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 בטחון

, במדינה המתאימות הרשויות על הנסמכות, הבריאות משרד של הביטחון בהנחיות עמידה לוודא יש - לאלתר

 עובדים הסעת לרבות, זאת. הקופה במתקני םוהמבקרי המטופלים, העובדים בטחון על השמירה למען

 של הביטחון אגף של המיגון להנחיות בהתאם – אבנים ממוגני רק ולא ירי ממוגני ברכבים שונים לאיזורים

 צורך אין כי והעובדים ההנהלות את הנחה הקופה ט"קב כי,  המחוז הנהלת י"ע  נמסר! הבריאות משרד

 !   הבריאות משרד של הביטחון להנחיות, גמור בניגוד זאת.  ארץב שונים באיזורים ירי ממוגני ברכבים
 הביטחון ואגף, המחוז הנהלת עם ישיבה התקיימה, משמעותיים פערים אותרו, הקודמת הבקרה בעקבות

 ! התקבלו לא ועדיין, הקופה וההנחיות הפעילות אופן על נתונים  פעמים מספר ביקש
 עם מתקיים לא אולם, חיוני הוא, באזרחים ממשית לפגיעה גרוםל העלול, רגיש כה בתחום הפעולה שיתוף

 . כללית בריאות שירותי
 לרבות, והמחוזות הקופה ט"קב עם מלא פעולה בשיתוף לפעול מוכן הבריאות משרד של הביטחון אגף

 ושירות ישראל משטרת י"ע המתקבל, ומודיעין נתונים שיתוף לצורך, במשרד הביטחון אגף מוקד באמצעות

 .   כללי יטחוןב
 

 הנהלה רפואית
בשילוב עם  אוסטיאופורוזיסנשים עם כמניעת השבר הבא במחוזיים ניהול רפואי יוזם, ויש מיקוד בפרויקטים 

 מוקד האישורים המחוזי. מומלץ לבחון מיקוד גם באשפוזים חוזרים ונושאים אחרים כאלימות במשפחה. 
שטח ע"י הרופאים ולהציפם מעלה, לדוגמה במסגרת ההנהלה חשוב במקביל לבחון את הצרכים כפי שעולים מה

 , כדי לאתר פערים ואתגרים בעבודת הרופאים השוטפת.  bottom upהרפואית במרפאות המחוז, בשיטת 
יש  - לאלתרלמטופל ולרופא המפנה בקופה ומחוצה לה. מיותרת יש לוודא שהליך האישורים לא יוצר בירוקרטיה 

 ת רפואית ואבטחת מידע בעת ההתכתבות בדוא"ל עם גורמים מחוץ לקופה. לוודא שמירה על סודיו
יש לבחון את הפערים לשילוב מטפלים ממקצועות נוספים, במיוחד בחולים בטיפולי בית או עם מחלות כרוניות 

 וגורמי סיכון כעישון והשמנת יתר ובהיבט הפסיכו סוציאלי. 
מקצועית  -השירות במרפאה ברמות מתפקד וקד. יש לוודא שגבייה במוקד תורן תהיה כמאושר במ
 ואדמיניסטרטיבית, כמוקד ולא כמרפאת המשך. 

 
 רפואה

  :מטה המשרד 
o  .הפגינה חריצות יעילות ואחריות, במיוחד  -רופאה ראשונית שנבדקה ניכר כי המחוז מצטיין

הקפדנות המקצועיות והמסירות של מנהלת המרפאה ורופאת  -כרת וראויה לשבח מרפאת הס
 כרת שנבדקה. והס

o  אומנם הרופאה היועצת שנבדקה מעבירה את  -רצף טיפול עבור הרופא היועץ  -לשיפור
בירור קודם אצל רופא תוצאות ה לפבאופן שגרתי לרופא המשפחה, אך אינה חשו תשובותיה

  ופיזיותרפיהתשובות מקלינאית תקשורת להמשפחה, וגם לא 
 

  מרכזלשכת בריאות : 
o  .בקרה טובה בהיבט רמת הרפואה במרפאה שנבדקה. הופגנו מקצועיות ומסירות ברמה גבוהה

 הוצגו ידע, בקיאות והטמעה של נהלי משרד הבריאות.
o לוקה מאוד בחסר. -ותיק שנמצא בבית פרטי והנגשה פיזית של המבנה ה 
o רפאה בישוב והכתובת באתר האינטרנט אינה מעודכנת. השילוט של המבנה אין שילוט מכוון למ

 רי סבך עצים.  ולא בולט ונמצא מאח
  ירושליםלשכת בריאות: 

o  הרופאים מכירים היטב את נהלי עבודה 
o  הדרכותו עיוןהרופאים משתתפים באופן קבוע בימי 
o  ת שיעור היענות לבדיקות סקראקטים מיוחדים להעלפרוינערכים 
o  בית שמש. לציין, קשר הדוק עם רבניםמותאם לאוכלוסיית מערך רפואת נשים 
o הרופאים בקיאים בתהליכי איתור מקרי הזנחת ילדים,  נשים בסיכון לדיכאון 
o  מבתי חולים לעיתים בכתב יד ולא קריא יועציםהתשובות של 
o במרפאות הקופה להקפיד על ביצוע מעקב ותיעוד ברשומה רפואית מומלץ 

 
 



 

 

 
 גריאטריהוטיפולי בית 

  עבודת צוות רב תחומי. ניכר מאמץ יותר עבודה מקצועית עם גישה גריאטרית .ביחידת אשפוז בית מורגשת
לא מורגשת עבודת צוות ורופא ת היא הדמות המרכזיההגריאטרית  לעומת זאת במרפאה לאיזון מטופלים.

 רב תחומית.
 

 שיקום
 ה שיקומית, אין מדיניות שיקום. אין פריסה מחוזית של מרפאות שיקום.אין תפיס 
  בחלק ממטופלי "חבילת שיקום" לא היה ביקור רופא. בחלק לא נמצאו הערכות תפקודיות או כל התייחסות

 תפקודית של הרופא.
 "טיפול זמין, מקצועי. -עפיזיו' ורב 
  .אין ישיבות צוות רב מקצועיות 
  ונה על דרישות מבחן התמיכה.השיקום" לא ע"חבילת 

 
 

 בריאות השן 

 :מרפאת שיניים 
o  :לשימור 

 ים לרופאי הקופה. מערך לימוד עצמי ומאמרים לעידוד למידה עצמית. כנסים ייעודי 
  מעבר לניהול מרפאה ממוחשב לחלוטין, המאפשר בקרה טובה יותר אחרי האישורים

 הנדרשים.
o  :לשיפור 

  יש  לעדכן אנמנזה ואנמנזה  צרו קושי רב לנהל את תיעוד.תיקים ממוחשבים ינמסר, כי
 דנטאלית לכל מטופל

  מניעה לפי רמת הסיכון לעששת.  תכניותיש להקפיד על תכנון וביצוע 
 ה הפרטית שנבדקהאין נגישות לנכים במרפא. 

 שילוב בריאות השן במרפאות ראשוניות : 
o בריאות השן בסל לילדים וביצוע  לשימור: יש תזכורת מובנית מדי שנה למתן הסבר על זכויות

 בדיקה.
o  אין מעקב מובנה ממוחשב. ורופאים מפנים מטופלים למרפאות שיניים אך לא תמיד מתועד זה

 מצופה בעתיד תיק אחיד., וות כללית סמיילין כעת קשר עם מרפאנמסר, כי א
o .בשילוט מחוץ למרפאה כדאי להוסיף מידע על מתן עזרה ראשונה דנטלית 
o עם העלאת מודעות להיגיינת הפה והשיניים6 קיימות. תוכנית קידום בריאות " חוגגים " 

 
 רפואה תעסוקתית

  תסכית או סרטון הדרכה. -ריאות: חסרה הדרכה בנושא התעסוקתי. לאפיין ״צפה וחתום״ מרפאת 

  ע״י קביעה כמדד איכות קופתי ומניעה ראשונית של לדוגמה משפחה: עידוד מילוי שדה משלח יד רפואת
 תחלואה כגון צרידות במורים. 

  במסגרת בדיקות הפיקוח ובחולים  הדרכה בתחום קידום בריאות כדי לממש ןריענו: תתעסוקתירפואה
 גורמי סיכון במסגרת בדיקות כושר ) כולל עידוד לחיסוני שפעת(עם 

 
 יישום הרפורמה בבריאות הנפשו בריאות הנפש

  :מרפאה 
o  עבודה מקצועית. מהווה מסגרת המשך טיפול ליח' טיפול יום. יש לשפר את התיעוד בעיקר

 העבודה הסוציאלית.
o נתונים מספריים מהמערכת. יש קושי לקבל 

 :משולבת בתוך המרפאה.  יחידת טיפול יום 
o  .מספר מטופלים רב לעומת משרות הצוות הרב מקצועי 
o  טיפול ומעקב אחר מילוי המטרות.  תכניותיש צורך לשפר תיעוד של 

 .יש צורך בשיפור תשתיות ורמת הניקיון במרפאה וביחידת טיפול יום 

 :יישום הרפורמה בבריאות הנפש  
o  פריסה גיאוגרפית טובה של שירותי ברה״ן אורגניים של הקופה בשילוב עם רכש שירותים, אולם

מינימלי,  -שיעורי גידול מספר המטופלים הינו מזערי, הגידול במספר הפסיכיאטרים המועסקים
תורי ההמתנה, במיוחד  -עלה משמעותית, אך עם זאתממקצועות הבריאות שיעור המועסקים 

 ארוכים, ומחייבים מענה מיידי בגיוס מטפלים ורופאים. -לפסיכותרפיה
o נדרש ממבט המטופל -הצגת המידע למבוטח על זכויותיו באתר הקופה 



 

 

 
 

 התפתחות הילד
נציגי המחוז דאגו לפריסת השירות ובמיוחד לבחירת ספקים הנותנים מענה התפתחותי  תחת קורת גג אחת, 

 מונגש שפתית ותרבותית. 
 .'וכועם זאת, במקרים בהם השירות מפוצל יש לדאוג למעקבים משותפים עם הספקים,  איחוד מטרות טיפול 

מהמבוטחים  דוברי ערבית, יש לדאוג להנגשת השירות בפריסה גיאוגרפית תואמת ולהקפיד על העסקת  50%
 צוותים העומדים בדרישות מינימום במיוחד לצורך טיפול בילדים מורכבים 

 
 מוקדי רפואה דחופה

  לבין המוקד הרפואי. מדובר בשירות זהה. סנט ג'וזף אין הפרדה בין חדר המיון של בית החולים 

 עם האגף לפיקוח על קופות החולים. קייבדנה בהתאם לתעריפי הקופה. הנושא הגבייה אי 

  אינו מומחה וכן צוות הסיעוד.מנהל המוקד 

  . קיים צוות רב מקצועי במקום 

 .הציוד שנבדק עומד בסטנדרטים  

 .מבנה חדש מתוחזק היטב 
 

 סיעוד

 הנהלת הסיעוד:  
o .ניהול הסיעוד במחוז ברמה טובה מאוד 
o ת ורכזות בכל התחומיםואחיות מנהל. 
o .פעילות ענפה במגוון רחב של תחומים 
o .אתגר בעזיבת/קליטת אחיות 

 

 יד כף וכירורגית פלסטיקה: כירורגיות פעולות חדר 
o התחומים בכל להערכה ראוי באופן מופעל. 

 

  :הסיעוד תחום ראשונית מרפאהמטה 
o כרוניות מחלות עם מבוגרת אוכלוסייה. 
o ומאורגנת מסודרת מרפאה. 
o גבוהה שירות מתור טובה תורים זמינות. 
o הסיעודיות ברשומות בתיעוד מחסור  
o  קייםהמשך הפניה לבירור וטיפול בהתאם לתיעוד שהיעדר. 

 

  מרכז לשכת בריאות מחוז : 
o  :לשימור 

 .התמצאות בנהלים ובתדריכים 
 .מעקב אחר חולים כרוניים 

o :לשיפור  
o .הנגשת מבנה, מדרגות במרכז המרפאה 
o אה שלא ניתן להוציאה מפתח חדר האחות.עגלת החיי 
o .שילוט הכוונה חסר למרפאה 

 

  ירושליםלשכת בריאות מחוז : 
o :לשימור 

  עבודה מקצועית על ידי האחיות. תנעשילציין כי 
  נתונים ממערכתleader .מאפשרים לה לעקוב אחר מטופלים כרוניים ומרותקים 
  נצפה רצף טיפולי לאחר שחרור מאשפוז לקהילה 
  שא אלימות נגד צוותים.בנו תהתערבוקיימת 

o לשיפור 
 תדירות מעקב כף רגל סוכרתית 
 תדירות מעקב עגלת החייאה 
 .שאר הנושאים יפורטו בדוח 

 



 

 

  :חיסוני עובדים 
o  יייעודקיים צוות . 
o .דווח על קיום תהליך מובנה לתיעוד, יישוג והדרכת העובדים 
o )שפור כיסוי חיסונים ) חדשים ותיקים 
o לא התאפשר לדגום. לא הוצגו רשימות של עובדים . 

 

  השירות המונע לפרט בטיפות חלב של הקופההנהלת 
o 3 פעמים בשנה מפגש של כל אחיות טיפות חלב לצורך העשרה מקצועית 
o קיים מנגנון ממוחשב חדש להטמעת נהלים 
o וך שבועיים.קהילה בנושא אם וילד. מדד איכות של הגעה לטיפת חלב ת -חיזוק קשר ביה"ח 
o מספר אחיות בעלות קורס על בסיסי רלוונטי בטיפות החלב :לשיפור 

 
 גסטרואנטרולוגיה ןמכו

 . מכון מנוהל בצורה מקצועית 

 .צוות רפואי וסיעודי מיומן ובעל הכשרה מתאימה 

 כלך.ניקוי וחיטוי האנדוסקופים תקין מלבד שאין כניסה נפרדת לציוד נקי ומלו 

 יש זיהום צריך להשבית את כל אם אין רישום של מכונת השטיפה שבצעה את שאיפת האנדוסקופ כך ש
 מכונות השטיפה.

 בסך הכל התרשמות חיובית מאד 
 

 
 שירותי מעבדה

  אין ממצאים חריגים. המרפאות שנבדקו מייצגות את המגזר הערבי החרדי והחילוני וחובה לציין את
 צוות המעבדות. נ מקצועיות

  יישר כוח.  -בדקו היבטי הבטחת איכות ובטיחות בעבודה 
  היא לאפשר שימוש במשחות להפחתת הכאב בילדים בלקיחת דם ועפ"י דרישה מנפיקה מדיניות הכללית

 מרשמים למשחות הללו והנחיות למטופלים.

 
 :רוקחות

 הרוקחות:ת הנהל 
o אם תהליכי עבודה.  וייעולת פתרונות קיימת נכונות להקשיב ולשפר. ישנה חשיבה פנימית למציא

 כי הדוחות הרבעוניים של הרוקח אינם תואמים באופן יחסי לדוח השנתי של ההנהלה 

 

  טיפולי בית וסוכרת-רוקחות 
o  .באשפוז בית יש לשקול את מעורבותו של רוקח 
o וך.בטיפול סוכרתיים מעורב רוקח אך מספר המבוטחים שקיבלו ייעוץ רוקחי הינו נמ 

 

 ירושלים בריאות לשכת: 
o  .התנהלות לפי הנהלים משביע רצון 

o  נקודה שחוזרת על עצמה הימצאות תכשירים נגישים לקהל ואי עמידה בתקנותGSL . 

o .עדיין  הדלפקים אינם בהתאם לנוהל פרטיות 
 

 תזונה

   . עבודה יפה וצוות מקצועי ולעניין ותחומי מומחיות חיוניים 

  ! באוכלוסייה ערבית מספר הדיאטניות עלה יפה 

 חשוב דיאטנית לביקורי בית בכלל  ודיאטנית ילדים  . 

  . שילוט בשייך ג׳ראח היה חסר 

  :שיתוף דיאטניות בסדנאות ומפות שיחה הינו חיוני ביותר . סוכרת 

 הינה חיונית ו בכלל ובטיפולי בית בפרט,  ים השוניםהפניות לדיאטניות בתחומMUST  כדי לתמוך ולייעל !

  !  בטיפול בחולה את  עבודת הצוות כולו
 

 



 

 

 פיזיותרפיה

  מערך הפיזיותרפיה במחוז וגם במכון מקור ברוך מנוהלים ביד רמה! מנהל המחוז שהוא חודשיים
 בתפקיד מנחיל תרבות של איכות וזמינות השירות ושימת המטופל במרכז!

 יותרפיסט במיון האורתופדי הוא רעיון חלוץ ומבורך! המודל של שילוב פיז 
 המטופלים מקבלים שירות איכותי, מקצועי ומיידי 
  מרחבים שלא  3ישנם  -לאנשים עם מוגבלות  שוויוןתשתיות: המכון לא עומד בדרישות של חוק

 מאפשרים כניסה של בעלי מוגבלות 

 
 ריפוי בעיסוק 

  מתוכננים לעבור.  -רה האחרונה בכל ההערות שהיו. מבחינת הנגישות שיפור מהבק -בבית שמש 
  ראויים לציון המהלכים לצמצום בירוקרטיה ופישוט תהליכים במעבר מבית חולים לטיפול במכון או טיפולי

 בית. 
  .צוות וותיק חונך ותומך בצוות צעיר ודאגה להמשכיות באיכות השירות 

 
 שיקום וניידותמכשירי 

 פיסטים והמרפאים בעיסוק עובדים על פי הנוהל המלצות כתובות באופן מקצועי מפורט ומנומק הפיזיותר
 ותואמים לצרכי המבוטחים. 

  .מבוטחים מאוד מרוצים מהיחס 

 עמידה בלוחות  ןהרלוונטיים, איברוב התיקים לא נשמרים חלק מהמסמכים  :בדיקת הרשומה הרפואיתב
  הזמנים, ולא נעשית בקרה על המכשירים שסופקו.

  חוזר מנהל באחריות הקופה להעביר את המסמכים ללשכת הבריאות.על פי 
  

 
 קלינאות תקשורת

  , הרחבת שירותים והגדלת משאבים והבנייה של תהליכי ניהול שירות בשיפור מתמיד הן מבחינת פרישה
 בהובלת הקלינאית המחוזית. 

  ,יש מקום להמשיך להרחיב: שירות במזרח העיר, שיפור זמניות בדיקות שמיעה וטיפולים התפתחותיים
 הפעילות בתחום במסגרת טיפולי הבית.והרחבת 

 
 

 עבודה סוציאלית

  :לשימור 
o  בשיתוף עם מרשים להכשרת סטודנטים לעבודה סוציאלית למידה פיתוח מקצועי ומרכז

 העברית  האוניברסיטה
o בקהילה וגורמים מטפלים עמותות , בשיתוף עם רשויות תכניות 

  :לשיפור 
o עדיין ההמלצות מהבקרה הקודמת לא מולאומרבית  –ש ילהדג . 
o  נדרשת הרחבה של תהליכי הבקרה על ניהול הטיפול של העובדות הסוציאליות במרפאות

 .במלואה, עד לסיום הטיפול במבוטחמטופלת כל פניה אכן , במטרה לוודא שהשונות
o  עם שאר המטפלים בחולה במרפאה.  טיפולהרצף הבניית 
o  אחר חולים לאחר ניתוח בריאטריעו"ס היעדר יישום נהלי משרד הבריאות למעקב 
o  .שיפור זמינות שרות העו"ס בחברה הערבית 
o ור זמינות השירות למטופלים בביתם ובמחלות כרוניות.שיפ    

 
 

 פסיכולוגיה

  .מרפאת שיח ג׳ראח אינה תואמת מבנית  את הנדרש לעבודת מרפאת ברה״ן ילדים 

  הסייהאוכלוקיים חוסר בפסיכולוגים ביחס לצרכי. 

 מכונים, מהלך מבורך, שאינו יכול להספיק לצרכי  3-נכנסה פסיכולוגית שיקומית ראשונה ב -לב
 . ההאוכלוסיי

  לבנות מערך של פסיכולוגים שיקומיים ורפואיים.יש 
 



 

 

 אוטיזם
ר שאגורם הנקודה המרכזית לשימור היא שכללית ירושלים מצליחה לתת את רוב הטיפולים אצלה, "בבית", 

 וב על פרמטרים רבים ומיטיב את הטיפול למשפחות. יישר כח!משפיע לחי
 
  

 קידום בריאות

  פיתוח תכניות עבודה ברמת המרפאות קיים 
  סדנאות סכרת ברובן לא עומדות במבחני תמיכה 
 ידום בריאותחוסר בכח אדם מיומן בק  
  שימוש במגשרים של יוצאי אתיופיה לתפקידי ניהול ואדמיניסטרציה בניגוד להגדרת תפקידם 

 
 

 רישום רפואי
 ם לדרישות.מתנהלת בהתאשנבדקה ברמת שלמה מרפאה ה

 
 

 גביה ופיקוח על קופו'ח ושב'ן

  משופצת ונגישה.-לב תלפיות 
 .קיימת מערכת אוטומטית בכלל הקופה להחזר התחייבויות שלא מומשו 
 .קיים מוקד תיאום שירותים למחוז לתורים דחופים 
 מטפלים ממקצועות הבריאותדועים בהתפתחות הילד לאין זמני המתנה י. 
 לא קיימת ערכה לחולה האונקולוגי )ברמת המחוז(.  -צור באהר 
  צור באהרמרפאת ב מנהל אדמיניסטרטיבי יע''חוזרים )ישנים( של האגף לפיקוח, לא מוכרים. 
 .נעשות בדיקות יזומות, בעיקר לממוגרפיה, באופן ראוי לציון 

 



1 
 

 מבוא

למימוש הזכויות לשירות על במסגרת הליך הפיקוח, שמוביל האגף לרפואה קהילתית, מבוצעת בקרת משרד הבריאות 

 פי חוק ביטוח בריאות ממלכתי.

הבקרה כללה העברת מידע מקדים על מאפייניו הפרטניים של המחוז ופעילותו, ובדיקה ממוקדת במרפאות ובמכונים של 

 ספקי שירות שכירים ועצמאיים, באמצעות צוותי בקרה מקצועיים ורב תחומיים של משרד הבריאות.

 שנבדקו: התחומים והמרפאות

 מרפאות ומכונים שנבדקו תחום

 הנהלה רפואית מחוזית  הנהלה רפואית

 מוקד מסר 

 'מרפאת רמות א 

 , ירושלים64רפואת משפחה , כתובת: בר כוכבא   רפואה 

  ירושלים8סוכרת, חנניה , 

  ירושלים22אף אוזן גרון,  בני ברית , 

 הר אדר 

  רפואת משפחה –עמינדב 

  מבשרת ציון1גלויות מרפאת מעוז ציון, קיבוץ , 

  בית שמש )מערך רפואת נשים(2מרפאה משולבת, רמת נוף, יהודה הנשיא , 

 מרכז גריאטרי "רמת אשכול"   גריאטריה וטיפולי בית

 היחידה לאשפוז בית בירושלים 

 "מרפאה ראשונית "אבו גוש 

  ביקורי בית בירושלים ואבו גוש 4בוצעו 

 בקרת שילוב ברפואה כללית:  בריאות השן

  רפואת משפחה –עמינדב 

  מבשרת ציון1מרפאת מעוז ציון, קיבוץ גלויות , 

  בית שמש )מערך רפואת נשים(2מרפאה משולבת, רמת נוף, יהודה הנשיא , 
 בקרת מרפאות שיניים:

  מרפאה של ד"ר ש בבית חנינה 

 מרפאת שיניים כללית סמייל הר נוף 

 קופ"ח כללית –כיאטרית מבוגרים "ברזיל" מרפאה פסי  בריאות הנפש

  "קופ"ח כללית –יחידה לטיפול יום "ברזיל 

  בקרה מחוזית –יישום הרפורמה בבריאות הנפש 

 , ירושלים5מקצועית: מרפאת שרי ישראל   רפואה תעסוקתית

  ירושלים1רפואה ראשונית ותעסוקתית: מרפאת לואי ליפסקי , 

               11רחוב זכריה הרופא -מכון מעלה   התפתחות הילד

  30מרכזי בריאות קהילתיים )מת"ת( תחכמוני 

  , סיעוד ובטיחות המטופל
 חיסוני עובדים

 הנהלה מחוזית 

  ירושלים1מרפאה ראשונית מקור ברוך, רח' אליעזר המכבי , 

  שמש-, בית26המשלט  –מרפאה ראשונית 

 מרפאת הר אדר 

 המונע לפרט הנהלת  הסיעוד בשרות 

 חיסוני עובדים 

 שמש-מרפאת ביג יועצת, בית  חדר פעולות כירורגיות 

 מכון גסטרו "לב תלפיות" קופ"ח כללית  מכון גסטרו

השירותים מעבר לשעות 
 הפעילות

 מוקד רפואה דחופה בבי"ח סנט ג'וזף 

 עבודת הדיאטנית המחוזית  תזונה

 תחום טיפולי הבית וסוכרת 
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 עבודת הדיאטנים במרפאות שייך ג'ארח 

 בית הכרם 

  בדיקת תיקים מרחוק בקרית היובל וגבעת זאב 

 תחום טיפולי הבית במחוז כולל בדיקת תיקים מרחוק 

 מקור ברוך  –מכון קופה   פיזיותרפיה  

  מקור ברוך –מיון אורתופדי 

  ירושלים  –היחידה להמשך טיפול 

 , דרך אשפוז שיקומי מוסדי ושיקום ביתי.רצף השיקום מהאשפוז האקוטי   שיקום

 ביקור חוזר –מכון בבית שמש   ריפוי בעיסוק

 יח' להמשך טיפול 

 מכון שמיעה של הקופה לבדיקות שמיעה לילדים    קלינאית תקשורת

 .שירות קלינאות התקשורת במכון להתפתחות הילד במרפאת הקופה בתלפיות 

 מכון להתפתחות הילד של הקופה בשועפאט 

  מכון בהסדר להתאמת מכשירי שמיעה בירושלים המזרחית –ספק פרטי 

 מרפאת בית רופאים בבית חנינה  מרפאה ראשונית + מקצועית  שירותי מעבדה

 מרפאת ביסאן בבית חנינה מרפאה ראשונית + מקצועית 

  מרפאה ראשונית + מקצועית -מרפאת נופי הסלע במעלה אדומים 

 רושלים מרפאה ראשונית + מקצועיתמרפאת רמות ב' בקניון רמות, י 

 מרפאות רוממה   רוקחות

 מרפאת מעוז 

 אוטיזם
 

  בית שמש1מרפאת 'ביג' בית שמש, יגאל אלון , 

  ירושלים 12מרפאת 'רמת אשכול', פארן 

 שיח ג'ראח –המרפאה לבריאות הנפש ילדים ונוער   פסיכולוגיה

  שטראוס -המרכז לאי ספיקת לב 

  דישראלי -יחידה לטיפול יום ברה"ן מבוגרים 

 מרפאות קריית יובל   עבודה סוציאלית

 מבשרת ציון 

 ביקורי בית 11בוצעו   מכשירי שיקום וניידות

  בנושא מכשירי שיקום וניידות.12היחידה להמשך טיפול ברמת אשכול רחוב פראן , 

 גונן ח'   קידום בריאות

 לב תלפיות 

תוכנית הגביה ופיקוח על 
 השב"ן

  כולל מכון להתפתחות הילד, חדר תרופות, מרפאת ראשונית. –מרפאת לב תלפיות 

 .מרפאת צור באהר, כולל חדר תרופות 

בטחון והתמודדות עם אלימות 
 כלפי צוות

 התנהלות מחוזית 

מינהל ומשק + בקרת 

 סקופים

 ירושלים היובל קריית סמייל מרפאת 

 היובל קריית מרפאת 

 גוש אבו מרפאת 

 ציון מעוז מרפאת 

  רפואיות רשומות
 

 אשכול רמת מרפאת 

 שלמה רמת מרפאה 

 רוממה ירושלים האישה בריאות מרכז סיעוד 
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 דוחות בקרת תחומיים

 כאן הנדרשות שמועלות המתקנות והפעולות שההמלצות לכך המחוז והנהלת הקופה הנהלת לב תשומת

 לרבות ,הקופה מרפאות ומכוני ובכל ,המחוזות בכל רוחבי לביצוע הינן , המדגמי המחוז בקרת בעקבות

 העצמאיים. והמטפלים הקנויים השירותים

 

 במאמצים להמשיך המחוז שעל מערכתיות והמלצות הנחיות ,ממצאים מספר על דגש להלן

 .הפרטני, המוקדם ביותרהאפשרי או בהתאם לדחיפות המצוינת בדוח  בהקדם ליישומם

 רקע כללי למחוז

 

 מחוזות הכללית. 8, המחוז  השישי  בגודלו, מתוך 525,387 מספר מבוטחי המחוז: 

 :קבוצות גיל 

 

 

 

     

 

 

 : אקונומי –מצב סוציו  

   

 

 

 

מחוז ירושלים כולל את ירושלים רבתי , מעלה אדומים, בית שמש וסביבתה,  ביתר  פריסת השירותים: 

עלית, מועצות אזוריות:  מטה יהודה, גוש עציון, מטה בנימין, בקעת הירדן ועמק המעיינות עד הבקעה 

 בצפון , מגילות ים המלח עד עין גדי בדרום  

   :מעלה אדומים: 38,821ית שמש והאזור: ,  ב 411,846ריכוזי מבוטחים גדולים: ירושלים רבתי ,

16,452    

   :התיישבות )פרוזדור ירושלים, מושבי ההר, מטה בנימין, גוש עציון, הבקעה(  12,202ביתר עלית , – 

46,066 

 חלק ממרפאות העיר ירושלים ומרפאות מעלה אדומים   -מנהלת לב ירושלים 

  ירושלים , בית שמשחלק ממרפאות העיר , פרוזדור  –מנהלת הראל 

  מטה  –ביתר עילית , גבעת זאב , כל מרפאות ההתיישבות במועצות אזוריות  –מנהלת התיישבות

 בנימין, גוש עציון, מטה יהודה, עמק המעיינות, מגילות ים המלח 

  מזרח ירושלים מגזר ערבי –מנהלת מזרח ירושלים 

  : 38מרפאות התיישבות,   25מרכזי בריאות הילד(,  2)   מרפאות ראשוניות 77 -מרפאות   140מרפאות 

  מרפאות משולבות .

סה"כ  

 מבוטחים 
0-18 19-64 65-74 75+ 

525,387 

211,430 

(40.2%) 

257,493 

 (49%) 

30,759 

(5.85%) 

25,701  

(4.89%) 

 גבוה בינוני נמוך     

 12% 52% 35% ירושלים
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 הנהלה רפואית 

 ממצאים לשימור: 

  זמינות שירותים: 

 משכי ההמתנה שנמצאו ברפואה ראשונית נמצאו סבירים 

  .מרבית השירותים ברפואה שניונית נמצאו סבירים, למעט המסומן באדום 

 ירושלים  

קריית 

 ארבע

בית 

 עין גדי בית אל שמש

-מזרח י

 ם

 מיידי  מיידי  מיידי 24.04 24.04 מיידי  משפחה

 מיידי    24.04 מיידי 24.04 מיידי  ילדים

 24.02   שבוע  24.04 15.05 1.05 נשים

 29.04     1.06   23.05 גסטרו

 18.06     25.05   9.05 נפרולוגיה

 23.04     6.05   23.04 קרדיולוגיה

 24.04         4.06 גריאטריה

 13.05     24.04   6.05 אורתופדיה

 23.04   9.05 1.05   4.05 אא"ג

 28.04     9.05   6.05 עיניים

 12.05     23.05   23.04 פסיכיאטריה

  

    

  פיקוח ובקרה של ההנהלה הרפואית: 

  .'קיים מנהל מרפאה רפואי, לדוגמה במרפאת רמות א

מנהלת המרפאה אחראית על הרפואה הראשונית גם 

מהבחינה הרפואית, ועל הרופאים השניוניים מהבחינה 

הניהולית. קיים רכז מקצועי תחומי אשר אחראי על מקצועיות 

 הרפואה השניונית.   

 ועים חריגים. ניהול סיכונים: קיים נוהל של דיווח יחידה על איר

יש לוודא, כי המנהלת הרפואית ברמות א' מכירה נוהל זה. 

 כל הרופאים מכירים זאת ופועלים בהתאם.   

 :ברמות א' נמסר, שכל  קורס החייאה לרופאי המרפאה

מנהלת הרופאים הראשוניים עברו קורס החייאה מתקדמת. 

המרפאה תוודא, כי הרופאים המטפלים בילדים אכן עברו 

 יעודית לילדים.  הכשרה י

 

המחוז נותן לכך דגש  ריכוז הדיווחים על אלימות כלפי צוות: 

בפעילותו, וקיים ריכוז ברמת הנהלת המחוז של האירועים, ובחינה 

ברמה המערכתית של מאפייני האירוע ללמידה והפקת לקחים.  קיים 

פילוח לפי סניפים ותיאור של האלימות והתהליך שבוצע באירוע. 

סר על אירוע אלימות שהתרחש לפני כשנה כנגד צוות מוקד לציין, נמ

האישורים בשל דחיית בקשה. לאור זאת, הותקנה דלת חשמלית עם 

זמזם בכניסה למוקד. הצוותים מקבלים הכשרה ממוקדת בשילוב של 
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 ת גבוה. ההנהלה הרפואית, אדמיניסטרטיבית והביטחון. קיימים לחצני מצוקה ומצלמות במרפאות בהן שיעור האלימו

 איתור נשים בסיכון לדיכאון בהריון ולאחר לידה:  

  דף המידע של המשרד הועבר והופץ לרופאים, נידון בישיבות צוות במרפאות לאחרונה, כהכנה לבקרה, ונמצא

 גם במערכת הממוחשבת של הקופה.  

  .אין מידע להנהלת המרפאה ברמות א' לדוגמה על שיעור האיתור של נשים אלו, למרות שיעור הילודה הגבוה

המחשבה הייתה, שקרוב לוודאי מדובר באירועים בודדים ולא היה ידוע להנהלת המרפאה על השיעור המדווח 

 בספרות.  

 הנחיות והמלצות: 

o לאור שכיחות הבעיה וחשש למודעות נמוכה מדי של הרופאים ראוי, לבחון את הצורך בפעילות יזומה וממוקדת ,

 והמנהלים הרפואיים, ובמיוחד באיזורים עם שיעור ילודה רב יותר.    

o  ,ולתת לכך דגש במפגש של מקרב כלל המקצועותחשוב לוודא שכל הרופאים קיבלו וקראו את דף המידע ,

 ההנהלה הרפואית ברמות השונות עם הרופא.  

o ול את הנושא באופן מובנה במסגרת ההשתלמויות בקופה לכלל הצוותים.מומלץ לכל 

 

 

  מוקד אישורים לתרופות בדיקות והתחייבויות: 

המוקד מנוהל ע"י רופא מנהלי , בראייה רפואית תוך רצון לייעל ולטייב את הטיפול בחולה כאשר מתקבלת בקשה , 

הרפואית במוקד ובמחוז רואים במוקד כ"עורף קליני לרופאים " ולא רק בראייה אדמיניסטרטיבית וכלכלית. ההנהלה 

המאפשר חיבור מידע ממערכות שונות כדי לשפר את האיכות הרפואית והכוונה בהתאם לצורך. בהתאם לכך, נערכים 

 פרויקטים לטיוב הטיפול גם בראייה מניעתית ומערכתית. לדוגמה

 רים )בדיקות לצפיפות עצם, התחייבויות לאשפוז וניתוח איתור נשים עם אוסטיאופורוזיס מתוך מערכת האישו

וכדומה(, בדיקת התיק ע"י יועץ קליני מתאים אשר מעביר הנחיות לתיק החולה לאישור הרופא המטפל, 

 למרפאה ולמטופלת. לסגירת המעגל, נערך מעקב ע"י רוקח כדי לוודא, שהתרופה אכן נופקה למטופלת.  

  חיסוני שפעת ופניאומוקוק.  קשר עם מכוני הדיאליזה למתן 

  איתור מטופלים עם הפטיטיסC  ידוע אולם לא מטופל והפנייתם למרפאת כבד לקבלת טיפול 

 דיווח על מקרים מחייבי דיווח כנהג ציבורי שנזקק לטיפול המחייב דיווח על פי חוק 

o  :היקפי הפעילות 

ות במוקד המחוזי והשאר במוקדים ארצי או אלף מטופל 14בקשות בחודש במחוז, מתוכן  18,000נפח פעילות: כ 

ימים במרבית הבקשות. המוקד הארצי מטפל ישירות בפניות לבקשות שהן  4תחומי של הקופה. משך טיפול: עד 

בהתוויות מורכבות בסל או שקיים סיכון של שימוש יתר שאינו לצורך. המוקד הארצי משמש גם כמוקד התייעצויות 

 למוקד המחוזי.  

בלילה. כמו כן, קיימת  9בערב, ולאחר מכן יש רופא מנהל תורן אשר מקבל פניות דחופות, עד  7לות: עד שעות הפעי

 פעילות במזרח ירושלים גם בשבת ובערבית. 

o מבוצע ע"י המוקד, בהתאם לחוזר משרד הבריאות. בעיקר תורים לבדיקות  תיאום תורים דחופים : MRI  .וניתוחים 

o  רופאי המוקד עברים הכשרה על ידי הרופאים העובדים במקום. כל רופא חדש המוקדהכשרה והיכרות עם פעילות :

 הנכנס לעבוד במחוז, במיוחד ממזרח ירושלים ומהמרפאות הכפריות, מגיע לסבב היכרות עם עבודת המוקד. 

 

 המלצות:

קוד כגון רצף טיפולי הפעילות הקלינית של המוקד יפה וראויה לציון. ראוי לפתח מיקוד בנושאים נוספים שהם במי

בפגים וילודים מורכבים בהתאם לחוזרי משרד הבריאות בנושא, צמצום אשפוזים חוזרים ואיתור חשד לאלימות 

 במשפחה ובחסרי ישע עם חיפוש  דגלים אדומים במערכות המידע שיש בקופה.    
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  סוכרת: 

  כאשר מעל  –עם טרום סוכרת  24,000חולים עם סוכרת ידועה במחוז ירושלים, ועוד כ  38,000נמסר על  כ

 השנים הקרובות.   3זוהו כנמצאים בסיכון לפתח סוכרת במהלך  6,000

  גם  6/17מתבגרים וצעירים במחוז, החל מ  1מטופלים, קיימת מרפאה לחולי סוכרת סוג  350: כ 20מתחת לגיל

אחה"צ, מרפאה  רב תחומית : אחות דיאטנית רופא. פסיכולוג, עו"ס. מרפאה זו היא בנוסף לרופאים  בשעות

 בכל ימי השבוע  T1DMהקבועים שרואים 

 40%  ,מחולי הסוכרת הם במזרח ירושלים. נבנתה תכנית התערבות מפורטת הכוללת את כל הסקטורים: רפואה

ה ע"י רופאים דוברי ערבית שהתמקצעו בסוכרת /אנדוקרינולוגיה, סיעוד ודיאטניות, כולל ייעוץ לרופאי המשפח

 6/17יישום מ 

 אלף בשנה( ושלוחות במזרח העיר ובבית  11מחולי הסוכרת במחוז ) 28%קיימת מרפאה מחוזית המטפלת ב

 שמש 

 :של . קיים שירות  עו"סרופאים מומחים, אחות, דיאטנית, ובקרוב מאד גם  הצוות הגרעיני במרפאת הסוכרת

 נפרולוג, כירופודיסטים, רוקחות קלינית, פסיכולוגית שיקומית ומתאמת מחקר. 

  מבוצעת פעילות במרפאה של טיפול ומעקב אחר החולים המורכבים המופנים למרפאה ואיתור יזום של חולים

ץ לא מאוזנים המועדים לסיבוכים, ופעילות מחוץ למרפאה כמשאב ידע והוראה לצוות הרפואי בקהילה ויעו

במזרח ירושלים (. תוצאות תוכנית ההתערבות: קיימת הסתמנות של  7 -מרפאות יעוץ 51מסודר לרופאים  )  

 שיפור במדיי האיזון במטופלים ובמרפאות בהן נעשתה התערבות ממוקדת.  

 נפתחה קבוצה בשיתוף פעולה עם מרפאה בריאטרית, למטופלים עם עודף משקל,  -דיאטניות: במכון קריית יובל

 עם הגדרה של טרום סוכרת, שלב שבו ניתן עוד לנסות ולעכב את התפרצות מחלת הסוכרת

  .קיימת התייחסות גם לגורמי סיכון נוספים כיתר לחץ דם, היפרכולסטרולמיה ועישון 
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 ממצאים לשיפור: 

במרפאת רמות א' קיים שירות אשר נחשב על ידי הקופה לצרכי גבייה  אי פיקוח על שירות במוקד וגבייה בהתאם: 

חדרי  2כמרפאת המשך )ללא גבייה( אולם מקצועית הינו מוקד. המתקן הינו מרפאת הקופה )השירות מופעל ב 

יש שם כנראה  –אחיות(, וההפעלה היא על ידי חברת טר"מ, ולפי דברי המנהלת הרפואית במרפאה והמנהל המחוזי 

כנראה פאראמדיק , לא ידוע בדיוק. אין פיקוח של מנהלת המרפאה על שירות זה, כפי שהיה  –א ועוד מטפל רופ

מצופה ממרפאת המשך: לדוגמה אין עבודה על ניהול סיכונים או פיקוח על הכשרת הצוות ומקצועיותו. הרופא במוקד 

תב הסיכום נשלח לרופא הקופה. לדברי כותב ומתעד בתוכנה של טר"מ ולא בתיק הרפואי של המטופל בקופה. מכ

הנהלת המרפאה, מבוצע במקום טריאז' בלבד ולא ניתנים שם תרופות כלל. המרשמים שניתנים בשירות אינם מרשמי 

הקופה ולכן המטופל צריך להמיר אותם למרשמי הכללית כדי לקבל הנחה ברכישת התרופה. בשל כך, לדברי מנהלת 

לדוגמה כדי לקבל מרשמים לתרופות כרוניות,  –יפנו למרפאה זו שלא בעת חירום המרפאה, אין חשש, שהמטופלים 

 הנהלת המחוז התבקשה להעביר דוחות בקרה שלה על שירות זה.כפי שהיה מתאפשר ממרפאת המשך של הקופה. 

  הנחיות:

זה, לרבות  השירות הוא למעשה מוקד, ולא מרפאת המשך, ויש לעמוד בכל חוזרי ונהלי משרד הבריאות לעניין

 פיקוח ובקרה על השירות בהתאם לאמות המידה אשר קבע המשרד וגבייה במוקד כחוק, לאלתר.

     

  זמינות שירותים: 

  בטווח סביר של מרחק וזמן, בתחומים של רפואת נשים ,  -יש לבחון ולגבש פתרונות להיעדר השירותים הזמינים

 כבית אל )למעט נשים(, עין גדי וקריית ארבע.אורתופדיה ואא"ג לדוגמה; בישובים ברחבי המחוז 

  מעל  –יש לגבש מענה למתן שירות בזמן סביר, לדוגמה בהתאם למקומות בהם מועד התור הזמין מסומן באדום

 כחודש המתנה, או שאין שירות במרחק סביר נגיש כלל. 

  יא כנראה בשל פרישת מומחה יום! הסיבה לכך, ה 45יום ותור דחוף של  90מרפאת כאב: נמסר על תור רגיל של

לפני כחצי שנה מהשירות בבית שמש. לא ברור מה נעשה בנושא זה, כולל הסכמים עם בתי החולים באיזור, הכשרה 

 לרופאים ראשוניים, הפניה לשירות באיזורים אחרים, גיוס רופא במקום הרופא שפרש וכדומה.

 ארוכים בהתאם לדיווח ולבקרה בשטח. נמסר, שמבוצע  גסטרואנטרולוגיה: קיים מכון קופתי, אולם עדיין התורים

 טריאז' ע"י רכז תחומי, וניתן תור דחוף מידית בהתאם לשיקול דעתו המקצועי.        

 ירושלים  

קריית 

 ארבע

בית 

 עין גדי בית אל שמש

-מזרח י

 ם

 מיידי  מיידי  מיידי 24.04 24.04 מיידי  משפחה

 מיידי    24.04 מיידי 24.04 מיידי  ילדים

 24.02   שבוע  24.04 15.05 1.05 נשים

 29.04     1.06   23.05 גסטרו

 18.06     25.05   9.05 נפרולוגיה

 23.04     6.05   23.04 קרדיולוגיה

 24.04         4.06 גריאטריה

 13.05     24.04   6.05 אורתופדיה

 23.04   9.05 1.05   4.05 אא"ג

 28.04     9.05   6.05 עיניים

 12.05     23.05   23.04 פסיכיאטריה
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  מוקד אישורים לתרופות בדיקות והתחייבויות: 

   :רצף הטיפול בחולים המשתחררים מאשפוז ונדרש אישור לרכישת תרופה בהנחה 

בעיקר בקשות לאישור תרופות מיוחדות לחולים  –דחופות ליום בשעות שלאחר הפעילות  5נמסר, שיש כ 

המשתחררים לביתם. אחיות הבקרה של המחוז הנמצאות בבית החולים אינן עוסקות גם ברצף הטיפולי, ולכן המוקד 

לכן, יש תורך בשעות כוננות של אינו מקבל מהן מידע יזום על שחרור עתידי של מטופל ובקשה לתרופה מיוחדת. 

רופא תורן מהמוקד לאישור תרופות אלה, בד"כ מדובר בתרופות לחולים אונקולוגיים או למניעת קרישה. נמסר, 

שהציפייה היא שרופאי בתי החולים ייצרו קשר יזום עם המוקד ויבקשו אישור לתרופה עוד טרם שחרור המטופל 

הדסה  –התרופה. בוצעו מספר ישיבות עם הנהלות בתי החולים באיזור וימנעו משחרורו ללא אישור מתאים של 

 ושערי צדק, אולם בפועל שיתוף הפעולה עם הרופאים לוקה בחסר. 

 הנחיות והמלצות: 

מומלץ לבחון פעילות יזומה של אחיות הבקרה של הקופה, כך שהן יעבירו מידע זה למוקד האישורים. אחיות הבקרה  

ולים הללו אשר מציגים בד"כ בעיות מורכבות ואשפוזם קרוב לוודאי ממושך עם מועד שחרור מכירות בוודאי את הח

יומיים, כך שניתן להעביר את המידע למוקד האישורים, עוד במהלך האשפוז, ואף להעביר -ידוע לפחות בטווח של יום

במטרה לאשר את הטיפול בקשות למידע נוסף ובירור אשר המוקד מבקש, עוד כאשר המטופל בבית החולים. זאת, 

כך שיהיה זמין למטופל לרכישה בהנחה מיד עם שחרורו מבית החולים. ראוי לא להסתמך על רופאי בתי החולים, 

הקופות וגופים נוספים במערכת )צבא, בתי אבות, בתי חולים  4אשר אינם עובדי הקופה ופועלים במקביל מול 

 בפעילות השוטפת של המחלקה ובית החולים.    אחרים, וביטוח לאומי לדוגמה( וגם הם עסוקים 

 

 :הן במוקד והן בסניף, יש  היעדר ראיה רוחבית נגישה וזמינה לבחינת סטטוס הבקשות וסיבות אישור/דחייה

ואין הפקת לקחים מערכתית ממאפייני הפעילות ותיקון הפערים, כדי לייעל בטיפול בכל בקשה,  פרטניתראייה 

דוחות על סיבות לאישור/דחייה, וכיום אין. מכאן, לא ניתן לבקר את הפעילות . נמסר, שבעבר היו ולשפר

המערכתית במוקד ולטייבה. אין מידע על משך ההמתנה הכללי, מספר הפניות להתייעצות, אחוזי אישור/ דחייה 

יץ היעדר מסמכים או שאלת הבהרה המופנית לרופא הממל -לבקשות מסוימות וכדומה. בנוסף, בבקשות חסרות 

ההודעה נמסרת לרופא המשפחה והמטופל נזקק לעסוק בכך בעצמו, כולל לזמן  –שנמצא מחוץ למערכת הקופה 

שוב תור לרופא, להביא מסמכים חסרים, להעביר שוב למוקד לבחינה, וחוזר חלילה עד לקבלת התשובה אם 

, לעיתים יש מענה מהיר הטיפול אושר או נדחה. המוקד מסייע על ידי פניה לעיתים במייל לרופא המבקש 

מהרופא אולם נמסר, ששיתוף הפעולה של רופאי בית החולים לקוי, ולכן המוקד יזם התכתבות בדוא"ל עם 

 נצפו בכך מספר בעיות:  -רופאים אלו 

  המייל שכולל פרטים אישיים של המטופל ומידע רפואי עדכני על מחלותיו והבקשה לאישור מועבר

תובת דוא"ל כדוגמת גי'מייל או נטוויזין, או גם אם לכתובת מוסד מאובטח לכ -באמצעים לא מאובטחים 

 לא באופן מאובטח ע"י כספות וירטואליות.   –כבית חולים 

  לא ברורה הציפייה, כי הרופא בבית החולים, )שאיננו עובד הקופה( אשר מקבל את השאלות למייל

האם נקבע נוהל מוסכם בין המחוז/הקופה  –  הפרטי לדוגמה או למייל בבית החולים מייל ישיב במהירות

לבית החולים לשם כך? לא ברורה הציפיה שהרופא בבית החולים ישיב על השאלות על סמך הזיכרון 

אם החולה לא נמצא פיזית במרפאתו, יש והרופא אינו נגיש  -שלו על החולה הספציפי , יתרה מזאת  

 טחת מידע לדוגמה(.  לתיק הרפואי הממוחשב בבית החולים )משיקולי אב

 הנחיות:

o  יש לוודא לאלתר, שימוש בדרכים מאובטחות להעברת מידע רפואי! –אבטחת מידע 

o  הקופה אומנם רשאית להפעיל מערך אישורים מקדים, אולם יש לוודא, כי הפעילות שבו יעילה ואינה פוגעת במתן

הטיפול הרפואי או הבירור בזמן, ומאפשרת למטופל באופן יעיל לממש את זכאותו בהתאם לסל ובמסגרת הביטוחים 

קבלת אישור ואינם מצרפים מידע כנדרש, האחרים העומדים לרשותו. לדוגמה, ניתן לבדוק מי הספקים שמפנים ל

ולעבוד מולם להכשרה מהו המידע הנדרש והעברתו ללא צורך בפניה חוזרת ו/או שימוש במטופל כבלדר. ראוי לקבוע 
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נוהל ברור בין בתי החולים לקופה ומוקדי האישורים למתן תשובות להמשך בירור, כדי לייעל את העבודה והטיפול 

 ות ולצמצם את משך ההמתנה למתן התשובה הסופית והטיפול בחולה. בבקשות לבדיקות ותרופ

o  הקיימות ולייעל את הטיפול. לדוגמה, הכשרת המטפלים אשר פותחים את הבקשות  המנהליותראוי לרכז את הבעיות

שה מהו הקוד הנכון, הכשרת המזכירות במוקד ובסניף לסיוע מידי ומהיר, וכדומה. זאת במטרה, לייעל את אישור הבק

 ולהימנע ככל האפשר מהתמשכות הטיפול בה שלא לצורך. 

o  ,ראוי לשקול את הצורך בהמשך הפניה לאישור מקדים, בבקשות אשר מרביתן המכריע מאושר, כדי לייעל. לדוגמה

 בבדיקה מסוימת, הפניות של מטפל מומחה פרטני וכדומה.

