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'/תמוז/תשע"דב

6/30/2014

 

                                                                 44009514שרדוקס                                                                                         לכבוד 

 ד"ר רונית לוינגר   

                                                                                  תרפואי תמנהל

 לוינגר ד"ר מרפאת 

 , ירושלים   216רח' יפו 
 

 שלום רב,
 

שערי העיר בירושלים  ין י"ד"ר לוינגר" בנ מרפאת סיכום הבקרה שנערכה בהנדון:     

 20145.7. -תאריך הב

            
וצוות  לשכת הבריאות מחוז תל אביב מבקרה רצ"ב דוח בקרת צוות האגף לרפואה כללית, 

שנערכה במרפאתך. הבקרה נערכה על פי כלי בקרה שהוכנו מראש ופורסמו באתר המקוון 

 של משרד הבריאות. לכל מקצוע שנבדק נקבע ציון סופי בהתאם לממצאי הביקורת. 

 מצורפים בזאת: א.  הציונים שהושגו בכל מקצוע  )"טבלת הציונים"(.  

 נהלים,  תקציר הממצאים לפי תחומי המבדק. תקציר מ .ב

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

תוך חודש מיום שליחת הדוח, לפעול   הנהלת המרפאה מתבקשת להתייחס להנחיות לשיפור

למען תיקון הליקויים ולהעביר  לעיונם של הח"מ  לו"ז ליישומם. העדר התייחסות תובן 

וסד שיבקש לעיין ברשימות כלי הבקרה מ וח והוא יופץ באתר משרה"ב  כלשונו.כהסכמה לד

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

 יחד עם הפצת הדוח, הועברה אל ראש האגף רישוי מוסדות  המלצה  להמשך  פעילות.    

 בברכה                                                          

 

      

   RN BSN MPH רותי פרוינד                                                     ד"ר ורד עזרא  

 מנהלת מחלקת בקרה ראש אגף רפואה כללית                                             

   אגף רפואה כללית                                                                              
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 טבלת הציונים


 

 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  1 תחום המבדק 
 כושל

2  
 חלש

3    
טעון   
 שיפור

4 
 טוב

5    
טוב 

 מאוד 
-40 00-49 40-94 00-49 0-94  

 100

  93    מינהל רפואי 1

   78   מינהל סיעודי 2

  94.25     הרדמה 3

תשתיות הנדסיות בחדר ניתוח:  4
חשמל, מיזוג אוויר, גזים רפואיים, 

 אספקה סטרילית

   93.32  

 96     בטיחות החולה בחדר ניתוח  5

   79   מניעת זיהומים  6

  92    כביסה 7
   78   סילוק פסולת 8

  95                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       בריאות הסביבה 9

  94.5    רוקחות  11

   א.מ.ל   רישוי  11

12       

13        
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 אגף רישוי מוסדות -נתונים ע"פ 

     

 

   7.5.2014 תאריך בקרה:
  

 

שם המרפאה 
 הכירורגית:

המרכז הרפואי להסרת משקפיים  -עיניים 
   ירושלים

  

 

 גב' אתי דקל שם הבודק:

   

 

 תחום רישוי בתי"ח ומרפאות מרכזת בכירה תפקיד:
   

 

 ד"ר רונית לוינגר  הבקרה בוצעה בליווי:
   

  

 
נתונים כלליים על המרפאה 

 הכירורגית
   

 

קוד המרפאה 
 53/7/27 הכירורגית

   

 

 ד"ר לוינגר רונית בעלות

   

 

 ירושלים מחוז

   

 

 ירושלים 612רח' יפו  כתובת

   

 
    

   

 

 15756 מס' רשיון רפואי אלי-וינגר שמואלד"ר ל שם המנהל הרפואי

 

 

 11273 מס' רשיון מומחה מחלות עיניים מומחיות

 

 

שם המנהל 
 האדמיניסטרטיבי

 ד"ר רונית לוינגר

   

      

 
  

 היקף פעילות לשנה קלנדרית אחרונה

   

 

 מספר/אחוז פעילות

   

 

 מספר ניתוחים 
                                                                   

1,778  
   

 

מספר ביקורים 
 במרפאות

                                                                   
3,081  

   

      

  

מצבת כ"א )מועסקים מכל 
 הסקטורים(

   

 

 מספר משרות  מספר עובדים מקצוע

  

 

 3 2 רופאים מומחים

  

 

 4 4 אחיות

  

 

 4 4 רפואיים-פרא

  

 

 1.5 2 מינהל ומשק

  

 

 12.5 16 סה"כ 
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תעודת הרישום של המרפאה 
    הכירורגית

     

 

 תוקף תעודת רישום
1.7.2014 

   

 

 מספר חדרי ניתוח
1 

   

 

 מספר עמדות התעוררות
3 

   

 

 יד )בהרדמה מקומית בלבד( כירורגית ענפי פעילות מותרים
 עיניים
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 תקציר מנהלים
 
 ובהתייחס להמלצות  .7.5" מתאריך  ד"ר לוינגרדוח מבקרה יזומה שנערכה במרפאת " 

 .19/01/2011מתאריך בקרה קודמת 

 

 מינהל רפואי     .1

אה נבדקו: תנאים להפעלת מרפאה כירורגית פרטית בהתאם להנחיות חוזר מינהל הרפו

הוראה מעקב, רשומות: קבלה, איכות , בטיחות, טפסי הסכמה מדעת, 41/2012מס' 

 רמת המחשוב, זכויות החולה, נהלי משרד הבריאות.  .לטיפול תרופתי

  כללי

המפורסמים באתר משרד  האגף לרפואה כלליתשל בהתאם לכלי הבקרה,  ההבקרה בוצע

היא וכי  יך של שינויים מבנייםבעת הבקרה דווח כי המרפאה מתכננת תהלריאות.  הב

ת ללשכת כניות המקומית. הוסבר כי יש להעביר תהרשומנמצאת בשלבים קבלת אישורים 

  טרם ביצוע שינויים. הבריאות המחוזית ירושלים

 רפואיה צוותה

 6 –רופאי עיניים מנתחים, המועסקים ע"י המרכז הרפואי 

 10  -ז הרפואי רופאי עיניים " חיצוניים" המבצעים ניתוחים במרכ

 2-רופאים מרדימים 

 נמסרה רשימה שמית של כל הרופאים.

