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 תשע״ט טבת א'
09/12/2018 

1921588 סימוכין:

לכבוד
תמר אלרם ד״ר

הצופים הר הדסה האוניברסיטאי חולים בית מנהל/ת

רב, שלום

 בתאריך הצופים הר הדסה האוניברסיטאי חולים בבית שנערכה הבקרה סיכום הנדון:
.06/06/2018ה-

רצ״ב
 מבקרה ירושלים מחוז הבריאות לשכת וצוות כללית, לרפואה האגף צוות בקרת דוח 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 ההנחיות 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
 התייחסות, בהעדר בהן. הטיפול סטטוס את הכוללת לשיפור ההנחיות וטבלת הדוח הבריאות משרד
וכלשונו. ככתבו באתר יפורסם הדוח
 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

ה כ ר ב ב

 RN MPH פרוינד רותי
בקרה מחלקת מנהלת

 טאוב ליברנט סיגל ד״ר
כללית רפואה אגף ראש
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הבקרה בתחומי ציונים טבלת

מצויין  טוב
מאוד טוב  טעון

^יפור חל^ כו^ל המבדק תחום

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

98 רפואה מינהל .2

95
 ובטיחות סיעוד .3

 ביחידת המטופל
האשפוז

89 הרדמה .4

86  הנדסיות מערכות .5
ותחתיות

100  בחדר החולה בטיחות .6
ניתוח

100  בחדר החולה בטיחות .7
התאומות

98 כללי מעבדות .8

100 מקצועיות מעבדות .9

97 זיהומים מניעת .10

100 החייאה .11

83 הסביבה בריאות .12

97 גריאטריה .13

87 רוקחות .14

100 אלימות מניעת .15

87 רפואי ומידע רדומות .16

95  מחלקה ומזון- תזונה .17
לתזונה

57 הנהלה - ומזון תזונה .18

87 ^יקום .19

96 פיזיותרפיה .20

93 סוציאלית עבודה .21

95 תקשורת קלינאות .22

97 בעיסוק ריפוי .23

92 פסיכולוגיה .24
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88
 מכשירים וחיטוי ניקוי .25

 - אנדוסקופים
 - מרפאה/מכון
אף/אוזן/גרון

88
 מכשירים וחיטוי ניקוי .26

 - אנדוסקופים
 מרפאה/מכון

-אורולוגית

89
 מכשירים וחיטוי ניקוי .27

 - אנדוסקופים
לב - מרפאה/מכון

88  מכשירים וחיטוי ניקוי .28
גסטרו - אנדוסקופים

87  מרפאת - ה^ן בריאות .29
שיניים

96  טיפולי - השן בריאות .30
כללית בהרדמה שיניים

רישוי .31

החולים בית על כלליים נתונים

הצופים הר הדסה האוניברסיטאי חולים בית החולים: בית שם
01402 החולים: בית קוד
הדסה החולים: בית בעלות

53042 ת.ד. הצופים, הר כתובת:
ירושלים מחוז:
ירושלים נפה:

החולים: בית מנהל/ת פרטי
33540 רפואי: רישיון מספר תמר אלרם ד״ר הרפואי: המנהל שם
26309 מומחה: רישיון מסי וגניקולוגיה יילוד מומחיות:
2873 מומחה: רישיון מסי רפואי מנהל מומחיות:

הרפואי: המנהל טגן פרטי
28568 רפואי: רשיון מסי דקל יעל ד״ר  המנהל סגן שם

הרפואי:
19683 מומחה: רישיון מסי עיניים מומחיות:

הסיעוד: מנהל/ת פרטי
בסיסי על קורס משנת בתפקיד הסיעוד מנהל/ת שם

אונקולוגיה 2018 רותי רדיאנו גבי
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האדמיניסטרטיבי: המנהל שם
ממן ברוריה גבי

אחרונה קלנדרית לשנה פעילות היקף
ערכים פעילות

119,678 אשפוז: ימי מספר
96.4% ממוצע: תפוסה אחוז

2.4 כירורגית בחטיבה ממוצע אשפוז אורך

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

יום(: אשפוז כולל )לא
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13,193 ניתוחים מספר

יום(: באשפוז ניתוחים כולל )סה״כ
66,246 במיון: ביקורים מספר

27% למיון: הפונים מתוך המתאשפזים אחוז
135,996 במרפאות: ביקורים מספר

4,657 לידות: מספר
16% הלידות: מכלל קיסריים ניתוחים אחוז

הסקטורים( מכל )מועסקים כ״א מצבת

משרות מספר עובדים מספר מקצוע
106 123 מומחים: רופאים

419.9 479 אחיות:
27.7 35 עזר: כוח

67 71 מומחים(: )שאינם רופאים
1031.2 1226 סה״כ:
287.3 355 ומשק: מינהל
123.3 163 פרא-רפואיים:

החולים בית של הרישום תעודת
ערכים פעילות

01-12-2018 רישום: תעודת תוקף
288 אשפוז: מיטות מספר
39 יום: אשפוז מיטות מספר
11 ניתוח: חדרי מספר
12 התעוררות: עמדות מספר
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40 דחופה: רפואה עמדות מםפר
9 לידה: חדרי מםפר

97 מרפאות: מםפר
8 מכונים: מםפר
4 מעבדות: מםפר

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

חוק: עפ״י הרשאות

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

20 מיוחדות: מקצועיות יחידות מםפר

C.T םורק .1
m.r.i מגנטית בתהודה םורק .2

מיוחדים רפואיים מכשירים
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 ממצאים - הבקרה תחומי
החולים בית מינהל1

להימור ממצאים
הטיפול. לבטיחות היחידה פעילות הפליאטיבי. השירות
העיקריים הממצאים תקציר

כללי מידע
 הדסה ל משותפות הדסה, של החולים בתי שני מקמפוס כחלק נעשות ההנהלה ועדות פעילות

בועדות. משתתפים החולים בתי משני נציגים כאשר , הצופים הר והדסה כרם עין
 מכנסת סיכונים ניהול ועדת . הלסינקי ועדת תת ישיבות 10 - ו הלסינקי ועדות ישיבות 20 התכנסו

 גם שירות הנותן הצופים בהר משמעותי פליאטיבי שירות קיים הוק. אד ולעיתים לשבוע אחת
 בבית גם שירות ונותן הדסה רשת ברמת עובד זהומים למניעת המערך .מנהל כרם עין לקמפוס
 בניגוד , זהומיות למחלות היחידה למנהל כפוף המערך מנהל הצופים. הר הדסה החולים

. החולים בית להנהלת ישירה כפיפות נדרשת בו מנכ"ל בחוזר להנחיותינו
מדעת הסכמה -1 פרק

כנדרש. ורוסית, אנגלית ערבית, עברית, שפות: בארבע הסכמה טפסי קיימים
הבריאות למשרד דיווחים - 2 פרק
 . החולים בבית אירוע וכמעט חריגים אירועים של לדווח פרואקטיבית פעילות קיימת החולים בבית

 םפעולות ונעשות תחקירים מבוצעים הבריאות. למשרד מדווחים בהודעה החייבים מיוחדים אירועים
 ללשכת דווחו מת לידות 73 , חי לידות 7341 הצופים בהר האחרונה בשנה נולדו . מתקנות

לידתם. 28 יום עד נפטרו תינוקות 27 - ו הבריאות
החולה זכויות - 3 פרק

החולים זכויות על לשמירה אקטיביות פעולות נעשות
בטיחות - 4 פרק

 הוגש הסקר . החולים בית מבני בכל מקיף סקר בוצע אש לכיבוי הרשות לבקשת בהתאם
 בהתאם תבנה שנתית רב תכנית תיעדוף. קביעת לצורך עלויות אומדן מתבצע אלה בימים לרשות.

הטיפול לבטיחות היחידה - 5 פרק
המטופל לבטיחות היחידה של מצוינת פעילות

לדם החשופים ותיקים ועובדים חדשים בריאות עובדי חיסון - 6 פרק
 בבית ותיקים עובדים 1348 קיימים . 100% הינו החדשים העובדים 217 בקרב ההתחסנות שיעור

50% מעל הינו שלהם החיסון ששיעור החולים
נהלים אחזור יכולת - 7 פרק
ההנהלה לחברי וזמינים מוכרים הבריאות משרד נהלי
חדשים לעובדים פליליים רישומים בקרת - 8 פרק
 )כולל 18 גיל מעל גבר חדש, עובד לכל מין עברות בדבר הרשעות רישום להעדר מבדק נערך

כנדרש. חוק, פי על מין עברייני העסקת למניעת אדם( כוח חברות דרך למועסקים
לניתוח תורים בקרת - 9 פרק
יום. 77 באורתופדיה ממוצע המתנה משך יום. 45 כללית בכירורגיה לניתוח ממוצע המתנה משך

סיכום
 כרם. עין קמפוס עם משותפות חלקן העבודה שגרות טובה. בצורה מנוהל החולים בית
החולים. בבית המצויין הפליאטיבי השירות את לציין יש

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

והשחרור. המעקב הרפואית הקבלה תיעוד
 העיקריים הממצאים תקציר

הקבלה תיעוד איכות - רפואית רשומה -1 פרק
תקינות הקבלה רשומות

פולשניות לפעולות מדעת הסכמה - 2 פרק
לחולה. נמסר לעיתים מדעת הסכמה מטופס עותק
יומיות מעקב רשומות תיעוד איכות - 3 פרק
אלקטרונית. חתימה ישנה . לטיפול ותגובה החולה במצב שינויים תעוד קיים
תרופתי לטיפול הוראה כתיבת איכות - 4 פרק

ממוחשבות. הרפואיות ההוראות ,כנדרש. תרופתי לטיפול הוראה כתיבת
שחרור רשומות איכות - 5 פרק

 אחות ע״י נקבע במרפאה למעקב התור מחלה. סיכומי קיימים תקינה. מודפסת, שחרור רשומות
החולה. של שחרורו בעת

רופא. ע״י חתומים דיגיטליים הינם בשחרור, לחולה שניתנים שחרור למכתב המצורפים המרשמים
הרפואית הרשומה מיחשוב רמת - 6 פרק

וכירורגיה. מלר״ד במחלקות נערכה הרפואית הרשומה בתחום הבקרה
 שליפת מאפשרת הממוחשבת ממוחשב.המערכת הינו הרפואי התיק כל לכירורגיה במחלקה

לבחירה. הניתנים קריטריונים ע״פ נתונים
יד. בכתב כתובות ממוחשבות. אינן רפואיות הוראות כירורגי נמרץ וטיפול מלר״ד במחלקת

במיון חולה רשומת - 7 פרק
 על הקפדה אין כי נמצא תיקים של אקראית בבדיקה ממחוחשבות. אינן רפואיות הוראות במלר״ד

רפואית. הוראה מתן ושעת תאריך רישום
ממיון חולה שחרור מכתב איכות - 8 פרק

תקין. ממיון, חולה שחרור מכתב
במיון מעוכבים חולים - 9 פרק

 עוברת בו הטיפול על האחריות , שי 23 מעל במיון מושהה והחולה אשפוז על הוחלט בהם במקרים
כנדרש. האשפוז. למחלקת

מיון בחדר וכוננים תורנים -10 פרק
להתמחות(. האחרונות בשנתיים או )מומחים המיון ממקצועות אחד בכל מיון חדר תורני ישנם

כנדרש. בולט, במקום המיון בחדר מופיעה מלר״ד וכונני תורני רשימת
תורנות אחרי רופאים -11 פרק
כנדרש. , המחרת ביום 8:00-10:00 בין תורנים משמרת סיום

סיכום
כללית. לכירורגיה ובמחלקה במלר״ד נערכה הרפואית הרשומה בתחום הבקרה

 ובטיפול במלר״ד הרפואיות ההוראות מלבד היטב, ומנוהלת ממוחשבת הינה הרפואית הרשומה
. ידנית הרשומה שם כירורגי נמרץ

הרפואי. הגיליון פרקי כל של למחשוב לפעול יש
 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

.ivf אחות זמינות המטופל, חווית זיהומים, מניעת במטופל, הטיפול ובטיחות איכות לקידום תוכניות
העיקריים הממצאים תקציר

כללי מידע
 עובדת וקנין, עופרה גבי ראשית אחות סגנית .2018 ממרץ בתפקיד רדיאנו, רות גבי ראשית אחות

 13.5) 3.2% מוסמכות, אחיות ע"י מאויישים (410) 86% סיעוד, תקני 476 מתוך שנה. 26 בביה"ח
 אחיות 20 עזר. כוחות ע"י מאויישים (22.5) 10.7% ו- מעשיות אחיות ע"י אחיות( 20 = תקנים

 מועסקות מעשיות אחיות 2 אורטופדיה. ילדים, המחלקות: עובדות בביה"ח המועסקות מעשיות
 בבי״ח מסתובבות. כאחיות ועובדות מעשיות לאחיות ניתוח חדר קורס בעלות הן ניתוח. בחדר

בגריאטריה. מומחית בתפקיד אחת אחות פועלת
כללי -1 פרק
 קיימות הדסה. באתר נגישים הבריאות משרד נהלי רמות. ע״פ החייאה רענון עברו מהאחיות 96%

מדידים. קריטריונים ע״פ והערכה ביצוע מעקב גנט, לוח עם מפורטות עבודה תוכניות
 שקט לילה (3) המטופל; חוויית שיפור (2) זיהומים; מניעת (1) איכות: קידום לנושאי דוגמאות

.ivf אחות זמינות (4) בפנימיות;
מקצועי פיתוח - 2 פרק

 כו״ע, הכשרות על מעקב רשימות הוצגו אקסל. בטבלאות וחוץ פנים השתלמויות רשימות הוצגו
חת״ש. השתלמויות לוח קיים מחלקה בכל סטודנטים.

חריגים אירועים - 3 פרק
 על מעקב קיים חריגים. אירועים 1267 דווחו 2017 ב- אירוע. וכמעט חריג אירוע על ממוחשב דיווח
 חריג אירוע על בדיווח ושקיפות פתיחות של מדיניות קיימת לדיווחו. עד האירוע מקרות זמן משך

אירוע. וכמעט
אשפוז מחלקת ניהול - 4 פרק

 נערכה הבקרה והצוות. המחלקה של איכות ממדדי אחד מהווה ודיווח צוות בישיבות נוכחות
 אחריות נושא נבדק נמרץ בטיפול .ivf יום ובאשפוז קרדיאלי + כללי נמרץ טיפול פנימית, במחלקה
תקין. נמצא מתאימה, הכשרה בעלת אחות ע״י משמרת

האשפוז ביחידת המטופל -בטיחות 5 פרק
 פרוזדור. מיטות ללא הבקרה, ביום מאושפזים 24 במחלקה אי. פנימית במחלקה נערכה הבקרה

 מסייעות 2 עובדות בוקר במשמרת בנוסף מחלקה. אחראית אחות כולל לא אחיות, 4 במשמרת
 טיפול מרכזות 3-4 מופקדות בערב מטופלים. 8 עבור טיפול כמרכזות מתפקדות אחיות טיפול.
 2 עובדות במחלקה כ״ע. או וסטודנט טיפול מרכזות 3 בלילות עזר. כוחות 2 ו- מוסמכות( )אחיות

 שנמשמשת מוסמכת אחות של פיקוח תחת ועובדות טיפול כמרכזות משמשות שלא מעשיות,
בלבד. מוסמכת אחות ע״י מבוצעת משמרת אחראיות טיפול. כמרכזת

קבלה רשומות - 6 פרק
 הנדרשים מהתיק חלקים בנוסף, ממוחשבים. המטופל תיקי תקינים. הסיעודית הקבלה רישומי

 מורכבת מטופלת כולל מטופלים, תיקי מספר נבדקו בקלסר. ונמצאים מודפסים המטופל לחתימת
 מכאב שסובלת למטופלת הניתן תרופתי טיפול רישום העדר נמצא יום. 80 במשך שאושפזה

מיממה. יותר במשך מתועד חוזר אומדן והיעדר ,8 בעוצמה
המעקב רשומות - 7 פרק

התקן. ע״פ המעקב רישום
טיפולי רצף - 8 פרק
 מחלקה ן למוסד המועבר או שעות 72 מ- יותר המאושפז למטופל סיעודי שחרור מכתב קיים

שחרור. לפני למטופל שניתנו והטיפולים האומדנים תוצאות את כולל אינו אך תקין המכתב אחרת.
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מסוכנים סמים - 9 פרק
משמרת. אחראית אצל נמצא המפתח סגור, הארוך תקני, נרקוטיקה בספר תיעוד
התרופתי הטיפול ניהול -10 פרק

 מתך, תדירות המינוך, התכשיר, שם בה שמפורטים בתנאי לפועל מוצאת תרופתי לטיפול הוראה
 .MO למתך תיעוד נמצא לא 10 בעוצמה מכאב שסבלה המטופלת בתיק תרופות ברישום מתך. דרך

 MO במתך מדובר - בטוקסיקה רישום לבדוק היה ניתך לא סיעודי. מעקב ברישום רק נמצא התיעוד
כשבועיים. לפני

סיכום
 סיכונים ניהול איכות, שיפור העבודה, תוכניות בתחום הסיעוד הנהלת של לציוך ראוייה פעילות
 בטיחות המשרד. של כולל ונהלים, לחוזרים נוחה גישה ממוחשב. מטופל תיק צוות. ופיתוח

 תרופתי טיפול ורישום חוזר כאב אומדך רישום בעיית אותרה התקך. ע״פ - אשפוז ביחידת המטופל
 המחלקה לרבות המחלקות, בכל הזה נושא לקדם יש האופיאואידים. ע״י כולל מתך, שעת ע"פ

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

המקובלים. הסטנדרטים לפי כנדרש ופועל יעיל ניתוח חדר ניהול
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העיקריים הממצאים תקציר
כללי מידע
התאוששות. עמדות שחסרות העובדה מלבד תקין
ניתוח חדרי -1 פרק

הכאב. מרפאת של גבוהה זמינות העדר מלבד , תקין בכאב טיפול
כ״א - 2 פרק

תקינה החולים בבית המועסקים המרדימים מצבת
הפיזיים התנאים התאמת - 3 פרק

מיושנים. ובחלקם מוגבלים הפיזיים התנאים
הניתוח חדרי במתחם חיוני ציוד - 4 פרק
פריטים. מספר וחסרים מיושן הניתוח חדרי במתחם חיוני ציוד
הרדמה ועמדות מכונות מאפיני - 5 פרק

הדרישות. לפי הרדמה ועמדות מכונות
החולה בתיק ניתוחי פוסט / טרום תיעוד המצאות - 6 פרק

 שחסרה להרדמה הסכמה טופס נמצא תקינים. החולה בתיק ניתוחי פוסט / טרום תיעוד המצאות
 האופא וחותמת חתימת בו שחסרה לניתוח הסכמה טופס נמצא המרדים. וחותמת חתימת בו

המסביר.
הרדמה לפני הנתונים איסוף שלמות - 7 פרק

 לתקן שיש חוסרים מספר קיימים אך סביר באופן ברובו מבוצע הרדמה לפני הנתונים איסוף
ASA ואמדני גופנית בדיקה ממצאי במידי:

ההרדמה במהלך הנתונים איסוף שלמות - 8 פרק
במלואו. מבוצע ההרדמה במהלך הנתונים איסוף

הניתוח בדוחות תיעוד שלמות - 9 פרק
טפסים. במספר חסרות שהיו חולה למדבקות פרט כנדרש כתובים מלאים, הניתוח דוחות
ניתוחי טרום נתונים אימות - 10 פרק

ואחות. מנתח מרדים, חתימות שלוש נמצאו לא מהטפסים באחד מלא ניתוחי טרום נתונים אימות
הבריאות משרד חוזרי המצאות - 11 פרק
תקין
ממוחשב ניתוחים בספר המידע שלמות - 12 פרק

. למחשב מומלץ ידני אך מלא. ממוחשב ניתוחים בספר המידע
מרדימים -מצבת התאוששות חדר - 13 פרק

. תקינה התאוששות בחדר מרדימים מצבת
-תשתיות התאוששות חדר - 14 פרק

 התאוששות, בחדר העמדות מסי את להגדיל יש הפיזיים התנאים לשיפור העתידיות בתכניות
התאוששות. במתחם לצוות מנוחה חדר ולאפשר בידוד עמדת להקים

-ציוד התאוששות חדר - 15 פרק
. לנדרש בהתאם מצויד התאוששות חדר
-רשומות התאוששות חדר - 16 פרק

תקינות. התאוששות חדר רשומות
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סיכום
להשלים. יש אותם פריטים מספר וחסרים מיושנים הניתוח חדרי ציוד

מוגבלים. הפיזיים התנאים ובדוחות. להסכמה הטפסים במילוי שיפור דרוש
 מופיעים לו״ז ע"פ התייחסות הדוריים , תקינים כבלתי שסומנו להתייחסות היגדים
_____________________________________________המסמך. בסוף בטבלה
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ותשתיות הנדסיות מערכות
להימור ממצאים

לציון. ראוי מקצועי, צוות
העיקריים הממצאים תקציר

כללי מידע
יום. אשפוז ליד 1- בקומת 4 ועוד 2 בקומה ניתוח חדרי 6 נצפו
כללי ניתוח חדרי - רשומות דוח - 1 פרק

 בחדרי האוויר ומיזוג הרפאויים, הגזים , החשמל מערכות תקינות על החולים בית הצהרת נתקבלה
. בכתב אישורים הוצגו טרם התאוששות. ניתוח
)אס״מ( מרכזית סטרילית אספקה - רשומות דוח - 2 פרק

 המעקרים ותקינות ניתוח במכשירי טיפול נהלי המצאות על החולים בית הצהרת נתקבלה
מרכזית. סטרילית באספקה

רפואיים גזים - רשומות דוח - 3 פרק
 במערכות לטיפול נהלים והמצאות הגזים מערכות תקינות על החולים בית הצהרת נתקבלה

 נייטרוס. אספקת מערכת ג. ואקום. אספקת מערכת ב. רפואי. אויר אספקת מערכת א. : הראשיות
 לגיבוי, בלבד חמצן גלילי שני נצפו יום אשפוז ניתוח בחדרי בסיור חמצן. אספקת מערכת ד.

שעות. 3 למשך הצריכה בשיא לדרישות עונים לא אשר
חשמל מערכות - רשומות דוח - 4 פרק

 החשמל לחוק תאימות למידת ,3 סוג בודק מהנדס אישור שקיימים החולים בית הצהרת התקבלה
 חדרי א. : E-01 ולדרישת 1994התשנ"ה- רפואיים(, באתרים חשמל )מתקני החשמל תקנות -

 בית הצהרת התקבלה . נמרץ טיפול מחי ג. התאוששות חדרי ב. אמבולטוריים ניתוח ניתוח/חדרי
 ע״י ,UPS - ה במכשירי הנדרשים הטיפולים ומבוצעים הגנרטורים תקינות אישורי שקיימים החולים

מאושרת. חברה
אויר מיזוג - רשומות דוח - 5 פרק

 למעבר אפשרות ואין משלו נפרדת יט״א מוגדרת ניתוח חדר לכל כי החולים בית הצהרת נתקבלה
 יט״א ניתוח חדר לכול שאין נמצא יום אשפוז ניתוח בחדרי באשפוז בתצפית היט"אות. בין אויר

בתקרות. הפרדה פעולות נעשו אך , החדרים בין אויר למעבר אפשרות המונעת משלו נפרדת
וחום קור מערכות - רשומות דוח - 6 פרק

. החמים המים דודי תקינות על אישורים שקיימים הוצהר
בטיחות - רשומות דוח - 7 פרק

 של במקרה ניתוח חדר צוות התנהגות נהלי הוצגו לא . קיימים הנדרשים הבטיחות שאישורי נמסר
ניתוח. בחדר הגזים במערכת תקלה מחדש.נוהל וחיבורו ניתוח בחדר חשמל ניתוק נוהל שריפה.

ניתוח חדרי סביבת - תצפית דוח - 8 פרק
 מלתחות חסרות יום אשפוז באתר הבריאות. משרד בדרישות עומד אינו אשפוז אתר מבנה

 התאוששות בין תקנית הפרדה קיימת .לא בהתאוששות מתלבש ניתוח חדר צוות לצוות. ושירותים
 חדר לאיזור מורשים בלתי כניסת למניעת מבוקרת אוטומטית דלת כולל ניתוח, לחדרי לכניסה
 שאמור המשותף בפרוזדור המשותף. במסדרון במתאים לבוש ללא תחזוקה עובדי נצפו הניתוח.

 הגסטרו, מיחידת המסדרון את שמפריד וילון נצפה בלבד, נתוח לחדרי המוביל נקי מתחם להיות
מובלים הגסטרו מבדיקות שהמתאוששים נצפה . סטרילית הפרדה לדרישות עונה שאינו מצב
 לפתיחה ניתנות שאינן הניתוח חדרי דלתות נצפו להתאוששות. ניתוח חדר של הנקי המסדרון דרך

 איזה ברור לא מסומן, ואינו משולט אינו גזים פיקוד לוח ידיות(. קיימות ) יד מגע ללא אוטומטית
משרת. הוא חדר
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ניתוח חדרי - תצפית דוח - 9 פרק
 נמצא לא □מפי, וניטור בקרה שליטה, מערכת נמצאה לא , יום ניתוח בחדרי האוויר מיזוג במערכות

 תקע בתי נצפו להנחיות, בניגוד הניתוח, בחדרי ניידים שקע רבי כבלי נצפו - חשמל . לחץ על מד
התקן. בדרישות עומדים שאינם ותקעים

התאוששות אולם - תצפית דוח - 10 פרק
 אלה במערכות תקינות. 2 בקומה בהתאוששות אוויר מיזוג חשמל, רפואיים, גזים מערכות
 חירום חיבור לוח נצפה . תקינים שאינם תקע בתי בהתאוששות נצפו . ליקויים נצפו יום באשפוז

 אינה לשקע הגליל את המחברת שהצנרת נמצא - חמצן גליל באמצעות החמצן אספקת של
 אספקת של חירום חיבור לוח על בתצפית . 01G לנוהל ללהנחיות בנגוד השקיה( )צינור תקנית
 ושמנונית מזוהמת לשקע הגליל את המחברת שהצנרת נמצא - חמצן גלילי באמצעות החמצן

. מלכלוך
סטריליזציה - תצפית דוח - 11 פרק

 סטרילית אספקה ואתר ניתוח חדר מתחם בתוך הממוקם סטריליזציה בחדר ועיקור ניקוי תהליכי
תקינים. מרכזית,

רפואיים גזים מערכת - תצפית דוח - 12 פרק
 חמצן גליל נמצא .G01 לנוהל בהתאם לשלט יש - משולט אינו חמצן פיקוד לוח יום ניתוח בחדר

 אינם אשר לגיבוי בלבד חמצן גלילי שני קיימים יום ניתוח בחדר . 2018 ממרץ תוקף פג מדבקת עם
 חדר איזה ברור לא מסומן, ואינו משולט אינו - גזים פיקוד לוח שעות. 3 של צריכה לשיא עונים

 גזים פיקוד בלוח אין .01G לנוהל בהתאם פיקוד לוח לשלט יש - 01G בנוהל כנדרש משרת הוא
 ניתוק ברז קיום לוודא יש - 1.12.12 סעי 01G בנוהל כנדרש בנפרד, חדר לכל הגזים ניתוק ברזי
בנפרד. מהחדרים אחד לכל

חשמל - תצפית דוח - 13 פרק
 אחת גבוה ובמתח בשנאים טיפול לוודא יש . תקינה החולים בית כלל של החשמל מערכת

 למנהלת ונשלח נפרד בדוח מפורט שחלקם ליקויים נמצאו יום באשפוז במתחם לפחות. לשנה
 מרביתם אך ושודרגו, שופצו החשמל שלוחות נצפה . 2018 בספטמבר 3 ה- בתאריך החולים בית

 C- 16-2 חשמל לוח הלוחות. מחלקי חלק לכל גישה המאפשר זמין מפתח וללא נעולים נמצאו
 אטימות בדרגת אטום אינו הלוח פאנל כנדרש. - מידית פתיחה אפשרות עם נמצא יחסית( )חדש

XX2 ip,בלוח, המופעים מוליכי של הצבירה מקרי.פסי למגע ונגישים חשופים חיים וחלקים נדרשת 
 מחוברים שאינם חשמל כבלי נמצאו מקרית. לנגיעה וחשופים )פרספקס( מגן בפס מוגנים אינם

מקרי. למגע וחשופים בקצותיהם
 בתוכניות, עודכנו לא בלוח שבוצעו ושינויים מעודכנות, AS made תוכניות נמצאו לא החשמל בלוח

מתאים. רישיון בעל חשמלאי ע״י הוחתמו לא בתוכניות שסומנו ועדכונים
 גופי החלפת עם בוטלה החירום ותאורת )יתכן כנדרש חירום תאורת קיימת לא החשמל לוח מעל

(.LED לתאורת התאורה

אוויר מיזוג מערכות - תצפית דוח - 14 פרק
 לכול נפרדת יחידה העדר החדרים. ביח שהופרדה אחת מרכזית יט״א קיימת יום ניתוח בחדרי

החדרים. בין זיהום להעברת סיכון גורם מהווה חדר
וחום קור מערכות - תצפית דוח - 15 פרק

 עורך של כללית התרשמות בסולר. מוזנים הקיטור דודי גנרטור. מגובה האוויר מיזוג מדחס
טובה. הציוד, העמדת וצורת מניקיון , האזהרה משילוטי הדוודים התקנת מאיזור המבדק,

סיכום
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 הכירורגית. המחלקה בקומת שממוקמות והתאוששות הניתוח חדרי מערכות נבדקו זו בבקרה
 השקעה ניכרת . בנפרד נבדקו 1- בקומת יום באשפוז והתאוששות הניתוח חדדי מערכות

 התשתיות הזמן. ציר פני על וריוויזיה תכנון ודורשות מאוד ישנות שברובן המערכות, בתחזוקת
 הנוכחי במצבם וחשמל( רפואיים גזים אוויר, )מיזוג יום אשפוז ניתוח בחדרי ההנדסיות והמערכות

למטופל. בטיחותי רפואי לתפעול הבריאות משרד לדרישות עונות אינן
 דו"חות תיעוד לוודא .2012 התשע"ב רפואיים באתרים החשמל בתקנות עמידה לוודא יש

הבריאות. משרד של G01 רפואיים גזים בנוהל עמידה לוודא חיצוניים. ספקים ע"י המבוצעים
 מופיעים לו״ז ע"פ התייחסות הדורשים , תקינים כבלתי שסומנו להתייחסות היגדים
_____________________________________________המסמך. בסוף בטבלה
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ניתוח בחדר החולה בטיחות
לשימור ממצאים

הניתוח. בחדרי עבודה תהליכי
העיקריים הממצאים תקציר

כללי מידע
 5 ועוד המרכזי באתר ניתוח חדרי 6 פועלים םה"כ המנתחים. האתרים לכל משותף האחיות צוות

 חדר גם פועל יום אישפוז ניתוח באתר ניתוח. חדרי 11 םה"כ יום. אשפוז - קרקעי התת באתר
ל^. שמשמש נוםף קטן וחדר גםטרו לבדיקות

סיעודי כ״א - 1 פרק
כנדרש. ניתוח, חדר בםיעוד מוכרת השתלמות בוגרות הינן ניתוח, בחדרי המשמרת אחראיות כל

פולשנית לניתוח/פעולה ניתוח וחדר המטופל מוכנות וידוא - 2 פרק
תקין. פולשנית, לניתוח/פעולה ניתוח וחדר המטופל מוכנות וידוא בהליך אי שלב
 לניתוח ההםכמה טפםי ממוחשבים. והרפואי הםיעודי המעקב ברובו, ממוחשב הרפואי התיק

עזר. בדיקות וכן כנדרש. קבלה תעודי נמצאו ממוחשב. לא נפרד בתיק נמצאים
ניתוח חדר בתוך נתונים אימות הליך - 3 פרק

 מבוצעים ניתוח, חדר בתוך נתונים אימות בהליך הרדמה( וטרום חתך )טרום ו-ג' ב' שלבים
כנדרש.

המטופל בהשכבת בטיחות - 4 פרק
 לבטיחות ניתוח בחדר הנדרשים והאביזרים העזר אמצעי כל נמצאו ניתוח עמדות שתי על בתצפית
המטופל.

בדיאתרמיה שימוש - 5 פרק
כנדרש. בטיחותי, בדיאתרמיה השימוש

הניתוח חדרי במתחם סטרילי בציוד טיפול -6 פרק
 מכשירים למעט םטרילית באםפקה ועיקור לניקוי שימוש לאחר מועברים הניתוח מכשירי כל

 ניתוח חדר במתחם הםטרילי בציוד הטיפול מידי. לשימוש נדרשים והם חלופה להם ואין שנפלו
כנדרש.

מעוקר ציוד שמירת -7 פרק
הנוהל. להוראות בהתאם הםטרילי הציוד ושמירת הטיפול

ניתוח חדר מבנה תנאי - 8 פרק
 עולים אינם יום אשפוז באתר המבנה תנאי תקינים. . המרכזי באתר הניתוח בחדרי מבנה תנאי
ivf עם משותף במתחם הממוקמים יום באשפוז ניתוח חדרי חמשת הבטיחות. כללי עם אחד בקנה

 תומכות מערכות התקנת כולל מבנה שינויי הטפחות, עד המםד מן שיפוץ דורשים וגםטרו
רפואיים. וגזים חיובי( אוויר לחץ על )שמירה אוויר מיזוג חשמל מתאימות

הניתוח במהלך הסיעודית הרשומה תיעוד - 9 פרק
 האיבר או החלל םגירת לפני הניתוח, במהלך הניתוח, תחילת לפני : 4X מבוצעת כירורגית םפירה
כנדרש. הניתוח, בםיום

-תרופות10 פרק
כנדרש , והנרקוטיקה התרופתי הטיפול ניהול
חריגים -אירועים 11 פרק

כנדרש מבוצע חריגים באירועים הטיפול
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הבריאות משרד וחוזרי -נהלים 12 פרק
פנימיים. ונהלים הבריאות משרד נהלי לפי עובד המקום

-החייאה 13 פרק
 האדרנלין דפיברילטור. כוללת ניתוח, מחדר דקה מרחק בהתאוששות, נמצאת ההחייאה עגלת
האחרונות. בשנתיים ACLS קורם עבר הצוות כל ההחייאה. בעגלת ולא באינדקשן-רום נמצא
מקצועי -פיתוח 14 פרק

 עיון לימי יוצא הצוות לאקרדיטציה, הניתוח חדר בהכנת מתמקדת השנתית העבודה תוכנית
במחשב. נדרשות לומדות ועובר והשתלמויות

-בטיחות 15 פרק
 פריצת בעת ופעולה אש לכיבוי הציוד במיקום בקיאות גילה הצוות בבטיחות. הדרכה עובר הצוות

אש.
החולה -זכויות 16 פרק

וערבית. בעברית כרזה על נמצא החולה זכויות חוק , נשמרות המטופל זכויות
רקמות ושימור -פתולוגיה 17 פרק

כנדרש. מבוצע לפתולוגיה בדגימות הטיפול
סיכום
 מרוכז שהיה הציוד בםדור השקעה ניכרת . ועמום צפוף הכירורגיה( )בקומת המרכזי האתר

 במםדרון ניתוח. מחדר הנדרשים והםטנדרטים הנהלים לפי פועל המקום . וםימונו ארגונו בכניםה,
 לאלתור לעיתים ומשמש מלוכלך מאובק והוא ושמוש, פעולה מכלל שיצא ציוד נמצא המלוכלך

. אחר םגור במקום אותו לארגן או לפנותו יש ציוד,
 שיפוץ שדורש יום באשפוז הניתוח חדרי אתר את כולל אינו זו' בבקרה שהושג הגבוה שהציון לציין
התשתיות. כל והחלפת יםודי

 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

הסיעודי המעקב רשומת
העיקריים הממצאים תקציר

כללי מידע
 עמדות 6 נמצאו המרכזי. באתר ניתוח חדרי 6 ל המרכזי באתר התאוששות עמדות 6 נמצאו

 וחצי לעמדה היא הדרישה כאשר זאת יום. באשפוז ניתוח חדרי 5 ל יום אשפוז באתר התאוששות
ניתוח. עמדת כל על התאוששות

אדם כוח המצאות - 1 פרק
נמרץ בטיפול מוכרת השתלמות בוגר הסיעודי הצוות כל

המטופל סביבת - 2 פרק
 התאוששות חדר מבנה כנדרש. מאובזרות העמדות להתאוששות. המתאים כולל ציוד נמצא

 החדר . קודמות בבקרות לשיפור הנחיות בגינו הועברו שכבר ממצא בטיחותי, אינו יום באשפוז
 מחדר במעבר הניתוח. חדרי אל בדרכם הרפואיים ולצוותים , גסטרו לנבדקי מעבר משמש

 דלת הותקנה הניתוח לחדרי ( הכניסות את שמחבר הנקי המסדרון אל יום )אשפוז התאוששות
אדום. בפס סומן לא הפתח אך מופקדת, חשמלית

המטופל רשומת - 3 פרק
תקין. מהתאוששות ובשחרור בהתאוששות הרשומה ניהול
תרופות ניהול - 4 פרק

תקין. התרופתי, הטיפול הניהול
החייאה עגלת - 5 פרק

 מבית סגור תרופות מגש נמצא הסמוך. הניתוח חדר את גם ומשמשת תקינה ההחייאה עגלת
כנדרש. מרקחת.

