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 משרד הבריאות
 2020: בקרת השירות הרפואי בקהילה

 
 נתוני רקע למרפאה

 
 שם הבודק _____________    ______________    תאריך

 
 שם המחוז______________    ______________ שם הקופה

 
 _שם וכתובת המרפאה_________________________________

 

 הרופא המבוקר: 

 :שם ______________________ 

 עצמאי/שכיר: __________________ 

 מומחה/לא מומחה ___________________ 

  אם יש, תחום התמחות __________________ 

 ציון סטטוס מומחיות בתג זיהוי ו/או שילוט בחדר___________ 
  

 

 זמינות תורים:  .1

 ______________ התור הראשון הפנוי לרופא המבוקר: יש לבדוק בקביעת התורים__ 

  :אופן קביעת התור לרופא 
o  ?האם הרופא מחובר למוקד זימון תורים מרכזי של הקופה 
o  מדוע, ואיך קובעים אליו תור? –אם לא 

  
 

 , הקופה והמחוז: הבריאות נהלי משרד .2
 
חלקי  מלא עם הרופאבדיקה ב

 לשיפור
חלקי 
 לתיקון

לא 
 קיים  

 הערות

ובהסדר( צמאיים, בשב"ן הרופאים )ראשוניים, שניוניים, שכירים, עהכרת 
  חוקי הבריאות ונהלי משרד הבריאותאת 

  אתר משרד הבריאותמכיר את האם ? 

 אתר הקופהכיר את מ? 

  מהנהלת המחוז/קופה אליוכיצד מועבר מידע כתוב?  

  :של  בשטחבדיקה העברת מידע לרופאים בשטח באמצעות דוא"ל
חו /לא נפתהאם  –אחוז המיילים אשר נשלחו כחודש לפני הבקרה 

 נפתחו

  לאי פתיחת הדוא"להסיבות מהן? 

     

  לפי הנהלים הבאים:  (לפחות)היכרות ועבודה 

חובת תיעוד של גורמי סיכון ואורחות חיים  -חוזר מנכ"ל   – 21/2011
 pdf2011_21l/hozer/mkhttp://www.health.gov.i. בתיק הרפואי הממוחשב

טיפול בחשד לאלימות כנגד חסרי ישע המטופלים מנכל " - 20/2012
  pdf2012_20http://www.health.gov.il/hozer/mk.:" במערכת הבריאות

 האם עבר הכשרה ? .א
מת לאורך כל שעות מענה זמין להתייעצות בזמן אהאם קיים  .ב

 ? האם השתמש בכך?הפעילות
  האם איתר בעבר? דוגמאות? .ג

      

http://www.health.gov.il/hozer/mk21_2011.pdf
http://www.health.gov.il/hozer/mk20_2012.pdf
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מוסדות ו/או ניהול מערך החייאה ב -חוזר מנהל רפואה  – 03/2019
  https://www.health.gov.il/hozer/mr03_2019.pdfמתקנים רפואיים

 ? במרפאה ההחייאהאם עשה  .א
 האם בעקבות ההחייאה היה צורך ב: .ב

חתימת המטופל על הפניה למלר"ד/קביעת מוות במקום/ 
 סירוב לפינוי 

 האם נמנה על צוות החייאה? .ג
 ? מתי?כנדרש בחוזר רס החייאהועבר קהרופא האם  .ד
 במרפאה? ציוד ההחייאה מכיר את הרופא האם  .ה

i.  ?יודע היכן נמצא 
ii. בהתאם לפגות  ןוריענוד מי מבקר את תקינות הציו

   תוקף והשלמת חסרים?

ניהול הטיפול התרופתי בחולה עם מחלות  - חוזר מינהל הרפואה - 3/2013
 pdf2013_03http://www.health.gov.il/hozer/mr.: כרוניות

 האם מכיר את החוזר?  .א
 פל רשימת תרופות עדכניות כתובה? האם נותן למטו .ב
האם מבצע הערכה יזומה לפחות אחת לשנה למטופלים עם ריבוי  .ג