 פעילות מקצועית

הרדמה בעיניים ניתוחי ומבוצעים כיום הינם  2013ו בשנת כל הניתוחים שבוצע

לא היו ניתוחים בהרדמה כללית, לא  2013דווח כי במהלך שנת  מקומית/סדציה עמוקה.

 נרשמו אירועים חריגים.

במצבי חירום.  י הסכם עם בית החולים שערי צדק לצורך העברת המטופליםלמרכז רפוא

דיווחים על פעילויות ותנועות החולים מועברים לאיגוד רופאי עיניים ולאגף מחשוב ומידע 

ישיבות צוות רב מקצועיות מתקיימות בתדירות  במשרד הבריאות בתדירות של פעם בשנה.

 ות צוות חדר ניתוח בתדירות של פעם בחודש.ישיב גם  פעם בחודש. מתקיימות –בועהק

לות אקדמית: ארגון, מתקיימת פעי מתקיימת הדרכה לצוותים מקצועיים בנושאים מקצועיים.

 בכנסים מדעיים, פרסום מאמרים בתחום רפואת עיניים. ת מחקריםהשתתפות והצג

 הרשומה הרפואית

כות הרשומה הרפואית נבדקה אי .מטופליםגיליונות רפואיים של  4נדגמו אקראית ונבדקו 

מצאה נ"רשומת מטופל באשפוז". הרשומה  27/95בהתאם לחוזר מנהל הרפואה מס' 

 תקינה. הרשומה מנוהלת בצורה ידנית וממוחשבת.

 נמצאו:בכל גיליון הרפואי 
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רישום של אבחנות/מחלות רקע )על גבי טופס שממלא רופא משפחה/רופא מטפל  •

 בקהילה(.

 טלות באופן קבוע.ירישום תרופות הנ •

 רגישויות והרגלים. •

 בדקות דם עדכניות ותרשים א.ק.ג. •

 טופס הסכמה לניתוח )לפי סוג הניתוח( עם חתימה וחותמת של המטופל והרופא. •

 טופס הזמנה לניתוח הכולל הנחיות מפורטות למטופל בטרם ביצוע ניתוח. •

 טופס מעקב ביקורים לפני ניתוח.  •

 לפני הניתוח.טופס פסק זמן  •

 דוח ניתוח. •

 מכתב שחרור  כולל המלצות בשחרור וציון תאריך ושעה לביקורת במרפאה. •

 . ICD 9ל פי עבמכתב שחרור מתבצע ופרוצדורות רישום אבחנות  •

 טפסים ייעודיים, כוללים חתימה וחותמת.  •

  של  בשחרור מהמרפאה מטופל מקבל: מכתב שחרור עם הוראות, דוח ניתוח והעתק •

 טופס הסכמה מדעת )מסמכים הנ"ל מודפסים(.            

 

 :הוצגובמהלך הבקרה 

 .2015מרץ  20אישור ציוד כיבוי אש בתוקף עד  .1

 .2.5.2014אישור תקינות מערכת חשמל מיום  .2

 .14.11.13דוח ביקורת מערכת גילוי וכיבוי אש, מיום  .3

 

 השהייה(/  מינהל סיעוד  )התאוששות . 2

דקו: הכשרת אחיות לאחריות משמרת ביחידות, תקינות עגלות החייאה, חוזרים ונוהלי נב

משרה"ב, פיתוח מקצועי, אירועים חריגים, איכות תיעוד הקבלה המעקב והשחרור 

 הסיעודי, ניהול הטיפול התרופתי, סביבת החולה, אבזור חדר ההשהייה, ניהול מחלקת

  ההשהייה.

אחות אחראית  –הגב' אירינה פולישק  נערכה בליווי  ח המרפאהבשט הבקרה הסיעודית

חדר ניתוח. במפגש שנערך במשרד ההנהלה הוצגו נתונים על תמהיל אחיות, ונתוני פעילות 

 הסיעוד במרפאה.

 

 .2014נכון למאי  תמהיל אחיות במרפאה

 7–מספר אחיות מוסמכות 

 1–מספר אחיות מעשיות 

 2 –מספר אחיות אקדמאיות 
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  3 -השתלמות מוכרת בסיעוד חדר ניתוחמספר בוגרי 

 1 -מספר כוחות עזר

 בהתאוששות /השהייה  הכשרת אחיות/אחים לאחריות משמרת

בוגרות קורס על בסיסי בחדר חלקת השהייה הינן אחיות מוסמכות האחיות האחראיות במ

ות בהתאושש אין אחות ייעודית להשגחה על המטופלים  .כולן עובדות גם בחדר ניתוח ,ניתוח

  לאחר ההתערבות.

 רות החייאהיכש

 ענון ידע בהחייאה.ינמצא תיעוד על הכשרות הצוות בר

 תקינות עגלת ההחייאה

עגלת ההחייאה נבדקה ונמצאה מלאה עם ציוד בתוקף. הוצג תיעוד המעיד על תכולת העגלה 

 ועל בקרת הציוד והתרופות. הפריטים והתרופות אשר נבדקו באופן אקראי, נמצאו בתוקף.

 לרינגוסקוף ודפיברילטור נמצאו תקינים.

 חוזרים ונהלים

הקישור לחוזרים ונהלי משרד הבריאות, מינהל הסיעוד ומינהל הרפואה נמצא תקין, קיימת 

של  90%-בנוסף, נמצא קלסר עם תיעוד של יותר מ נגישות דרך האתר משרד הבריאות.

 נהלים וחוזרים.

 פיתוח מקצועי

דבר יציאתו צא תיעוד עם  רשימות של הצוות הסיעודי במתקיימות ישיבות צוות, נמ

גיליון העובד  . לא נמצא דיווח על יציאת הצוות ללימודים.כהובתו מרפאהלהשתלמויות מחוץ ל

מכיל את המידע בנושא. הערכות עובדים מתבצעות אחת לשנה. קיימת תכנית מובנת 

 לקבלת עובד חדש. קיימת תכנית עבודה. 

 אירועים חריגים

  ים מנגנון לטיפול באירועים חריגים.קי

 איכות תיעוד הקבלה

 רשומות מטופלים אשר נבחרו אקראית.  הרישום נעשה באופן ידני. 4נבדקו 

נמצא תיעוד נתונים אישיים, שעת קבלה, סיבת הפניה לטיפול, התייחסות למחלות רקע, 

יוניים, הרגלים, אומדן לא נמצא רישום סימנים ח לרגישויות ולתרופות הניטלות באופן קבוע.