חריגים אירועים -6 פרק
להנהלה. ודיווח חריגים אירועים על דיווח נמצא

 יש אחר. שם עם מדבקה המטופלים אחד של הניילון שקית על נמצא משוחררים, תיקי בבדיקת
בתיק!!!. המטופל מדבקות על להקפיד

הבריאות משרד וחוזרי נהלים -7 פרק
 קריאת אחר מעקב עם פנימיים ונהלים הרלבנטיים הבריאות משרד נהלי עם ממוחשב קובץ נמצא
הנהלים. את הצוות
מקצועי פיתוח - 8 פרק

שונות. והדרכות צוות ישיבות להשתלמויות, צוות יציאת על דיווח שנתיות, עבודה תוכניות נמצאו
סיכום

ניתוח. חדרי 6ל התאוששות עמדות 6 ניתוח חדר של המרכזי באתר ישנן
 עמדות 7 נצפו יום אשפוז בהתאוששות ניתוח. לחדר קבלה עמדות 6 נמצאו כירורגי, יום באשפוז

 דרך עוברים הגסטרו מטופלי . כמעבר משמש צפוף המקום ל^. גם שמשמשות כורסאות 4 ועוד
 ,ivf וב אלקטיביים בניתוחים בגסטרו, פרוצדורות לאחר המתאוששים סמיכות פנימי. יום אשפוז
. התאוששות נהלי דרישות פי על אינה

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

וגיהות. בטיחות . האיכות הבטחת מערכת תחזוקת
העיקריים הממצאים תקציר

וניהול ארגון -1 פרק
 מנהלת המעבדות מערך מנהלת . כרם עין והדסה הצופים הר להדסה משותף המעבדות מערך

כרם. בעין הן המרכזיות המעבדות החולים, בתי בשני המעבדות את
עובדים - 2 פרק

 ראשי עם לתחומים חלוקה וקיימת רפואית מעבדה כעובדי הכרה בעלי המעבדות עובדי כל
כנדרש. תחומים,

מעבדות - 3 פרק
 בקטריולוגיה( אנדוקרינולוגיה, אימונולוגיה, ביוכימיה, )המטולוגיה, החיוניות המעבדות 5 פועלות

החולים. בתי שני של מרכזי ניהול תחת מצויות המעבדות כל - ivf מעבדת כולל
בדיקות - 4 פרק

 עין בקמפוס המרכזיות למעבדות שליחים ע״י מועברות חלקן מתבצעות, הנדרשות הבדיקות כל
כנדרש. משולשת. ובאריזה החולים בית של ייעודי ברכב כרם
ומחשוב תיעוד - 5 פרק

ומגובה. ממוחשב והבדיקות הדגימות ורישום התיעוד מערך
וגהות בטיחות - 6 פרק

 נדרשות אוויר תחלופות היעדרר למעט והגיהות הבטיחות תקנות בדרישת עומדות המעבדות
מעבדות. במספר

רפואית פסולת - 7 פרק
הבריאות משרד והנחיות התקנות דרישות עפ״י מתבצע הרפואית בפסולת הטיפול

דגימות שינוע - 8 פרק
 למעבדות החולים בית ובין כנדרש, וסימון קשיח במיכל החולים בית בתוך משונעות הדגימות
כנדרש. מקוררות. ובצידניות משולשת באריזה תמיד ייעודי ברכב חיצוניות

דם דגימות איסוף - 9 פרק
בתקנות. כנדרש הדגימות וסימון בלבד ומוסמכים מורשים עובדים ע״י מתבצע ורידי דם הוצאת

וניקיון סדר תחזוקה מתקנים מבנים, -10 פרק
צפיפות. קיימת לא לתחומים. המחולקת רב-תחומית במעבדה מדובר

ותחזוקתו כיולו דיאגנוסטי, מכשור -11 פרק
כנדרש. ומכויל מתוחזק המיכשור כל ומספק. מתאים דיאגנוסטי מכשיר למעבדות

וקרישה גזים בדיקות מכשירי -12 פרק
 הקרישה. ומכשור בדם הגלוקוז רמת השתן, הגזים, מכשירי על המעבדה עובדי של בקרה קיימת

כנדרש
יומית פנימית איכות בקרת -13 פרק

 תוצאות של במקרה לדיווח והדרכות הנחיות ישנן וכן הבדיקות לכל פנימית איכות בקרת קיימת
חיים. המסכנים וערכים חריגות בדיקה

חיצונית איכות בקרת -14 פרק
כנדרש. המעבדות בכל מתבצעת תקופתית חיצונית איכות בקרת
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הבריאות משרד ונהלי תקנות -15 פרק
במעבדות. הבטיחות תקנות כולל הנדרשים הנהלים כל מצויים

איכות הבטחת -16 פרק
 ISO לדרישות ובהתאמה האיכות הבטחת מערך לדרישות בהתאמה פועלות המעבדות כל

 הדרכות ומערכי הנהלים כל את הכולל איכות מדריך מצוי סיכונים. ניהול זה בכלל 9001:2015
המעבדות. לעובדי והשתלמויות

סיכום
 הבדיקות כל מאוד! טובה וגיהות ובטיחות איכות הבטחת של בהיבטים המקצועית ההתרשמות

 בהתאמה פועלות המעבדות כרם. עין לקמפוס מועברות וחלקן במעבדות מבוצעות הנדרשות
האיכות והבטחת הבטיחות לדרישות
 מופיעים לו״ז ע"פ התייחסות הדורשים , תקינים כבלתי שסומנו להתייחסות היגדים
_____________________________________________המסמך. בסוף בטבלה
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מקצועיות מעבדות
להימור ממצאים

 הבטחת מערך תחזוקת והעובדים. המעבדות מנהלי של והארגוני התרבותי והאקלים האווירה
והגיהות. הבטיחות האיכות,
העיקריים הממצאים תקציר

איסוף מוקד/תחנת -1 פרק
 והטיפול והרישום התיעוד וכל לכך מורשים ע״י דם לקיחות מתבצעות אבל איסוף תחנת אין

הבריאות משרד ודרישות התקנות עפ״י מתבצע
המטולוגיה - מקצועיות מעבדות - 2 פרק

מתוקפות בדיקה ובשיטות האיכות הבטחת דרישות עפ״י פועלת להמטולוגיה המעבדה
מיקרוביולוגיה - מקצועיות מעבדות - 2 פרק

 בדיקה בשיטות הצופים בהר בקמפוס הבדיקות רוב את מבצעת למיקרוביולוגיה המעבדה
רפואיות. למעבדות הבטיחות לדרישות בהתאמה פועלת המעבדה מתוקפות.

אימונולוגיה - מקצועיות מעבדות - 2 פרק
 מועברות מהבדיקות וחלק הצופים בהר בקמפוס מהבדיקות חלק מבצעת לאימונולוגיה המעבדה
כרם בעין לקמפוס

הדם בנק - 3 פרק
 ומתבצעות מתקבלות לא הצופים הר הדסה החולים בבית התקנות. עפ״י כנדרש פועל הדם בנק

דם. מנות התרמת
סיכום

 המעבדות מאוד! טובה הדיאגנוסטי והמכשור הבדיקות ותחומי מהמעבדות המקצועית ההתרשמות
 אתרים בשני הפועל החולים בבית מדובר מבצעות. הן אותן הבדיקות לביצוע ומותאמות מתוחזקות
כרם. עין בקמפוס רק מבוצע מהבדיקות חלק אבל מרוחקים
 מופיעים לו״ז ע"פ התייחסות הדורשים , תקינים כבלתי שסומנו להתייחסות היגדים
_____________________________________________המסמך. בסוף בטבלה
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זיהומים מניעת
להימור ממצאים

 בקרב המודעות והגברת הנושא לקידום רבות פועל זיהומים מניעת נושא על האמון היחידה צוות
 בשיתוף עובד הצוות ובקרה. מעקב נהלים, הטמעת צוותים, בהדרכות מתבטא הדבר הצוותים.

 התפרצויות של ובתקופות לישיבות עתי באופן נפגשים כרם. עין בהדסה האם יחידת עם פעולה
התקן. מעל מתקיים מיטות 200 לכל זיהומים מניעת אחות יחס בשטח. תמיכה ישנה
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העיקריים הממצאים תקציר
כללי מידע

 הרפז הגברת מלאה. במשרה בתחום העוסקות אחיות שתי כולל החולים בבית זיהומים מניעת צוות
 נוספת אחות ,2017 משנת זיהומים במניעת בסיסי על קורס בוגרת 2014 משנת בתפקיד קמי

 בהדסה זיהומים מניעת ממערך כחלק נחשב הצוות חודשים. כשלושה לפני עבודתה את התחילה
מלא. ותאום פעולה בשיתוף מתנהלת העבודה כרם, עין

זיהומים למניעת היחידה מבנה - 1 פרק
 כפוף אשר עצמאי מערך איננה היחידה אולם, זיהומים. למניעת יחידה פועלת החולים בבית

 למניעת היחידה עם בתיאום פועלת החולים בבית הזיהומים יחידת ישירות. החולים בית למנהל
 ובמקרים משותפות ישיבות מתקיימות בשבוע פעם כרם. עין הדסה החולים בית בבית הזיהומים

כרם. עין בהדסה האם יחידת של ליווי יש התפרצויות של
הרפואה מינהל חוזר הנחיות יישום - 2 פרק
 שגרתיים. זהירות אמצעי בנושא 10/2010 הרפואה חטיבת חוזר הנחיות פי על פועל החולים בית
 את שמקדם הליך שיגרתיים, זהירותיים אמצעי בנושא לומדה אין החולים בבית להיום, נכון

 אחר מסודר מעקב יתבצע בו והמנגנון הדרך את למצוא יש בתחום. החוזר הנחיות הטמעת
בחוזר. שמוזכר כפי בנושא קבועות הדרכות

ידיים הגיינת הנחיות ישום - 3 פרק
 בנושא הרפואה חטיבת בחוזר שנדרש כפי הרגעים חמשת מודל את לאחרונה הטמיע החולים בית

 החולים לבית הומלץ החולים, בית ברחבי לצוותים בנושא הסברה שילוט ישנו .24/09 ידיים היגיינת
 חזר החולים בית והמטופלים. המבקרים לציבור המידע את ולהנגיש נוספות בשפות שלטים לתלות

 באוגוסט התהליך את שהפסיק לאחר חודשים כשלושה לפני ידיים להיגיינת היענות שיעורי לנטר
. קבוע באופן ולנטר להמשיך יש לפרסום. מספיקים נתונים אין כרגע .2017
מרכזי לצנתר הקשור דם אלח מניעת - 4 פרק

 מניעת בתחום פרוייקטים מתקיימים זו במחלקה ביחד. ולב כללי נמרץ לטיפול יחידה נצפתה
 לוריד בצנתר יומי לטיפול ניטור טופס קיים מרכזי. צנתר ופרוייקט קלבסי פרוייקט כגון זיהומים

כנדרש. חבישה, חלפת זמני החבישה, איכות קלינית, הערכה הצנתר, נחיצות כולל: מרכזי
גוף לדם/נוזלי חשיפה אחרי בנגיפים הדבקה מניעת - 5 פרק
 נוזלי ו/או לדם שנחשפו מטפלים של המקרים בכל מטפלת אשר פרסונל מרפאת החולים בבית

 מסוג נגיפית כבד דלקת מניעת בנושא הרפואה חטיבת חוזר פי על פועל החולים בית . אחרים גוף
B ו - C, כנדרש. אחרים, גוף נוזלי ו/או לדם חשיפה לאחר

הבריאות משרד נהלי והבנת המצאות - 6 פרק
 זיהומים מניעת בתחום מהנהלים חלק הבריאות, משרד נהלי פי על עובד החולים בית כללי באופן

הדסה. של פנימי כנוהל נוסחו טרם הבריאות משרד של
בידוד כללי על שמירה - 7 פרק

 מחסור בשל הרפואה, חטיבת חוזר להנחיות בהתאם חלקי באופן פועל החולים בית מגע בבידוד
 חולים היו לא הבקרה במהלך וטיפתי נשימתי לבדוד בהתייחס יעודי. צוות קיים תמיד לא אדם בכח

 עם יחד בנהלים. וידע בקיאות גילה הצוות הצוותים. תשאול מתוך נאסף המידע ולכן שכזה בבדוד
. קבוע באופן נעשה לא טיפתי בידוד פיזיים קשיים בשל כי לציין חשוב זאת

ואביזרים ציוד חיטוי ניקוי - 8 פרק
12/2006 רפאויים מוסדות וחיטוי ניקוי בדבר הרפואה חטיבת חוזר הנחיות לפי פועל החולים בית

סיכום
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 להנהלת כפופה אינה היחידה עצמאי. מערך שאינה זיהומים מניעת יחידת פועלת החולים בבית
 מניעת ורופא מלאה במשרה אחיות 2 מונה היחידה כרם. בעין המערך לראש אם כי החולים בית

 פיזי מקום בעיות בשל בנהלים. וידע בקיאות מגלים בשטח הצוותים כללי באופן זיהומים.
לחוזרים. בהתאם לבידוד תנאים מתקיימים לא בהם פעמים ישנם כ״א וחוסר בבמחלקות

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

הפעלה. והוראות ברור שילוט עם החולים בית של הציבוריות ברחבות שמפוזרים דפברלטורים
העיקריים הממצאים תקציר

החייאה -1 פרק
כנדרש. החייאה, ועדת פעילות

החייאה עגלת ציוד בקרת - 2 פרק
 בחודש. פעם ולפחות שימוש כל לאחר צוות איש ע״י ומתועדת מבוצעת החייאה עגלת ציוד בקרת

כנדרש
החייאה צוות והרכב הכשרות - 3 פרק

כנדרש. , החייאה צוות והרכב הכשרות
השתלמויות - 4 פרק

 צוות חברי כל בסיסית. החייאה קורס עברו החולים בבית שמועסקים הם, באשר הצוות חברי כל
כנדרש. ACLS מתקדמת החייאה קורס עברו ההחייאה

הזנקה - 5 פרק
כנדרש. דקות, שלוש בתוך הגיע המלא הצוות השיקום, במכון החייאה צוות הקפצת בוצעה
סיכום

 עגלות השילוט תוקף. פגי אין הציוד, על בקרה ישנה מצויינת, בצורה מנוהל ההחייאה תחום
החולים, בית ברחבי ומובן ברור ההחייאה
 מופיעים לו״ז ע"פ התייחסות הדורשים , תקינים כבלתי שסומנו להתייחסות היגדים
_____________________________________________המסמך. בסוף בטבלה
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הסביבה בריאות
להימור ממצאים

החולים. בית תחזוקת צוות של המקצועיות את לציין יש
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העיקריים הממצאים תקציר
סניטרית לצריכה מים ומערכות מים -1 פרק

 משלים, לחיטוי מערכת להתקין נדרש זאת, עם בשגרה. ומתוחזקות מטופלות המים מערכות
 השאריתי הכלור ריכוז את רציף באופן לנטר וכן החולים בית של הקרים המים לאספקת תוספת
 יפחת שלא החולים בבית רגישות במחלקות הלגיונלה בדיקות תדירות את לתגבר נדרש במים.
לרבעון. מאחת

שפכים סילוק מערכת - 2 פרק
תקינה השפכים, סילוק מערכת

פסולת ופינוי -איסוף 3 פרק
 לפינוי במרכז הפינוי יותר. תכוף ניקוי דורשים במחלקות האשפה חדרי . תקין הפסולת איסוף
. הצורך די תדיר אינו זיהומית, פסולת

בכביסה טיפול - 4 פרק
 קטנים המחלקתיים הכביסה איסוף חדרי כי אם , תקין וביחידות במחלקות כביסה איסוף

 או חדרים במחלקות חסרו . חיצונית במכבסה מבוצע בכביסה הטיפול מלוכלכים. ובחלקם
נקיה. לכביסה סגורים ארונות

במחלקות חלוקה ומטבחון מרכזי מטבח - 5 פרק
 שיפוץ על הוחלט בעבר בשדרוג. נדרשים המדורים וגם נכונה מזון זרימת בו אין ישן. המטבח
 כי נדרש התרחבות. תוכניות יש החולים לבית בוצע. לא זה אך מאושרות תוכניות פי על המטבח
 מעודכנות מטבח תוכניות להעביר יש החולים. בבית המתוכננת בבניה ישתלב המטבח שדרוג
הסופי. למצב

 הגבוהות בטמפרטורות מגיע המקורר החלק כי התגלה בביקורת חכמות. עגלות נרכשו למטבח
הבריאות. משרד בשיתוף המזון העברת תהליך של מחודשת בחינה נדרשת הנדרש. מעל בהרבה

החולים בבית כללית היגיינה על ושמירה זיהומים מניעת - 6 פרק
רצון. משביע החולים בבית התברואי המצב

כללי - 7 פרק
 של והתחזוקה התפעול כי ונמצא החולים בית של הטיפולית בבריכה ביקורת נערכה הבקרה בעת
לקויים: המכונות חדר

 הכשרה יש האחזקה מאנשי לאחד רק זמין. יהיה מוסמך בריכות מפעיל שיהיה נדרש בהנחיות .1
 בעת זמין לא הוא הביקורת, בעת כמו ערב, עובד הוא אם במשמרות עובד והוא מאחר כמפעיל.
 מפעיל יימצא פעילותה זמן בכל אם ורק אך הטיפולית הבריכה את להפעיל ניתן הבריכה. פעילות

 לבריכות נאותים תברואה )תנאי עסקים רישוי לתקנות )ג( 2 בתקנה כנדרש החולים בית באזור
.1994 התשנ"ד שחיה(

 צורך יש התקנות, פי על זה, במצב .NTU 2.63 - גבוהה נמצאה הרציף העכירות במד העכירות .2
 גבוהות דיגום תוצאות לביקורת, שקדם החודש בכל נרשמו, שנוהל ביומן גם הבריכה. את לסגור

 הביקורת בעת בריכה. לתפעול בנוגע נהלים לחדד יש רישום(. שורת בכל NTU 2.6 כ- )בממוצע
העכירות. מד תוקן למחרת יום העכירות. נושא לבירור עד המתרחצים הוצאו

 ולמפעיל. התחזוקה למנהל SMS ידי על התראות שליחת ואין ממוחשב נתונים אוגר לבריכה אין .3
מיידי. באופן התראות כולל נתונים אוגר להתקין יש

דיגיטליים. ועכירות PH כלור, מד לרכוש יש - מדויק ולא מיושן הידני העכירות מד .4
 יש כן כמו ובמחברים. בצנרת רבה קורוזיה נראתה גבוהה. והלחות לקוי המכונות בחדר האוורור .5

החדר. בתקרת רטיבויות
 בהם במקרים ניירוסטה תעלות ידי על להגן יש המכונות. חדר בתקרת רבה ביוב צנרת ישנה .6

בשימוש. שאינה צנרת לבטל ויש מים צנרת חוצה היא
זרימה. וכיוון בצנרת שזורמים המים סוג של ברור שילוט על להקפיד יש .7

סיכום
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 ולו״ז תוכניות והעברת המטבח לשיפוץ לפעול יש רצון. משביע החולים בבית התברואי המצב
מזון. חלוקת נושא לבחון יש עבודה.

 על משלים לחיטוי מערכת להתקין נדרש זאת, עם בשגרה. ומתוחזקות מטופלות המים מערכות
 כמו במים. השאריתי הכלור ריכוז את רציף באופן לנטר וכן החולים בית של הקרים המים אספקת

 לרבעון. לאחת החולים בבית רגישות במחלקות הלגיונלה בדיקות תדירות את לתגבר נדרש כן,
להסדירו. יש לקוי. הטיפולית השחיה בריכת מצב

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

והוספים. פליאטיבי צוות
העיקריים הממצאים תקציר

כללי מידע
 אשר משרה בחצי בגריאטריה מומחית רופאה עובדת המיון חדר של הקבוע בצוות החולים בבית

 מתמחה ידי על ניתן שכזה שירות במיוחד. הקשישים לאוכלוסיית שירות נותנת איננה בפועל
 היום בשעות גריאטרי וכונן בבוקר בכיר רופא גיבוי עם 75 גיל מעל אנשים הבודק בגריאטריה

והלילה.
אדם כוח -1 פרק

 מרופא מקצועי גיבוי ומקבל 75 גיל מעל אנשים בודק המתמחה גריאטרי. מיון מודל הוא המודל
 בגריאטריה מומחים רופאים קבוע. באופן החולים בית במחלקות העובד בגריאטריה מומחה בכיר

(. מטופלים( 20) ובבית מיטות( 14) אשפוז הוספיס גריאטרי, )שיקום אשפוז במחלקות עובדים
בי״ח כלל ברמת הגריאטריה - 2 פרק

 ישירה הפניה אפשרות וקיימת אשפוז מעוכבי לגבי מידע מרוכזת החולים בית הנהלת ברמת
 תהליך מתקיים המאוחרות. אחה״צ שעות עד הבוקר משעות המיון מחדר הגריאטרי למערך
 באשפוז דליריום עם התמודדות הכוללים מגוונים בנושאים הגריאטריה בתחום ידע העשרת

הפליאטיבי. הטיפול ועקרונות
דחופה לרפואה מחלקה - 3 פרק
 רשימת יש מיון. בחד בגריאטריה( בכירים רופאי בגיבוי )מתמחים צוות של מסודר שירות קיים

 המועסקים רופאים ידי על ניתן השירות זאת, עם יחד מוסדרת. הגריאטריה בתחום וכוננים תורנים
 בגריאטריה מומחית רופאה של התקן חצי של ניצול וללא החולים בית של הגריאטרי במערך

במיון. קבוע שעובדת
ופליאטיבי( )גריאטרי יעוץ יחידות - 4 פרק

 ברמה בגריאטריה מומחים בכירים רופאים ידי על מגוונים בנושאים ניתן הגריאטרי היעוץ
 ובעיקר רופאים של תקנים מספר עם גריאטריה יעוץ של השירות הרחבת רצוי גבוהה. מקצועית

 היעוצים הפליאטיבי. בתחום רב ניסיון יש הצופים הר הדסה חולים בבית יעודי. מקצועי רב צוות
.65 גיל מעל רובם המאושפזים, אוכלוסית לכלל ניתנים

פנימית במחלקה גריאטרים -חולים 5 פרק
 ירידה מניעת כמו בקשיש, לטיפול ספציפיים תהליכים מתבצעים שנבדקה, הפנימית במחלקה
התרופות. בין רצויות בלתי אינטראקציות מניעת חריפה, ממחלה הסובל קשיש של תפקודית

/כירורגית אורטופדית במחלקה גריאטרים חולים - 6 פרק
 לניתוח/ הסכמה לקראת המטופל של החלטות קבלת ויכולת הקוגניטיבי למצב התייחסות קיימת

ציון אין נפילות,. למניעת הסיעודי צוות7 של מיוחדת והתייחסות בכאב לטיפול פרוטוקול קיים
של מקצועי רב צוות ע״י לשיקום המלצה מנגנון .קיים הרופאים ברשומת  falling של אבחנה

 פי על גריאטריות ואבחנות בהגדרות מלא שימוש ישנו גריאטרי, לאשפוז בהעברה המחלקה.
כנדרש. וכדי תת-אקוטי מורכב, סיעוד הקריטריונים:

הבריאות משרד חוזרי - 7 פרק
וזמינים. מוכרים הבריאות משרד חוזרי

סיכום
 בטיפול פליאטיבי ובטיפול בגריאטריה ומתמחים מומחים רופאים צוות השתתפות לציון ראויה

 גם חשובים קלינים לנושאים דגש ושימת החולים בית של מיון ובחדר אשפוז במחלקות בקשישים
 בית הנהלת תמיכת נדרשת . מצויינת עבודה סה"כ לשיקום. המלצות ומתן הקשישים לאוכלוסיית

באשפוז. גריאטרי ליעוץ ייעודי תחומי רב צוות להקמת החולים
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_____רוקחות
להימור ממצאים
 התרופות בוועדות מעורבותם את וכן החולים בית של השונות במחלקות הרוקחים של מעורבות
הלסינקי. ובוועדת

נבדקו. אשר במחלקות גם וכך תקין, נמצא המסוכנים הסמים מלאי ניהול
העיקריים הממצאים תקציר

כללי מידע
מתמחה. מועסק לא השנה למתמחה, תקן קיים כי למרות .5 בפועל הרוקחים מספר

המרקחת בית ניהול - 1 פרק
 לא הפעילות. תחומי כל את שמקיפים נהלים קיימים מאד. טובה ברמה מנוהל המרקחת בית

דו-שנתית. בקרה מתקייימת
תשתיות - 2 פרק

התרופות. אחסון אתרי כולל , תקינות המרקחת בית תשתיות
מסוכנים סמים - 3 פרק

 בתי הסמים תקנות לכל בהתאם אינו הסמים ניהול . הרישום מלאי את תואמים הסמים ממצאי
 עבור מאי לחודש איזון נעשה לא . הסמים קבלת ביום נעשה לא הסמים קבלת תיעוד חולים.

מסוכנים. סמים להזמין הרשאים הרופאים של החתימות כל נמצאו לא PERCOCET התכשיר

רקיחה - 4 פרק
 הפרמקופיות אחת עפ״י שהוכן אב מסמך הכנה כל עבור נמצא לא ,132 נוהל להנחיות בנגוד

 3.9.3 בסעיף כמפורט הנתונים כל את יכיל אב מסמך המקצועית. הספרות או המקובלות
 .3 אחסון, תנאי .2 הייצור. שלבי של מפורטות הוראות .1 של: תעוד חסר הכנה לנוהל.בהוראות

 שם פנימי/חיצוני, שימוש רוקחית", "הכנה כתוב לא התווית: פירוט .4 גיל. ת.ז. המטופל שם
 מידע .7 אחסון. תנאי .6 מפרט. סוג כולל האריזה חומרי כל רשימת .5 הרופא. ושם המטופל
בהכנה הכלולים החומרים כל של כמותית

 של מרקם צבע, ריח, צלילות הערבוב, תקינות כגון באמצעים איכות בדיקת תיעוד נמצא לא
. הסופית ההכנה

גבוה בסיכון הכנות - 5 פרק
כרם עין מהדסה מתקבלות זה מסוג הכנות

קליניים ניסויים - 6 פרק
 מחקרי "טיפול במילים: מסומנות אינן האריזות כי אם תקין, קליניים בניסויים התרופול ניהול

באנגלית. ו/או בעברית בלבד" רפואי "לניסוי או בלבד"
בדלפק לקהל תרופות ניפוק - 7 פרק

 מחיצות ואין לתור מספרים אין הפרדה, פס אין ,131 נוהל לדרישות עונים אינם ניפוק דלפקי
אקוסטיות.

 מרפא סמי ניפוק על אוסר לפקודה 40 סעיף .1 מקאסד: חולים בית עבור שנופק מרשם נמצא
 למכור ניתן שלא כך לתרופות מסחר בית אינו מרקחת בית .2 מוסד. אותו של בטיפולו שאינו ולמי

מתבצעת. אינה מרשמים בקרת פרסונל. או לחולים אלא תרופות
אשפוז במחלקת התרופות ניהול בקרת - 8 פרק
 הסמים מלאי על בקרה מבצע אינו המחלקה מנהל אולם , תקין אשפוז במחלקת התרופות ניהול

חולים. בתי מסוכנים סמים בתקנות כנדרש
ניתוח בחדר הנרקוטיות התרופות ניהול בקרת - 9 פרק
pixis מכשיר באמצעות מתנהל הסמים ניהול כי מאחר רלוונטי אינו זה פרק
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סיכום
 לעבודתה. ומסורה מאוד מקצועית מנהלת ידי על תקינה, בצורה מתנהל המרקחת בית כי ניכר

 עדכון, עוברים אשר פנימיים נהלים וכן הנדרשים הבריאות משרד נהלי כל קיימים המרקחת בבית
 כך על להקפיד יש המרקחת, בית פעילות על עצמית בקרה מתקיימת לא כי לציין חשוב כנדרש.
 וניטור נאותים בתנאים מאוחסנות התרופות ומסודר, נקי הינו המרקחת בית בשנה. פעמיים

 בחוסר הינו התרופות באחסון שנמצא היחידי הליקוי תקין. במקררים והן בחדרים הן הטמפרטורה
 לשמירה מתאים אינו השירות דלפק כי לציין חשוב התרופות. אותן של השונים המינונים הפרדת

 של סריקה לבצע מאפשרת לא המרקחת בבית שקיימת המערכת בנוסף, המטופל. פרטיות על
 כי נמצא המרשמים, על מעבר בעת התגלה חמור ליקוי ניפוק. לטעויות לגרום עלול הדבר תרופות,

 להפסיקו ויש הרוקחים לפקודת מנוגד זה עניין אחר. מרקחת לבית תרופות מוכר המרקחת בית
במיידית.

 בתקנות עומדים אינם כך על והבקרה המחלקות ידי על הסמים הזמנות תיעוד כי לציין חשוב
 שנמצאו בליקויים תיקונים בוצעו כי ניכר זה. בתחום ההתנהלות את לשנות ויש הבריאות משרד

 בפרוטוקולי ולתיקון לשיפור מקום ישנו עדיין אך, הרוקחיות. ההכנות בתחום האחרונה בביקורת
ההכנות. ובתיעוד הרקיחה
 התרופות ניהול כי ניכר ניתוח. וחדר בי פנימית החולים- בית מחלקות בשתי בוצעה הבקרה

 ניהול טמפרטורה, ניטור ישנו נאותים, בתנאים מאוחסנות התרופות כנדרש. מתבצע אלו במחלקות
 ושל המרקחת בית מנהלת של המסורה לעבודה הודות וזאת הנדרש, השילוט וקיים תקין הסמים
הרפואי. הצוות

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

אלימות באירוע להתנהגות וכלים דרכים כוללת פנימיות( + יולדות + )למלר"ד ההדרכה תכנית
העיקריים הממצאים תקציר

שירותית תקשורת ולקידום אלימות למניעת רפואה צוותי הדרכת -1 פרק
כנדרש. , אלימות מניעת מדיניות והתווית שירותית תקשורת לקידום הנהלה, בדרג מטה, גוף מונה
ואבטחה בטחון היבטי - אלימות עם התמודדות -2 פרק

הועדה. לחברי מנוי כתבי ניתנו אלימות, עם להתמודדות מוסדית ועדה קיימת
סיכום

גבוהה וברמה מיטבי באופן מטופל אלימות מניעת נושא
 מופיעים לו״ז ע"פ התייחסות הדורשים , תקינים כבלתי שסומנו להתייחסות היגדים
_____________________________________________המסמך. בסוף בטבלה

Created with Generica by KCS 36



www. h ea It h. gov. il

רפואי ומידע רדומות
להימור ממצאים

הבריאות. למשרד דיווחים
. DRG ניתוחי דיווח

הסימול. איכות
 רשמת ע״י רפואית רשומה בדיקת כל קודם מטופלים: תיקי סריקת של נכון תהליך על שמירה
לסריקה. תיקים שליחת ואחריה רפואית
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העיקריים הממצאים תקציר
כללי מידע

 תעודה לימודי בתכנית הכשרה עוברת כיום אשר המנהלת כולל רפואיות רשמות 4 מועסקות
 מעבודה נעדרת שכרגע נוספת רפואית רשמת הבריאות. משרד מטעם רפואיים מידע לרשמי
 פרשה אחרת רפואית רשמת קהל. קבלת בתפקיד חסרה הבריאותי, מצבה עקב ארוכה תקופה

 לרשמי תעודה לימודי בתכנית הכשרה עוברת רפואית, מזכירה אינה קבלה פקידת לגימלאות.
בלבד. רפואיות רשמות 3 מתפקדות בפועל רפואיים. מידע
רפואי ומידע לרישום מחלקה לניהול אדם כוח מצבת -1 פרק

.DRG מערכת קיימת רפואיות רשומות במערכת אך רפואי רשם אין ניתוח בחדר
 ניתוחים, רישום על בקרה עושות , DRG במערכת ניתוחים בודקות יום כל רפואיות רשמות שתי

.DRG ניתוח ביצוע על ומדווחות רלוונטיים קודים מוסיפות הצורך במקרה
 רפואי. תיעוד של תיקון/עדכון לצורך רופא עם קשר יוצרות רשמות בחסר, לוקה ניתוח רישום אם

כנדרש.
ששוחררו חולים תיקי קליטת - 2 פרק
 שעות. 72 אחר (90% )לפחות רפואי ומידע לרישום למחלקה מגיעים משוחררים מטופלים תיקי

אבחנות. חסרי משוחררים רשימת דוח מופק בחודש פעם כנדרש.
האשפוז. למחלקות חסרים תיקים על מידע להעברת דואגת המחלקה מנהלת

חריגים באירועים פטירות נפטרים/ בתיקי טיפול - 3 פרק
 למשרד דיווח מחייבות פטירות לדיווח האחראית רפואית רשמת ע״י נפטרים דוח מופק בשבוע פעם

 רלוונטיים מקרים דיווח. המחייבות פטירות לבדיקת הרפואי המרכז למנהלת נשלח הדוח הבריאות.
 המשרד. של ממוחשבת במערכת הבריאות למשרד מדווחת והיא רפואית, לרשמת מועברים לדיווח

משרד של קריטריונים ע״פ פטירות מקרי בודקים אשפוז מחלקות של רופאים במקביל כנדרש.
 את מעבירה הרשמת פטירות. לדיווח האחראית הרפואית לרשמת עליהם ומדווחים הבריאות
המרכז. מנהלת של לבדיקתה המקרים

 למנהלת מועברים הפטירה נתוני לדיווח, צורך יש אם רפואית. רשמת ע״י גם נבדק פטירה תיק כל
לבדיקתה. המרכז

נבחרים מסמכים תוכן, תכולה, ; הרפואית הרשומה ניהול - 4 פרק
 אין מדעת הסכמות ברוב תקין. , נבחרים מסמכים תוכן, תכולה, ; הרפואית הרשומה בקרת ניהול

החתימה. שעת של ציון
רפואי מידע סימול - 5 פרק

 בודקות גם הן יום. אשפוז תיקי גם כמו מאושפזים מטופלים תיקי מסמלות הרפואיות הרשמות
 לשנת נכון 57,000 מעל יום אשפוז ותיקי משוחררים מטופלים תיקי כמות .DRG ON line ניתוחי
 עומס על משתלטות לא רפואיות רשמות 3 לכן .2017 בשנת 13,000 מעל ניתוחים כמות .2017

לפחות. חודשים 6 של רפואי מידע בסימול פיגור ונוצר העבודה
הרפואי הארכיון ניהול - הרפואיות הרשומות של ואחזקה שמירה - 6 פרק

 תיקי נשמרים במחלקה בר. תל חיצוני בארכיון נמצאת הרפואיות הרשומות ואחזקת שמירת
 הצורך ובמקרה הבדיקה לאחר רפואי. מידע וסימול רשמת בדיקת עברו לא שעדיין מטופלים

לסקירה. נשלחים מטופלים תיקי רפואי, צוות ע״י בחסר הלוקה רפואית רשומה עדכון/תיקון
פיזיים תנאים - העבודה סביבת - 7 פרק

 מרחב קיים לריכוז, שקט תנאי מתקיימים ראויות. רפואי מידע בסימול לעוסקים העבודה עמדות
חולים לתיקי פיזי

הבריאות למשרד רפואי מידע סימול דיווח - 8 פרק
תקינים. , הבריאות למשרד רפואי מידע סימול דיווחי

סיכום
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 מידע בסימול אדם כוח חסר תקין. נבחרים מסמכים תוכן, תכולה, ; הפואית הרשומות ניהול
 תאריך ציון על הקפדה אין מטופלים. תיקי של רפואי מידע בסימול פיגור היוצרת עובדה רפואי
מדעת. בהסכמות ושעה

 מופיעים לו״ז ע"פ התייחמות הדורשים , תקינים כבלתי שסומנו להתייחסות היגדים
_____________________________________________המסמך. בסוף בטבלה
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לתזונה מחלקה ומזון- תזונה
לשימור ממצאים

 וצוות לתזונה המחלקה מנהלת של מקצועי פעולה שיתוף והנחיות. לנהלים בהתאם עבודה
החולים. בבית מקצועיים הרב הצוותים לבין הדיאטניות

העיקריים הממצאים תקציר
מזון סל -1 פרק
 אישי בחירה תפריט או מחזורי באופן בחודש המתחלפים שבועיים תפריטים שני לפחות ישנם
המטבח מנהל לבין לתזונה מחלקה מנהלת בין יפה פעולה שיתוף מתקיים מגוון.
ייעודי מזון - 2 פרק
כנדרש. הפורמולות, במטבח הכנה של מבוקר תהליך קיים
לתזונה המחלקה עבודת - ייעודיים תזונה שירותי - 3 פרק

 הצוות עם פעולה ובשיתוף לנהלים בהתאם עובדים הדיאטניות וצוות לתזונה המחלקה מנהלת
החולים בבית מקצועי הרב
הרפואית ברשומה תיעוד - 4 פרק
כנדרש הרפואית ברשומה תיעוד קיים
במחלקות שבועי תפריט - 5 פרק

השבועי לתפריט בהתאם למאושפזים ארוחות הגשת קיימת
ורידית תוך הזנה או אנטרלית להזנה טיפול הוראות - 6 פרק

כנדרש. , ורידית תוך הזנה מצוות חלק מהווה דיאטנית דיאטנית. ע"י ייעודי למזון הוראה קיימת
סיכום

 לתזונה המחלקה מנהלת לתזונה. מחלקה מנהלת של היטב ומאורגן מסור מקצועי, ניהול קיים
 הרב הצוותים עם טוב פעולה ושיתוף מרובה עשייה עם ומובילים מגובשים הדיאטניות וצוות

החולים. בבית מקצועיים

 מופיעים לו״ז ע"פ התייחסות הדורשים , תקינים כבלתי שסומנו להתייחסות היגדים
_____________________________________________המסמך. בסוף בטבלה
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הנהלה - ומזון תזונה
לשימור ממצאים

 מנוהל פורמולות מטבח החולים. בית הנהלת ובין לתזונה המחלקה מנהלת בין טוב פעולה שיתוף
מהמזון. רצון שביעות סקרי בקרה. תהליכי של הטמעה עם היטב

העיקריים הממצאים תקציר
תקינה -1 פרק

 למתן קבועה דיאטנית אין שבהן במחלקות דיאטניות חסרות בחסר. בפגיה הדיאטנית תקינת
שוטף. תזונתי ומעקב טיפול

 ומסייע החולים בתי בשאר שקיים כפי סגנית שתהיה חשוב סגנית, אין לתזונה המחלקה למנהלת
לתזונה. המחלקה של השוטף לניהול מאוד

לתזונה. למחלקה מזכירה להעסיק ומומלץ
מיחשוב - 2 פרק

 מחלקות בכל הרפואי השחרור במכתב הדיאטנית של לשחרור הנחיות ממוחשבת. התזונה רשומת
. במלואן הוטמעו טרם החולים בית

מזון סל - 3 פרק
 שוטף. באופן מהמזון רצון שביעות סקרי ומתקיימים ומאורגנת אסטטית הגשה קיימת במחלקות

 להגיש ההנחייה הוטמעה לא ומזון. תזונה מפקחת דיאטנית של תפקיד אוייש טרם זאת עם יחד
 בהתאם או רפואית התוויה בגין לקבל יכולים שאינם מי )למעט המאושפזים לכל מלא מדגן לחם

לבקשתם(.
ייעודי מזון - 4 פרק

כנדרש ומנוהל מאורגן ופורמלות חלב מטבח
תזונתי בסיכון מטופלים - 5 פרק

לעמוד. באפשרותם שאין מאושפזים לשקילת הולם מענה למתן כסא משקלי חסרים
בריא מזון ממכר - 6 פרק
 ושתיה מזון לממכר ובאתרים האוטומטיות במכונות והשתיה המזון להתאמת תהליך שהחל דווח

8/2014 מסי רפואה מינהל חוזר הנחייות את ליישם אמור התהליך החולים. בבית
סיכום

 להמשיך שחשוב תהליך בריא מזון ממכר ,8/2014 רפואה מנהל חוזר לפי עבודה תהליך החל
ולקדם.

