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דבר העורך

דבר העורך
חברי ,עובדי המערך הלוגיסטי של מערכת הבריאות,
באי הכנס השנתי שלנו,
עמיתי במערכת הבריאות וקוראים נכבדים,
בשמי שלי ,בשם הועדה המארגנת ובשם יו"ר וחברי המועצה הלאומית ללוגיסטיקה במערכות הבריאות –
אני מקדם בברכה את כל באי הכנס ה  18שלנו ,ומאחל לכולנו יום מלא עניין ,מלמד ומהנה.
אנחנו עומדים בפתחו של הכנס השמונה – עשר שלנו ,המציין  19שנים לקיומה של "המועצה הלאומית
ללוגיסטיקה במערכות הבריאות" .עברנו כבר בפעילותנו את הילדות והנעורים ואנו כבר בוגרים לכל דבר
ועניין .והדבר מטיל עלינו ,כמובן ,אחריות כבדה מאוד .דומה שהמועצה עברה את שני העשורים האחרונים
בהצלחה ניכרת בכל שטחי פעילותה ,ואנו מאחלים לה ללכת מחיל אל חיל גם באתגריה העתידיים.
אנו מצפים לכ  500משתתפים בכנס השנה ,דבר שחייב לקיים ישיבות מקבילות על פי הנושאים השונים
של תחומי עיסוקינו .כרגיל נפתח בחלוקת פרסי המנכ"ל למצטיינים בתחומי העשייה הלוגיסטית ,ולאחר מכן
נשמע את תקצירי מחקריהם ופעילותם של הזוכים .לאחר הפסקת הקפה נתפצל לארבע ישיבות מקבילות
לדון בנושאים השונים ,ולבסוף תתקיים ישיבת מליאה בה ירצה מר קותי לוריא.
אין לי ספק שכמו קודמיו ,גם הכנס הנוכחי יוסיף לנו דעת ויחשוף אותנו לחידושים בכל תחומי עיסוקינו.
נלמד מעמיתנו דרכים ושיטות חדשות לקידום ושיפור יכולותינו הלוגיסטיות ,ויסייע לנו לקדם ,לייעל ולהאדיר
את תרומתנו למערכת הבריאות בכלל ,ולחולים והזקוקים לנו במיוחד.
אני מבקש להביע תודה עמוקה והוקרה ,בשם כולכם ,למועצה הלאומית שלנו ,לחבריה וליו"ר שלה הד"ר בני
דווידזון .תודה מיוחדת לחברי בוועדה המארגנת של הכנס ,יו"ר הכנס פרופ' אבישי גולדברג וד"ר חנן טל,
ולצוות המסור של המועצות הלאומיות :גב' גרסיאלה ביל ,גב' מלי הלפרן ,גב' נאווה הדר ,גב' לירון שוורץ,
גב' גילי פז ,גב' סיגלית ריואני וגב' אורלי רפאלי.
ולכם ,עמיתי ,תודה על פועלכם כל השנה .איחולים לכנס מעניין ומהנה ומפגש רעים נעים .המשך עבודה
פורייה ומלאת אתגרים והצלחה לקידומה של מערכת הבריאות שלנו.

שלכם בהוקרה,

פרופ' שאול מ .שאשא
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שלמי תודה

שלמי תודה
הכנס השנתי של המועצה הלאומית ללוגיסטיקה במערכות הבריאות מתקיים זו השנה השמונה-עשרה.
בשונה מכנסים אחרים ,המציגים העיקריים בכנס לוגיסטיקה הינם מומחים משדרות השטח והניהול ,מענפי
מקצוע שונים במערכת הבריאות ,שהנם יזמיים ויצירתיים באופיים ,התורמים לייעול ושיפור תהליכים
מתמיד במערכות הבריאות .בנוסף ,בכנס יוצגו הפרויקטים שנבחרו ע"י ועדת פרס של המועצה לקבלת פרס
המנכ"ל למצויינות בלוגיסטיקה במערכות הבריאות.
יתר הפרויקטים שנבחרו להצגה במהלך הכנס עברו בחינה של ועדה מדעית ,ומפורסמים גם בביטאון השנתי
של המועצה הלאומית ללוגיסטיקה ,ובאתר המועצה.
ועל עשייה ברוכה זו ,כולל הפקת ביטאון המועצה השנתי ,וארגון הכנס השנתי ללוגיסטיקה במערכות
הבריאות על כל היבטיו שלוחה תודה לעושים במלאכה ,המקדישים ממרצם ומזמנם ,שנה אחר שנה ,ובהתנדבות,
במקצועיות ובמסירות אין קץ:
לפרופ' שאול שאשא ,יו"ר הועדה המדעית לבחירת הפרויקטים לכנס ,ועורך אחראי על ביטאון המועצה,
המסייע בייעוץ ובארגון הכנס השנתי מאז הכנס הראשון ,ואנו מודים לו על כל פועלו מקרב לב.
לגב' נעמי אסולין ,יושב ראש ועדת פרס מנכ"ל ,וכל חברי הועדה ,אשר פעלו במקצועיות ובאחראיות,
בהשלמת המשימה הלא פשוטה לבחירת זוכים מתוך עשרות פרויקטים לוגיסטיים מצוינים.
לד"ר בני דוידזון ,יושב ראש המועצה הלאומית ללוגיסטיקה במערכת הבריאות ,על הנווט ,המעורבות
וההובלה של כל מערך הפעילות השוטפת.
לפרופ' אבישי גולדברג ,יו"ר הכנס השנתי ,על תרומתו ,על נועם הליכותיו ועל נכונותו לסייע בכל עת
ובכל נושא.
תודה מיוחדת שלוחה מעל דפים אלו:
לגב' מלי הלפרן ,סגנית מנהלת המועצות הלאומיות ,ומרכזת המועצה הלאומית ללוגיסטיקה ,האחראית
על הפקת הכנס השנתי ,פרס מנכ"ל והביטאון ,על העבודה המסורה ,המקצועית והיסודית ,ועל כך שעשתה
לילות כימים להצלחת מיזם זה ,ומהווה הלב האמיתי של עשייה זו.
לגב' סיגלית ריואני ,האחראית על הארגון האדמיניסטרטיבי של הכנס השנתי ,על המקצועיות ,סבלנות
ועבודתה הטובה.
לגב' לירון גל שסייעה בהכנת החומרים לועדת פרס המנכ"ל ולוגיסטיקה של יום הכנס עצמו.
ולבנות צוות משרד המועצות הלאומיות הנוספות :גב' נאוה הדר ,גב' גילי פז,
גב' אורלי רפאלי ,על תרומתן וסיוען.
לכולם שלוחה התודה ,הברכה וההוקרה,
ותקווה להמשך שיתוף פעולה מבורך לשנים הבאות.

גב' גרסיאלה ביל
מנהלת המועצות הלאומיות
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הכנס השנתי השמונה עשר ,המועצה הלאומית ללוגיסיקה במערכות בריאות

הכנס השנתיה ז מ נ ה
השמונה-עשר
לכנס השנתי השמונה-עשר
הבריאות
במערכות
ללוגיסטיקה
הלאומית
הבריאות
ללוגיסטיקה במערכות
הלאומית
המועצה המועצה
שפיים
התרבות,
מרכז
מרכז התרבות ,שפיים
יום רביעי ,.119102.6 ,יא' אלול התשע"ו
יום רביעי ,14.9.2016 ,יא' אלול התשע"ו
תכנית הכנס:
 08:00 – 08:30התכנסות ,כיבוד ורישום
 08:30 – 09:51פתיחה ,ברכות והענקת פרסים:
פרופ' אבישי גולדברג ,יו"ר הכנס
ד"ר בני דוידזון ,יו"ר המועצה הלאומית ללוגיסטיקה במערכות הבריאות
ברכות לזוכי פרס מנכ"ל משרד הבריאות למצטיינים בלוגיסטיקה
גב' נעמי אסולין ,יו"ר ועדת פרס מנכ"ל למצוינות בלוגיסטיקה
פרופ' ארנון אפק ,משנה למנכ"ל משרד הבריאות
ישיבת מליאה  -הצגת זוכי פרס מנכ"ל למצויינות בלוגיסטיקה במערכות הבריאות
יו"ר :גב' נעמי אסולין
09:51 – 09:30
09:30 -09:51
09:51 – 50:00

הצגת עבודות זוכי פרס מנכ"ל:
מקום ראשון ,בית מס'  ,.מערכת עלמ"ה -עדכונים למנהלים מהשטח ,גב' חגית הנדל ,ראש תחום
מחשוב תיכנון וארגון ,הנהלת המרכז הרפואי רבין ,שירותי בריאות כללית
מקום שני ,בית מס'  ,.שליחת  SMSלמטופלים לעדכון סטטוס הטיפול במיון ,מר משה שדה ,משנה
למנהל ,המרכז הרפואי סורוקה ,שירותי בריאות כללית
מקום שלישי ,בית מס'  ,.קריאון – מערכת מתוקשבת לייעול שירותי מחלקת עובדי בית ,גב' מירה
מזרחי ,מנהלת מחלקת עובדי בית ,ביה"ח האוניברסיטאי הדסה עין כרם

50:00 – 50:51

מקום ראשון ,בית מס'  ,0התקנת מערכות אולטרה סגול ביחידות טיפול באוויר ,מר גרגורי לבובסקי,
מהנדס ראשי ,בי"ח הרצפלד ,גדרה ,שירותי בריאות כללית

50:51 – 50:30

מקום ראשון ,בית מס'  ,3בקרי יחידות מיזוג אוויר ,מר דוד לוגסי ,מנהל הגנת הסביבה ,שירותי
בריאות כללית ההנהלה הראשית תל אביב

50:30 – 50:51

מקום שני ,בית מס'  ,3מרכז ייעוץ ארצי לצנתורי לב אלקטיביים ,פרופ' אברהם כספי ,ראש תחום
קרדיולוגיה ,מכבי שירותי בריאות
מקום שלישי ,בית מס'  ,3ביקור גיל הזהב ,ד"ר זוריאן רדומיסלסקי ,מנהל מחלקת גריאטריה ארצי,
מכבי שירותי בריאות

55:00 – 55:51

הפסקת קפה

50:51 – 55:00
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55:51 – 53:00

ארבעה מושבים מקבילים:

מושב מס'  – .שיפור וייעול המערך הלוגיסטי
יו"ר :אינג' יצחק מרום
55:51- 55:30
55:30 -55:51
55:51 -50:00
50:51 -50:30
50:30 -50:51

העברת בדיקות מעבדה משער מנשה להלל יפה ,ד"ר מענית שפירא ,מנהלת אגף מעבדות ומעבדה
המטולוגית ,מרכז רפואי הלל-יפה
מדדי זמני ביצוע בדיקות מעבדה ,ד"ר דורון וינשטיין ,סגן מנהל מערך המעבדות ,מרכז רפואי מאיר,
שירותי בריאות כללית
 50:00 -50:51דיא-טרייס"  -הכלי למעקב ובקרה תפעולית אחר מכשירי דיאליזה ,מר נסים עלי
סאלח ,מנהל יחידת מכשור רפואי ,מרכז רפואי העמק ,שירותי בריאות כללית
משאבות עירוי ,מר יוסי בלייר ,מפקח קליני ,הנהלת הסיעוד ,המרכז הרפואי האוניברסיטאי ברזילי
אשקלון
תהליך הערכת טכנולוגיות רפואיות בבתי החולים כמנוף לוגיסטי באימוץ ,מר ולדימיר גורביץ ,אח
מוסמך ,מרכז רפואי "אסף הרופא"
מושב מס'  – 0מערכות מידע בלוגיסטיקה
יו"ר :ד"ר חנן טל

55:51- 55:30
55:30 -55:51
55:51 -50:00
50:00 -50:51
50:51 -50:30
50:30 -50:51
50:51 -53:00

בית חולים 'ירוק'-סקר עמדות ,ד"ר אורנה טל ,סגנית מנהל ,המרכז הרפואי אסף הרופא
ניטור תחזוקה שוטף למכשור המעבדות הרפואיות להבטחת איכות התוצאה ,ד"ר דורון וינשטיין,
סגן מנהל מערך המעבדות ,מרכז רפואי מאיר ,שירותי בריאות כללית
מערכת לבקרת איכות ,גב' שלומית סירוטה  -אשלגי ,מיישמת מערכות מחשוב ,שירותי בריאות
כללית
צוות הלוגיסטי תמיד לשירותכם  -סיורי בדק בית ,גב' לאה בוצר ,מנהלת אדמיניסטרטיבית ,גב'
ראובנה נדן ,ס' מנהלת אדמיניסטרטיבית ,בי"ח שער מנשה
מערכת בינה עסקית (( BIככלי להנגשת נתוני הרישום הלאומי לסרטן לציבור הרחב ,ד"ר ברברה
סילברמן ,מנהלת הרישום הלאומי לסרטן ,המרכז לבקרת מחלות של משרד הבריאות
הטמעת מערכת גיוס עובדים בכללית ,מר שימי קלר ,ראש תחום גיוס ומיון ,חטיבת משאבי אנוש,
שירותי בריאות כללית
תפקיד מתאם פיום קנה (טרכאוסטומי) כאמצעי לייעול ההליך ,מר אודי אוגלבו ,מתאם פיום קנה,
ביה"ח וולפסון חולון
מושב מס'  – 3ניהול סיכונים
יו"ר :גב' מיכל אניטה שוורץ

55:51- 55:30
55:30 -55:51
55:51 -50:00
50:00 -50:51
50:51 -50:30
50:30 -50:51
50:51 -53:00
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הסיוע ההומניטרי לסורים בבית חולים זיו :סוגיות לוגיסטיות ,ד"ר מורשד פרחאת ,סגן מנהל ,בית
חולים זיו ,צפת
עשן ללא אש ,פרופ' אלכסנדר גרינשפון ,מנהל המרכז לבריאות הנפש שער מנשה
ניתוח סיכונים בסביבת העבודה ,מר עפר דואק ,ממונה בטיחות ,מרכז רפואי מאיר ,שירותי בריאות
כללית
בטיחות וגיהות בעבודה עם חומרי ניקוי וחיטוי אנדוסקופים ,אינג' אורן גוז ,מנהל מחלקת הנדסת
בטיחות וגיהות ,חטיבת לוגיסטיקה ותשתיות ,שירותי בריאות כללית
מניעת נפילות של מטופלים באשפוז ,ד"ר אורנה טל ,סגנית מנהל ,המרכז הרפואי אסף הרופא
פרוייקט להפחתת נפילות מטופלים במחלקה ,גב אמירה אבו חמאם ,אחות נאמנת נפילות
מחלקתית ,מרכז רפואי ע"ש א .וולפסון
מפות שיחה בסוכרת  -כלי חינוכי לקהילה שהותאם לאישפוז ,גב' שרית רשיד ,אחות מתאמת
סוכרת מוסדית ,מרכז רפואי ע"ש א .וולפסון
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מושב מס'  – 1ניהול הרכש וכ"א
יו"ר :גב' נעמי אסולין
55:51- 55:30
55:30 -55:51
55:51 -50:00
50:00 -50:51
50:51 -50:30
50:30 -50:51
50:51 -53:00

מערכת לניהול חדר נפטרים באו"ש ומחשוב ,הגב' עינת נחום ,מהנדסת או"ש ומערכות מידע ,מרכז
רפואי כרמל ,שירותי בריאות כללית
אפיון ורכש קיטים לניתוחים -מערך לוגיסטי ,מר אדוארד סיגלוב ,מנהל המחסנים ,הגב' אוראינה
בלה ,ממונת בקרה ,מערך לוגיסטיקה ,מרכז רפואי כרמל ,שירותי בריאות כללית
תמחור ערכות באספקה סטרילית מרכזית – מערך לוגיסטי ,הגב' אירה רובינצ'יק ,מנהלת אספקה
סטרילית ,מר אלדד בר שדה ,כלכלן בכיר ,מרכז רפואי כרמל ,שירותי בריאות כללית
ביגוד למקבלי קהל ,גב' שרון שמש ,מנהלת המחלקה לתקשורת פנים ארגונית ,חטיבת משאבי אנוש,
שירותי בריאות כללית
ארוחת בוקר מטריפה בקופסה ,גב' בת-שבע בויום-גור ,מנהלת או"ש ,גב' דנה מליק ,רפרנטית
מערכות מידע ,מרכז שניידר לרפואת ילדים בישראל ,שירותי בריאות כללית
הליך איתור עתודה ניהולית בבית חולים והכשרה יחודית ,עו"ד הלן מלכה-זאבי ,מנהלת הסיעוד,
מר שמעון סבח ,מנהל אדמיניסטרטיבי ,מרכז רפואי ע"ש ברוך פדה פורייה
תוכנית הכשרה של מתגברים במלר"ד ,גב' בלה מונסטורסקי ,מפקחת קלינית ואחות כללית ,עו"ד
הלן מלכה-זאבי ,מנהלת הסיעוד ,מרכז רפואי ע"ש ברוך פדה פורייה

 - .3:22 – .1:22הרצאת אורח :מר קותי לוריא" ,ניהול ספקים כמשאב כלכלי"

- 55:00 – 51:00

ארוחת צהריים ופיזור הכנס

הרישום לכנס באמצעות הלינק:

/https://www.xreg.co.il/health

(* ייתכנו שינויים)
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חברי המועצה הלאומית ללוגיסטיקה במערכות הבריאות
ד"ר בני דוידזון -יו"ר המועצה
גב' נעמי אסולין
גב' רותי אשכנזי
מר אבי בוסקילה
גב' לאה בוצר
מר עוזי ביתן
ד"ר ארז בירנבוים
ד"ר אמנון בן משה
ד"ר יצחק ברלוביץ
מר חי גאון
פרופ' אבישי גולדברג
מר מיקי דוידוביץ
פרופ' פיני הלפרן
סא"ל יואל הר אבן
ד"ר אילן זלינגר
ד"ר חנן טל
מגר' יעקב כץ
ד"ר חזי לוי
מר עופר לוי
ד"ר נפתלי מידן
מר יצחק מרום
פרופ' יוחנן פייזר
מר ניל פרלמן
מר אלי צימלס
מר דוד רונאל
מר שמואל רזניקוביץ
מר חמי שמיר
ד"ר אייל שוורצברג
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מפעילותה של המועצה הלאומית ללוגיסטיקה במערכות הבריאות
2016 - 2015
רקע
המועצה הלאומית ללוגיסטיקה במערכות הבריאות פועלת החל משנת  .2002יו"ר המועצה המכהן הינו ד"ר בני
דוידזון.
המועצה דנה בנושאים לוגיסטיים שונים החוצים את כל שדרות הרפואה והטיפול ,נותני השירותים ,והמערכות
הפיזיות והלוגיסטיות במערכת הבריאות כולה ,ובכלל זה :בתי חולים ,מרכזים רפואיים ,קופות החולים ,הנהלות ועוד.
המועצה דנה בנושאים המופנים מלשכת המנכ"ל והנהלה בכירה ,ובנושאים העולים מהשטח ומקרב חברי המועצה,
המייצגים מוסדות רבים במערכת הבריאות.
כחלק מפעילותה ,מקיימת המועצה מידי שנה כנס שנתי ללוגיסטיקה במערכות הבריאות ,אשר במהלכו מוצגים
פרויקטים נבחרים בתחום הלוגיסטי במערכות הבריאות .השנה יתקיים הכנס השנתי ה 18 -במספר ,אשר יכלול 4
מושבים מקבילים ,בו יוצגו בפני מאות משתתפי הכנס פרויקטים נבחרים ומיזמים עצמאיים ונקודתיים של יחידות
וצוותים שונים במערכת ,המניעים שיפור ושדרוג הליכים במערכת הבריאות בישראל.
ד"ר בני דוידזון ,יו"ר המועצה ,ממשיך להנהיג את מסורת הענקת פרס מנכ"ל למצוינות בלוגיסטיקה במערכות
הבריאות ,המוענק לעובדים יחידים או צוותים מצטיינים בתחום הלוגיסטיקה ,מידי שנה ,החל משנת  2002ברציפות,
במסגרת הכנס השנתי .מטרת הפרס הינה לעודד עובדים לפעילות חדשנית ,לרעיונות מקוריים ,להתייעלות ,חיסכון
ושאיפה למצוינות .את מפעל פרס המנכ"ל יזם יו"ר המועצה הלאומית לשעבר ,הפרופ' שאול שאשא ,אשר עד היום
מכהן בתפקיד יו"ר הועדה המדעית לבחינת העבודות המוגשות לכנס ,והינו שותף פעיל בארגון הכנס ועורך ראשי
של ביטאון הכנס ,והכל בהתנדבות מלאה.
התחום הלוגיסטי הינו תחום רב מערכתי ,משיק ונוגע באופן ישיר בכל אחד ואחד ממערכות הבריאות .הדבר בא
לידי ביטוי במגוון הפרויקטים המוגשים לפרס מנכ"ל למצוינות בלוגיסטיקה במערכות הבריאות לאורך השנים (ראה
נספח :א').
מידי שנה ,החדשנות מרחיקה לכת ,ומספר רב של מועמדויות לפרס מנכ"ל מתאפיינים בקדמה טכנולוגית State of
 ,the Artהמאפשרת לתחום הלוגיסטי להתפתח במהירות ובהתייעלות לטובת כלל ציבור מערכות הבריאות.
פעילותה של המועצה  -עיקרי הנושאים אשר נדונו במליאת המועצה בשנים :2015-2016
סיורי בדק בית צוות לוגיסטיקה במחלקות בית החולים
בפני המועצה מוצג פרוייקט סיורי בדק בית במרכז רפואי גדול לבריאות הנפש ,שמטרתו היתה להעלות את רמת
שביעות הרצון של מקבלי השירות ,צוות הסיעוד ,רופאים ,פארא רפואי והמטופלים כמו גם העלאת שביעות הרצון
מהשירות הפנים ארגוני למנהלים ולעובדים ,ויצירת שפה מקצועית משותפת לצוות הרפואי והלוגיסטי.
המועצה מברכת על תהליך ההטמעה שהוצג בפרויקט ,והציעה להציגו גם בכנס לוגיסטיקה השנתי הקרוב ולבחון
החלתו על בתי חולים אחרים.
מדדי אחזקה כמותיים ומדדי ביצוע בניין ))BPI-Building Performance Index
בפני חברי המועצה הוצג מודל למדידת ביצוע ושיפור מערכות אחזקה בבית חולים שמטרתו העיקרית היא שיפור
מצב התחזוקה ורמת העובדים .נקבעו מדדים כמו יחס בין כמות תקלות שבר לכמות טיפולים מונעים ,שנבדקו
בחתכים חודשיים ,וזמני טיפול בתקלה בחתכים שונים ,והתייחסות לצורך בהזמנת טובין ,כמות של תקלות חוזרות
ומדדי ביצוע בניין . BPI
תוצאות המודל היו חיוביות ,והמועצה ממליצה להפיץ המודל בקרב מנהלים אדמיניסטרטיביים בבתי ח ולים לשיפור
המערכות הקיימות.
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ניהול סוגיות ברשומות רפואיות 2016
בפני המועצה הוצגו סוגיות נבחרות בניהול רשומות רפואיות של הרגולטור ,הגדרת הרשומה רפואית והמנדט שלה.
כמו כן ,הוצגו יעדי יחידת הרשמת המרכזיים :אימוץ אמות מידה לרישום ולסימול רפואי ,ולהבטיח שתיעוד המידע
הרפואי יהיה אמין ומשקף.
המועצה סבורה כי נדרשת המלצה משותפת למספר מועצות ,כי הנושא לא נוגע רק ללוגיסטיקה רפואית .מדובר
באבן ליבה של כל תהליכי האיכות שמוביל המשרד .רשומה רפואית תומכת באיכות ,ברצף רפואי ,בחוויית המטופל,
בבטיחות המטופל ,בתקציבים ועוד .לאחר ההמלצה ,את המהלך ,שהינו מולטידיספלינרי ,על משרד הבריאות
להוביל.
בחינת לומדות אוריינטציה לקבלת עובד חדש
בפני חברי המועצה מוצג חזון ה JCI -לאיכות ומצוינות ,בנושא הכשרות לקידום מערכת הבריאות ,בו מודגשת
הדרישה למעורבות פעילה של ההנהלה בתהליכי ההכשרה ,ברמת מנהלי מחלקות ,והמשרד .כמו כן ,בכל בית חולים
נדרש למנות אדם בעל כישורים מתאימים להוביל שיפור בבית החולים בנושא הבטיחות למטופל (מניעת זיהומים,
זהירות בנושאי בטיחות אש ,וכו').
על מנת ליצור שליטה ולמנוע טעויות שעולות הון למערכת ,נדרשת אחידות בראייה כלל מערכתית של ההכשרות,
לצמצום הוצאות .דרישה חדשה במהדורה החדשה של ה JCI -היא לזהות את בעלי העניין המרכזיים ,ושכל הנהלים,
התהליכים והתוכנות יהיו אחידים ועקביים ,ובהטמעה מלאה.
הפתרון המוצע הינו להטמיע לומדות זהות ואחידות בכל בתי חולים ,להבטיח שהעובדים החדשים יקבלו את אותה
אוריינטציה ,ילמדו וייבחנו באותו מבחן .כך ,גם המעבר בין בתי החולים יבטיח שלעובדים יש אותו בסיס ידע והכשרה
ראשונית .על הנהלת בית החולים לדאוג לאוריינטציה והכשרה לכל אנשי הצוות של בית החולים ,ולהבטיח תפקוד
זהה במצבים מסויימים בהתאם להכשרה.
לאחר דיון ,מסקנת המועצה הינה שבתהליך קליטת עובד חדש ,לומדה להעברת הנהלים של בטיחות המטופל הינה
טובה ככלי ההתחלתי  -בסיסי ,אבל אינה מספיקה בפני עצמה להשגת המטרה .על ההנהלה לחייב את העובד
ללמוד את הנהלים ולעמוד בבחינה גם באמצעים נוספים.
לומדות הדרכת מטופל ובני משפחה בתרופות לאחר שחרור
אוכלוסיות המטופלים מגוונות ,וחלקם אינם דוברים את השפה ,ולא תמיד ברור מה מהוראות הרופא למתן תרופות,
ואם אכן נקלטו על ידי המטופל או משפחתו בעת שחרור.
הוצע מודל של לומדה או סרטון במטרה לסייע לצוות הרפואי להבין מה החולה הבין מהסבר הטיפול.
המלצת המועצה הינה כי ניתן לאמץ מודל הדרכות לקבוצות חולים (בדומה להדרכות הנקה) וניתן ללמד משירותי
בריאות כללית ,שעברו כבר מספר אקרדיטציות ,על התהליך שביצעו.
השוואה ענפית – Benchmarking
משרד הבריאות קיים סקירה והשוואה ענפית בשיטת ה ,benchmarking -על מנת לבחון את ההבדלים המהותיים
בין פעילויות לוגיסטיות המתבצעות בכל בתי החולים ,באופן שיאפשר הפקת לקחים ,תובנות ,הפריה הדדית ואימוץ
של פרקטיקות מועילות.

המועצה המליצה לבצע השוואה ענפית בין בתי החולים בארץ לצורך למידה ,התייעלות ,וחסכון .התהליך יכלול אסוף
נתונים בצורה ססטמתית ,אמינה ,ואובייקטיבית ,בענפים השונים ,הכוללת גם כ"א ,ניתוחם ,והפקת המלצות ,כפי
שנעשה בזמנו לגבי נושא האנרגיה.
ביום  6.9.16התקיים יום עיון  -שולחנות עגולים בהשתתפות מנהלים אדמיניסטרטיביים ,סגני מנהלים
אדמיניסטרטיביים ,גזברים ומנהלי כספים של בתי החולים הממשלתיים ,הו הוצגו פרטי הפרויקט והנתונים שנתקבלו
על ענפיו השונים (ניקיון ,מזון ,כביסה וגזים רפואיים( ,והתקיימו דיונים בקרב משתתפי הכנס על בחינת דרכי יישומו.
בקרוב יוגש נייר התוצרים של הכנס לאישור המועצה ולמנכ"ל.
12
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המלצות הוועדה לבדיקת השימוש בציוד להזרקות ב CT-עם חומר ניגוד
בעקבות אירוע חמוד ,שאירע במסגרת ביצוע בדיקות  CTבבית החולים משגב לדך ,בו נדבקו  12אזרחים
בהיפטיטיס  Cבאותו יום ובאותו מקום ,משרד הבריאות קיבל החלטה להקים ועדה בלתי תלוייה שתבצע בדיקה
עניינית ,כולל חישובי עלות תועלת ,על מנת ללמוד את הנושא בכל הדיספלינות .הועדה כללה נציגים בכירים
מהמועצות הלאומיות ללוגיסטיקה ודימות ,ומי שעוסק בנושא המיחזור של ציוד חד פעמי שמשתמשים בו כציוד רב
פעמי .הועדה פעלה במהירות והעמידה דוח מפורט ובאיכות גבוהה.
הועדה אישרה את ממצאי תחקיר משרד הבריאות ,והצביעה על השונות בשימושים במרכזים השונים .הועדה מציינת
כי הכנת הנבדק לבדיקה היא חלק מהאחריות הכוללת של המכון לבדיקה ,והועדה רואה חשיבות רבה בהדרכת
הצוותים הרפואיים בהטמעת כללי אמצעי הזהירות במניעת זיהומים ולבצע ניטור עתי למידת ההיענות לכללים אלה.
בין היתר יש לעדכן את חוזר מינהל רפואה  10/2010בנושא "אמצעי זהירות שגרתיים במוסדות רפואיים".
מבחינת הפתרונות ,לאור זאת שכיום ,בניגוד לעבר ,ישנן חלופות ראויות וכלכליות ,ממליצה הועדה לעבור לערכות
רב פעמיות לשמירה על בריאות הנבדקים.
הדוח אושר ע"י המועצה להעברה למנכ"ל.
המלצות ועדת פרס מנכ"ל
בפני המועצה הוצגה מתודולוגיית העבודה של ועדת הפרס ,ובעיקר ,בהתאם להחלטת הועדה מהשנה שעברה,
בדיקת העבודות שעולות למקומות הראשונים בסיורי שטח ,על מנת להבטיח שההתרשמות תצדיק את הדירוג
שניתן .בנוסף ,בשונה משנים עברו ,הועדה בהמלצותיה בחנה והציעה דרכים לייעל את תהליך הלמידה מהפרויקטים
שהוגשו ,לטובת המערכת כולה ,מאחר והם מהווים מאגר ידע בלתי רגיל .הועדה המליצה להפיץ את המאגר ,אולי גם
בכנס מיוחד ,או כנספח לחוברת .הוצע כי בשנה הבאה המועצה תציף את נושאים מרכזיים בדיוני המועצה ,ויפורסם
קול קורא לצוותים להציג עבודות גם בנושאים אלו.
הוצגו העבודות הזוכות ,על בסיס הקריטריונים והניקוד הפרטני שניתן ע"י חברי ועדת הפרס.
אות הוקרה למצטיינים בתחום הלוגיסטיקה במערכות הבריאות ,יוענק על ידי מנכ"ל משרד הבריאות ,במסגרת ערב
גאלה ,והעבודות יוצגו בכנס השנתי השמונה-עשר של המועצה ,אשר יתקיים בתאריך .14.09.2016 -
להלן הזוכים בפרס מנכ"ל למצוינות בלוגיסטיקה במערכות הבריאות לשנת :2015
בית  – 1 -בתי חולים כלליים:
במקום הראשון – מרכז רבין בלינסון בשרון – "מערכת עלמה" (עדכונים למנהלים מהשטח)
במקום השני – ביה"ח סורוקה  -שליחת  SMSלמטופלים לעדכון סטטוס הטיפול במיון
במקום השלישי  -ביה"ח הדסה עין כרם הקמת מערכת "קריאון מתוקשב" לייעול שירותים בביה"ח
בית  - 2-בתי חולים שאינם כלליים (פסיכיאטריים ,גריאטריים ,שיקומיים ואח'):
במקום הראשון  -ביה"ח הרצפלד" -התקנת מערכת אולטרה סגול ביחידות טיפול באוויר – יט"א"
בית –  - 3הנהלות ,קהילה ,קופות חולים ,לשכות בריאות ואחר':
במקום הראשון  -בקרי מיזוג אוויר  -הפחתה אנרגטית משמעותית בחדרי שרתים – שירותי בריאות כללית –
ההנהלה הראשית.
במקום השני  -הקמת מרכז ארצי לצינתורי לב אלקטיבים במכבי.
במקום השלישי  -פיתוח  SMARTSETלביקור חכם לרופא משפחה בתיק הרפואי הממוחשב
אפליקציה/לומדה "גישה למטופל הקשיש" במסגרת קידום בריאות יזום לאוכלוסייה מבוגרת של
מכבי שרותי בריאות.
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אתר האינטרנט:
באתר האינטרנט של משרד הבריאות מופיע קישור למועצות הלאומיות ,ומוקדש בו פרק לפעילות המועצה הלאומית
ללוגיסטיקה במערכות הבריאות ,הכולל גם את ביטאון המועצה ,רשימות התקצירים ומועמדי פרס מנכ"ל.
בשנת  2014-2015קיימה המועצה  6מפגשי מליאה .בנוסף ,התקיימו מפגשים של ועדת ההיגוי ופעלו ועדות ותת
ועדות.
תודתנו נתונה לכל אחת ואחד מחברי המועצה הלאומית ללוגיסטיקה במערכות הבריאות ,התורמים מהידע שלהם
וממקצועיותם ,מניסיונם ומזמנם היקר לאורך כל השנה ,וכמובן ליו"ר המועצה הלאומית ללוגיסטיקה במערכות
הבריאות ,הד"ר בני דוידזון ,מנהל המרכז הרפואי אסף הרופא .בזכות התנדבותם והשקעתם הרבה נרקמה
הפעילות הענפה לקידום ופיתוח תחום הלוגיסטיקה במערכת הבריאות.