 נפשי  ותפקודי ואומדן כאב.

 איכות תיעוד רשומות המעקב והשחרור הסיעודי

רישום של אומדן כאב וסימנים  לא נמצא לא נמצא תיעוד של מעקב סיעודי בהתאוששות,

 בעת השחרור.של אחות חיוניים לאחר הניתוח. לא נמצא תיעוד שחרור המטופל והסבר 

 תי כולל סמים מסוכניםניהול הטיפול התרופ

 נמצא כי עומד בדרישות כנדרש.

 סביבת החולה בהתאוששות 
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 רק המופרדות על ידי וילון. בחדר קיימת)אחת בשכיבה( עמדות  2חדר התאוששות כולל 

דת חיבור אחת לחמצן בקיר. אזור התאוששות צמוד לחדר ניתוח, הארוניות נגישות, קונ

 כלים לחיטוי ידיים. מו אוורור יעילות.  נמצאמערכות סביבת החולה ללא מכשולים, 

פעמוני קריאה לאחות ליד העמדות. לא נמצאו משענות, אביזרי בטיחות ופעמוני  ולא נמצא

 מצוקה בשירותים.

 איבזור תחנת אחות בהתאוששות

חה על החולים באחריות אחיות חדר ניתוח. גלא קיימת תחנת אחות בהתאוששות. ההש

לחיטוי ידיים. לא נמצא כיור, ברז, סבון ומגבות חד פעמיות בחדר נמצאו מכלים לחיצים 

 התאוששות.

 זכויות החולה

 במרפאה.על כרזות  נמצאו עיקרי חוק זכויות החולה 

 

 הרדמה. 3

נבדקו: במחלקת הרדמה והתאוששות כוח אדם והכשרותיו, תנאים פיזיים,  היקפי 

גיליון הרדמה, דו"ח ניתוח, טפסי תשתיות, רשומות, דיווחים בספר ניתוחים,  פעילות,

  הסכמה להרדמה והסכמה לניתוח.

מערך הרדמה מאורגן ופועל באופן מקצועי ברמה טובה בהתאם לסטנדרטים המקובלים. 

ובסמוך  אחת  פועלת עמדת ניתוח. כולם אלקטיבייםבשנה,   עיניים ניתוחי 1780- מבוצעים כ

רוב הניתוחים מבוצעים תחת זכירה. עמדות התאוששות. מועסקת במחלקת הרדמה משתי 

מרדים ן לחיוב כי יצוי הרדמה כללית.תחת סדציה ועוד פחות תחת מעט הרדמה מקומית 

לא מבוצעת ניתוח עיניים בהרדמה מקומית. הפעילות כולל בזמן כל בחדר ניתוח בא נמצ

ר המטופל לא עובמאחר והמטופל מגיע עם מכתב מרופא המשפחה.  .יתטרום ניתוחבדיקה 

ידוע מראש  למעט מקרים בהם הרדמהפס הסכמה לטורדמה כללית לא מחתימים אותו על ה

 הרדמה כללית.או עמוקה דרש סדציה ישת

התנאים הפיזיים והתשתיות בחדר ניתוח הולמים למעט העובדה שהדלתות לא נפתחות 

ה . טפסי הסכמת ההרדמההוצג תיעוד בדיקות תקינות מכונ אוטומטית לשני הצדדים. לא

לניתוח ממולאים כנדרש.  תיעוד המדדים הנדרשים במהלך הניתוח תקין.  דוחות הניתוח 

העברת החולה ונמצא תקין.  ספר הניתוחים נבדקמלאים כתובים כנדרש. תיעוד 

שחרור חולה מהתאוששות תמיד מבוצע ע"י מרדים.  התאוששות מלווה בכל המידע הנדרש. ל

. עגלת ההחייאה באחת מהן חסר מקור חמצןבחסר.  מאובזרותבהתאוששות העמדות 

 תקינה.  

 חוזרי משרד הבריאות  בתחום ההרדמה מוכרים וזמינים. 
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 תשתיות הנדסיות  . 4

בחדרי קבלה של חדרי ניתוח נבדקו: מערכות הנדסיות בחדר ניתוח והתאוששות

 .תאספקה סטרילי ,ערכת מיזוג אווירמגזים רפואיים, חשמל,  :טכנייםהאזורים בו

מקום מושקע ומסודר מבחינת נצפה  . הגב' גלית מלכההמהנדס אלנלוותה במהלך הבקרה 

הוצגה מרפאה  עם מערכות .תשתיות וניכרת ההשקעה הרצינית של ההנהלה במערכות

 הנדסיות תקינות.

 מיזוג אויר

, המערכת תקינה יש לשבח את הפתרונות היצירתיים שבוצעו על מנת לעמוד בסטנדרטים.

 את המשמעות של כל בורר. מכירלא כל הצוות כאשר  פנל עם מס' בוררים נמצא  להיום  נכון

 גזים רפואיים

 מערכות הזגים תקינות.

מערכת  מערכת גז הרדמה מסופקת מגלילים. מערכת החמצן מסופקת באמצעות גלילים.

גע המבנה של מערכות הגזים נמצא ליד דשא סינטטי ובכל מ אויר רפואי מסופקת ממדחס.

 עם המבנה מקבלים פריקה של חשמל סטטי הדבר מסוכן מאוד.

