  יש לווד -

  נעשהיש לנסח ולכתוב ולקיים נוהל  הפעלת מרפאה מרפאה. -

  תוך שישה חודשים מיום הפצת חוזר זה -

הרחבת היקף פעילות המרפאה הן ע"י הרחבת משרת הפסיכיאטר יש לפעול למען  -

ה/המנהל משרות הצוות המקצועי האחר וזאת על מנת להרחיב היקף השירות המומח

  בבדיקהשניתן לאוכלוסייה.

  

  
 מניעת זיהומים .13

  הנחיות לשיפור

  לטיפול מידי

הקורס הראשון שיפתח על האח/ות למניעת זיהומים להשלים השתלמות מוכרת בתחום. -

 האחות תצטרף
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  חודשים מיום הפצת חוזר זה 3לטיפול תוך  -

חות האחראית על מניעת זיהומים לקיים הדרכות לצוותים המטפלים בנושא אמצעי על הא - 

 התהליך התחיל 1/3/2010מינהל הרפואה לפי ההנחיות המפורטות בחוזר תיים רגזהירות ש

המצורף לנוהל משרד  גיינת ידיים על פי הטופס המובנה ייש להתחיל לבצע ניטור ה -

התהליך  .או טופס זהה  24/09רפואה  מס'  חוזר מינהל הגיינת ידיים  יה הבריאות 

  להתחי

  בוצעיש להקפיד להוסיף פליירים להנחיות רחצת /חיטוי ידיים ליד כל עמדת רחצה .  -

יש לבנות הנחייה מסודרת להחדרת צנתר מרכזי לבצע הדרכות מסודרות .לוודא תיעוד  -

כמפורט  ה  .בטופס בקרה יומית על מעקב אחר הצנתר ,טופס תיעוד מעקב אחר בקטרמי

הנחיות למניעת אלח דם הקשור בצנתר מרכזי לחוזר " המצורף 1.2.3.4בנספחים מס' 

 בוצע 2011משנת  13בכלי דם" חוזר מינהל הרפואה מס' 

  תוך שנה מיום הפצת חוזר זה 

  קשה ליישום עם תנאי תת לחץ . לבידוד אווירייעודי חדר יש להתקין   -

  

  פיזיותרפיה .14
  

  לטיפול מיידי     

יש להדפיס את הנוהל החדש של שירות הפיזיותרפיה בבתי חולים ולוודא כי כל הצוות  -

  בוצעקרא וחתם על קריאתם.

 וצעביש להדפיס את הנוהל של מעורבות הפיזיותרפיה ביחידת אשפוז פגים. -

 הדבר קייםיש לפעול להסדרת שירות סדיר יומי במחלקות אשפוז הכלליות. -

תיעוד ברשומה הרפואית, הכולל את כל שדות החובה יש לבנות טופס ייעודי מובנה ל -

 בוצעוטופס שחרור מובנה למטופל למען קידום המשך הטיפול.

  חודשים מיום הפצת דוח זה 3לטיפול תוך 

  פיזיוטרפיסטית הצטרפה לקורס  כבריש לדאוג להכשרת איש צוות בתחום הטיפול בפגים.  -

 בוצע.לאחר לידה לנשים ת וייעודיכות הדרלקיים  -

יש לדאוג לחומר הדרכה למטופלים למען המשך תרגול בזמן האשפוז ולאחר  -

  בעשייההשחרור.

 

 בטחון ואבטחה .15

 לטיפול מידי

  בוצענכתב ע"ח חברת  השמירה.ש על בי"ח לאשר את הנהלים–תיק נהלי ביטחון  -

  בכתיבהלהכין פק"מ , להעביר עותק למשטרת נצרת. –פק"מ אבטחה  -
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ועד הבוקר  24:00ר את משמרת לילה החל משעה יש לתגב –פריסת מערך האבטחה  -

 בבדיקהבשומר נוסף.

יש לתגבר את רמת ההכשרה הכשרת  השומרים כבודקים ביטחונים חמושים ואמון רענון   -

 יבוצעחצי שנתי .

 בטיפולכדור. 15יש להקפיד על אבטחת נשק בשרוך תקני , מחסניות מלאות  -

מחכים וק למניעת העסקת עבריני מין,יש לוודא כי לכל המאבטחים אישור מ"י ע"פ הח -

 לאישורים מהמשטרה

  עשהיאין לקלוט מאבטח לעבודה טרם שהציג אישור זה על פי חוק. -

  לטיפול תוך חצי שנה מיום הפצת דוח זה

יש לפעול להתקנת מצלמות בשטחים חיצונים ובשטחים ציבוריים ,חיבור לעמדת  –טמ"ס  -

 בבדיקהשער ראשי ולמנהל אדמ'.