             

 

מהרופאים שעובדים במחוז , אשר ידוע כי  בלבד 60%על סר, נמהכשרות קורס טיפול מתקדם בהחייאה לרופאים:  

 עברו הכשרה כנדרש .  

 הנחיות: 

יש להשלים, לאלתר, את ריענון ההכשרה בנושא זה, לטובת הבטחת היכולת למתן טיפול איכותי ובטיחותי בעת 

יסה גיאוגרפית הצורך, ובהתאם לחוזרי משרד הבריאות בנושא, בכלל הרופאים. זאת במיוחד, במחוז עם פר

ואתגרים ביטחוניים מורכבים אשר מקשים לעיתים על מתן שירות מידי ודחוף בזמן קצר על ידי כוחות ההצלה 

 והרופא בשטח הוא זה אשר ינהל את ההחייאה והטיפול.   

 

 

 דיווח על מחלות מדבקות ללשכת הבריאות המחוזית:  

  במחוז ובמרפאה, אחר הדיווחים, ככל שישנם.     –של ההנהלה הרפואית  ריכוז ומעקבאין 

   .נמסר, שמדווחים באמצעות הפקס ללשכת הבריאות המחוזית 

  מנהלת המרפאה הכירה את העלייה לאחרונה בשיעורי החצבת וקריאת משרד הבריאות לרופאים לגלות ערנות

 יתרה לאיתור ודיווח.   

 

 הנחיות:  

o  בחוק, בפקודת בריאות העם, ותקנות הדיווח העדכניות, אשר מחייבות הודעה גם כאשר: הדיווח מחויב 

  לרבות אבחון קליני של חשש לקיום מחלה זו, טרם קבלת תוצאת  –יש רק חשד קליני ללא עדות מעבדתית "

 בדיקת מעבדה"

  ר על שיעור היארעות הופעה של תחלואה זיהומית בהיקף העולה בבירו -התפרצות של מחלה" "חשד להתפרצות

. 'הצפוי באותו איזור או קהילה" כדוגמת "הרעלות מזון ומים" וכגון "התפרצויות של מחלות שאינן כלולות בחלק ג

קיימת חובת דיווח גם כאשר יש חשד קליני בלבד וגם כאשר יש רושם של התפרצות חריגה של  –מכאן, להבהיר 

העדכני בנושא זה  מחלות בכלל. מצ"ב לינק לחוזר מינהל הרפואה

https://www.health.gov.il/hozer/mr08_2011.pdf 

o  במיוחד באיזור זה עם שיעור גבוה של ילדים, יש חשיבות לנטר זאת מידית ולבצע פעולות לצמצום האירוע במהירות

 מחוז.  רבה, עוד ברמת המרפאה, המרחב וה

  , לאור זאת, ראוי לרכז את המידע ע"י ההנהלה הרפואית על הופעת מחלות מדבקות והתפרצויות באיזור, במטרה

בין היתר לקבל תמונה מהירה בחשד של התפרצות וליידע את לשכת הבריאות על חשש אפשרי, מתוך הראייה 

ע את הרופאים האחרים העובדים שלהם כמנהלים רפואיים המרכזים מידע ממספר רופאים ומרפאות, וגם כדי לייד

 בקופה באיזור הרלוונטי. זאת, כדי להיערך בהתאם ברמות השונות של השירות במרפאה, במחוז ובקופה.  

  ראוי לוודא, שאכן אין פערים בדיווח ללשכת הבריאות מהרופאים, ומתבצע הליך מובנה ומאורגן של ריכוז והעברת

, אם רופא אחד דיווח, ראוי להעלות את המודעות של רופאים אחרים המידע כנדרש, ע"י כלל הרופאים. במיוחד

באיזור הרלוונטי ולוודא דיווחים כנדרש בפקודה ובנהלים. מצופה מהנהלה רפואית לוודא זאת וליידע את הרופאים 

 במיוחד בעת התפרצות מחלה או עליה בשיעורי הדיווח במקומות אחרים בארץ.   

https://www.health.gov.il/hozer/mr08_2011.pdf
https://www.health.gov.il/hozer/mr08_2011.pdf
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מנהלת המרפאה מקבלת ות מנהל המרפאה עם החולים במרפאה עם בעיות מורכבות או היעדר אבחנה: היכר 

רשימות חולים מההנהלה הרפואית המחוזית אשר יש להתמקד בהם, בהתאם להעדפות הנהלת המחוז והקופה. כמו 

לביתם. אולם, אין מרותקים  100כן, יש רשימה של מרותקים לביתם אשר הינם באחריות המרפאה; ברמות יש כ 

להנהלת המרפאה רשימת חולים הנבנית על סמך מידע מהרופאים עצמם. לדוגמה, חולים אשר יש לגביהם עדיין ספק 

לגבי האבחנה או שיש בעיות מורכבות עימם כחולים עם מחלה אונקולוגית, נשים בחשד לדיכאון בהריון או לאחר 

י מרפאה זו, מצוקה של זמינות תורים לרפואה יועצת שהרופאים למרות שיעור הילודה הגבוה בקרב מבוטח -הלידה 

שיעור הדחיות והבירורים בראיית הרופא הפרטני וכלל רופאי המרפאה  -נתקלים בה, פעילות מול מוקד האישורים 

לשיפור וייעול הטיפול )מתקיימת ראייה נקודתית ברמה הפרטנית של בקשה ספציפית של טיפול/בירור למטופל, 

ו לא בריכוז הבקשות למטופל( או כל קושי אחר בטיפול. זאת למרות, שהראייה במחוז היא שהמהל הרפואי ואפיל

במרפאה אחראי על איכות הרפואה הראשונית הניתנת במרפאה על ידי כלל הרופאים הראשוניים תחתיו. נמסר, 

ופאים במרפאה, בהתאם לצורך, הוק בין הר-שהמנהלים הרפואיים אף עוברים הכשרה לכך. נערכות התייעצויות אד

אבל אין ראייה מערכתית, סיוע בהגעה לאבחנה, איתור קשיים וסיוע בפתרונות כזמינות רפואה יועצת ובדיקות. 

", כדי להציף פערים בשטח ולגבש הניהול הוא בעיקר בשיטת "מלמעלה למטה" ואין במקביל ניהול "מלמטה למעלה

    פתרונות בהתאם למאפיינים הייחודיים.

 המלצות: 

בהמשך לראייה של אחריות ניהולית רפואית קלינית של המנהל הרפואי במרפאה, חשוב מאד לוודא כי במקביל 

לניהול המרכזי, מתקיים גם איתור סדיר ושוטף בשטח. מנהל רפואי עובר הכשרה ייעודית לתפקידו, ומצופה כי יכיר 

רה, לאתר פערים וקשיים של הרופאים אשר טוב יותר מהרופא המטפל את כלל מערכות הקופה ויכולותיה. זאת במט

המנהל הרפואי אחראי על עבודתם ולסייע, בהתאם ליכולות הקופה, לגבש פתרונות הולמים לשיפור הטיפול בחולה 

 במיוחד, כאשר יש בעיות מורכבות או בהיעדר אבחנה ברורה.   

 

 

 וועדות אתיקה בהתאם לחוק זכויות החולה:  

  בלבד. נמסר, כי אין באפשרות רופא  2 –ידוע להנהלה כי קיימת ועדה ארצית בקופה, היו פניות בודדות מהמחוז

 לפנות באופן ישיר לוועדת האתיקה אלא רק באמצעות היחידה לניהול סיכונים בקופה.   

 :לרבות מבחינת ועדת ישנם חולים עם איידס במחוז זה, נמסר כי הם מטופלים במרפאה בהדסה עין כרם,   איידס

 האתיקה. אולם:

  לא ברור כיצד מתקיים הרצף הטיפולי בחולים אלה של המידע מוועדת האתיקה בבית החולים. לדוגמה, אם

התקבלה החלטה של וועדת האתיקה על מסירת מידע או אי מסירת מידע לבן הזוג והמשפחה, או מתן 

לה יודע על החלטות הוועדה ופועל בהתאם, שכן כיצד הרופא המטפל במרפאת הקהי –טיפול רפואי מסוים 

הן מחייבות גם אותו והמחוז הרי נסמך על החלטות וועדה זו בבית החולים ולא פונה לוועדות בקופה או 

 במשרד הבריאות. 

   .לא ידוע על וועדת האתיקה הארצית לאיידס במשרד הבריאות 

  הנחיות:

 לפעול להעלאת המודעות בקרב דחוף ופה ויש צורך המשרד מברך על המודעות לקיום וועדת אתיקה בק

 הצוותים הרפואיים, להכרת ההנחיות בחוק ובנהלים ולחובה החוקית לפנייה בסוגיות המתאימות. 

  אם המחוז בחר להסתמך על החלטות וועדות אתיקה שהן מחוץ לקופה, אז באחריותו לוודא, כי מתקיים רצף

 טפלים בקופה בהתאם להחלטות אלה.   טיפולי והעברת המידע להמשך פעילות המ

  לדוגמה לאיידס, ולוודא רצף טיפולי בהתאם להחלטות הוועדה,  –יש להכיר את הוועדות במשרד הבריאות

ככל שהתקבלו. מצ"ב קישור לחוזר בנושא, "נוהל למניעת הפצת איידס לבן/בת זוג מיניים" שמספרו 

 , https://www.health.gov.il/hozer/mr45_2005.pdf 2005משנת   45/2005

 וקישור לאתר המחלקה לשחפת ואיידס במשרד הבריאות 

https://www.health.gov.il/UnitsOffice/HD/PH/TBAids/Pages/default.aspx 

https://www.health.gov.il/hozer/mr45_2005.pdf
https://www.health.gov.il/UnitsOffice/HD/PH/TBAids/Pages/default.aspx
https://www.health.gov.il/UnitsOffice/HD/PH/TBAids/Pages/default.aspx
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נמסר, שהיחידה לאשפוז בית במחוז טיפול רב מקצועי בקהילה: מרותקים ומטופלים במסגרת טיפולי בית:  

אולם, במיוחד לאור גישה זו, הרי שיעור הטיפול הרב מקצועי הניתן לחולים משמשת כתחליף אשפוז למעשה. 

  היקפי הפעילות ותמהיל המטופלים:  מורכבים אלה, נמוך למדי! 

 

 מקצוע 

מספר 
מטופלים 

בשנה הקודמת 
 מספר ביקורים בשנה הקודמת לבקרה  לבקרה 

 19230 1125 רופא/ה

 7184 928 אח/אחות

 4120 497 פיזיותרפיסט/ית

 1027 526 מרפא/ה בעיסוק

 15  7 קלינאי/ת תקשורת 

  2017החלה עבודתה בסוף 

 400 177 עו"ס

 240 170 דיאטן/נית

 לא דווח לא דווח  שירותי מעבדה

אין פילוח של היקפי  -יועצים  

השימוש בתחומי הייעוץ 

 השונים 

1470 

1470 

   

 

שהות ממוצעת  מספר מטופלים קטגוריה 

 בימים 

 130 75 סיעודי מורכב

 101 480 תת חריפה 

 127 164 אי ספיקת לב 

 309 81 מונשמים

 88 301 אונקולוגיה 

 

 הנחיות: 

הרושם, שיש מקום לנטר ולבצע לפיקוח ובקרה הדוקים על  שילוב מטפלים ממקצועות הבריאות בהתאם לצורך: 

בין אם הם במסגרת היחידה כתחליף היקפי ההפניות לטיפול רב מקצועי במטופלים המקבלים טיפול בביתם, 

זאת משום, שקרוב לוודאי, שחולים אלה מציגים בעיות אשפוז או בטיפול בביתם ע"י צוות המרפאה הראשונית. 

 מורכבות ונדרשת התייחסות ממוקדת. 

o  , אם ההנחיה של הקופה היא להפנות מטופלים בהתאם לשיקול דעת מקצועי של הרופא ו/או האחות

דוגמה כי יש קריטריונים ברורים להפניית המטופלים ומתן הכשרות ממוקדות לצוות ראוי לוודא ל

 המפנה. ראוי לבצע בקרה מקיפה ליישום העבודה בהתאם לכך.    

o   קרוב לוודאי, שיש צורך לפחות בהערכה ראשונית של המצב הנפשי והמצב התזונתי, הנפשי

ך בטיפול, במיוחד בחולים מורכבים אלה והסוציאלי של המטופל ומסוגלות החולה ומשפחתו לתמו

 המטופלים בביתם ועל ידי בני משפחתם. 
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מבוטחים במצב של טרום  24,000בחברה הערבית , וכ  40%מבוטחי המחוז עם סוכרת,  38,000ידוע על כ  סוכרת: 

 סוכרת. היקפי הפעילות שלהן, נמוכים בהשוואה להיקפי התחלואה:  

 חשוב וראוי להתייחס למכלול הגורמים שהמטופל מציג, לרבות עישון, ירידה  כון:איזון אופטימלי של גורמי סי

במשקל ואיזון גורמי סיכון נוספים, כדי לטייב את הטיפול בחולה עצמו , בנוסף לפעילות לשיפור מדדי האיזון 

להם של מחלת הסוכרת. המטופלים כבר נמצאים במכון סוכרת או בטיפול של רופא ייעודי לכך, והקשב ש

לטיפול במחלתם ובגורמי הסיכון קרוב לוודאי גבוה יותר מאשר אצל חולה אשר לא מטופל במרכז כזה, וזו 

 הזמנות להגביר את המודעות, המוטיבציה וההיענות לטיפול. 

o  מהחולים עם סוכרת אינם מאוזנים.  %15כ  –לחץ דם 

 92.88%  השנה החולפת.מחולי הסוכרת תועדו ערכי לחץ דם לפחות פעם אחת במהלך 

 85.84% 140/90 -עם ערכי לחץ דם עדכניים מתחת ל 

 11.66%   160/100 -, אך מתחת ל140/90מהחולים עם ערכי לחץ דם מעל 

 3.03%  160/100מהחולים עם ערכי לחץ דם מעל 

o  מהחולים עם סוכרת אינם מאוזנים.  %36כ  –שומנים בדם 

 90.71%   בוצעה בדיקתLDL בשנה החולפת 

 63.64%  מהחולים עם ערךLDL 100-מתחת ל 

o כ  –, כלומר 20%צפי המעשנים במחוז לפי השכיחות בישראל, הוא כ : מניעת עישון וגמילה מעישון

נערכות    98.38%   - 15-75שיעור רישום תשאול עישון בקרב מבוטחים  בני  מבוטחים. 100,000

. בחלק מהסדנאות ניתנת הרצאה 2017 מבוטחים בשנת 1040סדנאות לגמילה מעישון בהשתתפות  

שבועיים.   -של דיאטנית קלינית, חציון מחוזי של משך הזמן הנדרש כדי להתקבל לקבוצת גמילה מעישון 

לא ידוע כמה חולים עם    שילוב עם מחלת הסוכרת:ידועה בעיה , כבשאר הארץ, בחברה הערבית. 

ה מבורכת כמובן, ויש לחשוב כיצד להגיע סוכרת גם מעשנים, וההיפך. הפעילות שכבר נעשית הינ

 להיקפים גדולים יותר, ולכלול גם מידע על חולים עם גורמי סיכון נוספים כסוכרת. 

o BMI:  שיעורי השמנת יתר בקרב %90מעל  -שיעורי התיעוד במבוגרים וילדים, כולל בקרב חולי סוכרת ,

 רת: אין מידע. בשילוב עם סוכ , אולם26%ובקרב מבוגרים  8-10%ילדים היא 

 

 :ראוי לפעול ולוודא, בדחיפות, עליה היקפי הטיפול הרב מקצועי, נמוכים מאד!   היקפי טיפול רב מקצועי

בהיקף הטיפול הרב מקצועי, במטופלים הסובלים מסוכרת ומהתסמונת המטבולית, כדי לשלב כוחות 

ולתת מענה מיטבי להיבטים השונים אשר המטופל מציג כדי לאפשר למטופלים לאזן את מחלתם וגורמי 

יבוכים. ראוי לפלח את הסיבות לאי הסיכון הנוספים ולצמצם ככל האפשר את הסיכון להתפתחות ס

הפנייה של המטופלים ו/או שימוש, במטרה לפתח מענה מתאים ותוכנית עבודה הולמת כדי להעלות את 

 שיעור הפונים והמטופלים, בכלל ובפרט במחוז זה: 

o  בלבד מהחולים עם סוכרת ביקרו אצל דיאטנית לפחות פעם אחת בשנה  8%דיאטנית: כ

מה חולים עם השמנת יתר גם סובלים מסוכרת. ראוי לפעול באופן ממוקד האחרונה! לא ידוע כ

לניטור שיעורי השמנת יתר בקרב מטופלים עם סוכרת, במיוחד לאור השיעור הגבוה של תיעוד 

, ולשלב בטיפול דיאטנית, כדי להנחות על ירידה BMIקיים במערכות הקופה של מדידות 

 נת יתר ובכלל חולי הסוכרת.  במשקל, במיוחד בקבוצת המטופלים עם השמ

o ,בינוני, ופרויקטים אשר המחוז ערך כפי שנמסר -במיוחד לאור המצב הסוציואקונומי הנמוך עו"ס

במזרח ירושלים ובהם נצפה שיעור שימוש נמוך בתרופות יקרות, ושיפור היענות המטופלים 

 לרכישת התרופות, כאשר הללו הוחלפו לזולות יותר. 

o בהיקפים נרחבים יותר יכול לסייע באיתור פערים דומים ברכישת התרופות,  שילוב רוקח קליני

 ולאפשר מיקוד במטופלים אלה. 
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o :מחולי הסוכרת בשנה עד שנתיים אחרונות ביצעו  67.60%הנתונים מראים כי  בדיקת רופא עיניים

כי  בדיקה כלשהיא אצל רופא עיניים, לא ברור אם לבדיקת קרקעית העין בשל הסוכרת. נמסר,

שנים עם מחלה  10מבוצעת במחוז חלוקה של סה"כ המטופלים עם סוכרת, לכאלה שהם מעל 

 10ומומלצת עבורם בדיקה של פעם בשנה ע"י רופא עיניים  ולכאלה שמשך מחלתם קצר יותר מ 

שנים, ותדירות הבדיקה כפי שנקבעה במחוז היא אחת לשנתיים. לא ידוע כמה מטופלים יש למעשה 

ראוי להתמקד בפעילות כה  ומהי קבוצת היעד להתערבות לפי חלוקה מקומית זו.בכל קבוצה, 

חשובה רפואית היכולה להפחית את הסיכון לעיוורון ומחייבת בעיקר בדיקה ללא פעולה 

מתמשכת כשינוי אורחות חיים. ניתן לבצע לדוגמה ימי בדיקות יזומות ופעילות להעלאת 

 המודעות של הרופאים והמטופלים. 

o מחולי הסוכרת בוצעה בדיקה כזו בשנה  74%נמסר, כי רק ל  קת כף רגל סוכרתית:בדי

 מתוכם הופנו למרפאת כף רגל.  2%האחרונה, ורק 

 

במחלת  המאובחנים סה"כ המבוטחים
  לבקרה: הקודמת בשנה הסוכרת במחוז

37,944  
 

 אחת פעם לפחות שקיבלו המבוטחים
  או התייעצות  לבקרה הקודמת בשנה
 כ")מסה הבא המטפל אצל טיפול

 סוכרת( עם מבוטחים

 3084  8.12% דיאטנית

 774    2% ס"עו

 1168    3% רוקח

 בתהליך כניסה לעבודה במרפאת סוכרת פסיכולוג

 719   1.9% רגל כף מרפאת

 18,225    48% עיניים רופא

 
 

 :היקפי הטיפול הרב מקצועי בכלל ודיאטניות בפרט הוא נמוך מאד! ראוי להתמקד בכך  טרום סוכרת

 במטרה למנוע ככל האפשר את התפתחות המחלה.  

 

 36%לכלל המטופלים ,  28% שיעור תיעוד אבחנה 
 לבעלי סיכון מוגבר

 19%  -שיעור השימוש במטפורמין

 24% שיעור המבקרים אצל דיאטנית 

סדנאות לאורח חיים בריא  
 אלהבקרב מטופלים 

8 

 

  מבוטחות אובחנה סוכרת הריונית,  392 –ל   2015-2016בתקופה מעקב לאחר הלידה:  –סוכרת הריונית

מהן תוצאת אחרונה  16אחרי לידה, ול   hemoglobin A1C( נשים בצעו  בדיקת 44.4%) 174כאשר מתוכן 

ראוי להתמקד בנשים אלה ולעקוב אחריהן באופן יזום וממוקד גם לאחר הלידה, כדי לצמצם . 6%מעל 

 במיוחד במחוז זה עם שיעור ילודה גבוה.   –את הסיכון שלהן לפתח סכרת בהמשך, כולל סוכרת הריונית 
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 רצף טיפולי בין המערכת האשפוזית לקהילתית:  

 :ילודים ופגים  

ים מומחה במחוז, ותבוצע פעילות ממוקדת לכך, בהתאם לחוזרי משרד הבריאות. בשלב נמסר, שמונה לאחרונה רכז ילד

 זה, הילדים נמצאים במעקב בית החולים בחצי השנה הראשונה לחייהם.   

  הנחייה:

 ובהתאם להנחיות, לאלתר! הילודים הללו, מטופלים כנדרש כלנדרש לוודא, כי 

 :העומדים בקריטריונים למפגש  מהמטופלים 60%רק כ נמסר, כי  מבוגרים: רצף טיפולי לאחר אשפוז

רפואי/סיעודי  לאחר אשפוז, אכן בוצע זאת עבורם. למרות, שקיימת מערכת מידע "פוטנציאל לאשפוז חוזר" 

+ אשר השתחררו מבי"ח לאחר אשפוז במחלקות פנימיות, והאחות ו/או 65המתריעה על מטופלים בגילאים 

 עימם קשר והצורך בשירותים נוספים )תרופות, ביקור רופא(.  הרופא אמורים ליצור

 

 שיעור  כמות 

 62.9% 4840 ימים משחרור 3

 16.1% 781 ימים  7עד 
 6.7% 324 יום  30מעל שבוע עד 

 

ראוי לוודא, יצירת קשר עם כלל המטופלים הללו, כדי לוודא קיום רצף טיפולי מיטבי, התאמת הטיפול 

 התרופתי, המשך בירור בהתאם להמלצות ומניעה של אשפוז חוזר. 

 

קיימת לכך מודעות בקרב האחיות אולם לא בקרב ההנהלה הפחתת כאב בילדים בעת ביצוע חיסונים ובדיקות דם:  

לא נעשה שימוש במשחות לאלחוש מקומי,  –הרפואית והרופאים. לדברי המנהל הרפואי המחוזי ומנהלת המרפאה 

ואין כל צורך בכך, שכן מדובר בפעולה שהינה קצרת מועד ולא ניתן למנוע בצורה בטוחה את הכאב הכרוך בכך. לא 

חשיבותו ושיטות אחרות המומלצות ע"י המשרד והספרות הרפואית בארץ ובעולם להפחתת כאב הוכר הנושא, 

במרפאת הקהילה. לדוגמה, לא הוכרו המלצות הוועדה שהוקמה ע"י האיגודים המקצועיים הרלוונטיים ע"י הר"י, כולל 

שנה  1תינוקות עד גיל . זאת, למרות ששליש ממבוטחי המרפאה הם ילדים. בדיקות דם ל2010רפואת ילדים,  ב 

על ידי אחיות המרפאה המורשות לכך. בשיחה עם האחות האחראית  –שנה  1מבוצעות ע"י רופא ילדים , ומעל גיל 

לדוגמה אמלה ואף ממליצות להשתמש בכך לכל  –במרפאה: האחיות מציעות להורים לרכוש משחה להפחתת כאב 

תאם לניסיונה וניסיון האחיות האחרות במרפאה, זה במסגרת המשפחה. האחות ציינה כי אין בעיה מיוחדת לכך בה

 הכשרתה כאחות, וכי קיים שיפור בכאב ובהיענות בעקבות זאת.    

 הנחיות והמלצות: 

 את האחיות במרפאה ברמות א' על המודעות לצורך בהפחתת כאב בעת ביצוע פעולות  יש לציין לשבח

 החודרות את העור, ופעולותיהן היזומות ליישום זאת! 

  ראוי שההנהלה הרפואית תעלה את המודעות של הרופאים לכך, כדי שמגוון השיטות השונות יוצג לכלל

להם לבחור, ככל שאין התווית נגד )מיעוט המקרים(. ככל שמדובר בקטינים, ולאפשר  –המטופלים ולהוריהם 

שנה אשר  1ראוי לפעול להעלאת השימוש בשיטות השונות, לרבות אלחוש מקומי, וגם בילדים הקטנים מגיל 

 הרופאים הם אלה אשר לוקחים להם בדיקות דם.   

 ב בקישורים הבאים:י ומשרד הבריאות, מצ"ר"ראוי להכיר את הספרות העדכנית בנושא, כדוגמת פרסומי ה 

הגישה לכאב ולחרדה בילדים המטופלים במחלקה לרפואת ילדים דחופה   .א

http://www.pediatrics.org.il/guids/urgentMedic_pain2010.pdf 

 שיטות להפחתת כאב במתן חיסוני השגרה  .ב

 http://www.health.gov.il/Subjects/vaccines/professional/Pages/lesspain.aspx 

http://www.pediatrics.org.il/guids/urgentMedic_pain2010.pdf
http://www.pediatrics.org.il/guids/urgentMedic_pain2010.pdf
http://www.health.gov.il/Subjects/vaccines/professional/Pages/lesspain.aspx
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  רפואה

 מטה המשרד: 

 ממצאים לשימור

, ועוברות ומחויבותהרופאה הראשונית ורופאת סכרת שנבדקה הדגימו ידע  – רמה מקצועית של הרופאים 

 הכשרות והשתלמויות באופן שגרתי.

מטופלים, אשר לר תהליכים וציקלקיים תהליך מוסדר,  :תהליך הפניה ישירה לקולונוסקופיה וגסטרוסקופיה 

הרופא הראשוני. מנהל מכון הגסטרו   לפי המלצת גסטרוסקופיהיכולים להיות מופנים ישירות לקולונוסקופיה או 

מקבל את ההפניות הכתובות בפקס ומחליט אם יש צורך לזמן את המטופל וכן על סוג ההכנה הנדרשת. מרפאת 

הגסטרו מודיעה למטופל על התור, מעבירה מכתב הסבר על ההכנה ועל אפשרות להגיע לפגישת הכנה עם 

 הפסקת מדללי דם לפני קולונוסקופיה מופיעות באתר הפנימי של הכללית. לאחות. הנחיות לרופאים 

 להכנה לקולונוסקופיה והמועצות הלאומיות הרלוונטיות העדכניות של האיגודים המלצות הניתן לאמץ את 

http://www.atid-" ולונוסקופיהקמלצות לחולי סוכרת לפני בדיקת ה: " 2018, ממאי חולי סכרתב

%A0%D7%97%D7%99%D7%95%D7%AA%20%D7%9C%D7%A7%D7%95eatright.org.il/prdFiles/%D7%94%D7

%D7%9C%D7%95%D7%A0%D7%95%D7%A1%D7%A7%D7%95%D7%A4%D7%99%D7%94%20%D7%9C%D7

%A1%D7%95%D7%9B%D7%A8%D7%AA%D7%99%D7%99%D7%9D.pdf 

מבקרים במרפאות ראשוניות רבות במחוז באופן  הסוכרתיועצי  -רצף בין מרפאת הסוכרת  לרופאי המשפחה 

קבוע, וכך נוצר קשר אישי עם הרופאים הראשוניים. לאחרונה למרפאה היועצת יש גם אפשרות להציע לרופא 

 ברשומה.  הייעוץהראשוני השתלטות על מחשב לשם יעוץ טלפוני מרחוק תוך רישום 

מוח מאף אוזן גרון ונוירולוג, העדר הצורך  MRIל הפחתת צורך באישור מרכז אישורים  – צמצום בירוקרטיה 

 בפנייה למרכז אישורים במצב זה מקצרת מאוד את התהליך עבור המטופל.

  פנתה לא אך, סיכונים ניהול דרך מפנה היתה נזקקת היתה אם. הועדה קיום על שמעה הרופאה: אתיקה ועדת 

 חשוב להמשיך ולפתח את המודעות לנושא. .לטיפול סירוב בנושא לוועדה הפנו בעבר. האחרונה בשנה

 
 ממצאים לשיפור

רופאת אף אוזן גרון שנבדקה אינה חשופה לתשובות קלינאית תקשורת,  – רצף טיפול ברפואה יועצת 

. בנוסף כאשר הרופאה מפנה לבית החולים היא אינה חשופה פיסיותרפיסט ומעבדת שינה אליהם היא מפנה

 והניתוח אלא אם המטופל חוזר אליה.  הייעוץלמידע לגבי 

לצורך שיפור הטיפול המקצועי ומימוש האחריות המקצועית מומלץ שרופא יועץ יקבל תשובות להפניות 

 באופן ישיר, ללא צורך בשימוש במטופל כבלדר.   

בביקורים אצל רופא משפחה מופיעים רק  – העדר גישה ממוחשבת באופק לתכני הביקור ברפואת המשפחה 

אבחנות ותרופות. היות שגם ההפניה ליועץ אינה מגיעה  באופן ממוחשב הדבר מקשה על הרופא היועץ להתרשם  

 של טיפולים קודמים שניתנו ע"י רופא משפחה. לכישלוןמהסיבה שהמטופל הופנה וסיבות 

א בבית . במקרה שהיוזמה לתרופה היסרבול בתהליך אישורי תרופות, המומלצות ע"י מומחים בבית חולים 

של מרכז האישורים עם בית החולים במצבים בהם נדרש , מובנית ומבוקרת, חולים. במקום לייצר תקשורת ישירה

מידע רפואי נוסף,  המטופל נאלץ לשמש כבלדר בקשר בין בית החולים לרופא המשפחה, ורופא המשפחה משמש 

בנוסף, היות שבמצבים מורכבים המטופלים . התהליך מייצר עיכוב במתן הטיפולכבלדר בין מס"ר למטופל. 

 . רופא המשפחהבידי הידע המקצועי לחלופות מצוי אצל הרופאים המומחים ולא  - , כטיפולים אונקולוגיים"חבבי

מומלץ לייצר מנגנון ישיר בו תרופות המומלצות ע"י מומחי בית חולים,  יוכלו להיות מוגשות ישירות למרכז 

לגבי דחייה וצורך במציאת חלופה יתבצע ישירות מול הגורם הממליץ בבית מבוקר מובנה והאישורים, ודיון 

 החולים, כפי שקיים בארץ במקומות אחרים.

במקרה שנבדק הרופא : בהתאם לבדיקת רופא עיניים רתינופתיהקידוד הימצאות  - תיעוד ורישום: בסוכרת 

זה  האפשרויות. )מופיע באבחנות הקבועותאך לא  diabetic retinopathic microaneurysmרשם אבחנה של 

 (proliferativeאו  backgroundגם 

 
 !שנבדקו הכירו חובה חוקית זולא כל הרופאים דיווח על מחלות מדבקות:  

http://www.atid-eatright.org.il/prdFiles/%D7%94%D7%A0%D7%97%D7%99%D7%95%D7%AA%20%D7%9C%D7%A7%D7%95%D7%9C%D7%95%D7%A0%D7%95%D7%A1%D7%A7%D7%95%D7%A4%D7%99%D7%94%20%D7%9C%D7%A1%D7%95%D7%9B%D7%A8%D7%AA%D7%99%D7%99%D7%9D.pdf
http://www.atid-eatright.org.il/prdFiles/%D7%94%D7%A0%D7%97%D7%99%D7%95%D7%AA%20%D7%9C%D7%A7%D7%95%D7%9C%D7%95%D7%A0%D7%95%D7%A1%D7%A7%D7%95%D7%A4%D7%99%D7%94%20%D7%9C%D7%A1%D7%95%D7%9B%D7%A8%D7%AA%D7%99%D7%99%D7%9D.pdf
http://www.atid-eatright.org.il/prdFiles/%D7%94%D7%A0%D7%97%D7%99%D7%95%D7%AA%20%D7%9C%D7%A7%D7%95%D7%9C%D7%95%D7%A0%D7%95%D7%A1%D7%A7%D7%95%D7%A4%D7%99%D7%94%20%D7%9C%D7%A1%D7%95%D7%9B%D7%A8%D7%AA%D7%99%D7%99%D7%9D.pdf
http://www.atid-eatright.org.il/prdFiles/%D7%94%D7%A0%D7%97%D7%99%D7%95%D7%AA%20%D7%9C%D7%A7%D7%95%D7%9C%D7%95%D7%A0%D7%95%D7%A1%D7%A7%D7%95%D7%A4%D7%99%D7%94%20%D7%9C%D7%A1%D7%95%D7%9B%D7%A8%D7%AA%D7%99%D7%99%D7%9D.pdf
http://www.atid-eatright.org.il/prdFiles/%D7%94%D7%A0%D7%97%D7%99%D7%95%D7%AA%20%D7%9C%D7%A7%D7%95%D7%9C%D7%95%D7%A0%D7%95%D7%A1%D7%A7%D7%95%D7%A4%D7%99%D7%94%20%D7%9C%D7%A1%D7%95%D7%9B%D7%A8%D7%AA%D7%99%D7%99%D7%9D.pdf
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 ירושלים 64כוכבא -בר – הרופא
שנים ולפני כן במרפאה אחרת  16במרפאה זו כ   תובדעמבוטחים   המבוטחים ב כללית    1100בכ  תמטפל –רקע 

 ימים.  2-3תוך   נהזמי, 16מילדים מגיל   תשנים נוספות בכללית.  מטפל 10
 שמעדכנת את הרופאה במסנג'ר בהתאם לדחיפות.   –: יש טריאז' אחיות ניהול מקרים דחופים

 שנים.  6ני כ ענון החייאה, מקרה אחרון של החייאה היה לפילפני שנתיים ר : הכשרות
ידי הרופאה, תארה מקרה שעבורו הפסיכיאטר הי זמין טלפונית -היו מקרים שזוהו על –אובדנות  -  רפורמה בברה"נ

 וסייע לסדר תור דחוף.  
רשומות  5הרופאים במרפאה בודקים אחד את השני פעם בשנה. בודקים  –בקרת עמיתים  – בקרת הנהלה

מוודאים שהרשומה מסודרת. לגבי מרותקים מוודאים שתדירות  –מרותקים רפואיות, מעקב סכרת, יתר לחץ דם 
 ביקור תקינה.  רבים מהמרותקים מצליחים להגיע על כסא גלגלים למרפאה. 

ההגשה לאישור היא דרך הרשומה, התשובה מגיעה למייל, והרופאה  –מסירת תשובות שליליות ממרכז אישורים 
שה ערעור במייל.  הרופאה תארה מקרה של תרופה שנדרשה מחוץ לסל מיידעת את המטופל על חלופות או מגי

הרופאה הצליחה לערער ולהשיג לה את התרופה אך התהליך לקח חודש עד שאושר בועדת בנושא אנצפליטיס, 
הרופאה מהווה את הגורם שמודיע   ג.29התהליך דרש שהמטופלת תבקש מבית החולים למלא טופס . חריגים

 נות לבית חולים לבקש טפסים נוספים.למטופלת שעליה לפ
 גסטרו:

כל ההפניות הן ישירות, עוברות להנהלת המכון והוא מחליט אם יש צורך בביקור במרפאה.  –תנאים להפניה ישירה 
 הזימון למטופל נשלח יחד עם ההכנה הנדרשת. המטופלים מוזמנים למפגש ההכנה. 

 כן.האם הרופא המפנה לבדיקה מפיק מרשם הכנה?  
  –הפסקת/הוספת טיפול תרופתי סביב הבדיקה: מי נותן ומתעד את ההנחיות למטופל

טלפונית או במייל עם יועץ מומחה לקרישת  מתייעץקיימות הנחיות כלליות מהקמ"ר , במידה והרופא לא בטוח הוא 
 דם. רופא הגסטרו אינו מעורב ככל הנראה בתהליך.

מגיעה גם לרופא משפחה גם לרופא הגסטרו. מודיעים למטופל גם  –ביופסיה: אם ניטלה ביופסיה במהלך הבדיקה 
 עוקבת ביומן.   הרופא הגסטרו וגם רופא המשפחה. בכל מקרה המטופל מוזמן לביקורת אחרי חודש. הרופא

 ? במקרה חירום נשלח בפקס מפתולאב, אך בהמשך זה נכנס למחשב. האם התשובה תמיד ממוחשבת
 

 , ירושלים8חנניה  – הרופא
שנים )פעם בשבוע כרופא  3פעם בשבוע במשך  הסוכרת,רופאה מומחית ברפואת משפחה, עברה הכשרה בתחום 

 כרת בתחום זה. ונלווה(. עובדת במרפאת הס
 . 18כרת החל מגיל וחודשיים. הרופאה מטפלת בס-תוך כחודש  ה זמינההרופא–רקע 

ההפניות מגיעות בפקס וממוינות במרפאה ע"י רופא שמנתב את התורים לפי דחיפות ולפי הצורך  ניהול תורים:
 מהמטופלים במרפאה זו הם המגזר הערבי.  15%מופנים לרופאה שדוברת ערבית. 

תורים מוקצים ביום למקרים שמופנים ע"י רופא כמקרה דחוף. הרופאים במרפאה משמשים  2: ניהול מקרים דחופים
 לכך.  ייעודיכל יום רופא אחד נותן את השירות, ללא זמן  –ועצים גם כי

  .  הייעוץ גביעל , עוצים והיא מעירה לה לפי הצורך ימשאירה למנהלת המרפאת את כל הי, כל יום :בקרת הנהלה
קרה ברפואה הראשונית לאחרונה אירוע של אלימות פיזית, ע"י נרקומנית שרצתה  - אלימות נגד עובדים 

ות באופן מיידי, הוזמנה משטרה. לאחר מכן היו דיונים עם הנהלה וישיבות צוות בנושא. במרפאה היועצת תרופ
 פחות קיים. 

הרופא המבקש מקבל תשובה, אך המטופל מופנה לרופא משפחה  –מסירת תשובות שליליות ממרכז אישורים 
 ולה להגיש בקשה לערעור.לקבלת המידע לגבי האישור. במקרה של העדר אישור, הרופאה היועצת יכ

במקרה שנבדק הרופא רשם אבחנה של  - ,  בהתאם לבדיקת רופא עיניים רתינופתיהקידוד הימצאות  - בסוכרת
diabetic retinopathic microaneurysm זה גם  האפשרויות. )אך לא מופיע באבחנות הקבועותbackground  או

proliferative) 
 תהליכי אישור מקדים

 ממוחשב. ברגע שיש צורך באישור, נפתח חלון שמפרט את התנאים הנדרשים.התהליך 
 מדובר בתהליך אוטומטי שאינו דורש מהרופא ידע מקדים.

 ועדת אתיקה
אם היתה נזקקת היתה מפנה דרך ניהול סיכונים, אך לא פנתה  בשנה האחרונה.  הרופאה שמעה על קיום הועדה.

 בנושא סירוב לטיפול. לוועדהבעבר הפנו 
מרפאות ראשוניות וכך נוצר קשר אישי עם הרופאים הראשוניים  51מבקרים ב  הסוכרתיועצי  –רצף בין מטפלים 

 בתוך התיק. הייעוץויש גם אפשרות להשתלט על מחשב של רופא ראשוני ולייעץ לו מרחוק וכך ניתן גם לרשום את 
ולתת תור באותו יום. התשובה  One stop shopלייצר  ניסיון וישהדיאטטי ניתן במקום  הייעוץ – דיאטנית

 מופיעה ברשומה.
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  אא"גרופא 
 שנים.    12שנים, התמחתה שם, עובדת במרפאה כ  16עלתה מארה"ב לפני כ  ההרופא–רקע 

 ימים.  11 -. זמינות תור  0הרופאה מטפלת בילדים מגיל 
 ימים.  3-4'. לפעמים מזמינה לעוד : האחות עושה טריאזניהול מקרים דחופים

. ההשתלמות פעם בחודש בישיבות צוות ע"י הרופאים 2015ענון. לאחרונה בדצמבר ישנים עוברת ר 3כל  : הכשרות
 העובדים במרפאה. 

 ישיבות צוות פעם בחודש. -  בקרת הנהלה
זמינות לרופא פרט למכתב תוצאות תרביות והדמיות שמבוצעות בבתי חולים לא   –רצף טיפול עם בית חולים 

אם הרופאה מפנה למעקב בבית חולים, היא לא מקבלת מידע לגבי המעקב שבוצע בבית חולים אלא אם  חרור.יש
 המטופל הגיע.

המטופל  –מנהל המרפאה עובד בשע"צ וכך מעביר לבית החולים וקובע ישירות, אך באופן כללי   -הפניה לניתוח 
ושם מפנים לניתוח. התשובה של הסיכום לא מגיעה בד"כ לרופא המפנה בדחיפה. מופנה לקביעת תור למרפאת חוץ 

 הרופא לא רואה את התשובה.  –אם המטופל לא חוזר 
 לכן אין כמעט צורך באישורים.  MRIבוטל צורך באישור  –מסירת תשובות שליליות ממרכז אישורים 

 . אלימות פיזית לאחרונהבעיקר נפוצה הרמת קול, אך לא היתה  - אלימות נגד עובדים 
 לרוב מדובר בפנייה ישירה, כלומר ללא הפניה. הרופאה כותבת תכנית טיפולית.   –תשובת יועץ 

לדברי הרופאה לא  מתקבלות הרופאה מפנה לקלינאית תקשורת ומעבדת שינה וגם לפיזיותרפיה וסטיבולרית. 
 תשובות מקלינאי תקשורת או מעבדת שינה אליהם היא מפנה. 

 
 יווח על מחלות מדבקות: מה התהליך? למי מדווחים ואיך?ד

 לא קרה לרופאה. לא כל כך מכירה את התחום.
 צמצום בירוקרטיה:

 אם רופא אאג המליץ. אוטומטיתמאושר  –מוח לאחרונה   MRIהפחתת צורך באישור 
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 מרכזלשכת בריאות מחוז 
 ממצאים לשימור

הסניף נמצא בתוך מבנה שהוא בית פרטי. למרפאה הוצגו מקצועיות, ארגון ואיכותיות הצוותים של הקופה.  

גיל יה עד יסוכרתיים. יותר משני שלישים מהאוכלוס 7%-אונקולוגים, כ 4%-מטופלים, מתוכם כ 1,300כ משויכים

 . רופא משפחה מטפל בילדים, אין רופא ילדים.44

רות ומקצועיות, הכרות עם נהלי משרד הבריאות. המודעות, ההכשרה והידע בנושא הרופא שבוקר הפגין מסי 

תשאול בחשד לדיכאון לאחר לידה ולגבי אלימות קיימים ותועדו על פי הנדרש. הרופא מכיר את ממשקי העבודה 

סיכון ואורחות  לגבי איתור נשים בסיכון, קיימים כרטיסי מידע דיסקרטיים לנטילה. כל התיקים שנבדקו הכילו גורמי

יעוצים ואשפוזים של יחיים בתיק הרפואי הממוחשב בהתאם לחוזר המנהל הכללי, לתוצאות בדיקות מעבדה, 

המטופל. נשמר הרצף הטיפולי ומיושם ע"י רופא הקהילה. תיק רפואי אחוד כולל פרא רפואי ובריאות הנפש 

 )תמצית(.

מקבל מידע עיתי או נדרש על הנעשה במרפאתו תוך כל רופא  – BIG DATAקיים מרכז מידע מחוזי המתכלל  

 השוואה )דו"ח שמש(.

 ואף הוצגו דוגמאות.  תההתיישבונבדק והודגם נוהל להגברת רצף טיפולי בילודים מורכבים ופגים ברמת מנהלת  

מאפשר לרופא פתרונות ע״י צוות תומך אדמיניסטרטיבי לפי צרכים קליניים שעולים  -צוות תיאום שירותים מחוזי  

 בפניו ובהתאם לדחיפות. הרופא סיפר הדגים ושיבח את תרומת המוקד. 

חוברת יפה שהפיקו לגבי בחירות משמעותיות בסוף החיים )חמש משאלות(, נגישה לציבור, ובהירה להנגשת  

 ושא של טיפולים מאריכי חיים מול מצילי חיים וכדומה, כולל הסבר על ההנחיות להסדרת ייפוי כח על פי החוק.הנ

בקרה מקצועית על ידי הנהלה רפואית על עבודת הרופא קיימת, ממצאי הבקרה אינם נמסרים לרופא בכתב, אלא  

 רק בע"פ ואין כלי בקרה אחיד.

 

 ממצאים לשיפור

לוקה מאוד בחסר. אין גישה  -פיזית של המבנה הוותיק שנמצא בבית פרטי בהר הדרהנגשה : הנגשה פיזית 

מונגשת ללא מדרגות לחדר רופא וחדר טיפולים. במקרים של מטופל על כסא גלגלים לעיתים הוא נבדק 

בעמדת ההמתנה לאחר שמפנים משם את הממתינים, או בעמדת המזכירות. בנוסף אין שילוט מכוון 

ישוב והשילוט של המבנה לא בולט ונמצא מאחורי סבך עצים. בנוסף באתר מופיע הכתובת למרפאה בתוך ה

 (, והדבר מסרבל עוד את איתור המבנה. 259לפי הרחוב )האלון( והמספור לפי המגרשים )

 

במרפאה אין רופא ילדים אלא רופא משפחה מומחה אשר מטפל  הכשרת החייאת ילדים למטפלים בילדים: 

 . מגיל אפס

בנושא החייאת ילדים מתקדמת  APLSעיתית כנדרש יעבור גם הכשרת   ACLSשבנוסף להכשרת ראוי לכן, 

 )אותה ציין שלא עבר(.

 

גוש, בקסטל -אך רוב האוכלוסייה נגישה ברכבים והסדר קיים באבו – בישוב הר אדר אין בית מרקחת בהסדר 

 ובמבשרת.
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 ירושלים לשכת בריאות 
 רקע:

 
מבוטחים ביישובים סמוכים. השירות ניתן ע"י שני רופאי משפחה  1,300-נותנת שירות לכמרפאת ביישוב עמינדב  

 רוב המבוטחים דוברי עברית.

 
  מבוטחים. המרפאה נותנת שירותי רפואה )רפואת משפחה( ומעבדה. 3,800-עם  מרפאת מעוז ציון 

 
עם שירותי רפואה ראשונית, רפואה יועצת, התפתחות הילד ומערך רפואת נשים.  מרפאה משולבת בבית שמש 

מהמבוטחים במרפאה  28%, 68%-שנים הינו כ 18. שיעור ילדים עד גיל 3,500-כ –מספר מבוטחים במרפאה 

 שנים. רב אוכלוסיית המבוטחים דוברי עברית/אידיש. 18-24הינם בגילאים 

 
בדקו רשומות בתחום רפואת משפחה*ילדים/נשים. הרשומה הרפואית הינה בכל המרפאות נהרשומה הרפואית 

בחלק מהתיקים שנבדקו, התיעוד היה חלקי, היה חסר המשך מעקב ממוחשבת. תיקים נבדקה בצורה אקראית. 
 אחרי ביצוע בדיקת הדמיה.

 
ם במסגרת הקופה. קיים מערך מובנה להעברת מידע בין אשפוז לקהילה ובין מטפלים שונישמירת רצף הטיפול 

 מכתבי שחרור מבתי חולים מועברות ישירות לתוך תיק ממוחשב באמצעות מערכת "אופק". 
 נמסר כי בתום שחרור מבוטח מאשפוז נוצר עימו קשר ע"י אחות.

