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 תשע״ט חשוך ט״ז
25/10/2018 

1843025 סימוכין־:

לכבוד
גיאורג יורם וייס פרופ'

כרם עין הדסה האוניברסיטאי חולים בית מנהל/ת

רב, שלום

 בתאריך כרם עין הדסה האוניברסיטאי הולים בבית שנערכה הבקרה סיכום הנדון:
.11/04/2018ה-

רצ״ב
 מבקרה ירושלים מחוז הבריאות לשכת וצוות כללית, לרפואה האגף צוות בקרת דוה טיוטת .1

 מראש שהוכנו בקרה כלי פי על ממוחשבת בשיטה נערכה הבקרה החולים. בבית שנערכה אחרונה
 לממצאי בהתאם סופי ציון נקבע שנבדק מקצוע לכל הבריאות. משרד של המקוון באתר ופורסמו

כולל: זה דוח הביקורת.

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

המבדק. תחומי לפי הממצאים תקציר מנהלים, תקציר ב.
לביצוע. זמנים לוחות עם המבדק תחומי לפי לשיפור הנחיות ג.

 החולים בית הנהלת הנבדק. של מילולית להתייחסות לשיפור ההנהיות מרוכזות בה טבלה .2
 הדוח. שליחת מיום חודש תוך ההנחיה יישום סטטוס את הייעודיות בעמודות לפרט מתבקשת

 של המקוון באתר יפורסמו דיוקים, אי בו נפלו אם הערות כולל לדוח, התייחסותכם קבלת לאחר
 בהעדר בהן. הטיפול סטטוס את הכוללת לשיפור ההנחיות וטבלת הדוח הבריאות משרד

וכלשונו. ככתבו באתר יפורסם הדוח התייחסות,
 יוכל השונים, במקצועות הציונים נקבעו פיהן על הבקרה כלי ברשימות לעיין שיבקש חולים בית

בחומר. לעיין ולבקש הח״מ אל לפנות
 להמשך המלצה רפואיים ומכשירים מוסדות רישוי אגף ראש אל הועברה הדוח, שליחת עם יחד

הרישוי. זמן משך וקביעת רישיונו, תוקף הארכת המוסד, פעילות

בברכה

 RN MPH פרוינד רותי
בקרה מחלקת מנהלת

 טאוב ליברנט סיגל ד״ר
כללית רפואה אגף ראש
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מסכם. דוח - עניינים תוכן

הבקרה. בתחומי ציונים סבלת .1
החולים. בית נתוני .2

החולים. בית על כלליים נתונים
אחרונה. קלנדרית לשנה פעילות היקף

כ״א. מצבת
החולים. בית של הרישום תעודת

ממצאים - הבקרה תחומי .3
לשימור ממצאים 3.1
לשימור נבחרים היגדים 3.2
העיקריים הממצאים תקציר 3.3
סיכום 3.4

זמנים. לוחות לפי הבקרה בתחומי לשיפור הנחיות .4
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הבקרה בתהומי ציונים טבלת

מצויין  טוב
מאוד טוב  טעון

^יפור הל^ כו^ל המבדק תהום

96-100 91-95 86-90 71-85 51-70 0-50
92 ההולים בית מינהל .1

99 רפואה מינהל .2

99
 ובטיהות סיעוד .3

 ביהידת המטופל
האשפוז

99 הרדמה .4

90  הנדסיות מערכות .5
ותחתיות

98  בהדר ההולה בטיהות .6
ניתוה

100  בהדר ההולה בטיהות .7
התאומות

92 כללי מעבדות .8

94 מקצועיות מעבדות .9

94 זיהומים מניעת .10

100 ההייאה .11

80 הסביבה בריאות .12

90 גריאטריה .13

88 רוקהות .14

98 אלימות מניעת .15

87 רפואי ומידע רדומות .16

95  מהלקה ומזון- תזונה .17
לתזונה

72 הנהלה - ומזון תזונה .18

94 פיזיותרפיה .19

92 סוציאלית עבודה .20

98 תקשורת קלינאות .21

93 בעיסוק ריפוי .22

91 פסיכולוגיה .23

92 מבוגרים דיאליזה .24

93 אלקטיביים דיאליזה .25

99  מהלקת - ה^ן בריאות .26
א^פוז
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100  מרפאות - ה^ן בריאות .27
ולסתות פה חוץ

100  מרפאת - ה^ן בריאות .28
שיניים

100  טיפולי - השן בריאות .29
כללית בהרדמה שיניים

98 מחלקה - הנפש בריאות .30

91 סרטן רישום .31

100 ברפואה סטאז תנאי .32
רישוי .33

החולים בית על כלליים נתונים

כרם עין הדסה האוניברסיטאי חולים בית החולים: בית שם
1401 החולים: בית קוד

הדסה החולים: בית בעלות
12000 ת.ד. הדסה, קרית כתובת:

ירושלים מחוז:
ירושלים נפה:

החולים: בית מנהל/ת פרטי
21231 רפואי: רישיון מספר גיאורג יורם וייס פרופי הרפואי: המנהל שם
14523 מומחה: רישיון מסי הרדמה מומחיות:
17528 מומחה: רישיון מסי כללי נמרץ טיפול מומחיות:

הרפואי: המנהל סגן פרטי
30285 רפואי: רשיון מסי שלמון אשי דייר  המנהל סגן שם

הרפואי:
22358 מומחה: רישיון מסי אונקולוגיה מומחיות:
29292 מומחה: רשיון מסי רפואי מינהל מומחיות:

הסיעוד: מנהל/ת פרטי
בסיסי על קורס משנת בתפקיד הסיעוד מנהל/ת שם
כללי נמרץ טיפול 2009 שניידר עמליה גבי

האדמיניסטרטיבי: המנהל ^ם
אהוד שאולוף
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אחרונה קלנדרית לשנה פעילות היקף
ערכים פעילות

324,258 אשפוז: ימי מספר
106.8% ממוצע: תפוסה אחוז

4.6 כירורגית בחטיבה ממוצע אשפוז אורך

יום(: אשפוז כולל )לא
5.8 פנימית בחטיבה ממוצע אשפוז אורך

יום(: אשפוז כולל )לא
24,901 ניתוחים מספר

יום(: באשפוז ניתוחים כולל )סה״כ
89,793 במיון: ביקורים מספר

44% למיון: הפונים מתוך המתאשפזים אחוז
711,247 במרפאות: ביקורים מספר

8,224 לידות: מספר
15.7% הלידות: מכלל קיסריים ניתוחים אחוז

הסקטורים( מכל )מועסקים כ״א מצבת
משרות מספר עובדים מספר מקצוע

579 717 מומחים: רופאים
1647 1859 אחיות:

52 63 עזר: כוח
387 540 מומחים(: )שאינם רופאים

4815 5930 סה״כ:
1360 1694 ומשק: מינהל
790 1057 פרא-רפואיים:

החולים בית של הרישום תעודת
ערכים פעילות
1/7/18 רישום: תעודת תוקף
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718 אשפוז: מיטות מםפר
107 יום: אשפוז מיטות מםפר
26 ניתוח: חדרי מםפר
28 התעוררות: עמדות מםפר
59 דחופה: רפואה עמדות מםפר
10 לידה: חדרי מםפר
97 מרפאות: מםפר
21 מכונים: מםפר
16 מעבדות: מםפר

 שפיר,בנק מי הריון־,דיקור מבחנה,הפםקת הפרית
זרע

חוק: עפ״י הרשאות

61  מרפאות יחידות/ מכונים/ מחלקות/ מםפר
להתמחות: המוכרים

74 מיוחדות: מקצועיות יחידות מםפר

 MICRO PET C.T B.S קטנים לבע"ח מחקרי פוזיטרוני פליטת טומו'
PET.C.T פוזיטרוני פליטת טומוגרפיה

LITHOTRIPTERS ליטוטריפטר
S.R.M.F.S רבים במקטעים םטראוטקטית מערכת
G.CA יעודית מצלמה - גמה קרני פליטת של םריקה מערכת
G.CA גמה קרני פליטת של םריקה מערכת
robotic surgery SYST ניתוחים לביצוע רובוטית מערכת
R.F.U.N ראש וצינתור לצילום רנטגנית מערכת

ALFA SITE למחקר T.C םורק
M.R.I מגנטית בתהודה םורק

R.F.U.A דם כלי לצילום רנטגנית מערכת 2
R.F.U.C כליליים דם וכלי לב לצנתור רנטגנית מערכת 2
T.C SPECT C.T משולבת גמא מצלמת 2

C.T. - SIMULATOR 2 םימולטור - םורק
LINEAR ACCELERATORS 3 קווי מאיץ

.:C.T םורק 3

מיוחדים רפואיים מכשירים

Created with Generica by KCS 7



 ממצאים - הבקרה תחומי
 החולים בית מינהל1
I להימור ממצאים

המטופל. לבטיחות היחידה חריגים. באירועים טיפול . ההנהלה ועדות
העיקריים הממצאים תקציר

כללי מידע
 מקומיות. חלקך הדסה. כלל ברמת פועלות חלקו כראוי פועלות החולים בית הנהלת ועדות

 איכות וועדת טיפול בטיחות ועדת - ועדות תתי 2 פועלות הטיפול איכות ועדת במסגרת
הצופים. הר בהדסה ניתנים הוספיס שירותי החולים. בבית פליאטיבי שירות קיים ואקרדיטציה.

מדעת הסכמה -1 פרק
למטופל. עותק מסירת אוכפת ההנהלה שפות. בארבע מדעת הסכמה טפסי קיימים

הבריאות למשרד דיווחים - 2 פרק
 טכנית תקלה 1 בדיווח. חייבים ארועים 20 היוי 2017 ב- חריגים. ארועים של מוסדר דיווח קיים

 28 עד תינוקות של פטירות 27 היו . רפואה למנהל שדווחו מיוחד" "אירוע פטירות 19-ו בתשתיות
מת. לידות 73 ו- בריאות ללשכת חי לידת 8244 דווחו . הבריאות ללשכת שדווחו מלידתם ימים

החולה זכויות - 3 פרק
 נמצא החוק תקציר פרסום שעות. 24 תוך ניתך לתלונות טלפוני מענה נשמרות. החולים זכויות

 למניעת יחידה קיימת כי לצייך יש פליאטיבי. ייעוץ למתך צוות פועל בולטים. במקומות כרזות על
 למנהל ישירות ולא זהומיות למחלות למערך כפופה היחידה .בננסוך ד"ר של בראשותו זהומים

בחוזר. כנדרש החולים בית
בטיחות - 4 פרק

 הישוך למבנה הדסה. של ההבראה מהסכם חלק והינו נידוך מקצועית אחראיות ביטוח הסדר
אש. כיבוי אישור הוצג לא שרת ולמכוך העגול

הטיפול לבטיחות היחידה - 5 פרק
 פרופ' ישראלי אבי פרופ' רופאים 3 כולל הצוות המטופל לבטיחות ביחידה מקצועי רב צוות קיים

 מזכירות מועסקות מחשוב. ואיש לרפואה סטודנטים 2 אחיות, 2 , אסף קובי וד"ר ויסמך צרלס
 המטופל בטיחות בתחום לימוד תכניות בקידום עוסק הצוות ביחידה העבודה במסגרת כנדרש.

 למנהלים הדרכות הבריאות, משרד של בטיחות לומדת חריגים ארועים תחקור סדנאות, ידי על
 לקידום בטיחות נאמני מונו יעודיים. לצוותים והדרכות זהומים במניעת לומדות ראשיות, ואחיות
האשפוז. במחלקות הנושא

לדם החשופים ותיקים ועובדים חדשים בריאות עובדי חיסון - 6 פרק
 למרפאת מוזמנים עובדים מידע. ומערכות הדסה הנהלת בטיפול נמצא החיסונים תיעוד נושא כל

 40- ובוותיקים- 70-90% ביך נעי החדשים העובדים בקרב החיסונים שיעור להתחסך. כד פרסונל
ותיקים. בריאות עובדי חיסוני שיעורי לשפר יש .70%
נהלים אחזור יכולת - 7 פרק
ההנהלה. לחברי ומוכרים במחשבים זמינים הבריאות משרד נהלי
חדשים לעובדים פליליים רישומים בקרת - 8 פרק

 עובדים כישורי להתאמת מבדקים נערכים מיך. עברייני העסקת למניעת מבדקים נערכים
כנדרש. חוץ. שירותי דרך המועסקים

לניתוח תורים בקרת - 9 פרק
ימים. 122 - מעצם קיבוע הוצאת האורתופדיה, בתחום הוא ביותר ארוך ההמתנה זמך אליו הניתוח
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סיכום
. ממשיכה ההבראה תכנית וראויה. מצוינת בצורה עובדת החולים בית הנהלת
 מופיעים לו״ז ע"פ התייחסות הדורשים , תקינים כבלתי שסומנו להתייחסות היגדים
_____________________________________________המסמך. בסוף בסבלה
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רפואה מינהל
לשימור ממצאים

שעות 4 - במיון שהיה משך של נמוך ממוצע ממוחשבת. רפואית רשומה
העיקריים הממצאים תקציר

הקבלה תיעוד איכות - רפואית רשומה -1 פרק
מלאים. נמצאו הקבלה נתוני , מקרית בבחירה ממוחשבות רשומות שתי פי על

פולשניות לפעולות מדעת הסכמה - 2 פרק
כנדרש. וחתומים מלאים נמצאו ניתוחיות לפרוצדורות מדעת הסכמה טפסי
יומיות מעקב רשומות תיעוד איכות - 3 פרק

הנדרשים. השדות כל את כוללת ממוחשבות מערכת
תרופתי לטיפול הוראה כתיבת איכות - 4 פרק

המקובלים. הכללים פי על כתובות ממוחשבות, הינן לטיפול הוראות
שחרור רשומות איכות - 5 פרק

טיפול. להמשך והמלצות המחלה סיכום את מפרטת כנדרש, וחתומה תקינה השחרור רשומת
הרפואית הרשומה מיחשוב רמת - 6 פרק
 פי על נתונים שליפת מאפשרת המערכת האשפוז. מחלקות בכל גבוהה המחשוב רמת

ועוד. ייעוצים מעבדה, מבחני הדמיה, כולל לבחירה הניתנים קריטריונים
במיון חולה רשומת - 7 פרק
 כל את כולל התיק ידני. התערבות( טיפול, )מתן ובחלקו ממוחשב בחלקו במיון חולה אשפוז תיק

משוערות. אבחנות כולל הנדרש. המידע
 רופא לכל לא פסיכיאטרי, לתיעוד נגישות עבור בתיק. מופיע אובדנות ניסיון עם בחולים טיפול

אישור. קיים
ממיון חולה שחרור מכתב איכות - 8 פרק

רישיון. מסי כולל מומחה רופא ידי על חתום כנדרש. מודפס השחרור מכתב
במיון מעוכבים חולים - 9 פרק

שעות 4 - במיון שהיה משך ממוצע
מיון בחדר וכוננים תורנים -10 פרק

. כוננים רופאים רשימת במלרייד קיימת
בולט. במקום מצויה הרשימה

תורנות אחרי רופאים -11 פרק
 עד החולים מבית משתחחררים אינם תורנים רופאים בהם מקרים עבור הוועדה אישור נמצא לא

מחרת. ביום 10:00
סיכום

טובה. ברמה מנוהלת ממוחשבת, רובה הרפואית הרשומה

 מופיעים לו״ז ע"פ התייחסות הדורשים , תקינים כבלתי שסומנו להתייחסות היגדים
_____________________________________________המסמך. בסוף בטבלה
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האשפוז ביחידת המטופל ובטיחות סיעוד
לשימור ממצאים

עצמית. בקרה תוכניות האחות. פוטנציאל מיצוי ייחודיות. סיעוד תוכניות
העיקריים הממצאים תקציר

כללי מידע
 אלקוקן. גילה גבי וסגניתה שניידר עמליה גבי הסיעוד מנהלת בנוכחות נערכה הבקרה
 מוסמכות, אחיות ע״י מאויישים תקנים 1183 תקנים(. 1351) עזר וכוחות אחיות 1600 בביהייח

 שמועסקות מעשיות, אחיות 32 בביה"ח .MA או BA תואר עם מוסמכון אחיות 84% מתוכן
 נמנים לבצע. יכולות אותן הפעולות רשימת ע״פ פלסטיקה תינוקות, יולדות, עיניים, במחלקות:

עזר. כוחות 136 הסיעוד, תקני על
 ואחת הכאב, בתחום אחת הפליאטיבי, בתחום מומחיות 2 קליניות, מומחיות 4 מועסקות
בסיעוד. ומנהל במדיניות

כללי -1 פרק
 לתחומים דוגמאות ומחלקה. תחום וע״פ הסיעוד ההנהלת ברמת מפורטות עבודה תוכניות קיימות
 פרוייקטי מחקר. קליני, שירות, ניהול, הם: בבקרה, שנבדקו העבודה בתוכניות המפורטים קליניים
 הבקרה, נהלי יישום הכולל שירות, מובילי בקורס בקרה הסיעוד: הנהלת ע״י המובלים איכות
ועוד. רמות ע״פ האחות של תפקודי פוטנציאל מיצוי

הבריאות. משרד לחוזרי נוחה ממוחשבת וגישה ביה״ח נהלי של ממוחשבת מערכת קיימת
 יולדות למחלקת אחיד סיעודי צוות והילודים. המיילדות בתחום בביה״ח ייחודית פעילות קיימת

אם/תינוק. וקשר הנקה לידה, הריון, בין הטיפול בהמשכיות לציון ראוייה עבודה מבצע ותינוקות
מקצועי פיתוח - 2 פרק
 קיימת ארגוניים. וחוץ פנים ללמודים הסיעוד אנשי יציאת על וחודשי שנתי מפורט מעקב קיים

 הערכות שונים. בקורסים השנה לומדות אחיות 82 הלומדים. לרשימת מקומות ממספר גישה
 בשנתיים עברו מהאחיות 90% וממוחשבות. התקן ע״פ מבוצעות וותיקים חדשים עובדים

 כמו ותחומים, רמות ע״פ לאחות מסודרות עובד הערכות קיימות בהחיאה. ידע רענון האחרונות
וסטודנטים. לכ״ע גם

חריגים אירועים - 3 פרק
 שנות מתחילת קיימת המערכת אירוע. וכמעט חריג אירוע על דיווח של ממוחשבת מערכת קיימת

 נעשית התרופתי. הטיפול מתחום כולל קריטי, אירוע ואף חריגים אירועים מספר הוצגו .90 ה-
חריגים. באירועים טיפול בתחום מתקנות פעולות וביצוע לקחים הפקת בתחום רבה פעילות

אשפוז מחלקת ניהול - 4 פרק
 ובמחלקה הסיעוד בהנהלת המחלקות בתיקיות )נבדק צוות ישיבות של תקני תיעוד קיים

 נוכחות 87%-90% חודש, כל לאחרונה נעשו הישיבות באורולוגיה סוכרתית(. רגל אורולוגית+כף
 אחראיות העובד. בהערכת מהקריטריונים אחד מהווה הצוות בישיבות נוכחות הצוות. בישיבות
ילדים. נמרץ טיפול במחלקת נבדק רלוונטי, בסיסי על קורס בעלת אחות ע״י נעשית משמרת

האשפוז ביחידת המטופל -בטיחות 5 פרק
 מחלקת סוכרתית, רגל וכף אורולוגיה במחלקות נבדקה מכשולים, ללא תקינה החולה סביבת

ילדים. נמרץ ובטיפול תינוקות + א ילדים
קבלה רשומות - 6 פרק

 תיעוד נבדק שבועי. אומדן + בקבלה אומדנים קיימים ממוחשב. חולה תיק אורולוגית: במחלקה
 טיפול וביצוע תכנון קיים אך לחץ, פצע עם מטופלים נמצאו לא הנוהל. ע״פ מבוצע , בכאב טיפול

לחץ. פצע לפתח גבוה בסיכון למטופלים מניעתי
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המעקב רדומות - 7 פרק
 סיעודי מעקב קיים ממוחשב. מטופל תיק ילדים. נמרץ וטיפול אורולוגיה במחלקות נבדקה

התקן. ע״פ וחתימות
טיפולי רצף - 8 פרק

 חולים של תיקים נבדקו מטופל. לכל סיעודי שחרור מכתב ניתן רגל כף + אורולוגיה במחלקה
תקינים. המכתבים האחרון. בשבוע ששוחררו

מסוכנים סמים - 9 פרק
 ע״י ידני תיעוד לשפר יש : תקינות. ונמצאו אורולוגית במחלקה נרקוטיקה של ספירות נבדקו
האחות. של משפחה ושם שם רישיון מספר הוספת

התרופתי הטיפול ניהול -10 פרק
תקני. הרישום ממוחשב. חולה תיק קיים שנבדקו, במחלקות

 האחות כאשר ,12.00 בשעה לחלוקה שהוכנו תרופות עם מזרקים מספר נמצאו תרופות בחדר
בחדר. נמצאה לא התרופות את שהכינה

סיכום
 רצון שביעות נכרת ייחודיות. סיעוד תוכניות הוצגו הסיעוד, הנהלת של מצויינת פעילות נעשית
שנבדקו. במחלקות מטופלים ושל הצוות של גבוהה

 ילדים. נמרץ טיפול אי, תינוקות + יולדות סוכרתית, רגל אורולוגיה+כף במחלקות בקרה נעשתה
תקין. נמצא שנבדק כל

 מופיעים לו״ז ע"פ התייחסות הדורשים , תקינים כבלתי שסומנו להתייחסות היגדים
_____________________________________________המסמך. בסוף בטבלה
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הרדמה
להימור ממצאים

המרדימים. הכשרות דווידסון. במגדל הניתוח חדרי ותשיות מבנה

העיקריים הממצאים תקציר
כללי מידע
לנדרש. בהתאם תקינה, האדם כוח מצבת

ניתוח חדרי -1 פרק
למאושפזים. בכאב לטיפול ייעודי צוות מונה בדרישות. עומדת כאב מרפאת

כ״א - 2 פרק
 מתקדם החייאה קורס ביצוע אישור לכולם בהרדמה, מומחים בניתוח האחראים המרדימם כל

ACLS לנדרש. בהתאם
הפיזיים התנאים התאמת - 3 פרק
 ציוד להוצאת ייעודי פתח ללא אמריקנית בתפישה נבנו בדווידסון החדשים הניתוח חדרי

 שניתנות יעודיות עגלות אל נאספים שימוש לאחר ציוד מכשירים הניתוח. מחדר מלוכלך
 סטרילית לאספקה ייעודית מעלית אל ומשם המרכזי, במסדרון להובלה הרמטית לסגירה
תקין. הכל מרכזית.

הניתוח חדרי במתחם חיוני ציוד - 4 פרק
ואיכותי. מלא באופן מצוידים הניתוח חדרי
הרדמה ועמדות מכונות מאפיני - 5 פרק

המקובלים הסטנדרטים לפי הרדמה ועמדות מכונות
החולה בתיק ניתוחי פוסט / טרום תיעוד המצאות - 6 פרק

מלא. החולה בתיק ניתוחי פוסט / טרום תיעוד
הרדמה לפני הנתונים איסוף שלמות - 7 פרק

רצון. משביע הרדמה לפני הנתונים איסוף שלמות
ההרדמה במהלך הנתונים איסוף שלמות - 8 פרק

 חותמת העדר - שנמצא היחיד הליקוי מלבד לשבח, וראוי מלא ההרדמה במהלך הנתונים איסוף
ההרדמה. בגילוין בניתוח שהשתתף המרדים של רישיון ומספר

הניתוח בדוחות תיעוד שלמות - 9 פרק
המקובלים. הסטנדרטים לפי וחתומים כתובים הניתוח דוחות

ניתוחי טרום נתונים אימות - 10 פרק
מלא באופן מבוצע

הבריאות משרד חוזרי המצאות - 11 פרק
המרדימים לצוות ומוכרים זמינים הבריאות משרד חוזרי
ממוחשב ניתוחים בספר המידע שלמות - 12 פרק

הנדרש. פי על מלאים, ניתוחים בספר הנתונים
מרדימים -מצבת התאוששות חדר - 13 פרק

תקינה התאוששות בחדר מרדימים מצבת
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-תשתיות התאוששות חדר - 14 פרק
המעולה. הבידוד חדר את לשבח יש כנדרש. מצוידות עמדות 20 בדווידסון התאוששות אולם
-ציוד התאוששות חדר - 15 פרק
מלא. באופן מצויד התאוששות חדר
-רשומות התאוששות חדר - 16 פרק

הנדרש. לפי , מלאות הרשומות
סיכום
 מצוידים אמריקני בקונספט שנבנו חדשים חדרים דווידסון. בבניין ניתוח חדרי 13 הוצגו

 שיטות להערכה, ראויה הרדמה מחלקת ותקינות. חדשות התשתיות עם מתקדמות בטכנולוגיות
נבדקו. לא הישנים הניתוח חדרי גבוהה. וברמה איכותיות העבודה
 מופיעים לו״ז ע"פ התייחסות הדורשים , תקינים כבלתי שסומנו להתייחסות היגדים
_____________________________________________המסמך. בסוף בסבלה
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ותשתיות הנדסיות מערכות
להימור ממצאים

משותפות. עבודה מתוך כמתחייב שהוצגו והנהלים הבדיקה דוחות
העיקריים הממצאים תקציר

כללי מידע
 2 רביעית, בקומה לעיניים 3 בדווידסון. חדשים 13 העגול. בבניך ישנים ניתוח חדרי 8 מופעלים

. לקיסריים לידה בחדרי
כללי ניתוח חדרי - רשומות דוח - 1 פרק

 השלמות נדרשות הניתוח בחדרי גזים שקעי בכמות תקינות. נניתוח בחדרי חשמל תשתיות
הניתוח. חדרי במסי האוויר מיזוג במערכת רכיביים השלמת נדרשת נבחרים. בחדרים
תקינות. ההתאוששות, באולמות רפואיים וגזים חשמל אוויר, מיזוג מערכות

)אס״מ( מרכזית סטרילית אספקה - רשומות דוח - 2 פרק
כנדרש. מלאים. , מרכזית סטרילית אספקה תקינות ואישור דוחות

רפואיים גזים - רשומות דוח - 3 פרק
 לרעידות הקריאגניים המכלים מיגון אישור הוצג לא הרפואיים. הגזים תקינות אישוירי קיימים
אדמה.

חשמל מערכות - רשומות דוח - 4 פרק
 חשמל )מתקני החשמל תקנות - החשמל לחוק תאימות למידת ,3 סוג בודק מהנדס אישור קיים

 ב. אמבולטוריים ניתוח ניתוח/חדרי חדרי א. : E-01 ולדרישת 1994-התשנ"ה רפואיים(, באתרים
 במערכות תקופתיים טיפולים נערכים דיאליזה. מחי ד. נמרץ טיפול מחי ג. התאוששות חדרי

הנדרשת. בתדירות ups וטיפולי גנרטור טיפולי בוצעו לא כנדרש. החשמל,
אויר מיזוג - רשומות דוח - 5 פרק

 נפרדת יט״א מוגדרת ניתוח חדר לכל . האוויר מיזוג מערכות תקינות על המעידים אישורים הוצגו
כנדרש. היט"אות. בין אויר למעברי אפשרות ואין משלו
וחום קור מערכות - רשומות דוח - 6 פרק

 על אישורים הוצגו והסקה. קיטור דודי מערכות ותקינות טיפולים על המעידים אישורים הוצגו לא
 אארוגינוזה, פסאודומונס להימצאות הבדיקה תוצאות לרבות מים, לאיכות ביולוגיות בדיקות

הניתוח. בחדרי רחצה. שוקת בכל אחד מברז בלפחות
בטיחות - רשומות דוח - 7 פרק

 חדר צוות התנהגות נוהל קיים ואש. הרדמה, גזי ניטור בתחומי: וגיהות בטיחות צעדי ננקטים
 והידניות אוטומטיות האש גילוי מערכות התאמת מידת אישורי .הוצגו שריפה, של במקרה ניתוח

. בלבד חלקיים כיסוי(. אחוזי )לרבות הישראלי התקן לדרישות
ניתוח חדרי סביבת - תצפית דוח - 8 פרק

 .אמריקני בקונספט שנבנו מתועשים הניתוח חדרי . בטיחותית הניתות חדרי סביבת נצפתה
 שלטי ומותקנים ועשן אש גילוי מערכת אוטומטיים, מתזים וזמין, בולט אש לכיבוי ציוד מותקן
וכוי(. מילוט כיווני )יציאה, חירום
ניתוח חדרי - תצפית דוח - 9 פרק

 למערכת התראה ולוח הגזים לצנרת ניתוק ברזי הרדמה, גזי לפינוי מערכות שתי במלואן קיימות
 החולים בבית הגזים צנרת של הסימון בקיר/בום. שקע : בחדר קבוע ממקור המסופקים הגזים,

 למערכת משגוחים התרעת מערכת קיימת תקינה החשמל מערכת . G-01 נוהל מהנחיות שונה
 רק )נבדקו בחדרים. חיוביים אייור לחצי נשמרים תקינה. האוויר מיזוג מי כנדרש. הצפה, החשמל

בדווידסון(
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התאוששות אולם - תצפית דוח - 10 פרק
מאד. גבוהה ברמה )דווידסון( התאוששות חדר תשתיות

סטריליזציה - תצפית דוח - 11 פרק
 סטילית באספקה המערכות גם כמו הניתוח חדרי שבמתחם זו סטרילית אספקה מערכות
כנדרש. ולידציות עוברים המעקרים . תקינות נמצאו מרכזית,

רפואיים גזים מערכת - תצפית דוח - 12 פרק
 מכונות חדרי דלתות נצפו . תקינות נמצאו דחוס( ואוויר וואקום נייטרוס, )חמצן, הגזים מערכות
תקלה. של במקרה חירום טלפון על שילוט חסר להנחיות. בניגוד פתוחות
 רפואיים גזים צנרת של צבעים מפתח לתלות חשוב בצבעים, מסומנים הרפואיים הגזים צנורות

 בחדר בשימוש. כשאינם הרפואיים הגזים ברזי כל את לנעול חשוב . G-01 לנוהל בהתאמה
הברזים. במחלקי שילוט חסר צנרת. סכימות חסרה המכונות

חשמל - תצפית דוח - 13 פרק
 חשמל בחדר מעודכנות חשמל סכימות חסרה תקינים. גבוה מתח וחדר הראשי החשצל חדר

 למערכת שמחובר חיצוני לגנרטור חיבור חסר תקין. הגנרטורים של הויזואלי מצבם ראשית.
הצורך. די מאובטח אינו הגנרטורים העירונית.חדר החשמל

אוויר מיזוג מערכות - תצפית דוח - 14 פרק
 יטייא מוגדרת ניתוח חדר לכל תקינות. דוידסון בבניין הניתוח חדרי של האוויר מיזוג מערכות

כנדרש. גנרטורים מגובת האוויר מיזוג נפרדת.יחידתו
וחום קור מערכות - תצפית דוח - 15 פרק
. תקינים נצפו אוויר/משאבות מיזוג מדחסי הקיטור, דודי

סיכום
 ניתוח בחדר סטרילית אספקה רפואיים, גזים חשמל, אוויר, מיזוג החולים בית מערכות

. מאד טובה באיכות חדשות מערכות הן דוידסון בבנין האשפוז ובמחלקות
 שנצפו התשתיות הישנים! הניתוח חדרי נצפו ולא החדש בבניין רק היה הסיור הזמן קוצר מפאת

 ובדיקות עשן פינוי עשן, דלתות אש, לאזורי התייחסות לתת יש . בתחום שקיימות מהטובות הן
 באופן סגורות להיות שחייבות דלתות תקינות, שאינן אש דלתות נצפו הסיור במהלך אינטגרציה.

 קבוע בסיס על ותרגולים בדיקות הדרכות לקיים מומלץ ומאולץ. קבוע באופן פתוחות קבוע
 עם משתלבות אשר שיפוץ עבודות בעת לרבות העבודה תהליכי והטמעת בטיחות בנושאי

הכוללת. הבטיחות
 מופיעים לו״ז ע"פ התייחסות הדורשים , תקינים כבלתי שסומנו להתייחסות היגדים
_____________________________________________המסמך. בסוף בטבלה
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ניתוח בחדר החולק בטיחות
לשימור ממצאים

שלביו. שלושת על לניתוח הניתוח וחדר המטופל מוכנות ווידוא הליך
העיקריים הממצאים תקציר

כללי מידע
 חדרי באתר 8 דווידסון. בבניין המרכזי באתר חדשים 13 ניתוח. חדרי 26 כרם בעין פעילים

 חדרי באתר לקיסיריים ניתוח חדרי 2 .וקטנה( בינונית כירורגיה ברמת )נתוחים הישנים ניתוח
 הניתוח חדרי באתר רק בוצעה .הבקרה (4 )קומה בעיניים לפרוצדורות ניתוח חדרי 3 ועוד , לידה

בדוודיסון.
סיעודי כ״א - 1 פרק

כנדרש. ניתוח. חדר בסיעוד מוכרת השתלמות בוגרות הניחוח בחדרי המשמרת אחראיות כל
פולשנית לניתוח/פעולה ניתוח וחדר המטופל מוכנות וידוא - 2 פרק

 טופסי המצאות מבקרת הניתוח. חדרי של הנקי למתחם מחוץ ראשוני זיהוי עורכת קבלה אחות
כנדרש. דם. עירוי לקבלת לניתוח, להרדמה, הסכמה"

ניתוח חדר בתוך נתונים אימות הליך - 3 פרק
 מוכנות בווידוא שלישי שלב כנדרש. מבוצע הרדמה טרום המטופל מוכנות בווידוא שני שלב

 המנתח :בזיהוי המעורבים חתימות 3 נמצאו ההליך בתום כנדרש. מבוצע חתך' טרום המטופל
כנדרש. והאחות, המרדים

המטופל בהשכבת בטיחות - 4 פרק
 ריפוד עזרי לחץ, פצעי למניעת מזרונים כולל המטופל בטיחות על לשמירה ההליכים כל נערכים

כנדרש. ולנוזלים. לאש עמידים הצוות, ובגדי החולה כיסוי ועוד. בטיחות חגורות מסיליקון
בדיאתרמיה שימוש - 5 פרק

 טווח רישומי כולל הבריאות, משרד נהלי פי על נעשה פעמי( חד )עפרון בדיאתרמיה השימוש
המכשיר. תקינות ובקרת הזרם
הניתוח חדרי במתחם סטרילי בציוד טיפול -6 פרק

 חלופה להם ואין שנפלו במכשירים רק מתמקד ניתוח חדר במתחם הסטרילי בציוד הטיפול
 מכונה בחדר חסרה .כיווני חד מסלול מאפשר החדר מבנה כנדרש. מידי, לשימוש והנדרשים
 נמצא המכשירים לשטיפת הכיור מעלות. 93 של לטמפ' המגיעה אוטומטית כלים לשטיפת

סטרילי. בציוד התזות פגיעת המאפשר מצב למעקר מידי בסמוך
מעוקר ציוד שמירת -7 פרק

. אופטימליים בתנאים יעודי באתר נשמר המעוקר הציוד
ניתוח חדר מבנה תנאי - 8 פרק
 מסדרון .נצפה אמריקני בקונספט שנבנו מתועשים חדשים, המרכזי, באתר הניתוח חדרי 13 נצפו
 אלה אוטמטיות כניסות דרך .אוטומטיות. דלתות ע"י הניתוח חדרי 13 אל שנפתח אחד מרכזי
 להוצאת שימוש. לאחר מלוכלך ציוד להעברת גם משמש מסדרון אותו הנקי. והציוד הצוות נכנס
 לברזלים )אחת הרמטית לסגירה הניתנות ייעודיות עגלות קיימות הניתוח מחדרי מלוכלך ציוד

 שבו החדר פתח אל הסניטרים באחריות - אלה עגלות מובלות ניתוח בתום .לאשפה( ואחת
 ייעודית במעלית למתחם מחוץ אל מוצאות הן משם שימוש, לאחר בציוד למילוי הניתוח נסתיים

כנדרש. "מלוכלכת".
הניתוח במהלך הסיעודית הרשומה תיעוד - 9 פרק

13/2016 מסי הרפואה מינהל חוזר הנחיות פי על כנדרש, מבוצעת המכשירים ספירת
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-תרופות 10 פרק
 הדורשות לתרופות תקרר קיים בלבד. המקצועי לצוות נגיש תרופות ארוך הניתוח חדרי באתר קיים

 לסמים . הקור במידות חריגה על מוקדנים למוקד 24/7 המתריע □מפי מד בו מותקן , קירור
כנדרש. המרדימים. באחריות PIXIS ממוחשב תרופות בארו משתמשים המסוכנים

חריגים -אירועים 11 פרק
כנדרש. , מתקנות פעולות מבוצעות חריגים. אירועים על ותעוד דווח מתקיים

הבריאות משרד וחוזרי -נהלים 12 פרק
במחשבים. זמינים הדסה ונהלי הבריאות משרד נהלי כל

-החייאה 13 פרק
כנדרש. מהמטופלים, דקות 3 במרחק ותקינה מלאה החייאה עגלת נצפתה

מקצועי -פיתוח 14 פרק
ביצוען. אחר מעקב כולל הניתוח בחדרי איכות לשפור יעודייות שנתית עבודה תוכנית קיימות
 שלוקה ניתוח העובר בחולה לטיפול הנחיות פיתוח לדוגמא, איכות. לשיפור נושאים מספר הוצגו

עמיד. בחדייק
-בטיחות 15 פרק

כנדרש. והצוות, המנותחים בטיחות על לשמירה פעולות נערכות
החולה -זכויות 16 פרק

 )אחות הניתוח במהלך המדוברות. בשפות ומשפחתו לחולה נגישים החולה זכויות חוק עיקרי
המטופל. מצב על דיווח מתבצע )כירורג( ובסופו קשר(
רקמות ושימור -פתולוגיה 17 פרק
 תקין, מנדף נצפה לפורמלין. הכנסתן דגימות עם לעבודה ייעודי חדר הניתוח חדרי באתר נצפה
הרקמות. לשימור תקין מקרר למטפלים, מגן ציוד

סיכום
 בדווידון. המרכזי באתר והמתועשים החדשים הניתוח חדרי 13 ותשתיות האדם כוח נבדקו
 מבוצעים שם הישנים הניתוח בחדרי סיור נערך מצוינת. ברמה אמריקני בקוספט מפועל האתר

 בעל הסיעודי הצוות שיפוץ עברו הפעילם החדרים וקטנה, בינונית כירורגיה ברמת נתוחים
מתאימות. הכשרות
 מופיעים לו״ז ע"פ התייחסות הדורשים , תקינים כבלתי שסומנו להתייחסות היגדים
_____________________________________________המסמך. בסוף בטבלה
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התאוששות בחדר החולה בטיחות
לשימור ממצאים
 ניהול סמכויות המאציל ייחודי פרוייקט כאב, לאיזון טיפולי ופרוטוקול אנטיאמטי טיפול פרוטוקול

לאחיות. המרדימים מן תרופתי
העיקריים הממצאים תקציר

כללי מידע
בלבד בדווידסון להתאוששות מתייחסים סיעודי אדם כוח נתוני
אדם כוח המצאות - 1 פרק

נמרץ. בטיפול מוכרת השתלמות בוגרות בהתאוששות המשמרת אחראיות כל
המטופל סביבת - 2 פרק
 בידוד עמדת העמדות מבין נצפתה ותקין. מלא והמיכשור הציוד ההתאוששות עמדות 20 בכל
כנדרש. .שלילי לחץ והפעלת הרמטית לסגירה אפשרות מבואה עם , נפרד בחדר אחת
המטופל רשומת - 3 פרק

 ברשומה ממולא כנדרש. , מלא המעקב . הרדמה לאחר חולים שני אחר מעקב רשומות נבדקו
.)סדין( ידנית
תרופות ניהול - 4 פרק

 כאב, לאמדן כלים הוצגט . המקובלים הסטנדרטים פי ל ומתועדע מנוהל התרופתי הטיפול
 זרימה תרשימי הוצגו עירנות. רמת לאמדן לחץ, פצעי לבחילות.'לאמדן הסיכון רמת לאמדן

 המאציל ייחודי פרוייקט כאב, לאיזון טיפולי ופרוטוקול אנטיאמטי טיפול פרוטוקל להפעלת
לאחיות. המרדימים מן סמכויות

החייאה עגלת - 5 פרק
 אחת בקרה עובר ותקין, מלא שבתוכה הציוד התאוששות. אולם במרכז החייאה עגלת נצפתה
כנדרש. ליממה

חריגים אירועים -6 פרק
 על תיעוד קיים . צורך פי על תחקירים נערכים הסיעוד. להנהלת מדווחים חריגים אירועים
מתקנות פעולות

הבריאות משרד וחוזרי נהלים -7 פרק
במחשבים. וזמינים מוכרים בהתאוששות הצוותים לעבודת רלוונטיים נהלים

מקצועי פיתוח - 8 פרק
. להשתלמויות צוות יציאת על תעוד קיים

סיכום
 נשמרת החולה בטיחות מאד. גבוהה ברמה בדווידסון המרכזי באתר התאוששות חדר ניהול
 טיפול בסיעוד מוכרת השתלמות בוגרי 60% הסיעודי הצוות תמהיל לשבח ראויים מיטבי. באופן
 המכשירים בכל מצויידת אחת כל טיפול עמדות 20 הכוללות התאוששות אולם ותשתיות , נמרץ

 נצפו האוויר, הלחץ לויסות ואפשרות מבואה עם תקני בידוד חדר נצפה הטיפול. ואמצעי
מהיחידה. אינטגרלי כחלק מוגבר טיפול עמדות

 מופיעים לו״ז ע"פ התייחסות הדורשים , תקינים כבלתי שסומנו להתייחסות היגדים
_____________________________________________המסמך. בסוף בטבלה
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כללי מעבדות
לשימור ממצאים

 המעבדות ברוב התעדה תהליכי קידום המעבדות. וצוותי מנהלי של גבוה שרות איכות תודעת
למיקרוביולוגיה. במעבדה לאחרונה הנעשה כדוגמת
העיקריים הממצאים תקציר

וניהול ארגון -1 פרק
 אגף מנהל העדר בארגון. הרפואיות המעבדות כלל אגף מנהל/ת מונה/תה לא השנים לאורך
 הבטחת רגולציה, כולל המעבדות לכל המשותפים הנושאים בכל רוחבי באופן מטפל שמרכז

 נושאים לקדם המעבדות מערך ביכולת פוגע ההנהלה, מול נושאים קידום בטיחות, האיכות,
רוחביים.

עובדים - 2 פרק
גבולי. , בזמנים ועמידה הבדיקות כל של תקין לביצוע המשרות מספר

מעבדות - 3 פרק
 מעבדות של רישום וחידוש רישום על שאחראית הבריאות משרד של למעבדות המחלקה
 הרפואיות המעבדות כלל של ומלאה אחודה רשימה מהדסה קיבלה לא ,חולים. בבתי רפואיות

 נשמט רישומן שחידוש אבחנתי רפואי שרות שמקנות מחקר מעבדות וקיימות יתכן החולים. בבית
 פוריות, כדוגמת הדסה של המעבדות אגף תחת מאוגדות המעבדות כל לא כאמור מההליך.

ופתולוגיה. גנטיקה
בדיקות - 4 פרק

מתבצעות. האפשריות הבדיקות כל
ומחשוב תיעוד - 5 פרק
 ממנה מהמחלקה הבדיקה שליחת שעת מתועדת לא .גיבוי כולל הבדיקות של מלא תעוד קיים
נשלחה היא

וגהות בטיחות - 6 פרק
 בחלוקים שימוש עושים העובדים במעבדות ביולוגיים. מנדפים 2 חסרים למיקרוביולוגיה במעבדה
 מהבגדים חלק חושפים כך ידי על ולמעשה רכוסים תמיד לא אך ארוכים שרוולים עם ארוכים,
 )מכסה ביוהזרד אינן מהצנטריפוגות חלק ביולוגיות. דגימות עם למגע הגוף של הקדמי ובחלק
 כולל והסביבה המכשיר זיהום של סיכוי ישנו המכסה, ופתיחת תקלה של ובמקרה ופנימי( חיצוני
לעובדים. סיכון
רפואית פסולת - 7 פרק

הערות אין
דגימות שינוע - 8 פרק

 וכ״ו ניתוח חדרי מרפאות, מהמחלקות, ביולוגיות דגימות מעבירים )סניטרים( החולים בית עובדי
 ועם קשיח במיכל שימוש נעשה ולא מאחר בטיחותית בצורה נעשה לא הפנימי השינוע למעבדות.

 קבלת בעמדת נצפתה הבקרה במעמד . משולשת אריזה של העיקרון ולפי ביוהזרד סימון
 יש פתוחה. חצי פרטים, וללא סימון ללא ביולוגית דגימה למיקרוביולוגיה, במעבדה הדגימות

 לשינוע המתייחס הרפואי המרכז של שונים אתרים ובין החולים בית בתוך שינוע נוהל לקבוע
 ראו המעבדות. לפתח ועד הקצה מנקודות ייעודים רכבים ובאמצעות סניטרים באמצעות בטיחותי

 רפואית לאבחנה ודגימות זיהומיים חומרים לשינוע "בטיחות :21/2014 הרפואה מינהל חוזר
מעבדתית".

דם דגימות איסוף - 9 פרק
 על להקפיד יש וכן, במידה המעבדות. ברמת ורידי דם לקיחת מבצעים לא לנו, שידוע כמה עד

הרלוונטיים. הנהלים
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וניקיון סדר תחזוקה מתקנים מבנים, -10 פרק
 המעבדות את המאכלס מהמתחם וחלק למיקרוביולוגיה המעבדה נבדקו הבקרה, במעמד

 והניקיון הסדר התחזוקה המתקנים המבנים, והמסולוגיה. אימונולוגיה אנדוקרינולוגיה, לביוכימיה,

נוספות. מעבדות נבדקו לא תקינים. נמצאו
ותחזוקתו כיולו דיאגנוסטי, מכשור -11 פרק

 פרמקולוגיה, אימונולוגיה, אנדוקרינולוגיה, לביוכימיה, במעבדות האנליטי המכשור מערך
 של פס מקדמים חדש, ציוד לטובת החלפה הקרובה בתקופה עובר הוא תקין, נמצא המטולוגיה

בהמשך. החדש המערך את לבדוק צורך יהיה מתקדמת. אוטומטיזציה
וקרישה גזים בדיקות מכשירי -12 פרק

 בקרה תוכנות חסרה קרישה. תפקודי הבודקים ומכשירי בדם גזים מכשירי על מפקחות המעבדות
 הרפואית. המעבדה לכותלי מחוץ המתבצעות ובדיקות המכשירים כל לטובת למעבדות מרחוק

בתכנון. הגלוקומטרים מכשירי על הבקרה
יומית פנימית איכות בקרת -13 פרק

 שבועי בסיס על לא אך ומתוכנן רציף באופן פנימית בקרה מבצעים למיקרוביולוגיה במעבדה
 בשרות. לפגוע לא מנת על תיעדוף מקדמת המעבדה מנהלת שמומלץ. כפי הבדיקות לכל

 בתדירות )דיסקים( המתכלים והחומרים הפתוגניים כל עבור מבוצעת הפנימית הבקרה בפועל
 אדם כוח לגייס צורך יש בשבוע פעם של בתדירות בקרה לקדם מנת על בשבועיים. פעם של

ההכשרה. תקופת את בחשבון ולקחת ייעודי
חיצונית איכות בקרת -14 פרק

 ובמערך למיקרוביולוגיה במעבדה נבדק הנושא . כנדרש מבוצעת חיצונית איכות בקרת
המטולוגיה אימונולוגיה, פרמקולוגיה, אנדוקרינולוגיה, לביוכימיה, המעבדות

הבריאות משרד ונהלי תקנות -15 פרק
 נבדקה לא הנוכחית בבקרה המעבדה. לעובדי וזמינים מוכרים הרלוונטיים הבריאות משרד נהלי

 הבנק למנהלת מוכרים העבודה נוהלי היות ולאור זמו קוצר מפאת זאת הדם, בנק מעבדת
יישומם. את שאוכפת

איכות הבטחת -16 פרק
 המעבדה עברה לאחרונה בהן. המבוצעות לעבודה התואמת איכות מערכת מתפעלות המעבדות

 איזו לתקן אישור וקיבלה התעדה של תהליך עמית, שרון דייר של הניהול תחת למיקרוביולוגיה,
 פרמקולוגיה, אנדוקרינולוגיה, לביוכימיה, למעבדות המשרד. דרישות פי על 9001:2015

שנים. מספר כבר 15189 איזו תקן לפי הסמכה המטולוגיה אלרגיה, אימונולוגיה,
קלינית. לוירולוגיה למעבדה כנייל

 או התעדה עברו מהמעבדות וחלק יתכן ברור, לא סטטוס בארגון, הרפואיות המעבדות לשאר
שלא. או התהליך להשלמת שבדרך

רפואית. מעבדה בכל האיכות הבטחת נאמן או מנהל מינוי לוודא יש
בארגון. המעבדות כלל לגבי סטטוס למפות צורך יש

סיכום
 המעבדה התעדה. תהליכי עברו כולן לא תקינה. בצורה בפועלות המעבדות כלל

 האיכות, הבטחת מערך את וקידמה לאחרונה, חשובה דרך כברת עברה קלינית למיקרוביולוגיה
 בקרת כולל המטלות כל את לבצע מנת ועל סיקור( בדיקות עובדל הדרכת ציוד, הבטיחות,

 אלרגיה, אימונולוגיה, אנדוקרינולוגיה, לביוכימיה, במעבדות שבועי. בסיס על פנימית איכות
 באוטומטיזציה אנליטי מכשור הכנסת ע״י משמעותי שינוי מקדמים והמטולוגיה פרמקולוגיה

 את לבדוק צורך יהיה עומסים. עם התמודדות לייעל, אמור השינוי הקרובים. בחודשים מלאה
חודשים. מספר בעוד המערך
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מקצועיות מעבדות
להימור ממצאים

 סדורה, בצורה עבודה תהליכי ותיעוד עבודה נהלי כתיבת כולל רוחביים איכות הבטחת תהליכי
למיקרוביולוגיה במעבדה
העיקריים הממצאים תקציר

איסוף מוקד/תחנת -1 פרק
זה תחום נבדק לא

מיקרוביולוגיה - מקצועיות מעבדות - 2 פרק
 רוחביים איכות הבטחת תהליכי וקידמה מרשימה בצורה שיפרה המעבדה האחרונה וחצי בשנה
 מתקנות, ופעולות תקלות תיעוד סדורה, בצורה עבודה תהליכי ותיעוד עבודה נהלי כתיבת כולל
 עברה המעבדה המשרד, דרישות לפי .וכ״ו עובדים בין השוואה מבחני קיום הנהלה, סקרי קיום

 מערך מקדמת המעבדה בטיחות, מבחינת .9001:2015 איזו תקן לפי התעדה 2018 בפברואר
 מנדפים 2 חסרים הערה: וכ"ו עבודה נהלי חיסונים, אחר מעקב עובדים, הדרכות כולל מתאים

 מהר מעבדה דגימות שינוע מנדף. הדורשות הפעולות כל ביצוע לטובת במעבדה ביולוגים
 באריזה צידניות באמצעות ייעודים ברכבים נעשה לא כרם לעין נסגרה( שם )המעבדה הצופים

קשוחות. דפנות בעלת צידנית כולל משולשת

 ביוכימיה - מקצועיות מעבדות - 2 פרק
 בשיטות ביוכימיות בדיקות מבצעת המעבדה המקצועיות. המעבדות בפנקס המעבדה רישום קיים

 מתוכננת הבדיקות. כל של ובזמן תקין לביצוע מספק המשרות מספר מתאים. ומכשור מתוקפות
למעבדה. מחוץ בשימוש הנמצאים הגלוקומטרים מכשירי על ופיקוח בקרה
הדם בנק - 3 פרק

הערות אין נבדק, לא
סיכום

גבוה. שרות תודעת ועם גבוה מקצועית ברמה מתנהלות המעבדות
העומסים. מול המטלות כל ביצוע לטובת לתמיכה זקוקות זה עם יחד

 חלק המקובלי. הסטנדרטים פי על מתפקדות ומיקרוביולוגיה. ביוכמיה שנבדקו, המעבדות
 כמות של ביצוע המאפשר ואוטומטי מתקדם במכשור הנעזר אנליטי אופי בעל הינו מהמערך

 לא אנליטיות בשיטות הנעזרים , מהתחומים חלק או תחומיים יש זאת עם יחד דגימות. של גדולה
 פרזיטולוגיה, וירולוגיה, )מיקרוביולוגיה, מלאה אוטומציה לקדם זה בשלב ניתן לא וגם אוטומטיות

מיומן. אדם לכוח זקוקים ולכן גנטיקה( פתולוגיה, דם, בנק
 מבוצעת לא ביולוגים.. מנדפים 2 למיקרוביולוגיה במעבדה חסרים למיקרוביולוגיה: מעבדה
מתאים. אדם כוח להקנות כך ולצורך הבדיקות כל לגבי שבועית פנימית איכות בקרת

 מופיעים לו״ז ע"פ התייחסות הדורשים , תקינים כבלתי שסומנו להתייחסות היגדים
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זיהומים מניעת
לשימור ממצאים

 בבית ונרכשים עמידים זיהומים אחר ורציף תכוף מעקב המצע מקצועי צוות הינו היחידה צוות
 ופעילות הזיהומים מניעת נושא את העדיפויות סדרי בראש ולהציב להמשיך יש החולים.