 תרופות ומחלות כרוניות?
תיעוד ברשומות של חולים עם מחלות כרוניות על קיום בדיקת  .ד

 בדיקת מכלול הטיפול התרופתי  
 

דיווח על תופעות לוואי חמורות או  -חוזר מנהל רפואה  – 34/2014  
 :שכיחות חריגה מתכשיר רפואיב

http://www.health.gov.il/hozer/mr34_2014.pdf 
 האם מכיר את החוזר?  .א
 למי מדווח? .ב
 האם יצא לו לדווח? .ג

 

 
 

 בטיחות הטיפול וניהול סיכונים .3
 

חלקי  מלא 
 לשיפור

חלקי 
 לתיקון

לא 
 ם  קיי

 הערות

 למילדווח ,  מהעל יודע הרופא של הקופה,  "ניהולי סיכונים"הכרות עם נהלי 

 .ומתי

 ?בירור ממצא חשוד לגידולמסרב לדוגמה: כאשר חולה מסרב פינוי למלר"ד? 

חובת הודעה של מוסד רפואי על פטירות דיווח על אירועים חריגים והכרת 

 https://www.health.gov.il/hozer/mr11_2012.pdf ואירועים מיוחדים בקישור

     

 

 בין תרופתיות ורגישות : תאינטראקציו

בין  ההאם הרופא מתייחס להתראות המערכת הבודקת אינטראקצי

התרופות שנרשמות למטופל ומתעד ברשומה את החלטתו ושיקול דעתו 

 לבחירת התכשיר?

     

 
 

https://www.health.gov.il/hozer/mr03_2019.pdf
http://www.health.gov.il/hozer/mr03_2013.pdf
http://www.health.gov.il/hozer/mr34_2014.pdf
https://www.health.gov.il/hozer/mr11_2012.pdf
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 התאם לחוק זכויות החולה:ועדות אתיקה ב .4

חלקי  מלא 
 לשיפור

חלקי 
 לתיקון

לא 
 קיים 

 הערות

 בקופה ועדת אתיקה לפי חוק זכויות החולהויודע כי יש  רופאה
 

     

 ועדת אתיקה ארצית לאיידס במשרד הבריאותיש יודע כי  רופאה
 

     

 ? כן/לאבשנה האחרונההאם פנה לוועדה 

  ,ה האחרונה עו ע"י הרופא לוועדה בשנמספר הפניות שבוצמהו אם כן
  לדיוןשהרופא הפנה נושאים הותיאור תמציתי של 

     

 : , והאם היו לו מצבים כאלהכיצד היה נוהג במקרים הבאים לדוגמה

  סירוב להמשך בירור לאחר ממצא של דם סמוי חיובי בצואה או
 מישוש גוש בשד

 סירוב לטיפול אונקולוגי 

 א המבוקר לבדיקת מידע רפואי על בקשה של מטופלת של הרופ
מחלות מדבקות או גנטיות בתיק מטופל של רופא אחר בקופה, 

איידס,  –טרם נישואין או לאחר קיום יחסי מין לא מוגנים מסיבות של 
 הפטיטיס וכדו'. 

     

 

 תהליכי אישור מקדים:  .5
 

  פא המבוקר מכיר זאת? נדרש אישור מקדים? האם הרו לאיזו תרופה/בדיקה/טיפולכיצד הרופא יודע

 לבקש להדגים.

  לבקש עליו להפנות את הבקשה? האם הרופא המבוקר מכיר זאת?  לאיזה מוקדכיצד הרופא יודע

 להדגים.

  ולהדגים לתאר? בקופה אופן הפניית הבקשה למוקדים השוניםהאם הרופא מכיר את 

 את התקשורת הדואר לת: האם מתקיים המשך בירור בין הרופא למוקד? המשך בירור של הפנייה-

 כיוונית בין הרופא למוקד האישורים במידה ונדרש דיון נוסף בבקשה. 

 קיום תשובה מנומקת בכתב שמועברת לרופא עבור כל העברת התשובה מהמוקד לרופא המבוקר :

 בקשה שהגיש באופן ממוחשב.