בברכה,
גרסיאלה ביל
מנהלת תחום המועצות הלאומיות

נספחים:
נספח א' -מועמדויות לפרס מנכ"ל למצוינות בלוגיסטיקה במערכות הבריאות בשנים 2007-2015

14

הכנס השנתי השמונה עשר ,המועצה הלאומית ללוגיסיקה במערכות בריאות ,כרך 13

הכנס השנתי השמונה עשר

של המועצה הלאומית ללוגיסטיקה במערכות הבריאות
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הבריאות לשנת 2015
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מערכת עלמ"ה  -עדכונים למנהלים מהשטח

בס"ד

מערכת עלמ"ה  -עדכונים למנהלים מהשטח
גב' חגית הנדל
בית חולים בלינסון

זוכה פרס מנכ"ל מקום ראשון  -בית מס' 1
רקע

המשימה המשמעותית בעידן ה "BIG DATA"-ברפואה היא הפיכת המידע הנאסף לידע זמין וברור שיסייע בקבלת
החלטות מידיות וטיפוליות ,החל ברמת המחלקה והמרפאה וכלה ברמת הנהלת ביה"ח .מידע למנהלים מצוי כיום
בשפע ,אך כדי להגיע אליו על המנהל לנווט בין מערכות ,מסכים ודוחות שונים .מכיוון שהמידע משתנה כל הזמן,
הסקת המסקנות הניהוליות על סמך מידע מקוון הופכת ליעד בלתי מושג.
עלמ"ה היא מערכת פורצת דרך בהנגשת מידע עדכני מהשטח למנהלים באופן שלא היה קיים עד כה .מערכת זו
מרכזת ומציגה מידע ניהולי באופן ויזואלי קליט ,המקל על זיהוי מהיר של תבניות ,חוזקות וחולשות וקבלה מהירה
ומושכלת של החלטות מיטביות לטובת המטופלים .מקסום זמן המנהל מושג על ידי מיקוד תשומת הלב הניהולית
במסך אחד בלבד ,המכיל מידע והתראות רלוונטיות בזמן אמת ומותאם אישית לכל מנהל.

שיטות

הוגדרו נתוני מפתח תפעוליים וקליניים המוצגים בתרשימים .הופעתם וסדר הצגתם נשלטים על ידי כל משתמש
בתכנון אישי .ניתן לכרות מידע באופן ישיר ולתחקר פרטנית מתוך הגרף המוצג .מקורות המידע לקוחים מתוך התיק
הרפואי ,ח"נ ,מעבדות ודימות ,ניהול תורים ,מִ נְהל חולים ,משאבי אנוש ,כספים ולוגיסטיקה ועוד .נתוני המערכת
מתעדכנים אוטומטית אחת לחמש דקות.
מראה המסך משתנה בהתאם לדרג המנהל ,צורכי המידע והרשאות אישיות במערך הרפואי והסיעודי .המערכת
מתפתחת ומועשרת כל העת בתכנים ויכולות במודל הצומח לרוחב ולעומק לפי צורכי השטח.

תוצאות והמלצות

המערכת הפכה לכלי עבודה משמעותי בארגז הכלים של הצוותים הניהוליים .המערכת מאפשרת למנהל לראות את
התמונה השלמה בעולם התוכן הנדרש לו ולהבין באופן חד וברור האם גורמי הארגון השונים עומדים ביעדים שהוצבו
להם ,כך שבידיו ההחלטה לנקיטת התערבות ניהולית בהתאם ולצלילה פנימה לנתונים להמשך תחקור המידע.

תוך זמן קצר מהפעלת המערכת נראו תוצאות בשטח וניכר שיפור מוכח של תוצרים בהיבטים רבים.
לדוגמה ,בהיבט הקליני בתחום הייעוצים ,המידע "אונליין" – בזמן אמת מאפשר בקרה על רמת זמינות הייעוץ ,וכך
ניתן לטפל בבעיות בעודן באיבן .בהיבט המנהלי אפשר לדעת בכל רגע נתון מה מצב הכשרת העובדים ואלו קורסים
עליהם לעבור .בידי המנהל נתון הכלי לבצע רישום של עובד לקורס אונליין.
החזון להמשך הוא הרחבת השימוש במערכת לבעלי תפקידים נוספים ולתחומי עניין אחרים כמו תחום הרוקחות,
תחום מניעת זיהומים והידוק הקשר של כלל ביה"ח.

דיון ומסקנות

עלמ"ה יצקה משמעויות חדשות בתרבות הארגונית :מערכת זו תרמה להשגת שליטה רב תחומית ,הגברת הבקרה
על הנעשה בתוך ביה"ח ,העברת אינפורמציה מדויקת יותר בזמן אמת ,קידום אינטרס ביה"ח לשיתוף ידע בין דרגי
הניהול ,הטמעה רוחבית של מדדי איכות ותפוקה חדשים וצמצום הזמן הנדרש למנהל להשגת המידע המבוקש בכך
תרמה המערכת לניהול יעיל יותר של משאבי ביה"ח.
שקיפות הנתונים ,כפועל יוצא של השימוש במערכת ,הציפה בעיות ברישום המידע ובתהליכי העבודה והביאה
לפעילות מתקנת .נולד תהליך מעגלי של היזון חוזר בו נוצר דיאלוג בין ההנהלה ובין השטח ,שיפור וטיוב נתונים
ותהליכים ,השתקפות וביטוי מידי במערכת וחוזר חלילה.
השורה התחתונה היא עלייה ברמת השירות למטופלים ושיפור רמת התקשורת והשירות בין היחידות השונות
בארגון.
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שליחת מסרון ( )SMSלמטופלים לצורך עדכון סטטוס הטיפול בהם במיון סורוקה

שליחת מסרון ( )SMSלמטופלים לצורך עדכון סטטוס הטיפול בהם במיון סורוקה
מר משה שדה ,ד"ר דן שוורצפוקס ,מר אביעד ליזרוביץ' ,מר סמי שהרבני ,ד"ר אהוד דודסון
המרכז הרפואי האוניברסיטאי סורוקה
זוכה פרס מנכ"ל מקום שני  -בית מס' 1
רקע ומטרות

הגעה למלר"ד בבתי החולים מלווה בתחושות קשות של המטופל ובני משפחתו – לחץ ,חרדה ,כאב ואי-ודאות .ככל שזמן
ההמתנה ארוך יותר ,כך תחושות אלו נמשכות זמן רב יותר .תחושת אי-הוודאות נובעת ,בין היתר ,בשל היעדר עדכון
שוטף של המטופל ובני משפחתו באשר למה שקורה עמם כעת ,לְמה הם ממתינים ומה זמן ההמתנה "לתחנה הבאה".
המלר"ד בסורוקה הוא העמוס ביותר בארץ – כ 240,000-פניות בשנה.
לשם שיפור חווית המטופל ובני משפחתו הגדרנו תהליך עבודה במהלכו פיתחנו מערכת ממוחשבת לעדכון ""online
באופן אוטומטי לטלפונים הסלולאריים של המטופלים לגבי סטטוס הטיפול בהם ,מי מטפל ,לאיזו תחנה הם ממתינים ומה
משך הזמן הצפוי לתחנה .כמו כן המטופל מעודכן על שחרורו או אשפוזו.
המערכת החדשנית מעבירה מידע למקבלי ההחלטות השונים בכל הדרגים לשם קבלת החלטות לשיפור.
הפלטפורמה שפותחה היא דינמית ומודולרית ומאפשרת בכל רגע נתון להוסיף מידע נוסף ולשלוח אותו
באמצעות מסרון למטופל .המערכת שואבת את המידע מבסיסי הנתונים של המערכות התפעוליות המרכזיות במיון כגון:
 – ATDמנהל חולים ,תיק רפואי קמיליון ומעבדות.

שיטה

 .1קבלת המטופל ווידוא מספר הטלפון הנייד שלו.
 .2עדכון המטופל באמצעות מסרון  smsעל כך שתהליך הקבלה למיון הושלם.
 .3ביצוע שיוך המטופל לרופא  /אחות במערכת תיק רפואי ועדכון אוטומטי של המטופל למי הוא משויך באמצעות מסרון.
 .4עדכון אוטומטי של המטופל בדבר בדיקות הדם שנלקחו ממנו :שעת קליטת הדגימות במעבדה ,משך זמן ההמתנה
לתוצאות (לאחר עדכון במערכת המעבדות) והודעה על קבלת תוצאות.
 .5לאחר סיום האבחון המטופל מעודכן האם הוא משוחרר לביתו או מתאשפז .כמו כן הוא מקבל מסרון איחולים לבריאות
טובה.

ממצאים

 .1שיפור האווירה במלר"ד – פחות מטופלים ניגשים לדלפק.
 .2שביעות רצון גבוהה של המטופלים מקבלת המסרונים.
 .3צמצום תחושת אי-הוודאות וחוסר הביטחון.
 .4הרגשת שקיפות ולא הסתרה.
 .5צמצום משך זמן ההמתנה במלר"ד.
 .6שיפור בשביעות רצון מטופלים – שיפור של  17%בציון שאלת "יידוע לגבי מועד השלב הבא בטיפול" (עלייה מציון 40
ברבעון הראשון של שנת  2015לציון  47.06ברבעון הראשון של  ,)2016ושיפור של  10.4%בציון שאלת " יידוע
על השלב הבא בטיפול" (עלייה מציון  58.62ברבעון הראשון של  2015לציון  64.71ברבעון הראשון של .)2016
 .7מכתבי תודה – גידול במספר מכתבי התודה העוסקים בנושא הטיפול במיון ויידוע לגבי השלב הבא בטיפול.

מסקנות והמלצות

 .1המערכת החדשה היא פריצת דרך בתחום המידע למטופל ובני משפחתו.
 .2תרומת התהליך החדש משמעותית מאוד ,שכן הוא משפר את שביעות רצונם
של מאות אלפי איש בשנה (מטופלים ובני משפחותיהם).
 .3התהליך האוטומטי לשליחת ההודעות מוודא הגעת המידע לכולם  24שעות ביממה,
 7ימים בשבוע.
 .4יש להמשיך בתהליך פורץ הדרך לשירותים נוספים בביה"ח.
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"קריאון" -מערכת מתוקשבת לייעול שירותי מחלקת עובדי בית (סניטרים)

"קריאון" -מערכת מתוקשבת לייעול שירותי מחלקת עובדי בית (סניטרים)
גב' מירה מזרחי ,גב' עירית פוגל ,מר אלרן עקיבא ,גב' מורן צוריה ,גב' אפרת סיימון,
מר אודי שאולוף
המרכז הרפואי האוניברסיטאי הדסה ,ירושלים
זוכה פרס מנכ"ל מקום שלישי  -בית מס' 1
רקע

מחלקת עובדי הבית בביה"ח הדסה אחראית על מתן שירותי שינוע למטופלים והעברת דגימות ומרכיבי
דם ,מכשירים וגלילי חמצן בין כל בנייני בית החולים .המחלקה נותנת מענה לכ 1,200-קריאות מגוונות ליום
ומונה כ 30-עובדים .עד לפני כשנתיים תהליכי העבודה במחלקה בוצעו באמצעות תקשורת טלפונית בלבד.
מקבלי השירות יצרו קשר טלפוני עם המוקד ,וחלוקת המשימות בוצעה על ידי המוקד לעובדי הבית טלפונית.

כשלי התהליך בעבר

בתהליך העבודה הקודם התמודדנו עם כשלים שונים שהשפיעו על יעילות העבודה ,בזבזו משאבי זמן וכוח אדם,
וחמור מכך  -השפיעו על בטיחות המטופלים.
כך ,לדוגמה ,טעות אנוש ,חוסר הבנה או העברת מידע חלקי בין המחלקות למוקדן ובין עובד הבית למוקד יצרו
טעויות וכפילויות בקריאות ועומס רב של טלפונים במוקד הן מצד העובדים והן מצד מקבלי השירות .טעויות וכפי־
לויות אלו גרמו לעיכוב בקבלת השירות ולבזבוז זמן של כלל הגורמים.

תיאור התהליך החדש

צוות משותף המורכב ממחלקת עובדי בית ,מחלקת או"ש ואגף מערכות מידע בחן את הנושא .לאחר ניתוח המצב
הקיים הצוות העלה פתרון שענה על הבעיות הקיימות ,ואף ענה על ערכים מוספים לא מעטים כמו פיתוח מערכת
אינטגרטיבית הנותנת מענה משלב הבקשה ועד ביצוע הבקשה כולל:
•פתיחה וניהול קריאות ממוחשב מתוך תיק החולה תוך שקיפות מלאה בין המחלקות לבין המוקד.
•ניהול הקריאות והעברתן לעובד הבית הנמצא בשטח בית החולים באמצעות אפליקציית ניהול שהותקנה 		
ב"סמארטפון" של עובדי הבית ופותחה בסיוע חברת "אינטל".

יתרונות המערכת המתוקשבת

•התנהלות ללא צורך בהתקשרויות טלפוניות מצד כל המעורבים בתהליך הטיפול בקריאה.
•הקריאות לעובד הבית בשטח מתקבלות דרך האפליקציה ,וכך נמנעות טעויות בזיהוי החולים שעלולות לסכן
אותם ,וכן נמנעות קריאות חוזרות עקב טעויות אנוש.
•ירידה משמעותית מאוד במספר השיחות הנכנסות והיוצאות מהמוקד .כתוצאה מכך ניתן מענה מהיר
ויעיל ,נחסך צורך במוקדן נוסף והעבודה מתנהלת בסביבה נעימה המעצימה את מעמדו של עובד הבית.
•למקבלי השירות יש אפשרות לנהל קריאות ,וכן קיימת שקיפות מלאה בנושא סטטוס הטיפול בקריאות.
•תיעוד העברת המטופלים  -כולל חתימה אלקטרונית של אחות בנוגע למסירת המטופל (במקום טפסים 		
ידניים להעברת מטופלים) – תורם להגברת הבטיחות וחוסך בכוח אדם.
•באמצעות השימוש במערכת ניתן להפיק דוחות עם נתונים מדויקים ומפורטים ולבצע סטטיסטיקות ובדיקות
שוטפות לניתוח עבודת המחלקה ויעילותה .כך גם ניתן לשפר את מערך הבקרה על פעילות העובד.
•המעבר למערכת המתוקשבת חסך במשך השנים למעלה מ 5-תקנים של עובדי בית.

סיכום

המערכת על יתרונותיה שיפרה משמעותית את יעילות העבודה במחלקה ואת תפקודה .המערכת שמה דגש רב
על בטיחות העבודה ונותנת מענה לשיפור תהליכים שבעבר היו נקודות כשל .העבודה עם מכשירי הסמארטפון
מאפשרת להמשיך ולחתור לשיפור מתמיד של השירות .על הפרק עומדים פיתוחים שיאפשרו ניהול ממוחשב של
הקריאות גם כאשר המוקד סגור ,ומתן המלצות לשיבוץ העובדים למשימות הקרובות ביותר לפי מיקומם בשטח בית
החולים.
ניכרת שביעות רצון גדולה מהשימוש במערכת מצד מקבלי השירות וצוות העובדים במחלקת עובדי הבית.
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התקנת מערכות אולטרה סגול ביחידות טיפול באוויר

התקנת מערכות אולטרה סגול ביחידות טיפול באוויר
מר גרגורי לבובסקי
מהנדס בית חולים הרצפלד ,גדרה
זוכה פרס מנכ"ל מקום ראשון  -בית מס' 2
רקע

קיימת תופעה של התפתחות בקטריות ומיקרואורגניזמים שונים על מחליפי חום של יחידות טיפול באוויר
וגרירתם לאזורי אשפוז יחד עם המטופל.
הצטברות לכלוך על מחליפי חום של יחידות טיפול באוויר ,שגורם להגדלת מפל הלחץ וכתוצאה מכך לירידת יעילות
של יחידות מיזוג האוויר.

שיטה

התקנת מערכות אולטרה סגול בתוך יחידות טיפול באוויר המונעות הפצת מחלות ונגיפים שונים דרך מערכות המיזוג.
יצירת חיסכון אנרגטי על ידי ניקיון סוללות המיזוג ,תוך שיפור מעבר החום שלהן ושמירה מפני הגדלת מפל לחץ
האוויר.
		
אחרי התקנת UV

לפני התקנת UV

תוצאות

א .הורדת אחוזי הפצת מזהמים באוויר תוך יצירת שיפור ניכר באיכותו.
ב .חיסכון אנרגטי בתפעול מערכות מיזוג האוויר.
ג .תחזוקה של יחידות המיזוג וטיפול בהן בצורה מתמשכת ועקבית ללא שימוש בכוח אדם.
ד .הארכת חיי הציוד של סוללות הקירור ,מסנני האוויר ועוד.

עלות הפרויקט

א .עלות הפרויקט היא כ ₪ 66,000-לכל יחידות טיפול באוויר.
ב .חיסכון אנרגטי למערכת מיזוג מרכזי יכול להגיע ל 3%-לפחות לפי ספרות טכנית ,בחישוב כספי ממוצע של
כ ₪ 21,000 -לשנה (על פי נתונים של שנת .)2015
ג .הורדת הוצאות ניקוי מחליפי החום כ  ₪ 14,000לשנה.
ד .החזרת ההשקעה תוך שנתיים.
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הפחתת אנרגיה משמעותית בבקרי יחידות מיזוג האוויר

הפחתת אנרגיה משמעותית בבקרי יחידות מיזוג האוויר
מר דוד לוגסי ,מר ישראל נסימי
שירותי בריאות כללית ,ההנהלה הראשית ,תל אביב

זוכה פרס מנכ"ל מקום ראשון  -בית מס' 3
רקע ומבוא

שירותי בריאות כללית הוא ארגון הבריאות הגדול במדינת ישראל ,המתפעל  14בתי חולים 1,400 ,מרפאות,
מעבדות וכו' .הארגון מוביל תהליכים לסביבה בריאה ,חדשנות טכנולוגית ,התייעלות וחיסכון .הפרויקט התמקד בחוות
השרתים שהיא מרכז המחשוב של שירותי בריאות כללית .מרכז זה נמצא במבנה ההנהלה הראשית ומכיל כ4,500-
שרתים ,ארונות תקשורת ,מערכות אל-פסק ,מערכות גילוי וכיבוי אש ,גלאי הצפה 4 ,גנרטורים לגיבוי וכ 400-טון
קירור מיזוג אוויר .החשיבות של חוות השרתים היא במתן שירות זמין לכל מוסדות הכללית  24/7בכל ימות השנה.

מצב קיים

חוות השרתים המרכזית פועלת  24/7בכל ימות השנה ומכילה כ 4,500-שרתים הנותנים שירותי מיחשוב לכל
יחידות הכללית .מערכת מיזוג האוויר בחוות השרתים מכילה  43יחידות קירור מסוג  STULZהמספק קירור
רצפתי של מעל  400טון קירור .סך צריכת האנרגיה בחוות השרתים לפני הפרויקט עמדה על  MVH 3.4לשנה
בעלות של כ 1.3-מיליון  ₪לשנה .מסתבר שהמפוחים הם צרכני האנרגיה הגדולים ביותר במערכת ,ואחריהם באים
המדחסים ושאר המערכות.

שיטה ,תהליך ומסגרת ביצוע הפרויקט

השיטה החדשנית היא התערבות ואופטימיזציה דרך בקרי יחידות הקירור ,והפחתת עוצמת פעילות המפוחים
והמדחסים .הפרויקט ממוקד לחוות השרתים המרכזית של שירותי בריאות כללית.
אבוצעו מפגשים טכניים ללימוד ניתוח המערכת ,שיטת המדידה נקבעה לפני תחילת הפרויקט.
.
בבוצעה מדידת צריכת אנרגיה לכל היחידות ונקבעו תהליכי העבודה על יחידות הקירור.
.
גבוצעה אופטימיזציה של עוצמת פעילות המפוחים והמדחסים .כמו כן בוצעה בקרה של שסתומים			
.
התפשטות אלקטרוניים וניהול הטמפרטורה כפונקציה לפיזור העומסים בחוות השרתים תוך למידה ושיפור
מיחידת קירור אחת לשנייה.
								
דבוצעה מדידה בסיום האופטימיזציה דרך הבקרים.
.
(עבודה זו הביאה לידי ביטוי חדשנות טכנולוגית ,חיסכון כלכלי ושמירה על הסביבה).

תוצאות והמלצות -עבר מול עתיד

1.1במהלך ביצוע העבודה נאספו נתונים רבים אודות הבקרים שאפשרו אופטימיזציה יעילה הרבה מעבר לתכנון.
2.2מבחינת צריכת האנרגיה התוצאה הסופית הינה מרשימה  -חיסכון של כ 38%-בצריכת האנרגיה ,שהיא 		
כ MVH 1.3-לשנה וחיסכון כספי של כ ₪ 600,000-בשנה.
3.3הפחתת טביעת רגל פחמנית של כ 775-טון ( - )co2שווה ערך לנטיעת  620עצים.
4.4מומלץ ליישום במוסדות מתאימים נוספים.

סיכום
.1

.2

20

פרויקט מאתגר וחדשני המוכיח שבריאות וסביבה קשורים זה בזה .עבודה זו הובילה לחיסכון כספי
משמעותי ,להתייעלות אנרגטית ,חשיבה חדשנית ותרומה משמעותית לסביבה.
נבחנת אפשרות יישום במוסדות נוספים של הכללית.
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הקמת מרכז ייעוץ ארצי לצנתורי לב אלקטיביים ב"מכבי"

ד"ר יצחק אבנד ,ד"ר צחי קציר ,לימור בוקר-פארן ,סיגל בלוך ,פרופ' אברהם כספי
אגף הרפואה וחטיבת הבריאות – מכבי שירותי בריאות
זוכה פרס מנכ"ל מקום שני  -בית מס' 3
רקע

צנתורי לב הם פעולה שכיחה מאוד .בישראל מתבצעים מדי שנה כ 40,000-צנתורים ,כרבע מהם במטופלי מכבי
שירותי בריאות (להלן "מכבי") .בשנים האחרונות הועלו ספיקות בעולם ובארץ באשר לנחיצותם של פעולות
פולשניות אלו .כתוצאה מכך הופצו קריטריוני נ̤אֹותּות ( ) appropriateness criteriaעל ידי איגודים קרדיולוגיים
מובילים .בהתאם לכך הוחלט במכבי לנתח לעומק את השימושים בתחום זה על מנת לתכנן ולהקים מערך שיאפשר
להעריך מראש את ההצדקה הרפואית לצנתור האלקטיבי טרם ביצועו.

השיטה

נבחנו  400צנתורי לב על ידי קרדיולוגים מובילים בתחום כדי להעריך את מידת הנאותות בביצוע צנתורים אלה.
הוכרז תהליך שמחייב רופאים המבקשים להפנות את מטופליהם לצינתור אלקטיבי ,להיוועץ טרם הפעולה ביועצים
שמונו לצורך כך .הוקמה מערכת מקיפה ,אוטומטית בחלקה הגדול ,בתוך הרשומה הרפואית כדי לתמוך בהגשת
הבקשה ,כולל איסוף וצירוף מידע אוטומטי מתוך הרשומה לפנייה להתייעצות (תשובות אקו ,מיפויים ,אק"ג ,מבחני
מאמץ וכיו"ב) .סטטוס הטיפול בבקשה משוקף לרופא הפונה ולמטופל במערכות המידע ובפורטל הארגוני .בוצעו
כנסי קרדיולוגים על מנת להסביר את התהליך ולגייס אליו את הקרדיולוגים .במקרים של אי-הסכמה בין הרופא
הפונה לבין היועץ ,הונחו היועצים לקיים שיחה טלפונית עם הפונה כדי לנסות ולהגיע להסכמה מקצועית .בהעדרה,
מתאפשר לרופא הפונה לבצע  Overrulingעל המלצת היועץ .הוקמה מערכת בקרה בדיעבד על הצנתורים שבוצעו
כחלק מהתהליך ולצורכי לימוד ומשוב ליועצים ולרופאים המפנים.

תוצאות
.
.

.
.
.

אבכ 25%-מתוך  400הצנתורים שנבחנו לא הייתה הסכמה בין המבצע לבין המעריך הבכיר.
בלאחר שנתיים של פעילות ( )2014-2012פחת ב 15%-מספר הצנתורים במכבי .השווי הכספי של ירידה זו
הוא כ– 30מיליון ש"ח .בניכוי נתוני מכבי עלה מספר הצנתורים בישראל בכ2.2%-
גנוצר שיח מכבד ,מקצועי ושוטף עם הקרדיולוגים ומכוני הלב בכל בתי החולים בארץ.
דבסקר שנערך בקרב הקרדיולוגים לאחר שנה אחת של פעילות עלתה שביעות הרצון מהתהליך מ–		 55%
ל–.75%
המאז שהמערכת החלה לפעול לא התקבלה אף תלונת ציבור או תלונת רופא על הכנסת השירות ולא 		
נרשמו אירועים רפואיים חריגים.

דיון ומסקנות

יש ערך רפואי ,שירותי וכלכלי רב למערכת מקצועית המנהלת את הצינתורים האלקטיביים .על המערכת להתבסס
על תהליך עבודה ידידותי ,זמינות של כלל המידע הקליני הנדרש ושיח מקצועי מכבד בין היועץ לבין הרופא הפונה.
תהליך מסוג זה הוא פורץ דרך ,חדשני מסוגו ומשמש מודל לתחומים נוספים אותם נכון וניתן לנהל על בסיס עקרונות
אלה.
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ביקור גיל הזהב

"ביקור גיל הזהב"
פיתוח " "SMARTSETלביקור חכם עבור רופא המשפחה בתיק רפואי הממוחשב ואפליקציה/
לומדה" :גישה למטופל הקשיש" במסגרת קידום בריאות יזום לאוכלוסייה מבוגרת.
ד"ר זוריאן רדומיסלסקי  -מנהל מחלקת גריאטריה ארצית; ד"ר ורד סימוביץ' - 2סגנית מנהל אגף
לרפואה ,מנהלת מערך רפואה ראשונית; גב' אריאלה פייסט - 2מנהלת תחומים ארצית;
גב' אדוה טרבולסקי - 1מנתחת מערכות.

זוכה פרס מנכ"ל מקום שלישי  -בית מס' 3
מבוא

שיעור הזדקנות האוכלוסייה בישראל הוא המואץ ביותר מבין המדינות המפותחות :תוך  50שנה הכפילה ישראל
את אוכלוסייתה המבוגרת ו"מכבי" היא קופת החולים שמטופליה מזדקנים בקצב המהיר ביותר בישראל .במכבי
מבוטחים מעל  85,000מטופלים בני  75ומעלה .מספר הרופאים הגריאטריים בקופה אינו יכול לספק מענה מקיף
לאוכלוסייה גדולה זו של בני הגיל השלישי ,ולכן מעורבות הרופאים הראשוניים היא חיונית במתן מענה לצרכים
הייחודיים של קבוצת גיל זו.
בקרב בני  75ומעלה עולה שיעור המחלות הכרוניות ,הסיכון לתחלואה חריפה ,הירידה התפקודית וכן השימוש
בריבוי תרופות ובשירותי הבריאות .עם זאת ,חלק מהאוכלוסייה בקבוצת גיל זו נהנה מבריאות טובה ומקיים אורח
חיים פעיל.

מטרה

פיתוח כלים ממוחשבים להכשרה בפועל של רופאים ראשוניים לביצוע קידום בריאות יזום ורפואה מונעת למטופלים
בני  75ומעלה.

תהליך

נבנתה לומדה/אפליקציה לרופאי משפחה הכוללת:
• 5סרטוני הסברה על תסמינים גריאטריים
•"חוברת כיס" לרופא
•סרטון סימולציה של ביצוע "ביקור יום הולדת"
•מבחן הסמכה מסכם
לאחר הכשרת רופאי המשפחה החל זימון יזום של מטופלים ל"ביקור גיל הזהב" שארך כ 45-דקות בליווי בן משפחה.
נבנה "( "SMARTSETגיליון ביקור מובנה חכם) לביקור זה הכולל:
•הערכה קוגניטיבית  SWEET 16מבחן מותאם לרפואה הראשונית
•הערכת מצב אפקטיבי בעזרת שתי שאלות סקרינינג – PHQ2
•שאלון GDS
•תשאול מערכות תמיכה וזיהוי מצוקת מטפל עיקרי
•תשאול בנושא תפקוד  -שאלון BARTHEL
•הערכת סטטוס תזונתי תוך התייחסות לשינוי במשקל הגוף ולקבלת ארוחה חמה לפחות פעם ביום
•מבחן "קום ולך" ותשאול בדבר נפילות

כל השאלונים תורגמו לעברית והם מתוקפים .בנוסף לכך ,בוצעו:
•בדיקת לחץ דם ותגובה אורתוסטטית
•בדיקת אוזניים לרבות מבחן לחישה
•הערכת טיפול תרופתי
•בדיקת צפיפות עצם
•הערכה וסיכום של בדיקות דם
•סיכום חוות דעת יועצים ואשפוזים בשנתיים האחרונות
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ביקור גיל הזהב

המערכת מסייעת לרופא ,בעקבות מענה לאומדנים השונים ,בהתאמת אבחנות ובהכוונה להפניות רלבנטיות של
המטופל הספציפי למטפלים נוספים כמו:
•עובדת סוציאלית
•מרפאה גריאטרית רב תחומית או מייעצת ,ייעוץ וירטואלי עם גריאטר
•פיזיותרפיסט
•דיאטנית
•אחות
•שירותים למען הזקן
•יעוץ וירטואלי פליאטיבי וכד'.
הוכנו דפי מידע למטופל ובני משפחתו בנושאי רפואה מונעת כגון" :נוהלי בטיחות בבית וברחוב"" ,אורח חיים בריא"
ו"תזונה נבונה בגיל השלישי" .הרופא יכול להדפיס דפי מידע אלו במהלך הביקור.

לסיכום

מכבי זיהתה פער משמעותי ביכולת לתת מענה כולל לאוכלוסייה ההולכת ומזדקנת אל מול מיעוט הרופאים המומחים
בגריאטריה ,ולכן החליטה להכין את מצבת כוח האדם הרפואי להתמודדות עם הצרכים הייחודיים של אוכלוסייה
זו .ההתייחסות הייחודית והמקיפה שנותנת מחד גיסא הכשרה בפועל לרופאים ראשוניים ומאידך גיסא מענה הולם
ומקיף לאוכלוסייה המבוגרת ,מאפשרת ביצוע יזום של פעילות קידום בריאות ,מניעת התדרדרות ושמירה על איכות
חיים בגיל המבוגר .כל זאת תוך שימוש יעיל במשאבי הקופה והקהילה.
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הכנס השנתי השמונה עשר

של המועצה הלאומית ללוגיסטיקה במערכות הבריאות
מרכז הכנסים ,שפיים

מאמרים
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עישון בלי אש במחלקות פסיכיאטריות
דיווח על הנעשה בשטח
Fire-safe cigarettes in psychiatric departments:
Report from the field

מאת:
רינה קורס ,M.A. ,אחראית ספרייה רפואית ,המרכז לבריאות הנפש שער מנשה
אינג' יוסף אולשנצקי  M.Scמהנדס ראשי ,המרכז לבריאות הנפש שער מנשה
מר אילן כדורי ,אח מוסמך ,המרכז לבריאות הנפש שער מנשה
מר אלחנן מדמון ,חשמלאי מוסמך ,מנהל עבודה במחלקת אחזקה ,המרכז לבריאות הנפש שער מנשה
פרופ' אלכסנדר גרינשפון  ,MD, PhD, MHAמנהל המרכז לבריאות הנפש שער מנשה
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תקציר
מבוא
עישון סיגריות הוא גורם משמעותי לתמותה ותחלואה .לפי החוק למניעת העישון במקומות ציבוריים והחשיפה
לעישון ,התשמ"ג ,1983-העישון אסור בכל מקום בבניין של בית חולים או מרפאה .עם זאת לפי חוזר מנהל הרפואה
 ,7/2012במקרים חריגים רשאי מנהל בית חולים להתיר עישון במרפסות מסוימות ,ויש להכשיר פינות עישון מחוץ
לכותלי מבני בית החולים .הסיכוי של אנשים עם מחלת נפש לעשן גבוה ב 70%-מאשר באוכלוסייה הכללית .הוצע
כי הסיבה לאחוזי עישון גבוהים בקרב חולי נפש היא גרייה משמעותית והקלה בתסמינים כתוצאה מעישון .איסור
עישון מוחלט במחלקות פסיכיאטריות יכול להתפרש כפגיעה חמורה באוטונומיה של החולה .לעומת זאת כל נזק
בריאותי הקשור לעישון יכול להתפתח אצל מי שנחשף לעישון פסיבי .היות שלא ניתן לאפשר למטופלים במחלקות
פסיכיאטריות להדליק סיגריות באופן עצמאי ,הצוות הסיעודי נחשף לעישון פסיבי בעת הדלקת הסיגריות של החולים
המעשנים באזורי העישון .במרכז לבריאות הנפש שער מנשה דוגלים הן בזכויות החולים בכלל ,והן בזכויות החולים
לאורח חיים בריא בפרט .לכן תומכים בתוכניות גמילה מעישון המותאמות לחולי נפש וכוללות הפחתה הדרגתית
של כמות הסיגריות .אך גם במהלך הפחתת שיעור העישון צריך להדליק סיגריות עבור החולים המעשנים באזורי
העישון .כדי לשמור על בטיחות החולים ועל מנת להגן על הצוות הסיעודי מעישון פסיבי ,פותחו מציתי סיגריות ללא
להבות לשימוש עצמי של החולים המעשנים באופן מבוקר.