 מערכות חשמל

לא מוקפדת הפעלת  מעגלים.ני סימו , לא נמצאו תקינות מערכות החשמל שנבדקו נמצאו

נצפו מס'  למשך שעה או פעם בשבועיים למשך שעתיים. ,הגנרטור פעם בשבוע בעומס

 אמצעים מאולתרים בחדר ניתוח.חיבורים ו

 סטרילית ספקהא

ספקה סטרילית הנמצאת במתחם חדר הניתוח נמצאו כל המערכות אתר אבבדיקה של 

בין אזור נקי לאזור  הפרדהה .ותנמצא ןת הנדרשות למרות השטח הקטן שבו ההפונקציונליו

מצב שעלול לחשוף את מעל האוטוקלבים פתוחות תקרות  אינה מושלמת. נצפו  מלוכלך

 כניסת זיהומים.ל המקום

 

 חות החולה בחדר ניתוחבטי .5

נבדקו: מצבת כוח אדם, מבנה, בטיחות המטופל בהליך הזיהוי, בדיקת צד הניתוח,  

טפסים להסכמה לניתוח , תהליך "פסק זמן", תיעוד השימוש בדיאתרמיה, טיפול 

במכשירים אחרי ניתוח, איכות הרשומה הסיעודית , תקינות  עגלות החייאה, גישה 

 בריאות ופיתוח מקצועי.לנהלים וחוזרים משרד ה

 BAאחיות עם  2אחיות מוסמכות מתוכן  4מועסקות  חדר ניתוח אחד. בפעילות מתקיימת 

 כוחות עזר. 2וסף מועסקות בנ .כולן בוגרות קורס על בסיסי בסיעוד ח"נ ,MA אחת עם 

ימות נתונים לפני הליך אצע בעל פה ללא רשימת תיוג. הליך קבלת המטופל לניתוח מתב

השכבת המטופל מתבצעת בצורה בטיחותית. "פסק זמן" כנדרש.  בטופסמתבצע  ניתוח

שימוש ותיעוד שימוש בדיאתרמיה נעשה על פי הנחיות משרד הבריאות. שימוש ואחסון 
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ריענון החייאה כנדרש. ישיבות צוות  קורס ועבר האחיות תרופות נעשה לפי הנוהל. כל 

צוות להשתלמויות וימי עיון. חוזרי משרד  מתבצעות באופן סדיר. קיים תיעוד על שליחת

טיפול במכשירים  לאחר ניתוח אין הפרדה ברורה בין ציוד נקי בהבריאות זמינים ומוכרים.  

 וציוד לאחר שימוש. 

 

 מניעת זיהומים .6

ישום הנחיות, שימוש יהיבטים במניעת זיהומים בבתי חולים/מרכזים רפואיים:   נבדקו:

והיגיינת ידיים.   HCV  HBV HIVמניעת הדבקה בנגיפים באמצעי זהירות שגרתיים,  

 מניעת זיהומים בחדר ניתוח.

אחראית משמשת כאחות חדר ניתוח  אין יחידה למחלות זיהומיות,בירושלים במרכז לוינגר 

מזה מספר תקף  פקיד בתבתחום, מנוייה  מוכרת  על נושא מניעת זיהומים ללא הכשרה

 כנדרש. הרלוונטיים משרד הבריאות נוהלי במרפאה חודשים. קיימים 

הנחיות חוזר מנהל הרפואה  "בקרה ומניעת זיהומים במוסדות רפואיים ומניעת עמידות 

. לא  מתקיימות הדרכות לעובדים חדשים  חלקית מיושמות 9/2012יקה" חוזר מס' לאנטיביוט

ה לדם ונוזלי יפח  חש"מם,  אמצעי בידוד, כמו כן נושא פפבנושאי: אמצעי זהירות שיגרתיי

 גיינת ידיים בוצעה הדרכה אחת. יבנושא ה .גוף מניעה וטיפול

הנחיות חוזר מינהל הרפואה "אמצעי זהירות שגרתיים במוסדות רפואיים" נאכפות ברובן, 

בחדר ניתוח. בחדר ניקוי מכשור לאחר וציוד  מגן זמין  לשימוש נמצא בחדר התאוששות 

בדים כמו חלוק אטום למים, משקפים להגנה העיניים לצוות העומגן שימוש לא נמצא ציוד 

 ומסכה.

מיושמות  24/09"היגיינת ידיים"  חוזר מינהל הרפואה מס'  הנחיות חוזר מינהל הרפואה

ות ובחלק מהעמדות לא נמצאו בחלקן. בבקרה שבוצעה נמצא כי אין כיור בעמדת התאושש

 5גיינת ידיים על פי מודל יהביצוע גיינת ידיים. במרכז לא מבוצע  ניטור יהעידוד ל כרזות

 . כמפורט בחוזר לעיל רורגיתירגעים ורחצת ידיים כ

לאחר דקירה או חשיפה  לדם, לעובד   B ,HCV ,HIVהנחיות ל"מניעת דלקת כבד נגיפית 

קיימות.  , 1995משנת   57בריאות במסגרת עבודתו." הנחיות חוזר  מינהל הרפואה מס'  

ואין לקיחת דם ממקור החשיפה הדוקר,   לארוע דקירה לאחר מסגרת טיפולבמרפאה אין 

 לטיפול בבית חולים הקרוב.יופנו  עובדים במקרי  חשיפה נמסר כי 

שוקת  .ציוד מאוחסן בארונות סגורים. החדר ניתוח נמצא חדר נקי ומסודרבתצפית שבוצעה ב

ת, מברשות חד וברזים אוטומטים, שעון ללא מחוג דק: ציוד מלאנמצאה עם רחצת ידיים 

דיספנסר עם תמיסת  ,בקבוקי ספטל סקרב וספטול עם רישום תאריך פתיחהפעמיות, 

 .כרזה  עם הנחיות לרחצת ידיים כירורגיתגם  הנמצאפולידין.

זור לא נקי לנקי. עובדים עם קטן וללא הפרדה בין אבניתוח ציוד לאחר שימוש החדר ניקוי 

ללא דיזות לניקוי מכשירים שיר אולטרסוניק מכו אותה עגלה/משטח. יש ברז לחץ אויר
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עבודה עם חומרי לאין הנחיות לצוות . הנחיות כתובות על הפעלת המכשיריםקיימות  .חלולים

 ניקוי, חדר עיקור נמצא בנפרד כנדרש.

 

 כביסה .7

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

ות שלא מחדר ניתוח, המוגדרת ככביסה מלוכלכת, ת הצווהמרפאה מפרידה בין תלבוש

בשקיות  יםסוגים אלה נאספ 2ככביסה מזוהמת. ופריטים קשורים לניתוחים, המוגדרים 

 הליך מיותר היות וכל הכביסה המתוארת לעיל מוגדרת ככביסה מזוהמת.  שונות.