 המוקד, הרופא או צוות מנהלי -: לתאר מי מעביר  העברת התשובה למטופל 

  העבודה ומעורבות הרופא המבוקר, אם יש בקשות אשר מקורן איננו מרופא שהוא מצוות תהליך

 , לדוגמה רופא בית חולים.  הקופה

  כולל הסיבה לדחייה ההתנהלות ברשומה הרפואית, תיעודבדיקת 

 לבדוק ברשומה  : האם הרופא מערער על התשובה? מה התהליך?ערעור על תשובת המוקד

 הרפואית
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 ע"י הבקר(:של התיקים כל מרפאה, בחירה אקראית תיקים רפואיים בבדיקת בת )רשומה רפואי .6
 
חלקי  מלא 

 לשיפור
חלקי 
 לתיקון

לא 
 קיים  

 הערות

 תיעוד של: 

 לתרופות/אחרת:  רגישות 

o  ?האם יש התייחסות בשדה זה ברשומה 

o אם המטפל תיעד כי המטופל נשאל ואין האם ניתן להבדיל :

  לא תיעד?רגישות ידועה או שהמטפל 

 ,חובת תיעוד  21/2011בהתאם לחוזר מנכ"ל שמספרו  אורחות חיים

 BMIעישון,   :של גורמי סיכון ואורחות חיים בתיק הרפואי הממוחשב

 pdf2011_21http://www.health.gov.il/hozer/mk.   ופעילות גופנית

 בעיה עיקרית/תלונה 

 ביקור  הרלבנטית בכל  הבדיקה הגופנית 

 להמשך בירור וטיפול  דיון והמלצות 

     

 קידוד אבחנות:

  האבחנה הרשומה בביקור מתאימה לתוכן הביקור  

  אחר,  2, סוג 1סוג  :כאבחנה כרונית פעילהוכרת מחלת הססוג קידוד 

  ל עם סוכרת, במטופכאבחנה כרונית פעילה קידוד הימצאות רטינופתיה

  בהתאם לבדיקת רופא עיניים

 כאבחנה כרונית פעילה קידוד הימצאות כיב סוכרתי או פצע קשה ריפוי 

 בביקור בהריון ו/או לאחר לידה ןקידוד חשד לדיכאו 

     

איתור וטיפול בחסרים תזונתיים בגילאים  - טיפול תזונתי מותאם למטופל

 השונים:

וד המלצת הרופא למטופל לפניה או תיע הפניה לדיאטנית :בכל גיל .א

 BMIבהתאם לחשד קליני ומדידות כדוגמת לדיאטנית, 

  :מטופלות מתאימותברשומה של : ברזל בנערות, ונשים סביב הריון ולידה .ב

   )הפניה לביצוע בדיקות דם לאיתור חסר בברזל )רמת פריטין 

  או תיעוד המלצת הרופא למטופל לפניה לדיאטניתהפנייה לדיאטנית 

 מרשם לתרופות/תוספי מזון בהתאם מתן 

 לירידה במשקל וחסרים תזונתיים. תהתייחסו: בקשישים .ג

     

  –צואה לדם סמוי: אם קיים ממצא חיובי 

 האם קיימת התייחסות מתועדת ברשומה? .1

 האם החולה הופנה להמשך בירור וטיפול בהתאם לשיקול דעת קליני? .2

     

 סף: הפנייה להתייעצות וטיפול אצל מטפל נו

האם קיים  –בדיקת ההפניה ברשומה הרפואית הפניה לרופא אחר:  .1

הרופא המפנה הספציפית שלגביה תיעוד מלא של הבעיה והשאלה 

 ? בדיקה גופנית רלוונטית? רקע עדכני?מבקש לקבל ייעוץ

פיזיותרפיה, ריפוי בעיסוק, קלינאות תקשורת, )כ למקצועות הבריאות .2

האם קיימת הפניה למטפל : (וציאליתעבודה סו , פסיכולוגיהדיאטניות

לדוגמה, בסוכרת, השמנת )ממקצועות הבריאות, במקרים הרלוונטיים. 

 .  וכו( הפניה לדיאטנית –יתר, חסרים תזונתיים או הפרעה בשומני הדם 

גם במצבים  – )פסיכולוג, פסיכיאטר( למקצועות מתחום בריאות הנפש .3

 התפתחות הילד? ב ואשל תחלואה פיזית 

לשאלה שנשאלה בהפניה? האם  תהתייחסוהאם קיימת : ת היועץתשוב .4

 קיימת בדיקה גופנית? האם קיים סיכום ודיון?