שיטה

במחלקת אחזקה יצרו מתקן הדומה למצית של רכב ומותאם לשימוש במחלקות .המתקן מחובר לחשמל רגיל ,יש
בו זרימת חשמל קבועה והוא כולל מערכת שנאי ,שמשנה את החשמל ל 12-וולט .המכשיר יציב ,ללא להבה וללא
מגע ישיר עם החלק החשמלי .אין צורך להטעין את המכשיר משום שהוא מחובר לחשמל .החולים יכולים לשלוף את
המצית ,שמחובר עם חוט למתקן הצמוד לקיר ,ולהדליק סיגריה באופן עצמאי.

תוצאות

המצית ללא להבות עונה על צורכי העישון במחלקות פסיכיאטריות .כך הצוות הסיעודי אינו חשוף לעישון פסיבי ,ואין
להבה באזור העישון שעלולה לסכן את החולים.

דיון

המצית האוטומטי מתגבר על בעיות הבטיחות הקשורות להדלקת סיגריות במחלקות פסיכיאטריות ומאפשר לאנשים
עם מחלות נפש גישה למצית סיגריות ללא להבות וללא גפרורים .המכשיר מאפשר לחולים מחד גיסא אוטונומיה
ושמירה על זכויות הפרט בכל הנוגע לעישון בלי לחשוף את שאר החולים ואת אנשי הצוות לנזקי העישון הפסיבי
מאידך גיסא.
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Fire-safe cigarettes in psychiatric departments:
Report from the field
Rena Kurs MA, Yosef Olshinitzky MSc, Ilan Kaduri RN, Elchanan Madmon, Alexander
Grinshpoon MD, PhD, MHA
Abstract
Introduction:
Cigarette smoking is a major cause of morbidity and mortality. According to the 1983 law that
prohibits smoking in public places and exposure to smoking, smoking is not allowed inside of
any hospital or clinic building. However, according to Medical Administration Circular 7/2012, in
exceptional cases, a hospital director may permit smoking in designated outdoor smoking areas on the hospital grounds. For individuals with mental illnesses, the probability of smoking is
70% higher than in the general population. The high rate of smoking among people with mental
disorders might be the stimulating effect and significant symptom relief experienced by some
smokers. An absolute smoking ban in psychiatric departments could be interpreted as a
serious violation of patient autonomy. However, exposure of the staff and non-smoking patients to
smoke has immediate health effects, including respiratory and coronary problems, eye irritation,
headaches, coughs, dizziness and nausea. Since it is unsafe for patients in psychiatric wards
to light their own cigarettes, the nursing staff is exposed to secondhand smoke while lighting
cigarettes for patient smokers in the designated outdoor smoking areas. Sha’ar Menashe Mental
Health Center advocates patients’ rights in general and patients’ rights for a healthy lifestyle in
particular, including smoking cessation that includes a gradual reduction of cigarettes smoked.
However, even while reducing the rate of smoking, cigarettes need to be lit for smokers in the
designated smoking areas. In order to ensure the patient safety and to protect the nursing staff
from secondhand smoke, flameless cigarette lighters have been developed for use by patients.
Method: The maintenance department developed a flameless cigarette lighter based on a car
lighter that is plugged in to electricity with a constant power flow. A transformer changes the
power to 12 volts. It is a stable device that exerts no heat, while patients have no direct contact with
electricity. Patients can use the lighter that is installed on the wall, and light up independently.
Results: The flameless lighter meets the needs of smokers in psychiatric wards. The
nursing staff is not exposed to secondhand smoke, and there is no risk to patients. Discussion:
The automatic lighter overcomes safety problems related to lighting cigarettes. The device allows
patients to maintain their autonomy by safeguarding the rights of the individual regarding smoking,
without exposing other patients and staff to the harm of second hand smoke.
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מבוא
עישון סיגריות הוא גורם משמעותי לתמותה .לפי החוק למניעת העישון במקומות ציבוריים והחשיפה לעישון,
התשמ"ג ,1983-העישון אסור בכל מקום בבניין של בית חולים או מרפאה ,לרבות באזור הכניסה או היציאה לבניין
בטווח של עשרה מטרים מהדלת ]1[ .עם זאת לפי חוזר מנהל הרפואה  ,7/2012במקרים חריגים רשאי מנהל בית
חולים להתיר עישון במרפסות מסוימות .כמו כן יש להכשיר פינות עישון מחוץ לכותלי מבני בית החולים ,ורצוי שיהיה
בהן מסתור מגשם ומשמש ,מקום ישיבה ראוי ומאפרה ]2[ .שיעורי העישון והתלות בניקוטין גבוהים באופן בולט
בקרב הסובלים ממחלות פסיכיאטריות בהשוואה לאוכלוסייה ללא הפרעות פסיכיאטריות 22% .מאוכלוסיית ארצות
הברית הסובלים ממחלה פסיכיאטרית צורכים  44.3%מכמות הסיגריות הכללית .המחלות הפסיכיאטריות הקשורות
לעישון יתר הן סכיזופרניה ,מחלה ביפולרית ,דיכאון ,הפרעת חרדה והפרעת קשב וריכוז [.]3
הסיכוי של אנשים עם מחלת נפש לעשן גבוה ב 70%-מאשר באוכלוסייה הכללית ,וסיכויי ההצלחה שלהם בתוכניות
הפסקת עישון הם  50%פחות מאשר כלל האוכלוסייה .מדובר באנשים עם הפרעות דיכאון וחרדה ,סכיזופרניה או
הפרעה דו קוטבית .ככל שמחלת הנפש חמורה יותר כך שיעורי העישון גבוהים יותר .כך ,למשל ,כ 88%-חולי
סכיזופרניה מעשנים קבועים [.]4
הוצע כי הסיבה לאחוזי העישון הגבוהים בקרב חולי נפש היא גרייה משמעותית והקלה בתסמינים כתוצאה
מעישון .החומר הפעיל בטבק הוא הניקוטין .ההשפעות ה"חיוביות" שיש לניקוטין על המעשן כוללות הפחתת רמות
החרדה ותחושת הדחק ,שיפור במצב הרוח ,שיפור הקשב והתפקוד הקוגניטיבי ,הגברת העוררות וירידה במשקל.
השפעות אלו גורמות לחיזוק חיובי להמשך העישון ומקשות על הפסקתו .לא זו בלבד ,אלא שקיימות עדויות להחמרת
התסמינים של הפרעות נפשיות בעקבות גמילה מניקוטין .למרות הנזקים הבריאותיים של העישון ,נטען כי
לאנשים יש זכות חוקית ומוסרית לעשן [ .]5מחקרים מראים כי לניקוטין יכול להיות אפקט אנטי-דיכאוני ואנטי-פסיכוטי
לחולי הנפש ,ויש גם הטוענים כי יהיה זה אכזרי לשלול מהחולים את אחת ההנאות הבודדות שיש להם בתקופת
האשפוז [.]4
איסור עישון מוחלט במחלקות פסיכיאטריות יכול להתפרש כפגיעה חמורה באוטונומיה של החולה .יתר על כן ,הוכח
כי קיימת אינטראקציה בין תרופות פסיכופרמקולוגיות ובין ניקוטין ,כך שכדי להתאים את המינון הנכון למטופלים צריך
להתאים את מינון התרופות גם לאורח החיים של המטופל ,כולל עישון .בנוסף לכך ,גם אם יאסרו את העישון בתקופת
האשפוז ,החולה ימשיך לעשן ברגע שישוחרר מבית החולים.
לכן ,למרות הסכנות הבריאותיות הידועות של העישון ,כולל הסיכון למחלות לב ,שבץ וסרטן הריאות ,מטפלים
מקבלים לעיתים את ההרגל כרע הכרחי ועוצמים עיניים לנוכח הסיכונים הבריאותיים העתידיים לטובת התועלת
המידית שעוזרת לחולים לשתף פעולה עם טיפול פסיכיאטרי [ .]4לאור האמור לעיל ,דעתה של הנהלת בית החולים
היא שמעשנים המאושפזים בבתי חולים פסיכיאטריים הם מקרים חריגים המצדיקים הקצאת פינות עישון למחוץ
לכותלי מבני בית החולים ,כפי שצוין בחוזר מנהל הרפואה בנושא איסור עישון בבתי חולים ובמרפאות [ .]2עם זאת,
בהתאם לאותו חוזר מנהל הרפואה ,מונו "נאמני מניעת עישון" ליישום החוק למניעת עישון במבני בית החולים,
שתפקידם להסביר למעשנים את הוראות החוק האוסרות על עישון במבנים ולהפנותם אל שטחי העישון שמחוץ
לבניינים [.]2
למרות האמור לעיל ,חשוב לציין כי כל נזק בריאותי שניתן לקשרו עם עישון יכול להתפתח אצל מי שנחשף לעישון
פסיבי ,מה שמהווה סיכון רציני לא פחות .שריפת הטבק היא המקור העיקרי לזיהום בתוך מבנים בעולם המפותח.
עשן הטבק מכיל כ 4,000-כימיקלים ,ביניהם חומרים מסרטנים ,חומרים מגרים וגזים רעילים .השפעת נשימת עשן
של טבק סביבתי על הבריאות מתועדת היטב .גזים רעילים רבים בפוטנציה מצויים בריכוז גבוה בזרימת העשן .שלב
החלקיקים כולל זפת (שמורכבת מכימיקלים רבים) ,ניקוטין ,בנזן ובנזו (א) פירן .שלב הגז כולל פחמן חד -חמצני,
אמוניה ,dimethylnitrosamine ,פורמלדהיד ,ציאניד המימן ו .acrolein -לחלקם תכונות שמגרות את העור .כ60-
מרכיבים ידועים או חשודים כמסרטנים .הסוכנות להגנת הסביבה בארצות הברית סיווגה עשן טבק סביבתי כגורם
סרטן מסוג  Aיחד עם אזבסט ,ארסן ,בנזין ,גז וראדון [ .]6נשימת העשן של אנשים אחרים נקראת עישון פסיבי והיא
אינה רצונית או מ"יד שנייה".
הכנס השנתי השמונה עשר ,המועצה הלאומית ללוגיסיקה במערכות בריאות ,כרך 13
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ואילו המעשן נושם עשן "עקיף" מהקצה הבוער של הסיגריה "זרם מרכזי" עשן שכבר נשאף ונפלט על ידי המעשן.
עישון פסיבי הוא מקור עיקרי של זיהום אוויר בתוך בית .בטווח הארוך יותר ,מעשנים פסיביים סובלים מסיכון מוגבר
של מגוון מחלות הקשורות לעישון .לאנשים שלא מעשנים ,אך נחשפים לעישון פסיבי בבית ,הסיכון למחלות לב
וסרטן הריאות גדל ב.]7[ 25%-
מכיוון שלא ניתן לאפשר למטופלים במחלקות פסיכיאטריות להשתמש במציתי סיגריות באופן עצמאי ,הצוות הסיעודי
נחשף לעישון פסיבי בעת הדלקת הסיגריות של החולים המעשנים באזורי העישון .גם לחולים הלא מעשנים יש זכות
לקבל טיפול מאחים ואחיות שיהיו זמינים עבורם במקום לעסוק בתמיכת ההתנהגות הממכרת והמזיקה של חולים
אחרים .האחים והאחיות חוזרים לעיתים למחלקה עם ריח העישון ומכוסים בכימיקלים מסוכנים.
במרכז לבריאות הנפש שער מנשה דוגלים הן בזכויות החולים בכלל והן בזכויות החולים לאורח חיים בריא בפרט .לכן
תומכים בתוכניות גמילה מעישון המותאמות לחולי נפש וכוללות הפחתה הדרגתית של כמות הסיגריות .אך תוך כדי
תהליך הפחתת ממדי העישון עדיין יש צורך לאפשר לחולים המעשנים לעשן באזורי העישון ולתת להם גישה לאמצעי
להדלקת סיגריות .בדרך כלל משמעות הדבר הייתה שהאחים והאחיות נאלצו לשאת מציתים על מנת לאפשר לחולים
לעשן .פתרון זה לא מתקבל על הדעת עקב בעיית העישון הפסיבי .מצד שני ,בשל הסיכון לשימוש בלתי הולם של
מצית או גפרור על ידי החולים ,לא ניתן כלל לאפשר לחולים לשאת מציתים .משום כך עלה הצורך במתקן או מכשיר
שייתן מענה לבעיות שהוצגו ושניתן יהיה להשתמש בו במגוון מצבים.
כדי לשמור על בטיחות החולים וכן על מנת להגן על הצוות הסיעודי מעישון פסיבי ,יזם המחבר א.ג .פיתוח מציתי
סיגריות ללא להבות לשימוש עצמי של החולים המעשנים באופן מבוקר באזורי העישון .במחלקת אחזקה יצרו מתקן
הדומה למצית של רכב ומותאם לשימוש בשטחי העישון .המתקן מחובר לחשמל רגיל ,יש בו זרימת חשמל קבועה
והוא כולל מערכת – שנאי ,שמשנה את החשמל ל 12-וולט .המכשיר יציב ,ללא להבה וללא מגע ישיר עם החלק
החשמלי כך שהוא בטיחותי .אין צורך להטעין את המכשיר משום שהוא מחובר לחשמל באופן קבוע .החולים יכולים
לשלוף את המצית ,שמחובר עם חוט למתקן הצמוד לקיר ,ולהדליק סיגריה באופן עצמאי.
המצית ללא להבה עונה מצד אחד על צורכי העישון בקרב החולים המעשנים ,ומהצד השני הצוות הסיעודי אינו
עסוק בהדלקת סיגריות ואינו חשוף לעישון פסיבי .כך גם אין להבה באזור העישון שעלולה לסכן את החולים.המתקן
בטיחותי והותאם לסביבה ,בעל מאפיינים המונעים חימום יתר או נזקים אחרים אך עונה על הצורך להדליק סיגריות.

דיון
המצית האוטומטי משמש פתרון להדלקת סיגריות בשטחי העישון של מחלקות פסיכיאטריות ומאפשר לאנשים עם
מחלות נפש גישה למצית סיגריות ללא להבות וללא גפרורים .המכשיר מאפשר לחולים אוטונומיה ושומר על זכויות
הפרט שלהם בכל הנוגע לעישון מחד גיסא ,בלי לחשוף את שאר החולים ואת אנשי הצוות לנזקי העישון הפסיבי
מאידך גיסא.
זאת ועוד ,מאז הכנסת המציתים למחלקות האשפוז והחזרת האוטונומיה למטופלים ,יש רגיעה ברמת האגיטציה
שליוותה את החולים כאשר נאלצו לחכות לאנשי הצוות להדליק את הסיגריות .אנשי הצוות הסיעודי פנויים כעת
לעסוק בטיפול וחשופים פחות לנזקי העשן הפסיבי .אומנם המצב האידיאלי הוא בית חולים ללא עישון ,אך במציאות
הקיימת התבקש למצוא פתרון בטיחותי הן למטופלים והן לצוות ,והמצית ללא אש מספק את המענה המתאים לכך.
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תקציר

מדינת ישראל נמצאת בחלקה הצפוני של רצועת המדבר העולמית במזרח אגן הים התיכון ,אזור בו חלו שינויים
אקלימיים משמעותיים בעשרים השנים האחרונות.
במהלך תקופה זו חלה ירידה של כ 20% -בכמות המשקעים הממוצעת הרב שנתית ,כמות המים הזמינים פחתה
באופן משמעותי ואוכלוסיית ישראל גדלה בצורה חדה .בתחילת שנות ה 2000 -עקב מיעוט משקעים ,הירידה החדה
במפלס הכינרת והתייבשות מי התהום (אקוויפר החוף ואקוויפר ההר) ,ממשלת ישראל החליטה על שורת צעדים
לשיקום משק המים בישראל .כך בוצעו מספרפעולות כגון הקמת מתקני התפלה ,הגדלת מכון טיהור השפד"ן (בו
מבוצעת השבת מים משפכים) ,עידוד פרויקטים להשבת מים אפורים ובניית מאגרים לאיסוף מי גשמים.
בשירותי בריאות כללית הוסמכו כל בתי החולים והמחוזות לתֶ קן ניהול איכות הסביבה (ת"י  )14001וננקטו מספר רב
של צעדים לשמירה על הסביבה ולהפחתת השימוש במשאבי טבע מתחדשים.
אחד התחומים בהם נעשית פעילות רבה הוא החיסכון במים.
בבית חולים בילינסון הוחלט על הקמת מערכת לאיסוף מי עיבוי של מערכות מיזוג אוויר במגדל גור שאשא בהספק
 2,000טון קירור ,והשבתם למגדל הקירור בהספק  1,000טון .מגדל הקירור נמצא על גג מגדל האשפוז .זהו פרויקט
ייחודי בשירותי בריאות כללית והוא פרי מחשבה והובלה של:
אינג' אריה שיף ,סגן מהנדס ראשי מ.ר רבין,
אינג' צבי שלם ,ראש תחום אנרגיה ותשתיות של בילינסון,
אינג' יואב ארגובי ,מהנדס מיזוג האוויר של בילינסון,
אינג' חיים בן דוד עזר ,מנהלת תחום איכות הסביבה ,מ.ר רבין.
צריכת המים היומית הממוצעת בבית החולים בילינסון היא כ 1,000 -מ"ק ( 1מיליון ליטר) ,כאשר מתוכם צריכת
המים היומית הממוצעת של מגדלי הקירור בחודשים מרץ עד ספטמבר היא כ 250 -מ"ק ( 250,000ליטר) ,והיא
משמשת לקירור מערכת מיזוג האוויר המרכזית ,המייצרת  4,700טון קירור .מערכת קירור זו מייצרת כמות גדולה
של מי עיבוי בשיעור יומי של כ 45 -מ"ק ( 45,000ליטר) ,מתוכם כ 27 -מ"ק ( 27,000ליטר) במגדל גור שאשא.
במגדל זה יש  16יחידות טיפול באוויר (יטאו"ת) ,המספקות  100%אוויר צח לאורך כל השנה .יחידות הטיפול באוויר
מרחיקות אדי מים מהאוויר בין השיעור הקיים באוויר ובין הלחות הקיימת במערכות מיזוג אוויר.
הפרויקט יתרום להשבת מים בכמות יומית של כ 25,000 -ליטר ולחיסכון שנתי של כ 6,500,000 -ליטר (6,500
מ"ק) ,השקולים לחיסכון שנתי של כ 80,000 -ש"ח .בנוסף לכך ,הפרויקט יתרום להפחתת צריכת חשמל בשיעור
ממוצע של  2קוט"ש  /מ"ק ובשיעור שנתי של כ 13,000 -קוט"ש ולהפחתת פליטת גז פחמן דו-חמצני שווה ערך
בשיעור של  7.8טון.
הפרויקט הוגש לחטיבת הלוגיסטיקה של ההנהלה הראשית במסגרת עידוד פעילויות ירוקות של פורום כללית ירוקה
וקיבל מימון של  .50%כמו כן הפרויקט השתתף בתחרות הפרויקט המצטיין של שנת  2015בשירותי בריאות כללית.
המערכת תחל לפעול בחודש מאי .2016
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Abstract
Introduction
Israel is located at the north edge of the world desert region and in the eastern shores of the
Mediterranean Sea. At this region, there have been significant climate changes throughout the
last 2 decades. From the winter of 1991, there has been an average decline of 20% in the amount
of rainfall, in addition to the population growth, followed by negative water balance. The Water
Authority, which is responsible for the water quality and quantity in Israel, has decided to promote
water saving through many types of projects, including the reuse of "Gray Water".
Methods
In the project, condensed water is collected from the central A/C system of Gur Shasha Tower,
which produces 2,000 Refrigeration Tons and creates 25,000 liters of water, on a daily basis
from March to October, every year.This water is collected in 2 units of 300 liters reservoirs,
located at the basements of "Gur Shasha" tower. It is then filtered and pumped into a 5,000
liters reservoir, which holds the water for further needs. This water then feeds up to 20% of the
water consumption of the main Cooling Tower, which consumes 100,000 liters of water, daily.
Results
The system will collect 6,500 Cubic Meters of water in 2016, which is equivalent to 2% of the
yearly water consumption.
Discussion
Thanks to the system, the Beilinson Hospital will decrease his Carbon Footprint by 4% and Water
Footprint by 2% in 2016, relatively to 2015.
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מבוא

מטרת המאמר היא להציג את האופן שבו הותקנה מערכת לאיסוף והשבת מים אפורים בבית החולים בילינסון השייך
למרכז רפואי רבין ,שירותי בריאות כללית.
"מים אפורים" הם שפכים שלא באו במגע עם נוזלים מתאי שירותים כדוגמת כיורי מטבח ,מדיחי כלים,
מקלחות ,כיורי אמבט ומכונות כביסה (המוגדרים "מים שחורים") ,והם מכילים ריכוזים גבוהים יחסית של חומר אורגני,
דטרגנטים ומלחים( .)1לעומתם ,מים "אפורים בהירים" הם מים אפורים שמקורם במערכות מיזוג אוויר ובמערכות לייצור
מי אוסמוזה הפוכה .לרוב מים אלו נטולי מלחים או חומר אורגני או שהם מכילים כמויות זעירות של מלחים או חומר
אורגני.
איסוף מים ממערכות מיזוג אויר נחשב לשיטה הקלה והזולה ביותר מבין מקורות המים האפורים ,שכן הוא דורש
השקעה פחותה ביותר במערכות לסילוק אבנית (משום שהמים נטולי אבנית) ובמערכות סננים להרחקת מוצקים או
חומר אורגני.
קיימת דרישה ציבורית לקדם פתרונות להשבת מים אפורים בשימושים עירוניים כמו הדחת אסלות וגינון .השבת
שפכים ,ובכלל זה מים אפורים או אפורים בהירים ,עשויה לתרום לחיסכון במים שפירים .עם זאת ,חשוב לזכור כי מגע
עם שפכים אלו עלול לסכן את בריאות הציבור ולפיכך על ההשבה להיעשות באופן המונע סכנה זו.
מחקרים רבים הראו כי מים אפורים עלולים להכיל ריכוזים גבוהים של מיקרואורגניזמים פתוגניים (מחוללי מחלות),
ולכן מערכות הטיפול וההשבה המאפשרות מגע של המים האפורים עם הציבור עלולות לסכן את בריאותו .מגע של
הציבור עם המים האפורים עלול להיווצר בעת כשלים במערכות הטיפול במים אלו ,במגע ישיר עם מים מטופלים
המשמשים להשקיה ובחדירת מים אפורים אל מערכות מי שתייה ,מה שעלול להיגרם על ידי חיבור צולב בין המערכות
השונות במבנה .כדי לנצל מים אפורים יש להביאם ל"איכות מעולה" שאינה מסכנת את הציבור ,זאת באמצעות הקמה
והפעלה של מתקני טיפול מתקדמים תוך בקרה יעילה על תפקודם.
כל מערכת מיזוג אוויר מייצרת מי עיבוי מעצם פעילותה .מי העיבוי נוצרים כתוצאה מקירור האוויר העובר דרכה
והרחקת אדי המים הנמצאים באוויר .מזגן לקירור אוויר חיצוני ,המכניס אוויר צח ,מקרר באופן רציף מאה אחוז אוויר
חיצוני ולח מאוד בעיקר בתקופת הקיץ ,בלחות המגיעה לעיתים במישור החוף לרמה של .)2(70%
כאשר מערכת מיזוג אוויר צח מותקנת במישור החוף היא מרחיקה יותר אדי מים ממערכת המותקנת בהרים ,שם
האוויר יבש יותר ,ומייצרת כמות גדולה יותר של מי עיבוי .בכל מערכות מיזוג האוויר הקיימות במגדלי משרדים,
במוסדות רפואיים ,במרכזי קניות ובבתים פרטיים ,המערכת מחוברת ישירות למערכת הביוב ,ומזרימה אליהם "מים
אפורים בהירים" נטולי מלחים באופן רציף .משרד הבריאות בחן בשנים האחרונות סוגיה זו של מחזור מים אפורים
ופרסם הנחיות באשר לניצולם .לפי הנחיות אלו ניתן לנצל מים אפורים משלושה מקורות שונים :המקור הראשון הוא
איסוף מי גשם ,המקור השני הוא איסוף של מי עיבוי במערכות מיזוג אוויר והמקור השלישי הוא איסוף של מי רכז
ממערכות ייצור מי אוסמוזה הפוכה או אולטרה פילטרציה (.)3
כאשר באים לתכנן מערכת יש לבחון את מקור המים המיועד לאיסוף ולבדוק מספר פרמטרים חשובים כגון עכירות,
חומר אורגני ,מוליכות ואיכות מיקרוביאלית .מי גשם הם אמנם מים מזוקקים נטולי מלחים ,אולם הם אוספים איתם
לכלוך הקיים על גגות מבנים ובמרזבים ועלולים להכיל עומס אורגני רב שמקורו בעלים יבשים וברקבובית הקיימת
במרזבים .מי עיבוי מזגנים הם מים מזוקקים נטולי מלחים ,הנוצרים במערכות סגורות של הרחקת אדי מים ,וקל לאסוף
אותם בצורה מרוכזת .איכות המים הנוצרת במערכות מיזוג אוויר היא טובה מאוד.
מי רכז של מערכות לייצור מי אוסמוזה הפוכה או אולטרה פילטרציה אינם נטולי מלחים והמוליכות בהם היא גבוהה
יחסית .על מנת לאסוף ולהשיב מים אלו לשימושים הנדרשים יש לבצע מהם הרחקת מינרלים או אבנית הקיימת בהם.
השבת מים אפורים תורמת מחד גיסא להפחתת צריכת המים בשיעור של המים שהושבו ,ומאידך גיסא
להפחתת צריכת החשמל בשיעור הנע בין  1.2קוט"ש  /מ"ק מים מושבים (מהכנרת) ועד  4קוט"ש  /מ"ק מים מושבים
(מים מותפלים) ( .)4הפחתת צריכת החשמל תורמת להקטנת טביעת הרגל הפחמנית של הארגון המשיב והיא שווה
בערכה לצריכת חשמל (למ"ק מים) והכפלתה בכמות המים המושבים.
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כלים ושיטות

בית החולים בילינסון הוסמך בחודש פברואר  2014לתקן ישראלי " :14001מערכת לניהול איכות סביבה" .על פי
עקרונות התקן על הארגון לנתח את ההיבטים הסביבתיים שלו ,לטפל בהם באמצעים הטכנולוגיים המיטביים ביותר
ולצמצם הן את טביעת הרגל הפחמנית שלו ( )Carbon Footprintוהן את טביעת המים שלו (.)Water Footprint
בסקר הסביבתי שנערך בבית החולים בילינסון מופו כל ההיבטים הסביבתיים ,לרבות שימוש במים ופוטנציאל
החיסכון הקיים באיסוף מי עיבוי מערכות מיזוג אוויר הממזגות את כל מחלקות האשפוז ,חדרי הניתוח ,שטחים
ציבוריים ושטחים מסחריים.
מממצאי הסקר עלה כי צריכת המים היומית הממוצעת בבית החולים בילינסון היא כ 1,000 -מ"ק ( 1מיליון ליטר).
מתוכם צריכת המים היומית הממוצעת של מגדלי הקירור בחודשים מרץ עד ספטמבר היא כ 250 -מ"ק (250,000
ליטר) ,והיא משמשת לקירור מערכת מיזוג האוויר המרכזית.
הטבלה הבאה מפרטת את שטחי המבנים לקירור ועומסי הקירור הקיימים בבית החולים בילינסון נכון לחודש מאי
( 2016לא כולל את בניין בית הספר לאחיות ,מבני מעטפת ,מחסנים ומבנים מפוזרים).
טבלה מס'  :1עומסי קירור קיימים בבית חולים
מבנה

שטח ברוטו (בקירור)

תפוקת קירור (טון קירור)

מגדל אשפוז (גור שאשא)

 30,000מ"ר

 1,000טון קירור

מרכז חלוקת מזון

 1,000מ"ר

 50טון קירור

מכון פתולוגיה

 800מ"ר

 50טון קירור

מעבדות קומות 5-7

 10,000מ"ר

 250טון קירור

מרפאות ומכונים

 18,000מ"ר

 500טון קירור

אגף ניתוח וטיפול נמרץ

 6,000מ"ר

 350טון קירור

מרכז דוידוף

 15,000מ"ר

 500טון קירור

מרכז לרפואה דחופה

 5,000מ"ר

 250טון קירור (חלקי)*

מרכז אנרגיה

 2,500מ"ר

 50טון קירור

בניין נשים וגנטיקה

 20,000מ"ר

 600טון קירור

סה"כ

 108,300מ"ר

 3600טון קירור

* עומס הקירור של המגדל המערבי מוערך ב 700 -טון קירור.
מערכת קירור זו בתפוקה של כ 4,000 -טון קירור (עם השלמת המגדל המערבי) מייצרת כמות גדולה של מי עיבוי,
מים נטולי מלחים .כושר ייצור מי העיבוי הוא של כ 45 -מ"ק ( 45,000ליטר) ,מתוכם כ 25 -מ"ק ( 25,000ליטר)
במגדל גור שאשא בו ישנן  16יחידות טיפול באוויר (יטאו"ת) המספקות  100%אוויר צח לאורך כל השנה.
יחידות הטיפול באוויר מסלקות אדי מים מהאוויר משום שהן נמצאות בטמפרטורה נמוכה מנקודת הטל של האוויר
הזורם דרכן  ,וכך האדים מתעבים והופכים למים .ככל שהאוויר החיצוני לח יותר כך מסולקת כמות מים גדולה יותר.
ביחידות טיפול באוויר של  100אחוז אוויר צח כמות המים המסולקת משמעותית יותר מיחידת טיפול באוויר רגילה,
הפועלת על כ 30% -אוויר צח.
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מערכת לאיסוף והשבת מי עיבוי ממערכות מיזוג אוויר

תיאור המערכת
תרשים מס'  :1מערכת לאיסוף והשבת מי עיבוי מערכות מיזוג אוויר למגדלי הקירור

על בסיס העקרונות שפורטו לעיל הותקנה מערכת לאיסוף ורטיקלי של מי עיבוי בצד מזרח ומערב של מגדל גור
שאשא .המערכת אוספת מים בשני מכלים בנפח  300ליטר כל אחד (הכוללים חיישני גלישה) ,התקנת מסננים
להרחקת מזהמים ,המים נשאבים למכל אגירה בנפח  5,000ליטר (הנמצא בחצר התפעולית של מגדל גור שאשא)
ומוחזרים לבריכת המילוי של מגדל הקירור בהספק  1,000טון קירור דרך מחסום אוויר כנדרש בתקנות.
המערכת כוללת לוח בקרה המחובר למערכת בקרת מבנה דרך חיבור "ארדן" .מערכת בקרתהבנה עוקבת אחרי
נתוני המים הנאספים ועוזרת בבדיקת החזר ההשקעה והחיסכון בפועל .המערכת הותקנה בין החודשים אפריל
– 2015אוקטובר  2015ותחל בפעילותה בחודש מאי .2016

תצלומי המערכת בבית החולים בילינסון
תצלום מס'  :1יט"א (יחידת טיפול באוויר)
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מערכת לאיסוף והשבת מי עיבוי ממערכות מיזוג אוויר
תצלום מס'  :2מכל איסוף מי עיבוי המנקז את המים מיחידות הטיפול באוויר בצד אחד של המגדל

תצלום מס'  :3מערכת איסוף מי עיבוי במבט על מגג המגדל

תצלום מס'  :4מיכל איסוף מי עיבוי מיזוג אוויר ומערכת הבקרה הנמצאת בחצר חדרי ניתוח בבילינסון
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מערכת לאיסוף והשבת מי עיבוי ממערכות מיזוג אוויר
תצלום מס'  :5צנרת הולכת מים אל גג המגדל

תצלום מס'  :6מגדל הקירור בהספק  1,000טון קירור הנמצא על גג המגדל
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מערכת לאיסוף והשבת מי עיבוי ממערכות מיזוג אוויר

מסקנות

תהליך של איסוף והשבת מים אפורים בהירים ממערכות מיזוג אוויר הוא תהליך חסכוני וירוק ביותר.
בנוסף לכך ,הוא מגלם יתרונות רבים הקשורים בהפחתת טביעת הרגל הפחמנית וטביעת המים .יתרונות אלו
חשובים ביותר בבית חולים .כמו כן תהליך זה הוא בעל מערכת איכות סביבה מאושרת לתקן ישראלי .14001
לסיכום ,בעקבות מיצובו של המרכז הרפואי רבין כמוביל בתחום שמירה על איכות הסביבה ,הוחלט על הקמת
מערכת לאיסוף והשבת מי עיבוי מערכות מיזוג אוויר והשבתם למגדלי הקירור ,תוך שמירה על איכות הסביבה ועל
בריאות הציבור.
זמן התקנת המערכת עמד על  6חודשים ,כאשר המערכת תחל בפעילותה בחודש מאי .2016

תודות

מחבר המאמר מודה להנהלת המרכז הרפואי רבין ,למחלקת ההנדסה והאחזקה בבילינסון ולהנהלת שירותי בריאות
כללית (חטיבת הלוגיסטיקה ,תשתיות ומערכות מידע) על תמיכתם בתהליך ,תקצוב הפרויקט ועל שיתוף הפעולה.