פרדה ללא ה ים, המשמש הכביסה המלוכלכת שלא מחדרי ניתוח נאספת בחדר החלפת בגד

 , הליך לא תקין.לכביסה נקייה כמקום איחסון גם 

הכביסה המלוכלכת נאספת בשקיות עמידות לנוזלים, המעוברות לאוגר מבד "יוטה" במחסן 

 כאשר הדרישה היא לאיסוף בעגלת "כלוב". ה מלוכלכת, לכביס

כביסה, מתבצעת בטיפול ההמרפאה קיבלה אישור בכתב מהמכבסה הפרטית כי הובלת ו

 ם להוראות המשרד מבחינת הפרדה בין כביסה נקייה ומלוכלכת וניקוי וחיטוי עגלות.בהתא

 

 סילוק פסולת .8

 7/05/98מיום  34/98הרפואה מס'  נבדקו: הטיפול בפסולת  ויישום הנחיות  חוזר  מינהל

הפסולת הזיהומית  פסולת רגילה בחדרי טיפול נאספת במכלים ללא מכסה או פתיחה רגלית.

 , כנדרש.מקיבולתם 75%-למטרה, המתמלאים ל עודיםיבמכלים יהחדה נאספת 

המרפאה מגדירה פסולת דמית כפסולת זיהומית, אבל אינה משתמשת בשקיות המיועדות 

 לאיסוף פסולת זיהומית לא חדה, למרות ששקיות אלה נמצאות במרפאה.

מעוברות מית" ובחדר תרופות בפח עם סימון "פסולת זיהו ותתרופות שפג תוקפן מאוחסנ

על  הפח והעגלה המקרים כאשר בשני ן: "פסולת זיהומית", בעל סימולעגלה בתוך המחסן 

 "פסולת מסוכנת".הנכון הוא  הסימון

ומסוכנת נמצאת באותו מחסן  אבל פסולת זיהומית , כנדרש קיים מרכז לסילוק פסולת מקורה

סולת הזיהומית הפהמרפאה אישור שבידי . המחסנים אינם נעולים. תחת אותה קורת גג

 בהתאם לכל דין. מטופלת והמסוכנת המפונה, 

 

 בריאות הסביבה  .9

  .תנאי תברואה במרפאהונבדקו: מערכות מים 

 במהלך הביקורת נמצאו תנאי תחזוקה טובים במערכות המים במרפאה. 

קרקעי של -חיבור הצרכן העירוני דרך המאגר התתאספקת המים למרפאה מתבצעת מ

לחיטוי משלים למים   UETחיבור המים של מרפאה, הותקנה מערכתהבניין. בנקודת 

 המסופקים. 
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מים חמים וקרים, בנקודת קצה )ברז צריכה(  –במרפאה מתבצע ניטור ברשת האספקה 

 כאשר הדרישה היא לבצע דיגום מים קרים אחת לחודש  אחת לחודשיים.

ערכת התרעה אלקטרונית מלא נמצאה מיגון ונעילת פתחי המאגר בבניין שערי העיר: חסר 

בין רשת מי השתייה למערכות . אין הפרדה חת מכסה פתח כניסת אדם של הבריכהעל פתי

מערך חיטוי של המים במגדלי קירור בהתאם להנחיות  .חסרכיבוי אש/ מתזים של הבניין 

 (. 5, נספח 2011למניעת התרבות חיידקי לגיונלה במערכות המים )עדכון פברואר 

 

 יתתברואה כלל

   .רמת הניקיון תקינה. המצב התברואי תקין

 

 

 רוקחות  .10

 נבדקו: אופן אחסון התרופות, תקינות המקרר ורשומות. 

לבקרה התלווה מר נעים אברהם, רוקח אחראי על ניהול מלאי התרופות במרפאה,  אשר 

הביקורת הקודמת )מטעם הרוקח המחוזי(  מגיע למרפאה אחת לשבועיים בממוצע.

התנהלות טובה של הרוקח, בהתאם  תבמקום ניכר. 07/08/2013ריך:  התקיימה בתא

נעשתה עבודה  לדרישות המקצועיות השונות. המצב הוא טוב יותר ממשביע רצון וניכר כי

 מאז הבקרה הקודמת. רצינית לשינוי המצב

המקום עבר שינוי קל כך שנוצר מחסן בו מאוחסנים תרופות  נצפתה מרפאה  נקייה ומסודרת.

כמו כן נמצא מקרר גדול וכספות לאחסון הסמים המסוכנים )אחת של הרוקח  ,וד רפואיוצי

המקרר מסודר, אינו צפוף  אחראי תחום הרדמה, רשת עיניים(. -ואחת של ד"ר הופמן 

המודד ורושם ונערכת לגביו בקרת טמפרטורה כנדרש ע"י "סופקו" שהנו מכשיר 

במספר  נוספות  תרופות נמצאו ,ופותמלאי הקיים במחסן התר. לבד מן ההטמפרטורה

 חדרים במרפאה בהתאם לייעודן, הטיפול בתרופות יעיל. לא נמצאו תרופות שפג תוקפן. 

נה ניתנת במגירה שאימאוחסנות ( המכילות   אטרופין ATROSPANטיפות עיניים  )נמצאו 

 .להילנע

ים בספר הסמים. ניהול הסמים המסוכנים תקין, נמצאה התאמה בין הספירה לבין הרישומ

לתקנות הסמים המסוכנים )בתי חולים( סעיף הרישום נעשה בדפים חופשיים בנגוד להנחיות 

 המורותשלא על פי ההנחיות  במתקן פסולת נזרקות  שאריות של סמים מסוכנים  .)ב( 10

 לרוקח להשמדה כמקובל.  ןלהעביר

ו מספר מצומצם של טיפות בחדר הכנה לניתוחי עיניים פשוטים ישנו מקרר קטן יחסית, וב

עיניים. ככלל, חדר זה משמש גם לקליטת המטופל לאחר הניתוח, בו ניתן טיפול ראשוני ע"י 

אחות )טיפות עיניים המכילות אנטיביוטיקה, סטרואידים וכו', ובנוסף סטרואידים במתן פומי  

כת פעמיים ותרופות לשיכוך כאבים. המקרר מצויד במד חום דיגיטלי. בקרת טמפרטורה נער
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שבועות.  4ביום כנדרש. טיפות עיניים שנפתחות מסומנות ביום הפתיחה ומושמדות כעבור 

 לעניין זה, תרופות שאינן ראויות לשימוש נשלחות להשמדה באתר הפסולת ברמת חובב. 