 באמצעות תוכנת קליקס. –בתוך קופת חולים תשובות של יועצים, מעבדה, הדמיה וכד' 
 תשובות של ייעוצים אשר מועברים מבתי חולים לרוב בכתב יד ולא קריא. 

 התשובות של רופאים יועצים לא תמיד נותנות מענה לשאלה בגינה הופנה הטופל ליועץ.
 

מהשיחה עם הרופאים עלה כי הרופאים מכירים נוהל דיווח למערך ניהול סיכונים בטיחות הטיפול וניהול סיכונים 
 . בעת אירוע חריג

 
 השיחה בנושא הכשרה ופיתוח מקצועי נערכה מול רופא מרחב ורופאים במרפאות שנבדקו.פיתוח מקצועי 

. הרופאים נשאלו על כך ודווחו כי עברו קורס בשנה ACLSנמסר כי כל הרופאים עוברים השתלמות בהחייאה 
  אחרונה.

בין השתלמויות חובה לרופאים הינה "בית בקופת חולים תוכנית מובנת להשתלמות לרופאי משפחה ורופאי ילדים. 
 ספר לאיכות" להגברת היענות של חולים כרוניים לטיפול ושיפור מדדי איכות ועוד'

 
 איתור וזיהוי נפגעי אלימות במשפחה, קטינים וחסרי ישע 

משיחה עם רופאים במרפאות עולה כי הם הינם בקיאים בנושא ובחובת הדיווח לעובדת סוציאלית בעת חשש 
 פגיעה. הובאה דוגמה במרפאת מעוז ציון. באתר של הקופה מידע והנחיות לאיתור, דיווח והתערבות.ל

 /הדרכות בנושא מניעת אלימות. הכשרהרופאים נשאלו ומסרו כי הם משתתפים בתוכנית 
 

 מהשיחה עם נציגי המרפאות עולה כי בכל המרפאת שנבדקו מתקיימות סדנאות מקדמות בריאותקידום בריאות 
.  ישנן סדנאות קבועות במסגרת המרפאות בנושאי מגוונים, כגון, גמילה מעישון, אוכלוסייהבהתאמה ומיקוד לקבוצות 

 לחיות בריא, סכרת ועוד.
במרפאה בבית שמש יש מעורבות של מובילי דת במגזר החרדי, מתקיימות סדנאות והנחיות הורים באידיש. כמו כן, 

 ימי עיון בנושא רפואה והלכה.
 ממוגרפיה. –תבצעים פעילויות מיוחדות להגברת  שיעור ביצוע בדיקות סקר מ
 

 לסיכום:
 ניכרת עבודה מקצועית ומסורה של הרופאים במרפאת שנבדקו 

 הכירות טובה עם נהלי עבודה 

 ע"י ביצוע מעקבים ותיעוד בתיק הרפואי, לדוגמה יש לשפר איכות הרשומה הרפואית  
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 גריאטריה וטיפולי בית

 ממצאים לשימור

 :השירות הגריאטרי

השירות הגריאטרי לסוגיו במחוז ממוקם במרכז גריאטרי ''רמת אשכול''. המרפאה מהווה פתרון מקצועי מקיף  

מרפאה ליעוץ ומאפשר למבוטחים הקשישים מענה מאוחד תחת קורת גג אחת. השירות מובנה ושיטתי וכולל 

 גריאטרי והערכה גריאטרית כוללנית, יחידה לאשפוז בית, יחידה לטיפול בפצע, יחידה לבקרת האשפוז

 הגריאטרי. 

צוות רופאים תוגבר על ידי תקן נוסף של רופא מומחה בגריאטריה, כעת ביחידה גריאטרית במחוז ירושלים  

 תקנים. 4.5מועסקים רופאים מומחים בגריאטריה בסה"כ 

וץ גריאטרי איכותי, קיימת התייחסות לבעיות מיוחדות של מטופלים והמלצות להמשך טיפול על ידי רופא יע 

  משפחה.

מתבצע יעוץ פצעים על ידי צוות רופאים מומחים בכירורגיית כלי דם וטיפול במחלות זיהומיות, ואחות בעלת  

 פצעים ביחידה לטיפול/אשפוז בית במחוז. הכשרה ייעודית בתחום הטיפול בפצע. דווח על שיעור ריפוי גבוה של

מונה צוות מחוזי לטיפול תומך/פליאטיבי, בהשתתפות רופא, אחות ועובדת סוציאלית. כל חברי הצוות בוגרי  

 הכשרה ייעודית בתחום הטיפול פליאטיבי. נערכה הדרכה לצוות רפואי וסיעודי בנושא הטיפול הפליאטיבי. 

הלים ותכניות עבודה ברמת המחוז, להטמעת הגישה ברמת השטח, לטיפול לפעול לפיתוח מדיניות, נ מומלץ

 במטופלים הסובלים ממחלות חשוכות מרפא ו/או מוגדרים כמטופלים סופניים.

 

 :יעוץ גריאטרי במרפאה גריאטרית כוללנית ויחידה לאשפוז בית

 חדר רופא מותאם לקבלת מטופלים גריאטריים, כולל שלטי הכוונה.  

 קיימת מדיניות קבועה בתחום הטיפול הגריאטרי.  

מתבססים  יהלגריאטרקביעת התור לביצוע הערכה מתאפשרת בהפניית רופא מטפל במחוז. קריטריונים להפניה  

 על תסמינים גריאטריים, קיים תהליך סינון ובמידת הצורך בדיקות מקדימות.

מתועדים ומתויקים במרפאה, ניתנים להשוואה  בדיקת המטופל נעשית תוך שימוש בכלי הערכה סטנדרטיים,  

 והתייחסות לבעיות גריאטריות ספציפיות. 

הרישום הרפואי ברשומת המטופל מתייחס לממצאים בבדיקה גופנית, הערכה קוגניטיבית ותפקודית, נרשמות  

הערכה -רופתי אבחנות ונתונים לגבי טיפול תרופתי קבוע. סיכום כולל המלצות  לביצוע בירור ושינוי טיפול ת

  גריאטרית מפורטת ומעמיקה.

 סיעוד, עבודה סוציאלית )צוות גרעיני(.  –קיים קשר מובנה עם מקצועות בריאות נוספים   

 הגריאטריים מעורבים במיצוי זכויות של המבוטחים. 

רורגיה, מתבצע יעוץ רופאים מומחים בבית המטופל, בתחומים רלוונטיים לתמהיל מטופלים כגון: הגריאטריה, כי 

 פסיכיאטריה א.א.ג, אורתופדיה, מחלות עור.  

 תחומית בבית המטופל, זמינותם טובה.-מתבצע יעוץ והערכה גריאטרית רב 

 

 :מרפאה ראשונית באבו גוש

 משרד הבריאות. 4/2017מתקיים איתור קשישים מרותקים לביתם במרפאה בהתאם לנוהל  

 משתתפים, תושבי הכפר. 30בריאות לחולי סוכרת, בנוכחות מקצועי נערך יום -בהובלת צוות רפואי והרב 

 (.65מהמשתתפות קשישות מעל גיל  60%-נערכה סדנה בת ששה מפגשים לחולות סוכרת )כ 

בשיתוף עם מרכז הקהילתי באבו גוש נערכו הרצאות לקשישים בנושאים רלוונטיים לגיל השלישי, כגון, מניעת  

 ור אורח חיים בריא.נפילות, הענות לטיפול התרופתי, שימ
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 :יחידה לטיפול/אשפוז בית

למטופלי היחידה לטיפול/אשפוז בית. המענה למטופלים בשעות  24/7נצפתה זמינות גבוהה של רופאים ואחיות  

 הערב, לילה, שבתות וחגים ניתן במסגרת כוננות פעילה של אחיות היחידה. 

יעוץ בבתי המטופלים בתחומים: גריאטריה, וניתן ם, רופאים מומחי 35ביחידה לאשפוז בית מועסקים נמסר, כי  

 כירורגיה, פסיכיאטריה, עור, עיניים, אנדוקרינולוגיה, קרדיולוגיה, אונקולוגיה, א.א.ג., המטולוגיה, נוירולוגיה. 

מתאפשר מענה ספציפי ומותאם לאוכלוסיות מטופלים ע"פ סוג התחלואה ומורכבותה. לדוגמה, תת יחידה  

 חריף.-ס לב, חולים אונקולוגיים,  מונשמים, חולים בסטטוס סיעודי מורכב, שיקום וסטטוס תת"אלטיפול בחולי 

 נצפה מענה רפואי אינטנסיבי למטופלים ביחידה לאשפוז בית. 

ברמה הארצית פותחה לומדה להקניית כלים לצוות סיעודי בתחום הטיפול במטופלים מרותקים לביתם. הוחל  

 בהטמעתה ברמת השטח.

 

 :ממצאים לשיפור ותיקון כולל הנחיות והמלצות משרד הבריאות

 – בתחום השירות הגריאטרי .א

 מומלץ לפעול למינוי גריאטר ארצי.נערכת פעילות מקצועית רחבת היקף של גריאטר מחוזי.  

 בתחום הגריאטריה במחוז. לשפר זמינות השירות 

 -''ביצוע הערכה גריאטרית כוללנית בקהילה'' 12/2007ליישום מלא של חוזר מנהל רפואה מס' יש לפעול  

  זמן המתנה לבדיקת גריאטר  -יש לשפר זמינות בדיקה גריאטרית במרפאה להערכה גריאטרית כוללנית

 במרפאה הוא כחודש וחצי.

 להרחיב פריסת מרפאות גריאטריות במחוז עם קיום המענה לפריפריה מחוזית וקיום מענה למגזרים  ראוי

 לוסייה חרדית או ערבית.  מיוחדים כמו אוכ

 לבנות תהליכי מעקב אחר יישום המלצות לבירור וטיפול ושינוי בטיפול תרופתי לאחר ביקור במרפאה  חשוב

 גריאטרית. 

 להרחיב את הרכב הצוות הרב מקצועי לביצוע הערכה גריאטרית כוללנית ולכלול בו נציגים ממקצועות  ראוי

המטופלים להשלמת הערכה בתחומים רלוונטיים למצב המטופל, גורמת . הפניית , במקוםבריאות נוספים

 (, לעיכוב במתן מענה לצורכי המטופלים.6/2013לקשיים וסבל למטופל ולמשפחה )חוזר מנהל הרפואה 

  יש  לקיים דיונים בצוות רב מקצועי במרפאה להערכה גריאטרית כוללנית, על מנת להציג את המטופל בפני

 ות טיפוליות  מושכלות עבורו. הצוות ולקבל החלט

לפעול, להקניית ידע, כלים והנחלת גישה גריאטרית בקרב הרופאים הראשוניים והצוות הרפואי במרפאות חשוב  

 ראשוניות.

להקפיד על ביצוע אומדנים מקצועיים לאבחון תסמונות גריאטריות וזיהוי קשישים בסיכון בתחום הרפואה יש  

 והסיעוד, במרפאות ראשוניות.

בנושא ניהול הטיפול התרופתי במטופל עם מחלות  3/2013לפעול ליישום נאות של חוזר מנהל הרפואה יש  

 כרוניות. 

 מקצועי בתחום גריאטריה וטיפולי בית.-לפעול להכשרת הצוות הרפואי, הסיעודי והרבראוי  

חוזר מנהל רפואה  -י לפעול לשיפור חווית המטופל והפחתת בירוקרטיה בקביעת תורים לשירות גריאטרראוי  

6/2013. 

לפעול להעלאת המודעות של הרופאים ושל הצוות המטפל ביחידות השונות לטיפולי בית לחשיבות של  ראוי 

 התערבות מקצועית בתחום גריאטריה.  

לפעול לפיתוח גישה פליאטיבית למטופלים הזקוקים לטיפול תומך על רקע מחלות חשוכות מרפא ולהטמיע את  

 (.30/09ביחידות לטיפול/אשפוז בית ובמרפאות ראשוניות )חוזר המנהל הכללי הגישה בהם 
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  – מרפאה ראשונית .ב

  –טיפול במבוטחים קשישים במרפאה 

יש להתייחס לתסמונות גריאטריות הרלוונטיות למצב המטופל. יש להשתמש בכלים  - זיהוי קשישים בסיכון 

 סטנדרטיים להערכת הסיכון להידרדרות במצב המטופל. 

בנוגע בנושאים הקשורים לביצוע בדיקת מכלול  3/2013להקפיד על יישום נאות של חוזר מנהל רפואה יש  

 פלים הסובלים במחלות כרוניות.הטיפול התרופתי ועדכון רשומת התרופות אצל המטו

 

  – טיפול במטופלים מרותקים לביתם )מרפאה ראשונית אבו גוש והיחידה לאשפוז בית בירושלים(

  –זמינות הטיפול  

 מקצועי של מטופלים המרותקים לביתם והנמצאים באחריות -יש לשפר זמינות/נגישות לשירות רפואי והרב

 טיפולית של מרפאה ראשונית.

 לפעול לפיתוח מנגנון פיקוח ובקרה על יישום בשטח של הנהלים וההנחיות הארציות של הקופה בתחום  ראוי

 מתן השירותים למטופלים מרותקים לביתם במרפאות ראשוניות.  

 מקצועי ומעורבותו הפעילה במתן המענה הטיפולי למטופלים מרותקים -מומלץ לפעול לגיוס הצוות הרב

 לביתם.  

 מקצועי זמין ונגיש של שירותי בריאות כללית לצרכים המשתנים של מטופלים מרותקים -רב יש להבטיח מענה

 לביתם בתחומי עבודה סוציאלית, קלינאות תקשורת, תזונה.

  מומלץ לפעול לאיתור מוקדם והפניית המטופלים העונים לקריטריונים שנקבעו על ידי הקופה לטיפול ביחידות

 מקצועי מותאם. -פול רבהייעודיות המאפשרות קבלת סל טי

 לשימוש זמין של המטפליש להבטיח המצאות תיק רפואי בבית המטופל , . 

 להקים קבוצות תמיכה למטפלים עיקרים. ראוי 

 

  – הבטחת רצף המידע והטיפול 

 לפעול להבטחת רצף המידע בין הגורמים השונים המעורבים בטיפול במטופל.  יש 

 עבור הצוות המטפל ביחידה לאשפוז/טיפול בית ולאפשר נגישות לשפר את זמינות רשומת המטופל  ראוי

 למידה, רישום ודווח אודות הטיפול במטופל בזמן אמת, בסמוך למתן הטיפול.

 מקצועי בנוגע למטופלים הנמצאים בטיפול ביחידות לאשפוז/טיפול בית ובמרפאות -לקיים דיונים בצוות רב

מקצועיות בבעיות מרכזיות של המטופלים -כניות טיפול רבראשונית. מומלץ לקבוע יעדי טיפול ולבנות ת

 המרותקים לביתם.

  להמשיך בעבודת פיתוח של הנהלים והנחיות עבודה ביחידה לטיפול/אשפוז בית ובשירות גריאטרי במרפאות

 ראשוניות, הנדרשים ע"י משרד הבריאות.

  רפואית ממוחשבת.מומלץ לאפשר זיהוי מבוטח כ"מטופל בית" במסד נתונים פותח ברשומה 
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 :בהרחבה -ממצאים לשיפור ותיקון כולל  הנחיות והמלצות משרד הבריאות 

 בתחום השירות הגריאטרי: .א

מומלץ לפעול למינוי גריאטר ארצי לקביעת מדיניות וניהול  התחום הטיפול הגריאטרי, ניהול  - מינוי גריאטר ארצי

מקצועי של היחידות המקצועיות הפועלות בתחום הגריאטריה, שיתוף מידע בין הגריאטריים מחוזיים וקיום פורומים 

מה שמקשה על  אטריה ארצי,טרם מונה ראש תחום גרימאז הבקרות הקודמות, מקצועיים שונים ברמה הארצית. 

, תהליכי פיתוח השירותים ועל פיקוח ובקרה מקצועיים של הקופה על איכות הטיפול הגריאטרי הניתן למבוטחיה

 .במיוחד בקופה בה אחוז המבוטחים הקשישים גבוה

מומלץ לפעול להעלאת היקף ביצוע של הערכה גריאטרית למבוטחי המחוז. כעת  - הערכה גריאטרית כוללנית

הערכה גריאטרית כוללנית מתבצעת במחוז במוקד גריאטרי אחד בלבד. לא מתבצעת הערכה בצוות גרעיני מלא, כפי 

מיות תחו-הערכות רב 1355חלק מהערכות מתוך סה"כ  , משרד הבריאות. 12/2007הנדרש בחוזר מנהל הרפואה 

(. השתתפות 13.4%%הערכות ) 181-, השתתפות עובדת סוציאלית נצפתה ב2017שבוצעו במחוז ירושלים בשנת 

( בלבד. בדומה לבקרות הקודמות, לא מתבצעת בדיקה כוללנית של המטופל, 34%מקרים ) 462-אחות נצפתה ב

לבצע מעקב אחרי יישום ההמלצות  מומלץמקצועי עם קביעת תכנית טיפול משותפת. -הערכת מצבו ודיון בצוות רב

של הערכה ולערוך הערכה חוזרת למטופלים רלוונטיים, לדוגמה, בנוגע לשינוי בטיפול תרופתי לאחר ביקור במרפאה 

 גריאטרית.

לפעול להעלאת המודעות של הרופאים ושל הצוות  ראוי - הפנית מטופלים ליעוץ גריאטרי/לטיפול ביחידות ייעודיות

מבדיקת רשומות רפואיות וראיון המטפל במרפאות ראשוניות לחשיבות של התערבות מקצועית בתחום גריאטריה. 

הופנו ליעוץ גריאטרי שני מטופלים קשישים בלבד. לא נעשתה  2017צוות המטפל במרפאת אבו גוש, עלה כי בשנת 

של מספר המטופלים העונים לקריטריונים של הפניה ליעוץ. נצפה מכתב הפניה ללא ציון סיבת  הפנייה ליעוץ גריאטרי

הייעוץ, ללא התייחסות למצב תפקודי/קוגניטיבי של המטופל. מהרישום עולה, כי ההפניה ניתנה לבקשת הבת 

ייעוץ הגריאטרי ובהעדר המטופל, לאחר רצף ארוך של ביקורים ללא נוכחותו. לא נצפה יישום ההמלצות של ה

 ברשומה של רופא מטפל במרפאה ראשונית.

לפעול לאיתור מוקדם והפניית המטופלים העונים לקריטריונים שנקבעו על ידי הקופה לטיפול ביחידות הייעודיות  ראוי

לדוגמה, לא נצפתה הפנית מטופלת ליחידה ייחודית לטיפול מקצועי מותאם. -המאפשרות קבלת סל טיפול רב

ספיקת לב קשה ולא מאוזנת, הנזקקת לאשפוזים חוזרים וביקורים דחופים במלר"דים. לא הוצגה הנמקה -איבמטופלי 

ההפניה ליחידה טיפולית מתאימה. במקרה נוסף, לא נצפתה הפניה ליחידה לטיפולי בית של המטופלת -כלשהי לאי

י אכילה, עומס חריג על המטפל מקצועית בשל דמנציה סופנית, קשיי בליעה, קשי-הזקוקה למעטפת טיפולית רב

 העיקרי. 

להרחיב את הגישה פליאטיבית  -30/09יש לפעול ליישום מלא של חוזר המנהל הכללי  - טיפול פליאטיבי ] תומך[

לדוגמה, לא נצפתה למטופלים הזקוקים לטיפול תומך ולהטמיע את הגישה הטיפולית ביחידות טיפול שונות במחוז. 

ספיקת לב -סוף חיים למטופלת הסובלת מדמנציה סופנית ולמטופלת הסובלת מאי התייחסות להוראות לקראת

 ספיקת כליות קשה. -ואי

מקצועי האחראי למתן מענה בתחום גריאטריה -לפעול להכשרת הצוות הרפואי, הסיעודי והרב ראוי -הכשרת הצוות 

מקצועי במרפאות ראשוניות. -סיעודי והרבוטיפולי בית. מומלץ לבנות תכנית הכשרה מובנית לרופאים ראשוניים, צוות 

, ההכשרה הייעודית בתחום 75בהתחשב בעובדה, כי רוב המטופלים מרותקים לביתם הם קשישים מעל גיל 

גריאטריה נחוצה לצוות המטפל ליצירת ראיה מקצועית, מבוססת ידע וכלים הנדרשים למתן מענה מותאם לצרכים 

ת רופאים ראשוניים ואחות אחראית במרפאת אבו גוש לא עברו הכשרה מיוחדים של מבוטחים קשישים. כעת צוו

 פורמאלית כלשהי בתחום גריאטריה וטיפולי בית. 
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 – זמינות השירות בתחום גריאטריה

  – זמינות השירות הרפואי

תקנים. נכון  4.5-מועסקים רופאים מומחים בגריאטריה ב 65מבוטחים קשישים מעל גיל  56.469במחוז עם 

למועד הבקרה במחוז ירושלים פועלת מרפאה גריאטרית אחת בלבד. מבדיקת לקוח סמוי עלה, כי תור המתנה 

למרות השיעור ההולך  שבועות בממוצע, לא מתאפשרת הזמנת תור דחוף. 7-8-ליעוץ גריאטרי ארוך ומגיע ל

, 2017לא חל שינוי במספר הייעוציים גריאטריים. בשנת  2017והעולה של אוכלוסיית קשישים במחוז, בשנת 

 ייעוציים חוזרים(.  384ייעוציים )מתוכם  1739בוצעו במחוז  2016-בדומה ל

ז ולאוכלוסיות מיוחדות, ונגישותו לאזורים שונים של המחו לא נצפתה פריסה גאוגרפית של הייעוץ הגריאטרי

כגון אוכלוסיות דוברות ערבית )השירות לאוכלוסייה הערבית ניתן במרפאה אחת, הממוקמת במזרח ירושלים. 

 קשישים רבים נמנעים מלהגיע לאזור זה של העיר(.  

 -לפעול לשיפור חווית המטופל והפחתת בירוקרטיה בקביעת תורים לשירות גריאטרי  ראוי - שיפור חווית המטופל

. כך לדוגמה, בניסיון לקבוע תור ליעוץ גריאטרי והערכה גריאטרית כוללנית נערכה פנייה 6/2013חוזר מנהל רפואה 

 מצאים כדלקמן:ברמת אשכול ובשייח ג'יראח. המ –למוקד הארצי של הקופה ולשתי המרפאות ליעוץ גריאטרי 

 ימי המתנה )!(. לא  51 – 11.06.18-התקבל מענה מקצועי וענייני. עם זאת, התור נקבע ל – ברמת אשכול

 התאפשרה הזמנה של תור דחוף. 

 במוקד הארצי נמסר מספר הטלפון של המרפאה הראשונית לקביעת התור. במהלך הניסיון  – בשייח ג'יראח

)!( מוקדי מענה  7-רים בתחום גריאטריה נצפתה העברת השיחה ללהגיע לאיש קשר האחראי לקביעת התו

טלפון של מרפאה מקצועית בשייח לאחר שהתקבל מספר הסה"כ על הקו )!(.  דקות המתנה 58שונים, 

)!( ניסיונות התקשרות נוספים. בכל הניסיונות, לאחר המתנה ארוכה התקבל מענה שנותק  6ראח, בוצעו ג'

הנציגים של משרד המרפאה "ראיתי את הנציגה, היא נמצאת עכשיו לבד, יש עליה באופן מידי. לדברי אחד 

הרבה אנשים, לכן היא מנתקת...". ניסיונות חוזרים להתקשרות עם המרפאה המקצועית במשך שלושה 

 .ולא התאפשר זימון התור לרופא ימים רצופים לא צלחו

 יעוץ גריאטרי להערכה גריאטרית כוללנית. במוקד לקביעת תורים הארצי קיים בלבול וחוסר אבחנה בין 

 

  במרפאה ראשונית .ב

יש להשתמש בכלים  יש להתייחס לתסמונות גריאטריות הרלוונטיות למצב המטופל. - זיהוי קשישים בסיכון

לא נמצאה התייחסות לכאב אצל המטופלים סטנדרטיים להערכת הסיכון להידרדרות במצב המטופל. לדוגמה, 

 -ב. לא נמצא אומדן הסיכון לדיכאון אצל המטופל שתואר לגביו, כי הוא סובל מ"מצב נפשי ירוד" ובקבוצות סיכון לכא

"שוכב במיטה, חיוור, ירוד", לא נצפתה התייחסות מתועדת לזיהוי קשישים בסיכון להתעמרות ו/או הזנחה. ברשומות 

(, להיענות polypharmacyופות )של רופאים מטפלים לא נצפתה התייחסות למצב קוגניטיבי, לשימוש מרובה תר

 לטיפול התרופתי, לא בוצע אומדן קשיש בסיכון להידרדרות למספר מבוטחים קשישים עם ירידה תפקודית חדה. 

 . 80/2009מעקב כף רגל סוכרתית מתבצע בתדירות נמוכה מהנדרשת בחוזר מנהל הסיעוד 

יש להבטיח העברת הממצאים לגורמים מקצועיים המעורבים ו/או רלוונטיים להמשך הטיפול במטופל. לדוגמה 

למטופלים עם לא נצפתה הפניה ליעוץ בתחומי תזונה, עבודה סוציאלית, קלינאות תקשורת, פיזיותרפיה 

 התוויות ברורות ליעוץ/הערכה.

ניהול הטיפול התרופתי  – 3/2013מלא של חוזר מנהל הרפואה  יש לפעול ליישום – ניהול הטיפול התרופתי הכרוני

מבדיקת רשומות הרפואיות של מספר המטופלים עלה, כי לא מתבצעת בדיקת מכלול במטופל עם מחלות כרוניות. 

הלימה בין הטיפול המפורט -הטיפול התרופתי הכרוני ופירוט הקשר בין תכשיר רפואי לאבחנה קלינית, נמצאה אי

 ופל/מכתב סיכום רפואי לבין הטיפול התרופתי שהמטופל נוטל בפועל.בתיק המט
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  – טיפול במטופלים מרותקים לביתם הנמצאים באחריות טיפולית של מרפאה ראשונית

לפעול לפיתוח מנגנון פיקוח ובקרה על יישום הנהלים וההנחיות הארציות של הקופה בתחום מתן השירותים  ראוי

מבדיקת מספר רשומות המטופלים המרותקים לביתם במרפאת  למטופלים מרותקים לביתם במרפאות ראשוניות.

 .  למטופלים מרותקים לביתם לא מתקיים יישום נאות של הנחיות הקופה לביצוע ביקורי ביתאבו גוש נצפה, כי 

  – זמינות הטיפול הרפואי

מקצועי למטופלים מרותקים לביתם והנמצאים באחריות -יש לשפר זמינות/נגישות השירות הרפואי, הסיעודי והרב .א

 -טיפולית של מרפאה ראשונית 

 עקב רפואי, מבדיקת רשומות רפואיות של מספר מטופלים מרותקים לביתם באבו גוש נצפה, כי לא מתקיים מ

מקצועי יזום ושיטתי אחרי המטופלים מרותקים לביתם. העדר מעקב מובנה אחרי המטופלים -סיעודי ורב

 שהוגדרו כמטופלים בסיכון להידרדרות עלול לגרום לדיחוי במתן המענה המקצועי והידרדרות במצב המטופל.

  ולא נצפתה הענות מספקת לפניות נצפו ביקורים רפואיים/סיעודיים בתדירות שלא תואמת את מצב המטופל

לדברי בני המשפחה של המטופלים . בני המשפחה לביצוע ביקור רופא במקרים של הופעת צרכים רפואיים

מרותקים לבית עלה, כי הרופאים לא מגיעים לביקורי בית, גם כאשר קיימת בעיית בריאות והם פונים 

ל המטופלת הסובלת מדמנציה מתקדמת, למרפאה ומבקשים מהרופא להגיע לבדיקה. לדוגמה, בתה ש

פרה בדמעות, כי התחננה לביקור של רופא אצל אימה, כאשר היא סבלה מהחמרה ימרותקת למיטה ס

במצב האכילה והבליעה, אך בקשתה לביקור סורבה: "אני בוכה, מבקשת שהרופא יבוא והוא לא בא..". 

מטופלת נוספת ספרה בייאוש כי היא זקוקה לביקור של עובדת סוציאלית, לדבריה "אף אחד במרפאה 

יתי, אף אחד לא עוזר". לדברי בתה, פנתה למרפאה בבקשה להתאים לאימה ציוד לא רוצה לדבר א

 לנשיאת בלוני חמצן, אך בקשתה לא נענתה. 

  המטופלנצפה, כי רוב הביקורים של רופאים ראשוניים למטפלים מרותקים לביתם נערכים בהיעדר. 

נוכחות ובדיקת המטופל  לדוגמה, נצפתה רשומה רפואית עם רצף של ששה ביקורי בני המשפחה, ללא

בפועל. במקרה נוסף, מטופלת מרותקת בית, סובלת מתחלואה מורכבת ומשולבת לא מאוזנת, 

המבקרת לעיתים קרובות במחלקות מלר"ד של בתי חולים כלליים, נבדקה על ידי רופא המטפל פעם 

 . 2016נת אחת בלבד במשך שנתיים )!(. מטופל נוסף לא נבדק על ידי רופא המטפל במשך כל ש

 לדוגמה, בסיכום נצפה חוסר הלימה בין התיעוד ברשומות השונות של מטופלים לבין מצב המטופלים בפועל .

רפואי של אחד המטופלים לא נצפה תיעוד של אבחנה פעילה של סוכרת, שינוי בטיפול התרופתי, בעיות 

מבית החולים עם נקז בטני בתיעוד רפואי של מטופל נוסף, תועד, כי המטופל השתחרר פעילות ועוד. 

 אחד, ברשומה אחרת תוארו שני נקזים. 

  לא נצפה יישום ההמלצות של מהייעוציים המקצועיים ולא נצפה מעקב יזום מתועד אחרי מצב המטופל

 הסובל ממחלות/מצבים חריפים. לא נצפתה התייחסות מספקת לאיזון כאב.

 בסוף חיים ברשומות רפואיות של מטופלים  לא נצפתה התייחסות להוראות מקדימות/הנחיות לטיפול

 בסטטוס סיעודי מורכב ו/או הסובלים מדמנציה מתקדמת. 

 מקצועי, אף כשמדובר במטופלים הסובלים מתחלואה מורכבת/משולבת. במספר -לא נערכים דיונים בצוות רב

-הדיונים בצוות רבהרשומות הרפואיות של מטופלים מרותקים לביתם במרפאה ראשונית, לא הוצג תיעוד 

 . , ככל שהתקיימומקצועי

  לא מתקיים קשר מקצועי ולימודי רציף של רופאים מומחים בגריאטריה עם רופאים ראשוניים. לא מתבצע

 פיקוח ובקרה שוטפים על הטיפול הניתן על ידי הרופאים במרפאה ראשונית. 

 

ועי ומעורבותו הפעילה במתן המענה מקצ-מומלץ לפעול לגיוס הצוות הרב – מקצועי-זמינות השירות הרב .ב

 הטיפולי למטופלים מרותקים לביתם.  

 יש לאפשר מענה זמין בתחום בליעה ותקשורת למטופלים קשישים  - מענה בתחום קלינאות תקשורת

-המאושפזים/מטופלים ביחידות לטיפולי בית. חשוב להבטיח השתתפות קלינאית תקשורת בדיונים בצוות רב

מקצועי. דווח כי לא מתבצע יעוץ בתחום קלינאות תקשורת למטופלים מרותקים לביתם והנמצאים באחריות 

נצפה כי לא התקיים הייעוץ במקרה בו קיימת התוויה ברורה ראשונית באבו גוש.  טיפולית של מרפאה

לדוגמה, מבדיקת רשומות הרפואיות עלה, כי לא בוצע יעוץ בתחום קלינאות להתערבות בתחום הבליעה. 
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תקשורת למטופלת הסובלת מדמנציה מתקדמת וקושי בבליעה. המטופלת מגיעה לאשפוזים חוזרים 

 (.aspiration pneumoniaעל רקע תשניק )בשל דלקת ראות 

 יש לשפר זמינות הייעוץ והטיפול התזונתי למטופלים מרותקים לביתם  – מענה בתחום הטיפול התזונתי

מבדיקת רשומות רפואיות של מספר מטופלים עלה, כי לא בוצע יעוץ תזונתי גם במרפאות ראשוניות. 

 למטופלים לגביהם קיימת המלצה/הפניה ליעוץ.

 יש לפעול לשיפור הזמינות של הערכה/טיפול למטופלים ביחידות  – מענה בתחום עבודה סוציאלית

סוציאלי גבוה, מומלץ לאפשר הערכה -לטיפול/אשפוז בית. בהתחשב כי מרותקי בית נמצאים בסיכון פסיכו

עבודה ויעוץ בתחום עבודה סוציאלית לכל המטופלים המרותקים לביתם. הצורך ביעוץ והערכה בתחום 

סוציאלית בולט במיוחד במקרים בהם המטופלים זקוקים לטיפול תומך, מטופלים במצב סופני, מטופלים 

הסובלים מתחלואה רפואית/סיעודית מורכבת הכרוכה בעומס טיפולי רב על מטפלים עיקריים. נכון להיום, 

ה של המועצה האזורית היקף המענה בתחום עבודה סוציאלית מצומצם ביותר ומסופק על ידי מחלקת רווח

רוב המטופלים לא זוכים לקבלת הערכה ראשונית/ייעוץ בתחום ולא על ידי צוות שירותי בריאות כללית. 

סוציאלי גם כאשר קיימת המלצה מפורשת ליעוץ/הערכה או קיימות התוויות ברורות לביצוע הייעוץ. ברשומות 

 ת טיפולית בתחום עבודה סוציאלית.של כל המטופלים שנדגמו במהלך הבקרה, לא נצפתה מעורבו

  – הבטחת רצף המידע והטיפול .ג

 .מומלץ לאפשר זיהוי מבוטח כ"מטופל בית"  ואפיונו בנתוני הפתיחה של הרשומה הממוחשבת - מסד נתונים פותח

 כיום, נתון זה נגיש רק לאחר כניסה לרשומה בתיק הממוחשב של המטופל. 

יש לשפר את רצף המידע בין הגורמים השונים המטפלים  - ם במטופלנגישות רשומה רפואית לגורמים המטפלי

כיום, הרשומות של הצוות במרפאות ראשוניות אינן נגישות לצוות מטפל באשפוז/טיפול בית.  במאושפזי/מרותקי בית.

אינו מאפשר קבלת מידע זמין, רציף ועדכני, גוזל משאבים יקרים של זמן  –סיכום תיק המועבר לבקשת צוות היחידה 

 הצוות המטפל המושקע בהזמנה חוזרת של תצלומי תיק. 

מקצועי -לבנות ולהטמיע נהלים המסדירים את עבודת הצוות הרב ראוי - ריאטרינהלי רוחב בתחום השירות הג

במהלך הבקרה לא הוצגו הנחיות לאיתור יזום של המטופלים במרפאות ראשוניות ביחידות הטיפול השונות. 

יים מקצועיים, הנחיות לטיפול במצבים קלינ-הזקוקים לאשפוז ביחידה לטיפולי בית, תהליכי עבודה וממשקים בין

מייצגים, מתן הוראת טיפול מרחוק/בעל פה, הנחיות כתובות לתכני חובה לדווח ברשומת המטופל, ההדרכה, 

 וכד'.

יש לשפר באופן מידי את תנאי נגישות עבור המטופלים הקשישים ו/או המוגבלים בניידות  – תשתיות )נגישות( .ד

 במרפאה ראשונית באבו גוש. 

 ערבית ועברית.  –נימי מלא, בשפות של האוכלוסיות המטופלות במרפאה לדאוג להמצאות שילוט חיצוני/פיש  .ה

לדוגמה, באזור נצפו מפגעי בטיחות רבים המסכנים את שלום המבוטחים הקשישים ו/או המוגבלים בניידות. 

המרפאה לא נצפו מדרכות ודרכי גישה מסודרות ומותאמות לצרכים של מבוטחים קשישים/מוגבלים בניידות, לא נצפו 

אזורי חניה מוסדרים ומסומנים לנכים )!( בסמוך למרפאה, הרכבים חנו באופן לא בטיחותי, חלקם חסמו לחלוטין את 

הגישה למרפאה. נצפו מבוטחים קשישים המתקשים להגיע ולהיכנס למרפאה. חלקם נאלצו לפלס את דרכם בין 

 המכוניות החונות, תוך סיכון ממשי לבטיחותם.

מתנה היו מחוברים, ללא מעקה משני צדי המושב לסיוע בקימה למטופלים עם בעיות רוב הכיסאות בלובי הה

אורתופדיות. לא נצפתה עמדה נגישה למבוטחים המרותקים לכיסאות גלגלים בבית המרקחת של המרפאה. כל 

 מיטות הבדיקה בחדרי רופאים היו בגובה קבוע, ללא אפשרות כיוון ושינוי גובה, בהתאם לצרכי המטופלים.

 במרפאה המספקת שירותי בריאות לאוכלוסייה ערבית, נצפה שילוט פנימי דל, בשפה העברית בלבד.

 לא נצפו חומרי מידע זמינים ונגישים למבוטחים קשישים ובני המשפחה.

 נצפו פחי אשפה לא מכוסים על ידי מכסים.

 פעמיים לשימוש המבוטחים.-בלובי ההמתנה נצפה מתקן שתיה ללא כוסות חד



27 
 

 בריאות השן

 :לשימור ממצאים

 מערך לימוד עצמי ומאמרים לעידוד למידה עצמית. כנסים ייעודיים בנושא בריאות הפה והשיניים לרופאי הקופה. 

 האישורים הנדרשים ושמירת רצף טיפולי.על מעבר לניהול מרפאה ממוחשב לחלוטין המאפשר בקרה טובה יותר  

 לזכויות בריאות השן בסל לילדים. שנתיתקיים שימוש במערכת ממוחשבת של רפואה כללית לתזכורת והדרכה  

 

 :לשיפור ממצאים

 , ספק של קופ"ח כללית..במרפאת ד"ר ש, 7/2017פג תוקף  -נתיבי אוויר בערכת החייאה : חסר נתיבי אויר בתוקף 

 של משרד הבריאות 1.2נוהל הדבר נוגד את   :הנחיות

 פרק זמן לתיקון : מיידי

 

 :רשומה הרפואיתתיעוד ב 

 .בחלק מהתיקים לא הייתה התייחסות כלל לבדיקה אקסטרה אוראלית/אינטרה  תיעוד חסר ברשומה הרפואית

 אוראלית.

  .חלק קטן מהאנמנזות אינן מעודכנות פעם בשנה 

  אין תיעוד באופן ברור מתן אלחוש )וציון מפורש של טיפול ללא אלחוש(.  יש חסר בתיעוד השימוש בנייטרוס– 

 מבחינת ריכוז וזמן שימוש. 

 .השינניות אינן מפרטות את סוג הפלואוריד בו השתמשו 

 :לתיקון הנחיות

  .יש לעדכן את האנמנזה במקום המיועד לכך 

  קלינית ורנטגנית הכוללת רקמות רכות וקשות מחוץ ובתוך הפה". –המתרפא יש לבצע: "בדיקה מפורטת של

 הנחיות בדבר ניהול רפואי של מרפאות שיניים(. 2.1)נוהל 

  .יש לתעד ולפרט את צורת האלחוש. יש לפרט את צורת השימוש בנייטרוס 

 (2.1ל". )נוהל "תיעוד מהלך טיפו . שהשתמשו בו על השינניות לכתוב את השם המסחרי של הפלואוריד . 

 לאלתר :לתיקון זמן פרק

 

אין התייחסות מספקת בתכניות הטיפול לרמת הסיכון  .תכניות מניעה המותאמות לפי רמת הסיכון לעששת 

 לעששת ולתכנון וביצוע תכניות מניעה המותאמות אישית למטופל.

  .יש לתעד בכל בדיקה וביקורת תקופתית את רמת הסיכון לעששת 

  יש לתכנן ולבצע תכנית מניעה המתאימה לרמת הסיכון של המטופל. תכניות המניעה יכללו, בין השאר: הדרכה

 אוראלית. הדרכה לדיאטה לא קריוגנית, ניקוי אבנית ופלאק, מריחת פלואוריד ואטומי חריצים. להיגיינה

 של משרד הבריאות( 2.3"מניעת מחלות שיניים" )נוהל 

 רלאלת: לתיקון זמן פרק

 

 של משרד הבריאות.  1.1נוהל  בחדר המתנה במרפאת ד"ר ש, ספק של קופ"ח כללית.  אין אזור מותאם לילדים 

 חודשים 3עד : פרק זמן לתיקון

  

 חלק מהחיסונים לא בוצעו במרפאת ד"ר ש, ספק של קופ"ח כללית. : חיסונים 

 . 08/16חוזר מנכ"ל הנחיות יש לעמוד ב

 חודשים 3עד  : פרק זמן לתיקון

 

 דחיפותב : לתיקון לא קיים רצף טיפולי בין מרפאה לרפואה כללית ומרפאות כללית סמייל. 

 

 לרפואה כללית אין מידע על מתן עזרה ראשונה דנטלית. בשילוט מחוץ למרפאה 
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 בריאות הנפשהרפורמה ביישום 

 : הועבר למשרד הבריאותהשירותים מערך היחידות בבריאות הנפשפריסת  .1
 מרפאות אורגניות של הקופה .1.1

 
 תחומי התמחות  אחוז משרה טיפולי שרות קבוצת גיל שם היחידה

 ייחודיים

 מרפאת "ויניק" 
 ירושלים 17דישראלי 

מרפאת 
 מבוגרים

 רופאים 3.0 רב מקצועי 
 פסיכולוגים 3.3

 עו"ס 1.25
 אחות 1.0

תחלואה כפולה מש"ה, 
 ספקטרום אוטיסטי

 פסיכוגריאטריה

 מרפאת "בר דיין"
 ירושלים 34רח' ברזיל 

מרפאת 
 מבוגרים

 רופאים 2.8 רב מקצועי 
 פסיכולוגיות 1.0

 עו"ס 1.0
 אחות 0.5

 מגזר חרדי

 -מרפאת "ביג בית שמש" 
 בית שמש

מרפאת 
 מבוגרים

 רופא 1.0 רב מקצועי 
 אחות 0.5

 פסיכולוגים 1.5
 עו"ס 1.5

אזור בית שמש   מגוון 
דמוגרפי, מש"ה, ספקטרום 

 אוטיסטי 

–מרפאת "העיר העתיקה" 
 ם-מזרח י

מרפאת 
 מבוגרים

 רופאים 1.0 רב מקצועי 
 פסיכולוגים 1.5

 עו"ס 0.5

 מגזר ערבי

יחידת יום טלביה דישראלי 
17 

 ירושלים

טיפול יום 
 מבוגרים

טיפול יום רב 
 מקצועי 

 רופאה 1.0
 עו"ס 0.75
 אחות 1.0

 פסיכולוגים 1.5

 מניעת אשפוז

 יחידת יום ברזיל
 34רח' ברזיל 

 ירושלים

טיפול יום 
 מבוגרים

טיפול יום רב 
 מקצועי 

 רופאה 0.5
 עו"ס 0.5

 פסיכולוגים 1.5

חולים כרוניים ומורכבים 
 אחרותהנפלטים ממסגרות 
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 אחות 0.5

 מרפאת "משמר העם" 
 ירושלים 126דרך חברון 

מרפאת ילדים 
 ונוער

 רופאות 3.0 רב מקצועי 
 פסיכולוגים  4.5

 ASDשעות פסיכולוגית  6
 עו"ס 3.0

תחלואה כפולה מש"ה 
 ספקטרום אוטיסטי

 אבחון ספקטרום אוטיסטי

מרפאת "ביג בית שמש"  
 בית שמש

מרפאת ילדים 
 ונוער

 רופאות  0.6 רב מקצועי 
 פסיכולוגים 1.5

 עו"ס 1.5

 

 מרפאת "שייח ג'ראח" 
 שייח ג'ראח

מרפאת ילדים 
 ונוער

 רופאים 1.3 רב מקצועי 
 פסיכולוגים 1.5

 עו"ס 1.0

 מגזר ערבי

 
 שרות במרפאות ראשוניות –שרות שילוב )ליאזון(  .1.2

ראשוניות ובכך מגביר מפגשים( בתוך מרפאות  3שרות שילוב מספק ייעוץ וטיפול פסיכיאטרי )עד 
זמינות ונגישות השרות הרפואי למבוטחים, ומחזק אפשרויות ההיוועצות של צוות המרפאה 

 הפרטים הועברו למשרד הבריאות הראשונית במקרים פרטניים.
 

 שגרות עבודה זהות לכל היחידות: .1.3
ישיבות צוות מרפאתי, ישיבות צוות מוביל, ישיבות עבודה וישיבות אישיות. קיום פעולות של 

במסגרת השתתפות  -הדרכה והטמעת הרפורמה בקרב צוותי המרפאות הראשוניות והשניוניות
בישיבות מרפאה ומנהלות בסקטורים השונים. ביסוס מערך בריאות הנפש כגורם מייעץ לצוות 

על דרכי התקשרות עם הנהלת המערך, הקמת פורום מייל "פסיכיאטריה של  הרפואי: דפי מידע
התנדבויות  -הילד" למענה בכל שאלה. פעולות ופרויקטים מתוכננים לשיפור השירות לאזרח

בהרצאות במוסדות ע"י אנשי מקצוע מהתחום וסדנאות קידום בריאות. טיפול במיצוי זכויות 
מערך כגורם מאשר לניתוב ספק, ללא הגבלת כמות או  מטופלים בברה"ן ע"י הסמכת כל מרפאת

משך טיפול. הנגשת המידע בפרסום שילוט ונתב טלפוני. הרחבת שעות פעילות מרפאות מערך, 
 הרחבת ספקים מעת לעת.  

 
 הפרטים הועברו למשרד הבריאות:  ספקים – חוץ מגורמי רכש שרותי .1.4
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 זמני המתנה .2
 זמני המתנה לשירות במרפאות האורגניות .2.1

 

 
 

המצוקה בולטת  .ונדרש קיצורםזמני ההמתנה לשירותים השונים הינם ברובם ארוכים מידי 
מענה מיידי , במיוחד בהמתנה לטיפול פסיכותרפי, וחריף במיוחד בטיפול בילדים, דבר המחייב 

גיוס מיידי של פסיכותרפיסטים בין אם למרפאות האורגניות, בין אם בהסכמי רכש נוספים לדוגמה ע"י 
 להפחתת העומס.  

        

 

 

        

 

        

 

        

 

        

 

 

 

מזרח  
 ירושלים

מזרח 
 ירושלים

 ברזיל משמר העם
 

 בית שמש בית שמש ויניק

 

 ילדים מבוגרים מבוגרים ילדים
 

 תור ראשון
לאינטייק 

 רופא

 חודשים 3 חודש שבועות 3 שבועות 6 חודשיים חודשים  3 חודש

 

 
תור ראשון 

לאינטייק 
 מטפלים

פסיכולו\עו"ס
 ג

 חודש וחצי חודש
 

 חודשיים שבוע חודש שבועות 3 חצי שנה

 

תור המתנה 
 למעקב רפואי

)המשך 
 טיפול( 

 חודשים  3  שבועות 6
 

 שבועות 4 שבועות 3 
 

 חודש וחצי חודש וחצי שלושה ימים

 

מספר 
ממתינים 

 לטיפול

45 32  
 

55      26 37 38 49 

 

אורך תור 
לטיפול 

 )בחודשים(

 חודשים 15 חודשים 4 חודשים  4 חודשים 5 חודשים 12 חודשיים  חודשים  3
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  מרפאות ספקי שירותזמני המתנה ל .2.2
 קשייה מציינת הקופה. הבריאות משרד באתר מתפרסמים המעודכנים ההמתנה זמני

 הספקים מרבית מידי זה מידע בקבלת
 משך המתנה לפסיכותרפיה המתנה לאינטייק קבוצת גיל שם היחידה

 יאנוש קורצ'ק -תב"ן מערב 
 משרד הבריאות  

 נשלחה בקשה נשלחה בקשה מרפאת מבוגרים 

 יאנוש קורצ'ק -תב"ן מערב 
 משרד הבריאות  

 נשלחה בקשה נשלחה בקשה מרפאת ילדים ונוער

 שלום יהודה -תב"ן דרום 
 משרד הבריאות  

 נשלחה בקשה נשלחה בקשה מרפאת מבוגרים

 הצלצל-תב"ן מעלה אדומים 
 משרד הבריאות

 מרפאת מבוגרים
 ומרפאת ילדים ונוער

 נשלחה בקשה נשלחה בקשה

 הצלצל-מעלה אדומים  תב"ן
 משרד הבריאות

 נשלחה בקשה נשלחה בקשה ומרפאת ילדים ונוער

 ארלוזורוב -תב"ן בית שמש 
 משרד הבריאות

 נשלחה בקשה נשלחה בקשה מרפאת מבוגרים

 ארלוזורוב -תב"ן בית שמש 
 משרד הבריאות

 נשלחה בקשה נשלחה בקשה מרפאת ילדים ונוער

 יד חרוצים -תחלואה כפולה 
 משרד הבריאות

 נשלחה בקשה נשלחה בקשה מרפאת מבוגרים

 מרפאות פנים בבי"ח 
 כפר שאול ואיתנים

 נשלחה בקשה נשלחה בקשה מרפאת מבוגרים

 החי"ש
 משרד הבריאות

 נשלחה בקשה נשלחה בקשה מרפאת ילדים ונוער

קוראי  -מעון ירושלים 
 הדורות

 משרד הבריאות

 נשלחה בקשה נשלחה בקשה טיפול יום מבוגרים

 מרפאת שמעון חכם
 בי"ח הרצוג

 עד שבוע מרפאת מבוגרים 
 9.30שני  -יום קבלה 

 חודשים 3לפי דחיפות, לרוב  

 משך המתנה לפסיכותרפיה המתנה לאינטייק קבוצת גיל שם היחידה

 מרפאת שמעון חכם
 בי"ח הרצוג

 חודשים 3 חודשים 1-2 מרפאת ילדים ונוער

 אין המתנה לטיפול אין המתנה לאינטייק  מרפאת ילדים ונוער הרי יהודה -עמותת קסל 

 חודש שבועות 3 מרפאת ילדים ונוער עמותת משעולים

 חודש 3.5 -חודש נשים 2.5 -גברים שבועיים מרפאת מבוגרים  עמותת בית חם ירושלים

 חודשים 3.5 שבועיים מרפאת ילדים ונוער עמותת בית חם ירושלים

 חודשים 3 שבועות 3 מרפאת מבוגרים  שמשעמותת בית חם בית 

 תוך חודש -חצי שנה. דחוף שבועות 3 ומרפאת ילדים ונוער עמותת בית חם בית שמש

 נשלחה בקשה נשלחה בקשה מרפאת מבוגרים  יד אליעזר  -עמותת למרחב 

 נשלחה בקשה נשלחה בקשה ומרפאת ילדים ונוער יד אליעזר  -עמותת למרחב 

 שבועיים חודש וחצי מרפאת מבוגרים  עמותת תפארת בית חם 

 שבועיים חודש ומרפאת ילדים ונוער עמותת תפארת בית חם 

 ילדים -מרפאה פסיכיאטרית 
 הדסה עין כרם

 נשלחה בקשה נשלחה בקשה מרפאת ילדים ונוער

 ילדים  –טיפול יום 
 הדסה עין כרם

טיפול יום ילדים 
 ונוער

 בקשה נשלחה נשלחה בקשה

 ילדים -מרפאת טראומה  
 הדסה הר הצופים

 נשלחה בקשה נשלחה בקשה מרפאת ילדים ונוער

 מרפאה פסיכיאטרית
 הדסה עין כרם

 נשלחה בקשה נשלחה בקשה מרפאת מבוגרים

 הפרעות אכילה –טיפול יום 
 הדסה עין כרם 

טיפול יום הפרעות 
 מבוגרים  –אכילה 

 נשלחה בקשה נשלחה בקשה
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 היקף כוח אדם במערך בריאות הנפש. 3. 