 הדיאטנית משרת חצי לנושא. יעודית דיאטנית ע״י ומזון תזונה מפקחת דיאטנית תפקיד אוייש טרם
הפגיות. תמרוץ מודל את תואם ואינו מידי קטן בפגיה

 במכתב הדיאטנית הנחיות של אוטומטית להטמעה ולדאוג להרחיב רבה וחשיבות צורך יש
שיקום. במחלקת רק ולא החולים בית מחלקות בכל הרפואי השחרור

 לתזונה, המחלקה ולמנהלת לתזונה" ל"מחלקה " דיאטה מ"שירות השם את לשנות צורך יש
(0491-0004-2017-016652 )תיק: בנושא המדינה שירות נציבות של האחרון לעדכון בהתאם

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

ייחודיות מרפאות קיום
אחה״צ בשעות גם שירות

מתקדם שיקומי במכשור הצטיידות

העיקריים הממצאים תקציר
השירות ופריסת היקף - 1 פרק

 במחלקה הבריאות. מקצועות של קלינית ולהכשרה רופאים להתמחות מוכרת שיקום, מחלקת
 עומדת אינה הבריאות מקצועות צוות תקינת הבריאות. ומקצועות ומתמחים מומחים רופאים צוות

 סוציאלית עבודה התקשורת, קלינאות במקצועות בעיקר מורגש הנוהל.החוםר בדרישות
שיקומית. ופסיכולוגיה

 שיקום הנדרשים. המקצועיים הגורמים כל ע״י ניתן בו הטיפול מקצועי. רב יום שיקום פועל בנוסף,
 של המתנה קיימת בשבוע(. פעמים שלוש אחה"צ-ערב משמרת )כולל היום כל לאורך פועל היום

מקצועי. הרב היום לשיקום כחודשיים
ומבנה תשתיות - 2 פרק

 ומנוף. גלגלים לכיסאות נגישים המטופלים חדרי סבירה. תחזוקה ישן. במבנה ממוקמת המחלקה
לעין.. הנראה בעתיד לדרך לצאת אמור חדש. שיקומי למערך בינוי תכניות קיימות

 מטרות בהשגת לסייע ע״מ השיקום מאושפזי לכלל hi-low מיטות חסרות הקיימת במחלקה
תפקודית. ועצמאות השיקום ויעדי

. נפילות למנוע ע"מ הרחצה לכסאות בטיחות חגורות חסרות בנוסף,
מובנים תהליכים - 3 פרק

 בבית השונות והמרפאות המחלקות ומול השיקום לצוות וסדורים מובנים עבודה תהליכי קיימים
כנדרש. החולים,

ורישום תיעוד - 4 פרק
המאושפז. של העדכני מצבו את משקפת ואיכותית. מקצועית , ממוחשבת הרשומה

כנדרש. המטופל. התקדמות אחרי ומעקב תפקודיות טיפול מטרות קיימות
המטופל שחרור תהליך - 5 פרק
 נסיון נעשה בקהילה. הרלוונטיים הגורמים עם קשר קיים מטופל. שחרור של מובנה תהליך קיים

אשפוז-קהילה טיפולי רצף על לשמירה מתמיד
צוות פיתוח - 6 פרק

 להתמחות מוכרת המחלקה מקצועיות. להשתלמויות יוצא שונים.הצוות לימוד תהליכי מתקיימים
. הבריאות מקצועות של קליניות ולהתנסויות

ישע וחסרי קטינים לאלימות, מודעות - 7 פרק
 בהתאם , ישע וחסרי קטינים זכוית ולשמירת אלימות, נגד המודעות להעלאת פעילות נעשית
הבריאות. משרד בנהלי לנדרש

סיכונים ניהול - 8 פרק
הבריאות. משרד בנהלי לנדרש בהתאם מתקיים סיכונים ניהול
זיהומים מניעת - 9 פרק

 ידיים והיגיינת שגרתיים זהירות אמצעי בנושא ותיק, צוות כולל לצוות רציפות הדרכות מתקיימות
הבריאות. משרד בנהלי לנדרש בהתאם בשנה פעם של בתדירות

סיכום
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ירושלים. אזור לכל שירות המספק ואיכותי רחב שיקומי מערך קיים החולים בבית
 לכל נפרד רופאים צוות כללי. ושיקום גריאטרי לשיקום מחולקת ומקצועית. ותיקה שיקום מחלקת
מחלקה.
 המאובזר מקצועי רב יום לשיקום מכון הליכה, מעבדת יחודיות, מרפאות השיקום למערך בנוסף,

 השיקום מכון המתנה זמן ולצמצם בעומס להקל ע״מ טיפולית. ובריכה מתקדם שיקומי במכשור
 בשבוע פעמים 3 גם הבוקר למשמרת בנוסף ועובד החולים קופות כל למבוטחי שירות נותן

 חודשייים מעל של המתנה קיימת עדיין אך גבוהה מטופליםמ וכמות ניכר בעומס אחה"צ-ערב,
 יש . טיפולי רצף שמירת על דגש תוך שיקום המשך מאפשר לא ארוך המתנה משך יום. לשיקום
 . יום לשיקום ההמתנה משך צמצום לאשפר ע"מ הנוספים ביומיים גם המערך הפעלת לשקול

 בעלי שיקום רופאי של גדול צוות במחלקה ויש שיקום רופאי להתמחות,מכשירה מוכרת המחלקה
 ומכשיר קלינית להתנסות גם מוכר הבריאות מקצועות מערך השונים. השיקום בתחומי ונסיון ידע

סטודנטים.
 ממוקם השיקום מערך כיום שנים. מספר שיקח תהליך חדש, שיקומי חולים לבית בינוי תהליך החל

 השיקום. ולתהליך המחלקה לאופי מתאימות אינן שרובן במיטות מצוידת המחלקה ישן, בבניין
 של מצבו את ומשקפת ואיכותית מקצועית הרשומה אחוד. תיק קיים ממוחשבת, הרשומה

טיפול. רצף ונשמר בקהילה, הרלוונטיים הגורמים עם קשר קיים המאושפז.
 הקיימת האדם כח מצבת כי לציין יש המטפלים. הבריאות ממקצועות מקצוע באנשי חוסר קיים

החוץ. למטופלי והן למאושפזים הן שירות נותנת
 מופיעים לו״ז ע"פ התייחסות הדוריים , תקינים כבלתי וסומנו להתייחסות היגדים
_____________________________________________המסמך. בסוף בטבלה
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פיזיותרפיה
לשימור ממצאים

 וכולל מיטבית בצורה שנעשה הפיזיותרפיה שירות מערך ניהול ואנושי האיכותי המקצועי, השירות
עמיתים בקרת וקידום השירות על פנימית בקרה

ולמשפחותיהם לחולים הפנימיות במחלקות הפיזיותרפיסטים ידי על שמתקיימות ההפעלה קבוצות
העיקריים הממצאים תקציר

כללי מידע
 מיטות 100 ל פיזיותרפיה תקני בין היחס ובשיקום. הכללי חולים בבית פיזיותרפיסטים 26 מועסקים

מיטות(. 100ל- 1.4) הארצי לממוצע ביחס נמוך הוא (0.8) החולים בבית אשפוז
השירות ופריסת היקף -1 פרק

 חוץ ממרפאות ובחלק יום בושיקום בשיקום, כולל האשפוז, ויחידות מחלקות בכל ניתן השירות
 0.8) הנמוך התקנון זאת עם יחד . גבוהה רגשית אנטליגנציה ובעלי מקצועיים פיזיותרפיסטים ע"י
 לכול שיוויוני מענה מתן על מאד מקשה מיטות( 100ל- 1.4 הארצי לממוצע ביחס נמוך הוא

. המאושפזים
השירות וניהול ארגון - 2 פרק

 המחלקות לכל מובנית עבודה תוכנית קיימת הנהלים. לכל ובהתאם המקצועיות מנוהל השירות
הצוותים. כל בקרב עמיתים בקרת כולל לנהלים בהלימה פנימית בקרה מתקיימת חולים, בבית
ובטיחות איכות - ויישומם נהלים - 3 פרק

הבריאות. משרד של הנהלים באתר מתמצאים שנבדקו הפיזיותרפיסטים
מקצועי פיתוח - 4 פרק

 סטודנטים להכשרת קליני שדה משמש והשירות המשכית מקצועית העשרה על הקפדה קיימת
 מקדמת הצופים הר בהדסה השירות מנהלת האקדמיה. עם הדוק קשר קיים הספר, בתי מכל

מקצועית. לקריאה הצוותים לעידוד טוב" "מועדון פרוייקט
טיפולי רצף - 5 פרק
 צוות בין טובה מקצועית תקשורת קיימת מקצועי. הרב לצוות נגיש והמידע אחוד תיק קיים

 לקביעת המחלקות ברוב מקצועי שיח מתנהל חולים, בבית מקצועי הרב והצוות הפיזיותרפיסטים
 מתקשה הצוות נמוכה, אדם כוח מצבת בעקבות טיפול. להמשך החלטות ולקבלת תפקודי סטטוס

רופאים. בביקורי להשתתף
ותיעוד רפואית רשומה - 6 פרק

 לרבות הנוהל פי על הנדרשים השדות כל את וכוללת מובנית ממוחשבת, ברשומה מבוצע התעוד
כנדרש. אחוד. תיק קיים תפקודית. הערכה

מקצועית רב ופעילות הדרכה יעוץ, - 7 פרק
 בריאות, קידום בתחום פעילויות יוזם הצוות לפיזיותרפיה. לסטודנטים קלינית הדרכה מתבצעת

 כמו מיוחדים ופרויקטים חדשים פעילות תחומי ומפתח השירות פעילויות כלל בקידום מעורב
בפנימיות. ומשפחותיהם לחולים הפעלה" "קבוצות

וציוד עבודה סביבת - 8 פרק
 במחלקות השירות זאת, לעומת יום. ושיקום שיקום בחולי לטיפול שמיועד לפיזיותרפיה מכון קיים

 האשפוז. מחלקות ליד פיזיותרפיה לטיפולי ייעודי חדר קיים לא החולה. מיטת ליד ניתן האשפוז
האיכותי. השיקום ותחושת אווירת את שמשלים מה בשפע, וחדשני חדש טיפולי ציוד קיים

סיכום
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 ברמה פועל מרכיביו כל על ובבריכה יום בשיקום בשיקום, האשפוז, במחלקות הפיזיותרפיה שירות
 1.4 הארצי לממוצע ביחס 0.8) נמוך התקנון הנהלים, לכול בהתאם מנוהל הוא גבוהה; מקצועית

 השירות מנהלות למצוינות. מתמדת וחתירה לפיתוחו מתמשכים מאמצים ניכרים מיטות( 100ל-
 לחולה. השירות את ובעיקר המקצוע את ולקדם לשפר לשנות, גבוהה מוטיבציה בעלות בהדסה
 שיביא מה הפיזיותרפיסטים של הקלינית העבודה על המקצועית הבקרה לקידום מאמצים נעשים

למאושפזים. הניתן והשירות הטיפול איכות לשיפור
 מופיעים לו״ז ע"פ התייחסות הדורשים , תקינים כבלתי שסומנו להתייחסות היגדים
_____________________________________________המסמך. בסוף בטבלה
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סוציאלית עבודה
לשימור ממצאים

הרפואית. הסוציאלית העבודה בתחום והמחקר המקצועי הידע פיתוח תהליכי
העיקריים הממצאים תקציר

כללי מידע
במשפחה. אלימות נפגעי של גבוה איתור מרשימים. פעילות שיעורי

מקצועי ופיתוח כפיפות מבנה, - ארגוניות תשתיות -1 פרק
 קבועה עו״ס ייעוד לקדם יש . ופריסה לגודל בהתייחס היטב מאורגן במחלקה התפקידים מבנה
ילדים. סוכרת למרפאת בתקן
השירות וזמינות פריסה - ארגוניות תשתיות - 2 פרק
 בנדרש עומד אינו בשיקום העו״ס משרת היקף במלר"ד. קבועה עו״ס מונתה הקודמת הבקרה מאז
ילדים. סוכרת למרפאת בתקן קבועה עו״ס ייעוד לשקול יש .60/2002 וחוזר 42/2003 חוזר פי על

נגישות - ארגוניות תשתיות - 3 פרק
 המתורגמנים פרוייקט לציון ראוי לתרגום. הסדר המטופלים/ לאוכלוסיית לשונית הנגשה קיימת

"בשפתך".
עבודה סביבת - ארגוניות תשתיות - 4 פרק

 ופרטית מכבדת שיחה לקיים מנת על לעו״ס ייעודיים חדרים נמצאו לא נמרץ ובטיפול באורטופדיה
המשפחה. ובני החולה עם

חוק/נוהל ע״פ מוסדיות לוועדות מינוי כתבי - ארגוניות תשתיות -5 פרק
המשרד. נהלי פי על מוסדיות, לוועדות סוציאלייים עובדים של המינויים כל נמצאו

ונהלים חוקים - המחלקה בניהול סטנדרטים - 6 פרק
 לציון ראויה . הבריאות משרד של המקוון באתר במחלקה, לעו"ס נגישים הבריאות משרד נהלים

. נהלים הטמעת תכנת על הבריאות מקצועות עם המשותפת העבודה
מקצועי פיתוח - המחלקה בניהול סטנדרטים - 7 פרק

 לא הרפואית. הסוציאלית העבודה בתחום והמחקר המקצועי הידע פיתוח תהליכי לציון ראויים
ילדים. במחלקת לעו״ס פליאטיבי לטיפול קורס נדרש תקופתית. עו"ס הערכת מתבצעת

 השירות לשיפור ופעילויות איכות הבטחת - המחלקה בניהול סטנדרטים - 8 פרק
המקצועי

 של שנתית עבודה תוכנית ויישום ביצוע שנתי, סיכום אחר עוקבת או דורשת אינה ההנהלה
סוציאלית. לעבודה המחלקה

ייחודיים ופרויקטים יוזמות - המחלקה בניהול סטנדרטים - 9 פרק
 תאונות פרוייקט בצוותים, התמיכה תכנית נייד, פליאטיבי שירות הבאים: השירותים לציון ראויים

 או טראומה עם התמודדות אלימות, קשה, בשורה כמו בנושאים הצוותים והוראת הכשרה בית,
תקשורת.

טיפול רצף - ובמשפחתו בחולה הממוקדים סטנדרטים -10 פרק
 רצף על לשמירה עו״ס המלצות לאנמצאו שיקום( )למעט אשפוז ממחלקות שחרור במכתבי
טיפולי.

 בתחומים מובנים עבודה תהליכי - ובמשפחתו בחולה הממוקדים סטנדרטים -11 פרק
ייחודיים

אונקו'( אלמ״ב, שואה, נ. )כגון: ייחודיות/בסיכון אוכלוסיות של יזום איתור ומתבצע הגדרה קיימת
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ותיעוד רשומה - ובמשפחתו בחולה הממוקדים סטנדרטים -12 פרק
. המקצועית הרשומה איכות שיפור סביב ההשקעה לציון ראויה תקינה. החולה, בתיק עו״ס רשומת

זכויות מיצוי - ובמשפחתו בחולה הממוקדים סטנדרטים -13 פרק
 מרכז לציון ראוי וסוציאליים. רפואיים ושירותים זכויות אודות למטופל מידע ונמסר הדרכה ניתנת
זכויות. למיצוי כיוונים
סיכום

 שמריו על קופא שאינו לומד, שירות זהו מאד. מקצועי באופן מנוהלת סוציאלית לעבודה המחלקה
המוגבלים. משאביו אף על ולמשפחותיהם לחולים איכותי טיפול ושמעניק
 מופיעים לו״ז ע"פ התייחסות הדורשים , תקינים כבלתי שסומנו להתייחסות היגדים
_____________________________________________המסמך. בסוף בטבלה
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תקשורת קלינאות
לשימור ממצאים

. המטופלים אוכלוסיית לצרכי מלאה בהתאמה השירות זמינות

העיקריים הממצאים תקציר
כללי מידע

 בית למחלקות ייעוץ ביילודים, שמיעה סיקור למבוגרים, השמיעה בדיקות בתחום ניתן השירות
השיקום. מחלקות במסגרת המבוגר שיקום ובתחום החולים

 הדסה לביה״ח והן לביה"ח הן משותף השירות ניהול בשיקום. יום אשפוז של שירות ניתן כן כמו
כרם. עין

 ולקדם להתמקצע העת כל ושואף איכותי מקצועי, שירות המעניק ויציב ותיק שירות הינו השרות
החולים. בבית התחום את
 ייעוצי זמינות שופרה יילודים, סינון בתחום האדם כוח בתקינת עלייה חלה הקודמת הבקרה מאז

 בהפרעות לטיפול מתקדם טכנולוגי ציוד ונרכש החולים בית במחלקות הניתנים התקשורת קלינאי
ושפה. תקשורת

השירות האנושי/פריסת המשאב -1 פרק
החולים. בית מחלקות בכל סדיר באופן ניתן התקשורת קלינאות שירות

 למחלקות. הייעוץ בתחום והן השמיעה בתחום הן שבוע בסופי דחופים למקרים כוננויות כיסוי קיים
 רב מקצועי ניסיון עם מתקדמים תארים בעלי תקשורת מקלינאי מורכב שרובו ויציב ותיק שירות זהו

בתחום.

השירות ונגישות זמינות - 2 פרק
 לאוכלוסיית מותאמת השירות זמינות טובה. זמינות בעלות הן החולים בבית הנערכות הבדיקות

מלא. באופן המטופלים
ההפניה. מזמן שעות 24-48 תוך בממוצע ניתן החולים בית במחלקות הייעוץ

טיפולית סביבה - 3 פרק
 שני הנוסף. הטיפולים לחדר מנויד הציוד ומאובזר. מצויד אחד טיפול חדר טיפול. חדרי שני קיימים

 מאפשר אף מהחדרים אחד ופרטיות. שקט בתנאי וטיפולים אבחונים עריכת מאפשרים החדרים
קטנות. מטופלים לקבוצות טיפולים קיום

 מחלקתי צוות חדר קיים השמיעה במכון ואילו לקלינאיות צוות חדר קיים לא השיקום במחלקת
המכון. בקומת

 בחדרי נעשות והבדיקות היילודים במחלקת שמיעה סינון לבדיקות ייעודי חדר של הקצאה אין
המחלקה. בחלל שקטה בפינה או האשפוז

וציוד כלים - 4 פרק
 טיפול אביזרי נרכשו הקודמת הבקרה מאז ולטיפול. לאבחון ואביזרים ערכות של רחב מיגוון קיים

 אישית התאמה מאפשרים אלה ומתקדמים חדישים טכנולוגיים אמצעים מתקדמים. טכנולוגיים
 מגברי כגון: שמיעה לקויי במטופלים והתערבות להערכה ציוד חסר מטופל. כל של יכולותיו ומיצוי

וכוי. שמיעה מכשירי לתחזוקת ערכות שמיעה,
 חסר כן כמו המבוגרים המטופלים עבור ידיות עם כיסא חסר השמיעה בדיקות של האטום בחדר
עצמה. לבודקת מותאם כיסא
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ודיווח תיעוד רישום - 5 פרק
 ומעקבים הערכות ייעוצים, תיעוד מתקיים ומקצועית, גבוהה רמה הינה המטופל בתיק הדיווח רמת
מעודכנת. טיפול ותכנית טיפול מטרות המטופל, של העדכני מצבו על מידע הכולל תדיר
בדו״ח. לרשום הקלינאי המלצות בין התאמה ומתקיימת המלצות כולל שחרור דוח קיים
השירות ניהול - 6 פרק

 המחלקות השירות, בין מובנים עבודה תהליכי מטמיע מאורגנת, עבודה תכנית פי על פועל השירות
 ושותף מוביל יוזם, השונים לצוותים הדרכות מעביר השונים, הבריאות מקצועות במוסד, השונות

שונים. בפרויקטים
מקצועי פיתוח - 7 פרק
 מהווה כן, כמו החולים. בית של צוותיות הרב בישיבות ופעיל עקבי באופן משתתפים הצוות אנשי

 שיקום בתחום והן השמיעה בתחום הן בתקשורת להפרעות לסטודנטים הכשרה מקום השירות
 למטופלים תקשורת קבוצת כגון: החולים בבית המתקיימים בפרויקטים חלק לוקח הצוות המבוגר.

וכוי. תקשורת הנגשת בתחום להנדסה עזריאלי מכללת עם פעולה ושיתוף אפזיה עם

נהלים לפי עבודה - 8 פרק
 חסרה בשירות. מסודרים פנימיים ונהלים תפקידים של ומוגדרת ברורה עבודה חלוקת קיימת

 קריטריונים המבוגר, שיקום בתחום השמיעה לקויי לתחום העבודה ותהליכי בנהלים התייחסות
תקשורת. קלינאי של להערכה הפניות ותיעוד להפניה

טיפול רצף - 9 פרק
 ומקלינאי התקשורת לקלינאי החולים בית ממחלקות המידע העברת של מובנים תהליכים קיימים

 התקשורת קלינאי של להערכה להפניה ברורים קריטריונים חסרים אולם למחלקות התקשורת
ותקשורת. שמיעה לקויות גם שתכלול

סיכום
 תוך בביה״ח, התחום וקידום התקשורת קלינאי של ומקיף מקצועי ניהול על ולשבח להמשיך יש

ביה״ח. הנהלת של מלא גיבוי
 פיתוח והמשך תפקידים הגדרות פנימיים, עבודה נהלי בניית תוך השירות ארגון על רב דגש מושם

 בתקינה עלייה חלה מתקדם, טכנולוגי טיפול ציוד נרכש הקודמת הבקרה מאז הצוות. של מקצועי
 השמיעה לבדיקות בנוסף ילדים שמיעה בדיקות ולכלול להתרחב אמור השירות הקרובה ובשנה

למבוגרים.
 המשאבים מתוך וזאת יום" "אשפוז למחלקת משאבים הקצאת קיימת כי לב לשים יש בנוסף,

 התקינה זה במצב החולים. בבית ולייעוצים השיקום למחלקת הניתנים אדם( כוח )כולל הכלליים
הבריאות. משרד נהלי בדרישות עומדת אינה החולים בית במחלקות הקיימת
 מופיעים לו״ז ע"פ התייחסות הדורשים , תקינים כבלתי שסומנו להתייחסות היגדים
_____________________________________________המסמך. בסוף בטבלה
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בעיסוק ריפוי
לשימור ממצאים

שגרתיים. פחות בנושאים גם השירות לפיתוח החתירה
האנושי ההון ופיתוח טיפוח

שלו. ובחזון החולים בית של היום סדר שעל בתהליכים מעורבות
העיקריים הממצאים תקציר

כללי מידע
 לכסות ומסוגל טווח רחב ידע בעל הצוות ,on 0311ב- לתגבור אפשרות + קטנה תקינה עם השירות
שונות. ממחלקות מגוונת דרישה

השירות האנושי/פריסת המשאב - 1 פרק
למחלקות. הייטב ידועות לשירות הפניה והתוויות השונות המחלקות פני על פרוס השירות

השרות זמינות - 2 פרק
ויעיל הייטב פרוס להיות לשירות מאפשרים מדוייקת והתוויה התיעדוף מערך
החולים בבית רב״ע תשתיות - 3 פרק

 לעתים טיפול. מרחבי חשבון על בציוד החדרים את ממלא אחסון במקומות חוסר - צפיפות יש
פרטיות. מאוד מעט עם שכם אל שכם עובדים

ומרווח. חדש לבנין מעבר תהליך על מדובר מקום. חוסר מפאת וחדשני חדש ציוד להכניס קושי
תחזוקה( ארגון, )ציוד, טיפולית סביבה - 4 פרק

המטופלים לאוכלוסיית ומותאמים עדכניים ואבחון הערכה כלי קיימים

 אביזרים ן כלים קיימים המטופלים לאוכלוסיית ומותאמים עדכניים ואבחון הערכה כלי קיימים
'נדרש. וקבוצתי פרטני לטיפול
 הסביבה בארגון מעט להשקיע מומלץ התשתיות. מבחינת פשוטים לא בתנאים עובד השירות
כולם לרווחת

ודיווח תיעוד רישום רפואית, רשומה - 5 פרק
 שוטף. באופן שיפור בתהליכי נמצא הרפואי התיק . תקינה ודיווח( תיעוד )רישום רפואית, רשומה
האחרונה. מהבקרה גדול שיפור

השירות ניהול - 6 פרק
ולעילא לעילא השירות ניהול

Created with Generica by KCS 50



www. h ea It h. gov. il

מקצועי פיתוח - 7 פרק
 לנושאים וקשור החולים בית בתכניות מעורב השנה, כל ומלמד לומד בעיסוק הריפוי צוות

היום. סדר על ושנמצאים הארגון את שמעסיקים
נהלים לפי עבודה - 8 פרק

 הדסה נוהלי ודרישות בעיסוק לריפוי הארצי השירות נהלי קובץ על נסמכים הפנימיים הנהלים
מיושמות. הנחיותיהם

סיכום
 התכנון הנחיות את תואמים אינם בעיסוק הריפוי לשירות הטיפול שטחי ויעיל. קומפקטי השירות
 פתרונות מייצרת והצפיפות התשתיות סוגיית השונות. הטיפול במסגרות בעיסוק ריפוי ליחידות

 בעיסוק הריפוי חדר על מעמיסים ולא כשמתאפשר המטופל מיטת עד לטיפול מגיעים יצירתיים,
לצורך. שלא

 מערך מקיימים מלמדים, במחקרים, משתתפים רוטיני, באופן שירות פיתוח של תהליך מתקיים
החולים. בבית שקורה מה בכל מעורבים ומאוד מתנדבים

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

 במכונים במחלקות, החולים לצרכי מתאים מענה למתן ומכוונת מקצועית הפסיכולוגים עבודת
 במחקר גם ומשולבים לאוכלוסיה, וגמישים מגוונים מענים לפתח מכוונים הפסיכולוגים ובמרפאות.

 מערך של בריאות והמקדם הרפואי בטיפול חשוב נדבך מהווים הפסיכולוגים זה. נושא המקדם
להם. זקוק הרפואי והצוות ביה״ח

העיקריים הממצאים תקציר
השירות היקפי -1 פרק
 משפר לחולים, המענים את משפר ובמרפאות במכונים במחלקות, קבוע פסיכולוגי שירות מתן

 ומפנה הרפואי הצוות של שחיקה מוריד הטיפול, עם פעולה ושיתוף היענות ופיזית, נפשית בריאות
 הפסיכולוגית ללא כי לנו נאמר ילדים כרוניות למחלות ביחידה רופאים עם משיחות יקר. זמן להם

המענים. הרחבת נדרשת וכי לפעול; יכולה היחידה היתה לא ביחידה המטפלת
תשתיות - 2 פרק
 מחדרי באחד .bed-side כמקובל, נעשה, מהטיפול וחלק לייעודם, מותאמים הטיפול חדרי רוב

 יש אך מלאה, פרטיות קיימת זה בחדר אוורור. ואין חלון אין תחתונה, בקומה הממוקם הטיפול,
 אפליקציה קיימת בחורף(. ולחימום )לאוורור החדר מיזוג נושא את דחוף באופן להסדיר צורך

 נגישה היא וכי האפליקציה מותקנת הפסיכולוגים לכל כי לוודא יש חירום/מצוקה- במצבי לקריאה
לצרכים. עזרה להזעקת האפשרות את ולהתאים עבורם, ויעילה

לטיפול המתנה משכי - 3 פרק
 מיידי הינו ולטיפול לאינטייק המענה מתן האשפוז במחלקות ביותר. קצרים ההמתנה זמני

 יש חודש. עד ולטיפול שבועיים עד הוא לאינטייק הזמן המחלקות של ובמכונים ובמרפאות
לצורך. בהתאם כרם, עין בהדסה המשך לטיפול לשוח גם אפשרות

טיפול וסוגי איבחון מסגרות - 4 פרק
המטופלים החולים לצרכי מותאם הניתן הטיפול

הרשומה איכות - 5 פרק
 ונדרש מרפאתי לתיעוד אשפוז בזמן תיעוד בין הבדל יש ולצרכים. לדרישות מתאים בעיקרו התיעוד

 משקף וייצוג הפסיכולוגית וההתערבות העבודה של מתאימים ותיעוד נוכחות תהיה כי להקפיד
שלה.
מקצועי פיתוח - 6 פרק

כנדרש. סדורות. צוות ישיבות מתקיימות וחיצוניות. פנימיות השתלמויות מתקיימות
סיכום

 של והן החולים של הן הצורך כי בולט הפסיכולוגים של ביותר ונדרשת מקצועית עבודה לצד
 מערך הגדלת בביה״ח. הקיים הפסיכולוגים בהיקף האפשריים המענים על עולה הרפואי הצוות

 כולל וטיפול הרפואי מהצוות עומסים להפחתת שיוביל המענים, הרחבת יאפשר הפסיכולוגים
 מתמחים כגון הצעירים, הפסיכולוגים צוות הרחבת ע״י ניתן לחולים. ויתר ומותאם מקיף , מכוון

בביה״ח. הטיפוליות התשומות את ולהכפיל להגדיל
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אף/אוזן/גרון מרפאה/מכון - אנדוסקופים מכשירים וחיטוי ניקוי
לשימור ממצאים

במקום. הקשים הפיזיים בתנאי הציוד תקינות על ושמירה בנקיון הנוכחי הצוות טיפול
 העיקריים הממצאים תקציר

סטרילים שאינם גוף לחללי החודרים סקופים וחיטוי ניקוי -1 פרק
 הסקופים את להוציא מחייב המחלקה בהמשך חיצוני במסדרון השטיפה חדר המצאות מקום

החדר. מקום הצבת ובינוי תכנון נדרש מטופלים. שוהים בו למעבר
הידני הניקוי בי, שלב - 2 פרק
 העברת שמחייב הבדיקה מחדרי ורחוק הצוות ידיי לשטיפת כיור ללא קטן ליעודו, מתאים לא חדר

במסדרון. ומבקרים מטופלים ליד המכשור
ואחסון במכונה גבוהה ברמה חיטוי - 3 פרק

אקטיבי. ייבוש ללא בארון אחסון
במכשור/בטיחות המטפל הצוות מיגון - 4 פרק
תקין במכשור, המטפל הצוות מיגון
אמ״ר אישורי - 5 פרק
החיטוי לחומר אמ״ר אישור קיים
שינוע - 6 פרק

החיטוי. רמת על שמירה המבטיח במארז מתבצע החולים בבית אתרים בין האנדוסקופים שינוע
תיעוד - 7 פרק
סקופ,כנדרש. כל על אחרון וחיטוי ניקוי תאריך קיים

סיכום
 לטובת ברירה בלית שהוסב כלשהוא מחסן שהיה ניכר ליעודו, מתאים לא והחיטוי הניקוי החדר

 כיור עם הנוהל, ע״פ אויר החלפות עם תקני שטיפה חדר לטובת בינוי לבצע שטיפה.יש חדר
 וטיפול.החדר לשטיפה הציוד העברת בזמן למטופלים חשיפה מהווה שלא ובתנאי ידיים לרחיצת
שטיפה. חדר לטובת ברירה בלית שהוסב כלשהוא מחסן שהיה ניכר ליעודו, מתאים לא הנוכחי

 מופיעים לו״ז ע"פ התייחסות הדורשים , תקינים כבלתי שסומנו להתייחסות היגדים
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אורולוגית מרפאה/מכון - אנדוסקופים מכשירים וחיטוי ניקוי
לשימור ממצאים

הציוד. על הצוות של והשימור הניקוי תצורת
העיקריים הממצאים תקציר

הידני הניקוי בי, שלב - 2 פרק
 מאפשר לא החדר ליעודו, מתאים לא השטיפה חדר בדר״כ. תקין בציסטוסקופים הטיפול
 וחזרה לניקוי סקופים העברת ידיים. לשטיפת כיור בחדר חסר הנדרשת, בכמות אויר החלפות

להנחיות. בניגוד ומלווים, מטופלים פני על חולפת הבדיקה לחדר
סיכום

 ע״פ כנדרש אויר החלפות אין לצוות, ידיים לשטיפת כיור לייעודו,אין מתאים לא השטיפה חדר
 לחדר ברירה בלית והוסב במסדרון מחסן שנלקח נראה המנקה. הצוות את שמסכן דבר הנוהל

שטיפה.
 מופיעים לו״ז ע"פ התייחסות הדורשים , תקינים כבלתי שסומנו להתייחסות היגדים
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לב מרפאה/מכון - אנדוסקופים מכשירים וחיטוי ניקוי
לשימור ממצאים

הנהלים. כלל ע״פ האקו.התמגנות טכנאית ע״י במכשיר וטיפול ניקיוך צורת
 העיקריים הממצאים תקציר

סטרילים שאינם גוף לחללי החודרים סקופים וחיטוי ניקוי -1 פרק
כנדרש. .מבוצע הלב - במכוך - האנדוסקופים המכשירים של הראשוני הניקוי שלב
הידני הניקוי בי, שלב - 2 פרק

 כיווני, חד השטיפהמסלול בחדר נשמר כנדרש. הפעולה, מחדר נפרד בחדר מבוצע השניוני הניקוי
 מבוסס שאינו ייעודיי אויר ומיזוג המכשור שטיפת לטובת בודד כיור במקום חסר לנקיע. ממלוכלך

.50/2013 הרפאוה מנהל מחוזר ההנחיות ע"פ הנדרש את מספק אינו אשר ביה"ח מזגך על
ואחסון במכונה גבוהה ברמה חיטוי - 3 פרק

 לנזילות חשוף שבו החיצוני העץ ארוך כאשר החברה ע״י שסופק בהתקך מאוחסך המכשיר
במקום. בנזילות ולטפל מתאים לארוך להחליף מרטיבות.יש לסבול ומתחיל ומהקיר מהתקרה

במכשור/בטיחות המטפל הצוות מיגון - 4 פרק
כנדרש במכשור, המטפל הצוות מיגוך
אמ״ר אישורי - 5 פרק

 אחר למעקב במחלקה עותק להחזיק מומלץ . רפואית ללהנדסה ביחידה אמ"ר אישורי קיימים
 שלא הארכה ביקשה שניטל וחברת 2.2018ב אמ״ר אישור תוקף שנגמר קלאסי )מקרה תקיפות

במחלקה(. ידוע
שינוע - 6 פרק

החיטוי רמת על שמירה המבטיח במארז מתבצע החולים בבית אתרים ביך האנדוסקופים שינוע
תיעוד - 7 פרק
סקופ כל על אחרוך וחיטוי ניקוי תאריך קיים

סיכום
 יש הנוכחי, העץ בארוך כמו וריקבוך דליפות ללא ייעודי בארוך המכשירים אחסוך בנושא לטפל יש

 ידיים לרחצת כיור להתקיך יש , הצוות בריאות לטובת 50/2013 חוזר ע"פ אויר להחלפות לדאוג
 מאישורי עותק ולחזיק הקיר על והשרייה חומרים טבלת לתלות ממליץ השטיפה, בחדר לצוות

בלבד. הלוגיסטיקה על לסמוך ולא במחלקה האמ״ר
 מופיעים לו״ז ע"פ התייחסות הדורשים , תקינים כבלתי שסומנו להתייחסות היגדים
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גסטרו - אנדוסקופים מכשירים וחיטוי ניקוי
לשימור ממצאים

למופת. אישית במכון.התמגנות הצוות ע״י המכשור ניקוי צורת
 העיקריים הממצאים תקציר

סטרילים שאינם גוף לחללי החודרים סקופים וחיטוי ניקוי -1 פרק
,כנדרש. מלוכלך בציוד לטיפול ייעודי במקום הבדיקה בחדר מתבצע מיידי ניקוי
הידני הניקוי בי, שלב - 2 פרק

 בחדר חסר הפעולה. מחדר נפרד בחדר מבוצע הבדיקה, בידר ראשוני ניקוי לאחר השניוני הניקוי
במכשיר. שמטפלים הצוות אנשי של ידיים שטיפת לטובת כיור זה