המחלקה
העיקריים הממצאים תקציר

כללי מידע
 למחלות המחלקה בתוך נמצאת היחידה בננסון, שמואל דרי הינו זיהומים למניעת היחידה מנהל

 גם ותמיכה מענה נותנת המחלקה מוזס. אלון פרופ' הינו המחלקה מנהל ומיקרוביולוגיה. זיהומיות
הצופים. הר הדסה חולים לבית
זיהומים למניעת היחידה מבנה - 1 פרק
 בניסור רציף באופן עוסק היחידה צוות ומקצועי, גדול צוות הינו זיהומים למניעת היחידה צוות
החולים. בבית הזיהומית תחולואה רמת
הרפואה מינהל חוזר הנחיות יישום - 2 פרק

 ישנות לסיפול עגלות מלבד החדש. דווידסון בבניין הנמצאות האשפוז במחלקות נעשתה הבקרה
בדרישות ובקיאות ידע גילה הצוות בנוסף, בתקנים. עומדים בו והציוד החדש המבנה כי נראה
ידיים הגיינת הנחיות ישום - 3 פרק

 בבית , 24/09 רפואה מנהל חוזר דרישות פי על תקין נמצא ידיים היגיינת בנושא הנחיות יישום
 לתצפיות החולים בית גישת מחלקה. בכל זיהומים ומניעת ידיים להיגיינת נאמנים ישנם החולים

מתערבת. תצפית באמצעות הינה ידיים היגיינת על
מרכזי לצנתר הקשור דם אלח מניעת - 4 פרק

 ועל בתיקים גליונות על והתיעוד הרישום חלקי. באופן ממוחשבת שנבדקה נמרץ סיפול מחלקת
 חשוב תהליך הינו הסיעודי הסקסור מחשוב חלקי. באופן קיימות תיוג רשימות החולה. מיסת

סיכונים. ולצמצום בסוחה לעבודה
גוף לדם/נוזלי חשיפה אחרי בנגיפים הדבקה מניעת - 5 פרק
הבקרה במהלך נבדק לא זה נושא פרסונל. מרפאת באחריות נמצא זה נושא
הבריאות משרד נהלי והבנת המצאות - 6 פרק
 מקור כנהלי נשארו מהנהלים חלק בנהלים. לצפות העובדים כל יכולים שבו אתר החולים לבית

 נהלי כל את לתרגם החולים לבית הומלץ פנימיים. לנהלים תורגמו וחלק הבריאות משרד של
יותר. נגיש שיהיה כך הנהלים חיפוש תהליך את ולשפר פנימי לנוהל המשרד

בידוד כללי על שמירה - 7 פרק
 צוותי כי נראה .CPE מסוג עמידים. חיידקים התפרציויות עם תקופה לאורך מתמודד החולים בית
 במקום החולים קיבוץ לדוגמה להתמודדות 23/2014 רפואה מנהל חוזר פי על פועלים החולים בית

 אחר בחיפוש ממשיכים הם כי היחידה דיווחה בנוסף . בתכנים בקיאות גילו הצוותים .ייעודי
במחלקות. שיוסמעו ואחרים. סגול אולסרה חיסוי כמו נוספים פתרונות

ואביזרים ציוד חיטוי ניקוי - 8 פרק
 בקרה נעשתה לא הנדרשים. העבודה ובתהליכי בנוהל בקיאות הראה שנשאל הצוות תקין, נמצא

בילודים.
סיכום
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 עם מתמודד החולים בית ומיומן, מקצועי צוות הינו החולים בבית זיהומים למניעת היחידה צוות
 בראש יוצב שהנושא ההנהלה ידי על הוחלט לאחרונה האשפוז. במחלקות עמידים זיהומים אתגרי
 התמיכה את עימה הביאה זו החלטה כי נראה השנה. לאורך דגל כפרוייקט העדיפויות סדרי

 זיהומים למניעת היחידה כי נראה נדרשת. כך כל שהייתה זיהומים למניעת המחלקה בפעילות
 באור חדר ניקיון בדיקת מיוחדת. במנורה חדרים ניקוי כמו לנהלים מעבר פתרונות מחפשת

 ,כן כמו שיגרתיים. זיהורות אמצעי בנושא ויזומות רציפות להדרכות דגש לתת יש ועוד. מיוחד
 החולים. בית ברחבי אחרים ובמקומות נמרץ בטיפול הסיעודי הסקטור מחשוב את להאיץ מומלץ
לבצע. מתבקשים שהצוותים השנות הדרכות ביצוע אחר המעקב את לשפר יש בנוסף,

 מופיעים לו״ז ע"פ התייחסות הדורשים , תקינים כבלתי שסומנו להתייחסות היגדים
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_____החייאה
להימור ממצאים

 כולל ההחייאה בתחום הצוותים את מכשיר אשר מצויין־ מנגנון החייאה, ללימודי הספר בית
ביותר. מהמתקדמות סימולציות

העיקריים הממצאים תקציר
החייאה -1 פרק

כנדרש. בשנה, פעמים 2-4 מתכנסת הוועדה . החייאה ועדת החולים בבית פועלת
החייאה עגלת ציוד בקרת - 2 פרק

מהמאושפזים. הנכון במרחק ותקינות מתקות נמצאו החייאה. מספרעגלות כמדגם נבדקו
החייאה צוות והרכב הכשרות - 3 פרק
כנדרש. .ACLS השתלמות בוגרי צוות אנשי 3 מונה המוסדי ההחיאה צוות
השתלמויות - 4 פרק

כנדרש. הארחונות. בשנתיים BLS השתלמות עברו ואחיות רופאים החולים בית צוותי כל
הזנקה - 5 פרק

24/7 זמינות מידית. ההחיאה צוות הזנקת
סיכום
 דייר ההחייאה תחום מנהלי , מצויינת בצורה מנוהל כרם עין הדסה החולים בבית ההחייאה תחום
 על התחום את מנהלים , מצויינת עבודה ,עושים בצופן ברוך ודייר ארנוביץ ,גבי לוטן וייל דורית

 ההחייאה לצוות הקפצה בוצעה תוקף, פגי ללא תקין הציוד ביותר. מקצועית בצורה סעיפוי כל
ההכשרות. הליך על מסודרת ותוכנית מעקב ישנו למחלקה, המקובל בזמן הגיעו אשר

 מופיעים לו״ז ע"פ התייחסות הדורשים , תקינים כבלתי שסומנו להתייחסות היגדים
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הסביבה בריאות
להימור ממצאים

הביקורת. נערכה בהם המקומות בכל מאוד סובה נראתה הניקיון רמת
 קודמות. בביקורות וגם הנוכחית בביקורת גם מלא, באופן פעולה משתף החולים בית צוות
לתיקון. דרשות לביצוע היענות קיימת לרוב כללי, באופן רצון משביעה התחזוקה רמת

העיקריים הממצאים תקציר
סניטרית לצריכה מים ומערכות מים -1 פרק

 מים. אספקת של נוסף לחץ לאזור חיבור נדרש יחיד. מים אספקת מקור הדסה קרית למתחם
 5400 של מספק איגום סבעתית. המערכת פעילה. כלור שארית בקרת של רציף רישום נעשה
 נדרש הבניינים. לכלל חמים ולמים דוידסון בניין וחמים קרים למים עס-ב משלים חיסוי מ״ק.

קרים. למים הבניינים לכלל משלים לחיסוי תכנון להציג
 בבניינים המים אספקת מערכות של עדכנית כללית תכנית הגשת נדרשת המתוכנן, השיפוץ לאור
אלו.

 רגישה לאוכלוסייה במחלקות סמפרסורה ויסות התקנת נדרשת תברואה: ולא בסיחות הערת
ובפגים. בתינוקות סיפול בנקודות ובמיוחד קצה בנקודות

 וסמפרסורה. עכירות שאריתי, כלור במחלקות: כימיים פיזיקו לפרמסרים אימות בדיקות לבצע יש
 נדרשת המתוכנן, השיפוץ לאור הקמפוס. בלב והשבים העוברים בקרבת ממוקמים הקירור מגדלי

המגדלים. הפעלת המשך בדבר מחודשת חשיבה
שפכים סילוק מערכת - 2 פרק

תקינה השפכים סילוק .מערכת
פסולת ופינוי -איסוף 3 פרק

 לפינוי במרכז נקיות. אינן מהעגלות וחלק למתחם נגישות מונעת אינה הגדר פתוח, המתחם
 וללא המכסים עם סגירתם שנמנעה באופן מלאים היו והפחים העגלות ומסוכנת זיהומית פסולת
 לחץ ומתקני גלגלונים הסדרת נדרשת הרצפה. על נמצאו לשסיפה גמישים צינורות נעילה.

 ואינו היסב מנוקז אינו רגילה לפסולת המתחם משסח "אקדח"(. )מסוג הצינורות של בקציהם
אסום.

בכביסה טיפול - 4 פרק
הנקייה. הכביסה באחסון שיפור קיים במחלקות

 בוצע והפינוי סתום היה הכביסה פיר המלוכלכת: הכביסה בפינוי תקלה היתה הביקורת בעת
 הכביסה הצסברה פינוי בחדר מכך כתוצאה שירות. מעלית דרך לכך יעודיות עגלות בעזרת

 לעבדתה פיקוח לארגן החולים בית הנהלת על שעה. כחצי תוך סודרה התקלה המלוכלכת.
הפיר. דרך הכביסה פינוי של סדירה

במחלקות חלוקה ומטבחון מרכזי מטבח - 5 פרק
 ושינויים העבודה בשיסת שינויים במסבח, שינויים עם תכנית הבריאות משרד לאישור להגיש יש

למחלקות. מזון בהגש
החולים בבית כללית היגיינה על ושמירה זיהומים מניעת - 6 פרק
מאוד. סובה הייתה הביקורת בעת במחלקות והתחזוקה הניקיון רמת

כללי - 7 פרק
 לא שעדיין ודרישות ליקויים ישנם אך תוקנו, הקודמת בביקורת שנמצאו מהליקויים חלק אומנם
תוקנו.
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סיכום
 הבריאות משרד ידי על שאושרו לתכניות בהתאם הכל לא אך שינויים כעת עובר המטבח

רצון. משביע הכללי והתחזוקה התברואי המצב
קרים. למים משלים חיטוי התקנת מים, אספקת של נוסף לחץ לאזור וחיבור תכנון נדרשים
הבניינים. כל של וביוב מים מערכות של עדות תכניות נדרשות
לסביבה. ופתוח מספיק מוגן אינו זיהומית פסולת לאיסוף המרכז

 צוות ידי על המתקן בדיקת מומלצת זיהומית. בפסולת לטיפול מתקן הקמת מתכנן החולים בית
. מראש אישור לקבל ויש רכישתו, לפני הנדסי

 מופיעים לו״ז ע"פ התייחסות הדורשים , תקינים כבלתי שסומנו להתייחסות היגדים
_____________________________________________המסמך. בסוף בסבלה

Created with Generica by KCS 28



גריאטריה
לשימור ממצאים
 להמשיך יש החולים. בית במחלקות הצוות והדרכת ידע כמקור הגריאטרית היחידה של פעילותה
 מומחה רופא . מטרותיה כל של מלא יישום המאפשרת אדם כח תקינת עם בקיומה ולתמוך

 . האונקולוגית הגריאטריה נושא את החולים בית ברמת מרכז פליאטיבית וברפואה בגריאטריה
 עם פעולה בשיתוף גריאטריות, תסמונות מניעת / לטיפול פרוייקטים מספר מנחה הסיעודי צוות

רלוונטיים. בריאות ומקצועות עו״ס רופאים,
העיקריים הממצאים תקציר

אדם כוח -1 פרק
לשנה. יעוצים 2000
.65 גיל מעל לאנשים הם מהאשפוזים 40% שבו חולים לבית אדם כח מעט
בי״ח כלל ברמת הגריאטריה - 2 פרק

 בכל הולם שירות למתך הפועלת גריאטרית ביחידה גריאטרי ידע מצבור קיים החולים בית ברמת
חולים. בית של המחלקות

 היום המתבצעים לתהליכים בדומה פנימיות הלא למחלקות גם הידע העברת את לשפר יש
הפנימית בחטיבה

דחופה לרפואה מחלקה - 3 פרק
בעבר. שהיה כמו קבוע/יועץ גריאטר רופא איך במיון

בקבלה ברשומה האשפוז טרם שבועיים וקוגניטי התפקודי מצב תיעוד על להקפיד יש
שעות 8ל מעבר במיון השוהים לקשישים מובנה תהליך לבנות
הגריאטרית היחידה של אחות עם קשר וגם הכאב למדד התייחסות קיימת

ופליאטיבי( )גריאטרי יעוץ יחידות - 4 פרק
 וקביעת הדרכה יעוץ, בתחומי שעסקה רבות שנים גריאטרי יעוץ יחידת פועלת החולים בבית

 ומקצועות ואחיות הרופאים תקינת הורדת עקב פעילותה הצטמצמה האחרונה בשנה מדיניות.
ביחידה. הבריואת
 מומחה רופא ידי על האונקולוגיה בתחום פליאטיבי טיפול למתן מרוכזת פעילות מתנהלת

 הכרוניות מחלות ליתר הפליאטיבי היעוץ תחום את להרחיב רצוי פליאטיבית. ורפואה בגריאטריה
. כנדרש מקצועי רב צוות הבניית ובנוסף דמנציה כגון
/כירורגית אורטופדית במחלקה גריאטרים חולים - 6 פרק

גריאטרי. יעוץ לערב מומלץ לשיקום, להעברה בהחלטה במיוחד ,75 גיל מעל בחולים
סיכום

 ,גריאטרי ליעוץ יחידה החולים בבית פועלת .75 גיל מעל חולים 40% עם כללי חולים בית
 רופא תקן צומצם מיון בחדר והאחיות. האחים תקינת הורדת בגין פעילותה הצטמצמה לאחרונה
 עיכוב למניעת קשישים בחולים לטיפול החולים בית ברמת מובנית פעילות מתקיימת גריאטר.

 הבריאות, משרד הנחיות את מיישמת החולים בית הנהלת כרוני. אשפוז למסגרות העברתם
הקשישים. באוכלוסיית לטיפול רלוונטיים בנושאים הרפואה מנהל חוזרי הנחיות
 מופיעים לו״ז ע"פ התייחסות הדורשים , תקינים כבלתי שסומנו להתייחסות היגדים
_____________________________________________המסמר■ בסוף בטבלה
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_____רוקחות
להימור ממצאים

גבוה. בסיבוך תרופות בהכנות באיכות פגמים וחקירת תלונות הערכת
העיקריים הממצאים תקציר

כללי מידע
כנדרש. קליניים. רוקחים 3 מתוכם בפועל. רוקחים 24 מועסקים

המרקחת בית ניהול - 1 פרק
 איחסוך . 24/7 כוננות כיסוי קיים לדרישות. בהתאם מתבצעת המרקחת בית של התנהלות
 סטריליות. הכנות בנושא נוהל חסר סיכוך. בנות תרופות רשימת קיימת לנדרש. בהתאם התרופות
 לידי מביא הדבר . עזר כח מספיק ואיך מידי רב העבודה לחץ הסטיריליות שביחידות התרשמנו

 וחיטוי ניקוי וכך השיניונית מהאריזה התרופות בקבוקי הוצאת כגוך חיוניות פעולות על דילוג
הנקיים. לחדרים הכנסתם לפני המתכלים והחומרים התכשירים

תשתיות - 2 פרק
התשתיות. בתחום שיפור חל כי לומר ניתך
מסוכנים סמים - 3 פרק
חולים. בתי הסמים תקנות לכל בהתאם אינו הסמים ניהול
רקיחה -4 פרק

 שהך בכמויות המבוצעות הכנות ישנך המקובלים. לסטנדרטים בהתאם מתבצעת התרופות רקיחת
.29 תקנה לפי המנהל בהודעת למאושר מעבר הרבה
 הוספת מדידה, שקילה, )חישובים, הקריטים בשלבים אמת בזמך נוכח אינו שני שבודק נמצא

 איכות, לאבטחת איכות בקרת ביך הפרדה שאיך נמצא הרוקחית. ההכנה בעת להכנה( חומרים
אנשים. 2 נדרשים כך על

גבוה בסיכון הכנות - 5 פרק
 מנהלת של מכניסתה החל . ביותר העדכני הידע פי על ונרקחות מתוכננות הרוקחיות ההכנות

 נוהל חסר . חדשים מרקחת בית לעובדי פורמליות הסמכות מבוצעות לתפקיד הרוקחות אגף
 . TPN ה הכנת לאזור הנכנסים בקרת חסרה ציטוטוקסיקה(. ולא tpn )לא סטיריליות הכנות
 בוצעו לא הביקורת למועד עד בלבד. חלקי גבוה, בסיכוך ההכנות באתר הסביבתי הניטור

 החדשה המנהלת כניסת עם הרוקחיות. ההכנות בתחום חריגות של מתועדות תלונות הערכות
 שחרורי על האחראי הרוקח ריענוך. עברו המרקחת בית ונהלי חריגות הערכת נוהל נכתב

 במהלך התפקידים. ביך הפרדה נדרשת טיב, ביקורת על גם אחראי הרוקחיות ההכנות
 ההכנה ביחידות העבודה תהליכי ברמת והך התשתיות ברמת הך ליקויים נמצאו הביקורת

 . קלסיפיקציה התשתית, ברמת תחומים. במגווך הנקיים בחדרים ליקויים נצפו הסטיריליות.
בלבד. חלקי הסביבתי הניטור

 תכנית התשתית. ברמת ליקויים שאינם זה בדוח המפורטים הליקויים לתיקוך תכנית להגיש יש
זוץ ביקורת לסיום בסמוך הוגשה התשתיות לתיקוך

קליניים ניסויים - 6 פרק
בבני-אדם. רפואיים לניסויים נוהל ,14 נוהל לדרישות בהתאם תקיך ניהול
בדלפק לקהל תרופות ניפוק - 7 פרק

 בהתאם ולפעול הפרטיות שמירת על להקפיד יש כנדרש, מתבצעת בדלפק התרופות חלוקת
האריזה. וסריקת רוקחי לתשאול בנוגע 112 לנוהל
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אשפוז במחלקת התרופות ניהול בקרת - 8 פרק
 התרופות עגלות נצפו המקובלים. הסטנדרטים פי על מתבצע במחלקות התרופות ניהול

 תכשירים וישנם מאחר התרופות בחדר העגלות את לאחסן הנחייה ניתנה המחלקה. במסדרון
 מבוצעת שלא משום וכן המחלקה, במסדרון אורח עובר לכל נגישים וכך נעולים, שאינם בעגלה
המחלקה. במסדרון 126 נוהל לפי כנדרש טמפ' בקרת

ניתוח בחדר הנרקוטיות התרופות ניהול בקרת - 9 פרק
טעויות. למניעת בטיחות מערכת .PIXIS מערכת באמצעות הינו ניתוח בחדר הסמים ניהול

סיכום
 ליקויים נצפו זאת עם יחד מקובלים. סטנדרטים פי על פועל כרם עין בהדסה הרוקחות מערך

 ביחידות העבודה תהליכי ברמת והן התשתיות ברמת הן ארוכה, תקופה מזה מתמשכים
 נציין המרקחת. בבית המבוצעות ההכנות בבטיחות לפגוע עלולים אלו ליקויים הסטיריליות.

 תיקון עם ולהתמודד להשקיע ונכונות קשבת אוזן המרקחת בית של החדשה בהנהלה שמצאנו
 מתאימים ותקציבים ניהולית תמיכה להעמיד החולים בית מהנהלת מצפים אנו הרבים. הליקויים

שכזו. מורכבת משימה עם להתמודד
 תשתיות לשדרוג תכנית המחוזי הרוקח של לעיונו הוצגה הביקורת לתום בסמוך כי גם נציין

הסטריליים. החדרים
 המפורטים התשתית( לליקויי )מעבר הנוספים הליקויים לתיקון תכנית דיחוי ללא להגיש עליכם

זה. בדוח

 בחדרים עבודה בתהליכי לטפל יש זאת עם התשתיות. לתיקיון תכניות הוגשו הבקרה למחרת
סביבתי. ניטור בנושא ובעיקר הנקיים

 מופיעים לו״ז ע"פ התייחסות הדורשים , תקינים כבלתי שסומנו להתייחסות היגדים
_____________________________________________המסמך. בסוף בטבלה
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אלימות מניעת
לשימור ממצאים

ומניעה הסברה פעולות ביצוע
 העיקריים הממצאים תקציר

 שירותית תקשורת ולקידום אלימות למניעת רפואה צוותי הדרכת -1 פרק
ומלאה. סובה בצורה מבוצעות הצוותים הדרכות

ואבטחה בטחון היבטי - אלימות עם התמודדות -2 פרק
מנכייל להוראות בהתאם שמבוצע מוסדי נוהל קיים

סיכום
גבוהה ברמה אלימות למניעת פעילות ניכרת

 מופיעים לו״ז ע"פ התייחסות הדורשים , תקינים כבלתי שסומנו להתייחסות היגדים
_____________________________________________המסמך. בסוף בטבלה
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רפואי ומידע רדומות
להימור ממצאים

 הספיקה זו בתקופה שנה, חצי מזה בתפקיד הדסה של הרפואי והמידע הרישום מערך מנהלת
 כך בעיות. ופתרון התייעלות לתהליכי מענה מתן תוך קריטיים פעילות מוקדי ולאתר לזהות

 הניתנים גיליונות שלוש פי של מצב לכדי וסריקה מתקדמת בטכנולוגיה בשימוש בחרה למשל,
בהדסה. ניירת" "ללא של ורצוי אופטימלי מצב ולקידום ולעבודה לצפיה

העיקריים הממצאים תקציר
כללי מידע

היולדות. ובמספר המאושפזים במספר גידול חל הדסה הרפואי במרכז
רפואי ומידע לרישום מחלקה לניהול אדם כוח מצבת -1 פרק
 הינו רפואי ומידע ברישום העוסקים מספר כי נמצא והיולדות, המאושפזים במספר גידול לאור

בחסר.

ששוחררו חולים תיקי קליטת - 2 פרק
 בזמן מגיעים התיקים רוב רפואי, ומידע רשומות למחלקת משוחררים רשימות דו״ח מופק

 מאושפזים תיקי להעברת הנחיות הכולל במחלקות מוטמע פנימי נוהל חסר רשומות. למחלקת
רפואי. ומידע רישום למחלקת

חריגים באירועים פטירות נפטרים/ בתיקי טיפול - 3 פרק
כנדרש. מתקיים חריגים באירועים ופטירות נפטרים בתיקי הטיפול

נבחרים מסמכים תוכן, תכולה, ; הרפואית הרשומה ניהול - 4 פרק
 ( נבחרים מסמכים )תוכן, הרפואית הרשומה תכולת אקראית. שנבדקו תיקים מספר פי על

ומלאה. תקינה נמצאה
רבות. השלכות זו לעובדה בכיר. רופא ידי על חתומים אינם המחלה מסיכומי 20% כ- כי נמצא
.2014 דצמבר קודמת, בבקרה גם הועלה זה נושא שנה. 100 ל- נשמר מחלה סיכום כי לציין

הניתוח. למועד ובסמוך בזמן, נכתבים לא הניתוח מדוחות 3% כ- כי נמצא בבקרה

רפואי מידע סימול - 5 פרק
 אלא בזמן, מקודדים לא האשפוז מתיקי 30% כי נמצא כנדרש. מבוצע הרפואי המיעד סימול
 הטיפול, ברצף עיכוב יוצר הדבר המטופל. שחרור מיום חודשים 3 ל- מעל של בעיכוב

 והיולדות המאושפזים מספר עליית לאור ומחקר,בעיקר סטטיסטיקה בנתוני ועיכוב בהתחשבנות,
הרפואי. במרכז

הרפואי הארכיון ניהול - הרפואיות הרשומות של ואחזקה שמירה - 6 פרק
לנדרש. בהתאם הינה הרפואיות הרשומות ואחזקת שמירת

פיזיים תנאים - העבודה סביבת - 7 פרק
לנדרש. בהתאם הינה העבודה סביבת

הבריאות למשרד רפואי מידע סימול דיווח - 8 פרק
כנדרש. מתבצעים הסימול דיווחי

סיכום
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 הרישום תחום מטפלים. ובין ומטופל מטפל בין המקצועי המפגש תיעוד היא רפואית רשומה
 היסטוריה, יוצר מטפלים- של רפואי "תיעוד לפיו: סלוגן מקדם הבריאות במשרד רפואי והמידע
 שמספר נמצא ותקינה. מלאה הרפואי התיק תכולת היסטריה". מונעת רפואיות- רשומות בקרת

 אינם האשפוז מתיקי 1/3 לפיו עיכוב קיים כי נמצא בחסר. הינו רפואי ומידע ברישום העוסקים
 הניתוח מדוחות 3% וכ- בכיר רופא ידי על חתומים אינם המחלה מסיכומי 1/5-כ בזמן; מקודדים

בזמן. נכתבים לא
 מופיעים לו״ז ע"פ התייחסות הדורשים , תקינים כבלתי שסומנו להתייחסות היגדים
_____________________________________________המסמך. בסוף בסבלה
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לתזונה מחלקה ומזון- תזונה
לשימור ממצאים

 והשפית המטבח למנהל לתזונה המחלקה מנהלת בין הדוק פעולה שיתוף
נהלים לפי עבודה
לתזונה המחלקה ע״י והפורמולות החלב מטבחי ניהול

העיקריים הממצאים תקציר
מזון סל -1 פרק

 אישי בחירה תפריט או מחזורי באופן בחודש המתחלפים שבועיים תפריטים שני לפחות מוגשים
 של והשפית המטבח מנהל עם מלא פעולה בשיתוף עובדת הראשית הדיאטנית כנדרש. מגוון.

החולים. בית
ייעודי מזון - 2 פרק

 מבוקר תהליך קיים כנדרש. יעודי, ומזון תמ״ל הכנת של התחום כל את מנהלת לתזונה המחלקה
 וזיהוי רישום תהליך כולל התזונתיות, להנחיות בהתאם פורמולות, במטבח ייעודי מזון הכנת של
הייעודי המזון תרכובות כל של

לתזונה המחלקה עבודת - ייעודיים תזונה שירותי - 3 פרק
 חולים איתור בתחומי פועלים הדיאטה שרותי רבה. במקצועיות מנוהלת לתזונה המחלקה
איתור. מערכת קיימת תזונתי- לייעוץ הנדרשים

הרפואית ברשומה תיעוד - 4 פרק
 לגורמים ממוחשבת התראה כולל אחוד בתיק לצפייה ניתנים התזונתי והטיפול הייעוץ רישומי

תקינה. הרשומה הרלוונטיים.
שוטף. באופן מחלקתיות צוות בישיבות משתתפות לא י הדיאטניות

במחלקות שבועי תפריט - 5 פרק
 למפורט תואם הבקרה ביום השהוגוש המזון .ומגון תקין האשפוז, במחלקות השבועי התפריט
מראש. ב לפרסום עדכני שבועי תפריט מקבלות לא האשפוז מחלקות בתפריט.

ורידית תוך הזנה או אנטרלית להזנה טיפול הוראות - 6 פרק
אנטרלית. ופרה אנטרלית בהזנה ורישום בטיפול לנהלים בהתאם עבודה
סיכום
 עשייה עם ומובילים מגובשים דיאטניות וצוות לתזונה מחלקה מנהלת קיימת החולים בבית

 מקצועי ניהול תזונתי. לייעוץ הנדרשים חולים איתור בתחומי פועלים הדיאטה שרותי מרובה.
לתזונה. המחלקה מנהלת ע״י היטב ומאורגן
 מופיעים לו״ז ע"פ התייחסות הדורשים , תקינים כבלתי שסומנו להתייחסות היגדים
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הנהלה - ומזון תזונה
לשימור ממצאים

חלב. מטבח פעילות
הבריאות. ומקצועות הסיעוד מערך וסמנכ״ל לתזונה המחלקה מנהלת בין הפעולה שיתוף

העיקריים הממצאים תקציר
תקינה -1 פרק

 אין לתזונה המחלקה למנהלת כנדרש. בפגיה, הדיאטניות תקינת בחסר. הדיאטניות תקינת
 המחלקה של השוטף לניהול מאוד יסייע החולים בתי בשאר שקיים כפי סגנית מינוי סגנית.
לתזונה

מיחשוב - 2 פרק
 השחרור במכתב הדיאטנית הנחיות של אוטומטית הטמעה חסרה . ממוחשבת התזונה רשומת
הרפואי

מזון סל - 3 פרק
 בתדירות מבוצעת החולים בבית הנדרשות והמיוחדות( )הרגילה, הדיאטות סוגי כל הגשת

 מזון. סל בחוזר התזונתיות להנחיות ובהתאם סטנדרטי מתכונים קובץ פי ועל הנדרשת ובכמות
שוטף באופן מהמזון רצון שביעות סקרי מתקיימים

ייעודי מזון - 4 פרק
 שי חלוקת או תמ״ל של גלוי/סמוי פרסום אין כנדרש. ומנוהל מאורגן ופורמלות חלב מטבח
כנדרש. נוספים, וגורמים חיצוניות חברות ע״י ממותג

תזונתי בסיכון מטופלים - 5 פרק
 . הנדרשות במחלקות כסא, משקלי מיטה, משקל :תזונתי בסיכון בחולים לטיפול עזרים קיימים

החולים בית של לצרכים בהתאם ההזנה, משאבות שקיימות דווח
בריא מזון ממכר - 6 פרק

 התאמת קרי, מקצועי רב וצוות ההנהלה ע״י בריא מזון לממכר נוהל לפי עבודה תהליך התחיל
 בחוזר ולהנחיות הנבונה התזונה לעקרונות בהתאם אוטומטי מזון לממכר במכונות המזון הרכב

מטעמה. ומי הראשית הדיאטנית הנחיות פי ועל 8/2014 וחוזר 5/2013 מזון סל
סיכום
 בכלל הדיאטניות תקינת . 52/2013 מסי רפואה מנהל לחוזר בהתאם בפגיה הדיאטניות תקינת

 מזון לממכר במכונות כנדרש. המזון סל רכיבי כל בארוחות ניתנים . בחסר החולים, בית
 שיתוף מתקיים . בריא מזון ממכר ,8/2014 רפואה מנהל חוזר לפי עבודה תהליך החל אוטומטי

 דיאטנית תפקיד אויש טרם וצוותו. המטבח מנהל ובין לתזונה המחלקה מנהלת בין טוב פעולה
לנושא. יעודית דיאטנית ע״י ומזון תזונה מפקחת

 מופיעים לו״ז ע"פ התייחסות הדורשים , תקינים כבלתי שסומנו להתייחסות היגדים
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פיזיותרפיה
לשימור ממצאים

ליקויים. תיקון אחר ומעקב מתועדת פנימית בקרה הנהגת
 החולה. ורווחת בריאות את לקדם בכדי מקצועי הרב הצוות בין הקיים הפעולה שיתוף

וחלוצים. חדשים ומחקרים פרויקטים יוזם השרות מנהלות של בהובלתן הצוות כלל

העיקריים הממצאים תקציר
כללי מידע

 ומקצועי, וותיק צוות הוא השירות מנהלת כולל הצוות, תקנים(. 8.5) פיזיותרפיסטים 10 מועסקים
העבודה ולמקום למקצוע מסור גבוהה, ארגונית מחוייבות בעל

השירות ופריסת היקף -1 פרק
 חלק המהווים ייעודיים פיזיותרפיסטים ידי על קבוע באופן האשפוז מחלקות ברוב ניתן השירות

ופסיכיאטריה מיילדות נשים למחלקות גם להרחיבו מומלץ מקצועי, הרב מצוות
השירות וניהול ארגון - 2 פרק

 מעמודי לאחד התואם מטופל ומכוון מקצועי שירות של תרבות מנחילה כרם בעין השירות מנהלת
 ולהתפתחותו הצוות להעצמת דואגת היא בנוסף הבריאות. משרד של במרכז" "האדם האש

 מובנית. שנתית תכנית פי על מתנהלת העבודה פנימיות, מקצועיות בקרות נערכות המקצועית.
הדסה. של המקוון באתר הצורך די ביטוי לידי בא אינו השירות פעילות על המידע

ובטיחות איכות - ויישומם נהלים - 3 פרק
לעיסוקם. הרלוונטיים הבריאות משרד נהלי את מכיר הפיזיותרפיסטים צוות
מקצועי פיתוח - 4 פרק

 תכנית קיימת מחקר, ומעודדת מובילה בהדסה הקמפוסים שני של הפיזיותרפיה שירות מנהלת
הצוות. של ידע ולהעשרת להשתלמויות

טיפולי רצף - 5 פרק
 מצבת בעקבות השונות. במחלקות הצוותים לבין הפיזיותרפיסטים צוות בין טובה תקשורת קיימת

 מה צוות, וישיבות רופאים בביקורי מהמחלקות בחלק להשתתף מתקשה הצוות נמוכה, אדם כוח
 הממוצעות הארצית שהתקינה לציין לשירות. שזקוקים מאושפזים יזום באופן לאתר ממנו שמונע

 3 העסקת נדרשת מיטות, 100ל 1.4 על עומדת כלליים חולים בבתי לפיזיותרפיסטית
הארצי. לממוצע להגיע מנת על מלאה במשרה נוספים פזיוטרפיסטים

ותיעוד רפואית רשומה - 6 פרק
 ומתאימים, מקובלים בקרה בכלי משתמש כנדרש. עקבי באופן המאושפז בתיק מתעד הצוות
 נכתבות אינן שנקבעות התפקודיות הטיפול מטרות ותפקודית. גופנית הערכה צורך על-פי ממלא
מדידה. המאפשר באופן

מקצועית רב ופעילות הדרכה יעוץ, - 7 פרק
 נפילות. ומניעת הארגונומיה בתחומי מקצועי הרב לצוות הדרכות מבצעים הפיזיותרפיסטית

כנדרש. מטופלים. בריאות לקידום פעולות מתבצעות
וציוד עבודה סביבת - 8 פרק

 לטיפולי יעודי חדר חסר למבוגרים. נאות טיפול מתן מאפשרת במכון העבודה סביבת
. לילדים פיזיותרפיה

סיכום
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 פועל מרכיביו כל על הפיזיותרפיה שירות הארצי(, לממוצע )בהשוואה בתקינה החסר למרות
 לפיתוחו מתמשכים מאמצים ניכרים הנהלים, לכל בהתאם מנוהל הוא גבוהה; מקצועית ברמה

 ביה״ח. הנהלת ותמיכת מקצועי הרב הצוות עם פעולה שיתוף תוך למצוינות, מתמדת וחתירה
 ולקדם לשפר גבוהה מוטיבציה בעלות מקצועית, להשראה מודל מהוות בהדסה השרות מנהלות

 העבודה. למקום מאוד גבוהה מחויבות מגלה אשר הצוות מהעצמת התרשמנו המקצוע. את
 לקידום במחקר עוסק חלקו השירות, פעילויות כלל בקידום מעורב הפיזיותרפיסטים צוות

 המאושפז וטובת רווחת את שמדגישה גבוהה ומקצועית ארגונית מחוייבות קיימת המקצוע.
.ומשפחתו

 מופיעים לו״ז ע"פ התייחסות הדורשים , תקינים כבלתי שסומנו להתייחסות היגדים
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סוציאלית עבודה
לשימור ממצאים

ומשפחותיהם. החולים של הזכויות במיצוי המתמחה כיוונים מרכז
העיקריים הממצאים תקציר

כללי מידע
 של סובה פריסה לסטודנטים. מרשים למידה מרכז מאד. ומיומנים ותיקים עובדים מבוסס. שירות

במשפחה. אלימות נפגעי ואיתור אפוטרופוס מינויי של גבוה שיעור החולים. בבית השירות
מקצועי ופיתוח כפיפות מבנה, - ארגוניות תשתיות -1 פרק

 דרישות פי על החולים בית למנהל ישירות כפופה אינה המחלקה השירות. של טובה פריסה
הבריאות. משרד

השירות וזמינות פריסה - ארגוניות תשתיות - 2 פרק
 יש זמין. השירות הבריאות. משרד בהמלצות עומדת הנבחרות במחלקות הייעודית התקינה
הקודמת(. בבקרה גם ניתנה זו )המלצה הסוכרת במרפאת עו״ס של ייעודי תקן לשקול

נגישות - ארגוניות תשתיות - 3 פרק
מוגבלויות. לבעלי נגיש המחלקה מתחם

עבודה סביבת - ארגוניות תשתיות - 4 פרק
רוב. פי על טובות סוציאלי שירות למתן הפיזיות התשתיות

חוק/נוהל ע״פ מוסדיות לוועדות מינוי כתבי - ארגוניות תשתיות -5 פרק
 כתבי להן להנפיק יש כנדרש. נוהל, או חוק פי על השונות בוועדות פועלות הסוציאליות העובדות

מינוי
ונהלים חוקים - המחלקה בניהול סטנדרטים - 6 פרק
להטמעתם מובנה הליך קיים במחשבים. ונגישים מוכרים סוציאליתת עבודה נהלי
מקצועי פיתוח - המחלקה בניהול סטנדרטים - 7 פרק
 מרשים למידה מרכז קבועות. צוות ישיבות מתקיימות הצוות. של מקצועי לפיתוח ניתן רב דגש

 באופן המחלקה שמובילה והמחקר הידע פיתוח תחום במיוחד לציון ראוי לסטודנטים. בגודלו
רבות. שנים כבר דופן יוצא
 השירות לשיפור ופעילויות איכות הבטחת - המחלקה בניהול סטנדרטים - 8 פרק

המקצועי
 לעיין מבקשת אינה החולים בית הנהלת . השירות ושיפור איכות להבטחת פעולות נעשות

להנחיות. בנגוד מובנית, עבודה ותכנית הפעילות נתוני של שנתי בסיכום
ייחודיים ופרויקטים יוזמות - המחלקה בניהול סטנדרטים - 9 פרק

 הספר בבית בהוראה משולבות הסוציאליות העובדות ענפה. משלימה מקצועית פעילות מתקיימת
 מובילות אונקולוגיה(, )גינקולוגיה, החולים בית לצוותי הכשרות מקיימות ולסיעוד, לרפואה
דרכים(. תאונות )מניעת הקהילה עם בתכניות ומעורבות למטופלים עיון וימי קבוצות

טיפול רצף - ובמשפחתו בחולה הממוקדים סטנדרטים -10 פרק
 השירות של טיפול להמשך הנחיות ביותר. ומקצועי תקין נמצא שבוקרו במחלקות הטיפול רצף

. ובגריאטריה בשיקום רק שחרור במכתבי נמצאו הסוציאלי
 בתחומים מובנים עבודה תהליכי - ובמשפחתו בחולה הממוקדים סטנדרטים -11 פרק

ייחודיים
העיסוק. תחומי ברוב מובנים עובודה תהליכי הוצגו
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ותיעוד רשומה - ובמשפחתו בחולה הממוקדים ססנדרסים -12 פרק
החולה. בתיק מתועדת העשייה וכל הקודמת הבקרה המלצות מולאו תקינה. נמצאה הרשומה

זכויות מיצוי - ובמשפחתו בחולה הממוקדים ססנדרסים -13 פרק
 ומהווה ומשפחותיהם, החולים של הזכויות במיצוי המתמחה כיוונים מרכז פעילות לציון ראויה

בישראל. נוספים חולים בבתי עתה המיושם דגם
סיכום

 של מאד גבוהה מעורבות מאד. ומקצועי לשבח ראוי באופן מנוהלת סוציאלית לעבודה המחלקה
 תכניות וסיעודיים. רפואיים צוותים של ובהדרכה המבוקרות במחלקות השוטפת בפעילות עו״ס

ומשפחתו. החולה לרווחת מגוונות
 מופיעים לו״ז ע"פ התייחסות הדורשים , תקינים כבלתי שסומנו להתייחסות היגדים
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תקשורת קלינאות
לשימור ממצאים

לילודים. סקר בדיקות
העיקריים הממצאים תקציר

כללי מידע
 ומגוון זמינות בפריסה, המוביל לדוגמה שירות הינו החולים בבית התקשורת קלינאות תחום

למטופלים. מציע הוא אותם השירותים
 את ולקדם להתמקצע העת כל השואף איכותי מקצועי, שירות המעניק ויציב ותיק שרות זהו

 ימים 6 מתבצעות לילודים סקר בדיקות ירושלים. באזור המטופלים לטובת החולים בבית התחום
 של ומקיף מקצועי ניהול על ולשבח להמשיך לסטודנטים.יש קליני שדה מהווה השירות בשבוע.

ביה״ח. הנהלת של מלא גיבוי תוך בביה"ח, התחום וקידום התקשורת קלינאית
השירות האנושי/פריסת המשאב -1 פרק
 ידי על דחופים למקרים קבועי כיסוי קיים והמרפאות. האשפוז במחלקות קבוע טיפולי כיסוי קיים

שבוע. בסופי כוננים
השירות ונגישות זמינות - 2 פרק
 על דגש תוך השמיעה בדיקות בתחום הזמינות לשיפור פועל השירות הקודמת הבקרה מאז

 את להקטין שמטרתם עבודה תהליכי קיימים נוסף, בדיקות יום נוסף בסדציה. ABR^ בדיקת
תורים. לקידום גם כמו NON-SHOW^ תופעת

טיפולית סביבה - 3 פרק
 אטומים תאים 4 קיימים וקבוצתיים. פרטניים לטיפולים המותאמים טיפול חדרי 5 סה"כ קיימים

 בתהליך נמצא השירות בלבד. מהם בשניים מבוצעות שמיעה בדיקות בפועל אך שמיעה לבדיקות
 השמיעה בדיקות זמינות את ישפר זה תהליך כי ספק אין חדשים. אטומים תאים 2 לרכישת

ירושלים. תושבי לאוכלוסיית

וציוד כלים - 4 פרק
 איכותי טיפול שיאפשר ונייד מתקדם חדיש, בציוד הישן הציוד החלפת תהליך את לטובה לציין יש

הבדיקה. זמני וייעול קיצור תוך המטופל לרווחת מכוון
ודיווח תיעוד רישום - 5 פרק

 ותכניות טיפול מטרות מפורטות, הערכות הכולל הממוחשבת ברשומה עקבי תיעוד מתקיים
מעודכנות. טיפול
החולים. בית במחלקות והן בפגייה הן השחרור במכתבי מופיעים התקשורת קלינאי ייעוצי
השירות ניהול - 6 פרק

 סינון בדיקות כגון: הקהילה עם פעולה ושיתופי פרויקטים התחום, קידום על אחראי השירות
 בגני שמיעה סינון ובדיקות השבדי הכפר פרויקט השמיעה, מודעות ביום הרחב לקהל שמיעה

ירושלים. בסביבת ילדים
מקצועי פיתוח - 7 פרק

 חלק והינו מוסדיות בוועדות חלק לוקח מוסדיים, בתהליכים מעורב תקשורת קלינאות שירות
 החולים בית מחלקות עם מקצועיים רב פעולה שיתופי מקדם כן כמו מקצועי. הרב מהצוות

 הדרכות האונקולוגית, במחלקה למטופלים שמיעה בדיקות וביצוע המודעות העלאת לדוגמא:
 אוזן אף מחלקת עם משותפים מחלקתיים וסמינרים השונות החולים בית במחלקות ביה״ח לצוותי
וגרון.
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נהלים לפי עבודה - 8 פרק
 הבודקות צוות הנוהל, להטמעת מובנה הליך קיים בשבוע. ימים 6 מבוצעות לילודים סקר בדיקות

 עיון יום נערך בשנה פעם זיהומים. מניעת על הקפדה קיימת פיהם, על ופועל הנהלים את מכיר
נהלים. ריענון השאר, בין מתקיים, ובו

סיפול רצף - 9 פרק
 התערבות מטרות כתיבת על להקפיד יש החלים בבית הפנימיות מהמחלקות השחרור במכתבי

לקהילה. החולים בית בין טיפול רצף לאפשר בכדי השחרור במכתב יותר ברור המלצות ופירוט
סיכום
 בית בכלל רחבה ובפרישה המקצוע תחומי במגוון ניתן החולים בבית התקשורת קלינאות שירות

 מקצוע ואנשי מובנים ניהול תהליכי שילוב האקדמיה עם ההדוק הקשר ובמרפאות.. החולים
הארצית. ברמה למוביל אותו והופכים השירות את ממצבים מסורים מחוייבים
 מופיעים לו״ז ע"פ התייחסות הדורשים , תקינים כבלתי שסומנו להתייחסות היגדים
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בעיסוק ריפוי
לשימור ממצאים

צוות. וטיפוח שימור
 המטופל מיטת עד מלא שירות מתך המאפשרת הציוד עגלת דוידסון, במגדל

בארגון. הרווחים הפעולה ושיתופי הפתוחה הדלת מדיניות
העיקריים הממצאים תקציר

כללי מידע
 במחלקות הניתן קבוע שירות בין האדם כוח משאבי את ביעילות המנצל מאוזן בשירות מדובר

קריאה לפי תמיכה לבין האשפוז
השירות האנושי/פריסת המשאב - 1 פרק

 לכל שרשרת תגובת גורר במערכת אחד באדם שחוסר כך כדי עד רזה מאוד האדם כוח פריסת
רזרבות. ללא גבוהה מתח ברמת עובד הצוות השירות.

השרות זמינות - 2 פרק
תקין שי, 48 אקוטיות במחלקות ליעוץ ממולע המתנה משך סבירה. השרות זמינות

החולים בבית רב״ע תשתיות - 3 פרק
 החולים בבית השירות רוב כנדרש. המטופל. של הממוחשב בתיק כלולה בעיסוק ריפוי רשומת .

החולה. מיטת ליד שצריך לציוד הולמים ניוד אמצעי יש כך ולצורך עצמן במחלקות ניתן האקוטי
המטופלים. פרטיות נפגעת מכך וכתוצאה עמוס צפוף עצמו בעיסוק הריפוי חדר
תחזוקה( ארגון, )ציוד, טיפולית סביבה - 4 פרק

 הציוד עגלת דוידסון, במגדל החולה. מיטת ליד טיפול לבין הטיפולים בחדר טיפול בין נע השירות
 והתאמות יעוץ ועד שוטף טיפול דרך מאיבחון המטופל, מיטת עד מלא שירות מתן המאפשרת

משם. לעבור בתכנית אך וצפופים מיושנים הטיפולים חדרי הביתה. שחרור לקראת
ודיווח תיעוד רישום רפואית, רשומה - 5 פרק
 היה השונים. המטפלים בין אחיד ואינו דיו ברור אינו הממוחשב בתיק הדווח הבקרה, ליום נכון

 אופן בגלל וגם חופשי( בטקסט )הכלל התיק מבנה בגלל גם הטיפול תכנית בתוך להתמצא קשה
הדווח.

השירות ניהול - 6 פרק
ביותר הטוב הצד על מבוצע השירות ניהול
מקצועי פיתוח - 7 פרק

 שהם בתחומים ההשתתפות כל , במסורה נעשה מקצועי פיתוח הגבולי, האדם כוח בעקבות
מובהק. מוסף ערך שיש היכן רק ונבחרים בזהירות נשקלים ישירה לעבודה מעבר

נהלים לפי עבודה - 8 פרק
במחשבים וזמינים מוכרים הבריאות משרד נהלי

סיכום
 ותודעת ארגונית זהות עם מנוסה, ותיק, הצוות הביקוש. להיקף יחסית קטן בשירות מדובר
 סדר לפי השירות לפריסת הנדרשת בשיבוצים עסוקה לביקוש ערה השירות מנהלת שירות.