 

 2017 2014 2011 ילדים ונוער

 4.5 3 4 רופאים

 7.5 3 2.5 פסיכולוגית קליניים

 4.75 2.1 1.5 עובדים סוציאליים

 0 0 0 אחיות

 0 0 0 טיפול אחר 

 

 2017 2014 2011 מבוגרים

 9.5 9 11 רופאים

 12.3 8.63 7.13 פסיכולוגית קליניים

 בקרה 0.87+  6.25 3.9 3.5 סוציאלייםעובדים 

 בקרה 0.5+  3.5 3 2 אחיות

טיפול אחר 
 )ביבליותרפיה(

 ביבליותרפיה 0.2 0.2 0.2
 ריפוי בעיסוק 0.5

 
 

 2017 2014 2011 סה"כ )ילדים ומבוגרים

  14 12 15 רופאים

 19.8 11.63 9.63 פסיכולוגית קליניים

 0.87+ 10) 11.87 6 5 עובדים סוציאליים
 בקרה(

 בקרה( 0.5+  3.5) 4 3 2 אחיות

 (0.5+ 0.2) 0.7 0.2 0.2 טיפול אחר )ביבליותרפיה(

 
 

היקפי כח האדם   -על פי נתונים אלו מתברר כי במרפאות הקופה עצמה: התייחסות הבקרה
הרפואי הפסיכיאטרי לא הורחבו אלא אף הצטמצמו במעט מאז הוחלט על יישום הרפורמה! זאת 

 סוציאלי והסיעודי. -ח האדם הפסיכוובכ מסוימתלעומת הגדלה 
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 2017 - 2016אישורי התחייבויות לספקים השוואת  .3
 

שנת 
2016 

סיבות דחיות או אישור  ארוך קצר
 חלופי

אישור  אשורי  ספק
 חלופי

אישור  אישורי  דחייה % דחיות 
 חלופי 

 דחייה % דחיות

מנוי 
 קצר

מנוי 
 קצר

מנוי  מנוי קצר
 ארוך

מנוי 
 ארוך

מנוי 
 ארוך

משרד 
הבריאות 

-איתנים
 כ"ש

אין צורך בפניה למוקד  20.10%   209 831 33.83% 2 225 444
בבקשה זו, בקשה כפולה, 
נתנה לאחרונה תשובה 

לבקשה זו, השירות 
המבוקש אינו כלול בסל 
הבריאות להתוויה זו, יש 
טעות בהזנת הנתונים, 

ניתן אישור לשירות חלופי, 
סיבת דחייה מפורטת 

 בהערות

–הרצוג 
שמעון 

 חכם

184 76   29.23% 349 82   19.03%   

עמותת 
בית חם 
 ירושלים

        15     0.00%   

הדסה 
 עין כרם

בקשה כפולה, נתנה  27.70%   41 107 46.67% 1 76 88
לאחרונה תשובה לבקשה 
זו, השירות ניתן באיכות 
טובה במתקני הכללית, 

ניתן אישור לשירות חלופי, 
ניתן אשור לספק חלופי, 
סיבת דחייה מפורטת 

 בהערות

הדסה 
הר 

 הצופים

19 26   57.78% 12 20   62.50%   

   36.67%   11 19 100.00%   20   אחר

לא 
 רלוונטי*

2 12 19 93.94% 2 2 23 92.59%   

   %22.52 23 365 1,335 %37.71 22 435 755 סה"כ

          

שנת 
2017 

סיבות דחיות או אישור  ארוך קצר
 חלופי

אישור  אשורי  ספק
 חלופי

אישור  אישורי  דחייה % דחיות 
 חלופי 

 דחייה % דחיות

מנוי 
 קצר

מנוי 
 קצר

מנוי  מנוי קצר
 ארוך

מנוי 
 ארוך

מנוי 
 ארוך

משרד 
הבריאות 

-איתנים
 כ"ש

אין צורך בפניה למוקד  4.38%   32 699 10.48% 1 49 427
בבקשה זו, בקשה כפולה, 
נתנה לאחרונה תשובה 

לבקשה זו, השירות 
המבוקש אינו כלול בסל 
הבריאות להתוויה זו, יש 
טעות בהזנת הנתונים, 

ניתן אישור לשירות חלופי, 
סיבת דחייה מפורטת 
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 בהערות

–הרצוג 
שמעון 

 חכם

144 13   8.28% 268 4   1.47%   

עמותת 
בית חם 
 ירושלים

        721 61   7.80%   

עמותת 
בית חם 

בית 
 שמש

        12 98   89.09%   

הדסה 
 עין כרם

בקשה כפולה, נתנה  10.27%   19 166 19.58%   37 152
לאחרונה תשובה לבקשה 

זו, יש טעות בהזנת 
הנתונים, סיבת דחייה 

 מפורטת בהערות

הדסה 
הר 

 הצופים

28 8   22.22% 35 18   33.96%   

   55.88%   19 15 34.21%   13 25 אחר

לא 
 רלוונטי*

  19 18 100.00% 13 12 12 64.86%   

   %12.48 12 263 1929 %16.92 19 139 776 סה"כ

 
 *לא רלוונטי = ספקים בקוד אחר מהנ"ל

 
 

 התייחסות הבקרה:
 

שיעורי הדחיות ובכללם האישורים החלופיים למנויים הטיפוליים )הארוכים והקצרים( היה מאד גבוה 
-דחייה/חלופה לבקשות לאישור מנוי קצר ו 37.7%-בתחילת יישום הרפורמה והגיע בממוצע לכ

-ל 2017, אולם שיעור הדחיות ירד משמעותית בשנת 2016מהבקשות למנוי ארוך לשנת  22.5%
הקשיים הרבים שהיו בתחילת על בהתאמה. מגמת ירידה זו מצביעה מחד  12.5%-ו 16.9%

הרפורמה בממשקים שבין הקופה לבין הספקים ובתאום הציפיות באשר להעברת המידע ועוד נושא 
אשר הטיל עומס ביורוקרטי רב ביותר על הקופה ועל הספקים, אך מאידך מצביעים על תהליך למידה 

ורוקרטית הקשורה באישוריםהביהדדי ועל צמצום המעמסה 
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 תיאור תהליך אישור התחייבות 
 עיקר תהליך התחייבות הוא בבקשות לשרות מנויים בספקים/בי"ח.

  -מנוי אבחוני
 מוקלד אישור התחייבות. -מרפאת אם שולחת ההפניה למוקד מסר -התהליך: מטופל פונה לרופא משפחה

 את האם/בפניה של הספק לקופה.המטופל יכול לקבל את ההתחייבות הראשונה במרפ
 מורשים לאשר פקידי משרדי המערך. -בהינתן הפניה למנוי אבחוני ללא התחייבות פעילה אצל ספק אחר

 מבוצעת בדיקה לנסיבות הבקשה. -בהינתן הפניה למנוי אבחוני כאשר קיימת התחייבות פעילה אצל ספק אחר
 ימים( .  5-10ביר )בכל מקרה של ברור, לא תעוכב הבקשה לאישור מזמן ס

תבוצע התחשבנות קיזוז מול  -אם המעבר מסיבות של קשיי ספק )מרחק/חוסר זמינות/נגישות/שפה/בקשת הספק(
 הספק הקודם.

*יש חריגות במגזרים השונים )בית חם/למרחב(: המטופל פונה ישירות לעמותה, וזו שולחת במייל בקשה לאשר 
 איינטק. 

מערך, לנתב ולאשר לספק, אם מרפאת המערך מצאה כי דרך זו נכונה יותר עבור * קיימת אפשרות לכל מרפאות ה
 המטופל. 

 
 -מנוי קצר/ארוך

 ובהתאם מוחלט על אישור/ברור. -התהליך: ספק שולח למסר סיכום אינטק/קצר
 לאחר שבוע נשלחות רשימות מרוכזות מהספק, ונציג המערך שולח התחייבויות בהתאם לאישור הקיים.

לברור: לא מוגדרת בבקשה תוכנית טיפול, לא נבחר סוג מנוי מבוקש, אין הצדקה לסוג מנוי כשהתדירות סיבות 
 נמוכה/תחום שלא בטיפול הספק.

 *מובאים לטיפול במסר כל הבקשות של מבוטחי מחוז ירושלים בכללית.
 רסמת בדו"ח הבקרה.צורפה לבקרה. אינה מפו -** טבלת קודים שבתחום בריאות הנפש וגורמים מאשרים במערך

 
 -מטפלים עצמאים

 כל מטפל שולח דרך המסר סיכום איינטק/ריכוז פגישות.
 רכז מטפלים עצמאיים מאשרים או דוחים \פסיכולוגית מחוזית

 בעת הצורך מבוצע ברור מול המטפל או המטופל
 רשימת בקשות שאושרו מועברות לנציג המערך לשליחת התחייבות למטפלים

 
 73עצמאיים: מספר מטפלים 

 

 
       

  
טיפול פרטני ראשון 
 מטפל בריאות הנפש 

טיפול פרטני חוזר 
 מטפל בריאות הנפש 

מספר  סה"כ 
טיפולים 
   למטופל

מס' 
 מטופלים

מס' 
 פעולות 

מס' 
 מטופלים

מס' 
 פעולות 

מס' 
 מטופלים

מס' 
 פעולות 

סה"כ מבוטחי 
 מחוז ירושלים

549 608 554 6,498 710 7,106 10 

 
       

 
       

 לפי גיל

  
 'מס*

 מטופלים
מס' 

 ביקורים

ממוצע 
ביקורים 
 למטופל

כל ספקים    
 עצמאים

 9.7 749 77 קטין

 10 6,357 633 מבוגר   

 10 7,106 710 סה"כ סה"כ   
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 רציפות טיפול בסיום אשפוז 
 תהליך הפניית מטופל המשתחרר מאשפוז למרפאת ברה"ן בקהילה

 כלליות של הקופההנחיות 
 עבור מרפאות הקופה אין צורך במנוי או התחייבות .1
 עבור תרופות שדורשות אישור יש להגיש בקשה לבקר התרופות של קופ"ח כללית דרך מערכת מסר  .2
חשוב להעביר למרפאה סיכום מחלה מפורט הכולל תיאור מצבו הגופני של החולה, בדיקות מעבדה, המלצות של  .3

חשוב לציין את מצבו המשפחתי של החולה, פרטים לגבי הטיפול הסוציאלי, הפניה לסל שיקום, יועצים מומחים. 
 תהליך מיצוי זכויות, הצורך במינוי אפוטרופוס וכד'.

במצבים משפטיים: טיפול מרפאתי כפוי או צו מרפאתי כפוי, יש לתאם עם המרפאה ולהעביר החלטת פסיכיאטר  .4
 ועדה  \מחוזי

 וות הבקרה:בשאלות יש לפנות לצ .5
 :עקרונות מנחים

 שרותי בריאות כללית מבקשים להפנות מטופלים חדשים למסגרת מרפאות ברה"ן של הקופה, במידת האפשר-
 ראוי שישובו לטיפול  במסגרת זו לרצף טיפולבחצי השנה האחרונה  בטיפול פעיל במרפאה לברה"ן שהיומטופלים -

 מטופל המופנה למרפאה של קופ"ח כללית

 לקה המשחררת לקבוע תור למרפאה טרם שחרור המטופלעל המח 

 אם מתקשים לקבוע תור בטווח זמן סביר מתאריך השחרור, ניתן לפנות ליחידת הבקרה 

 מטופל המתגורר מחוץ למחוז ירושלים, ניתן לפנות ליחידת הבקרה לצורך איתור המרפאה קרובה לו 
 מטופל המופנה למרפאה של ספק חיצוני

 ת לקבוע תור למרפאה המבוקשת טרם שחרור המטופלעל המחלקה המשחרר 

 יש לוודא קיום מנוי טיפולי בר תוקף במרפאה 

 בפקסיש להגיש בקשה למנוי טיפולי דרך מערכת מסר  -במקרה של העדר מנוי חדש או בתוקף , 
 חולים המופנים למרפאות של תחלואה כפולה עקב התמכרות לסמים או לאלכוהול

  למרפאה המבוקשת בהתאם לנוהל של משרד הבריאותיש לבצע תהליך הפניה 

  יש לבקש מנוי טיפולי –במידה ויש תחלואה פסיכיאטרית פעילה 
 הקופה מאשרת מנוי אבחוני מגשר למחלקה המשחררת במידה והתורים רחוקים

 רציפות טיפול בניסיון אובדני

 מה חשובה: המטופלים, האחריות להתנהלות המקרים מתחלקת בין כל המשתתפים בתהליך ולכולם תרו
כוננים בחדרי המיון, עו"ס חדרי מיון, מזכירות מרפאות מערך וספקים, המטפלים בקהילה, רופאים \התורנים

 ראשוניים. על כולם לתרום את חלקם בטיוב ניהול המקרים

  .חלט אחרת, עליהם להפנות לרופאי המשפחה ]ע"פ נהל אם יועל המיון המשחרר לקבוע תור ולוודא הגעה
 מב"ר[

 למיון המשחרר עומדות האפשרות לקבוע תור למרפאות המערך או ספקים ע"פ זמינות והעדפה 

   לרוב לרופאים -במזכירות יחידות המערך הנחיה לתת קדימות לפונים לאחר ניסיון אובדני 

 על המזכירות הקובעת את התור לוודא מספרי טלפון וסלולארי עדכניים של הפונים 

  למרפאה שם נקבע התור עם פרטי התור והפונים סיכום ביקורעל המיון המשחרר לשלוח 

  מטפל אליהם נקבע התור\לרופא סיכום ביקור במיוןהמרפאה, שם נקבע התור, מוסרת את 

 באחריות מקבלי הסיכום לוודא הגעה לבדיקה ובמידה ולא הגיעו לנקוט בצעדי ברור 

 ,ת, למנהלי המרפאות \ה משפחה מטפל\לבני המשפחה, לרופא צעדי ברור אפשריים: טלפון למטופל
 להחלטת התערבות או לפ. מחוזי

 יש לכתוב את הברור וההתערבות בקליקס בריאות הנפש 
 
 

 התייחסות הבקרה: 
להבטחת רציפות הטיפול במיוחד לאחר שחרור מאשפוז או ממיון חשיבות רבה. באותם מקרים בהם אין בידי 

גורמי טיפול בעבר, במיוחד בשחרור ממיון )כללי או פסיכיאטרי( ישנה חשיבות לקיומו ביה"ח מידע מספק על 
להטיל זאת על המבוטח ראוי של איש/כתובת קשר של המחוז )קופה( למענה מהיר לתאום המשך טיפול, ולא 

 ומשפחתו או באופן אוטומטי על ביה"ח.   
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 לפי ספק  –נתוני מטופלים ביקורים  .4
 

 מחוז 

2016 

מערך בריאות 
 הנפש

מרפאת חוץ של 
 בתי חולים

מרפאות חוץ של 
 בתי חולים  אחרים

 סה"כ
 

 של הקופה ירושלים
פסיכיאטרים 
 ממשלתיים

 ספקים ועמותות

 
 גיל קפיטציה

מספר 
 מטופלים

מספר 
 ביקורים

מספר 
 מטופלים

מספר 
 ביקורים

מספר 
 מטופלים

מספר 
 ביקורים

 מספר  מספר 

 ביקורים מטופלים 

 50,752 9,326 7,683 1,555 4,898 1,726 38,171 6,045 מבוגר   

 15,516 3,244 3,402 685 772 299 11,342 2,260 קטין   

 66,268 12,570 11,085 2,240 5,670 2,025 49,513 8,305 סה"כ   

 

           
 מחוז 

2017 

מערך בריאות 
 הנפש

מרפאת חוץ של 
 בתי חולים 

מרפאות חוץ של 
 בתי חולים  אחרים  

   סה"כ

 של הקופה ירושלים
פסיכיאטרים 
 ממשלתיים 

 ספקים ועמותות

 גיל קפיטציה
מספר 

 מטופלים
מספר 
 ביקורים

מספר 
 מטופלים

מספר 
 ביקורים

מספר 
 מטופלים

מספר 
 ביקורים

 מספר  מספר 
 שעור

 ביקורים מטופלים

 3.01% 74,107 9,593 10,151 1,440 15,741 1,461 48,215 6,692 מבוגר 318,262

 1.70% 24,635 3,404 5,836 638 4,965 387 13,834 2,379 קטין 199,856

   98,742 12,997 15,987 2,078 20,706 1,848 62,049 9071 סה"כ 518,118

 
 

 התייחסות הבקרה:
בשירותים הציבוריים בהשתתפות עצמית רבעונית מצביעים על כך כי אין  2016-2017השוואת נתוני מטופלים 

 שינוי משמעותי בסך המטופלים, וכי חלה הסטה קלה של המטופלים הבוגרים לטובת טיפול במרפאות הקופה.
; 4%-מכלל המבוגרים לעומת צפי ל 3.01%שיעור המטופלים מכלל המבוטחים במחוז נותר נמוך מההערכה )

 (.2% -מקרב הקטינים לעומת צפי ל 1.70%
מחזקים את ההבנה כי הנהלת הכללית  -כאשר מחברים נתונים אלו עם נתוני כח אדם ועם תורי ההמתנה הממושכים

 אינה עושה די כדי לתת מענה לאוכלוסיית מבוטחיה וכי עליה לפעול מיידית להגדלת זמינות שירותיה!
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 המערך התפלגות מטופלים ביחידות  2017

  
 קטין מבוגר

שנת 
 מרפאה  בביקור ביקור

מספר 
 מספר ביקורים מטופלים

מספר 
 מטופלים

מספר 
 ביקורים

יחידות 
     2,341 98 טיפול יום ברזיל טלביה יום

 
טיפול יום ויניק מבוגרים 

     5,798 83 טלביה

 מבוגרים
מרפאת ויניק מבוגרים 

 76 15 9,626 1,498 טלביה

 

ביג -הנפש מרכז לבריאות
     3,259 687 בית שמש

 
     11,569 1,211 מרפאת ברזיל טלביה

 
מרפאה לבריאות הנפש 
 212 76 3,088 1,002 מבוגרים העיר העתיקה

   2435 1686 יחידות שילוב 

 ילדים
מרפאת משמר העם ילדים 

 5,941 893 183 42 טלביה

 
 1,910 328 16 4 ילדים ביג בית שמש

2017 
מרפאה לבריאות הנפש 

 2,615 786 66 22 ילדים שייך ג'ראח

  2098  6729 סה"כ 

 
 2017התפלגות אבחנות במרפאות הקופה  .5

 
מס' מטופלים  שביקורו   אבחנה

 2017במרפאות מערך  בשנת 
  ובביקורם נרשמה אבחנה

  שביקורו  אחוז מטופלים 
 2017במרפאות המערך בשנת 

  אבחנה ובביקורם נרשמה

 1,271 19% (F20-F29) סכיזופרניה 

 1,686 22.80% (F30-F39) אפקטיביות הפרעות

 86 1.10% (F60.30-F60.31 ) גבולית אישיות הפרעת

 2,929 43% (F40-F48) חרדה הפרעות

 315 4.20% (F60-F69) אישיות הפרעות

 32 0.30% (F50-F50.3)  אכילה הפרעות

 0.30% 23 (84מפושטת ) התפתחותית הפרעה

 1,168 9.30% (F90-98) ורגשיות התנהגות הפרעות

 100%  סה"כ

 
 לפי יחידה –התפלגות אבחנות 

  
טיפול 
יום 

 ברזיל 

טיפול 
יום 

 טלביה 

ביג בית 
 שמש

 מבוגרים

  
העיר 

העתיקה 
 מבוגרים 

 ברזיל 
 מבוגרים

ויניק 
 מבוגרים 

 ביג  
בית 
שמש 
 ילדים

משמר 
העם 
 ילדים 

שייך 
 ג'ראח
 ילדים

 מס' קבוצות אבחנות
 מס'

 מס'
 מס'

 מס'
 מס'

 מס'
 מס'

 מס'

 16 21 5 276 265 252 74 7 17 סכיזופרניה

 6 30 10 440 207 97 256 39 34 הפרעות אפקטיביות

   4   33 11 1 3 2   הפרעת אישיות גבולית מובהקת

 58 265 91 554 272 439 391 26 20 הפרעות חרדה

 2 4 1 101 30 18 42 5 1 הפרעות אישיות

 2 1   7 2   2 2   הפרעות אכילה

   9   2 3   1     הפרעה התפתחותית מפושטת

 109 227 79 6 9 6 23     הפרעות התנהגות ורגשיות



 

39 
 

 
 

 התפלגות טיפול מרפאתי כפוי )טמ"כ( וביקורי בית .6

 סה"כ
 מרפאות 
 הקופה

מרפאות 
 ממשלתיות

 מרפאות 
 הדסה

 משעולים
 בית חם

 קסל
 הרצוג 

 20 0 0 0 נשלח  נשלח 20 טמ"כ

 18 0 0 0 נשלח נשלח 25 ביקורי בית

 
 

 פילוח על פי מגזרים –אוכלוסייה היעד של מחוז ירושלים  .7
 

 מנהלת
סה"כ 

 מבוטחים
 מגזר כללי

 מגזר
 מגזר חרדי

 מגזר 

 ערבי אתיופי

 9,482 37,142 3,538 54,510 104,672 הראל

   15,505 438 42,325 58,268 התיישבות

     34 2,503 2,537 לא משובץ

לב 
 ירושלים

146,834 106,419 4,804 35,611   

 213,080   5   213,085 מזרח

 222,562 88,258 8,819 205,757 525,396 סה"כ

 אחוזים

 
39.16% 1.68% 16.80% 42.36% 

 
 
 

 
 

 התייחסות הבקרה: 
ניתוח הנתונים מראה כי עיקר הקושי במתן שירות הוא לתושבים מזרח העיר )דוברי ערבית(. כמו כן קיים קושי 
במתן שרות לילדים במינהלת ההתיישבות. יש לציין כי השירות לילדים במינהלות לב ירושלים והראל אף עבר 

  את היעד.
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  2017סל שיקום  .8
 

 מספר מוגשים  קבוצת גיל שם היחידה

 מרפאת "ויניק" 
 

 32 מרפאת מבוגרים

 מרפאת "בר דיין"
 

 16 מרפאת מבוגרים

 מרפאת "ביג בית שמש" 
 

 7 מרפאת מבוגרים

 מרפאת "העיר העתיקה"
 

 7 מרפאת מבוגרים

 יחידת יום טלביה 
 

 11 טיפול יום מבוגרים

 יחידת יום ברזיל
 

 30 טיפול יום מבוגרים

 103  סה"כ

 
 מידע לציבור פניות הציבור והנגשת .9

 מודעות ופרסום
 מצורף דוגמא. -המביא לידיעת המטופל את כל ערוצי הפניה הקיימים -קיים שילוט חובה בכל מרפאה ויחידה-
שנבנה בשיתוף מח' שיווק וההנהלה, נאסף במרוכז במרפאות ומועבר לפקס מייל  -קיים שאלון שביעות רצון אנונימי-

 אישי לריכוז המידע.
 מרוכזים   -פניות למח' לפניות הציבור בכללית

 מנותבת ליחידה עם התייחסות סופית של מנהלת המערך. -טיפולי \פניות בתחום הרפואי-
 מנותבות ליחידה עם התייחסות סופית של מנהלת אדמנ' במערך. -פניות בתחום האדמנ'-

ים למנהלת, ונשלח מכתב תשובה למטופל מועבר –מתקבלים במרפאה/במח' פניות הציבור בכתב  -תודות והערכות
 עם העתק למנהלי המרפאה והעובד.

 
 שרונה בלמס ממונה פניות הציבור -דרכי הפנייה לפניות הציבור במחוז ובכללית  

  דרכי פנייה לפניות הציבור: מספר הטלפון, כתובת דוא"ל והפקס של היחידה לפניות הציבור מפורסמים
 תר האינטרנט של הכללית.בשילוט במרפאות המחוז וכן בא

  נוהל לטיפול בפניות הציבור: לאחר הקלדת התלונה במערכת המחשוב נשלח מסרון על פתיחת תלונה
ומספרה. הפניה מועברת לבירור עם הגורם המתאים. בתום הבירור נשלחת תשובה לפונה. מתבצעת למידה 

 ארגונית למניעת הישנות ליקויים אם התגלו כאלה. 

  בין אם נמצא כי התלונה מוצדקת ובין אם לאו, זכאי  על מהלך הטיפול בכל פניה והתשובה: מתקיימת בקרה
ימים ממועד  14המתלונן לקבל תשובה מנומקת לתלונתו מוקדם ככל האפשר. יעד להוצאת מענה הוא בתוך 

 קבלת התלונה.

 :במסגרת הטיפול בפניות הציבור מקפידים על 
o הצפת מידע רלוונטי )כשלים( להנהלה. 
o .קיום דו שיח מתמיד עם העובדים והגשת סיוע למציאת פתרונות 
o הכנת דוחות להנהלה/מנהלות והמרפאות על אודות נתוני פניות הציבור. 

 
 נמצאו מוצדקות, רובן בענייני תורים ממושכים. 4(, מתוכן 5היה מועט יותר ) 2017מספר התלונות

 
 מערך השתתפות עצמית  .10

 המביא לידיעת המטופל את כל העלויות העדכניות. -מרפאה ויחידה חובה בכל -קיים שילוט אגרות
 המביא לידיעת המטופל את כל העלויות העדכניות. -הרפורמה בבריאות הנפש-קיים שילוט חובה 

 .1.4.18בוצעו עדכונים לפי נתונים מיום 
 

 ?איך מוצאים מטפלים ומרפאות בבריאות הנפש -בבדיקה של אתר האינטרנט של הקופה
 עדיין לא הוכנסו התיקונים אשר נתבקשו בבקרה הקודמת. הדרישות המפורטות לתיקון מופיעות בסיכום הבקרה.

 

https://www.clalit.co.il/he/info/services/Pages/finding_treatment.aspx
https://www.clalit.co.il/he/info/services/Pages/finding_treatment.aspx
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 שילוב רפואת גוף נפש .11
 חשיפה פעולה

קיבוץ מידע חשוב בברה"ן : רשימת מרפאות אורגניות, ספקים, 
 הסדרי בחירה, נהלי עבודה וקודים

 אתר פסיכיאטריה,  מייל –כל המחוז 
 אתר מחוז

 מפגשים בכל המנהלות תדרוך מנהלים אדמיניסטרטיביים במחוז

 כל הלקוחות תסריטים פרוטים לשרות הלקוחות -* 2700

מטפלים \אנשי קשר\טלפונים\יחידות –עדכון שוטף בספר השרות 
 שילוב ועוד \עצמאיים

 כל הלקוחות

 לקוחות מרפאות ברה"ן עדכון מענה טלפוני ביחידות

 מרפאות ראשוניות ניתוב \מידע שוטף  \מעקב תור –מרפאות שילוב 

 מנהלים רפואיים במנהלות רפורמה, פ. מחוזי, נהלים -תדרוך מנהלים רפואיים 

 לקוחות היחידות שעות פעילות ועוד \מיון  –שילוט במרפאות 

 כל המחוז בניית אתר פסיכיאטריה 

 מרפאות ברה"ן במחוז שירותים שונים  –פרסום במרפאות ברה"ן 

 כל המחוז מייל לכל המחוז \מענה שותף טלפוני 

 קשר ישיר עם מרפאות מחוז וספקים התחייבויות \אישורים \ברור  –"מוקד טלפוני למסר" 

 רצף טיפולי אישור והנפקת התחייבויות - םאדמיניסטרטיבייהכשרת מנהלים 

 צוותים מובילים מידע כללי על ספקים –כנס צוותים מובילים במערך 

 ניצולי שואה  80 ד"ר גפני –כנס ברה"ן בקרב ניצולי שואה 

 מטופלי יחידות קורס הפסקת עישון למטופלי ברה"ן

 
 מרובותתיאום טיפול בתחלואות 

 הוראה לפסיכיאטרים לשלוח סיכום ביקור במצבים קשר קבוע עם רופאי משפחה
 אינטייק מטופל חדש .1
 מטופלים בשילוב .2
 שינויים כלשהם בתרופות או מצב נפשי .3
 עדכון תקופתי למטופלים יציבים .4

 ניתן לשלוח ישירות או דרך רופאי משפחה בדיקות מעבדה
 אופק–גישה לכל הבדיקות 

 טלפון\מייל   יועצים \משפחה יעוץ עם ר. 

 שרות מייל–מידע ויעוץ עם רוקחות קלינית  .1 תרופות
 רמות בדם .2
 רמות לפונקס .3
 גישה ישירה לסל התרופות .4
 אינטראקציות .5
 פסיכוטים -מידע על התוויות ותעדוף אנטי .6
 גיבוש רשימת תרופות ביחידות השונות .7
 חוברת תרופות בילדים .8

 גיבוש מידע תחום התמכרויות

תפתח בסוף אפריל בטיפול יום ויניק בשיתוף ד"ר טטיאנה  קידום בריאותסדנת 
 טייטלבאום והאחות חלי כהן

 פסיכותרפיה ושימוש ברפואת הגוף )ירידה( מחקר 

 
 עתידיות תכניות .12

 תחום  פעולה

 מגזר חרדי, ערבי וילדים איתור ספקים נוספים

 תקני מטפלים בילדים  2אושרו   2018גיוס כוח אדם עתידי בשנת 
 יש הסכמה לאיתור וגיוס במגזר הערבי

 ילדים הרחבת חדרי טיפול במשמר העם

 מבשרת, בית"ר ועוד פתיחת שרות יעוץ )ליאזון( בריאות הנפש ילדים

 שרות בדיקת אופציה של שלוחות מרפאתיות ילדים

 בינוי איתור ומעבר מרפאות במזרח העיר

 טיפולים פסיכותרפיים תרפיה-טיפול טלהבחינת אפשרות 

בית  –קבלת הכרה מורחבת להתמחות פסיכולוגיה קלינית 
 שמש וקליטת מתמחים

 פסיכולוגיה קלינית
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 הנגשה לשונית .13
 

 הועבר למשרד הבריאות – שפות במרפאות
 שרות תרגום טלפוני  

, משרד 1.7.2015-במסגרת יישום ההמלצות שהגישה הוועדה להסרת חסמים בתעסוקת עולים בישראל, החל מה
-02, פקס: 5* שלוחה 5400: טלפון: הצרפתית הבריאות בשיתוף עם משרד העלייה והקליטה החל מתן מענה בשפה 

 Call.Habriut@moh.health.gov.il, דוא"ל: 5655969
 13:00-08:00יום ו' וערבי חג:  18:00-08:00ה': -שעות פעילות המוקד: ימים א'

 04-6323544בטלפון  9.00-16.00ה -טנא בריאות. א –אמהרית 
 

 סיכום הבקרה .14
  ,שירותים רכש עם בשילוב הקופה של אורגניים ברה״ן שירותי של טובה גיאוגרפית פריסה .14.1
 הפסיכיאטרים במספר אין גידולמזערי ונמוך מהיעד,  הינו המטופלים מספר גידול שיעוריאולם  .14.2

- במיוחד ,ההמתנה תורי זאת עם אך  משמעותית עלה הבריאות ממקצועות המועסקים המועסקים, שיעור
 ארוכים. לפסיכותרפיה

לתקן את  המטופל. יש מנקודת מבט נדרש  - הקופה באתר זכויותיו על למבוטח המידע הצגת .14.3
 אתר הכללית:

 יש מקום לחדד כי מדובר בשני מסלולים מרכזיים לקבלת טיפולים בבריאות הנפש: .14.3.1
שבו ניתן סל שלם של שירותים, כולל פסיכותרפיה, הניתנים בחינם או  מסלול ציבורי .14.3.2

בהשתתפות עצמית רבעונית )ותשלום זה נגבה רק במידה ורואים גם רופא פסיכיאטר(. שירותים 
לים להינתן בארבעה מסגרות שירות שונות )מרפאות ברה"ן אורגניות של הקופה; רופא אלו יכו

 ליאזון; רופא עצמאי; ספק שירותים(. 
בו ניתן לקבל טיפול פסיכותרפי בלבד בקליניקה של המטפל,  -מסלול של מטפל עצמאי .14.3.3

 וזאת בתשלום השתתפות עצמית לכל פגישה. 
 במסלול הציבורי על פני המטפל העצמאי.  קיימת העדפה שאנשים יקבלו את השירות .14.3.4
גבייה רבעונית תתבצע רק במקרה והמטופל ראה רופא פסיכיאטר או דיאטנית במהלך  .14.3.5

 הרבעון כחלק מהטיפול.
נושאים לתיקון מיידי: מתן מענה מיידי לזמינות תורים )הגדלת כ"א רפואי ופסיכותרפי, רכש  .14.4

לו"ז משרד הבריאות מבקש להעביר ת ההתיישבות. שירותים( בדגש על מזרח העיר, בית שמש, מינהל
 .2018לביצוע כבר במהלך 

 

mailto:Call.Habriut@moh.health.gov.il
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 פסיכיאטריה 

 מרפאה פסיכיאטרית מבוגרים "ברזיל" 

 כללי 

  מטופלים. 1,211: 2017מספר מטופלים במרפאה בשנת 

  11,569: 2017סה"כ ביקורים בשנת 

 יש עליה מתמדת במספר המטופלים והביקורים 7.2015 -ב מתחילת הרפורמה הביטוחית 

  3 -מטופלים בטיפול מרפאתי כפוי 

  נמסר כי אין מידע מרוכז בקופ"ח או במרפאה –הפניות לסל שיקום 

  המרפאה הפסיכיאטרית למבוגרים, ממוקמת במבנה משותף עם היחידה לטיפול יום למבוגרים. המרפאה

 ממוקמת בקומת כניסה של המבנה 

 7-17ימים בשבוע בין שעות   5מרפאה פתוחה ה. 

  הפניות למרפאה מתקבלות מצוות במערך הפסיכיאטרי בקופה, רופאי משפחה, יחידות פסיכיאטריות אחרות

 בעיר או פניות עצמיות של מבוטחי הקופה.

 .המרפאה מספקת טיפול פסיכיאטרי אמבולטורי לתושבי מערב ודורם ירושלים, מבוטחי קופ"ח כללית 

 שתיות ת

  ממוקמת יחידה  -1המרפאת לבריאות הנפש ממוקמת בבניין דו קומתי , בכניסה ממוקמת המרפאה ובקומה

 ראה חדר עבודה קבוצתית.  –היחידות  2לטיפול יום. חלק מחדרי העבודה משותפים בין 

  :גם את חדרי רופאים כולל חדר מנהלת המרפאה, חדר  אחות )שמשרת  3המרפאה כולל מספר חדרי עבודה

 היחידה לטיפול יום( , חדרי מזכירות, מטבחון לצוות, חדרי שירותים ללא חלוקה מגדרית וחדרי טיפול פרטניים. 

 .אין שירותי נכים 

 .'המבנה ישן, מצריך תחזוקה שותפת כגון סיוד ותיקוני צבע בקירות, בדלתות וכו 

 .הריהוט ישן אך במצב תקין 

 ידה לטיפול יום אולם אין הסדרה של תנאים ויש תלונות מטופלים. פינת עישון ממוקמת בגינה פנימית ביח 

 .בבקרה נמסר כי המרפאה תועבר למיקום חלופי אחר, בהתאם להחלטות המנהלת  ונבדקות חלופות שונות 

 זמינות השירותים

 .קיימת אפשרות לקשר טלפוני למבוטחים, במהלך שעות העבודה 

 .מתקיים לרוב רישום מסודר של פניות 

 .ניתנת קדימות למטופלים על פי דחיפות מצבם 

 ארוך מהנדרש. -לרופאעומד בדרישות,  -למטפלים  )עו"ס/פסיכולוג( -תורי המתנה לאינטייק 

  חולים למעקב רפואי. 26. כעת יש המתנה של ארוך מהנדרש –תורי המתנה לטיפול למטפלים ולרופאים 

 גדול צועי ולרוב מלא וכולל את רוב המידע. חסר בחלק האינטייק הראשוני מתבצע כנדרש בנהלים, התיעוד מק

 מהתיקים המלצות בדבר מסגרת טיפול.

 מועבר ומיד מסוכנות של ראשונית הערכה כולל. אדמיניסטרטיבית ומנהלת אחות י"ע מתבצע ראשוני' טריאז 

 . לרופא לרוב, בכיר צוות לאיש

 מקצועי והרב הרפואי הצוות של העבודה בתוכנית אינטייק שעות יש יום כל . 

 .לרוב לא מתבצעים ביקורי בית 

  שיקום ומספר מקבלי  מרוכז ע"י עו"ס , אך אין מידע מרוכז של מספר מבוטחים שהופנו לסל–תחום סל שיקום

 שירות זה.
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 תכנית טיפול ומהלך טיפול

   על כן לא . טיפול, כולל מטרות ויעדים, שיטות התערבות ושם מנהל הטיפול תכניותלרוב לא קיים תיעוד על

 הטיפול. תכניותמתבצעות הערכות של 

  כל שבוע מתקיימת ישיבת צוות רב מקצועית ובמסגרתה מתבצעת ההערכה התקופתית בעל פה בנוכחות מנהלת

 המרפאה ומטפל בכיר.

  וועדות סל שיקום.לא נמצא תיעוד המעיד על מעקב וביצוע החלטות 

  התיעוד דל, שאינו משקף את הטיפול, לא ניתן להבין את תוכנית הטיפול. מתקיימים דיונים שבועיים על

המטופלים אולם אין סיכומים בתיקים . מאחר ואין תוכנית טיפול עם יעדים לא ניתן להעריך את התקדמות 

 הטיפול.  

 ו צורה. אין מידע מתועד האם המטופל שותף לתוכנית ובאיז 

  מרוכז ע"י עו"ס אך ההפניות לוועדות סל שיקום לא מסודרות, אין מעקב אחר יישום  –תחום סל שיקום

 החלטות למרות קיום הוועדות במרפאה.

 טיפול תרופתי

  .מתבצע לפי הנהלים המקצועיים. תרופות נעולות בארון בחדר האחות 

  כנדרשיש עגלת החייאה שעוברת בדיקה . 

  האחות מנהלת מעקבים צמודים אחר מטופלים שמקבלים טיפול בזריקה, מעקב אחר מטופלים בטיפול מרפאתי

 כפוי. 

  .יש זמינות מידע בין תוכנת קליקס לתוכנת אופק שמשרת את הצוות הרפואי סיעודי במרפאה 

  לוועדה פסיכיאטרית במערכת קליקס יש הודעה קופצת על תאריך סיום ט.מ.כ. ומתקיים דיון עם הרופא לפניה

 מחוזית, לפני תום ההוראה/צו. 

   .ראויהאחות מבצעת אומדנים על היענות לטיפול, הפרעות שינה, מעקב אחר סימנים חיוניים ומדדי משקל וגובה 

 חודשים. 3להקפיד לעדכן מדדי משקל בתדירות של כל 

 זכויות המטופל וסודיות

  מטופל כנדרש בנהלים. -מטופלים תחום זכויות מטופל ונגישות למידע עבור   

 בקרב הצוות קיימת מודעות רבה בנושא. 

 יש פרסום של מידע בתחומי זכויות על פי החוקים והנהלים המקצועיים. 

 רישום ודיווח

  רשומות ממוחשבות באמצעות תוכנה "אופק" המשותפת לרפואה כללית ראשונית על בעיות גופניות +יועצים

 על אשפוזים כליים.+בדיקות+ דימות +מידע 

  לפי הרשאות.  –בנוסף  קיימת  תוכנה ייעודית לבריאות הנפש "קליקס". מידע ממנה לא פתוח לכל המטפלים 

  .למרות הרישום הממוחשב, לא ניתן להפיק מידע מרכז של נתונים 

 .רופא המשפחה של המטופל, נגיש למידע רלוונטי אבחנות ורשימת תרופות, בלבד 

 בות צוות שבועיות על כל מטופל, להעברת מידע ועדכון על מצבו.הצוות מקיים ישי 

 סיום התערבות / טיפול

  .החלטות על  סיום טיפול  מתקבלות בישיבות צוות שבועיות 

  .לא מתבצע תיעוד כנדרש בדבר סיכום תהליך הטיפול והמלצות להמשך טיפול או מעקב 

 שהפסיק על דעת עצמו את המעקב המרפאתי. כמו כן אין תיעוד על ניסיונות ליצירת קשר עם מטופל 

 כוח אדם וניהול צוות

 .מנהלת המרפאה הינה רופאה מומחית לפסיכיאטריה של המבוגר 

 .צוות המרפאה כולל  צוות מנהלי ומקצועי מתחומי טיפול שונים 

 פת הצוות המקצועי עובר הדרכות מקצועיות ייעודיות לתחום וכן הכשרות בהתאם לתוכנית הכשרות של קו

 לדוגמא ריענון עזרה ראשונה כל שנתיים.  –החולים 

  עובדים בתחומי התיקי ניתן היה לבדוק את ניהול כוח אדם מתבצע  במערך הכללי של קופת החולים. על כן לא

 חיסונים, קיום אישורי משטרה בהתאם לחוק מניעת העסקת עברייני מין
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 ניהול סיכונים

 נהלים מקצועיים.נבדק ונמצא שיש עמידה בקריטריונים ו 

 .קיימת מערכת בקרת כניסה למרפאה באמצעות טלוויזיה במעגל סגור ואינטרקום 

  . צוות המרפאה מכיר את נהלי הביטחון ובטיחות, התמודדות עם מטופל אלים ועוד 

 

 טיפול מרפאתי כפוי

 .צוות הרפואי והסיעודי במרפאה מכירים את נוהל לטיפול מרפאתי כפוי ופועל בהתאם 

 המעקבים והדיווחים מרוכזים אצל האחות ומנהלת המרפאה. עיקר 

  במחוז. מערך הפסיכיאטריהיחד עם זאת, לא מתבצעים ביקורי בית , אלא על פי שיקול דעת של מנהלת 

  טיפול מרפאתי נמוך. אין מטופלים בצו. יש פוטנציאל לקלוט יותר מטופלים בהוראות  הוראתמספר המטופלים עם

 י מטעם הפסיכיאטר המחוזי.לטיפול מרפאתי כפו

 

 

 הנחיות לשימור

 צוות רב מקצועי שעובד שנים רבות בתחום והינו בעל ניסיון רב. 

 צוות המרפאה מכיר היטב את המטופלים ואת נהלי העבודה. 

 המרפאה משמשת כשדה קליני למקצועות טיפול. 

שסיימו טיפול  הלאלהן ששוחררו מאשפוז ו האלהן להמרפאה מהווה מסגרת המשך טיפול עבור מטופלים,  

 ביחידת טיפול יום.

 הניהול התרופתי מתבצע כנדרש ע"י האחות בשיתוף צוות הרפואי. 

 הטיפול המרפאתי הכפוי מתבצע לפי הנהלים. 

 נשמרים זכויות המטופלים וקיים פרסום מידע כנדרש. 

          

                    הנחיות לשיפור

הינו חלקי ולא מאפשר קבלת תמונה מלאה  על תהליכי עבודה, על טיפול ומעקב אחר המטופל התיעוד בתיקים  

 לטיפול מיידי -הטיפול תכניותיש לנהל את תיעוד על פי דרישות הנהלים, כולל  כולל הנחיות בסיום טיפול.

ות הטיפול  לצרכי יש להקפיד על קיום ותיעוד דיון בצוות הרב מקצועי אודות המטופלים ולבחון התאמת תוכני 

 לטיפול מיידי.  –המטופל 

 לטיפול מיידי. –יש לרכז מידע על מטופלי סל שיקום , מספרם ומעקב אחר יישום החלטות וועדות סל שיקום  

יש  התנאים הפיזיים טעונים שיפור בתחום התחזוקה והניקיון. חסר שירותים לבעלי מוגבלויות בניידות. 

ח שהמבנה החלופי העתידי של המרפאה יהי נגיש ומותאם לצרכי המטופלים יש להבטילמצוא מענה, וכמו כן 

 ויעמוד בדרישות בטיחות הצוות, בהתאם לנהלים.

, מערכת הממוחשבת שבה מנוהלים התיקים הרפואייםהמברמה מערכתית מערכת להפקת נתונים ראוי שתהיה  

 יישום החלטות וועדות סל שיקום.מידע על מטופלים שהופנו לסל שיקום ועל אשר תסייע לדוגמה בקבלת 
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 יחידה לטיפול יום "ברזיל" 

 כללי

  : 18מספר מטופלים ביחידה  

  מספר לא סופי(72 : 2017סה"כ קבלות בשנת( 

  30סה"כ  –הפניות לסל שיקום 

  היחידה לטיפול יום, ממוקמת במבנה משותף עם המרפאה הפסיכיאטרית למבוגרים. היחידה ממוקמת בקומת

חדרי טיפול קבוצתי רב תכליתי,  2קרקע של המבנה אליה מגיעים באמצעות מדרגות פנימיות. היחידה כוללת 

 רי שירותים. חדרי טיפול פרטני, גינה פנימית וחד 3מטבח רחב ובו שולחנות אוכל עם כיסאות, 

  רוב הטיפול הקבוצתי מתבצע בשעות הבוקר ולאחר ארוחת 16 - 8ימים בשבוע בין שעות   5היחידה פתוחה ,

 הצהריים נערכים טיפולים פרטניים.

  ימים. 70 –ממוצע זמן טיפול ביחידה 

  אחרות בעיר.הפניות ליחידה מתקבלות מצוות במערך הפסיכיאטרי בקופה, רופאי משפחה, יחידות פסיכיאטריות 

  המטופלים ביחידה מקבלים מכלול התערבויות וטיפולים: התערבות במשבר, הסתכלות ואבחון פסיכיאטרי, טיפול

 פרטני וקבוצתי, טיפול תרופתי, טיפול באומנויות.

  קיימים קשרי עבודה בין הצוות ביחידה לבין גורמים בקהילה: מרפאות פסיכיאטריות של הקופה ושל גורמים

 תי חולים, מרפאות ראשונות, ביטוח לאומי סל שיקום, מערכת הרווחה ולשכת הפסיכיאטר המחוזי.אחרים, ב

 .יש דף מידע למטופל עם קליטתו לשירות עם כליי התנהגות, סדר יום, ותיאום ציפיות 

 מבנה

  בו ממוקמת המרפאה הפסיכיאטרית למבוגרים.  ןבבניי – 1היחידה לטיפול יום ממוקמת בקומת 

  .המבנה מרווח אולם אינו נגיש לבעלי מוגבלות בניידות 

  .חלק משטחי היחידה לטיפול יום משותפים למרפאה והפוך 

 אין שירותים מופרדים לפי חלוקה מגדר.בכניסה למבנה אין מאבטח . 

  .פינת העישון ממוקמת בחצר הפנימית 

  לק מהריהוט בחצר.חיש צורך להחליף/לתקן 

 על סודיותזכויות מטופלים ושמירה 

 .הצוות מקפיד על שמירת סודיות על פי כללים מקצועיים 

  ישנם פרסומים על זכויות המטופל בלוחות המודעות ופרטי קשר לתלונות /פניות הציבור ללשכת הפסיכיאטר

 המחוזי.

 קבלה וניהול שוטף

  ביחידה אינו מלא  דרש. אולם הרישום המרוכז של הפניות וסדרי העדיפויותמטופל ומתועד כנ –פניות חדשות

 וקשה לקבל מידע מדויק.

