
 ,  בטיחות הטיפול,אינטגרציה 

 .תקשורת מעברים בקהילה

   אחות אחראית בחטיבה פנימית- אורנה אביעד

 צוות אתר לטיפולי יום

 צוות חטיבה פנימית

דנה גילדין  ,מירה גרוס ,ר רוני אמר"ד -הנהלת מרכז רפואי לין
 מחוז חיפה וגליל מערבי





 מנהל המרכז
 רוני אמר' דר

 מנהלת הסיעוד
 מירה גרוס

 מנהלת

 אדמיניסטרטיבית
 דנה גילדין

 מרכז רפואי לין



 המרכז האמבולטורי הגדול ביותר 
 לרפואה יועצת

36         מכוני הדמיה וחדרי ניתוח,מעבדות ,  מכונים, יחידות , מחלקות. 

425     עובדים המהווים צוות רב תחומי המאפשר טיפול כוללני  
 .  על רצף טיפולי  ושומר                 

 ONE STOP-שרות וטיפול ב               

80%    ח כרמל ”מהרופאים משולבים עם בי. 

4000  ביקורים מדי יום. 

550      (.פעולות אנדוסקופיות למינהן)פעולות פולשניות אבחנתיות לחודש 

2,000   פעילויות אבחנתיות לא פולשניות לחודש(E.E.G,   ,E.M.G     

 (’ ארגומטריות אקו וכו                  

1600    עיניים ,גניקולוגיה , כירורגיה כללית : חדרי ניתוח 5-ניתוחים לחודש ב  ,
 כירורגיה פלסטית וכירורגיה דחופה,ג .א.א,אורטופדיה 

           

 

 

 כ פעולות"סה

 וניתוחים

50,000 

 

     

 כ"סה

 ביקורים

658,380 

 



 ההון 

 האנושי

 שרות וטיפול

 ONE STOP-ב

 רצף טיפולי
 טכנולוגיות

 מתקדמות

 מחקר רפואי

 זמינות טיפול

 משולב

 פעילות 

 אקדמית
 בחירה

 רב מקצועית

 מיטב 

 המומחים

 הגשמת 

  –החזון 

 יציאה 

 מבתי חולים

 

 מובילים למצוינות במרכז רפואי לין



  –תקשורת במעברים •

•Hand-off Communication”" : העברת המידע

איכות הטיפול ושמירת , הנדרש להבטחת בטיחות

 .הרצף הטיפולי

מחקרים מוכיחים שלתקשורת במעברים השפעה •

מניעה וצמצום  ,משמעותית על בטיחות הטיפול 

 .סיכונים

 9/2013חוזר מרוכז , שירותי בריאות כללית

 תקשורת מעברים  



 הידוק הקשר  , מענה למטופלים עם צרכים מיוחדים 

 .ח ומרפאות ראשוניות"ושמירה על רצף טיפולי עם ב

 

 "לין"מרכז רפואי 

 טיפולים -ניתוחים
 אמבולטוריים

 הפנייה לאשפוז

 הפנייה לאשפוז

 מרפאה ראשונית בית חולים כרמל

 תקשורת מעברים   –אינטגרציה 



 .מהמטופלים נזקקים לטיפול במסגרת אשפוז יום 30%•

 .עיקר הטיפול ניתן במסגרת אשפוז יום בבתי חולים•

 

 החטיבה הפנימית לפני פתיחת
 אתר טיפולים  

 .מטופלים בחודש 3500 -בכחטיבה פנימית מטפלת  •

 .טיפול ומעקב, ייעוץ, אבחון -נותנת שירות כוללני • 

 



 תמונת מצב קודמת

חדר טיפולים הומה במטופלים ומלווים הממתינים לאחות  
 :לטיפול

 ללא פרטיות •

 ללא תכנון מראש •

 ללא פרוטוקולים טיפוליים •

 



  החזון בהקמת האתר לטיפולי יום

 .העברת שירותים מבתי חולים לקהילה•

 .הפחתת רכש שירותים•

 .  הפחתת עלויות•

, מקום, איכות ובטיחות הטיפול מושפעת מניצול נכון של זמן•
 .מקצועיות וזמינות הצוות הסיעודי

 הוחל בהתארגנות להקמת האתר 2005 -ב

 
 