 השירות וביסוס רווח מרכזי הקמת על דווח השירות. להגדלת לדרכים פתוחה המנהלת עדיפויות.
החולים. בית הנהלת של לאגינדה בהלימה ,

 מופיעים לו״ז ע"פ התייחסות הדורשים , תקינים כבלתי שסומנו להתייחסות היגדים
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פסיכולוגיה
לשימור ממצאים

 ההדרכה ברמת הן החולים, בית בכל המטופלים לאוכלוסיית במענים הן המקצועיות האיכות
 להרחיב לצוות המאפשרת והוראה הדרכה של מקצועית תשתית במחקר. ובהשתלבות וההוראה

המשרות(. הגדלת לו שיתאפשר )בהינתן המענים את
העיקריים הממצאים תקציר

השירות היקפי -1 פרק
 יש לשירות ואיכותי. מקצועי מאד גבוהה ברמה שירות הינו החולים בבית הפסיכולוגי השירות
 רבים פסיכולוגים עוד לקלוט ביכולתו כך ועקב ומגוונות אבות ומחקר הוראה הדרכה, יכולות

 במחלקות והמאושפזים המטופלים לצרכי יותר ומתאים קבוע מתן טיפולי מענה לשם לשירותיו
בביה״ח. השונות ובמרפאות

תשתיות - 2 פרק
 ,במהותו bedside הינו האונקולוגי, היום, ובטיפול האשפוז במחלקות הנעשה הפסיכולוגי הטיפול

מלאה. בפרטיות נעשה אינו וככזה
לטיפול המתנה משכי - 3 פרק
 הנפש, בבריאות הרפורמה תחילת מאז כנדרש. שבוע, עד - דחוף פיכולוגי לטיפול ההמתנה זמן
 בתקופות שמאריך מצב החולים, בית של ברה״ן במרפאת פסיכולוגי לטיפול הפונים מספר גדל

ההממתנה. משך את מסויימות
טיפול וסוגי איבחון מסגרות - 4 פרק

 DB מודרך, דמיון היפנוזה, טיפולי כולל מגוונים ומענים שירות לתת ערוכים בביה"ח הפסיכולוגים
 השירות ועוד. מערכתי וייעוץ טיפול וכאב, רפואיים לטיפולים decentering ו- DBT כגון CBT יישומי

 לקבלת במחקר להשתלבות והאפשרות ההוראה ההדרכה, כוח מבחינת ערוך השונים ענפיו על
 ניתן בהן במחלקות רבים לצרכים והמענים השירות ולהרחבת לשירותיו נוספים פסיכולוגים

 הניתנים במענים מחסור וכן ובכוויות בפגיה, מענים העדר בולט כיום נוספות. ובמחלקות השירות
המחלקות. בשאר

הרשומה איכות - 5 פרק
 הפסיכולוגיה. בתחום לציון ראויים סודיות על ושמירה מידור וקיימים ממוחשב הרפואי התיק

דסציפלינות. בין ראויה לתקשורת אפשרות עם ביותר מוקפדת הרשומה בסה״כ
 נלווים כמסמכים לתיק סרוק באופן פסיכולוגיים אבחונים של גלם חומר לצרף אפשרות הוצעה

ומאובטחים.
מקצועי פיתוח - 6 פרק

 ולמידה, מקצועית התפתחות על הקפדה יש לציון, ראוי באופן מתנהלת המקצועית העבודה
ובינלאומיים. ארציים בכנסים הצגות כולל מרשימים, מחקריים פעולה שיתופי
סיכום
 השירות הממדים. בכל המקצועית ברמתו לציון ראוי החולים בבית הפסיכולוגי השירות מערך
 ומורכבים מגוונים מענים הנותנים ונוירופסיכולוגים-שיקומיים רפואיים קליניים, פסיכולוגים כולל

 וייעוצים לטיפולים הגדלים והדרישה הצורך את לציין יש וביה״ח. המטופלים לצרכי בהתאם
 לקלוט השירות של ביכולתו אדם. בכוח חוסר בשל מספיקים מענים והעדר פסיכולוגיים
 בהינתן המענים מתן את ולהרחיב לו( שיש וההוראה ההדרכה כוחות )לאור נוספים פסיכולוגים

 ביה״ח במחלקות קבועים במענים בצורך מדובר במיוחד יגדל, הפסיכולוגים של המשרות שהיקף
לברה״ן. בנוסף נמרץ, טיפול פגים, כוויות, וביחידות
 מופיעים לו״ז ע"פ התייחסות הדורשים , תקינים כבלתי שסומנו להתייחסות היגדים
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מבוגרים דיאליזה
לשימור ממצאים

המים. איכות בקרת חריגים. אירועים על דיווחים
העיקריים הממצאים תקציר

כללי מידע
 טיפולי 400 כ עוד גם מבוצעים מורכבים. רובם בדיאליזה, קבועים חולים 45 במרפאה מטופלים
 ובימים משמרות, 3-ב אי-ה' ימי עובדת המרפאה מאושפזים. לחולים בחודש דחופים דיאליזה
למטופלים. נגיש ולא מאורגן לא צפוף המקום משמרות בשתי ו/-שבת

 לבית לכניסה עד אורה מצומת דקות 20-כ לקחה הבקרה ביום החולים לבית שהגישה לציין
 לבית מאפשר שאינו גם מה האלקטיביים הדיאליזה חולי על מאד שמכביד נתון החולים,
 לבית גישה ואפשרות צירים חסימת תכנית שקיימת נמסר אר״ן. לפינוי ערוך להיות החולים

 למתחם הראשית בכניסה שהשומר בנוסף לציין הבקרה. במהלך הוצגה לא זו תוכנית החולים,
 המהווה דבר במגנומטר, וצפצף שעבר הציבור את או תיק אף לבדוק טרח לא הקניות, מרכז דרך

החולים. בית ולצוות לחולים ביטחוני סיכון
אדם כוח -1 פרק

 לטיפולי למתן וגם במרפאה הקבועים הדיאליזה חולי עם לעבודה שמתוכנן צוות מועסק
 דחוף לאשפוז כיסוי נותן המקום החדרים. לפי מחולק הצוות השונות. במחלקות חוץ דיאליזה

בירושלים. הדיאליזה מכוני לרוב
מקצועי פיתוח - 2 פרק

 קלינית. מדריכה נמצאה להשתלמות, יציאות על דיווחים צוות, ישיבות ישיבות סיכומי נמצאו
לאחיות. ספר לבית קליני שדה מהווה המקום

-נהלים3 פרק
פנימיים. ונהלים הבריאות משרד של נהלים נמצאו

חריגים אירועים - 4 פרק
לקחים. והפקת דיווח , חריגים אירועים על דיווח נמצא
רשומות -5 פרק

 לאדם אפשרית בלתי בו וההתמצאות מבולגן, התיק מסורבלת, ידנית, המטופל, של הרשומה
 של הרשומה תרופתי. ושינוי במתן לא בייחוד כנדרש, ורישום מעקב ואין קריא לא הכתב מבחוץ,

למעקב. אפשרות ואין במחשב, חלקו בגיליון תמיד נמצאה לא הסוציאלית העובדת
חיסונים - 6 פרק
 הדיאליזה במרפאת הכללית למבוטחי החיסונים למתן כללית חולים קופת עם הסכם ישנו

 להגיע רצוי לחיסון. הצוות או המטופלים סירוב על תיעוד נמצא לא כנדרש. מעקב מתקיים
 מהם לחסוך מנת על ערם עין של דיאליזה במרפאת החולים לחיסון הקופות שאר עם להסכם
הקופות. למרפאות טילטול

התרופתי הטיפול ניהול - 7 פרק
תקני. תרופות חדר הכוללת עדכנית פרוגרמה לפי חדשה דיאליזה יחידת לבנות בתכנון

החייאה - 8 פרק
שונים. מכשירים ידי על חסומה נגיש, שאינו במקום נמצאת תקינה, החייאה עגלת
המים בדיקות - 9 פרק

כנדרש. תקופתית הנלקחות תקינות מים בדיקות נמצאו
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דיאליזה אולמות תשתיות -10 פרק
 חדר כולל חדרים נוספו למקום שיפוץ, שיעבור הישן־ העגול בבניין נמצא צפוף, מאוד המקום
 ונמצא גבוהה, מיגון ברמת המוגדר למקום ביניים, לקומת לעבור מיועד המקום נוסף, בידוד

ביצוע. לפני אחרונים תכנון בשלבי
אישורים -11 פרק

לתשתיות. כנדרש אישורים נמצאו
המים חדר - 12 פרק

 ולאוסמוזה לדודים המים באספקת כשל של למקרה לדיאליזה, למים נוסף מים למקור לדאוג יש
'.1בת הפוכה

 לשבועיים, אחת במקום עוברת מלחים לפינוי משאית בסולם(. )עליה נגישה לא המערכת
כנדרש.

איכות מדדי - 13 פרק
 ומסובכים. מורכבים כרם בעין דיאליזה העוברים המטופלים רוב מרכזי. צנתר עם מטופלים 8/45

ויעיל. קצר דם כלי לשירותי ההמתנה זמן
סיכום

 לאחר ביניים, בקומת החדש למשכנה לעבור מתוכננת כרם בעין העגול בבניין הדיאליזה מרפאת
 נמצאת הנוכחי, במקומה המדיאליזה המטופלים. את לקלוט והכנה שיפוץ תעבור שהקומה
 לא הרפואי התיק מתאימות. לא ותשתיות למטופלים, נגישות בחוסר בצפיפות, קשים, בתנאים

 הצוות של הן הכתב הכוללת, הרשומה את למצוא וקשה מבולגן הרפואי והגיליון ממוחשב
 המעקב. ורישום ההוראות בין הלימה נמצאה ולא קריא אינו הרפואי הצוות של והן הסיעודי

 האשפוז. ממחלקות דחופים מטופלים 10-כ יום מידי מקבל המקום הקבועים למטופלים בנוסף
 העברת לשקול יש העומס להורדת במחלקות. טיפול מקבלים המאושפזים מהמטופלים חלק
.דוידסון בבניין "זיו" הדיאליזה למרפאת היציבים מהמטופלים חלק

 מופיעים לו״ז ע"פ התייחסות הדורשים , תקינים כבלתי שסומנו להתייחסות היגדים
_____________________________________________המסמך. בסוף בסבלה
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אלקטיביים דיאליזה
לשימור ממצאים

ומיגון. תשתיות סיעודי. אדם כוח
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העיקריים הממצאים תקציר
כללי מידע

 נמצאו הבקרה ביום דווידסון. בבניו ממוקמת אלקטיביים למטופלים "זיו" דיאליזה מרפאת
 משמרות 2 מטופלים,ו- משמרות 3 בשבוע: ימים 6 פועלת המרפאה . מטופלים 90 רשומים
 עם היתר, ללא למדריכה בצמוד שעובד אחד אח נמצא העם. בריאות בתקנות כנדרש אחיות,
בתקן. כלול אינו זמני, רישיון

אדם כוח -1 פרק
 חרום בשעת ומשמשת ממוגנת בדווידסון הדיאליזה מרפאת התקנות. לדרישות תואם האדם כוח
העגול. בבניין הדיאליזה ממרפאת והדחופים המורכבים למטופלים גם

מקצועי פיתוח - 2 פרק
 מדריכה ונמצאה עובדים, הערכות להשתלמות, ליציאה דיווחים צוות, ישיבות סיכומי נמצאו

כנדרש. קלינית
 -נהלים3 פרק

המוסד. של פנימיים ונהלים הבריאות, משרד של נהלים נמצאו
חריגים אירועים - 4 פרק

צוות. בישיבות המדווחים לקחים. והפקת דווח חריגים, אירועים על תיעוד נמצא
רשומות -5 פרק

 את למחשב יש הרלונטיות. הרשומות כל ונמצאו מסודר המטופל תיק ידנית, המטופל רשומת
לאלתר. המטופל רשומת

חיסונים - 6 פרק
 ריאות ולדלקת לשפעת החיסונים הועברו בירושלים, כללית חולים קופת עם פעולה שיתוף נמצא

למטופלים. כנדרש
התרופתי הטיפול ניהול - 7 פרק

כנדרש. נעשה התרופתי הטיפול
החייאה - 8 פרק

כנדרש. החייאה עגלת נמצאה
המים בדיקות - 9 פרק

כנדרש. מים בדיקות של תקינות תשובות נמצאו
דיאליזה אולמות תשתיות -10 פרק

 המים לחדר בסמוך 4 בקומה נמצאו כנדרש. שרות חדרי נמצאו תקינות, הדיאליזה אולם תשתיות
ומסודר. נקי נמצא הדיאליזה אולם הכביסה. פיר ליד זבל שקיות

אישורים -11 פרק
 חשמל, מים, מערכות לכל אישורים נמצאו לאלתר. להחליפם ויש ישנות מאוד הדיאליזה מכונות

לגנרטור. ועט, כלור מדי מיזוג,
המים חדר - 12 פרק

 מים לספק ג. בדיווידסון, "זיו" לדיאליזה ב. העגול. לבניין א. לדיאליזה: מים חדרי 3 נמצאו
 הישן, בבניין ,1ת בקומת שנמצא אחד מים ממקור מגיעים המים כל דחופה. לדיאליזה למחלקות

הראשית. במערכת כשל של במקרה נוסף, מים למקור חיבור למצוא יש הפוכה. אוסמוזה אחרי

איכות מדדי - 13 פרק
במרכז דם כלי של השרות בשלה. לא פיסטולה עם 3 מתוכם מרכזיים צנתרים 23/90 נמצאו
שעות. 48 תוך תמיד כמעת וניתן טוב הדסה
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סיכום
 מרפאת את לאלתר למחשב יש הקודמת, מהבקרה הליקויים רוב תוקנו ומסודר, נקי נמצא המקום

המטופל. של המעקב בגיליון הרפואיות ההוראות רישום על ולהקפיד הדיאליזה,
 מופיעים לו״ז ע"פ התייחסות הדוריים , תקינים כבלתי וסומנו להתייחסות היגדים
_____________________________________________המסמך. בסוף בסבלה
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אשפוז מחלקת - השן בריאות
לשימור ממצאים

הבריאות משרד נוהלי פי על פועלת אישפוז מחלקת
העיקריים הממצאים תקציר

כללי מידע
.2017ל מתייחסים שהתקבלו הנתונים

תורנים/כוננים כיסוי -1 פרק
( יום כל ) מלא - ומחלקה -במיון תורנים כיסוי
)אנמנזה( הקבלה תיעוד איכות - רפואית רשומה - 2 פרק

וממוחשבת מלאה רפאוית רשומה
יומית מעקב רשומת תיעוד איכות - רפואית רשומה - 3 פרק

ותקינה מלאה - יומית מעקב רשומת תיעוד איכות - רפואית רשומה
תרופתי לטיפול ההוראה כתיבת - רפואית רשומה - 4 פרק

תקינה - תרופתי לטיפול ההוראה כתיבת - רפואית רשומה
ניתוח דוח - רפואית רשומה - 5 פרק
ותקין מלא ניתוח דוח

שחרור רשומת תיעוד איכות - רפואית רשומה - 6 פרק
 על המשתחררים לחולים מידע למסירת מובנה מערך אין השלמה- דורשת - שיחרור רשומת
הסל. פי על זכויותם

סיכונים ניהול - 7 פרק
תקין סיכונים ניהול
שיניים טיפולי בנושא תלונות - 8 פרק

תקין בתלונות טיפול תהליך
והשתלמויות הצוות פיתוח - 9 פרק

השתתפות. להגברת ותוכניות מעקב קיים השתלמויות, עובר הצוות
סיכום
 במחלקת אחרונה הקלנדרית לשנה המחלקה פעילות היקף לגבי נתונים נמסרו לא חיובית. בקרה
ולסת. פה אשפוז

 מופיעים לו״ז ע"פ התייחסות הדורשים , תקינים כבלתי שסומנו להתייחסות היגדים
_____________________________________________המסמך. בסוף בטבלה
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ולסתות פה חוץ מרפאות - השן בריאות
לשימור ממצאים

טיפולי. רצף שמירת הקבלה. תיעוד
העיקריים הממצאים תקציר

כללי מידע
ולסתות. פה במרפאות נערכה הבקרה

במרפאות. הביקורים מספר אודות נתונים הושלמו טרם
 החודשים 12ב לטיפול החולים מקופות שהופנו אונקולוגים חולים מספר אודות נתונים חסר

 במערכת אלו חולים לסימון אפשרות להוסיף כספי פרופ' המחלקה מנהל עם הוסכם האחרונים.
לעתיד. ממוחשבת

ההמתנה -חדר 1 פרק
תקין המתנה חדר
הקבלה תיעוד -איכות 2 פרק

תקין - הקבלה תיעוד איכות
עבודה נהלי - 3 פרק
ונגישים ידועים עבודה נהלי
שירותים -זמינות 4 פרק

תקינים - סדציות הרדמות/ וזמינות ולסתות פה כירורגיה שירות זמינות
הטיפול רצף -שמירת 5 פרק

תקין - הטיפול רצף שמירת
החולה זכויות -חוק 6 פרק
הנוהל לפי למטופלים מוצג - החולה זכויות חוק

סיכום
הבריאות משרד נוהלי פי על פועלת ולסת פה מרפאות מחלקת
 מופיעים לו״ז ע"פ התייחסות הדורשים , תקינים כבלתי שסומנו להתייחסות היגדים
_____________________________________________המסמך. בסוף בטבלה
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שיניים מרפאת ־ השן בריאות
להימור ממצאים

גבוהה וברמה מסודרת מרפאה
העיקריים הממצאים תקציר

כללי מידע
ולסתות. פנים שיקום במרפאת נערכה הבקרה

ההמתנה -חדר 1 פרק
תקין־ המתנה חדר
הקבלה תיעוד -איכות 2 פרק

תקינה רפואית רשומה
עבודה נהלי - 3 פרק

ונגישים ידועים קיימים נוהלים
הטיפול רצף -שמירת 5 פרק

ומעקב מידע להעברת מובנה מערך ע״י מתבצעת הטיפולים רצף שמירת
החולה זכויות -חוק 6 פרק
למטופלים מוצג החולה זכויות חוק

סיכום
הבריאות משרד נוהלי פי על פועלת ולסתות פנים שיקום מרפאת
 מופיעים לו״ז ע"פ התייחסות הדורשים , תקינים כבלתי שסומנו להתייחסות היגדים
_____________________________________________המסמר■ בסוף בטבלה
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כללית בהרדמה שיניים סיפולי - השן בריאות
לשימור ממצאים

ומלאים. תקינים רפואית ורשומה טיפולים
העיקריים הממצאים תקציר

אדם כוח - 1 פרק
כללית בהרדמה שיניים טיפולי המבצעים שיניים רופאי של האישורים כל הוצגו
סיכונים ניהול - 2 פרק

תקין סיכונים ניהול תהליך
וציוד חומרים - 3 פרק

תקין סטריליזציה תהליך
כללי - 4 פרק

 במערכת וגם חולים בית במערכת הנמצאים בתיקים גם נשמרת ממוחשבת. רפואית רשומה
חוץ. מרפאות של ממוחשבת

סיכום
 לבית כללית בהרדמה שיניים לטיפולי מופנים ולאומית מאוחדת מכבי, חולים מקופות מטופלים

 של הנהלים דרישת כל פי על מתבצים כללית בהרדמה שיניים טיפולי כרם". עין "הדסה חולים
הבריאות משרד

 מופיעים לו״ז ע"פ התייחסות הדורשים , תקינים כבלתי שסומנו להתייחסות היגדים
_____________________________________________המסמך. בסוף בסבלה
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מחלקה - הנפש בריאות
לשימור ממצאים

 אמבולטוריות יחידות מספר שכולל ונוער לילדים פסיכיאטרי מערך פועל הדסה" הרפואי ב"מרכז
 טראומה נפגעי לילדים מרפאה שנים(, 6-18) רגילה מרפאה שנים(, 0-6) הרך לגיל מרפאה :

 אשפוז. ומחלקת במשבר להתערבות מרפאה למתבגרים, יום טיפול הצופים"(, ב"הר )ממוקמת
 בית יש המחלקה בשטח העליונה. בקומה וילד, אם בנייך של האשפוז במגדל ממוקמת המחלקה

 המחלקה המחלקה. צוות בקרת עם הך למחלקה ויציאות הכניסות החינוך. משרד בפיקוח ספר
היטב. מתוחזקת

 ביחס והמיוך, המחלקות לכלל יעוץ נותך ונוער, ילדים של הפסיכיאטרי במערך הרפואי צוות
ומתבגרים. לילדים

 קשר תפקידי וממלא הטיפול את מנהל אשר case manager מונה במחלקה המאושפז ילד לכל
זכויות. ומיצוי רשויות עם
ולמשפחתו. לחולה מכבד יחס יש ומקצועיות. באנושיות פעול הצוות כל

מקצועיים. נהלים פי ועל גבוהה מקצועי בסטנדרט עובד במחלקה הצוות
והחינוכי. הטיפולי הצוות ביך פעולה ושיתוף מקצועית רב צוות עבודת יש

העיקריים הממצאים תקציר
כללי מידע
 להפרעות מיטות 2 + פסיכיאטריה מיטות 10 הרישיוך: פי על ילדים: במחלקת המיטות מספר

 מתוכם מטופלים, 14 נמצא הבקרה ביום קבוע. באופך ילדים 14 מאושפזים בפועל אכילה.
 הבקרה בעת . 3 - הרישיוך פי על במחלקה: יום אשפוז .מיטות אכילה הפרעות עם אחת מטופלת

יום. אשפוז של בסטטוס מטופלים 3 בפועל נמצאו
 2-ו הילד של בפסיכיאטריה מומחיות רופאות 2 יש ונוער לילד הפסיכיאטרי במערך רפואי: צוות

מתמחים. 2-ו מומחית רופאה עובדת במחלקה מתמחים.
 יתר בתפוסת בהתחשב משרה. 0.64 חסרה הרישיוך, לפי מהנדרש נמוך התקנים מספר אחיות:

 הדבר במחלקה. אחיות של רבה תחלופה יש בנוסף, מועצמת. אחיות בתקני החסר הקבועה,
 ונדרשים מאחר ממושך, הינו לעבודה הכנסה תהליך כי האחיות בקרב העומס על רבות משפיע

זו. ספציפית במחלקה הסיעודי מצוות ייחודיות מיומנויות
 ייחודיים יישומים חסרים בתוכנה החולים. בית כלל של תוכנה באמצעות ממוחשב הרפואי התיק

 חלק הפסיכיאטריה. בתחום המקצועית ולעבודה במחלקה המטופלים למאפייני שמתאימים
 ובביקור הצוות בישיבות אינפורמציה מעביר הצוות המטופל. בתיק המידע לכלל נגיש אינו מצוות
 ניתך לא הקיימת ממוחשבת במערכת הצוותים. כלל של מלאה נוכחות קיימת כאשר רופא,

 על משפיע זה מידע העדר בקהילה. מקצועי צוות ע״י למטופל שנערכו מסמכים/איבחונים לסרוק
מחוזיות. פסיכיאטריות וועדות של פרוטוקולים לדוגמא המטופל. בתיק המידע שלמות

 עם לא גם כמו אלימות, או חריגות התנהגותיות בעיות ללא מטופלים מתקבלים למחלקה
פלילי. עבר ובעלי התמכרות

 ע״י התאמתו ובדיקת מפנה מגורם כתוב מידע קבלת לאחר נעשית למחלקה מטופלים קבלת
 ולאחר לאינטייק מוזמנים משפחתו ובני המטופל התאמה, וקיימת במידה במחלקה. בכירה רופאה

 מיוך חדר באמצעות הינו נוסף, קבלה מסלול המטופל. אשפוז על סופית החלטה מתקבלת מכך
 מתקבל לא והמטופל דחוף באשפוז צורך יש אם למחלקה. המטופל התאמת בדיקת יש כאך וגם

אחר. אזורי חולים בבית ונוער ילדים במחלקת לאשפוז יועבר הוא בהדסה, למחלקה
וקשירה. בידוד הכוללת מיוחדת פעילות ללא פעילה, מחלקה הינה המחלקה הרישיוך, פי על

 ממוקמות בהם חדרים 2 יש האחות תחנת מול קשירה. חדר ו/או בידוד חדר במחלקה איך לכך,
 כי יודעים משפחתו ובני המטופל זאת. הדורש קליני במצב מטופלים על השגחה לצורך מצלמות

מצלמות. מותקנים בחדר
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החולה זכויות -1 פרק
 במידע שיתוף יש החולה, זכויות על הקפדה יש הצוות, אנשי עם ומשיחות הקיים מהתיעוד
בקהילה. מקצועיים לגורמים והן להורים הן לרלוונטיות, בהתאם
 והמטופל המשפחה עם הקשר לכך, מעבר הציבור. פניות על ממונה יש הדסה הרפואי במרכז

הטיפוליים. במפגשים שוטף באופן מטופלות שמתקבלות תלונות אינטנסיבי. מאוד הינו
 אפשרות ניתנת ילד לכל המאושפזים. לילדים ניידים טלפונים אפשר לא היא המחלקה מדיניות
במחלקה. מטלפון טלפוני לקשר

פיזיים תנאים - 2 פרק
 2 ל- הם החדרים כל קבוע. באופן מאושפזים 14 יש בפעול אשפוז, מיטות 12 ל- מחלקה

צמודים. ושירותים מקלחת עם מטופלים,
נוי. ואביזרי ריהוט לקיר, מקיר שטיחים יש ביתית, בחדרים האווירה
 אין כי ניכר הללו בחדרים הבקרה, ביום חלונות. אין וכוי( פסיכולוגיים, )רופאים, המטפלים בחדרי

.מספקת אוויר תחלופת
אוכל. וחדר יום חדר יש במחלקה

 מתקן : שבורים מהמתקנים חלק כי לציין יש משחקים. מתקני עם מועדון כולל יום פעילות חדר
שולחן. לטניס שולחן איגרוף,

עובד תיק - 3 פרק
 לא העובדים ותיקי מאחר החולים. בית של אדם כוח במשרדי ומנוהלים נשמרים עובדים תיקי

 עובד לכל רפואי אישור העובדים, חיסוני נושא את לבדוק היה ניתן לא במחלקה, נשמרים
מין. עבירות העדר על משטרה ואישור
 הערכות מתויקים ובה האחראית האחות של בניהולה תיקיה קיימת הסיעוד עובדי צוות בקרב

במחלקה. לעבודה הכנסה בתהליכי כולל סיעוד, עובד לכל
סיעודית בקרה - 4 פרק
מקצועי. הרב צוות כל עם מלא פעולה בשיתוף עובד הסיעודי צוות

 מצב של הקלינית להבנה נוסף, משמעותי נתבך ומהווים הצוות לכל מועברים האחיות דיווחי
המטופלים.

כמצופה. מקצועית וברמה הנהלים פי על עובד הסיעודי הצוות
במחלקה. האחיות של ומתחלופה קבועה יתר מתפוסת בחלקו נובע העבודה עומס
וביטחון בטיחות - 5 פרק

המטופלים. וביטחון בטיחות על לשמירה הצוות כלל של גבוהה מודועת קיימת
טיפולי רצף - 6 פרק

 לצוות. והנחיות הטיפול תוכנית גם כמו רב, בפירוט מתועדת השוטפת העבודה כי נמצא בבקרה
. הטיפול תוכנית המשך על השבועיות הצוות בישיבות קבועה הערכה קיימת

 במהלך הטיפול ותוכנית הטיפול מהלך את להבין ניתן שממנו רב תיעוד נמצא השוטף בתיעוד
. עצמם לבין הטיפולים הצוותים בין רב תיאום קיים השחרור. ולקראת האשפוז

 אף נמצא לא הבקרה, בעת שלהם. האפוטרופסיים הם שההוריים קטינים מאושפזים במחלקה
נוסף. אפוטרופוס למינוי להתייחס צורך שהיה במחלקה מטופל

 על ביותר, מפורט מידע דף ניתן המשפחה. עם שיחה נערכת לאשפוז, המטופל קבלת עם
המקובלים. ההתנהגות וכללי המחלקה אורחות

 הצוות בישיבות משתתף החינוכי הצוות החינוך. משרד ופיקוח בניהול ספר בית יש במחלקה
והחינוכי. הטיפולי הצוות בין טוב פעולה שיתוף קיים השבועיות.

נהלים - 7 פרק
 נבנים , הכללים מהנהלים נהלים. והטמעת בניית של מובנה מערך יש הדסה" רפואי ביימרכז
המטופלים. למאפייני בהתאם ייחודיים, מחלקתיים נהלים
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רפואי ודיווח רישום - 8 פרק
 צרכי על רחבה הסתכלות עם גבוהים, מקצועיים סטנדרטיים פי על מתבצע הרפואי הטיפול

המטופלים.
 את היטב מכירים הרופאים הבריאות. ומקצועות הסיעודי ,הרפואי הצוות בין מלא תיאום יש

המשפחות. ואת המטופלים
 במידה לאשפוז. הסכמה על חותמים והמתבגרים ההורים ונוער, ילדים במחלקת ומדובר מאחר
 עובר והאשפוז הסעד לפקידת פונים באשפוז, צורך ויש המתבגר או ההורה של סירוב וקיים

והשגחה. אשפוז - הנוער לחוק בהתאם בכפיה, אשפוז של לסטטוס
 לשימוש ההרשאות כלל את אין המקצועי מהצוות לחלק הממוחשבת: במערכת הרשאות
 הצוות ישיבות במסגרת זאת, עם יחד מידע. מהמטפל גורע אשר דבר הממוחשבת, במערכת

פה. בעל הצוות לכלל מועבר המידע רופאים, וביקור
 לדוגמא הטיפול. מהלך על חשוב מידע בהם חיצוניים, מסמכים לסרוק ניתן לא הממוחשב בתיק

בקהילה. עברו שהמטופלים אבחונים או מחוזיות פסיכיאטריות וועדות של פרוטוקול
 לגורמים והפניה טיפול להמשך המלצות ובו אשפוז סיכום מקבלת המשפחה המטופל, שחרור עם

דרישה. פי על בקהילה, למטפלים ניתן והטיפול האשפוז מהלך על מפורט דוח בקהילה.
סוציאלי שירות - 9 פרק

 במשפחות מטפלת היא המטפל המצוות נפרד בלתי חלק היא במחלקה הסוציאלית העובדת
שונים. בתחומים הצוות לשאר מייעצת והיא זכויות למיצוי פועלת כן, כמו ובמטופלים.

 )הילד/נער( המטופל מוזמן ולאחריה הצוות כל של שבועית פגישה הינו במחלקה, הרופאים ביקור
מכבד. באופן נעשה והדבר הפרטיות נשמרת כך זה. לחדר

סיכום
ונוער. לילדים פסיכיאטרית אשפוז במחלקת התמקדה הבקרה 1.4.2018 בתאריך

המקצועיים. הגורמים כלל בין ותיאום ובשיתוף רבה במקצועיות פעול המחלקה צוות
 במחלקה. הבריאות מקצועות בצוות ופיזיותרפיסטית בעיסוק מרפאה שילוב של הצורך ניכר

 הטיפול ובתוכנית הטיפול במהלך נפרד בלתי חלק והם ההורים את כולל במחלקה הטיפול
במטופל.

 הטיפול בתוכנית שותפים והם מכירים הם המחלקה. כללי את יודעים וההורים המטופלים
בה. והשינויים

. הילדים במועדון המתקנים את לתקן יש היטב, מתוחזקת שמחלקה למרות
 במחלקה המטופלים למאפייני שמתאימים ייחודיים יישומים חסרים הממוחשב התיק של בתוכנה

 מסמכים המטופל לתיק לסרוק ניתן לא כן כמו הפסיכיאטריה. בתחום המקצועית ולעבודה
חיצוניים. מגורמים מקצועיים

 לא נמוכה, אדם כוח מצבת עקב כי נמצא החולים בבית הפיזיותרפיה בתחום שנערכה בבקרה
 וזמין איכותי הולם, בטיפול לפגוע שעלול דבר הפסיכיאטריה למחלקות מענה מתן מתאפשר

החולים. בבית הנפש לחולי
 מופיעים לו״ז ע"פ התייחסות הדורשים , תקינים כבלתי שסומנו להתייחסות היגדים
_____________________________________________המסמך. בסוף בסבלה
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סרטן רישום
להימור ממצאים

המזכירה של התערבות או נוסף סינון דורש לא אוטומטי, דוחות שליחת תהליך
במאגר. חולה להקמת הנדרש המידע כל את מכילים סרטן ברישום המתקבלים פתולוגיה דוחות

העיקריים הממצאים תקציר
כללי מידע
 של בדיקות על דוחות קיימים במוח, שפירים גידולים עבור פתולוגיה דוחות במאגר ישנם

כנדרש. שד. בסרטן רצפטורים
סרטן רישום -1 פרק

 סרטן". "רישום מידע במאגר החולה להקמת הנדרש מידע כל את מכילים פתולוגיה דוחות
 בתוך האבחנה של מספק פירוט נמצא אך בדוחות, מופעיות לא SNOMED קודי פי על אבחנות
הטקסט.

דיווח חובת - 2 פרק
 סרטן לרישום המאגר לבין דווח המחייבות מחלות על החולים בית רשימות ביו התאמה קיימת

 בתוך "חיובי" בסימון אונקולוגית אבחנה עם דוחות מסמן פתולוג רופא הבריאות. משרד של
 רשום מהדוחות בחלק סרטן. רישום לכספת אוטומטי באופן נשלחים האלה דוחות המערכת.

הבריאות". למשרד "נשלח
 אנשי של בירור מחייב הדבר במיוחד, איטי בקצב מתבעצת ממוחשבת מערכת מול עבודה

מהיר. ותיקון מיחשוב
סיכום
 , אוטומטית בצורה נשלחים דוחות אלקטרונית. בצורה סרטן לרישום נשלחים פתולוגיה דוחות

 המידע כל את ומכילים מלאים הדוחות פתולוג. רופא של סימון ידי על ממוחשבת, מערכת דרך
 מאוד בקצב מתקיימת פתולוגיה במכון הממוחשבת המערכת עם סרטן.העבודה לרישום הנדרש

 או סינון לבצע אפשרות אין לכן ,SNOMED בקודי משתמשים לא ממוחשבת במערכת נמוך.
אבחנה. קודי פי על נתונים שליפת
 מופיעים לו״ז ע"פ התייחסות הדורשים , תקינים כבלתי שסומנו להתייחסות היגדים
_____________________________________________המסמך. בסוף בטבלה
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ברפואה סטאז תנאי
להימור ממצאים

הבכירים הרופאים של ההוראוה מרמת הססאגירים רצון שביעות
העיקריים הממצאים תקציר

סטזרים עבודת -1 פרק
 כתוצאה חו״ל, בוגרי והן הארץ בוגרי הן ססאזירים של רב מספר הקולט בי"ח הינו הדסה בי"ח
.,הסטאג להתחלת רבות דחיות לבוגרים נגרמות מכך
 הדוחות עפ״י מבוצעים התשלומים העוסקים, מערכת עם שוטפת בצורה לעבוד התחיל בי"ח

לעת. מעת המתפרסמים השכר הסכמי ועפ״י העוסקים ממערכת
 חריגים במקרים )אלא לאפשר ניתן לא לבי״ח תקציביות שעקבמגבלות ההנהלה ישי על נמסר

החובה. למכסות מעבר התורנויות כמויות הגדלת ביותר(

סיכום
לשבח ראויה בצורה מתפקד בי״ח - עומסים בעקבות הסטאז, דחיות נושא מלבד
 שהמשרד האדירות הכמויות בגלל רק וזאת התחלה מועדי דחיות הוא היחיד הבעייתי החלק
אליהם. מפנה

החובה. למכסות מעבר תורנויות לאשר ניתן לא לביה״ח כלכליות בעיות בעקבות כן כמו
 מופיעים לו״ז ע"פ התייחסות הדורשים , תקינים כבלתי שסומנו להתייחסות היגדים
_____________________________________________המסמך. בסוף בטבלה

Created with Generica by KCS 58



_______רי^וי
להימור ממצאים

אחרונה קלנדרית לשנה פעילות היקף
סיכום
 לפרסי בפועל תואמים אינם המיסות פריסת התאמת וכך הפעילות והיקפי המיסות תפוסת אחוזי

.0 היו 2016-2017 בשנים שלהן־ התפוסה שדיווחי מיסות 34 קיימות הרישיון־.
עמדות. 12 ברישיוך ואילו 13 הינך ביהייח לפי המדווחות יום סיפול עמדות
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זמנים לוחות לפי הבקרה בתהומי לשיפור הנחיות

 לטיפול
 שנה תוך

 מיום
 פרסום

זה דוח

 לטיפול
 6 תוך

 חודשים
 מיום

 פרסום
זה דוח

 לטיפול
 3 תוך

 חודשים
 מיום

 פרסום
זה דוח

 לטיפול
 תוך

 שבועיים
 מיום

 פרסום
זה דוח

 לטיפול
מיידי לשיפור הנחיות  בכלי ההיגד

הבקרה

החולים בית מינהל .1
החולה זכויות - 3 פרק

V

 מענה יש כיום .3.4
 ואנגלית בעברית

 מענה איך בלבד.
 .ובערבית ברוסים

זאת להסדיר יש

 לפונה המענה .3.4
 בשפות: ניתך

 רוסית, עברית,
 אנגלית, אמהרית,

ערבית
בטיחות - 4 פרק

V

 של אישור קיים .4.1
 לבניוך כבאות שירוי

 אם ובניך דוידסוך
 אישור איך וילד.

 ואיך 7,8 הישך לבניך
 שרת. לבניך אישור

 את להסדיר יש
 הללו האישורים

כנדרש

 על אישור קיים .4.1
 בדרישות עמידה
 הכבאות שרותי

האזוריים

 חדשים בריאות עובדי חיסון - 6 פרק
לדם החשופים ותיקים ועובדים

V

 שיעורי העלאות .6.1
 עובדים יסוך ח

חדשים

 עובדי חיסוך .6.1
 חדשים בריאות
 / טטנוס / לפוליו

MMR / אבעבועות 
 / טוברקוליך / רוח

HBV / דפתריה / 
 עונתית שפעת

 עבודה )תחילת
ספט'-ינו'( בחד'

V

 שיעורי העלאת .6.2
ותיקים עובדים חיסוך

 עובדי חיסוך .6.2
 ותיקים בריאות
 / טטנוס / לפוליו

MMR / אבעבועות 
 / טוברקוליך / רוח

HBV / דפתריה / 
 עונתית שפעת

 עבודה )תחילת
ספט'-ינו'( בחד'
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הרדמה .4

 לטיפול
 שנה תוך

 מיום
 פרסום

זה דוח

 לטיפול
 6 תוך

 חודשים
 מיום

 פרסום
זה דוח

 לטיפול
 3 תוך

 חודשים
 מיום

 פרסום
זה דוח

 לטיפול
 תוך

 שבועיים
 מיום

 פרסום
זה דוח

 לטיפול
מיידי לשיפור הנחיות  בכלי ההיגד

הבקרה

רפואה מינהל .2
תורנות אחרי רופאים -11 פרק

V

 אישור המצאות .11.2
 מקרים עבור הוועדה

 הרופא נדרש בהם
 בבית להישאר
 בתום החולים

התורנות

 מקרים עבור .11.2
 באפשרות איך בהם
 לשחרר החולים בית
 לחופשה הרופא את

 קיים תורנות, לאחר
 הוועדה אישור

 עבודה לייאישור
תורנות" לאחר

 ביחידת המטופל ובטיחות סיעוד .3
האשפוז

התרופתי הטיפול ניהול -10 פרק

V

 על להקפיד יש .10.7
 אחות נוכחות

 התרופה את המכינה
 הכנת משלב

 למתך ועד התרופה
 בחדר התרופה.
 נמצאות תרופות
 עם מזרקים מספר

 שהוכנו תרופות
 בשעה לחלוקה

 האחות כאשר ,12.00
 את שהכינה

 נמצאה לא התרופות
___________בחדר.

 התרופה נותן .10.7
 אלקטרונית חותם

 בית נוהלי פי על
 )חוזר החולים.

 מס הסיעוד מינהל
 "ניהול 117/2016

התרופתי"( הטיפול

ניתוח חדרי -1 פרק

V

4-ב להצטייד יש .1.6
PCA/PCEA מערכות

נוספות

מערכות שיעור .1.6
PCA/PCEA ביחס

מיטות למספר
כירורגיות אשפוז

 לפני הנתונים איסוף שלמות - 7 פרק
הרדמה
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ותשתיות הנדסיות מערכות .5

 לטיפול
 שנה תוך

 מיום
 פרסום

זה דוח

 לטיפול
 6 תוך

 חודשים
 מיום

 פרסום
זה דוח

 לטיפול
 3 תוך

 חודשים
 מיום

 פרסום
זה דוח

 לטיפול
 תוך

 שבועיים
 מיום

 פרסום
זה דוח

 לטיפול
מיידי לשיפור הנחיות  בכלי ההיגד

הבקרה

V

 על להקפיד יש .7.10
 של מלא רישום

 לפני שיניים בדיקות
הרדמה

 קיימות .7.10
שיניים בדיקות

V

 על להקפיד יש .7.11
 כולל מלא רישום
 ניתוחים פירוט

קודמים

 פרוט קיים .7.11
קודמים ניתוחים

 הנתונים איסוף שלמות - 8 פרק
ההרדמה במהלך

V
 על להקפיד יש .8.16

 מרדים חותמת
הרדמה בגיליון

 חותמות .8.16
המרדימים
בניתוח שהשתתפו

 ניתוח חדרי - רשומות דוח - 1 פרק
כללי

V

 את להשלים יש .1.2
 הגזים שקעי כמות
 הניתוח חדרי בכל

 6 מ- יפחתו שלא כך
 שקעי 6 חמצן, שקעי
 3 נייטרוז, 2 ווקום,
 3 ו- רפואי אוויר

 גזי לפינו פתחים
הרדמה

 מהנדס דו״ח .1.2
 המהנדס ו/או גזים

 את המפרט הראשי,
 שקעי וסוגי כמות
 הרפואיים, הגזים
 ניתוח חדר בכל

(.2 מסי )טבלה

V

 לוודא יש .1.3
 האוויר מיזוג שמדדי

 הניתוח חדרי בכל
מ: יפחתו לא

) 1.52 לחץ על ערכי
. (mm H2O

.אויר ציאות 4
 25חוזר. אויר פתחי 2

אויר החלפות
 בחדר כללית

)בשעה(.
 צח אויר החלפות 5

)בשעה( בחדר

 אישור קיים .1.3
 תיקנית בדיקה

 חברה ע״י שנעשתה
 ומוכרת, מאושרת

 ניתוח חדר כל עבור
 לחץ. על ערכי א. :
(H2O mm) .ב 

 אויר יציאות מספר
 מספר ג. בחדר.
 חוזר אויר פתחי
 מסי בטבלה )יוצג

3.)

רפואיים גזים - רשומות דוח - 3 פרק
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 לטיפול
 שנה תוך

 מיום
 פרסום

זה דוח

 לטיפול
 6 תוך

 חודשים
 מיום

 פרסום
זה דוח

 לטיפול
 3 תוך

 חודשים
 מיום

 פרסום
זה דוח

 לטיפול
 תוך

 שבועיים
 מיום

 פרסום
זה דוח

 לטיפול
מיידי לשיפור הנחיות  בכלי ההיגד

הבקרה

כללי

V

 החולים בית על .3.3
 למיגון להיערך

 המיכלים
 הקריאוגניים

 חמצן(, + )נייטרום
 רעידת של במקרה
אדמה.

 קיימת .3.3
 למיגון התייחםות
 המיכלים

 הקריאוגניים
 חמצן(, + )נייטרום
 רעידת של במקרה
אדמה.

 מערכות - רשומות דוח - 4 פרק
חשמל

כללי

V

 ביצוע לוודא יש .4.2
 תרמוגרפיות בדיקות
 מתקן לרכיבי

 בתדירות החשמל,
 בשנה פעם של

 חברה ע״י לפחות,
 יש מאושרת.
 דוח לעיוננו להעביר

 דו״ח בצרוף אחרון
 את המתאר

 שנעשו הטיפולים
הבדיקה. בעקבות

 בדיקות ביצוע .4.2
 לרכיבי תרמוגרפיות

 החשמל, מתקן
 פעם של בתדירות

 ע״י לפחות, בשנה
 מאושרת. חברה
 הדו״חות 2 יוצגו

 בצרוף האחרונים
 את המתאר דו״ח

 שנעשו הטיפולים
הבדיקה. בעקבות

גנרטורים

V

 את לבצע יש .4.5
 הנדרשים הטיפולים
 חברה ע״י בגנרטור,
 טיפול א. מוםמכת:

 תלת טיפול ב. חודשי
 חצי טיפול ג. חודשי
 להעביר יש שנתי.

 דוח את לעיונינו
האחרון הטיפול

 בוצעו .4.5
 הנדרשים הטיפולים
 חברה ע״י בגנרטור,
 טיפול א. מוםמכת:

 טיפול ב. חודשי
ג. חודשי תלת

שנתי חצי טיפול

V

 להעביר יש .4.6
 מאושר דו״ח לעינוננו

 / המתקן מהנדם ע"י
 מנהל

 / אדמניםטרטיבי
 בדבר רפואי מנהל
 עיתיות הפעלות קיום
 הגיבוי גנרטור של

 תקלות דיווח לרבות
נילווה.

 דו״ח קיים .4.6
 מהנדם ע״י מאושר
 מנהל / המתקן

 / אדמניםטרטיבי
 בדבר רפואי מנהל
 הפעלות קיום

 גנרטור של עיתיות
 דיווח לרבות הגיבוי

נילווה. תקלות
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 לטיפול
 שנה תוך

 מיום
 פרסום

זה דוח

 לטיפול
 6 תוך

 חודשים
 מיום

 פרסום
זה דוח

 לטיפול
 3 תוך

 חודשים
 מיום

 פרסום
זה דוח

 לטיפול
 תוך

 שבועיים
 מיום

 פרסום
זה דוח

 לטיפול
מיידי לשיפור הנחיות  בכלי ההיגד

הבקרה

UPS פסק אל

V

 את לבצע יש .4.8
 הנדרשים הטיפולים
 ,UPS - ה במכשירי

 מאושרת. חברה ע״י
 של הדו״ח על

 המאשרת החברה
 מסי את לכלול

 מיקומו, המכשיר,
 ייצורו, שנת הספקו,
 אחרון תאריך

 מצברים להחלפת
 שבוצע והטיפול

 וההערות לאחרונה,
לביצוע. הנדרשות

 הטיפולים .4.8
 במכשירי הנדרשים

 חברה ע״י ,UPS - ה
 הדו״ח מאושרת.

 מסי את יכלול
 מיקומו, המכשיר,

 ייצורו, שנת הספקו,
 אחרון תאריך

 מצברים להחלפת
 שבוצע והטיפול

 וההערות לאחרונה,
לביצוע. הנדרשות

 קור מערכות - רשומות דוח - 6 פרק
וחום
הסקה: /דודי קיטור רודי

V

 תיעוד להציג יש .6.3
 טיפולים ביצוע

 דודי במערכות
 הסקה הקיטור/דודי

 פרק H01 נוהל .עפ"י
 תקינות להבטחת ,6

 ואמינותה, המערכת
 טיפולים לביצוע

 חצי חודשיים, תלת
ושנתיים. שנתיים

 נהלים קיימים .6.3
 עיתיים, לטיפולים

 נוהל עפ״י כנדרש
H01 6 פרק, 

 תקינות להבטחת
 ואמינותה, המערכת

 טיפולים לביצוע
 חצי חודשיים, תלת

 יש ושנתיים. שנתיים
 תיעוד להציג

 השנה בחצי הביצוע
האחרונה.

מים: מערכות

V

 להעביר יש .6.4
 תיאור לעיוננו

 - המים מערכת
 ותיאור סקיצות
כמותי. מילולי

 תיאור קיים .6.4
 - המים מערכת
 ותיאור סקיצות
כמותי. מילולי

V

 לנסח, יש .6.5
 את ולתעד ליישם

 לניקוי ביצוע נוהל
 דוודים וחיטוי

חמים. מים לאספקת

 נוהל קיים .6.5
 הביצוע ותיעוד
 דוודים וחיטוי לניקוי

 מים לאספקת
חמים.
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 לטיפול
 שנה תוך

 מיום
 פרסום

זה דוח

 לטיפול
 6 תוך

 חודשים
 מיום

 פרסום
זה דוח

 לטיפול
 3 תוך

 חודשים
 מיום

 פרסום
זה דוח

 לטיפול
 תוך

 שבועיים
 מיום

 פרסום
זה דוח

 לטיפול
מיידי לשיפור הנחיות  בכלי ההיגד

הבקרה

V

 נוהל לכתוב יש .6.6
 הנחיותיו את ליישם
 מועד תעוד כולל

 וחיטוי לניקוי הביצוע
 מים לאספקת דוודים
חמים.

 מלא דו״ח קיים .6.6
 ביולוגיות לבדיקות
 מים, לאיכות

 שיילקחו מדגמיות,
 שטיפת מברז

 של הידיים
 בחדר המנתחים

 לרבות ניתוח,
 הבדיקה תוצאות

 להימצאות
 פסאודומונס
 אארוגינוזה,

 אחד מברז בלפחות
 רחצה. שוקת בכל
 יש הנתונים את

 בטבלה לרכז
מתאימה.