 : בהפניה הנוסחהופעת בדיקת הפניה למבחן מאמץ ו/או אקו לב:  .5

לב -"בדיקת לב במאמץ יכולה להתבצע עם חולצה קלה וגם חזייה. בדיקת אקו

א חזיה. הנבדק רשאי לבקש נוכחות במאמץ יכולה להתבצע עם סינר יעודי אך לל

קרוב משפחה, איש צוות רפואי זמין או אדם אחר לפי )מלווה בעת הבדיקה 

שמירה על צנעת הפרט בעת ביצוע בדיקות חוזר מינהל רפואה " ,"(בחירתו

 gov.il/hozer/mr07_2016.pdfhttps://www.health. 7/2016" לב במאמץ

     

http://www.health.gov.il/hozer/mk21_2011.pdf
https://www.health.gov.il/hozer/mr07_2016.pdf
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 לבדוק בתיקי מטופלים רלוונטיים  :שמירת רצף הטיפול .7

חלקי  לאמ   העברת מידע ועדכונו
 לשיפור

חלקי 
 לתיקון

לא 
 קיים  

 הערות

  בין המטפלים השונים בקהילה:

  אינו חשוף לתוכן הביקורים שלהם? האם קיימים תחומים שהרופא הנבדק 

  התחומיםמהם יש לפרט 

     

 רצף בין קהילה ומוקדי רפואה דחופה: 

  או במלר"ד מקבל התראה על ביקור מטופל שלו במוקדבקופה האם הרופא? 

 נגיש לרופא המבוקר? , כולל מהמלר"ד, האם סיכום הביקור 

  פרק הזמן עד ליידוע הרופא המטפל על ביקור מטופל במוקד או במלר"ד
 וקבלת סיכום הביקור

     

  יפול עם מכוני גסטרואנטרולוגיה:רצף ט

 :האם קיימת, בתנאים מסוימים, אפשרות להפניה ישירה ע"י הרופא  הפניה
המטפל לבדיקה באמצעות סקופ ללא צורך בביקור מקדים אצל רופא גסטרו? 

 אם כן, נא לפרט את התנאים 

 האם הרופא המבוקר מפיק  :המרשם לתכשיר הכנה לבדיקת קולונוסקופי
 לבדיקה , ואם לא למה? מרשם להכנה

 :את ההנחיות ומתעד מי נותן  הפסקת/הוספת טיפול תרופתי סביב הבדיקה
למטופל לגבי צורך בהפסקת טיפול תרופתי ו/או נטילת תרופות סביב 

 הבדיקה: הרופא הראשוני, גסטרואנטרולוג או אחר? 

 :אם ניטלה ביופסיה במהלך הבדיקה  תשובת ביופסיה–  

 ?האם התשובה תמיד ממוחשבת 

 ?אם לא: כיצד הרופא המפנה לבדיקה מקבל תשובה 

  האם קיים תיעוד ברשומה הממוחשבת להתייחסות הרופא המפנה
 לתשובה וליידוע המטופל?

     

 בין הקהילה לאשפוז:
על  מטפללרופא ה בזמן אמתמנגנון הקופה להעברת המידע ה ושימוש בהכר .1

דוגמה, העברת מידע ושאלות מהרופא ליחידת המאושפזים,  לכל מטופליו 
 הקשר של הקופה בבית החולים, ובכיוון ההפוך.

     

      האם קיים חיווי לרופא המטפל על שחרור מטופליו מאשפוז?  .2

מתועד , הימים 3בתוך  בין הרופא המטפל למטופל, אם רלוונטי,מפגש  .3
 מטופלים שסיימו את האשפוז עם  ,ברשומה הרפואית

     

סיכום להמלצות בשל הרופא המטפל, אם רלוונטי,  מתועדת  התייחסות .4
 בתוך פרק זמן סביר האשפוז

     

  בבקרה אצל רופא ילדים: רצף הטיפול בילודים מורכבים ופגים:
 עם ובפגים מורכבים בילודים והטיפול , "המעקב20/2016חוזר מינהל הרפואה 

 https://www.health.gov.il/hozer/mr20_2016.pdfלקהילה",  מאשפוז שחרורם

  רפואי עם הורי הילוד המורכב טרם שחרורו מבית החוליםתיעוד מפגש 

  6  סדירמעקב ו בטווח שבועיים מהשחרורהילוד מפגש ראשון עם תיעוד 
 פעמים במהלך השנה וחצי הראשונות לחייו