. מוצר זה הינו תמרוק ואינו יכול Alco-Gelשימוש רחב במוצר בשם במרפאה כי נעשה נמצא 

 ידיים.לשמש לחיטוי 

 

 רישוי  .11

 בדקו: תחומי הפעילות והיקפם.נ

אין בשלב זה שינויים  תחומי הפעילות במרפאה מתאימים למפורט בתעודת הרישום.

 .בתעודת הרישום
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 :להלן ההנחיות  לשיפור  ולוחות זמנים לביצוע במרוכז                      
 

  מינהל רפואי .1

 לעבור לרשומה ממוחשבת של כל הגיליון הרפואי. יש    -      

 יש למחשב את המעקב אחר חיסוני העובדים   -      

 

 מינהל סיעוד  .2

   71ע"פ הנחיות  "אחריות משמרת ביחידות מיוחדות"  חוזר מינהל הסיעוד, מספר  -

 יש להקצות אח/ות ייעודי/ת שי/תשמש כאחראי/ת משמרת 2007 משנת       

  ששות   בוגר/ת קורס על בסיסי בטיפול נמרץ.בהתאו      

 יש להקפיד על איכות רשומה הסיעודית בהתאם לנוהל "רשומת מטופל באשפוז",   -

  7נוהל אמדן כאב, חוזר מינהל הסיעוד מס'  כולל  1/1/95-מינהל הרפואה מ       

 2000משנת       

 יש לוודא המצאות  תיעוד של מעקב סיעודי בהתאוששות,  -

 רישום של אומדן כאב לפחות פעם אחת לאחר ההתערבות -

 לפני שחרור בם ודופק חיוניים לאחר הניתוח ושומדידת לחץ ד -

 יש לתעד מתן הסבר  למטופל בעת השחרור. -

 יש להתקין מקור חמצן שני ליד עמדת מתאושש שני בחדר. -

 יש להתקין פעמוני  קריאה ליד שתי עמדות המתאוששים . -

 התקין משענות ואביזרי בטיחות בשירותים ופעמוני מצוקה  נגישים בשירותים.יש ל -

   סבון  , יש להתקין כיור בחדר ההשהייה , על הכיור לכלול ברז הנפתח ללא מגע יד -

 אנטיספטי לרחצת ידיים ומגבות ניר חד פעמיות.     

 הרדמה  .3

 ידי לטיפול מ           

 כולל חתימת  כל יום  של פעילותלפני  ההרדמה יש לתעד את בקרת תקינות מכונת -

  .שם הבודק       

 יש לוודא המצאות  מקור חמצן  ליד כל עמדת מתאושש. -

 
 

 תשתיות הנדסיות,  מערכות הנדסיות בחדר ניתוח והתאוששות .4

 יש לחדד בפני הצוות את שיטת ויסות האוויר מתוך הפאנל  בחדר  ניתוח. -

 הרדמה יש להוציא את צינור פליטת הנייטרוס אל מחוץ למרות שאין שימוש בגז  -

 לחדר הגזים.     
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 יש להרחיק את הדשא המלאכותי או לבצע הארקת חשמל סטטי למבנה הטרומי. -

 יש לוודא סימון מעגלי החשמל.  -

 יש להפעיל את הגנרטור פעם בשבוע בעומס למשך שעה או פעם בשבועיים למשך  -

 שעתיים.      

 מנע משימוש באמצעים מאולתרים בחדר ניתוח.יש להי -

 יש לסגור תקרות מעל האוטוקלבים למניעת כניסת זיהומים למתחם. -

 

 בטיחות החולה בחדר ניתוח   .5

 יש להכין רשימת תיוג לזיהוי ראשוני לפני ניתוח על ידי האחות.     -

 .בטופס "פסק זמן"  המשתתף בתהליךיש לציין את שם המנתח      -

 יש לוודא הפרדה ברורה באזור טיפול במכשור לאחר ניתוח.     -

  

 מניעת זיהומים  .6

 לטיפול מידי      

 יש להכשיר  ולהעסיק אחות נאמנת נושא "מניעת זיהומים"  בוגרת קורס מוכר   -

 למניעת זיהומים  על מנת שתשמש משאב ידע לצוות  בנושא זה במרפאה.     

 גרתיים כמו חלוק אטום למים, משקפים להגנה          שיש להשמיש ציוד לאמצעי זהירות  -

 לצוות העובדים בחדר ניקוי מכשירים.  -העיניים ומסכה      

 .לוודא המצאות וקיום הנחיות לצוות העוסק בניקוי ועבודה עם חומרי ניקוייש     -

 מכשיר אולטרא סוני עם דיזות לניקוי מכשירים חלולים.יש להכניס לשימוש  -

 ליצור הפרדה בין  אזור ניקוי מכשירים  )מלוכלך( ולבין אזור נקי . יש -

       בהנחיות חוזר  1רגעים. על פי נספח מס'  5יש לבצע ניטור הגיינת ידיים על פי מודל   -

 .24/09  מינהל הרפואה  "היגיינת ידיים"   שמספרו       

 וד הפעולה. יש לתלות ליד עמדות רחצת ידיים כרזות להנחיות ולעיד -

 .פא מומחה בתחוםועוץ והדרכה בתחום מניעת זיהומים ע"י רייש לוודא זמינות י    -

 

 כביסה .7

 להפסיק לחלק כביסה מלוכלכת לשתי קבוצות: מלוכלכת וזיהומית, ולהתייחס לכל יש  -

 כביסת המרפאה  כמזוהמת.     

 יש להפסיק לאחסן בחדר החלפת בגדים, כביסה נקייה. -

 ליף את העגלה והאוגר הנמצאים במחסן כביסה מלוכלכת ל:עגלת "כלוב" עם יש להח -

 גלגלים, עם מכסה מחומר כבד ובלתי חדיר לנוזלים. 4     

 

 .סילוק פסולת .8
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 לטיפול מידי        

  בכל אזור טיפול, יש להשתמש בפחים לאיסוף פסולת רגילה שמכוסים וניתן לפתיחה   -

 .אחרת המאפשרת פתיחה ללא מגע ידניטה רגלית או באמצעות שי      

 הזארד", הנמצאות במרפאה.-יש לרכז פסולת זיהומית לא חדה בשקיות " ביו -

       יש לסמן את המכל בו נאספות תרופות שפג תוקפן והעגלה המעבירה אותן למחסן,  -

 כ: "פסולת מסוכנת".       