מקורות ספרות

.1
.2
.3
.4
.5
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השבת מים אפורים בישראל ,נייר עמדה ,משרד הבריאות ,המחלקה לבריאות הסביבה
ועדת החקירה הממלכתית לעניין משק המים בישראל ,מדינת ישראל2009 ,
אדם טבע ודין ,מדיניות המים בישראל ,מסמך מדיניות2008 ,
הנחיות לניצול מים נאספים (מי גשם ,עיבוי מזגנים ,רכז  ,)RO/UFמשרד הבריאות ,חוזר 7/12
ניתוח מאקרו-כלכלי של התועלת בהקמת מערכות מחזור מים אפורים במבנים חדשים בישראל,
חב'  ,Eco-Financeהוכן עבור רשות המים2012 ,
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מדדי ביצוע תחזוקת מבנים כמותיים במרכז לבריאות הנפש "מזור"

מדדי ביצוע כמותיים לתחזוקת מבנים
במרכז לבריאות הנפש "מזור"
Quantitative Performance Indicators Building Maintenance
at Mazor Mental Health Center
ניתוח ובניית מודל בקרה
דניאל ביבאס ,MBA ,BSC ,מנהל מחלקת תחזוקה.
נעמי אסולין ,MBA , BA ,מנהלת אדמיניסטרטיבית.
המרכז לבריאות הנפש "מזור" מסונף לפקולטה לרפואה ע"ש רפפורט ,טכניון

תקציר

במסגרת תהליך הקמת צוותי שיפור במחלקות המנהל והמשק נבחנה האפשרות לנתח ,לבחון ואף לבנות
ולהתאים מדדי בקרה במחלקת תחזוקה המעניקה שירותי תחזוקה ובינוי לכל בית החולים .מטרת תהליך
זה היא לבדוק את מצבו של בית החולים מבחינת איכות שירותי התחזוקה שלו ,שכן לפי פיטר דרוקר,
הנחשב לאבי תורת הניהול של זמננו" ,מה שלא מדיד ,לא ניתן לניהול" .מטרה נוספת היא לנסות לייעל
תהליכים ,שירות ושביעות רצון הלקוחות.
במהלך הניתוח נבחנו ארבעה סוגים שונים של מדדים :כמות תקלות שבר מול כמות טיפולים
מונעים בתוך פרק זמן נתון ,משך זמן הטיפול בתקלה ,כמות התקלות החוזרות ורמת התחזוקה
הכללית של בניין על מערכותיו – מקדם המכונה  )Building Performance Index) BPIבספרות בתחום.
לצורך ליווי במחקר זה הצוות נעזר בשירותי חברת ייעוץ חיצונית לעיבוד הנתונים ,הצגת השיטות הקיימות
בעולם ובחינת פתרונות לאור הנתונים הייחודיים שבבית החולים.
תהליך איסוף הנתונים ובניית הטבלאות והגרפים נעשה תחת ליוויו של כלכלן בית החולים ששימש כבקר
בנושא אימות הנתונים הסטטיסטיים .המסה העיקרית של הנתונים נלקחה מתוך מאגרי הנתונים של
תוכנת האחזקה שבמחלקת תחזוקה.
במהלך הניתוח התגלה קושי למצוא מדד אמִ תי לכימות התקלות החוזרות ,כך שמדד חשוב זה נזנח בסופו
של דבר.
שלושת המדדים האחרים נוסו וחושבו לאורך תקופה של  3שנים ,למעט מקדם ה BPI-שדרש כבסיס
לערכים שיפוץ טרי .הממצאים היו מפתיעים לטובה:
שני המדדים הראשונים העלו שרמת התחזוקה של מחלקת אחזקה נמצאת במקום גבוה מאוד ביחס
למקובל בעולם.
מקדם ה BPI-שחּושב בשתי דרכים הראה כי הוא משקף ומתאר בצורה נאמנה למדיי את מצב המבנה
שנבדק כפיילוט .משום כך הוחלט לאמץ את שלושת הבקרים שנבחנו ולבצע בדיקות תקופתיות והערכת
מבנים נוספים על פי מקדם ה.BPI-

הכנס השנתי השמונה עשר ,המועצה הלאומית ללוגיסיקה במערכות בריאות ,כרך 13

41

"מדדי ביצוע תחזוקת מבנים כמותיים במרכז לבריאות הנפש "מזור

Abstract
As part of the construction process of improvement teams at the logistic administrative departments,
the possibility to analyze, test, build and fit control indices for the maintenance department, which
provides any hospital with maintenance and construction services; the purpose is both to check
the hospital’s conditions in terms of the quality of its maintenance services, since according to one
considered as the father of modern management Theory, Peter Drucker, "If You Can't Measure It,
You Can't Manage It " [1] and to try to streamline processes and services, while improving customer
satisfaction.
During the analysis process, four different types of indicators were tested:
1.
2.
3.
4.

a number of fracture failures versus a number of preventive treatments
within a given time period.
duration of treating failures.
amount of repeated failures.
level of general maintenance of the building andits systems – which is known as the BPI
coefficient (Building Performance Index).

For the benefits of this research, the team was assisted by an external consultancy services of data
processing, introducing existing methods worldwide, and examining solutions in the light of the
specific hospital’s conditions.
The process of data collection and tables and graphs design was supervised by the hospital’s
economist, who served as the controller of the Hospital statistics, where the main mass of data was
retrieved from the maintenance software databases of the maintenance department.
During the analysis, we had difficulty finding a real indicator quantifying the repeated failures, and
this important measure was ultimately abandoned.
The three other measures have been tried and were calculated over a period of three years, except
for the BPI coefficient, which required fresh renovation as a basis for values.
The findings were pleasantly surprising. The first two measures found that the level of maintenance
of the Department of Maintenance is very high comparing to what can be expected worldwide.
The BPI coefficient, which was calculated using two systems, reflected and described quite accurately
the state of the structure tested as a pilot. In conclusion, it was decided to adopt the three controllers
tested and to perform periodic inspections and evaluation of additional structures according to the
BPI coefficient.
BPI.

13  כרך, המועצה הלאומית ללוגיסיקה במערכות בריאות,הכנס השנתי השמונה עשר
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מבוא

המרכז לבריאות הנפש "מזור" הוא המוסד הרפואי הגדול בצפון המעניק שירותים בתחום רפואת הנפש.
מוסד זה מסונף לפקולטה לרפואה בטכניון ולתחומי המחקר בתחום הפסיכיאטריה בשנים האחרונות.
בית החולים מתפרס על פני שטח של  145דונם ,מתוכם  15דונם בנויים ,והוא מספק שירותי אשפוז במחלקות
פסיכיאטריות פתוחות וסגורות .מרכז זה כולל מיון ,מחלקה פסיכו-גריאטרית ,מחלקה לטיפול יום ומחלקה משפטית
שיש בה אגף לביטחון מתוגבר המטפל בחולים בצווי אשפוז מטעם בתי המשפט ובחולים בעלי התנהגות אלימה.
בית החולים משקיע משאבים רבים ליצירת סביבה טיפולית מטופחת ומושקעת למען רווחת המטופלים ,משפחותיהם
וכלל באי היישוב.
בית החולים מזור התחיל בשנים האחרונות תהליך של הקמת צוותי שיפור לבדיקה עצמית של תפקוד מחלקות
המנהל והמשק (מנמ"ש) במטרה לשפר ולהתייעל .במסגרת מגמה זו התבקשה גם מחלקת תחזוקה לקחת חלק
בתהליך זה ולבדוק את ביצועיה ויעילותה .בית החולים נמצא בצמוד לחוף הים כך שרמת התחזוקה תלויה בקשר
ישיר בקִ רבה לים ובהתאם לכך מידת ההשקעה הנדרשת ותדירות הטיפולים בתחום זה.
היות שבדיקה כזו חייבת להתבסס על מדדים מוסכמים ,נעשתה עבודה רחבה של בדיקת המדדים הקיימים
בעולם בתחום התחזוקה .המדדים נבחנו בעזרת נתוני אמת של מערכות מחשוב של מחלקת תחזוקה.

להגדרת המדדים המתאימים היו שלוש מטרות:
בדיקת רמת השירות של המחלקה.
א.
בדיקת ביצועי עובדי המחלקה.
ב.
בחינת כלי להערכת רמת התחזוקה של מבנה.
ג.
במהלך עבודה זו התווספו מטרות נלוות נוספות כמו העלאת רמת שביעות רצון הלקוחות הפנימיים של
בית החולים מרמת השירות של מחלקת תחזוקה ואופן הטיפול בתקלות וכן בדיקת רמת השירות ברמה
של מחלקה וברמה של חתכים מקצועיים לפי תחומי התחזוקה (חשמל ,מיזוג אוויר ,מסגרות ,נגרות,
צביעה ,שרברבות ,בנייה וכד').

שיטה

המדדים נבדקו למשך תקופה של כשלוש שנים משנת  2012ועד שנת  2014על פי נתוני פרטי
ההזמנות וכמות ההזמנות שבוצעה במוקד מחלקת תחזוקה באותה תקופה .קיימים מדדים רבים בתחום
התחזוקה כמו המודל ה ,)Key Performance Indicators) KPI :6-אך במחקר זה הוחלט להתמקד במדד
ה BPI-המשקף יותר את הקשר בין גיל המבנה (והתנוונות מערכותיו) לבין רמת תחזוקתו .הליווי המקצועי
בתהליך זה נעשה על ידי חברת  - ZORGTechחברה ישראלית המתמחה בתחום מתן פתרונות
לניתוח מידע תפעולי ,תוכנות ייצור ותחזוקה ,תוכנות ניהול איכות ובטיחות ויישום שיטות ניהול מתקדמות.
החברה ביצעה את עיבוד הנתונים ,הצעת סוגי המדדים ,וכן נתנה ייעוץ לגבי מסקנות הממצאים .הוצעו  4מדדי בקרה:

• יחס בין כמות תקלות שבר לבין כמות טיפולים מונעים  -יחס זה אמור לבטא את ההשקעה המונעת תקלות לפני
שהן מתרחשות לבין המסה הכמותית של תקלות שבר ה"פורצות" ללא התראה .ככל שיחס זה גדל משמעות הדבר
היא שכמות הטיפולים המונעים אינה מספיקה "לצמצם" את מסת כמות תקלות השבר ,ככל הנראה בשל תחזוקה
ירודה ולא מחושבת .הנתונים הוצגו בצורה גרפית של כמות מספרית מול ציר זמן של שנים וחודשים.
• משך זמן טיפול בתקלה  -מדד זה מבטא את הזמן בין תאריך ושעת מסירת התקלה על ידי הלקוח לבין תאריך
ושעת סיום התקלה .נתון זה התקבל הודות לשדות הנתונים של תוכנת התחזוקה ( ,)BENEFITכאשר חישובי
הפרשי הזמן בוצעו בתוכנת "אקסל" לאחר שינויים קלים בתוכנת "בנפיט" .במדד זה השתדלנו לקחת בחשבון את
הזמן הממושך לעתים בטיפול בתקלה בגלל המתנה לחלפים להשלמת התיקון ,שאינה תלויה במחלקת תחזוקה אלא
במחלקת רכש.
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• כמות תקלות חוזרות  -מדד חשוב זה מבטא את רמת המקצועיות ,האמינות וההשקעה של עובדי מחלקת
התחזוקה .בסופו של דבר מדד זה לא נלקח בחשבון בגלל חוסר היכולת לגלות תקלות חוזרות .הסיבות לכך הן
חיצוניות כמו היעדר דיווח פנימי בתוך מחלקות האשפוז על ביצוע תקלות או חוסר דיוק בדיווח התקלות שנראות
זהות אך התבררו כדומות בלבד.
• מדד ביצועי בניין  - Building (Performance Index) BPIמדד זה ,המדורג מ 0-עד  ,100מעריך את המצב
הפיזי והתפקודי של מבנה ,כאשר החישוב הוא כדלקמן:
10

BPI = ∑ Pn × Wn
n =1

כאשר  Pnהוא ציון המערכת של הבניין ו Wn -הוא שקלול המערכת של הבניין .לשם חישוב ה BPI-הוכנסו עשרה
תחומים עיקריים של המבנה :שלד ,מעטפת חיצונית ופנימית ,גימורים ,חשמל ,מערכות תברואה ,חימום מיזוג אוויר
ואוורור ,כיבוי אש ,מעליות ,תקשורת וגזים רפואיים .ערך מדד ה BPI-אמור לשקף את מצב הבניין לפי החלוקה
הבאה:


 – 80 > BPIטוב



 – 70 > BPI ≤ 80חלק מהמערכות נמצא במצב גבולי הדורש נקיטת פעולות תחזוקה.



 – 60 > BPI ≤ 70התדרדרות של מצב הבניין המחייבת פעילויות מנע תחזוקתיות באופן מיידי.



 – BPI ≤ 60הבניין מוזנח.

כלומר ,ככל שהמדד גבוה יותר ,כך מצב תחזוקת הבניין גבוה יותר.
הערך  Wnקיבל ערך יחסי (באחוזים) של עלות אותה מערכת (חשמל ,לדוגמה) ביחס למחיר הכולל של כלל השיפוץ,
הבניה או הפרויקט .החישוב בפועל נעשה על בסיס שיפוץ יסודי של מחלקה בבית החולים.
הערך  Pnחּושב בשתי דרכים .בשתיהן התקבלו תוצאות דומות ,מה שחיזק את מהימנותן.
דרך חישוב ראשונה בוצעה על ידי היועץ בעזרת הנוסחה הבאה:



כמות תקלות
  100
Pn   1 


מתוכננת
תקלות
כמות


יש לציין כי הנתונים זמינים דרך תוכנת התחזוקה של המחלקה.
הדרך החלופית אותה אימצנו :כל ראש צוות נתן ציון בין  0ל 100-לגבי רמת התחזוקה של המערכת עליה הוא אחראי
באותו מבנה .כך ,לדוגמה ,ראש צוות מיזוג אוויר נתן ציון על מצבה של מערכת מזג האוויר במבנה .X
בסוף התהליך סוכם כי הציונים שניתנו שיקפו בקירוב את מצב המערכות של המבנה ,כאשר התוצאות שהושגו
בחישוב על בסיס סטטיסטי בעזרת הנוסחה דלעיל של השתוו כמעט לחלוטין עם הערכים שהושגו על ידי הערכת
העובדים.
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ממצאים

הממצאים היו מעניינים למדיי ומפתיעים בחלקם.
א .מדד היחס בין כמות תקלות שבר לבין כמות טיפולים מונעים – (ראה גרף מס'  Iבנספחים) הגרף מראה
על עלייה ניכרת בכמות ההזמנות לתחזוקה מונעת וירידה קלה בכמות תקלות שבר .ניתן להבחין בעלייה קבועה
לקראת סוף שנה בתקלות שבר .הסיבות לכך הן הצורך להוציא לפועל הזמנות המצטברות לאורך כל השנה
ומתעכבות מסיבות שונות ,וכן מתן סיוע ודחיפה לסיום פרויקטים המוגבלים בתקציב חד-שנתי .כמו כן ניתן לראות
כי במספר תקופות במהלך השנה קיימות ירידות חדות שההסבר להן הוא יציאה לחופש של חלק ניכר מהעובדים.
במסגרת עבודה זו הורחב הסקר לתקופה ארוכה יותר ,המשתרעת על פני  12שנה .מאז כניסת מר דניאל ביבאס
למחלקה נקבעת יעד של הורדת כמות קריאות השבר על ידי הכנסת טיפולים מונעים שיובילו להפחתת התקלות.
גרף ( )IIשבנספחים משקף הצלחת מגמה זו באופן ברור .היחס בין כמות הטיפולים המונעים לבין כמות קריאות
השבר עלה מ 6%-ב 2004-ל 27%-ב ,2016-והוא מצוי בעלייה חדה מתמדת .זאת בד בבד עם התמתנות כמות
תקלות השבר.
ב .מדד משך זמן הטיפול בתקלה – ב 647-ימי דיווח הקיימים במערכת (עקב החלפת תוכנת תחזוקה) מתקבלות
בממוצע כ 40-קריאות ביום ,מה שמטיל על  11עובדי התחזוקה עומס של כ 4-קריאות לאדם ביום ,זאת מעבר
לתורנויות ,פרויקטים ,הדרכות ,ליווי קבלני ופעילויות נוספות .ניתוח כמותי של המערכת בחתכים שונים מאפשר מבט
כללי וכמותי על תחזוקת בית החולים .תמיד קיימים אי-דיוקים הקשורים להתאמת המערכת לעבודה בשטח ובעיות
דיווח ,אך במספרים גדולים אי-דיוקים אלה נבלעים בכמות גדולה של דיווחים אמינים .בניתוח ניסיוני זה כ1800-
דיווחים מתוך  26,000סומנו כחריגים ולא נלקחו בחשבון (במערכי נתונים נהוג להשמיט עד  10%מהנתונים).
מתוך גרף ( )IIIשבנספחים ניתן להבחין במגמה ברורה של קיצור משך זמן ביצוע הזמנת עבודה .משך זמן זה ירד
מ 3.5-ימים בשנת  2012ל 3-ימים בממוצע .שימוש במדד זה כמדד ביצוע מוביל עשוי לחזק את מגמת הירידה
בזמן הביצוע ולשפר את חווית הלקוח.
מתוך נתונים שנוספו בשנת ( 2015גרף  IVבנספחים) ניתן לראות שמגמה זו מתחזקת ,כך שהמדד הגיע לערך
ממוצע שנתי של  2.29ימים מרגע ההודעה על תקלה עד לסיום הטיפול בה .זאת ועוד ,כאשר מנפים את מחלקת
בנאות ומחלקת צביעה ,שאינן עוסקות בשבר ותקלה דחופה ,מגיעים אף לערך שנתי ממוצע של  1.71ימים!
ג .מדד ה – BPI-הניסיון לאמץ מדד זה הוכיח את עצמו .הטבלה שבנספח ( ,)Vשתוצאותיה חושבו בשני אופנים,
משקפת בצורה מדויקת למדיי את רמת התחזוקה של המחלקות שנבחנו בסקר .לפי תוצאות אלו  50%מהמחלקות
נמצאות מעל רמת השירות הממוצעת בארץ ( )76.6ביחס ל 17-בתי חולים נוספים .שאר המחלקות קרובות לכך מאוד.

סיכום ומסקנות
אין ספק כי שימוש במדדי בקרה מתבקש לצורך אבחון ביצועים של ארגון .החקר הנוכחי ,המבוסס על נתונים
אמיתיים של ביצועי מחלקת תחזוקה ,זכה  -הודות לשלושת הכלים שנבחרו  -לחשיפה וגילוי של ממצאים ותוצאותיו
משביעות רצון.
מדד היחס בין כמות הטיפולים המונעים לבין כמות קריאות השבר – מדד זה אִ פשר לבדוק את מגמת ההתייעלות
לאורך שנים .מגמה זו עולה בקנה אחד עם ההשקפה כי הגדלת הטיפולים המתוכננים מקטינה את כמות קריאות
השבר שהן מרכז העומס והלחץ של פעילות מחלקת תחזוקה .יש לשאוף לשמר מגמה זו על ידי ביצוע טיפולי תחזוקה
מונעת .רצוי שטיפולים אלו יתבצעו בתקופות בהן פוחת העומס עקב רגיעה בביצוע פרויקטים וכן בתקופות בהן אין
כמעט עומס תקלות במערכות מיזוג אוויר ,בקיץ למשל.
הפיקים נחשפו דרך הנתונים בכמויות גדולות של תקלות שבר ,שבסוף שנה נובעים מההשקעה הרבה בסיום
הפרויקטים ,השלמת הזמנות וסגירתן שנצברו במהלך השנה.
מדד משך זמן טיפול בתקלה – מדד זה הוא ללא ספק החשוב והאפקטיבי ביותר מבין שאר המדדים לבחינת ביצועי
מחלקת תחזוקה .שביעות רצון הלקוחות ,אמינות ומקצועיות השירות ,מניעת התפתחות של החמרת התקלות הם
פרמטרים מכריעים במשוואת חשיבות מדד זה.
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, נמצאת מחלקת תחזוקה במתן שירות ומשך זמן טיפול בתקלה הרבה מעל המקובל בעולם, וביתר שאת,גם כאן
 ערך זה הוא אף בין הגבוהים בבתי. ימים2.3  כאשר בבית חולים מזור הממוצע הוא בסביבות, ימים5  עד4 שהוא
.החולים בישראל
 להערכת מצב תחזוקה של מבנה על כל, למרות שאיננו מדעי, – מדד זה הוא כלי אמין למדייBPI -מדד ה
 נוסה לראשונה בבית חולים מזור והתגלה ככלי יעיל, שהוא פרי מחקר וזכה למאמרים רבים, מדד זה.מערכותיו
.) כולל המבנה עצמו (השלד והגמר,שנתית) של כלל מערכות המבנה-לבחינה תקופתית (חד
בעקבות ההבנות שהושגו בעבודה זו ובהקשר למדד זה הוחלט לפתח כלי סקר שיבוצע על ידי כל ראשי הצוותים של
 הסקר יהיה מקיף מאוד ויכלול את כל מערכות המבנה (ראה נספחים. כל אחד בתחומו פעם בשנה,מחלקת תחזוקה
.)VI טבלה
 ניתן יהיה להתמקד בתחומים,BPI- שיבוצע על סמך ציונים "בעייתיים" שיושגו דרך מדד ה,בעזרת סקר מקיף זה
 הדבר יביא לשיפור ניכר במהלכים למעקב ושמירה על תחזוקה נאותה של מבנה.הטעונים שיפור בדיוק גדול מאוד
.על כל מערכותיו
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נספחים
 .)1גרף השוואת כמות תקלות שבר מול כמות טיפולים מונעים
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 .)2גרף יחס בין כמות טיפולים מונעים לבין כמות קריאות שבר

יחס כמות תקלות שבר להזמנות אחזקה מונעת בין  2004ל2016-
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 .)3גרף יחס בין כמות טיפולים מונעים לבין כמות קריאות שבר

 .)4טבלת ריכוז זמני טיפול בתקלה (בימים) לפי חתך מחלקות מקצועיות בשנת 2015
ממוצע שנתי של משך זמן ביצוע של תקלה של מח' אחזקה בשנת 2015
בעל מקצוע

רבעון ראשון

רבעון שני

רבעון שלישי

רבעון רביעי

שנתי

בנאי
חשמל
מיזוג
מסגרים
נגר
צבע
קירור
שרברבות
סה"כ

3.1
2.7
1.09
2.1
2.9
6.8
2.2
1.5
22.39

0.2
1.5
1.62
1.71
1.38
4.33
2.67
1.48
14.89

7.2
3.3
0.9
2.1
1.2
3.7
1.5
0.4
20.3

3.44
1.75
0.8
1.25
1.8
4.1
1.7
1.5
16.34

13.94
9.25
4.41
7.16
7.28
18.93
8.07
4.88
73.92

12.49

10.36

9.4

8.8

2
1.86
1.73

3
2.5
1.57

4
2
1.47

חישוב הסה"כ כאשר מורידים
עבודות בנאי וצבע
רבעון
ממוצע רבעוני
ממוצע ללא
בנאי וצבעי

1
2.79
2.08
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 .)5טבלת חישוב מדד ה BPI-להערכת מצב תחזוקת מערכות של מבנה
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8

7

6

5

4

3

2

1

מס"ד

חישוב ה BPI-לפי הנוסחה מטה.

מבנה:
שלד ,גימור חיצוני ,גג
המעריך :זכאי
גימור פנימי:
טיח ,צבע ,נגרות ,ריצוף
המעריך :זכאי
גילוי אש
המעריך :מיכאל
כיבוי אש
המעריך :זכאי
אינסטלציה וביוב
המעריך :חזי
חשמל
המעריך :עאדל
:HVAC
חימום ,איוורור ,מיזוג אויר
המעריך :שמעון
אלומיניום :דלתות ,חלונות.
המעריך :חזי
חשמל מתח נמוך
המעריך :מיכאל

תאור כל מערכת ושם המעריך

חישוב BPI
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משקל יחסי של
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90
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30
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0
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70

יהודה

ציון שניתן ע"י המעריך
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Pn
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80
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שומרון

78.7
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קישון
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80
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80
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סיני
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של המועצה הלאומית ללוגיסטיקה במערכות הבריאות
מרכז הכנסים ,שפיים
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העברת בדיקות מעבדה ממרכז לבר"נ שער מנשה למרכז הרפואי הלל יפה

העברת בדיקות מעבדה ממרכז לבר"נ שער מנשה למרכז הרפואי הלל יפה
ד"ר מענית שפירא ,1גב' לאה בוצר  ,2גב' צילה טפר  ,1עו"ד מאיה דינר ,2גב' סמדר רובינשטיין ,1
גב' לימור רבינוביץ  ,1גב' חוה קוסטיצקי  ,2גב' ציונה תמיר  ,2גב' יאנה טל  ,1גב' ויויאן פילשטינסקי ,2
גב' נועה דוגמא  ,1מר בוריס בלוגורודסקי  ,2רו"ח ליז משעלי ,1עו"ד מיכל דיקשטיין ,1
דר' אמנון בן משה  ,1פרופ' אלכסנדר גרינשפון .2
 .1מרכז רפואי הלל יפה ,חדרה
 .2מרכז לבריאות הנפש שער מנשה

רקע

ביצוע בדיקות מעבדה ביעילות ובמהירות מחד גיסא ובאיכות גבוהה מאידך גיסא הוא תהליך הדורש תשומות רבות:
כוח אדם מיומן ,מכשור חדשני ומהיר ,עדכון ומעקב אחר בדיקות חדשות ועוד .במקביל ,דרישות האיכות המשתנות
מחייבות בנייה וניהול של מערכת איכות שתעמוד בדרישות תקן  .ISO-9001במרכז לבריאות הנפש שער מנשה
הוחלט כצעד אסטרטגי להעביר את ביצוע הבדיקות למעבדות המרכז הרפואי הלל יפה .מהלך זה בוצע בעקבות
סקירת מכלול ההיבטים הכרוכים בתהליך ,ביניהם עמידה בדרישות האיכות בדגש על תהליכי אקרדיטציה תקינה,
התייעלות וחיסכון כלכלי .תשומת לב רבה ניתנה לשמירה על סודיות המטופל ,זמן קבלת התוצאות ( ,)TATוהעברת
המידע ישירות לתיק החולה הממוחשב.

שיטות

הוקם צוות משותף רב תחומי לתכנון והתווית התהליך .הצוות כלל אנשי רפואה ,אדמיניסטרציה ,ייעוץ משפטי,
מעבדות ,מחשוב ,רכש וכספים .הצוות בחן את תהליכי העבודה הקיימים במרכז לבריאות הנפש שער מנשה ואת
צרכיו לעומת הפלטפורמה הקיימת לביצוע הבדיקות בהלל יפה ,וכן נבחנו ההתאמות הנדרשות .בנוסף נבדקו
והותאמו מגוון הבדיקות הנדרשות ,הציוד המתכלה ותהליכי העבודה .שמירה על איכות הטיפול ועל רצף תהליך אחיד
חייבה הקפדה על תנאי ביצוע איכותיים בכל שלבי התהליך תוך הקפדה יתרה על סודיות רפואית .האתגר העיקרי
לביצוע כלל בניית תווך מחשובי מלא בין שני המרכזים הרפואיים ,שיאפשר הפצת התוצאות ישירות מהמעבדה בהלל
יפה ע"י ממשקי תוכנה באמצעות כספות לתיק החולה הממוחשב בשער מנשה.

תוצאות

פעילות הצוותים ,תוך שיתוף פעולה בין המרכזים ,הובילה לבניית תהליך עבודה רציף ומובנה בשני בתי החולים
הכולל :אחידות ציוד ותיוג ,הגדרת בדיקות ,הגדרת תהליכי שינוע ,ביצוע הבדיקות ומשלוח התשובות .החל מינואר
 2015מועברות כל הדגימות להלל יפה בשעות הבוקר ,ותוצאות הבדיקות נשלחות לשער מנשה עד לסיום יום
העבודה .הבדיקות מבוצעות תוך שמירה על תקני איכות גבוהים במכשירים מתקדמים .התהליך מאפשר לשער
מנשה לבצע בדיקות מעבדה  24/7ללא תלות בבעיות כוח אדם ובכך להעניק ב שרות מיטבי למאושפזים .התהליך
תרם להתייעלות ולחיסכון כלכלי בשער מנשה בשיעור של כ.40%-

סיכום

איחוד של מעבדות קטנות למעבדות מרכזיות הוא תהליך מורכב הדורש חשיבה ,ארגון ,תיאום רב מערכתי ,עבודת
צוות ושיתופי פעולה בין מרכזים רפואיים תוך הקפדה על מנגנוני בקרה וסנכרון מלא בין המערכות .התהליך מורכב,
אך תורם משמעותית לשיפור איכות התוצאות ,להתייעלות ,לחסכון כלכלי ולשיפור השירות למטופל.
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תיבת נֺחַ  -ערכה לפינוי מתוכנן של מחלקה פסיכיאטרית בשעת חירום

'תיבת נֺחַ ' – ערכה לפינוי מתוכנן של מחלקה פסיכיאטרית בשעת חירום
ג'בר עמראן ,חבקין שניאור ,ד"ר א .טייטלבאום ,מור רחלי ,פתאל שולה ,קלימובסקי איציק
המרכז הירושלמי לבריאות הנפש
רקע

פינוי מתוכנן של מחלקה בבי"ח פסיכיאטרי (עקב פגיעה בעורף ,שרפה ,נזק למבנה וכד') מציב בפני הצוות הטיפולי
אתגרים הנובעים מהאופי המיוחד של המאושפזים וממשאבי צוות מצומצמים .נוהל האב לפינוי בי"ח (פקע"ר האגף
לשע"ח) מציג יעדים ותורת התנהלות ,אך אינו מציע מענה גנרי לטכניקה של פינוי מחלקה עד לאתר השהייה לפינוי
המוקם בביה"ח  -וממנו ליעד הקולט.

מטרה

למסד נוהל פשוט שיבטיח מהלך פינוי מחלקה מהיר ובטוח ,רצף טיפולי ,השגחה מתמדת על המטופלים (לסוגיהם
ומצבם) ובקרה 'חמה' על תהליך הפינוי ושלביו.

תהליך

לאחר ניתוח שיטתי של נקודות כשל (נכ"ש) אפשריות בתהליך הפינוי ,נקבע מענה לכל נכ"ש צפויה הניתנת לתפעול
על ידי צוות מצומצם ,גם בתנאי עבודה לא מיטביים (כשל תשתיות וכד') .נקבע נוהל תפעול המתבסס על סדר פעולות
קבוע ומוכתב מראש ,כאשר כל העזרים הטכניים נמצאים בערכה אחת ('תיבת נח') השמורה במקום ידוע ,זמין ונגיש
לצוות .נקבע פרק זמן של שעה כיעד להשלמת כל ההכנות לפינוי ,עזיבת המחלקה ובדיקה .אם לרשות המחלקה
עומדות שעתיים למועד הפינוי – ניתן אף להכין 'שקית תרופות' ל 24-שעות הראשונות.

שיטה

כל ההנחיות הכתובות ,האביזרים והציוד הדרושים להליך הפינוי רוכזו בערכה אחת שזכתה לכינוי 'תיבת נח' .הערכה
כוללת עזרים טכניים רבים ,אולם לב הערכה כולל שלושה אלמנטים מרכזיים:
'1.1קנגורו' – כיס פלסטי אישי שקוף המוצמד לחולה ובו נמצאת תמצית המידע המבטיחה רצף טיפולי.
'2.2קופונים' (שוברי מהלך פינוי) הנתלשים במעבר של החולה בין שלבי הפינוי השונים (יציאה מהמחלקה,
הגעה לאתר הפינוי ,יציאה מאתר הפינוי ,עלייה להסעה ,הגעה ליעד) ומאפשרים שליטה ,בקרה ומניעת
הליכה לאיבוד של מטופלים.
3.3מדבקת 'נבדק' המודבקת על כל דלת לאחר יציאה ממנה על מנת להבטיח כי כל המטופלים יצאו מהמחלקה.

פעולה

מרגע שהתקבלה במחלקה הוראת פינוי ,אחראי המשמרת פותח את ערכת הפינוי ופועל על פי הוראות פעולה
מפורטות המיועדות למנוע בלבול ,שכחה ,בהלה ,אובדן מידע או אובדן שליטה על המטופלים .כמעשה שגרה מופק
בכל לילה דו"ח תמציתי על כל מטופל ('דו"ח חצות' הכולל את פרטי המטופל ,דרכי קשר עם משפחתו ,אבחנות,
תרופות ושעות מתן) .כמו כן נמצאת תמיד במחלקה כמות מספקת של מדבקות שמיות .בשלב הראשון מכינים את
כיסי ה'-קנגורו' בהם נמצא המידע התמציתי על כל מטופל (החלק הרלוונטי מתוך 'דו"ח חצות') ,אזהרות ייחודיות
(סכנת אספירציה ,מטופל בצו שיפוטי וכד') ,אצעדות זיהוי ו'-קופונים' .שלב זה מתבצע כולו בשיטה של הדבקת
מדבקות הנמצאות בערכה .לאחר סיום ההכנות המוקדמות ,כל החולים מועברים לנקודת ריכוז במחלקה .כל חולה
מזוהה על ידי הצוות ,מוצמד אליו ידון ו'-קנגורו' .ביציאה מהמחלקה נתלש הקופון הראשון; בהגעה לאתר השהייה
לפינוי נתלש הקופון השני וכן הלאה .בעזיבת המטופל האחרון את המחלקה מבוצעת סריקה במחלקה ומסומנים
החדרים הבדוקים .דיווח על מספר המטופלים שעובר מנקודה לנקודה מועבר למטה ביה"ח .הקופונים עצמם
מועברים מעת לעת למטה ביה"ח ומוצלבים עם רשימת החולים לצורך 'בקרה חמה'.