  .לא קיים רישום 

  רפורט(.   לא נמצא תיעוד על עדכון קליני בתחילת כל יום ובסיומו בהשתתפות פסיכיאטר מומחה( 

  לתיקי חלק מהמטופלים לא קיים תיעוד על הערכה תפקודית, המלצות בדבר מסגרת טיפול מתאימה וקבלה

 .מטופל, לחלק מהמטופליםפסיכוסוציאלית ביום הגעת ה

 תוכנית טיפול

  הצוות הרב מקצועי מכיר כל מטופל ודנים בישיבות הצוות השבועיות על המטופלים. נמסר, כי 

  ימים מקבלת המטופל ליחידה.  3אולם, לא נמצא תיעוד על תכניות טיפול תוך 

 עוד של הערכה תקופתית בהיעדר תוכנית טיפול רשומה בתיק כולל החלטה על שיטת הטיפול, לא נמצא תי

 שבועית מותאמת לתוכנית.  

 .לא נמצא תיעוד על שיתוף המטופל בתוכנית הטיפול 

 טיפול תרופתי

 .מתבצע על פי הדרישות 
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 סיום טיפול והבטחת רצף טיפול

 .לא נמצא תיעוד על סיום התערבות/ טיפול, כולל שיקולים להחלטה על סיום הטיפול 

  ,מהלך הטיפול והערכת תוצאות.לא נמצא סיכום הכולל אבחנה 

  מתבצעת העברת מידע מסודרת לגורם מטפל בסיום הטיפול ביחידת היום. - על פי דיווח הצוות 

  קיימים נהלים פנימיים להפניית מטופלים לוועדות סל שיקום, אולם לא נמצא תיעוד של הפנייה לגורם שיקום

 .במידת הנדרש–בשחרור

 חדר אחות

  .חדר האחות ממוקם בקומת המרפאה ולא ביחידת טיפול היום 

  .בחדר יש את כל האביזרים והציוד הנדרשים 

 .החדר גדול ומרווח 

 כח אדם

  חסר  –חולים  18הצוות ביחידת טיפול יום לא עומד בדרישות הנהלים. בהתחשב במספר המטופלים הרשומים

 0.9י צוות במקצועות בריאות מרפאה בעיסוק )משרת אחות, חסר באנש 0.7משרת רופא, חסר  0.7של  

 משרה( כולל דיאטנית, מטפלים בהבעה ויצירה.  0.9משרה(, מקצועות בריאות )

 

 ורמממצאים לשי

 ביחידת היום עובד צוות רב מקצועי בעל ניסיון והכשרה מתאימה.  

ה, עבודה סוציאלית, הבעה פסיכולוגי –היחידה מהווה שדה קליני ומספר סטודנטים עורכים את ההתנסות שלהם  

 ביצירה.

 הצוות מכיר היטב את המטופלים ואת המצב הקליני והפסיכוסוציאלי.נמסר, כי  

 

 ממצאים לשיפור

חודשים  5 -יש לבחון את התאמתם. במהלך הבקרה נערך דיון על מטופלת הרשומה כ –קבלת מטופלים  

ביחידה, שלכאורה סובלת מאלימות/התעמרות במשפחה ולא נעשו צעדים מקצועיים משמעותיים בתחום זה. 

 אפילו לא נקבעו יעדי טיפול ולא ברור האם היא מתאימה למסגרת.

 

יכי העבודה ותוכניות הטיפול. הצוות מכיר ומקיים דיון שבועי על קיים תיעוד דל, לא משקף את תהל -תיעוד 

 המטופלים אולם הנושא לא בא לידי ביטוי ברישום המקצועי בתיק המטופל.

 הנחיות: 

 לטיפול מיידי. –יש לשפר את התיעוד , בהתאם לנהלים מקצועיים 

 לטיפול מיידי. –הנימוקים  לתעד את –יש לקבל מטופלים על פי קריטריונים ברורים ובמקרים חריגים 

 כגון קשישים. –יש להתייחס בתוכניות לצרכים של אוכלוסיות מיוחדות 

 

התנאים הפיזיים ורמת הניקיון טעונים שיפור בעיקר במטבח  ובגינה. כמו כן יש צורך בחידוש צבע בקירות  

 ותיקון דלתות.

 

שילוב התחומים לא מאפשרים למטופלים ולצוות  הימצאות המרפאה ויחידת טיפול יום יחד יש יתרונות וחסרונות. 

 לעשות הפרדה ברורה בין השירותים השונים.

 

הצוות ביחידת טיפול יום לא עומד בדרישות הנהלים. חסר בצוות מרפאה בעיסוק אשר תעשיר את ההתערבויות  

 תפקודי. –בהיבט  אבחוני 

 

 על כלל היבטיו, תזונה ספורט.קידום בריאות  תכניותמומלץ להוסיף התערבויות נוספות כגון  

 

  מומלץ לבנות תוכנית רוחבית של שיתופי פעולה עם שירותי רווחה בקהילה.  
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 רפואה תעסוקתית

  מרפאת ריאות ב

 תקין פרט לנקודות הבאות:

 לא השתתף בשנה החולפת בהדרכות ברפואה תעסוקתית.  

לפורומים של המומחים האחרים עם ממשק הדוק : העברת תכנים תעסוקתיים בכנסים של רופאי ריאות )וכן המלצה

( לקריאה עם שאלות נלוות בסגנון podcastsלרפואה תעסוקתית )עור, אא"ג, אורתופדיה((. בניית מצגות/ֶהסכתים )

 "קרא וחתום".

 

 היעדר דיווח על חשד לתחלואה תעסוקתית לרישום מחלות תעסוקתיות והיכרות חלקית עם טפסי הדיווח.   

 המלצות

 ות טופס הדיווח כך שהשדות הדמוגרפיות יאוכלסו בצורה אוטומטית. תכנ 

 .)אפיון טופס מקוצר עבור רופאים שאינם תעסוקתיים )בשיתוף עם רשם מחלות מקצוע 

            

 חוסר יכולת להפנות ישירות לרופאים תעסוקתיים )חייבים לעבור דרך רופאים ראשוניים(.   

 בין רופאי ריאות )ואחרים( לבין הרפואה התעסוקתית.: אפיון תקשורת ישירה המלצה

 

 

  רפואה ראשוניתב

 תקין, פרט לנקודות הבאות:             

 אין רישום של משלח יד בשדה הייעודי. 

 טרם דיווחה על מחלת מקצוע.  

מורות  כדי לא מבוצעת מניעה ראשונית של תחלואה תעסוקתית כגון ווידוא קבלת הדרכה קולית ויישומה על ידי  

 למנוע צרידות.

  המלצות               

 .אפיון טופס דיווח ייעודי לרשם מחלות מקצוע לרופאי משפחה 

  עידוד מילוי שדה משלח יד ע"י קביעתו כמדד איכות קופתי. חשיבות מילוי השדה הוא ביצירת היכולת לקשר

ם להתריע על תחלואה כזו כשאבחנה בין תסמינים ותחלואה לבין חשיפה תעסוקתית. בעתיד, אפשר יהיה ג

 מתאימה תירשם.

  ווידוא קבלה ויישום הדרכה מניעתית )ע"י מומחים או ע"י הרופא הראשוני עצמה(  בעת מפגש ההיכרות עם

מטופלים חדשים, בהתאם להנחיות בספרות המדעית.  )ראה: 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=primary+prevention+of+hoarseness+teachers( 

 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=primary+prevention+of+hoarseness+teachers
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  רפואה תעסוקתית

 ים הבאים:תקין פרט לנושא               

  רשומה רפואית 

  אין הכוונה להתייחס לנושא קידום בריאות בסיכום טופס כושר העבודה או בדיקות הפיקוח. לדוגמה, בדיקות

 סוכם מבלי להתייחס לצורך לשפר אורח החיים.  BMI   =34כושר העבודה של עובד עם 

  ירידה בכושר העבודה שלו.אין התייחסות להדרכת המעסיק כיצד לשֵמר בריאות עובדיו/למנוע 

  המלצות             

 .הוספת שדה קידום בריאות לטופס  סיכום הבדיקות לכושר עובדה ועבור פיקוח לפי התקנות 

  שנים. 5לרענן הדרכת קידום בריאות לרופאים תעסוקתיים לפחות מדי ראוי 

  תעסוקתית והעברתה בעת ביקורים אפיון הדרכה למעסיקים בנושא שימור כושר העבודה ומניעת תחלואה

 במפעלים.

 

חסר פירוט בשדות התנהגויות  -בכלל הרשומות הרפואיות, לאו דווקא ברשומה ברפואה תעסוקתית  

 בריאות/אורחות חיים בתחומים הבאים:

  .)אלכוהול: מופיע כשדה דיכוטומי )שותה/לא שותה 

 : להוסיף שדה על שתייה כבדה וכן על שתיית בולמוס .המלצה

 חפיסה. -עישון: מופיע כשנות 

 : בנוסף, רצוי להפריד בין שנות עישון לבין היקף העישון.המלצה

 

 שנתית.-אין תכנית הדרכה רב: פיתוח מקצועי 

שנתית. אפשר לבנות בשיתוף האיגוד לרפואה תעסוקתית, או באופן עצמאי ע"י -: בניית תכנית רבהמלצה 

מעבר על הנושאים המופיעים בסילבוס ההתמחות )או בספר עיון מקצועי עדכני(, ותוך קביעת תעדוף קליני לפי 

 קצב התחדשות המידע וחיוניות הנושא.

 

 י הצוות אמצעים להזעיק עזרה כגון לחצני מצוקה וכדו'. אין לחבר: התמודדות עם אלימות כלפי הצוות 

 : הצטיידות מיידית באמצעי אזעקה והדרכת הצוותים.המלצה
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 סיעוד ובטיחות המטופל

 י ופעילות הנהלת הסיעודמאפיינ

 תחומים ויחידות מחוזיות.במנהלות, רכזות נושא במגוון רחב של מנהלות סיעוד  4 כפופות אחות המחוזיתל 

 163אחיות מעשיות.  28 ,אחיות מוסמכות 89, אקדמאיות מוסמכות אחיות 234, מתוכן חיותא 351במחוז  

 אחיות מומחיות קליניות. 3אחיות בעלות קורס הדרכה,  26אחיות בעלות הכשרת השתלמות מוכרת בסיעוד, 

 ע, פעילויות ונתונים.במחוז קיים אתר סיעודי מחוזי הכולל מגוון רחב של מיד 

במחוז מתנהל מנגנון מובנה של העברת המידע והנהלים השונים. המנגנון כולל דיון בעיקרי החוזר ודגשים  

 חשובים, תיעוד הפרוטוקול ומערכת "קרא וחתום".

 מתקיים תכנון שנתי לגבי מרותקי בית בקהילה עפ"י סוג הריתוק/המוגבלות הכולל את תדירות המעקב. 

 ימת יחידה לאשפוז בית המעניקה טיפול פליאטיבי והוספיס בית עפ"י אינדיקציות שנקבעו מראש.במחוז קי 

במחוז אחות מומחית בסיעוד אונקולוגי ומומחית קלינית בטיפול תומך אשר עוסקות גם בהדרכה לצוותים  

 הרפואיים השונים והכשרות מתאמי טיפול לחולים אונקולוגיים.  

 בין אחיות באמצעות אתר "אחות לאחות".קיימת אפשרות התייעצות  

במחוז מתקיימים מנגנוני פיקוח ובקרה: ישיבות הנהלות הסיעוד ברמות השונות, פגישות עבודה, סיורי הנהלת  

הסיעוד, בקרת רשומה סיעודית, ליווי קליטת אחות חדשה, בקרה על יישום החלטות, בקרה על איכות הטיפול, 

 יישום תכנית עבודה שנתית .

הסיעוד במחוז שותף לכל תהליכי האיכות הכוללים: קידום בריאות, פעילות מרפאתית, מניעת זיהומים, קידום  

 איכות רפואית בבתי אבות וכו'.

 במחוז מתקיים פרויקט "מפות שיחה" להעצמת מטופלים עם מחלות כרוניות. 

: פסיכיאטריה, גריאטריה, 2017במחוז בשנת  ולומדות השתלמויותים, קיים מגוון רחב של הכשרות, קורס  

ול, בטיחות, פחיסונים, סוכרת, בריאות האישה, רצף הטי קרדיולוגיה, שבץ מוחי, שימוש מושכל בתרופות,

 ועוד.ידיים  היגיינתהחייאה, 

מידי שנה נעשות הדרכות בנושא השימוש בקליקס ובמערכות המידע. מתקיימת בקרה על הרשומה הסיעודית  

 במרפאה וכן ע"י אחיות מנהלת.ע"י כל מנהלת סיעוד 

המחוזית,  וועדהבחברות מתקיימת פעילות ענפה בנושא מניעת זיהומים הכוללת: השתלבות אחיות בהכשרות,  

 לומדת היגיינת ידיים, הדרכות ובקרות.

 קיים נוהל בנושא איתור נשים בסיכון לדיכאון בהריון ולאחר לידה. 

הסיכונים הכולל דיווח אירוע חריג, כמעט אירוע, תהליך למידה ארגוני, קיים מנגנון מובנה לדיווח בתחום ניהול  

 ישיבות צוות בנושא, פרסומים ללימוד והפקת לקחים.

מקרים  2הופנו  ועדת האתיקה המופעלת הינה ועדת כלל קופתית בהנהלה הראשית של שירותי בריאות כללית. 

 מהמחוז לוועדה הארצית.

 במחוז ללא המתנה.  זמינות השירותים לשירותי אחיות 

  6במחוז מתקיים עיסוק רב בנושא קידום בריאות הכולל סדנאות בתחומים: סוכרת, גמילה מעישון, חוגגים ,

  הכנה ללידה, תזונה, פעילות גופנית, החייאה, בריאות האישה וכו'.

 .מתקיים תהליך מובנה של קליטת אחות חדשה במחוז הכולל תכנית הדרכה וליווי מובנה 

 פועל בתחום הגריאטריה במגוון נושאים: יום ביקורי בית מרוכז של רופא ואחות בליווי רכז גריאטריה,  המחוז

 יום דיון מחוזי בנושא דמנציה, ביצוע מעקב לקשישים בסיכון להתדרדרות.

  הנהלת הסיעוד שותפה בוועדה המחוזית למניעת אלימות במשפחה. קיים עיסוק משמעותי בנושא כולל

 פר הדיווחים.עלייה של מס

  .סטודנטים עברו התנסויות  97מתקיימים ממשקים עם בתי הספר לסיעוד בבי"ח הדסה, בי"ח שע"צ ומכון טל

 .2017קליניות בקהילה בשנת 

 .מתקיימת תכנית העצמה של מדריכות קליניות ואחיות חונכות בשיתוף משאבי אנוש 

  צוותים, מתקיימות הדרכות בנושא לכלל הצוותים.במחוז קיים נוהל בנושא התמודדות עם אלימות כלפי 



 

51 
 

 לשימור ממצאים
 

 .מאוד ערך הסיעוד במחוז ברמה גבוההניהול מ 

 .ושירותי בריאות כללית נהלי העבודה של משרד הבריאותיישום  

 לאופי המחוז.המערך מנוהל באופן מקצועי תוך פיתוח והתמקדות בתחומים שונים הרלוונטיים  

 רחב של פעולות. מגוון"י הנהלת הסיעוד במרפאות המחוז השונות באמצעות עמתבצעת בקרה  

 מתקיים פיתוח מקצועי רחב לצוות הסיעודי במחוז, תוך התמקדות בצרכי האוכלוסייה. 

 , באופן שוטף.ברמות שונות מתקיימות ישיבות מקצועיות עיתיות של הצוותים הסיעודיים 

 אחות חדשה במחוז מבוצע באופן מקצועי. תהליך קליטת 

המקצועיות של הצוותים  קיים מגוון רחב של הכשרות בתחום הסיעוד, אשר גורם לשיפור מתמיד ברמת 

 הסיעודיים.

 
 

 לשיפור ממצאים

מביצוע הבקרות במרפאות נמסר, שנהלי העבודה של משרד הבריאות מוכרים ומועברים לכל הצוות הסיעודי  

 : אך נמצאו מספר ממצאיםבמחוז ונערכת פעילות ובקרה לוודא יישום בשטח, 

 מחסור בתיעוד ברשומות הסיעודיות 

 יעדר המשך הפנייה לבירור וטיפול בהתאם לתיעוד שקייםה 

  ביצוע אומדנים כנדרש 

 ביצוע מעקב אחר עגלת החייאה.  

 

 יש להמשיך ולפתח את הבקרה והפיקוח על הפעילות במרפאות בהתאם לנהלי המשרד.
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 ראשונית מקור ברוךמרפאה סיעוד: 

 :רקע
וכולל בנוסף מקור ברוך הינו מרכז רפואי המעניק שירותי רפואה יועצת בתחומים מגוונים לאוכלוסיית העיר ירושלים 

מבוטחים  5,500 -מרפאה ראשונית לטיפול בתושבי האזור. הבקרה נערכה במרפאה הראשונית המעניקה שרות ל
 הנמנים ברובם על המגזר החרדי. 

 שתיים מהן אקדמאיות., אחיות מוסמכות 3כ"א סיעודי: במרפאה מועסקות 
 מטופלים בנוכחות אחות המרפאה.שבועות ליעוץ והדרכת  3אחות מומחית בסוכרת מגיעה למרפאה כל 

 
 : בדיקת חדרי הטיפול

  חדרי הטיפול ניתנים לנעילה פנימית, אזור הבדיקה מאפשר פרטיות, קיימת תאורה מתאימה לפעילות ומתקן
 לאחסון פסולת חדה. קיים תכשיר לחיטוי ידיים ומגבות נייר חד פעמיות. קיימת הפרדה בין ציוד נקי למזוהם. 

  נמצא ציוד החייאה בסיסי בתוקף. מתקיים מעקב אחת לחודש אחר הציוד בעגלה לפי רשימת  -ציוד החייאה
 התכולה. 

  קיים מקרר לשימוש רפואי בלבד. מתבצעת בקרה על טמפרטורת המקרר פעמיים ביום. קיים מד טמפרטורה
 רציף. כיול בתוקף.

 טתי וכל התרופות שנדגמו נמצאו בתוקף. לא נמצאו ארון התרופות נמצא נעול, התרופות מסודרות באופן שי
 סמים מסוכנים.

 
 : קיום נהלי עבודה של המשרד, הקופה והמחוז

 .קיימת נגישות לנוהלי משרד הבריאות, תדריך החיסונים, נהלים פנימיים של הקופה ונגישות למידע תרופתי 

  תשתית של מערכת ממוחשבת לקריאה קיים מנגנון מובנה להטמעת הנהלים ולעדכונם. לאחרונה הוכנסה
 "קרא וחתום". - וחתימה על נהלים

 
 :שמירת רצף הטיפול

  בבית החולים פועלות אחיות הקשר אשר פוגשות את החולים ומודיעות לאחות מרפאה על שחרור צפוי של
 מטופל הנזקק לשירותים נוספים בקהילה. 

 האחות מתעדכנת   ,"פוטנציאל לאשפוז חוזר" לאחות במרפאה הראשונית קיימת גישה לרשימת מטופלים עם
ויוצרת קשר טלפוני עם המטופל. נמצא תיעוד של שיחות טלפון עם המטופלים תוך שימוש בשאלון טלפוני מובנה, 

 הערכת צרכים וביצוע ביקור בית לפי הצורך.
 

 :רשומה סיעודית

  ,הרשומות ממוחשבות. גיליון המטופל הסיעודי כולל  פרטים אישיים, רגישות )הרופא מזין רגישות(, הרגלים
BMI .סימנים חיוניים , 

  ברשומות שנבדקו נמצא תיעוד של התלונה העיקרית, ההתערבות הסיעודית, המשך ברור והפנייה לגורמים
  נוספים ונצפה תיעוד של  שיחות הטלפון עם המטופלים.

 תפקודי.  -נבדקה עבודת האחות לפי נהלים ברשומות סיעודיות של מטופלים שנבחרו בהתאם למצבם הרפואי
 בחלק מהתיקים בוצעו האומדנים כנדרש ותועדה ההדרכה שניתנה למטופל. 

  בחלק אחר של התיקים שנבדקו נמצא כי בדיקה יזומה של כף רגל סוכרתית מתבצעת בתדירות שעולה על
 ו במקרים אחרים לא בוצע אומדן רלוונטי כגון: אומדן סיכון לנפילות ואומדן כאב.חודשים, א 6

  האחות משתמשת בנתונים מתוכנתLEADERS  המאפשרת לה לצפות ברשימות מרוכזות של מטופלים
 במרפאה לפי אבחנות ובעיות וכן רשימת חולים מרותקים לביתם. 

 
 :מיצוי זכויות המבוטח

י העו"ס מבקרת אחת לשבוע דות זכויות המטופל. קיים קשר רציף עם העו"ס. דווח כלאחות  נגישות למידע או
 והאחות מפנה מטופלים לפי הצורך להתייעצות וטיפול. נצפה תיעוד הפניה לעו"ס. במרפאה

 
 : איתור וזיהוי נפגעי אלימות במשפחה

קיים מידע בנושא איתור נפגעי אלימות במשפחה, מספרי טלפון חיוניים  ועלונים לציבור. האחות מודעת לנהלים 
 הקשורים בחובת הדיווח על חשד לאלימות במשפחה. 
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 : פעילות בתחום קידום בריאות
אימהות לאחר לידה, דווח על ידי האחות על פעילות מקדמת בריאות במרפאה כגון: סדנאות לחולי סוכרת, קבוצות ל

 גדילה והתפתחות, יום זכויות לקשישים בשיתוף הרווחה.
 

 : ניהול סיכונים
 קיים מנגנון מובנה לתיעוד ודווח על אירוע חריג. מתבצע תחקיר וממנו נגזרות פעולות מתקנות.

 
 :מנגנוני בקרה ופיקוח

  .דווח כי אחת לשנה מתבצעת בקרה על ידי מנהלת הסיעוד במנהלת 

  נמצא העתק הדו"ח ומעקב תיקון ליקויים במרפאה.לא 

  פעם בחודש מתקיימות ישיבות במנהלת עם כל מנהלות הסיעוד במנהלת לצורך ביצוע מעקבים, עדכונים
 והעשרה מקצועית.

 ת לב, סוכרת וחולים פגיעים. קדווח כי מתבצעות בקרות על ידי אחיות מרכזות תחומים בנושא אי ספי 
 

 :ויותפיתוח צוות והשתלמ
דווח על ידי הצוות כי בשנה האחרונה האחיות השתתפו בהדרכות בנושא מניעת אלימות והרצאה בנושא הטיפול 

 .בחולה הסופני
 

 : אלימות נגד עובדים

  .במרפאת מקור ברוך מוצב מאבטח בכניסה. קיים לחצן מצוקה במזכירות 

  .הצוות דיווח על קבלת הדרכה מהקב"ט בנושא התמודדות עם אלימות נגד עובדים 

  .קיים נוהל פנימי להנחיית הצוותים להתמודד על אלימות 

  במקרה בו מתרחש מקרה של אלימות נגד צוות נדרש למלא טופס ממוחשב אשר נשלח לפורום אלימות ולחברי
 המנהלת.

 
 :נושאים לשימור

 
כים: לציין לחיוב שימוש של כלי מחשובי "קרא וחתום" המאפשר בקרה על תהליך קריאת הטמעת נהלים ותדרי 

 הנהלים.

ת פעילות לשמירה על רצף טיפולי: התעדכנות האחות במרפאה ברשימת מטופלים עם "פוטנציאל לאשפוז ינעש 

חוזר" ויצירת קשר טלפוני עם המטופל. נצפה תיעוד של שימוש בשאלון מובנה לצורך הערכת צרכים וקביעת יעדי 

 התערבות בהתאם. 

( לצורך מעקב אחר חולים מרותקים  LEADERSשימוש ברשימות מרוכזות של מטופלים במרפאה )תוכנת  

 וחולים כרוניים.

 מד הטמפרטורה במרפאה כויל במועד )התייחסות להערה מבקרה קודמת(. 

 
 :נושאים לשיפור

 
יש לבצע מעקב אחר עגלת החייאה אחת לשבועיים לפי חוזר מנהל רפואה "ניהול מערך החייאה במתקן רפואי  

 .24.1.12מיום  4/2012בקהילה" מס' 

חודשים לפי הנחיית חוזר מנהל הסיעוד "אומדן  6הזמין את המטופלים למעקב כף רגל סוכרתית לפחות כל יש ל 

 .20.10.09מיום  80כף רגל סוכרתית על ידי אחות מוסמכת" מס' 

מיום  44אומדן כאב" מס'  –יש להקפיד על ביצוע אומדן כאב בהתאם לחוזר מנהל הסיעוד "הנחיות מקצועיות  

16.6.16. 

שמנהלת הסיעוד במרפאה תשמור העתקים של דוחות הבקרה הפנימיים על הסיעוד במרפאה לצורך מעקב  ראוי 

 ותיקון הליקויים.

 .בפרק תשתיות המרפאותקיימים נושאים לטיפול הקשורים במבנה/ ציוד, המפורטים  
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 שמש-, בית26המשלט  – מרפאה ראשוניתסיעוד: 

 
אחיות  2אחיות מוסמכות, סטודנט לסיעוד,  2קרדיולוג )מרפאת אי ספיקת לב(, רופאי משפחה,  6: המרפאה צוות

 . במרפאת אי ספיקת לב
 

מבוטחים במרפאה. היקף האוכלוסייה הקשישה במרפאה גדול, מצב  7,000 –כ  :מאפייני המבוטחים במרפאה
 סוכרת. 15% -יתר ל"ד,   -  21%הינם חולים כרוניים,  82%נמוך.  אקונומי-סוציו

 
 : בדיקת חדרי הטיפול

  חדרי הטיפול ניתנים לנעילה פנימית, אזור הבדיקה מאפשר פרטיות, קיימת תאורה מתאימה לפעילות ומתקן
 לאחסון פסולת חדה. קיים תכשיר לחיטוי ידיים ומגבות נייר חד פעמיות. 

 .נמצאה עגלת החייאה. בדיקת פגי תוקף מדגמית תקינה 
 

 : הקופה והמחוזקיום נהלי עבודה של המשרד, 

 ם של הקופהנהלים פנימייו י משרד הבריאותקיימת נגישות לנוהל. 

 ן מובנה להטמעת הנהלים ולעדכונם.קיים מנגנו 
 

 :רשומה סיעודית
  , סימנים חיוניים.BMI, הרגלים, שיים, רגישותהרשומות ממוחשבות. גיליון המטופל הסיעודי כולל  פרטים אי

   :תיק רפואי ממוחשב ראשון שנבדק נמצא מחסור בתיעוד ברשומות הסיעודיות 
 , חולה בסוכרת, יתר ל"ד, אי ספיקת לב ואמפוטציה. 58מטופל בן 

 אושפז בבית חולים עקב החרפה במצבו.
אך יום לאחר אשפוזו נמצא תיעוד בנושא קידום בריאות )לא מצוין מה(, כשבוע לאחר אשפוזו נמצא תיעוד, 

 א מצוין ברשומה הסיעודית שאושפז בבית החולים.ל

 :תיק רפואי ממוחשב שני שנבדק נמצא היעדר המשך הפנייה לבירור וטיפול בהתאם לתיעוד שקיים 
 , חולת סוכרת.71מטופלת בת 

ברשומה הסיעודית מצוין כי בוצע אומדן לרגל סוכרתית ונמצאה פטרת ברגליים ובציפורניים, אך לא מצוין מה 
 להמשך בירור וטיפול בנושא.נעשה 

 גם בגיליון הרפואי לא נמצא תיעוד בנושא.
  

קיים מידע בנושא איתור נפגעי אלימות במשפחה, מספרי טלפון חיוניים  : איתור וזיהוי נפגעי אלימות במשפחה
 מודעת לנהלים הקשורים בחובת הדיווח על חשד לאלימות במשפחה.  מנהלת הסיעוד במרפאהועלונים לציבור. 

 
דווח כי אחת לשנה מתבצעת בקרה על ידי מנהלת הסיעוד במנהלת. פעם בחודש מתקיימות  :מנגנוני בקרה ופיקוח

 ישיבות במנהלת עם כל מנהלות הסיעוד במנהלת לצורך ביצוע מעקבים, עדכונים והעשרה מקצועית.
  .מתבצעות בקרות על ידי אחיות מרכזות תחומיםדווח כי 

 
 שונות.בהדרכות  דווח על ידי הצוות כי בשנה האחרונה האחיות השתתפו :פיתוח צוות והשתלמויות

 
 :נקודות לשימור

 צוות המרפאה בעל תודעת שירות גבוהה מאוד. 

 זמינות תורים טובה מאוד. 

 מסודרת ומאורגנת. מרפאה 

 
 
 :שיפורנקודות ל

 בתיעוד ברשומות הסיעודיות.מחסור  

  המשך הפנייה לבירור וטיפול בהתאם לתיעוד שקיים. היעדר 
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 מרפאת הר אדרסיעוד: 

 : רפואת משפחה וטיפת חלבשירותים ותחומים במרפאה
 

  :הצוות הסיעודי
 השתלמות מוכרת בסיעוד,במרפאה אחות מוסמכת אחת אקדמאית, תואר ראשון ללא 

 טיפת חלב.שעות  10משרה , מתוכן  60%
 

 :מאפייני המבוטחים במרפאה
 מרביתם תושבי היישוב.  ,מבוטחים 1,106  -המרפאה מעניקה שירות רפואי ל

 התפלגות מבוטחי הסניף לפי גילאים:

 אחוז מס' מבוטחים גיל בשנים

0-20 321 29% 

21-64 553 50% 

65+ 232 21% 

 שפות מדוברות: עברית ואנגלית.
 

 .ותאונקולוגימחלות , מחלות לב: סוכרת, יתר לחץ דם, בעיות בריאות בולטות
 

 :תהליכי עבודה

 נגישות לנהלי משרד הבריאות ולנהלי הקופה. קיימת 

 נגישות למידע תרופתי. קיימת 

  ציוד תקין, כולל ציוד ורישום התרופות בעגלת החייאה. אין סמים מסוכנים. –חדר טיפול 

 ,צפוףד והחדר קטן מאוד מלא בציו חדר הטיפולים משמש גם כמעבדה וטיפת חלב . 

  פתח הדלת צר. עגלת החייאה לא נגישה, –עגלת ההחייאה לא עוברת את פתח הדלת מפאת גודלה 

 שמירה על רצף הטיפול: בתיק החולה קיים רצף בין כל המטפלים.  מתקיימת 

 כולל מצבם. מאשפוז קיימת רשימה ממוחשבת של כל המאושפזים והודעה על המשתחררים 

 קיימת חוברת בשפות שונות במחשב.  ,צוות מודע לנושא מיצוי זכויות החולהה 

 .האחות מודעת ומכירה את נושא איתור נפגעי אלימות. מתקיימים עדכונים במחוז 

  ארצי, בקרת כרטיסי בריאות, מפגשים אישיים המטה של המתקיימים מנגנוני בקרה ופיקוח באמצעות בקרות
 . לישיבות פרוטוקולים לא קיימים, של המרפאהזוריות ואחת לחודש, ישיבות ברמות א

  האחות מקבלת הכשרות בנושאים רבים ומגוונים: החייאה, איתור אלימות, בטיחות,  -פיתוח והשתלמויות
 ועוד. בריאות הנפש, סיעוד בקהילה

 .קיים מנגנון מובנה של ניהול סיכונים. הכרות עם תהליך דיווח וטיפול באירועים חריגים 

 בתחום קידום בריאות קבוצתיותת יות פעילוובמרפאה לא מתקיימ. 
 
 

 :איכות הטיפול כפי שבאה לביטוי מתוך רשומות בריאות
 נבדקה רשומה של מטופל אחד )חולה כרוני מורכב : סכרת , לחץ דם, בעיות אנדוקרינולוגיות וקרדיאליות(.

 .מטפליםברשומה קיים ציון רגישויות, כמו גם הפניות לרופאים 
 .ת הבריאות, כמו אומדן כף רגל סוכרתיתוקיימים אומדנים רלוונטיים לפי בעי

 ת הבריאות.וחסרה הדרכת מטופלים בהלימה לבעי
 

 : קידום בריאות

 למטופלים.  קבוצתיות לא מתקיימות סדנאות 

 ריאות ומעקבים זימון טלפוני של מטופלים לפי קבוצות סיכון לצורך קבלת חיסון נגד שפעת ודלקת  מתבצע
 תקופתיים.
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 :נקודות לשימור

 בכל תחומי הטיפול.  של האחותמקצועיות  

 שמירה על רצף טיפולי בתוך המרפאה ובין בתי החולים למרפאה.  

 בהתאם.  ינןהמשך קיום מיצוי זכויות המבוטחים, הזכויות מוכרות וההפניות ה 

 בביקור בית. מפורט ומקצועי, במפגש עם מטופל במרפאה אוהינו  תיעוד ברשומות סיעודיות 

 , סדנאות בנושאים אחרים.: לחולי סוכרת, מבצע שפעתפרטניות ת קידום בריאותיופעילו המשך ביצוע 

 
 

 :נקודות לשיפור

 ./ קהילהרפואה ראשוניתבהכשרת אחות המרפאה בהתאמה כמו  

 אין חניות ייעודיות לנכים. 

 מעלון או מעלית .ללא במבנה קיימות מדרגות  

 נכים נבדקים בחדר המתנה.. אין אפשרות להעברת כיסא גלגלים לחדר אחות / רופא, דלתות צרות 

 אין בתי אחיזה/ מעקה/דרכי הנגשה לנכים. 

 אין דלפק מותאם ליושבי כיסא גלגלים. 

 אין שירותי נכים. 

 אין כיסאות עם מעקות תמיכה. 

 .ושמירה על פרטיות המטופלים לה מתוך החדראין אפשרות נעי 

 מיטת טיפול ללא מעקות בטיחות. 

 חסר שילוט הכוונה למרפאה כולל מידע על שעות פעילות. 

 שירותים.החסר שילוט הכוונה לחדרי הטיפול והכוונה לחדרי  

 תיעוד הדרכת מטופלים בהלימה לבעיית הבריאות קיים באופן חלקי. -בקרת רשומה 

 חסר תיעוד סיכומי ישיבות צוות. -בקרה ופיקוח 

 בתחום קידום בריאות. קבוצתיותת יות פעילוובמרפאה לא מתקיימ 

 

 



 

57 
 

 חדר פעולות כירורגיות

 
 מאפייני חדר הפעולות הכירורגיות

  שמש.-במרפאה יועצת  בקניון ביג, ביתחדר הפעולות ממוקם 

 וחדר התאוששות אחד.אחד  כירורגיות פעולות במרכז מופעלים חדר 

 פעמים בשבוע. 5-6פעולות  בוצעותבחדר הפעולות מ 

  אחיות מוסמכות. 3 –בחדר הפעולות עובדים מספר רופאים מומחים ו 

 יד.-מים הפלסטיקה וכירורגיית כףפעולות כירורגיות בתחו 

  פעולות בשנה. 550  -פעולות בחודש, כ  45 –היקף הפעילות כ 

 תבצעות בהרדמה מקומית בלבד.הפעולות מ 

 
 

 לשימור ממצאים

הכירורגיות, נהלי משרד הבריאות ונהלי  הפעולות חדר להפעלת הנדרשים חדר הפעולות פועל על פי הנהלים 

 לרבות נהלים הכוללים גיליון ניתוח, הנחיות לניקוי וחיטוי, מניעת זיהומים בחדר ניתוח וכו'. שירותי בריאות כללית

כגון: רחיצת ידיים, חדר התאוששות, הוראות להפעלת מכשור  רשות בחדר הפעולותתשתיות הנדכלל הקיימות  

  רפואי, ציוד החייאה בסיסי.

 כלל התרופות והציוד הרפואי שנבדק נמצא בתוקף. 

 נבדק ונמצא תקין. ידע הצוות לגבי תפעול עגלת ההחייאה 

יך הסב ניתוחי/הפעולה הכירורגית ולאחר ביצוע נמצאו ידע תקין ונהלים תקינים בנושא בטיחות המטופל בתהל 

 הפעולה הכירורגית.

 ה.אחר שליחת חומר לפתולוגיתקין רישום ומעקב  נמצא 

 נמצא תקין. הסיעודית ברשומה תיעוד 

 חדר פעולות כירורגיות מנוהל ברמה גבוהה מאוד ע"י צוותי המרכז הרפואי.
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 מונע לפרטההנהלת  הסיעוד בשרות 

 
 :כללי

 תינוקות. 1,929טיפות חלב ומטופלים  22במחוז ירושלים פועלות 
 מוסמכות. 80% ,אקדמאיות 20%. 32 - אחיות בטיפות חלב במחוזהמספר 

 :פיתוח והכשרת אחיות

  .קיימת תכנית אוריינטציה מובנת לקליטת אחות חדשה לטיפת חלב 

  .נבנה מסלול התפתחות מקצועית לאחיות טיפת חלב בהתאם לוותק בתפקיד ולהכשרתן 

  שעות  150בריאות הציבור, עוברת הכשרה של  השתלמות מוכרת בסיעודחדשה, ללא מוסמכת אחות
שעות שנפתח אחת  120האחיות משתתפות בקורס "טיפת חלב תחילי" שאורכו  ,בטיפת חלב. בנוסף

 בלינסון.י"ח בבשל ה"כללית"  לתקופה במרכז ההדרכה

   .הערכת אחות מתבצעת באמצע התקופה ובסיומה על ידי רכזת רפואה מונעת והחונכת 

  :בהנקה קורסאחיות בעלות  5, בריאות הציבור/קהילה השתלמות מוכרת בסיעודאחיות בעלות  6הכשרות ,
 בבריאות הציבור.  בהשתלמות מוכרת בסיעודאחות אחת לומדת כעת 

 ישנן אחיות שקיבלו הכשרות נוספות פנים ארגוניות הרלוונטיות לעבודה בטיפת חלב. , בנוסף
 :הבטחת איכות

  פגישות בשנה עם כלל אחיות טיפות חלב במחוז ירושלים למטרת העשרה מקצועית והטמעת  3מתקיימות
 נהלים ומדדי איכות.

 ים רלוונטיים ולנהלי משרד הבריאות.גישה לאחיות לנהלים פנימי קיימתטיפות חלב  בנושא ,באתר הכללית 

  קרא וחתום". -קיים מנגנון ממוחשב מובנה להפצת נהלים והטמעתם" 

 .קיימת קבוצת אחיות חונכות ובקרות עמיתים 

  פעמים בשנה בכל תחנה 1-4אחות רפואה מונעת מקיימת פגישות עבודה פרטניות בטיפות החלב במחוז בן. 
 :ניהול סיכונים

  קיימת שיטה מובנת לניהול אירועים חריגים, תחקורם ביחידה לניהול סיכונים, הסקת מסקנות ופעולות
 מתקנות. 

 :דוגמא לטיפול באתגר בארגון
חיזוק הקשר בין בית החולים והקהילה בנושא האם והילוד. שיפור הגעת המטופלים לטיפת החלב תוך שבועיים 

שיתופי פעולה עם בית החולים שערי צדק. המידע אודות היולדת מועבר לאחיות טיפת חלב. המחוז  ומהלידה. החל
 פועל כעת מול בית החולים הדסה.

 :תקשורת ושיתופי פעולה

  קיימים קשרי עבודה שוטפים מול לשכת הבריאות בנושאים כגון: סקר ילודים, אפידמיולוגיה )ייעוץ בנושא
  חיסונים, הזמנת חיסונים(.

 נמסרת הודעה ללשכה על פתיחה טיפת חלב חדשה.

  שיתופי פעולה עם בתי החולים הדסה ושערי צדק, עיריית ירושלים, משרד הרווחה, "אם לאם" פרויקט תמיכה
 השתתפות בפרויקטים קהילתיים. - ארצי ורכזות קהילה בישובים

 
 

 :ממצאים לשימור

  .בטיפות חלב מובנה ומסודרתהליך קליטת אחות חדשה ופיתוח הכשרת אחיות  
מתן דגש על קידום איכות הטיפול בטיפות חלב במסגרת מפגשים של רכזת רפואה מונעת עם כלל האחיות  

 במהלך השנה, בקרות עמיתים וליווי קבוצת אחיות חונכות.
 
 

 :נקודות לשיפור

 .ת וקידום בריאותברפואה מונע השתלמות מוכרת בסיעודהעלאת מספר אחיות אחראיות טיפת חלב בעלות  
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 חיסוני עובדים 

 
 :פרטי הבקרה

 השרות ניתן למחוז ירושלים כולו על ידי הקופה עצמה. 

בריאות הציבור, מנהלת השתלמות מוכרת באחות מרכזת רפואה מונעת בעלת  :הצוות האחראי על הנושא כולל

 המחוזית, רופא מחוזי ויועץ רופא זיהומולוג מחוזי.הסיעוד המחוזית, מנהלת משאבי האנוש 

 חיסוני עובדים ותיקים: הנושא מרוכז על ידי אחות רפואה מונעת.

 חיסוני עובדים חדשים: מטופל על ידי מנהלת הסיעוד במרפאת רפואה תעסוקתית. 

ניות ומרפאה מפגשים )אחיות ממרפאות ראשו 3השתלמות בת  עברושש אחיות שעוסקות בנושא  ,2017בשנת 

 .תעסוקתית(

 

 מטופלים במסגרת המרפאה התעסוקתית ומקבלים אישור לעבוד עם סיום התהליך. התהליך מובנה :עובדים חדשים

 קיים קשר רציף בין מחלקת משאבי אנוש למחלקה לרפואה תעסוקתית. ו

 .פי הנוהל לעמהעובדים החדשים מטופלים  99% ,לפי דיווח הצוות

 

דווח כי מחלקת משאבי אנוש מעבירה רשימות לאחות המרכזת. עבור כל עובד נבנית תכנית  :עובדים ותיקים

 ניתן לעובד אישור קבוע והרשימות מתעדכנות במחלקת משאבי אנוש.  ,רלוונטית לתפקידו. בסיום התהליך

השלימו את   44% ,מהעובדים הוותיקים 95%נוצר קשר עם כיסוי החיסונים עבור עובדים ותיקים ביום הבקרה: 

 סרבו לחיסון אחד ויותר וחתמו על טופס סירוב. 51%התוכנית. 

 מהעובדים הוותיקים חוסנו או סרבו. 80%בבקרה הקודמת דווח כי 

דווח כי נעשו פעולות על מנת להעלות את שיעורי המתחסנים בקרב העובדים  הוותיקים שכללו: הסבר והדרכה 

ובד, אחות מרכזת רפואה מונעת השתתפה בישיבות מנהלות סיעוד פרטנית, מעורבות ראשי הסקטורים מול הע

נתונים מראש בנוגע לעובדים שנדרש  מציגיםבמנהלות ודיברה על חשיבות הנושא, בכל סיור של ההנהלה בשטח 

בכנס "הנעת שפעת" שנערך לכל העובדים הודגש דגש גם על  .מהם להשלים חיסונים ונערכת פנייה אישית לעובד

 ני עובדים.נושא חיסו

 

במהלך הבקרה לא הייתה נגישות לקובץ רשימת עובדים ותיקי עובדים לכן לא התאפשר לבדוק את לציין, 

 .התיעוד הפרטני

 

 

 :לשימור

 שיפור במיפוי סטטוס התחסנות של העובדים הוותיקים.  

 החיסונים.  פעילות בשטח להעלאת הידע והמודעות של העובדים הוותיקים בנושא חשיבות השלמת 

 
 : לשיפור

 אפיון כלל העובדים הוותיקים מבחינת סטטוס חיסונים והמשך העלאת אחוז המתחסנים. 
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 השירותים מעבר לשעות הפעילות השגרתיות של המרפאות

מוקדי רפואה דחופה אליהם יכולים לפנות מעבר לשעות הפעילות השגרתית  9למבוטחי כללית  מחוז ירושלים, יש 

 של הקופות. כל המוקדים בהסכם של קופ"ח כללית עם  ספקים )אין מוקדים של הקופה(.  

 בכל מוקד מתקיימת  בקרה אחת לשנה ע"י המנהל הרפואי של המינהלת. 

ללית, שירותי רופא בטלרפואה לרפואת משפחה ילדים ועור, משעות סגירת המרפאות ועד בנוסף יש למבוטחי כ

 הבוקר.

 
 בקרה במוקד רפואה דחופה בבי"ח סנט ג'וזף

 

 'ה' מהשעה -מלר"ד בית החולים סנט ג'וזף משמש כמוקד רפואה דחופה רק למבוטחי קופ"ח כללית, בימים א

 בבוקר. 6:00ישי בצהריים ועד יום א' בשעה  בבוקר למחרת. בסוף שבוע מש 6:00ועד  18:00

  2017קופ"ח כללית חתמה על הסכם עם בי"ח סנט ג'וזף ביולי. 

 שנים עבור למבנה חדש. המבנה מטופח, ממוגן, מרווח ומתוחזק  3 -שנים, לפני  כ 10 -המלר"ד פועל בבי"ח כ

 היטב. 

 רופאים תורנים בבי"ח במחלקות פנימית  2מאויש בכל שעות הפעילות  ע"י  רופא ואחים /אחיות.  המלר"ד

 וכירורגיה מגיעים למלר"ד לפי הצורך. בנוסף יש כוננים נוספים שאפשר לקרוא לבי"ח מהבית.

 2017כללית מזרח ירושלים, ביצע בקרה בדצמבר  המנהל הרפואי של  מינהלת. 

  מבקרים.  40-70במהלך משמרת ערב/ לילה מבקרים במלר"ד כ 

 הועברו  5%אושפזו בסנט ג'וזף ו 5%-. מתוכם כ1365 -מספר חברי כללית שביקרו ב"מוקד" בחודש מרץ כ

 לבי"ח אחר.

  "לביקור. ₪  20ובסוף שבוע ₪  40בי"ח גובה ממבוטחי כללית המבקרים במלר"ד בשעות שהוגדרו כ"מוקד

 לביקור(. ₪  250ת עמם אין הסכם גובים כ )מקופות אחרו

 
 לשימור:

 קופ"ח כללית ביצעה בקרה על השירות, העבירה דו"ח עם ממצאי הבקרה ובקשה לתיקון ליקויים. 

המבנה חדש, מטופח, ממוזג, נגיש לבעלי מוגבלות פיזית, מרווח ומכיל חדר טריאז', חדר הכנת  -מבנה פיזי 

 מיטות . 10ו  תרופות, חדר הלם, וחלל מרכזי וב

 רשומות אקראיות של מטופלים שטופלו בסמים מסוכנים, התיעוד מלא ומקיף. 2נדגמו  -רשומה רפואית 

 קיימת רשומת תכולה. העגלה נבדקת ע"י צוות הסיעוד בכל משמרת. -עגלת החייאה 

התרופות מסודרות בארונות נעולים. כל תרופה בנפרד. קיים סימון לגבי תרופות דומות  -ניהול ואחסון תרופות 

שעשויות להטעות את הצוות. מקרר התרופות נבדק באופן קבוע בכל משמרת, לא נצפו חריגות טמפ' בחודשים 

 האחרונים. 

מת התאמה בין הוראות הרופא לתרופה ולמינון קיימת ספירת הסמים בכל משמרת, קיי -ניהול הסמים המסוכנים 

 שניתנו, השמדה מתועדת כנדרש.

 תקף.  ACLSלכל הצוות הרפואי והסיעודי יש אישור על ביצוע  

לכל הצוות הרפואי והסיעודי אישור ממשרד הבריאות לעבוד בישראל. לכל צוות הסיעוד יש היתר זמני המתחדש  

 אחת לחצי שנה. ממנהל הסיעוד.
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 ר:לשיפו

  המנהל הרפואי של המלר"ד/ מוקד בעל ניסיון רב, אך ללא מומחיות ברפואה דחופה או רפואה ראשונית. 

 יש לאייש את המוקד במנהל רפואי שהינו מומחה ברפואה ראשונית או דחופה.

/ מוקד אינם  מומחים , גם הרופא הכונן אינו איוש רופאים במלר"ד/מוקד: הרופאים שמועסקים במלר"ד 

 מומחה. 

 

 במלר"ד מטפלים גם בילדים אין כונן מומחה ברפואת ילדים.  

 יש לוודא כוננים מומחים בשעות הפעלת המוקד.

לצוות המוקד אין גישה לנהלי משרד הבריאות. רוב הצוות אינו דובר עברית. אין  -נהלים משרד הבריאות 

 רלוונטיים.תרגום לנהלים 

 אין נהלים פנימיים.  -נהלים פנימיים להפעלת המלר"ד/ מוקד 

"אמות מידה להפעלת  26/2017יש לכתוב נהלים פנימיים בהתאם לנדרש בחוזר מינהל רפואה מס 

 מוקד לשירותי רפואה דחופה".

ית מתבצע אוכלוסיית המטופלים לרוב דוברת ערבית או אנגלית.  התיעוד ברשומה הרפוא -נגישות שפתית 

 באנגלית. 

הביקור במוקד אינו מועבר לרופא המטפל בקופ"ח. אין נוהל של המלר"ד באלו  -רצף הטיפול עם קופ"ח 

 מצבים מיוחדים לדווח לקופ"ח. 

 יש לכתוב נוהל באלו מצבים על בי"ח להודיע לקופת החולים.