 החטיבה הפנימית

 ביקורים מחלקה

 9,253 המטולוגיה

 16,691 אנדוקרינולוגיה

  –פנימית מייעצת 
 נפרולוגיה ,ראומטולוגיה

21,650 

 9,618 אלרגיה

 2,881 כבד

 737 אי ספיקת לב  



 תמהיל מטופלים

 
מחלות , בעיות קרישה - המטולוגיה•

 אנמיה, המטואונקולוגיות

גידולים  , מחלות בלוטת תריס - אנדוקרינית•

יותרת , מחלות היפופיזה, ממאירים ושפירים
 אוסטיאופורוזיס, הכליה

,  מחלות מפרקים דלקתיות – ריאומטולוגיה•
, מחלות סיסטמיות דלקתיות, מחלות קולגן
 שחיקת סחוס

 



 המשך -תמהיל מטופלים 

 
יעוץ לרופאי משפחה  – פנימית מייעצת•

או המשך בירור לחולה המשתחרר /ו
 י רופאים מומחים"ח ע"מבי

 אי ספיקת כליות כרונית, ד"יל - נפרולוגיה•

 מחלות אימונולוגיות – אלרגיה•

 



 
 פתיחת אתר לטיפולי יום 2006 



 שיטת העבודה 

 (.לעומת פיזור)א סיעודי  “ריכוז כ   • 

 . הכשרת הצוות   •

 (ס"עו, מזכירה, סיעוד,רופא בית)הקמת צוות רב מקצועי    •

 בניית נהלי עבודה ופרוטוקולים רפואיים וטיפוליים •

 בניית יומן טיפולים מתוכנן ממוחשב  אינטגרטיבי   •

 .מרפאה ראשונית –" לין" –בניית רצף טיפולי בית חולים   •

 .C.M –ניהול הטיפול בשיטת    •

 "לין"מרכז רפואי 

 ניתוחים

 הפנייה לאשפוז אמבולטוריים

 הפנייה לאשפוז

 מרפאה ראשונית בית חולים כרמל



 התנהלות האתר

 רופא ראשוני

 רופא חטיבה פנימית

 :רופא האתר
 אישור הטיפול•
 קביעת מידת הדחיפות•
 הוראה לביצוע•
 השגחה על המטופל•

 :תפקיד אחות אחראית באתר
 היכרות אישית עם המטופל•
 סיווג ושיבוץ מטופלים, מיון•
 התאמה לאחות אישית•
 תיאום תורים •

95%  
 מהטיפולים

 מתוכננים 



 סוגי טיפולים באתר  

 

 ארדיה•

 ברזל•

 זומרה•

 סטרואידים•

 אקלסטה•

 רמיקייד•

•IVIG 

 מבטרה•

 אקטמרה•

 עירויים
 

 פעולות פולשניות
 בדיקת מח עצם

 ניקוז מיימת
FNA תחתUS 

 תבחינים

 הקזת דם

 הזרקות תוך פרקיות 
 



 תמונת מצב –אתר לטיפולי יום

 הפעלת אתר טיפולים העצימה את היתרונות שיש  

 רופאת בית , בהפעלת מערך משולב של רופאים מומחים

 .וצוות סיעודי ייעודי מיומן 

 :  דגם זה הביא ל

 .העלאת שביעות רצון לקוחות וצוות•

 .נצילות מושכלת של משאבים•

 .צמצום עלויות למערכת•

 העלאת איכות השירות והטיפול•

      



האם ניתן לבצע  

 ?בקהילה 

 



 מחויבות
 מקצועיות

 מודעות מובילות

 ?ומה הוא סוד ההצלחה



אתר לטיפולי יום בקהילה מהווה דגם לאינטגרציה בתקשורת •
 מעברים

 איכות ובטיחות הטיפול נמדדים ממקצועיות הצוות•
 .הזמן ו התאמת הצוות , נצילות של המקום•

 .חוסך עלויות למערכת        
 ".יקרים" נותן מענה למטופלים•
 .  מעלה שביעות רצון צוות ומטופלים•
 מדידה מתמדת מאפשרת קביעת מדדי הצלחה •

 .והעלאת סטנדרטים מקצועיים        

 !האתר במתכונתו הנוכחי הפך לדגם המוטמע ברחבי הכללית•
 

        

 סיכום