בטיחות - רשומות דוח - 7 פרק
 + )מתזים אוטומטית אש כיבוי מערכת

מטפים(:

V

 להעביר יש .7.8
 אישור הח״מ לעיון
 התאמת מידת

 האש גילוי מערכת
 האוטומטית

 התקן לדרישות
 )לרבות הישראלי

כיסוי(. אחוזי

 אישור קיים .7.8
 מערכת התאמת

 האש כיבוי
 האוטומטית

 התקן לדרישות
 )לרבות הישראלי

כיסוי(. אחוזי

אש: גילוי מערכת

V

 להעביר יש .7.10
 מידת אישור לעיוננו

 מערכת התאמת
 לדרישות האש גילוי

 הישראלי התקן
כיסוי(. אחוזי )לרבות

 אישור קיים .7.10
 התאמת מידת

 האש גילוי מערכת
 התקן לדרישות
 )לרבות הישראלי

כיסוי(. אחוזי
 גזים מערכת - תצפית דוח - 12 פרק

רפואיים
החמצן אספקת מערכת

V

 לתלות יש .12.6
 של צבעים מפתח
 או ההחמצן צנרת

 פי על לסמנה
G-01 הנחיות

 צבועה הצנרת .12.6
כנדרש ומסומנת

Created with Generica by KCS 65

http://www.health


 לטיפול
 שנה תוך

 מיום
 פרסום

זה דוח

 לטיפול
 6 תוך

 חודשים
 מיום

 פרסום
זה דוח

 לטיפול
 3 תוך

 חודשים
 מיום

 פרסום
זה דוח

 לטיפול
 תוך

 שבועיים
 מיום

 פרסום
זה דוח

 לטיפול
מיידי לשיפור הנחיות  בכלי ההיגד

הבקרה

נייטרוס אספקת מערכת

V

 לתלות יש .12.17
 של צבעים מפתח
 או הנייטרום צנרת

 פי על לסמנה
G-01 הנחיות

 הצנרת .12.17
 ומסומנת צבועה
כנדרש

חשמל - תצפית דוח - 13 פרק
ראשי חשמל חדר

V

 להציב יש .13.5
 חשמל תוכנית

 של מפורטת
 הראשית המערכת

 החשמל בחדר
הראשי

 תוכנית קיימת .13.5
 של מפורטת חשמל

 הראשית המערכת
בחדר

V

 לשלט יש .13.6
 המפסקים ולסמן
 החשמל בחדר

כנדרש ,הראשי

 המפסקים .13.6
 משולטים בחדר

כנדרש ומסומנים

V

 לוודא יש .13.7
 / החשמל שמהנדס
 ראשי, חשמלאי

 את ומכירים בקיאים
 ההזנה מפסקי כל

שבחדר. והחלוקות

 מהנדס .13.7
 חשמלאי / החשמל

 בקיאים ראשי,
 כל את ומכירים
 ההזנה מפסקי

שבחדר. והחלוקות

V

 לוודא יש .13.10
 החשמל שחדר

 יהיה הראשי
 ונעול, מאובטח
 בלתי כניסת למניעת
 אליו והגישה מורשים

מבוקרת.

 החדר .13.10
 ונעול, מאובטח
 כניסת למניעת

 מורשים בלתי
 אליו והגישה

מבוקרת.

גנרטורים

V

 לוודא יש .13.13
 חיבור המצאות

 לחיבור חירום,
 חיצוני, גנרטור
 מערכת לחיבור

החשמל.

 חיבור קיים .13.13
 לחיבור חירום,
 חיצוני, גנרטור
 מערכת לחיבור

החשמל.

V

 להציב יש .13.15
 בחדר בולט המקום

 תוכנית הגנרטורים
 של מפורטת חשמל

המערכת. כל

 קיימת .13.15
 חשמל תוכנית

 כל של מפורטת
 בחדר המערכת,

הגנרטורים.
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ניתוח בחדר החולה בטיחות .6

 לטיפול
 שנה תוך

 מיום
 פרסום

זה דוח

 לטיפול
 6 תוך

 חודשים
 מיום

 פרסום
זה דוח

 לטיפול
 3 תוך

 חודשים
 מיום

 פרסום
זה דוח

 לטיפול
 תוך

 שבועיים
 מיום

 פרסום
זה דוח

 לטיפול
מיידי לשיפור הנחיות  בכלי ההיגד

הבקרה

V

 לוודא יש .13.16
 הגנרטורים שחדר

 ונעול, מאובטח
 בלתי כניסת למניעת
 אליו והגישה מורשים

מבוקרת.

 החדר .13.16
 ונעול, מאובטח
 כניסת למניעת

 מורשים בלתי
 אליו והגישה

מבוקרת.
 קור מערכות - תצפית דוח - 15 פרק
וחום
קיטור רודי

V
 להזין ממלץ .15.7
 בגז הקיטור דודי את
במזוט ולא

 הדוודים .15.7
 / מזוט : ב מוזנים
גז / סולר

V

את לשפר יש .15.8
c ,ט^^אזור

 על הדוודים. התקנת
 אזהרה שילוט ידי

 גיהות בטיחות
 וצורת ניקיו־ והכוונה,
 הציוד העמדת

מיטבית בצורה

 התרשמות .15.8
 עורך של כללית

 מאיזור המבדק,
הדוודים. התקנת
 אזהרה שילוט

 גיהות בטיחות
 ניקיו־ והכוונה,

 העמדת וצורת
___________הציוד

 במתחם סטרילי בציוד טיפול -6 פרק
הניתוח חדרי

V

 לרכוש יש .6.6
 מכונה ולהשמיש
 לשטיפ אוטומטית

 של שניונית
 כירורגיים מכשירים

 לטמפ המגיע מדיח
מ״צ 96 של

 מכונה קיימת .6.6
 מכשירים לשטיפת

 כירורגיים וכלים
 המגיעה

של לטמפרטורה
93OC

V

 אילוצי בעקבות .6.7
 והסמיכות המבנה

 המעקר בין הקרובה
 לשטיפה והכיור

 של ראשונית
 יש המכשירים.

 נוהל לח״מ להציג
 הטיפול להבטחת

 ומניעת במכשירים
 ציוד על התזות

.סטרילי

 שטיפת אתר .6.7
 נמצא המכשירים

 סביר במרחק
 למניעת מהמעקר

התזות. פגיעת
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כללי מעבדות .8

 לטיפול
 שנה תוך

 מיום
 פרסום

זה דוח

 לטיפול
 6 תוך

 חודשים
 מיום

 פרסום
זה דוח

 לטיפול
 3 תוך

 חודשים
 מיום

 פרסום
זה דוח

 לטיפול
 תוך

 שבועיים
 מיום

 פרסום
זה דוח

 לטיפול
מיידי לשיפור הנחיות  בכלי ההיגד

הבקרה

V

 להציג יש .6.14
 על כתוב נוהל לחיית

 המתאר ,שלביו כל
 העבודה שיטת את

 במכשירי בטיפול
 - שנפלו ניתוח

 חדר העיקור במתחם
הניתוח

 נוהל קיים .6.14
 המפרט כתוב

 לעיקור הנחיות
 שלא ניתוח מכשירי

 סטרילית באספקה
מרכזית

ניתוח חדר מבנה תנאי - 8 פרק

V

 להחליף יש .8.10
 הלינולאום את

 שלם והלא המוכתם
 במסדרון הריצפתי

 את המחבר החולה
 לחדרי הכניסות
הניתוח.

 החדר רצפת .8.10
 מחומר עשוייה
 חריצים, ללא קשיח
 אזור את מכסה

 כך הפנלים
 בין שהחיבור

 והרצפה הקירות
________זוויתי אינו

וניהול ארגון -1 פרק

V  מנהל למנות יש .1.1
מוסדי מעבדות אגף

 אגף מנהל קיים .1.1
מלאה במשרה

V

 שלכל לוודא יש .1.2
 רפואית מעבדה
 בעל מנהל בארגון

 מעבדה לניהול היתר
 ועובד רפואית
 בכיר רפואי מעבדה
 של העיסוק בתחום

 אחד המעבדה
)כמינימום(

 קיימים .1.2
 של משרות/מינויים

 לכל מעבדות מנהלי
המעבדות

V

 לקדם יש .1.4
 ארגוני תרשים
 כלל לטובת

בארגון המעבדות

 תרשים קיים .1.4
 וחלוקת ארגוני

תיאורי לפי אחריות
תפקיד

V

 כל את לאגד יש .1.5
 הרפואיות המעבדות

 המעבדות אגף תחת
הרפואיות

 המעבדות כל .1.5
 הדיאגנוסטיות

 מאוגדות במוסד
 אגף תחת

המעבדות
עובדים - 2 פרק
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 לטיפול
 שנה תוך

 מיום
 פרסום

זה דוח

 לטיפול
 6 תוך

 חודשים
 מיום

 פרסום
זה דוח

 לטיפול
 3 תוך

 חודשים
 מיום

 פרסום
זה דוח

 לטיפול
 תוך

 שבועיים
 מיום

 פרסום
זה דוח

 לטיפול
מיידי לשיפור הנחיות  בכלי ההיגד

הבקרה

V

 במעבדה .2.1
 על למיקרוביולוגיה

 בעומסי עליה רקע
 כולל הבדיקות

 בביצוע הצורך
 סיקור, בדיקות
 בקרת בביצוע הצורך
 פנימית איכות

 של בתדירות לפחות
 ועל בשבוע פעם
 שפרשו עובדים רקע

 לגמלאות פורשים או
 לתוספת צורך יש

 יש ייעודית. אדם כוח
 בחשבון לקחת

 נכונה שהכשרה
 עובד של ומעשית
 חדש מעבדה

 במספר מסתכמת
לפחות. חודשים

 משרות מספר .2.1
 מספק אדם כוח

 עם תקין לביצוע
 של בזמנים עמידה

הבדיקות כל

V

 שלכל לוודא יש .2.4
 רפואית מעבדה
 מנהל בארגון:

 רישוי בעל המעבדה
 לניהול "היתר

 של רפואית" מעבדה
 כמינימום או המשרד

 המשרד של רישוי
 מעבדה כעובד

 בתחום בכיר רפואית
העיסוק.

 מנהלי .2.4
 בעלי הם המעבדות

 לניהול היתר
רפואית מעבדה

מעבדות - 3 פרק

V

 ולוודא לקדם יש .3.3
 המעבדות שכל

 מאוגדות הרפואיות
 המעבדות אגף תחת

הארגון. של

 רשימת קיימת .3.3
 מסודרת מעבדות

 מקצועות לפי
מעבדה
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 לטיפול
 שנה תוך

 מיום
 פרסום

זה דוח

 לטיפול
 6 תוך

 חודשים
 מיום

 פרסום
זה דוח

 לטיפול
 3 תוך

 חודשים
 מיום

 פרסום
זה דוח

 לטיפול
 תוך

 שבועיים
 מיום

 פרסום
זה דוח

 לטיפול
מיידי לשיפור הנחיות  בכלי ההיגד

הבקרה

V

 שכל לוודא יש .3.3
 הרפואיות המעבדות

 רשומות בארגון
 הבריאות במשרד
 תעודת ובעלות
בתוקף. רישום

 רשימת קיימת .3.3
 מסודרת מעבדות

 מקצועות לפי
מעבדה

V

 לוודא יש כאמור .3.4
 המעבדות שכל

 מאוגדות הרפואיות
 אגף של ניהול תחת

המוסדי. המעבדות

 מעבדות .3.4
 פתולוגיה פוריות,

 כפופות וגנטיקה
מעבדות לאגף

ומחשוב תיעוד - 5 פרק

V

 לקדם יש .5.3
 מחשובי ממשק

 בין פעולה בשיתוף
 המעבדות מנהלי

 ויחידות והמחלקות
 לטובת נוספות
 דגימות קליטת

 ביחידת המעבדה
 מחלקות, הקצה:

 ניתוח חדרי מרפאות,
 למנוע מנת על ועוד

 חוסר טעויות,
 דמוגרפיים, בפרטים

 בדיקות על חזרה
 ועוד. לצורך שלא

 מתקדם כבר הנושא
 רפואיים במרכזים

 בהצלחה אחרים
 בעלויות חיסכון ותוך

ומשאבים.

 דגימות קליטת .5.3
 )הקלדת מרכזית

 מתחילה הבדיקות
במחלקה(
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 לטיפול
 שנה תוך

 מיום
 פרסום

זה דוח

 לטיפול
 6 תוך

 חודשים
 מיום

 פרסום
זה דוח

 לטיפול
 3 תוך

 חודשים
 מיום

 פרסום
זה דוח

 לטיפול
 תוך

 שבועיים
 מיום

 פרסום
זה דוח

 לטיפול
מיידי לשיפור הנחיות  בכלי ההיגד

הבקרה

V

 לתעד צורך יש .5.4
 לקיחת שעת את

 ביחידת הדגימה
 מחלקות, הקצה:

 ניתוח חדרי מרפאות,
 מנת על וכייו

 המבצעת שהמעבדה
 סיב את לעמוד תוכל

 והבדיקות הדגימה
 וגם הרלוונסיות

 בביצוע לחסוך
 או מיותרות בדיקות

 בדיקות של ביצוע
 לצורך. שלא חוזרות
 חשיבות יש בנוסף,
 לארגון רוחבית
 ניסור מבחינת
 מלקיחת הזמנים

 לקבלה ועד הדגימה
במעבדות.

 קליסת .5.4
 באמצעות הדגימות

 מעבדה מספר
ברקוד עם ממוחשב

וגהות בטיחות - 6 פרק

V

 ועל להקפיד יש .6.5
 המעבדות עובדי כל

 שימוש לעשות
 ארוכים, בחלוקים

 ארוכים שרוולים עם
 תמיד לא ורכוסים.
רכוסים!!! החלוקים

 העובדים .6.5
 במעבדה לובשים
 מלאים, חלוקים
 שרוולים עם רכוסים
ארוכים

V

 2 להוסיף יש .6.12
 ביולוגיים מנדפים

 במעבדה
 למיקרוביולוגיה

 מול עבודה לסובת
 ועל זיהומית רגימות

 על לשמור מנת
 העובד בסיחות

והסביבה.

 תאי קיימים .6.12
 ביולוגיים בסיחות
 )לכל וכימיים
 העוסקת מעבדה

 סיכון עם בדגימות
 עם ועבודה ביולוגי

 חומרים תמיסות,
כימיים(
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 לטיפול
 שנה תוך

 מיום
 פרסום

זה דוח

 לטיפול
 6 תוך

 חודשים
 מיום

 פרסום
זה דוח

 לטיפול
 3 תוך

 חודשים
 מיום

 פרסום
זה דוח

 לטיפול
 תוך

 שבועיים
 מיום

 פרסום
זה דוח

 לטיפול
מיידי לשיפור הנחיות  בכלי ההיגד

הבקרה

V

 בכל לוודא יש .6.17
 הרפואיות המעבדות

 המעבדה כולל
 למיקרוביולוגיה

 במכשירי שימוש
 ביוהזרד צנטריפוגה

 פנימי מכסה )כולל
 לטובת וחיצוני(
 בטיחות על שמירת
והסביבה. העובד

 מתבצע סרכוז .6.17
 באמצעות

ביוהזרד צנטריפוגה

דגימות שינוע - 8 פרק

V

 לוודא יש .8.1
 בארגון שהסניטרים

 את מעבירים
 מיכל בתוך הדגימות

 קשיחות דפנות עם
 לטובת סגור ומכסה

 הסניטר בטיחות
 יש והסביבה.

 על להקפיד
 נכונה טמפרטורה

 ו/או קירור מבחינת
 בתוך גם הקפאה
המוסד.

 העברת לוודא יש
 הדגימות

 באמבולנצים
 הצופים הר מקמפוס

 לפי כרם ולעין
 עריזה של העקרון

 דגימות משולשת:
 ביוהזרד שקית בתוך

 צידנית בתוך ושקיות
 קשוחה דופן בעלת

 לטובת וקרחומים
 על שמירה

 נכונה טמפרטורה
 ו/או קירור של

הקפאה.

העברת .8.1
 באמצעות הדגימות

תקני שליחים/רכב

V
 הערות ראו .8.1

8.1 בסעיף
העברת .8.1

 באמצעות הדגימות
תקני שליחים/רכב
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 לטיפול
 שנה תוך

 מיום
 פרסום

זה דוח

 לטיפול
 6 תוך

 חודשים
 מיום

 פרסום
זה דוח

 לטיפול
 3 תוך

 חודשים
 מיום

 פרסום
זה דוח

 לטיפול
 תוך

 שבועיים
 מיום

 פרסום
זה דוח

 לטיפול
מיידי לשיפור הנחיות  בכלי ההיגד

הבקרה

V

 שינוע לוודא יש .8.2
 דגימות של פנימי
 המוסד בתוך

 מכלים באמצעות
 קשוחה דופן בעלי

 מנת על ומכסה
 בטיחות על לשמור
והסביבה. העובד

 הפנימי השינוע .8.2
 קשיח מיכל עם

כנדרש וסימון

V

 הערות ראו .8.3
8.1 בסעיף

 החיצוני השינוע .8.3
 האריזה בשיטת

 באופן המשולשת
בטיחותי

V

 הערות ראו .8.4
8.1 בסעיף

 שיש דגימות .8.4
 משונעות לקרר

 ניטור וקיים בקירור
טמפ'
 גזים בדיקות מכשירי -12 פרק

וקרישה

V

 את להוסיף יש .12.1
 על הפיקוח

המכשירים
 בדיקות המבצעים
 גלוקוז רמות לקביעת

 )גלוקומטרים( בדם
 המעבדה נציג ע״י

קלינית. לביוכימיה

 מכשירי בקרת .12.1
 הגזים, בדיקות

 לבדיקות מכשירים
 מכשירים שתן,

 רמות לקביעת
 בדם גלוקוז

 )גלוקומטרים(,
 מנהל ע״י מבוצעת
ביוכימי

V

 להוסיף יש .12.2
 מרחוק בקרה תוכנות

 כל לטובת למעבדות
 ובדיקות המכשירים

 מחוץ המתבצעות
 המעבדה לכותלי

 גזים כגון: הרפואית
 שתן, בדיקות בדם,

 קרישה, בדיקות
 בדם גלוקוז בדיקות

 חדשה בדיקה וכל
נוספת.

 בדיקות פיקוח .12.2
 רמות שתן, גזים,

 ע״י מבוצע גלוקוז
 ממוחשבת בקרה

מרחוק
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 לטיפול
 שנה תוך

 מיום
 פרסום

זה דוח

 לטיפול
 6 תוך

 חודשים
 מיום

 פרסום
זה דוח

 לטיפול
 3 תוך

 חודשים
 מיום

 פרסום
זה דוח

 לטיפול
 תוך

 שבועיים
 מיום

 פרסום
זה דוח

 לטיפול
מיידי לשיפור הנחיות  בכלי ההיגד

הבקרה

V

 להוסיף יש .12.6
 מרחוק בקרה תוכנות

 כל לטובת למעבדות
 ובדיקות המכשירים

 מחוץ המתבצעות
 המעבדה לכותלי

 גזים כגון: הרפואית
 שתן, בדיקות בדם,

 קרישה, בדיקות
 בדם גלוקוז בדיקות

 חדשה בדיקה וכל
נוספת.

 בדיקות פיקוח .12.6
 ע״י מבוצע קרישה
 ממוחשבת בקרה

מרחוק

יומית פנימית איכות בקרת -13 פרק

V

 לבצע יש .13.1
 פנימית איכות בקרת
 המעבדות בכל יומית

הרפואיות.
 במעבדה לציין:

 למיקרוביולוגיה
 )אופי קלינית

 שונה העבודה
 שלהן ממעבדות

 אוטומטיזציה(,
 של הפנימית הבקרה

 מחויבת הבדיקות כל
 אך בשבוע לפעם

 מספיקה המעבדה
 של בתדירות לבצע
 בשבועיים. פעם

 ביצוע קידום לטובת
 על הפנימית הבקרה

 יש הבדיקות כל
 כוח בתוספת צורך
ייעודי. אדם

 בכל .13.1
 נערכת המעבדות

 איכות בקרת
 בכל יומית פנימית
בדיקה

איכות הבטחת -16 פרק

V

 לוודא יש .16.3
 שלכל כמינימום

 הרפואיות המעבדות
 לפי התעדה בארגון

9001:2015 איזו תקן

 יש למעבדה .16.3
הסמכה או התעדה
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מקצועיות מעבדות .9

 לטיפול
 שנה תוך

 מיום
 פרסום

זה דוח

 לטיפול
 6 תוך

 חודשים
 מיום

 פרסום
זה דוח

 לטיפול
 3 תוך

 חודשים
 מיום

 פרסום
זה דוח

 לטיפול
 תוך

 שבועיים
 מיום

 פרסום
זה דוח

 לטיפול
מיידי לשיפור הנחיות  בכלי ההיגד

הבקרה

V

 לוודא יש .16.7
 מעבדה שלכל

 מנהל רפואית
 שפוף איכות הבטחת
 למנהל ישירות

 ולמנהל המעבדה
 של האיכות הבטחת

 המעבדות כלל
לאגפי(.

 או אחד עובד .16.7
 כמנהלי מונו יותר

 במשרה איכות
מלאה

V

 לוודא יש .16.30
 רוחבי נוהל כתיבת
 התיעוד חובת בנושא

 בכל והמעקב
הרפואיות. המעבדות

 יש למעבדה .16.30
 לטיפול כתוב נוהל

בתיעוד

 - מקצועיות מעבדות - 2 פרק
מיקרוביולוגיה

V

 העברת את .2.2
 הביולוגיות הבדיקות

 לעין־ הצופים מהר
 לבצע יש כרם

 ייעודים ברכבים
 צידניות באמצעות

 משולשת באריזה
 בעלת צידנית כולל

קשוחות. רפנות

 המעבדה .2.2
נהלים פי על פועלת

V

 בקרת לבצע יש .2.5
 על פנימית איכות
שבועי. בסים

 המעבדה .2.5
 בדיקות מבצעת

 איכות בקרת
 )כל פנימית

 יום, כל העובדים,
הבקרות( כל
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זיהומים מניעת .10

 לטיפול
 שנה תוך

 מיום
 פרסום

זה דוח

 לטיפול
 6 תוך

 חודשים
 מיום

 פרסום
זה דוח

 לטיפול
 3 תוך

 חודשים
 מיום

 פרסום
זה דוח

 לטיפול
 תוך

 שבועיים
 מיום

 פרסום
זה דוח

 לטיפול
מיידי לשיפור הנחיות  בכלי ההיגד

הבקרה

V

 לאפשר יש .2.10
 כוח תוספת ולקדם

 למעבדה ייעודי אדם
 בקרת ביצוע לטובת
 פנימית איכות

 והתמודדות שבועית
 הבדיקות עומס עם

 בביצוע עליה כולל
 יש סיקור. בדיקות
 את בחשבון לקחת

 של ההכשרה זמן
מעבדה. עובד

 משרות מספר .2.10
 תקין לביצוע מספק
 כל של ובזמן

הבדיקות

 - מקצועיות מעבדות - 2 פרק
ביוכימיה

V

 המעבדה .2.12
 מתכננת לביוכימיה

 על ופיקוח בקרה
 מכשירי

 הגלוקומטרים
 בשימוש הנמצאים

 יש למעבדה. מחוץ
ולבצע. להקפיד

 המעבדה .2.12
 נהלי ע״פ פועלת

איכות הבטחת

 למניעת היחידה מבנה - 1 פרק
זיהומים

V

 להשלים יש .1.5
 בסיסי על קורס

זיהומים במניעצ

 אחראית אחות .1.5
 היחידה/מערך

 זיהומים למניעת
 על קורס בוגרת
 במניעת בסיסי

זיהומים
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 לטיפול
 שנה תוך

 מיום
 פרסום

זה דוח

 לטיפול
 6 תוך

 חודשים
 מיום

 פרסום
זה דוח

 לטיפול
 3 תוך

 חודשים
 מיום

 פרסום
זה דוח

 לטיפול
 תוך

 שבועיים
 מיום

 פרסום
זה דוח

 לטיפול
מיידי לשיפור הנחיות  בכלי ההיגד

הבקרה

V

 המחלקה .1.10
 הדרכות מבצעת

 למנעית יזומות
 בפנימיות זיהומים

 שאר ונורולוגיה.
 נעשת המחלקות

 פי על הדרכה
 לאחרונה דרישה.
 החולים בבית הוחלט

 כל לומדה ביצוע על
 להגיע יש . שנתיים

 ביקורים וליזום
 במחלקות והדרכות
נוספות.

 ליחידה/מערך .1.10
 זיהומים למניעת
 הדרכה תוכנית

 בנושא יעוץ ומתן
 זיהומים מניעת

המטפלים לצוותים

 מינהל חוזר הנחיות יישום - 2 פרק
הרפואה

V

 לאחרונה רק .2.9
 חיוב על הוחלט
 לומדה ביצוע

 כל ידיים להיגיינת
 ולוודא יש שנתיים.

 אכן ההחלטה כי
 יש כן, כמו מיושמת.
 תכנים להוסיף
 הקשורים נוספים

 זהירות לאמצעי
 מעבר שיגרתיים
. ידיים להיגיינת

 לצוות הדרכות .2.9
 בנושא המטפל
 זהירות אמצעי

 מתקיימות שיגרתיים
שנתיים כל

ידיים הגיינת הנחיות ישום - 3 פרק

V

 החולים בית .3.6
 ברזים להתקין נדרש

 מרפק ע״י לסגירה
 חוזר פי על רגל או

 24/09 רפאוה מנהל
 חסר בהן במחלקות

נמרץ טיפול לדוגמה

 תקינים ברזים .3.6
 מרפק ע״י לסגירה

רגל או

 הקשור דם אלח מניעת - 4 פרק
מרכזי לצנתר
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 לטיפול
 שנה תוך

 מיום
 פרסום

זה דוח

 לטיפול
 6 תוך

 חודשים
 מיום

 פרסום
זה דוח

 לטיפול
 3 תוך

 חודשים
 מיום

 פרסום
זה דוח

 לטיפול
 תוך

 שבועיים
 מיום

 פרסום
זה דוח

 לטיפול
מיידי לשיפור הנחיות  בכלי ההיגד

הבקרה

V

 החולים בית .4.1
 אחרי לעקוב נדרש
 ההדרכה רוחות
 הצוותים שכל ולוודא

 הלומדה את עוברים
 צנטרים בנושא

 חוזר פי על מרכזיים
 רפאוה מנהל

13/2011

 לצוות הדרכות .4.1
 צנתרים המטפל
 והטיפול מרכזים
 בהם השוטף

 באופן מתקיימות
רציף

V

 הקיים התיעוד .4.7
 חופשי, בטקסס הוא

 הטופס את לעדן־ יש
 תיוג רשימת פי על

 כל את הכוללת
 ים הננדרש התכנים

 רפואה מנהל מחוזר
12/2011

 טופס קיים .4.7
 יומי לטיפול ניטור

 מרכזי ורידי בצנתר
 נחיצות כולל:

 הערכה הצנתר,
 איכות קלינית,

 זמני החבישה,
חבישה חלפת

 משרד נהלי והבנת המצאות - 6 פרק
הבריאות

V

 החולים בית .6.3
 את לעדכן־ מתבקש

 של החדש הנוהל
 הבריאות משרד

 3/2005 ולא 6/2015
 בנוהל שנצפה כפי

הפנימי.

 מניעת נוהל .6.3
 בדלקת הדבקה

 B מסוג נגיפית כבד
 חשיפה לאחר C ו-

 גוף לנוזלי ו/או לדם
6/2015, אחרים

בידוד כללי על שמירה - 7 פרק
אוויר: בידוד

V

נדרש .7.27
 מעקב התערבות

 אחות של ותיעוד
 אפידמיולוגית

 בידוד של במקרים
 שנדרש כפי אוויר

 רפואה מנהל מחוזר
9/2012

 התערבות .7.27
 של ותיעוד מעקב

 למחלות היחידה
 המקומית זיהומיות

 )אחות
אפידמיולוגית(

ואביזרים ציוד חיטוי ניקוי - 8 פרק
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הסביבה בריאות .12

 לטיפול
 שנה תוך

 מיום
 פרסום

זה דוח

 לטיפול
 6 תוך

 חודשים
 מיום

 פרסום
זה דוח

 לטיפול
 3 תוך

 חודשים
 מיום

 פרסום
זה דוח

 לטיפול
 תוך

 שבועיים
 מיום

 פרסום
זה דוח

 לטיפול
מיידי לשיפור הנחיות  בכלי ההיגד

הבקרה

V

 על להקפיד יש .8.10
 כריות שמזרונים, כך

 וכרסאות אלונקות
 בניילון מצופים יהיו

 שנדרש כפי שלם
 רפואה מנהל בחוזר

12/2006

 מזרונים .8.10
 ,אלונקות ,כריות

 טיפול וכורסאות
 בניילון מצופים

שלם

V

 לוודא יש .8.14
 וילונות החלפת
 עמדות בין הפרדה

 פעם , מאושפזים
 חולה ובין בשבוע
___________לחולה

 וילונות .8.14
 מוחלפים הפרדה

 לחולה חולה בין
 פעם ולפחות
בשבוע

 לצריכה מים ומערכות מים -1 פרק
סניטרית

V
 חיבור נדרש .1.1

 של נוסף לחץ לאזור
מים. אספקת

 מערכת תקינות .1.1
המים

V

 להציג נדרש .1.2
 משלים לחיטוי תכנון
 הבניינים. לכלל
 השיפוץ לאור

 חלק של המתוכנן
 נדרשת מהבניינים,

 תוכנית הגשת
 של עדכנית כללית

 אספקת מערכות
אלו. בבניינים המים

 מערכות .1.2
 המים אספקת

 והחמים הקרים
 ע״י מאושרת במוסד
הבריאות לשכת

V

 מבנה תיקון .1.4
 תיקון האוורור, פתחי

 המכסים של וצביעה
הפתח. ודפנת

 של הפיזי מצבו .1.4
המים מאגר

V
 התראה נדרשת .1.5

 בזמן אלקטרונית
אמת.

המערכת .1.5
משלימה להכלרה

V

 הגשת נדרשת .1.6
 תקינות אישורי

 המותקנים לאביזרים
במערכת.

 הפרדת .1.6
 אספקת מערכות

מים
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 לטיפול
 שנה תוך

 מיום
 פרסום

זה דוח

 לטיפול
 6 תוך

 חודשים
 מיום

 פרסום
זה דוח

 לטיפול
 3 תוך

 חודשים
 מיום

 פרסום
זה דוח

 לטיפול
 תוך

 שבועיים
 מיום

 פרסום
זה דוח

 לטיפול
מיידי לשיפור הנחיות  בכלי ההיגד

הבקרה

V

 סימון נדרש .1.7
 מערכות של ברור

 ואספקת הטיפול
 חדרי בכל המים

הדודים.

 מערכת אביזרי .1.7
השתייה מי

V
 יומן לנהל נדרש .1.8

. תחזוקה
 ותחזוקה טיפול .1.8
 המים מערכת של

הקרים

V

 להתקין יש .1.9
 טמפרטורה בקרת

 החמים המים קו על
 לפני החוזרים
 למערכת כניסתם
נוסף. לחימום

 המים אספקת .1.9
החמים

V

 הערה .1.10
 כי נדרש בטיחותית:
 המים טמפרטורת

 במחלקות החמים
 רגישה לאוכלוסיה

 45 על תעלה לא
 קצה. בנקודות מ״צ

 בדיקות לבצע יש
 באמצעות ביקורת
 למדידת ידני מכשיר

. הטמפרטורה

 המים מערכת .1.10
במחלקה

V

 יומן לנהל יש .1.11
 נדרש תחזוקה.

 תקופתי טיפול
 משקעי למניעת

 ראשי וחיטוי אבנית
 וברזים מקלחות

 ובמיוחד במחלקות
 וילד" "אם בבניין

 אחת יעשה הטיפול
היותר. לכל לרבעון

 טיפול .1.11
 המים ותחזוקת

החמים

V

 השיפוץ לאור .1.12
 גדול בחלק המתוכנן

 הישנים, מהבניינים
 חשיבה נדרשת

 בדבר מחודשת
 הפעלת המשך
הקירור. מגדלי

 מגדלי .1.12
 מזרקות הקירור,

 אחרים ומתקנים
 מי מרשת מוזנים

השתייה

פסולת ופינוי -איסוף 3 פרק
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 לטיפול
 שנה תוך

 מיום
 פרסום

זה דוח

 לטיפול
 6 תוך

 חודשים
 מיום

 פרסום
זה דוח

 לטיפול
 3 תוך

 חודשים
 מיום

 פרסום
זה דוח

 לטיפול
 תוך

 שבועיים
 מיום

 פרסום
זה דוח

 לטיפול
מיידי לשיפור הנחיות  בכלי ההיגד

הבקרה

V

 את למלא יש .3.2
 לאיסוף המכלים
 זיהומית פסולת
 שניתך באופן

ולנעול. לכסותם

 פסולת איסוף .3.2
זיהומית

V

 רחצה לשם .3.4
 פסולת, מיכלי וחיטוי

 צינורות להסדיר יש
 תליה במתקן גמשים

 גלגלן באמצעות
 )מסוג לחץ ומתקן

 המותקן "אקדח"(
בקציהם.

 וחיטוי רחצה .3.4
מיכלים

V

 את למלא יש .3.5
 הפסולת מיכלי

 שניתן כך הרפואית
 לכסותם יהיה

ולנעול.

 פסולת איסוף .3.5
מסוכנת רפואית

V

 העברת בהליך .3.10
 מן רגילה פסולת

 ריכוז לאתר הקומות
 לקבוע יש האשפה,

 קבועה תדירות
 הפעולה, של ורישום

 החומר כמות כולל
 הפיר לניקוי שנשפך
 בבניין 14 בקומה
דודסון.

 של העברה .3.10
 רגילה פסולת

 לחדר מהקומות
אשפה

V

 להסדיר יש .3.11
 ריכוז משטח את

 איטום הפסולת:
לניקוז ושיפוע

 מרכז קיים .3.11
פסולת לריכוז
במוסד

V

 מילוי לוודא יש .3.12
 של והפחים העגלות
 זהומית פסולת
 שיאפשר באופן
 עם מלאה סגירה

ונעילתם. המכסים

 מרכז קיים .3.12
זיהומית לפסולת
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 לטיפול
 שנה תוך

 מיום
 פרסום

זה דוח

 לטיפול
 6 תוך

 חודשים
 מיום

 פרסום
זה דוח

 לטיפול
 3 תוך

 חודשים
 מיום

 פרסום
זה דוח

 לטיפול
 תוך

 שבועיים
 מיום

 פרסום
זה דוח

 לטיפול
מיידי לשיפור הנחיות  בכלי ההיגד

הבקרה

V

 מילוי לוודא יש .3.13
 עם והפחים העגלות
 רפואית פסולת

 באופן מסוכנת
 סגירה שיאפשר

 המכסים עם מלאה
ונעילתם.

 מרכז קיים .3.13
 רפואית לפסולת
מסוכנת

V
 מרכז בניית .3.13
 פסולת לאיסוף סגור

מסוכנת.

 מרכז קיים .3.13
 רפואית לפסולת
מסוכנת

בכביסה טיפול - 4 פרק

V

 מילוי נדרש .4.1
 כביסה אוגר

 75% עד מלוכלכת
בלבד. מנפחו

 כביסה איסוף .4.1
וביחידות במחלקות

V
 האוגרים פינוי .4.1

 גבוהה בתדירות
יותר.

 כביסה איסוף .4.1
וביחידות במחלקות

 ומטבחון מרכזי מטבח - 5 פרק
במחלקות חלוקה

V

 רישום לנהל יש .5.1
 עובדי הדרכות
 סימון עם מטבח,
 ונושא תאריך

ההדרכה.

המטבח עבודת .5.1

V

 את להגביה יש .5.4
 30 לגובה המדפים

 בכל מהרצפה ס״מ
 הקירור חדרי

וההקפאה.

בקירור אחסון .5.4

V

 להגביה יש .5.4
 בחדרי אחסון מדפי

 והמקפיאים הקירור
מהרצפה ס״מ 30 ל-

.

בקירור אחסון .5.4

V
 לבצע אין .5.7

 בזמן שיפוץ עבודות
במטבח העבודה

 בכלי טיפול .5.7
 אוכל וכלי מטבח

הצוות של

V
 חיתוך לבצע יש .5.8

 מיועד במקום ירקות
לכך.

המזון הכנת .5.8
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 לטיפול
 שנה תוך

 מיום
 פרסום

זה דוח

 לטיפול
 6 תוך

 חודשים
 מיום

 פרסום
זה דוח

 לטיפול
 3 תוך

 חודשים
 מיום

 פרסום
זה דוח

 לטיפול
 תוך

 שבועיים
 מיום

 פרסום
זה דוח

 לטיפול
מיידי לשיפור הנחיות  בכלי ההיגד

הבקרה

V

 להוסיף יש .5.9
המדורים בכל שילוט

במטבח

 עבודה מדורי .5.9
 סוג לכול נפרדים

 גולמי החי מן מזון
 כנף, בעלי )בשר,
 מעובד ומזון דגים(
 סופי. או חלקי

 הטיפול תהליך
 ,נכון תזרים במזון:,
 שרשרת על שמירה

 המזון, טמפרטורת
 עבודה, כלי סימון
 סידור וכוי. שילוט

 על לשמירה
 טמפרטורה שרשרת

 )כולל למזון תקינה
 /שבת(, שישי בימי

 אוויר טמפרטורת
 לטיפול במדורים

החי מן מזון

V

 לנהל יש .5.10
 הדרכות של רישום

 ולתכנן העובדים
כנדרש. אותו

 עובדי ביגוד .5.10
 היגיינת , המטבח

והדרכתם העובדים

V

 להתקין יש .5.14
 לחץ מתקני

 בכל )"אקדחים"(
 לשטיפת הצינורות

במטבח. אזורים

 המטבח מבנה .5.14
ותחזוקתו

V

 אישור נדרש .5.15
 בעגלות לשימוש

 חדשות, חימום/קירור
 את משנה אשר

 העבודה שיטת
במטבח.

 וקבלת הובלה .5.15
במחלקות מזון

V

 להרחיק יש .5.16
 אחת חימום עגלת

 בפרוזדור שנמצאת
 מאולתר לאיזור צמוד

 פסולת לאיסוף
 וזיהומית רגילה

 די פנימית במחלקה
 במבנה שנמצאת

 לפני ועומד הישן
פינוי.

 האוכל חדר .5.16
 והמטבחון
במחלקות
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גריאטריה .13

 לטיפול
 שנה תוך

 מיום
 פרסום

זה דוח

 לטיפול
 6 תוך

 חודשים
 מיום

 פרסום
זה דוח

 לטיפול
 3 תוך

 חודשים
 מיום

 פרסום
זה דוח

 לטיפול
 תוך

 שבועיים
 מיום

 פרסום
זה דוח

 לטיפול
מיידי לשיפור הנחיות  בכלי ההיגד

הבקרה

 על ושמירה זיהומים מניעת - 6 פרק
החולים בבית כללית היגיינה

V

 להכניס איך .6.1
באריזות פורמולות

 מקוריות קרטון
 סטרילי לחדר

"חלב" במטבח

 הפרדה קיימת .6.1
 מזוהמים אזורים בין

ונקיים

אדם כוח -1 פרק

V

 הגדלת לשקול .1.1
 אדם כח תקינת
 רופאים רפואי,

 בגריאטריה מומחים
 בבית המועסקים

החולים

 הצוות כיסוי .1.1
 ביחס הגריאטרי

 עם הפעילות להיקף
הקשישים

בי״ח כלל ברמת הגריאטריה - 2 פרק

V

להרחיב .2.7
 בגריאטריה הכשרה

 מעבר למחלקות
לפנימיות

 ומיושם קיים .2.7
 ידע העשרת תהליך

 הרופאים של
 גריאטריה, בתחום
 מחקרית, פעילות

 ברמת והשתלמויות
חולים בית

דחופה לרפואה מחלקה - 3 פרק

V
 לתת לפעול יש .3.1

 יעודיות שעות
במלר״ד לגריאטר

 פעילות קיימת .3.1
 גריאטר של קבועה
)מלר״ד( מיון בחדרי

V

 לבנות יש .3.4
 בזמן עבודה תהליכי
 מעל קשיש השהיית

 במיון שעות 8
 התייחסות שיכלול
 תרופות , לתזונה
 מהמיטה והורדה
לחץ פצעי ומניעת

 תהליך קיים .3.4
 +75 לבני מובנה

 במלר״ד השוהים
שעות 8 מ יותר
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רוקחות .14

 לטיפול
 שנה תוך

 מיום
 פרסום

זה דוח

 לטיפול
 6 תוך

 חודשים
 מיום

 פרסום
זה דוח

 לטיפול
 3 תוך

 חודשים
 מיום

 פרסום
זה דוח

 לטיפול
 תוך

 שבועיים
 מיום

 פרסום
זה דוח

 לטיפול
מיידי לשיפור הנחיות  בכלי ההיגד

הבקרה

V

 את לתעד יש .3.6
 התפקודי מצב

 קבלתו סר□ שבועיים
 לאשפוז קשיש של
 וגם מוטורי )גם

קוגניטיבי(

 רישום קיים .3.6
 למלרייד בקבלה

 התפקודי המצב של
ועכשווי הקודם

V

 להקפיד יש .3.7
 המצב את לתעד

 שבועיים הקוגניטיבי
לאשפוז קבלה לפני

 רישום קיים .3.7
 המצב של בקבלה

 הקודם הקוגניטיבי
ועכשווי

 במחלקה גריאטרים חולים - 6 פרק
/כירורגית אורטופדית

V

 מתך לוודא יש .6.2
 גריאטר/שיקום יעוץ

 הפוטנציאל בהערכת
 של השיקומי

הקשישים

 מנגנון קיים .6.2
 המלצה קביעת

 רב צוות ע״י לשיקום
 של מקצועי

 כולל המחלקה
 מומחה

גריאטריה/שיקום

המרקחת בית ניהול - 1 פרק
איכות שיפור

V
 בבית לבצע יש .1.17

בקרה המרקחת
self audit רו-שנתית

 בקרה קיימת .1.17
SELF דו-שנתית

AUDIT
ליקויים תיקון

V

 להתייחס יש .1.38
 בעבודה לליקויים
 ,TPN) סטרילית

 ציטוטוקסיקה,
 שתוארו מזרקים(
 לתיקון ונדרשו
 קודמת בבקרה
לאלתר. ולתקנם

 תיקון ביצוע .1.38
 פי על ליקויים
קודמת ביקורת

תשתיות - 2 פרק
תרופות מחסן

V

 במחסן .2.14
להפריד יש התרופות

 השונים הריכוזים בין
תכשיר אותו של

 מבודל, אחסון .2.14
מינונים בין הפרדה
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 לטיפול
 שנה תוך

 מיום
 פרסום

זה דוח

 לטיפול
 6 תוך

 חודשים
 מיום

 פרסום
זה דוח

 לטיפול
 3 תוך

 חודשים
 מיום

 פרסום
זה דוח

 לטיפול
 תוך

 שבועיים
 מיום

 פרסום
זה דוח

 לטיפול
מיידי לשיפור הנחיות  בכלי ההיגד

הבקרה

V
 לאחסן יש .2.15

 סוקסיקה תכשירי
נעול במקום

 מגירת .2.15
נעולה סוקסיקה

מסוכנים סמים - 3 פרק
המסוכנים הסמים פנקס

V
 את לרשום יש .3.9

 בספר הסמים קבלת
קבלתם ביום

 קבלת תיעוד .3.9
 הקבלה, ביום הסם
האסמכתא בציון

V

 חודש כל בסוף .3.10
 מלאי את לבדוק יש

 המסוכנים הסמים
 את ולאזן ולסכם

שבפנקס. הרישום

 תנועת איזון .3.10
 כל בסוף הסמים

חודש

V

 נעשה התיעוד .3.11
 תיעוד אך במחשב

 תקין.יש אינו זה
 סמים החזרת לתעד

 בספר מהמחלקות
הסמים!

 תיעוד קיים .3.11
 סמים החזרת

 מהמחלקות
 )לשימוש/לא

לשימוש(

ישימים מסמכים

V

 5 תקנה עפ"י .3.16
 הסמים לתקנות

 ,בתי המסוכנים
 לנהל, יש חולים,

 בנפרד, מחלקה לכל
 לביקורת פנקס
 ערוך הרישום, סופסי

 3 סופס לפי
 זה פנקס שבתוספת.

קיים לא

 פנקס ניהול .3.16
 עפ״י הביקורת
התקנות

V

 לקבל יש .3.17
 מהמחלקות בחזרה

 הרישום הספסי את
 לצורך המלאים

 בהתאם בקרה
 של 3.16 לסעיף
הכלי.

 הרישום ספסי .3.17
מלאים מוחזרים

רקיחה -4 פרק
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 לטיפול
 שנה תוך

 מיום
 פרסום

זה דוח

 לטיפול
 6 תוך

 חודשים
 מיום

 פרסום
זה דוח

 לטיפול
 3 תוך

 חודשים
 מיום

 פרסום
זה דוח

 לטיפול
 תוך

 שבועיים
 מיום

 פרסום
זה דוח

 לטיפול
מיידי לשיפור הנחיות  בכלי ההיגד

הבקרה

כלליות ררישות

V

 לוורא יש .4.1.4
 או ניקיון שעוברי
 עברו אשר תחזוקה
 מתאימה הררכה

 ימצאו כניסתם סר□
 הרוקח של בפקוח

 עבורתם במהלך
שייררש. ככל

 ניקיון עוברי .4.1.4
 עברו ותחזוקה
 מתאימה הררכה

 כניסתם סר□
 ונמצאים למעברה

 הרוקח של בפיקוח
(3.6.7 סעיף )ע״פ

התיעור איכות

V

 במסמך .4.5.7
 האב)מססר

 יש פורמולה(
 שם את להוסיף

והספק היצרן

 קיימים .4.5.7
 המשמשים חומרים
 שם כולל להכנה
 הספק שם היצרן,

 פרמקופיאלי ושם
(3.9.3.5 סעיף )ע״פ

V

 להוסיף יש .4.5.12
 פורמולה במססר

 ההכנה תיאור
הסופית

 תיאור קיים .4.5.12
 הסופית ההכנה

 סעיף )ע״פ
3.9.3.11)

V

 לבצע יש .4.5.13
 איכות בקרת תהליכי

 ספרות פי על
ערכנית

 קיימים .4.5.13
 בקרת תהליכי

 ויש( )במירה איכות
 )ע״פ בקרה וגבולות

(3.9.3.12 סעיף

V

 לוורא יש .4.5.17
 קריסי שלב שבכל

 חתימת ברקיחה
 תבוצע השני הבורק

אמת בזמן

4.5.17.
 חישובים/שקילה/מ

 רירה/הוספת
 ע״י יבוצעו חומרים

 רוקח עוזר או רוקח
 וחתימתו בפיקוחו

 על אמת בזמן
 סעיף )ע״פ הביצוע

3.9.5)

V

 לשמור יש .4.5.18
 כיול, של תיעור
 וניסור ניקיון

 רכישת סמפרסורה,
גלם חומרי

 שמירת .4.5.18
 כיול, של תיעור
 סמפ' ניסור ניקיון,

 גלם חומרי ורכישת
(3.9.6 סעיף )ע״פ
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 לטיפול
 שנה תוך

 מיום
 פרסום

זה דוח

 לטיפול
 6 תוך

 חודשים
 מיום

 פרסום
זה דוח

 לטיפול
 3 תוך

 חודשים
 מיום

 פרסום
זה דוח

 לטיפול
 תוך

 שבועיים
 מיום

 פרסום
זה דוח

 לטיפול
מיידי לשיפור הנחיות  בכלי ההיגד

הבקרה

,אריזה הכנה הוראות תיעוד

V

 הבודק על .4.6.23
 נוכח להיות השני
קריטי שלב בכל

 ברשומת .4.6.23
 קיימים ואריזה הכנה
 או תיבות ראשי

 מבצע של חתימה
 הבודק ושל ההכנה

 בשלבים השני
הנדרשים

ותיווי אריזה

V

 להוסיף יש .4.7.12
ההכנה תאריך

 בפרטי .4.7.12
 תאריך התווית:

 ותאריך הכנה
 תאריך תפוגה.

 אחרי לשימוש
 במידת פתיחה
הצורך

V

 כאשר .4.7.14
 בהכנה מדובר

 חולה עבור פרטנית
 התווית על לכתוב יש

הרופא שם את

בפרטי .4.7.14
הרופא שם התווית:

מוגמרים תכשירים בדיקת

V

 את לעדכן־ יש .4.8.2
 לבדיקות הבסיס
 נכרך נעשות האיכות

 על הבקרה ליום
 מונוגרפים סמך
 מיושנים מאוד

 משנת )פרמקופיאות
1983)

 מתבצעת .4.8.2
 שאינה למלאי הכנה

 )במידה מידי לניפוק
 ביצוע - ואושר(
 כפי איכות בדיקות
 אגף ע״י שנקבע

והמנהל הרוקחות

זיהום מניעת

V

 בשטיפה .4.12.3
 יש האחרונה

להשתמש
,PURIFED WATER-□

 מים או להזרקה מים
לשטיפה)

(IRRIGATION

 ציוד שטיפת .4.12.3
 ניקיוך ברמת במים

 שטיפה מתאימה.
 במים אחרונה

לשטיפה סטריליים

גבוה בסיכון הכנות - 5 פרק
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 לטיפול
 שנה תוך

 מיום
 פרסום

זה דוח

 לטיפול
 6 תוך

 חודשים
 מיום

 פרסום
זה דוח

 לטיפול
 3 תוך

 חודשים
 מיום

 פרסום
זה דוח

 לטיפול
 תוך

 שבועיים
 מיום

 פרסום
זה דוח

 לטיפול
מיידי לשיפור הנחיות  בכלי ההיגד

הבקרה

איכות הבטחת

V

 לודא יש .5.1.5
 התיעוד שמערכת

 לאחזר תאפשר
 אינפורמציה פריטי

 מרכיבי כגון חשובים
 1 ציטוטוקסיות הכנות

tpn . ש לוודא יש
batch record ה פרטי

 יחד יחד ישמרו
 חלק כיום במלואם.