 רקו לפח לפסולת חדה.באחד החדרים, נמצא מגש עם מספר מזרקים לאחר שימוש ללא כיסוי, שלא נז 

 20לביקור או ₪  40הגבייה מלקוחות כללית בשעות הערב או סוף השבוע הינה:  -תשלום השתתפות עצמית 

בסוף שבוע. לקוח ₪  43באמצע שבוע ו ₪  87בסוף שבוע. הגבייה איננה בהתאם לתעריף הקופה בסך ₪ 

 םכשאר המבקרי₪  250ולא ₪  40כללית שהתכוון להגיע למלר"ד משלם 

 .יש לגבות  "השתתפות עצמית" כנדרש ע"פ החוק
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 מכון גסטרו  
 

 כללי 
-בחודש. מתוכם כ 1,500-1,800בדיקות אנדוסקופיה בשנה ) 40,000 -מבוצעות כשנבדק במכון  -היקף הפעילות

 , IBD. במכון מתבצעות גם הרחבות לחולי גסטרוסקופיות 1/3-בדיקות קולונוסקופיות ו 2/3

 נוספים מתבצעים בבתי חולים הדסה עין כרם ושערי צדק. 20%מסך הפעולות במחוז.  80% -המכון מבצע כ

 עד שבועיים. –חודשים. המתנה לבדיקה דחופה  4זמן המתנה לבדיקת סקר: עד 

 .8:00-19:30ימים בשבוע בין השעות  5המכון עובד 

 פעולות לילדים.לא מבוצעות 

 

 : רקע

מכון הגסטרו הינו חלק ממרפאה יועצת גדולה בתלפיות ירושלים. במרפאת הגסטרואנטרולוגיה שירות מקיף בתחום , 

 , תזונאיות, עו"סיות ועוד. IBDכולל מומחים בכבד, יחידה לטיפול בהשמנה חולנית, 

 המכון הגסטרואנטרולוגי  מנוהל ע"י מומחה בגסטרואנטרולוגיה .

 כורסאות. 2 -מיטות ו 12חדרי פעולות. חדר התאוששות גדול ובו  4במכון 

 אחראיות ניקוי אנדוסקופים וסניטר. 4אחיות,  12רופאים מומחים ,  12 -במכון עובדים כ

 
 נקודות לשימור:

 המכון עובד בצורה מקצועית ומסודרת.  -מקצועיות 

 מונגש, מרווח, חדש ומטופח.המרפאה שוכנת במרכז רפואי של כללית, המבנה  -נגישות 

מנהל רפואי מקצועי בעל ניסיון רב בתחום, עובד משרה מלאה כמנהל המכון הגסטרואנטרולוגי,   -ניהול רפואי 

מנהל את תחום הגסטרואנטרולוגיה במחוז. המנהל הגדיר וכתב נהלים פנימיים לעבודת המכון, מנהל ישיבות 

 מבצע בקרה על רשומות רפואיות פעמיים בשנה לכל רופא במכון.צוות רב מקצועיות, עורך כנסים מקצועיים, 

בקשות מגיעות בחודש. רופא עובד על הבקשות ומחליט האם ניתן לבצע את הבדיקה  2000-כ -תהליך הזימון 

בלי לתאם ביקור אצל רופא הגסטרו' טרם הבדיקה. האם יש את כל המידע הרפואי הנדרש, מה הקדימות לביצוע 

 נקבע תור. הבדיקה ובהתאם

 כל הרופאים המועסקים במכון בעלי ניסיון שעובדים במשולב גם בבתי חולים.  -מקצועיות 

כל המטופלים מטופלי הקופה, מגיעים עם מכתב הפנייה מרופא מטפל, התיק הרפואי נגיש לרופא  -רצף הטיפול 

 הגסטרו וסיכום הביקור נשלח לרופא המטפל. 

אה וכוללת את כל הפרטים כנדרש. כולל התייחסות לטיב ההכנה הרשומה הרפואית מל -רשומה רפואית 

 לבדיקה.

 :פתולוגיה: תהליך שליחה, מעקב וקבלת תשובות 

 .לאחרונה עדכנו נוהל בתחום 

 .קיים מנגנון מובנה המוודא את שליחת כל הדגימות למעבדה, וקבלתן במעבדה 

  . קבלת תוצאות המעבדה מגיעות ישירות לרופא המבצע שהפנה 

 ם תהליך המוודא כי כל הדגימות שהגיעו למעבדה התקבלו במכון ונשלחו לרופא המטפל.קיי 

  כל המטופלים שנלקחה להם דגימה והתשובה הפתולוגית חריגה, מוזמנים למכון לקבלת התשובות

 והמלצות להמשך טיפול ומעקב, תוך יידוע הרופא המטפל. תוצאות אחרות ניתנות ע"י רופא המשפחה.

:"אמות מידה  16/2017מתבצע כנדרש בחוזר מינהל רפואה מס'  -" טרם הבדיקהת נתוניםביצוע "אימו 

 להפעלת מרפאות לדימות מע' העיכול )מכוני גסטרו( בקהילה". 

תאי  2מכונות שטיפה עם  3-גסטרו'( ו 13קולונו' ו 12אנדוסקופים ) 25-המכון מצויד בציוד מספק. יש כ -ציוד 

 שטיפה כל אחת.

 שימוש בציוד חד פעמי. נעשה -עיקור 



 

63 
 

מהבדיקות אינן מבוצעות בשל  10% -האחיות מדריכות את המטופלים לביצוע ההכנה. כ -הכנת המעי לבדיקה 

 הכנה שאינה טובה.

וריענון לביצוע סדציה לצוות הרופאים   ACLSקיים תיעוד ומעקב אחר ביצוע ריענון  -מעקב אחר הכשרת צוותים 

 והסיעוד במכון. 

הסמים מנוהלים כראוי. לכל צוות הסיעוד יש הרשאה לאחזקת סמים מסוכנים, בכל חדר קיימת  -מסוכניםסמים  

כספת לסמים מסוכנים, קיים רישום מסודר. קיימת כספת אחת בחדר האחות. נערכת בקרה של רוקח הקופה 

ש בפנטניל המספק את הסמים המסוכנים למכון. בשנתיים האחרונות החלו להשתמש בפרופופול והשימו

 הצטמצם באופן ניכר.

 המכון מסונף להדסה עין כרם, מוכרים להתמחות בגסטרואנטרולוגיה. -אקדמיה 

 

 
 לשיפור:

 הניקוי והחיטוי מתבצעים בהתאם לנדרש מלבד: -ניקוי וחיטוי אנדוסקופים 

 כניסה ויציאה אחת מחדר שטיפת האנדוסקופים, כך שיש סכנה שהאנדוסקופים לאחר ניקוי וחיטוי 

 יתלכלכו שוב.

  ,לא קיים זיהוי באיזה מכונת שטיפה בוצע הניקוי והחיטוי לאנדוסקופ, כך שבמידה ויהיה זיהום במכון

 יאלצו להשבית את כל מכונות השטיפה. 

 .בחדר שטיפה נמצא ספטל סקרב ללא תאריך פתיחה 

מלווה לצידו, כאשר ללא  בעת הבקרה מטופל אחד לאחר בדיקה שכב בהתאוששות במיטה, -בטיחות מטופלים 

 וילון סגור מסביב למיטתו. יש סכנה כי במידה ויזדקק לפעולת חרום, האחיות לא ידעו מכך.

בחדר הפעולות, הרופא והאחות לא יכולים לתעד ברשומת המטופל בו זמנית. לכן האחות  -תיעוד ברשומה 

ביצוע הבדיקה. לא מתעדים מתעדת ידנית בדף ולאחר מכן מתעדת את הרישום. חסר תיעוד של שעת תחילת 

 , טווח זרם, מיקום הנחת הלוחית, ומצב העור לאחר מכן.בדיאתרמיהשימוש 

המטופל מחובר בזמן הבדיקה למד לחץ דם וסטורציה, הסימנים החיוניים  -סימנים חיוניים במהלך הבדיקה 

 שנמדדו בזמן הבדיקה אינם מתועדים ברשומה.

לקופה יש לומדות רבות המחייבות את הצוותים הסיעודיים: החייאה, היגיינת ידיים, בטיחות,  -לומדות 

 למרות שחשוב שגם הרופאים יבצעו אותם, הן לא מועברות לרופאים. פוליפרמסי, ועוד.

 מומלץ לתעד את המכונה שביצעה את השטיפה. 

 שעות כנדרש. 72 -הכביסה מפונת אחת לשבוע ולא אחת ל -כביסה 

יש להפריד . ולת מזוהמת חדה נמצאת בתוך המיכל במחסן יחד עם שקיות אשפה של פסולת זיהומיתפס 

 את הפסולת החדה משקיות האשפה.
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 תזונה

 ממצאים לשימור: 

 :עבודת הדיאטנית במרפאה 

  כתובות לפי ההנחיות והכללים.  שנבדקוהרשומות הרפואיות 

 .מספר הדיאטניות דוברות הערבית גדל 

 :מנגנוני בקרה ופיקוח 

  ,זמינות טובה של דיאטניות , בתחום נפרולוגיה ולביקור חוזר לדיאטניות כלליות במעלה אדומים, ובית שמש

 זמינות בשיח ג'ארח תקינה.

 בדיקת רשומות מרחוק בלבד.נעשית בקרה מקצועית על עבודת הדיאטניות במחוז, אבל ב 

  קיים תהליך קליטה והדרכה לדיאטניות החדשות 

  .הוצגו תכניות עבודה של השנה האחרונה 

 הוגשה תכניות עבודה כנדרש 

  השנה היו הקורסים וההשתלמויות הבאים: חידושים בתחום התרופות, הפרעות אכילה, פרזנטציה

 אפקטיבית, פסיכיאטריה, בריאטריה, אתיקה.

 צוות לכל הדיאטנים במחוז מתקיימות אחת לחודש וחצי, הוצגו הסיכומים ישיבות 

  2018הוטמע תחום איתור דיכאון לאחר לידה אצל כל הדיאטניות במחוז, עברו גם הכשרה ב. 

 .המעקב והטיפול במטופלים בריאטרים מבוגרים וילדים עפ"י הנהלים 

  :הכשרת המטפלים 

 

תחום 
 טיפול
 

 ילדים
 

 גריאטריה בריאטריה
 

 פסיכיאטריה סוכרת נפרולוגיה
 

הנחיית 
 סטאז'

הנחיית 
 קבוצות

מספר 
הדיאטניו

ת 
המטפלות 

 בתחום

5 6 4 3 7 1 10 8 

מספר 
הדיאטניו

ת שעברו 
 קורס

4 8 1 6 14 7 4 17 

 

 ארצי לטיפולי בית .-קיים נוהל פנימי :טיפולי בית 

 

 דיאטניות עברו קורס פסיכיאטריה. 7 :בריאות הנפש 

 

 נעשות הדרכות שוטפות לדיאטנים ע"י עובדת סוציאלית וקב"ט. :התמודדות עם אלימות כלפי צוות 
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 ממצאים לתיקון: 

 טיפולי בית: 

  :נראה שתחום טיפולי הבית במחוז מתאפיין בחוסר ניהול מסודר וחוסר פיקוח צמוד 

  להעלות את אחוז ההפניות לדיאטניות.  ראוי. בלבד 6%קיים אחוז נמוך של הפניות לדיאטניות כ

 עבודה פרואקטיבית מעמיקה מול צוותי הרופאים והאחיות, לדוגמה באמצעות בדחיפות

  צוותיתמיעוט בהשתתפות בישיבות רב 

  הדף בו נרשם נוהל העבודה נראה כטיוטה ולא דף רשמי, ללא לוגו, ללא ציון על מי חל הנוהל, ללא

 לתיקון מידיפרק זמן  -תאריך וכו' 

  בבדיקה אקראית של רשומות ניכר חוסר פיקוח על הכתיבה ועל עבודת הדיאטנית עקב רשום לוקה

 פרק זמן לתיקון מידי -בחסר הגובל לפעמים בחוסר מקצועיות 

 בדחיפות . יש לשלב דיאטנית דוברת ערבית במערך טיפולי הבית.אין ביקורי בית במגזר הערבי בכלל. 

 צגו בתעודת הזהות, קיימים חולים קשים ומורכבים רבים, ביניהם מוזנים אנטרלית על פי הנתונים שהו

יש להפנות את כל החולים הקשים ואת כל המוזנים אנטרלית  ומונשמים שאינם מופנים לדיאטנית.

ועל פי נוהל עבודה של  41/2014רלית מס' טלדיאטנית בהתאם לחוזר מינהל רפואה בנושא הזנה אנ

 .מיידיתהקופה. 

 

 

נצפתה אי בהירות בהצגת נתונים של מספר מטופלי סוכרת שהופנו לדיאטניות, ומספר המטופלים  סוכרת: 

 שטופלו על ידי דיאטנית. 

 ., בדחיפותיש לבדוק ולדווח נתונים מעודכנים נכון ליום הבקרה ולהעלות משמעותית את מספר ההפניות והטיפולים

 

 לא נצפה שילוט הכוונה לדיאטנית במרפאת שיח ג'ארח.  במרפאה: 

 פרק זמן לתיקון מידי, יש להוסיף שלטי הכוונה לדיאטנית במרפאה זו ובכל מרפאה בה חסר

 

 מנגנוני בקרה ופיקוח: 

 על עבודת הדיאטנים נעשית מרחוק ע"י בדיקת הרשומות הרפואיות.  בקרת הדיאטנית המחוזית 

 במרפאות על מנת לשפר את איכות הבקרהראוי לבצע בקרה גם פיזית 

 28/2014כל הדיאטנים אינם יכולים להנפיק מרשמים רפואיים, לפי חוזר מנהל הרפואה מס'  – מזון ייעודי .

 .חודשים 3פרק זמן לתיקון  -יש לאפשר לדיאטנים לתת הוראה למזון ייעודי שתכובד בכל בתי המרקחת 

  הגברת הפנייה של מטופלים לדיאטנית, בקרב הרופאים ביותר ל עבודה פרואקטיבית מועטהנצפתה

 והאחיות. 

 להגברת ההפניות לדיאטניםהעלות בדחיפות את המודעות בשטח לראוי 

 לא עובדות דיאטניות בכלל.  במערך השיקום 

 , בדחיפותיש לשלב דיאטניות גם למטופלים הזקוקים לשיקום

  הרשומה הרפואית. , דרך תקשורת ישירה בין הדיאטנית לרופא המטפלאין 

 ליצור דרך מחשובית לתקשורת ישירה בעבודה מול הרופא המטפלראוי 

  בכל אחד מהתחומים הבאים לא קיים: רצף הטיפול 

 בתי חולים, מרפאות ומכונים עצמאיים 

  ,בתחום הפגים החלו לאחרונה ביישום נוהל רצף הטיפול 

 , בדחיפותהנ"ליש לקיים רצף טיפול מובנה ומסודר בכל אחד מהתחומים 

 הינו של כחודש ימים, כמו כן למטופל חדש במעלה אדומים. יש  זמינות מטפלים בתחום ילדים וסוכרת

 לפעול להעלאת זמינות המטפלים בעיקר בתחומים הנ"ל 
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  :מיקוד בחברה הערבית 

  .אין דיאטנית ילדים דוברת ערבית 

 לתיקון חודשפרק זמן  -יש לתת מענה בתחום זה לשיפור השירות למטופל 

  מספר הדיאטניות מהאוכלוסייה הערבית גדל, יחד עם זאת, הפריסה שלהן מצומצמת, כולן מרוכזות

 במרפאת שייך ג'יראח . מרפאות הפריפריה מתקיימות פעם בשבועיים בלבד. 

פרק זמן  -יש לעלות תדירות במרפאות בשכונות ולפרוס שעות העבודה של הדיאטניות ביותר סניפים

 . חודשלתיקון 

  .אין  דיאטניות דוברות ערבית בתחומים השונים, נפרולוגיה, בריאות הנפש, ילדים  ועוד 

 בריאות הנפש: 

  דיאטניות שעברו הכשרה בתחום, אך באף מרפאה לא  7מרפאות של בריאות הנפש ו  3במחוז יש

, . יש לשלב דיאטניות בטיפול רב ציוותי בכל המרפאות הקיימות של בריאות הנפש עובדת דיאטנית

 בדחיפות

 
 :סיכום

הדיאטנית המחוזית הינה ותיקה ומקצועית שעשתה שיפורים במהלך השנים. הגדילה את צוות הדיאטנים 

זאת, חשוב  המחוזי, דואגת להכשרת הצוותים, שיפרה את זמינות הדיאטנים במגזר הערבי ועוד. יחד עם

 והכרחי שתחום טיפולי הבית יזכה לשדרוג ושיפור ע"י הדיאטנית המחוזית.
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 שיקום

   -מערך השיקום הביתי

  .השירות ניתן ע"י  עובדי הקופה בהובלת צוות היחידה הגריאטרית לטיפולי בית 

   .אין רופא שיקום במחוז. התפיסה השולטת הינה תפיסה גריאטרית ולא שיקומית 

 .תהליך השיקום מוגדר כפרויקט שיקום וזאת ע"מ שיוכל לעמוד בסטנדרטים של מבחני התמיכה לשיקום בית 

 במסגרת הבית,  קיים טיפול זמין של פיזיותרפיה, ריפוי בעיסוק וסיעוד בלבד . 

  מבדיקת רשומה רפואית נמצא כי לחלק ממטופלי חבילת השיקום לא היה כלל ביקור רופא  )כנדרש במבחני

ימים בממוצע. בחלק מהתיקים ברשומה של הרופא  10התמיכה לשיקום בית( ולאחרים רופא נכנס אחרי כ 

כל התייחסות לא נמצאה הערכה תפקודית או כל התייחסות תפקודית אחרת אלא רשומה כללית מאוד ללא 

שיקומית, נמצא חוסר הלימה בין מצב המטופל בעת ביקור הרופא שכתב שהמטופל ממתין לניתוח כשבפועל 

 המטופל כבר היה אחרי הניתוח. 

  בנוסף, נמצא כי בתחום העבודה הסוציאלית אין סגירת מעגל טיפולי או מעקב אחרי המלצות כפי שמופיע

 חלקי של מיצוי זכויות למטופלים. בתיעוד הראשוני. נראה כי קיים תהליך

  .לא מתקיימות ישיבות צוות רב מקצועיות למטופלי השיקום 

  .חבילות השיקום הניתנות במחוז לא עומדות בדרישות מבחני התמיכה 

 
במחוז לא קיימות מרפאות שיקום של הקופה. השירות ניתן ע"י  מרפאת שיקום של בי"ח הדסה  – מרפאות שיקום

 זמן המתנה כחודש.ות קנוי. שר -הר הצופים

 

במחוז לא קיימות מערך לשיקום יום רב מקצועי של הקופה. שירות שיקום היום  -שיקום יום רב מקצועי בקהילה

. ניתן זמן המתנה לשיקום הינו מעל חודשייםשירות קנוי.  -הרב מקצועי ניתן במכון היום של בי"ח הדסה הר הצופים

יום רב מקצועי לא מאפשרת רצף טיפול. בנוסף כשהטיפול לא נגיש למבוטחים, שכת לשיקום ולומר כי המתנה ממ

 .יום פירושה כי אין שירות שיקום יום רב מקצועי במחוז 60המתנה היא של כ  כלומר

 

נמצא כי לא קיים רצף כשהמבוטח עובר להמשך שיקום בקהילה הניתן ע"י צוות של הקופה   -המשך שיקום בקהילה

 מקצועות הבריאות  מלבד הפיזיותרפיה וריפוי בעיסוק .טיפולי שיקומי ב

 
 לשימור:

 בטיפולי בית. פיזיותרפירצף טיפול בשיקום  

 התאמות דיור המבוצעות ע"י מרפאה בעיסוק 

 
 לשיפור:

 יש לוודא כל אנשי המקצוע הרלוונטיים אכן יטפלו במטופל כנדרש ממצבו.  -לאלתר  

על הרופא המבצע ביקורי בית להתמקצע בתחום  השיקום ומהותו, הערכות התפקודיות וההסתכלות  

 התפקודית. 

במתן שירות של שיקום יום רב מקצועי, ובהמשך במתן שירות קיום רצף שיקומי וטיפולי לאלתר לוודא  

 בקהילה.

 למיצוי זכויות למבוטחים.יש לדאוג למתן שירות עו"ס ומעקב אחרי החלטות ע"מ לדאוג  -מיידי 

 . כי חבילות השיקום יעמדו בדרישות מבחני התמיכהראוי לוודא  

 . לניהול מחוזיהשיקום  מילמנות איש מקצוע מתחו ראוי. אין ניהול מקצועי לשיקום ברמת המחוז 

מדיניות שיקום קופתית ברמה הארצית  ראוי לבנות ולמסד לא קיימת בקופה מדיניות שיקום ברמה הארצית. 

 בהובלת אנשי מקצוע מתחום השיקום
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 שירותי מעבדה

 ממצאים לשימור: 

 נגישות למוגבלי הליכה 

 שילוט בשפות רשמיות והכוונה למעבדה בסניף 

 איכות השירות 

 בטיחות בעבודה 

 המעבדהמקצועיות צוות  

 בעת ילדים בקרב בעיקר הכאב להפחתת אמלה 5% כמו חוש-אל למשחות מרשמים מתן של מדיניות קיימת 

 .למטופלים הנחיות כולל, ורידי דם לקיחת

 אחיות י"ע ורק אך מבוצעים הטיפולים חנינה בבית: לביתם המרותקים לחולים הבית טיפולי נושא גם נבדק 

, פעמיות חד כפפות, חלוק, קרחון המכילה צידנית עם מגיעות והן תיאום לאחר המבוטח שייך אליה מהמרפאה

 בבית הטיפול ובירושלים אדומים במעלה. המזוהמים המחטים לאחסון קטן כלי, דם ללקיחת מבחנות חיטוי חומרי

 .כללית בריאות שירותי של משנה בקבלני שימוש וגם מהמרפאות המגיעות אחיות של שילוב הוא המרותקים

 
 

 ממצאים לשיפור 

בקבוק לחיץ לשטיפת העיניים בחירום בכל מעבדה בה אין מתקן  –חובה לרכוש משטפת עיניים ניידת  

 לשטיפת עיניים בחירום.

בהוראות טיפול בשפך ביולוגי יש להוסיף: בעת אירוע של שפך ביולוגי חובה לצאת מיידית מהחדר. באם  

 דקות לשקיעת האירוסולים. 30 -אפשר צריך להפסיק את פעילות המזגן ולהמתין מחוץ לחדר כ

 . Bio Hazard מטיפוס אינם הדם להפרדת המשמשות הצנטריפוגות מרבית 

 יות או שייכות לסיעוד( חייבות ללבוש חלוק מעבדה עם שרוולים ארוכים.עובדות מעבדה )שאינן אח 

 בבכניסה לחדרי המעבדה קיימות הנחיות למטופלים, לרוב באותיות קטנות המקשות על הקריאה בעיקר בקר 

 להגדיל את גודל האותיות בהנחיות.מומלץ  –אוכלוסייה הבוגרת ה

 
 

  ממצאים:
 תשתיות: 

   חניה ונגישות, אזורי ההמתנה, חדרי הטיפול וציוד רפואי 

בכל המרפאות שנבדקו קיימת חנייה ונגישות למוגבלי הליכה הכולל רמפה לעלייה לקומת הכניסה ומעלית בתוך     

 המרפאה אם נדרש להגיע לקומה בה מצויה המעבדה. 

החייאה, שלטי בטיחות, כיורי רחצה, כיסאות חדרי המעבדות היו נקיים וכל הציוד הנדרש תקין בכלל זה ערכת 

 ומיטות לצורך לקיחת דם ורידי וטיפולים. 

 בכל המרפאות שנבדקו קיים שילוט והכוונה למעבדה. במרפאות בבית : שילוט: שלטי הכוונה, תגי זיהוי, שפה

ל חומר המידע חנינה כל השילוט היה בערבית לאוכלוסייה המקומית. כל עובדות המעבדות נשאו תגי זיהוי וכ

 והשלטים היו במספר שפות.

  הליםנ

  כל המעבדות פועלות עפ"י נהלי עבודה תקניים וכתובים ותחת מערכת הבטחת איכות בהתאמה לדרישותISO 

 . בכלל זה מצויים הוראות והנחיות לבטיחות בעבודה.9001

  של הנהלים המקצועיים ונהלי לציין, כי אגף המעבדות אחראי להטמעת נהלי מדריך האיכות וכתיבה ותחזוקה

הבטיחות בעבודה באתר ייעודי של קופת חולים כללית, כאשר מכל סניף קיימת נגישות לאתר. עדכונים של 

 הנהלים ו/או הוראות מועברות בדואר אלקטרוני כאשר כל האחיות חותמות שקראו את העדכון.

  נגישות תרבותית

 דע מודפס במספר שפות בכלל זה השלטים וההכוונה במרפאות.קיים שילוט ברור למעבדה וכל חומר העזר והמי
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  תיעוד ורישום

  בכל ארבעת הסניפים נבדק בהרחבה אופן קבלת המטופלים במעבדה לצורך לקיחת דם וורידי הכולל את זיהוי

 המטופל, תשאול, הכנת מבחנות הבדיקה וביצוע לקיחת הדם בפועל. 

 המחוזית פרוז'ינין בהר חוצבים.  נבדק נושא הכנת הדוגמאות לשינוע למעבדה 

 .כל תהליך קליטת המטופלים הוא ממוחשב 

 

 

 פעילויות המעבדות שנבדקו:

  ארבעת המעבדות שנבדקו בבית חנינה, מעלה אדומים ובירושלים מבצעות מגוון נרחב של פעילויות: לקיחת דם

גרון, חלקן מקבלות בדיקות צואה  ורידי מילדים, נשים בהיריון ומבוגרים, בדיקות שתן, ביצוע וקבלת משטחי

ובדיקות פתולוגיות המבוצעות ע"י רופאי נשים לצורך שינוע למעבדה המחוזית.  מדובר במרפאות המייצגות 

אוכלוסיות מטופלים שונים: בית חנינה המטופלים הם מהמגזר הערבי של הכפרים השייכים גיאוגרפית למזרח 

ורובן מוגדרים כתושבים ולא אזרחים(. במעלה אדומים מדובר בשכונת ירושלים )לרובם אין ביטוח רפואי משלים 

מגורים חדשה ומתפתחת והאוכלוסייה ברובה דתית אך לא חרדית ובירושלים האוכלוסייה מורכבת מחולים 

 כרוניים ומשפחות צעירות.  

  .כל עובדות המעבדות הן אחיות מוסמכות השייכות לסיעוד 

  קצר, והביעו ידע בטיפול בשפך ביולוגי, חיטוי משטחי העבודה ושימוש במיגון אישי.כולן לבשו חלוקים עם שרוול 

  כל הבדיקות מבוצעות עפ"י נהלי עבודה כתובים וכל הפסולת הזיהומית מרוכזת בפחים עם שקיותBio-hazard 

 ומסולקות ע"י קבלן חיצוני. 

  מטיפוס אינם כללית, מרבית הצנטריפוגות המשמשות להפרדת הדםBio Hazard . 

  חסרים משטפות עיניים ומקלחת חירום כנדרש בתקנות הבטיחות למעבדות )חובה לרכוש משטפת עיניים ניידת– 

 בקבוק לחיץ לשטיפת העיניים בחירום(.

 

 התרשמות כללית:

 כללית, ההתרשמות מכל המעבדות בארבעת הסניפים השונים היא מצוינת. 
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 פיזיותרפיה 

  : כללי

 18מספר מכוני קופה: 

  100%תקן משרה פיזיותרפיסט מחוזי : 

 תקנים ביחידה לטיפולי בית : ראה פרוט בהמשך

 1 --מורשה כסאות ממונעים: 

 

שירות, על כל מרכיביו ראוי לשבח. הפיזיותרפיסט המחוזי שהוא ה:  ניהול שירותי הפיזיותרפיה ברמת המחוז

מנחיל תרבות של  איכות וזמינות השירות ושימת המטופל במרכז. השירות מקצועי ומנוהל בהתאם חודשיים בתפקיד 

 לכל הנהלים. ניכרים מאמצים לפיתוח וקידום השירות במחוז.

 ברמה המחוזית, מתקיימות ישיבות מנהלים ומתבצעת בקרה פנימית מובנית על השירות לרבות טיפולי הבית. 

 

ש'(; ממוצע מחוזי עד חודש/ חודש וחצי לתור כרוני  72ד בדרישות לתור לבעיה אקוטית )המחוז עומ: זמינות תורים

במכוני הקופה ועד ימים ספורים במיקור חוץ. נעשים מאמצים גדולים שהמבוטח יקבל טיפול בזמן ולפי דרישות 

 http://www.health.gov.il/hozer/mr46_2009.pdfמצ"ב הקישור לנוהל   46/2009הנוהל.  סימוכין: חוזר מנהל 

 

: לפני מספר חודשים נערך שינוי ארגוני בתמהיל הצוות המוביל במחוז.  מונתה מנהלת ביחידה להמשך טיפול

משרה.  50%מנהלי אזורים, שכל אחד מהם ב  2. בנוסף, ביחידה  0.75%חדשה לתחום הפיזיותרפיה ביחידה ב 

שעות  5מהם  בנוסף יש עוד שני פיזיותרפיסטים אחד מנהל המגזר הערבי והשני מנהל אזור בית שמש כשלכל אחד

שעות  15שבועיות. הפיזיותרפיסטים בתקן ייעודי של עובדי קופה. כמוכן, השירות ניתן ע"י פיזיותרפיסטית בתקן )

פיזיותרפיסטים עצמאיים. נבנה מערך של הניהול המקצועי של  12פיזיותרפיסטים עובדי קופה + 68שבועיות(+ 

ודה וסטנדרטים. חודדו תהליכים של רצף טיפול. זמינות השירות הפיזיותרפיה ביחידה לטיפולי בית. קיימים נהלי עב

ביחידה עומד בנהלים של משרד הבריאות. הרשומה הרפואית בתחום ביקורי הבית  ממוקדת תפקוד; קיים שימוש 

מובנה בכלי מדידה תפקודיים, לרבות התייחסות לתפקוד בסיכום הטיפול. מתנהלת בקרה מקצועית פנימית  

תהליך תיקון ליקויים. כלל הצוות נדרש לעמוד בסטנדרטים מקצועיים ושירותיים גבוהים. קיימים  מתועדת וקיים

לכלל  24/7תהליכי הדרכה, חניכה וליווי מקצועי ע"י המרכזים המקצועיים ביחידה לביקורי בית.  קיים מענה זמין 

 עודית לכלל אנשי הצוות ביחידה. המטופלים  ביחידה. מתקיימות ישיבות צוות רב מקצועיות, ונערכה הכשרה יי

 

קיים מאגר מידע מעודכן )כתובות, טלפונים, שעות פעילות, דרכי הגעה  – התאמה לרשום באתר האינטרנט

 ונגישות( של כלל שרותי הפיזיותרפיה .
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  ממצאים לשימור 

בזכות המאמצים של הפיזיותרפיסט מערך הפיזיותרפיה במחוז וגם במכון מקור ברוך מנוהלים ביד רמה.  ניהול: 

, ניכר הנהגת סטנדרט מקצועי גבוהה בשירות במחוז, כמו גם החתירה לפיתוח שירותים ולהטמעת המחוזי

 צמאי שנסגר.שיפורים בשירות. דוגמא לכך: נמצא בתהליך הקמת מכון קופה חדש במקום ספק שירות ע

 

המודל של שילוב פיזיותרפיסטים במיון אורתופדי הוא רעיון חלוץ ומבורך! המטופלים מקבלים  מיון אורתופדי: 

 שירות איכותי, מקצועי ומידי, הפיזיותרפיסט נמצא בכל שעות הפעילות של המיון כולל ימי שישי.

 

 את עבודת הפיזיותרפיסט במיון.התגלתה שביעות רצון גבוהה מאוד בסקר שבדק  סקר שביעות רצון: 

 

קיימים במחוז חמישה מדדי איכות ולאחרונה מונתה רכזת איכות מחוזית )פיזיותרפיסטית( : רכזת איכות מחוזית 

 לשיפור מדדי איכות וביצוע בקרה פנימית על הרשומה הרפואית.

 

נה ובנוסף הצוות שותף סטודנטים לפיזיותרפיה במחוז בש 40 -מתקיימת הדרכת כ: הדרכת סטודנטים ומחקר 

 במחקר.

 

התחום מתנהל כארגון לומד, מודד תוצאות, בוחן תהליכים ומטמיע שיפורים ושינויים באופן -היחידה לטיפולי בית 

המשכי, לרבות פיתוח צוות מקצועי בקורסים רלוונטיים. לתחום ניהול מקצועי. הטיפול זמין. קיימים תהליכים של 

מיתים הכוללת גם בקרת איכות ומקצועיות טיפול בבית המטופל. הרשומה אחודה רצף טיפולי. מתקיימת בקרת ע

 וממוחשבת לכלל צוות היחידה )כולל צוות מיקור החוץ (. קיים ציוד טיפולי לרשות הפיזיותרפיסטים. 

 

לשקול גישה ישירה לשירותי  ראוילאור רמת המקצועיות הגבוהה, הניהול המקצועי ושביעות הרצון מהשירות,  

 הפיזיותרפיה במחוז.

 

 

 ממצאים לשיפור 

 אין: חשוב לשפר את זמני ההמתנה לתור בפיזיותרפיה. המתנה של חודש עד חודש וחצי פירושה כי זמינות 

 מצ"ב הקישור לנוהל 46/2009שירות פיזיותרפיה. סימוכין: חוזר מנהל 

  http://www.health.gov.il/hozer/mr46_2009.pdf 

 

ישנם שלושה   -: המכון לא עומד בדרישות של חוק שוויון לאנשים עם מוגבלות תשתיות במכון מקור ברוך 

שהמכון של הפיזיותרפיה שחיוני ביותר מרחבים במכון שלא מאפשרים כניסה של בעלי מוגבלות. חשוב לציין 

במקור ברוך יישאר בתוך המרפאה, הרי כך מתאפשרת העבודה המקצועית השוטפת גם במכון וגם במיון 

 שמתבטאת בשיתוף פעולה בין הצוותים הרפואיים ומקצוע הפיזיותרפיה.

 

חשוב לנהל בקרה פנימית מקצועית מובנית על הרשומה הרפואית במיון  :רשומה רפואית במיון אורתופדי 

 http://www.health.gov.il/hozer/mr46_2009.pdf  האורתופדי לפי דרישות הנוהל של משרד הבריאות.

 

 

 

 

 

 

http://www.health.gov.il/hozer/mr46_2009.pdf
http://www.health.gov.il/hozer/mr46_2009.pdf
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 ריפוי בעיסוק

 זמינות תורים:  תור ראשון פנוי למטפל/ספק: 

   .קיים נוהל פנימי לתעדוף תורים 

 במקרים דחופים )כמו ניתוחי גידים, שינויי דיור( מקבלים מהיום למחר 

 כרוניים או פחות דחופים ממתינים חודש לעתים חודשיים ויותר. מקרים 

 
 ממצאים לשימור

  – שוט תהליך ההפניה לטיפול בריפוי בעיסוקפ 

 מקבלים הפניה מבית החולים מבלי הצורך לעבור אצל רופא המשפחה 

 הפנייה מהחידה לטיפולי בית למכון גם היא בהפניה ישירה 

  טיפוח קשרי העבודה עם מרפאים בעיסוק בבתי החולים 

 ההפניה ההדדית בין מקצועות הבריאות. הסדרת 

 
 .וניכרתביחידה להמשך מעורבות הצוות הריפוי בעיסוק משמעותית  

   .כל הצוות מורשה חתימה למכשירי שיקום וניידות כולל מיטות וכסאות גלגלים למעט ממונעים 

  .צוות הריפוי בעיסוק נכנס לכל אדם הנקלט במערכת לפחות פעמיים 

   .משאילים אביזרי עזר מדגימים ומוודאים שהציוד נכון ומותאם 

 מעבר למחסום.הגרים לאנשים לטיפול בירושלים במגזר הערבי ודואגים לקבל אישור  ב"אדם ייעודי לט יש 

 
 שירות בפריסה נאותה.   יפעילובקרוב ו, יאיישו יש אישורי ציוד, בשלבי סיום פיתוח השירות בדרום העיר 

 
 במכון בבית שמש לעומת הבקרה הקודמתשיפור בארגון הסביבה הפיזית  

  לשימוש של כולם.   –הוצאה מיטה שחסמה את החדר והועברה לפיזיו 

  הוכנסו טכנולוגיות גם הן משותפות עם הפיזיו.  מחכים להתקיןMULE .בקרוב 

 
 ממצאים לשיפור  

אינו אחוד.  כל סקטור רואה את המקצוע שלו בלבד ]למעט ביחידה להמשך טיפול שם  בקליקסהתיק הרפואי  
הקליקס גם אינו מותאם דיו לעבודה בריפוי בעיסוק.  ידוע שמדובר על תהליכי שינוי והתאמה התיק אחוד[.  

 עם זאת חשוב להאיץ תהליכים ולהתאים את התיק לעבודת התיעוד הנדרשת. בקופה,ממושכים ומרכזיים 
 
יש ענייני שיוך שמעמיסים על הצוות פרוצדורות בתיעוד.  בילדים, למשל, אם ילד מקבל טיפולי ריפוי  באופק 

בעיסוק בירושלים וטיפולי קלינאות תקשורת בישוב רמות, לפני כל תיעוד טיפול צריך לבטל את השיוך שלו 
ת והצוות דואג לעדכן במייל למרפאה אחת כדי לרשום את הטיפול בשנייה.  במבוגרים מתנהלות רשומות מקבילו

 ייעודיות לביטול שיוך.  אטסאפאו להקים קבוצות וו
 הנחיות והמלצות: 

  ראוי לבדוק את  –ההגבלה הזו, שהיא אינה נוחה ומעמיסה, גוררת יצירת מענים מגוונים ע"י הצוותים בשטח

 נחיצותה ואת האפשרות ליצירת מענה מערכתי נכון.

  יש לוודא כי המענה עומד בסטנדרטים של  ,משלו, כדוגמת קבוצות הוואטסאפככל שהצוות יוצר מענים

   אבטחת מידע וסודיות רפואית של המטופל. 

 
סיבות היסטוריות ממעטים לתת שירות לאנשים עם מלא מקבלים סטודנטים, ובשל צפיפות  :המכון בבית שמש 

ריפוי בעיסוק ייתן שירות לכלל האוכלוסייה וכל מצופה שמכון  אבחנות נוירולוגיות. רוב המטופלים אורתופדיים.
 האבחנות.

 
קיבלו הדרכה מהקב"ט, יש לחצני מצוקה, צוות  למד לבוא לעזרה המטפלים : התייחסות לאלימות כלפי צוות 

 הסלמה. לא משאירים איש צוות לבדולבדוק מיד כשמתחיל תהליך 
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 קלינאית תקשורת

 ממצאים לשימור 

 פתיחה של נקודת שירות בשיך ג'ראח. -התאמת מכשירי שמיעה למבוטחי הקופההרחבת שירות הפנים של  

:  נפתח שירות נוסף השירות בתחום השפה והדיבור למבוגריםמאז הבקרה הקודמת הורחב במידה מסוימת  

בתחום זה במרפאה נוספת )מעלות דפנה(  במחוז )בנוסף על שירות בשתי נקודות נוספות במרכז העיר ובמזרח 

 העיר(

משקיעה משאבים רבים לארגון השירות  ניהול השירות על ידי קלינאית התקשורת המחוזיתיש לציין את  

 קידומו והרחבתו ובכלל זה קיום בקרות שוטפות על נותני השירותים.

במסגרת מכוני התפתחות הילד של  במתן שירות במרפאות פגים ובמרפאות אכילהשילוב קלינאי התקשורת  

 ת הטיפול בפעוטות ובילדים.הקופה לטובת איכו

: מלבד מינוי אחראית תחום להתפתחות הילד, מונתה מאז הבקרה הקודמת קידום שדרת ניהול בתחום 

קלינאית האחראית על השירות הניתן על ידי הספקים בטיפולי שפה ודיבור לילדים. תפקיד אשר הביא לשיפור 

יכי בקרה סדורים. בנוסף, מאז הבקרה הקודמת, הקשר הרציף עם ספקי השירות שבהסדר ובכלל זה קיום תהל

 ובהתאם להערות מבקרה זו, מונו קלינאיות תקשורת אחראיות תחומים במספר שלוחות במחוז.

  פיתוח מקצועי:  

  קיום השתלמויות מקצועיות פנימיות של המחוז והקופה, והשתתפות המחוז בהוצאות של קלינאיות תקשורת

 בהשתלמויות מחוץ לקופה. 

 ור תהליכים של למידת עמיתים בקבוצות בתחומים שונים: כמו טיפול בילדים על הרצף האוטיסטי, טיפול שימ

בתינוקות, סדנאות והכשרות לטיפול במבוגרים עם הפרעות נרכשות בשפה דיבור ובליעה, השתלמויות 

 בתחום השמיעה.

במחוז. השירות  ות הילדבתחום התפתח, שאף הורחבה מאז הבקרה הקודמת,  של השירות פריסה מקיפה 

שלוחות של הקופה ברחבי המחוז  בירושלים עצמה , בית שמש,  16כולל מכון אם בתלפיות בירושלים ועוד 

מבשרת ציון, מזרח ירושלים, ביתר, מעלה אדומים, ותל ציון, גבעת זאב ומעלה אפרים. בנוסף, כולל השירות עוד 

 מכוני הסדר.  21

: השתתפות קלינאי ת המודעות לשירותים שניתנים על ידי קלינאי תקשורתקידום בריאות ויוזמות להעלא 

 התקשורת בתוכנית להכנת ילדים לקראת עלייתם לכיתה א.

בסטנדרטים יש לציין כי במתקני  הקופה, הן במרפאת תלפיות והן בשועפאט, נמצא כי השירות בהם עומד  

 וניתן בסביבה טיפולית מכבדת . מקצועיים

   

 

 

 ממצאים לשיפור 

 

 זמינות השירות בתחום טיפולי השפה והדיבור ובכלל זה טיפולים בתחום התפתחות הילד: 

על סמך בדיקה של תיקי מטופלים  ועל סמך נתוני הקופה נמצא: ישנם אזורים במחוז שבהם התורים לאבחון 

. פרק זמן זה פוגע מעבר לכך ואפילו, ארבעה חודשיםוהתורים לטיפולים עולים על שלושה חודשים על עומדים  

 באיכות השירות ופוגע בסיכוי של הילדים לשיקום. 

יש להדגיש, כי מצב זה פוגע במיוחד באוכלוסיות החלשות אשר אינן ממצות את זכותן לקבלת החזרים על 

 טיפולים שכן לרוב, אינן יכולות לעמוד גם במימון התוספת הנדרשת לעיתים, מעבר להשתתפות הקופה.

 19/2013חוזר מנהל רפואה "מתן שירותים בהתפתחות הילד על ידי קופות החולים"  -וכיןסימ

 שפר את הזמינות של השירות בתחום.ל: יש צורך להמשיך והנחייה 
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במכוני הקופה וגם במכוני ההסדר בבתי החולים אמנם : זמינות השירות בתחום בדיקות שמיעה בילדים 

 המתינו אולם בראיון מטופלים נמצא כי המבוטחים  . ששה שבועות -על חודש השתפרה ולפי נתוני הקופה עומדת

גם שלושה חודשים. חשוב להדגיש, כי תורים ארוכים אלו מונעים מילדים לקבל טיפול בזמן ולכך עלולות להיות 

 השלכות על בריאותם והתפתחותם.

 יש להמשיך בתהליך של שיפור זמינות התורים לבדיקות שמיעה לילדים בכל רחבי המחוז. הנחייה :

 

 טיפולי בית: 

 חל מתן שירות של קלינאי תקשורת במסגרת טיפולי בית, ומרותקי בית,   אולם,  לפי נתוני הקופה אמנם ה

דיין אין מענה במזרח השירות ניתן בתחום מצומצם ומוגבל. כמו כן עכפי שנמסרו לקראת הבקרה השירות, 

 .  העיר

שירות בהיקף מוגבל אינו תואם צרכים של אוכלוסיית מטופלים הזקוקים לאבחון וטיפול בתחומי הבליעה הנחייה: 

יש צורך להעלות את השפה והדיבור למבוטחי הקופה במערך של שיקום בית, אשפוז בית, המערך הגריאטרי. 

בטיפול בחולים ובשיקומם ולהרחיב את מתן השירות, כך שקלינאי מודעות הצוותים לתפקיד קלינאי התקשורת 

התקשורת יהיו חלק אינטגרלי מהצוותים הרב מקצועיים המטפלים בכלל החולים במערך אשפוז הבית, טיפולי 

 בית, שיקום בית והמערך הגריאטרי.

 

  ,מוסדרים עם קריטריונים אין נהלים פנימיים במערך טיפולי הבית, אשפז בית ושיקום בית כמתואר לעיל

 ברורים להפניית מטופלים לקלינאי תקשורת.

לבנות תהליכים מוסדרים לאבחון טיפול וייעוץ של  קלינאי התקשורת ולבחון ולבקר התאמתם לצרכי  ראוי: הנחייה

 המטופלים.

    

ם לאוכלוסייה זו עדיין  השירותים הניתני במזרח העירלמרות הרחבת השירות בכלל תחומי המקצוע לאוכלוסייה  

 אינם די נגישים. במיוחד בתחום הטיפול במבוגרים. 

להמשיך ולהעמיק תהליכים של העלאת מודעות באוכלוסייה ובמקביל הרחבת השירותים, כגון:  ראוי: הנחייה

העלאת מודעות חשיבות השיקום השמיעתי, הדרכה להורים ממיצב נמוך על פיתוח כישורי שפה. הרצאות 

 ות בנושאים כמו: הפרעות בליעה ואכילה. לרופאים ואחי

 

 :של אחת היבואנים שנמצאים בהסדר מכרזי עם הקופה. נמצא כי במכון ספק פרטי להתאמת מכשירי שמיעה 

  .המכון בכתובת  אליו עבר הספק  אינו נגיש לבעלי מוגבלויות 

 לפעול. בעת הבקרה במקום לא נכח קלינאי תקשורת, למרות שלפי פרסום השירות היה אמור 

 : ותהנחי

ומתאים למתן  יש לבצע בקרה במקום מיד עם הודעת ספק על שינוי כתובת ולוודא כי השירות ניתן במקום נגיש

 .שירות למבוטחי הקופה, וכי השירות ניתן כמפורסם

 .דחיפות: בפרק זמן לתיקון

 

וההכוונה לשירות של קלינאות התקשורת אינו ברור. במהלך הבקרה הופנתה תשומת  השילוט במרפאת תלפיות 

 לב המבוקרים לכך.

 : יש לתקן את השילוט כך שלא יקשה על התמצאות המבוטחים.הנחייה
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 סיכום זמינות התורים לפי בדיקה ביום הבקרה אצל המבוקרים ובדיקה מקדמית כלקוח סמוי

 

מכון שמיעה  
 לילדים ושירות

קלינאות 
תקשורת במכון 

להתפתחות 
הילד במתקן 

הקופה 
 בתלפיות

 ספק פרטי
מכון שמיעה 
להתאמת 

 מכשירי שמיעה
 

שלוחה של מכון 
להתפתחות 

הילד של 
הקופה 

 בשועפאט
וקלינאית 
תקשורת 
המטפלת 
 במבוגרים

מידע במהלך 
 הבקרה

בדיקות 
שמיעה 

ילדים עד 
 5גיל 

 

חודש וחצי לפי 
 יומן

לפי תשאול 
בחדר מטופל 

 3המתנה: 
 חודשים

בשיח ג'ראח   
 -מרפאת הקופה

 שבועות 3
 -מכוני הסדר

 חודש
 -בתי חולים

 -חודשיים
 שלושה

בדיקות 
שמיעה 

 מבוגרים 

 חודשיים-חודש   

אבחון 
בשפה 
ודיבור 
 ילדים

 3 -בביתר   חודשיים-חודש
 חודשים

טיפולי 
 שפה ודיבור

    חודשיים

התאמת 
מכשירי 
שמיעה 

 למבוגרים

בשירות פנים  שלושה שבועות מיידי 
של הקופה: 

 כחודש
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 רוקחות

 

 ממצאים לשימור  
 

ההדרכה הניתנת על ידי הרוקחים במעמד ניפוק התכשירים בבית המרקחת הינה כוללת, מורחבת : הדרכה רוקחית 

בזמן הניפוק, מתנהל פרויקט של "הדרכה רוקחית", במסגרת הפרויקט כל  וראויה להערכה. מלבד התשאול הרוקחי

טיפול התרופתי: תופעות לוואי, הרוקח במרפאה מקבל סיכום תיק של מטופל אחד לפחות פעם בחודש, ובודק את 

הטיפול,  מינונים, אינטראקציות, שמות מסחריים וגנריים. ולאחר מכן, הרוקח יושב עם המטופל ומסביר לו אודות 

 ומוודא שימוש נאות והענות לטיפול.

אחסון התרופות מבודל. מינונים שונים של תרופות לא מאוחסנים יחד באותה מגירה. ההפרדה היא : סידור התרופות 

 מלאה ומובדלת.

 פרויקטים 

 .הרוקח בעזרת הרוקח הקליני מבצעים ייעוץ יזום כאשר מטופל נוטל מספר תרופות באופן קבוע 

 מופצת רשימת נפרולוגיה מונעת הנועדת למנוע ניפוקי   –ה מניעתית נפרולוגיNSAIDS  ללא מרשם עבור

 אוכלוסייה בסיכון להתקדמות מחלת כליה כרונית.   

הטיפול, התיעוד והדיווח של תכשירים שנחשפו לטמפרטורה חריגה מתועדים : טיפול בחריגות טמפרטורה 

אחסון והובלה של תכשירים" מתבצעים מעקב ותיעוד של כל מהלך " תנאי  126ומטופלים כנדרש בהתאם לנוהל 

 הטיפול בחריגה באמצעות טופס ייעודי כמקובל.