מסקנה

יעילות השיטה על כל מדדיה נבחנה והוכחה בתרגיל פינוי של שתי מחלקות פסיכו-גריאטריות .הושגה שליטה על
המטופלים בכל תחנות המעבר והבדיקה והובטח רצף טיפולי והעברת מידע חיוני ליעד הקולט .פינוי המחלקות היה
קצר מהמתוכנן .חדרים נבדקו .משל"ט ביה"ח ביצע בקרה חמה.
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בית חולים ירוק  -האם לבתי חולים יש מחויבות סביבתית? סיכום סקר עמדות

בית חולים ‘ירוק’ -האם לבתי חולים יש מחויבות סביבתית?
סיכום סקר עמדות
ארנה טל ,1,2שי-לי טל ,2אסף אייזנקוט ,2מאיה מזוז ,2שירלי צור
 - 1המרכז הרפואי אסף הרופא - 2 ,אוניברסיטת תל אביב

1

רקע
בתי חולים מתמודדים עם הצורך לבחון בקפידה את הקצאת המשאבים העומדים לרשותם ונדרשים
לאזן את חלוקת התקציב בין תרופות ,תשתיות ,שכר ,רכש ,ציוד ותפעול לוגיסטי .לנוכח מקורות תקציב
מוגבלים האתגר הוא חיפוש דרכים יצירתיות להתייעלות .בית חולים ‘ירוק’ הוא מבנה שבמהלך תכנונו,
בנייתו ותפעולו מבוצעים מהלכים שמטרתם להפיק חסכון אנרגטי :חסכון בחשמל ,מִ חְ זּור מים ,מִ חְ זּור
נייר ופסולת ,בידוד מרעש ,שימוש באור טבעי ,ניצול אקולוגי של צמחייה ,כיבוי מזגנים בחדרים ריקים
וכד’ .פעילות זו משתלבת גם עם המגמה לקדם איכות ,לשפר את מיצוי היכולות ולהגביר את האחריות
של מנהלי בית החולים כלפי ממדים שונים של ניהול ,ארגון ותפעול.
מטרה
לבחון ולמפות עמדות אנשי בריאות באשר לקיימות ואחריות סביבתית.
•
לבחון את עמדותיהם של אנשי בריאות ביחס לאלו של הציבור הרחב ואנשי מקצוע מתחום 		
•
האדריכלות הסביבתית.
להעריך אם תשובותיהם עשויות להשפיע על קבלת ההחלטות של מנהלים במערכת הבריאות.
•
שיטה
במִ
תְ אר
גובש שאלון מובנה לבחינת עמדות בנוגע לנושא ה’קיימות’ בתכנון הסביבה ,תוך התמקדות
בתי חולים .השאלון הופץ למילוי אנונימי בקרב שלוש קבוצות של אנשי מקצוע :מתחום הבריאות,
האדריכלות והקהל הרחב .ההפצה לצוות בית החולים נעשתה באמצעות האינטרנט הכללי ,לאנשי
אדריכלות  -בהפצה אלקטרונית אישית ,ולקהל הרחב באמצעות רשת חברתית במנגנון ‘כדור שלג’.
תוצאות
הסקר עצמו עורר שיח בנושא  .הושוו עמדות המשתתפים מתחום הבריאות ( 25מנהלים רפואיים101 ,
סטודנטים לרפואה) ,ועמדותיהם של  120משתתפים מהקהל הרחב ומתחום האדריכלות ,הקיימות
והסביבה .ההשוואה נעשתה לפי התפלגות של גיל ,מגדר ,מקצוע ,קביעת סדר קבלת החלטות ,תפיסת
האחריות לסביבה וערכים חברתיים .נמצא כי עובדי בריאות רואים קשר בין אחריות סביבתית ובין
תפיסה כוללת של איכות הטיפול והשירות.
מסקנות והשלכות
תהליכים בבית חולים כמו התנהלות לוגיסטית ושינויים פיזיים ממוקדי קיימות יכולים להניב התייעלות
תפעולית .יתרה מזאת ,תהליכים אלו יכולים להביא לשינוי בתפיסת עולם בקרב העובדים ,להגדלת
תחושת המחויבות החברתית ולהגברת הביטחון שלהם באחריות ההנהלה ובסביבת עבודה מוכוונת-
איכות .מגמה זו תואמת לגישה של ‘עיצוב סביבתי מבוסס ראיות’ (evidence based environmental
 )designהמתפתחת בעולם ,ושניצניה נובטים גם בישראל.
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הסיוע ההומניטרי לסורים בבית חולים זיו :סוגיות לוגיסטיות
ד”ר מורשד פרחאת ,ד”ר סלמאן זרקא
בית חולים זיו ,צפת

רקע
מאז שנת  2013ישראל התחילה לקלוט פצועים סורים ובהמשך  -גם חולים סורים שאינם פצועים.
חלקם נזקקו לאשפוזים חוזרים באותו בית חולים ואף בבתי חולים שונים ,במיוחד זיו ,נהריה ורמב”ם.
הטיפול שניתן להם הוא לפי הסטנדרט הרפואי הישראלי ולא לפי הסטנדרט ההומניטרי הבסיסי.
תהליך
קבלת החולים מחייבת התארגנות לוגיסטית שלמה ,והיא שונה משמעותית מתהליך קבלת מטופלים
ישראלים .תהליך זה כולל ,בין היתר ,זיהוי מטופלים ללא אימות על פי תעודה מזהה ,כאשר המטופל
עלול למסור גרסאות שונות לגבי זהותו .הדבר נובע מחששם של הפצועים להזדהות ,וכך ,במקרה של
אשפוז חוזר לא ניתן לזהותם כמטופלים חוזרים .כתוצאה מכך הטיפול הרפואי ניתן באמצעות רשומה
רפואית חדשה ,ללא רצף מידע תוך אבטחת מידע מיוחדת ,בין אם הטיפול ניתן באותו בית חולים או
במוסד אחר .בנוסף לכך ,יש צורך באבטחה ונוכחות איש צבא למשך כל זמן הטיפול והשהייה בבית
החולים תוך שמירה על הפרדה בינם לבין המטופלים הישראלים בחדרים שונים מסיבות ביטחוניות
ולוגיסטיות .יתרה מזאת ,כל הטיפול ניתן במסגרת אשפוז ללא אפשרות שחרור לחופשה או להמשך
טיפול בקהילה .משום כך האשפוזים ממושכים ומצמצמים את קיבולת המחלקה .שחרור המטופלים
כרוך בעלויות נוספות מאחר שלא ניתן לקבל בחזרה את העזרים האורתופדיים היקרים עמם הם יוצאים
מבית החולים .שחרורם של המטופלים הסורים או הפנייתם להמשך טיפול רפואי במוסד אחר נעשית
על ידי צה”ל ,על כל המשתמע מכך מבחינה לוגיסטית.

המלצות
המדינה צריכה להחליט על מדיניות הטיפול בסורים מבחינה לוגיסטית ,ובכלל זה דרכי זיהוי ביומטרי או
זיהוי אחר שלוקח בחשבון הן את השיקולים הביטחוניים והן את השיקולים ההומניטריים של שמירה על
חיי המטופלים .התמודדות זו אינה אמורה להיות מנת חלקו של בית החולים המטפל .אילוצים נוספים
הנגזרים מהטיפול בסורים כמו אשפוז ממושך ,אבטחה והקצאת חדרים וציוד המטופלים באביזרים
יקרים מייקרים את האשפוז ומעמיסים על מערכת הבריאות ועל בית החולים שגם כך מתמודד עם
קשיים מוכרים בבואו לטפל בישראלים .הסיוע ההומניטרי לסורים כבר נכנס לשנה השלישית ללא סיום
ברור של המבצע ,בניגוד למבצעים הומניטריים אחרים שישראל יזמה בעבר .משום כך מתבקשת
מדיניות ברורה ומתן מענה לקשיים הלוגיסטיים שהוזכרו.
דיון ומסקנות
הסיוע ההומניטרי למטופלים הסורים מציב אתגרים לוגיסטיים ,כלכליים ,רפואיים וכמובן ערכיים ואתיים
שלא ניתנים לפתרון ברמת בית החולים המטפל .אתגרים אלו מחייבים הסדרה מטעם המדינה והצבא,
בייחוד לאור הכניסה לשלב הכרוני של הסיוע ללא תחזית סיום הנראית לעין.
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מערכת לניהול חדר נפטרים בבית חולים
עינת נחום ,שושי לבבי
ד"ר ינינה שובע ,יהודית שוורץ ,ד"ר אופיר לבון ,מיכל אלכסנדרון
מרכז רפואי כרמל ,חיפה
רקע

עד לפני מספר שנים תהליך קליטת נפטרים ,מסירתם לקבורה ,קליטת גפיים ,נפלים ,עוברים מתים ויילודים שנפטרו
תועד ידנית ב 3-ספרים שונים :נפטרים ,גפיים ונפלים ,עוברים מתים ויילודים שנפטרו .נתיחות שלאחר המוות ()PM
שבוצעו בנפטרים אלו תועדו בנפרד באופן ידני על ידי מזכירה.
בשל טעויות בדיווחי פרטי הנפטרים לספרים ,היעדר בקרה על תהליכי עבודה וחוסר היכולת להפיק דוחות ,עלה
הצורך במחשוב המידע על הנפטר מרגע קבלת המידע על פטירתו במשרד הקבלה מהמחלקה המאשפזת בבית
החולים ועד לשחרור הגופה לקבורה.
המערכת נועדה למנוע טעויות רישום וזיהוי ,לאחד נתונים ממקורות וספרים שונים לשם יצירת רשומה מלאה אחת
עבור כל מקרה ,לאפשר נגישות למידע מכל מחשב בביה"ח ולתת כלי בקרה ,סטטיסטיקה ופיקוח באשר לדיווח
המידע על נפטרים למשרד הבריאות.

שיטה

המערכת אופיינה בשיתוף עם מנהלת מכון הפתולוגיה באותה העת ,מזכירת המכון הפתולוגי ,משרד הקבלה ,מנהל
השינוע ומנהל היחידה לניהול סיכונים .בסיס הנתונים של המערכת נבנה ב .SQL server 2008 R2-אפליקציית
המערכת נכתבה ב . Access-המערכת מתממשקת ל( AD-הזדהות באמצעות שם משתמש וסיסמה אישיים לבעלי
הרשאה בלבד) ובעלת מידור הרשאות לפי בעלי התפקידים השונים .המערכת מקבלת נתונים על הנפטר באמצעות
ממשק למערכת ה( ATD-מערכת לניהול חולים בכללית) .גרסה ראשונית למערכת יצאה בשנת .2009

תהליכי עבודה עיקריים

דיווח במשרד הקבלה על נפטר ,נפל ,עובר מת או יילוד שנפטר; קליטת נפטר ,גפה ,נפל ,עובר או יילוד שנפטר לתא
בחדר מתים על ידי סניטר; תיעוד הפרטים ודיווחם למשרד הבריאות על ידי היחידה לניהול סיכונים; תיעוד אבחנות
שנרשמו לנפטר על ידי היחידה לניהול סיכונים ושחרור הגופה /הגפה לקבורה על ידי סניטר.

תוצאות

ב 2015-ביקורת המבקר בנושא "הטיפול בנפטרים" ציינה לחיוב את השימוש במערכת נפטרים .כמו כן ,כ70%-
מהליקויים שנרשמו טרם עידן המערכת תוקנו באמצעות היכולת לבצע בקרה על תהליכי העבודה על ידי הפקת
נתונים מהמערכת.

סיכום

התיעוד במערכת מתבצע במקביל לתיעוד בספרים הנדרש לפי הנחיות משרד הבריאות .המערכת משמשת בסיס
נתונים רחב ממנו מופקים באופן שוטף דוחות להנהלה ,למחלקת הכספים ולמבקר בית החולים.
בגרסה הבאה המערכת צפויה להתממש עם התיק הרפואי ב'קמיליון' ,כך שנתוני הנפטר י ִיקַ לטו אוטומטית במערכת
מדוח הפטירה שבתיק הרפואי הנכתב על ידי הרופא ,כולל נתונים דמוגרפיים ,אבחנות שהיו לנפטר וסוג הפטירה.
המערכת תפיק הודעת פטירה למשרד הבריאות בפורמט .PDF
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אפיון ערכות (קיטים) בחדרי ניתוח ורכישתם לניתוחים
מר עוז יאיר  -מנהל מערך הלוגיסטיקה ,מר אדוארד סיגלוב  -מנהל מחסנים,
גב’ אוריאנה בלה  -ממונה בקרה
מרכז רפואי כרמל ,חיפה
רקע

בחדרי הניתוח משתמשים בלקט פריטים חד פעמיים לאותו סוג ניתוח.
בהסכמי הרכש הקיימים יש אפשרות לרכוש כל פריט ופריט בנפרד .זאת ועוד ,לא ניתן היה ליצור קיט ייחודי של 		
מגוון הפריטים לניתוח בשל השונות בין בתי החולים בכלל והמנתחים בפרט.
בעקבות זאת נוצר צורך בהרכבת קיטים שונים בשל היתרונות הבאים:
•קלות תפעולית לצוות המנתח המתאפשרת עקב עבודה עם אריזה אחת מסודרת במקום לאסוף כמה
פריטים לאותו ניתוח.
•שלב הרכש ועיתוד המלאי הופך לפשוט בשל עיסוק במק”ט בודד ולא ברשימת ציוד היכולה להגיע לעשרות
פריטים לניתוח.
•התייעלות וחיסכון  -סך כל הפריטים בקיט זול יותר מסכום כל פריט בנפרד .המחירים הם בהתאם להסכמים
ולאישורים ברכש המרכזי של קופת חולים כללית.

התהליך

בשלב הראשון התהליך כלל חיפוש אחר ניתוחים פוטנציאליים העונים על המאפיינים הבאים :שימוש באותם
פריטים ,פראטו  -כמות ניתוחים שנתית ,פראטו  -ערך ניתוח .לאחר מכן בוצעה חשיבה משותפת עם הצוותים
הרפואיים להבנת הצרכים בכל הניתוחים בהם הוכנסו קיטים .השלב הבא כלל פנייה לספקים לקבלת הצעות
מחיר מעודכנות של עלות קיט במקום פריטים בודדים .לאחר קבלת מספר הצעות מחיר התקבלה החלטה על
ההצעה המתאימה והמשתלמת ביותר .עקב כך הוחלט על הרכבת קיטים בניתוחים הבאים :ניתוח כיס מרה ,ניתוח
שרוול ומעקף קיבה וניתוח חזה .בשלב הסופי בוצע תהליך של פתיחת מק”ט בכללית עבור קיט לניתוחים אלו.

תוצאות

התוצאות חיוביות הן מבחינת הקלות התפעולית של כל הגורמים המעורבים בעבודה עם הקיט והן מבחינת
התייעלות וחסכון בעלויות לניתוח .בהכנה לניתוח הצוות משתמש באריזה של קיט בודד במקום ללקט
מספר פריטים שונים .בנוסף לכך ,לכל קיט יש מק”ט בודד ולכן תהליך דיווח הצריכה למאושפז בחדר הניתוח
פשוט ויעיל .כלומר ,אין צורך בברקוד מספר פריטים אלא בברקוד יחיד של הקיט .בכל הניתוחים בהם הוכנסו
קיטים ניכר חסכון מובהק בעלות הממוצעת לניתוח .החיסכון הממוצע לניתוח כיס מרה הוא 8% ,27%
לניתוח שרוול קיבה ו 5%-לניתוח מעקף קיבה .זהו חסכון של מאות אלפי שקלים בשנתיים האחרונות.

סיכום

בהתאם לתוצאות החיוביות שהתקבלו אנו ממשיכים ליצור קיטים לניתוחים נוספים לצורך התייעלות ופישוט התהליך
עבור כל הגורמים המעורבים.
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תמחור ערכות באספקה סטרילית
מר אלדד בר שדה  -כלכלן ,מר עוז יאיר  -מנהל מערך לוגיסטי,
גב' אירה רובינצ'יק  -מנהלת אספקה סטרילית
מרכז רפואי כרמל ,חיפה
רקע

אספקה סטרילית בבית החולים עוסקת בחיטוי ,ניקוי ועיקור של מכשור רפואי כירורגי וכלל הציוד הדורש ניקוי ועיקור
עבור חדרי הניתוח ,הפעולות והמחלקות.
מחלקת אספקה סטרילית היא מרכיב חשוב ועיקרי בפעילות חדרי הניתוח ובפעילות השוטפת של בית החולים.
אספקה סטרילית היא" מפעל" של ממש :בתוך המחלקה מתקיים תהליך מעבר בין תחנות שונות ,תהליך חלוקה
ואיסוף ממחלקות בית החולים ,תהליכי רכש וניהול מלאי  -כל אלו הופכים את המקום ל"פס ייצור" טהור.
למחלקה מספר מכונות הדורשות משאבים כגון :חשמל ,מים ,תחזוקה שוטפת באמצעות חברות חיצוניות וכן
באמצעות תחזוקת בית החולים.
נכון להיום אין "תג מחיר" לטיפול בערכה לניתוח ומשום כך לא מוסיפים עלות זו למחיר הניתוח .מטרת הפרויקט
היא לתמחר את פעילות המחלקה כדי לדעת מה עלות ערכה לניתוח ,מציאת חלופות ושימושים שונים (בחלוקה
לסוגי ערכות).

התהליך

על מנת לבצע פעילות זו נוצר שיתוף פעולה עם מחלקת כספים .במסגרת התהליך מופו כל עלויות המחלקה .לאחר
מכן התחיל תהליך של איסוף נתונים :עלויות כוח אדם  -בסיוע של משאבי אנוש ,עלויות ציוד שהמחלקה מספקת
(מוצרי חבישה ,כביסה סטרילית וכו') ,עלויות הציוד הנדרש לתחזוקת פס ייצור של אספקה סטרילית ועלויות שוטפות
של מכונות  -בסיוע מחלקת אחזקה.

תוצאות

לאחר המיפוי ואיסוף נתונים התקבלו התוצאות הבאות (עם סטייה קטנה באחוזים):
כוח אדם 60% -
•
ציוד חבישה 13% -
•
תחזוקת פס ייצור 13% -
•
כביסה סטרילית 10% -
•
תחזוקת מכונות 4% -
•
בהתאם לתוצאות אלו ניתן לקבל החלטות תפעוליות וכן להגיע להחלטות כלכליות בכל הקשור לניהול הערכות וניהול
היחידה כולה.

סיכום

פרויקט זה מקדם אותנו בחשיבה החשבונאית – לוגיסטית בכל הקשור לפעילות אספקה סטרילית בבתי החולים.
התמחור משמש חלק עיקרי בניתוח ההוצאה ,וכן מאפשר חשיבה על חלופות תכנון התייעלות תפעולית ועוד .משום
כך פרויקט זה הוא חלק בלתי נפרד ממודל התמחור המחלקתי.
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עישון בלי אש במחלקות פסיכיאטריות
דיווח על הנעשה בשטח
פרופ' אלכסנדר גרינשפון  ,MD, PhD, MHAאינג' יוסף אולשנצקי  ,M.Scמר אילן כדורי,
מר אלחנן מדמון ,גב' רינה קורס MA
המרכז לבריאות הנפש שער מנשה
תקציר
מבוא

עישון סיגריות הוא גורם משמעותי לתמותה ותחלואה .לפי החוק למניעת העישון במקומות ציבוריים והחשיפה
לעישון ,התשמ"ג ,1983-העישון אסור בכל מקום בבניין של בית חולים או מרפאה .עם זאת ,לפי חוזר מִ נְהל
הרפואה  ,7/2012במקרים חריגים רשאי מנהל בית חולים להתיר עישון במרפסות מסוימות ,ויש להכשיר פינות
עישון מחוץ לכותלי מבני בית החולים .הסיכוי של אנשים עם מחלת נפש לעשן גבוה ב 70%-מאשר באוכלוסייה
הכללית .הוצע כי הסיבה לאחוזי עישון גבוהים בקרב חולי נפש היא גרייה משמעותית והקלה בתסמינים כתוצאה
מעישון .איסור עישון מוחלט במחלקות פסיכיאטריות יכול להתפרש כפגיעה חמורה באוטונומיה של החולה .לעומת
זאת כל נזק בריאותי הקשור לעישון יכול להתפתח אצל מי שנחשף לעישון פסיבי .היות שלא ניתן לאפשר למטופלים
במחלקות פסיכיאטריות להדליק סיגריות באופן עצמאי ,הצוות הסיעודי נחשף לעישון פסיבי בעת הדלקת הסיגריות
של החולים המעשנים באזורי העישון .במרכז לבריאות הנפש שער מנשה דוגלים הן בזכויות החולים בכלל ,והן
בזכויות החולים לאורח חיים בריא בפרט .לכן תומכים בתוכניות גמילה מעישון המותאמות לחולי נפש וכוללות
הפחתה הדרגתית של כמות הסיגריות .אך גם במהלך הפחתת שיעור העישון צריך להדליק סיגריות עבור החולים
המעשנים באזורי העישון .כדי לשמור על בטיחות החולים ועל מנת להגן על הצוות הסיעודי מעישון פסיבי ,פותחו
מציתי סיגריות ללא להבות לשימוש עצמי של החולים המעשנים באופן מבוקר.

שיטה

במחלקת אחזקה יצרו מתקן הדומה למצית של רכב המותאם לשימוש במחלקות .המתקן מחובר לחשמל רגיל  ,יש
בו זרימת חשמל קבועה והוא כולל מערכת – שנאי ,שמשנה את החשמל ל 12-וולט .המכשיר יציב ,ללא להבה ואין
מגע ישיר עם החלק החשמלי .אין צורך להטעין את המכשיר משום שהוא מחובר לחשמל .החולים יכולים לשלוף את
המצית ,שמחובר עם חוט למתקן הצמוד לקיר ,ולהדליק סיגריה באופן עצמאי.

תוצאות

המצית ללא להבות עונה לצורכי העישון במחלקות פסיכיאטריות .כך הצוות הסיעודי אינו חשוף לעישון פסיבי ,ואין
להבה באזור העישון שעלולה לסכן את החולים.

דיון

המצית האוטומטי מתגבר על בעיות הבטיחות הקשורות להדלקת סיגריות במחלקות פסיכיאטריות ומאפשר לאנשים
עם מחלות נפש גישה למצית סיגריות ללא להבות וללא גפרורים .המכשיר מאפשר לחולים מחד גיסא אוטונומיה
ושמירה על זכויות הפרט בכל הנוגע לעישון ,בלי לחשוף את שאר החולים ואת אנשי הצוות לנזקי העישון הפסיבי
מאידך גיסא.
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הטמעת מערכת גיוס עובדים בכללית
מר שימי קלר
שירותי בריאות כללית

רקע

כללית היא ארגון הבריאות הגדול בישראל .מלאכת גיוס עובדים חדשים נעשית בידי מחלקות משאבי האנוש
במחוזות ובבתי החולים של הכללית (סה"כ  24מוסדות ברחבי הארץ) .בכל רגע נתון ישנן כ 200-משרות פתוחות,
ובשנה מתקבלים עשרות אלפי קורות חיים של מועמדים למשרות השונות.

הבעיות המרכזיות
.
.

.
.
.
.
.
.

אתהליכי העבודה מסורבלים ,מיושנים ,לא אוטומטיים ,גוזלים זמן ואינם יעילים.
באין שיתוף במידע אודות מועמדים ותהליכי גיוס בין המוסדות השונים .כך מפסידים מועמדים טובים ויש סיכון
בגיוס מועמדים לא מתאימים.
גאין "זיכרון ארגוני" אודות תהליכי גיוס ומועמדים בעבר.
דאין אחידות בכלל הארגון בתהליכי העבודה ובקשר עם מועמדים.
הבזבוז משאבים בביצוע תהליכים מקבילים ביחידות שונות.
וחוסר במידע ברמת המטה על תהליכי הגיוס ועל אפקטיביות מקורות הגיוס.
זאין בקרה מספקת על עבודת הגיוס במוסדות והתוצאה היא חשיפה לתביעות משפטיות.
חאין ממשק חכם לפרסום משרות והגשת מועמדות באתר כללית.

המטרה

יצירת תשתית אחידה ,משותפת ,חדשנית ויעילה לניהול תהליכי הגיוס והמיון בכלל הארגון ,שתאפשר במקביל
מספיק גמישות והתאמה לצרכים השונים ביחידות השונות.

הפתרון

מערכת "חכמה" לניהול הגיוס בכלל הארגון שתאפשר:
 .אניהול מועמדים ויצירת מאגר מועמדים עדכני כלל ארגוני.
 .בניהול משרות.
 .גיהול תהליכי גיוס.
 .דניהול הקשר עם מועמדים.
 .הניהול קשר עם ממשקים פנים ארגוניים (מנהלים מגייסים ,מחלקת משאבי אנוש).
 .וניהול קשר עם ממשקים חוץ ארגוניים (חברות השמה).
 .זריכוז מידע ונתונים ברמה מקומית וארצית.

שלבי ההיערכות ומימוש הפתרון

1.1כתיבת מסמך אפיון ראשוני וניסוח דרישות מהמערכת.
2.2גיוס תמיכת הנהלה (סמנכ"ל) וגיוס תקציב.
3.3שיתוף מחלקות משאבי אנוש במוסדות ועיצוב תהליכי עבודה חדשים.
4.4גיוס שיתוף פעולה עם ממשקים פנים ארגוניים :אגף מחשוב ,אגף הרכש ,ממונה על הגנת מידע ,אגף רפואה
מקוונת ,משתמשי המערכת.
5.5כתיבת מסמך אפיון מפורט בשיתוף אגף מחשוב.
6.6פנייה לספקים ועריכת מכרז לבחירת הספק הזוכה.
7.7ביצוע התאמות ופיתוחים במערכת הנבחרת בהתאם לדרישות הכלליות.
8.8בחירת אתרי פיילוט והכשרתם לשימוש במערכת.
9.9ביצוע פיילוט בן  3חודשים במהלכו יבוצעו התאמות ותיקונים נוספים.
1010פיתוח אתר קריירה חדש במסגרת אתר כללית הכולל מערכת חיפוש משרות והגשת מועמדות.
1111הטמעה הדרגתית בכלל הארגון – ביצוע הדרכות מרוכזות למשתמשים ולאחריהן הטמעה פרטנית בשטח.
1212מעקב ובקרה אחר הטמעה ויישום ,תמיכה שוטפת במשתמשים.

לאן מכאן?

 .אהעלאת פורטל ניוד פנימי לעובדים ופורטל עובד מביא חבר (.)2016
 .בהאחדה של תהליכי עבודה מול חברות השמה בראייה ארצית (.)2016
 .גריכוז נתונים והסקת מסקנות לגבי שינויים נדרשים.
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מערכת לניהול איכות תכשירים רפואיים
גב’ שלומית סירוטה-אשלגי ,גב’ מירב ישראל ,גב’ זהר קיוויתי ,גב’ יונינה לוי-בן ישראל,
גב’ דנה פלמאי  ,מגר’ אהרון ביאלר
חטיבת הלוגיסטיקה ,תשתיות ומערכות מידע ,שרותי בריאות כללית
מבוא
מִ נהל הספקה מְ נַהֵ ל מלאי של תכשירים רפואיים וציוד רפואי ממאות ספקים בארץ ובחו”ל ,ומספק פריטים
לאלפי יחידות .במסגרת פעילותו מִ נהל הספקה נדרש לעמוד בתקני האיכות  GMP, GDPובנהלים
מטעם גורמי רגולציה .על המנהל להבטיח שמירה על איכות התכשירים המגיעים למרלו”ג ומנופקים
ללקוחות הקצה .האיכות נבחנת לאורך כל שרשרת ההספקה ,על ידי ביצוע בקרה על התהליכים משלב
הייבוא ,הקבלה ,האחסון ,הליקוט וההפצה .בהתאם לכך חלה על מִ נהל הספקה החובה לתעד אירועים
בעלי השפעה על איכות התכשירים (חריגות ,תקלות ,תלונות ושינויים בפעילות השוטפת).
על רקע הדרישות והאתגרים נבנתה המערכת ,במטרה ליצור בסיס נתונים אחיד לתכנון ובקרה ובמטרה
לעמוד ביעדי הארגון – לספק את המוצר הנכון ,במועד הנכון ובאיכות המרבית.

שיטה
•פעילות התיעוד ,הבקרה והמעקב נעשית במערכת ה .)ERP) SAP -זוהי המערכת הלוגיסטית
המרכזית בארגון.
•דיווח התקלות ,החריגות והשינויים נעשה בארגון באופן שוטף לגבי כל אירוע חריג.
•הפתרונות שנבנו לתהליך הם ייחודים וייעודיים מבחינת המענה לדרישות .עם זאת הפתרונות
התבססו על נתוני המערכת כדי לשמור על ,ניהול נתון אחד במקום אחד.
תוצאות
המערכת מאפשרת תיעוד נוח וידידותי למשתמש של כל האירועים החריגים בארגון ,כולל סיווגם
.1
על פי רמת חומרה ומעקב אחר הפעילויות שבוצעו בהתאם לתאריכי היעד.
המערכת מאפשרת ניתוב משימות בין הגורמים השונים ומעקב אחר ביצוען.
.2
המערכת מאפשרת יצירת בסיס נתונים רחב שישמש למעקב ,ניתוח מגמות ,ביצוע פעולות
.3
למניעת הישנות האירועים והפקת דוחות בהתאם למאפיינים שונים לצורך קבלת החלטות.
מאגר המידע ישמש לבחינת איכות ספקים ואיכות פריטים לצורך ניהול הסכמי הרכישה.
.4
המידע המצטבר במאגר הנתונים ישמש מקור לדיווח לגורמים חיצוניים כגון משרד הבריאות
.5
ולצורך עמידה בתקני האיכות.
מסקנות
המערכת שהוקמה תורמת לניהול סיכונים ולשיפור יכולת המעקב אחר כל הישויות (חומר ,אצווה ,ספק,
וכד’) ,בכל שלבי שרשרת האספקה ,כולל התייחסות לסוג התקלה והפתרון לה.
ניהול בקרה ומעקב אחר מערכת האיכות מבטיחים שמירה על תנאי אחסון והפצה נאותים.
המערכת שהוקמה מסייעת לטפל ביעילות בתקלות ומונעת טעויות שעלולות לגרום לפגיעה
במטופלים .הטמעת המערכת במרכז לוגיסטי שוהם בוצעה בפרק זמן קצר ,והיא סנונית ראשונית
למערכת תיעוד ובקרה בשאר יחידות הארגון.
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“דיא-טרייס”  -כלי למעקב ובקרה תפעולית אחר מכשירי דיאליזה
מר נסים עלי סאלח ,מר שולי זבטני
מרכז רפואי העמק עפולה
רקע
במרכז רפואי העמק קיימים  29מכשירי דיאליזה הפרוסים בשלושה אתרים .המכשירים מצויים תחת
אחריות תפעולית של יחידת מכשור רפואי מקומית .בשנת  2015הותקנה מערכת לסינון מים ברמה
גבוהה ( )Ultra Pureב 20-מתוך  29המכשירים .שאר המכשירים מיועדים להשבתה במהלך שנת
 ,2016ובמקומם יוכנסו לשימוש מכשירים חדישים הכוללים בתוכם את מערכת הסינון .בעקבות התקנת
מערכת הסינון ועקב חוזר מנהל רפואה מס’  9/2014מתאריך  23/2/2014בנושא טיפול במים לשימוש
בהמודיאליזה ,עלתה דרישה מהצוות הניהולי המקומי למידע עדכני וכולל בנושא תחזוקת המכשירים.
לשם כך נבנה כלי לבקרת מכשירי הדיאליזה – “דיא-טרייס”.
תהליך
מניתוח תהליך הבקרה על מכשירי הדיאליזה עלו מספר בעיות :תלונות של הצוות הקליני בגין מידע
תחזוקתי חסר ועדכני על מכשירים ומחסור במידע כוללני לסטטוס פעילות המכשירים .כמו כן עלה כי
נדרש לעקוב אחר הנתונים הבאים :מעקב טיפולים תקופתיים ,מעקב להחלפת פילטרים ,Ultra Pure
מעקב לבדיקות המים ,פעולות מתקנות כאשר מכשיר נכשל בבדיקת מים ותיעוד בדיקות חוזרות למים.
כל הנתונים הללו נדרשים לשם תיעוד ומעקב ברמה שוטפת ויומיומית .כמו כן הנתונים צריכים להיות
זמינים הן לצוות הקליני במכון והן לצוות הטכני המתפעל.
תוצאות
בניית כלי בקרה ממוחשב למעקב אחר תחזוקת המכשירים .כלי זה נותן תמונת מצב עדכנית וזמינה על
סטטוס המכשירים שבמכון ומאפשר שקיפות וזמינות מידע למנהל המכון ולאחות האחראית .הנתונים
מוזנים לכלי הבקרה על ידי המכשירן האחראי על טיפולי מכונות הדיאליזה ביחידה .כלי הבקרה נמצא
בתיקייה משותפת על שרת מקומי תחת הגנה וגיבוי בניהולו של מנהל היחידה .הכלי מעניק אפשרות
לצפייה בכל הנעשה במכשירים מבחינת טיפולים ותחזוקה ,כולל צפייה בדוחות של בדיקות המים.
דיון ומסקנות
הכלי נמצא בשימוש פעיל ולשביעות רצון הצוות הקליני והטכני .בעתיד מתוכנן פיתוח של גרסה משופרת
שתכיל ,בין היתר ,יכולת הפקת דוחות וכן נתונים סטטיסטיים בגין תחזוקת המכשירים .דוחות אלו
ישמשו כלי ייעוץ להנהלה בתהליכי רכש עתידיים.
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משאבות עירוי "נפח" מסוג אחיד למחלקות ביה"ח – בטיחות ,טיפול וחסכון כספי

משאבות עירוי "נפח" מסוג אחיד למחלקות ביה"ח –
בטיחות ,טיפול וחסכון כספי
מר יוסי בלייר ,1רוזה ניקולוב ,2ד''ר חיים ארמא ,3גב' לימור שיימן

4

1מפקח קליני ,מתאם לוגיסטי ,הנהלת הסיעוד2 ,הנדסה ביו-רפואית,
3מנהל הנדסה ביו-רפואית4 ,מנהלת סיעוד
המרכז הרפואי האוניברסיטאי ברזילי ,אשקלון
מבוא

משאבות עירוי "נפח" משמשות למתן מבוקר של תרופות דרך הווריד .קיימות משאבות מסוגים שונים במחלקות
השונות ואף באותה מחלקה .מצב זה עלול להוביל לפגיעה באיכות ובבטיחות הטיפול ולבזבוז משאבים.