 במערכת נשמר
 sap ממוחשבת

 מעבדה ותוצאות
 נשמרות חיצונית
 במדיה בנפרד
. קשיחה

 קיימת .5.1.5
 תיעוד מערכת

מתוחזקת

GPP נאותים הכנה תנאי

V

 לבצע יש .5.2.1
 פורמליות הסמכות

 ותיקים לעובדים גם
 שלא בתפקידם

 בעבר להם נערך
 .פורמלית הסמכה

 את לתעד יש
 בתיק ההסמכות

.העובד

 העובדים .5.2.1
 ומיומנים מוסמכים

 לתפקידם בהתאם
 תיעוד עם

להסמכתם

V

 את לתקן יש .5.2.2
 שנצפו הליקויים
 הנקיים בחדרים

 התשתית, ברמת
 , קלסיפיקציה

 ניטור היעדר
 ישלח פירוט סביבתי.
נפרד במסמך

הציוד .5.2.2
 מתאימים והמתקנים
למטרתם
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 לטיפול
 שנה תוך

 מיום
 פרסום

זה דוח

 לטיפול
 6 תוך

 חודשים
 מיום

 פרסום
זה דוח

 לטיפול
 3 תוך

 חודשים
 מיום

 פרסום
זה דוח

 לטיפול
 תוך

 שבועיים
 מיום

 פרסום
זה דוח

 לטיפול
מיידי לשיפור הנחיות  בכלי ההיגד

הבקרה

V

 לכתוב יש .5.2.25
 נוהל ולהשמיש

 ססיריליות הכנות
 ולא tpn )לא

 ציסוסוקסיקה(
 עובד כל להחתים יש
 אחד כל קריאת על

 הרלוונסים מהנהלים
עצמו. בפני לו
 TPN לנוהל לצרף יש

 שני לבודק דרישה
 ודרישה , לחישובים

 תכשיסים להסרת
 כניסה לפני ואיפור
הנקי. לחדר

 נוהל את להתאים יש
 ציסוסוקסיקה

 הדרכת לדרישות
 כפי עובדים

 בחוזר שמפורסות
 רפואה מנהל

05/2017

 נהלים קיימים .5.2.3
 עם מתאימים

 תקופתית הערכה
להתאמתם

הרוקחיות ההכנות איכות הערכת

V

 את ליישם יש .5.3.2
 איכות הערכת נוהל

 הרוקחיות ההכנות
 חריגות הערכת כולל

ומתועדות סדורות

 קיימת .5.3.2
 כל של הערכה
חריגה

V

 להפריד יש .5.3.3
 ההכנה מבצע בין

 בקרת בדיקות מבצע
 האחראי לבין סיב

 ההכנות לשחרוורי
 יש .למחלקות

 תפקיד בין להפריד
 איכות בקרת

 יש איכות. להבסחת
 אחראי/מנהל למנות

 שהוא איכות הבסחת
 אחראי יהיה

לשחרורים.

 ההכנות .5.3.3
 לאחר רק ישוחררו

 אחראי אישור
שחרורים
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 לטיפול
 שנה תוך

 מיום
 פרסום

זה דוח

 לטיפול
 6 תוך

 חודשים
 מיום

 פרסום
זה דוח

 לטיפול
 3 תוך

 חודשים
 מיום

 פרסום
זה דוח

 לטיפול
 תוך

 שבועיים
 מיום

 פרסום
זה דוח

 לטיפול
מיידי לשיפור הנחיות  בכלי ההיגד

הבקרה

אנוש משאבי

V

 לוודא יש .5.4.2
 האדם כה שכמות
 הכנת ביהידת

 הציסוסוסוקסיקה
 כל את תכסה

 היוניות ה הפעולות
 הוצאת כגון , בהכנה
 מתוך תרופות
 השיניונית האריזה

 האריזות היסוי וכן
 לפני הראשוניות

הנקי. להדר הכנסתן

 מספר .5.4.2
 בהתאם העובדים
הכנות למספר

V

 להכין יש .5.4.4
 כתוב תפקיד תיאור

 מפורסת הסמכה וכן
 תוקף לרבות בכתב

 המבוססת הסמכה
 פיל מדיה מבהן על

 העובדים לכל
 ביהידות המוסמכים

הססיריליות

 עובד לכל .5.4.4
כתוב תפקיד תיאור

היגיינה

V

 את ליישם יש .5.5.2
 על האוסרת ההנהיה

 נקיים להדרים כניסה
ואיפור תכשיסים עם

 זיהום מניעת .5.5.2
 באמצעות ההכנה

 ע״י העובד עם מגע
 לבישת ידיים, היסוי

 מסכת ,כפפות
מגן משקפי פנים,
וציוד קנים

V

 להתקין יש .5.6.4
 לכניסה אמצעי

 הכנת לאזור מבוקרת
 שתאפשר TPN ה

 הנקי למתהם כניסה
 שהוסמך למי רק

ססרילית. לעבודה

 עובדים רק .5.6.4
 יכולים מורשים
לאזורי להיכנס

 ובקרת אהסון ייצור,
איכות

Created with Generica by KCS 91



 לטיפול
 שנה תוך

 מיום
 פרסום

זה דוח

 לטיפול
 6 תוך

 חודשים
 מיום

 פרסום
זה דוח

 לטיפול
 3 תוך

 חודשים
 מיום

 פרסום
זה דוח

 לטיפול
 תוך

 שבועיים
 מיום

 פרסום
זה דוח

 לטיפול
מיידי לשיפור הנחיות  בכלי ההיגד

הבקרה

V

 לבצע יש .5.6.5
 מיקרוביאלי ניסור
 באזורים שוסף

 ההכנה, )תא השונים
 חדר הכנה, חדר

 מבואה(
 המצאות לוודא יש

 מפל של תיעוד
 החדרים בין הלחצים
 תיעוד כולל השונים

 הלחצים מפל
 של hepa בפילסר

 העבודה. תחנת
 ספירת לוודא יש

 אחת חלקיקים
 רק )לא לרבעון

 הבדיקה במסגרת
 כנדרש (השנתית
 135 לנוהל בנספח

 הרוקחות אגף של
הבריאות במשרד

 תנאים .5.6.5
 יוגדרו סביבתיים

 במהלך וינוסרו
 והייצור: האחסון

 סמפרסורה, בקרת
 )לפי לחות ניסור

 לחצים, הצורך(,
 מספקת, תאורה

 סביבתי ניסור
מיקרוביאלי

SOP עבודה הוראות

V

 לכתוב יש .5.7.1
 הוראות ולהסמיע

 לתכשירים הכנה
 שאינם ססירילים

TPN ואינם 
ציסוסוקסיים

 קיימות .5.7.1
הכנה הוראות
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 לטיפול
 שנה תוך

 מיום
 פרסום

זה דוח

 לטיפול
 6 תוך

 חודשים
 מיום

 פרסום
זה דוח

 לטיפול
 3 תוך

 חודשים
 מיום

 פרסום
זה דוח

 לטיפול
 תוך

 שבועיים
 מיום

 פרסום
זה דוח

 לטיפול
מיידי לשיפור הנחיות  בכלי ההיגד

הבקרה

V

 לוודא יש .5.7.3
 ההכנות שתעוד
 :יכללו גבוה בסיכון
 החישוב דרך תיעוד

 נוסחת באמצעות
 המבוצע החישוב

 TPN הכנת כל עבור
 התוצאה ]נרשמת
 .בלבד( הסופית

 מספרי תיעוד
 מרכיבי של האצוות
ל במצורף ההכנה

batch record
 במערכת תיעוד

 של הממוחשבת
 ציסו הכנות מרכיבי
 פרוס לרבות

 החומרים הסולבנס,
 מיקום וכן המתכלים

 חדר )מספ' ההכנה
מנדף(. ומסי

 המצאות לוודא יש
 הכנה אצוות מספרי

 . TPN של בהכנות
 שתויות לוודא יש

 ירשמו TPN ה הכנת
 .)מדויקת בצורה

 להכנות תויות נצפו
TPN שבוע לסופי 

 מכילות שאינן
 מודפסות ויסמינים

 מכילות כאילו
ידני( באופן ויסמינים

 קיימות .5.7.3
 הכנה רשומות

ואריזה

V

 לוודא יש .5.7.4
 בקרת שרשימות

תוצאות כגון איכות
sterility test

תצורפנה
ל batch record . יש

 המצאות לוודא
 br ב שחרור חתימת
 קבלת לאחר

הנייל התוצאות

 קיימות .5.7.4
 בקרת רשומות

איכות
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 לטיפול
 שנה תוך

 מיום
 פרסום

זה דוח

 לטיפול
 6 תוך

 חודשים
 מיום

 פרסום
זה דוח

 לטיפול
 3 תוך

 חודשים
 מיום

 פרסום
זה דוח

 לטיפול
 תוך

 שבועיים
 מיום

 פרסום
זה דוח

 לטיפול
מיידי לשיפור הנחיות  בכלי ההיגד

הבקרה

אריזה חומרי

V

 לוודא יש .5.9.1
 מספר המצאות

TPN בהכנת אצווה

 התוויות .5.9.1
 בדרישות יעמדו

 את ויכללו התקנות
 הנדרש המידע כל

 ההכנה. שם לרבות:
 .3 מתן. צורת .2

 פנימי/ שימוש
 חומרי .4 חיצוני.

 פעילים גלם
 תכולה .5 וכמויות.

 לדוגמא )כמות
 מספר בגרמים,
 .6 וכדומה(. סבליות
 .7 אצווה. מספר
 .8 תפוגה. תאריך

 מינון/הוראות
 מכין שם .9 שימוש

 תוויות .10 ההכנה.
זהירות
(החדר )תשתיות אספסיות הכנות

V

לוודר יש .5.10.8
media fill שבדיקת

ה את בחשבון תקח
worse case ( כיום

 לפי רק מתוכננת
 ססנדרסי( תרחיש

growth לבצע יש
promotion test 

media fill ה לערכת
אלא מסחרית שאינה

. home made

 הסכניקה .5.10.8
 של האספסית

 תיבדק העובדים
MEDIA באמצעות

FILL

V

 לבצע יש .5.10.9
 של תקינות בדיקות

 והחדרים המנדפים
 פעולה בזמן גם

 בלבד at rest )נעשו
)

 אישור .5.10.9
,בתוקף תקינות

,LAMINAR FLOW
 הפעלה ,פינוי

 בדיקות , מקדימה
המנדף תקינות
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 לטיפול
 שנה תוך

 מיום
 פרסום

זה דוח

 לטיפול
 6 תוך

 חודשים
 מיום

 פרסום
זה דוח

 לטיפול
 3 תוך

 חודשים
 מיום

 פרסום
זה דוח

 לטיפול
 תוך

 שבועיים
 מיום

 פרסום
זה דוח

 לטיפול
מיידי לשיפור הנחיות  בכלי ההיגד

הבקרה

TPN החדר( )תשתיות

V

 לוודא יש .5.11.9
תקינות בדיקת

laminar flow בתצב
היא )תבוצעת פעילו.

at rest בלבד)

LAMINAR .5.11.9
FLOW• אישור 

 בתוקף, תקינות
 הפעלה פנוי,

 בדיקות תקדיתה,
התנדף. תקינות

V

 לוודא יש .5.11.9
 בדיקת שבתוצאות

ב והלחצים תקינות
laminar flow יעתוד

 )נתדד pa 10 על
(pa 6 של הפרש

LAMINAR .5.11.9
FLOW• אישור 

 בתוקף, תקינות
 הפעלה פנוי,

 בדיקות תקדיתה,
התנדף. תקינות
 חותרים ושינוע תוקצה אחסוך

ציסוסקסיים

V

 לוודא יש .5.13.3
 סיתוך התצאות
 החותרים

 הציסוסקסיים
 בתיכל התצויים
 רשיתת קרי השילוח
 כלולות תרופות

בתשלוח

 העברת .5.13.3
 תתקום התרופות

 נעשית לתקום
 תתאים/כלי בתיכל

תסותך נפרד

הציסוסוקסיקה בנושא הדרכה נוהל

V

 להתאים יש .5.14.4
 ההדרכה תכנית את

 תנהל חוזר לדרישות
 05/2017 רפוא

 בחותרים הסיפול
ציסוסוקסיים

 קייתות .5.14.4
 הדרכה תכניות
כתובות

 בתרופות לעובד בריאותי תעקב
ציסוסוקסיות

V

 לוודא יש .5.15.2
 של תוקפד ביצוע

 רפואיות בדיקות
 בתגע שבא לצוות

 חותרים עם
 ציסוסקסיים,

 לדרישות בהתאם
 רפואה תנהל חוזר

05/2017

 תתבצעות .5.15.2
 רפואיות בדיקות

 לפי תקופתיות
פרוסוקול

Created with Generica by KCS 95



 לטיפול
 שנה תוך

 מיום
 פרסום

זה דוח

 לטיפול
 6 תוך

 חודשים
 מיום

 פרסום
זה דוח

 לטיפול
 3 תוך

 חודשים
 מיום

 פרסום
זה דוח

 לטיפול
 תוך

 שבועיים
 מיום

 פרסום
זה דוח

 לטיפול
מיידי לשיפור הנחיות  בכלי ההיגד

הבקרה

ציסוסוקסיות להכנות חדרים

V

 לוודא יש .5.16.1
 ביך שהמעבר
 לאזור המבואה

 הציסוסקסיקה הכנת
 להנחיות יתאים
 נכוך .AC-01 נספח
קיים הבקרה ליום

pass trough פאסיבי
 לא נמצא הוא בלבד.

 שניתך בכך תקיך
 הדלתות את לפתוח

 משני במקביל
 בניגוד הצדדים

 לקבוע יש להנחיות.
 מהו ברורות הנחיות

 בין נדרש המתנה זמך
 לביו המעבר פתיחת
 העבודה המשך
הנקיץ בחדר

 האזור .5.16.1
 :חדר 3-ל מחולק

 חדר הלבשה,
 עבודה חדר הכנה,
כללי

V

 להתיחס יש .5.16.1
 בסיווג כחדר 2 לחדר

class c בו לבצע ולא 
ב שאינה הכנה שום

close system או
 מיידי. לשימוש אינה

 בדיקת תוצאות
 2 חדר של חלקיקים

 גבוהות נמצאו
 class עבור מהנדרש

b - ל מתאים החדר 
class c .בלבד 

 בדיקות לבצע יש
 בזמך חלקיקים

at בוצעו )עבודה
(rest

 האזור .5.16.1
 :חדר 3-ל מחולק

 חדר הלבשה,
 עבודה חדר הכנה,
כללי
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 לטיפול
 שנה תוך

 מיום
 פרסום

זה דוח

 לטיפול
 6 תוך

 חודשים
 מיום

 פרסום
זה דוח

 לטיפול
 3 תוך

 חודשים
 מיום

 פרסום
זה דוח

 לטיפול
 תוך

 שבועיים
 מיום

 פרסום
זה דוח

 לטיפול
מיידי לשיפור הנחיות  בכלי ההיגד

הבקרה

V

 לקיים יש .5.16.4
 בדיקת ביצוע תיעוד

 לפני לחצים הפרשי
 הכנה תחילת
 בסיכון רוקחית

גבוה.
 שעון להתקין יש

 הפרשי את המודד
 מבואה בין הלחצים

למשרד 3 חדר של

 על שמירה .5.16.4
 אוויר לחצי הפרשי

 ההכנה חדר בין
שלילי - לסביבה

V

 לבצע יש .5.16.5
 המנדף של ולידציה

)בוצע פעילות בעת
at rest בלבד)

 וולידציה .5.16.5
 אחת המנדף של

 לפי )או לשנה
היצרן( הוראות

ציטוטוקסיות הכנות חדרי ניקוי

V

 נלניקוי .5.17.1
 בהם החדרים וחיטוי

 עבודה מתבצעת
 ליישם יש אספטית

 לשימוש ההנחיה את
 ספורוצידים בחומרים
 בין רוטציה ולביצוע

 שונים חיטוי חומרי
 מתבצע )החיטוי

 בלבד. באלכוהול
 אינו לחיטוי לכוהול

 אינו - סטירילי
מסונן.

הנחיה אין

 ניקוי .5.17.1
 נהלים ע״פ החדרים

 לעבודה מקובלים
אספטית

V

 את לצייד יש .5.17.1
 ההכנות אתר

 בפח הציטוטקסיות
 לשאריות אטום

 ציטוטוקסיקה
 מנהל בחוזר כנדרש
רפואה

 ניקוי .5.17.1
 נהלים ע״פ החדרים

 לעבודה מקובלים
אספטית

ציטוטוקסית תרופה הכנת נוהל

V

 לוודא יש .5.18.8
 של סדור תהליך

 כפפות החלפת
 הנדרשת בתדירות

 צלצול או תיעוד כגון
שעון

החלפת .5.18.8
בשעה פעם כפפות
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 לטיפול
 שנה תוך

 מיום
 פרסום

זה דוח

 לטיפול
 6 תוך

 חודשים
 מיום

 פרסום
זה דוח

 לטיפול
 3 תוך

 חודשים
 מיום

 פרסום
זה דוח

 לטיפול
 תוך

 שבועיים
 מיום

 פרסום
זה דוח

 לטיפול
מיידי לשיפור הנחיות  בכלי ההיגד

הבקרה

.5.18.23  מכל לכל .5.18.23
 מוצמרת אספקה

 פרטי עם תווית
 מחלקה, החולה:
 סימוך תווית תכולה,

ציטוטוקסיקה

V

 לוורא יש .5.18.23
 אספקה מכל שלכול

 עם תווית מוצמרת
 החולה: פרטי

 תכולה, מחלקה,
 סימוך תווית

ציטוטוקסיקה

 מכל לכל .5.18.23
 מוצמרת אספקה

 פרטי עם תווית
 מחלקה, החולה:
 סימוך תווית תכולה,

ציטוטוקסיקה

ציטוטוקסית בפסולת טיפול

V

 לוורא יש .5.20.1
 חומרים שאיסוף

 יעשה ציטוטקסיים
 אטומים במיכלים
 כנררש מסומנים

 רפואה מנהל בחוזר
05/2017

 פסולת .5.20.1
 מסומנת ציטוטקסית

 סימוך בתווית
 ציטוטוקסיקה

 נעשה והאיסוף
ייעוריים במיכלים

קליניים ניסויים - 6 פרק
מסמכים שמירת

V

 סעיף לפי .6.14
 14 לנוהל .)ג(20.1

 המרקחת בית על
יבוא אישורי לשמור

 המרקחת בית .6.14
 7 לפחות שומר
 הניסוי מתום שנים

 אישורי את
 היבוא/אישורי

הטוביך קבלת
בדלפק לקהל תרופות ניפוק - 7 פרק

אחסוך וארונות רלפק

V

 ניפוק באתר .7.2
 לקהל תרופות
 פס, הוספת נררשת
 ע״י עמרות הפררת
 אקוסטיות, מחיצות
 מספרים חלוקת
ניפוק עמור ומספור

 על שמירה .7.2
המטופל פרטיות

ותיעור ניפוק

V

 ניפוק במעמר .7.6
 יש ברלפק, תרופות

 רוקחי תשאול קיים
112 לנוהל בהתאם

 רוקחי תשאול .7.6
תקיו
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 לטיפול
 שנה תוך

 מיום
 פרסום

זה דוח

 לטיפול
 6 תוך

 חודשים
 מיום

 פרסום
זה דוח

 לטיפול
 3 תוך

 חודשים
 מיום

 פרסום
זה דוח

 לטיפול
 תוך

 שבועיים
 מיום

 פרסום
זה דוח

 לטיפול
מיידי לשיפור הנחיות  בכלי ההיגד

הבקרה

V

 כל לסרוק יש .7.8
 ואיך בנפרד אריזה

 כתות להקליד
 תנופקות אריזות
ידני באופו

 סריקה/הקלדה .7.8
 האריזות של

התנופקות

 התרופות ניהול בקרת - 8 פרק
אשפוז במחלקת

התרופות ארוך

V

 תגירה לוודא יש .8.5
 לסוקסיקה ייעודית

 האשפוז, בתחלקות
 כי החובה )לתרות
 רפואיים רעלים

 כסוקסיקה התסווגים
 תיקום סעונים

 בסוחה ושתירה
 רעלים בארוך

נעול.( רפואיים

 לכל נפרד תא .8.5
תרופה

V

 לוודא יש .8.10
 תגש אריזות שלתות

 נתצאו .)בליססרים(
 ללא גזורות, תגשיות

ותוקף. אצווה פרסי

 על הרישום .8.10
 כולל: התגש אריזות

 חוזק, התכשיר, שם
 תאריך אצווה, תס'

תפוגה
רגישות תרופות

V

 לסתך יש .8.20
 גם פתיחה תאריך

 התכשיר אריזות על
פרוגרף

 תאריך קיים .8.20
פתיחה

V

 8 סעיף לפי .8.31
 הסתים לתקנות

 בתי התסוכנים
 נדרש 1999 חולים

 התחלקה "תנהל כי:
 על שתונה רופא או
 יבדוק זה לעניו ידו

 את לעת תעת
 ביך ההתאתה

 בסופס הרישום
 לביך הרישום

 הרפואיות הרשותות
 התסופלים של

 את ויתעד בתחלקה
בדיקתו". תוצאות

 בקרת קייתת .8.31
 או התחלקה תנהל
תסעתו רופא
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 לטיפול
 שנה תוך

 מיום
 פרסום

זה דוח

 לטיפול
 6 תוך

 חודשים
 מיום

 פרסום
זה דוח

 לטיפול
 3 תוך

 חודשים
 מיום

 פרסום
זה דוח

 לטיפול
 תוך

 שבועיים
 מיום

 פרסום
זה דוח

 לטיפול
מיידי לשיפור הנחיות  בכלי ההיגד

הבקרה

 התרופות ניהול בקרת - 9 פרק
ניתוח בחדר הנרקוטיות

V

 8 סעיף לפי .9.14
 הסמים לתקנות

 בתי המסוכנים
 נדרש 1999 חולים

 המחלקה "מנהל כי:
 על שמונה רופא או
 יבדוק זה לענין־ ידו

 את לעת מעת
 בין ההתאמה

 בטופס הרישום
 לבין הרישום

 הרפואיות הרשומות
 המטופלים של

 את ויתעד במחלקה
בדיקתו". תוצאות

 בקרת קיימת .9.14
 או המחלקה מנהל
מטעמו רופא

אלימות מניעת .15
 למניעת רפואה צוותי הדרכת -1 פרק

שירותית תקשורת ולקידום אלימות
 אלימות למניעת רפואה צוותי הדרכת
שירותית תקשורת ולקידום

V

 יותר לבצע יש .1.9
 במחלקות הדרכות

 והיולדות הפנימיות
 יכסה שהיקפן כך

 מהעובדים 80%
 שנתיים. במהלך

 ביצוע תעוד נדרש
המשתתפים. ושמות

 ההדרכה .1.9
 80% ל הועברה
 הצוותים מעובדי

 + הפנימיות במחי
 בשנתיים יולדות

האחרונות

רפואי ומידע רשומות .16
 לניהול אדם כוח מצבת -1 פרק

רפואי ומידע לרישום מחלקה

V

 שתי מועסקות .1.3
 ותיקות מזכירות

 הכשרה ללא מאוד
 לפעול יש ייעודית.

 הרישימית להסמכת־
.רפואיות כמזכירות

 מזכירות שיעור .1.3
 הכפופות רפואיות
 המחלקה למנהלת
 ומידע לרישום
 בעלות רפואי,
 מקצוע תעודת

רפואית במזכירות
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 לטיפול
 שנה תוך

 מיום
 פרסום

זה דוח

 לטיפול
 6 תוך

 חודשים
 מיום

 פרסום
זה דוח

 לטיפול
 3 תוך

 חודשים
 מיום

 פרסום
זה דוח

 לטיפול
 תוך

 שבועיים
 מיום

 פרסום
זה דוח

 לטיפול
מיידי לשיפור הנחיות  בכלי ההיגד

הבקרה

V

 שכל לוודא יש .1.4
 יעברו המסמלות

 פורמלית הכשרה
 .סימול -קורס
 המרכז כי נמסר

 כעת שלח הרפואי
 מועמדות חיה

 ייעודית להכשרה
 ומידע ברישום
רפואי.

 מספר .1.4
 בסימול העוסקים

 בעלי רפואי מידע
 מקצועית הכשרה

 )רשמים פורמלית
 מוסמכים, רפואיים

 סימול קורס בוגרי
 ו/או המשרד, ע״י

 או״ש: מודל אחר(
 מלאה משרה תקן
 10,000 לכל

 בשנה שחרורים
 מנהל חוזר )ע״פ

(14/2012 רפואה

V

 את להגדיל יש .1.5
 העוסקים מספר

 לעמוד ע״מ בסימול
 לתקינה בהנחיות

 מחלקת ואיוש
 חוזר פי על הרשומות

 מספר רפואה מינהל
14/2012.

 רשמות מספר .1.5
 בחדר רפואיות

 או״ש: )מודל ניתוח
 מלאה משרה תקן
 10,000 לכל

 ע״פ בשנה ניתוחים
 רפואה מנהל חוזר

14/2012)
ששוחררו חולים תיקי קליטת - 2 פרק

V

 נוהל לכתוב יש .2.1
 הנחיות עם פנימי

 התיק להעברת
 לרישום למחלקה

רפואי. ומידע

 נוהל קיים .2.1
 עם בביה״ח פנימי

 להעברת הנחיות
 למחלקת התיק

רשומות
 ;הרפואית הרשומה ניהול - 4 פרק

נבחרים מסמכים תוכן, תכולה,

V

 שכל לוודא יש .4.13
 יכתבו הניתוח רוחות

 למועד בסמוך
 כש- נמצא הניתוח.

 הניתוח מדוחות 3%
בזמן. נכתבים אינם

 דו״ח קיים .4.13
 27/95 )חוזר - ניתוח

 טופס 1.1.95-מ
 חוזר וגם חובה,

 , 6/96 - המנכ״ל
 סעיף הרשומה תוכן

 שבוצע. הטיפול - חי
(רלונטיים. במקרים
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לתזונה מהלקה ומזון- תזונה .17

 לטיפול
 שנה תוך

 מיום
 פרסום

זה דוה

 לטיפול
 6 תוך

 הודשים
 מיום

 פרסום
זה דוה

 לטיפול
 3 תוך

 הודשים
 מיום

 פרסום
זה דוה

 לטיפול
 תוך

 שבועיים
 מיום

 פרסום
זה דוה

 לטיפול
מיידי לשיפור הנהיות  בכלי ההיגד

הבקרה

V

 לוודא יש .4.16
 ההסכמה שבסופסי

 שדה ימולא לתיתוח
-שעה. החובה

 סופס קיים .4.16
 להרדמה הסכמה
 בריאות )תקנות

 הסכמה העם-סופסי
 מינהל חוזר ,1984

(90/84 הרפואה

V

 על להקפיד יש .4.18
 זיהוי פרסי המצאות
 כל על המסופל

 במסמכים ׳עמוד
הרפואיים.

 פרסי קיימים .4.18
 ולוגו החולה זיהוי

 עמוד כל על ביה״ח
 הרפואיים במסמכים

 6/96 מנכ"ל חוזר
 - הרשומה תוכך

 ,3 סעיף בסוף
 - כלליים עקרונות

 27/95 חוזר
1.1.95-מ

V

 לוודא יש .4.25
 בכיר רופא חתימת

מחלה. סיכום כל על

 רופא חתימת .4.25
 סיכום על בכיר

 )חוזר האשפוז.
 - 1.1.95-מ 27/95
 חובה סופסי

 חובת בסיסייים
 רופא ע״י חתימה
בכיר(
רפואי מידע סימול - 5 פרק

V

 לקדם יש .5.12
 רפואי קידוד בקרת

 מיום חודשים 3 תוך
המסופל. שחרור

 ויותר 90% .5.12
 מקודדים מהתיקים

בזמן־

מזון סל -1 פרק

V

 להקפיד יש .1.2
 סוגי כל שעל

 תהיה התפריסים
 של וחותמת חתימה

המאשרת הדיאסנית

 התפריס ע״ג .1.2
 נמצאת השבועי
 הדיאסנית חתימת

 והתאריך
)אלקסרונית(
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הנהלה - ומזון תזונה .18

 לטיפול
 שנה תוך

 מיום
 פרסום

זה דוח

 לטיפול
 6 תוך

 חודשים
 מיום

 פרסום
זה דוח

 לטיפול
 3 תוך

 חודשים
 מיום

 פרסום
זה דוח

 לטיפול
 תוך

 שבועיים
 מיום

 פרסום
זה דוח

 לטיפול
מיידי לשיפור הנחיות  בכלי ההיגד

הבקרה

V

 לדאוג יש .1.3
 וחותמת לחתימה

 גבי על הדיאטנית
התפריטים כל

 המזון רכיבי כל .1.3
 הטחון האוכל של

 )בלנדר( מכנית
 בהתאם מוגשים

 התפריט לגיוון
הרגיל

V

 כל לטחון יש .1.4
 בנפרד בלנדר רכיב
 שנעשה כפי

 בתי ברב בהצלחה
הכלליים החולים

 נטחן רכיב כל .1.4
 במנת בנפרד

הבלנדר

V

 להתאים יש .1.17
 הפחמימות כמות את

 לדרישות בתפריט
 לפחות - המזון סל

50%מהקלוריות

 כמות .1.17
 מסך הפחמימות
 בתפריט הקלוריות

50% - 55% היומי

V

 להתאים יש .1.19
 חומצות כמות את

 בלתי הרב השומן
 סל לדרישות רוויות
 10% המזון

מהקלוריות

 10% בתפריט .1.19
 רב שומן חומצות

 מסך רוויות בלתי
הקלוריות

במחלקות שבועי תפריט - 5 פרק

V

 שכל לפקח יש .5.1
 היוצא תפריט

 בית למחלקות
 יהיה החולים

 ועם ביותר המעודכן
הדיאטנית חתימת

 התפריט .5.1
 מתחלף השבועי
 במחלקה ,מעודכן

 במקום ומתפרסם
במחלקה בולט

תקינה -1 פרק

V

 תקינת .1.1
 אינה הדיאטניות

 למתן מספיקה
 הולם תזונתי טיפול

 מחלקות בכל
 לפעול יש האשפוז.

 משרה איוש למען
 כל על דיאטנית של
אשפוז מיטות 50

 תקינת .1.1
 היא הדיאטניות

 לנוהל בהתאם
 ביותר המעודכן

בנושא
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 לטיפול
 שנה תוך

 מיום
 פרסום

זה דוח

 לטיפול
 6 תוך

 חודשים
 מיום

 פרסום
זה דוח

 לטיפול
 3 תוך

 חודשים
 מיום

 פרסום
זה דוח

 לטיפול
 תוך

 שבועיים
 מיום

 פרסום
זה דוח

 לטיפול
מיידי לשיפור הנחיות  בכלי ההיגד

הבקרה

V

 להקצות יש .1.3
 הראשית לדיאסנית

 לניהול נקיות שעות
 ניהול שיאפשרו

 מערך על ופיקוח
 ללא והמזון התזונה

 מחויבויות
 למנות אחרות.מומלץ

 למנהלת סגנית
 בתי בשאר כמקובל
 מאוד ומסייע החולים
 של השוסף לניהול

לתזונה המחלקה

 לדיאסנית .1.3
 שעות הראשית
לניהול ייעודיות

מיחשוב - 2 פרק

V

 לפי לעבוד יש .2.2
 גדילה עקומות

 WHO של ממוחשובת
לרשומה ולהכניס
 הרפואית

 את הממוחשבת
של הגדילה עקומות
WHO ה

 עקומות קיימות .2.2
 ממוחשבות גדילה

WHO ה של

מזון סל - 3 פרק

V

 תקן לאייש יש .3.1
דיאסנית של

 דיאסנית בתפקיד
ומזון תזונה מפקחת

 פיקוח קיים .3.1
 של תזונתית ובקרה

 המזון שרשרת כל
 מפקח דיאסן ידי על

ומזון תזונה

V

 את להגיש יש .3.4
 ,המזון פרסי כל

 מדגן לחם כולל
 לחוזר בהתאם מלא,
 מסי הרפואה מנהל

5/2013

 פריסי הגשת .3.4
 בהתאם הינן המזון
 יומית )הגשה לחוזר

 סרי פרי מנות 2 של
 ירקות מגוונות,

 ומגוונים, סריים
 דגן מקמח לחם
 מלאים ודגנים מלא
 המאושפזים( לכל

 הנחיות סמך על
 המפקחת הדיאסנית

 סל לחוזר ובהתאם
מזון
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פיזיותרפיה .19

 לטיפול
 שנה תוך

 מיום
 פרסום

זה דוח

 לטיפול
 6 תוך

 חודשים
 מיום

 פרסום
זה דוח

 לטיפול
 3 תוך

 חודשים
 מיום

 פרסום
זה דוח

 לטיפול
 תוך

 שבועיים
 מיום

 פרסום
זה דוח

 לטיפול
מיידי לשיפור הנחיות  בכלי ההיגד

הבקרה

בריא מזון ממכר - 6 פרק

V

 את להתאים יש .6.1
 בתכונות המזון הרכב

 בהתאם האוטמטיות
8/2014 לחוזר

 הרכב התאמת .6.1
 במכונות המזון

 מזון לממכר
 בהתאם אוטומטי

 התזונה לעקרונות
 ולהנחיות הנבונה
 מזון סל בחוזר

 וחוזר 5/2013
 פי ועל 8/2014
 הדיאטנית הנחיות

 ומי הראשית
מטעמה

V

 את להתאים יש .6.2
 הנמכר המזון הרכב

 בכל הממכר באתרי
 בהתאם החולים בית

 בחוזר להנחיות
8/2014

 הרכב התאמת .6.2
 אתרי בכל המזון
 במוסד המזון ממכר

 בהתאם הרפואי
 התזונה לעקרונות

 ולהנחיות הנבונה
 מזון סל בחוזר

 וחוזר 5/2013
 פי ועל 8/2014
 הדיאטנית הנחיות

 ומי הראשית
_________מטעמה

השירות ופריסת היקף -1 פרק
השירות ופריסת היקף

V

 לפעול יש .1.8
 כוח מצבת לתגבור

 בפיזיותרפיה האדם
 מתן לאפשר בכדי

 בכל יומיומי שירות
 האשפוז מחלקות

 במחלקות כולל
 הריון יולדות, נשים

סיכון בר

 שירותי קיימים .1.8
 בתחום פיזיותרפיה

 האישה: בריאות
 הריון יולדות; נשים;

בר-סיכון
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סוציאלית עבודה .20

 לטיפול
 שנה תוך

 מיום
 פרסום

זה דוח

 לטיפול
 6 תוך

 חודשים
 מיום

 פרסום
זה דוח

 לטיפול
 3 תוך

 חודשים
 מיום

 פרסום
זה דוח

 לטיפול
 תוך

 שבועיים
 מיום

 פרסום
זה דוח

 לטיפול
מיידי לשיפור הנחיות  בכלי ההיגד

הבקרה

V

 שירות לתת יש .1.9
 קבוע פיזיותרפיה
 במחלקות

 הפסיכיאטריה
וילדים מבוגרים

 שירותי קיימים .1.9
 פיזיותרפיה
 הבאות: במחלקות

פסיכיאטריה;
 מרפאות מלרייד;

 פגים; מעקב כמו
CF כאב; מרי

השירות וניהול ארגון - 2 פרק

V

 לפרסם יש .2.1
 שירות לגבי מידע

 הפיזיותרפיה
 האשפוז במחלקות

השונות

 על מידע .2.1
 מפורסם השרות
החולים בית באתר

טיפולי רצף - 5 פרק
טיפולי רצף

V

 איתור ליזום יש .5.3
 הזקוקים חולים של

 הפיזיותרפיה לשירות
מקצועי שיקול פי על

 תהליך קיים .5.3
 של יזום לאיתור

במחלקות חולים

V

 על להקפיד יש .5.6
 בישיבות השתתפות

 ובסבב צוות
 רופאים/אחיות

השונות במחלקות

5.6.
 הפיזיותרפיסטים

 בישיבות משתתפים
 מקצועיות רב

רופאים ובביקורי
ותיעוד רפואית רשומה - 6 פרק

ותיעוד רפואית רשותה

V
 לכתוב יש .6.4

 טיפול מטרות
מדידות תפקודיות

 טיפול מטרות .6.4
מדידות תפקודיות

וציוד עבודה סביבת - 8 פרק
וציוד עבודה סביבת

V

 להקצות יש .8.1
 פיזיותרפיה חדר

 אשפוז בבניין לילדים
 בציוד המצוייד ילדים

 לצרכי מתאים
__________הילדים.

 כללי מכון .8.1
 בבניין לפיזיותרפיה

 נגיש האשפוז
מוגבלות לבעלי

 מבנה, - ארגוניות תחתיות -1 |פרק
מקצועי ופיתוח |כפיפות
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 לטיפול
 שנה תוך

 מיום
 פרסום

זה דוח

 לטיפול
 6 תוך

 חודשים
 מיום

 פרסום
זה דוח

 לטיפול
 3 תוך

 חודשים
 מיום

 פרסום
זה דוח

 לטיפול
 תוך

 שבועיים
 מיום

 פרסום
זה דוח

 לטיפול
מיידי לשיפור הנחיות  בכלי ההיגד

הבקרה

V

 חוזר פי על .1.2
 35/99 רפואה מנהל

 לעבודה המחלקה
 תהא סוציאלית

 למנהל כפופה
 בית של הרפואי

החולים.

 המחלקה .1.2
 למנהל כפופה

הרפואי

 סביבת - ארגוניות תשתיות - 4 פרק
עבודה

V

 בכל לא .4.2
 בית מחלקות
 חדר קיים החולים

 לקיום לעוייס ייעודי
 עם בפרטיות שיחה

 יש המשפחות.
 האפשר ככל לדאוג

שכזה. להסדר

 חדרים הוקצו .4.2
 שיחה לקיום

 בפרטיות
במחלקות/מכונים

V

 מצוקה לחצן־ ין .4.6
 המחלקה. במתחם

 לכך לדאוג יש
האפשרי. בהקדם

 לחצן קיים .4.6
מצוקה

 המחלקה בניהול סטנדרטים - 7 פרק
מקצועי פיתוח -

V

 מתבצעת לא .7.5
 עו״ס הערכת

 לטפל יש תקופתית.
 מחלקת מול בכך

 בבית אנוש משאבי
החולים.

 הערכת קיימת .7.5
תקופתית עו״ס

 המחלקה בניהול סטנדרטים - 8 פרק
 לשיפור ופעילויות איכות הבטחת -

המקצועי השירות
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 לטיפול
 שנה תוך

 מיום
 פרסום

זה דוח

 לטיפול
 6 תוך

 חודשים
 מיום

 פרסום
זה דוח

 לטיפול
 3 תוך

 חודשים
 מיום

 פרסום
זה דוח

 לטיפול
 תוך

 שבועיים
 מיום

 פרסום
זה דוח

 לטיפול
מיידי לשיפור הנחיות  בכלי ההיגד

הבקרה

V

 נעשית הבקרה .8.1
 הרשומה על רק

 הפסיכו-סוציאלית.
 הטמעה לשקול יש

 בקרה דרכי של
 טיב להערכת נוספים
 השירות ואיכות
 לחולים הניתך

ולמשפחותיהם.

 בקרה תהליכי .8.1
 מפותחים פנימיים

ומבוצעים

V

 בית הנהלת .8.4
 אינה החולים

 שנתי סיכום מבקשת
 הפעילות נתוני של

 עבודה ותכנית
 להטמיע יש מובנית.

 מהעבודה כחלק זאת
השוטפת

 שנתי סיכום .8.4
 המחלקה ברמת
 להנהלת מוגש

ביה״ח

 הממוקדים סטנדרטים -10 פרק
טיפול רצף - ובמשפחתו בחולה

V

 לבחוך יש .10.8
 מנגנון הטמעת
 המלצות לשילוב

 הרלוונטיות עו״ס,
 הטיפול להמשך

 השחרור לאחר
 במכתב מאשפוז,
 הרפואי. השחרור

 מבוצע כבר הדבר
 בשיקום

______ובגריאטריה.

 שחרור מכתב .10.8
עו״ס המלצות כולל

תקשורת קלינאות .21
השירות ונגישות זמינות - 2 פרק

V

 מקום יש .2.1
 את ולשפר להמשיך
 לבדיקת הזמינות
לילדים שמיעה

 זמן משך .2.1
 לבדיקת המתנה
 ילד שמיעה

(לבממוצע
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בעיסוק ריפוי .22

 לטיפול
 שנה תוך

 מיום
 פרסום

זה דוח

 לטיפול
 6 תוך

 חודשים
 מיום

 פרסום
זה דוח

 לטיפול
 3 תוך

 חודשים
 מיום

 פרסום
זה דוח

 לטיפול
 תוך

 שבועיים
 מיום

 פרסום
זה דוח

 לטיפול
מיידי לשיפור הנחיות  בכלי ההיגד

הבקרה

V

 מקום יש .2.2
 את להמשיך

 לשיפור התהליכים
 לבדיקות הזמינות

ABR סדציה עם

 זמן משך .2.2
 מקסימלי המתנה

 ילד ABR לבדיקת
סדציה עם

V

 מקום יש .2.6
 בתהלכים להמשיך
 הזמינות לשיפור
 בדיבור לאבחון

למבוגרים

 זמן משך .2.6
 ממוצע המתנה
 בדיבור לאבחון
)בממוצע( מבוגר

V

 מקום יש .2.8
 תהליכים להמשך
 הזמינות לשיפור
 דיבור לטיפולי

________למבוגרים

 זמן משך .2.8
 לטיפול המתנה
 מבוגר בדיבור

)בממוצע(

 האנושי/פריסת המשאב - 1 פרק
השירות

V

 לוודא יש .1.3
 האדם כוח שהיקף

 מצליח הצוות של
 הביקוש את לכסות

 פחות"השאלות" עם
הצופים. הר מהדסה

 מלא כיסוי קיים .1.3
 קבוע בהסדר

ומרפאות במכונים

V

 לשקול יש .1.4
 קבוע הסדר

 אליהן למחלקות
רב. oncall הביקוש

 מלא כיסוי קיים .1.4
 קבוע בהסדר

אשפוז במחלקות

החולים בבית רב״ע תשתיות - 3 פרק

V

 להקפיד יש .3.4
 בפתרונות להשתמש

 בני שאינם תרגום
 אנשי או משפחה

 מזדמנים, צוות
 פרטיות על ולשמור

המטופל

 קיימים .3.4
לתרגום פתרונות
שונות בשפות
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 לטיפול
 שנה תוך

 מיום
 פרסום

זה דוח

 לטיפול
 6 תוך

 חודשים
 מיום

 פרסום
זה דוח

 לטיפול
 3 תוך

 חודשים
 מיום

 פרסום
זה דוח

 לטיפול
 תוך

 שבועיים
 מיום

 פרסום
זה דוח

 לטיפול
מיידי לשיפור הנחיות  בכלי ההיגד

הבקרה

V

 התיק .3.7
 דורש הממוחשב

 יש מחודשת. חשיבה
 של למצב להגיע

 ניתך בו אחוד תיק
 המקצוע אנשי לכל

 לצפות הרלוונטיים
 על הטיפול במהלך

 ולאפשר הרשאות פי
 הנחיות/התרעות

קופצות.

 בעיםוק ריפוי .3.7
 אחוד, בתיק מופיע

 לכל נגיש המידע
 ומהווה הצוות אנשי

תקשורת אמצעי

 )ציוד, טיפולית סביבה - 4 פרק
תחזוקה( ארגון,

V

 לפעול יש .4.10
 התנאים לשיפור
 הטיפולים בחדרי

ציוד( חידוש להרחבה

 םביבה קיימת .4.10
 מתוחזקת, טיפולית

 מאורגנת נקייה,
ומזמינה

 רישום רפואית, רשומה - 5 פרק
ודיווח תיעוד

V

 שבכל לוודא יש .5.2
 תהיה התיקים
 תפקודית הערכה
 טיפול ותכנית
ממנה הנגזרת

 מטרות הוגדרו .5.2
 מדידות טיפול

 מתהליך שנגזרו
 לרבות ההערכה

תפקודית הערכה

V

 שבכל לוודא יש .5.3
 תכנית תהיה התיקים

 הבנוייה טיפול
 ויעדים ממטרות
השגה. וברי מדידים

 תכנית קיימת .5.3
 טיפול/התערבות

 את התואמת
 / שהוגדרו המטרות
 גישות את תואמת
 המקובלות הטיפול
במקום

V

 שבכל לוודא יש .5.4
 הדווח התיקים
 מתייחם השוטף

 וליעדים למטרות
 אחר ולמעקב

 או ההתקדמות
הנםיגה.

 מעקב קיים .5.4
 תכנית אחר

 בהתאם ההתערבות
 תיעוד למדדים,

 ברשומה, שוטף
 הצוות בישיבות רווח
שרלוונטי היכן־
מקצועי פיתוח - 7 פרק
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פסיכולוגיה .23

 לטיפול
 שנה תוך

 מיום
 פרסום

זה דוח

 לטיפול
 6 תוך

 חודשים
 מיום

 פרסום
זה דוח

 לטיפול
 3 תוך

 חודשים
 מיום

 פרסום
זה דוח

 לטיפול
 תוך

 שבועיים
 מיום

 פרסום
זה דוח

 לטיפול
מיידי לשיפור הנחיות  בכלי ההיגד

הבקרה

V

 לוודא יש .7.1
 בעיסוק שהמרפאה
 על המופקדת

 אשפוז מחלקת
 תתשתף מסויימת
 הצוות בישיבות

______המחלקתיות

 בעיסוק מרפא .7.1
 בישיבות משתתף

 /בקור צוותיות רב
במחלקות רופאים

השירות היקפי -1 פרק

V

 להרחיב נדרש .1.1
 השירות את

 ע״י הפסיכולוגי,
 כך משרות, הוספת

 סיכולוג שיהיהפ
 קבוע יועץ/מטפל
 בית במחלקות

החולים

 כיסוי קיים .1.1
 בכל קבוע בהסדר

האשפוז מחלקות

V

 צורך קיים .1.2
 המענים בהרחבת

 יהיה בו למצב
 יועץ/מטפל פסיכולוג

 המרפאות בכל קבוע
 כך לשם והמכונים.

 את להגדיל יש
 הפסיכולוגים מספר

בשירות.

 כיסוי קיים .1.2
 בכל קבוע בהסדר

והמכונים המרפאות

V

 ליאזוך נדרש .1.3
 בכל קבוע פסיכולוגי
 כך לשם המחלקות

 משרות להוסיף יש
 הפסיכולוגי לשירות
 עוד לקלוט שערוך

פסיכולוגים

 שירותי קיימים .1.3
 פסיכולוגיים ליאזוך

במחלקות קבועים
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 לטיפול
 שנה תוך

 מיום
 פרסום

זה דוח

 לטיפול
 6 תוך

 חודשים
 מיום

 פרסום
זה דוח

 לטיפול
 3 תוך

 חודשים
 מיום

 פרסום
זה דוח

 לטיפול
 תוך

 שבועיים
 מיום

 פרסום
זה דוח

 לטיפול
מיידי לשיפור הנחיות  בכלי ההיגד

הבקרה

V

 את להגביר יש .1.4
 אנשי של המודעות

 של ובמיוחד הצוות
 המחלקות מנהלי
 של ולערך לצורך
 הליאזוך שירותי

 ע״מ הפסיכולוגיים,
 שימוש שיעשו

 העומדת באפשרות
 כיום. כבר בפניהם

 מחלקות ישנן־
 שיכניסו שחיוניי
 ואף פסיכולוגי ליאזוך
 כמו לכך, מעבר

 כוויות, מחלקת
 שימוש עושות שאינך

 הניתך בשירות
בביה״ח.

 שירותי קיימים .1.4
 פסיכולוגיים ליאזוך

 הצורך פי על
במחלקות

תשתיות - 2 פרק

V

 בחלק .2.1
 איך מבמחלקות

 ייעודיים חדרים
 הפסיכולוג, לעבודת
 טיפולית לעבודה

 בנוסף הנדרשת
 יש .bedside לטיפולי
 שבכל לשאוף
 חדר יהיה מחלקה
 לשימוש

הפסיכולוגים.

 חדר קיים .2.1
 פסיכולוגי טיפול

לייעודו המתאים

V

 פרטיות העדר .2.2
 אינהרנטי הינו מלאה
 טיפולי של למצב

bedside המחלקות 
 לטיפולי והיחידות

 יש זאת עם יחד יום.
 חדרי למספיק לדאוג
 בולט למשל טיפול,
שרת. במכוך חוסר

 מתאפשרת .2.2
 בעת מלאה פרטיות
הטיפול
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 לטיפול
 שנה תוך

 מיום
 פרסום

זה דוח

 לטיפול
 6 תוך

 חודשים
 מיום

 פרסום
זה דוח

 לטיפול
 3 תוך

 חודשים
 מיום

 פרסום
זה דוח

 לטיפול
 תוך

 שבועיים
 מיום

 פרסום
זה דוח

 לטיפול
מיידי לשיפור הנחיות  בכלי ההיגד

הבקרה

V

 חדר על מדובר .2.5
 שרת, במבוך טיפולים
 מתנאים הסובל
 שאר כמו ירודים
המכון

 חלון קיים .2.5
הטיפול בחדר

V

 קיימת .2.7
 להפעלה אפליקציה

 איש לקריאת פשוטה
 במצב ביטחון
 לרענן יש מצוקה.

 לגבי ההנחיות את
 שכל ולוודא כך

 הפסיכטולוגים
 את מתקינים

 לשימוש האפליקציה
הצורך. בעת

 לחצן בחדר .2.7
 לשימוש מצוקה

במצבי הפסיכולוג
חירום

לטיפול המתנה משכי - 3 פרק

V

 תורי התארכות .3.6
 נובעת ההמתנה

 פרמטרים משני
 האחד עיקריים,

 והשני עונתי
 הפניות התגברות

 פסיכולוגי לטיפול
 שיחד הרפורמה, מאז
 מבורך, היותו עם

 לצוות מותאם אינו
 מענים מתן שלשלם

 יש מתאימים
 בהוספת להגדילו
נוספות. משרות

 המתנה זמן .3.6
 חולה של ממוצע

 לטיפול אמבולטורי
פסיכולוגי

הרשומה איכות - 5 פרק

V

 לכתוב מוצע .5.7
 או אבחנה ולתעד
 בסיום אבחנה העדר

 בנפרד הטיפול
 בסיכום מהכתוב
הטיפול.

אבחנה תיעוד .5.7
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מבוגרים דיאליזה .24

 לטיפול
 שנה תוך

 מיום
 פרסום

זה דוח

 לטיפול
 6 תוך

 חודשים
 מיום

 פרסום
זה דוח

 לטיפול
 3 תוך

 חודשים
 מיום

 פרסום
זה דוח

 לטיפול
 תוך

 שבועיים
 מיום

 פרסום
זה דוח

 לטיפול
מיידי לשיפור הנחיות  בכלי ההיגד

הבקרה

V

 מקום איך .5.10
 סיכומי לכתיבת

 התיק בתוך ביניים
 דבר הממוחשב

לפתחו. שראוי
 סיכומי )נכתבים

 הנשמרים ביניים
 ידניים בתיקים כראוי

 נייר חומרי עם יחד
 חומרי כגון אחרים,

אבחוניים(. גלם

 הערכה תיעוד .5.10
תקופתית

רשומות -5 פרק
מיחשוב

V

 לדאוג יש .5.1
 ממוחשבת לרשומה

 בשאר כנהוג
 בית מחלקות
החולים.