ואחסון במכונה גבוהה ברמה חיטוי - 3 פרק
 )מלוכלך( הניקוי אתר בין באיזור לנקי, ממלוכלך התנועה בכיוון ממוקמת הניקוי/חיטוי מכונת
 לחדר אויר שמזרים ומפוח רפואי ציוד עם במחסן מאוחסנים סקופים )נקי(. והאחסון הייבוש לאתר

 דף אלה מחלקתי נוהל אין הסקופים ארון ניקיון בנושא כמוכן אקטיבי, לא הארון כאשר השטיפה,
 במגינים להשתמש .יש זה ממחסן הארון את להוציא .מומלץ הארון ניקוי ותאריך שם שנחתם נייר

בסקופים. העינית ושמירת לכיסוי במחסן הקיימים
במכשור/בטיחות המטפל הצוות מיגון - 4 פרק
תקין במכשור, המטפל הצוות מיגון
אמ״ר אישורי - 5 פרק

 לבקש היחידה מפעילי .על במחלקה לא אך רפואיתה, להנדסה ביחידה אמ״ר אישורי קיימים
האמ״ר. בתקני עומדים אכן שבשימוש והחומרים המכשירים שאכן ולעקוב עותק
שינוע - 6 פרק

 , גיגית בתוך ומונח ניילון לשקית מוכנס שהמכשיר מפלסטיק גיגית אלה מיוחד ייעודי מארז אין
. הפלסטיק גיגית של העברה כל בין נקוי מתבצע

תיעוד - 7 פרק
 להציע. למכונה שיש המתקדמות הפונקציות לכלל חשוף ולא ממוחשבת בצורה עובד לא המכון
 שגלומות האפשרויות כלל את למכון לפתוח שיש הובהר ובו החת״מ של לסוכן שיחה בוצע

הרופא. ושם סקופ ,מספר שטיפה צד חולה, רישום כמו במכונה
סיכום
 לטובת הן , הניתוח חדרי למתחם מחוץ ייעודי באתר למקמו יש תצורתו, ושינו לבינוי נדרש המכון
 לטובת והן לבדיקה כירורגי(הממתינים יום מאשפוז שמפריד במסדרון )וילון המטופלים בטחון
 של רכש ולבצע בו שנמצא מהמחסן אחסון הארון העברת לשקול במכון.יש שעובדים הצוות אנשי
 של בשטיפה שעובדים העובדים לטובת ידיים לרחיצת כיור לבנות יש במקביל אקטיבי, ארון

 השטיפה)קבלת במכשיר שימוש ואישורי החומרים הכנסת על בקרה לבצע במכון.יש הסקופים
 מארז לרכש אפשרות לבדוק סקופים.יש ארון ניקוי נוהל לבנות מתוקפים(.יש מאמ"רים העתקים

 שכלל לדרוש יש המטופלים. בין הגיגית של לשטיפה נוהל להוציא ובמקביל סקופים לשינוע ייעודי
במקום. ממוחשבת לעבודה ולעבור למכון זמינות יהיו אכן מאפשר שהמכשיר הפונקציות
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שיניים מרפאת - השן בריאות
להימור ממצאים
מאוד. גבוהה ברמה טיפולים מספקים שיניים והרופאי המרפאה
העיקריים הממצאים תקציר

כללי מידע
 ע״י מופנים המטופלים כללית. והרדמה סדציה תחת טיפולים הינם שיניים במרפאת הטיפולים רוב

 שיניים במרפאת מבצעים סדציה תחת טיפולים רגיל. טיפול של ניסיונות מספר אחרי חולים קופות
 במרפאה יתר לעומס גורם פעילות של גדול היקף ניתוח. בחדר מבצעים כללית בהרדמה וטיפולים

ניתוח. בחדרי לטיפול המתנה וזמני
ההמתנה -חדר 1 פרק
תקין המתנה חדר
הקבלה תיעוד -איכות 2 פרק

טובה. הקבלה, תיעוד איכות
עבודה נהלי - 3 פרק
המרפאה צוות ע״י ומוכרים קיימים הבריאות משרד נהלי
שירותים -זמינות 4 פרק
 הרדמה או סדציה ותחת מומחים ע״י שיניים לטיפולי חולים מקופות מופנים אשר מטופלים ריבוי

למדי. ארוכים המתנה זמני יוצר כללית
הטיפול רצף -שמירת 5 פרק
מידע ומעבר הפניות אחרי מעקב קיים
החולה זכויות -חוק 6 פרק

זכיותיהם על מיודעים המטופלים
סיכום

 בהרדמה שיניים ובטיפולי אחד חדר בעלת שיניים במרפאת מטופלים בקבלת יתר עומס קיים
בשבוע. פעם רק ניתוח בחדרי כללית

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

Created with Generica by KCS 57



www. h ea It h. gov. il

כללית בהרדמה ביניים טיפולי - השן בריאות
לשימור ממצאים

מומחים. שיניים רופאי צוות ע״י מאוד גבוהה ברמה מתבצעים שיניים טיפולי
העיקריים הממצאים תקציר

אדם כוח - 1 פרק
הנדרשים. וביטוחים אישורים בעלי וסיעות שיניים רופאי
סיכונים ניהול - 2 פרק

החולים. בית להנהלת מדווחים חריגים אירועים סיכונים. בניהול תהליכים קיימים מתקיימים
וציוד חומרים - 3 פרק

כדין. סטרליזציה עוברים הציוד חומרים
כללי - 4 פרק

כנדרש. מלאה הפואית הרשומה
סיכום
 עומסים עקב בשבוע. פעם חולים בית של ניתוח בחדר מתבצים כללית בהרדמה שיניים טיפולי

בהרדמה. שיניים טיפולי מתן להרחיב צורך יש ארוכה והמתנה
 מופיעים לו״ז ע"פ התייחסות הדורשים , תקינים כבלתי שסומנו להתייחסות היגדים
_____________________________________________המסמך. בסוף בטבלה
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_______רי^וי
להימור ממצאים

המיטות תפוסת על דיווחים
סיכום
הרישוי. נתוני את תואמים ותפוסתן החולים בבית המיטות מספר כללי באופן

 החולים בית שהנהלת כיוון פעילה. אינה מבוגרים פסיכיאטריה שמרפאת נמצא הבקרה בעת .1
 אודות מכתב הרישוי לאגף להגיש החולים בית על זו, מרפאה ולהפעיל להמשיך רצונה את הביעה
המקצוע(. ואנשי במרפאה כ״א ופרטי לו"ז פירוט )כולל זו מרפאה של מחדש ההפעלה תכנית

 בתעודת הרשום לעומת המדווחים ילודים נמרץ טיפול מיטות מספר בין התאמה אי קיימת .2
רישוי. אגף בנתוני הרשומות 12 לעומת מיטות, 18 על דיווח החולים בית הרישום.

 הרפואה לחטיבת בקשה להגיש לחילופין או קיימות מיטות להמרת מקור למצוא ביה״ח על
הממשלה. להחלטת בהתאם מתבצעת בבתי-חולים מיטות הוספת כי לציין מיטות. לתוספת

לעיל. 2 לסעיף בהתאם לפעול יש סיכון. בר הריון למחלקת מיטות להוספת רצונו הביע ביה"ח .3
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זמנים לוחות לפי הבקרה בתחומי לאיפור הנחיות

 לטיפול
 ^נה תוך

 מיום
 פרסום

זה דוח

 לטיפול
 6 תוך

 חודרים
 מיום

 פרסום
זה דוח

 לטיפול
 3 תוך

 חודרים
 מיום

 פרסום
זה דוח

 לטיפול
מיידי לאיפור הנחיות  בכלי ההיגד

הבקרה

החולים בית מינהל .1
החולה זכויות - 3 פרק

V

 לפונה מענה .3.1
 בעברית ניתן

 יש בלבד. ובאנגלית
 לשפות להרחיבו

 בבית המדוברות
 כלומר - החולים
ערבית

 פרסום קיים .3.1
 גבי על החוק עיקרי
 בשפות כרזה

המדוברות

V

 לפונה מענה .3.4
 באנגלית נעשה

 יש בלבד. ועברית
 לשפות גם להרחיבו

 ידי על המדוברות
 השוהה האוכלוסיה

החולים בבית

 לפונה המענה .3.4
 בשפות: ניתן

 רוסית, עברית,
 אנגלית, אמהרית,

ערבית

V

 זהומים מניעת .3.21
 . הרשת ברמת הינה

 שמנהל הובהר
 למניעת המערך
 בה״צ זהומים

 היחידה כפוףלמנהל
 זהומים למחלות

 בניגוד בע״כ
 מנכל חוזר להנחיות

 כפיפות הדורש בענין
החולים בית להנהלת

 המערך מנהל .3.21
 הוא זיהומים למניעת
 במחלות מומחה

 או זיהומיות
 מיקרוביולוגיה

 שעבר קלינית
 ביחידה הכשרה
 למניעת הארצית
 ועסק זיהומים
 3 לפחות בתחום

שנים

V

 את להכפיף יש .3.22
 המערך מנהל

 זיהומים למניעת
החולים בית להנהלת

 המערך מנהל .3.22
 זיהומים למניעת

 יחידה כמנהל מונה
 המונה חולים בבית
מיטות 400 מעל
בטיחות - 4 פרק

V

 להעביר יש .4.1
 רב תכנית לעיוננו
 להסדרת שנתית

 בככל אש כיבוי נושא
החולים בית מבני

 על אישור קיים .4.1
 בדרישות עמידה
 הכבאות שרותי

האזוריים
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רפואה מינהל .2

 לטיפול
 שנה תוך

 מיום
 פרסום

זה דוח

 לטיפול
 6 תוך

 חודשים
 מיום

 פרסום
זה דוח

 לטיפול
 3 תוך

 חודשים
 מיום

 פרסום
זה דוח

 לטיפול
מיידי לשיפור הנחיות  בכלי ההיגד

הבקרה

 חדשים בריאות עובדי חיסון - 6 פרק
לדם החשופים ותיקי□ ועובדי□

V

 לפעול יש .6.2
 מלא חיסון ולקדם

 העובדים כלל של
 בבית הוותיקים

החולים

 עובדי חיסון .6.2
 ותיקים בריאות
 / טטנוס / לפוליו

MMR / אבעבועות 
 / טוברקולין / רוח

HBV / דפתריה / 
 עונתית שפעת

 עבודה )תחילת
ספט'-ינו'( בחד'

 לפעולות מדעת הסכמה - 2 פרק
פולשניות

V
 למסור יש .2.4

 הסכמה העתק
 לחולה מדעת

בשחרור

 מטופס עותק .2.4
 נמסר ההסכמה

לחולה

במיון חולה רשומת - 7 פרק

V

 שעת לרשום יש .7.4
 עם הרופא של מגע

במיון. החולה
 הרשומה השעה

 שעת הינה במחשב
 ממצאי של רישום
 הרופא. ע״י בדיקה
 זמינות בשל כי נמסר

 לא המחשב של
 רושם הרופא תמיד

 מייד הבדיקה את
 עצמה הבדיקה בתום
שלו

 שעת קיימת .7.4
 עם הראשוני המגע
רופא

V
 על להקפיד יש .7.11

 ושעה תאריך רישום
 הוראה מתן של

רפואית

 שעת קיימת .7.11
הוראות רישום

V

 על להקפיד יש .7.17
 של שם מסירת
 המטפל הרופא
 השוהים לחולים

במיון

 הוסבר .7.17
 הרופא מי למטופל
 הטיפול על האחראי

בו
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 לטיפול
 ^נה תוך

 מיום
 פרסום

זה דוח

 לטיפול
 6 תוך

 חודשים
 מיום

 פרסום
זה דוח

 לטיפול
 3 תוך

 חודשים
 מיום

 פרסום
זה דוח

 לטיפול
מיידי לשיפור הנחיות  בכלי ההיגד

הבקרה

 ביחידת המטופל ובטיחות סיעוד .3
האשפוז

קבלה רשומות - 6 פרק

V

 לבצע יש .6.12
 כאב של חוזר אומדן

 VAS עם למטופלים
 וישלתעד ,3 מעל

שניתן טיפול

 רישום קיים .6.12
 לרבות כאב אומדן

 וחותמת חתימת
 כאב, )אומדן אחות
 הסיעוד מינהל חוזר
 ,2000 משנת 7 מסי

 אחות חתימת
 מיילדת וחתימת

 הסיעוד מינהל חוזר
12/2003)

טיפולי רצף - 8 פרק

V

 לדאוג יש .8.4
 אומדנים לרישום
שחרור במכתב

 השחרור מכתב .8.4
 תוצאות כולל

 שנעשו אומדנים
 האשפוז במהלך

 פי על במחלקה,
 מנהל הנחיות

 הסיעוד,
 מעת המתפרסמות

לעת

V

 לדאוג יש .8.5
 הטיפול לתיעוד

 כולל שניתן, הסיעודי
 השחרור, לפני

 שחרור במכתב
סיעודי

 השחרור מכתב .8.5
 הטיפול תיעוד כולל

 לרבות הסיעודי
 התרופתי הטיפול

 ביום שניתן
 על הסבר השחרור.

 התרופתי הטיפול
 ע״פ בשחרור
 התרופות רשימת

 במכתב המופיעה
הרפואי השחרור

התרופתי הטיפול ניהול -10 פרק

V

 מתן לתעד יש .10.5
 לרבות תרופה, כל

 בתיק נרקוטיקה,
המטופל

 רישום קיים .10.5
 בה המדויקת השעה

 ההוראה הועברה
 התרופתי לטיפול

האחיות לרשומת
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 לטיפול
 ^נה תוך

 מיום
 פרסום

זה דוח

 לטיפול
 6 תוך

 חודרים
 מיום

 פרסום
זה דוח

 לטיפול
 3 תוך

 חודרים
 מיום

 פרסום
זה דוח

 לטיפול
מיידי לאיפור הנחיות  בכלי ההיגד

הבקרה

הרדמה .4
ניתוח חדרי -1 פרק

V
 את להרחיב יש .1.3

 פעילות שעות
הכאב מרפאת

 פעילות שעות .1.3
 של שבועיות
הכאב מרפאת

הפיזיים התנאים התאמת - 3 פרק

V
 לפעול יש .3.1

 חדרי כל להרחבת
 45 גלודל הניתוחו

לפחות מ״ר

 החדרים שיעור .3.1
 מ״ר 45 בגודל

לפחות

V

 לפעול יש .3.3
 דלתות להתקנת

 ניתוח בחדרי כניסה
 לשני שנפתחות

הצדדים

 דלתות שיעור .3.3
 ניתוח לחדר הכניסה

 לשני הנפתחות
הצדדים

V  חדר לייעד יש .3.9
משפחות עם לשיחה

 ייעודי חדר קיים .3.9
משפחות עם לשיחה

V

 להוסיף יש .3.10
 עבודה חדרי

 של ביחס למרדימים
 3 לכל אחד חדר

מרדימים

 חדרי קיימים .3.10
למרדימים עבודה

V

 לוודא יש .3.11
 לינה חדר המצאות

 תורן לכל נפרד
 חדרי במתחם מרדים
ניתוח

 חדר קיים .3.11
לכל נפרד לינה
 במתחם מרדים תורן
ניתוח חדרי

 חדרי במתחם חיוני ציוד - 4 פרק
הניתוח

V

3 ב להצטייד יש .4.5
 חדשות מערכות -4

לנוזלים לחימום

 מערכות כמות .4.5
 לנוזלים חימום
 מתאימה בעירוי

 עמדות למספר
 באופן הניתוח

פרופורציונאלי
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 לטיפול
 ^נה תוך

 מיום
 פרסום

זה דוח

 לטיפול
 6 תוך

 חודרים
 מיום

 פרסום
זה דוח

 לטיפול
 3 תוך

 חודרים
 מיום

 פרסום
זה דוח

 לטיפול
מיידי לאיפור הנחיות  בכלי ההיגד

הבקרה

V
 להצטייד יש .4.9

 בברונכוסקופ
 אחד פיבראופטי
למבוגרים

 חדרים 3 כל על .4.9
 ברונכוסקופ קיים

 פיבראופטי
למבוגרים

V
ב להצטייד יש .4.10

Video 2 
laryngoscope 

((glidescope

 4 כל על .4.10
Video קיים חדרים

laryngoscope 
((glidescope

V

 להצטייד יש .4.11
 נוספת אחת בעגלה

 לאינטובציה ציוד עם
 אתר )בכל קשה
אחת( עגלה משני

 המרכזי באתר .4.11
 עם עגלות 2 קיימות

 לאינטובציה ציוד
 אתר )בכל קשה
אחת( עגלה משני

V
 ב להצטייד יש .4.18

 מזרק משאבות 4 -
חדשות

כמות .4.18
 היא מזרק משאבות

ניתוח עמדת לכל 2
 / טרום תיעוד המצאות - 6 פרק

החולה בתיק ניתוחי פוסט

V
 על להקפיד יש .6.2

 הנדרש המידע מילוי
במלואו

 טפסי נמצאים .6.2
 להרדמה הסכמה
חתומים

V
 את למלא יש .6.4

 הסכמה טפסי
כנדרש לניתוח

 טפסי נמצאים .6.4
 לניתוח הסכמה
חתומים

 לפני הנתונים איסוף ^למות - 7 פרק
הרדמה

V
 ממצאי למלא יש .7.3

 גופנית בדיקה
כנדרש

 ממצאי קיימים .7.3
גופנית בדיקה

V
 רישום לבצע יש .7.6

דרוג אומדני של מלא
ASA

 אומדני קיימים .7.6
ASA ררוג

V
 טפסי על .7.17

 להרדמה הסכמה
 באופן חתומים להיות
תקיו

 הסכמה טפסי .7.17
 חתומים להרדמה

תקין באופן

 בדוחות תיעוד ^למות - 9 פרק
הניתוח
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ותחתיות הנדסיות מערכות .5

 לטיפול
 ^נה תוך

 מיום
 פרסום

זה דוח

 לטיפול
 6 תוך

 חודרים
 מיום

 פרסום
זה דוח

 לטיפול
 3 תוך

 חודרים
 מיום

 פרסום
זה דוח

 לטיפול
מיידי לאיפור הנחיות  בכלי ההיגד

הבקרה

V
 כי לוודא יש .9.2

 החולה פרטי קיימים
ורשומה טופס כל על

 פרטי קיימים .9.2
 טופס כל על החולה

ורשומה
ניתוחי טרום נתונים אימות - 10 פרק

V

 להקפיד יש .10.12
 מלאות חתימות על

 כל ידי על בטופס
 הצוות מאנשי אחד

 /מנתח )מרדים
/אחות(

 המצאות .10.12
 הטופס על חתימה

 אחד כל ידי על
 הצוות מאנשי
 /מנתח )מרדים
/אחות(

 -מצבת התאומות חדר - 13 פרק
מרדימים

V

 את למצות יש .13.1
 בכדי המאמצים כל

 המצאות לאפשר
 קבוע מרדים רופא

התאוששות בחדר

בחדר .13.1
 בזמן התאוששות

 נמצא רגילה פעילות
 רופא קבוע באופן
מרדים

-תחתיות התאומות חדר - 14 פרק

V

 לוודא יש .14.1
 עמדות שמספר

 ביחס התאוששות
 יעמוד ניתוח לעמדות

בהתאמה 1/1.5 על

 עמדות מספר .14.1
 ביחס התאוששות

 1/1.5 ניתוח לעמדות
בהתאמה

V
 להקצות ^ש .14.3
 לצוות מנוחה חדר

 שנמצא המרדימים
התאוששות במתחם

 מנוחה חדר .14.3
 במתחם נמצא לצוות

התאוששות

V  להקצות יש .14.6
בבידוד לחולה עמדה

 עמדה קיימת .14.6
בבידוד לחולה

-ציוד התאומות חדר - 15 פרק

V
 ב להצטייד יש .15.8

מזרק משאבות 4
 כמות .15.8

 2) מזרק משאבות
 עמדת לכל

התאוששות(

 ניתוח חדרי - רדומות דוח - 1 פרק
כללי
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 לטיפול
 ^נה תוך

 מיום
 פרסום

זה דוח

 לטיפול
 6 תוך

 חודרים
 מיום

 פרסום
זה דוח

 לטיפול
 3 תוך

 חודרים
 מיום

 פרסום
זה דוח

 לטיפול
מיידי לאיפור הנחיות  בכלי ההיגד

הבקרה

V

 לוודא יש .1.3
 ניתוח חדר שבככל

ימצאו
 H2O ) לחץ על ערכי
mm) מ פחות לא
1.52.

אויר יציאות 4
חוזר אויר פתחי 2

 אויר החלפות 25
 בחדר כלליות

)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.
 )יוצג חוזר אויר פתחי

(.3 מסי בטבלה

V

 לפעול יש .1.7
 בומים 2 להתקנת

 הניתוח חדרי בכל
 העברת למניעת
הרצפה על כבלים

 בחדר בומים .1.7
ניתוח

 אספקה - רדומות דוח - 2 פרק
)אס״מ( מרכזית סטרילית

כללי

V

 ופריטים ציוד .2.4
 מדפים על מאוחסנים

 - התקרה גובה עד
 ציוד אחסון לוודא יש

 לגובה עד סטרילי
 בפקודת שנקבע

 בעבודה, הבטיחות
 תכנון ובהנחיות
כירורגית. למרפאה

 נוהל קיים .2.4
 בארון לשימוש
האיוורור

רפואיים גזים - רדומות דוח - 3 פרק
כללי

V
 להעביר יש .3.4

 ותיעוד נוהל לעיוננו
 לתכולת רענון ביצוע
החמצן. גלילי

 נוהל קיים .3.4
 רענון ביצוע ותיעוד

 גלילי לתכולת
החמצן.

 מערכות - רדומות דוח - 4 פרק
ח^מל
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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
מיידי לשיפור הנחיות  בכלי ההיגד

הבקרה

כללי

V

 להעביר יש .4.1
 מהנדס אישור לעיוננו

 למידת ,3 סוג בודק
 לחוק תאימות
 תקנות - החשמל
 )מתקני החשמל

 באתרים חשמל
 רפואיים(,
 1994התשנ"ה-
 א. : E-01 ולדרישת

 ניתוח/חדרי חדרי
 אמבולטוריים ניתוח

 התאוששות חדרי ב.
.

 אישור קיים .4.1
 ,3 סוג בודק מהנדס
 תאימות למידת

 - החשמל לחוק
 החשמל תקנות

 חשמל )מתקני
 רפואיים(, באתרים

 1994התשנ"ה-
 א. : E-01 ולדרישת

 ניתוח/חדרי חדרי
 אמבולטוריים ניתוח

 התאוששות חדרי ב.
 נמרץ טיפול מחי ג.
דיאליזה. מחי ר.

UPS פסק אל

V

 להעביר יש .4.8
 על דוח לעיוננו

 הנדרשים הטיפולים
 ,UPS - ה במכשירי

 מאושרת. חברה ע״י
 מסי את יכלול הדו״ח

 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

אויר מיזוג - רשומות דוח - 5 פרק

V

 ניתוח בחדרי .5.4
 קיימת לא יום

 ייעודית הפרדה
 לכל מיזו״א לויסות

 בנפרד, חדר
 העברת למניעת
 בין זיהומים
 לבצע יש - החדרים
 פיזית הפרדה
 לכל מיזו״א לויסות

בנפרד. חדר

 ניתוח חדר לכל .5.4
 יט״א מוגדרת
 ואין משלו נפרדת

 למעבר אפשרות
היט״אות בין אויר

 קור מערכות - רשומות דוח - 6 פרק
וחום
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 לטיפול
 ^נה תוך

 מיום
 פרסום

זה דוח

 לטיפול
 6 תוך

 חודרים
 מיום

 פרסום
זה דוח

 לטיפול
 3 תוך

 חודרים
 מיום

 פרסום
זה דוח

 לטיפול
מיידי לאיפור הנחיות  בכלי ההיגד

הבקרה

מים: מערכות

V

 להעביר יש .6.6
 דו״ח המ"מ לעיון
 לבדיקות מלא

 לאיכות ביולוגיות
 מדגמיות, מים,

 מברז שיילקחו
 של הידיים שטיפת

 בחדר המנתחים
 לרבות ניתוח,

 הבדיקה תוצאות
 להימצאות

 פסאודומונם
 בלפחות אארוגינוזה,

 בכל אחד מברז
 את רחצה. שוקת

 לרכז יש הנתונים
מתאימה. בטבלה

 מלא דו״ח קיים .6.6
 ביולוגיות לבדיקות

 מים, לאיכות
 שיילקחו מדגמיות,

 הידיים שטיפת מברז
 בחדר המנתחים של

 לרבות ניתוח,
 הבדיקה תוצאות

 להימצאות
 פסאודומונם
 בלפחות אארוגינוזה,

 בכל אחד מברז
 את רחצה. שוקת

 לרכז יש הנתונים
מתאימה. בטבלה

בטיחות - רדומות דוח - 7 פרק
וגיהות: בטיחות

V

 נוהל הוצג לא .7.2
 הצוות להתנהגות

 בעת ניתוח בחדרי
 לוודא יש - שריפה

 נגיש נוהל קיום
 ורענון לקריאה
 הצוות לכל ההנחיות
הרפואי,

 נוהל קיים .7.2
 חדר צוות התנהגות

 של במקרה ניתוח
שריפה

V

 נוהל הוצג לא .7.3
 בחדר חשמל לניתוק

 מחדש וחיבורו ניתוח
 נוהל קיום לוודא יש -

 את לרענן ויש נגיש
 בקרב ההנחיות

הרפואי. הצוות

 ניתוק נוהל קיים .7.3
 ניתוח בחדר חשמל
מחדש. וחיבורו

V

 נוהל הוצג לא .7.4
 במערכת תקלה
 - ניתוח בחדרי הגזים

 הנוהל קיום לוודא יש
 ויש נגיש במקום
ההנחיות. את לרענן

 נוהל קיים .7.4
 במערכת תקלה
ניתוח. בחדר הגזים
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 לטיפול
 ^נה תוך

 מיום
 פרסום

זה דוח

 לטיפול
 6 תוך

 חודרים
 מיום

 פרסום
זה דוח

 לטיפול
 3 תוך

 חודרים
 מיום

 פרסום
זה דוח

 לטיפול
מיידי לאיפור הנחיות  בכלי ההיגד

הבקרה

 + )מתזים אוטומטית אש כיבוי מערכת
מטפים(:

V

 חדרי בפרוזדור .7.9
 אש כיבוי יום, ניתוח
 חב' ע״י נבדק

 קיימת סוילקו,
 תוקף פג מדבקת

 0 2016 מאוקטובר
 בדיקה לוודא יש

תוקף. ברת

 אישור קיים .7.9
 האחרון הטיפול

 האחרונה והבדיקה
 גורם ע״י שבוצעה,

 במערכת מוסמך,
האש. כיבוי

אש: גילוי מערכת

V

 להעביר יש .7.11
 על אישורים לעיוננו

 שבוצעו טיפולים
אש. גיללוי במערכות

 קיימים .7.11
 על אישורים
 ע״י שבוצעו טיפולים

 מטפלת חברה
ותדירותם.

 חדרי סביבת - תצפית דוח - 8 פרק
ניתוח
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 לטיפול
 ^נה תוך

 מיום
 פרסום

זה דוח

 לטיפול
 6 תוך

 חודרים
 מיום

 פרסום
זה דוח

 לטיפול
 3 תוך

 חודרים
 מיום

 פרסום
זה דוח

 לטיפול
מיידי לאיפור הנחיות  בכלי ההיגד

הבקרה

כללי

V

 א^פוז באתר .8.1
 י^ כירורגי יום

 הפרדה לוודא
 אתר בין תקנית

 התאומות
 לחרי לכניסה

 להקצות י^ ניתוח.
 לאנ^י מלתחה

 בקרבת הצוות
 להסיר י^ מקום.

 המפריד הוילון את
 המסדרון את

 מיחידת המשותף
 קיר לבנות הגסטרו

 בפרוזדור מפריד
 שיפריד המשותף

 הגסטרו יחידת את
 חדרי ממתחם
 למצא יש הניתוח.

 פתרון
 שהמתאוששים

 הגסטרו מבדיקות
 דרך יובלו לא

 של הנקי המסדרון
 ניתוח חדר

 יש להתאוששות.
 דלתות להתקין

 לחדרי אוטומטיות
 שיאפשרו הניתוח

 לפתיחה
 ללא אוטומטית

. יד מגע

 הפרדה קיימת .8.1
 נקי איזור בין ברורה
 עם נקי, לא לאיזור

 להוצאת נפרד פתח
 מזוהמים, חומרים
 הניתוח, חדר מאתר
 דלת כולל

 מבוקרת אוטומטית
 כניםת למניעת

 מורשים בלתי
הניתוח. חדר לאיזור

V
 להתקין יש .8.4

 ושירותים מלתחות
 ניתוח חדר לצוות

יום. באשפוז

 קיימות .8.4
 ושירותים מלתחות

ולצוות. למשפחות

V

 - גזים פיקוד לוח .8.6
 ואינו משולט אינו

 חדר מםומן,לאיזה
 יש - משרת הוא

 פיקוד לוח לשלט
G01 לנוהל בהתאם

 ומותאם קיים .8.6
 תקלות התראת לוח

 למערכות מרכזי
רפואיים גזים

ניתוח חדרי - תצפית דוח - 9 פרק
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 לטיפול
 ^נה תוך

 מיום
 פרסום

זה דוח

 לטיפול
 6 תוך

 חודרים
 מיום

 פרסום
זה דוח

 לטיפול
 3 תוך

 חודרים
 מיום

 פרסום
זה דוח

 לטיפול
מיידי לאיפור הנחיות  בכלי ההיגד

הבקרה

חשמל:

V

 להוציא יש .1.9.3
 ניידים שקע רב כבלי

 ניתוח, מחדרי
 מעגלי לסמן יש .2

 בתי לכל הזנה
התקע.

 שכל לוודא יש .3
 יהיו התקע בתי

תקניים.
 תקע בתי לסמן יש .4

 בלתי / חיוני בסימן
חיוני

 שכל לוודא יש
תקניים. יהיו התקעים

 השקעים .9.3
 ומזוהים מסומנים

 צבעים עפ״י
 ומספרי מקובלים,

ההזנה. מעגלי

אוויר: מיזוג

V

 יום ניתוח בחדרי .9.5
 מערכת נמצאה לא

 וניטור בקרה שליטה,
 להתקין יש - טמפ'

וניטור בקרה מערכת

 אפשרות קיימת .9.5
 לוויסות

הטמפרטורה

V

 יום ניתוח בחדרי .9.6
 מערכת נמצאה לא

 וניטור בקרה שליטה,
 להתקין יש - טמפ'

וניטור בקרה מערכת

 אפשרות קיימת .9.6
הלחות לוויסות

V
 יום ניתוח בחדרי .9.8
 לחץ על מד נמצא לא

 על מד להתקין יש -
לחץ.

 חיובי לחץ מצב .9.8
 מכשיר וקיים תקין

מדידה

 אולם - תצפית דוח - 10 פרק
התאו^^ות

רפואיים: גזים

V

 לוודא יש .10.1
 עמדות שכמות

 תהא התאוששות
 ממספר גדולה

 1+ הניתוח עמדות
 המרכזי באתר גם

2 בקומה

 עמדות כמות .10.1
 ההתאוששות,

 חדרי ממספר גדולה
1 + הניתוח

V

 לוודא יש .10.3
 תקנית צנרת התקנת

 השקייה( צינור )לא
 חמצן לחיבור
.01G לנוהל בהתאם

 לוח קיים .10.3
 מקומי התרעה
באולם
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 לטיפול
 ^נה תוך

 מיום
 פרסום

זה דוח

 לטיפול
 6 תוך

 חודרים
 מיום

 פרסום
זה דוח

 לטיפול
 3 תוך

 חודרים
 מיום

 פרסום
זה דוח

 לטיפול
מיידי לאיפור הנחיות  בכלי ההיגד

הבקרה

V

 ניקיון לוודא יש .10.3
 של נאותה ואחזקה

 החירום חיבור לוח
 החמצן אםפקת של

 התאוששות בפרוזדור
 )לכלוך יום אשפוז
 עלול שמנוני

( נקלה על להתלקח

 לוח קיים .10.3
 מקומי התרעה
באולם

חשמל:

V

 שכל לוודא יש .10.5
 והתקעים התקע בתי
 תקניים, יהיו

 מעגלי עם ומםומנים
 הזנה,

 מעגלים לםמן יש
חיוניים ובלתי חיוניים

 השקעים .10.5
 ומזוהים מםומנים

 צבעים עפ״י
 ומםפרי מקובלים,

ההזנה. מעגלי

אוויר: מיזוג

V

 בחדרי .10.7
 יש יום התאוששות

 המצאות לוודא
 שליטה מערכת
טמפ'. ובקרת

 קיימת .10.7
 לוויםות אפשרות

הטמפרטורה

סטריליזציה - תצפית דוח - 11 פרק
 חדר למתחם מחוץ )הממוקמת אם״מ
ניתוח(

V

 ציוד לוודא יש .11.21
ובהישג נגיש אב״כ

 מותקנים .11.21
 בטיחות אמצעי

 לרבות כמתחייב,
 ניידים E.T.O גלאי

 מםיכות ונייחים,
מגן. משקפי אב״כ,

 גזים מערכת - תצפית דוח - 12 פרק
רפואיים

החמצן אםפקת מערכת

V

 גיבוי במרכזית .12.3
 יום באשפוז הגזים
 אש כיבוי מיכל נמצא

 חברת ע״י נבדק -
 קיימת םוילקו,
 תוקף פג מדבקת

 יש - 2016 מאוקטובר
 ברת בדיקה לוודא

קף.תו

 אמצעי קיימים .12.3
 לרבות לאש, הגנה

 מטפים מים, זרנוקי
 ומערכת כיבוי וציוד

 מוגנת תאורה
התפוצצות

Created with Generica by KCS 72



 לטיפול
 ^נה תוך

 מיום
 פרסום

זה דוח

 לטיפול
 6 תוך

 חודרים
 מיום

 פרסום
זה דוח

 לטיפול
 3 תוך

 חודרים
 מיום

 פרסום
זה דוח

 לטיפול
מיידי לאיפור הנחיות  בכלי ההיגד

הבקרה

V

 ניתוח בחדר .12.4
 חמצן פיקוד לוח יום

 יש - משולט אינו
 בהתאם לשלט
 נמצא .G01 לנוהל

 עם חמצן גליל
 תוקף פג מדבקת

 יש - 2018 ממרץ
 ברת בדיקה לוודא
תוקף.

 החמצן גלילי .12.4
 כנדרש מסומנים

תוקף וברי

V

 ניתוח בחדר .12.7
 גלילי שני קיימים יום

 - לגיבוי בלבד חמצן
 להציג לחשב, יש

 גיבוי שעות ולוודא
 3 של צריכה בשיא

שעות.

 במלואו קיים .12.7
 החמצן לצינור גיבוי

 אל המחובר הראשי
 האספקה. מערכת

 המערכת
 הקריאוגנית,

 כללי עפ״י מותקנת
 הנדרשים הבטיחות

 ברזים, סוגי גבהים, :
 שסתומים, סוגי

 בטחון שסתומי
 כל על מותקנים

 לסגור שניתן מקטע
 באמצעות אותו

 מותקנים ברזים.
 בטיחות שלטי

 מתאימים, ואזהרה
 מספר לרבות
 מערכת אוה״מ.
 המרכזית החמצן

 במרכזיית מצויידת
 במערכת גיבוי.

 ו/או )הקריאוגנית
 קיימת הגיבוי(
 התרעה מערכת

 אינטגרלית
 במקרה המתריעה

 לעמד/ות תקלה
 שעות 24 המאויישות

ביממה.

V

 לאבטח יש .12.9
 החמצנים חוות

 והמיכלים
 הקריאוגניים

אדמה לרעידות

 החמצנים חוות .12.9
 והמיכלים

 הקריאוגניים
 לרעידות מאובטחת

אדמה
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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
מיידי לשיפור הנחיות  בכלי ההיגד

הבקרה

חשמל - תצפית דוח - 13 פרק
גבוה מתח חדר

V
 הטיפול .13.2

 שבוצע האחרון
 גבוה מתח במערכת

במועד בוצע
ראשי חשמל חדר

V

 קיום לוודא יש .13.4
 בנגישות מפתח
 ללוחות מיידית

 חשמל לוח החשמל.
16-2 -C חדש( 

 : לוודא יש יחסית(
 הלוח שפאנל א.

 בדרגת אטום
 XX2 אטימות

 ואינו קזנדרשת,
 מקרי. למגע חשוף

 של הצבירה שפסי ב.
 המופעים מוליכי
 בפס מוגנים בלוח,

 ואינם )פרספקס( מגן
 לנגיעה חשופים
מקרית.

 כבלי שכול ג.
 מחוברים החשמל

 ואינם בקצותיהם
 מקרי. למגע חשופים

 החשמל בלוח ר.
 as תוכניות ימצאו
made ,מעודכנות 
 ושינויים כולל

 בלוח שבוצעו
 חשמלאי ע״י חתומים

 מתאים. רישיון בעל
 לוח שבאתר ו.

 קיימת החשמל
 כנדרש חירום תאורת
 ותאורת )יתכן

 עם בוטלה החירום
 גופי החלפת
לתאורת התאורה

.(LED

 לוחות .13.4
 תקינים, החשמל

ומסודרים נקיים
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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
מיידי לשיפור הנחיות  בכלי ההיגד

הבקרה

V

 לוודא יש .13.7
 שעות שבכל

 בבית ימצא הפעילות
 מהנדס החולים

 חשמלאי ן החשמל
 , מטעמם מי או ראשי

 את ומכירים בקיאים
 ההזנה מפסקי כל

שבחדר. והחלוקות

 מהנדס .13.7
 חשמלאי ן החשמל

 בקיאים ראשי,
 כל את ומכירים
 ההזנה מפסקי

שבחדר. והחלוקות

 מיזוג מערכות - תצפית דוח - 14 פרק
אוויר

V

 ניתוח בחדרי .14.1
 להתקין יש יום

 לטיהור יחידה
 לכל נפרדת אוויר
חדר.

