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  משרד הבריאות רואה חשיבות רבה בקידום האקרדיטציה ובעבודה על פי
.  אמות מידה בינלאומיות מתוקפות

 בתי החולים הכלליים בארץ  , 38/2012כיום על פי חוזר מנהל המשרד
.מחויבים להימצא בתהליך הסמכה כתנאי לחידוש רישיונם

מלווה ומסייע לכל בתי החולים  , משרד הבריאות מהווה גורם מקצועי
.  בקידום מטרה זו
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בתי חולים שעברו אקרדיטציה בישראל  
(2015נובמבר )

חוליםבתיכ"סהבעלות

,  (2013)פוריה, (2013)שיבא 5/11הבריאותמשרד

,(2014)איכילוב , (2014)ר"אסה

(2014)וולפסון 

,  קפלן, רבין, מאיר, כרמל, העמק10/13כללית

בית  , שניידר, יוספטל, סורוקה

לוינשטיין, רבקה

,  הצלב האדום, מוקסדאל , אסותא5/14ציבורי/ פרטיים 

אוגוסטה ויקטוריה, ון'סנט ג
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בתי חולים שטרם עברו אקרדיטציה בישראל

(2015נובמבר )

חוליםבתיסטטוס

, בני ציון, נהריה, צפת, הלל יפה, ברזיליעברו מבדק פערים ראשון  

,  לניאדו, שערי צדק, הישועהמעייני, ם"רמב

הדסה, האנגלי בנצרת

ממתינים למבדק פערים 

ראשון  

הרצליה  , הצרפתי, הקדושההמשפחה–נצרת 

אלישע, סנטרמדיקל
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פעילויות משרד הבריאות  

 כוללת נציגות של כל בתי החולים, ל"כתב מינוי מטעם מנכ–ועדת היגוי לאקרדיטציה

 בניית אתר נגיש לכל נציגי האקרדיטציה בבתי החולים בארץ–אתר אקרדיטציה באינטרנט

  עדכון הבקרות לרישוי

  התאמת נהלים וחוזרים

  סדנאות הדרכה והכשרה לטרייסרים

 גריאטריה אמבולנסים, פסיכיאטריה–הרחבת האקרדיטציה לדיסציפלינות נוספות  .

 התאמה של דרישות ה–JCI למשל וועדות היגוי לרשומות רפואיות–בפרויקטים חדשים במשרד  ,
...  'ם וכו"מחשוב מלרדי
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20162017201820192020

מבדק סופימבדק דמהמבדק יעוץ  שער מנשה

שמואל  
הרופא

מבדק סופימבדק דמהמבדק יעוץ

הרחבת הפיילוט  מעלה הכרמל
בהתאם להחלטת  

הנהלת משרד  
הבריאות  

מבדק סופי  מבדק דמה  ייעוץמבדק

מבדק סופימבדק דמה  מבדק ייעוץבאר יעקוב

סטטוס פסיכיאטריה וגריאטריה
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דילמות שהמשרד מתמודד איתן  

  חתימה על הוראה רפואית חדשה

 הרשאות רופאים

  הערכות רופאים

  אימות תעודות
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נציבות שירות המדינה  

:2014סיכום פעילות בשנת , אגף בכיר מערכת הבריאות
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  משרד הבריאות רואה חשיבות רבה בקידום האקרדיטציה ובעבודה על פי
.  אמות מידה בינלאומיות מתוקפות

 בתי החולים הכלליים בארץ  , 38/2012כיום על פי חוזר מנהל המשרד
.מחויבים להימצא בתהליך הסמכה כתנאי לחידוש רישיונם

מלווה ומסייע לכל בתי החולים  , משרד הבריאות מהווה גורם מקצועי
.  בקידום מטרה זו
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תודה על 
ההקשבה  