 ך שיהיו להם כניסה, סימון יש להפריד את המחסנים לפסולת זיהומית ומסוכנת כ -

  ומנעול נפרד.      

 

 בריאות הסביבה .9

  לטיפול מידי

 מרפאהב

יש לבצע ניטור לאיכות המים המסופקים בנקודת הדיגום ברז מרפאה למים קרים  -

 בתכיפות של אחת לחודש. לחיידקי ספירה כללית, פסאודומונס וקוליפורם

 מערכת המים בבנייןב

פתחי המאגר )כולל התקנת מערכת התרעה אלקטרונית על להבטיח מיגון ונעילת יש  -

 פתיחת מכסה פתח כניסת אדם של הבריכה(

לוודא הפרדה בין רשת מי השתייה למערכות כיבוי אש/ מתזים של הבניין בהתאם  -

 , לפי צורך לאחר ההתקנה. ולדאוג להתקנת מכשירים למניעת זרימה חוזרת ,לנדרש

מגדלי קירור בהתאם להנחיות למניעת התרבות מערך חיטוי של המים ביש להתקין  -

 (. 5, נספח 2011חיידקי לגיונלה במערכות המים )עדכון פברואר 

 

 רוקחות   .10

 לטיפול מידי

 ( ATROSPANיש לוודא שאחסון תרופות מסוג "טוקסיקה" כמו טיפות עיניים  ) -

 גן בפני כל מגע המכילות אטרופין יאוחסנו בהתאם לאמור בפקודה; "במקום נעול ומו       

 של בני אדם בלתי מורשים" ולא במגירה שאינה ניתנת לנעילה.       

 דא שרישום הסמים המסוכנים יבוצע בהתאם לתקנות הסמים המסוכנים )בתי ויש לו  -

    )ב( "דפי הפנקס המחלקתי יהיו כרוכים ולא ניתנים לתלישה וכל  10חולים( סעיף        

  וטף וייחתם בחותמת לשכת הבריאות המחוזית", על כן אין ישא מספר שידף        

 להשתמש בדפים חופשיים לרישום הסמים הנמצאים תחת אחראיות של ד"ר הופמן.       

 יש לוודא ששאריות סמים מסוכנים יועברו לרוקח להשמדה ולא יושלכו למתקן  -

 סולת.פ       
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 רישוי  .11

 .אמ.ל

 

מודים להנהלת מרפאת ירושלים הבריאות מחוז  וותי האגף לרפואה כללית ולשכתצ

 .על שיתוף הפעולה יניים" במגדל שערי העיר"ע

                                             

 בברכה                                                  

 

   RN MPH רותי פרוינד                 ד"ר ורד עזרא       

 מנהלת מחלקת בקרה                         אה כלליתראש אגף רפו   

 באגף רפואה כללית                                                               

                  

 העתקים

 ירושלים , רופאת מחוז חן זמיר ד"ר

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



תגובתהמרפאה

 

  755514 מיום ירושלים 612 העיר שערי "עיניים" רפואי למרכז ביקורת ח"דו : הנדון

 .החשובות הערותיכם ועל במרכז ביקורכם על תודה

 :ולהמלצות ח"לדו תגובתנו להלן

 רפואי מנהל.1

 4112 סוף עד זה תהליך להשלים ומקווים ממוחשבת הלרשומ מעבר של בתהליך אנו - .

 אחר המעקב את ממחשבים אנו לבקשתכם .העובדים כל של החיסונים רשימת את לנו יש -

 אחר לעקוב האחראית היא הראשית האחות אירנה ,מסודרת אקסל בטבלת עובדים חיסוני

 .כנדרש אותה ולעדכן הרשימה

 סעודי מנהל .4

 נמרץ טיפול קורס עם אחות היא התאוששות לאחראית אמיר חסיה את מינינו ראשוני בשלב -

 הם המנותחים , אחד ניתוח חדר ישנו בירושלים עיניים הרפואי במרכז .התאוששות חדר ובוגרת

 בחדר .ואחריו לפניו הניתוח במהלך מרדים תמיד לידם ונמצא יחסית בריאים אנשים

 הרדמה ללא הטיפול את עוברים תחיםהמנו וכל שניים או אחד מטופל נמצא ההתאוששות

 האחריות שאר את ותדריך תנחה והיא האחראית תהיה אמיר חסיה כי מציעים אנו .כללית

 להתאוששות ייעודית ,סיעוד בוגרת מוסמכת אחות כי אלו בתנאים לנו נראה .בהתאוששות

 קורס בבוגרת צורך אין לדעתנו .הניתוח ואחרי לפני החולים אחר לעקוב מנת על להספיק יכולה
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 . בנדון דעתכם חוות לקבל נשמח . הימים כל במשך נמרץ טיפול

 יהיה מעתה .בירושלים הניתוח לחדר התאמות מבצעים ואנו "עתידים" של הטפסים את אימצנו -

 לפני דם לחץ מדידת כולל בהתאוששות סיעודי מעקב של תיעוד וימצא כנדרש כאב אמדן נוהל

 כפי אלו נושאים על אחראית תהיה בהתאוששות האחות . למטופל ברהס תיעוד וכן הניתוח ואחרי

 .קודם בסעיף שנרשם

 .שביקשתם כפי בחדר חמצן עמדת עוד נתקין ואנו זילברמן את הזמנו -

 ארבע ( להם הצמודים ובשירותים ההתאוששות בחדר אחות כריזת מערכת התקנת בוצעה -

 .בקרה פנל כולל ) עמדות

 .בשירותים יד מאחז םהקרובי בימים תותקן -

 ללא הנפתח ברז והוזמן כנדרש כיור ישנו ,להתאוששות אחות קבלת חדר בין הדלת את ביטלנו -

 .פעמיות חד נייר ומגבות אנטיספטי סבון עתה כבר יש .יד מגע

 הרדמה .3

 .ההרדמה מכונת של תקינות בדיקת יום מדי מבצע הופמן דר המרדים יומית בדיקה ספר יש -

 עמדותך שלוש יהיו דבר של בסופו .הכורסאות שתי ליד חמצן כולל גאזים עמדות יוזזו כאמור -