  יבוצעעמדות ביקורת בתוכנית הסיור באתרי תשתיות/ קריטיים. יש להוסיף  -

 יעשהיש לקבוע נתיב בידוק להולכי רגל ,לבצע תשאול ובידוק. -

  לטיפול תוך שנה מיום הפצת דוח זה

  בבדיקהיש למגן את בית החולים בגידור היקפי כולל תאורת גדר. –גידור היקפי   -

 .לא ברור מה הכוונההכניסהר לנתיב ממוקמת בנתיב היציאה, יש להעבי –עמדת רכב  -

יש לוודא כי אחת לשנה לפחות יבצע טכנאי מוסמך ביקורת תקינות  מיגון בית המרקחתב -

  למערכת ויספק אישור תקינות.

  יעשהיש להתקין סורגי חלונות על פי התקן  הנדרש. -

  
  
  
  
  
  
   

 גסטרו .16
  

 לטיפול מידי
- יקוי אינזמטי, או במכונת ניקוילאחר הניקיון המיידי, יש להבטיח שהסקופים יעברו נ -

 הוזמנה מכונה חדשה 2009-אנזימטי, או במכונה המבצעת ניקוי וחיטוי ביחד (המלצה מ

- V יש לבצע את הניקיון האנזימטי והחיטוי בחדר נפרד, מחולק לאזורים נקי/מלוכלך, עם

  עוד מספר חודשים עוברים למכון גסטרו חדשהחלפות אוויר בהתאם לנוהל.

  כןהסקופים המחוטאים בארון מאוורר המיועד למטרה זו.יש לאחסן  -

סוני, לפני העברתם -יש להבטיח כי אביזרים חודרי רקמות עוברים ניקוי אולטרה -

  בטיפוללעיקור.

  נעשהעל צוות המנקים להרכיב משקפי מגן ומסכה כירורגית בעת הניקוי והחיטוי. -
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  ריפוי בעיסוק .17

  
 תוך חצי שנה מיום הפצת דוח זהלטיפול 

 התחלנובבית החולים. כך שייתן מענה לכל מחלקותלהרחיב את שרות הריפוי בעיסוק  -

 יש לשלב את הרשומה הרפואית של ריפוי בעיסוק בתיק רפואי ממוחשב לכשיהיה. -

 נעשהיש לרכוש ציוד להפעלה פרטנית וקבוצתית. -

אין יש להרחיב את מגוון ערכות האבחון בהתאם להבנתו של מנהל שרות הריפוי בעיסוק. -

 בעיות

 בתוכניתיש לפתח פעילויות קבוצתיות במחלקות בית החולים.  -

יש לצייד את שרות הריפוי בעיסוק במחשב ככלי טיפולי לרשות המטופלים ולדאוג לחיבור  -

 לאינטרנט.

להבנות מערך טיפולים מתוכנן לכלל המטופלים ובמיוחד למי שמקבלים טיפול ממקצועות  -

 בטיפולבריאות נוספים.

 תבנה תוכנית מתאימההריפוי בעיסוק במערך החת"ש בבית החולים. לשתף את -

  נעשהיש לפתח נהלים פנימיים בהתאם לנוהלי השרות הארצי לריפוי בעיסוק. -

 
 גריאטריה .18

  
  לטיפול מיידי    

  בטיפוליש להקפיד לרשום דרגת פצעי הלחץ ברשימת האבחנות, במעקב רפואי שוטף.  -

בהתייחסות לנושאים כמו מניעת גורמי הסיכון  יש להערב את המומחה בגריאטריה גם -

שהובילו את הקשישים לצורך בניתוח, לדוגמה נפילות וגם בהערכת מצבם הקוגניטיבי של 

 עושים זאתהקשישים לאחר ניתוח.

יש  להפנות את הבקשות ליועץ הגריאטרי באופן מסודר, תוך כידי ציון  על ידי הרופא  -

  זאתעושים  המפנה של דרישותיו מהיועץ

 ל תוך חצי שנה מיום הפצת חוזר זהלטיפו     

יש לבנות תכנית הכשרה / עדכון ידע בתחום גריאטריה מיועד לרופאים העובדים  -

  בתוכניתבמחלקות לטיפול אקוטי ובמחלקה לרפואה דחופה של בית החולים. 

  מומלץ לבנות שרות יועץ גריאטרי של בית החולים, בנוסף למערך הגריאטרי הקיים. -

 גדיל את מספר הרופאים מומחים בגריאטריה העובדים בבית החולים . לה -

מומלץ להרחיב את פעילות המתבצעת במסגרת המרפאה הפסיכו גריאטרית ולשתף גם  -

 רופא מומחה בגריאטריה, צוות רב מקצועי. 