 רשומה קיימת .5.1
ממוחשבת

V

 את לממשק יש .5.2
 המטופל תיק

 הדיאליזה, למכונת
 שיעברו ברגע

חדשות. למכונות

 ממשק קיים .5.2
 למכונת חולה תיק

הדיאליזה

סיעודית רשומה - קבלה

V

 לדאוג יש .5.4
 עדכנית לרשומה

 הדחופים למטופלים
 תהליך ומילוי ,

כנדרש. הדיאליזה

 אנמנזה קיימת .5.4
 מלאה: סיעודית

 מטופל )"רשומת
 מינהל באשפוז",
)1/1/95 הרפואה

V

 לדאוג יש .5.7
 התיק לסידור
 שיה מנת על לאלתר
 על לעקוב אפפשר
 רפואיים עדכונים

בהתאם וטיפול

 הלימה קיימת .5.7
 הרפואי הדיווח בין

הסיעודי לדיווח

רפואית רשומה - קבלה

V

 גם למלא יש .5.9
 התרופתי הטיפול את

 באשפוז הניתן
במחלקה.

 אנמנזה קיימת .5.9
 הכוללת רפואית
 רקע, מחלות

 הרגלים רגישות,
 הניטלות תרופות

קבוע באופן
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 לטיפול
 שנה תוך

 מיום
 פרסום

זה דוח

 לטיפול
 6 תוך

 חודשים
 מיום

 פרסום
זה דוח

 לטיפול
 3 תוך

 חודשים
 מיום

 פרסום
זה דוח

 לטיפול
 תוך

 שבועיים
 מיום

 פרסום
זה דוח

 לטיפול
מיידי לשיפור הנחיות  בכלי ההיגד

הבקרה

V

 את להוסיף יש .5.10
 הנפרולוג הרופא שם

 בטיפול, המעורב
 קבלה של במקרה

המתמחה. ידי על

 חתימה קיימת .5.10
 על נפרולוג של

 או / רפואית קבלה
קבלה הערת

V

 להחתים יש .5.12
 תקופתית החולה את
 לטיפול, הסכמה על
 המטופלים את וכך

 קבוע מטופלים שלא
בהדסה.

 טופס קיים .5.12
 לטיפול הסכמה
 המטופל בשפת
 המטופל ע״י חתום

 "חוק והנפרולוג
 החולה" זכויות

 1996 התשנ"ו
 והנגשה "התאמה
 ולשונית" תרבותית

 הכללי המנהל חוזר
07/2011 מסי

מעקב

V

 להחתים יש .5.17
 תקופתית החולה את
פנימי. נוהל לפי

 טופס קיים .5.17
 מדעת הסכמה
 תקופתית מחודש
ותיקים לחולים

V

 על להקפיד יש .5.18
 ההוראה בין הלימה

 למעקב הרפואית
 ברשומה בדיווח

הרפואית

 הלימה קיימת .5.18
 ההוראה בין

 לבין הרפואית
הרפואי הדיווח

V

 לפרט יש .5.19
 אצל סיעודי מעקב

 המטופלים
 והלא המאושפזים

בדיאליזה. יציבים

 דוח המצאות .5.19
 בכל סיעודי מעקב

 לכל משמרת
 פרוט לרבות מטופל

 וסיום התחלת שעת
הטיפול

חיסונים - 6 פרק

V

 את להחתים יש .6.2
 המטופלים
 לחיסון המסרבים

ריאות רלקת

 על תיעוד קיים .6.2
 שחוסנו המטופלים

ריאות לדלקת

V

 לתעד יש .6.3
 את ולהחתים

 סרוב על המטופלים
לחיסון

 על תיעוד קיים .6.3
 המטופלים
 לקבלת שמסרבים

החיסון
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 לטיפול
 שנה תוך

 מיום
 פרסום

זה דוח

 לטיפול
 6 תוך

 חודשים
 מיום

 פרסום
זה דוח

 לטיפול
 3 תוך

 חודשים
 מיום

 פרסום
זה דוח

 לטיפול
 תוך

 שבועיים
 מיום

 פרסום
זה דוח

 לטיפול
מיידי לשיפור הנחיות  בכלי ההיגד

הבקרה

V

 את להחתים יש .6.4
 על המטפל הצוות
שפעת לחיסון סרוב

 על תיעוד קיים .6.4
 של חיסוני כיסוי

 ,עובד )"חיסון הצוות
 הבריאות" מערכת

 מסי מנכ״ל חוזר
17/13 )
התרופתי הטיפול ניהול - 7 פרק

תשתיות

V
 לחדר לדאוג יש .7.1

 ביחידת תקני תרופות
החדשה. הדיאליזה

 חדר קיים .7.1
תקני תרופות

V

 למתן לדאוג יש .7.5
 באופן ברזל תכשירי

הקופות משאר מרוכז

 אספקת קיימת .7.5
 ברזל תכשירי

 מכל וארטירופיטין
 החולים קופות
מרוכזת בצורה

דיאליזה אולמות תשתיות -10 פרק
ידיים היגיינת

V

 לדאוג יש .10.1
 4-5 לכל נגיש לכיור

 במקום עמדות
החדש.

 לכל כיור קיים .10.1
 חוזר )עמדות 5

 הרפואה מינהל
 ידיים "הגיינת

 רפואיים במוסדות
24/2009)

V
 לברז לדאוג יש .10.2
 במקום יד מגע ללא

שנבנה. החדש

 נפתח הברז .10.2
יד מגע ללא

המטופל יחידת

V

 לדאוג יש .10.7
 הצוות של להנגשה

 ומרחק למטופלים
 בין ס״מ 225 של

 במקום העמדות.
החדש

 סביבת .10.7
 ללא החולה

מכשולים

V

 8-ל לדאוג יש .10.10
למטופל מ״ר

 הדיאליזה במרפאת
החדשה

 שטח קיים .10.10
 מ״ר 8 של מזערי

לעמדה

V

 לדאוג יש .10.11
 בין למרחק

 במקום המטופלים
החדש.

 מרחק קיים .10.11
 לפחות מטר 2 של
העמדות בין
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אלקטיביים דיאליזה .25

 לטיפול
 שנה תוך

 מיום
 פרסום

זה דוח

 לטיפול
 6 תוך

 חודשים
 מיום

 פרסום
זה דוח

 לטיפול
 3 תוך

 חודשים
 מיום

 פרסום
זה דוח

 לטיפול
 תוך

 שבועיים
 מיום

 פרסום
זה דוח

 לטיפול
מיידי לשיפור הנחיות  בכלי ההיגד

הבקרה

V

 להנגיש יש .10.13
 את החדש במבנה

 לכסא העמדות כל
ולאלונקה גלגלים

 קיימת .10.13
 אל הצוות נגישות

 ללא המטופלים
מכשולים

V

 לדאוג יש .10.14
 לכסא למעברים

 ואלונקה גלגלים
החדש. במקום

 קיימת .10.14
 מתאימה נגישות
 לכיסא

 גלגלים/אלונקה
 שוויון )חוק לעמדה

 עם לאנשים זכויות
(1998 מוגבלות

מבנה תנאי

V
 לדאוג יש .10.17

 3-ב מתאים לשילוט
שפות

 שילוט קיים .10.17
 - למקום מתאים
שונות בשפות

V

 לדאוג יש .10.24
 לצוות למטבח
 במקום הרפואי
החדש

 מטבח קיים .10.24
המטפל לצוות

המים חדר - 12 פרק

V

 לדאוג יש .12.14
 עד של ?לטמפרטורה

 בחדר מעלות 25
'1בת המים

 המצאות .12.14
 של מקסימלית טמפ
25OC המים בחדר

V

 המערכת .12.15
 בקומה נמצאת
 צמודה ,טכנית

 נוספות, למערכות
 לסמנה להקפיד יש

 כיוון את ולסמן
_________הצינורות.

 המצאות .12.15
 המים מערכת רכיבי
המים בחדר בלבד

רשומות -5 פרק
מיחשוב

V
 לדאוג יש .5.1

 הרשומה למחשוב
בהקדם. הרפואית

 רשומה קיימת .5.1
ממוחשבת
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 לטיפול
 שנה תוך

 מיום
 פרסום

זה דוח

 לטיפול
 6 תוך

 חודשים
 מיום

 פרסום
זה דוח

 לטיפול
 3 תוך

 חודשים
 מיום

 פרסום
זה דוח

 לטיפול
 תוך

 שבועיים
 מיום

 פרסום
זה דוח

 לטיפול
מיידי לשיפור הנחיות  בכלי ההיגד

הבקרה

V

 לדאוג יש .5.2
 מכונת את לממשק

 לרשומת הדיאליזה
 ברגע המטופל,
 מכונות שירכשו
חדשות. דיאליזה

 ממשק קיים .5.2
 למכונת חולה תיק

הדיאליזה

סיעודית רשומה - קבלה

V

 לדאוג יש .5.7
 מסודרת לרשומה
 הצוות של וקריאה
והסיעודי. הרפואי

 הלימה קיימת .5.7
 הרפואי הדיווח בין

הסיעודי לדיווח

רפואית רשומה - קבלה

V

 של החתימה .5.10
 הרפואית הקבלה
 מתמחה של לעיתים

 לציין יש בנפרולוגיה,
 הרופא שם את

 שהחליט הנפרולוג
הטיפול. על

 חתימה קיימת .5.10
 על נפרולוג של

 או / רפואית קבלה
קבלה הערת

V

 את לציין־ יש .5.12
 הנפרולוג שם

הטיפול על שהחליט

 טופס קיים .5.12
 לטיפול הסכמה
 המטופל בשפת
 המטופל ע״י חתום

 "חוק והנפרולוג
 החולה" זכויות

 1996 התשנ"ו
 והנגשה "התאמה
 ולשונית" תרבותית

 הכללי המנהל חוזר
07/2011 מסי

מעקב

V

 על להקפיד יש .5.18
 ברשומה ריווח

 כל על הרפואית
 בדף שניתנת הוראה

ההוראות.

 הלימה קיימת .5.18
 ההוראה בין

 לבין הרפואית
הרפואי הדיווח

חיסונים - 6 פרק

V

 לתעד יש .6.3
 את ולהחתים

 המטופלים
לחיסונים שמסרבים

 על תיעוד קיים .6.3
 המטופלים
 לקבלת שמסרבים

החיסון
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 לטיפול
 שנה תוך

 מיום
 פרסום

זה דוח

 לטיפול
 6 תוך

 חודשים
 מיום

 פרסום
זה דוח

 לטיפול
 3 תוך

 חודשים
 מיום

 פרסום
זה דוח

 לטיפול
 תוך

 שבועיים
 מיום

 פרסום
זה דוח

 לטיפול
מיידי לשיפור הנחיות  בכלי ההיגד

הבקרה

V

 את לתעד יש .6.4
 המסרב הצוות

 שפעת ?לחיסון
 איש בתיק ולשמור
הצוות.

 על תיעוד קיים .6.4
 של חיסוני כיסוי

 ,עובד )"חיסון הצוות
 הבריאות" מערכת

 מסי מנכ״ל חוזר
17/13 )
התרופתי הטיפול ניהול - 7 פרק

תשתיות

V

 לדאוג יש .7.5
 קבלת להסדר
 ברזל תחשירי

 גם למטופלים
הקטנות. מהקופות

 אספקת קיימת .7.5
 ברזל תכשירי

 מכל וארטירופיטין
 החולים קופות
מרוכזת בצורה

החייאה - 8 פרק

V

 לדאוג יש .8.10
 על קטן חמצן לבלון
 בר החייאה עגלת
תוקף.

 בדיקה תיעוד .8.10
 חמצן בלון ותקינות

 מערך )ניהול יומית
 בבי״ח החייאה
 מינהל חוזר כלליים

(21/2006 הרפואה
דיאליזה אולמות תשתיות -10 פרק
פסולת פינוי

V

 לאפשר יש .10.33
 לחדר נגישות
 לצוות גם אשפה,
סיעודי,

 מחוץ נמצא .10.33
 מתקן לאולם

 פסולת לאיסוף
 מכסה עם רגילה

 בריאות )תקנות
 טיפול העם

 במוסדות בפסולת
(1997 רפואיים

אשפוז מחלקת - השן בריאות .26
 איכות - רפואית רשומה - 6 פרק

שחרור רשומת תיעוד

V

 להקים יש .6.2
 מובנה מערך

 מידע למסירת
 לחולים

 )חולים המשתחררים
 על אונקולוגיים(

הסל. פי על זכויותם

 מידע נמסר .6.2
 לחולים

 על המשתחררים
 פי על זכויותיהם

 חולים )למשל הסל
אונקולוגיים(
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 לטיפול
 שנה תוך

 מיום
 פרסום

זה דוח

 לטיפול
 6 תוך

 חודשים
 מיום

 פרסום
זה דוח

 לטיפול
 3 תוך

 חודשים
 מיום

 פרסום
זה דוח

 לטיפול
 תוך

 שבועיים
 מיום

 פרסום
זה דוח

 לטיפול
מיידי לשיפור הנחיות  בכלי ההיגד

הבקרה

מחלקה - הנפש בריאות .30
פיזיים תנאים - 2 פרק

V

 לבדוק יש .2.6
 מערכת את ולתקן
 בחדרי האוויר מיזוג

המטפלים.

 אוויר מיזוג קיים .2.6
 וקירור לחימום
(18-24 )טמפ'

סיעודית בקרה - 4 פרק

V

 להוסיף יש .4.8
 שיחרור מכתב
 לסיכום סיעודי

המחלה.

 מכתב קיים .4.8
סיעודי שחרור

וביטחון בטיחות - 5 פרק

V

 דיון לקיים יש .5.11
 האירועים הם מה על

 לדווח שיש החריגים
 ניהול במערכת
סיכונים.

 אירועים .5.11
 מנוהלים חריגים

 באופן ומדווחים
תקין

סוציאלי שירות - 9 פרק

V

 דו״ח לכתוב יש .9.8
 קצר סוציאלי

 בין מטופל בהעברת
המחלקות.

 תהליך קיים .9.8
 מידע העברת
 בין סוציאלי

המחלקות
הבקרה סיכום

V

 יישומים לבנות יש
 מתאימים מקצועיים

 לפסיכיאטריה
 במערכת

 תיק של הממוחשבת
המטופל.

הבקרה סיכום

V

 את לתקן יש
 המתקנים/המשחקים

 של היום בחדר
המחלקה.

הבקרה סיכום
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 לטיפול
 שנה תוך

 מיום
 פרסום

זה דוח

 לטיפול
 6 תוך

 חודשים
 מיום

 פרסום
זה דוח

 לטיפול
 3 תוך

 חודשים
 מיום

 פרסום
זה דוח

 לטיפול
 תוך

 שבועיים
 מיום

 פרסום
זה דוח

 לטיפול
מיידי לשיפור הנחיות  בכלי ההיגד

הבקרה

V

 לשלב יש
 פיזיותרפיסטית

 האשפוז במחלקות
הפסיכיאטריה.

הבקרה סיכום

V
 מרפאה לשלב יש

 הרב לצוות בעיסוק
במחלקה. מקצועי

הבקרה סיכום

סרטן רישום .31
סרטן רישום -1 פרק

V

 קורי להוסיף .1.7
SNOMED למערכת

 סופית אבחנה .1.7
 מקוררת

□-SNOMED, או
SNOMED-RI

דיווח חובת - 2 פרק

V

 להוסיף יש .2.1
 במערכת

 של הממוחשבת
 לפתולוגיה המכון

 לשליפת אפשרות
פי על גירולים נתוני

SNOMED קורים

 במערכת .2.1
 של הממוחשבת

 לפתולוגיה המכון
 אפשרות קיימת

 מספר לשליפת
 קורי לפי מקרים
אבחנה

V

 של הסימון .2.3
 "נשלח הפתולוג
 הבריאות" למשרר
 לרוחות רק רלבנטי

 הכללים פי שעל
 להרשם אמורים
 יש ,סרטן ברישום

 תיקון לבצע
 למערכת שיאפשר

קורי עם לעבור
SNOMED.לאפיון

 של מרויק יותר
__________גירולים.

 סימון/תיעור .2.3
 החולים בית ברוחות

 נהלי את תואם
 על הבריאות משרר
 ברישום ריווח חובת

לסרטן הלאומי

רישוי .33
הבקרה |סיכום
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 לטיפול
 שנה תוך

 מיום
 פרסום

זה דוח

 לטיפול
 6 תוך

 חודשים
 מיום

 פרסום
זה דוח

 לטיפול
 3 תוך

 חודשים
 מיום

 פרסום
זה דוח

 לטיפול
 תוך

 שבועיים
 מיום

 פרסום
זה דוח

 לטיפול
מיידי לשיפור הנחיות  בכלי ההיגד

הבקרה

V

 החולים בית על
 בכתב הסבר לשלוח
 לרישוי לאגף

 ותכשירים מוסדות
 אודות רפואיים
 התפוסה היעדר

 בהן שאיו במיטות
 ולדווח פעילות ריווח

 בשנה פעילותן על
הקלנדרית.

V

 מיטה לבטל יש
 יום באשפוז עודפת

 פעילה )פסיכיאטריה
 ולהתאימה ונוער(

ברישיון. לרשום
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 בית החולים בית להנהלת תודי□ ירושלים הבריאות לשכת ונציגי כללית לרפואה האגף צוותי
.הפעולה שיתוף על כרם עין הדסה האוניברסיטאי חולים

 טאוב ליברנט סיגל דייר
כללית רפואה אגף ראש

בברכה

 RN MPH פרוינד רותי
בקרה מחלקת מנהלת

העתקים:
הרפואה חטיבת ראש עזרא, ורד דייר
רפואיים ומכשירים מוסדות רישוי אגף ראש חפר, אליעוז דייר
ירושלים מחוז רופאת - שטיין־זמיר חן דייר
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זמנים לוחות לפי הבקרה בתחומי לשיפור הנחיות
 שנה תוך לטיפול

 דוח פרסום מיום
זה

 6 תוך לטיפול
 מיום חודשים

זה דוח פרסום

 3 תוך לטיפול
 מיום חודשים

זה דוח פרסום

 תוך לטיפול
 מיום שבועיים

זה דוח פרסום

 לטיפול
מיידי לשיפור הנחיות הבקרה בכלי ההיגד

החולים בית מינהל
החולה זכויות - 3 פרק

V

 ובעלי מערך את תגדיר החולים בית הנהלת
כמתבקש. השירות, השלמת למתן תפקיד

 בעברית מענה יש כיום .3.4
 מענה אין בלבד. ואנגלית
 יש .ובערבית ברוסים

זאת להסדיר

 לפונה .-המענה3.4
 עברית, בשפות: ניתן

 אמהרית, רוסית,
ערבית אנגלית,

בטיחות - 4 פרק

V

 השיפוץ סיום עם יוסדר הישן,האישור בבניין
אלה. בימים שיתחיל המתוכננן,

 שירוי של אישור קיים .4.1
 ובנין דוידסון לבניון כבאות

 לבנין אישור אין וילד. אם
 לבנין אישור ואין 7,8 הישן
 את להסדיר יש שרת.

כנדרש הללו האישורים

 על אישור קיים .4.1
 בדרישות עמידה
 הכבאות שרותי

האזוריים

ועובדים חדשים בריאות עובדי חיסון - 6 פרק

V

 לא קליטתם. עם מחוסנים החדשים העובדים
 החיסונים הליך סיום ללא עובד קליטת מאושרת
הנדרש.

 חיסון שיעורי העלאות .6.1
חדשים עובדים

 עובדי חיסון .6.1
 חדשים בריאות
 / טטנוס ן לפוליו

mmr/ אבעבועות 
 / טוברקולין / רוח

hbv / דפתריה / 
 עונתית שפעת

 בחד' עבודה )תחילת
---------------קיוו-ספטי

V

 2019 שנת במהלך לתהליך נכנסת "הדסה"
 באופן חוסנו שלא ותיקים עובדים וחיסון לאיתור

בעבר. מלא

 חיסון שיעורי העלאת .6.2
ותיקים עובדים

 עובדי חיסון .6.2
 ותיקים בריאות
 / טטנוס / לפוליו

mmr / אבעבועות 
 / טוברקולין / רוח

hbv / דפתריה / 
 עונתית שפעת

 בחד' עבודה )תחילת
'1ייי ^־ד.-וו-ו'

_____________רפואה מינהל
תורנות אחרי רופאים -11 |פרק



הרדמה

V

 לרופאים לאשר לא היא ההולים בית מדיניות
 למערכת ההולים. בבית להשאר תורנות לאהר
 יום תורני את המנהה מסרונים מערכת ביהייה
 עד תורנות לאהר ההולים מבית לצאת אמש

10:00 השעה

 הוועדה אישור המצאות .11.2
 נדרש בהם מקרים עבור

 בבית להישאר הרופא
התורנות בתום ההולים

 מקרים עבור .11.2
 באפשרות אין בהם
 לשהרר ההולים בית
 להופשה הרופא את

 קיים תורנות, לאהר
 הוועדה אישור

 עבודה לייאישור
תורנות" לאהר

התרופתי הטיפול ניהול -10 פרק

V

רועננה ההנהיה  נוכהות על להקפיד יש .10.7
 התרופה את המכינה אהות

 ועד התרופה הכנת משלב
 בהדר התרופה. למתן

 מספר נמצאות תרופות
 שהוכנו תרופות עם מזרקים

 ,12.00 בשעה להלוקה
 את שהכינה האהות כאשר

בהדר. נמצאה לא התרופות

 התרופה נותן .-10.7
 אלקטרונית הותם

 בית נוהלי פי על
 מינהל )חוזר ההולים.
 מס הסיעוד

 "ניהול 117/2016
התרופתי"( הטיפול

_________ותחתיות הנדסיות מערכות
כללי ניתוח חדרי - רדומות דוח - 1 |פרק

ניתוח חדרי -1 פרק

V

צורך אין  4ב- להצטייד יש .1.6
נוספות pca/pcea מערכות

מערכות שיעור .1.6
pca/pcea ביהס

 אשפוז מיטות למספר
כירורגיות

הרדמה לפני הנתונים איסוף שלמות - 7 פרק

V
שיניים בעיות וישנן במידה מציינים  רישום על להקפיד יש .7.10

 לפני שיניים בדיקות של מלא
הרדמה

 בדיקות קיימות .7.10
שיניים

V
מבוצע  רישום על להקפיד יש .7.11

 ניתוהים פירוט כולל מלא
קודמים

 פרוט קיים .7.11
קודמים ניתוהים

במהלר הנתונים איסוף שלמות - 8 פרק

V
 התימה קיימת - הרדמה גיליון מדפיסים לא

אלקטרונית
 הותמת על להקפיד יש .8.16

הרדמה בגיליון מרדים
 הותמות .8.16

 שהשתתפו המרדימים
בניתוה



V

 במגדל החדשים בה.נ בעיה כלל קיימת לא
 לתקן בהתאם שקעים מחסור קיימת דווידסון.

 במסגרת ישופץ - הישנים מח.נ בחלק החדש
ח.נ שיפוץ

 כמות את להשלים יש .1.2
 חדרי בכל הגזים שקעי

 6 מ- יפחתו שלא כך הניתוח
 ווקום, שקעי 6 חמצן, שקעי

 3 ו- רפואי אוויר 3 נייטרוז, 2
הרדמה גזי לפינו פתחים

 גזים מהנדס דו״ח .1.2
 הראשי, המהנדס ו/או

 כמות את המפרט
 הגזים שקעי וסוגי

 חדר בכל הרפואיים,
(.2 מסי )טבלה ניתוח

V

 במגדל החדשים בח.נ בעיה כלל קיימת לא
 הישנים בח.נ התקנים. כל ע״פ תקין - דווידסון

יציאות פתחי מספר + אוויר החלפת כמות
 תקין. - בחדרים הנדרשת הניקיון רמת + וכניסות
הנדון החדשים בכל תקין לא לחץ על ערכי
 ח.נ בשיפוץ פתרונו על שיבוא - איטום מצריך

. הישנים

 מיזוג שמדדי לוודא יש .1.3
 לא הניתוח חדרי בכל האוויר
 1.52 לחץ על ערכי מ: יפחתו

(4(mm H2O . אויר ציאות .
 25חוזר. אויר פתחי 2

 בחדר כללית אויר החלפות
 צח אויר החלפות 5 )בשעה(.

)בשעה( בחדר

 אישור קיים .1.3
 תיקנית בדיקה

 חברה ע״י שנעשתה
 ומוכרת, מאושרת

 : ניתוח חדר כל עבור
לחץ. על ערכי א.

(H2O mm) .מספר ב 
 ג. בחדר. אויר יציאות
 אויר פתחי מספר

 בטבלה )יוצג חוזר
(.3 מסי

רפואיים גוים - רשומות דום - 3 פרק

V

 - הקריאוגניים המיכלים מיגון את נשלים אנו
 סוף לפני עוד - אדמה רעידות בפני לעמידות

2018 .

 להיערך החולים בית על .3.3
 הקריאוגניים המיכלים למיגון

 במקרה חמצן(, + )נייטרוס
אדמה. רעידת של

 התייחסות קיימת .3.3
 המיכלים למיגון

 )נייטרוס הקריאוגניים
 של במקרה חמצן(, +

אדמה. רעידת

חשמל מערכות - רשומות דום - 4 פרק

V

 מצלמה ע״י חלקית בדיקה כיום מבצעים אנו
 כל נשלים -אנו באחזקה שקיימת טרמוגרפית

. 2019ב התקנים ע"פ הבדיקות

 בדיקות ביצוע לוודא יש .4.2
 מתקן לרכיבי תרמוגרפיות

 פעם של בתדירות החשמל,
 חברה ע״י לפחות, בשנה

 לעיוננו להעביר יש מאושרת.
 דו״ח בצרוף אחרון דוח

 הטיפולים את המתאר
הבדיקה. בעקבות שנעשו

 בדיקות ביצוע .4.2
 לרכיבי תרמוגרפיות

 החשמל, מתקן
 פעם של בתדירות

 ע״י לפחות, בשנה
 יוצגו מאושרת. חברה

 האחרונים הדו״חות 2
 המתאר דו״ח בצרוף

 שנעשו הטיפולים את
הבדיקה. בעקבות



V

 כנדרש והטיפולים הבדיקות כל את מבצעים אנו
 הדסה גורמי ע״י עם בין - התקנים כל ע"פ

 ( מוסמכים גנארטורים טכנאי לרבות ) המוסמכים
.תקין - חיצוניות בחברות היעזרות ע"י אם ובין

 הטיפולים את לבצע יש .4.5
 ע״י בגנרטור, הנדרשים

 טיפול א. מוסמכת: חברה
 חודשי תלת טיפול ב. חודשי

 יש שנתי. חצי טיפול ג.
 דוח את לעיונינו להעביר
האחרון הטיפול

 הטיפולים בוצעו .4.5
 בגנרטור, הנדרשים

 מוסמכת: חברה ע״י
 ב. חודשי טיפול א.

 ג. חודשי תלת טיפול
שנתי חצי טיפול

V

.הנדון העברנו - קיים  לעינוננו להעביר יש .4.6
 מהנדס ע״י מאושר דו"ח

 מנהל / המתקן
 מנהל / אדמניסטרטיבי

 הפעלות קיום בדבר רפואי
 הגיבוי גנרטור של עיתיות
נילווה. תקלות דיווח לרבות

 דו״ח קיים .4.6
 מהנדס ע״י מאושר
 מנהל / המתקן

 / אדמניסטרטיבי
 בדבר רפואי מנהל
 עיתיות הפעלות קיום
 הגיבוי גנרטור של

 תקלות דיווח לרבות
------------------הננלננ

V

 אם בין - פסק אל במעי וטיפולים בדיקות בצענו
 מ החל חיצוניות. חברות ו/או הדסה גורמי עייי

 חיצוניות חברות עייי הטיפולים כל את נבצע 2019
לכך. המוסמכות

 הטיפולים את לבצע יש .4.8
 ,ups - ה במכשירי הנדרשים

 על מאושרת. חברה ע״י
 המאשרת החברה של הדו״ח
 המכשיר, מסי את לכלול

 ייצורו, שנת הספקו, מיקומו,
 להחלפת אחרון תאריך

 שבוצע והטיפול מצברים
 וההערות לאחרונה,
לביצוע. הנדרשות

 הטיפולים .4.8
 ה במכשירי הנדרשים

- ups, חברה ע״י 
 הדו״ח מאושרת.

 מסי את יכלול
 מיקומו, המכשיר,
 ייצורו, שנת הספקו,
 אחרון תאריך

 מצברים להחלפת
 שבוצע והטיפול

וההערות לאחרונה,
וחום קור מערכות - רשומות דוח - 6 פרק

V

 והטיפולים הבדיקות כל את מבצעים אנו
 H01 תקני עייפ החום מעי בכל התקופתיים

 חמים מים תנורי מעי , והסקה קיטור דוודי לרבות
 הבדיקות כל לרבות - בלחץ גבוהה בטמפי

 מוסמך בודק מהנדס תסקירי עייפ והטיפולים
 קיים - הסביבה איכות גורמי עייי נציות ובדיקות

תקין.

 ביצוע תיעוד להציג יש .6.3
 דודי במערכות טיפולים

 .עפ״י הסקה הקיטור/דודי
 להבטחת ,6 פרק H01 נוהל

 ואמינותה, המערכת תקינות
 תלת טיפולים לביצוע

 שנתיים חצי חודשיים,
ושנתיים.

 נהלים קיימים .6.3
 עיתיים, לטיפולים

 נוהל עפ״י כנדרש
H01 6 פרק, 

 תקינות להבטחת
 ואמינותה, המערכת

 תלת טיפולים לביצוע
 שנתיים חצי חודשיים,
 להציג יש ושנתיים.

 בחצי הביצוע תיעוד
האחרונה. השנה



V

 כולל לסוגיהן המים מעי לתיאור סקיצות קיימות
 יעודיות הדרכה ערכות כולל , מים מאגרי

 קיים - לנדון הדסה גורמי עייי במיוחד שפותחו
תקין. - בביקורת הגורם כל הראנו

 לעיוננו להעביר יש .6.4
 - המים מערכת תיאור

כמותי. מילולי ותיאור סקיצות

 תיאור קיים .6.4
 - המים מערכת
 ותיאור סקיצות
כמותי. מילולי

V

 אחזקה תכנית , אחזקה טפסי , נהלים קיימים
 מעקב עם - מממוחשבת מתוכננת , מסודרת

.תקין קיים . ביצוע

 ולתעד ליישם לנסח, יש .6.5
 וחיטוי לניקוי ביצוע נוהל את

חמים. מים לאספקת דוודים

 ותיעוד נוהל קיים .6.5
 וחיטוי לניקוי הביצוע
 מים לאספקת דוודים
חמים.

V

 והנחיות באחריות מבוצע כעקרון הנדון
 מים דיגום תכנית קיימת לביהייח - התברואנית

 ומבוצע - הבריאות משרד ואישור הנחיות עייי
בהתאם

 ליישם נוהל לכתוב יש .6.6
 תעוד כולל הנחיותיו את

 וחיטוי לניקוי הביצוע מועד
חמים. מים לאספקת דוודים

 מלא דו״ח קיים .6.6
 ביולוגיות לבדיקות
 מים, לאיכות

 שיילקחו מדגמיות,
 הידיים שטיפת מברז

 בחדר המנתחים של
 תוצאות לרבות ניתוח,

 להימצאות הבדיקה
 פסאודומונס
 בלפחות אארוגינוזה,

 בכל אחד מברז
 את רחצה. שוקת

 לרכז יש הנתונים
מתאימה. בטבלה

בטיחות - רשומות דוח - 7 פרק

V

 כל את ההנחיות כל עייפ כראוי מתחזק ביהייח
 מתחייב ביהייח במוסד. הקיימות האש בטיות מעי

 בכל התקנים כל עייפ - אש בטיחות מעי ומבצע
 בטיחות במעי פערים השלמת לגבי חדש. פרויקט

 מהנדס עייי סקר ביצענו - ישנים באזורים - אש
 הרשות גורמי עייי ומאושר מוכר - אש בטיחות
 מעי לכיסוי פועלים אנו - ארצית והצלה לכבאות
עמם. בתיאום בטיחות

 הח״מ לעיון להעביר יש .7.8
 מערכת התאמת מידת אישור
 האוטומטית האש גילוי

 הישראלי התקן לדרישות
כיסוי(. אחוזי )לרבות

 אישור קיים .7.8
 כיבוי מערכת התאמת

 האוטומטית האש
 התקן לדרישות
 )לרבות הישראלי

כיסוי(. אחוזי

V

לעייל 7.8 סעיף כנייל  לעיוננו להעביר יש .7.10
 מערכת התאמת מידת אישור
 התקן לדרישות האש גילוי

 אחוזי )לרבות הישראלי
כיסוי(.

 אישור קיים .7.10
 התאמת מידת

 האש גילוי מערכת
 התקן לדרישות
 )לרבות הישראלי

כיסוי( אחוזי



רפואיים גוים מערכת - תצפית דות - 12 פרק

V

כנדרש. המקומות בכל צבעים מפתה נתלה  מפתה לתלות יש .12.6
 או הההמצן צנרת של צבעים
G-01 הנהיות פי על לסמנה

 צבועה הצנרת .12.6
כנדרש ומסומנת

V

לעייל 1.26 סעיף כנ"ל  מפתה לתלות יש .12.17
 הנייטרוס צנרת של צבעים

 -G הנהיות פי על לסמנה או
01

 צבועה הצנרת .12.17
כנדרש ומסומנת

חשמל - תצפית דות - 13 פרק

V

ראשי. השמל בהדר תכנית קיימת  תוכנית להציב יש .13.5
 של מפורטת השמל

 בהדר הראשית המערכת
הראשי ההשמל

 תוכנית קיימת .13.5
 של מפורטת השמל

 הראשית המערכת
רהדר

V
 משניים הדרים בכמה תכניות נוסיף - בנוסף
גנאטורים. והדרי

 ולסמן לשלט יש .13.6
 ההשמל בהדר המפסקים

כנדרש .הראשי

 המפסקים .13.6
 משולטים בהדר

כנדרש ומסומנים

V

 - בוריים על המעי בכל בקיאים כולם - קיים
 שפותהו - ויעודיות יהודיות הדרכה ערכות לרבות

( בהדסה רק הקיימות ) בהדסה

 שמהנדס לוודא יש .13.7
 ראשי, השמלאי ן ההשמל
 כל את ומכירים בקיאים
 וההלוקות ההזנה מפסקי

שבהדר.

 מהנדס .13.7
 השמלאי ן ההשמל

 בקיאים ראשי,
 כל את ומכירים
 ההזנה מפסקי

__שבחדר וההלוקות

V

תקין. - קיים - נעול  שהדר לוודא יש .13.10
 יהיה הראשי ההשמל
 למניעת ונעול, מאובטה

 והגישה מורשים בלתי כניסת
מבוקרת. אליו

 ההדר .13.10
 ונעול, מאובטה
 בלתי כניסת למניעת
 אליו והגישה מורשים

מבוקרת.

V

. המסוקים במנהת קיים  המצאות לוודא יש .13.13
 גנרטור להיבור הירום, היבור

 מערכת להיבור היצוני,
ההשמל.

 היבור קיים .13.13
 להיבור הירום,
 היצוני, גנרטור
 מערכת להיבור

ההשמל.

V

כנדרש. תכנית נוסיף  המקום להציב יש .13.15
 הגנרטורים בהדר בולט

 של מפורטת השמל תוכנית
המערכת. כל

 תוכנית קיימת .13.15
 של מפורטת השמל

 בהדר המערכת, כל
הגנרטורים.



V

תקין. - קיים - נעול  שחדר לוודא יש .13.16
 ונעול, מאובטח הגנרטורים

 מורשים בלתי כניסת למניעת
מבוקרת. אליו והגישה

 החדר .13.16
 ונעול, מאובטח
 בלתי כניסת למניעת
 אליו והגישה מורשים

מבוקרת.

וחום קור מערכות - תצפית דוח - 15 פרק

V

 אישור עם במזום משתמשים עדיין אנו בע.כ כיום
 משתמשים אנו , הסביבה איכות גורמי של מיוחד

 את מפחית אשר ( הנדסה מאק ) מיוחד במתקן
 בתקנים הנדרש למינימום הפליטות זיהומי רמת
 לקליטת פנינו עם אנו ( עיר תקן ) מחמירים הכי
 ) קוגנרציה מתקן הקמת כך ובתוך הטבעי הגז

(קירור חימום, חשמל,

 דודי את להזין ממלץ .15.7
במזוט ולא בגז הקיטור

 מוזנים הדוודים .15.7
גז / סולר ן מזוט : ב

V

כנדרש. שילוט עוד נוסיף - שילוט קיים  ,cvyhju את לשפר יש .15.8
 על הדוודים. התקנת ^ור

 בטיחות אזהרה שילוט ידי
 וצורת ניקיון והכוונה, גיהות

מיטבית בצורה הציוד העמדת

 התרשמות .15.8
 עורך של כללית

 מאיזור המבדק,
 הדוודים. התקנת
 אזהרה שילוט

 גיהות בטיחות
 וצורת ניקיון והכוונה,
הציוד העמדת

ניתוח בחדר החולה בטיחות
חדרי במתחם סטרילי בציוד טיפול -6 פרק

V

. הדרישות כל על שעונה מכונה לנו יש  ולהשמיש לרכוש יש .6.6
 לשטיפ אוטומטית מכונה

 מכשירים של שניונית
 המגיע מדיח כירורגיים

מ״צ 96 של לטמפ

 מכונה קיימת .6.6
 מכשירים לשטיפת

 כירורגיים וכלים
 לטמפרטורה המגיעה

93°c של

V

 לברר - מיקרוביולוגיים באחריות - הנדון הנוהל
עמם.

 המבנה אילוצי בעקבות .6.7
 בין הקרובה והסמיכות

 לשטיפה והכיור המעקר
 יש המכשירים. של ראשונית

 להבטחת נוהל לח״מ להציג
 ומניעת במכשירים הטיפול
.סטרילי ציוד על התזות

 שטיפת אתר .6.7
 נמצא המכשירים

 סביר במרחק
 למניעת מהמעקר

התזות. פגיעת



V

 אחראיים מיקרוביולוגיים/ באחריות - הנדון הנוהל
עמם. לברר - עלא.ס.מ.

 נוהל לח״מ להציג יש .6.14
 המתאר ,שלביו כל על כתוב

 בטיפול העבודה שיטת את
 - שנפלו ניתוח במכשירי
הניתוח חדר העיקור במתחם

 כתוב נוהל קיים .6.14
 הנחיות המפרט
 ניתוח מכשירי לעיקור

באספקה שלא
מרכזית סטרילית

ניתוח חדר מבנה תנאי - 8 פרק

V

בהתאם. הנדרש כל החלפת נשלים  את להחליף יש .8.10
 והלא המוכתם הלינולאום

 במסדרון הריצפתי שלם
 הכניסות את המחבר החולה
הניתוח. לחדרי

 החדר רצפת .8.10
 קשיח מחומר עשוייה

 מכסה חריצים, ללא
 כך הפנלים אזור את

 הקירות בין שהחיבור
זוויתי אינו והרצפה

כללי מעבדות
וניהול ארגון -1 פרק

V

 אנו המעבדות במערך היום הנהלה- החלטת
 בתי שני של הבדיקות מכלל 90% כ מבצעים
 שונות: מעבדות 10 מכיל המעריך החולים

 אלרגיה, קרישה, המטולוגיה, ביוכימיה,
 נירו-אימונולוגיה, אימונולוגיה, פרמקולוגיה,

=ו/\ז ו היאווקולוו דחופה מעבדה

 אגף מנהל למנות יש .1.1
מוסדי מעבדות

 אגף מנהל קיים .1.1
מלאה במשרה

V

המעבדות במערך קיימים התנאים שני  מעבדה שלכל לוודא יש .1.2
 בעל מנהל בארגון רפואית

 רפואית מעבדה לניהול היתר
 בכיר רפואי מעבדה ועובד

 של העיסוק בתחום
)כמינימום( אחד המעבדה

 קיימים .1.2
 של משרות/מינויים

 לכל מעבדות מנהלי
המעבדות

V

 את שעבר זרימה( )תרשים יש המעבדות במערך
ז3ס-15189 ב מעבדות להסמכת הרשות אשור

 ארגוני תרשים לקדם יש .1.4
 המעבדות כלל לטובת
בארגון

 תרשים קיים .1.4
 וחלוקת ארגוני

תיאורי לפי אחריות
תפקיד

V

 תחת נמצאות המעבדות רוב - הנהלה החלטת
 מעבדות מספר ברם, מעבדות. אגף מנהל

 ניהולי מערך תחת נמצאות תפעולית מבחינה
לדוגמא(. )גנטיקה אחר

 כל את לאגד יש .1.5
 תחת הרפואיות המעבדות

הרפואיות המעבדות אגף

 המעבדות כל .1.5
 במוסד דיאגנוסטיות ה

 אגף תחת מאוגדות
המעבדות

עובדים - 2 פרק



V

למיקרוביולוגיה מעבדה עובד תקן הוסף  במעבדה .2.1
 רקע על למיקרוביולוגיה

 כולל הבדיקות בעומסי עליה
 בדיקות בביצוע הצורך
 בקרת בביצוע הצורך סיקור,
 לפחות פנימית איכות

 בשבוע פעם של בתדירות
 או שפרשו עובדים רקע ועל

 צורך יש לגמלאות פורשים
 ייעודית. אדם כוח לתוספת

 שהכשרה בחשבון לקחת יש
 עובד של ומעשית נכונה

 מסתכמת חדש מעבדה
לפחות. חודשים במספר

 משרות מספר .2.1
 מספק אדם כוח

 עם תקין לביצוע
 של בזמנים עמידה

הבדיקות כל

V

המעבדות במערך קיימים התנאים שני  מעבדה שלכל לוודא יש .2.4
 מנהל בארגון: רפואית

 "היתר רישוי בעל המעבדה
 של רפואית" מעבדה לניהול

 רישוי כמינימום או המשרד
 מעבדה כעובד המשרד של

העיסוק. בתחום בכיר רפואית

 המעבדות מנהלי .2.4
 היתר בעלי הם

 מעבדה לניהול
רפואית

מעבדות - 3 פרק

V

1 בפרק מפורטת תשובה ראה הנהלה. החלטת  שכל ולוודא לקדם יש .3.3
 הרפואיות המעבדות
 אגף תחת מאוגדות

הארגון. של המעבדות

 רשימת קיימת .3.3
 לפי מסודרת מעבדות
מעבדה מקצועות

V

מתבצע  שכל לוודא יש .3.3
 בארגון הרפואיות המעבדות

 הבריאות במשרד רשומות
 רישום תעודת ובעלות
בתוקף

 רשימת קיימת .3.3
 לפי מסודרת מעבדות
מעבדה מקצועות

V

 מעבדות אגף תחת מאוגדות יהיו לא אלו מעבדות
 הדבר מורכבות. סיבות לאור הנהלה החלטת זו -

ישונה. לא

 שכל לוודא יש כאמור .3.4
 הרפואיות המעבדות
 אגף של ניהול תחת מאוגדות

המוסדי. המעבדות

 פוריות, מעבדות .3.4
 וגנטיקה פתולוגיה

 לאגף כפופות
מעבדות

ומחשוב תיעוד - 5 פרק



V

המעבדות. במערך קיים כבר השירות  ממשק לקדם יש .5.3
 בין פעולה בשיתוף מחשובי

 והמחלקות המעבדות מנהלי
 לטובת נוספות ויחידות
 המעבדה דגימות קליטת
 מחלקות, הקצה: ביחידת

 ועוד ניתוח חדרי מרפאות,
 חוסר טעויות, למנוע מנת על

 חזרה דמוגרפיים, בפרטים
 לצורך שלא בדיקות על

 מתקדם כבר הנושא ועוד.
 אחרים רפואיים במרכזים
 חיסכון ותוך בהצלחה
ומשאבים. בעלויות

 דגימות קליטת .5.3
 )הקלדת מרכזית

 מתחילה הבדיקות
במחלקה(

V

יישום. בשלבי נמצא  שעת את לתעד צורך יש .5.4
 ביחידת הדגימה לקיחת
 מרפאות, מחלקות, הקצה:

 מנת על וכייו ניתוח חדרי
 תוכל המבצעת שהמעבדה

 הדגימה טיב את לעמוד
 וגם הרלוונטיות והבדיקות

 בדיקות בביצוע לחסוך
 של ביצוע או מיותרות
 לצורך. שלא חוזרות בדיקות
 רוחבית חשיבות יש בנוסף,
 הזמנים ניטור מבחינת לארגון

 ועד הדגימה מלקיחת
במעבדות. לקבלה

 הדגימות קליטת .5.4
 מספר באמצעות

 עם ממוחשב מעבדה
ברקוד

וגהות בטיחות - 6 פרק

V

 כללי לפי לעבוד נדרשים המעבדות מערך עובדי
 בטיחות מערך .יש רפואית במעבדה הביטיחות
והדרכות.

 כל ועל להקפיד יש .6.5
 לעשות המעבדות עובדי

 עם ארוכים, בחלוקים שימוש
 ורכוסים. ארוכים שרוולים

רכוסים!!! החלוקים תמיד לא

 העובדים .6.5
 במעבדה לובשים
 מלאים, חלוקים
 שרוולים עם רכוסים
ארוכים



V

ביולוגי מנדף קיים המעבדות במערך  מנדפים 2 להוסיף יש .6.12
 במעבדה ביולוגיים

 לטובת למיקרוביולוגיה
 זיהומית דגימות מול עבודה

 בטיחות על לשמור מנת ועל
והסביבה. העובד

 תאי קיימים .6.12
 ביולוגיים בטיחות
 מעבדה )לכל וכימיים

 עם בדגימות העוסקת
 ועבודה ביולוגי סיכון

 חומרים תמיסות, עם
כימיים(

V

 לכן פקק עם נעשה הסרכוז המעבדות במערך
 תהליך חיצוני. מכסה עם הם שלנו הצנטריפוגות

 להסמכת הרשות אשור את קיבל הסרכוז
. iso-15189 ב מעבדות

 בכל לוודא יש .6.17
 כולל הרפואיות המעבדות
 למיקרוביולוגיה המעבדה

 צנטריפוגה במכשירי שימוש
 פנימי מכסה )כולל ביוהזרד
 על שמירת לטובת וחיצוני(
והסביבה. העובד בטיחות

 מתבצע סרכוז .6.17
 צנטריפוגה באמצעות

ביוהזרד

דגימות שינוע - 8 פרק

V

 שמחפשת בי״ה הנהלת בטיפול נמצא הנושא
הדגימות. לשינוע מיטבי מנגנון

 שהסניטרים לוודא יש .8.1
 את מעבירים בארגון

 עם מיכל בתוך הדגימות
 סגור ומכסה קשיחות דפנות
 הסניטר בטיחות לטובת

 על להקפיד יש והסביבה.
 מבחינת נכונה טמפרטורה

 בתוך גם הקפאה ו/או קירור
 העברת לוודא יש המוסד.

 באמבולנצים הדגימות
 ולעין הצופים הר מקמפוס

 עריזה של העקרון לפי כרם
 בתוך דגימות משולשת:

 בתוך ושקיות ביוהזרד שקית
 קשוחה דופן בעלת צידנית

 על שמירה לטובת וקרחומים
 קירור של נכונה טמפרטורה

הקפאה. ו/או

 הדגימות העברת .8.1
 באמצעות

תקני שליחים/רכב

V
כנ״ל. 8.1 בסעיף הערות ראו .8.1  הדגימות העברת .8.1

 באמצעות
תקני שליחים/רכב



V

 המעבדות למערך העיקרית הפנימי השינוע צורת
 את קיבלה אשר הפנימאטית המערכת דרך הינה

iso-15189 ב מעבדות להסמכת הרשות אשור

 פנימי שינוע לוודא יש .8.2
 המוסד בתוך דגימות של

 דופן בעלי מכלים באמצעות
 מנת על ומכסה קשוחה
 העובד בטיחות על לשמור

_____________והסרירה

 הפנימי השינוע .8.2
 קשיח מיכל עם

כנדרש וסימון

V

המעבדות. במערך קיים כבר השירות 8.1 בסעיף הערות ראו .8.3  החיצוני השינוע .8.3
 האריזה בשיטת

 באופן המשולשת
בטיחותי

V

המעבדות. במערך קיים כבר השירות 8.1 בסעיף הערות ראו .8.4  שיש דגימות .8.4
 משונעות לקרר

 ניטור וקיים בקירור
טמפ'
וקרישה גוים בדיקות מכשירי -12 פרק

V

לאלתר יבוצע  הפיקוח את להוסיף יש .12.1
 המבצעים המכשירים על

 גלוקוז רמות לקביעת בדיקות
 נציג ע״י )גלוקומטרים( בדם

קלינית. לביוכימיה המעבדה

 מכשירי בקרת .12.1
 הגזים, בדיקות

 לבדיקות מכשירים
 מכשירים שתן,

 גלוקוז רמות לקביעת
 )גלוקומטרים(, בדם

 מנהל ע״י מבוצעת
ביוכימי

V

המחשוב אגף של העבודה מתכנית כחלק יבוצע  תוכנות להוסיף יש .12.2
 למעבדות מרחוק בקרה

 המכשירים כל לטובת
 מחוץ המתבצעות ובדיקות
 הרפואית המעבדה לכותלי

 בדיקות בדם, גזים כגון:
 קרישה, בדיקות שתן,

 וכל בדם גלוקוז בדיקות
נוספת. חדשה בדיקה

 בדיקות פיקוח .12.2
 רמות שתן, גזים,

 ע״י מבוצע גלוקוז
 ממוחשבת בקרה

מרחוק



מקצועיות מעבדות

V

כנ״ל  תוכנות להוסיף יש .12.6
 למעבדות מרחוק בקרה

המכשירים כל לטובת
 מחוץ המתבצעות ובדיקות
 הרפואית המעבדה לכותלי

 בדיקות בדם, גזים כגון:
 קרישה, בדיקות שתן,

 וכל בדם גלוקוז בדיקות
נוספת. חדשה בדיקה

 בדיקות פיקוח .12.6
 ע״י מבוצע קרישה
 ממוחשבת בקרה

מרחוק

יומית פנימית איכות בקרת -13 פרק

V

 ויש יומי, יום כיול מתבצע המעבדות במערך
 )מכשירי ביום פעמיים שמכוילים מכשרים

 והכול מכשירים, בין השוואות וגם הביוכימיה(,
 אשור את קיבל אשר המכשירים נהלי לפי

 ,iso-15189 ב מעבדות להסמכת הרשות
היצרן. והוראות

 איכות בקרת לבצע יש .13.1
 המעבדות בכל יומית פנימית

 במעבדה לציין: הרפואיות.
 )אופי קלינית למיקרוביולוגיה

 ממעבדות שונה העבודה
 הבקרה אוטומטיזציה(, שלהן

 הבדיקות כל של הפנימית
 אך בשבוע לפעם מחויבת

 לבצע מספיקה המעבדה
 פעם של בתדירות

 קידום לטובת בשבועיים.
 על הפנימית הבקרה ביצוע

 צורך יש הבדיקות כל
ייעודי. אדם כוח בתוספת

 המעבדות בכל .13.1
 איכות בקרת נערכת
 בכל יומית פנימית
בדיקה

איכות הבטחת -16 פרק

V

 הרשות של iso 15189 יש המעבדות במערך
מעבדות להסמכת הלאומית

 כמינימום לוודא יש .16.3
 הרפואיות המעבדות שלכל
 איזו תקן לפי התעדה בארגון

9001:2015

 יש למעבדה .16.3
הסמכה או התעדה

V

איכות. מנהל קיים  שלכל לוודא יש .16.7
 מנהל רפואית מעבדה
 ישירות שפוף איכות הבטחת
 ולמנהל המעבדה למנהל

 כלל של האיכות הבטחת
________)אגפי( המעבדות

 או אחד עובד .16.7
 כמנהלי מונו יותר

מלאה במשרה איכות

V

 הרשות אשור את וקיבל קיים, המעבדות במערך
.iso-15189 ב מעבדות להסמכת

 נוהל כתיבת לוודא יש .16.30
 התיעוד חובת בנושא רוחבי

 המעבדות בכל והמעקב
הרפואיות.