 יה למכון להתפתחות הילד ולמטפלים ממקצועות הבריאות.הפנ 

     

 :המעקב אחר המחלימים ממחלת הסרטן
"סיכום טיפול והמלצות למעקב אחר מחלימים   6/2016חוזר מינהל הרפואה 

 pdf2016_06https://www.health.gov.il/hozer/mr. ממחלת הסרטן " 
  ונקולוגית"?"החלימו ממחלתם האהאם יש לרופא מטופלים אשר 

 אם מתקבל סיכום הטיפול האונקולוגי מבתי החולים. האם מוטמע ה
 ברפואה הממוחשבת?  

  במחוז אונקולוגיים אחראי ומרכז הטיפול בחוליםהרופא מכיר את ההאם ,
קשר ניתן להפנות אליו את המטופל או לפנות בעצמו בנושאים של: שר א

ה ומול המוסדות הנחיה בתהליכים בירוקרטיים בקופ, ח"מול בתיה
 ?פתרון בעיות וניתוב המטופל לגורמים המתאימים בקופהלו המתאימים

 

     

https://www.health.gov.il/hozer/mr20_2016.pdf
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חלקי  מלא נושאים בדגש מיוחד
 לשיפור

חלקי 
 לתיקון

לא 
 קיים  

 הערות

 תשובת בדיקות עזר: 

 תשובת מעבדה, והדמיה, או בדיקה חריגות:   .א

 ?האם התשובה תמיד ממוחשבת 

 בדיקה מקבל תשובה וכיצד התשובה אם לא: כיצד הרופא המפנה ל

 מוטמעת ברשומה הרפואית?

  האם קיים תיעוד ברשומה הממוחשבת להתייחסות הרופא המפנה

 ?לדוגמה בבדיקות דם והדמיה לתשובה חריגה וליידוע המטופל, 

 מעקב אחרי תשובות ביופסיה:  .ב

יופסיה בתיק הממוחשב נגישה לרופא המטפל, הבתשובת האם  .1

  המבצע את הביופסיה? גם אם אינו הרופא

כאשר מתקבלת ותיעוד ברשומה הממוחשבת יאור עבודת הרופא המבוקר ת

 , כולל יידוע המטופלתשובה

     

 יישום הרפורמה בבריאות הנפש

  ?זהבתחום  הזכויות הבסיסיותהרופא מכיר את האם  .א

 ?בהשתתפות ברה"ןבמרפאות ישיבות צוות האם מתקיימות  .ב

 קת מטפל מתחום ברה"נ?האם הרופא מפנה לבדי    .ג

כגון  תובנות הרופא המבוקר לקשיים ביישום הרפורמה בשטח .ד

 זמינות תור לפסיכולוגים, קשיים מנהליים

     

  איתור נשים בסיכון לדיכאון בהריון ולאחר לידה:

 או בהריון? אחרי לידה ןבדיכאוהאם הרופא איתר נשים  .א

כאון יבד הפניית אישהקיים תיעוד ברשומה הרפואית של האם  .ב

 או המלצתו לפנייה כזו? לשירותים רלבנטיים בקופה )כגון עו"ס(

את המנגנון הזמין לו להתייעצות בזמן המבוקר רופא תיאור של ה    .ג

   אמת ולהמשך הטיפול באשה

     

 כף רגל סוכרתית ופצע קשה לריפוי

 21/2011ריפוי" -הכרת חוזר מינהל רפואה "טיפול בפצע קשה  .א

 http://www.health.gov.il/hozer/mr21_2011.pdf בקישור

חולה התייעצות במקרה של להרופא מכיר את האפשרויות במחוז  .ב

 מרפאות פצע של הקופה?  בשירות לפצע קשה ריפוי, לדוגמה עם 

     

ים, אלכוהול, סמים שימוש מזיק / התמכרות לחומרים פסיכואקטיבי

 ותרופות מרשם:

  לצורך בערנות יתר וצמצום  מתן טיפול ע"י אצל הרופא האם קיימת מודעות
( למטופלים בתעודת הזהות המחוזית )עפ"י הרשימה תרופות ממכרות

עם אבחנה של שימוש מזיק/התמכרות לרבות למטופלים 
 ?במתדון/סובוקסון.