שיטה

בתחילת התהליך נציגים מהנהלת הסיעוד ומהנדסה רפואית ביצעו מיפוי של כל המשאבות הקיימות במחלקות,
ביחידות ובמכונים של בית החולים .מיפוי זה נעשה בשיתוף האחות האחראית של כל מחלקה .בשלב השני הוחלט
על סוג אחיד של משאבות המיועדות לאותה מחלקה או מכון בהתאם לקריטריונים הבאים :אופי המחלקה ,מסלולי
העברת החולים בין המחלקות ,הרגלי עבודה והניסיון המקצועי עם משאבות עירוי .כל המשאבות הועברו להנדסה
ביו-רפואית על מנת לבדוק את תקינותן .לאחר שנמצאו תקינות ,המשאבות חולקו למחלקות .כחלק מהתהליך הוחלט
על הוצאה משימוש של מספר דגמים של משאבות והחלפתם במשאבות חדשות.

דיון ומסקנות

מצב משאבות העירוי לפני תהליך ההתערבות היה  3-2סוגי מכשירים באותה מחלקה .השוני בין משאבות העירוי
של אותה מחלקה מחייב שימוש בסטים שונים המותאמים לאותו מכשיר ושהפעלתם שונה .מצב זה עלול לגרום
לעיכוב בטיפול ,לבזבוז תרופות וסטים יקרים ,צורך להחליף בין משאבה למשאבה ולטעויות אנוש .מתוך גישה
פרו-אקטיבית לניהול סיכונים מחד גיסא ,ומניעת השלכה מיותרת של תרופות עירוי וסטים יקרים מאידך גיסא ,הוחלט
לפעול לאחידות במשאבות העירוי של כל מחלקה .כמו כן הוחלט לנסות ולהתאים את סוגי המשאבות בין המחלקות
שמעבירות חולים בתדירות גבוהה.
לאחר ביצוע תהליך האחדת המשאבות ,קיים סוג אחד של משאבות לכל מחלקה ,יחידה או מכון .הוקטנו מספרי
החברות והדגמים של המשאבות שבשימוש בית החולים מ 6-ל.3-

תוצאות

הכנסת משאבות עירוי "נפח" מסוג אחיד לכל מחלקה ובין המחלקות השונות הוביל לשביעות רצון של הצוות
המטפל ,שיפר את איכות ובטיחות הטיפול ומנע בזבוז של משאבים.
לשנת  2016מתוכנן מיפוי המשאבות ואספקתן למספר מחלקות .בזאת נסיים את תהליך.
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מהלך עדכון ביגוד למקבלי הקהל

מהלך עדכון ביגוד למקבלי הקהל
שרון שמש ,נעמה נחום
המחלקה לתקשורת פנים-ארגונית
שירותי בריאות כללית

רקע

כללית היא ארגון הבריאות הגדול בישראל המעסיק כ 40,000-עובדים ומעניק שירות לכ 4.3-מיליון לקוחות .עובדי
כללית המקבלים קהל מחויבים להקפיד על הופעה אישית נאותה המכבדת מוסד ציבורי שנותן שירות רפואי ללקוחותיו
ומטופליו.
בשנת  2013התחלנו במהלך ארגוני רחב להחלפת הביגוד למקבלי הקהל בקרב נותני השירות בבתי החולים
ובמחוזות .חידשנו את הביגוד והתאמנו אותו לצרכים החדשים תוך למידה מניסיון העבר ומתן דגש על נוחות.

הבעיות המרכזיות
.

.
.
.

אאוכלוסיית העובדים הזכאים גדולה (כ 5,000-עובדים המקבלים קהל) ,הטרוגנית ופזורה גיאוגרפית בכל
הארץ.
בביגוד מקבלי הקהל לא הוחלף זמן רב.
גביגוד הוא נושא רגיש.
דאין אחידות בארגון.

המטרה

יצירת נראות אחידה ,מכובדת ונוחה לעובדים מקבלי הקהל ,שתהלום את ערכי כללית ואת המסר השירותי אותו אנו
שואפים להעביר ללקוחות ולמטופלים.

הפתרון

מהלך להחלפת ביגוד מקבלי קהל שיאפשר:
אעיצוב ביגוד ייצוגי אחיד ,מכובד ומכבד ,המשדר ביטחון ומקצועיות למקבלי הקהל בארגון.
.
במערכת למדידת הביגוד ברשת האינטראנט הארגוני.
.
גמערכת לניהול הזמנות הביגוד.
.
דתקשורת לרתימת עובדים ,מנהלים וועדים למהלך.
.

שלבי ההיערכות ומימוש הפתרון

1בחינת חלופות לוגיסטיות ובחירת השיטה (מדידות ,הפצה).
.1
2.2בחירת מעצבת מומחית לביגוד מקבלי קהל.
3שיתוף עובדים ומנהלים בבחירת סט הביגוד מבין מספר אופציות שיוצגו בפניהם.
.3
4גיוס ממשקים פנים ארגוניים :אגף שיווק ,תקשורת פנים-ארגונית ,מנהלי משאבי אנוש ,מנהלים לוגיסטיים,
.4
מנהלים אדמינסטרטיביים ,מנהלי מערך אמבולטורי ,תל-בר.
5.5בניית אתר פנים-ארגוני להזמנות על ידי מורשים.
6.6צילום קטלוג פנים-ארגוני לשיווק לעובדים מקבלי הקהל.
7תקשור ושיווק המהלך מול מנהלים ועובדים זכאים.
.7
8.8ליווי התהליך ומתן מענה להתנגדויות ,החלפות וטענות.
9ביצוע פיילוט בשני מוסדות במהלכו יבוצעו התאמות ותיקונים נוספים.
.9
1010מעקב ובקרה אחר הטמעה ,יישום ותמיכה שוטפת.
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מניעת נפילות של מטופלים באשפוז – תהליך רב-שלבי בצוות רב-תחומי

מניעת נפילות של מטופלים באשפוז – תהליך רב-שלבי בצוות רב-תחומי
*ארנה טל ,1ענבל גזית ,1יניב פוגל ,1נגה גל ,1גלינה פלוטניקוב ,1מיכל רסין ,1סמדר ורד,1
דורון דגגה ,1רחלי מגנזי 2מיכאל קוניאבסקי ,1ערן פרנקו ,1יוסי בר ,1פאני אופק,1
1
כוכי שפינגלר ,1מוסטפא חמזה ,1אריה בס
 - 1מרכז רפואי אסף הרופא - 2 ,אוניברסיטת בר אילן
רקע
נפילה של מטופלים המאושפזים בבית החולים גורמת לפגיעה נוספת במצב הבריאותי שלהם שאינה
קשורה בהכרח לסיבת האשפוז ,כמו פציעות ,שברים וכאב .פגיעה זו יכולה להביא להארכת משך
האשפוז ולנזק בריאותי מצטבר והיא כרוכה בעלויות משמעותיות .הסיבות לנפילה באשפוז עשויות
להיות קשורות במחלות של המטופל עצמו (כגון חוסר שיווי משקל ,שינוי בלחץ דם ,הפרעות קצב),
בגורמים הפיזיקליים של הסביבה (ליקויים מבניים או תפעוליים) ובמעורבות גורמים רפואיים (למשל
מתן תרופות) .צוות בית החולים מתמודד עם האתגר לעשות כל מאמץ למנוע נפילות של מטופלים.
האמצעים להשגת יעד זה הם זיהוי מטופלים שבסיכון לנפילה ,דרוג רמת הסיכון והפעלת תכנית
התערבות מותאמת .הדרכת המטופל ורתימת המשפחה מגבירים את ההיענות לנקיטת האמצעים
למניעת נפילות בעת האשפוז וגם בהמשך.
מטרה
הגדלת הפעילות למניעת נפילות של מטופלים מאושפזים על מנת לצמצם את מספר אירועי הנפילה
והקטנת הנזק בכל אירוע שכזה.
שיטה
א.
ב.
ג.
ד.

הוקם צוות רב-תחומי של רופאים ,אחיות ,פיזיותרפיסטים ,מרפאים בעיסוק ,מהנדסים ,רוקחים
ועובדים סוציאליים.
בוצע מיפוי הגורמים המעורבים בסיכון לנפילה ,סקר סיכונים של הסביבה ,סקירת מאפיינים של
החולים שתורמים להגברת הסיכון והיבטי טיפול משפיעים כמו הטיפול התרופתי.
נבנתה מטריצה של כלל הפרמטרים המשפיעים תוך דירוג תלת ממדי :הסיכוי להיארעות
הנפילה ,חומרת הנזק הנובע מהנפילה והאפשרות למניעה יעילה.
גובשה תכנית התערבות המותאמת לפרמטרים ונקבעו סדרי עדיפויות ליישומה.

תוצאות
מטריצת הפרמטרים הוצגה בהנהלה לקביעת קדימויות וסוכמו עקרונות התכנית:
נבנה כלי אומדן לזיהוי המטופל שבסיכון לנפילה לפי ממד רפואי ,גיל ,מחלקה ,משמרת.
.1
נקבעה שפה מוסכמת ל”סימון” מטופל בסיכון על פי האומדן.
.2
הוטמעה תכנית חינוך לצוות המטפל לניהול טיפול ממוקד למטופלים בסיכון.
.3
גובש פרוטוקול להדרכת המטופל ומשפחתו.
.4
תוקנו ליקויים סביבתיים ,פיזיקליים ותפעוליים.
.5
במהלך הפעלת תכנית ההתערבות נערכה מדידה של מספר אירועי הנפילה וחומרתם.התכנית הביאה
לירידה של כ 50%-בשיעור הנפילות באשפוז במהלך שנה.

מסקנות
תכנון תהליך לזיהוי מטופלים ברי סיכון לנפילה באשפוז ומניעת נפילתם הוא אחד מהאתגרים לשמירת
בטיחות המטופל במסגרת בית החולים .יישום רב-שלבי הוא הזדמנות להתמודדות עם סוגיה מורכבת
לשיפור איכות הטיפול והקניית אקלים בטיחות מוסדי .שיתוף פעולה בין כלל הגורמים תוך גיוס מטפלים,
מטופלים ומשפחות הוא תנאי להצלחה.

הכנס השנתי השמונה עשר ,המועצה הלאומית ללוגיסיקה במערכות בריאות ,כרך 13

67

ניתוח סיכונים בסביבת העבודה ( - )JSAמרכז רפואי מאיר

ניתוח סיכונים בסביבת העבודה ( - )JSAמרכז רפואי מאיר
מר עפר דואק  -ממונה בטיחות ,מר רוברט יוספוב  -ממונה אש וחומ"ס,
אינג' יוליה פרסיץ-קירייבסקי  -רכזת בכירה בטיחות וגהות תעסוקתית,
אינג' אורן גוז  -מנהל מחלקת בטיחות וגהות תעסוקתית
מינהל תשתיות ובינוי בכללית
רקע

תקנת ארגון הפיקוח על העבודה (תכנית לניהול בטיחות) תשע"ג  2013מטעם משרד הכלכלה והתעשייה דורשת
ביצוע ניתוח סיכונים מקצועי בכל תפקיד ובכל תחנת עבודה במקום העבודה .יישום התקנה הנ"ל מחייב ביצוע ניתוח
סיכונים מקצועי שנתי בכל עמדות העבודה שיש להן פוטנציאל סיכון ,קביעת רמת הסיכון ,שיפור עמדות העבודה
והבאתן לרמה של סיכון קביל .ההנהלה הראשית של הכללית יזמה תהליך של ביצוע ניתוחי סיכונים גנריים .מרכז
רפואי מאיר נבחר כפיילוט וחלוץ של הקופה כולה .הפרויקט כלל ביצוע ניתוחי סיכונים של כ 106-תחנות עבודה
ותפקידים גנריים המהווים את עיקר הפעילות בבית החולים.

שיטה

בוצע מיפוי של כ 106-עמדות עבודה שכללו :יחידות רפואיות ,לוגיסטיות ,תפעוליות ואחזקה .הצוות שביצע את
ניתוחי הסיכונים כלל מומחים מתחום הבטיחות והמנהל המקומי וכן שותפו גם העובדים.הצוות ביצע תצפיות בתחנות
העבודה במטרה לנתח את שיטות העבודה על כל שלביה ,תרחישי הפגיעה ,רמת הסיכון הקיימת וכן להמליץ על
פעולות להורדת הסיכון לרמה קבילה.
שלב יישום השיטות והאמצעים שנבחרו לבקרת הסיכונים בוצע על ידי נציגי המרכז הרפואי ביחידות בהן בוצעו ניתוחי
 .JSAבנוסף לכך הוקם צוות שיפור שכלל את הצוות הראשוני שהשתתף בביצוע  JSAוכן נאמן בטיחות מחלקתי.
ממונה בטיחות ליווה את תהליך היישום.
ביצוע ההתאמה כלל ,בין השאר ,את הסעיפים הבאים:
סיכוני מעידה והחלקה  -ביצוע שיפור חספוס הרצפה ,החלפת השטיחונים לשטיחונים שמוצמדים לרצפה
•
עם בועות אוויר ,החלפת הערדליים לכאלו שיש בהם מקדם נגד החלקה בחדר ניתוח.
ארגונומיה – התאמת עגלות שינוע לעבודה בטוחה והדרכות בנושא.
•
חשמל – הדרכת סיכוני חשמל ,אכיפה לנעילה ותיוג לוחות חשמל על ידי מחלקת אחזקה.
•
עבודה בגובה – שימוש בסולמות תקניים והתאמת ציוד לעבודה בגובה.
•
ציוד מגן אישי – התאמה מדויקת של משקפי המגן לתפקיד ,קולטי אבק לגבסן והדרכה לשימוש נכון בציוד
•
המגן האישי.
כלל השינויים לוו בהדרכה ,הטמעה ובקרת שימוש.

תוצאות

הגברת המודעות והכרת הסיכונים בתחנות העבודה.
הכשרת נאמני הבטיחות לבצע באופן יזום פעולות להורדת הסיכון לרמה קבילה.
ירידה של  15%בתאונות שהגורם המרכזי להן הוא החלקה או מעידה ,וירידה של  187ימי היעדרות
לעומת שנת .2014
ה JSA-משמש כלי נוסף ויעיל בהדרכות עובדים בנושאי בטיחות.

•
•
•
•

סיכום

הפעילות תרמה להעלאת המודעות לבטיחות בקרב העובדים ,להעלאת מחויבות המנהלים לבטיחות עובדיהם
וליצירת סביבת עבודה בטוחה יותר הן לעובדים והן למטופלים.
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"ארוחת בוקר מטריפה בקופסה"

"ארוחת בוקר מטריפה בקופסה"
גב' בת-שבע בויום-גור ,1מר אלון יוסף ,2גב' דנה מליק ,3גב' יהודית ליבוביץ',4
6
גב' ריבה שקד ,5גב' אירית פורז
ארגון ושיטות מרכז שניידר ,1הסעדה מרכז שניידר ,2יחידת מחשוב מרכז שניידר,3
6
תפעול מרכז שניידר ,4דוברות מרכז שניידר ,5מערך הדיאטה מרכז שניידר
רקע

מרכז שניידר לרפואת ילדים הוא בית החולים לילדים הגדול ,המוביל והיחיד מסוגו בישראל ובמזרח התיכון .בית
החולים מרכז תחת קורת גג אחת את כל שירותי רפואת הילדים המודרנית והמתקדמת בעולם תוך התאמת המבנה
והתנאים לצרכי הילדים וההורים .צוות בית החולים מחויב להעניק את הטיפול האיכותי ביותר לכל הילדים הנזקקים
לשירותיו ,זאת תוך כדי בקרה ושיפור מתמשך של איכות הטיפול והשירות הניתנים למטופלים.
שיפור תהליכי הזנת המטופל ,הבקרה והגשת ארוחת הבוקר בצורה חווייתית וחדשנית ,תוך הקפדה על תזונה נכונה
ומותאמת אישית ,הביאו לשיפור האיכות ושביעות רצון הילד ומשפחתו.

תהליך

1.1בחינת המצב הקיים בהיבט של תהליכי העבודה במחלקות ובמטבח.
2.2בחינת חלופות למארזים שיתאימו לתנאי העבודה בבית החולים (בשלב ההכנה ,השינוע והחלוקה) תוך
התייחסות לשמירה על איכות הסביבה.
3.3בחינת מספר עיצובים שיתאימו לטווח הגילאים (.)18-1
4.4בחינת תכולת ארוחת הבוקר.
5.5אפיון ופיתוח מערכת וממשקים.
6.6ביצוע פיילוט במחלקה אחת.
7.7הסקת מסקנות וביצוע התאמות.
8.8הרחבת הפרויקט לכלל מחלקות בית החולים.

תוצאות

1.1עלייה בסקר שביעות רצון מטופלים של הכללית .תוצאות השאלה בנוגע לרמת האוכל:
שנת 60.37 – 2014
שנת 59.61 – 2015
שנת  ,2016רבעון ראשון– 79.17
2.2בסקר שבוצע בנוגע למארזים 100% ,מהמטופלים שנסקרו הביעו שביעות רצון משינוי צורת ההגשה.
3.3בשיחות עם צוותי המחלקות ,דיאטניות וצוות המטבח הובעה שביעות רצון גבוהה.

דיון ומסקנות

הנתונים מראים שהפרויקט הצליח להתחבר לעולמם של הילדים ולענות על צרכיהם בהיבט של השירות והאיכות.
מרכז שניידר ימשיך בפיתוח המוצר לטובת המטופלים והצוות.
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הצוות הלוגיסטי תמיד לשירותכם :סיורי בדק בית

הצוות הלוגיסטי תמיד לשירותכם :סיורי בדק בית
גב' לאה בוצר  ,MAגב' ראובנה נדן
1המרכז לבריאות הנפש שער מנשה ,שער מנשה
אבן יסוד במערך אספקת שירותים הוא מתן שירות .מתן שירות טוב מביא באופן ישיר לתוצאות טובות יותר
ולשביעות רצון גבוהה יותר המאפשרת עבודה מותאמת לצרכים .לפני כ 4-שנים הצוות הלוגיסטי של המרכז
לבריאות הנפש שער מנשה יזם הגעה למחלקות במטרה לתת שירות באמצעות סיורי "בדק בית" שנערכו בכל
מחלקות האשפוז במרכז .המערכת ,שנותנת שירות לפנים הארגון (למנהלים ולעובדים) ,אמורה לספק את
הצרכים הייחודיים של לקוחותיה .היות שבמחלקות השירות הפנימי אין תחרות ,מנהליהן חייבים לראות את טובת
הלקוחות בראש מעייניהם .מצב זה העלה את הצורך שלנו ,המנהלת האדמיניסטרטיבית וסגניתה ,להבין טוב יותר את
המתודולוגיה של השירות הפנים-ארגוני ,את היכולת לאתר נקודות קריטיות במהלכו ,את דרכי הבדיקה והמדידה של
מערכות אלו ,את היכולת לבחון את השיפור בו ועוד.
יש קשר הדוק בין השירות הפנים-ארגוני לשירות שהמטופל מקבל במחלקה .ככל שהשירות הפנים-ארגוני יהיה
יעיל ,חכם ומהיר יותר ,ובאופן כללי טוב יותר ,כך יהיה גם השירות שמקבל "הלקוח המשלם" ,קרי ,המטופל בבית
החולים .במשך  4שנים היה סנכרון מלא בין תכניות העבודה הדו-שנתיות ,הדיון התקציבי ותכניות סיורי "בדק בית"
בכל מחלקות בית החולים .ניכר שיפור משמעותי בתהליך שירות הפנים ועבודת הממשקים בבית החולים הודות
להקמת המערכת הממוחשבת שעוקבת אחר ביצועים ,עדכון מקוון וסטטוס הטיפול של הלקוחות והמנהלים.
טבלאות מובנות משקפות את התהליך ויוצרות תיעוד מפורט בשפה שמשותפת לצוות הרפואי והלוגיסטי .התהליך
כולל את תיאור הבעיה וקביעת רמת דחיפותה ,תיאום מועד ביקור צוות הלוגיסטיקה מול צוות המחלקה ,הצגת
הבעיות וסיור במחלקה ,מתן מענה מידי לצרכים דחופים ומעקב אחר הביצועים ,איתור צרכי הצטיידות ומעקב
התקדמות.
בתהליך משתתפים המנהלת אדמיניסטרטיבית וסגניתה ,מנהל אחזקה ,מנהל שירותים טכניים ,מנהל החצר ,מנהל
הגן ,קצין ביטחון ,מנהל המטבח ,מנהל המשק מול מנהל מחלקה (רופא) והאחות האחראית של המחלקה .בחלק
מהמחלקות שולב גם צוות פרא-רפואי.
הטמעת "שפה" מקצועית במושגי "סיורי בדק בית" בוצעה כבר בתחילת הדרך .שפה זו כבר מופנמת לצורך תכנון
וביצוע על פי יעדים .המשוב של העובדים כבר בתחילת הדרך הצביע על עלייה משמעותית ברמת שביעות הרצון
מהשירות שנותן צוות הלוגיסטיקה .היום ,לאחר  4שנים של הרצת התכנית ,נשמרת רמת שביעות הרצון לפי דיווחי
הצוות.
המשימות שנקבעו בתכניות העבודה ותוצאותיהן הולכות יד ביד עם חזון בית החולים כדלקמן :המרכז לבר"ן שער
מנשה מוביל במתן שירותי רפואה עדכניים ,תוך יצירה של סביבה טיפולית תומכת המציבה את האדם והקהילה
במרכז .תכנית סיורי "בדק בית" משקפת את השקעת המנהלים בפיתוח תחושת השייכות של עובדיהם וחיזוק
תחושת שביעות הרצון שלהם.
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הליך איתור עתודה ניהולית והכשרה ייחודית בביה”ח לפי מודלים לקבלת החלטות

הליך איתור עתודה ניהולית והכשרה ייחודית בביה”ח לפי מודלים
לקבלת החלטות
עו”ד הלן מלכה-זאבי ,מר שמעון סבח ,ד”ר ארז און
מרכז רפואי ע”ש ברוך פדה ,פוריה
רקע

ארגון הפועל לפתח עתודה ניהולית הוא ארגון שחושב קדימה על עתידו ואינו מאפשר לשינויים חיצוניים או
פנימיים לערער אותו .הכנת העתיד חשובה ,אולם הכנת עתודה היא נחלתם של ארגונים מעטים (גולדפין.)2008 ,
היתרון של ארגון המפתח את העתודה שלו בעצמו הוא בכך שהוא מעצב את מנהלי העתיד ,מקנה להם ידע ,ניסיון,
היכרות עם הארגון על בוריו ועם מערכת הבריאות .כך הארגון אינו מתנהל תחת לחץ ובתגובה לו .בחירה קפדנית של
מועמדים בשלים והערכה אובייקטיבית מבטיחים שמשאבים יקרים יושקעו באנשים הנכונים (פרננדז-ארואז.)2012 ,
הכשרת העתודה שמה דגש על מתן כלים לעובד לפתרון בעיות לפי מודלים של קבלת החלטות ,שכן קבלת החלטות
הינו חלק מרכזי בעבודתו של מנהל בכל שלב בהיררכיה הארגונית .איכות ההחלטות שמתקבלות ,לצד מידת היכולת
להניע את הצוות ליישום ההחלטות ,הן שיוצרות את ההבדל (שפירא ;2011 ,שוורץ .)2015 ,לכן כדי להשיג תוצאה
טובה דרוש שילוב של החלטה נכונה ויישום מוצלח שלה ,וכן קבלת אחריות מקצה לקצה ,החל בשלב זיהוי הבעיה
וכלה בתוצאה.

מטרות

הנהלת בית החולים הציבה שתי מטרות :איתור עובדים עם פוטנציאל לעתודה ,והכשרת העובדים על פי
חזון ומדיניות הארגון ,בכפוף למדיניות משרד הבריאות .למסד תהליך מובנה ,מבוקר ומתמשך לאיתור עתודה
ניהולית בבית החולים בסקטור הסיעוד ומנמ”ש ,ולהכשירם בתכנית ייחודית ,שתתבסס על מתן כלים ניהוליים
לקבלת החלטות לפי מודלים מוכרים בספרות.

שיטות

הוקמו שתי ועדות לאיתור עתודה ניהולית בבית החולים :אחת מטעם הנהלת הסיעוד והשנייה מטעם ההנהלה
האדמיניסטרטיבית .כל ועדה בנתה קריטריונים לבחירת העתודה ,שאושרו על ידי מנהל הסקטור .כל מועמד ענה על
שאלון אישי שבדק את שביעות רצונם ממיצוי יכולתם וכישוריהם בארגון וכן את מידת הפוטנציאל והמוכנות שלהם
לתפקיד .בנוסף לכך ,כל המועמדים עברו ראיון אישי מובנה ואחיד על ידי מנהלי שני הסקטורים ביום ראיון מרוכז.

תוצאות

אותרו  38אחיות ו 20-עובדי מנמ”ש ,מתוכם נבחרו  18אחיות ( 57%מדריכים קליניים 38% ,נאמני נושא) ,ו10-
מנמ”ש ( 75%רכזי נושא) ,אשר קיבלו ציון גבוה בהתבסס על השאלונים והראיונות לפי המשתנים הבאים :הצגה
עצמית ,יכולת הבעה ,הבנת השאלון ,רצון להיות בקורס ,שאיפה לתפקיד ניהולי ,זמינות לקורס ,צפי תרומה לקבוצה
ולעובד.
 33%מהמועמדים הגדירו מצוינות כ”-לעשות הכי טוב שאפשר” 21% ,הגדירו מצוינות כ”קביעת מטרות ועמידה
בהם”“ ,חדשנות”“ ,יכולת מימוש פוטנציאל”“ ,מודל לחיקוי”“ ,מקצוענות” .באשר למיצוי תפקיד נוכחי ופוטנציאל –
כל המועמדים סברו שהם מבצעים את התפקיד מצוין וכי הממונה מודע לכך 38% .חשו כי מיצו את התפקיד ,אך לא
את היכולות שלהם בארגון ,והביעו רצון להתפתח .בנוגע לתחושת העובד בארגון –  54%מהמועמדים מרגישים
מועצמים בתפקידם 45% ,מרגישים שהם מתוגמלים בהתאם להשקעתם .רק  35%מרגישים שמשקיעים בהם,
ו 95%-מרגישים שמתייחסים לצרכים שלהם ורואים אותם כאדם מעבר לתפקיד שהם ממלאים בארגון.

דיון

ההנהלה בנתה תכנית לימודים ייחודית בה חברי ההנהלה וגורמי חוץ שותפים יחד במתן ההרצאות .בתכנית מוצג
הארגון ,מטרותיו ,החזון שלו והתמודדות היומיומית בניהולו .מועלות סוגיות מהמציאות הארגונית ,ומוצעים פתרונות
בדרך של קבלת החלטות לפי מודלים שונים.
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הליך ייחודי להכשרת צוותים מתגברים במלר"ד בזמני עומס קיצוניים ובאירועי רב נפגעים

הליך ייחודי להכשרת צוותים מתגברים במלר"ד בזמני עומס קיצוניים
ובאירועי רב נפגעים
בלה מונסטורסקי ,עו"ד הלן מלכה-זאבי ,ד"ר ארז און
מרכז רפואי ע"ש ברוך פדה ,פוריה
רקע

משרד הבריאות באמצעות האגף לשע"ח מציב את מוכנות בתי החולים למתן מענה לנפגעי אירועי חירום בראש
סדר העדיפויות בשל המציאות הביטחונית המורכבת בישראל .מערכת הבריאות עושה הכול כדי להיות אמונה,
מוכשרת ומיומנת לקלוט בדרך קבע מספר רב של מטופלים בו זמנית בבתי החולים ובקהילה בעקבות אירועים שונים.
נעשו עבודות בארץ ובעולם כדי לאתר את הכלים היעילים ביותר להכשרת צוותים במערכות בריאות שונות (Williams,
 .)2008עבודתו של ביסטרקי ( )Bistaraki, 2011הראתה שיפור משמעותי בידע ובמיומנויות צוות בחדרי מיון לאחר
הכשרה מתאימה.
משום כך בשנים  2015-16הנהלת המרכז הרפואי והוועדה לשע"ח קיימו תוכנית הכשרה חדשה ,מקורית וייחודית
של צוותי עבודה במלר"ד בזמני קליטת נפגעים רבים או בזמני עומס מטופלים.

מטרות ושיטות

למסד תהליך הכשרה והדרכה מובנה ,מבוקר ומתמשך של עובדים חדשים וותיקים לעבודה בסיסית ואפקטיבית
בטיפול בחולים במחלקה לרפואה דחופה באמצעות תכנית הכשרה ייחודית לעובדים חדשים וותיקים.
לשם כך הוקם צוות חשיבה ויישום הכולל את הנהלת המרכז ,ועדה לשע"ח וצוות מלר"ד ,ונבנו שתי תכניות
הכשרה :האחת לאחיות חדשות הכוללת התנסות במלר"ד במשך השבועיים הראשונים לקליטתן בביה"ח :הכרת מבנה
ותהליכי העבודה במלר"ד ,טיפול בחולים באגפים השונים ואינטראקציה עם מחלקות אחרות בביה"ח .תכנית
ההכשרה השנייה מיועדת לרופאים ואחיות ותיקים וכוללת הכשרה וסימולציה בת  3שעות ,לרבות טיפול בחולה
בחדר הלם .יעילות התכנית נבחנה בשאלונים וראיונות כמותיים ואיכותניים .כמו כן היא נבחנה הלכה למעשה בזמני
טיפול בחולים בעת ויסות צוותים בזמני עומס קיצון במלר"ד ,שבמהלכם נותב צוות לשם מהמחלקות השונות.

תוצאות

במהלך  2016הוכשרו והתנסו למעלה מ 30-אחיות חדשות ( )95%במשך שבועיים ברציפות במלר"ד לפני כניסתן
לעבודה במחלקת האם .האחיות עברו ראיון ראשוני לפני כניסתן למלר"ד וראיון שני בסוף תקופה זו עם מנהלת
הסיעוד .הנתונים נאספו בשאלון איכותני 100% .מהאחיות סברו שהתכנית טובה ויעילה .לדעתן ,יעדי התכנית הושגו
כך שהן ידעו לטפל בחולים במלר"ד בשעת אמת לכשיידרשו .רווח משני של התכנית היה היכרות אישית עם הצוות
הסיעודי במלר"ד ,עם תהליכי העבודה הייחודיים והדינמיות במלר"ד ,שיגשרו בין הצוותים וייעלו תהליכי העברת
מטופלים מהמלר"ד.
בהכשרה של העובדים הוותיקים השתתפו  208אחיות ו 28-רופאים .מרביתם ברכו על התכנית והכירו בחשיבותה,
והעריכו כי ההיכרות עם הרשומה במלר"ד ואפיון טיפול בחולה במיון תסייע בידם להשתלב בעבודת המיון בזמני
עומס .בהתאם להערות המשתתפים תיבנה תכנית המשך להכשרת העובדים הוותיקים לעבודה במלר"ד.

דיון ומסקנות

תכנית ההכשרה המקורית והייחודית שהוטמעה בבית החולים פוריה הוכיחה את יעילותה כבר בשנה זו בעת ויסות
הצוותים שהוכשרו לעבודה במלר"ד בזמני עומס .כך קוצרו זמני המגע הראשוני עם המטופלים והשהייה שלהם במיון.
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מערכת בינה עסקית ( )BIככלי להנגשת נתוני הרישום הלאומי לסרטן לציבור הרחב

מערכת בינה עסקית ( )BIככלי להנגשת נתוני הרישום הלאומי לסרטן
לציבור הרחב
ד''ר ברברה סילברמן ,1מר חיים עזצדוק ,2פרופ' ליטל קינן-בוקר ,1פרופ' תמי שוחט,1
2
גב' הילה סעידוב ,2גב' יהודית גרבוז ,2מר ישראל איצקוביץ
1המרכז הלאומי לבקרת מחלות ,משרד הבריאות2 ,אגף המחשוב ,מחלקת ,BI
משרד הבריאות
רקע

הרישום הלאומי לסרטן הוא יחידה במרכז הלאומי לבקרת מחלות (מלב''ם) במשרד הבריאות .ביחידה זו
נאספים נתונים פרטניים על מקרי סרטן שאובחנו בקרב אזרחי ישראל .הרישום הוקם בשנת  .1960משנת 1982
הדיווח לרישום הוא חובה לפי חוק .נתוני הרישום חיוניים למגוון פעילויות במערכת הבריאות ,ביניהן תכנון והערכת
התערבויות למניעה וטיפול בסרטן ,הערכת טיפולים חדשים בסל הבריאות ,מענה לפניות הציבור ועבודות מחקר.
הרישום הלאומי לסרטן מפרסם דוחות סטטיסטיים באתר המרשתת ( )internetשל משרד הבריאות ומקבל
כ 150-בקשות לנתונים מהציבור ומגורמים שונים בכל שנה .במשרד הבריאות פותחה מערכת בינה עסקית ()BI
אינטראקטיבית לצורך הנגשת נתוני הרישום לגורמים במשרד הבריאות ,למשרדים ממשלתיים אחרים וכן לקהילה.

שיטות

פיתוח מערכת ה BI-בוצע על פי השלבים הבאים :למידת העקרונות הבסיסיים של עבודת הרישום על מנת להבין
את עולם התוכן הרלוונטי; אפיון וניתוח דרישות וצרכים של היחידה ,כולל אפיון הלוגיקה העסקית של היחידה כגון
שיטות החישוב של שיעורי התחלואה לפי קבוצות גיל ,אופן התקנון לגיל וכד'; זיהוי סוגי הנתונים הנחוצים ביותר
למשתמשים בקהילה; בחינת המידור הדרוש לשמירה על פרטיות החולים והקפדה על שימוש נאות בנתונים; פיתוח
תהליכי טעינת נתונים ודוחות התואמים למבנה מאגר המידע של רישום הסרטן .במקביל צוות הרישום פיתח טבלת
המרה בין קודי אבחנה ובין קבוצות מחלות לצורך סיווג המחלות לקטגוריות שונות במערכת .שני הצוותים – צוות
הפיתוח וצוות הרישום – עבדו בשיתוף פעולה הדוק על מנת לוודא שהחישובים של שיעורי התחלואה בסרטן בכלל
ולפי סוג מחלה ,גיל ,מין ולאום במערכת ה ,BI-יהיו זהים לשיעורים שחושבו באמצעות הטכניקות הסטנדרטיות של
הרישום.