 יש למעבדה .16.30
 לטיפול כתוב נוהל

בתיעוד



מיקרוביולוגיה - מקצועיות מעבדות - 2 פרק

V

 שמחפשת בי"רו הנהלת - בטיפול נמצא הנושא
הדגימות. לשינוע מיטבי מנגנון

 הבדיקות העברת את .2.2
 לעין הצופים מהר הביולוגיות

 ברכבים לבצע יש כרם
 צידניות באמצעות ייעודים
 כולל משולשת באריזה
קשוחות. דפנות בעלת צידנית

 פועלת המעבדה .2.2
נהלים פי על

V

 היא כי הודיעה במב״ר למעבדות המחלקה
ביה״ר מתאימות. הנחיות ותוציא לנושא נדרשת
מיידי באופן זו הנחיה יטמיע

 איכות בקרת לבצע יש .2.5
שבועי. בסיס על פנימית

 המעבדה .2.5
 בדיקות מבצעת

 פנימית איכות בקרת
 כל העובדים, )כל
הבקרות( כל יום,

V

למיקרוביולוגיה מעבדה עובד תקן הוסף  ולקדם לאפשר יש .2.10
 ייעודי אדם כוח תוספת

 ביצוע לטובת למעבדה
 שבועית פנימית איכות בקרת

 עומס עם והתמודדות
 בביצוע עליה כולל הבדיקות

 לקחת יש סיקור. בדיקות
 ההכשרה זמן את בחשבון

מעבדה. עובד של

 משרות מספר .2.10
 תקין לביצוע מספק
 כל של ובזמן

הבדיקות

ביוכימיה - מקצועיות מעבדות - 2 פרק

V

 גם מעוגן והדבר המעבדות אגף באחריות נמצא
מוסדי. בנוהל

 לביוכימיה המעבדה .2.12
 על ופיקוח בקרה מתכננת
 הגלוקומטרים מכשירי

 מחוץ בשימוש הנמצאים
ולבצע. להקפיד יש למעבדה.

 המעבדה .2.12
 נהלי ע״פ פועלת

איכות הבטחת

זיהומים מניעת
זיהומים למניעת היהידה מבנה - 1 פרק

V

הצוות. בטיפול הנושא  על קורס להשלים יש .1.5
זיהומים במניעצ בסיסי

 אחראית אחות .-1.5
 היחידה/מערך

 זיהומים למניעת
 על קורס בוגרת
 במניעת בסיסי

זיהומים



V

 את 2018 בשנת מבצע החולים בית צוות כל
 יזומות הדרכות זיהומים. למניעת הלומדה
 אלו על נוסף מחלקות מאוד בהרבה מבוצעות

 אורתופדיה, לדוגמא: הבקרה. בדוח שצויינו
רבות. ועוד המטולוגיה נמרץ, לטיפול יחידות

 מבצעת המחלקה .1.10
 למנעית יזומות הדרכות
 ונורולוגיה. בפנימיות זיהומים

 נעשת המחלקות שאר
 דרישה. פי על הדרכה

 בבית הוחלט לאחרונה
 כל לומדה ביצוע על החולים
 וליזום להגיע יש . שנתיים
 במחלקות והדרכות ביקורים
נוספות.

 ליחידה/מערך .1.10
 זיהומים למניעת
 ומתן הדרכה תוכנית

 מניעת בנושא יעוץ
 לצוותים זיהומים

המטפלים

הרפואה מינהל חוור הנחיות יישום - 2 פרק

V

 זהירות אמצעי בנושא המטפל לצוות הדרכות
 בטיחות .לומדת שנתיים כל מתקיימות שיגרתיים

 בנושא לומדות הופעלו השנה, תעלה באש
 לרכישת נערך החולים בית בקרינה- בטיחות
למידה ניהול מערכת

 על הוחלט לאחרונה רק .2.9
 להיגיינת לומדה ביצוע חיוב
 ולוודא יש שנתיים. כל ידיים

 מיושמת. אכן ההחלטה כי
 תכנים להוסיף יש כן, כמו

 לאמצעי הקשורים נוספים
 מעבר שיגרתיים זהירות

. ידיים להיגיינת

 לצוות הדרכות .-2.9
 בנושא המטפל
 זהירות אמצעי

 מתקיימות שיגרתיים
שנתיים כל

ידיים הגיינת הנחיות ישום - 3 פרק

V

 שניתן פרח ברזי הינם החולים בבית הברזים רוב
 הידית כאשר גם המרפק. בעזרת אותם לסגור
 הברז את לסגור בעיה כל אין יחסית, קצרה

 ישנים ברזים יש בהם באתרים המרפק. בעזרת
 לפי החלפה תתבצע זו לקריטריון עונים שלא

ביהייח של הבינוי תכנית

 נדרש החולים בית .3.6
 ע״י לסגירה ברזים להתקין

 חוזר פי על רגל או מרפק
 24/09 רפאוה מנהל

 לדוגמה חסר בהן במחלקות
נמרץ טיפול

 תקינים ברזים .3.6
 או מרפק ע״י לסגירה

רגל

מרכוי לצנתר הקשור דם אלח מניעת - 4 פרק

V

 ההדרכה דוחות אחרי לעקוב נדרש החולים בית
 בנושא הלומדה את עוברים הצוותים שכל ולוודא

 רפואה מנהל חוזר פי על מרכזיים צנטרים
 חולים בית מהנהלת הנחיה .התקבלה13/2011

 ידיים היגיינת לומדת ללא להדסה יקלטו שלא
וסיעוד סטאזרים רופאים עבור מרכזי וצנטר

 מסמנכל הנחיה התקבלה
 להדסה יקלטו שלא משא
 ידיים היגיינת לומדת ללא

 רופאים עבור מרכזי וצנטר
וסיעוד סטאזרים

 לצוות הדרכות .4.1
 צנתרים המטפל
 והטיפול מרכזים
 בהם השוטף

רציף באופן מתקיימות



_____________________הסביבה בריאות
סניסרית לצריכה מים ומערכות מים -1 ]סרק

V

 שקיים היומי המעקב מגליון חלק הינו התיעוד
 לא. והשאר כללי( )ט״נ ממוחשב חלקו ביחידות.

חופשי. בטקסט מדובר לא

 הוא הקיים התיעוד .4.7
 את לעדן יש חופשי, בטקסט
 תיוג רשימת פי על הטופס

 התכנים כל את הכוללת
 מנהל מחוזר ים הננדרש
12/2011 רפואה

 ניטור טופס קיים .4.7
 בצנתר יומי לטיפול

 כולל: מרכזי ורידי
 הצנתר, נחיצות
 קלינית, הערכה
 החבישה,זמני איכות
חבישה חלפת

הבריאות משרד נהלי והבנת המצאות - 6 פרק

V

 האם העובד לבריאות במרפאה בבדיקה נמצא
 של המעודכן הנוהל התוכן. בעדכון צורך יש

 הצוותים לכל נגיש נמצא 2015 משה"במפברואר
הדסה. של הנהלים באתר

 מתבקש החולים בית .6.3
 של החדש הנוהל את לעדכן
 ולא 6/2015 הבריאות משרד

 בנוהל שנצפה כפי 3/2005
הפנימי.

 מניעת נוהל .6.3
 כבד בדלקת הדבקה
 c ו- B מסוג נגיפית
 לדם חשיפה לאחר

 אחרים גוף לנוזלי ו|או
6/9015

בידוד כללי על שמירה - 7 פרק

V

לנהלים. בהתאם כנדרש מבוצע  מעקב התערבות נדרש .7.27
 אחות של ותיעוד

 של במקרים אפידמיולוגית
 שנדרש כפי אוויר בידוד
9/2012 רפואה מנהל מחוזר

 התערבות .7.27
 של ותיעוד מעקב

למחלות היחידה
 המקומית זיהומיות

אפידמיולוגית( )אחות

ואביורים ציוד חיסוי ניקוי - 8 פרק

V

 להיות צריכים אלו פריטים החוזר הנחיית פי על
 בניילון. ולא לנוזלים חדיר בלתי בחומר מצופים

 אינן שכריות במקומות למזרונים. בנוגע המצב זה
 לחולה. חולה בין לכביסה נשלחות הן מצופות,
 המוחלף פעמי חד בניילון מצופות הן יום באשפוזי

 כנדרש. מצופות הכורסאות כול חולים. בין
מוחלפים. קרועים ן פגומים מוצרים

 כך על להקפיד יש .8.10
 אלונקות כריות שמזרונים,
 בניילון מצופים יהיו וכרסאות

 בחוזר שנדרש כפי שלם
12/2006 רפואה מנהל

 מזרונים .-8.10
 ,אלונקות ,כריות

 טיפול וכורסאות
שלם בניילון מצופים

V

 בהתאם וילונות להחלפת פנימית תוכנית קיימת
 יותר מקלה זו תוכנית למחלקה|יחידה|מרפאה.

 לעמוד יכול אינו החולים בית משה״ב. מנוהל
 בשבוע. פעם הוילונות כל של החלפה בתדירות

 נמרץ. לטיפול ביחידות מתבצע המחמיר הנוהל
 המחלקות בשאר חולים בין מוחלפים הוילונות
לעין. נראה לכלוך יש כאשר או בבידוד בחולים

 החלפת לוודא יש .8.14
 עמדות בין הפרדה וילונות

 ובין בשבוע פעם , מאושפזים
לחולה חולה

 הפרדה וילונות .8.14
 חולה בין מוחלפים

 פעם ולפחות לחולה
בשבוע



V
 גיבוי עם למקורות ירויד רויבור קיים לביה״ם
 מעל קויב 5,400 גדולה בקיבולת חירום מאגרי

. הנדרש

 לחץ לאזור חיבור נדרש .1.1
מים. אספקת של נוסף

 מערכת תקינות .1.1
המים

V

 מקבלים שאנו כיוון והוםלם - בעבר הועלה הנדון
 אין - ממקורות כנדרש כלור ברמת תקינים מים

 לבריכות עצמאית הכלרה מעי להתקין צורך
 מיותרות לתקלות לגרום יכולה רק אשר ) המאגר

 כולל כלור רמת מדי התקין ביהייח אלא - (
 / מקסימום מגבולות חריגה על on-line התראה

. קיים - נתונים אגירת כולל מותרים - מינמימום

 תכנון להציג נדרש .1.2
 לכלל משלים לחיטוי

 השיפוץ לאור הבניינים.
 חלק של המתוכנן

 הגשת נדרשת מהבניינים,
 של עדכנית כללית תוכנית

 המים אספקת מערכות
--------------------אלו ררוייוים

 אספקת מערכות .1.2
 והחמים הקרים המים

 ע״י מאושרת במוסד
הבריאות לשכת

V
בוצע  פתחי מבנה תיקון .1.4

 של וצביעה תיקון האוורור,
הפתח. ודפנת המכסים

 של הפיזי מצבו .1.4
המים מאגר

V

on התראה כולל כלור רמת מדי התקין ביהייח
line מינמימום / מקסימום מגבולות חריגה על - 

. קיים - נתונים אגירת כולל מותרים

 התראה נדרשת .1.5
אמת. בזמן אלקטרונית

 המערכת .1.5
משלימה להכלרה

V
 ( מזייח ) מים הפרדת מעי בדיקות מבצע - ביהייח

התקנים. כל עייפ
 אישורי הגשת נדרשת .1.6

 המותקנים לאביזרים תקינות
במערכת.

 מערכות הפרדת .1.6
מים אספקת

V
קיים  של ברור סימון נדרש .1.7

 ואספקת הטיפול מערכות
הדודים. חדרי בכל המים

 מערכת אביזרי .1.7
השתייה מי

V
קיים  יומן לנהל נדרש .1.8

. תחזוקה
 ותחזוקה טיפול .1.8
 המים מערכת של

הקרים

V

טמפי. מדי קיימים  בקרת להתקין יש .1.9
 המים קו על טמפרטורה

 לפני החוזרים החמים
 לחימום למערכת כניסתם

נוסף

 המים אספקת .1.9
החמים

V

 הוספנו בנוסף טופלה. - נקודתית חריגה היתה
. ילדים וט.נ. פגים וט.נ. בפגייה טמפי מגבילי

 בטיחותית: הערה .1.10
 המים טמפרטורת כי נדרש

 במחלקות החמים
 תעלה לא רגישה לאוכלוסיה

 יש קצה. בנקודות מ״צ 45 על
 ביקורת בדיקות לבצע

 ידני מכשיר באמצעות
. הטמפרטורה למדידת

 המים מערכת .1.10
במחלקה



V

 הועבר . וילד באם מסננים כל החלפת בוצע
שוטף לטיפול אחזקה לאגף

 תחזוקה. יומן לנהל יש .1.11
 למניעת תקופתי טיפול נדרש

 ראשי וחיטוי אבנית משקעי
 במחלקות וברזים מקלחות
 וילד" "אם בבניין ובמיוחד
 לרבעון אחת יעשה הטיפול

היותר. לכל

 ותחזוקת טיפול .1.11
החמים המים

V

 ע״פ הקירור מגדלי חידוש ן החלפה מבצעים אנו
. רב"ש תכנית

 המתוכנן השיפוץ לאור .1.12
 מהבניינים גדול בחלק

 חשיבה נדרשת הישנים,
 המשך בדבר מחודשת
הקירור. מגדלי הפעלת

 הקירור, מגדלי .1.12
 ומתקנים מזרקות
 מרשת מוזנים אחרים

השתייה מי

פסולת ופינוי -איסוף 3 פרק

V

 האתר מכסה. ובעלי בתקן עומדים המכלים כל
 ובאם בדוידסון האשפה חדרי כל נעול אשפה

 כרטיס באמצעות ורק אך ונפתחים נעולים וילד
. המורשה לצוות

 המכלים את למלא יש .3.2
 זיהומית פסולת לאיסוף
 לכסותם שניתן באופן

ולנעול.

 פסולת איסוף .3.2
זיהומית

V

רחיצה לצינור תליה ומתקן אקדחים הוזמנו  מיכלי וחיטוי רחצה לשם .3.4
 צינורות להסדיר יש פסולת,
 תליה במתקן גמשים

 לחץ ומתקן גלגלן באמצעות
 המותקן "אקדח"( )מסוג

______________רקציהם

 וחיטוי רחצה .3.4
מיכלים

V

 האתר . מכסה ובעלי בתקן עומדים המכלים כל
.נעול

 מיכלי את למלא יש .3.5
 שניתן כך הרפואית הפסולת

ולנעול. לכסותם יהיה

 פסולת איסוף .3.5
מסוכנת רפואית

V

 פעמים 3 קבועה בתדירות מפונה הפסולת
 וחיטוי ניקוי מתבצע שנה לחצי אחת . במשמרת

 באמצעות מבוצע )הניקוי דוידסון בנין של בפיר
בריכוז כלור באמצעות והחיטוי R1 ניקוי חומר

(PPM 5000

 פסולת העברת בהליך .3.10
 לאתר הקומות מן רגילה
 לקבוע יש האשפה, ריכוז

 של ורישום קבועה תדירות
 החומר כמות כולל הפעולה,
 בקומה הפיר לניקוי שנשפך

דודסון. בבניין 14

 של העברה .3.10
 רגילה פסולת

 לחדר מהקומות
אשפה

V
2019 עבודה לתוכניות יוכנס  משטח את להסדיר יש .3.11

 איטום הפסולת: ריכוז
לניקוז ושיפוע

 מרכז קיים .3.11
במוסד פסולת לריכוז



V

 אתר . סגירתם עד הפחים את למלא נקפיד אנו
נעול אשפה

 מילוי לוודא יש .3.12
 פסולת של והפחים העגלות
 שיאפשר באופן זהומית
 המכסים עם מלאה סגירה

ורעילתח

 מרכז קיים .3.12
זיהומית לפסולת

V
 העומד מסוכנת פסולת לאחסון נפרד מחסן קיים
. התקנים בכל

 סגור מרכז בניית .3.13
מסוכנת. פסולת לאיסוף

 מרכז קיים .3.13
 רפואית לפסולת
מסוכנת

V

מבוצע  מילוי לוודא יש .3.13
 פסולת עם והפחים העגלות
 באופן מסוכנת רפואית

 עם מלאה סגירה שיאפשר
ונעילתם. המכסים

 מרכז קיים .3.13
 רפואית לפסולת
מסוכנת

בכביסה טיפול - 4 פרק

V שוטף בטיפול ונמצא רועננו ההנחיות  בתדירות האוגרים פינוי .4.1
יותר. גבוהה

 כביסה איסוף .4.1
וביחידות במחלקות

V
שוטף בטיפול  כביסה אוגר מילוי נדרש .4.1

 מנפחו 75% עד מלוכלכת
בלבד.

 כביסה איסוף .4.1
וביחידות במחלקות

הלוקה ומטבחון מרכוי מטבח - 5 פרק

V

 הביקורת, טרם ובוצעו הוכנו ויישומו הנוהל
 של מתאים קלסר הצגנו הביקורת במהלך

ההדרכות

 הדרכות רישום לנהל יש .5.1
 סימון עם מטבח, עובדי

ההדרכה. ונושא תאריך

המטבח עבודת -.5.1

V הבינוי. מחלקת
 אחסון מדפי להגביה יש .5.4

ל- והמקפיאים הקירור בחדרי
. מהרצפה ס"מ 30

בקירור אחסון .5.4

V

 מול בהקדם יטופל נוספים, מקררים 3 ירכשו
הבינוי. מחלקת

 המדפים את להגביה יש .5.4
 בכל מהרצפה ס״מ 30 לגובה
וההקפאה. הקירור חדרי

בקירור אחסון .5.4

V
 חדר ריצוף הייתה המדוברת השיפוץ עבודת
הסתיים. השיפוץ הכלים. שטיפת באיזור

 שיפוץ עבודות לבצע אין .5.7
במטבח העבודה בזמן

 בכלי טיפול .5.7
 של אוכל וכלי מטבח
הצוות

V
 הנדרש כל הטבחים לרשות עומדים במטבח
 ומוטמע חיתוך הפרדת של זה נוהל ליישום

ביומיום.

 ירקות חיתוך לבצע יש .5.8
לכך. מיועד במקום

המזון הכנת .5.8



V

למחרת. ביום הושלם  בכל שילוט להוסיף יש .5.9
במטבח המדורים

 עבודה מדורי .5.9
 מזון סוג לכול נפרדים

 )בשר, גולמי החי מן
 דגים( כנף, בעלי
 או חלקי מעובד ומזון

 הטיפול תהליך סופי.
 ,נכון תזרים במזון:,
 שרשרת על שמירה

 המזון, טמפרטורת
 עבודה, כלי סימון
 סידור וכוי. שילוט

 שרשרת על לשמירה
 תקינה טמפרטורה

 בימי )כולל למזון
 /שבת(, שישי

 אוויר טמפרטורת
 מזון לטיפול במדורים

החי מן

V
 והצגנו הביקורת, טרם קיימים ויישומו הנוהל
ההדרכות. של בביקורת מתאים קלסר

 של רישום לנהל יש .5.10
 ולתכנן העובדים הדרכות

כנדרש. אותו

 עובדי ביגוד .5.10
 היגיינת , המטבח

והדרכתם העובדים

V

 מקום בכל - שטיפה ואקדחי צנרת מתקינים אנו
שנדרש.

 לחץ מתקני להתקין יש .5.14
 הצינורות בכל )"אקדחים"(

במטבח. אזורים לשטיפת

 המטבח מבנה .5.14
ותחזוקתו

V

הבריאות ממשרד זהבה מול בטיפול  לשימוש אישור נדרש .5.15
 חימום/קירור בעגלות
 את משנה אשר חדשות,

במטבח. העבודה שיטת

 וקבלת הובלה .5.15
במחלקות מזון

V

 המחלקה מעבר בשל פעמי חד היה הנושא
שנית. יחזור ולא החדש למשכנה

 עגלת להרחיק יש .5.16
 שנמצאת אחת חימום

 לאיזור צמוד בפרוזדור
 פסולת לאיסוף מאולתר

 במחלקה וזיהומית רגילה
 במבנה שנמצאת די פנימית

פינוי. לפני ועומד הישן

 האוכל חדר .5.16
במחלקות והמטבחון

היגיינה על ושמירה זיהומים מניעת - 6 פרק



V

 עבודה שיטות לשינוי בוועדה לדיון יועלה הנושא
 מהמחסן הקרטונים העברת אפשרות לבדוק כדי

למחלקות ישירות

 פורמולות להכניס אין .6.1
 מקוריות קרטון באריזות

"חלב" במטבח סטרילי לחדר

 הפרדה קיימת .6.1
 מזוהמים אזורים בין

ונקיים

גריאטריה
אדם כוה -1 פרק

V

.2019 סוף לקראת זו משרה איוש צפוי  תקינת הגדלת לשקול .1.1
 רופאים רפואי, אדם כח

 בגריאטריה מומחים
החולים רריח המועסקים

 הצוות כיסוי .1.1
 ביחס הגריאטרי

 עם הפעילות להיקף
הקשישים

בי״ה כלל ברמת הגריאטריה - 2 פרק

V

 להעשרת פעילות מקיימת הגריאטרית היחידה
 עם הפנימי. באגף גריאטריה בנושאי מתמחים
 את גם נרחיב הפנימי לאגף מחוץ הייעוץ הרחבת
 למחלקות המעשית הגריאטריה הוראת.

וכירורגיה. אורתופדיה כגון יעוץ המקבלות

 הכשרה להרחיב .2.7
 מעבר למחלקות בגריאטריה

לפנימיות

 ומיושם קיים .2.7
 ידע העשרת תהליך

 בתחום הרופאים של
 פעילות גריאטריה,
 מחקרית,

 ברמת והשתלמויות
חולום בות

דהופה לרפואה מהלקה - 3 פרק

V
.2019 סוף לקראת זו משרה איוש צפוי  שעות לתת לפעול יש .3.1

במלר״ד לגריאטר יעודיות
 פעילות קיימת .3.1

 גריאטר של קבועה
)מלר״ד( מיון בחדרי

V

 יקיים הגריאטרית היחידה של הסיעודי הצוות
 אקראית בדיקה במיון, הסיעודי לצוות הסברה

 לגבי התיעוד ביצוע לוודא כדי חולים גיליונות של
 ובטיפול האשפוז לפני והקוגניציה התפקוד

שעות. 8 מ- יותר השוהים במלר"ד בקשישים

תהליכי לבנות יש .3.4
 קשיש השהיית בזמן עבודה

 שיכלול במיון שעות 8 מעל
תרופות , לתזונה התייחסות

ומניעת מהמיטה והורדה
_____________לחץ פצעי

 תהליך קיים .3.4
 +75 לבני מובנה

 יותר במלר״ד השוהים
שעות 8 מ

V

 יקיים הגריאטרית היחידה של הסיעודי הצוות
 אקראית בדיקה במיון, הסיעודי לצוות הסברה

 לגבי התיעוד ביצוע לוודא כדי חולים גיליונות של
 ובטיפול האשפוז לפני והקוגניציה התפקוד

שעות. 8 מ- יותר השוהים במלר"ד בקשישים

 מצב את לתעד יש .3.6
 טרם שבועיים התפקודי

 לאשפוז קשיש של קבלתו
קוגניטיבי( וגם מוטורי )גם

 רישום קיים .3.6
 למלר״ד בקבלה

 התפקודי המצב של
ועכשווי הקודם

V

 יקיים הגריאטרית היחידה של הסיעודי הצוות
 אקראית בדיקה במיון, הסיעודי לצוות הסברה

 לגבי התיעוד ביצוע לוודא כדי חולים גיליונות של
 ובטיפול האשפוז לפני והקוגניציה התפקוד

שעות. 8 מ- יותר השוהים במלר"ד בקשישים

 את לתעד להקפיד יש .3.7
 שבועיים הקוגניטיבי המצב
לאשפוז קבלה לפני

 רישום קיים .3.7
 המצב של בקבלה

 הקודם הקוגניטיבי
ועכשווי

אורטופדית במהלקה גריאטרים הולים - 6 פרק



V

2019 סוף לקראת זו משרה איוש צפוי  יעוץ מתן לוודא יש .6.2
 בהערכת גריאטר/שיקום

 של השיקומי הפוטנציאל
הקשישים

 מנגנון קיים .6.2
 המלצה קביעת

 רב צוות ע״י לשיקום
 המחלקה של מקצועי
 מומהה כולל

גריאטריה/שיקום

רוקחות
המרקחת בית ניהול - 1 פרק

V
יבוצע  בבית לבצע יש .1.17

דו-שנתית בקרה המרקחת
self audit

 בקרה קיימת .-1.17
דו-שנתית

SELF AUDIT

V

 נפרד במסמך גם בהרחבה שתוארו הליקויים
 ובכח בתשתיות, קריטיים לפערים בעיקר נוגעים
 משמעותית. תקציב תוספת מצריך הדבר אדם.

 נקיים חדרים לבניית חדשה תוכנית קיימת
 המחוזי. הרוקח ידי על אושרה התוכנית חדשים,
 של הבינוי תכנית לפי ביצוע בשלבי התכנית

הדסה

 לליקויים להתייחס יש .1.38
 ,TPN) סטרילית בעבודה

 מזרקים( ציטוטוקסיקה,
 לתיקון ונדרשו שתוארו
 ולתקנם קודמת בבקרה
לאלתר.

 תיקון ביצוע .1.38
 ביקורת פי על ליקויים
קודמת

תשתיות - 2 פרק

V
 ש כיוון הליקוי נצפה איפה ברור לא קורה, זה

 למחוק יש ריכוזים. בין ברורה הפרדה ישנה
וו הערה

 יש התרופות במחסן .2.14
 השונים הריכוזים בין להפריד

תכשיר אותו של

 מבודל, אחסון .2.14
מינונים בין הפרדה

V הביקורת במהלך תוקן  תכשירי לאחסן יש .2.15
נעול במקום טוקסיקה

מגירת .2.15
נעולה טוקסיקה

מסוכנים סמים - 3 פרק

V

 לא המחשב, במערכת יום מדי מתבצע הרישום
 כל של ידני רישום סביר לא ידנית. מתבצע

 שתוכנת אישור נדרש כן ועל יום מדי התנועות
 הנושא היומית. האסמכתא את תהווה המחשב

 תוכנת את ובדק היה המחוזי הרוקח טופל.
שהניהול אישור מכתב ויוציא הדסה של המלאי

--------------------------------------------------ןיתק

 קבלת את לרשום יש .3.9
קבלתם ביום בספר הסמים

 קבלת תיעוד .3.9
 הקבלה, ביום הסם
האסמכתא בציון

V

ואושר. המחוזי לרוקח הודגם זה מבוצע,  יש חודש כל בסוף .3.10
 הסמים מלאי את לבדוק

 את ולאזן ולסכם המסוכנים
שבפנקס. הרישום

 תנועת איזון .3.10
 כל בסוף הסמים

חודש

V

 המחשב, במערכות תיעוד אישר - הערה אותה
הערה למחוק ניתן

 במחשב נעשה התיעוד .3.11
 תקין.יש אינו זה תיעוד אך

 סמים החזרת לתעד
הסמים! בספר מהמחלקות

 תיעוד קיים .3.11
 סמים החזרת

 מהמחלקות
 )לשימוש/לא

לשימוש(



V

 לו הראינו מהלקה, לכל בפנקס לרשום ריאלי לא
 הם וכיצד ומהלקה מהלקה כל של הטפסים את

יש דעתו. את הניה זה הביקורת ובמהלך נשמרים
זו הערה למחוק

 לתקנות 5 תקנה עפ"י .3.16
 ,בתי המסוכנים הסמים
 לכל לנהל, יש הולים,

 פנקס בנפרד, מהלקה
 הרישום, טופסי לביקורת

 3 טופס לפי ערוך
קיים לא זה פנקס שבתוספת.

 פנקס ניהול .3.16
 עפ״י הביקורת
התקנות

V

 קורה, שזה הראינו הליקוי. ברור לא קורה. זה
זו הערה למחוק יש - ומתועד מפורט

 בהזרה לקבל יש .3.17
 הטפסי את מהמהלקות

 לצורך המלאים הרישום
 3.16 לסעיף בהתאם בקרה

הכלי של

 הרישום טפסי .3.17
מלאים מוהזרים

רקיחה - 4 פרק

V

הקרובה בתקופה יטופל  שעובדי לוודא יש .4.1.4
 עברו אשר תהזוקה או ניקיון

 טרם מתאימה הדרכה
 של בפקוה ימצאו כניסתם
 ככל עבודתם במהלך הרוקה

שיידרש.

 ניקיון עובדי .4.1.4
 עברו ותהזוקה
 טרם מתאימה הדרכה
 למעבדה כניסתם
 של בפיקוה ונמצאים

 סעיף )ע״פ הרוקה
------------------ס_£_7.

V

טופל  האב)מסטר במסמך .4.5.7
 את להוסיף יש פורמולה(

והספק היצרן שם

 הומרים קיימים .4.5.7
 להכנה המשמשים

 שם היצרן, שם כולל
 ושם הספק

 )ע״פ פרמקופיאלי
(3935 סעיף

V

 יש - הדשים מונוגרפים עלפי הכנות לעדכן כדי
 ההכנה, בהדרי התשתיות של בהידוש להשקיע

 מהייב זה - התוצרים לבדיקת מכשור על בדגש
 הודש. תוך לביצוע ניתן לא - תקציב תוספת

המרקהת בית של הבינוי מתכנית כהלק יבוצע

 הבסיס את לעדכן יש .4.8.2
 נכון נעשות האיכות לבדיקות

 סמך על הבקרה ליום
 מיושנים מאוד מונוגרפים

(1983 משנת )פרמקופיאות

 מתבצעת .4.8.2
 שאינה למלאי הכנה

 )במידה מידי לניפוק
 ביצוע - ואושר(
 כפי איכות בדיקות
 אגף ע״י שנקבע

והמנהל הרוקהות

V

טופל  האהרונה בשטיפה .4.12.3
 PUR1FED-2 להשתמש יש

water, או להזרקה מים
(irrigations□^ מים

 ציוד שטיפת .4.12.3
 ניקיון ברמת במים

 שטיפה מתאימה.
 במים אהרונה

לשטיפה סטריליים



V

טופל  במסטר להוסיף יש .4.5.12
 ההכנה תיאור פורמולה
הסופית

 תיאור קיים .4.5.12
 )ע״פ הסופית ההכנה

(3.9.3.11 סעיף

V

 תהליכי ביצוע לאור ברורה שאיננה כללית הערה
המרקחת בבית הבקרה

 תהליכי לבצע יש .4.5.13
 ספרות פי על איכות בקרת

עדכנית

 קיימים .4.5.13
 איכות בקרת תהליכי
 וגבולות ויש( )במידה

 סעיף )ע״פ בקרה
3.9.3.12)

V

 להכנות התייחסה ההערה בשוטף. מבוצע
בודק יש שלב שבכל הראינו כעת בעבר. שנעשו

זו הערה למחוק יש - תוקן הליקוי שני.

 שבכל לוודא יש .4.5.17
 חתימת ברקיחה קריטי שלב

 בזמן תבוצע השני הבודק
אמת

4.5.17.
 חישובים/שקילה/מדיד

 חומרים ה/הוספת
 או רוקח ע״י יבוצעו

 בפיקוחו רוקח עוזר
 אמת בזמן וחתימתו

 )ע״פ הביצוע על
(3.9.5 סעיף

V

 של הביקורת במהלך הוצג ואף מלא תיעוד קיים
 ניקיון תיעוד גלם. חומרי תיעוד הכיול, תיעוד
 לתפקיד. מכניסתי כחלק הביקורת לפני החל
 ניטור החל אמיתי. פער - טמפרטורה ניטור

 ניטור קיים לא . במקררים טמפרטורה
 מפערי חלק - העבודה חדרי בתוך טמפרטורה

-------------------------לקקו מקווים שאנו התשיות

 של תיעוד לשמור יש .4.5.18
 וניטור ניקיון כיול,

 חומרי רכישת טמפרטורה,
גלם

 תיעוד שמירת .4.5.18
 ניטור ניקיון, כיול, של

 חומרי ורכישת טמפ'
 סעיף )ע״פ גלם

3.9.6)

V

 הבודק חותמת עם מתבצעת החתימה מבוצע,
זו הערה למחוק יש וחתימתו

 השני הבודק על .4.6.23
קריטי שלב בכל נוכח להיות

 ברשומת .4.6.23
 קיימים ואריזה הכנה
 או תיבות ראשי

 מבצע של חתימה
 הבודק ושל ההכנה

 בשלבים השני
--------------הנדרשים

V

זו הערה למחוק יש טופל  תאריך להוסיף יש .4.7.12
ההכנה

 בפרטי .4.7.12
 הכנה תאריך התווית:
תפוגה. ותאריך
 אחרי לשימוש תאריך
הצורך במידת פתיחה



V

זו הערה למחוק יש טופל  בהכנה מדובר כאשר .4.7.14
 יש חולה עבור פרטנית
 שם את התווית על לכתוב
הרופא

 בפרטי .4.7.14
הרופא שם התווית:

גבוה בסיכון הכנות - 5 פרק

V

 לגבי נשמר. התיעוד כל - שנכתב כפי עובדתית
 אלו - נפרדות מערכות 2 - ב שזה העובדה

 ייעודית תוכנה פיתוח נבחן מערכת. אילוצי
המחשוב אגף עם

 שמערכת לודא יש .5.1.5
 לאחזר תאפשר התיעוד

 חשובים אינפורמציה פריטי
 הכנות מרכיבי כגון

 יש . tpn ו ציטוטוקסיות
 batch ה פרטי ש לוודא

record יחד יחד ישמרו 
 נשמר חלק כיום במלואם.
 sap ממוחשבת במערכת
 חיצונית מעבדה ותוצאות
במדיה בנפרד נשמרות

 מערכת קיימת .5.1.5
מתוחזקת תיעוד

V

 לגבי נשמר. התיעוד כל - שנכתב כפי עובדתית
 אלו - נפרדות מערכות 2 - ב שזה העובדה

 עם ייעודית תוכנה פיתוח נבחן מערכת. אילוצי
המחשוב אגף

 הסמכות לבצע ש .5.2.1
 לעובדים גם פורמליות

 נערך שלא בתפקידם ותיקים
 הסמכה בעבר להם

 את לתעד יש . פורמלית
העובד רחיק ההסמכות

 העובדים .5.2.1
 ומיומנים מוסמכים
 לתפקידם בהתאם

להסמכתם תיעוד עם

V

 בבית והתשתיות הבינוי ברמת שיפוץ מתוכנן
.המרקחת

 הליקויים את לתקן יש .5.2.2
 הנקיים בחדרים שנצפו
 התשתית, ברמת

 ניטור היעדר , קלסיפיקציה
 ישלח פירוט סביבתי.
ופרד במסמך

הציוד .5.2.2
 מתאימים והמתקנים
למטרתם



V

יטופל  ולהשמיש לכתוב יש .5.2.3
 )לא סטיריליות הכנות נוהל
tpn יש ציטוטוקסיקה( ולא 

 קריאת על עובד כל להחתים
 מהנהלים אחד כל

 יש עצמו. בפני לו הרלוונטים
 דרישה tpn לנוהל לצרף

 , לחישובים שני לבודק
 תכשיטים להסרת ודרישה
 לחדר כניסה לפני ואיפור
 נוהל את להתאים יש הנקי.

 לדרישות ציטוטוקסיקה
 כפי עובדים הדרכת

 מנהל בחוזר שמפורטות
05/2017 רפואה

 נהלים קיימים .5.2.3
 הערכה עם מתאימים
להתאמתם תקופתית

V

בביצוע  נוהל את ליישם יש .5.3.2
 ההכנות איכות הערכת

 הערכת כולל הרוקחיות
ומתועדות סדורות חריגות

 הערכה קיימת .5.3.2
חריגה כל של

V

 מקצוע. איש והבאת נוסף תקן קבלת מחייב
בי״ח הנהלת מול בדיקה בשלבי נמצא

 מבצע בין להפריד יש .5.3.3
 בקרת בדיקות מבצע ההכנה

 לשחרוורי האחראי לבין טיב
 יש .למחלקות ההכנות
 בקרת תפקיד בין להפריד

 יש איכות. להבטחת איכות
 הבטחת אחראי/מנהל למנות
 אחראי יהיה שהוא איכות

לשחרורים.

 ההכנות .5.3.3
 לאחר רק ישוחררו

 אחראי אישור
שחרורים

V

טופל  כח שכמות לוודא יש .5.4.2
 הכנת ביחידת האדם

 את תכסה הציטוטוטוקסיקה
 חיוניות ה הפעולות כל

 תרופות הוצאת כגון , בהכנה
 וכן השיניונית האריזה מתוך
 הראשוניות האריזות חיטוי
הנקי. לחדר הכנסתן לפני

מספר .5.4.2
 בהתאם העובדים
הכנות למספר



V

 ותפקיד תפקיד כל של פירוט יש האב בנוהל
 עובד לכל הסמכה כתב נוציא - מפורטת ברמה

ועובד עובד לכל בוצע פיל מדיה בהתאם.

 תיאור להכין יש .5.4.4
 הסמכה וכן כתוב תפקיד

 תוקף לרבות בכתב מפורטת
 מבחן על המבוססת הסמכה

 העובדים לכל פיל מדיה
 ביחידות המוסמכים

--------------------הסטיריליות

 עובד לכל .5.4.4
כתוב תפקיד תיאור

V

יושם  ההנחיה את ליישם יש .5.5.2
 לחדרים כניסה על האוסרת

ואיפור תכשיטים עם נקיים

 זיהום מניעת .5.5.2
 באמצעות ההכנה

 ע״י העובד עם מגע
 לבישת ידיים, חיטוי

 פנים, מסכת ,כפפות
_______מגן משקפי

V

בינוי הערות ראו - תשתיות  אמצעי להתקין יש .5.6.4
 לאזור מבוקרת לכניסה

 שתאפשר tpn ה הכנת
 למי רק הנקי למתחם כניסה

סטרילית. לעבודה שהוסמך

 עובדים רק .5.6.4
 יכולים מורשים
 ייצור, לאזורי להיכנס
איכות ובקרת אחסון

V

 מיקרוביאלי ניטור בביצוע משמעותי תקציבי פער
 בשנה. ₪ אלפי מאות של כספית השקעה יחייב -

אלו השקעות לביצוע מחויבת ביייח הנהלת

 ניטור לבצע יש .5.6.5
 באזורים שוטף מיקרוביאלי

 חדר ההכנה, )תא השונים
 יש מבואה( חדר הכנה,
 של תיעוד המצאות לוודא
 החדרים בין הלחצים מפל

 מפל תיעוד כולל השונים
 של hepa בפילטר הלחצים

 לוודא יש העבודה. תחנת
 אחת חלקיקים ספירת
 במסגרת רק )לא לרבעון

 כנדרש (השנתית הבדיקה
 אגף של 135 לנוהל בנספח

הבריאות במשרד הרוקחות

 תנאים .5.6.5
 יוגדרו סביבתיים

 במהלך וינוטרו
 והייצור: האחסון

 טמפרטורה, בקרת
 )לפי לחות ניטור

 לחצים, הצורך(,
 מספקת, תאורה

 סביבתי ניטור
מיקרוביאלי

V

יבוצע  ולהטמיע לכתוב יש .5.7.1
 לתכשירים הכנה הוראות

 ואינם tpn שאינם סטירילים
ציטוטוקסיים

 הוראות קיימות .5.7.1
הכנה



V

 להערה. בהתאם מפורט ביצוע החל
 ל הכנה, לכל batchrecord יש בציטוטקסיקה

tpn ליותר הכנה לפיצול ביחס רק ניתנה ההערה 
 לא לכן , מאוד שנדיר מה - = אחד ממטופל

 את תחלק שלא טכניקה נמצא לביצוע. ריאלי
ההכנות

 שתעוד לוודא יש .5.7.3
 :יכללו גבוה בסיכון ההכנות

 החישוב דרך תיעוד
 החישוב נוסחת באמצעות

 tpn הכנת כל עבור המבוצע
 הסופית התוצאה )נרשמת

 מספרי תיעוד .בלבד(
ההכנה מרכיבי של האצוות

batch record ל במצורף
 הממוחשבת במערכת תיעוד

 ציטו הכנות מרכיבי של
 הסולבנט, פרוט לרבות

 וכן המתכלים החומרים
 חדר )מספי ההכנה מיקום

 לוודא יש מנדף(. ומסי
 הכנה אצוות מספרי המצאות
 לוודא יש . tpn של בהכנות
 ירשמו tpn ה הכנת שתויות
 תויות נצפו .) מדויקת בצורה

 שבוע לסופי tpn להכנות
 ויטמינים מכילות שאינן

 מכילות כאילו מודפסות
ידני( באופן ויטמינים

 רשומות קיימות .5.7.3
ואריזה הכנה

V

 שרשימות לוודא יש .5.7.4
תוצאות כגון איכות בקרת

ל תצורפנה  sterility test 
לוודא יש  . batch record

 br ב שחרור חתימת המצאות
הנייל התוצאות קבלת לאחר

 רשומות קיימות .5.7.4
איכות בקרת



V

 להכנה רלוונטי לא הוא ביחד. נדון הדבר
 הכנה מחלקים באם רק ניתנה ההערה פרטנית.

2 - ל אחת

 המצאות לוודא יש .5.9.1
tpn בהכנת אצווה מספר

 יעמדו התוויות .5.9.1
 התקנות בדרישות

 המידע כל את ויכללו
 שם לרבות: הנדרש

 מתן. צורת .2 ההכנה.
 פנימין שימוש .3

 גלם חומרי .4 חיצוני.
 .5 וכמויות. פעילים
 )כמות תכולה

 בגרמים, לדוגמא
 טבליות מספר

 מספר .6 וכדומה(.
 תאריך .7 אצווה.

.8 תפוגה.
 שימוש מינון|הוראות

 ההכנה. מכין שם .9
זהירות תוויות .10

V

 לגבי הבאה. הבדיקה ביצוע בעת בחשבון יילקח
 ולא כאן מכינים אנחנו - פנימית בהכנה בדיקות
 הבדיקה לטעמינו מסחרי. תכשיר רוכשים
 והן איכותה מבחינת הן עצמה את מוכיחה
עלותה. מבחינת

 שבדיקת לוודר יש .5.10.8
media fill את בחשבון תקח

ה worse case ( כיום
 תרחיש לפי רק מתוכננת

growth לבצע יש סטנדרטי(
ה לערכת  promotion test

מסחרית שאינה  media fill 
. home made אלא

 הטכניקה .5.10.8
 של האספטית

תיבדק העובדים
media fill באמצעות

V

 מתוכננות, - תקופתיות בדיקות מתקיימות
 . הממוחשבת האחזקה מתכנית כחלק מתועדות
. מוסמך - חיצוני גורם ע"י מתבצעות הבדיקות

 בדיקות לבצע יש .5.10.9
 המנדפים של תקינות

 פעולה בזמן גם והחדרים
(בלבד at rest )נעשו

תקינות אישור .5.10.9
laminar, בתוקף

flow, ,פינוי 
 ,מקדימה הפעלה
תקינות בדיקות
__________המודף

V

 - מוסמכת חיצונית חברה ע"י בדיקות מבצעים אנו
בהתאם - כיולים ן כיוונים ן תיקונים מבצעים
לנדרש.

 שבתוצאות לוודא יש .5.11.9
ב והלחצים תקינות בדיקת

pa 10 על יעמוד  laminar flow
(pa 6 של הפרש )נמדד

laminar .5.11.9
flow• תקינות אישור 

 הפעלה פנוי, בתוקף,
 בדיקות מקדימה,

המנדף. תקינות



V

מטופל בדיקת לוודא יש .5.11.9
תקינות laminar flow במצב

 at rest היא )מבוצעת פעילו.
(בלבד

LAMINAR .5.11.9
flow• תקינות אישור 

 הפעלה פנוי, בתוקף,
 בדיקות מקדימה,

המנדף. תקינות

V

טופל  המצאות לוודא יש .5.13.3
 ההומרים סימון

 המצויים הציטוטקסיים
 רשימת קרי השילוה במיכל

במשלוה כלולות תרופות

 העברת .5.13.3
 ממקום התרופות

 במיכל נעשית למקום
 נפרד מתאים/כלי

מסומן

V

יטופל  את להתאים יש .5.14.4
 לדרישות ההדרכה תכנית

 05/2017 רפוא מנהל הוזר
 בהומרים הטיפול

ציטוטוקסיים

 קיימות .5.14.4
 הדרכה תכניות
כתובות

V

כ׳ - בביקורת והראינו - ובוצע מבוצע
 וזה ומתועדת כתובה רפואית, בדיקה עברו
הוצג

 ביצוע לוודא יש .5.15.2
 רפואיות בדיקות של מוקפד
 עם במגע שבא לצוות

 ציטוטקסיים, ומרים ה
 מנהל הוזר לדרישות בהתאם
05/2017 רפואה

 מתבצעות .5.15.2
 רפואיות בדיקות

 לפי תקופתיות
פרוטוקול

V

 שהוצגה המרקחת בית בינוי מתכנית כהלק יבוצע
למבייר

 שהמעבר לוודא יש .5.16.1
 הכנת לאזור המבואה בין

 יתאים הציטוטקסיקה
 נכון .AC-01 נספה להנהיות

 pass קיים הבקרה ליום
trough הוא בלבד. פאסיבי 

 שניתן בכך תקין לא נמצא
 במקביל הדלתות את לפתוה

 בניגוד הצדדים משני
 הנהיות לקבוע יש להנהיות.

 המתנה זמן מהו ברורות
 המעבר פתיהת בין נדרש
 בהדר העבודה המשך לבין

הנקי/

 מהולק האזור .5.16.1
 הלבשה, :הדר 3- ל

 הדר הכנה, הדר
כללי עבודה



V

 שהוצגה המרקחת בית בינוי מתכנית כחלק יבוצע
למב״ר

 2 לחדר להתיחס יש .5.16.1
 ולא class c בסיווג כחדר
שאינה הכנה שום בו לבצע

אינה או  close system ב
 תוצאות מיידי. לשימוש
 2 חדר של חלקיקים בדיקת
 עבור מהנדרש גבוהות נמצאו

class b - ל מתאים החדר 
class c .לבצע יש בלבד 
 בזמן חלקיקים בדיקות
( at rest בוצעו ) עבודה

 מחולק האזור .5.16.1
 הלבשה, :חדר 3- ל

 חדר הכנה, חדר
כללי עבודה

V

 ע״י יבוצע לחצים הפרשי בדיקת ביצוע תיעוד
 למדידת שעון יותקן בנוסף המרקחת. בית עובדי

 מסי לחדר -- ומבואה משרד בין : לחצים הפרשי
03 .

 תיעוד לקיים יש .5.16.4
 לחצים הפרשי בדיקת ביצוע
 רוקחית הכנה תחילת לפני

 להתקין יש גבוה. בסיכון
 הפרשי את המודד שעון

 חדר של מבואה בין הלחצים
----------------------למשרד 3

 על שמירה .5.16.4
 אוויר לחצי הפרשי

 ההכנה חדר בין
שלילי - לסביבה

V

 - חלקיקים של רציף לניתור מכשיר יותקן
 כולל החדש. המעבדות במערך שיהיו במנדפים
לוולידציה. חיצונית בחברה היעזרות

 ולידציה לבצע יש .5.16.5
 פעילות בעת המנדף של

בלבד( at rest )בוצע

 של וולידציה .5.16.5
 לשנה אחת המנדף

 הוראות לפי )או
היצרן(

V

 איתם, לעבוד והתחלנו חומרים נרכשו טופל,
יחודד הנושא

 וחיטוי נלניקוי .5.17.1
 מתבצעת בהם החדרים

 ליישם יש אספטית עבודה
 לשימוש ההנחיה את

 ספורוצידים בחומרים
 חומרי בין רוטציה ולביצוע

 מתבצע )החיטוי שונים חיטוי
 לכוהול בלבד. באלכוהול

 אינו - סטירילי אינו לחיטוי
הנחיה אין מסונן.