 דיקה/התייעצות סדירה עם להפניה לב רופאהאם קיימת מודעות אצל ה
 חודשים?  6של המטופלים במשככי כאבים אופיאטים מעל  -רופא כאב  

 תדירות אחרת? 

 מכיר מסגרות לטיפול בהתמכרויות לתרופות מרשם  רופאהאם ה-  
 ציבוריות/פרטיות? 

 מפנה מטופלים  עם חשש להתמכרות לתרופות מרשם לטיפול  רופאהאם ה
 במסגרות  המיועדות לכך?

     

 
 

http://www.health.gov.il/hozer/mr21_2011.pdf
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 חוק לפי הודעה המחייבות זיהומיות מחלות על הבריאות ללשכות דיווח .8

חלקי  מלא 
 לשיפור

חלקי 
 לתיקון

לא 
 קיים  

 הערות

 לחובה המטפלים מודעות להעלאת השתתפות בפעילות הכרת החובה:
 זה בנושא החוק והנהלים הנחיות, הכרת לרבות החוקית,

     

 מחלה הדורשת דיווח: 

 רשימת המחלות המחייבות הודעה עדכנית זמינה לרופא של רשימה  יש
  ללשכת הבריאות

 הרופא יודע כיצד לברר,  אם מחלה מסוימת כלולה ברשימה 

 ?אפשרות התייעצות עם גורם רפואי מוסמך בתחום 

     

 דיווח ללשכת הבריאות: 

 משתמש בהם אשר הרופא הבריאות ללשכת הדיווח  דרכי תיאור 

 ללשכה)ידנית או ממוחשב( ברת ההודעה פרק הזמן שבו מוע 

 ?שמירת העתק מהדיווח: האם נשמר והיכן 

 הלשכה אליה מועברת ההודעה 

     

 דיווח להנהלה רפואית במחוז: 
האם יש דיווח במקביל גם להנהלה הרפואית במחוז, להיערכות מתאימה 

בזמן אמת במטרה להעלות את המודעות מידית בקרב המטפלים לאפשרות 
 ות מחלה מדבקת והיערכות בהתאם? התפרצ

     

 דוגמאות לדיווח
 

     

 

 הנהלה רפואית ע"י  ה מקצועיתבקר .9

שנה דוחות בקרה אקראיים מסה"כ הדוחות ביש לבדוק ב –לבקר 
 על הרופא המבוקר,  האחרונה

חלקי  מלא
 לשיפור

חלקי 
 לתיקון

לא 
 קיים  

 הערות

הכרת נוהלי הקופה ואתר  בקרה מקצועית על עבודת הרופא, לרבות נעשית

, תשתית מרפאה, ביצוע הכשרות תורפואי ותבדיקת רשומו משרד הבריאות

 כנדרש כולל קורס החייאה, ועוד

     

      תיעוד ממצאי הבקרה בדיקת 

      בדוח הבקרה?  משוב לרופא ואפשרות צפייה גם לאחר מכןהאם ניתן 

? בדיקת בפרק זמן מוגדרמעקב להערכת השיפורים שהומלצו, האם מתבצע 

 התיעוד
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 :  ופגיעה מינית איתור וזיהוי נפגעי אלימות במשפחה, קטינים וחסרי ישע .10

חלקי  מלא  איתור וזיהוי נפגעי אלימות במשפחה
 לשיפור

חלקי 
 לתיקון

לא 
 קיים  

 הערות

של המחוז/קופה להעלאת המודעות  השתתפות הרופא בתוכנית ההכשרה
 ותקיפה מינית לאלימות במשפחה

     

פי חוק )פקיד הסעד( או -הרופא מכיר את חובת הדיווח לעו"ס על
)חוק העונשין  למשטרה, כאשר מתעורר חשד לפגיעה בקטין וחסר ישע

 לחוק העונשין( 26תיקון  – 1989 -התשמ"ט

     

  –חובת היידוע 
 הרופא מודע לכך כי במקרה שמתעורר חשד שבגיר )שאינו חסר ישע( נפגע

, יש ליידע אותו על אפשרות לפנות לגורמי או עבר תקיפה מיניתמאלימות 
ללא קבלת לרשויות לדווח , אולם לא ניתן טיפול ולצייד אותו במידע מתאים