 חדר לכל .14.1
 יט״א מוגדרת ניתוח

נפרדת

 קור מערכות - תצפית דוח - 15 פרק
וחום
קיטור דודי

V
 לבחון יש .15.7

 והערכות אפשרות
בגז להזנה

 הדוודים .15.7
 / מזוט : ב מוזנים
גז ן סולר

זיהומים מניעת .10

וניהול ארגון -1 פרק

V

 ivf ה- מעבדת .1.5
 כפופה אינה

 מערך למנהלת
 אלא המעבדות
 בת לסמנכ״ל

 להסדיר יש - החולים
הכפיפות נושא את

 המעבדות כל .1.5
 הדיאגנוסטיות

 מאוגדות במוסד
המעבדות אגף תחת

 תחזוקה מתקנים מבנים, -10 פרק
וניקיון סדר

V

 כי לוודא יש .10.5
 המעבדות חדרי בכל

 אוויר תחלופת קיימת
 פעמים 6 לפחות של

___________בשעה.

 יש במעבדה .10.5
 מספק אוורור

 החלפות 6 ,לפחות
בשעה אוויר
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 לטיפול
 ^נה תוך

 מיום
 פרסום

זה דוח

 לטיפול
 6 תוך

 חודרים
 מיום

 פרסום
זה דוח

 לטיפול
 3 תוך

 חודרים
 מיום

 פרסום
זה דוח

 לטיפול
מיידי לאיפור הנחיות  בכלי ההיגד

הבקרה

 מינהל חוזר הנחיות יי^ום - 2 פרק
הרפואה

V

 בית באחריות .2.9
 ולוודא לדאוג החולים

 הצוותים כל כי
 הדרכות עוברים
 זהירות אמצעי בנושא

 חוזר פי על שיגרתיים
 הרפואה חטיבת

10/2010

 לצוות הדרכות .2.9
 בנושא המטפל
 זהירות אמצעי

 מתקיימות שיגרתיים
שנתיים כל

ידיים הגיינת הנחיות י^ום - 3 פרק

V

 בנייה בכל .3.6
 לפעול יש , חדשה

 ברזים להתקנת
 ידי על לסגירה
 על הרגל או המרפק

 חטיבת חוזר פי
 בנושא הרפאוה
 מסי ידיים היגיינת
24/09

 תקינים ברזים .3.6
 מרפק ע״י לסגירה

רגל או

בידוד כללי על ^מירה - 7 פרק
כללי:

V

 בית באחריות .7.3
 לדאוג החולים

 יעודי צוות להקצאת
 הנחיות פי על לבידוד

 הרפואה חטיבת חוזר
 ומניעת בקרה בנושא

 במוסדות זיהומים
 ומניעת רפואיים
 עמידות

 לאנטיביוטיקה.
 והנחיות 9/2012
 התפשטות למניעת

 קלוסטרידיום
23/2014 ריפיציל

 הקצאת קיימת .7.3
יעודי מטפל צוות
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הסביבה בריאות .12

 לטיפול
 ^נה תוך

 מיום
 פרסום

זה דוח

 לטיפול
 6 תוך

 חודרים
 מיום

 פרסום
זה דוח

 לטיפול
 3 תוך

 חודרים
 מיום

 פרסום
זה דוח

 לטיפול
מיידי לאיפור הנחיות  בכלי ההיגד

הבקרה

 נשימתית תחלואה עם חולים בידוד
: טיפתי( )בידוד חריפה

V

 לוודא יש .7.32
 תנאים המצאות
 להפרדה מתאימים

 עם חולים בין
 נשימתית תחלואה

 חולים לבין חדה
אחרים

 הפרדה קיימת .7.32
 עם חולים בין

 נשימתית תחלואה
 חולים לבין חדה

אחרים

ואביזרים ציוד חיטוי ניקוי - 8 פרק

V

 בית באחריות .8.14
 לפעול החולים
 לחוזר בהתאם
 ניקוי הרפואה חטיבת
 ואביזרים ציוד וחיטוי

 ולהחליף 12/2006
 בין הפרדה וילונות
. בשבוע פעם חולים

 וילונות .8.14
 מוחלפים הפרדה

 לחולה חולה בין
בשבוע פעם ולפחות

 לצריכה מים ומערכות מים -1 פרק
סניטרית

V
 וחיטוי ניקוי .1.4

 יתבצע הבריכות
 פי על לשנה אחת

משה״ב. הנחיות

 של הפיזי מצבו .1.4
המים מאגר
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 לטיפול
 ^נה תוך

 מיום
 פרסום

זה דוח

 לטיפול
 6 תוך

 חודרים
 מיום

 פרסום
זה דוח

 לטיפול
 3 תוך

 חודרים
 מיום

 פרסום
זה דוח

 לטיפול
מיידי לאיפור הנחיות  בכלי ההיגד

הבקרה

V

 להתקין יש .1.5
 לחיטוי מערכת
 מערכת כולל משלים
 אגירת עם בקרה
 ממוחשבת. נתונים

 תכניות להגיש יש
 משרד לאישור

הבריאות.
 לבדוק יש בנוסף,

 בכניסה הכלור ריכוז
 מהמאגרים וביציאה

יומי. באופן
 הרציף הכלור מד
 ביום מקולקל היה

 לתקנו יש הביקורת
להחליפו. או

 ניטור מערך תיקון
 החופשי הכלור ריכוז
 לביצוע נידרש במים
 החיטוי ומערכת מיידי

 נדרשת המשלים
 תעלה שלא בתקופה

שנה על

המערכת .1.5
משלימה להכלרה

V

 תגבור נדרש .1.13
 הדיגום תדירות
 לגיונלה לחיידקי

 )כעת לרבעון לאחת
 לחצי אחת מתבצע

שנה(.

 ובקרה ניטור .1.13
המים במערכות

פסולת ופינוי -איסוף 3 פרק

V
 נקיון לשפר יש .3.10
 אשפה חדרי

במחלקות

 של העברה .3.10
 רגילה פסולת

 לחדר מהקומות
אשפה

V

 להגביר יש .3.12
 במרכז הפינוי תדירות

 פסולת לפינוי
 להגדיל או זיהומית

 ולהוסיף המרכז את
פחים.

 מרכז קיים .3.12
זיהומית לפסולת

V
 להתקין יש .3.12

 ומנוקז משופע משטח
 האשפה לאזור

הזיהומית

 מרכז קיים .3.12
זיהומית לפסולת
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 לטיפול
 ^נה תוך

 מיום
 פרסום

זה דוח

 לטיפול
 6 תוך

 חודרים
 מיום

 פרסום
זה דוח

 לטיפול
 3 תוך

 חודרים
 מיום

 פרסום
זה דוח

 לטיפול
מיידי לאיפור הנחיות  בכלי ההיגד

הבקרה

בכביסה טיפול - 4 פרק

V
החדרים .4.2

 קטנים הקיימים
מלוכלכים ובחלקם

 חדר קיים .4.2
 כביסה לריכוז

מחלקתית מלוכלכת

V  את להחליק יש .4.3
הפיר. ברצפת הבטון

 לכביסה פיר .4.3
מלוכלכת

V
 להעביר יש .4.8

 בעגלות כביסה
 כיסוי עם ייעודיות

רחיץ. מבד

 של שינוע .4.8
בעגלות כביסה

V
 להקצות נדרש .4.12

 או חדר במחלקות
 סגורים ארונות

נקיה. לכביסה

 כביסה אחסון .4.12
במחלקה נקייה

 חלוקה ומטבחון מרכזי מטבח - 5 פרק
במחלקות

V

 נהלי לחדד יש .5.1
 לשלוח עבודה.מומלץ

 לקורס העובדים את
 לתברואת הכשרה

 קורס כגון מזון,
תברואה. נאמני

המטבח עבודת .5.1

V

 מחדש לארגן יש .5.4
 הקירור חדרי את

 הגולמיים. וההקפאה
 יהיה הפשרה חדר
 הקפאה לחדר צמוד

 להוסיף יש לבשר.
 נוסף הקפאה נפח

 ולהוסיף לבשר
 לירקות נפרד מקפיא
קפואים. ומאפים

בקירור אחסון .5.4
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 לטיפול
 ^נה תוך

 מיום
 פרסום

זה דוח

 לטיפול
 6 תוך

 חודרים
 מיום

 פרסום
זה דוח

 לטיפול
 3 תוך

 חודרים
 מיום

 פרסום
זה דוח

 לטיפול
מיידי לאיפור הנחיות  בכלי ההיגד

הבקרה

V

 את לסדר יש .5.5
 לעשות המחסן.
 מוצרי בין הפרדה

 חד לכלים מזון,
 מומלץ וכד. פעמיים
 נפרד מחסן לאתר
 בשטח שלא )ניתן

פסח. לכלי המטבח(

 במטבח לשמור אין
 מוכנים מזון מוצרי

לחם. כגון
 חדר את לסדר יש

נקיון. וכלי החומרים

יבש אחסון .5.5

V
 להקצות יש .5.5

 עם נפרד מקום
 לפתיחת כיור שולחן
ביצים.

יבש אחסון .5.5

V
 הגבהה נדרשת .5.5
 כנדרש ס״מ 30 של

 במטבח איחסון לכל
ובמחסנים.

יבש אחסון .5.5

V
 אוחסנו במחסן .5.5

 יש טיטולים.
 במקום לאחסנם

אחר

יבש אחסון .5.5

V

 על להקפיד יש .5.8
 במדורים העבודה
 יש בקצביה השונים.
 על הפרדה, לעשות

 בשר בין מחיצה, ידי
 על ולהקפיד ועוף

 בחדר שילוט.
 ירקות שטיפת
 שטיפת רק תתבצע

וקילופם. ירקות

המזון הכנת .5.8
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 לטיפול
 ^נה תוך

 מיום
 פרסום

זה דוח

 לטיפול
 6 תוך

 חודרים
 מיום

 פרסום
זה דוח

 לטיפול
 3 תוך

 חודרים
 מיום

 פרסום
זה דוח

 לטיפול
מיידי לאיפור הנחיות  בכלי ההיגד

הבקרה

V

 שדרוג כי נדרש .5.9
 ישתלב המטבח

 המתוכננת בבניה
 יש החולים. בבית

 תוכנית להגיש
 לשדרוג מעודכנת
המטבח.

 עבודה מדורי .5.9
 סוג לכול נפרדים

 גולמי החי מן מזון
 כנף, בעלי )בשר,
 מעובד ומזון רגים(
 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

 הכנת בחדר .5.14
 להוסיף יש סלטים
 להוסיף יש תאורה,
 כל מעל מנדפים

חום. הפולט הציוד

 המטבח מבנה .5.14
ותחזוקתו

V

 בחינה נדרשת .5.15
 תהליך של מחודשת
 המזון העברת
 משרד בשיתוף

הבריאות.
 להוסיף נדרש כן כמו

 בן החלוקה לפס
 עם בקור מארי

אוויר. סחרור

 וקבלת הובלה .5.15
במחלקות מזון

V

 לאפשר אין .5.16
 משפחות כניסת

 המחלקה. למטבח
 ומעוניינים במידה

 לפינת לדאוג יש בכך
 למשפחות מטבחון
מהמטבח. בנפרד

 האוכל חדר .5.16
 והמטבחון
במחלקות

כללי - 7 פרק

Created with Generica by KCS 81



גריאטריה .13

 לטיפול
 ^נה תוך

 מיום
 פרסום

זה דוח

 לטיפול
 6 תוך

 חודרים
 מיום

 פרסום
זה דוח

 לטיפול
 3 תוך

 חודרים
 מיום

 פרסום
זה דוח

 לטיפול
מיידי לאיפור הנחיות  בכלי ההיגד

הבקרה

V

 מביים הוספת .7.1
 קיימת החולים. לבית

 לשני אחת מב"סית
 של הקמפוסים

 הצופים הר הדסה-
 נדרש כרם. ועין

 לכל אחד מב״ס
קמפוס.

 מב״ס קיים .7.1
במוסד

אדם כוח -1 פרק

V

 שהרופאה מומלץ
 בגריאטריה מומחית
 משרה בחצי העובדת

 הקבוע המיון בצוות
 במתמחה/ תתמוך

 עבודתה את תכוון
 מעל באנשים לטיפול

.75 גיל

 הממצאים תקציר
העיקריים

דחופה לרפואה מחלקה - 3 פרק

V

 לפעול מומלץ .3.4
 עדיפות למתן

 למחלקות לקבלה
 מנת על לקשישים

 שהייתם זמן לקצר
במיון.

 תהליך קיים .3.4
 +75 לבני מובנה

 במלר״ד השוהים
שעות 8 מ יותר

 )גריאטרי יעוץ יחידות - 4 פרק
ופליאטיבי(

גריאטרי ליעוץ יחידה

V

 הגבוהה הכמות .4.2
 מעל מאושפזים של
 במחלקות 65 גיל

 ומחלקות פנימיות
 , אורטופדיות

 צוות הקמת מצדיקה
 למתן יעודי גריאטרי

 רב גריאטרי יעוץ
 בבית מקצועי
. החולים

 צוות קיים .4.2
 גריאטר, הכולל
 ועובדת אחות

סוציאלית

 במחלקה גריאטרים -חולים 5 פרק
פנימית
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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
מיידי לשיפור הנחיות  בכלי ההיגד

הבקרה

הרפואית: הרשומה

V

 לציין יש .5.9
 הרפואית, ברשימה
 ובעיקר במעקב
 שחרור במכתבי

 פעולות ביצוע
 למניעת משמעותיות

 תפקודית הדרדרות
 חשיבות את ולהדגיש

 הפעילות המשך
בקהילה.

 תיעוד מתקיים .5.9
 בתחום והתערבות

מניעת
DECONDITIONING

 הכולל בקשישים
 מהמיטה הוצאה

 רב צוות בשיתוף
מקצועי

 במחלקה גריאטרים חולים - 6 פרק
/כירורגית אורטופדית

V
 להוסיף להקפיד
 falling של אבחנה

האבחנות לרשימת

 הממצאים תקציר
העיקריים

המרקחת בית ניהול - 1 פרק
איכות שיפור

V
 לבצע יש .1.17

 עצמית בקרה
בשנה פעמיים

 בקרה קיימת .1.17
SELF רו-שנתית

AUDIT
תשתיות - 2 פרק

תרופות מחסן

V
 בין להפריד יש .2.14

 אותו של המינונים
תכשיר

 מבודל, אחסון .2.14
מינונים בין הפרדה

מסוכנים סמים - 3 פרק
המסוכנים הסמים פנקס

V
 לרשום יש .3.9

 את סמים בספר
 ביום הסמים קבלת

קבלתם

 קבלת תיעוד .3.9
 הקבלה, ביום הסם
האסמכתא בציון

V
 תנועת לאזן יש .3.10

 כל בסוף הסמים כל
חודש

 תנועת איזון .3.10
 כל בסוף הסמים

חודש
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 לטיפול
 ^נה תוך

 מיום
 פרסום

זה דוח

 לטיפול
 6 תוך

 חודרים
 מיום

 פרסום
זה דוח

 לטיפול
 3 תוך

 חודרים
 מיום

 פרסום
זה דוח

 לטיפול
מיידי לאיפור הנחיות  בכלי ההיגד

הבקרה

ישימים מסמכים

V

 דוגמת קבל יש .3.13
 רופא כל של חתימה
סמים להזמין הרשאי

 קיימים .3.13
 של חתימות

 הרשאים הרופאים
 סמים להזמין

מסוכנים

V

 5 תקנה עפ"י .3.16
 הסמים לתקנות

 ,בתי המסוכנים
 לנהל, יש חולים,

 בנפרד, מחלקה לכל
 לביקורת פנקס
 ערוך הרישום, טופסי

 3 טופס לפי
 זה פנקס שבתוספת.

קיים לא

 פנקס ניהול .3.16
 עפ״י הביקורת
התקנות

V

 לקבל יש .3.17
 מהמחלקות בחזרה

 הרישום הטפסי את
 לצורך המלאים

 בהתאם בקרה
 של 3.16 לסעיף
הכלי.

 הרישום טפסי .3.17
מלאים מוחזרים

רקיחה - 4 פרק
התיעוד איכות

V

 להכין יש .4.5.2
 כל עבור אב מסמך
 שיכלול הכנה

 מפורטות הוראות
 ההכנה לביצוע

ואריזתה

 מסמך הכנת .4.5.2
 אחת עפ״י אב

 או הפרמקופיאות
 מקצועית ספרות

 הוראות כולל
 לביצוע מפורטות

 ואריזתה ההכנה
(3.9.3 סעיף )ע״פ

V

 את לתעד יש .4.5.5
 החישובים כל

 לקביעת הדרושים
המרכיבים כמויות

 קיימים .4.5.5
 הדרושים החישובים

 כמויות לקביעת
 )ע״פ המרכיבים

(3.9.3.3 סעיף

V

 המוצא חומרי .4.5.7
 אחרים וחומרים

 לביצוע המשמשים
 שם יכללו ההכנה
 הספק, שם היצרן,

פרמקופיאלי. ושם

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

 פרמקופיאלי ושם
(3.9.3.5 סעיף )ע״פ
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 לטיפול
 ^נה תוך

 מיום
 פרסום

זה דוח

 לטיפול
 6 תוך

 חודרים
 מיום

 פרסום
זה דוח

 לטיפול
 3 תוך

 חודרים
 מיום

 פרסום
זה דוח

 לטיפול
מיידי לאיפור הנחיות  בכלי ההיגד

הבקרה

V

 כל עבור .4.5.10
 לכתוב יש הכנה

 - העיבוד תהליכי
 ומשך סדר כולל

 טמפרטורה הערבוב,
 סביבה תנאי או

אחרים. מבוקרים

 קיימים .4.5.10
 העיבוד תהליכי

 ומשך סדר כולל
 הכנה ותנאי הערבוב
 )במידה מיוחדים

 סעיף )ע״פ ויש(
3.9.3.9)

V
 להוסיף יש .4.5.12
 ההכנה של תיאור

הסופית

 תיאור קיים .4.5.12
 הסופית ההכנה

 סעיף )ע״פ
3.9.3.11)

V

 לקיים יש .4.5.13
 בקרת תהליכי
 איש נמצא לא איכות.
 בקרת על אחראי
איכות

 קיימים .4.5.13
 בקרת תהליכי

 ויש( )במידה איכות
 )ע״פ בקרה וגבולות

(3.9.3.12 סעיף

V

 גם לתעד יש .4.5.20
וסוגה האריזה פרטי

 התיעוד .4.5.20
 ההכנה, שם כולל:
 המתן צורת תיאור

 פרטי והחוזק,
 תנאי וסוגה, האריזה
 מדף וחיי אחסון

(3.9.8 סעיף )ע״פ
,אריזה הכנה הוראות תיעוד

V
 את לכלול יש .4.6.5

 חורי כל של הכמויות
מוצא

 הכנה הוראות .4.6.5
 וכמות סוג כוללים

 חומרי כל של
לשימוש המוצא

V
 את לפרט יש .4.6.8

 שלבי של הוראות כל
הייצור

 הכנה הוראות .4.6.8
 הוראות כוללים

 שלבי של מפורטות
הייצור

V
 את לציין יש .4.6.10

אחסון תנאי
 הוראות .4.6.10
 תנאי כוללים הכנה

אחסון

V
 שם לתעד יש .4.6.13

וגיל ת.ז. המטופל
 תיעוד קיים .4.6.13

 ת.ז, המטופל, שם
גיל.

V

 לרשום יש .4.6.15
 גם: התווית על

 רוקחית", "הכנה
 פנימי/חיצוני, שימוש

 ושם המטופל שם
הרושם הרופא

 הוראות .4.6.15
 פירוט יכללו: אריזה

 להכין )אין התווית.
 תוויות מראש

לשימוש(
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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
מיידי לשיפור הנחיות  בכלי ההיגד

הבקרה

V
 לרשום יש .4.6.16

 האריזה חומרי כל
הנחוצים

 קיימת .4.6.16
 חומרי כל רשימת
הנחוצים האריזה

V

 לרשום גם יש .4.6.17
 ומפרט סוג גם

האריזה

 קיימות .4.6.17
 מפורטות הוראות
 האריזה לשלבי

 מפרט, סוג, כולל
וכמות גודל

V
 לתעד יש .4.6.19

 תנאי הכנה כל עבור
אחסון

 תיעוד קיים .4.6.19
אחסון תנאי

V
 לרשום יש .4.6.20

 את חומר כל עבור
הכמות

 ברשומת .4.6.20
 קיים ואריזה הכנה

 וכמות אצווה מספר
חומר כל של

V
 לרשום יש .4.6.27

ת.ז. , החולה שם את
 ברשומת .4.6.27
 קיים ואריזה הכנה

ת.ז החולה, שם
ותיווי אריזה

V
 על לכתוב יש .4.7.4

 "הכנה התווית
רוקחית"

 בפרטי .4.7.4
 כיתוב התווית:
רוקחית" "הכנה

V
 על לרשום יש .4.7.7

 לשימוש התווית
פנימי/חיצוני

 בפרטי .4.7.7
 לשימוש התווית:

פנימי/חיצוני

V
 לרשום יש .4.7.10

 פרטי התווית על
החולה

 בפרטי .4.7.10
 שם התווית:

המטופל

V
 לרשום יש .4.7.14

 פרטי התווית על
הרופא

בפרטי .4.7.14
הרופא שם התווית:

מוגמרים תכשירים בדיקת

V

 את לבדוק יש .4.8.3
 הסופית ההכנה

 כגון: באמצעים
 הערבוב, תקינות

 צבע, ריח, צלילות,
מרקם

 בדיקת קיימת .4.8.3
 ותיעוד הכנה

 שקילה, הפרמטרים:
 ערבוב, תקינות

 צבע, ריח, צלילות,
 בעת PH מרקם,
הצורך

קליניים ניסויים - 6 פרק
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 לטיפול
 ^נה תוך

 מיום
 פרסום

זה דוח

 לטיפול
 6 תוך

 חודרים
 מיום

 פרסום
זה דוח

 לטיפול
 3 תוך

 חודשים
 מיום

 פרסום
זה דוח

 לטיפול
מיידי לשיפור הנחיות  בכלי ההיגד

הבקרה

המחקר מוצרי סימון

V

 מוצרי לסמן יש .6.6
 בכיתוב מחקר
 מחקרי "טיפול
 לניסוי " או בלבר"
בלבר" רפואי

 מוצרי סימון .6.6
 כולל: המחקר
 מחקרי "טיפול
 "לניסוי או בלבר"
 בלבר" רפואי

 ו/או בעברית
 באותיות באנגלית,

 ברורות רפוס
 בצבע וקריאות,

 מצבע ומובחן שונה
 היצרן קור או שם ,

 קור ו/או שם הרקע,
 תאריך המוצר,
תפוגה

בדלפק לקהל תרופות ניפוק - 7 פרק
אחסון וארונות רלפק

V
 את להתאים יש .7.2

 בהתאם הרלפק
 נוהל לררישות

פרטיות

 על שמירה .7.2
המטופל פרטיות

ותיעור ניפוק

V

 רק לכבר יש .7.5
 בית של מרשמים
 שקובע כפי החולים

 לפקורת 40 סעיף
הרוקחים

 מרשמים כיבור .7.5
 ררישות על העונים

החוק

V
 כל לסרוק יש .7.8

אריזה
 סריקה/הקלרה .7.8
 האריזות של

המנופקות

V
 מרשם כל על .7.10

 של חתימה תופיע
המנפק הרוקח

 חתימת קיימת .7.10
מנפק רוקח

V
 לבצע יש .7.11

 המרשמים של בקרה
 תרופות של ובמיוחר

פסיכוטרפיות

 בקרת .7.11
תקינה מרשמים

 התרופות ניהול בקרת - 8 פרק
אשפוז במחלקת

Created with Generica by KCS 87



 לטיפול
 שנה תוך

 מיום
 פרסום

זה דוח

 לטיפול
 6 תוך

 חודשים
 מיום

 פרסום
זה דוח

 לטיפול
 3 תוך

 חודשים
 מיום

 פרסום
זה דוח

 לטיפול
מיידי לשיפור הנחיות  בכלי ההיגד

הבקרה

שונות

V

 בעגלת .8.23
 להחזיק יש טיפולים

 התרופות את
המקוריות באריזתן

 החזקת .8.23
 בעגלת התרופות
 באריזות טיפולים
 סימון עם מקוריות

הולם

V

 מנהל על .8.31
 רופא או המחלקה

 בקרת לבצע מטעמו
 מעת הסמים מלאי
לעת

 בקרת קיימת .8.31
 או המחלקה מנהל
מטעמו רופא

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

רפואי ומידע לרישום מחלקה

V

 כוח להוסיף יש .1.4
 סימול לצוות אדם

רפואי מידע

 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
 ; הרפואית הרשומה ניהול - 4 פרק

נבחרים מסמכים תוכן, תכולה,

V

 על להקפיד יש .4.16
 ותאריך שעה רישום

 הסכמה בטופס
להרדמה

 טופס קיים .4.16
 להרדמה הסכמה
 בריאות )תקנות

 הסכמה העם-טופסי
 מינהל חוזר ,1984

( 90/84 הרפואה
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לתזונה מחלקה ומזון- תזונה .17

 לטיפול
 ^נה תוך

 מיום
 פרסום

זה דוח

 לטיפול
 6 תוך

 חודרים
 מיום

 פרסום
זה דוח

 לטיפול
 3 תוך

 חודרים
 מיום

 פרסום
זה דוח

 לטיפול
מיידי לאיפור הנחיות  בכלי ההיגד

הבקרה

V

 על להקפיד יש .4.17
 בטופס שעה רישום

לניתוח הסכמה

 טופס קיים .4.17
 הסכמה

 לניתוח/פעולה
 )במקרים

 )תקנות הרלבנטיים(
 העם-טופסי בריאות
 חוזר ,1984 הסכמה

 הרפואה מינהל
90/85. )

V

 להדביק יש .4.18
 פרטי עם מדבקות

 מסמך כל על מטופל
ידני. רפואי

 פרטי קיימים .4.18
 ולוגו החולה זיהוי

 עמוד כל על ביה״ח
 הרפואיים במסמכים

 6/96 מנכ"ל חוזר
 - הרשומה תוכן

 ,3 סעיף בסוף
 - כלליים עקרונות

1.1.95מ- 27/95 חוזר
רפואי מידע סימול - 5 פרק

V

 ש לוודא יש .5.12
 ומהתיקים 90%

 3 תוך יקודדו לפחות
 ממועד חודשים
המטופל שחרור

 ויותר 90% .5.12
 מקודדים מהתיקים

בזמן

V

 להקפיד יש .5.10
 רפואי מידע לסמל

ICD- של הנחיות ע"פ
.9-CM

 המידע סימול .5.10
 הרשמות ע״י הרפואי

 שפת הנחיות )לפי
 הנהוגה הסימול
איכותי הינו בארץ(

מזון סל -1 פרק

V

 סוגי 3 קיימים .1.3
 מתחלפים בלנדר
 תמיד שאינם קבועים
לפריטי בהתאם

 בתפריט המזון
 לבדוק יש השבועי.

 של הגשה אפשרויות
 כדי נוספות חלופות

 הגיוון מירב את לתת
למאושפזים

 המזון רכיבי כל .1.3
 הטחון האוכל של

 )בלנדר( מכנית
 בהתאם מוגשים

 התפריט לגיוון
הרגיל
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הנהלה - ומזון תזונה .18

 לטיפול
 ^נה תוך

 מיום
 פרסום

זה דוח

 לטיפול
 6 תוך

 חודרים
 מיום

 פרסום
זה דוח

 לטיפול
 3 תוך

 חודרים
 מיום

 פרסום
זה דוח

 לטיפול
מיידי לאיפור הנחיות  בכלי ההיגד

הבקרה

V

 בשבוע פעם .1.10
 צמחונית מנה מוגשת

 להגיש יש מעובדת.
 צמחונית מנה

 בחודש פעם מעובדת
להנחיות בהתאם

 הגשת תדירות .1.10
 צמחונית מנה

 וההנחיות מעובדת
ביותר העדכניות

V

 ממיקור המנות .1.13
 ע״י נבדקות לא חוץ

 צורך יש הדיאטנית.
 המנות סוגי שכל

 יבדקו חוץ ממיקור
 התזונתי להרכבם

 ולהתאמתם
 בהתאם למאושפזים

 הרפואי למצבם
 ויקבלו והתזונתי

 של מתועד אישור
הדיאטנית

 הרכב נבדקים .1.13
 של תזונתי וניתוח

 ממקור המנות כל
 גלאט )לדוגמא חוץ

כשר(

V

 בחלק .1.14
 קיימת מהתפריטים

 מעל נתרן רמת
 לבדוק חשוב .2400
 רמת להורדת שוב

הנתרן

 הנתרן כמות .1.14
 לא היומי בתפריט

מ״ג 2400 על תעלה

הרפואית ברזומה תיעוד - 4 פרק

V

 הדיאטניות .4.12
 ברוב משתתפות
 בישיבות המחלקות

 חשוב . הצוות
 בישיבות להשתתף

 המחלקות בכל
שוטף. באופן

 הדיאטניות .4.12
 בישיבות משתתפות

מחלקתיות צוות

תקינה -1 פרק

V

 לפעול יש .1.1
 תקינת להתאמת

 1 לפי הדיאטניות
 , מיטות 50 ל- תקן
 טיפול לתת מנת על

 והולם מקיף
האשפוז במחלקות

 תקינת .1.1
 היא הדיאטניות

 לנוהל בהתאם
 ביותר המעודכן

בנושא
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 לטיפול
 ^נה תוך

 מיום
 פרסום

זה דוח

 לטיפול
 6 תוך

 חודשים
 מיום

 פרסום
זה דוח

 לטיפול
 3 תוך

 חודשים
 מיום

 פרסום
זה דוח

 לטיפול
מיידי לשיפור הנחיות  בכלי ההיגד

הבקרה

V

 למודל בהתאם .1.2
 יש הפגיות תמרוץ

 של תקן בחצי צורך
 כפי 0.2 ולא דיאטנית

 יש היום. שקיים
 משרת את להגריל

 בפגיה הדיאטנית
משרה לחצי

 תקינת .1.2
 בפגיה הדיאטניות

 לחוזר בהתאם היא
 מסי רפואה מנהל

52/2013

מיחשוב - 2 פרק

 התזונה רשומת .2.1
 ובמחלקת ממוחשבת

 קיימת שיקום
 אוטומטית הטמעה

 לשחרור הנחיות של
 הדיאטנית של

 השחרור במכתב
 צורך יש הרפואי.
 ולהטמיע להרחיב

 בית מחלקות בכל
 רצף ליצירת החולים

 אשפוז בין טיפול
לקהילה

 התזונה רשומת .2.1
 כולל ממוחשבת,

 למטבח ממשק
צמרת. ולתוכנת

מזון סל - 3 פרק

V

 של פיקוח חסר .3.1
 תזונה מפקח דיאטן
 באיוש צורך יש ומזון.

 שנמצא זו משרה
 חיוני כתפקיד

 המזון להתאמת
 להנחיות בהתאם
ותזונתיות רפואיות

 פיקוח קיים .3.1
 של תזונתית ובקרה

 המזון שרשרת כל
 מפקח דיאטן ידי על

ומזון תזונה
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 לטיפול
 ^נה תוך

 מיום
 פרסום

זה דוח

 לטיפול
 6 תוך

 חודרים
 מיום

 פרסום
זה דוח

 לטיפול
 3 תוך

 חודרים
 מיום

 פרסום
זה דוח

 לטיפול
מיידי לאיפור הנחיות  בכלי ההיגד

הבקרה

V

 הגשה קיימת .3.4
 מלא מדגן לחם של

 ולפי לסוכרתיים
 דיאטנית. של בקשה

 לחם להגיש צורך יש
 לכל מלא

 בהתאם המאושפזים
 רפואה מינהל לחוזר

5/2013 מסי

 פריטי הגשת .3.4
 בהתאם הינן המזון
 יומית )הגשה לחוזר

 טרי פרי מנות 2 של
 ירקות מגוונות,

 לחם ומגוונים, טריים
 מלא דגן מקמח
 לכל מלאים ודגנים

 על המאושפזים(
 הנחיות סמך

 המפקחת הדיאטנית
 סל לחוזר ובהתאם

מזון
תזונתי בסיכון מטופלים - 5 פרק

 כסא- קיים .5.1
 בבית אחד משקל

 חשוב החולים.
 כסאות לרכוש

 לפריסה בהתאם
 בבית שצריך

 שיעזור כך החולים,
 מאושפזים בשקילת

 אפשרות שאין
בעמידה לשקול

 משקל המצאות .5.1
 ומשקלי במיון מיטה
 בכל מיטה או כסא

 הנדרשות המחלקות
 פנימיות, לכך:

 אורטופדיה,
 גריאטריה,
ט.נ.כללי כירורגית,

בריא מזו ממכר - 6 פרק

V

 צורך יש .6.1
 הרכב את להתאים

 והשתייה המזון
 המימכר במכונות

 , האוטומטיות
 מינהל לחוזר בהתאם
 .8/2014 מסי רפואה

 תהליך שהתחיל דווח
 לקדמו חשוב בנושא,
בהקדם

 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
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שיקום .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
מיידי לשיפור הנחיות  בכלי ההיגד

הבקרה

V

 צורך יש .6.2
 הרכב את להתאים

 בכל והשתייה המזון
 בבית המימכר אתרי

 בהתאם החולים
 רפואה מינהל לחוזר

.8/2014 מם'
 תהליך שהתחיל רווח

 לקדמו חשוב בנושא,
בהקרם

 הרכב התאמת .6.2
 אתרי בכל המזון
 במוםר המזון ממכר

 בהתאם הרפואי
 התזונה לעקרונות

 ולהנחיות הנבונה
 מזון םל בחוזר

 וחוזר 5/2013
 פי ועל 8/2014
 הדיאטנית הנחיות

 ומי הראשית
מטעמה

פיזיותרפיה .20

השירות ופריסת היקף - 1 פרק

V
 צוות לגיים יש .1.1

 בהתאם מקצועי
בנוהל לנדרש

כללי שיקום .1.1

ומבנה תשתיות - 2 פרק

V
 על להקפיד יש .2.13

 בכל בטיחות חגורות
הרחצה כםאות

 קיימים .2.13
 חדרי בכל מאחזים

השירותים

V

 לאפשר ע״מ .2.15
 שיקום תהליכי מיצוי

 יש בשיקום והיכולות
 כלל את להתאים
 במחלקה המיטת
hi- למיטות למיטות

LOW

 מיקום .2.15
 רלוונטיות ותשתיות

הפרוגרמות עפ״י

השירות ופריסת היקף -1 פרק
השירות ופריםת היקף

V

 למען לפעול יש .1.5
 במצב הצוות. תגבור
 חלק רק הקיים

 נהנה מהמאושפזים
 האיכותי מהשירות
 של והמקצועי

הפיזיותרפיםטים.

 שירותי קיימים .1.5
 בחטיבה פיזיותרפיה

 פנימיות; הפנימית:
קרדיולוגיה;
אונקולוגיה

טיפולי רצף - 5 פרק
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סוציאלית עבודה .21

 לטיפול
 שנה תוך

 מיום
 פרסום

זה דוח

 לטיפול
 6 תוך

 חודשים
 מיום

 פרסום
זה דוח

 לטיפול
 3 תוך

 חודשים
 מיום

 פרסום
זה דוח

 לטיפול
מיידי לשיפור הנחיות  בכלי ההיגד

הבקרה

טיפולי רצף

V

 על להקפיד יש .5.6
 השתתפות

 הפיזיותרפיסטים
 בכל רופאים בביקורי

המחלקות.

5.6.
 הפיזיותרפיסטים

 בישיבות משתתפים
 מקצועיות רב

רופאים ובביקורי
וציוד עבודה סביבת - 8 פרק

וציוד עבודה סביבת

V
 להקצות יש .8.4

 לשירותי ייעודי אולם
 בצמוד פיזיותרפיה

אורתופדית למחלקה

 ייעודי חדר קיים .8.4
 בסמוך לפיזיותרפיה

 למחלקה
אורתופדית

 מבנה, - ארגוניות תשתיות -1 פרק
מקצועי ופיתוח כפיפות

V

 פי על לפעול יש .1.2
 מנהל חוזר הנחיות
 ולוודא 35/99 רפואה

 לעבודה שהמחלקה
 תהא סוציאלית

 למנהל כפופה
הרפואי.

 המחלקה .1.2
למנהל כפופה

הרפואי

 פריסה - ארגוניות תשתיות - 2 פרק
השירות וזמינות

V

 לוודא יש .2.5
 משרת שהיקף
 יעמוד בשיקום העו״ס
 חוזר פי על בנדרש

 וחוזר 42/2003
60/2002

 1.5 ישנן .2.5
 עו״ס משרות
 36 )לפחות לשיקום
מיטות(

 סביבת - ארגוניות תשתיות - 4 פרק
עבודה

V

 חדרים לייעד יש .4.2
 לעו״ס פרטיות עפ
 שיחה לקיים מנת על

 עם ופרטית מכבדת
 ובני החולה

המשפחה.