תוצאות

המערכת האינטראקטיבית עלתה לאוויר ברבעון הראשון של שנת  2016והיא נגישה למשתמשים דרך קישור באתר
המרשתת של הרישום הלאומי לסרטן.

מסקנות

מערכת ה BI-מאפשרת הכנת דוחות של שיעורי תחלואה בסרטן לפי צורכי המשתמש ,נותנת מענה נוח ומהיר
לשאלות נפוצות על סרטן מהקהילה וחוסכת זמן עבודה של עובדי הרישום .בכך הרישום הלאומי לסרטן בישראל
"מיישר קו" עם רישומי סרטן מתקדמים אחרים בעולם.
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קידום בטיחות וגהות בעבודה עם חומרי ניקוי וחיטוי אנדוסקופיים  -מהלך משותף

קידום בטיחות וגהות בעבודה עם חומרי ניקוי וחיטוי אנדוסקופיים -
מהלך משותף
אינג' אורן גוז ,אינג' יוליה פרסיץ-קירייבסקי
שירותי בריאות כללית ,חטיבת לוגיסטיקה ,תשתיות ומערכות מידע ,מנהל תשתיות ובינוי,
המחלקה לבטיחות וגהות
רקע

במהלך ביצוע תהליכי ניקוי ,חיטוי ועיקור אנדוסקופיים קיים שימוש במגוון חומרי ניקוי וחיטוי .לחומרים אלו יתרונות
וחשיבות רבה במניעת העברת זיהומים ,אך הם טומנים בחובם גם סיכונים למשתמש .חומרי הניקוי ,החיטוי והעיקור
הנפוצים ביותר נכללים תחת קבוצות סיכון כגון דליקים ,קורוזיביים ומחמצנים .זאת ועוד ,לחומרים אלו פוטנציאל
השפעה על בריאות העובד שכן הם עלולים לגרום לגירוי של מערכת הנשימה ,העיניים והעור .פרויקט ההתערבות
שלנו בוצע במטרה לבחון את העמידה בהנחיות הבטיחות ולקבוע דרישות בטיחות וגהות אחידות בעבודה השוטפת
ובאירועים חריגים .הדרישות האחידות הן שילוב של נהלי משרד הבריאות ונהלי בטיחות מקובלים בתחום עבודה עם
חומרים מסוכנים וגורמים ביולוגיים.

שיטה

בוצעו כ 20-סיורים בחדרי ניקוי וחיטוי אנדוסקופיים לשימושים שונים (אא"ג ,גסטרואנטרולוגיה ,אורולוגיה ,ומתמרי
אקו תוך-ושטי )TEE-בבתי חולים ובמרפאות הקהילה של הכללית .בוצע מיפוי ראשוני של תנאי הבטיחות והגהות
ואותר צורך בגיבוש הנחיה אחידה וממוקדת לנושא בטיחות וגהות העובד.
כמו כן נמצאו ממשקים לגורמי מקצוע רבים ששיתוף הפעולה ביניהם היה הכרחי להצלחת התהליך.

תוצאות והמלצות

כתוצאה מהמיפוי הראשוני זוהה הצורך בהמשך פעילות ממוקדת לשיפור תנאי הבטיחות והגהות בחדרי הניקוי
והחיטוי .לשם כך בוצעו פעולות הבאות:
הופצה הוראת בטיחות וגיהות בנושא.
.1
הוכן והופץ טופס לביצוע מבדק בנושאי בטיחות וגהות בחדרי ניקוי וחיטוי אנדוסקופיים עבור ממוני בטיחות
.2
ונאמני בטיחות מחלקתיים.
הוכן שלט המרכז את סיכוני הבטיחות והבריאות העיקריים הנובעים מהשימוש בחומרי הניקוי והחיטוי.
.3
השלט כולל הנחיות הגשת עזרה ראשונה וטיפול באירועי שפיכת חומרים.
להובלת תהליך השיפור מתקיים שיתוף פעולה הדוק בין הגורמים השונים לרבות גורמי הבטיחות ,האחזקה,
הלוגיסטיקה ,הרכש ,הסיעוד ,טכנולוגיות רפואיות ,מניעת זיהומים ואחראי רעלים במוסדות ובהנהלה הראשית.

דיון ומסקנות

הכרת הסיכונים ודרכי מניעתם תסייע בהפחתם לרמה קבילה המאפשרת מחד גיסא שמירה על הסטנדרט הרפואי
המקובל לניקוי וחיטוי עם החומרים ,ומאידך גיסא ביצוע העבודה ללא פגיעה במשתמש .הכנת "ערכה" ,המרכזת את
כלל דרישות הבטיחות ומוצגת באופן מובנה ובפורמט אחיד ,יכולה לתרום רבות לקידום בטיחות וגהות ולאפשר את
ביצוע העבודה תוך שמירה על בטיחות ובריאות העובדים והמטופלים.
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תהליך הערכת טכנולוגיות רפואיות בבתי חולים כמנוף לוגיסטי לאימוצן – סקירת מגמות עולמיות

תהליך הערכת טכנולוגיות רפואיות בבתי חולים כמנוף לוגיסטי
לאימוצן – סקירת מגמות עולמיות
ולדימיר גורביץ  ,1,2תומר זיו-ברן ,2ארנה טל ,

1 2

 1המרכז הרפואי אסף הרופא 2 ,אוניברסיטת תל אביב
רקע

טכנולוגיות רפואיות יכולות לשפר תוצאים של טיפולים רפואיים על ידי שיפור ביעילות ,בטיחות ואיכות
הטיפול .עם זאת ,התפתחות מהירה של טכנולוגיות רפואיות היא אחת הסיבות לעלייה בהוצאות הבריאות .הערכת
טכנולוגיות רפואיות (הט"ר) כוללת בדיקת יעילות ,עלות ,בטיחות ,עלות-תועלת ומידע שתורם לקבלת החלטות והקצאת
משאבים ,ולה גם השלכות ארגוניות ,חברתיות ,אתיות ומשפטיות .בקרב מנהלי בתי החולים קיימת דילמה באשר
לקריטריונים והמנגנון של אימוץ טכנולוגיות רפואיות חדשות ואופן השימוש בהן .רק מספר מצומצם של מחקרים
מתארים את אופן קבלת ההחלטות והתכנון האסטרטגי באימוץ טכנולוגיות חדשות בבתי חולים.

מטרה

סקירת מנגנונים ממדינות שונות בעולם להערכת טכנולוגיות רפואיות בבתי חולים ובחינת האפשרות ליישומם
בישראל.

שיטה

מאמרים מרחבי העולם נסקרו באמצעות חיפוש בספרות המדעית הבינלאומית ,במאגר מידע  .PubMedמילות
המפתח היו .hospital based ,HTA, health technology assessment :נערך איסוף נתונים שיטתי בעזרת
טבלת סקירה ,בה סוכמו מאמרים נבחרים בהתאם לתנאי הכללה.

ממצאים

נסקרו  15מאמרים העוסקים בתהליך הט"ר לצורך אימוץ טכנולוגיות רפואיות במתאר של בית חולים בלבד .הסקירה
כללה מאמרים כמותיים ,איכותיים וניתוח דוחות הט"ר מ 17-מדינות ברחבי העולם ,בבתי חולים פרטיים וציבוריים,
תוך התייחסות לעמדות של מנהלים ,צוות פרא-רפואי ומטופלים.

דיון

תוארו  4גישות עיקריות להט"ר :ועדות פנימיות .Ambassador model, Mini HTA, HTA unit ,לכל גישה יש חוזקות
ומגבלות ,ולכן יש להתאימן למבנה ולצרכים הספציפיים של כל בית חולים .יחידות הט"ר פורמליות מהוות מבנה ארגוני
מורכב ופעילותן דורשת הכשרה ועקומת למידה כדי למקסם את תועלתן .נמצא כי בבתי החולים שפיתחו יחידות הט"ר
אומצה גישה המתמקדת בערך הקליני והחברתי של הטכנולוגיות ,ופחות בהשפעה התקציבית שלהן .בישראל המידע
בנוגע לתהליכי הט"ר ותמיכה במקבלי החלטות ברמת בתי החולים בנושא אימוץ טכנולוגיות חדשות עדיין מצומצם.
גוברת חשיבותו של תהליך הט"ר כתמיכה בקבלת החלטות במערכת הבריאות .אף על פי שהתהליך מתבצע ברמת
בית החולים כבר יותר משני עשורים ,הדיווחים בספרות על תוצאותיו עדיין מצומצמים .ברוב המחקרים דווח שיש
השלכה חיובית של תהליך הט"ר מבוסס בית החולים על קבלת החלטות בנושא רכש טכנולוגיות רפואיות ,וכי קיימת
תפיסה חיובית של מנהלים ורופאים באשר לתהליך זה.

מסקנות

בעידן של חוסר תקציב מתמיד ,תהליך הט"ר הוכיח את עצמו כמנגנון בעל פוטנציאל לסייע למקבלי ההחלטות
באימוץ ותיעדוף של טכנולוגיות חדשות ,ולצמצם עלויות של שימוש מיותר מבלי להתפשר על איכות הטיפול .בישראל
תהליך הט"ר במתאר בית החולים נמצא בראשית דרכו ,ונדרש המשך מחקר ומיפוי עדכני של אבני דרך ואמות מידה
כדי לגבש מדיניות לאומית רחבה.
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ניטור תחזוקה שוטף למכשור המעבדות הרפואיות להבטחת איכות התוצאה

ניטור תחזוקה שוטף למכשור המעבדות הרפואיות
להבטחת איכות התוצאה
ד"ר דורון וינשטיין ,מר דניאל קפקא ,ד"ר ערן נוימרק ,ד"ר טלי תוהמי,
ד"ר יוסף פייטן ,מר אימן פדילה ,ד"ר גלוריה רשיד
מערך המעבדות הרפואיות ,מרכז רפואי מאיר ,כפר סבא
רקע

מערך המעבדות הרפואיות במרכז רפואי מאיר כולל מספר מעבדות ומדורים .כל מעבדה ומדור מבצעים מגוון בדיקות
ומחזיקים פריטי מכשור מעבדה רבים וכמות גדולה של פריטי ציוד נלווה כגון צנטריפוגות ,מערבלים ופיפטורים .המעבדות
במאיר מחויבות לעמוד בדרישות משרד הבריאות לתפעול מערך המעבדות בבית החולים ולהבטיח את איכות התוצאה
ואת בטיחות ואיכות הטיפול .דרישות אלו מחייבות מעקב קפדני על כל הציוד והמכשור ,כולל רישום ותיעוד התחזוקה
השוטפת וטיפולי תקלות ושבר .בהתאם לכך ,בכל זמן נתון כל מעבדה במערך נדרשת ליכולת הצגת תיעוד תחזוקה
מסודר ,ביצוע מעקב שוטף ונגיש על המכשור הרב שברשותה וכן לעקוב אחר ביצוע חברות חיצוניות לטיפולי תקלות.

שיטה

במערכת ניהול הבטחת האיכות של המערך ובמסגרת עמידה בדרישות תקן  ,ISO 9001:2008הוטמע בכל
המעבדות במאיר שימוש בתוכנה ייעודית לניהול איכות .בתוכנה זו נרשמים כל מכשירי המעבדות ,הציוד
הנלווה וציוד העזר המשמשים לעיבוד דגימות ולביצוע בדיקות מעבדה ,עם מספר מצאי המותאם למערכות
הלוגיסטיקה של בית החולים ושל כללית הנדסה רפואית .לכל מכשיר מוגדר אחראי ,מיקום במעבדות ותדירות זמני
טיפולים בהתאם להגדרות יצרן וספקי המכשור .הרישום בתוכנה מאפשר הקפצת משימות טיפול לאחראי המכשיר,
הקפצת תזכורות ,ביצוע ותיעוד טיפולים וכן הפקת דוחות מרוכזים לשם מעקב וניטור תקופתיים על טיפולים ותקלות.

דיון

כל אחראי מכשיר מקבל התראה מראש על טיפולים שבאחריותו לבצע .לאחר הביצוע האחראי מתעד את
הטיפול במערכת ,והנהלת המערך מבצעת באופן שוטף אחת לתקופה מעקב אחר ביצועי טיפולים אלו ועמידה בזמני
טיפול תקינים .טיפולי תקלות מתועדים גם הם על ידי פתיחת קריאת שירות לתקלה ,המשמשת תזכורת לחובת
הטיפול בתקלה .לאחר טיפול על ידי טכנאי חיצוני דו"ח הטיפול מתועד במערכת בצירוף פירוט הטיפול שבוצע .כך
כל התקלות מרוכזות ומתועדות במקום אחד .הנהלת המערך עוקבת אחר טיפולי תקלות באופן תדיר ובונה מדד
תקלות שנתי .מדד זה מאפשר קביעת מדיניות וסדרי עדיפויות בהחלפת מכשור לכל מעבדה ,והוא משמש גם מדד
לביצועי החברות החיצוניות כהערכת טיב השירות והמכשור .תיעוד התחזוקה השוטפת של הציוד הנלווה דוגמת
מנדפים ,צנטריפוגות וכיולי פיפטורים מאפשר בקרת עמידות ,כושר עבודה והפקת נתוני סטטוס טיפולים וכיולים.

מסקנות

השימוש בתוכנה מרכזת לתחזוקת מכשור וציוד נותן להנהלת מערך המעבדות ,למנהלי המעבדות
ולאחראי המכשור והציוד כלי יעיל ,משמעותי ומרכזי בתפעול שוטף של המעבדות הרפואיות .ביצוע בדיקות
מעבדה הולך וגובר בשנים האחרונות .תוצאות הבדיקות משמשות את הצוות המטפל לאבחון ,טיפול וקבלת
החלטות קליניות ואמבולטוריות .משום כך מערך המעבדות חייב לשלוט היטב בכל פרטי הציוד הרב והמגוון
הנמצא בשימוש שוטף בכל מעבדה .כך ניתן להבטיח איכות ואמינות של אלפי תוצאות היוצאות מהמערך מידי יום.
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מדד זמני ביצוע בדיקות מעבדה  -כלי ניהולי לוגיסטי רב-מערכתי

מדד זמני ביצוע בדיקות מעבדה  -כלי ניהולי לוגיסטי רב-מערכתי
ד"ר דורון וינשטיין ,ד"ר ערן נוימרק ,ד"ר טלי תוהמי ,דניאל קפקא ,ד"ר יוסף פייטן,
ד"ר גלוריה רשיד
מערך המעבדות הרפואיות ,מרכז רפואי מאיר ,כפר-סבא
רקע

בשנת  2016מערך המעבדות הרפואיות במרכז רפואי מאיר ציין עשור של הצטיינות במבדקים השנתיים לעמידה
בדרישות התקן  ISO9001:2008המכוון למתן שירות .דרישת תקן מרכזית היא הגדרת זמן מפרט שירות לכל
בדיקה המבוצעת במערך המעבדות ופיתוח יכולת מדידת עמידה בזמן המוגדר .מדד זה משמעותי במגוון היבטים
רב-מערכתיים בבית החולים .בהתאם לזמני הביצוע לאורך יום עבודה ניתן לווסת שעות לקיחת דמים במחלקות,
לערוך בקרה על שינוע דגימות למעבדה ,לבחור שיטת שינוע יעילה למחלקה על ידי איסוף סניטרים או שילוח פנאומטי
ולבחון את ביצועי השינוע בכל שיטה .בנוסף לכך ,איוש המעבדות משפיע על זמני הביצוע וכן הטמעת טכנולוגיות,
שיטות ומכשירים חדשים תורמים לביצועי המדד ולטיפול בו .המשמעות הלוגיסטית של המדד מקרינה על ביצועי
המעבדות ,על תפקוד הסניטרים ומערכות התפעול בבית החולים וכן על איכות הטיפול ביחידות בית החולים כולן.

שיטה

המדד הוטמע במערך מעבדות מאיר לאורך השנים ככלי ניהולי לוגיסטי משמעותי .בהנהלת המעבדות פותח כלי
מחשובי מבוסס 'אקסל' המאפשר ניתוח יעיל ורב-ברירתי של זמני הביצוע לכל בדיקה ובכל חתך זמן מבוקש .הדוח
הממוחשב מציג פירוט של התפלגות זמני הביצוע ,מדידת אחוז חריגים מהזמן המוגדר לכל בדיקה וממוצע זמני
הביצוע בפועל .ניתוח הביצועים מאפשר להנהלת המעבדות לבחון טיפול בכשלים הגורמים לעיכוב ביצוע בדיקות או
לשפר זמני מפרט בעקבות ביצועים מוצלחים .נתוני הביצוע וניתוחם מועברים באופן תקופתי להנהלת המוסד ואף
להנהלת שירותי בריאות כללית לניטור שוטף על איכות השירות ועמידה בדרישת זמן הביצוע.

תוצאות

לניתוח זמני ביצוע הייתה השפעה בכל המעבדות .במעבדה אנדוקרינולוגית הטמעת מכשור חדש בבדיקות שגרה
אנדוקריניות הביא לקיצור זמן המפרט של יותר מ 20-בדיקות ליום אחד או שלושה ימים במקום חמישה ימים
ואף יותר .במעבדה אימונולוגית נערך שיפור מערכתי לסבב ביצוע בדיקות מורכבות לאחר מדידת חריגת זמני
ביצוע במספר בדיקות שאינן מבוצעות בשגרה יומית .במעבדה דחופה נערך שיפור משמעותי מול הצוות בתחזוקת
המכשור היומית כדי לשפר את זמן ביצוע בדיקת  TROPONIINלמיון .השיפור נעשה לאחר מדידת חריגה מזמן
הביצוע המוגדר ל 60-דקות.

דיון ומסקנות

מדידת זמן המפרט לביצוע בדיקות היא מנוף לשיפור השירות ולתפעול ביצוע בדיקות מעבדה .שימוש בכלי המחשובי
מאפשר ניתוח ברזולוציה גבוהה לתהליכי העבודה ומשמש כלי ניהולי-לוגיסטי יקר ערך להנהלת המעבדות .זאת
ועוד ,הנהלת המעבדות פועלת יחד עם הנהלת המרכז הרפואי בהתאם לנתוני הביצוע להכניס שיפורים לוגיסטיים
דוגמת איוש סניטרים ושיפור סבב העבודה היומי שלהם ,שדרוג המערכת הפנאומטית להגברת יעילות תעבורת
דגימות במערכת וכן לשיפור סבבי לקיחת דמים במחלקות כדי לווסת זמני הגעת הדגימות למעבדה לאורך יום העבודה.
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הפחתת נפילות מטופלים במחלקה באמצעות אחות נאמנת נפילות מחלקתית

הפחתת נפילות מטופלים במחלקה באמצעות
אחות נאמנת נפילות מחלקתית
שושי כתיב - 1אחות אחראית ,מחלקה פנימית ד
אמירה אבו חמאם - 1אחות נאמנת נפילות מחלקתית ,פנימית ד
1המרכז הרפואי ע"ש א .וולפסון
מבוא

נפילות מטופלים באשפוז הן הגורם המרכזי לפגיעות קטלניות ולא קטלניות בקרב מבוגרים בני  65ויותר .כ25000-
מבוגרים מתים בכל שנה כתוצאה מנפילה .נפילות עלולות לגרום לפציעות כמו שברים ,פגיעות ראש ופגיעה במערכת
הגרמית וברקמות הרכות .פציעות אלו עשויות לגרום להחמרה בתחלואה ולעלויות טיפול גבוהות .הפציעה עלולה
לגרום לחרדה אצל הנפגע או להאשמות ותלונות מצד משפחות המטופלים כלפי המוסד שבו מאושפז קרוב המשפחה
שנפל .בנוסף לכך ,הנפילות גורמות לכאב ולסבל .השיקום לא תמיד מצליח להחזיר את המטופל שנפל לתפקוד עצמאי.

מחקרים שונים מראים כי שיעור הנפילות בבתי חולים גבוה וקשור לרוב למחלות חריפות ,ריבוי תרופות ובלבול.
חוזר מנהל הסיעוד מתייחס לחובתה ולסמכותה של האחות המוסמכת לאתר מסוכנות לנפילות בקרב מאושפזים
מעל גיל  65במסגרת איסוף נתונים ראשוני לגביהם .באחריותה של האחות לבנות תכנית מניעה והתערבות
לרבות הפניה לגורם מטפל נוסף .נפילות מהוות את הקטגוריה הגדולה ביותר של דוחות "אירוע חריג" בבתי חולים.

שיטה

הפרויקט נוצר במטרה להפחית אירועי נפילות מטופלים במהלך אשפוזם .לאחר ביצוע הערכת סיכונים נבנתה תכנית
מובנת המיושמת על ידי אחות נאמנת נפילות מחלקתית:
.1
.2
.3
.4
.5
.6

התקיימה ישיבת צוות אחיות בה הוצג נושא הנפילות והפרויקט המתוכנן.
עודכן נוהל נפילות בשיתוף פעולה עם מנהלת הסיכונים המוסדית בהתבסס על אומדן .MORSE
אחת למשמרת אחות נאמנת מניעת נפילות מקיימת סבב בטיחות על מנת לוודא שלמות הציוד הרפואי,
המבנה והסביבה בהתאם למסמך בקרה מוסדי.
הוגדל מלאי של הליכונים במחלקות.
צוות האחיות מקבל הודעה בזמן אמת על כל אירוע של נפילת חולה באמצעות הודעה ב"וואטסאפ".
כל אירוע נפילה מדווח בטופס "אירוע חריג" ומתקיים לאחריו תחקיר .המסקנות מפורסמות ב"וואטסאפ"
המחלקתי.

תוצאות

שיעור הנפילות פחת ב 28%-תוך  6חודשים.

דיון ומסקנות

הפרויקט הוכח כיעיל ,לכן מומלץ להמשיך בביצועו .כמו כן ,מומלץ לתלות בחדרי האשפוז מסכים עליהם יוקרנו
סרטוני הדרכה למטופלים .בנוסף לכך ,מומלץ להקים קבוצות מטופלים להפעלה והתעמלות לשיפור התנועה ,שיווי
המשקל וכוח שרירים.
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סדנת "מפות שיחה" בסוכרת  -כלי חינוכי לקהילה שהותאם לחולי סוכרת מאושפזים

סדנת "מפות שיחה" בסוכרת  -כלי חינוכי לקהילה שהותאם
לחולי סוכרת מאושפזים
מריה גלפרין - 1אחות אחראית יחידת רגל סוכרתית
שרית רשיד - 1מתאמת ומחנכת לסוכרת ,שושנה כתיב - 1אחות אחראית פנימית ד'
1מרכז רפואי ע"ש א .וולפסון ,חולון
מבוא

סוכרת ,ככל מחלה כרונית ,מאופיינת בצורך לניהול עצמי של המטופל .משום כך חינוך המטופל צריך להיות
מרכיב מרכזי בטיפול ההוליסטי בו" .מפות שיחה" הן סדרה של כלים חינוכיים שמטרתם לאפשר לאנשים עם
סוכרת ללמוד על שינויי התנהגות וקידום הניהול העצמי ביחס למצבם .התכנית נוצרה על ידי Healthy Interactions
(שיקגו ,ארה"ב) בשיתוף עם המרכז הלאומי לסוכרת בבריטניה .סדנת מפות שיחה מזמינה חולי סוכרת לחוויית
למידה מילולית וחזותית .עד כה הסדנה הועברה במסגרת הקהילה .זהו ניסיון ראשון להטמיעה גם באשפוז.

שיטה

הפרויקט נוצר במטרה להטמיע בקרב צוות האחיות שימוש שגרתי בסדנה למפות שיחה ככלי חינוכי לחולי סוכרת
מאושפזים .לאחר קבלת אישור מהנהלת הסיעוד וממנהל יחידת סוכרת נבנה צוות היגוי רב-מקצועי שכלל רופאים,
תזונאים ואחיות .ביוזמתה של אחות מתאמת סוכרת מוסדית ובחסות חברת אלי לילי נבנתה תכנית הכשרה
ל"מנחה סדנה למפות שיחה" לאחיות נאמנות סוכרת מחלקתיות .-כמו כן נבנה כלי לבדיקת שביעות רצון המטופלים
המשתתפים בסדנה .הסדנאות התקיימו לראשונה במחלקה פנימית ד' וביחידה לטיפול בכף רגל סוכרתית.
בעקבות התוצאות החיוביות של סקר שביעות רצון בקרב המטופלים שהשתתפו בסדנאות ,הוחלט על המשך הפרויקט
במחלקות ובמכונים נוספים בבית החולים.

סדנת מפות שיחה

המרכיב העיקרי במפגשים הוא מפה חזותית המציגה באופן מילולי או חזותי מידע או נושאים הקשורים למחלת
הסוכרת .המפה מונחת על שולחן סביבו יושבים המטופלים .הסדנה מועברת על ידי אחות או תזונאית מיומנויות
שעברו הכשרה של "מנחה מפות שיחה" .מנחה הסדנה נדרש להקשבה פעילה ,קשר עין ,אמפתיה ,פתיחות,
הבהרה ושיקוף של דברי המשתתפים .כל מטופל מקבל בתורו כרטיסייה ובה נושאים ועובדות על סוכרת .כל מטופל
מקריא את הכרטיס שקיבל ואז מתפתח דיון.

תוצאות

עד כה השתתפו בסדנאות כ 7-מחלקות וכמאה מטופלים .על סקר שביעות הרצון ענו כ 30-מטופלים ,שהביעו
שביעות רצון גבוהה מהסדנה (.)5/5

מסקנות

עבור נאמנות הסוכרת הסדנה הייתה כלי להעצמה ואתגר מקצועי מרתק .עבור המטופלים הסדנה הייתה חווייתית
והעשירה את הידע שלהם על המחלה.
הטמעה של סדנאות ככלי חינוכי באשפוז היא אתגר לאנשי הצוות של המחלקה בגלל עומס המשימות שיש עליהם.
מפות שיחה היו עד כה בשימוש במסגרת הקהילה בלבד .זו הפעם הראשונה שנעשה בהן שימוש בקרב חולים
במהלך אשפוזם .לאור הצלחת הסדנה מומלץ להמשיך בפרויקט זה ולשלב סדנאות אלה כחלק מהרוטינה
המחלקתית גם במחלקות נוספות.
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תפקיד מתאם פיום קנה (טרכאוסטומי) כאמצעי לייעול ההליך

תפקיד מתאם פיום קנה (טרכאוסטומי) כאמצעי לייעול ההליך
מר אוגלבו אודי
מרכז רפואי ע"ש א .וולפסון ,חולון
רקע

פיום קנה הוא תהליך כירורגי של פתיחת נתיב אוויר ישירות לקנה הנשימה .פתיחת הקנה והחדרת הקנולה
נעשית בתנאים סטריליים במסגרת חדר ניתוח .הפעולה מיועדת לחולים התלויים בהנשמה מלאכותית
לתקופות ממושכות .פיום קנה הנשימה מייצר נתיב אוויר יציב המפחית את סבלו של החולה ,מאפשר הזנה,
משפר את יכולות התקשורת ,מפחית זיהומים ריאתיים וסיבוכים נוספים .ככל שמקדימים לבצע פיום קנה
בחולה התלוי בהנשמה מלאכותית לתקופות ארוכות ,כך יפחתו הסיבוכים מהנשמה המלאכותית.
מחקרים מראים כי פיום קנה מפחית את שיעור התמותה ,מוריד את הסיכון להוצאת צינור בטעות ,מקטין את
משך ימי האשפוז ומפחית בשיעור ניכר את הנזק לפה ולגרון .על אף האמור לעיל ,ביצוע מוקדם של פיום קנה
מתעכב פעמים רבות בשל היותו הליך מורכב שתלוי בגורמים רבים :כירורגים ,מרדימים ,אחיות ,רופאי המחלקה,
עובדת סוציאלית ,דיאטנית ,פיזיותרפיה ,משפחה ,מעבדה ,צוות שינוע ועוד .העובדה שהתהליך תלוי בגורמים כה
רבים יוצרת בעיות כגון:
.1
.2
.3
.4

קושי בזיהוי והערכת מטופלים הזקוקים להליך זה.
בעיות בתיאום לוחות זמנים בין הגורמים השונים.
מחסור במשאבים ובכוח אדם מקצועי.
קבלת הסכמה מדעת לפעולה.

על פי מחקרים שבוצעו בארה"ב עולה כי אח מתאם משמש גורם אינטגרטיבי .האח המתאם מלווה את התהליך
מראשיתו ועד סופו ובכך תורם לאיכות הטיפול ,משפר ומחזק את הקשר עם המטופל ומשפחתו ,מסייע להפחית את
שיעור הסיבוכים והתמותה ומפחית עלויות ואלמנטים הקשורים לניהול סיכונים.

שיטה

בבית חולים וולפסון הוחלט למנות אח לתפקיד של מתאם פיום קנה מוסדי.
תפקידי האח המתאם הם:
1.1איתור המטופלים המונשמים והערכת הצורך בביצוע פיום קנה.
2.2יצירת קשר עם רופאי אא"ג המנתחים והצגת המטופל בפניהם.
3.3סיוע בהכנת משפחת המטופל הכולל הדרכה ,מינוי אפוטרופוס וחתימה על טפסי הסכמה לניתוח.
4.4קביעת מועד לניתוח ,הכנה לניתוח ,הורדת המטופל לחדר הניתוח ,קבלתו לאחר מכן במחלקה ,המשך
מעקב פוסט-ניתוחי ובחירת אפשרויות שיקום.
5.5שחרור החולה מבית החולים ויצירת קשר עם האחות בקהילה.

תוצאות

מאז מינויו של האח המתאם בוצעו  37ניתוחי פיום קנה .ל 4-חולים מתוכם בוצעה גמילה ונסגרה הסטומה 17 .חולים
שוחררו לבתי חולים שיקומיים.
קוצר ב 50%-משך זמן ההמתנה מקבלת ההסכמה לפעולה ועד ביצועה .הופחת באופן משמעותי שיעור דחיית
הניתוחים.

מסקנות

מינוי אח כמתאם פיום קנה הוכח כאמצעי המייעל את תהליך ביצוע פיום הקנה.
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קול קורא

מדינת ישראל  -משרד הבריאות
המועצה הלאומית ללוגיסטיקה במערכות הבריאות
הכנס השנתי ה 19-שנת 2017
(מועד מדויק יפורסם בהמשך (*)

קול קורא

לאנשי מערכת הבריאות וחוקרים

להצגת עבודות בתחומי לוגיסטיקה ומערכות בריאות.

המעוניינים ישלחו תקצירים להצגת עבודותיהם בכנס
בהתאם לקובץ “הנחיות לכתיבת תקציר” (מצ”ב).
ו/או:
מאמרים לפרסום בביטאון המועצה
בהתאם לקובץ “הוראות למחברים” (מצ”ב).
התקצירים והמאמרים יועברו לאישור הוועדה המדעית של המועצה בטרם פרסומם.
המועד האחרון לקבלת תקצירים ומאמרים יפורסם בהמשך.

כתובת למשלוח:
פרופ’ אבישי גולדברג  -יו”ר ועדת הכנס
משרד המועצות הלאומיות
רחוב יגאל-אלון  ,119תל-אביב 67443
טלפון , 03 - 6932309/47 :פקס02 - 5655980 :
או בדואר אלקטרוניmoatzot@moh.health.gov.il :
* קול קורא מס’  - 1פרטים נוספים יפורסמו באתר משרד הבריאות - www.health.gov.il :כנסים
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הוראות למחברים לכתיבת מאמר

הוראות למחברים לכתיבת מאמר
א .המערכת מזמינה את כל העוסקים בנושא הלוגיסטיקה
הרפואית במוסדות הרפואה ,באקדמיה ,במינהל
ובשירותים ,לשלוח מאמרים פרי עטם לפרסום בעיתון.
ב .לעיתון אפשר לשלוח עבודות מקוריות ,מחקרים,
מאמרי סקירה ,תיאורים מהנעשה בשטח ,מכתבים
למערכת וכדומה.
ג .את החומר יש לשלוח בשני עותקים מודפסים על צד
אחד של הדף ,בגודל גופן לא פחות מ ,12-ברווח
כפול בין השורות ,עם שוליים רחבים ,על נייר עבה.
רצוי לצרף דיסקטים.
ד .בדף הראשון יש לציין את שם המאמר (בעברית
ובאנגלית) שמות המחברים (שם פרטי מלא ושם
משפחה) ,תפקיד ותואר אקדמי או מקצועי ,מקום
ומען להתכתבות.
ה .בדף השני יש להביא תקציר מלא (עד  300מילים)
שממנו יוכל הקורא ללמוד פרטים מהותיים על
המאמר או העבודה או התצפית ,את מסקנות
המאמר ואת המלצותיו.
ו.

בדפים הבאים יש להביא את המאמר במלואו,
מסודר לפי סעיפים :מבוא ,חומר ושיטות ,ממצאים,
דיון ומסקנות .סקירות ,תצפיות ודיווחים מהנעשה
בשטח יכילו מבוא ,תיאור הדיווח או הסקירה ,סיכום
ורשימה ביבליוגרפית.

י.

לכל מאמר יש לצרף תמצית בשפה האנגלית של כ-
 300מילים.