  
 

 עבודה סוציאלית .19
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 לטיפול מיידי מיום הפצת דו"ח זה:    

דה הסוציאלית בהיקף משרה מתאים על פי יש למנות מנהלת לשירות מתחום העבו -

במשרה מלאה שהיא אחראית ישנה עובדת סוציאלית.35/99חוזר מנהל רפואה 

 השירות

יש לדאוג שהשירות הסוציאלי יהיה כפוף למנהל הרפואי או לסגנו על פי חוזר מנהל  -

 אין סגן למנהל בית החולים ולכן זה באחריות מנהלת הסיעוד.35/99רפואה 

מונתה 1996מיידית עו"ס לוועדת אתיקה כנדרש בחוק זכויות החולה, יש למנות  -

  ,.עובדת סוציאלית אחראית 

 חודשים מיום הפצת דו"ח זה: 6לטיפול תוך 

יש לדאוג להדרכה שוטפת עבור צוות העו"ס כדי לייעל את עבודתן ולמקסם את  -

  תמיד יוצאות להשתלמויותהשירות הניתן לחולים.

  ם מיום הפצת דו"ח זה:חודשי 12לטיפול תוך 

יש להמשיך ולפתח כלי בקרה פנימי להערכת העבודה של צוות השירות  -

 נעשההסוציאלי.

יש לאפשר לעו"ס האחראית לבצע בקרות פנימיות על רשומות העו"ס הכפופות  -

 תמיד יכולה לעשות זאת כי חלק ממשרתה זה הבקרותלה.

ציאלי על פי קריטריונים מובנים יש לבנות כלי לאיסוף נתונים על פעילות השירות הסו -

 בהכנה(כגון סיבת ההתערבות, גורם מפנה, יעד לשחרור וכדומה). 

יש להעריך את נתוני הפעילות מדי שנה ולבנות תכנית עבודה שנתית בהתאם. יש  -

  בטיפוללהעריך את יישום התכנית ואת החסמים להוצאתה לפועל.

 נדרש מצוותת עבודה שנתיים. יש להעביר אל המנהל הרפואי דוח פעילות ותכני -

 העוסיות

יש להגדיר באופן ברור את תפקיד העו"ס בתחום בריאות הנפש ואת דרכי העבודה  -

     יוצא נוהל מפורט בנושאמול הפסיכיאטר. 

  
  

 תזונה .20
 בטיפול. במשקל מנוף נוסף עבור מחלקה פנימיתלרכוש  -

 ים חלקית פפי הצורךקיטיפול דיאטנית במרפאות חוץ למטופלים הרלוונטיים.לפתח   -

 3תכנת "צמרת" התקבלה בבית החולים בחודש יולי האחרון, ולכן יש צורך תוך  -

חודשים להגיש חישובי כל התפריטים וערכים תזונתיים שנדרשים בבקרה (צמחוני, 

 בטיפולרכה, ילדים, פחמימות, שומן, התפלגות ח' השומן, חלבון, ברזל, וסידן).
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ת לדיאטניות, חדר עבודה גדול ומרווח יותר, במצב יש צורך בסביבת עבודה הולמ -

בתוכנית הנוכחי הצפיפות גדולה ואין מקום לכיסאות ושולחן המתאימים לצרכים.

 עתידית

 בטיפוליש צורך במחשב נוסף, לעבודה מקצועית, ממוחשבת ויעילה. -

מומלץ לפתח תוכנה מקומית בין המחלקה לתזונה למערך מזון, כדי שתהיה התאמה  -

רכי המחלקה לבין אספקת המזון מהמטבח על מנת לייעל את הטיפול בחולה, בין צ

 בבדיקהמניעת טעויות, חיסכון בזמן ומניעת בזבוז.

לאפשר לדיאטנית האחראית, להשתלם בנושא ניהול, שיקנה לה כלים לפיתוח  -

 תמיד זה אפשרימיומנויות בניהול.

ון והחלטות בכל הקשור הדיאטנית האחראית חייבת לקחת חלק פעיל בוועדות לתכנ -

 תמיד זה אפשרילמזון רפואי ייעודי.

יש צורך במתן ארוחת לילה לכל המאושפזים בבית חולים ולא באופן חלקי רק  -

 בכל המחלקות תמיד יש אוכל רזרבבהלמחלקה אחת כפי שבוצע עד כה. 

  כביסה .21
  

 לטיפול מידי

  טופל לצייד את כל ביה"ח באוגרי כביסה חזקים שגם עמידים לנוזלים. -

  טופלמקיבולתן. 75% -אין למלא את האוגרים למעבר ל -

  טופליש לכסות את כל עגלות להובלת כביסה מלוכלכת עם כיסוי בד עמיד למים. -

יש לבצע בדיקות פתע במכבסה הפרטית ע"מ להבטיח שעגלות לשם הובלת כביסה  -

פני , ל29/08מלוכלכת עוברות ניקוי וחיטוי בהתאם לדרישות חוזר מינהל רפואה 

  יבוצעשימושן לשם הובלת כביסה נקייה.