 1/2003. חוזר מנכ"ל ואישור

     

בעת הצורך, להתייעצות  הרופא מכיר את ממשקי העבודה הזמינים לו
 בקופה ודיווח, לדוגמה עו"ס

     

האם הרופא שואל את המטופל/ת במקרים בהם עולה החשד על פגיעה 
   ו/או אלימות במשפחה? מינית

     

 –כלי סקרינינג לאיתור זקנים נפגעי התעללות הכרת, הטמעת ושימוש ב
, אסמכתא: 2011יוני  22ראש מינהל הרפואה מתאריך כולל מכתבו של 
ת כלי הבקרה מופיע גם באתר משרד הבריאות תח – 23301111122
 בקופות החולים

     

      ם על חשד ספציפי? האם הרופא דיווח בעבר לגורמים המתאימי

      להתייעץ בנושא ?או  המעוניין לדווח הרופא מהם החסמים של

 ומאפשרים להאו  מהם המצבים, משתנים/גורמים המקלים -תובנות הרופא
 ?כנדרש את האיתור והדיווחלבצע 

     

  

 

  :מקצועיוח פית .11

חלקי  מלא  פיתוח הצוות והשתלמויות
 לשיפור

חלקי 
 לתיקון

לא 
 קיים  

 הערות

  בהשתלמויות מקצועיות השתתפות הרופא
    

  התאם לחוזר העדכני בנושא? ב  בהשתלמות החייאההשתתפות הרופא 
    

האם המטפל הנבדק  :בהריון ולאחר לידה ןאיתור נשים בסיכון לדיכאו
 רות ייעודיות לנושא זה?השתתף בהכש

 
    

פניה דחופה למרכזי טיפול בשבץ ה צוות לגביההדרכת השתתפות המטפל ב
 בבתי החולים בעת חשד לאירוע מוחי

 
    

  הרפורמה בבריאות הנפש והרפורמה בבריאות השןהשתלמות על 
    

: כולל  בין היתר לדוגמה, הכשרה באמצעות הלומדה תת תזונהאיתור 
 ת תזונה בקהילהלאיתור ת

 http://portalmoh/Guidance/lomda/Pages/nutrition.aspx בקישור

 
    

http://portalmoh/Guidance/lomda/Pages/nutrition.aspx
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 התמודדות עם אלימות כלפי צוות: .12

 :קרה אצל רופאב
 

חלקי  כן קריטריון 
 לפיתוח

חלקי 
 לתיקון

 הערות לא

      ות מקדימותנהלים והכשר

קיימת הכרות עם נהלים פנימיים להתמודדות עם מקרי 
אלימות מילולית  –אלימות כנגד צוות )באילו מקרים לפנות 

 ו/או פיזית, למי לפנות, מה התהליך(

     

      מתקיימות הכשרות להתמודדות עם אלימות כנגד צוות

      בעת אירוע

, לחצן מצוקה, מאבטח) קיימים אמצעים להזעקת סיוע מידי:
 אמצעים אחרים(

     

      קיים ליווי מטעם ההנהלה לצורך הגשת תלונה במשטרה

      דיווח להנהלה התחומית ולביטחון

      קיים אמצעי זמין לדיווח על מקרי אלימות

      המטפל נתקל באירועי אלימות במהלך עבודתו

      המטפל דיווח על אירועי האלימות

      יימים חסמים לדיווחק

 טקסט חופשי תובנות המטפל בנושא, והמלצות לפעולה

 

 

 צמצום בירוקרטיה כחלק מרפורמת המטופל במרכז .13

חלקי  מלא 
 לפיתוח

חלקי 
 לתיקון

לא 
 קיים  

 הערות

המסייע למטופל בהקדמת תורים  האם קיים מוקד בקופה

אם במקרה שהרופא מציין בהפניה שמדובר בתור דחוף )בהת

 (3/2014לחוזר סמנכ"ל לפיקוח על הקופות, 

     

קיום מנגנון בו הרופא יכול לדווח להנהלת הקופה ולקבל 

בנושאים בהם לדעתו ניתן לצמצם בירוקרטיה בתהליכי  מענה

 עבודתו  

     

בתהליכים לצמצום בירוקרטיה הקיימים האם הרופא מכיר ונעזר 

 בקופה 

     

 

 