 , דיני רוקחות ונהלים.התמצאות הרוקחים במאגרי מידעחל שיפור בכל נושא  

 אך יש להאיץ את הקצב.... לנוהל פרטיותתוך כדי התאמתם  בתנופת שיפוץ הסניפיםיש להמשיך  

 
 

 ממצאים לשיפור  
 

המנופקת  כל אריזה, 2013בהתאם לחוזר אגף הרוקחות משנת : סריקה של האריזות המנופקותבטיחות הטיפול:  
תעבור סריקה. הסריקה נועדה לוודא קיום התאמה מלאה בין המרשם לבין כל אחת ואחת מהאריזות המנופקות 

 טעויות ליקוט או טעויות שמקורן בפענוח לא נכון של המרשם או בבחירה שגויה של התכשיר.  -טרם הניפוק   -ולאתר 
      לתיקון מיידי! שום במרשם. למרות דרישה זו אותה אריזה נסרקה מספר פעמים בהתאם לר

 
לתקנות הרוקחים )תנאי פתיחה וניהול של בתי מרקחת וחדרי תרופות(  27סעיף : אי מניעת נגישות קהל לתרופות 

בניגוד לסעיף זה נמצאו תרופות קובע כי תכשירים רפואיים יוחזקו אך ורק במקום המיועד להם בחדר קבלת קהל. 
לפקודת הרוקחים הקובע כי ניפוק תכשיר לא יעשה אלא  42גם נוגד את סעיף  מצב זה על מדפים בשרות עצמי.

 לתיקון מיידי!  בידי רוקח.
 

 GSL  ג( לתקנות הרוקחים )מכירה של תכשיר בלא מרשם שלא בבית מרקחת או שלא בידי רוקח( -)ב( ו 8סעיפים(
, כפי שיקבע המנהל והתכשירים להתווייתםבחלוקה לקבוצות, בהתאם קובעים כי כל התכשירים בלא מרשם יוחזקו 

 FENISTILבניגוד לנדרש נמצאו תכשירים מבלי שצויינה התווייתם ). במשטחי האחסון בנפרדיוצגו 
GEL,VOLTAREN EMULGEL, SAVIOR CR, MERFEN SPRAY ובנוסף פוזרו על המדפים מחוץ לשטח )

 לתיקון מיידי! האחסון המיועד להם.
 
 :131לשמירת הפרטיות של המטופל יש להתאים את הדלפקים לדרישות נוהל : פרטיות המטפל 

  הצבת מחיצות עם חומר אקוסטי 

 מספור העמדות 

 .פינוי עמדות הניפוק 

 
 לא נמצאה הנגשה לליקויי ראיה וכבדי  שמיעה ולא דלפק נגיש.: נגישות לבעלי מוגבלות 

 
 תזונה לתכשיריםיש להקפיד על הפרדה בין תוספי :  הפרדה בין המוצרים 
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 אוטיזם

 כללי

ילדים   298שאובחנו על ספקטרום האוטיזם, לעומת  631ומתוכם  18 – 0מבוטחים בני  203,173במחוז ישנם 

 -במחוז  ASD. נתון המשקף זינוק משמעותי במספר המבוטחים המאובחנים עם 2016 -שאובחנו בבקרה קודמת ב

 לידות, ואף למעלה מכך במחקרים אחרונים. 100 -לכ  1לידות אך עדיין אינו מגיע לצפי איתור של  - 320מתוך כ  1

 

 ממצאים לשימור: 

קיים מצב ייחודי במחוז ירושלים בכללית אשר בו המחוז מצליח, בצורה מאוד מרשימה ויוצאת דופן, לתת את רוב  

הקופה, "בבית". ישנם מעט טיפולים, באופן יחסי, אצל ספקים ובהחזרים )מדובר  השירותים והטיפולים דרך מטפלי

בעיקר על טיפולים ייחודיים בסוגם ובגיל המבוטחים(, כך שבצורת עבודה כזו מלכתחילה ממצאים רבים לשיפור 

 פה., הצטיידות החדרים והרצף הטיפולי שעובר בתוך מערכות הקוחיצוניים מתייתרים כגון: בקרת ספקים

מאוד מכל ההתנהלות של כללית  שביעות רצון גבוההההורים לילדים עם האוטיזם בראיונות הפתע שבוצעו, הביעו  

החל משלב האבחון המהיר, דרך ההתנהלות המנהלתית הקצרה וכלה בטיפול המוצלח שילדם מקבל  ;סביב ילדם

 אצל מטפלי הקופה.

פונקציות במחוז: גם אחראיות תחום וגם אחראיות בקרה  בתחומים קלינאות תקשורת וריפוי בעיסוק ישנן שתי 

הבודק צדדים שונים בתחומים  מערך בקרה מסודרהצוות מחד, לצד  השקעה במקצועיותפנימיות, כך שגם קיימת 

 אלה מאידך.

עם  10-14משפחות לילדים בגילאי  100-נשלחו מכתבים ל 2017, במהלך מתהליך ההגעה למשפחותכחלק  

, פרטי קשר עם רכזת התחום במחוז והצעה לפנות לקבלת טיפול במכון הסדר משעולים, המציע פירוט הזכויות

 תוכנית ייחודית.

)כך לדוגמא, בבקרה הנוכחית הצטרפה רפרנטית מחוז  למידה של רפרנטים של אוטיזם ממחוז למחוזישנה  

 חיפה וגליל מערבי בכללית לשם למידה והטמעה(

 

 ממצאים לשיפור: 

משרה בתחום האוטיזם  25% –האוטיזם, אשר עושה את עבודתה בצורה מרשימה, מועסקת רק ב רפרנטית  

( רבה נוספת שצריכה Reaching Outבלבד. ישנה עבודת יישוג ) 25% –והשירותים האדמיניסטרטיביים גם הם ב 

להגיע  קיים קושיאשר להיעשות לצורך הגעה למבוטחים לשם עידוד מיצוי זכויותיהם במעברים שונים לאורך החיים, 

 אליה עם כח אדם מצומצם שכזה.

 

וגם אצל הספקים  –מומלץ להוסיף את פרטי ההתקשרות עם רפרנטית תחום האוטיזם במחוז, במרפאות הקופה  

 באזור המרכז את המידע להורים. -במקרה שהם חסרים 
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  פסיכולוגיה

 
 : אשר בוקרו תור ראשון פנוי למטפל/ספק :זמינות תורים

  חודשים 3-כ -חודש, טיפול –אינטייק  –שיח ג'ראח 

  מיידי -אינטייק וטיפול  –המרכז לאי ספיקת לב 

   כחודשיים -שבוע, טיפול -אינטייק  -היחידה לטיפול יום 

 
   ממצאים לשימור

ופועל להתמקצעות ולמידה לשם מתן שירותי טיפול מותאמים לצרכי  השירות הפסיכולוגי הינו מקצועי ומצוין 

 המטופלים השונים והאוכלוסייה במחוז.

הפסיכולוגים במערך הפסיכולוגיה, הכולל כיום פסיכולוגים קליניים ופסיכולוגית שיקומית, הינם אנשי מקצוע בעלי  

לים ובעלי סקרנות ותשוקה מקצועית. עם הכשרה במגוון גישות טיפול, מסורים למטופ מקצועית גבוההרמה 

 עבודתם הינה בסטנדרט מקצועי גבוה.

ישיבות נרחב ומושם דגש על הכשרה לשם התפתחות מקצועית. כחלק מכך, מתקיימות  מערך הדרכהמתקיים  

בנוסף לישיבות הצוות הרב מקצועי בכל יחידה, ישיבות פסיכולוגים  שמהוות תשתית למידה והפריה הדדית 

 .משמעותית

 הזוכים להכשרה טובה מאד. מערך גדול של פסיכולוגים מתמחים קלינייםישנו  

מהלך  –)לפני כחודש וחצי( ליחידות: סכרת, אי ספיקת לב ונשים  הכנסת פסיכולוגית שיקומית ראשונה למחוז 

 מבורך, אך לא מספיק, שיש להרחיבו.

ר תיעוד כנדרש ברשומה הרפואית. לשירות הפסיכולוגי מערכת ממוחשבת ותיק ממוחשב המאפש - תיעוד 

החומר הגולמי של האבחונים הפסיכודיאגנוסטיים נשמר בנפרד ובהתאם לדרישות. התיקים שנבדקו כללו רשומה 

 מוקפדת בכל האספקטים.

 קיימת הקפדה על  מידור לכל הפעולות הנעשות בתחום בריאות הנפש.  – חיסיון וסודיות 

 פולים מונגש ומונגש תרבותית, באופן משביע רצוןהמידע אודות הטי:  נגישות תרבותית 

העבודה מתנהלת ע"פ נהלי המשרד וקיימת בקיאות בנהלים והקפדה, כולל בנוגע לאלימות. מאז  - נהלים 

 הבקרה הקודמת פותחו נהלי עבודה למטפלים העצמאים. 

ק המלא  והרשומה מאז הבקרה הקודמת יש לפסיכולוגית המחוזית אפשרות לראות את התי – בקרת עובדים 

 של המטפלים העצמאים והחלה בקרה שוטפת על עבודתם. 

לשם הענקת טיפול פסיכולוגי לאוכלוסייה תוך רצון להתאימו להיקפים הנדרשים נעשה שימוש : פריסת שירותים 

ראוי  בתחנות בריאות הנפש הממשלתיות הפועלות במרחב המחוז, ותחום הרפואי והשיקומי בשירותי 

 הפסיכולוגיה בבתי החולים ובמכוניהם במחוז.

או  ספק, נקבע ע"פ צורך וקריטריונים קליניים מקצועיים, תוך התחשבות בעמדת המטפל )קופה משך הטיפול 

 עצמאי(.

המרפאה בשטראוס מונגשת כנדרש. ביחידת היום בדישראלי סביבה נעימה וביתית עם : נגישות לבעלי מוגבלות 

 מונגשת יפורט( היטב )אינה מצוידיםחדרי טיפול 
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  לשיפור ממצאים 

 לאחר הכנסה מבורכת של פסיכולוגית שיקומית )יחידה( למערך הפסיכולוגיה, שכבר התמלאו שעותיה, חשוב 

ה במחוז ילשם מתן מענה הולם לאוכלוסי להרחיב במהירות את המערך של הפסיכולוגיה השיקומית והרפואית

 מרפאות הראשוניות, במכונים ובטיפולי הבית. ב

. גם ההפניה משך ההמתנה לטיפול במיוחד לילדים ובמזרח העיר הינו ארוך מאד -תורי המתנה לטיפול  

להרחבת  יש לפעול  בדחיפות לתחנות  לבריאות הנפש הממשלתיות לא מסייעת לצמצום משך ההמתנה. 

 ים פסיכולוגיים נוספים. השירותים בתחום בריאות הנפש, והקמת שירות

נעשות ע"י הפסיכולוגים האחראים בכל יחידה ועדיין אינן   - בקרות לפסיכולוגים ביחידות הקופה במחוז 

ממוסדות ומובנות דיין, רצוי להמשיך לפתח את תהליכי הבקרה והמשוב כולל ותיעוד התהליך, ומעורבות של 

 הפסיכולוגית המחוזית.

   -תשתיות המרפאות  

  חדרי טיפול מפוזרים בין חדרי רנטגן : מבנה שאינו תואם ואינו ראוי למרפאת ברה"ן לילדים -ג'ראחשיח

 הכרח דחוףיש  וכד', אין חדר המתנה ואין אזורי המתנה מותאמים לילדים, אין שירותים מותאמים לילדים.

 . מתאים לנדרש ממרפאת ברה"ן ילדים ונוער במרחב מרפאתי

 המרפאות תחת מנהל אחד. רצוי לקדם העברתן לאותו  –ושלים, ילדם ומבוגרים מרפאות ברה"ן במזרח יר

 מבנה תוך הפרדה מתאימה בין מרפאת המבוגרים והילדים.

 ובכך נמנע מאוכלוסיית נכים פיזית את האפשרות לקבלת  אינה מונגשת כלל – יחידה לטיפול יום דישראלי

 נדרשת התייחסות מיידית לכך.מענה טיפולי ביחידה. 
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  עבודה סוציאלית

 זמינות תורים 

 מותאם: התאמה לרשום באתר האינטרנט

 

 ממצאים לשימור

העובדות הסוציאליות משתתפות בישיבות צוות באופן קבוע, מועשרות במגוון השתלמויות  – פיתוח מקצועי 

 וזוכות להדרכה קבוצתית/פרטנית. 

 מרשים להכשרת סטודנטים לעבודה סוציאלית גם בשיתוף האוניברסיטה העברית  מרכז למידהבמחוז קיים  

, עמותות או גורמים מטפלים בקהילה, כגון: פורום עמד"א, ועדה בתכניות משותפות עם רשויותמעורבות  

 ילד בקהילה האתיופית בעיר גנים.  -קהילתית לטיפול בקשישים בקרית יובל או טיפוח קשר אם

 תכנית המעקב אחר קשישים החיים בעוני, הובלת תוכנית לבני משפחה של חולי דמנציה.  - איתור יזום 

 כתיבת תכניות עבודה שנתיות ופילוח נתוני פעילות.  - בקרת איכות 

 השתתפות והנחיה של סדנאות בתחום הסוכרת והגמילה מעישון.   – קידום בריאות 

 ובדת מצטיינת במחוז. עו"ס מרפאת קריית יובל הייתה מועמדת לע - כוח אדם 

 

 לשיפורממצאים 

העו"ס לא השלימה את ההתערבות עם פונה, לא תיעדה בבדיקה אקראית של הרשומות נמצא כי : רצף טיפול 

 .בתיק הרפואי ולא נדרשה למשוב חוזר על ידי הצוות המפנה

 יש להבנות דרכי הפניה ומשוב ברורות ומנגנון של מעקב וסיום טיפול. 

 לבחון מחדש את ההתוויות להפניה לעו"ס של חולים סוכרתיים.  ראוי : מקצועיטיפול רב  

נדרשת הרחבה של תהליכי הבקרה על ניהול הטיפול במרפאות השונות, וכך לוודא שאכן כל פניה  - בקרת איכות 

 .מטופלת במלואה, עד לסיום הטיפול במבוטח

המבוטח המטופל במרפאה אחרת ממקום מושבן, גם העובדות הסוציאליות אינן יכולות להיכנס לתיק  –רשומה  

אם הן נותנות שירות למרפאה זו. עובדה זו מסרבלת את תיעוד הטיפול ברשומה ומקשה על הרצף הטיפולי. זוהי 

 בעיה מוכרת גם במחוזות אחרים של הקופה.   

ל רפואה שמספרו אין יישום של הוראות חוזר מנה – סוציאלי אחר מנותחים בריאטריים-העדר מעקב פסיכו 

 להקצות לכך עו"ס ייעודית.   ראוי .33/2013

 :שיפור זמינות 

  עדיין לא אוישה משרת עו"ס במזרח ירושלים.נמסר, ש –שרות העו"ס בחברה הערבית  

 השירות למטופלי בית ומחלות כרוניות.   שיפור זמינות  

 לא נמצא שילוט לחדר העו"ס במרפאת מבשרת.  – שילוט 
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 התפתחות הילד 

  נקודות לשימור

 :במסגרת המחוז

 פריסה גיאוגרפית תואמת את צרכי מבוטחי הקופה במערב העיר ירושלים. 

 הנגשה תרבותית שפתית לחברה הערבית ולדוברי יידיש במחוז. 

 )עם הביטוח הלאומי( לצורך עזרה במיצוי זכויות סמוך למתן אבחנה בתחומים שונים.   "מחלקה ראשונה"פיתוח  

 , בעיות התנהגות ותסמונת דאון. ADHDהקמת קבוצות מיוחדות כגון קבוצה להורים/ילדים  בתחום  

 מינוי צוותים לתפקיד האחראים על  ספקים במחוז כולל יצירת קשר שוטף וזמין מולם ובקרתם. 

 יוחדים כיעוץ לבעיות אכילה ע"י דיאטנית בגיל הרך, מרפאת אכילה, מרפאת פגים, פסיכיאטריה ועוד.שירותים מ 

המשך קיום תכניות מיוחדות במזרח העיר לצורך צמצום השפעת החסך הסביבתי; כגון טיפולים קבוצתיים  

 שחקיה.מייחודיים והקמת 

 קיום נוהל חדש המקפיד על שמירת הרצף הטיפולי. 

 

 מעלה -1ספק 

 מתן שירות מונגש שפתית 

 מבנה נעים מזמין ונגיש 

 

 תחכמוני -2ספק 

 הנגשת טיפולים בשפות שונות

 

 

 נקודות לשיפור

 ברמה מחוזית:

בקרב הספקים במחוז במיוחד אשר מטפלים בילדים מורכבים דוברי  03/2012הקפדה על חוזר דרישות מינימום  

 ערבית ודוברי יידיש.

 עבור מבוטחים בחברה הערבית.פריסת והנגשת השירות  

קיום פגישה עם נציגי הוועדה המחוזית של התוכנית הלאומית במחוז על מנת לשקול את הרחבת המענה  

 במבשרת לצורך הנגשת השירות עבור מבוטחים דוברי ערבית.  

תחום המחייב מתן מענה תחת קורת גג אחת, וזאת על ידי מתן מענה גם ב 19/2013הקפדה על דרישות חוזר  

 הפסיכוסוציאלי ובתחום הפיזיותרפיה בקרב יחידות התפתחותיות מוכרות. 

, יש לדאוג 19/2013במקרים בהם השירות מפוצל ולא מתאפשר מתן מענה תחת קורת גג אחת לפי חוזר  

למעקבים משותפים עם הספקים, דיון במקרים בנוכחות כל המטפלים באותו מקרה מתוך ומחוץ לקופה לצורך 

 טרות טיפול ועוד.איחוד מ

 שנים לטיפולים באופן פרטי במחוז. 3אימות נתוני ת.ז המתייחסים להפניית מבוטחים מתחת לגיל  

 ניתן אצל שלושה ספקים בלבד. -הרחבת המענה הפסיכוסוציאלי ופיזור גיאוגרפי מיטבי  

בעזרת:  קליטת רופאים, קלינאיות תקשורת ובניית  , לדוגמהצמצום תורי ההמתנה בתחומים השונים 

 טיפולים קבוצתיים בתחומים השונים.

 

 מעלה: 1-פק ס

הכשרת כל צוות המטפלים לצורך קבלת אנמנזה מורחבת וניתוב המטופלים לגורמים נוספים לכל אורך התהליך  

 רק בתחילת התהליך .ייעודית המתקיימת באופן פרטי אך ו  intakeהטיפולי, ולא רק במסגרת פגישת 

 קיום ישיבות צוות הדנות במטופלים באופן שוטף ובאופן מובנה בתוך המערכת. 

 תיעוד עקבי של ישיבות רב צוותיות. 

 תיעוד שיחות טלפון עם משפחות מטופלים. 
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 תחכמוני: -2ספק 

 הקפדה על טופס וויתור סודיות חתום שבו מידע מפורט לגבי פרטי הילד. 

 איחוד תיקים.  

 מעבר לתיעוד ממוחשב.  

הוספת חותמת וחתימה )לא הוסדר למרות בקשות חוזרות ונשנות המופיעות בדוחות הבקרה מטעם נציגי  

 הקופה לאורך השנים(. 

 תיעוד דיון במקרים.  

 

 

 :רקע

יישובי ילדים במחוז ירושלים כולל בית שמש, מבשרת, מעלה אדומים, ביתר, גוש עציון,  120,000כ  -אוכלוסיית היעד

 ההר והבקעה. כמעט מחציתם דוברי ערבית.

ספקי שירות בתחומי הקלינאות תקשורת והריפוי  16שלוחות והסכם עם  17: למכון המרכזי  פריסת השירות במחוז

 ספקים במחוז, ובתחום הפיזיותרפיה אין הסדר עם יחידות מוכרות. 3 -בתחום הפסיכוסוציאלי   בעיסוק;

 באזור לב ירושלים. 97%באזור מזרח העיר ל 83%נע בין אחוז המימוש לטיפולים 

מנתוני התכנית הלאומית עולה כי המענה באזור אבו גוש, עין ראפה והסביבה איננו עונה על צרכי האזור. 

המבוטחים מאותרים בגיל מאוחר בשל תכניות איתור אשר מופעלות רק בגילאי הגן בשל מחסור במעונות, 

ירות מרוחק מאד וזאת לאחר המתנה ארוכה; דווח כי המשפחות מעדיפות לא נתקלים בשוכאשר מופנים 

 לפנות, לכן אין בידי נציגי הקופה נתונים אודות המבוטחים הזקוקים למענה. 

 

מהילדים טופלו במסגרת הקהילה,  78% -74כ : )לפי נתונים שנמסרו על ידי המחוז( מענה התפתחותי במחוז

טופלו  3מעל גיל  1%-ו 3מהילדים עד גיל  6%במסגרת פרטית עם החזרים )  6%- 1-במסגרת ספקים ו 33%- 24%

 (. 2017במסגרת פרטית עם החזרים  בשנת 

 

 96%אחוז המימוש לאבחון במסגרת הקופה נע בין  :פילוח המענה ההתפתחותי במחוז על פי מעמד סוציואקונומי

ממעמד סוציואקונומי נמוך. אחוז המימוש לטיפולים נע בין באוכלוסייה  81%באוכלוסייה ממעמד סוציואקונומי גבוה ל 

 באוכלוסייה ממעמד סוציואקונומי נמוך. 84%באוכלוסייה ממעמד סוציואקונומי גבוה ל  91%

 

ההמתנה לטיפול עו"ס נעה בין חודש לשלושה חודשים בשלוחות השונות, : זמינות השירות )לפי סקטורים(

 השלוחות למעל שלושה חודשים ומגיעה למעל ששה חודשים. ההמתנה לטיפול פסיכולוגיה ברוב 

. חודשים ומגיעים עד לשנה בבית שמש 3בתחום ק. תקשורת תורי ההמתנה כמעט בכל השלוחות הן מעל 

ק. תקשורת בהיקף של  2קיים דיווח על תורים זמינים אצל הספק באזור. לאחרונה נקלטו  -בשלוחה זו )בית שמש(

בלב תלפיות, ביתר ועוד שלוחות. בנוסף, דווח כי צוות הקלינאיות עבר הכשרה בתחום  חצי משרה, יתנו מענה

 הטיפולים הקבוצתיים ויתחילו בקרוב לבנות טיפולים קבוצתיים לילדי ביה"ס.  

בתחום הריפוי בעיסוק במחצית מהשלוחות עומד תור ההמתנה על למעלה משלושה חודשים ומגיע לשבעה 

 דווח על תהליכי קליטה של מרפאה בעיסוק נוספת לשלוחה זו.. חודשים בשלוחת בית שמש

 רפואה: 

דווח על קליטת נוירולוג בהיקף של משרה מלאה, קליטת רופאה . חודשים 7עד לחודש הקודם עמד על  –נוירולוגיה 

תור ההמתנה בשועפט עומד . לצוות התקשורת לאחר סיום ההתמחות, בנוסף לקליטת רופא בהיקף משרה שלמה

 חודשים. 6דיין על ע

 תור המתנה לבדיקת שמיעה כחודשיים בתוך הקופה. הקופה בהסדר עם ספקים בתחום השמיעה במחוז.

דווח על תעדוף לילדים מורכבים וקטנים בכל התחומים, ישנם תורים דחופים. במקומות מרוחקים בהם אין זמינות של 

 ם לקבלת שירות פרטי.ק"מ כגון בבקעה, ניתנים אישורי 60- 30שירות במרחק של 

 : שפות שונות מותאם למחוז, הבנה תרבותית.הנגשה שפתית תרבותית
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הזקוקים למענה בתחום הפסיכיאטריה מופנים למשמר העם לצורך אבחנה  9: ילדים מעל גיל ממשק עם גורמי חוץ

משותפת איתם, שם ניתן מענה בשפה העברית. בשפה הערבית הילדים מופנים לפסיכיאטר דובר ערבית. לאחר 

 סיום תהליך האבחון, הילדים מופנים למכונים/מכוני הסדר המאושרים בתחום האוטיזם. 

 

המחוז מנגיש פעילויות מיוחדות למבוטחיו,  כגון יעוץ לבעיות  אכילה בגיל הרך, מרפאת  ת מיוחדות במחוז:פעילויו

  , תסמונת דאון, מוטוריקה גסה וכד'ADHDילדים, -אבחון אוטיזם, קבוצות הורים -פגים, מרפאת קשב, צוות תקשורת

דיאטנית; בשאיפה להכניס רופא ומרפאה מרפאת האכילה במכון האם כוללת קלינאית תקשורת, פסיכולוגית ו

בעיסוק. קלינאית התקשורת מנתבת מקרים במחוז למרפאת האכילה בתוך המכון, מקרים מורכבים מופנים 

 למרפאות אכילה בבתי החולים )הדסה( או אלי"ן. 

תיים ובתחום בשל ריבוי מקרים של איחור שפה במזרח העיר, על רקע חסך סביבתי, הקלינאיות עושות טיפולים קבוצ

 הריפוי בעיסוק ישנה שאיפה לפתוח שחקיות במזרח העיר.

: נציגי המחוז דווחו על יצירת נוהל חדש שבמסגרתו ההורים מקבלים מכתב בתחילת הפניה שמירה על רצף טיפולי

 שלהם לספק, במכתב מציינים שיש לבקש המשך טיפול בזמן עד מיצוי הסל בהתאם לגיל הילד. 

ו בשיתוף פעולה עם הביטוח הלאומי פיתוח "מחלקה ראשונה" לצורך עזרה במיצוי זכויות סמוך נציגי הקופה יזמ

 למתן אבחנות שונות.  

 מחוץ לסל בהנחית רופא, מרפאה בעיסוק ועובדת סוציאלית . ADHDמרפאת הקשב יזמה סדנת הדרכה להורי ילדי 

קיים קשר רציף בין אחראיות תחום בקופה לבין תקשורת וריפוי בעיסוק:  קלינאותבתחום  :קשר עם נציגי הקופה

ראשי הסקטורים בקרב הספקים. נשלחים דוחות לקבלת אישורים, קיימת התייעצות לגבי מקרים עם אחראיות 

 התחומים, נעשות בקרות על הספקים אחת לשנה ומעקבים במידת הצורך.

 

 : מעלה1בקרת ספק 

 שברובה אידיש. הספק נמצא בהסכם רק עם קופ"ח כללית.הספק נותן מענה מקצועי לאוכלוסייה דוברת 

המנהלת המקצועית הנה קלינאית תקשורת בעלת וותק וניסיון. המנהלת המקצועית מנהלת את התיקים. קיימת 

 שייתן מענה באופן פרטי. דווח כי כל העובדים עם רישיון של משרד הבריאות. -כוונה להתקשר עם נוירולוג

ודי תורה. לעתים מופנים דרך המסגרות הללו. הפונים מוחזרים לקופה לאחר אינטייק למיצוי מדווח על קשר עם תלמ

זכויותיו. הקשר מול הקופה נעשה ע"י דוחות. הדוחות מתקבלים ישירות מהמטפלות לאחראית סקטור בקופה, 

 והקופה מאשרת המשך או מנתבת לטיפולים נוספים. 

אמור להתקיים  -רים במעלה. ישיבות על ילדים המתקיימות באופן דינאמייש מטופלים שמקבלים טיפולים בשני סקטו

 אחת לחודש אך מתקיים לפי הצורך. 

ע"פ דווח האם, לרשות המקום  שפע ספרים, משחקים, צוות מקצועי ואכפתי. משך זמן הטיפול הוא  ריאיון עם אמא: 

 בתיק הרפואי לא נמצאה בדיקת שמיעה.דקות. הטיפול מתקיים בשעה קבועה. מרוצה מההתקדמות בטיפול.  45

 הילד עבר ניתוח כפתורים. 

דקות של  45עבור ₪  450בעלות של  -  intakeדווח על קיום פגישה ראשונה עם קלינאית תקשורת אשר מבצעת 

 אינטייק עם הילד ועוד פגישה ללא הילד. 

 

 ספק תחכמוני:  -2בקרת ספק 

מנהלת המקום התחלפה לאחרונה, כיום מועסקות שתי קלינאיות תקשורת )מטפלות במספר שפות, צרפתית, 

שנים. בתחום הריפוי בעיסוק מועסקות  9- 3פורטוגזית, אידיש ,אנגלית(, מגיעים לספק ילדים בטווח הגילאים 

התקשרות והשיחות עם הקופה מטפלות. במידה ועולה חשד לקשיים נוספים הילדים מופנים בחזרה לקופה, כל ה

 דק'.   45. משך זמן הטיפול הנו הקלינאית לא נשארה לבקרהמתועדות בתיק. 

 בבקרה תיקים עלה כי:

 טופס ויתור סודיות וחוזה הורים איננו כולל פרטי המבוטח )שם, ת.ז  וכ"ו( וגם ללא חתימת הורים.  .1

 נציגי הקופה מזה שנים. של  חוזרותהערות התיעוד השוטף איננו כולל חותמת וחתימה, למרות  .2

 התיק הידני איננו אחוד ולא מתקיימות ישיבות על ילדים )או שמתקיימות ולא מדווחות(. .3
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 מכשירי שיקום וניידות

 ממצאים לשימור 

תואמים לצרכי , המפרטים ותומסודר ותמנומק ות, מפורטמקצועיותההמלצות למכשירי ניידות כתובות ב 
 המבוטחים.

 קיים תיק פונה ממוחשב.  
 קיימים נהלי עבודה של משרד הבריאות בתחום מכשירי שיקום וניידות. הממליצים עובדים על פי הנוהל.  
 קיים מערך להעברת מידע בין המטפלים השונים בקהילה, דרך דואר אלקטרוני. 
 שירים בשנה האחרונה.צוות הממליצים יצא בחלקו להשתלמות מקצועית בתחום המכ 
 קיים מערך מובנה להעברת מידע בין מערך האשפוז השיקומי והכללי ובין המערך בקהילה. 
 .11/2014קיים נוהל עבודה פנימי המתייחס למכשירי שיקום וניידות, בהתאם לחוזר מנהל רפואה  
 על עובדים, בעיסוק המרפאים והן הפיזיותרפיסטים הן, הקופה מטעם הממליצים כי התרשם הבקרה צוות 

 את  הביעו בבתיהם וקרושב המבוטחים.  והמשפחות המבוטחים עם בינאישיים קשרים ויוצרים הנהלים פי
 .ניידות מכשירי קבלת בתהליך הממליצים מהגורמים הרבה רצונם שביעות

 ממצאים לשיפור 

. לאור הרלבנטיים לפנייהבבדיקת הרשומה הרפואית נמצא כי ברוב התיקים לא נשמרים כל המסמכים  
 זאת לא ניתן היה, בחלק מהתיקים, לבדוק עמידה בלוחות זמנים. 

 יש לסרוק לתיק ממוחשב את כל המסמכים הרלבנטיים בפנייה למכשירי ניידות. 
 .מיידיפרק זמן לתיקון: 

בפניות למכשירים סטנדרטיים, לא קיימת עמידה בלוחות זמנים מיום קבלת ההפניה מהרופא ועד ליציאה  
 לביקור בית . 

ימי עבודה מיום קבלת הפנייה מהרופא או ממועד בקשת  14יש לצאת לביקור הבית תוך 
 הפיזיותרפיסט/מרפא בעיסוק המטפל במבוטח. 

ה ללשכת הבריאות, זאת בהתאם לחוזר מנהל רפואה באחריות הקופה להעביר את המסמכים לפניי 
 בבקרה נמצא כי ברוב המקרים המסמכים מועברים ללשכת הבריאות על ידי המשפחות.. 11/2014

 ייבדק בבקרה בעתיד.-בבקרה דווח כי החלו לשלוח את המסמכים דרך קופת החולים
קום בלשכת הבריאות באזור באחריות הקופה להעביר את כל המסמכים למחלקה למחלות ממושכות ושי

 .  11/2014מגוריו של המבוטח, בהתאם לחוזר מנהל רפואה 

  בבקרה נמסר כי חלק מהממליצים לא נכחו במפגש ההדרכה ולא עודכנו לגבי ההנחיות החדשות. 
רת ע"י משרד הבריאות בתחום כעל כל צוות הממליצים לצאת להשתלמות מקצועית/מנהלית המו

 . 7/2013פחות. זאת בהתאם לחוזר מנהל רפואה מס' המכשירים אחת לשנה ל

ניתנו -מכשירים שסופקו בבקרה נמצא כי מספר לא קיים מעקב אחר קבלת מכשירים סטנדרטיים שהומלצו. 
הממליצים קבלו הנחייה מהפיזיותרפיסט הראשי של קופת נמסר, כי . שלא על פי המידות שצוינו במפרט

 החולים שלא לערוך ביקור בית חוזר לאחר קבלת מכשיר ניידות סטנדרטי מהספק. 

את הספקת המכשיר שלא בהתאם למפרט אשר הומלץ  אומנם, משרד הבריאות יברר מול הספקים
כך שיהיה בהתאם המכשיר אחר קבלת בבית הפונה לקיים מעקב , אולם ראוי ע"י מטפלי הקופה

, לשימוש נכון במכשירהמטופל, להדריך  , ובדיקת התאמתו לצרכילמפרט שקבעו מטפלי הקופה
   במטרה לשפר את הטיפול.  

לא מתבצעים בקרה ופיקוח מובנים, מתוכננים ומתועדים ברמת המחוז וברמה האישית על עבודת  
 הממליצים בתחום מכשירי שיקום וניידות. יש לקיים בקרה, הערכה ומשוב ברמה האישית ולתעד זאת. 

 יש לקיים ישיבות צוות ייעודיות לנושא מכשירי שיקום וניידות ולתעד את סיכומי הישיבה.  

יש למסד תהליך מובנה של הטמעת נהלים בתחום מכשירי שיקום וניידות לרופאים ואחיות בקהילה  
 המתייחס להפניותיהם בתחום זה. 
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  רשומות רפואיות

 
 ממצאים לשימור

 התיק הרפואי הינו אחוד, המכיל מידע ממוחשב וסרוק, בהתאם לנדרש. 

 ממוחשבים ונגישים. -לרבות שיחות טלפוניות וממצאים חריגיםכל התיעוד והמעקב,  

 מידע המגיע על ידי המטופל או מוסד רפואי שאינו הכללית, נסרק ונכנס לתיק המטופל. 

 מתבצע מעקב אחרי מאושפזים/ משוחררים וממצאי מעבדה. 

 .24/6פואי הכללית מפעילה שירות מוקד בנושא ייעוץ פרמקולוגי וזיהומים. מוקד זמין לצוות הר 

 הכללית מקיימת הדרכות, סמינרים והכשרות הכוללות גם את נושאי הרשומה הרפואית. 

( בנושא רפואה וירטואלית )על בסיס תכנת 3בחרה להשתתף בפיילוט )אחת מתוך  -מרפאת רמת אשכול 

ה בהנחיות חוזר יש לוודא עמיד סקייפ(, כפתרון למבוגרים וילדים באמצעים טכנולוגיים לאור מצוקת עומס וכ"א.

לאור  –מינהל הרפואה בנושא אמות המידה למתן שירותי בריאות מרחוק, ואבטחת מידע וסודיות רפואית 

 השימוש בתוכנת סקייפ. 

 קשר בינאישי עם המטופלים ברמה גבוהה. –מרפאה רמת שלמה  

 פיתוח מעקב מטופלות ייחודי.  -מרכז בריאות האישה 

 
 

 ממצאים לשיפור

 תיעוד חסר בנושא ההמלצות למטופל. -שלמהמרפאה רמת  

 הנחיות

בהתאם חוזר מינהל רפואה  –ע"י המטפל לפרט ולהרחיב בתיק הרפואי את כל ההמלצות אותם קיבל המטופל יש 

 הרשומה הרפואית. -6/96מס' 
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 קידום בריאות

 הערה

במשרד על ידי ד"ר צור טרם נתקבל  ושהוצג בבקרהדוח התכנון האסטרטגי הכולל גם התייחסות למגזר הערבי 

   להעבירו.  ת מתבקשהקופה למרות בקשות חוזרות.  הבריאות,

 

 ממצאים לשימור  

 

מקדמת הבריאות המחוזית הכניסה נוהל כתיבת תכנית עבודה ברמת מרפאה : תכנון תכנית עבודה שנתית  

 . PowerPointראשונית. כיום מוצג כקובץ 

 . הצוות הרלוונטי: להוסיף את תכנית העבודה למערכת הממוחשבת של הקופה ולהנגישה לכל המלצה

 

 ממצאים לשיפור  

   

 לא כל הרופאים מכירים את הכללים המאפשרים שימוש וצריכה של קו הגמילה מעישון.  :קו הגמילה מעישון 

לעדכן ולהדריך את כל אנשי המקצוע המפנים לקו הגמילה מעישון מהם התנאים המקדימים המאפשרים ראוי 

 שימוש בו. 

 

את כל התחום  מקדמת בריאות המחוזית היחידה שאמורה לרכז: העדר אנשי מקצוע מיומנים בקידום בריאות 

ל "מבחנים למתן תמיכות של משרד הבריאות בקופות חולים  הכשרה אקדמית בתחום קידום בריאות, זאת בניגוד

הדרישה היא שעובד בקידום בריאות יהיה  -  2012אפריל  3מונעת" מיום  המפעילות תוכנית לקידום בריאות ורפואה

 החלופות הבאות:   ו"ל בין השאר לפימהארץ או מח בעל הכשרה אקדמית בתחום קידום בריאות

   בעל תואר שני בתחום בריאות הציבור, במגמת קידום בריאות 

 אוניברסאלית או בקורס מקצועי  בעל תואר שני  שקיבל הכשרה נוספת בתחום קידום בריאות במסגרת

 שמוכר ע"י האיגוד הישראלי למקדמי ומחנכי  בריאות. 

 בנוסף אין במחוז אנשי מקצוע בעלי הכשרה בקידום הבריאות המסייעים לשיפור התחום ברמת המחוז.   

בריאות. עידוד יציאה של צוותים  : העסקת עובדי קידום בריאות בעלי הכשרה אקדמאית בתחום קידוםהמלצה

ללמידת תחום קידום בריאות במוסדות אקדמאיים או פתיחת תכניות הכשרה וליווי  ממקצועות הבריאותרפואיים ו

 מקצועי בקידום בריאות כחלק משגרת הפעילות בקופה. 

 

 העדר תקינה למקדמי בריאות במחוז בהתאם להמלצות משרד הבריאות 

ם בריאות ורפואה המפעילות תכנית לקידום בהתאם ל"מבחנים למתן תמיכות של משרד הבריאות בקופות החולי

  530,000 -מבוטחים. במחוז כ 150,000להעסיק לפחות מקדם בריאות על כל   מומלץ 2012אפריל  3מונעת" מיום 

 .3.3מבוטחים אך בפועל ישנה משרה אחת לתחום קידום הבריאות  בעוד על פי ההמלצות יש להעסיק 

 הוספת תקני מקדמי בריאות במחוז בהתאם להמלצת משרד הבריאות  :המלצה

 

 

אינן עומדות בהמלצות משרד הבריאות בהתאם ל "מבחנים למתן תמיכות של משרד הבריאות : סדנאות סכרת  

 שמתבססות על מודל הנחיית  2012בקופות החולים המפעילות תכנית לקידום בריאות ורפואה מונעת"  

במסגרת "מפות שיח" שהוא מודל  (  ומופעלות  Evidence basedהוכח כמבוסס ראיות ) קבוצות רב צוותי ש

 מצומצם שיעילותו בשינוי התנהגות טרם הוכחה .

 לפי המלצות משרד הבריאות. הסוכרת: להפעיל סדנאות למניעה וטיפול במחלת המלצה

 

נמצא כי המגשרים לבני הקהילה האתיופית המועסקים בקופה מסייעים בקביעת תורים  :מגשרים לקהילה האתיופית 

 למטופלים בני הקהילה בניגוד לתפקידים. 

בעבודות אדמיניסטרטיביות.   יעסקובתפקידם המקצועי ולא יתמקדו המגשרים לבני הקהילה האתיופית ראוי כי 



 

 

 מינהל ומשק
 

 ימור :ממצאים לש

 אישורי אמ"ר לחומרים ומכשירים בתוקף. 

 אישורי פינוי פסולת בתוקף. 

 נגישות טובה לכלל המרפאות שנבחנו. 

 
 

 ממצאים לשיפור :

 מרפאת סמייל קריית היובל ירושלים 

 במרפאת כללית סמייל נעשה איסוף כביסה פעם בשבוע, ההנחיה בנהלים של משרד פינוי כביסה :
  שעות. 72הבריאות כל 

 .איסוף כביסה בארונית במסדרון, מומלץ על אחסון במחסן בנפרד 
, טיפול בכביסה במתקנים רפואיים בקהילה 29/14סימוכין: חוזר 

http://www.health.gov.il/hozer/mr29_2008.pdf   
 

 מרפאת קריית היובל 

  :במרפאת כללית נעשה איסוף כביסה פעם בשבוע, ההנחיה בנהלים של משרד פינוי כביסה
 שעות. 72הבריאות כל 

  )ל הארון להיות סגור לגמרי עם פתח אוורור בלבד. . עאיסוף בארון עם ציוד נוסף )מחסן טונרים 

  לא מצוין שיש הפרדה מלאה ברכב בין כביסה נקייה  2016אישור חברת תל בר משנת ,
 נוהל מחייב הפרדה מלאה.למלוכלכת. ה

 טיפול בכביסה במתקנים רפואיים בקהילה. 29/14סימוכין: בהתאם לחוזר מס' 

 מרפאת אבו גוש 

 .אחסון בארון אחד של פסולת זיהומית ומסוכנת במרפאה 
וע"פ תקנות בריאות העם )טיפול בפסולת  17/5/98מיום  34/98סימוכין: בהתאם ל חוזר מס' 

 .1997-התשנ"זבמוסדות רפואיים( 

  פינוי כביסה: במרפאת כללית נעשה איסוף כביסה פעם בשבוע, ההנחיה בנהלים של משרד
 שעות. 72הבריאות כל 

  . אחסון כביסה במחסן עם חומרי ניקוי 
 טיפול בכביסה במתקנים רפואיים בקהילה. 29/14סימוכין: בהתאם לחוזר מס' 

 מרפאת מעוז ציון 

  נעשה איסוף כביסה פעם בשבוע, ההנחיה בנהלים של משרד פינוי כביסה: במרפאת כללית
 שעות. 72הבריאות כל 

  אחסון כביסה בחדר בדיקה )נאמר שחדר לא בשימוש אך המחשב דלק(, יש להעבירו למחסן
 ייעודי.

 טיפול בכביסה במתקנים רפואיים בקהילה. 29/14סימוכין: בהתאם לחוזר מס' 

  ים לאורך כל צהוב, לא תקין יש לשמור על הפרדת הצבעכלי ירוק לציטוטוקסיקה מוכנס למיכל
 התהליך בסוגי הפסולת, שכן הצבע מנחה על הטיפול ההמשכי בפסולת זו. 

וע"פ תקנות בריאות העם )טיפול בפסולת  17/5/98מיום  34/98סימוכין: בהתאם ל חוזר מס' 
 . 1997-במוסדות רפואיים( התשנ"ז
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 הנחיות והמלצות:

תחום  מס"ד
 הבדיקה

 פרק הזמן לתיקון המלצה/הנחיה לתיקון

 כללית סמייל: מבנה .1
 שינוי מקום אחסון כביסה.

 
 בדחיפות

 כללית קריית היובל:  
 טיפול בארון הכביסה ובחדר ייעודי.

 
 בדחיפות

 מרפאת אבו גוש:  
שינוי מקום אחסון כביסה מחדר שרות 

 וחומרי ניקוי.

 
 .בדחיפות

 מרפאת מעוז ציון:  
שינוי מקום אחסון כביסה והוצאתו מחדר 

 בדיקה.

 
 בדחיפות 

 

   נהלים .2

 מרפאת אבו גוש: פסולת 
 הפרדת אחסון פסולת רגילה ומסוכנת .

 
 לאלתר

 מרפאת מעוז ציון:
הפרדת צבעים בשימוש בפחים בין פסולת  

 מזוהמת ופסולת ציטוטוקסית.

 
 לאלתר

  כביסה 
 בקופה ממצאים חוזרים מבקרות קודמות

 
מרפאת  ,כללית קריית היובל ,כללית סמייל

 :מרפאת מעוז ציוןואבו גוש 
פינוי כביסה מתבצע אחת לשבוע כאשר 

 שעות. 72 -הנוהל מדבר על אחת ל
  

 
 חודשים. 3עד 

יש לוודא קיום 
ההנחיה בכל 

 מתקני הקופה!
 
 
 

 

 

 



 

 

 תוכנית הגביה ופיקוח על השב"ן

 
 ממצאים לשימור: 

קיים מנגנון פנימי באמצעותו הקופה מעדכנת את רופאיה באופן חודשי בדבר חוזרים או שינויים  

 חשובים. במקרים דחופים נשלח מייל נקודתי. 

מכירים אותו  קיים מוקד "תיאום שירותים" במקרה של תור דחוף שפועל היטב. הרופאים והמש"ריות 

 היטב ונעזרים בו. 

נשים לבדיקות סרטן  - ציין לשבח את פעילותו של סניף צור באהר במעורבות לבדיקות סקר יזומותל 

 השד ופועל במרץ לעודד את כלל המבוטחים להשתתף בבדיקות סקר.

 הרופא בסניף צור באהר מעודכן מאד בכל הנוגע לחידושים בסל לגבי סוכרת.  

דקות  10המרפאה בלב תלפיות מפנה חולי סכרת ישירות למרפאת הסוכרת שם הם מטופלים, במרחק  

 הליכה. 

 ודכנו כראוי במערכות המרפאה וגם בחדר התרופות.נבדקו עהתקרות לחולים כרוניים ש 

עם פתיחת תיק התפתחות הילד ההורים מקבלים ישירות ערכת הסבר המתורגמת לשפות שונות  

 במסגרת הסל.  תיהםיוולזכבנוגע 

חודשים  9ההנפקה, אך קיימת מערכת שבוחנת לאחר  עתהגבייה עבור טופס התחייבות נעשית ב 

מבוצע החזר אוטומטי למבוטח. אם מבוטח מגיע לפני כן לדרוש ומרגע ההנפקה אם לא מומש הטופס, 

 החזר הוא מקבלו לאחר בדיקה כי לא מומשה ההתחייבות.

ום בריאות הנפש נמצאה זמינות טובה לתורים בשפה ערבית, השירות בבדיקת זמינות תורים בתח 

 עצמו ניתן בשכונה אחרת בירושלים.

 

 ממצאים לשיפור:

בביקור במכון התפתחות הילד במרפאת לב תלפיות אין אפשרות לראות את אורכי התור למטפלים  

. כלומר, כאשר הורה ממתין לתור הוא איננו יודע מה יהיה משך ממקצעות הבריאותולמטפלות 

 . ואז הוא צריך להיערך להגעה לתור, מקבל הודעההוא ההמתנה ורק שבוע לפני המועד הפנוי 

 לתקן זאת כך שיהיה להורים הממתינים צפי אפקטיבי ידוע.ראוי 

 

תורגם לערבית. מדובר בתקלה במרפאת צור באהר לא קיים תיק לחולה האונקולוגי מ - הערה חוזרת 

 שחוזרת בכללית ולא מדובר בבעיה במחוז בלבד. 

 לטפל בכך.  ראוי

 

של  12/11חוזר , בניגוד לנים את מתן השירות בהצגת כרטיס מגנטישבוקרו מתשני חדרי התרופות  

 האגף לפיקוח על קופו"ח: "אי התניית מתן שירות בהצגת כרטיס מגנטי". 

 .בדחיפותלתקן זאת בהתאם יש 

 

ביניהם משך ההמתנה המותרת למתן הרלוונטיים,  צור באהר לא הכיר חלק מחוזרי האגףבהמנהל  

 תשובה בנוגע לתרופות המצריכות אישור מקדים. 

 לחזור ולרענן את הנהלים.ראוי 

 
 
 



 

 

 מרפאות בקרת תשתית
 

הנחייה: יש לוודא עמידה בהנחיות רשות הכבאות הארצית בכלל המרכזים  כיבוי אש: 

 הרפואיים במחוז!  

 

 מרפאת רמות א': 

  תקין -נגישות, שילוט, מידע והנגשה לשונית 

  מטפים לכיבוי אש, המנהלת האדמיניסטרטיבית מודעת למיקומם ברחבי  3לציין: קיימים

שלטים המכוונים את הציבור למיקום המרפאה, נמסר שהיה תרגול לצוות. ראוי לתלות 

 , כדי שיוכלו לעזור בעת הצורך, לדוגמה בשעות בהם הצוות מצומצם. המטפים

  מבוטחים  3000נמסר, כי יש במרפאה זו ילדים רבים לאור שיעור ילודה גבוה באיזור, כ– 

למעט שלט  –שליש מסה"כ מבוטחי המרפאה, אולם איזור ההמתנה לילדים דל למדי 

 אין איזור המתנה ראוי לילדים המבקרים במרפאה זו. על אחד הקיר.  פעילות

 לציין, אומנם המרפאה משרתת בעיקר  היעדר כסאות עם משענת למתקשים בעמידה .

צעירים, אולם ישנם גם מבוגרים יותר וכמו כן, גם צעיר יכול להזדקק לתמיכה בקימה 

חר טראומה כשבר בגפה במיוחד כאשר הוא חולה ותשוש או לא –מישיבה לעמידה 

 תחתונה. 