יש להגדיר את כל הכביסה המלוכלכת של ביה"ח ככביסה מזוהמת, ז.א. להפסיק מ -
 בוצעלהפריד את כביסת חולים המטופלים בבידוד.

  
 סילוק פסולת .22

  
יש להבטיח כי הדפנות של המחסן לפסולת זיהומית סגורות כך שאין אפשרות להיכנס  -

  בטיפוללו יד.

  בטיפולחון מחדש את כל הטיפול של פסולת מסוכנת, דלהלן:יש לב -

יש לרכז תרופות שפגו תוקפן בארון או מיכל קשיח עם מנעול ושילוט: "פסולת  -

  טופלמסוכנת".
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יש להפסיק לרכז פסולת ציטוטוקסית בשקיות ומיכלים המיועדים לפסולת זיהומית  -

  טופלולעבור לשימוש במיכלים ושקיות ירוקים.

תקן או מחסן נפרד לפסולת מסוכנת, מצויד עם מנעול ושילוט יש לבנות מ -

  בטיפולבהתאם.

במחסן המבוקש הנ"ל, יש לרכז פסולת מסוכנת במיכלים נפרדים ולהעבירה לרמת  -

  חובב.

יש לקבל מהחברה המפנה את הפסולת המסוכנת, אישורים כי הפסולת נאספת,  -

  ישבהתאם לכל דין. מעוברת לטיפול ותטופל

  
 ביבהבריאות הס  .23

  חודשים מיום פרסום דוח זה 3לטיפול תוך  מטבחב

  בטיפולמכל שטח המטבח. 25%להקצות שטח למחסן בגודל של לפחות  -

  

לעדכונים והנחיות בנושאים מקצועיים ניתן לפנות לקישור בריאות הסביבה באתר משרד 

  קישור אינה חוקית.- יה להיפרשגיאה! ההפנהבריאות: 

  

 רישוי  .24
  א.מ.ל

                                                        ***  

  

  

מודים להנהלת  צפון  מחוזנצרת ו נציגי לשכת הבריאות וצוותי האגף לרפואה כללית  

  על שיתוף הפעולה. החולים האיטלקי בנצרת בית 

  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       

  

  תקיםהע

  , ראש מינהל הרפואה.פרופ' ארנון אפק 

  צפון מחוז    ת, רופאדר -מיכל כהן ד"ר 

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

                                          ***  
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  נצרת הקדושה המשפחה ליקויים תיקוןפיזיותרפיה  הנדון:
  

לבקשתה בית החולים המשפחה הקדושה בנצרת ואחרי שקיבלו את סיכום הבקרה מאוקטובר 
  .וליםחית ה, תואם ביקור חוזר מובנה עם מנהל שירות הפיזיותרפיה בב2012

  מטרת הביקור: הערכת תיקון הליקויים.
שיושמו  וכלל: שיחה עם מנהל שירות הפיזיותרפיה ותצפית בשינויים  27.1.13-הביקור התקיים ב

  בשירות. 
שירות הפיזיותרפיה בבי"ח הכללי בפעילות המנהל השירות הציג מחדש את התמונה הכוללת של 

  מאז הבקרה, ולפי הליקויים שהופיעו בטופס הבקרה. וצעוואת השינויים שב
בביקור נבדקו : ניהול השירות, מבנה ופריסת השירות, נהלים, רשומות, הכשרת המשך ופיתוח 

  מקצועי
 מודפס ואנשי הצוות 14/2011ל שירותי פיזיותריה בביתי החולים, חוזר מנהל נוה ,

 אישרו את קריאת הנוהל בחתימתם.
  הנוהל של מעורבות הפיזיותרפיה ביחידת אשפוז פגים מודפס ואנשי הצוות אישרו

 את קריאת הנוהל בחתימתם.
 ת החובה נבנה טופס ייעודי מובנה לתיעוד ברשומה הרפואית, הכולל את כל שדו

 וטופס שחרור מובנה למטופל למען קידום רצף טיפולי.
  נכתב נוהל פנימי להפניית חולים לטיפול פיזיותרפיה שהופץ לשימוש במחלקות

 השונות.
 .נפתח קלסר לתיעוד ישיבות צוות, בו נמצא תיעוד של הישיבות האחרונות 
 ו ; נצפתקיימת הדרכת הצוות הרב מקצועי בנושא ארגונומיה / מניעת נפילו

 מצגות.
  השתלמות "פיזיותרפיה בפגיה" ובסיום הקורס לפיזיותרפיסטית יוצאת בפברואר

 תיתן שירות בפגיה.
 .נמצא חומר הדרכה למטופלים למען המשך תרגול בזמן האשפוז ולאחר השחרור 
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