 חדרים הוקצו .4.2
 שיחה לקיום

 בפרטיות
במחלקות/מכונים

 המחלקה בניהול סטנדרטים - 7 פרק
מקצועי פיתוח -
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 לטיפול
 ^נה תוך

 מיום
 פרסום

זה דוח

 לטיפול
 6 תוך

 חודרים
 מיום

 פרסום
זה דוח

 לטיפול
 3 תוך

 הודיים
 מיום

 פרסום
זה דוח

 לטיפול
מיידי לאיפור הנחיות  בכלי ההיגד

הבקרה

V

 לנו מוכר הליקוי .7.5
 קודמות. מבקרות גם
 אנוש משאבי על

 להבנות לדאוג
 תהליך את מחדש

 בית עובדי הערכת
החולים

 הערכת קיימת .7.5
תקופתית עו״ס

 המחלקה בניהול סטנדרטים - 8 פרק
 לאיפור ופעילויות איכות הבטחת -

המקצועי הבירות

V

 להביא יש .8.4
 בית הנהלת לידיעת
 סיכום את החולים

 השנתית הפעילות
 המחלקה של

סוציאלית לעבודה

 שנתי סיכום .8.4
 המחלקה ברמת
 להנהלת מוגש

ביה״ח

V

 להציג יש .8.5
 החולים בית להנהלת

 תוכנית ויישום ביצוע
 של שנתית עבודה

המחלקה

 משימות תעדוף .8.5
 תכנית והגשת
 שנתית עבודה

ביה״ח להנהלת

 הממוקדים סטנדרטים -10 פרק
טיפול רצף - ובמשפחתו בחולה

V

 להטמיע יש .10.8
 העו״ס המלצות את

 השחרור במכתב
 כאשר הרפואי.
 כמובן רלוונטי,
 הטיפול להמשך

 דורש בקהילה.
 טכנית היערכות

 קיימת שכבר
השיקום. במחלקת

 שחרור מכתב .10.8
עו״ס המלצות כולל

 הממוקדים סטנדרטים -11 פרק
 עבודה תהליכי - ובמשפחתו בחולה
ייחודיים בתחומים מובנים

Created with Generica by KCS 95



תקשורת קלינאות .22

 לטיפול
 ^נה תוך

 מיום
 פרסום

זה דוח

 לטיפול
 6 תוך

 חודרים
 מיום

 פרסום
זה דוח

 לטיפול
 3 תוך

 חודרים
 מיום

 פרסום
זה דוח

 לטיפול
מיידי לאיפור הנחיות  בכלי ההיגד

הבקרה

V

 להקפיד יש .11.1
 חולים ולאתר

 זמן המאושפזים
במחלקה. ממושך

 ואתור הגדרה .11.1
 אוכלוסיות של יזום

 ייחודיות/בסיכון
 שואה, נ. )כגון:

אונקו'( אלמ״ב,

טיפולית סביבה - 3 פרק

V

 חדרי 2 קיימים .3.1
 קלינאי של טיפול

 חדרים ועוד תקשורת
 פנוי מקום בסיס על

 צורך יש במחלקה.
 מספר את להתאים

 למספר הטיפול חדרי
. הקיים הטיפולים

 חדרי קיימים .3.1
 ייעודיים טיפול

 פרטני לטיפול
 שפה בהפרעות

ודיבור

V

 האודיו לצוות .3.7
 אולם צוות, חדר קיים

 התקשורת לקלינאי
 כך אין בשיקום
 ונערכות ובמידה

 וישיבות הפסקות
 מתקיימות הן צוות

 הטיפול. בחדרי
 חדר להקצות חשוב
 לקלינאי צוות

השיקום.

לצוות חדר קיים .3.7

V

 סינון בדיקות .3.10
 ליילודים שמיעה

 בחלל מתקיימות
 בחדר או המחלקה

 המשמש הצוות
 יש אוכל. כחדר
 של הקצאה לוודא
 מתאים ייעודי חדר

 במחלקת לבדיקות
היילודים.

 תנאים קיימים .3.10
 מבחינת סבירים

ותברואה תשתיות

וציוד כלים - 4 פרק
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פסיכולוגיה .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
מיידי לשיפור הנחיות  בכלי ההיגד

הבקרה

V

 ציוד חסר .4.3
 וטיפול להערכה

 לקויי במטופלים
 מגברי כגון שמיעה
 להמשיך יש שמיעה.

 בציוד ולהצטייד
 לטיפול מתאים
שמיעה. בלקויי

 הטיפול חדרי .4.3
 עזר בכלי מצוידים
 בשפה לטיפול
 ומותאמים ודיבור

השונים לגילאים

ודיווח תיעוד רישום - 5 פרק

V

 ההפניות .5.1
 תקשורת לקלינאי

 השיקום במחלקות
 ואינן בע״פ מועברות

 יש מתועדות.
 תקשורת על להקפיד

מתועדת. צוותית בין

 טופס קיים .5.1
בתיק הפנייה

נהלים לפי עבודה - 8 פרק

V

 להמשיך יש .8.2
 נהלים ולהבנות
 בתחומי פנימיים
 האנטרלית ההזנה
 מטופלים ואיתור

 להערכה הזקוקים
תקשורת. קלינאי של

 נהלים קיימים .8.2
 להסדרת פנימיים
בתחום העבודה

טיפול רצף - 9 פרק

V

 להמשיך יש .9.1
 נהלים ולהבנות
 לתפקיד פנימיים
 קלינאי של הייעוץ

התקשורת.

 על מידע קיים .9.1
 של הייעוץ תפקיד
 התקשורת קלינאי

והתווייתו

השירות היקפי -1 פרק

V

 למתן לפעול יש .1.1
 פסיכולוגי מענה
 במחלקות קבוע

 מתן עם האישפוז,
לפגיה. לב תשומת

 כיסוי קיים .1.1
 בכל קבוע בהסדר

האשפוז מחלקות

Created with Generica by KCS 97



 לטיפול
 ^נה תוך

 מיום
 פרסום

זה דוח

 לטיפול
 6 תוך

 חודרים
 מיום

 פרסום
זה דוח

 לטיפול
 3 תוך

 חודרים
 מיום

 פרסום
זה דוח

 לטיפול
מיידי לאיפור הנחיות  בכלי ההיגד

הבקרה

V

 למען לפעול יש .1.2
 במחלקת זמין סדר

 יש . הכרונית הילדים
 קבוע כיסוי אמנם
 הוא כי נראה אולם
 מול אל מספיק אינו

הצרכים.

 כיסוי קיים .1.2
 בכל קבוע בהסדר

והמכונים המרפאות

V

 למען לפעול יש .1.3
 שירות הסדרת

 זמין קבוע פסיכולוגי
. החולים בבית

 המחלקות מן בחלק
 יש אם ברור לא

 ליאזון שירותי
 כי לוודא ויש קבועים
 פסיכולוגים קיימים

 מראש קבועים
 לפי שרות הנותנים

 בהיקף הצורך
מספיק.

 שירותי קיימים .1.3
 פסיכולוגיים ליאזון

במחלקות קבועים

תחתיות - 2 פרק

V

 של החדר .2.1
 הפסיכולוגית

 במרפאה העובדת
 ללא הוא בריאטרית

 יש אוורור. כל
 בדחיפות להתקין
 וחימום אוורור אמצעי
)מזגן(

 חדר קיים .2.1
 פסיכולוגי טיפול

לייעודו המתאים

V
 היכן לתקן יש .2.3

 ברור לא שהשילוט
דיו.

 ברור השילוט .2.3
ובולט

V 2.1 סעיף ראה .2.5  חלון קיים .2.5
הטיפול בחדר

V 2.5ו- 2.1 ראה .2.6  אוויר מיזוג קיים .2.6
הטיפול בחדר תקין

V

 לוודא יש .2.7
 מכירים שהמטפלים

 וכי האפליקציה את
 ברת אכן היא

שימוש.

 לחצן בחדר .2.7
 לשימוש מצוקה

במצבי הפסיכולוג
חירום

הרדומה איכות - 5 פרק
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 לטיפול
 ^נה תוך

 מיום
 פרסום

זה דוח

 לטיפול
 6 תוך

 חודשים
 מיום

 פרסום
זה דוח

 לטיפול
 3 תוך

 חודשים
 מיום

 פרסום
זה דוח

 לטיפול
מיידי לשיפור הנחיות  בכלי ההיגד

הבקרה

V
 לבצע יש .5.10

 תקופתית הערכה
רלוונטי. כאשר

 הערכה תיעוד .5.10
תקופתית

 מכשירים וחיטוי ניקוי .25
 מרפאה/מכון - אנדוסקופים

אף/אוזן/גרון
 החודרים סקופים וחיטוי ניקוי -1 פרק

סטרילים ^אינם גוף לחללי

V
 לוודא יש .1.5

 ניקוי חדר הימצאות
 ביצוע לחדרי בסמוך

הבדיקות.

 מועבר הסקופ .1.5
 בטיחותי בנתיב
 סיכון מהווה שאינו
למטפלים זיהומי
הידני הניקוי בי, שלב - 2 פרק

V

 קיום לוודא יש .2.2
 10 אוויר החלפות
 שעה במשך במספר
 מתוכם שניים כאשר

 לטובת צח אויר עם
 הצוות בטיחות
המנקה.

 לפחות קיימות .2.2
 אויר תחלופות עשר

 )מהן בשעה בחדר
צח( אוויר עם 2

V
לוודא יש .2.5

 בנפרד כיור התקנת
 ידיי רחצת לטובת
הצוות.

 לרחצת הכיור .2.5
 מהכיור נפרד הידיים

מכשירים לרחצת

 במכונה גבוהה ברמה חיטוי - 3 פרק
ואחסון

V

 להתקין יש .3.21
 אקטיבי ייבוש ארון

 אחסון לטובת
 נוהל ע״פ הסקופים

 .כרגע50/13
 בארון מאוחסנים

 לשטיפה שניתן
 ייבוש ללא ,מאווראך

אקטיבי.

 בארון אחסון .3.21
אקטיבי ייבוש עם

 מכשירים וחיטוי ניקוי .26
 מרפאה/מכון - אנדוסקופים
אורולוגית

 החודרים סקופים וחיטוי ניקוי -1 |פרק
סטרילים שאינם גוף לחללי
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 לטיפול
 ^נה תוך

 מיום
 פרסום

זה דוח

 לטיפול
 6 תוך

 חודשים
 מיום

 פרסום
זה דוח

 לטיפול
 3 תוך

 חודשים
 מיום

 פרסום
זה דוח

 לטיפול
מיידי לשיפור הנחיות  בכלי ההיגד

הבקרה

V

 בחירת לוודא יש .1.5
 שטיפה כחדר חדר
 לנהלי מתאים אשר

 והשטיפה הטיפול
 .ככל50/13 נוהל ע״פ

 טלטול למנוע הניתן
 סקופים והעברת

 בהם במסדרונות
 מטופלים עוברים
ומלווים.

 מועבר הסקופ .1.5
 בטיחותי בנתיב
 סיכון מהווה שאינו
למטפלים זיהומי

הידני הניקוי בי, שלב - 2 פרק

V

 קיום לוודא יש .2.2
 אויר החלפות 10

 אויר של 2 מתוכם
 השטיפה בחדר צח

 אנשי בריאות לטובת
 נוהל ע״פ הצוות
50/13.

 לפחות קיימות .2.2
 אויר תחלופות עשר

 )מהן בשעה בחדר
צח( אוויר עם 2

V

 לוודא יש .2.5
 לטובת כיור התקנית

 בחדר המנקה הצוות
 נוהל ע״פ השטיפה

50/13.

 לרחצת הכיור .2.5
 מהכיור נפרד הידיים

מכשירים לרחצת

 במכונה גבוהה ברמה חיטוי - 3 פרק
ואחסון

V
 ארון לרכוש יש .3.21

 אקטיבי ייבוש עם
 אחסון לטובת

הסקופים.

 בארון אחסון .3.21
אקטיבי ייבוש עם

 מכשירים וחיטוי ניקוי .27
לב מרפאה/מכון - אנדוסקופים

הידני הניקוי ב', שלב - 2 פרק

V

 ביצוע לוודא יש .2.2
 אויר החלפות 10

 של 2 מתוכם בשעה
 בינוי צח.נדרש אויר

במקום.

 לפחות קיימות .2.2
 אויר תחלופות עשר

 )מהן בשעה בחדר
צח( אוויר עם 2
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 לטיפול
 ^נה תוך

 מיום
 פרסום

זה דוח

 לטיפול
 6 תוך

 חודרים
 מיום

 פרסום
זה דוח

 לטיפול
 3 תוך

 חודרים
 מיום

 פרסום
זה דוח

 לטיפול
מיידי לאיפור הנחיות  בכלי ההיגד

הבקרה

V

 לוודא יש .2.5
 בחדר כיור הימצאות
 לטובת השטיפה

 ידיים רחיצת
בינוי. לבצע לצוות.יש

 לרחצת הכיור .2.5
 מהכיור נפרד הידיים

מכשירים לרחצת

 במכונה גבוהה ברמה חיטוי - 3 פרק
ואחסון

V

 ארון לקנות יש .3.21
 מתאים, אחסון
 לטפל ובמיידי

 בדליפה
 שפוגע מהתקרה/קיר

 הנוכחי העץ בארון
 מתבצע שבו

 האחסון.שבועיים
 בארון לטיפול

 6 הנוכחי,רכש
חודשים.

 בארון אחסון .3.21
אקטיבי ייבוש עם

 מכשירים וחיטוי ניקוי .28
גסטרו - אנדוסקופים

 החודרים סקופים וחיטוי ניקוי -1 פרק
סטרילים ^אינם גוף לחללי

V

 מעבר לוודא יש .1.5
 שלא סקופים

 שוהים בו במסדרון
 צוות ואנשי מטופלים

 קשורים שלא
 נדרש לפרוצדורות.

 של נכון ותכנון בינוי
המכון.

 מועבר הסקופ .1.5
 בטיחותי בנתיב
 סיכון מהווה שאינו
למטפלים זיהומי

הידני הניקוי בי, ^לב - 2 פרק

V
 לפחות לוודא יש .2.2

 אויר תחלופות עשר
 2 )מהן בשעה בחדר

צח( אוויר עם

 לפחות קיימות .2.2
 אויר תחלופות עשר

 )מהן בשעה בחדר
צח( אוויר עם 2
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 לטיפול
 ^נה תוך

 מיום
 פרסום

זה דוח

 לטיפול
 6 תוך

 חודרים
 מיום

 פרסום
זה דוח

 לטיפול
 3 תוך

 חודרים
 מיום

 פרסום
זה דוח

 לטיפול
מיידי לאיפור הנחיות  בכלי ההיגד

הבקרה

V

 לוודא יש .2.5
 כיור התקנת

 ידיים לשטיפת
 השוהים צוות לטובת
 השטיפה בחדר

 רחיצת מכיור בנפרד
 נדרש המכשירים.

בינוי.

 לרחצת הכיור .2.5
 מהכיור נפרד הידיים

מכשירים לרחצת

 במכונה גבוהה ברמה חיטוי - 3 פרק
ואחסון

V

 לרכוש יש .3.21
 ארון ולהשמיש

 עם , סקופים ליבוש
 ייבוש יכולות

אקטיבית.

 בארון אחסון .3.21
אקטיבי ייבוש עם

V

 שישנו לוודא יש .3.8
 מעקב ומתבצע עותק
 החלפת אחר

 במכשירים פילטרים
 אחראית אחות בידי
גסטרו. מכון

 מי איכות בקרת .3.8
 והחלפת השטיפה

מתועדת הפילטרים

V

 קניית לוודא יש .3.17
 ייבוש ארון

 אקטיבי.רכש.במידה
 ניקיון לוודא יש ולא

 הסקופים של חוזר
 הבדיקה בבוקר
 ע״פ שימוש בטרם

 בחוזר הנחיות
50/2013

 בארון ייבוש .3.17
 ייבוש יכולת בעל

 ע״פ היא אקטיבית
 )יצרן יצרן הוראות

 ויצרן הארון
 בארון או הסקופים(

ומאוורר. נקי

V

 לוודא יש .3.18
 שקיים מגן הלבשת
 לקצה במחסן

 ע״מ הסקופים
העדשה. על לשמור

 הסקופים .3.18
 בארון מאוחסנים

 אנכית, בתלייה
 ציוד על המגן באופן

 לפי האופטיקה
היצרן הוראות

V

 קיום לוודא יש .3.20
 מוסדי נוהל

 כתוב כ/מחלקתי
 הארון ניקוי בדבר

 חתימות רשימת ולא
בלבד.

 נוהל קיים .3.20
 תדירות את הקובע

האחסון ארון ניקוי
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שירותים -זמינות 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
מיידי לשיפור הנחיות  בכלי ההיגד

הבקרה

שינוע - 6 פרק

V

 להשמיש יש .6.2
 ייעודי מארז

 חלופה לאנדוסקופים
 הנילון לשקית
והגיגית

 מארז קיים .6.2
 ייעודי שינוע

נקיים לאנדוסקופים

V

 לוודא יש .6.5
 החלפת שמלבד
 מארז בתוך השקית

 מבוצעת הפלסטיק
 של פיזית שטיפה גם

 של השינוע כלי
 האנדוסקופ
המלוכלך.

 הייעודי המארז .6.5
 אנדוסקופים לשינוע

 עובר מלוכלכים
 לאחר וחיטוי ניקוי

שינוע כל

תיעוד - 7 פרק

V

 לוודא יש .7.2
 מאפשרת שהחברה

 בתוכנה מלא שימוש
 במכונת שקיימת
 ושתתן השטיפה

 מחושבת בצורה
 החולה לתיק להכניס

 פרטי את
 שבו המכונה/הצד

 בוצע
 השטיפה/מספר

 ושם המכשיר
 הרופא.בשיחה

 הובהר טלפונית
 שצריכים לחברה
 כלל פתיחת לאפשר

 שקיימות הפונקציות
 רק ולא במכונה

 הצורך בשעת פנייה
 שתפיק לחברה
ניקוי!!! רוחות

 תיעוד קיים .7.2
 איתור המאפשר

 המכשיר לפי מטופל
 אבחונו התבצע בו

 להתפרצות )בחשד
מחלות(

שיניים מרפאת - השן בריאות .29
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רישוי .31

 לטיפול
 שנה תוך

 מיום
 פרסום

זה דוח

 לטיפול
 6 תוך

 חודשים
 מיום

 פרסום
זה דוח

 לטיפול
 3 תוך

 חודשים
 מיום

 פרסום
זה דוח

 לטיפול
מיידי לשיפור הנחיות  בכלי ההיגד

הבקרה

V
 לפעול יש .4.1

 המתנה זמני לקיצור
שבועיים עד

 רפואת זמינות .4.1
הפה

V
 לפעול יש .4.2

 המתנה זמני לקיצור
שבועיים עד

ילדים זמינות .4.2

V
 לפעול יש .4.4

 המתנה זמני לקיצור
חודש עד

 הרדמות זמינות .4.4
סדציה / כלליות

שיניים טיפולי  - השן בריאות .30
כללית בהרדמה

אדם כוח - 1 פרק

V

 טיפולים בחדר .1.5
 שיניים במרפאת

 עמוקה סדציה בעת
 מטפל להוסיף יש

 : נוסף
רופא/אחות/סייעת

 בה עת בכל .1.5
 במרפאה מתבצעת

 או עמוקה סדציה
 כללית, הרדמה
 לרופא בנוסף

 והמרדים השיניים
 מטפל בטיפול נוכח

 נוסף:
רופא/אחות/סייעת.

סיכונים ניהול - 2 פרק

V

 שכל לוודא יש .2.4
 אירוע של מקרה
 מיוחד/חריג רפואי

 במהלך שהתרחש
 שינייםב טיפולי

 או שיניים מרפאת
 ידווח החולים בבית

 על הבריאות למשרד
 2.1 נוהל - הנחיות פי

 2.6 נוהל ,18 סעיף
 מינהל חוזר ,11 סעיף

11/2012 רפואה

 אירועים .2.4
 הדורשים מיוחדים

 מועברים ריווח
הבריאות למשרד

הבקרה סיכום
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 לטיפול
 ^נה תוך

 מיום
 פרסום

זה דוח

 לטיפול
 6 תוך

 חודרים
 מיום

 פרסום
זה דוח

 לטיפול
 3 תוך

 חודרים
 מיום

 פרסום
זה דוח

 לטיפול
מיידי לאיפור הנחיות  בכלי ההיגד

הבקרה

V

 בקשה להגיש יש
 להמרת מסודרת

 לטובת מיטות
 ילודים ט.נ. מחלקת

 סיכון בר והריון
 מוסדות רישוי לאגף

 להגיש לחילופין או
 לחטיבת בקשה

 לתוספת הרפואה
מיטות.

V

 לאגף להגיש יש
 אודות מכתב הרישוי
 ההפעלה תכנית
 מרפאת של מחדש

 הפסיכיאטריה
 שאינה מבוגרים,

 )כולל כיום פעילה
 כ״א ופרטי לו״ז פירוט

 ואנשי במרפאה
המקצוע(.
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 חולים בית החולים בית להנהלת מודים ירושלים הבריאות לשכת ונציגי כללית לרפואה האגף צוותי
.הפעולה שיתוף על הצופים הר הדסה האוניברסיטאי

 טאוב ליברנט סיגל ד״ר
כללית רפואה אגף ראש

בברכה

 RN MPH פרוינד רותי
בקרה מחלקת מנהלת

העתקים:
הרפואה חטיבת ראש עזרא, ורד ד״ר
רפואיים ומכשירים מוסדות רישוי אגף ראש חפר, אליעוז ד״ר
ירושלים מחוז רופאת , שטין־-זמיר חן ד"ר

הדסה של החולים בתי מנכל , רוטשטיין זאב פרופ'
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זמנים לוחות לפי הבקרה בתחומי לשיפור הנחיות
 לטיפול

 שנה תוך
 מיום
 דוח פרסום
זה

 לטיפול
 6 תוך

 חודשים
 מיום
 דוח פרסום
זה

 לטיפול
 3 תוך

 חודשים
 מיום
 דוח פרסום
זה

 לטיפול
מיידי המוסד התייחסות לשיפור הנחיות הבקרה בכלי ההיגד

החולים בית מינהל
החולה זכויות - 3 פרק

V

 עברית, שפות. 4ב- החוק עיקרי אודות פרסום קיים
 תפקיד ובעלי מערך ,יוגדרו י וערבית רוסית אנגלית

כמתבקש השירות, להשלמת

 ניתן לפונה מענה .3.1
 יש בלבד. ובאנגלית בעברית
 המדוברות לשפות להרחיבו

ערבית כלומר - החולים בבית

 פרסום קיים .3.1
 גבי על החוק עיקרי
 בשפות כרזה

המדוברות

V

 השירות, השלמת למתן תפקידים ובעלי מערך יוגדר
כמתבקש.

 נעשה לפונה מענה .3.4
 יש בלבד. ועברית באנגלית
 לשפות גם להרחיבו

 ידי על המדוברות
 בבית השוהה האוכלוסיה

--------------------------החולים

 לפונה המענה .3.4
 עברית, בשפות: ניתן

 אמהרית, רוסית,
ערבית אנגלית,

V

 הדסה של מוסדית זיהומים למניעת יחידה קיימת
הקמפוסים. לשני השייכת

 הינה זהומים מניעת .3.21
 הובהר . הרשת ברמת

 למניעת המערך שמנהל
 כפוףלמנהל בה״צ זהומים
 זהומים למחלות היחידה

 חוזר להנחיות בניגוד בע״כ
 כפיפות הדורש בענין מנכל

החולים בית להנהלת

 המערך מנהל .3.21
 הוא זיהומים למניעת
 במחלות מומחה

 או זיהומיות
 קלינית מיקרוביולוגיה

 הכשרה שעבר
 הארצית ביחידה
 זיהומים למניעת

 לפחות בתחום ועסק
שנים 3

V

 הדסה של מוסדית זיהומים למניעת יחידה קיימת
הקמפוסים. לשני השייכת

 מנהל את להכפיף יש .3.22
 זיהומים למניעת המערך

החולים בית להנהלת

 המערך מנהל .3.22
 זיהומים למניעת

 יחידה כמנהל מונה
 המונה חולים בבית
מיטות 400 מעל
בטיחות - 4 פרק



רפואה מינהל

V
 5 תוכנית נבנתה בטיחות כוקר/תכנית נערך רצ״ב.

. שנתית
 לעיוננו להעביר יש .4.1

 להסדרת שנתית רב תכנית
 מבני בככל אש כיבוי נושא
החולים רית

 על אישור קיים .4.1
 בדרישות עמידה
 הכבאות שרותי

האזוריים
ועובדים חדשים בריאות עובדי חיסון - 6 פרק

V

 החסרים, כלל של מלא מיפוי מתקיים אלה בימים
בדחיפות. אליו נדרשים שאנו חצבת מחיסון החל

 חיסון ולקדם לפעול יש .6.2
 העובדים כלל של מלא

החולים בבית הוותיקים

 עובדי חיסון .6.2
 ותיקים בריאות
 / טטנוס / לפוליו

MMR / אבעבועות 
 / טוברקולין / רוח

HBV / דפתריה / 
 עונתית שפעת

 בחד' עבודה )תחילת
',ייי' יזי׳יו'

האשפוז ביחידת המטופל ובטיחות סיעוד

פולשניות לפעולות מדעת הסכמה - 2 פרק

V
 הרפואיים לצוותים נמסרה זו בלשון הוראה

 אחרי מעקב ומתבצע החולים, בית של והסיעודיים
הטמעה

 העתק למסור יש .2.4
 לחולה מדעת הסכמה
בשחרור

 מטופס עותק .2.4
 נמסר ההסכמה

לחולה
במיון חולה רשומת - 7 פרק

V מידע מערכות ברמת פיתוח מתבצע בטיפול-

 מגע שעת לרשום יש .7.4
 במיון. החולה עם הרופא של

 במחשב הרשומה השעה
 ממצאי של רישום שעת הינה

 כי נמסר הרופא. ע״י בדיקה
 לא המחשב של זמינות בשל
 את רושם הרופא תמיד

 הבדיקה בתום מייד הבדיקה
שלו עצמה

 שעת קיימת .7.4
 עם הראשוני המגע
רופא

V הרלוונטיים לצוותים הנחייה וניתנה רענון בוצע טופל,
 רישום על להקפיד יש .7.11

 מתן של ושעה תאריך
רפואית הוראה

 שעת קיימת .7.11
הוראות רישום

V
 לצוותים הנחייה וניתנה רענון בוצע טופל,

 בקרה לביצוע תוכנית מתגבשת בנוסף הרלוונטיים.
רפואית סייעת ע״י ווידוא

 מסירת על להקפיד יש .7.17
 המטפל הרופא של שם

במיון השוהים לחולים

 למטופל הוסבר .7.17
 האחראי הרופא מי
בו הטיפול על



קבלה רשומות - 6 פרק

V

 הכאב נושא מרכזת בהובלת מוסדית פעילות
 עבודה בתוכנית החטיבה ומנהלות הסיעוד בהנהלת

בקרות וביצוע סטנדרט של מחודשת הטמעה :2019

 חוזר אומדן לבצע יש .6.12
 VAS עם למטופלים כאב של

 טיפול וישלתעד ,3 מעל
שניתן

 רישום קיים .6.12
 לרבות כאב אומדן

 אחות וחותמת חתימת
 חוזר כאב, )אומדן
 7 מסי הסיעוד מינהל
 חתימת ,2000 משנת
 וחתימת אחות

 מינהל חוזר מיילדת
(12/2003 הסיעוד

טיפולי רצף - 8 פרק

V

 וביצוע הטמעה הסיעוד, הנהלת ברמת מתבצע
 סטנדרט רענון .1 :2019 עבודה תוכנית - בקרות
 מטופלים שחרור סטנדרט רענון .2 . אומדנים ביצוע
 ביום תרופתי הדרכה,וטיפול על ,תיעוד אומדנים כולל

השחרור.

 לרישום לדאוג יש .8.4
שחרור במכתב אומדנים

 השחרור מכתב .8.4
 תוצאות כולל

 שנעשו אומדנים
 האשפוז במהלך

 פי על במחלקה,
מנהל הנחיות

 הסיעוד,
 מעת המתפרסמות

---------------------לעת

V

 וביצוע הטמעה הסיעוד, הנהלת ברמת מתבצע
 סטנדרט רענון .1 :2019 עבודה תוכנית - בקרות
 מטופלים שחרור סטנדרט רענון .2 . אומדנים ביצוע
 ביום תרופתי הדרכה,וטיפול על ,תיעוד אומדנים כולל

השחרור.

 לתיעוד לדאוג יש .8.5
 שניתן, הסיעודי הטיפול

 במכתב השחרור, לפני כולל
סיעודי שחרור

 השחרור מכתב .8.5
 הטיפול תיעוד כולל

 לרבות הסיעודי
 התרופתי הטיפול

 השחרור. ביום שניתן
 הטיפול על הסבר

 בשחרור התרופתי
 התרופות רשימת ע״פ

 במכתב המופיעה
הרפואי השחרור

התרופתי הטיפול ניהול -10 פרק



V
 וביצוע הטמעה הסיעוד, הנהלת ברמת מתבצע
 סטנדרט רענון .1 :2019 עבודה תוכנית - בקרות
 תרופות חלוקת סטנדרט רענון .2 תרופות חלוקת

נרקוטיות

 כל מתן לתעד יש .10.5
 נרקוטיקה, לרבות תרופה,

המטופל בתיק

 רישום קיים .10.5
 בה המדויקת השעה

 ההוראה הועברה
 התרופתי לטיפול

האחיות לרשומת

הרדמה
ניתוח חדרי -1 פרק

V
 רופא של תוספת עם הכאב מרפאת שעות הורחבו

2018 אוקטובר מחודש החל בכיר,
 שעות את להרחיב יש .1.3

הכאב מרפאת פעילות
 פעילות שעות .1.3

 מרפאת של שבועיות
הכאב

הפיזיים התנאים התאמת - 3 פרק

V
 הניתוח חדרי מתחם של מלא לשיפוץ תכנית קיימת

מב״ר בתקני מלאה עמידה הכוללת
 כל להרחבת לפעול יש .3.1

 מ״ר 45 גלודל הניתוחו חדרי
לפחות

 החדרים שיעור .3.1
לפחות מ״ר 45 בגודל

V
הצדדים. לשני נפתחות ניתוח בחדר הדלתות  להתקנת לפעול יש .3.3

 ניתוח בחדרי כניסה דלתות
הצדדים לשני שנפתחות

 דלתות שיעור .3.3
 ניתוח לחדר הכניסה

 לשני הנפתחות
הצדדים

V
 עם לשיחה יעודי חדר מתוכנן החדשה בתכנית

 בחדר מתבצעות כאלה שיחות בינתיים משפחות,
הסמוכה הכירורגית במחלקה מתאים

 לשיחה חדר לייעד יש .3.9
משפחות עם

 ייעודי חדר קיים .3.9
משפחות עם לשיחה

V
כנדרש למרדימים עבודה חדרי קיימים  חדרי להוסיף יש .3.10

 של ביחס למרדימים עבודה
מרדימים 3 לכל אחד חדר

 חדרי קיימים .3.10
למרדימים עבודה

V
קיים  חדר המצאות לוודא יש .3.11

 מרדים תורן לכל נפרד לינה
ניתוח חדרי במתחם

 לינה חדר קיים .3.11
 תורן לכל נפרד

 חדרי במתחם מרדים
ניתוח
הניתוח חדרי במתחם חיוני ציוד - 4 פרק

V

טופל  3-4 ב להצטייד יש .4.5
 לחימום חדשות מערכות
לנוזלים

 מערכות כמות .4.5
 בעירוי לנוזלים חימום

 למספר מתאימה
 באופן הניתוח עמדות

פרופורציונאלי



V

טופל להצטייד יש .4.9
 פיבראופטי בברונכוכוקופ

למבוגרים אחד

 חדרים 3 כל על .4.9
 ברונכוטקופ קיים

למבוגרים פיבראופטי

V
רכש בהליכי ונמצא הוזמן הציוד Video 2 ב להצטייד יש .4.10

(glidescope)laryngoscope
 חדרים 4 כל על .4.10
קיים

Video laryngoscope
(glidescope)

V

רכש בהליכי ונמצא הוזמן הציוד  בעגלה להצטייד יש .4.11
 ציוד עם נוטפת אחת

 אתר )בכל קשה לאינטובציה
אחת( עגלה משני

 המרכזי באתר .4.11
 עם עגלות 2 קיימות

 לאינטובציה ציוד
 אתר )בכל קשה
אחת( עגלה משני

V
רכש בהליכי ונמצא הוזמן הציוד  4 - ב להצטייד יש .4.18

חדשות מזרק משאבות
 משאבות כמות .4.18
 לכל 2 היא מזרק

ניתוח עמדת
 ניתוחי פוסט / טרום תיעוד המצאות - 6 פרק

החולה בתיק

V מבוצע
 מילוי על להקפיד יש .6.2

במלואו הנדרש המידע
 טפטי נמצאים .6.2

 להרדמה הטכמה
חתומים

V מבוצע
 טפטי את למלא יש .6.4

כנדרש לניתוח הטכמה
 טפטי נמצאים .6.4

 לניתוח הטכמה
חתומים

הרדמה לפני הנתונים איסוף שלמות - 7 פרק

V מבוצע  בדיקה ממצאי למלא יש .7.3
כנדרש גופנית

 ממצאי קיימים .7.3
גופנית בדיקה

V מבוצע  מלא רישום לבצע יש .7.6
ASA דרוג אומדני של

 אומדני קיימים .7.6
ASA דרוג

V מבוצע
 הטכמה טפטי על .7.17

 חתומים להיות להרדמה
תקין באופן

 הטכמה טפטי .7.17
 חתומים להרדמה

תקין באופן
הניתוח בדוחות תיעוד שלמות - 9 פרק



ותשתיות הנדסיות מערכות
כללי ניתוח חדרי - רשומות דוח - 1 פרק

V מבוצע
 קיימים כי לוודא יש .9.2

 טופס כל על החולה פרטי
ורשומה

 פרטי קיימים .9.2
 טופס כל על החולה

ורשומה
ניתוחי טרום נתונים אימות - 10 פרק

V

ניתוח חדר ראשית אחות בטיפול-  על להקפיד יש .10.12
 על בטופס מלאות חתימות

 הצוות מאנשי אחד כל ידי
/אחות( /מנתח )מרדים

 המצאות .10.12
 הטופס על חתימה

 אחד כל ידי על
 )מרדים הצוות מאנשי
/אחות( /מנתח

מרדימים -מצבת התאוששות חדר - 13 פרק

V

מרדים זמינות נדרשת לפיו מב״ר בנוהל עומדים אנו  כל את למצות יש .13.1
 לאפשר בכדי המאמצים

 קבוע מרדים רופא המצאות
התאוששות בחדר

בחדר .13.1
 בזמן התאוששות

 נמצא רגילה פעילות
 רופא קבוע באופן
מרדים

-תשתיות התאוששות חדר - 14 פרק

V
 הכירורגית והיחידה כירורגי יום באשפוז העמדות

 של לפועל הוצאה עד להתאוששות, גיבוי מהוות
המתוכננת. הבינוי תכנית

 שמספר לוודא יש .14.1
 ביחס התאוששות עמדות

 על יעמוד ניתוח לעמדות
רהתאמה 1/1.5

 עמדות מספר .14.1
 ביחס התאוששות

 1/1.5 ניתוח לעמדות
בהתאמה

V
התאוששות ממתחם מטר 20 נמצא למנוחה צוות חדר  חדר להקצות יש .14.3

המרדימים לצוות מנוחה
התאוששות במתחם שנמצא

 מנוחה חדר .14.3
 במתחם נמצא לצוות

התאוששות

V  לשינויים בהתאם הקרובה השנה במהלך יבוצע
והתאוששות ניתוח בחדר מתוכננים מבניים

 עמדה להקצות יש .14.6
בבידוד לחולה

 עמדה קיימת .14.6
בבידוד לחולה

-ציוד התאוששות חדר - 15 פרק

V
רכש בהליכי ונמצא הוזמן הציוד  4 ב להצטייד יש .15.8

מזרק משאבות
 משאבות כמות .15.8

 עמדת לכל 2) מזרק
התאוששות(



V

 מהנדס עי אויר ספיקות של שיגרתית בדיקה נערכת
 בסאפ מתועד החולים.הסיפול בית של אויר מיזוג

מתוכננת( )אחזקה

 חדר שבככל לוודא יש .1.3
 לחץ על ערכי ימצאו ניתוח

(H2O mm) 1.52 מ פחות לא. 
 אויר פתחי 2 אויר יציאות 4

 אויר החלפות 25 חוזר
 5 )בשעה( בחדר כלליות

 בחדר צח אויר החלפות
)בשעה(

 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 מס'

V
 ישנן לפיכך הניתוח בחדרי לבומים פיזי מקום אין

 שהיו המעבירים שונו בומים. במקום בקיר עמודות
נמוכה. לעגלה רצפה, על מונחים

 2 להתקנת לפעול יש .1.7
 הניתוח חדרי בכל בומים

 על כבלים העברת למניעת
הרצפה

 בחדר בומים .1.7
ניתוח

 סטרילית אספקה - רשומות דוח - 2 פרק
)אס״מ( מרכזית

V

טופל  מאוחסנים ופריטים ציוד .2.4
 - התקרה גובה עד מדפים על
 ציוד אחסון לוודא יש

 שנקבע לגובה עד סטרילי
 בעבודה, הבטיחות בפקודת

 למרפאה תכנון ובהנחיות
כירורגית.