 .הכורסאות שתי ליד ושתיים אחות קבלת בחדר אחת ,גאזים

 הנדסיות תשתיות .2

 . האוויר ויסות בנושא הדרכה קיבל ניתוח חדר צוות -

 המצב את נבחון .מיותר זה נושא שלדעתנו כך בניטרוס משתמשים ואיננו הרדמה כלל לנו אין -

 .השבוע אלינו שיגיעו זילברמן חברת עם

 .והאשפה הכביסה עמדות וליד לגג היציאה דלת ליד בוצעה הדשא הרחקת-

 .בוצע התאוששות בחדר המעגלים סימון , מסומנים החשמל מעגלי הניתוח בחדר -

 .כנדרש בשבועיים פעם מעתה מופעל הגנרטור-

 .לדוח 11 בעמוד "ניתוח בחדר מאולתרים באמצעים מוששי"ל הכונה מה לנו ברור לא-

 .פרטו אנא

 .נסגרה התיקרה -

 החולה בטיחות .1

 בהתאוששות האחות ידי על מוכנה תייוג רשימת -

 .הדפוס מבית הוזמנו החדשים הטפסים , לטופס הוסף הרופא שם -

 . מלוכלך ואיזור נקי לאיזור העבודה במשטח הפרדה בוצעה -

 ומיםזיה מניעת .6

 חדר לצוות הכשרה תיתן היא "עיניים" לקבוצת "זיהומים מניעת" נושא נאמנת אחות גייסנו -

 .שבע ובבאר בעתידים , בירושלים והמרפאה הניתוח

 .כמתבקש נרכשו לעובדים זהירות אמצעי -

 .ניקוי בנושא לצוות והנחיות נוהל יש -
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 .הזמנה בתהליך אולטרסאונד מכשיר -

 .כמתבקש נתלה . כנדרש ידיים נתהגיי נוהל מבוצע -

 . ולזיהומים לבקטריולוגיה מומחה מישל ק'ז פרופ עם צורך יש אם בנושא מתייעצים אנו -

 כביסה .7

 .לנושא ייעודי אחד תא כעת ויש הכביסה סוגי שני של איחוד בוצע -

 דיםבג החלפת לצורך יהיו והן ארוניות מספר לכך נקצה הלבשה בחדר תאוכסן נקיה כביסה -

 .הכירורגי לצוות

 .כנדרש מכסה עם כנדרש "כלוב עגלת" הוזמן -

 פסולת סילוק .8

 .הביקורת בזמן גם היה כך .רגלית פתיחה עם פחים ישנם הניתוח בחדר הטיפול אזורי בכל -

 הביקורת בזמן במרפאה היו השקיות .כנדרש הזארד ביו בשקיות נאספת זיהומית פסולת -

 .תוקף פגות לתרופות "מסוכנת לתפסו"ל נפרד מיכל סומן -

 .נפרד ומנעול סימון כניסה בוצעה , מסוכנת ולפסולת זיהומית לפסולת נפרד מחסן הוקצה -

 .הסביבה בריאת .9

 שנרשמו הליקוים כל .בשטח המצב את תואמות אינן זה בסעיף לנו שנתנו ההערות כי לנו נראה

 חוזרת ולבדיקה נוספת לביקורת נשמח .מזמן ותוקנו 6212 בשנת הקודמת בביקורת גם הופיעו

 שהוצגו הבית אב של המסמכים את בשנית מצרפים אנו .הסביבה לבריאות הדרישות של

 : יקורת הב בעת הבודק בפני

 .הנושא על מהאחראי שקיבלנו קודמת דעת חוות לפי ברבעון פעם כה עד התבצעה מיים בדיקת -

 .המים את בחודש פעם מעתה נבדוק לבקשתכם

 , הבית אב של מכתבו זה למסמך מצורף .בשנה פעם מבוצע ) המאגר ( המיים בריכת ניקוי -

 כולל שבוצעו הטיפולים מופיעים זה במסמך .) 1 נספח ( אוגוסט בחודש יבוצע הקרוב הניקוי

 .וחיטוי הכלרה

 : שעברה בפעם שהשבנו כפי ,המאגר פתחי ונעילת מיגון בנושא -

 הכניסה בדלת בריח רב של רתק מנעול התקינה הניהול חברת לנהלי בהתאם הבניין הנהלת

 אצל נמצאים המפתחות .עצמו למאגר הפתח על שקים נוסף למנעול בנוסף זאת . המיים למאגר

 אלקטרונית גילוי מערכת לבצע אפשרות אין .בבניין עובד לאף בגישה ואינן נעול בארון הבית אב

 .ורתתקש לקו או לחשמל חיבור במקום ואין היות

 תקינה שהמערכת המעידים 4112 ומשנת 4113 משנת ח'מז דוח מצורף .מטפטף אינו ח'המז -

 4 מס נספח ראה ,שי חברת – שנה כל מוסמך בודק ידי על מבוצעת מזחים התקנת .דולפת ואינה .

 .הביקורת בעת הוצג הדוח ,כאמור

 .השתיה של המיים ערכתמ ובין ,מתזים/אש כיבוי של המיים מערכת בין מלאה הפרדה קיימת-

 .הבדיקה בעת לבודק נמסר והדבר המערכות בין קשר אין

 שנה כל הבניין ידי על כנדרש מבוצעת הקירור במגדלי לגיונלה חיידקי התרבות למניעת ההנחיות-
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 3 נספח( . 4112 ומשנת 4113 משנת בדיקה מצורפת (

 לכך דואגת המזח מערכת .המיזוג את משרתים והמיים סגורה מערכת היא המגדלים מערכת-

 . הבניין של השתיה במערכת אלול מיים של ערוב יהיה שלא

 רוקחות .9

 המקום שם .הניתוח חדר של תרופות במחסן מעתה ישמרו atrospan מסוג עיניים טיפות -

 .לתרופה גישה להם יש היעודיים הצוות אנשי ורק ונעול מוגן

 . שוטף פרמס שישאו דפי עם מסוכנים סמים ספר הוזמן-

 למתקן תרופות השלכת של מצב אין מקרה בשום . הנוהל לפי יושמדו מסוכנים סמים שאריות -

 .פסולת

 __בברכה

 

 

 

 בברכה ותודה,

ד"ררוניתלוינגר

מנכ"לרשת"עיניים"

העתק:ד"רשמואללוינגרמנהלרפואירשת"עיניים"

 

 

 