 החדרים ניקוי .5.17.1
 מקובלים נהלים ע״פ

אספטית לעבודה

V

יטופל הנושא  אתר את לצייד יש .5.17.1
 בפח הציטוטקסיות ההכנות

 לשאריות אטום
 בחוזר כנדרש ציטוטוקסיקה

רפואה מוהל

 החדרים ניקוי .5.17.1
 מקובלים נהלים ע״פ

אספטית לעבודה

V

יבוצע  תהליך לוודא יש .5.18.8
 כפפות החלפת של סדור

 כגון הנדרשת בתדירות
שעור צלצול או תיעוד

החלפת .5.18.8
בשעה פעם כפפות



V

ייעודיים בפחים מתבצע  שאיסוף לוודא יש .5.20.1
 יעשה ציטוטקסיים חומרים

 מסומנים אטומים במיכלים
 רפואה מנהל בחוזר כנדרש

05/2017

 פסולת .5.20.1
 מסומנת ציטוטקסית

 סימון בתווית
 ציטוטוקסיקה

 נעשה והאיסוף
___ייעודיים רמיכלים

V

 הערה ולכן, במיכלים ציטוטוקסיקה אספקת אין
רלבנטית. לא זו

 שלכול לוודא יש .5.18.23
 תווית מוצמדת אספקה מכל

 מחלקה, החולה: פרטי עם
 סימון תווית תכולה,

ציטוטוקסיקה

 מכל לכל .5.18.23
 מוצמדת אספקה

 פרטי עם תווית
 מחלקה, החולה:
 סימון תווית תכולה,

ציטוטוקסיקה
קליניים ניסויים - 6 פרק

V

שנה 15 המחקר מסמכי כל את שומרים  .)ג(20.1 סעיך לפי .6.14
 המרקחת בית על 14 לנוהל

יבוא אישורי לשמור

 המרקחת בית .6.14
 שנים 7 לפחות שומר
 את הניסוי מתום

 היבוא/אישורי אישורי
הטובין קבלת

בדלפק לקהל תרופות ניפוק - 7 פרק

V

 לא זה בשלב הביקורת. במהלך כבר הוסף - פס
בינוי עדיפויות בסדר נמצא

 תרופות ניפוק באתר .7.2
 פס, הוספת נדרשת לקהל

 מחיצות ע״י עמדות הפרדת
 מספרים חלוקת אקוסטיות,

ניפוק עמוד ומספור

 על שמירה .7.2
המטופל פרטיות

V

 ההערה ולכן הנהלים לפי כיום כבר מבוצע הדבר
ברורה. לא

 תרופות ניפוק במעמד .7.6
 תשאול קיים יש בדלפק,

112 לנוהל בהתאם רוקחי

 רוקחי תשאול .7.6
תקין

V

יבוצע  אריזה כל לסרוק יש .7.8
 כמות להקליד ואין בנפרד
ידני באופן מנופקות אריזות

 סריקה/הקלדה .7.8
האריזות של

המנופקות

אשפוז במהלקת התרופות ניהול בקרת - 8 פרק

V

האשפוז מחלקות מול יטופל  ייעודית מגירה לוודא יש .8.5
 במחלקות לטוקסיקה

 כי החובה )למרות האשפוז,
 המסווגים רפואיים רעלים

 מיקום טעונים כטוקסיקה
 רעלים בארון בטוחה ושמירה
נעול.( רפואיים

 לכל נפרד תא .8.5
תרופה



אלימות

V

המחלקות מול יטופל  שלמות לוודא יש .8.10
 .)בליסטרים( מגש אריזות
 ללא גזורות, מגשיות נמצאו
ותוקף. אצווה פרטי

 על הרישום .8.10
 כולל: המגש אריזות

 חוזק, התכשיר, שם
 תאריך אצווה, מסי

תפוגה

V
ויטופל ייבדק  תאריך לסמן יש .8.20

 אריזות על גם פתיחה
פרוגרף התכשיר

 תאריך קיים .8.20
פתיחה

V

 לביצוע מנגנון וייבנה הרלבנטי הנוהל ירוענן
זו בקרה

 לתקנות 8 סעיף לפי .8.31
 חולים בתי המסוכנים הסמים

 "מנהל כי: נדרש 1999
 על שמונה רופא או המחלקה

 לעת מעת יבדוק זה לענין ידו
 הרישום בין ההתאמה את

 לבין הרישום בטופס
 של הרפואיות הרשומות

 ויתעד במחלקה המטופלים
בדיקתו". תוצאות את

 בקרת קיימת .8.31
 או המחלקה מנהל
מטעמו רופא

הנרקוטיות התרופות ניהול בקרת - 9 פרק

V

 לביצוע מנגנון וייבנה הרלבנטי הנוהל ירוענן
זו בקרה

 לתקנות 8 סעיף לפי .9.14
 חולים בתי המסוכנים הסמים

 "מנהל כי: נדרש 1999
 על שמונה רופא או המחלקה

 לעת מעת יבדוק זה לענין ידו
 הרישום בין ההתאמה את

 לבין הרישום בטופס
 של הרפואיות הרשומות

 ויתעד במחלקה המטופלים
בדיקתו". תוצאות את

 בקרת קיימת .9.14
 או המחלקה מנהל
מטעמו רופא

רפואי ומידע רדומות

אלימות למניעת רפואה צוותי הדרכת -1 פרק

V

יטופל  הדרכות יותר לבצע יש .1.9
 הפנימיות במחלקות
 יכסה שהיקפן כך והיולדות

 במהלך מהעובדים 80%
 ביצוע תעוד נדרש שנתיים.

המשתתפים. ושמות

 ההדרכה .1.9
 80% ל הועברה
 הצוותים מעובדי

 + הפנימיות במחי
 בשנתיים יולדות

האחרונות



מחלקה לניהול אדם כוח מצבת -1 פרק

V

 בעתיד , אדם כות להרוליף זה בשלב ניתן לא
לתפקיד רפואיות מזכירות יקלטו

 מזכירות שתי מועסקות .1.3
 הכשרה ללא מאוד ותיקות

 לפעול יש ייעודית.
 הרישימית להסמכתן
.רפואיות כמזכירות

 מזכירות שיעור .1.3
 הכפופות רפואיות
 המתלקה למנהלת
 רפואי, ומידע לרישום
 מקצוע תעודת בעלות

רפואית במזכירות

V

בתהליך  שכל לוודא יש .1.4
 הכשרה יעברו המסמלות
 .סימול -קורס פורמלית

 הרפואי המרכז כי נמסר
 מועמדות תיה כעת שלת

 ברישום ייעודית להכשרה
רפואי. ומידע

 העוסקים מספר .1.4
 רפואי מידע בסימול

 הכשרה בעלי
 פורמלית מקצועית
 רפואיים )רשמים

 קורס בוגרי מוסמכים,
 המשרד, ע״י סימול

 מודל ו/אואתר(
 משרה תקן או״ש:
 10,000 לכל מלאה

 )ע״פ בשנה שתרורים
 רפואה מנהל תוזר

14/2012)

V

תדש אדם כור זה בשלב לקלוט ניתן לא  מספר את להגדיל יש .1.5
 ע״מ בסימול העוסקים

 לתקינה בהנתיות לעמוד
 על הרשומות מתלקת ואיוש

 מספר רפואה מינהל תוזר פי
14/2012.

 רשמות מספר .1.5
ניתות בתדר רפואיות
 תקן או״ש: )מודל

לכל מלאה משרה
 ניתותים 10,000
 מנהל תוזר ע״פ בשנה

(14/2012 רפואה

ששוחררו חולים תיקי קליטת - 2 פרק

V

התגים. לאתר יטופל  פנימי נוהל לכתוב יש .2.1
 התיק להעברת הנתיות עם

 ומידע לרישום למתלקה
רפואי.

 פנימי נוהל קיים .2.1
 הנתיות עם בביה״ת

 התיק להעברת
רשומות למתלקת

תכולה, ; הרפואית הרשומה ניהול - 4 פרק



 לתזונה מחלקה ומזון- תזונה
מזון סל-1 סרק |

V

יטופל  דוחות שכל לוודא יש .4.13
 למועד בסמוך יכתבו הניתוח

 3% כש- נמצא הניתוח.
 נכתבים אינם הניתוח מדוחות

בזמן.

 ניתוח דו״ח קיים .4.13
 מ- 27/95 )חוזר -

 חובה, טופס 1.1.95
 - המנכייל חוזר וגם

 הרשומה תוכן , 6/96
 הטיפול - חי סעיף

 במקרים שבוצע.
(רלונטיים.

V

בטיפול  שבטופסי לוודא יש .4.16
 ימולא לניתוח ההסכמה

-שעה. החובה שדה

 טופס קיים .4.16
 להרדמה הסכמה
 העם- בריאות )תקנות
 ,1984 הסכמה טופסי

 הרפואה מינהל חוזר
90/84 )

V

מבוצע  על להקפיד יש .4.18
 המטופל זיהוי פרטי המצאות

 במסמכים עמוד כל על
הרפואיים.

 פרטי קיימים .4.18
 ולוגו החולה זיהוי
 עמוד כל על "ח ביה

 הרפואיים במסמכים
 6/96 מנכ"ל חוזר
 בסוף - הרשומה תוכן

 עקרונות ,3 סעיף
 27/95 חוזר - כלליים

1.1.95מ-

V

החולים. בית מנהל עם בטיפול  רופא חתימת לוודא יש .4.25
מחלה. סיכום כל על בכיר

 רופא חתימת .4.25
 סיכום על בכיר

 27/95 )חוזר האשפוז.
 טופסי - 1.1.95מ-

 חובת בסיסייים חובה
 רופא ע״י חתימה
בכיר(

רסואי מידע סימול - 5 סרק

V

הפרויקט. של בעיצומו אנו  קידוד בקרת לקדם יש .5.12
 מיום חודשים 3 תוך רפואי

המטופל. שחרור

 ויותר 90% .5.12
 מקודדים מהתיקים

בזמן



V

 כל נשלח בו ממוחשב מערך הוקם הביקורת לפני
 ודיאטה תזונה למחלקת שבועי תפריט שבוע

 למערכת להוסיף יש והערות. לחתימות
 בתפריט הדיאטנית חתימת את זו ממוחשבת

האשפוז. במחלקות שיתלה השבועי

 כל שעל להקפיד יש .1.2
 תהיה התפריטים סוגי

 של וחותמת חתימה
המאשרת הדיאטנית

 התפריט עייג- .1.2
 נמצאת השבועי
 הדיאטנית חתימת

 והתאריך
)אלקטרונית(

V

1.4+ 1.3 לסעיף הערה  לחתימה לדאוג יש .1.3
 גבי על הדיאטנית וחותמת

התפריטים כל

 המזון רכיבי כל .1.3
 הטחון האוכל של

 )בלנדר( מכנית
 בהתאם מוגשים

הרגיל התפריט לגיוון

V

בהדסה כה עד בהצלחה פעל לא יבדק, הנושא  רכיב כל לטחון יש .1.4
 שנעשה כפי בנפרד בלנדר

 החולים בתי ברב בהצלחה
הכלליים

 נטחן רכיב כל .1.4
הבלנדר במנת בנפרד

V

בוצע  כמות את להתאים יש .1.17
 בתפריט הפחמימות

 לפחות - המזון סל לדרישות
50%מהקלוריות

 כמות .1.17
 מסך הפחמימות
 בתפריט הקלוריות

55%-50% היומי

V

בוצע  כמות את להתאים יש .1.19
 בלתי הרב השומן חומצות

 המזון סל לדרישות רוויות
מהקלוריות 10%

 10% בתפריט .1.19
 רב שומן חומצות

 מסך רוויות בלתי
הקלוריות

V

 2017 נובמבר מחודש בוצע הצלחת שארית מבחן
חלה 2018 יולי חודש סוף עד

משה״ב בדו"ח טעות

 מבחן את לעשות יש .1.27
לשנה אחת הצלחת שארית

 מבחן ביצוע .1.27
 אחת הצלחת שארית
כדוגמת לשנה

NUTRITON DAY
המזון צריכת להערכת

במחלקות שבועי תפריט - 5 פרק

V

 במערכת להוסיף -יש1.2 בסעיף הכתוב על חזרה
 לתפריט הדיאטנית חתימת את הממוחשבת

האשפוז מחלקות בכל שיתלה השבועי

 תפריט שכל לפקח יש .5.1
 החולים בית למחלקות היוצא
 ועם ביותר המעודכן יהיה

הדיאטנית חתימת

 השבועי התפריט .5.1
 ,מעודכן מתחלף

 ומתפרסם במחלקה
 בולט במקום

במחלקה
הבהלה - ומוון תוונה

תקינה -1 פרק



V

 נוספו האחרונה ובשנה עלתה הדיאטניות תקינת
תקנים 2.9

 אינה הדיאטניות תקינת .1.1
 תזונתי טיפול למתן מספיקה

 האשפוז. מחלקות בכל הולם
 משרה איוש למען לפעול יש

 50 כל על דיאטנית של
אשפוז מיטות

 תקינת .1.1
 היא הדיאטניות

 לנוהל בהתאם
 ביותר המעודכן

בנושא

V

2019 בתקציב ישקל  לדיאטנית להקצות יש .1.3
 לניהול נקיות שעות הראשית

 על ופיקוח ניהול שיאפשרו
 ללא והמזון התזונה מערך

 אחרות.מומלץ מחויבויות
 למנהלת סגנית למנות

 החולים בתי בשאר כמקובל
 השוטף לניהול מאוד ומסייע

לתזונה המחלקה של

 לדיאטנית .1.3
 שעות הראשית
לניהול ייעודיות

מיחשוב - 2 פרק

V

 כרם איתן פרופי יחד המחשב אגף מול בטיפול
ילדים אגף מנהל

 עקומות לפי לעבוד יש .2.2
 who של ממוחשובת גדילה

 הרפואית לרשומה ולהכניס
 עקומות את הממוחשבת

who ה של הגדילה

 עקומות קיימות .2.2
 ממוחשבות גדילה

who ה של

מזון סל - 3 פרק

V

מחדש ישקלו להנהלה המלצה  של תקן לאייש יש .3.1
 דיאטנית בתפקיד דיאטנית
ומזון תזונה מפקחת

 פיקוח קיים .3.1
 של תזונתית ובקרה

 על המזון שרשרת כל
 מפקח דיאטן ידי

ומזון תזונה



פיזיותרפיה
השירות ופריסת היקף -1 |פרק

V

2019 בתקציב שוב ישקל  פרטי כל את להגיש יש .3.4
 מדגן לחם כולל ,המזון
 מנהל לחוזר בהתאם מלא,

5/2013 מסי הרפואה

 פריטי הגשת .3.4
 בהתאם הינן המזון
 יומית )הגשה לחוזר

 טרי פרי מנות 2 של
 טריים ירקות מגוונות,
 מקמח לחם ומגוונים,

 ודגנים מלא דגן
 לכל מלאים

 סמך על המאושפזים(
 הדיאטנית הנחיות

 ובהתאם המפקחת
מזון סל לחוזר
בריא מזון ממכר - 6 פרק

V

 תזונה ישיבת התקיימה 26.3.18 בתאריך
 בית כי דובר בה החולים בית אמרכל בהשתתפות

 מזון לממכר למכונות חדש למכרז יוצא החולים
 מזון גם יכילו שהמכונות דרישה תהיה ובמכרז

בריא.

 הרכב את להתאים יש .6.1
 האוטמטיות במכונות המזון

8/2014 לחוזר בהתאם

 הרכב התאמת .6.1
 במכונות המזון

 אוטומטי מזון לממכר
 לעקרונות בהתאם
 הנבונה התזונה

 סל בחוזר ולהנחיות
 וחוזר 5/2013 מזון

 פי ועל 8/2014
 הדיאטנית הנחיות

מטעמה ומי הראשית

V

החוק עפ״י בנדון תפעל הדסה  הרכב את להתאים יש .6.2
 הממכר באתרי הנמכר המזון
 בהתאם החולים בית בכל

8/2014 בחוזר להנחיות

 הרכב התאמת .6.2
 אתרי בכל המזון
 במוסד המזון ממכר

 בהתאם הרפואי
 התזונה לעקרונות

 ולהנחיות הנבונה
 מזון סל בחוזר

 8/2014 וחוזר 5/2013
 הנחיות פי ועל

 הראשית הדיאטנית
מטעמה ומי



___________________סוציאלית עבודה
כפיפות מבנה, - ארגוניות תחתיות -1 |פרק

V

 לא , האחרונות בשנים השירות תגברה ההנהלה
 השירות להגדיל הבראה הסכם במסגרת ניתן

שבוצע למה מעבר

 לתגבור לפעול יש .1.8
 האדם כוח מצבת

 לאפשר בכדי בפיזיותרפיה
 בכל יומיומי שירות מתן

 כולל האשפוז מחלקות
 יולדות, נשים במחלקות

סיכון בר הריון

 שירותי קיימים .1.8
 בתחום פיזיותרפיה

 האישה: בריאות
 הריון יולדות; נשים;

בר-סיכון

V

 של תקינה דרישות אין . oncall שירות ניתן
אלו. למחלקות משהייב

 שירות לתת יש .1.9
 במחלקות קבוע פיזיותרפיה

 מבוגרים הפסיכיאטריה
וילדים

 שירותי קיימים .1.9
 במחלקות פיזיותרפיה

הבאות:
 מלר״ד; פסיכיאטריה;

 מעקב כמו מרפאות
CF כאב; מרי פגים;

השירות וניהול ארגון - 2 פרק

V
 של מידע בדפי חלקי באופן קיים

 באופן מעודכן האתר שונות. מחלקות/פרוצדורות
קבוע.

 לגבי מידע לפרסם יש .2.1
 הפיזיותרפיה שירות

השונות האשפוז במחלקות

 השרות על מידע .2.1
 בית באתר מפורסם
החולים

טיפולי רצף - 5 פרק

V

 קבוע באופן נכנס פיזיותרפיסט בהם במחלקות
 ואנשי ראשית אחות מול חולים של יזום איתור יש

 on call ממחלקו איתור יש בנוסף נוספים. צוות
רמח״ר. עודי דו״ח באמצעות

 של איתור ליזום יש .5.3
 לשירות הזקוקים חולים

 שיקול פי על הפיזיותרפיה
מקצועי

 תהליך קיים .5.3
 של יזום לאיתור

במחלקות חולים

V

 ונושאי עדיפויות סדרי ע״פ חלקי באופן נעשה
כ״א. למגבלות ובכפוף הישיבות

 על להקפיד יש .5.6
 צוות בישיבות השתתפות

 רופאים/אחיות ובסבב
השונות במחלקות

 הפיזיותרפיסטים .5.6
 בישיבות משתתפים

 מקצועיות רב
רופאים ובביקורי

ותיעוד רפואית רשומה - 6 פרק

V שירות. שיפור בתהליכי נמצא  טיפול מטרות לכתוב יש .6.4
מדידות תפקודיות

 טיפול מטרות .6.4
מדידות תפקודיות

וציוד עבודה סביבת - 8 פרק

V

ילדים. אגף מנהל מול מטופל מתאים חדר איתור  חדר להקצות יש .8.1
 בבניין לילדים פיזיותרפיה

 בציוד המצוייד ילדים אשפוז
הילדים. לצרכי מתאים

 כללי מכון .8.1
 בבניין לפיזיותרפיה

 לבעלי נגיש האשפוז
מוגבלות



V

 רפואה מנהל חוזר פי על .1.2
 לעבודה המחלקה 35/99

 כפופה תהא סוציאלית
 בית של הרפואי למנהל
החולים

 כפופה המחלקה .1.2
הרפואי למנהל

עבודה סביבת - ארגוניות תשתיות - 4 פרק

V

 יש החדש, לבניין המחלקות של המעברים עם
המחלקות. במרבית לעו״ס יעודיים הדרים

 בית מחלקות בכל לא .4.2
 ייעודי חדר קיים החולים
 בפרטיות שיחה לקיום לעו״ס

 לדאוג יש המשפחות. עם
שכזה. להסדר האפשר ככל

 חדרים הוקצו .4.2
 שיחה לקיום

 בפרטיות
במחלקות/מכונים

V

יטופל  במתחם מצוקה לחצן ין .4.6
 לכך לדאוג יש המחלקה.

האפשרי. בהקדם

מצוקה לחצן קיים .4.6

פיתוה - המהלקה בניהול סטנדרטים - 7 פרק

V

 אלו בימים מעדכן המחלקה של הבכיר הצוות
עובדים. להערכת כלי

 הערכת מתבצעת לא .7.5
 לטפל יש תקופתית. עו״ס
 משאבי מחלקת מול בכך
החולים. רריח אנוש

 הערכת קיימת .7.5
תקופתית עו״ס

הבטהת - המהלקה בניהול סטנדרטים - 8 פרק

V

 הלאומי למכון מחקר הצעת מוגשת אלו בימים
 בנושא הבריאות ומדיניות הבריאות שירותי לחקר

 מוגשת זו הצעה המשך; למסגרות חולים שיחרור
 למחלקה המשותפת המחקר קבוצת במסגרת
 לעבודה לביה״ס בהדסה סוציאלית לעבודה

 בהמשך העברית. באוניברסיטה סוציאלית
שיחרור. תכניות להערכת כלי בניית מתוכננת

 על רק נעשית הבקרה .8.1
 הפסיכו-סוציאלית. הרשומה

 דרכי של הטמעה לשקול יש
 טיב להערכת נוספים בקרה

 הניתן השירות ואיכות
ולמשפחותיהם. לחולים

 בקרה תהליכי .8.1
 מפותחים פנימיים

ומבוצעים

V

 החולים בית הנהלת .8.4
 שנתי סיכום מבקשת אינה
 ותכנית הפעילות נתוני של

 להטמיע יש מובנית. עבודה
 מהעבודה כחלק זאת

השוטפת

 שנתי סיכום .8.4
 המחלקה ברמת
ביה״ח להנהלת מוגש

בהולה הממוקדים סטנדרטים -10 פרק



V

יבחן  הטמעת לבחון יש .10.8
 המלצות לשילוב מנגנון
 להמשך הרלוונטיות עו״ס,

 השחרור לאחר הטיפול
 השחרור במכתב מאשפוז,
 מבוצע כבר הדבר הרפואי.
ובגריאטריה. בשיקום

 שחרור מכתב .10.8
עו״ס המלצות כולל

תקשורת
השירות ונגישות זמינות - 2 פרק

V

 את לשפר להמשיך הם וההערות גבוה ציון קבלנו
עוד. התורים את לקצר כלומר השירות, זמינות

 להמשיך מקום יש .2.1
 לבדיקת הזמינות את ולשפר
לילדים שמיעה

 זמן משך .-2.1
 לבדיקת המתנה
 )בממוצע ילד שמיעה

)

V

 וציוד בדיקה חדרי שנקבל ככל תגובה- לי אין
יתאפשר. הדבר מבקשת, שאני כפי אדם וכח

 את להמשיך מקום יש .2.2
 הזמינות לשיפור התהליכים

סדציה עם abr לבדיקות

 המתנה זמן משך .2.2
 לבדיקת מקסימלי

abr סדציה עם ילד

V

 להמשיך מקום יש .2.6
 הזמינות לשיפור בתהלכים

למבוגרים בדיבור לאבחון

 המתנה זמן משך .2.6
 לאבחון ממוצע
 מבוגר בדיבור

)רחחוצע(

V

 להמשך מקום יש .2.8
 הזמינות לשיפור תהליכים
למבוגרים דיבור לטיפולי

 המתנה זמן משך .2.8
 בדיבור לטיפול
)בממוצע( מבוגר

בעיסוק ריפוי
השירות האנושי/פריסת המשאב - 1 פרק

V

 מאפשר שאינו ההבראה הסכם בגלל נוצר המצב
לידה. חופשת של מקום מילוי

 כוח שהיקף לוודא יש .1.3
 מצליח הצוות של האדם

 עם הביקוש את לכסות
הר מהדסה פחות"השאלות"

הצופים

 מלא כיסוי קיים- .1.3
 קבוע בהסדר
ומרפאות במכונים

V
 בהן במחלקות האדם. כוח במצבת תלוי

 בצורה להגיע משתדלים אכן רבות, הקריאות
לקריאות. רק ולא קבועה

 קבוע הסדר לשקול יש .1.4
 הביקוש אליהן למחלקות

oncall .רב

 מלא כיסוי קיים .1.4
 קבוע בהסדר

אשפוז במחלקות
החולים בבית רב״ע תשתיות - 3 פרק

V

 זו. הערה התבססה מה סמך על ברור לא
 בשירותי הצורך, לפי משתמשים, במחלקה

 מתאים שילוט ישנו בהדסה. הקיים המתורגמנות
הזו. האופציה את המראה במחלקה

 להשתמש להקפיד יש .3.4
 בני שאינם תרגום בפתרונות

 צוות אנשי או משפחה
 פרטיות על ולשמור מזדמנים,
המטופל

 פתרונות קיימים .3.4
שונות בשפות לתרגום



V

 הקרובות, בשנים הקליני התיק שדרוג בעת
בחשבון ההערה תלקח

 דורש הממוחשב התיק .3.7
 להגיע יש מחודשת. חשיבה
 ניתן בו אחוד תיק של למצב
 המקצוע אנשי לכל

 במהלך לצפות הרלוונטיים
 הרשאות פי על הטיפול

 הנחיות/התרעות ולאפשר
הותשוח

 בעיסוק ריפוי .3.7
 אחוד, בתיק מופיע

 לכל נגיש המידע
 ומהווה הצוות אנשי

תקשורת אמצעי

תחזוקה( ארגון, לציוד, טיפולית סביבה - 4 פרק

V

חדשני. במחלקה הציוד
 בתכניות תלויה החדר והרחבת שיפוצים

האמרכלות.

 לשיפור לפעול יש .4.10
 הטיפולים בחדרי התנאים
ציוד( חידוש )הרחבה

 סביבה קיימת .4.10
 מתוחזקת, טיפולית

 מאורגנת נקייה,
ומזמינה

ודיווח תיעוד רישום רפואית, רשומה - 5 פרק

V

טופל.  התיקים שבכל לוודא יש .5.2
 תפקודית הערכה תהיה

ממנה הנגזרת טיפול ותכנית

 מטרות הוגדרו .5.2
 שנגזרו מדידות טיפול

 ההערכה מתהליך
 הערכה לרבות

תפקודית

V

 הנושא מטופל. לכל טיפול תכנית היתה תמיד
הודגשו והמטרות הצוות לאנשי חודד

 התיקים שבכל לוודא יש .5.3
 הבנוייה טיפול תכנית תהיה

 וברי מדידים ויעדים ממטרות
השגה.

 תכנית קיימת .5.3
 טיפול/התערבות

 המטרות את התואמת
 את תואמת / שהוגדרו

 הטיפול גישות
במקום המקובלות

V

טופל  התיקים שבכל לוודא יש .5.4
 מתייחס השוטף הדווח

 ולמעקב וליעדים למטרות
הנסיגה. או ההתקדמות אחר

 אחר מעקב קיים .5.4
 ההתערבות תכנית

 למדדים, בהתאם
 שוטף תיעוד

 דווח ברשומה,
 היכן הצוות בישיבות

שרלוונטי

מקצועי פיתוח - 7 פרק

V

 מחלקה על האחראית בעיסוק המרפאה תמיד
 לפי מחלקה אותה בישיבות משתתפת מסויימת

 החולים בית מחלקות בכל קורה לא זה הצורך.
מצומצם. אדם כוח בגלל

 שהמרפאה לוודא יש .7.1
 על המופקדת בעיסוק
 מסויימת אשפוז מחלקת
 הצוות בישיבות תתשתף

המחלקתיות

 בעיסוק מרפא .7.1
 רב בישיבות משתתף
 /בקור צוותיות
במחלקות רופאים

פסיכולוגיה
השירות היקפי -1 פרק



V

 הפסיכולוגי, מהשירות מאוד התרשמו הבקרים
 לי נראה ומחקר. הוראה הדרכה, מהטיפול,

 למינוי גורפת להמלצה אותם מביא שהדבר
 זו החולים. בית של מחלקה בכל קבוע פסיכולוג
 בטוח לא אני כי אם טובה. בהחלט מחשבה

בכך. לעמוד יכול הבראה בעת החולים שבית

 את להרחיב נדרש .1.1
 ע״י הפסיכולוגי, השירות
 שיהיהפ כך משרות, הוספת
 קבוע יועץ/מטפל סיכולוג

החולים בית במחלקות

 כיסוי קיים .1.1
 בכל קבוע בהסדר

האשפוז מחלקות

V

הקודמת. הערתי ראה  בהרחבת צורך קיים .1.2
 יהיה בו למצב המענים

 קבוע יועץ/מטפל פסיכולוג
 והמכונים. המרפאות בכל
 את להגדיל יש כך לשם

בשירות. הפסיכולוגים מספר

 כיסוי קיים .1.2
 בכל קבוע בהסדר

והמכונים המרפאות

V

 והדרכה הוראה יכולת הפסיכולוגי לשירות אמנם
 ערוך הוא כותבים שהבקרים וכפי ביותר גבוהים
 יקרה שזה לציפיה באשר פסיכולוגים. עוד לקלוט

הקודמת. הערתי ראה - מחלקה בכל

 פסיכולוגי ליאזון־ נדרש .1.3
 לשם המחלקות בכל קבוע

 משרות להוסיף יש כך
 שערוך הפסיכולוגי לשירות
פסיכולוגים עוד לקלוט

 שירותי קיימים .1.3
 פסיכולוגיים ליאזוץ

במחלקות קבועים

V

יטופל  המודעות את להגביר יש .1.4
 של ובמיוחד הצוות אנשי של

 לצורך המחלקות מנהלי
 הליאזוץ שירותי של ולערך

 שיעשו ע״מ הפסיכולוגיים,
 העומדת באפשרות שימוש

 ישנץ כיום. כבר בפניהם
 שיכניסו שחיוניי מחלקות

 מעבר ואף פסיכולוגי ליאזוץ
 כוויות, מחלקת כמו לכך,

 בשירות שימוש עושות שאינץ
בביה״ח. הניתץ

 שירותי קיימים .1.4
 פסיכולוגיים ליאזוץ

 הצורך פי על
במחלקות

תשתיות - 2 פרק

V

יטופל  איץ מבמחלקות בחלק .2.1
 לעבודת ייעודיים חדרים

 טיפולית לעבודה הפסיכולוג,
 לטיפולי בנוסף הנדרשת
bedside. שבכל לשאוף יש 
 לשימוש חדר יהיה מחלקה

הפסיכולוגים.

 טיפול חדר קיים .2.1
 המתאים פסיכולוגי

לייעודו



V

יטופל  מלאה פרטיות העדר .2.2
 של למצב אינהרנטי הינו

 המהלקות bedside טיפולי
 יהד יום. לטיפולי והיהידות

 למספיק לדאוג יש זאת עם
 בולט למשל טיפול, הדרי
שרת. במכון הוסר

 מתאפשרת .2.2
 בעת מלאה פרטיות
הטיפול

V

 אין זה בשלב הדש, למשכן יעבור המכון בעתיד
מיידי. פתרון

 טיפולים הדר על מדובר .2.5
 מתנאים הסובל שרת, במכון
המכון שאר כמו ירודים

 בהדר הלון קיים .2.5
הטיפול

V

יטופל  אפליקציה קיימת .2.7
 לקריאת פשוטה להפעלה

 מצוקה. במצב ביטהון איש
 לגבי ההנהיות את לרענן יש
 שכל ולוודא כך

 את מתקינים הפסיכטולוגים
 בעת לשימוש האפליקציה

רקעיירר־ר־

 להצן בהדר .2.7
 לשימוש מצוקה

 במצבי הפסיכולוג
הירום

לטיפול המתנה משכי - 3 פרק

V

תקנים. להוסיף ניתן לא ההבראה הסכם עפ״י  ההמתנה תורי התארכות .3.6
 פרמטרים משני נובעת

 והשני עונתי האהד עיקריים,
 לטיפול הפניות התגברות
 הרפורמה, מאז פסיכולוגי

 אינו מבורך, היותו עם שיהד
 מתן שלשלם לצוות מותאם
 להגדילו יש מתאימים מענים

נוספות. משרות בהוספת

 המתנה זמן .3.6
 הולה של ממוצע

 לטיפול אמבולטורי
פסיכולוגי

הרשומה איכות - 5 פרק

V

יבדק  ולתעד לכתוב מוצע .5.7
 אבהנה העדר או אבהנה
 בנפרד הטיפול בסיום

הטיפול. רסיכום מהכחור

אבהנה תיעוד .5.7



V

המערך מהשוב עם יפתר  לכתיבת מקום אין .5.10
 התיק בתוך ביניים סיכומי

 שראוי דבר הממוהשב
 סיכומי )נכתבים לפתהו.

 כראוי הנשמרים ביניים
 הומרי עם יהד ידניים בתיקים

 גלם הומרי כגון אהרים, נייר
ארהורוום■/

 הערכה תיעוד .5.10
תקופתית

מבוגרים- דיאליזה
רשומות -5 פרק

V
העתידי הקליני התיק משדרוג כהלק יבוצע  לרשומה לדאוג יש .5.1

 בשאר כנהוג ממוהשבת
ההולים. בית מהלקות

 רשומה קיימת .-5.1
ממוהשבת

V

העתידי הקליני התיק משדרוג כהלק יבוצע  תיק את לממשק יש .5.2
 הדיאליזה, למכונת המטופל

 למכונות שיעברו ברגע
הדשות.

 תיק ממשק קיים .5.2
 למכונת הולה

הדיאליזה

V

יבוצע  לרשומה לדאוג יש .5.4
 הדהופים למטופלים עדכנית

 הדיאליזה תהליך ומילוי ,
כנדרש.

 אנמנזה קיימת .5.4
 מלאה: סיעודית

 מטופל )"רשומת
 מינהל באשפוז",
)1 /1 /95 הרפואה

V

יבוצע  התיק לסידור לדאוג יש .5.7
 אפשר שיה מנת על לאלתר
 רפואיים עדכונים על לעקוב
בהתאם וטיפול

 הלימה קיימת .5.7
 הרפואי הדיווה בין

הסיעודי לדיווה

V

יבוצע  את גם למלא יש .5.9
 הניתן התרופתי הטיפול
במהלקה. באשפוז

 אנמנזה קיימת .5.9
 הכוללת רפואית
 רגישות, רקע, מהלות
 תרופות הרגלים

קבוע באופן הניטלות

V

יבוצע  שם את להוסיף יש .5.10
 המעורב הנפרולוג הרופא

 קבלה של במקרה בטיפול,
המחמהה. ידי על

 התימה קיימת .5.10
 על נפרולוג של

 או / רפואית קבלה
קבלה הערת



V

יבוצע  הרולה את להרתים יש .5.12
 הסכמה על תקופתית
 המטופלים את וכן לטיפול,

בהדסה. קבוע מטופלים שלא

 טופס קיים .5.12
 לטיפול הסכמה
 רתום המטופל בשפת

 המטופל ע״י
 זכויות "רוק והנפרולוג

 התשנ״ו הרולה"
 "התאמה 1996

 תרבותית והנגשה
 המנהל רוזר ולשונית"

07/2011 מסי הכללי

V

יבוצע  הרולה את להרתים יש .5.17
פנימי. נוהל לפי תקופתית

 טופס קיים .5.17
 מדעת הסכמה
 תקופתית מרודש
ותיקים לרולים

V

יבוצע  הלימה על להקפיד יש .5.18
 הרפואית ההוראה בין

 ברשומה בדיוור למעקב
הרפואית

 הלימה קיימת .5.18
 הרפואית ההוראה בין

הרפואי הדיוור לבין

V

 בדו״ר מתומצתת. בצורה דיאליזה בגליון קיים.
 לא מפורטת. .בצורה נפרדת( )מרוברת האריות

 הוא כך גם כי הידני לגליו־־ הכל להעביר ניתן
 נגיש יהיה הכל - שנמורשב ברגע בפרטים. עמוס
בירד.

 מעקב לפרט יש .5.19
 המטופלים אצל סיעודי

 יציבים והלא המאושפזים
בדיאליזה.

 דור המצאות .5.19
 בכל סיעודי מעקב

 מטופל לכל משמרת
 שעת פרוט לרבות

הטיפול וסיום התרלת

חיסונים - 6 פרק

V

 אנרנו, הקופות. בארריות הוא הרולים ריסון
 כללית רולים קופת עם פעולה שיתפנו בשמרה,

 שהיו לרולים דיאליזה, בתום הרולים לריסון
 מטופלים זאת עם בגליונות. תועד בכך. מעונינים

לקופה דוור - רצו שלא

 את להרתים יש .6.2
 לריסון המסרבים המטופלים

ריאות דלקת

 על תיעוד קיים .6.2
 שרוסנו המטופלים

ריאות לדלקת

V

קודם סעיף ראה  את ולהרתים לתעד יש .6.3
לריסון סרוב על המטופלים

 על תיעוד קיים .6.3
 שמסרבים המטופלים

הריסון לקבלת

V

 הוזכר הריסונים נושא פרסונל. מרפאת בארריות
השונות הצוות בישיבות שוב יוזכר וגם

 הצוות את להרתים יש .6.4
 לריסון סרוב על המטפל
שפעת

 על תיעוד קיים .6.4
 של ריסוני כיסוי
 עובדי )"ריסון הצוות

 הבריאות" מערכת
 מסי מנכ״ל רוזר

17/13)
התרופתי הטיפול ניהול - 7 פרק



V
חדשה יהידה של הבינוי במסגרת  תרופות להדר לדאוג יש .7.1

 הדיאליזה ביהידת תקני
ההדשה.

 הדר קיים .7.1
תקני תרופות

V

 משרד כי מניהה אני קשה. לנו גם מאד. נשמה
 לקופות להנהות היכול היהיד הוא הבריאות
 רק לא קיימת הבעיה התכשירים. את להעביר
 הקופות מול בהתנהלות הדסה של ביהידות

כללית שאיוו

 תכשירי למתו לדאוג יש .7.5
 משאר מרוכז באופו ברזל

הקופות

 אספקת קיימת .7.5
 ברזל תכשירי

 מכל וארטירופיטיו
 בצורה ההולים קופות

מרוכזת
דיאליזה אולמות תשתיות -10 פרק

V

 לשפר מנת על הקיימת בדיאליזה שיפוץ מתבצע
 . לתקנים להתאינו - הקיים המצב משמעותית

 הדש דיאליזה מכוו להקמת תכנית ישנה בנוסף
התקנים כל ע״פ וגדול

 נגיש לכיור לדאוג יש .10.1
 במקום עמדות 4-5 לכל

ההדש.

 לכל כיור קיים -.10.1
 הוזר )עמדות 5

 הרפואה מינהל
 ידיים "הגיינת

 רפואיים במוסדות
4/2009)?

V
יוהלף  ללא לברז לדאוג יש .10.2

שנבנה. ההדש במקום יד מגע
 נפתה הברז .10.2
יד מגע ללא

V

התקנים כל ע״פ - הדש דיאליזה מכוו מתוכנו  של להנגשה לדאוג יש .10.7
 של ומרהק למטופלים הצוות

העמדות. ביו ס״מ 225
ההדש רמקום

 ההולה סביבת .10.7
מכשולים ללא

V
התקנים כל ע״פ - הדש דיאליזה מכוו מתוכנו  מ״ר 8ל- לדאוג יש .10.10

 הדיאליזה במרפאת למטופל
ההדשה

 שטה קיים .10.10
 מ״ר 8 של מזערי

לעמדה

V
התקנים כל ע״פ - הדש דיאליזה מכוו מתוכנו  ביו למרהק לדאוג יש .10.11

ההדש. במקום המטופלים
 מרהק קיים .10.11

 לפהות מטר 2 של
העמדות ביו

V

התקנים כל ע״פ - הדש דיאליזה מכוו מתוכנו  במבנה להנגיש יש .10.13
 העמדות כל את ההדש
ולאלונקה גלגלים לכסא

 נגישות קיימת .10.13
 המטופלים אל הצוות

מכשולים ללא

V

התקנים כל ע״פ - הדש דיאליזה מכוו מתוכנו  למעברים לדאוג יש .10.14
 ואלונקה גלגלים לכסא

ההדש. במקום

 נגישות קיימת .10.14
 לכיסא מתאימה

 גלגלים/אלונקה
 שוויוו )הוק לעמדה

 עם לאנשים זכויות
(1998 מוגבלות

V
קיים  לשילוט לדאוג יש .10.17

שפות 3ב- מתאים
 שילוט קיים .10.17

 - למקום מתאים
שונות בשפות



V
התקנים כל עייפ - הדש דיאליזה מכון מתוכנן  למטבה לדאוג יש .10.24

ההדש במקום הרפואי לצוות
 מטבה קיים .10.24
המטפל לצוות

המים הדר - 12 פרק

V

הםמפ' נשפר  לדאוג יש .12.14
 25 עד של לטמפרטורה

'1בת המים בהדר מעלות

 טמפ המצאות .12.14
 25°c של מקסימלית

המים בהדר

V

 נמצאת המערכת .12.15
 צמודה ,טכנית בקומה

 יש נוספות, למערכות
 את ולסמן לסמנה להקפיד

הצינורות. כיוון

המצאות .12.15
 המים מערכת רכיבי
המים בהדר בלבד

אלקסיביים דיאליזה
רשומות -5 פרק

V
עבודה. בתוכניות נמצא  למהשוב לדאוג יש .5.1

בהקדם. הרפואית הרשומה
 רשומה קיימת .-5.1

ממוהשבת

V

עבודה. בתוכניות נמצא  את לממשק לדאוג יש .5.2
 לרשומת הדיאליזה מכונת

 שירכשו ברגע המטופל,
הדשות. דיאליזה מכונות

 תיק ממשק קיים .5.2
 למכונת הולה

הדיאליזה

V

 ומדובר מאהר המקרים. במרבית הלימה קיימת
 נמצאו אכן שנה, 20 של לעיתים - ידני בתיק

 מקרה בכל הלימה. ללא מקרים של מועט מספר
 תהומי, הרב הצוות בישיבות מהודד הנושא -

ורפואי סיעודי

 לרשומה לדאוג יש .5.7
 הצוות של וקריאה מסודרת
והסיעודי. הרפואי

 הלימה קיימת .5.7
 הרפואי הדיווה בין

הסיעודי לדיווה

V

 רופא ידי על מבוצעות הקבלות זאת, עם יבוצע.
 מכיר בכיר ורופא מקרה, בכל בפנימית מומהה

 וגם הדיאליזה תהילת לפני גם - ההולים את
השוטף. במעקב

 הקבלה של ההתימה .5.10
 של לעיתים הרפואית
 יש בנפרולוגיה, מתמהה

 הרופא שם את לציין
 על שההליט הנפרולוג

הטיפול

 התימה קיימת .5.10
 על נפרולוג של

 או / רפואית קבלה
קבלה הערת



V

 החתמה לגבי מההנהלה כרגע ברורה הנחיה אין
 החתמה דורש הבריאות משרד נוהל תקופתית.

 מטופלים לגבי מבוצע. וזה הדיאליזה בתחילת
 נהוג מאושפזים( או )אורחים להדסה שייכים שלא

 מבקשים אנחנו מחתימה. הקבועה היחידה כי
 יש אם יותר. כך על נקפיד - ההחתמה של עותק
נחתים - צורך

 שם את לציין יש .5.12
 על שהחליט הנפרולוג

הטיפול

 טופס קיים .5.12
 לטיפול הסכמה
 חתום המטופל בשפת

 המטופל ע״י
 זכויות "חוק והנפרולוג

 התשנ״ו החולה"
 "התאמה 1996

 תרבותית והנגשה
 המנהל חוזר ולשונית"

07/2011 מסי הכללי

V

 צוות בישיבת הנחיות נרענן ידני. באופן קיים.
רפואי

 דיווח על להקפיד יש .5.18
 כל על הרפואית ברשומה

 בדף שניתנת הוראה
ההוראות.

 הלימה קיימת .5.18
 הרפואית ההוראה בין

הרפואי הדיווח לבין

חיסונים - 6 פרק

V

(6.2) סעיף ראה  את ולהחתים לתעד יש .6.3
 שמסרבים המטופלים
לחיסונים

 על תיעוד קיים .6.3
 שמסרבים המטופלים

החיסון לקבלת

V

 הוזכר החיסונים נושא פרסונל. מרפאת באחריות
השונות הצוות בישיבות שוב יוזכר וגם

 הצוות את לתעד יש .6.4
 שפעת לחיסון המסרב
הצוות. איש בתיק ולשמור

 על תיעוד קיים .6.4
 של חיסוני כיסוי
 עובדי )"חיסון הצוות

 הבריאות" מערכת
 מסי מנכ״ל חוזר

17/13)
התרופתי הטיפול ניהול - 7 פרק

V

 משרד כי מניחה אני קשה. לנו גם מאד. נשמח
 לקופות להנחות היכול היחיד הוא הבריאות
 רק לא קיימת הבעיה התכשירים. את להעביר
 הקופות מול בהתנהלות הדסה של ביחידות

כללית שאינן

 קבלת להסדר לדאוג יש .7.5
 גם למטופלים ברזל תחשירי

הקטנות. מהקופות

 אספקת קיימת .7.5
 ברזל תכשירי

 מכל וארטירופיטין
 בצורה החולים קופות

מרוכזת
החייאה - 8 פרק

V

בוצע  חמצן לבלון לדאוג יש .8.10
 בר החייאה עגלת על קטן

תוקף.

 בדיקה תיעוד .8.10
 חמצן בלון ותקינות

 מערך )ניהול יומית
 בבי״ח החייאה
 מינהל חוזר כלליים

(21 /2006 הרפואה
דיאליוה אולמות תשתיות -10 פרק



V

 באחריות אולם - ההערה את הבנו לגמרי לא
ומשק? מנהל

 נגישות לאפשר יש .10.33
 לצוות גם אשפה, לחדר

סיעודי,

 מחוץ נמצא .10.33
 מתקן לאולם

 פסולת לאיסוף
 מכסה עם רגילה

 העם בריאות )תקנות
 בפסולת טיפול

 רפואיים במוסדות
׳1007

אשפוז מחלקת - השו בריאות
רשומת תיעוד איכות - רפואית רשומה - 6 פרק

V

 החולים, בית כלל של השירות שיפור ממהלן־ כחלק
 עלון יכינו הראשית האחות עם יחד המחלקה, מנהל

למטופלים שיחולק

 מובנה מערך להקים יש .6.2
 לחולים מידע למסירת

 )חולים המשתחררים
 על זכויותם על אונקולוגיים(

הסל. פי

 מידע נמסר-.6.2
 המשתחררים לחולים

 פי על זכויותיהם על
 חולים )למשל הסל

אונקולוגיים(

מחלקה - הנפש בריאות
פיזיים תנאים - 2 פרק

V

למחרת. שטופלה וזמנית נקודתית תקלה היתה  את ולתקן לבדוק יש .2.6
 בחדרי האוויר מיזוג מערכת

המטפלים.

 אוויר מיזוג קיים .2.6
 וקירור לחימום
(18-24 )טמפי

סיעודית בקרה - 4 פרק

V
סיעודי שחרור מכתב לפתח בתכנון  מכתב להוסיף יש .4.8

 לסיכום סיעודי שיחרור
המחלה.

 מכתב קיים .4.8
סיעודי שחרור

וביסחוו בטיחות - 5 פרק

V

 הבקרה לאחר מיד צוות בישיבת דיון התקיים
הובהר. והנושא

 מה על דיון לקיים יש .5.11
 שיש החריגים האירועים הם

 ניהול במערכת לדווח
סיכונים.

 חריגים אירועים .5.11
 ומדווחים מנוהלים

תקין באופן

סוציאלי שירות - 9 פרק



סרסו רישום

V

 עובדים בין מתבצעת מידע העברת קיים.
המח״ר. מערכת באמצעות סוציאלים

 סוציאלי דו״ח לכתוב יש .9.8
 בין מטופל בהעברת קצר

המחלקות.

 תהליך קיים .9.8
 מידע העברת
המחלקות בין סוציאלי

הבקרה סיכום

V
 תכנית סיום עד חדשים תקנים לפתוח ניתן לא

ההבראה
 בעיסוק מרפאה לשלב יש

במחלקה. מקצועי הרב לצוות
הבקרה סיכום

V
 תכנית סיום עד חדשים תקנים לפתוח ניתן לא

ההבראה
 פיזיותרפיסטית לשלב יש

 האשפוז במחלקות
הפסיכיאטריה.

הבקרה סיכום

V

החולים בית של המחשוב מתכנית כחלק יבוצע  מקצועיים יישומים לבנות יש
 לפסיכיאטריה מתאימים
 של הממוחשבת במערכת

המטופל. תיק

הבקרה סיכום

V
החולים בית של העבודה תכנית על-פי יבוצע  את לתקן יש

 בחדר המתקנים/המשחקים
המחלקה. של היום

הבקרה סיכום

רישוי

סרסו רישום -1 פרק

V

 של הדיגיטלי בעולם יתרון snomeddo^ אין
 ההשקעה את מצדיק אינו בה והשימוש היום

הנדרשת.

 snomed קודי להוסיף .1.7
למערכת

 סופית אבחנה .1.7
,snomed^ מקודדת

SNOMED-RT או

דיווח חובת - 2 פרק

V

 של הדיגיטלי בעולם יתרון snomed לשיטת אין
 ההשקעה את מצדיק אינו בה והשימוש היום

הנדרשת.

 במערכת להוסיף יש .2.1
 המכון של הממוחשבת
 אפשרות לפתולוגיה

פי על גידולים נתוני לשליפת
snomed קודים

 במערכת .2.1
 של הממוחשבת

 לפתולוגיה המכון
 אפשרות קיימת

 מספר לשליפת
 קודי לפי מקרים
-----------------ארחוה

V

 של הדיגיטלי בעולם יתרון snomed לשיטת אין
 ההשקעה את מצדיק אינו בה והשימוש היום

 מזכירות את בהתמדה שולחים אנו הנדרשת.
ממאירויות על דיווח בנושא להשתלמויות המכון

 הפתולוג של הסימון .2.3
 הבריאות" למשרד "נשלח

 פי שעל לדוחות רק רלבנטי
 להרשם אמורים הכללים
 לבצע יש ,סרטן ברישום

 למערכת שיאפשר תיקון
קודי עם לעבוד

snomedמדויק יותר .לאפיון 
רח־ולורק -'1111

 סימון/תיעוד .2.3
 החולים בית בדוחות

 נהלי את תואם
 על הבריאות משרד
 ברישום דיווח חובת

לסרטן הלאומי



הבקרה סיכום

V

 על 0 תפוסת נרשמה בלבד, רישומית מבחינה
 על עלתה בפועל התפוסה כאשר אל מיטות
 העננין אחרים(. אשפוז בקודי )שימוש 100%
הקרובה. בשנה יתוקן

 לשלוח החולים בית על
 לרישוי לאגף בכתב הסבר

 רפואיים ומכשירים מוסדות
 התפוסה היעדר אודות

 דיווח בהן שאין במיטות
 פעילותן על ולדווח פעילות

הקלנדרית. בשנה

V

 המתנה זמן עם יתר בתפוסת מחלקה על מדובר
 להגדלת נפעל ולכן טיפול להתחלת הרצוי מעל

ברישיון. המיטות

 עודפת מיטה לבטל יש
 )פסיכיאטריה יום באשפוז
 ולהתאימה ונוער( פעילה
ברישיון. לרשום