 נוהל קיים .2.4
 בארון לשימוש
האיוורור

רפואיים גזים - רשומות דוח - 3 פרק

V
בסאפ. מתועד ומבוצע G-01 נוהל קיים רצ"ב.  נוהל לעיוננו להעביר יש .3.4

 לתכולת רענון ביצוע ותיעוד
החמצן. גלילי

 ותיעוד נוהל קיים .3.4
 לתכולת רענון ביצוע
החמצן. גלילי

חשמל מערכות - רשומות דוח - 4 פרק



V

 מהנדס הניתוח.עי חדרי לכול כללית בדיקה נערכה
רצ״ב בסאפ, מתועדים הטפסים יופה( )דוד בודק

 לעיוננו להעביר יש .4.1
 ,3 סוג בודק מהנדס אישור
 לחוק תאימות למידת

 החשמל תקנות - החשמל
 באתרים חשמל )מתקני

 1994התשנ"ה- רפואיים(,
 חדרי א. : E-01 ולדרישת

 ניתוח ניתוח/חדרי
 חדרי ב. אמבולטוריים

. התאוששות

 אישור קיים .4.1
 ,3 סוג בודק מהנדס
 לחוק תאימות למידת

 תקנות - החשמל
 )מתקני החשמל

 באתרים חשמל
 התשנ״ה- רפואיים(,

 : E-01 ולדרישת 1994
 ניתוח/חדרי חדרי א.

 אמבולטוריים ניתוח
 התאוששות חדרי ב.
 ד. נמרץ טיפול מחי ג.

דיאליזה. מחי

V

רצ״ב  דוח לעיוננו להעביר יש .4.8
 הנדרשים הטיפולים על

 ע״י ,UPS - ה במכשירי
 הדו״ח מאושרת. חברה
 המכשיר, מסי את יכלול

 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,

אויר מיזוג - רשומות דוח - 5 פרק

V

 תכניות כולל עתידית, ובנייה שיפוץ תוכנית בכל
 באופן מטופל הנושא אילו, בימים הפועל את היוצאות

מלא

 לא יום ניתוח בחדרי .5.4
 ייעודית הפרדה קיימת

 חדר לכל מיזו״א לויסות
 העברת למניעת בנפרד,
 יש - החדרים בין זיהומים

 פיזית הפרדה לבצע
חדר לכל מיזו״א לויסות

 ניתוח חדר לכל .5.4
 נפרדת יט״א מוגדרת

 אפשרות ואין משלו
 בין אויר למעבר

היט״אות

וחום קור מערכות - רשומות דוח - 6 פרק



V

 ובתאום הבריאות משרד הנחיות לפי פועלים אנו
 דיגומים ומבוצעים פרגמניק בלה הגב' עם מלא

 מועברים הבדיקות ממצאי סוכם. עליהם בנקודות
ביולאב חברת ע״י ישירות

 המ״מ לעיון להעביר יש .6.6
 ביולוגיות לבדיקות מלא דו״ח

 מדגמיות, מים, לאיכות
 שטיפת מברז שיילקחו

 בחדר המנתחים של הידיים
 תוצאות לרבות ניתוח,

 להימצאות הבדיקה
 אארוגינוזה, פסאודומונס

 בכל אחד מברז בלפחות
 יש הנתונים את רחצה. שוקת
מתאימה. בטבלה לרכז

 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

שריפה בזמן מחלקה פינוי נוהל קיים  נוהל הוצג לא .7.2
 בחדרי הצוות להתנהגות

 יש - שריפה בעת ניתוח
 נגיש נוהל קיום לוודא

 לכל ההנחיות ורענון לקריאה
-------------------הרפואי הצוות

 נוהל קיים .7.2
 חדר צוות התנהגות

 של במקרה ניתוח
שריפה

V

 יערך ,08-06-01-02 נהלים בתיק מעודכן נוהל קיים
הרלוונטיים לצוותים רענון

 לניתוק נוהל הוצג לא .7.3
 וחיבורו ניתוח בחדר חשמל
 נוהל קיום לוודא יש - מחדש

 ההנחיות את לרענן ויש נגיש
י. הרפוא הצוות בקרב

 ניתוק נוהל קיים .7.3
 ניתוח בחדר חשמל
מחדש. וחיבורו

V

 לכלל כללי רפואיים גזים וניתוק חיבור נוהל קיים
החולים בית מחלקות

 תקלה נוהל הוצג לא .7.4
 ניתוח בחדרי הגזים במערכת

 הנוהל קיום לוודא יש -
 את לרענן ויש נגיש במקום

ההנחיות

 תקלה נוהל קיים .7.4
 בחדר הגזים במערכת

ניתוח.



V

טופל  ניתוח חדרי בפרוזדור .7.9
 חב' ע״י נבדק אש כיבוי יום,

 פג מדבקת קיימת סוילקו,
 יש 0 2016 מאוקטובר תוקף
תוקף. ברת בדיקה לוודא

 אישור קיים .7.9
 האחרון הטיפול

 האחרונה והבדיקה
 גורם ע״י שבוצעה,

 במערכת מוסמך,
_________האש כירוי

V

רצ״ב  לעיוננו להעביר יש .7.11
 שבוצעו טיפולים על אישורים

אש. גילוי במערכות

 אישורים קיימים .7.11
 שבוצעו טיפולים על
 מטפלת חברה ע״י

ותדירותם.

ניתוח חדרי סביבת - תצפית דוח - 8 פרק

V

 שיאפשרו הקיים, הגסטרו במתחם שינויים תוכננו
 שנת במהלך לביצוע מתוכנן הנהלים, פי על עבודה

2019

 יום אשפוז באתר .8.1
 הפרדה לוודא יש כירורגי
 אתר בין תקנית

 לחרי לכניסה התאוששות
 להקצות יש ניתוח.

 הצוות לאנשי מלתחה
 להסיר יש מקום. בקרבת

 את שמפריד הוילון את
 המשותף המסדרון

 לבנות הגסטרו מיחידת
 בפרוזדור מפריד קיר

 את שיפריד המשותף
 ממתחם הגסטרו יחידת
 למצא יש הניתוח. חדרי

 שהמתאוששים פתרון
 לא הגסטרו מבדיקות

 הנקי המסדרון דרך יובלו
 ניתוח חדר של

 להתקין יש להתאוששות.
 לחדרי אוטומטיות דלתות
לפתיחה שיאפשרו הניתוח

 הפרדה קיימת .8.1
 נקי איזור בין ברורה
 עם נקי, לא לאיזור

 להוצאת נפרד פתח
 מזוהמים, חומרים
 הניתוח, חדר מאתר
 אוטומטית דלת כולל

 למניעת מבוקרת
 מורשים בלתי כניסת
הניתוח. חדר לאיזור

V
 במחלקות קיימות מלתחות לצוות, שירותים קיימים

סמוכות
 מלתחות להתקין יש .8.4

 ניתוח חדר לצוות ושירותים
יום. באשפוז

 מלתחות קיימות .8.4
 למשפחות ושירותים

ולצוות.



V

 נתונים אגירת עם לחדש יוחלף הרציף הכלור מד
2019 במהלך תקלה בזמן והתראה

 אינו - גזים פיקוד לוח .8.6
 מסומן,לאיזה ואינו משולט

 לשלט יש - משרת הוא חדר
לנוהל בהתאם פיקוד לוח
G01

 לוח ומותאם קיים .8.6
 מרכזי תקלות התראת

 גזים למערכות
רפואיים

ניתוח חדרי - תצפית דוח - 9 פרק

V

 תיקניים שקעים של מעמדים נרכשו הניתוח לחדרי
קלינטיקה מחברת

 רב כבלי להוציא יש .1 .9.3
 .2 ניתוח, מחדרי ניידים שקע

 לכל הזנה מעגלי לסמן יש
 לוודא יש .3 התקע. בתי

 תקניים. יהיו התקע בתי שכל
 בסימן תקע בתי לסמן יש .4

 לוודא יש חיוני בלתי / חיוני
תקניים. יהיו התקעים שכל

 השקעים .9.3
 ומזוהים מסומנים

 צבעים עפ״י
 ומספרי מקובלים,

ההזנה. מעגלי

V

משולטים ניתוק ברזי יש חדר בכל  לא יום ניתוח בחדרי .9.5
 שליטה, מערכת נמצאה
 יש - טמפ' וניטור בקרה

וניטור בקרה מערכת להתקין

 אפשרות קיימת .9.5
הטמפרטורה לוויסות

V

 מערכת עי הנשלטים בחדרים טרמוכוטטים קימים
לחות ויסות אין מרכזית בקרה

 לא יום ניתוח בחדרי .9.6
 שליטה, מערכת נמצאה
 יש - טמפ' וניטור בקרה

וניטור בקרה מערכת להתקין

 אפשרות קיימת .9.6
הלחות לוויסות

V
 רבעון עד . לביצוע אויר מיזוג למחלקת הועבר
2019 ראשון

 לא יום ניתוח בחדרי .9.8
 יש - לחץ על מד נמצא

לחץ. על מד להתקין

 חיובי לחץ מצב .9.8
 מכשיר וקיים תקין

מדידה
התאוששות אולם - תצפית דוח - 10 פרק

V

 הכירורגית והיחידה כירורגי יום באשפוז העמדות
 של לפועל הוצאה על להתאוששות, גיבוי מהוות
המתוכננת. הבינוי תכנית

 שכמות לוודא יש .10.1
 תהא התאוששות עמדות
 עמדות ממספר גדולה

 המרכזי באתר גם 1+ הניתוח
2 רקומה

 עמדות כמות .10.1
 גדולה ההתאוששות,

 הניתוח חדרי ממספר
+ 1

V
טופל  צנרת התקנת לוודא יש .10.3

 השקייה( צינור )לא תקנית
לנוהל בהתאם חמצן לחיבור

.01G

 לוח קיים .10.3
באולם מקומי התרעה



V

טופל  ואחזקה ניקיון לוודא יש .10.3
 חיבור לוח של נאותה

 החמצן אספקת של החירום
 אשפוז התאוששות בפרוזדור

 עלול שמנוני )לכלוך יום
( נקלה על להתלקח

 לוח קיים .10.3
באולם מקומי התרעה

V

ומסומנים תיקניים השקעים כל  בתי שכל לוודא יש .10.5
 תקניים, יהיו והתקעים התקע

 הזנה, מעגלי עם ומסומנים
 חיוניים מעגלים לסמן יש

חיוניים ובלתי

 השקעים .10.5
 ומזוהים מסומנים

 צבעים עפ״י
 ומספרי מקובלים,

ההזנה. מעגלי

V
 מערכת עי הנשלטים בחדרים טו־מוסטטים קימים
מרכזית בקרה

 יום התאוששות בחדרי .10.7
 מערכת המצאות לוודא יש

טמפ'. ובקרת שליטה

 אפשרות קיימת .10.7
הטמפרטורה לוויסות

סטריליזציה - תצפית דוח - 11 פרק

V

 לצורך רישוי לבקרת האגף לתשובת ממתינים
הסעיף הבהרת

 אב״כ ציוד לוודא יש .11.21
יד. ובהישג נגיש

 מותקנים .11.21
 בטיחות אמצעי

 לרבות כמתחייב,
 ניידים E.T.O גלאי

 מסיכות ונייחים,
מלן משקפי אר״כ
רפואיים גזים מערכת - תצפית דוח - 12 פרק

V

טופל  הגזים גיבוי במרכזית .12.3
 כיבוי מיכל נמצא יום באשפוז

 חברת ע״י נבדק - אש
 פג מדבקת קיימת סוילקו,

 יש - 2016 מאוקטובר תוקף
תוקף. ברת בדיקה לוודא

 אמצעי קיימים .12.3
 לרבות לאש, הגנה

 מטפים מים, זרנוקי
 ומערכת כיבוי וציוד

 מוגנת תאורה
התפוצצות



V

הוחלף הגליל שולט הלוח  לוח יום ניתוח בחדר .12.4
 יש - משולט אינו חמצן פיקוד
 .G01 לנוהל בהתאם לשלט
 מדבקת עם חמצן גליל נמצא

 יש - 2018 ממרץ תוקף פג
תוקף. ברת בדיקה לוודא

 החמצן גלילי .12.4
 וברי כנדרש מסומנים

תוקף

V

 גלילים להחליף ניתן חמצן ליטר 1600 ל תוכנן הגיבוי
 הניתוח לחדרי בסמוך . תקלה בזמן ברצף

רזרביים חמצן גלילי מאוחסנים

 קיימים יום ניתוח בחדר .12.7
 לגיבוי בלבד חמצן גלילי שני

 ולוודא להציג לחשב, יש -
 של צריכה בשיא גיבוי שעות

שעות. 3

 במלואו קיים .12.7
 החמצן לצינור גיבוי

 אל המחובר הראשי
 האספקה. מערכת

 המערכת
 מותקנת הקריאוגנית,

 הבטיחות כללי עפ״י
 גבהים, : הנדרשים

 סוגי ברזים, סוגי
 שסתומי שסתומים,

 על מותקנים בטחון
 שניתן מקטע כל

 אותו לסגור
 ברזים. באמצעות
 שלטי מותקנים
 ואזהרה בטיחות

 לרבות מתאימים,
אוה״מ. מספר

 החמצן מערכת
 מצויידת המרכזית
גיבוי. במרכזיית
 במערכת

 ו/או )הקריאוגנית
 קיימת הגיבוי(
 התרעה מערכת

 המתריעה אינטגרלית
 תקלה במקרה

 המאויישות לעמד/ות
ביממה. שעות 24



V

הרזרבה את להגדיל פיזי מקום אין  חוות לאבטח יש .12.9
 והמיכלים החמצנים

אדמה לרעידות הקריאוגניים

 החמצנים חוות .12.9
 והמיכלים

 הקריאוגניים
 לרעידות מאובטחת

אדמה
חשמל - תצפית דוח - 13 פרק

V
יבוצע  טיפול לוודא יש .13.2

 לפחות גבוה ובמתח בשנאים
לשנה. אחת

 האחרון הטיפול .13.2
 במערכת שבוצע

 בוצע גבוה מתח
במועד

V במידי טופל

 מפתח קיום לוודא יש .13.4
 ללוחות מיידית בנגישות
 C-16-2 חשמל לוח החשמל.

 א. : לוודא יש יחסית( )חדש
 בדרגת אטום הלוח שפאנל
 ואינו נדרשת,//ip 2 אטימות

 שפסי ב. מקרי. למגע חשוף
 המופעים מוליכי של הצבירה

 מגן בפס מוגנים בלוח,
 חשופים ואינם )פרספקס(

 שכול ג. מקרית. לנגיעה
 מחוברים החשמל כבלי

 חשופים ואינם בקצותיהם
 בלוח ד. מקרי. למגע

 AS תוכניות ימצאו החשמל
made ,כולל מעודכנות 

 בלוח שבוצעו ושינויים
 בעל חשמלאי ע״י חתומים

 שבאתר ו. מתאים. רישיון
 תאורת קיימת החשמל לוח

 ותאורת )יתכן כנדרש חירום
 החלפת עם בוטלה החירום

(.led לתאורת התאורה גופי

 החשמל לוחות .13.4
 נקיים תקינים,

ומסודרים



V

 במערכות הבקיא טכנאי יש והלילה היום שעות בכול
לעזרתו העומד כוננים מערך וכן החולים בית

 שעות שבכל לוודא יש .13.7
 החולים בבית ימצא הפעילות

 חשמלאי / החשמל מהנדס
 , מטעמם מי או ראשי

 כל את ומכירים בקיאים
 והחלוקות ההזנה מפסקי
שרחדר

 מהנדס .13.7
 חשמלאי / החשמל

 בקיאים ראשי,
 כל את ומכירים
 ההזנה מפסקי

שבחדר. והחלוקות

אוויר מיזוג מערכות - תצפית דוח - 14 פרק

V
 אחת מרכזית יחידה יש יום באשפוז הניתוח חדרי לכל
 תשתיות טמפרטורה. ותיקון חדר בכול מסננים עם

 של מלאה הפרדה מאפשרות אינן כיום הנכחי הבניין
המערכת.

 יש יום ניתוח בחדרי .14.1
 לטיהור יחידה להתקין

חדר. לכל נפרדת אוויר

 ניתוח חדר לכל .14.1
נפרדת יט״א מוגדרת

וחום קור מערכות - תצפית דוח - 15 פרק

V
בגז מוזנים הצופים בהר הדוודים  אפשרות לבחון יש .15.7

בגז להזנה והערכות
 מוזנים הדוודים .15.7

גז / סולר / מזוט : ב

כללי מעבדות
וניהול ארגון -1 פרק

V

בהדסה הקיים האירגוני למבנה בהתאם היא הכפיפות  אינה ivf ה- מעבדת .1.5
 מערך למנהלת כפופה

 בת לסמנכ״ל אלא המעבדות
 את להסדיר יש - החולים

הכפיפות נושא

 המעבדות כל .1.5
 במוסד הדיאגנוסטיות

 אגף תחת מאוגדות
המעבדות

וניקיון סדר תחזוקה מתקנים מבנים, -10 פרק

V
אוויר מיזוג מהדס ע״י ואושר נבדק  חדרי בכל כי לוודא יש .10.5

 תחלופת קיימת המעבדות
 פעמים 6 לפחות של אוויר

רשעה.

 יש במעבדה .10.5
 ,לפחות מספק אוורור

אוויר החלפות 6
בשעה

זיהומים מניעת
הרפואה מינהל חוזר הנחיות יישום - 2 פרק

V

בוצע  החולים בית באחריות .2.9
 הצוותים כל כי ולוודא לדאוג

 בנושא הדרכות עוברים
 על שיגרתיים זהירות אמצעי

 הרפואה חטיבת חוזר פי
10/2010

 לצוות הדרכות .2.9
 בנושא המטפל
 זהירות אמצעי

 מתקיימות שיגרתיים
שנתיים כל

ידיים הגיינת הנחיות ישום - 3 פרק



V

 הברזים מוחלפים שיפוץ העוברות המחלקות בכל
 המדרשים במקומות אלקטרוניים טרמוכוטטים לברזים

מרפק לברזי או

 יש , חדשה בנייה בכל .3.6
 ברזים להתקנת לפעול

 או המרפק ידי על לסגירה
 חטיבת חוזר פי על הרגל

 ידיים היגיינת בנושא הרפאוה
24/09 מסי

 תקינים ברזים .3.6
 או מרפק ע״י לסגירה

רגל

בידוד כללי על שמירה - 7 פרק

V

 הפנימיות מהמחלקות באחת החולים של קיבוץ נעשה
החולים. עיקר נמצאים שם )לסירוגין(,

 החולים בית באחריות .7.3
 יעודי צוות להקצאת לדאוג

 חוזר הנחיות פי על לבידוד
 בנושא הרפואה חטיבת
 זיהומים ומניעת בקרה

 ומניעת רפואיים במוסדות
 לאנטיביוטיקה. עמידות
 למניעת והנחיות 9/2012

 קלוסטרידיום התפשטות
23/2014 דיפיציל

 הקצאת קיימת .7.3
יעודי מטפל צוות

V

בוצע  המצאות לוודא יש .7.32
 להפרדה מתאימים תנאים

 תחלואה עם חולים בין
 חולים לבין חדה נשימתית

אחרים

 הפרדה קיימת .7.32
 עם חולים בין

 נשימתית תחלואה
 חולים לבין חדה

אחרים
ואביזרים ציוד חיטוי ניקוי - 8 פרק

V

 ועל מבידוד מטופל בשחרור מתבצעת וילונות החלפת
הצורך. פי

 החולים בית באחריות .8.14
 לחוזר בהתאם לפעול
 וחיטוי ניקוי הרפואה חטיבת

 12/2006 ואביזרים ציוד
 בין הפרדה וילונות ולהחליף

. בשבוע פעם חולים

 הפרדה וילונות .8.14
 חולה בין מוחלפים

 פעם ולפחות לחולה
בשבוע

הסביבה בריאות
סניטרית לצריכה מים ומערכות מים -1 פרק

V
הבריאות משרד עי כנידרש מטוהרים המאגרים  הבריכות וחיטוי ניקוי .1.4

 פי על לשנה אחת יתבצע
משה״ב. הנחיות

 של הפיזי מצבו .1.4
המים מאגר



V

 נתונים אגירת עם לחדש יוחלף הרציף הכלור מד
2019 במהלך תקלה בזמן והתראה

 מערכת להתקין יש .1.5
 מערכת כולל משלים לחיטוי
 נתונים אגירת עם בקרה

 להגיש יש ממוחשבת.
 משרד לאישור תכניות

 לבדוק יש בנוסף, הבריאות.
 וביציאה בכניסה הכלור ריכוז

 מד יומי. באופן מהמאגרים
 מקולקל היה הרציף הכלור

 או לתקנו יש הביקורת ביום
 ניטור מערך תיקון להחליפו.

 במים החופשי הכלור ריכוז
 ומערכת מיידי לביצוע נידרש

 נדרשת המשלים החיטוי
שנה על תעלה שלא בתקופה

 המערכת .1.5
משלימה להכלרה

V

 משרד הנחיות פי על שנה לחצי אחת מתבצע
 פרגמניק בלה הגב' עם מלא בתאום הבריאות

החולים בית ותברואנית

 תדירות תגבור נדרש .1.13
 לגיונלה לחיידקי הדיגום
 מתבצע )כעת לרבעון לאחת

שנה(. לחצי אחת

 ובקרה ניטור .1.13
המים במערכות

פסולת ופינוי -איסוף 3 פרק

V
 בתוך מדרגות ובחדרי אשפה בחדרי מרוכזת האשפה

 חדרי עגולה, שעה בכל האשפה נאספת ומשם פחים
הדרישה ולפי במשמרת פעם לפחות ינוקו האשפה

 חדרי נקיון לשפר יש .3.10
במחלקות אשפה

 של העברה .3.10
 רגילה פסולת

 לחדר מהקומות
אשפה

V

 נשמרת הזיהומית הפסולת 3.10 לסעיף בהמשך
שעה בכל היא גם ונאספת ייעודים פחים בתוך

 תדירות להגביר יש .3.12
 פסולת לפינוי במרכז הפינוי

 את להגדיל או זיהומית
פחים. ולהוסיף המרכז

 מרכז קיים .3.12
זיהומית לפסולת

V
 נמצא שאינו למחסן זיהומית לפסולת המרכז הועבר

 ואפשרות ניקוז יש במקום החולים לבית קרוב
לכלוך ויש במידה המקום של לשטיפה

 משטח להתקין יש .3.12
 האשפה לאזור ומנוקז משופע

הזיהומית

 מרכז קיים .3.12
זיהומית לפסולת

בכביסה טיפול - 4 פרק



V
 כנדרש. חדרים מתוכננים חדשות, בנייה בתכנית

טופל. הנקיון נושא
 קטנים הקיימים החדרים .4.2

מלוכלכים ובחלקם
 לריכוז חדר קיים .4.2

 מלוכלכת כביסה
מחלקתית

V מטופל  הבטון את להחליק יש .4.3
הפיר. ברצפת

 לכביסה פיר .4.3
מלוכלכת

V
מבוצע  כביסה להעביר יש .4.8

 כיסוי עם ייעודיות בעגלות
רחש. מבד

 כביסה של שינוע .4.8
בעגלות

V
בדרישה עמידה לצורך החולים בבית מיפוי נערך  להקצות נדרש .4.12

 ארונות או חדר במחלקות
נקיה. לכביסה סגורים

 כביסה אחסון .4.12
במחלקה נקייה

חלוקה ומטבחון מרכזי מטבח - 5 פרק

V

בוצע  נהלי לחדד יש .5.1
 את לשלוח עבודה.מומלץ

 הכשרה לקורס העובדים
 קורס כגון מזון, לתברואת

תברואה ואמרי

המטבח עבודת .5.1

V

 באתר מחדש תכנון דורש החולים בבית המטבח
 להמלצת להצמדות תכנית נבדקת זאת, עם יחד אחר.
הקיים במתחם גם מב״ר

 את מחדש לארגן יש .5.4
 וההקפאה הקירור חדרי

 יהיה הפשרה חדר הגולמיים.
 לבשר. הקפאה לחדר צמוד

 הקפאה נפח להוסיף יש
 מקפיא ולהוסיף לבשר נוסף
ומאפים לירקות נפרד

---------------------------------------קפואים

בקירור אחסון .5.4

V
טופל  טיטולים. אוחסנו במחסן .5.5

אחר במקום לאחסנם יש
יבש אחסון .5.5

V
טופל  30 של הגבהה נדרשת .5.5

 איחסון לכל כנדרש ס״מ
ובמחסנים. במטבח

יבש אחסון .5.5

V
טופל  נפרד מקום להקצות יש .5.5

 לפתיחת כיור שולחן עם
ביצים.

יבש אחסון .5.5



V

 אנו פעמיים. חד לכלים מזון מוצרי בין הפרדה בוצע
 אילו. בימים הפסח לכלי נפרד מחסן איתור בהליכי

טופל השאר כל

 המחסן. את לסדר יש .5.5
 מוצרי בין הפרדה לעשות

 וכד. פעמיים חד לכלים מזון,
 נפרד מחסן לאתר מומלץ

 המטבח( בשטח שלא )ניתן
 לשמור אין פסח. לכלי

 מוכנים מזון מוצרי במטבח
 חדר את לסדר יש לחם. כגון

נקיון. וכלי החומרים

יבש אחסון .5.5

V

 במדורים העבודה נהלי יחודדו מתאים. שילוט קיים
השונים

 העבודה על להקפיד יש .5.8
 בקצביה השונים. במדורים

 ידי על הפרדה, לעשות יש
 ועוף בשר בין מחיצה,

 בחדר שילוט. על ולהקפיד
 רק תתבצע ירקות שטיפת
וקילופם. ירקות שטיפת

המזון הכנת .5.8



V

 באתר מחדש תכנון דורש החולים בבית המטבח
 מחדש לאירגון האפשרות נבדקת זה בשלב אחר.
הקיים. המתחם בתוך

 המטבח שדרוג כי נדרש .5.9
 המתוכננת בבניה ישתלב

 להגיש יש החולים. בבית
 לשדרוג מעודכנת תוכנית

המטבח.

 עבודה מדורי .5.9
 מזון סוג לכול נפרדים

 )בשר, גולמי החי מן
 ומזון דגים( כנף, בעלי

 סופי. או חלקי מעובד
 הטיפול תהליך

 , 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
 בתכניות בקשה הוגשה - מנדף בביצוע, - תאורה
2019 עבודה

 יש סלטים הכנת בחדר .5.14
 להוסיף יש תאורה, להוסיף
 הציוד כל מעל מנדפים
חום. הפולט

 המטבח מבנה .5.14
ותחזוקתו

V

2019 במהלך יבוצע  בחינה נדרשת .5.15
 העברת תהליך של מחודשת

 משרד בשיתוף המזון
 נדרש כן כמו הבריאות.

 בן החלוקה לפס להוסיף
אוויר. סחרור עם בקור מארי

 וקבלת הובלה .5.15
במחלקות מזון

V

 מהמטבח חכמות בעגלות סגור מגיע לחולים האוכל
המרכזי

 כניסת לאפשר אין .5.16
 המחלקה. למטבח משפחות

 יש בכך ומעוניינים במידה
 מטבחון לפינת לדאוג

מהמטבח. בנפרד למשפחות

 האוכל חדר .5.16
במחלקות והמטבחון

כללי - 7 פרק



V

החולים בבית התקנים הרחבת במסגרת נבחן הנושא  לבית מב״ס הוספת .7.1
 אחת מב"סית קיימת החולים.

 הדסה- של הקמפוסים לשני
 נדרש כרם. ועין הצופים הר

קמפוס. לכל אחד מב״ס

 מב״ס קיים .7.1
במוסד

גריאטריה
אדם כוח -1 פרק

V

בפועל מתבצע  מומחית שהרופאה מומלץ
 בחצי העובדת בגריאטריה

 הקבוע המיון בצוות משרה
 את תכוון במתמחה/ תתמוך

 באנשים לטיפול עבודתה
75 ויל מעל

 הממצאים תקציר
העיקריים

לרפואה מחלקה - 3 פרק

V
 לגריאטריה קליני מומחה אח להכניס תכנית קיימת

 מיוחדת התייחסות יכלול מתפקידו חלק במלר״ד.
+.75 לבני

 למתן לפעול מומלץ .3.4
 למחלקות לקבלה עדיפות

 זמן לקצר מנת על לקשישים
רחיוו. שהייתם

 תהליך קיים .3.4
 +75 לבני מובנה

 יותר במלר״ד השוהים
שעות 8 מ

יעוץ יחידות - 4 פרק

V

 גריאטריות והערכות יעוצים שניתנים לציין יש .1
 הכירורגי. באגף והן הפנימי באגף הן למחלקות

 עו״ס, )סיעוד, מקצועי רב צוות מעורב הצורך בעת
מבוצע. הדבר בפועל כך פיזיותרפיה(,

 עם בדיון נמצא הנושא יעודי, צוות הקמת לגבי .2
 מומחה אח מינוי לקראת וודאי החולים, בית הנהלת

הקרוב. בזמן בגריאטריה

 של הגבוהה הכמות .4.2
 65 גיל מעל מאושפזים
 ומחלקות פנימיות במחלקות

 הקמת מצדיקה , אורטופדיות
 למתן יעודי גריאטרי צוות
 מקצועי רב גריאטרי יעוץ

. החולים בבית

 הכולל צוות קיים .4.2
 אחות גריאטר,
סוציאלית ועובדת

גריאטרים -חולים 5 פרק

V

 רב פירוט יש שיקומית מגריאטריה שחרור במכתבי
 מעורבים שהיו הבריאות מקצועות מכל המלצות עם

 למניעת המלצות כולל בקהילה, טיפול להמשך
תפקודית. התדרדרות

 ברשימה לציין יש .5.9
 ובעיקר במעקב הרפואית,
 ביצוע שחרור במכתבי
 למניעת משמעותיות פעולות

 ולהדגיש תפקודית הדרדרות
 הפעילות המשך חשיבות את

בקהילה.

 תיעוד מתקיים .5.9
 בתחום והתערבות

מניעת
DECONDITIONING

 הכולל בקשישים
 מהמיטה הוצאה

 רב צוות בשיתוף
--------------------------מקצועי

גריאטרים חולים - 6 פרק



V
יטופל  של אבחנה להוסיף להקפיד

falling האבחנות לרשימת
 הממצאים תקציר

העיקריים

רוקחות
המרקחת בית ניהול - 1 פרק

V
 מנהלת ע״י תתבצע המרקחת בית של עצמית בקרה

 הבקרה הדסה, הרפואי המרכז של הרוקחות אגף
2018 דצמבר לקראת תתבצע

 עצמית בקרה לבצע יש .1.17
בשנה פעמיים

 דו- בקרה קיימת .1.17
שנתית

SELF AUDIT
תשתיות - 2 פרק

V
תכשיר. אותו של מינונים בין הפרדה בוצעה טופל.  בין להפריד יש .2.14

תכשיר אותו של המינונים
 מבודל, אחסון .2.14

מינונים בין הפרדה

מסוכנים סמים - 3 פרק

V

 הסמים בספר נכתבות הסמים של ויציאות כניסות
 חודשית נרקוטיקה דו״ח סמך על המסוכנים
 רוקח של אישור יש קבלתם. תאריך בציון ממוחשבת

 סמים של והדיווח הרישום שתיעוד שמאשר מחוזי
 תוכנת באמצעות ייעשה מרקחת בבית מסוכנים

--------------------------------------------------------ר מחש

 סמים בספר לרשום יש .3.9
 ביום הסמים קבלת את

קבלתם

 קבלת תיעוד .3.9
 הקבלה, ביום הסם
האסמכתא בציון

V
 תנועת איזון עושה נרקוטיקה אחראית רוקחת טופל.

חודש. כל בסוף הסמים
 כל תנועת לאזן יש .3.10

חודש כל בסוף הסמים
 תנועת איזון .3.10

 כל בסוף הסמים
חודש

V

 מנהלי מול החולים, בית מנהלת ידי על טופל
הראשית והרוקחת המחלקות

 חתימה דוגמת קבל יש .3.13
 להזמין הרשאי רופא כל של

סמים

 חתימות קיימים .3.13
 הרופאים של

 להזמין הרשאים
מסוכנים סמים

V

 הרוקח הבקורת במהלך ברורה: איננה ההערה
 תיעוד ואת במחלקות הרישום ניהול את אישר המחוזי
 הרוקח של אישור יש המרקחת בבית הסמים. צריכת
 הוצג כן כמו מחשובית. המלאי את לנהל המחוזי
המרקחת. בבית הקיים המרשמים פנקס

 לתקנות 5 תקנה עפ"י .3.16
 ,בתי המסוכנים הסמים
 לכל לנהל, יש חולים,

 פנקס בנפרד, מחלקה
 הרישום, טופסי לביקורת

 3 טופס לפי ערוך
קיים לא זה פנקס שבתוספת.