יא .הביבליוגרפיה תודפס על דפים נפרדים,
ברווח כפול ,כאשר יש אבחנה בין אות קטנה
לגדולה .כל פריט (רפרנס) יודפס בשורה
חדשה .ברשימה יובאו רק מחברים המצוטטים
בגוף המאמר ,רצוי רק מהשנים האחרונות.
כל פריט יסומן במספר סידורי זהה במאמר
ובביבליוגרפיה .הרשימה תסודר לפי הציטוט
במאמר ולא לפי א-ב .שמות המחברים יודגשו.
הביבליוגרפיה חייבת להיות מסודרת לפי הכללים
הנהוגים בשיטת :Vancouver
מס' סידורי ,אחריו נקודה ( ).שם המשפחה של
המחבר וראשי תיבות של שמו הפרטי ,פסיק (),
כותרת המאמר ,נקודה ( ).קיצור שם העיתון פסיק
( ),שנת ההופעה נקודה -פסיק (;) מספר הכרך
נקודתיים ( ):מס' עמוד ראשון ואחרון נקודה (.).
האות הראשונה של שמות המחברים תהיה גדולה
והשאר אותיות קטנות.
לדוגמא:
1. Shemer S, Shasha SM, New
Developments in Medical Technology.
Am J Tech 1997;22: 14-21

ז .כל מאמר המבוסס על נתונים סטטיסטיים חייב
לעבור ביקורת של סטטיסטיקאי.

יב .לגבי תרופות יש להשתמש בשמות גנריים .יחידות
יש לבטא בשיטות המקובלות.

ח .טבלאות ומקרא לתמונות יש להדפיס על גיליונות נייר
נפרדים.

יג .כל מאמר יכלול מילות מפתח באנגלית (KEY
( )WORDSעד  5מילים).

ט .התמונות חייבות להיות מטיב מעולה וסכמות
צריכות להיות מצוירות על ידי גרפיקאי ,או
בעזרת תוכנה גרפית ממוחשבת .תמונות אין
להדביק ,אלא לשלוח במעטפה נפרדת ולסמן
בעיפרון בצדן השני את שמות המחברים,
מספר סידורי של התמונה ואת כיוון ההדפסה.
תמונה ו/או כל חומר גרפי אפשר גם להעביר
ב E-mail -בפורמט  Tiffאו .jpeg

יד .המאמרים יעברו בחינה על ידי  2סוקרים (peer
 )reviewההחלטה על הפרסום תועבר לידיעת
המחברים.

82

טו .כל מאמר ילווה במכתב  -לוואי עם חתימה של כל
המחברים ,תוך ציון הסכמתם לפרסומו ב "לוגיסטיקה
במערכות הבריאות".
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הנחיות כלליות להגשת תקציר

הנחיות כלליות להגשת תקציר
על התקציר להיות בן עמוד אחד בלבד ,ללא לוגו ,וכתוב בפונט  12 Davidעם רווח של  1.5בין השורות.
להלן המבנה הנדרש:

כותרת  :ממורכזת סוג גופן  Davidגודל  14מודגשת עם קוו תחתון
שמות מחברים ומקומות העבודה לפי הדוגמה המופיעה למטה:
ממורכזים ,מודגשים ,גודל גופן  ,12שם המרצה יודגש ע"י קו תחתי:
מר ישראל ישראלי 1,ד"ר ישראלה ישראלי
1מרכז רפואי ישראל ,תל אביב
2מרכז רפואי הדסה ,האוניברסיטה העברית ,ירושלים
2

תוכן התקציר:
הטקסט מיושר לשני צדדים ,גודל פונט  12עם רווח של  1.5בין השורות ,לא מודגש וללא קו תחתון ,למעט ראשי
הפרקים ,שעליהם להיות מודגשים.
התקציר יכלול ראשי פרקים עיקריים ,כדוגמא:
•רקע  /מבוא
•שיטה /תהליך
•תוצאות  /המלצות
•דיון ומסקנות
הערות:
1.1על שם הפרויקט להיות קליט וקצר ,ושלא יעלה על  60תווים (כולל רווחים)
2.2יש לציין פרטי צוות הפרויקט כדלהלן:
תואר (גב' /מר  /ד"ר /פרופ' /מגי'  /וכו') ,שם פרטי ומשפחה ,תפקיד ,מקום העבודה ,טלפון סלולרי ,כתובת
מייל ,וטלפון משרד.

בהצלחה!
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הכנס השנתי השמונה עשר

של המועצה הלאומית ללוגיסטיקה במערכות הבריאות
מרכז הכנסים ,שפיים

נספחים
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נספח א'
רשימת מועמדויות לפרס מנכ"ל למצוינות בלוגיסטיקה במערכות הבריאות לשנים 2007-2015
שנת מצויינות
2015
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מס’

נושא הפעילות המועמדת לפרס

שם המוסד

1

מרכז יעוץ ארצי לצנתורי לב אלקטיביים  -זוכה מקום שני
בבית 3

בית החולים בילינסון

2

שבשבת דרומית

מכבי שירותי בריאות

3

תהליך מקוון של בדיקה ואישור יזום פרויקטים בתחום
הלוגיסטיקה והתשתיות

מכבי שירותי בריאות

4

סלי טיפול -יצירת סטנדרטיזציה לשיפור איכות הטיפול
בחולה הכרוני

הנהלה ראשית-שירותי בריאות כללית

5

מוקד חירום ישיר-סטנדרט חדש של שירות

מרכז רפואי לבריאות הנפש – מזרע

6

החייאה בהפתעה

משרד הבריאות

7

גרעין המידע

בית החולים בילינסון

8

ביקור גיל הזהב  -זוכה מקום שלישי בבית 3

המרכז לבריאות הנפש מזרע

9

תוקף כלי לניהול מלאי עגלת החייאה

מרכז רפואי סורוקה

10

פרויקט – מערכת איסוף וניתוח נתוני צריכת ואנרגיה
במוסדות "הכללית"

מרכז רפואי סורוקה

11

מערכת לאיסוף והשבת מי עיבוי מערכות מיזוג אויר

מרכז רפואי סורוקה

12

התקנת מערכות אולטרה סגול ביחידות טיפול באוויר -
זוכה מקום ראשון בבית מס' 2

המרכז הרפואי לגליל

13

קליטת ניפוקי תרופות מבתי חולים – קונסיגנציה

לשכת בריאות מחוזית חיפה

14

מטופלים למעקב

בח מאיר  /הנהלה ראשית

15

התערבות כירורגית בבקרי יחידות מיזוג אוויר  -זוכה
מקום ראשון בית מס' 3

בית חולים הדסה

16

הקמת מרכז רפואי לרווחת תושבי בני ברק

מרכז רפואי הרצפלד

17

שיפור תהליך פתיחת מק"ט

שירותי בריאות כללית ,הנהלה ראשית

18

מהטופס-למחשב  -הכנסת כספות טוקסיקה ביומטריות
לשיפור בטיחות התהליך

שירותי בריאות כללית ,הנהלה ראשית

19

אופטימיזציה של תהליכים ממשקים ותקשורת מערך
ההדמיה

שירותי בריאות כללית

20

מערכת חיסכון במים להשקיית גינות

שירותי בריאות כללית ההנהלה הראשית
תל אביב

21

מוקד תפעול אחוד

מרכז רפואי מאיר ,כפר סבא

22

היבטים לוגיסטיים במערכת ניהול הבטחת איכות
במעבדות מאיר

מרכז רפואי מאיר ,כפר סבא

23

דיא-טרייס מרכז רפואי העמק

מרכז רפואי מאיר ,כפר סבא

24

רכב ממוכן  -יתרון או חסרון

מרכז רפואי מאיר ,כפר סבא

25

מערכת עלמ"ה -עדכונים למנהלים מהשטח  -זוכה מקום
ראשון בבית 1

מרכז רפואי אסף הרופא

26

ניהול לוגיסטי של מערך החיסונים בלשכת הבריאות
המחוזית חיפה

מרכז רפואי שערי צדק

הכנס השנתי השמונה עשר ,המועצה הלאומית ללוגיסיקה במערכות בריאות ,כרך 13
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מס’

נושא הפעילות המועמדת לפרס

שם המוסד

27

תקן איכות  :ISO9001ומערכת בטיחות מזון HACCP

בית החולים בילינסון

28

מוקד התחייבות במכבי פשוט ,קל ונוח

מכבי שירותי בריאות

29

משלוח ממוחשב למניעת החלפה בין דגימות פתולוגיה או
איבודן

ביה"ח האוניברסיטאי הדסה עין כרם -
הנהלה

30

קריאון' – מערכת מתוקשבת לייעול שירותי מחלקת עובדי
בית  -זוכה מקום שלישי בבית 1

ביה"ח האוניברסיטאי הדסה עין כרם -
הנהלה

31

איתור ממוחשב יזום של אירועים חריגים ב"ניהול סיכונים"
ו"תכנית המדדים הלאומית"

מרכז רפואי "בני ציון"

32

שליחת SMSלמטופלים לעדכון סטטוס הטיפול במיון
סורוקה  -זוכה מקום שני בבית 1

מרכז רפואי סורוקה

33

קריאה ליועץ באמצעות מסרונים

מרכז רפואי סורוקה

34

תיעוד שיוך סקופ למטופל והטיפול בסקופ

מרכז רפואי סורוקה

35

המדד המשוקלל המחלקתי

מרכז רפואי סורוקה

36

מחלקה ראשונה

מרכז רפואי סורוקה

37

ארוחת בוקר מטריפה בקופסה

מרכז שניידר ,או"ש

38

מעקב ובקרב מבדק לוגיסטי

שירותי בריאות כללית

39

ניהול היתר רעלים בSAP-

שירותי בריאות כללית

40

מזניקים לאיכות ומצוינות בטיפול באנדוסקופים

שירותי בריאות כללית

41

שימוש מושכל בחבישות לפצעים קשיי טיפול

בית חולים לוינשטיין

42

שיקום המידע למטופל

בית חולים לוינשטיין

43

זיו בשביל ההליכה ,צעד קטן בזיו צעד גדול לילדי ישראל

מרכז רפואי זיו צפת

44

הקמת מערך הסעדת מזון למטופלים ולעובדים

מרכז רפואי אסף הרופא

45

תהליך יצור המים והתמיסה להמודיאליזה

מרכז רפואי לגליל נהריה

הכנס השנתי השמונה עשר ,המועצה הלאומית ללוגיסיקה במערכות בריאות ,כרך 13
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שנת מצויינות

מס’

נושא הפעילות המועמדת לפרס

שם המוסד

2014

1

התקנת ריאקטור לפירוק פסולת מטבח

בית החולים בילינסון

2

פרויקט קליטת ניפוקי תרופות מבתי חולים

מכבי שירותי בריאות

3

מעבר לעבודה במודל אישורי תרופות מיטבי  -כמשפר
שירות

מכבי שירותי בריאות

4

בטיחות אש  -סגירת פערים

הנהלה ראשית-שירותי בריאות כללית

5

רשתות מים

מרכז רפואי לבריאות הנפש – מזרע

6

המכרז להתייעלות אנרגטית בבתי החולים הממשלתיים

משרד הבריאות

7

אינדקס ומדד לשיפור תהליכי קבלת החלטות למורכבות

בית החולים בילינסון

8

נפש בריאה בגוף בריא

המרכז לבריאות הנפש מזרע

9

מערכת אוטומטית לניפוק מבוקר של תרופות נרקוטיקה
בחדרי ניתוח

מרכז רפואי סורוקה

10

שרשרת השירות ועיקרון ההדדיות במערך
האדמיניסטרטיבי

מרכז רפואי סורוקה

11

דוחות מדידה ובקרה ממוחשבים ככלי לשיפור איכות
רפואית ותפעולית

מרכז רפואי סורוקה

12

פרויקט רה-הארגון  2013-2014מערך הרכש והאספקה

המרכז הרפואי לגליל

13

ממשק לייעול תהליך אישור כניסת כלי שייט לנמלי ים
בישראל

לשכת בריאות מחוזית חיפה

14

ניטור רמות החשיפה (( DLPבבדיקות טומוגרפיה
ממוחשבת ( )CTבכללית להפחתת מנות הקרינה

בח מאיר  /הנהלה ראשית

15

התראה בזמן אמת על טומאת כוהנים

בית חולים הדסה

16

ללוי לוגיסטי במחלקות האישפוז

מרכז רפואי הרצפלד

17

שימוש באמצעי מיחשוב ניידיים ותוכנת  SAPלניהול
וביצוע אחזקה למכלולים ותשתיות במוסדות הכללית

שירותי בריאות כללית ,הנהלה ראשית

18

שולחן עבודה למהנדסים ומנהלי אחזקה

שירותי בריאות כללית ,הנהלה ראשית

19

כלי חזותי להצגת נתונים מורכבים

שירותי בריאות כללית

20

תהליך מקוון של שליחת מסמכים לא רפואיים לארכיון
החיצוני

שירותי בריאות כללית ההנהלה הראשית
תל אביב

21

לא עוד פתקים

מרכז רפואי מאיר ,כפר סבא

22

זיהוי בעיות ושיפור תהליכים בערכי מעבדה קריטיים

מרכז רפואי מאיר ,כפר סבא

23

במאיר חולקים כבוד לחלוק

מרכז רפואי מאיר ,כפר סבא

24

תכנת התערבות למניעת נפילות

מרכז רפואי מאיר ,כפר סבא

25

ניהול רקמות להשתלה

מרכז רפואי אסף הרופא

26

תכנון ובניית עמדת פג

מרכז רפואי שערי צדק

הכנס השנתי השמונה עשר ,המועצה הלאומית ללוגיסיקה במערכות בריאות ,כרך 13
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שנת מצויינות

מס’

נושא הפעילות המועמדת לפרס

שם המוסד

2013

1

ארון התרופות :מארון אחסון למאגר ידע

בית חולים הרצפלד ,שירותי בריאות כללית

2

ביצוע תהליכים לוגיסטיים בממשק  WEBמשופר לייעול
תהליכים וחיסכון כספי

מכבי שירותי בריאות

3

דיווח צריכה למאושפז כמנוף לעיתוד וקביעת רמות מלאי
צרפ

מרכז רפואי כרמל

4

מערכת לקיחת דגימות /הזמנות – אתר מרוחק

שירותי בריאות כללית

5

מנוף לוגיסטי

שירותי בריאות כללית

6

צוות היערכות  -בית חולים איזורי תת קרקעי

מרכז רפואי רמבם

7

מערכת ממוחשבת לניטור ומעקב אחר שינוע צידניות עם
דגימות מעבדה

שירותי בריאות כללית ,מחוז דרום

8

מערכת שרלוק  -שרות רוקחי לוגיסטי וקליני

המרכז הרפואי ברזילי

9

מעברים בנין כירורגי

המרכז הרפואי ברזילי

10

פרויקט גפמ

המרכז הרפואי ברזילי

11

אישור הזמנות וחשבוניות באופן דיגיטלי WORK FLOW
פעילות ב SAP-פורטל בסמארטפון ובמייל

שרותי בריאות כללית

12

קיצור תורים לניתוחים

מרכז רפואי אסף הרופא

13

טלא-דיאט

מכבי שירותי בריאות

14

שמירה על כשירות מקצועית באמצעים טכנולוגיים
מתקדמים

לשכת הבריאות ,מחוז חיפה

15

פיתוח תפיסה לשיפור אסטרטגיית החיזוי על ידי קביעת
מדדים רציפים לסטיית החיזוי

שירותי בריאות כללית

16

מינהלת המיזוג של שערי צדק

המרכז הרפואי שערי-צדק

17

שיפור וייעול מערך הבדיקות לאבחון עגבת במעבדות
ראשוניות ואישורן במרכז הארצי לעגבת

תא שירותי בריאות הציבור

18

פיתוח והטמעת מערך בקרה ומעקב לוגיסטי באתרי
אסותא

בית חולים אסותא

19

מחשוב תהליך יישום הזנת החולה

מרכז רפואי אסף הרופא

20

שולחן עבודה לוגיסטי

שרותי בריאות כללית

21

ניהול מידע במרכז לוגיסטי

מרכז רפואי העמק

22

סיירת חדשנות

שרותי בריאות כללית

23

שיפור תהליכי תכנון וחידוש מלאי בחדרי ניתוח

מרכז רפואי סורוקה

24

שימוש במערכת  QFLOWבאתר ניתוחי יום

מרכז רפואי מאיר

25

מערכת מחשוב ארצית משולבת לפיקוח על מזון מיובא

משרד הבריאות ,שרות המזון הארצי ואגף
המחשוב

26

ייעול תהליך קבלת החלטות ושיטה לניתוח חלופות ביצוע
בפרוייקטי בינוי בסביבה

מרכז רפואי מאיר

27

טופס בקשה אלקטרוני לרכש מכשור רפואי

מרכז רפואי מאיר

הכנס השנתי השמונה עשר ,המועצה הלאומית ללוגיסיקה במערכות בריאות ,כרך 13
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90

מס’

נושא הפעילות המועמדת לפרס

שם המוסד

28

תיק צרפ -חדשנות בתחום רכש צרפ

מרכז רפואי מאיר

29

תפיסה ומתכונת ייחודית של הפעלת מוקד לשירותים
לוגיסטיים-הנדסיים בתחום הבריאותי

כללית הנדסה רפואית בעמ

30

ניהול הרשאות מקצועיות לרופאים באמצעות מודל
מטריצה

מרכז רפואי אסף הרופא

31

מערך השינוע

בית חולים טירת הכרמל

32

מעבדה מרכזית  -מתכנון לתפעול

לאומית שירותי בריאות

33

קידום איכות הסביבה וקבלת תו ירוק ממכון התקנים
הישראלי

המרכז הרפואי הלל יפה

34

הנחיית עבודה ובקרת עמידה בדיני איכות סביבה
במוסדות רפואיים

שירותי בריאות כללית

35

הקמת מערך כולל לטיפול קדם אנליטי בדגימות ובדיקות
מעבדה

המרכז הרפואי האוניברסיטאי סורוקה

36

מערכת ניהול מכשירי מצוקה בתאי אחסון חכמים במרכז
לבריאות הנפש שער מנשה

מרכז לבריאות הנפש שער מנשה

הכנס השנתי השמונה עשר ,המועצה הלאומית ללוגיסיקה במערכות בריאות ,כרך 13
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שנת מצויינות

מס’

נושא הפעילות המועמדת לפרס

שם המוסד

2012

1

איתור מטופלי סוכרת בסיכון

מרכז רפואי וולפסון

2

פטנט לקשירת חולה במחלקה סגורה

מרכז רפואי מזרע

3

הנגשה בסניפי מכבי

מכבי שירותי בריאות

4

מערכת להזמנת שילוט

קופת חולים כללית

5

סטרסיד ירוק – חומר חיטוי אלטרנטיבי לטיפול בפסולת
זיהומית ולחיטוי

קופת חולים כללית

6

בקרה ממוחשבת של שרשרת הקירור

משרד הבריאות ,לשכת הבריאות המחוזית
חיפה

7

קידום בטיחות פרואקטיבי ביחידות הקליניות

מרכז הרפואי האוניברסיטאי הדסה עין-
כרם

8

פרויקט מחוזי לשיפור השירות

מכבי שירותי בריאות

9

הנחייה למבדק לוגיסטי

קופת חולים הכללית

10

הקמת מוקד קול הבריאות

משרד הבריאות

11

מערכת לוגיסטית מחשובית לשיפור איכות ושרות
בבדיקת הולטר לב

קופת חולים הכללית ,מחוז דרום

12

אספקה ישירה עד המחלקה

מרכז רפואי בני ציון

13

הטמעת מערכת  Power Plugלחסכון בחשמל ובאנרגיה
בתחנות קצה

קופת חולים הכללית

14

שיפור מענה טלפוני

קופת חולים כללית ,חטיבת בתי החולים

15

תיאום הבינוי וההפעלה של בנין האשפוז בבלינסון

קופת חולים כללית

16

החיים לאחר המוות  -העברות וניוד מלאי ללא תנועה בין
בתי חולים בכללית

בלינסון

17

פיתוח ויישום התפיסה של ניהול מלאי כולל המבוסס
אילוצים במינהל הספקה

קופת חולים הכללית

18

הקמת מרלוג חיפה

קופת חולים הכללית

19

קבלת אישור יצרן/יבואן לכללית

קופת חולים הכללית

20

ניהול תקציב תפעול  11מ’ ₪

משרד הבריאות ,מחוז צפון

21

מוקד לניהול מרחוק של מחלות כרוניות

מכבי שירותי בריאות

22

חסכון במים ובאמצעים

בית חולים הרצפלד

23

ניהול מחלקה ממוחשב

בית חולים שלוותה

24

שליחה וקבלת חשבוניות באופן דיגיטלי

קופת חולים הכללית

25

הסכם ההכרה ההדדית עם האיחוד האירופאי

משרד הבריאות ,אגף הרוקחות

26

קיוסק משולב ללקוח

קופת חולים כללית

27

צמצום מומים מולדים ומחלות תורשתיות

משרד הבריאות צפון

28

מעבדת התנועה וההליכה

הדסה הר הצופים
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נספח א'
רשימת מועמדויות לפרס מנכ"ל למצוינות בלוגיסטיקה במערכות הבריאות לשנים 2007-2015
שנת מצויינות
2011

מס’

נושא הפעילות המועמדת לפרס

שם המוסד

1

פיתוח לומדה מתוקשבת בתחום התפתחות הילד כחלק
בלתי נפרד מההכשרה ועדכון האחות בנושא

משרד הבריאות

2

פרויקט הפרדת פסולת בבית חולים לניאדו

מרכז רפואי לניאדו

3

מחשוב בקרת אנטיביוטיקה בביח

מרכז רפואי בני ציון

4

תכנית פינוי בית חולים בשעת חירום

מרכז רפואי גריאטרי בית רבקה

5

הפיכת המוסד הרפואי לבית חולים ירוק

מרכז לבריאות הנפש גהה

6

יישום והטמעת המעבר ממרלוג קיים בקופה למרלוג
מתקדם בשיטת TPL - Third Party Logistics

לאומית שרותי בריאות

7

תוכנית להתייעלות בתחום הטיפול בפקטורי קרישה
במטופלי המופיליה

שירותי בריאות כללית

8

פיתוח טפסי בקרה מקוונים לביצוע בקרה על שירות
בריאות התלמיד

משרד הבריאות

פעילות חברת שראל במסגרת מבצע קרנית

משרד הבריאות ,מרכז רפואי סורוקה,
מרכז רפואי הדסה ,שראל

10

מדיניות בקרה ופיקוח על מתן מנות דם

מרכז רפואי לגליל מערבי -נהריה

11

פרוייקט הארכת התוקף למוצרים פרמצבטיים

משרד הבריאות

12

ייזום והפעלת תכנית בקרת איכות פרמטרית על עבודת
טכנאי הרנטגן במכון הדימות

מרכז רפואי הדסה

13

תמיכה טכנית מרחוק במערכות הרפואיות והמנהלתיות

שירותי בריאות כללית

14

צוות מדדי ביצוע של בית חולים מזרע

מרכז לבריאות הנפש מזרע

15

ניהול סיכונים אופרטיביים בשרשראות הספקה בתחום
הבריאות

שירותי בריאות כללית

16

צמצום פסולת רדיואקטיבית

מרכז רפואי אסף הרופא

17

מערכת הזמנת הסעות ממוחשבת

מרכז רפואי קפלן

18

סימולטור שכר

מרכז רפואי קפלן

19

מיחשוב מערך השינוע

מרכז רפואי רמבם

20

ניהול לוגיסטי :ארגון שטחי אשפוז; פיתוח מערכת תומכת
החלטה המאפשרת ניצול מיטבי ויעיל של המשנעים
באמצעות שיבוצם למשימות תוך שימוש בטכנולוגיות
מתקדמות; תכנית אב בתחום תשתיות

מרכז רפואי רמבם

21

הרכבת חיישני זרימה

שירותי בריאות כללית

22

טופס קבלה ומסירה של בדיקות דם

שירותי בריאות כללית

23

ביצוע סרקוז במסגרת מרפאות מרוחקות

שירותי בריאות כללית

9
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נספח א' רשימת מועמדויות לפרס מנכ"ל למצוינות בלוגיסטיקה במערכות הבריאות לשנים 2007-2015

נספח א'
רשימת מועמדויות לפרס מנכ"ל למצוינות בלוגיסטיקה במערכות הבריאות לשנים 2007-2015
שנת מצויינות

מס’

נושא הפעילות המועמדת לפרס

שם המוסד

2010

1

מערכת מרכזיה חכמה

משרד הבריאות

2

ייצור מים חמים לצריכה במוסדות רפואה בשיטת
משאבות חום

שירותי בריאות כללית

3

הפיכת המרכז הרפואי לבריאות הנפש  -גהה לבית חולים ירוק

המרכז לבריאות הנפש גהה

4

מרשמים דיגיטליים בשירותי בריאות כללית

שירותי בריאות כללית

5

פיתוח מכשירי שמר-גב

מרכז רפואי רמבם

6

שולחן עבודה למנהל לוגיסטי

שרותי בריאות כללית

7

פרויקט מסרק  -מערכת לסריקת מסמכים רפואיים ומנהלים

מרכז רפואי הדסה

8

רה -ארגון מערך חלוקת ציוד שיקום לחולים כרוניים

משרד הבריאות

9

פרויקט בטיחות במדא

מדא

10

יישום הגנת המידע במרכז רפואי רבין

מרכז רפואי רבין

11

מערך בקרת החנייה בבית החולים לגליל המערבי-נהריה

מרכז רפואי לגליל המערבי -נהריה

12

התאמת מבנה לשכת הבריאות הנפתית ומבני התחנות
לבריאות המשפחה בנפת נצרת לנגישות נכים

משרד הבריאות

13

פרוייקט  -APOפיתוח התפיסה והכלים של מערך העיתוד
העתידי של הכללית

שירותי בריאות כללית

14

קטלוג מקוון לתמונות ציוד רפואי

שירותי בריאות כללית

15

בטחון בשירות המדינה

מרכז רפואי אסף הרופא

16

ניצול תקציב ושיפור גבייה באשפוז הגריאטרי

משרד הבריאות

17

החלפת תשתיות החשמל הראשיות של המרכז הרפואי,
ללא הפרעה לפעילות השוטפת של המרכז

מרכז רפואי שערי צדק

18

מערכת PACS

שירותי בריאות כללית

19

תהליך הרחבת סל שירותי הבריאות שעל פי חוק ביטוח
בריאות ממלכתי; שיפור לוגיסטי בהצעות המוגשות ,מעבר
לשיטת עבודה מקוונת ושיפור איכות המידע האקדמי

משרד הבריאות

20

העמקת הקשר ומיסוד תהליכי עבודה בין המחלקות
למערך הלוגיסטי  ,וצימצום הזמנות הספקות לא
מתוכננות ממחסן ציוד רפואי במרכז רפואי שניידר

שירותי בריאות כללית

21

הקצאת סל תקציבי לתפעול תחנות טיפות החלב בנפת רמלה

משרד הבריאות

22

להבה כתומה

משרד הבריאות

23

הפקת מכתבי זימון ייעודיים למטופלים במרפאות ובמכונים

מרכז רפואי סורוקה

24

מבצע חיסוני שפעת בכללית

שירותי בריאות כללית

25

איכות ציוד רפואי

שירותי בריאות כללית

הכנס השנתי השמונה עשר ,המועצה הלאומית ללוגיסיקה במערכות בריאות ,כרך 13

93

נספח א' רשימת מועמדויות לפרס מנכ"ל למצוינות בלוגיסטיקה במערכות הבריאות לשנים 2007-2015

נספח א'
רשימת מועמדויות לפרס מנכ"ל למצוינות בלוגיסטיקה במערכות הבריאות לשנים 2007-2015
שנת מצויינות
2009

מס’

נושא הפעילות המועמדת לפרס

שם המוסד

1

צוות שיפור מסלול הגעת התרופה למטופל – שיטת Unit
dose

מרכז רפואי הלל יפה חדרה

2
3

שיטה מתקדמת לחלוקת שטח ניתוחי

מרכז רפואי אסף הרופא

4

ייעול תהליך פינוי פסולת ביתית במרכז הרפואי אסף
הרופא

מרכז רפואי אסף הרופא

5

מערכת בקרת קטלוג ופתיחת מקט חדש

שירותי בריאות כללית

6
7
8
9
10
11

טכנולוגיה ירוקה חדשה לפסולת רפואית זיהומית
קופה ירוקה -ירוקים ובריאים
תנאי הפצה נאותים של תרופות ובקרה על שרשרת
הקרורGDP -
מערכת שליטה חכמה לניהול תרופות בבתי המרקחת
מערכת קבט
פעילות המרכז לטכנולוגיות מתקדמות ברפואה

שירותי בריאות כללית
שירותי בריאות כללית
משרד הבריאות
שירותי בריאות כללית
משרד הבריאות
מרכז רפואי שיבא ,תל-השומר

12

שיפור וייעול תהליכי עבודה של לשכת הבריאות המחוזית
חיפה

משרד הבריאות

13

שיפור תפעול המחלקה לרפואה דחופה ופתיחת המיון
המהיר

מרכז רפואי תא עש סוראסקי

14
15
16
17
18
19
20
21

94

פרויקט שמיים כחולים

משרד הבריאות

פיתוח מכשיר משנע מיטות חולים
הדסה ירוקה
מודל לאיכות ומצוינות בסיעוד במרכז רפואי רבין  -סרגל
המדדים
ניהול המערך הלוגיסטי ,המרפאה כיחידה עצמאית
ניהול פרויקט קרינה תוך ניתוחית
עבודת מחקר בתחום בניית מתודולוגיה לבחירת ספקים
רכש בינוי ולוגיסטיקה -בינוי ושיפוץ חדרי ניתוח
ניהול לוגיסטי ,ניהול מחסן וניהול מלאי בחדרי ניתוח,
שמיכות למאושפז -שינוי סוג

מרכז רפואי רמבם
מרכז רפואי הדסה
מרכז רפואי רבין
שירותי בריאות כללית
מרכז רפואי רמבם
שירותי בריאות כללית
מרכז רפואי תא עש סוראסקי
מרכז רפואי רבין
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נספח א'
רשימת מועמדויות לפרס מנכ"ל למצוינות בלוגיסטיקה במערכות הבריאות לשנים 2007-2015
שנת מצויינות
2008

מס’

נושא הפעילות המועמדת לפרס

שם המוסד

1

שירותי עיקור וכביסה סטרילית – היחידה לאספקה
סטרילית

מרכז רפואי שיבא ,תל-השומר

2

מערכת מעקב הדרכות צוות בית חולים למוכנות לתרחישי
חירום

מרכז רפואי כרמל

3
4
5
6

שיווי משקל בתהליכי חידוש מלאי בשרשרת הספקה
איחוד לוגיסטי של המחסנים
ניקיון סביבת החולה
פרויקט מסרק

שירותי בריאות כללית
מרכז רפואי הדסה
מרכז רפואי הדסה
מרכז רפואי הדסה

7

המחלקה הטכנית במרכז הרפואי :אחזקה שוטפת ,בינוי
והקמה ופעילות מול קבלני משנה וספקים

מרכז רפואי ברזילי

8

הקמת מערכת מידע לניהול מבצעי חיסון פגים כנגד RSV
בחודשי החורף

מרכז רפואי סורוקה

9
10
11
12

אספקה סטרילית לחדרי ניתוח
תכנון ויישום שלבי העבודה במעבדה המרכזית
פיתוח מערכת מעקב
הטמעת מערכת פרומתאוס

מרכז רפואי סורוקה
שירותי בריאות כללית
משרד הבריאות
מרכז לבריאות הנפש אברבנאל

13

פיתוח מערכת ממוחשבת להוראות טיפול תרופתי
למטופלות IVF

מרכז רפואי שערי צדק

14

ניהול תשתיות :מערך המים ,חדר-דוודים ומערכת
אוסמוזה הפוכה

מרכז רפואי הלל יפה

15
16
17
18
19
20

פיתוח תוכנת מעקב הסעות ממוחשבת
מרכז שליטה ובקרה מוקד 106
פרויקט כשירות ציוד רפואי
עיצוב כלי מיטה
טיפול אקולוגי בהזרמת תמלחת מתהליכי ריכוך מים
למערכת הביוב העירונית
הטמעת מודל לשימוש מושכל בציוד מתכלה בPD -
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מרכז רפואי בני ציון
מרכז רפואי הדסה
מרכז רפואי הדסה
מרכז רפואי אסף הרופא
מרכז רפואי אסף הרופא
מרכז רפואי השרון
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נספח א'
רשימת מועמדויות לפרס מנכ"ל למצוינות בלוגיסטיקה במערכות הבריאות לשנים 2007-2015
שנת מצויינות
2007

מס’
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
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נושא הפעילות המועמדת לפרס
ניהול והטמעת מערכת  ERPבמערך הלוגיסטי
הטמעת מערכת לניהול חולים; הטמעת מערכת תיק חולה
ממוחשב
פיתוח תוכנה לניהול בקרה ושליטה על צריכת השעות
המושקעות בסיעוד
מודול להגברת נצילות חדרי הניתוח
תוכנה לבקרת הצריכה במחלקות
מע’ לאספקת מים למטופלים ומע’ לאספקת תמיסה
מרכזית
מערכת רישום ממוחשבת להסעות עובדים
מיזמים ייחודיים לשיפור בתחום הלוגיסטיקה
ניהול מחלקת אחזקה
הטמעת טכנולוגיה חדשנית במערכת הטלפוניה
פיתוח מערכת לניקוז נוזל שטיפה לאחר ניתוח ערמונית
ניהול תרופתי כולל
פיתוח תוכנת ה  ALERTבמעבדה למיקרוביולוגיה
פרויקטים ייחודיים בניהול לוגיסטי
מסופון ברקוד

שם המוסד
שירותי בריאות כללית
מרכז לבריאות הנפש טירת הכרמל
מרכז רפואי רמבם
מרכז רפואי רמבם
מרכז רפואי רמבם
מרכז רפואי לגליל מערבי -נהריה
מרכז רפואי שערי צדק
משרד הבריאות
מרכז רפואי סורוקה
מרכז רפואי אסף הרופא
מרכז רפואי אסף הרופא
מרכז רפואי הלל יפה
מרכז רפואי שערי צדק
משרד הבריאות
כללית הנדסה רפואית
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