 פנקס ניהול .3.16
 עפ״י הביקורת
התקנות



V

 ובבית מרקחת לבית מוחזרים המלאים הרישום טפסי
המלאים הרישום טפסי על ביקורת כעשת מרקחת

 בחזרה לקבל יש .3.17
 הטפסי את מהמחלקות

 לצורך המלאים הרישום
 3.16 לסעיף בהתאם בקרה

הכלי של

 הרישום טפסי .3.17
מלאים מוחזרים

רקיחה - 4 פרק

V

טופל  אב מסמך להכין יש .4.5.2
 שיכלול הככה כל עבור

 לביצוע מפורטות הוראות
ואריזתה הככה ה

 מסמך הככת .4.5.2
 אחת עפ״י אב

 או הפרמקופיאות
 מקצועית ספרות

 הוראות כולל
 לביצוע מפורטות

 )ע״פ ואריזתה ההככה
------------------(3Q3 סעיף

V

טופל  כל את לתעד יש .4.5.5
 לקביעת הדרושים החישובים

המרכיבים כמויות

 קיימים .4.5.5
 הדרושים החישובים

 כמויות לקביעת
 )ע״פ המרכיבים

(3933 סעיף

V

טופל  וחומרים המוצא חומרי .4.5.7
 לביצוע המשמשים אחרים
 שם היצרן, שם יכללו ההככה
י. פרמקופיאל ושם ,הספק

 חומרים קיימים .4.5.7
 להככה המשמשים

 שם היצרן, שם כולל
 ושם הספק

 )ע״פ פרמקופיאלי
----------(3 9 3 5 סעיף

V

טופל  הכמויות את לכלול יש .4.6.5
מוצא חומרי כל של

 הככה הוראות .4.6.5
 וכמות סוג כוללים

 המוצא חומרי כל של
לשימוש

V
טופל  כל את לפרט יש .4.6.8

הייצור שלבי של הוראות
 הככה הוראות .4.6.8

 הוראות כוללים
 שלבי של מפורטות

הייצור

V
טופל  התווית על לכתוב יש .4.7.4

רוקחית" "הככה
 התווית: בפרטי .4.7.4

חית" רוק "הככה כיתוב



V
טופל  התווית על לרשום יש .4.7.7

פנימי/חיצוני לשימוש
 התווית: בפרטי .4.7.7

פנימי/חיצוני לשימוש

V

טופל  ההכנה את לבדוק יש .4.8.3
 כגון: באמצעים הסופית
 צלילות, הערבוב, תקינות

מרקם צבע, ריח,

 בדיקת קיימת .4.8.3
 ותיעוד הכנה

 שקילה, הפרמטרים:
 ערבוב, תקינות

 צבע, ריח, צלילות,
 בעת PH , מרקם
----------------------------הצורך

V

טופל  יש הכנה כל עבור .4.5.10
 - העיבוד תהליכי לכתוב

 הערבוב, ומשך סדר כולל
 סביבה תנאי או טמפרטורה

אחרים. מבוקרים

 קיימים .4.5.10
 כולל העיבוד תהליכי

 הערבוב ומשך סדר
 מיוחדים הכנה ותנאי

 )ע״פ ויש( )במידה
(3.9.3.9 סעיף

V
טופל  תיאור להוסיף יש .4.5.12

הסופית ההכנה של
 תיאור קיים .4.5.12
 )ע״פ הסופית ההכנה

(3.9.3.11 סעיף

V

ראשית. רוקחת ידי על איכות בקרת תהליכי מתקיימים  תהליכי לקיים יש .4.5.13
 איש נמצא לא איכות. בקרת

איכות בקרת על אחראי

 קיימים .4.5.13
 איכות בקרת תהליכי
 וגבולות ויש( )במידה

 סעיף )ע״פ בקרה
3.9.3.12)

V

טופל  פרטי גם לתעד יש .4.5.20
וסוגה האריזה

 כולל: התיעוד .4.5.20
 תיאור ההכנה, שם

 והחוזק, המתן צורת
 וסוגה, האריזה פרטי
 מדף וחיי אחסון תנאי
(3.9.8 סעיף )ע״פ

V
טופל  תנאי את לציין יש .4.6.10

אחסון
 הכנה הוראות .4.6.10
אחסון תנאי כוללים



V
טופל  שם לתעד יש .4.6.13

וגיל ת.ז. המטופל
 תיעוד קיים .4.6.13

גיל. ת.ז, המטופל, שם

V

טופל  התווית על לרשום יש .4.6.15
 שימוש רוקחית", "הכנה : גם

 המטופל שם פנימי/חיצוני,
הרושם הרופא ושם

 אריזה הוראות .4.6.15
 התווית. פירוט יכללו:

 מראש להכין )אין
לשימוש( תוויות

V
טופל  חומרי כל לרשום יש .4.6.16

הנחוצים האריזה
 רשימת קיימת .4.6.16

 האריזה חומרי כל
הנחוצים

V

טופל  סוג גם לרשום גם יש .4.6.17
האריזה ומפרט

 קיימות .4.6.17
 מפורטות הוראות
 כולל האריזה לשלבי

 גודל מפרט, סוג,
וכמות

V
 ע״ג למחלקות. מיידית נשלחות פרטניות הכנות

 קירור נדרש באם ) האחסון תנאי מצוינים ההכנה
מאור( הגנה או למשל

 כל עבור לתעד יש .4.6.19
אחסון תנאי הכנה

 תיעוד קיים .4.6.19
אחסון תנאי

V
טופל  כל עבור לרשום יש .4.6.20

הכמות את חומר
 ברשומת .4.6.20
 קיים ואריזה הכנה
 וכמות אצווה מספר

חומר כל של

V
טופל  שם את לרשום יש .4.6.27

ת.ז. , החולה
 ברשומת .4.6.27
 קיים ואריזה הכנה

ת.ז החולה, שם

V
טופל  התווית על לרשום יש .4.7.10

החולה פרטי
 בפרטי .4.7.10

המטופל שם התווית:

V טופל  התווית על לרשום יש .4.7.14
הרופא פרטי

בפרטי .4.7.14
הרופא שם התווית:

קליניים ניסויים - 6 פרק



V

האריזה על המודבקת התרת גבי על קיים הכיתוב  מחקר מוצרי לסמן יש .6.6
 מחקרי "טיפול בכיתוב
 רפואי לניסוי " או בלבד"
בלבד"

 מוצרי סימון .6.6
 כולל: המחקר
 בלבד" מחקרי "טיפול

 רפואי "לניסוי או
 ו/או בעברית בלבד"

 באותיות באנגלית,
ברורות דפוס

 שונה בצבע וקריאות,
 שם , מצבע ומובחן

 הרקע, היצרן קוד או
 המוצר, קוד ו/או שם

תפוגה תאריך

בדלפק לקהל תרופות ניפוק - 7 פרק

V
לדרישה הדלפק את להתאים כיצד נבחן  הדלפק את להתאים יש .7.2

 נוהל לדרישות בהתאם
פרטיות

 על שמירה .7.2
המטופל פרטיות

V
טופל.  מרשמים רק לכבד יש .7.5

 שקובע כפי החולים בית של
הרוקחים לפקודת 40 סעיף

 מרשמים כיבוד .7.5
 דרישות על העונים

החוק

V
 פיתוח לצורך מידע מערכות אגף מול נבחן הנושא
מתאים

אריזה כל לסרוק יש .7.8  סריקה/הקלדה .7.8
 האריזות של

המנופקות
V טופל.  תופיע מרשם כל על .7.10

המנפק הרוקח של חתימה
 חתימת קיימת .7.10
מנפק רוקח

V
 מונפק הדוח ורעל. פכויכוטרפיות תרופות דוח קיים

 ידי על בזמנו אושר הדוח הנפקת חודש. כל בסוף
המחוזי. רוקח

 של בקרה לבצע יש .7.11
 של ובמיוחד המרשמים

פסיכוטרפיות תרופות

 מרשמים בקרת .7.11
תקינה

אשפוז במחלקת התרופות ניהול בקרת - 8 פרק

V

זו בהמלצה לעמידה עיתיות בקרות מבוצעות  יש טיפולים בעגלת .8.23
 התרופות את להחזיק

המקוריות באריזתן

 החזקת .8.23
 בעגלת התרופות
 באריזות טיפולים
 סימון עם מקוריות

הולם



V
 החולים בית מנהלת ידי על הועברה זו בלשון הוראה

המחלקות למנהלי
 או המחלקה מנהל על .8.31
 בקרת לבצע מטעמו רופא
לעת מעת הסמים מלאי

 בקרת קיימת .8.31
 או המחלקה מנהל
מטעמו רופא

רפואי ומידע רשומות
 מחלקה לניהול אדם כוח מצבת -1 פרק

רפואי ומידע לרישום

V

לאישור ממתינים אנוש- למשאבי בקשה הוגשה  אדם כוח להוסיף יש .1.4
רפואי מידע סימול לצוות

 העוסקים מספר .1.4
 רפואי מידע בסימול

 הכשרה בעלי
 פורמלית מקצועית
 רפואיים )רשמים

 קורס בוגרי מוסמכים,
 המשרד, ע״י סימול

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

 )ע״פ בשנה שחרורים
 רפואה מנהל חוזר

14/2012)
 תכולה, ; הרפואית הרשומה ניהול - 4 פרק

נבחרים מסמכים תוכן,

V

 הרפואיים לצוותים נמסרה זו בלשון הוראה
 אחרי מעקב ומתבצע החולים, בית של והסיעודיים

הטמעה

 רישום על להקפיד יש .4.16
 בטופס ותאריך שעה

להרדמה הסכמה

 טופס קיים .4.16
 להרדמה הסכמה
 העם- בריאות )תקנות
 ,1984 הסכמה טופסי

 הרפואה מינהל חוזר
90/84 )



 לתזונה מחלקה ומזון- תזונה
מזון סל -1 פרק

V

 הרפואיים לצוותים נמסרה זו בלשון הוראה
 אחרי מעקב ומתבצע החולים, בית של והסיעודיים

הטמעה

 רישום על להקפיד יש .4.17
לניתוח הסכמה בטופס שעה

 טופס קיים .4.17
 הסכמה

 לניתוח/פעולה
 )במקרים

 )תקנות הרלבנטיים(
 העם-טופסי בריאות
 חוזר ,1984 הסכמה

 הרפואה מינהל
90/85. )

V

 הרפואיים לצוותים נמסרה זו בלשון הוראה
 אחרי מעקב ומתבצע החולים, בית של והסיעודיים

הטמעה

 מדבקות להדביק יש .4.18
 כל על מטופל פרטי עם

י. ידנ רפואי מסמך

 פרטי קיימים .4.18
 ולוגו החולה זיהוי

 עמוד כל על ביה״ח
 הרפואיים במסמכים

 6/96 מנכ"ל חוזר
 בסוף - הרשומה תוכן

 עקרונות ,3 סעיף
 27/95 חוזר - כלליים

1.1.95מ-

רפואי מידע סימול - 5 פרק

V

מבוצע  לסמל להקפיד יש .5.10
של הנחיות ע״פ רפואי מידע

.ICD-9-CM

 המידע סימול .5.10
 הרשמות ע״י הרפואי

 שפת הנחיות )לפי
 הנהוגה הסימול
איכותי הינו בארץ(

V
הפערים את לצמצם מאמץ נעשה  90% ש לוודא יש .5.12

 תוך יקודדו לפחות ומהתיקים
 שחרור ממועד חודשים 3

המטופל

 ויותר 90% .5.12
 מקודדים מהתיקים

בזמן



הנהלה: - ומזון תזונה

V

 ניסיונות לאחר נקבע הבלנדרים סוגי 3 של הרכב
 חלופות אוהבים. שחולים וטעם למראה להגיע רבים

בדיקה של בתהליך נמצאות נוספות

 בלנדר סוגי 3 קיימים .1.3
 שאינם קבועים מתחלפים

 המזון לפריטי בהתאם תמיד
 לבדוק יש השבועי. בתפריט

 חלופות של הגשה אפשרויות
 מירב את לתת כדי נוספות

למאושפזים הגיוון

 המזון רכיבי כל .1.3
 הטחון האוכל של

 )בלנדר( מכנית
 בהתאם מוגשים

הרגיל התפריט לגיוון

V

מבוצע  מוגשת בשבוע פעם .1.10
 יש מעובדת. צמחונית מנה

 צמחונית מנה להגיש
 בחודש פעם מעובדת
להנחיות רהתאם

 הגשת תדירות .1.10
 צמחונית מנה

 וההנחיות מעובדת
ביותר העדכניות

V

 של תזונתי הרכב לקבלת הספקים מול בתהליך
המנות

 לא חוץ ממיקור המנות .1.13
 יש הדיאטנית. ע״י נבדקות

 המנות סוגי שכל צורך
 להרכבם יבדקו חוץ ממיקור
 ולהתאמתם התזונתי

 למצבם בהתאם למאושפזים
 ויקבלו והתזונתי הרפואי
הדיאטנית של מתועד אישור

 הרכב נבדקים .1.13
כל של תזונתי וניתוח
 חוץ ממקור המנות

כשר( גלאט )לדוגמא

V
 להוריד במטרה מטבח עם בשיתוף פעולות נעשות
האוכל של וטעם בגוון לפגוע מבלי היומי הנתרן כמות

 מהתפריטים בחלק .1.14
 .2400 מעל נתרן רמת קיימת
 להורדת שוב לבדוק חשוב
הנתרן רמת

 הנתרן כמות .1.14
 לא היומי בתפריט

מ״ג 2400 על תעלה

הרפואית ברשומה תיעוד - 4 פרק

V

 בלוחות בהתחישב צוות בישיבות משתתפות כולן
הזמנים

 משתתפות הדיאטניות .4.12
 בישיבות המחלקות ברוב

 להשתתף חשוב . הצוות
 המחלקות בכל בישיבות

שוטף. באופן

 הדיאטניות .4.12
 בישיבות משתתפות

מחלקתיות צוות

תקינה -1 פרק



V

 בשנה התקינה. פערי לצמצום פועלת הנהלה
תקן 1.75ב עלתה התקינה האחרונה

 להתאמת לפעול יש .1.1
 תקן 1 לפי הדיאטניות תקינת

 לתת מנת על , מיטות 50 ל-
 במחלקות והולם מקיף טיפול

האשפוז

 תקינת .1.1
 היא הדיאטניות

 לנוהל בהתאם
 ביותר המעודכן

בנושא

V

הפגיות תמרוץ למודל בהתאם הוגדל התקן טופל.  תמרוץ למודל בהתאם .1.2
 תקן בחצי צורך יש הפגיות

 כפי 0.2 ולא דיאטנית של
 את להגדיל יש היום. שקיים
 בפגיה הדיאטנית משרת
משרה לחצי

 תקינת .1.2
 בפגיה הדיאטניות

 לחוזר בהתאם היא
 מסי רפואה מנהל

52/2013

מיחשוב - 2 פרק

V

בוצע  התזונה רשומת .2.1
 שיקום ובמחלקת ממוחשבת

 אוטומטית הטמעה קיימת
 של לשחרור הנחיות של

 השחרור במכתב הדיאטנית
 להרחיב צורך יש הרפואי.

 בית מחלקות בכל ולהטמיע
 טיפול רצף ליצירת החולים

לקהילה אשפוז בין

 התזונה רשומת .2.1
 כולל ממוחשבת,

 למטבח ממשק
צמרת. ולתוכנת

מזון סל - 3 פרק

V

 תזונה מחלקת מנהלת ידי על מתבצע הפיקוח
 תזונה מפקח חדש תפקיד לפתוח בקשה ודיאטה.

אנוש במשאבי בבדיקה נמצאת ומזון

 דיאטן של פיקוח חסר .3.1
 צורך יש ומזון. תזונה מפקח
 שנמצא זו משרה באיוש

 להתאמת חיוני כתפקיד
 להנחיות בהתאם המזון

ותזונתיות רפואיות

 פיקוח קיים .3.1
 של תזונתית ובקרה

 על המזון שרשרת כל
 מפקח דיאטן ידי

ומזון תזונה



V

מאושפזים בקשת לפי גם ניתן  לחם של הגשה קיימת .3.4
 ולפי לסוכרתיים מלא מדגן

 צורך יש דיאטנית. של בקשה
 לכל מלא לחם להגיש

 לחוזר בהתאם המאושפזים
5/2013 מסי רפואה מינהל

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
תזונתי בסיכון מטופלים - 5 פרק

V

 כיסא של רכישה מתוכננת 2019 בשנת בטיפול.
חולים לשקילת ומיטה

 אחד משקל כסא- קיים .5.1
 לרכוש חשוב החולים. בבית

 לפריסה בהתאם כסאות
 כך החולים, בבית שצריך
 מאושפזים בשקילת שיעזור

 לשקול אפשרות שאין
בעמידה

 משקל המצאות .5.1
 ומשקלי במיון מיטה
 בכל מיטה או כסא

 הנדרשות המחלקות
 פנימיות, לכך:

 אורטופדיה,
 כירורגית, גריאטריה,

ט.נ.כללי

בריא מזון ממכר - 6 פרק

V

 המזון תמהיל לשינוי לחברה הנחיות ניתנו בטיפול.
 ולהנחיות הנבונה התזונה לעקרונות בהתאם והשתייה

בחוזר

 את להתאים צורך יש .6.1
 והשתייה המזון הרכב

 המימכר במכונות
 לחוזר ,בהתאם האוטומטיות

 .8/2014 מסי רפואה מינהל
 בנושא, תהליך שהתחיל דווח

בהקדם לקדמו חשוב

 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

 המזון תמהיל לשינוי לחברה הנחיות ניתנו בטיפול.
 ולהנחיות הנבונה התזונה לעקרונות בהתאם והשתייה

בחוזר

 את להתאים צורך יש .6.2
 בכל והשתייה המזון הרכב
 החולים בבית המימכר אתרי

 רפואה מינהל לחוזר בהתאם
 שהתחיל דווח .8/2014 מם'

 לקדמו חשוב בנושא, תהליך
בהקדם

 הרכב התאמת .6.2
 אתרי בכל המזון
 במוםד המזון ממכר

 בהתאם הרפואי
 התזונה לעקרונות

 ולהנחיות הנבונה
 מזון םל בחוזר

 8/2014 וחוזר 5/2013
 הנחיות פי ועל

 הראשית הדיאטנית
מטעמה ומי

שיקום
השירות ופריסת היקף - 1 פרק

V
 אשר פםיכולוגים, מלבד בדרישות, עמידה קיימת
 לאישור ממתינים - ועו"םית לאחרונה, לגיום אושרו
התקן

 מקצועי צוות לגיים יש .1.1
בנוהל לנדרש בהתאם

כללי שיקום .1.1

ומבנה תשתיות - 2 פרק

V
 בטיחות חגורות של בחינה בתהליך נמצאת הדםה

 ומניעת הבטיחות בתקן ויעמדו בשוק שקיימות חדשות
 אותו נתקין המתאים, המוצר מציאת עם הזיהומים.
הרחצה. לכםאות

 חגורות על להקפיד יש .2.13
הרחצה כםאות בכל בטיחות

 מאחזים קיימים .2.13
השירותים חדרי בכל

V

רכש בהליכי  מיצוי לאפשר ע״מ .2.15
 והיכולות שיקום תהליכי
 את להתאים יש בשיקום

 במחלקה המיטת כלל
HT-l OW למיטות למיטות

 ותשתיות מיקום .2.15
 עפ״י רלוונטיות

הפרוגרמות

פיזיותרפיה
השירות ופריסת היקף -1 פרק

V

התמרוץ. מודל ע״פ לפגיה, האדם כח תוםפת ניתנה  תגבור למען לפעול יש .1.5
 חלק רק הקיים במצב הצוות.

 מהשירות נהנה מהמאושפזים
 של והמקצועי האיכותי

הפיזיותרפיםטים.

 שירותי קיימים .1.5
 בחטיבה פיזיותרפיה

 פנימיות; הפנימית:
קרדיולוגיה;
אונקולוגיה

טיפולי רצף - 5 פרק



V

 מקצועיות רב בישיבות משתתפים הפיזיותרפיסטים
רופאים ובביקורי

 על להקפיד יש .5.6
 הפיזיותרפיסטים השתתפות

 בכל רופאים בביקורי
המחלקות.

 הפיזיותרפיסטים .5.6
 בישיבות משתתפים

 מקצועיות רב
רופאים ובביקורי

וציוד עבודה סביבת - 8 פרק

V
 למחלקה בסמוך לפיזיותרפיה ייעודי חדר קיים

אורתופדית
 ייעודי אולם להקצות יש .8.4

 בצמוד פיזיותרפיה לשירותי
אורתופדית למחלקה

 ייעודי חדר קיים .8.4
 בסמוך לפיזיותרפיה

אורתופדית למחלקה

סוציאלית עבודה
כפיפות מבנה, - ארגוניות תשתיות -1 פרק

V

 כפוף הסוציאלי השירות מנכל, החלטת לפי
בריאות ומקצועית סיעוד לסמנכלית

 הנחיות פי על לפעול יש .1.2
 35/99 רפואה מנהל חוזר

 לעבודה שהמחלקה ולוודא
 כפופה תהא סוציאלית

הרפואי למוהל

 כפופה המחלקה .1.2
הרפואי למנהל

וזמינות פריסה - ארגוניות תשתיות - 2 פרק

V
מתקדמים אישור בהליכי נמצא נוסף תקן  משרת שהיקף לוודא יש .2.5

 בנדרש יעמוד בשיקום העו״ס
 וחוזר 42/2003 חוזר פי על

60/2002

 משרות 1.5 ישנן .2.5
)לפחות לשיקום עו״ס

מיטות( 36

עבודה סביבת - ארגוניות תשתיות - 4 פרק

V

 פגים, - הבאות במחלקות קיימים לעו"ס חדרים
 המחלקות, בשאר יום. שיקום בילדים, כרוניות מחלות

 צוות לאנשי בנוסף העוס"ית את שמשמש חדר קיים
אחרים.

 עפ חדרים לייעד יש .4.2
 מנת על לעו״ס פרטיות

 ופרטית מכבדת שיחה לקיים
המשפחה. ובני החולה עם

 חדרים הוקצו .4.2
 בפרטיות שיחה לקיום

במחלקות/מכונים

פיתוח - המחלקה בניהול סטנדרטים - 7 פרק

V

 הערכה כלי לגיבוש תהליך מתנהל לע״ס במחלקה
פנימי.

 גם לנו מוכר הליקוי .7.5
 משאבי על קודמות. מבקרות

 מחדש להבנות לדאוג אנוש
 עובדי הערכת תהליך את
החולים ריח

 הערכת קיימת .7.5
תקופתית עו״ס

הבטחת - המחלקה בניהול סטנדרטים - 8 פרק



V

מבוצע  לידיעת להביא יש .8.4
 את החולים בית הנהלת
 של השנתית הפעילות סיכום

סוציאלית לעבודה המחלקה

 שנתי סיכום .8.4
 המחלקה ברמת
ביה״ח להנהלת מוגש

V

מבוצע  בית להנהלת להציג יש .8.5
 תוכנית ויישום ביצוע החולים
המחלקה של שנתית עבודה

 משימות תעדוף .8.5
 עבודה תכנית והגשת
 להנהלת שנתית
ביה״ח

בחולה הממוקדים סטנדרטים -10 פרק

V

 הרופאים באמצעות מוטמעות העו״ס המלצות כיום
 שיקום במחלקת בהמלצותיהם. אותן המשלבים
 הבריאות מקצועות כל של ההמלצות מוטמעות
מח״ר. במערכת שפותח יישום באמצעות

 את להטמיע יש .10.8
 במכתב העו״ס המלצות
 כאשר הרפואי. השחרור
 להמשך כמובן רלוונטי,
 דורש בקהילה. הטיפול

 שכבר טכנית היערכות
ווהוח7ה/ רתחלהח הווהרז

 שחרור מכתב .10.8
עו״ס המלצות כולל

בחולה הממוקדים סטנדרטים -11 פרק

V

 בחולים והטיפול האיתור חובת לגבי הנהלים חודדו
במחלקה. ממושך זמן המאושפזים

 ולאתר להקפיד יש .11.1
 זמן המאושפזים חולים

במחלקה. ממושך

 ואתור הגדרה .11.1
 אוכלוסיות של יזום

 ייחודיות/בסיכון
 שואה, נ. )כגון:

אורהו'( אלמ״ר
תקשורת קלינאות

טיפולית סביבה - 3 פרק

V

 השיקום במבנה בשטח. צורך לפי מתבצעת ההקצאה
מלא. מענה יינתן ונבנה ההולך החדש

 טיפול חדרי 2 קיימים .3.1
 ועוד תקשורת קלינאי של

 פנוי מקום בסיס על חדרים
 להתאים צורך יש במחלקה.

 הטיפול חדרי מספר את
. הקיים הטיפולים למספר

 חדרי קיימים .3.1
 ייעודיים טיפול

 פרטני לטיפול
ודיבור שפה בהפרעות



V

 השיקום במבנה בשטח. צורך לפי מתבצעת ההקצאה
מלא. מענה יינתן ונבנה ההולך החדש

 חדר קיים האודיו לצוות .3.7
 לקלינאי אולם צוות,

 כך אין בשיקום התקשורת
 הפסקות ונערכות ובמידה
 מתקיימות הן צוות וישיבות
 חשוב הטיפול. בחדרי

 לקלינאי צוות חדר להקצות
--------------------------------------השיקום

לצוות חדר קיים .3.7

V

 היולדת. מיטת ליד נאותים בתנאים מתבצעת הבדיקה
 חדשה יולדות מחלקת תכנון במסגרת יישקל הנושא

2019 במהלך

 שמיעה סינון בדיקות .3.10
 בחלל מתקיימות ליילודים

 הצוות בחדר או המחלקה
 יש אוכל. כחדר המשמש

 חדר של הקצאה לוודא
 לבדיקות מתאים ייעודי

היילודים. במחלקת

 תנאים קיימים .3.10
 מבחינת סבירים

ותברואה תשתיות

וציוד כלים - 4 פרק

V

יטופל  להערכה ציוד חסר .4.3
 לקויי במטופלים וטיפול
 שמיעה. מגברי כגון שמיעה

 בציוד ולהצטייד להמשיך יש
 בלקויי לטיפול מתאים
שמיעה

 הטיפול חדרי .4.3
 עזר בכלי מצוידים
 ודיבור בשפה לטיפול

 לגילאים ומותאמים
השונים

ודיווח תיעוד רישום - 5 פרק

V

 המתוייקת הפניה מתקבלת יום בשיקום בטיפול:
 בבקשה לרופאים פונים אנו בשיקום-אישפוז בקלסר.

במח״ר. לייעוץ בקשה לתעד

 לקלינאי ההפניות .5.1
 השיקום במחלקות תקשורת
 ואינן בע״פ מועברות

 על להקפיד יש מתועדות.
מתועדת. צוותית בין תקשורת

 טופס קיים .5.1
בתיק הפנייה

נהלים לפי עבודה - 8 פרק

V

 נהלים ועדת עבודת במסגרת בעבודה הנהלים
מוסדית

 ולהבנות להמשיך יש .8.2
 בתחומי פנימיים נהלים
 ואיתור האנטרלית ההזנה

 להערכה הזקוקים מטופלים
תקשורת. קלינאי של

 נהלים קיימים .8.2
 להסדרת פנימיים
בתחום העבודה

טיפול רצף - 9 פרק



V
 נהלים ועדת עבודת במסגרת בעבודה הנהלים
מוסדית

 ולהבנות להמשיך יש .9.1
 לתפקיד פנימיים נהלים
התקשורת. קלינאי של הייעוץ

 על מידע קיים .9.1
 של הייעוץ תפקיד
 התקשורת קלינאי

והתווייתו
פסיכולוגיה

השירות היקפי -1 פרק

V
 למידה בתהליך נמצא בהדסה הפסיכולוגים מערך

 השירות את להרחיב כוונה תוך אירגונית, והערכה
תקנים. תוספת על ההבראה תכנית להגבלות בהתאם

 מענה למתן לפעול יש .1.1
 במחלקות קבוע פסיכולוגי
 תשומת מתן עם האישפוז,

לפגיה. לר

 כיסוי קיים .1.1
 בכל קבוע בהסדר

האשפוז מחלקות

V

זו. במרפאה הולם מענה ניתן  סדר למען לפעול יש .1.2
 הילדים במחלקת זמין

 כיסוי אמנם יש . הכרונית
 אינו הוא כי נראה אולם קבוע

הצרכים. מול אל מספיק

 כיסוי קיים .1.2
 בכל קבוע בהסדר

והמכונים המרפאות

V

 למידה בתהליך נמצא בהדסה הפסיכולוגים מערך
 השירות את להרחיב כוונה תוך אירגונית, והערכה
תקנים. תוספת על ההבראה תכנית להגבלות בהתאם

 הסדרת למען לפעול יש .1.3
 זמין קבוע פסיכולוגי שירות
 מן בחלק . החולים בבית

 יש אם ברור לא המחלקות
 ויש קבועים ליאזון שירותי
 פסיכולוגים קיימים כי לוודא

 הנותנים מראש קבועים
 בהיקף הצורך לפי שרות

מספיק.

 שירותי קיימים .1.3
 פסיכולוגיים ליאזון

במחלקות קבועים

תשתיות - 2 פרק

V

אחר. לחדר הועברה הפסיכולוגית  הפסיכולוגית של החדר .2.1
 בריאטרית במרפאה העובדת

 יש אוורור. כל ללא הוא
 אמצעי בדחיפות להתקין

)מזגן( וחימום אוורור

 טיפול חדר קיים .2.1
 המתאים פסיכולוגי

לייעודו

V טופל  שהשילוט היכן לתקן יש .2.3
דיו. ברור לא

 ברור השילוט .2.3
ובולט

V טופל 2.1 סעיף ראה .2.5  בחדר חלון קיים .2.5
הטיפול



- אנדוסקופים מכשירים וחיטוי ניקוי

V
טופל 2.5ו- 2.1 ראה .2.6  אוויר מיזוג קיים .2.6

הטיפול בחדר תקין

V
טופל  שהמטפלים לוודא יש .2.7

 וכי האפליקציה את מכירים
שימוש. ברת אכן היא

 לחצן בחדר .2.7
 לשימוש מצוקה

במצבי הפסיכולוג
חירום
הרשומה איכות - 5 פרק

V מבוצע  הערכה לבצע יש .5.10
רלוונטי. כאשר תקופתית

 הערכה תיעוד .5.10
תקופתית

נו

אף/אוזן/גרון - מרפאה/מכון
 לחללי החודרים סקופים וחיטוי ניקוי -1 פרק
סטרילים שאינם גוף

V
 אילו בימים מועבר האנדוסקופים חיטוי נושא

 מקצועי מענה לתת מנת על זאת סטרילית לאספקה
החולים בבית הקיימות התשתיות במסגרת ביותר

 חדר הימצאות לוודא יש .1.5
 ביצוע לחדרי בסמוך ניקוי

הבדיקות.

 מועבר הסקופ .1.5
 שאינו בטיחותי בנתיב
 זיהומי סיכון מהווה

למטפלים
הידני הניקוי בי, שלב - 2 פרק

V

סטרילית באספקה מתבצע הידני הניקוי  החלפות קיום לוודא יש .2.2
 שעה במשך במספר 10 אוויר

 אויר עם מתוכם שניים כאשר
 הצוות בטיחות לטובת צח

המנקה.

 לפחות קיימות .2.2
 אויר תחלופות עשר

 2 )מהן בשעה בחדר
צח( אוויר עם

V
האינדוסקופים לכיור מחוץ ידיים רחיצת כיור קיים  כיור התקנת לוודא יש .2.5

 ידיי רחצת לטובת בנפרד
הצוות.

 לרחצת הכיור .2.5
 מהכיור נפרד הידיים

מכשירים לרחצת

ואחסון במכונה גבוהה ברמה חיטוי - 3 פרק



V

2019 עבודה תכניות במסגרת רכש בקשת הוגשה  ייבוש ארון להתקין יש .3.21
 אחסון לטובת אקטיבי

 נוהל ע״פ הסקופים
 מאוחסנים .כרגע50/13
 לשטיפה שניתן בארון

י. אקטיב ייבוש ללא ,מאווראך

 בארון אחסון .3.21
אקטיבי ייבוש עם

 - אנדוסקופים מכשירים וחיטוי ניקוי
-אורולוגית מרפאה/מכון

לחללי החודרים סקופים  וחיטוי ניקוי -1 פרק
סטרילים שאינם גור

V

 אילו בימים מועבר האנדוסקופים חיטוי נושא
 עבודה תהליכי נבנים בהתאם, סטרילית. לאספקה

בדרישות עמידה שיאפשרו חדשים

 חדר בחירת לוודא יש .1.5
 מתאים אשר שטיפה כחדר
 ע״פ והשטיפה הטיפול לנהלי
 הניתן .ככל50/13 נוהל

 והעברת טלטול למנוע
 בהם במסדרונות סקופים
ומלווים. מטופלים עוברים

 מועבר הסקופ .1.5
 שאינו בטיחותי בנתיב
 זיהומי סיכון מהווה

למטפלים

הידני הניקוי בי, שלב - 2 פרק

V

סטרילית באספקה מתבצע הידני הניקוי  10 קיום לוודא יש .2.2
 של 2 מתוכם אויר החלפות

 השטיפה בחדר צח אויר
 הצוות אנשי בריאות לטובת

.50/13 נוהל ע"פ

 לפחות קיימות .2.2
 אויר תחלופות עשר

 2 )מהן בשעה בחדר
צח( אוויר עם

V
האינדוסקופים לכיור מחוץ ידיים רחיצת כיור קיים  כיור התקנית לוודא יש .2.5

 בחדר המנקה הצוות לטובת
.50/13 נוהל ע"פ השטיפה

 לרחצת הכיור .2.5
 מהכיור נפרד הידיים

מכשירים לרחצת

ואחסון במכונה גבוהה ברמה חיטוי - 3 פרק

V
2019 עבודה תכניות במסגרת רכש בקשת הוגשה  עם ארון לרכוש יש .3.21

 אחסון לטובת אקטיבי ייבוש
הסקופים.

 בארון אחסון .3.21
אקטיבי ייבוש עם



 - אנדוסקופים מכשירים וחיטוי ניקוי
לב - מרפאה/מכון

הידני הניקוי בי, שלב - 2 פרק

V
 פי על חיטוי שיאפשר צינתור חדר נבנה אילו בימים

המלצות
 10 ביצוע לוודא יש .2.2

 מתוכם בשעה אויר החלפות
 בינוי צח.נדרש אויר של 2

במקום.

 לפחות קיימות .2.2
 אויר תחלופות עשר

 2 )מהן בשעה בחדר
צח( אוויר עם

V
 פי על חיטוי שיאפשר צינתור חדר נבנה אילו בימים

המלצות
 כיור הימצאות לוודא יש .2.5

 לטובת השטיפה בחדר
 לבצע לצוות.יש ידיים רחיצת

ו־יווי.

 לרחצת הכיור .2.5
 מהכיור נפרד הידיים

מכשירים לרחצת

ואחסון במכונה גבוהה ברמה חיטוי - 3 פרק

V

 פי על חיטוי שיאפשר צינתור חדר נבנה אילו בימים
המלצות

 אחסון ארון לקנות יש .3.21
 לטפל ובמיידי מתאים,
 מהתקרה/קיר בדליפה
 הנוכחי העץ בארון שפוגע

 מתבצע שבו
 לטיפול האחסון.שבועיים

חודשים. 6 הנוכחי,רכש בארון

 בארון אחסון .3.21
אקטיבי ייבוש עם

גסטרו - אנדוסקופים מכשירים וחיטוי ניקוי
 לחללי החודרים סקופים וחיטוי ניקוי -1 פרק
סטרילים שאינם גוף

V

 שיאפשרו הקיים, הגסטרו במתחם שינויים תוכננו
2019 שנת במהלך יבוצע הנהלים, פי על עבודה

 סקופים מעבר לוודא יש .1.5
 שוהים בו במסדרון שלא

 שלא צוות ואנשי מטופלים
 נדרש לפרוצדורות. קשורים

המכון. של נכון ותכנון בינוי

 מועבר הסקופ .1.5
 שאינו בטיחותי בנתיב
 זיהומי סיכון מהווה

למטפלים

הידני הניקוי ב', שלב - 2 פרק

V
מתבצע  עשר לפחות לוודא יש .2.2

 בשעה בחדר אויר תחלופות
צח( אוויר עם 2 )מהן

 לפחות קיימות .2.2
 אויר תחלופות עשר

 2 )מהן בשעה בחדר
צח( אוויר עם



V

האינדוסקופים לכיור מחוץ ידיים רחיצת כיור קיים  כיור התקנת לוודא יש .2.5
 צוות לטובת ידיים לשטיפת
 השטיפה בחדר השוהים
 רחיצת מכיור בנפרד

בינוי. נדרש המכשירים.

 לרחצת הכיור .2.5
 מהכיור נפרד הידיים

מכשירים לרחצת

ואחסון במכונה גבוהה ברמה חיטוי - 3 פרק

V

מעקב מתקיים  עותק שישנו לוודא יש .3.8
 החלפת אחר מעקב ומתבצע
 בידי במכשירים פילטרים

גסטרו. מכון אחראית אחות

 מי איכות בקרת .3.8
 והחלפת השטיפה

מתועדת הפילטרים

V

רכש דרישת יצאה  ארון קניית לוודא יש .3.17
 אקטיבי.רכש.במידה ייבוש

 של חוזר ניקיון לוודא יש ולא
 הבדיקה בבוקר הסקופים

 הנחיות ע״פ שימוש בטרם
50/2013 בחוזר

 בארון ייבוש .3.17
 ייבוש יכולת בעל

 ע״פ היא אקטיבית
 )יצרן יצרן הוראות

 ויצרן הארון
 בארון או הסקופים(

-------------ומאוורר וקי

V

 הנוגעים )קולונוסקופים הסקופים על מולבש מגן
( הארון ברצפת

 מגן הלבשת לוודא יש .3.18
 לקצה במחסן שקיים

 על לשמור ע״מ הסקופים
העדשה.

 הסקופים .3.18
 בארון מאוחסנים

 באופן אנכית, בתלייה
 ציוד על המגן

 לפי האופטיקה
----------היצרן הוראות

V
 הבקשה ספציפי. מוסדי נוהל אין יצרן. נוהל קיים

מוסדית. נהלים לועדת הועברה
 נוהל קיום לוודא יש .3.20

 כתוב כ/מחלקתי מוסדי
 ולא הארון ניקוי בדבר

רלרד. חתימות רשימת

 נוהל קיים .3.20
 תדירות את הקובע

האחסון ארון ניקוי

V
רכש דרישת יצאה  ולהשמיש לרכוש יש .3.21

 עם , סקופים ליבוש ארון
אקטיבית. ייבוש יכולות

 בארון אחסון .3.21
אקטיבי ייבוש עם

שינוע - 6 פרק

V
רכש דרישת יצאה  ייעודי מארז להשמיש יש .6.2

 לשקית חלופה לאנדוסקופים
והגיגית הנילון

 שינוע מארז קיים .6.2
 לאנדוסקופים ייעודי
נקיים



שיניים מרפאת - השן בריאות

V

בנדון הנהלים חודדו מטופל,  שמלבד לוודא יש .6.5
 מארז בתוך השקית החלפת

 גם מבוצעת הפלסטיק
 כלי של פיזית שטיפה
 האנדוסקופ של השינוע

המלוכלך

 הייעודי המארז .6.5
 אנדוסקופים לשינוע

 ניקוי עובר מלוכלכים
שינוע כל לאחר וחיטוי

תיעוד - 7 פרק

V

 וקוד מדבקה לפי החולה שם את מקודדים אנחנו היום
 לנתונים הרופא שם הוספת אפשרות קיימת מכשיר.

החברה מול הקיימים,בטיפול

 שהחברה לוודא יש .7.2
 מלא שימוש מאפשרת

 במכונת שקיימת בתוכנה
 בצורה ושתתן השטיפה
 לתיק להכניס מחושבת

 פרטי את החולה
 בוצע שבו המכונה/הצד

 המכשיר השטיפה/מספר
 טלפונית הרופא.בשיחה ושם

 שצריכים לחברה הובהר
 כלל פתיחת לאפשר

 במכונה שקיימות הפונקציות
 הצורך בשעת פנייה רק ולא

ניקוי!!! דוחות שתפיק לחברה

 תיעוד קיים .7.2
 איתור המאפשר

 המכשיר לפי מטופל
 אבחונו התבצע בו

 להתפרצות )בחשד
מחלות(

 כללית בהרדמה שיניים טיפולי - השן בריאות
אדם כוח - 1 פרק

שירותים -זמינות 4 פרק

V כרם בעין מהמרפאה ניתן הפה רפואת שירות  זמני לקיצור לפעול יש .4.1
שבועיים עד המתנה

 רפואת זמינות .4.1
הפה

V  במסגרת מקסימלי שירות נותנת השיניים מרפאת
החולים בבית כיום האפשרי ההיקף

 זמני לקיצור לפעול יש .4.2
שבועיים עד המתנה

ילדים זמינות .4.2

V  במסגרת מקסימלי שירות נותנת השיניים מרפאת
החולים בבית כיום האפשרי ההיקף

 זמני לקיצור לפעול יש .4.4
חודש עד המתנה

 הרדמות זמינות .4.4
סדציה / כלליות



V

 בנוסף אחות סייעת/ נוכח הצופים בהר במרפאה
 או עמוקה סדציה ביצוע בעת ולמרדים שיניים לרופא

כללית הרדמה

 במרפאת טיפולים בחדר .1.5
 עמוקה סדציה בעת שיניים

 : נוסף מטפל להוסיף יש
רופא/אחות/סייעת

 בה עת בכל .1.5
 במרפאה מתבצעת

 או עמוקה סדציה
 כללית, הרדמה
 לרופא בנוסף

 והמרדים השיניים
 מטפל בטיפול נוכח

נוסף:

סיכונים ניהול - 2 פרק

V

טופל  מקרה שכל לוודא יש .2.4
 מיוחד/חריג רפואי אירוע של

 טיפולי במהלך שהתרחש
 או שיניים מרפאת שינייםב

 למשרד ידווח החולים בבית
 - הנחיות פי על הבריאות

 2.6 נוהל ,18 סעיף 2.1 נוהל
 רפואה מינהל חוזר ,11 סעיף

11/2012

 מיוחדים אירועים .2.4
 דיווח הדורשים
 למשרד מועברים
הבריאות

רישוי
הבקרה סיכום

V

 דרי ידי על המאויישת פסיכיאטרית מרפאה קיימת
 בהר תפקידה את שהתחילה גיאלציינסקי, ברוניה

 והן למאושפזים הן מענה ניתן .2018 באוגוסט הצופים
אמבולטורים. לחולים

 הרישוי לאגף להגיש יש
 תכנית אודות מכתב

 מרפאת של מחדש ההפעלה
 מבוגרים, הפסיכיאטריה

 )כולל כיום פעילה שאינה
 כ״א ופרטי לו"ז פירוט

המקצוע(. ואנשי במרפאה

V

מרכזית הנהלה ברמת בבחינה הנושא  מסודרת בקשה להגיש יש
 לטובת מיטות להמרת
 והריון ילודים ט.נ. מחלקת

 רישוי לאגף סיכון בר
 להגיש לחילופין או מוסדות
 הרפואה לחטיבת בקשה

מיטות לתוספת