 

 
 סניף לב תלפיות 

  האוכלוסייההמרפאה חדשה, מונגשת ונראית טוב. המידע ברובו בעברית בהתאם להרכב 

 של הסניף והמש"ריות מיודעות על מוקד מב"ר כאשר יש צורך בתרגום. 

 

 סניף צור באהר 

  .עם לא קיימות חניות ייעודיות לנכים אך הקופה דואגת לפנות מקום כאשר יש בכך צורך

 זאת, נציין כי אין כל כך מדרכה וכביש מסודרים ממילא. 

 אין דלפק המתאים ליושבים על כיסא גלגלים ואין שירותים  :המרפאה ככלל איננה נגישה

 מונגשים. 

 .היתר כראוי 

 
 ירושלים 64בר כוכבא  

 קיימת – נגישות 

   תקין -איזורי המתנה 

  תקין  –חדרי טיפולים 

  .שילוט ותגים  תקין 

 
 ירושלים,  8חנניה  

  קיימת –נגישות 

  רק בקומת הקרקע   –קיימת,  שירותי נכים  –חניית נכים 

 איזורי המתנה תקינים 

  תקין –חדרי טיפולים 

   קיים .  -שילוט ותגים 

 



 

 

 ירושלים 22בני ברית  

  תקין –נגישות 

  קיים –חניית נכים 

  4קיים בקומה  –שירותי נכים 

 איזורי המתנה  תקינים 

  תקין   –חדרי טיפולים 

    תקין. -שילוט ותגים 

 
 מרפאת הר אדר 

 לוקה מאוד בחסר.  -הנגשה פיזית של המבנה הוותיק שנמצא בבית פרטי בהר הדר 

  .אין גישה מונגשת ללא מדרגות לחדר רופא וחדר טיפולים 

  במקרים של מטופל על כסא גלגלים לעיתים הוא נבדק בעמדת ההמתנה לאחר

 שמפנים משם את הממתינים, או בעמדת המזכירות. 

  אין שילוט מכוון למרפאה בתוך הישוב והשילוט של המבנה לא בולט ונמצא מאחורי

 סבך עצים. 

  (, 259)באתר הקופה מופיע הכתובת לפי הרחוב )האלון( והמספור לפי המגרשים

 והדבר מסרבל עוד את איתור המבנה

 

 "גוש אבו" ראשונית מרפאה 

 קשישים מטופלים עבור נגישות תנאי את מידי באופן לשפר יש -( תשתיות) נגישות 

 . ראשונית במרפאה בניידות מוגבלים או/ו

 המוגבלים או/ו הקשישים המבוטחים שלום את המסכנים רבים בטיחות מפגעי נצפו 

 ומותאמות מסודרות גישה ודרכי מדרכות נצפו לא המרפאה באזור, לדוגמה. בניידות

 מוסדרים חניה אזורי נצפו לא, בניידות מוגבלים/קשישים מבוטחים של לצרכים

 חסמו חלקם, בטיחותי לא באופן חנו הרכבים, למרפאה בסמוך)!(  לנכים ומסומנים

 ולהיכנס להגיע המתקשים קשישים מבוטחים נצפו. למרפאה הגישה את לחלוטין

 ממשי סיכון תוך, החונות המכוניות בין דרכם את לפלס נאלצו חלקם. למרפאה

 .לבטיחותם

 לסיוע המושב צדי משני מעקה ללא, מחוברים היו ההמתנה בלובי הכיסאות רוב 

 . אורתופדיות בעיות עם למטופלים בקימה

 של המרקחת בבית גלגלים לכיסאות המרותקים למבוטחים נגישה עמדה נצפתה לא 

 . המרפאה

 גובה ושינוי כיוון אפשרות ללא, קבוע בגובה היו רופאים בחדרי הבדיקה מיטות כל ,

 .המטופלים לצרכי בהתאם

 המשפחה ובני קשישים למבוטחים ונגישים זמינים מידע חומרי נצפו לא. 

 מכסים ידי על מכוסים לא אשפה פחי נצפו. 

 המבוטחים לשימוש פעמיים-חד כוסות ללא שתיה מתקן נצפה ההמתנה בלובי. 

 בשפה, דל פנימי שילוט נצפה, ערבית לאוכלוסייה בריאות שירותי המספקת במרפאה 

 .בלבד העברית

  המטופלות האוכלוסיות של בשפות, מלא פנימי/חיצוני שילוט להמצאות לדאוגיש 

 . ועברית ערבית – במרפאה

 

 



 

 

 מרפאת שיניים ד"ר א שייח 

  נגישות לנכים אין 

 

 ירושלים, 5 ישראל שרי מרפאת 

 גבוה שירות דלפק. לשיפוץ המתוכנן היסטורי בניין ; 

 בישיבה שירות קבלת אפשרות אין . 

 קריא ולא קטן גופן עם שילוט . 

 תלונות לכתוב הציבור עבור נייר או כתיבה משטח אין 

 

  ירושלים, 1 ליפסקי לואי מרפאת: ותעסוקתית ראשונית רפואה 

 :הבאים לנושאים פרט תקין

 גלגלים בכיסא מטופלים של עצמאית להפעלה מדי גבוה המעלית של הפעלה פתורכ . 

 ידיות ללא ההמתנה באזור כסאות  . 

 מעקה ללא הטיפולים בחדר מיטה . 

 הציבור תלונות תיבת עבור ונייר כתיבה משטח חסר . 

 

 

 ברה"ן  – שיח ג'ראח 

: חדרי טיפול מפוזרים בין חדרי רנטגן למרפאת ברה"ן לילדיםמבנה שאינו תואם ואינו ראוי 

 וכד', אין חדר המתנה ואין אזורי המתנה מותאמים לילדים, אין שירותים מותאמים לילדים. 

 . מתאים לנדרש ממרפאת ברה"ן ילדים ונוער במרחב מרפאתי הכרח דחוףיש 

 

 מרפאות ברה"ן במזרח ירושלים, ילדם ומבוגרים 

מנהל אחד. רצוי לקדם העברתן לאותו מבנה תוך הפרדה מתאימה בין  המרפאות תחת

 מרפאת המבוגרים והילדים.

 

 יחידה לטיפול יום דישראלי  

נמנע מאוכלוסיית נכים פיזית את האפשרות לקבלת מענה טיפולי ובכך  אינה מונגשת כלל

 ביחידה. 

 

 , ירושלים1ראשונית מקור ברוך, רח' אליעזר המכבי מרפאה  

 

נגישות 
המבנה 
 והשירות

חדר 
המתנה 

 ומזכירות

המצאות  שילוט חדר טיפולים
מידע 
נגיש 

 למבוטח

הנגשה 
לשונית 

 ותרבותית

 ליקוי תקין תקין
דלתות כניסה לחדרי .1

 .ס"מ 69טיפולים  
.מיטות טיפול בחדרי 2

 .טיפולים ללא מעקות

 תקין תקין תקין
 

 
 

 



 

 

 שמש-, בית26המשלט  – מרפאה ראשונית 

 

 המצאות מידע  החייאה ציוד
 נגיש למבוטח

מנגנוני    
בקרה 
 ופיקוח

 חדר המתנה שילוט
 ומזכירות

 חדר 
 טיפולים

 תקין  תקין תקין תקין תקין  תקין
 

 

 , בית שמש1מרפאת 'ביג' בית שמש, יגאל אלון  

 

 נגישות
 המבנה

 והשירות

 המצאות
 מידע

 נגיש למבוטח

 חדר המתנה שילוט
 ומזכירות

 הנגשה
 לשונית

 ותרבותית

 חדר
 טיפולים

תקין. מומלץ  תקין 
להוסיף את 

פרטי 
ההתקשרות 

עם רפרנטית 
תחום אוטיזם 

 במחוז
 

 תקין תקין
 

נותנים 
שירות 

בקל"ת גם 
ביידיש, 
אנגלית 

וצרפתית. 
רב"ע גם 

 ברוסית

 תקין
 

 

 ירושלים 12מרפאת 'רמת אשכול', פארן  

 

 נגישות
 המבנה

 והשירות

 המצאות
 מידע

 נגיש למבוטח

 חדר המתנה שילוט
 ומזכירות

 הנגשה
 לשונית

 ותרבותית

 חדר
 טיפולים

תקין. מומלץ  תקין
להוסיף את 

פרטי 
ההתקשרות 

עם רפרנטית 
תחום אוטיזם 

 במחוז

 תקין
 

 תקין
 

 לא רלבנטי
 

 תקין
 

 

 



 

 

 מרפאת נופי הסלע –מעלה אדומים  

 מרפאת רמות ב' בקניון ירושלים –ירושלים  

 מרפאת ביסאן –בית חנינה  

  5 מרפאת בית רופאים רח' חליל סקאקיני –בית חנינה  

 נגישות ותשתית פיזית

 מלא הגד

  חניה לנכים

 בחניה ציבורית לבניין המרפאה/המכון הוקצו חניות נכים
 כן

  כניסה נגישה

 כן קיימת דרך נגישה בכניסה למבנה המרפאה/המכון 

 כן למרפאה/למכון נראה בגודל סביר המאפשר מעבר של אלונקהרוחב פתח המעבר בכניסה 

 כן פתח הדלת מובחן בניגוד חזותי מסביבתו

  מעלית מדרגות  ו/ או מעלון

 כן במבנה עם מדרגות /קומות: יש מעלית או מעלון עם הפעלה עצמאית 

 כן וכדומהנראה בגודל סביר המאפשר מעבר של אלונקה, עגלה, כסא גלגלים המעלית פתח 

 כן מונגשים למעלית ובתוכהאמצעי ההפעלה מחוץ 

נגישים, משני הצדדים,  –מעקה  –מדרגות בתוך המבנה ומחוצה לו: קיימים בתי אחיזה 
 ומשטחים מונעי החלקה.

 כן

  מזכירותעמדת 

 כן ם למתן שירות גם ליושבים בכיסא גלגלים, לפחות אחד בכל יחידת שירותידלפק המתא קיים

  חדר שירותים

 כן והעובדים קיים חדר שירותים נגיש לבעלי מוגבלויות לשימוש הציבור

  איזורי המתנה

 נגישים ומרווחים, כולל:

  כסאות עם מעקה לתמיכה בעת קימה 

 )מקום פנוי לכיסא ממונע )שלא במעברים 

 כן

 כן אזור המתנה מתאים לילדים )צעצועים, כיסאות(

 כן קבלה מספר מתאים של עמדות

 כן אוורור/ מיזוג/ חימוםמערכת קיים 

 כן מתקן לשתייה

 כן חדר הטיפול

 כן נגישות 

 כן ס"מ' 90לדוגמה לפחות  –דלת החדר רחבה למעבר של כסא גלגלים, עגלה וכדומה 

 פרטיות  

 כן אפשרות לנעילה מתוך החדר

 כן קיים אזור בדיקה/טיפול המאפשר פרטיות

 מניעת זיהומים  

 כן קיים כיור

 כן 24/2009לנוהל קיים תכשיר לחיטוי ידיים/ סבון אנטיספטי, בהתאם 

 כן פעמיות/מפוח -מגבות חד

 כן טיפול  /כסאמיטת

 כן מעקות יש 

 כן פשרות עליה וירידה בטוחה, לדוגמה דרגש, מיטה מתכווננת לגובה וכו'יש א

 



 

 

 שילוט

 מלא הגד

  חיצונישילוט 

 כן שלט הכוונה חיצוני למרפאה, כולל מידע על שעות פעילות המרפאה

 כן שלט המכוון אל השירותים מעבר לשעות הפעילות של המרפאות 

  פנימי –שלטי הכוונה 

 כן הכוונה לחדרי הטיפול 

 כן בכניסה לחדרי המטפלים: שמות המטפלים ותחום עיסוקם 

 כן לנכיםהכוונה לחדרי שירותים, כולל 

    שילוט בשפה:

 כן עברית 

 כן אחוז ממקבלי השירות במרפאה אינו דובר עברית רהוטה 20%אם כ 

  תגי זיהוי

המפרטים שם, מקצוע ותפקיד +ת.ז./מס' עובד+ תמונה  -עובדי המרפאה נושאים תגי זיהוי 

  ( 12/2001 ”דרכי זיהוי מטפל ועובד בריאות”חוזר מנכ"ל  סימוכין: )

 כן

  מידע על זכויות

 כן עיקרי חוק זכויות החולה

 כן סל השירותים הקבוע בחוק שבאחריות הקופות 

 כן תיבה לפניות הציבור  כוללאפשרויות הגישה לממונים על פניות הציבור בקופה, 

 כן אפשרויות הגישה לנציב/ת תלונות הציבור לחוק ביטוח בריאות ממלכתי במשרד הבריאות
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 מאפייני המבוטחים .1
 2018לינואר הנתונים מתייחסים 

 מחוזות הכללית. 8המחוז  השישי  בגודלו, מתוך 

 
 

 

 

 

 

 

 

 :(2018ינואר לפי קבוצות גיל ) 

 

 

 

 

     

 

 מושלםבעלי ביטוח   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 קבלי גמלת סיעודמ              

 

 

 

 

 

 

    01/2017 01/2018 

 ירושלים

מס'  

 525,387 512,044 מבוטחים

סה"כ  

 מבוטחים 
0-18 19-64 65-74 75+ 

525,387 

211,430 

(40.2%) 

257,493 

 (49%) 

30,759 

(5.85%) 

25,701  

(4.89%) 

 ינואר 2018  

 54.8% מושלם

 26.7% טינוםפל

 
 אקונומי –מצב סוציו 

 גבוה בינוני נמוך   

 12% 52% 35% ירושלים

 2018 הנושא

 6300 סה"כ מקבלי גמלת סיעוד

מקבלי גמלת סיעוד באחריות 

 אחות 
3522 
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 ולפי אופי ישוב מבוטחיםתפלגות ה

 
 

 

 

 

 

 

 

  מספר מבוטחי המחוז שאושפזו )ללא לידות( בחלוקה לבתי חולים

 (7201דצמבר -)ינואר

 2017 אשפוז רגיל

 בית חולים

מספר 

 מטופלים

 12,124 עין כרם

 11,994 שערי צדק

 7,194 הר הצופים

 840 אל מקאסד

 609 סנט גוזף

 195 ובאיכיל

 184 תל השומר -שיבא 

 173 קפלן

 147 בלינסון

 105 מעיני הישועה

 80 מאיר

 73 סורוקה

 71 שניידר

 68 אסף הרופא

 395 אחר 

 34,252 ס"ה

 

 שיעור אשפוזים חוזרים בחלוקה לבתי חולים 

 

בית 

 חולים

שעור 

אשפוזים 

 חוזרים

מספר 

 אשפוזים

מספר 

אשפוזים 

 חוזרים

 2,202 11,994 17.5% שערי צדק

 1,972 12,124 20.3% עין כרם

הר 
 הצופים

17.0% 7,194 626 

 
 

התפלגות לפי  

 אחוז רמגז

 42% מגזר ערבי

 17% מגזר החרדים

 41% כללי
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 ריסת השירותיםפ.3

 
ירושלים רבתי , מעלה אדומים, בית שמש וסביבתה ,  ביתר עלית, כולל את  מחוז ירושלים

עד  נותמועצות אזוריות:  מטה יהודה, גוש עציון, מטה בנימין, בקעת הירדן ועמק המעיי

 הבקעה בצפון , מגילות ים המלח עד עין גדי בדרום  

, מעלה 38,821בית שמש והאזור: ,   411,846ריכוזי מבוטחים גדולים: ירושלים רבתי:     

    16,452אדומים: 

התיישבות )פרוזדור ירושלים, מושבי ההר, מטה בנימין, גוש עציון, ,   12,202  ביתר עלית:

 46,066 –(הבקעה 

 מעלה אדומים ומרפאות חלק ממרפאות העיר ירושלים   -לת לב ירושליםמנה

 , בית שמשפרוזדור ירושלים חלק ממרפאות העיר ,  – מנהלת הראל

 –, גבעת זאב , כל מרפאות ההתיישבות במועצות אזוריות ביתר עילית  – מנהלת התיישבות

 המלח  עמק המעיינות, מגילות ים ,מטה בנימין, גוש עציון, מטה יהודה

 מזרח ירושלים מגזר ערבי – מזרח ירושליםמנהלת 

מרפאות   25 מרכזי בריאות הילד(, 2)   מרפאות ראשוניות 77 - מרפאות  140 מרפאות :

  .מרפאות משולבות  38, התיישבות

 רפואה יועצת

מרכזים גדולים: מקור ברוך, שטראוס, לב תלפיות, שיח ג'ראח, ביג בית  5 -רפואה יועצת 

  שמש.

נשים שע"צ, רמת אשכול, שיח גראח, ביג בית שמש, מעלה  מרכזים:  6 –בריאות האישה 

   , אדומים

 .ירמיהו

 

  הדמיה  מכוני 

 בקהילה : מקור ברוך, שיח גראח , רמת אשכול  םמכוני 3

מרפאת שינה , ממוגרפיה, מכון מור  –מכון הלאה  , מ.א.ר  מכוןהסכמים עם ספקים פרטיים: 

  ירושלים, –

המכון לאבחון -הלאה מכון בית חולים אסותא תל אביב, , בית שמש -מכון רנטגן  משוב

 ובריאות, 

מכון ספקטרום בית שמש ,  מכוני אבחון השפלה )בית שמש, אפרתה( ,  -טר"מ הדמיה

 .להדמיה

 

 פיזיותרפיה 

 השרות בפיזיותרפיה ניתן בכל חלקי העיר, בבית שמש ובפריפריה:

מכונים קטנים, הנותנים  6רפיה למבוגרים בתוך העיר ובפריפריה.  מתוכם מכוני פיזיות 24 

במזרח ו מכונים בהתקשרות עם ספקים פרטיים )שריגים, הידיים 7 ,שרות בפריפריה

  .(ירושלים

ניתן לאורך כל שעות הפעילות  שרות מיון בפיזיותרפיה בתוך מרפאה אורתופדית במקור ברוך

 של המרפאה. 

במרפאת אורתופדיה רמות אשכול ובמרפאה אורתופדית באופן מצומצם יותר זה קיים שירות 

 בבית שמש.

מכונים עם שירות רב  7מכונים עם שירות רב מקצועי ועוד  3בתחום התפתחות הילד: קיימים 

 מקצועי חלקי. 

 מכוני התפתחות הילד בהתקשרות עם ספקים פרטיים עם שירות רב מקצועי חלקי.   3בנוסף 

פרוסה ברחבי העיר ונותנת שרות בבית למרותקים בכל חלקי העיר.  -משך טיפוליחידה לה

 היחידה מקיימת  רצף טיפולי בין בתי החולים ליחידה ובין היחידה למכוני ההמשך. 

 

 מכוני ריפוי בעיסוק 

מכוני שיקום גף עליון, בריאות הנפש , יחידה  2יחידות התפתחות הילד,  15 מכונים אורגניים:

 יחידות בהתפתחות הילד בהסכם. 18 מכוני הסדר:      ,טיפוללהמשך 

 .מכונים בהסדר 21בנוסף מחוז, ב שלוחות 18-מכון ראשי ו  –התפתחות הילד 
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 ות תקשורת יקלינא

מכונים ושלוחות בתחום התפתחות  16, מכוני דיבור לטיפול במבוגרים 3, מכוני שמיעה 3

גבעת זאב, מעלה  ,ציון-בית"ר, מעלה אדומים, תלהילד: ירושלים, בית שמש, מבשרת ציון, 

  .אפרים

מכונים  3מכוני בהסכם בתחום השמיעה , 3מכונים בהסכם  בתחום התפתחות הילד,  20

 בהסכם בתחום טיפולי שפה ודיבור למבוגרים. 

 השירות ניתן בתחומים: 

 טיפולי שפה, תקשורת, דיבור, קול, גמגום, אכילה.  – התפתחות הילד

 .CVAשפה ודיבור, בליעה, קול, שיקום לאחר  –ים מבוגר

 בדיקות שמיעה למבוגרים וילדים והתאמת מכשירי שמיעה. – שמיעה

 .בתי מרקחת בהסכם 55בתי מרקחת משולבים במרפאות,  44   בתי מרקחת

מרפאות  9מרפאות יועצות,  7מרפאות ראשוניות,  16 -השירות ניתן ב עבודה סוציאלית 

  .בשלוחות התפתחות הילד 6בריאות הנפש, 

 

ניתן ייעוץ עפ"י ובנוסף מרפאות יועצות  11מרפאות ראשוניות ,  44-השירות ניתן ב  תזונה 

 תחומי התמחות 

) ילדים , הפרעות אכילה בילדים , השמנת יתר, בריאות האישה וסוכרת הריונית , סוכרת, 

 , בריאטריה, גסטרואנטרולוגיה(.CHFנפרולוגיה, 

 

 : נים ומרפאות חדשים שנפתחו בשנתיים האחרונות מכורשימת 

  מרפאת סלונים בית שמש  –ראשונית 

 ביג שמשון  –בריאות הנפש 

 מרפאת תל ציון , מרפאת בית אל, מרפאת צור באחר  –חדר תרופות 

 

בעלות הרכב אוכלוסייה ייחודי מבחינה תרבותית /סוציואקונומית ראה רשימת מרפאות *

 נספח ב' 

 

 ות השירותיםזמינ. 4

 
טיפול בהקדמת תורים במקרים  – 03/2014חוזר סמנכ"ל לפיקוח על קופות החולים והשב"ן 

  .דחופים ואיסור גביית תשלום פרטי

מנהל מ.ס.ר הינו נציג מטעם ההנהלה הרפואית למענה וסיוע במתן תור זמין יותר ובאיתור 

נחיות לציבור המבוטחים נמצא נותן השירות המתאים ביותר לביצוע הפרוצדורה . פרסום הה

מטרת  הדרכה לשימוש באתר האינטרנטי של הכללית .לבשילוט בכל מרפאה , בנוסף 

 .השירות היא שיפור הטיפול במצבים רגישים

 כוללות : נשלחות ע"י הרופא המטפל למוקד תיאום שירותים הההפניות 

 הסיבה לצורך תיאום שירות דחוף 

  דם התורציון השירות המבוקש בו יש לק 

  )מועד התור שנקבע מראש )טרם הפנייה למוקד 

  המלצות רפואיות רלוונטיות, חוות דעת הרופא לגבי דחיפות המקרה. 

  תיסגר עם עדכון אישור וביצועו פא המטפללעדכון הרו טיפולההבקשה תעודכן במהלך 

 תור.  הקדמת

  בקשה לסיוע מוקד מסר בתיאום שירותים דחופים מוגשת המצבים בהם: 

  נדרש הינו חלק מהאבחון והטיפול האונקולוגי. המטופל אונקולוגי פעיל והשירות 

 .קיימת המלצת רופא מנומקת לגבי הדחיפות ובחירת הספק 

 ימי עבודה. 14 -והוא מעל ל ,ים תור שנקבע מראש קי 

 .האדם המוסמך לקבוע דחיפות מקרה / בדיקה / יעוץ / טיפול הוא רופא המשפחה 

 רים והמשאב האנושי שכי המתנה לתומ 
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מספר  תחום:

תקנים 

 מאוישים

 מומחים %

 

משך המתנה 

 לתור רגיל

 )חציון מחוזי(

משך המתנה 

 לתור דחוף

 )חציון מחוזי(

הערות/ 

שינויים 

בהשוואה 

לבקרה 

 קודמת

 רפואת משפחה/פנימית

)% לציין מומחים 

 ברפואת משפחה(

 

163.20 

 מומחים  55%

מתמחים  10%

 שלב ב'

 151.65 מיידי  שעות 48עד 

תקנים 

 מאוישים 

 רפואת ילדים
 38.27 

תקן  32.67 מיידי שעות  24עד  מומחים 65%

    מאויש

 60% 

 מומחים
 רפואת נשים

5.91 
תקן  6.5 מיידי יום 14 מומחים 85%

  מאויש

 כירורגיה  מומחים  88%
4.75 

מקבל מענה  ימים 4 100%

באותו יום 

ובהתאם 

לשיקול דעת 

 רפואי

 

 תעסוקתי רופא
 5 

קביעת תור   מומחים 60%

 דרך המרפאה 

 

 אורתופדיה
2.5 

מקבל מענה  ימים 8   

באותו יום 

ובהתאם 

לשיקול דעת 

 רפואי

תקן  4.5

 מאויש 

 תקן מאויש 2  יום 34 מומחים   100% 2 נוירולוגיה

 
נוירולוג ילדים )מופיע 

 בהתפתחות הילד(

1 100%    

 קרדיולוגיה
 2.15 

, תקן מאויש 1  יום 9 מומחים 75%

 מומחים 50%
 גסטרואנטרולוגיה

7.32 
 בהתאם יום  45 מומחים 95%

לשיקול דעת 

 רפואי

 

   יום 12 85% 7.80 עיניים

 נפרולוגיה
0.50 

בהתאם  60 100%

לשיקול דעת 

 רפואי

 

אין   רופא  כאב

 שכירים 

ובהתאם  45 90 

לשיקול דעת 

 רפואי

 

תקן  3.5  30 100% 4.5  רופא גריאטר

 טיפולי בית:  מאויש

  רופא היחידה  

3.5 

 

100% 

 

 

 יום 3
 יום  1

 תקן מאויש

   4-רופא 

 1.5 -עו"ס

-פיזיותרפיה

0.25 

 

 יום  1 יום  1-2  12.20 אחות היחידה

 יום 1-2 ימים 4-5  2.24 עו"ס

 יום  2אקוטי עד    1.75 פיזיותרפיה

 יום 21 –כרוני 

 ימים 1-2

 עצמאיות תזונה

 בלבד

 1-2 ימים 7עד  

 מיידי  ימים   7עד  7 ריפוי בעיסוק

      

עובדי מחשוב קליני / 

 רפואי
 8.07 

    

     8.76 קלינאית תקשורת 

אדמיניסטרציה רפואית: 

 מזכירות רפואיות

 

 1.49     
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מספר  חום:ת

תקנים 

 מאוישים

 מומחים %

 

משך המתנה 

 לתור רגיל

 )חציון מחוזי(

ה משך המתנ

 לתור דחוף

 )חציון מחוזי(

הערות/ 

שינויים 

בהשוואה 

לבקרה 

 קודמת

רופא במכון להתפתחות 

 הילד
 3 66% 

  חודש חודשיים

 בריאות הנפש

 

 רופא פסיכיאטר 
11 

 

עפ"י שיקול  חודשים 3 

דעת מקצועי 

 יופנו לטיפול  

 

   חודש  1 רופא פסיכיאטר ילדים

   חודשים   3 65% 20 פסיכולוג

   חודשים   3  11.87 עו"ס

   מיידי   5.30 אחות

 אנשי טיפול אחרים

 
11.97 

   לפי הצורך  

 פסיכולוגיה:

  65% (9.5)20 קליניים

)מתמחים 

35%) 

 אינטייק: חודש

טפול: מבוגרים 

 חודשים  4

 7-ילדים

 דשים וח

 

 

 מבוגרים:

 עד חודש

 

 

 

 ילדים:

 חודש

תקן  9.5

מאויש 

הכפלת היקף 

 כ"א 

   שבועיים 100% 0.5 שיקומיים

  82% 5.5 התפתחותיים

)מתמחים 

18%) 

 התפתחותי 

 –לאבחון 

 ם יחודשי

 4–טיפול

 חודשים

 4.65 שבועיים

 בריאות השן 

 מומחים  13% 164 רופאי שיניים ראשוניים

 מתמחים  9%

 

שבועיים 

 לילדים

שבועות  3

 לכירורגיה 

שבועות לכל  3

 שאר התחומים

 

  מיידי

  מיידי   42 שינניות

 רופאי שיניים שניוניים

 מומחה לילדים 

 

1 

 

 

 

  

  1 מומחה לרפואת הפה

 

  

מומחה בכירורגיה פה 

 ולסתות 

8  
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מספר תקנים  תחום:

 מאוישים

 מומחים %

 

משך המתנה 

 לתור רגיל

 )חציון מחוזי(

משך המתנה 

 לתור דחוף

 )חציון מחוזי(

הערות/ 

שינויים 

בהשוואה 

לבקרה 

 דמתקו

      אחיות 

הכשרה על  184 אקדמאיות

 בסיסית מוכרת

 מספר אחיות

 143סה"כ 

 אחיות

   

   68.49 מוסמכות

    19.19 מעשיות

 

 בריאות הציבור 

  

25 

 

 

הכשרה  2016 

  -על בסיסית 

 31  בריאות הקהילה  121

 2  בריאות הנפש

 9  גריאטריה

 11  מרשמים 

 32  רץטיפול נמ

מילדות +בריאות 

 האישה

 9 

 

 6  נפרולוגיה 

 10  אונקולוגיה 

 3  סוכרת 

 6  יועצת הנקה

 1  חדר ניתוח

   מיידי    תור לאחות סכרת

 עו"ס 

 

 עו"ס בבריאות הנפש 

 13.85 

 
 

  מיידי  שבועות  2-3

 11  5 

  6.91 תזונה

)ללא בתקן

 עצמאיות(

 

  

תוספת של  עד שבוע  יום  28 

דיאטניות 

בשנת בתקן . 

2016  1.75 

 תקן 

 פיזיותרפיה 

63.53 

עפ"י שיקול  יום 30 

דעת מקצועי 

 עד שבוע

 

 ריפוי בעיסוק

25.81 

מכוני שיקום :  

 עד שבועיים 

טיפולי בית : 

 ימים  10עד 

התפתחות 

הילד: תלוי 

במיקום המכון 

 5מיידי עד 

 חודשים 

מיידי בכל 

 חומים הת

 

 רוקחות 

123.28 

רוקחות  2

 10קליניות , 

 פרחי רוקחות 

   

     55.73 מעבדה
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 מיקרים דחופים מקבלים מענה בו ביום או תוך מספר ימים 
 

משך  פרוצדורות והדמיות

המתנה 

 לתור רגיל

)חציון 

 מחוזי(

 משך המתנה לתור דחוף

 )חציון מחוזי(

 ו מידי חוות דעת רפואיימים א 7 יום 60 קולונוסקופיה למבוגר

 הקדמה עפ"י שיקול דעת מקצועי  יום 40 אנדוסקופיה למבוגר

 מידי עפ"י חוות דעת רפואי שבוע ברונכוסקופיה לילד

 מידי עפ"י חוות דעת רפואי שבוע ברונכוסקופיה למבוגר

 מידי יומיים בדיקת אקו לב

 יומיים שבוע ציסטוסקופיה  למבוגרים

ת לילד בדיקת תפקודי ריאו

 לילדים

 מידי עפ"י חוות דעת רפואי שבוע 

בדיקת תפקודי ריאות 

 למבוגרים

 מידי עפ"י חוות דעת רפואי חודש וחצי

 שבוע חודשיים בדיקת שמיעה לתינוקות

MRI   הקדמה עפ"י שיקול דעת מקצועי שבועיים 

CT 

 

 הקדמה עפ"י שיקול דעת מקצועי שבועיים

US  בטן 

 

 י שיקול דעת מקצועי הקדמה עפ" שבועיים 
 
 

 מספר כללי לחיוג לקבלת הכוונה לשירותים  2700* מענה טלפוני מכוון בקופה:

זמני ההמתנה הם  ת שהתקבלו מלקוחות מחוז ירושלים , מתייחס לשיחו –נפח פעילות 

 בשניות.

 . 20עד  7-המוקדים פעילים מ
 

 4/2017רבעון  3/2017רבעון  2/2017רבעון  1/2017רבעון  חודש

  275,826        271,151        261,926        282,543       נפח פעילות )מספר שיחות(

 00:00:30 00:00:44 00:00:51 00:00:35 זמני המתנה למענה אנושי

 זמני המתנה למענה של צוות רפואי

 )כאשר יש צורך במענה רפואי( 

 , פניות מטופלים למוקד אחיות  44,284היו  2017בשנת 

 ההמתנה בדומה לזמן המתנה למענה אנושי   

 

 

 ריתוק עובדים לקופה בשעת חירום:

 3רופאי ילדים,  22רופאי משפחה,  191) 216סה"כ  –רופאי משפחה , ילדים ונשים מספר 

 220 -אחיות מספר ,  (רופאי נשים
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 חווית המטופל במערכת הבריאות  .5

 
 .ור ושיממנהלת שירות מונתה במחוז 

 כוללים:סקרי חווית מטופל 

לאמוד את רמת שביעות הרצון מטרתו  – סקר טלפוני יומי, סקר יהלום ברפואה ראשונית ויועצת

מתבצע באופן רציף לאורך כל ר מבקרים במרפאות הראשוניות והיועצות. הסקים הוחווית המטופל

 יוני.ודצמבר  יםפעמיים בשנה בחודש  םומתפרס השנה 

תחומי העיסוק: רפואה, סיעוד, מנהל ובית מרקחת ובנוסף בתחומי מיקוד חווית  4 -המחוז נסקר ב

 המטופל: מטופל בידיים טובות, תאום בין אנשי צוות, יחס, מידע, זמינות.

 בניכוי "לא יודע"הציונים במחוז משקפים את אחוז המרוצים מסך המשיבים 

 :לאורך זמן  היקף הסקרים שבוצעו במחוז ובמרפאות , תוצאות ומגמות

 לקוחות רשומים 1000מרפאות מעל  -ראשונית 

 ,)א.א.ג. , עור, נשים , אורטופדיההמקצועות  5 -ב ביקורים בחודש 250מרפאה עם למעלה מ  –יועצת 

 עיניים(

רופא משפחה , לקוח שביקר בשבוע האחרון אצל רופא ודווח בקליקס )כולל מתפרצים ואורחים(

 וילדים.

רפואה, סיעוד, משרד, בתי  –לכל הסקטורים   (שפות )עברית , ערבית ואנגלית 3 -במתבצע תשאול 

 .מרקחת

  .כל מטופל עולה במדגם פעם אחת בשנה, מטופלים כל שבוע  3נסקרים   – מדגםב

 למחוז ירושלים מעל הממוצע הארצי ובמקום הראשון מבין כל: ראשוניות  -סקרי חווית המטופל

 המחוזות לאורך שנים

 לחוז ירושלים מעל הממוצע הארצי ובמקום השני מבין כלרפואה יועצת: מ -ווית המטופלסקרי ח

 המחוזות 

 התערבויות ושגרות ניהול

 תקשור הסקרים מתבצע בכמה אופנים:

לכלל הסקטורים במנהלות ומרפאות : אופן ביצוע הסקר,  מהותו, תוצאותיו,  –על סקר יהלום  ההדרכ

 ות הרצון. ניתוחים ופעולות להעלאת שביע

 הדרכות רב סקטוריאליות, סקטוריאליות, מרפאתיות. 50 –בוצעו כ  2017בשנת 

 הדרכות כולל מרפאות ספקים. 3 – במגזר ערבי הועברה הדרכה בשפה הערבית

  . בהנהלת המחוזניתוח ראשוני מתבצע  -עם קבלת תוצאות הסקר 

 מתבצע פעמיים בשנה. –דרכי פעולה  ו על מיקודדיון 

 עד לאחרון העובדים.עובר ניתוח ברמת מרפאה. מהמנהלות למרפאות כולל למנהלות המידע  העברת

מיד לאחר פרסום התוצאות, נקבעות פגישות עם המרפאה  בשיתוף  –מרפאות נמוכות בסקר 

 תכנית ייעודית. והעלאת רעיונות וכתיבת התוצאות, ניתוח  -המנהלת ומנהלת השירות

 .לאחר קבלת הסקר  ברפואה ראשונית ויועצת מפגשים 63בוצעו  2017בשנת 

 ת המטופל.יחוויבהעוסקת עבודה מחויבת לתוכנית כל מרפאה בתוכנית העבודה השנתית 

 התערבויות לשיפור חווית המטופל

 :התערבויות לשיפור חווית המטופל 2017במחוז התקיימו בשנת 

 אה וכלים ליישום והטמעת תהליכי הקניית עזרי ניהול לצוותים מובילים במרפ -פרויקט שיח קהילה

 מרפאות במחוז.  15לוו  2017בשנת , ידום היעדים הארגוניים של המרפאהבק מסייעים עבודה אשר 

  קמפיין מחוזי שתוקשר במייל ולווה בהגעה למרפאות עם כלי עזר להמחשה  -תרבות מתן חלופות

 חלופה הולמת. היות מלווה עםתשובה שלילית חייבת להמסר הוא:   .מתן חלופותל

 5הכשרה ובחירת  ימי 3 כלל מנהלות לצוות ה סדנאות חווית המטופל במיקוד מידע ורצף ותיאום 

 מרפאות להתערבות עפ"י הנושא שהמנהלת בחרה להתמקד.

 ת טבלה  דגש על כתיבת תסריטים וזימון מטופלים למדדים, הכנ –סיעוד במנהלות  /ת מנהלי

 .משותפת למעקב

 תהליכי רצף ותאום בין צוות המנהל לצוות הסיעוד, פירוט מסע המטופל  –ונית רפואה יועצת וראש

 וצמצום תחנות מיותרות. 

  לקוח סמוי במרפאות עם תסריטי שירות, תקשור הצלחות לכל המחוז. –מילה טובה 
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 ירושלים דוגמא להתערבות לשיפור חווית המטופל במנהלת מזרח

 שיפור חווית המטופל  היענות לטיפול רפואי באמצעותמטרה: 

המרפאות והמנהלת בנושא סקר יהלום,  5מפגשים כלליים של  3נערכו מרפאות:  5הפרויקט בוצע ב 

 מפגשים פרטניים עם המרפאה והמנהלת בהנחיית 5 חווית מטופל וכתיבת תכנית עבודה ממוקדת.

 בכלי חווית המטופל. שטופלמדד איכות  נבחרבכל מרפאה  .מנהלת השירות

מטופלים להבנת הפער  3הוצאת נתונים, בניית שאלון לרופאים, קבוצת מיקוד עם  ם בפרויקט:שלבי

  .ושיקופו לצוות המוביל

 . 50-60בגילאי  (9מעל   A1Cהמוגלובין סוכרת )של לא טוב איזון : שאותרה בעיה ,לדוגמא

אי שמירה על חלק מהמטופלים לא נצמדו לטיפול בשל מחיר התרופה ונתונים נמצא כי הבאיסוף 

 .(טאורח חיים בריא )תזונה וספור

יום בריאות עם קיום למעקב צמוד,  זימוןבתחליפים זולים יותר, עם רופא מומחה צוותי דיון פתרון: 

 . סדנת ספורט הועברהדיאטנית סכרת ו

ותרו ונ מטופלים 61היו  בתחילת הפרויקט: מדדמטופלים בבכמות ה 40%חלה ירידה של  –תוצאות 

37 . 

 המרפאה על הפרויקט:משוב 

בין אנשי הצוות רציף שיתוף פעולה אוכלוסייה מצומצמת עם מכנה משותף תוך מדויק יותר לתהליך 

 המתבטא בסקר יהלום.חווית מטופל לשיפור בהיענות באופן משמעותי ושיפור הביא 

 ו, הוצגפולבין צרכי המטופל להוראות הטיהבנת הפער צוות הרפואי בקבוצת המיקוד תרמה רבות ל

 .הדעת הם את שלא נתנו עלינוספים  היבטים 

סדנאות  2 קיימה מרפאה והלאורח חיים בריא,  הכוונהמתוך קבוצת המיקוד עלה צורך בעזרה וב

 עם היענות מטופלים גבוהה .דיאטנית סוכרת  בליווי לאורח חיים בריא ממוקדות 

 

 הנגשת זכויות למטופלים

 מידע, נותני שירותהזכויות, פירוט  –אתר המחוז 

 .זכויות המטופליםעם מידע על פליירים במרפאות  -רמת מרפאה 

 .זכויות מידע על פוסטרים עם ובנוסף בכל מרפאה יש חוברת סל שירותים של משרד הבריאות 

 

 מתאם שירות לחולה אונקולוגי -ליווי אישי 

רטית מורכבת: תיאום תורים, מטופלים המאובחנים כחולים אונקולוגיים, נדרשים להתמודדות בירוק

לעיתים המטופלים אינם מכירים מספיק את הזכויות המגיעות . החזרים כספיים, שיניים, מושלם, ועוד 

קשיים אלו מתווספים על התמודדות המטופל ומשפחתו עם  . מתוקף החוק, הסל והמושלם םלה

 .המחלה

לו להתפנות להתמודדות עם מטופלים אלו כך שיוכלהפחתת חסמים ובירוקרטיה  ינוהאתגר ה

 המחלה. 

 מהו מתאם שירות?

גורם אדמיניסטרטיבי מתכלל המהווה כתובת קבועה למטופל ומסייע לו בניהול הצד הבירוקרטי של 

 .התקשרות יזומה אחת לחודש  מבוצעת.  המחלה, כולל מתן מידע בדחיפה על זכויותיו ואופן מימושן

 הגדרת תפקיד:

החזרים, הקדמת תורים באם  -עקב אחר ביצועם , סיוע בנושאים כספייםתיאום תורים, בדיקות ומ

 נדרש, מתן דפי מידע רפואיים, מיצוי זכויות , תיעוד הפעולות.  

מתאמים במרפאות הן במגזר היהודי והן במגזר הערבי אשר  36הוכשרו  2017בשנת  תוצאות:

 מיישמים את השירות הלכה למעשה.

 מתאמים נוספים בשפה עברית וערבית. 50 -רות נוספות לכהכש  3מתוכננות  2018בשנת 

 

 דוגמאות:, למטופלים הפחתת חסמים וצמצום בירוקרטיה

בבית מרקחת, שיש לרכשו לביצוע משטח גרון מהיר מקבלים הפניה המטופלים  – משטח גרון מהיר

 יידוע המטופל, תיערך הגבייה תוך "מאחורי הקלעים" האחות לביצוע הבדיקה וחדר מופנים ישירות ל

 .בית המרקחת ההמתנה בלמטופל  כך נחסכת 

 3-המקבלים מרשמים לחולים כרוניים למיועד  – חידוש מרשמים לחולים כרוניים בבית המרקחת

שבודק את בקשת 'אל תור' לרופא שולח , הרוקח חודשים מראש. בזמן קבלת המרשם האחרון



15 

 
על כך הודעה ויכול להגיע ישירות לבית המטופל מקבל  . הבקשה ובמידת האפשר מחדש מרשם 

 .המשך הטיפול התרופתי לקבלת  המרקחת

 חוסך הגעה/טלפון למרפאה.  – 17זימון תורים, חידוש מרשמים, הדפסת טופס  –מערכת און ליין 

הוצאת נוהל מחוזי הכולל את זמני התגובה למרפאות, הסבר מפורט על כל "סטאטוס  –מוקד מ.ס.ר 

נדרשות בכל סטאטוס. בנוסף הוכן דף תיאום ציפיות עבור המטופל ובו הסבר על פניה" ופעולות ה

 המוקד, אופן הטיפול בבקשה, אופן קבלת התשובה.

 

 פניות ותלונות הציבור 

  

 2017 - 2014מגמה בין השנים                              סה"כ פניות /תלונות     

 

 

 

סוג  

 2017 2016 פנייה 

 247 84 בירור

 405 279 הערכה

 1719 1745 תלונה

 

פניות/ פילוח לפי  

נושאים  -תלונות 

 עיקריים 

2016 2017 

 367 445 איכות השירות

 30 38 בריאות הנפש 

 52 34 התנהגות

זמן המתנה למענה 

 18 25 טלפוני

טיפול 

 82 87 אי/סיעודי/אחררפו

סל, הסדרי בחירה 

 711 615 והשתתפויות

 224 278 שירות לקוי

 216 214 תורים

 

 

 2017 משך טיפול ממוצע בתלונות

 1,104 יום 14עד 

 187 ימים 30ל  15בין 

 110 ימים 60ל  31בין 

 109 ימים 60מעל 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016 2017 

2,108 2,371 
2014 2015 2016 2017 

3,078 2,462 2,108 2,371 
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 תהליכי אישור מקדים  .6

 
מרפאות עם מספרי כל ההופצה מדבקה ל  –לאחרונה  .בפקס הבקשה לאישור מקדים מתקבלת .א

  .הפקסים

התשובה חוזרת למרפאת הרופא  ,נדרש מידע נוסףבמידה ו –המשך בירור בין הרופא המפנה למוקד  .ב

 . לצוותי המרפאות  שיטה עובדת ומוכרתה. דוא"לולרופא בלמנהל המפנה 

על חובת הטיפול בבקשות קבל תזכורת מהמנהל בנוסף  , מועבר מדי שנהנוהל בנושא ענון היר

 הממתינות במערכת.

מועברת לרופא  דחיית בקשה –הקופה )שכיר או עצמאי( מאופן העברת התשובה לרופא המפנה  .ג

 המטופל.את שמיידע להמשך טיפול. בקשות שאושרו מגיעות ישירות למשרד 

בחלק מהמקרים  –ם לדוגמה בבית חולי –אופן העבודה מול רופא מפנה שאיננו מצוות הקופה  .ד

 בעצמו או ע"י המטופל לביה"ח. או התשובה מגיעה לרופא משפחה אשר פונה 

, סרטן וכדו'( הטיפול בבקשה נעשה ישירות מול היועץ IBDבמספר תחומים נבחרים )ראומטולוגיה, 

 בבית חולים.

 העברת התשובה למטופל:  .ה

 .בכתב לבקשתו כל בקשה, וללא פרטים )תשובה עקרונית( על  SMSהמטופל מקבל תשובה ב  .1

הודעה בנוגע על אחראי אחראי על דיווח תשובות חיוביות ואילו רופא מטפל או יועץ רלוונטי המשרד 

 דחיות ובקשה למידע נוסף. ל

ידי הרופא המטפל או -בדחייה: סיבת הדחיה אינה מופיעה במסמך שניתן למטופל  אלא מועברת על .2

  לגבי אפשרויות הערר השונות .  היועץ הרלוונטי. בכל מרפאה יש מידע

 

 קידום בריאות ופעילויות ייחודיות  .7

 
 בנושאים הבאים:ריאות לקידום ב יותפעילוהמגוון תיאור  .א

  (23סעיף גם )ראה  יוניותוצמצום פערים וקידום שו

  -ב'(6)סוכרת מפורט בסעיף  אורח חיים בריא לבריאיםתסמונת מטבולית ו

ומגזרים בדגשים לאוכלוסיות שונות חוגים לפעילות גופנית  80 בירושלים רבתי פועלים במקביל

 .בחודשמפגשים  4-5של במתכונת נערות(  ילדים,  )נשים, גברים,

קידום הרגלי אכילה לאורח חיים בריא קלינית, דיאטנית מועברות ע"י    סדנאות לשינוי הרגלי אכילה

 ניתוחים בריאטרים(ולאחר ר )טרום לדוברי ערבית במרפאה להשמנת ית הרצאהבריאה למבוגרים, 

 מטופלים בכל סדנא. 17שתיים לשנה עד 

בהנחיית  2017הופעלו בשנת  , "עיצוב הרגלי חיים בריאים" - מפגשים לחולי סוכרת  8סדנאות בנות 

, וי בעיסוקרופא, אחות, רפ : עו"ס/אחות עם הכשרה בתחום הנחיית קבוצות בשיתוף צוות רב מקצועי

 סדנאות .  13התקיימו  , מטופלים 15-בכל מפגש השתתפו כ   -דיאטניתתרפיה ופיזיו

 סדנא למטופלות עם פיברומיאלגיה.  –תזונה בשיתוף פיזיותרפיה 

 .לילדים יוצאי אתיופיהבוצעו  –הרצאות לאוכלוסיות עם מאפיינים מיוחדים 

 

  – מניעת עישון וגמילה מעישון

 (2016בשנת  960 -)לעומת כ לקוחות  1040  בהשתתפותסדנאות  80התקיימו   2017בשנת 

זמן המתנה  ,הפניות  90 , סה"כ רופאים פעילים בתוכנית 28 -הפעלת קו טלפוני לגמילה מעישון

 בחלק מהסדנאות ניתנת הרצאה של דיאטנית קלינית .שבועיים וחצי  -לשיחה ראשונה עד מהבקשה 

   .שבועיים  - מעישון גמילה לקבוצת להתקבל כדי הנדרש הזמן משך של מחוזי חציון

 

  בטיחות ילדים ומניעת היפגעות

, 27, החייאה: 16, ליווי התפתחותי: 51: עיסוי תינוקותסדנת  : סדנאותמודגש ומתקיים במגוון 

 .2, הכנה לכיתה א' ומשחק: 19, תזונה נכונה ודיאטה:  20הדרכת הורים בשיטת אדלר או שפר: 

התקיימו אירועים משותפים ילדים  5963בהשתתפות מרפאות   81 -ב  –הכנה לכיתה א  6חוגגים 

 , שינניות ודיאטניותתרפיה זיויריפוי בעיסוק, פ–להורים וילדים בשילוב צוותים ממקצועות הבריאות 

 .וקלינאיות תקשורת
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  -ומניעת נפילות  שיקום קשישים

 : בתחומיםמי בריאות וי ישהתקיימו מגוון פעילויות לקשישים במסגרת המרפאות, מרכזי יום לקש

 2הרצאות בנושא מניעת נפילות,  7, מסגרת הרגילהייעודית בנוסף לקבוצות  קבוצת פעילות גופנית 2

 .הרצאות בנושאי שימוש נכון בתרופות

בנושא הדרכות בעשר מרפאות שונות ע"י הפיזיותרפיסטים הועברו   -חודש הקשיש הבינלאומיב

 . םמטופלי 200 -לכ מניעת נפילות

רפואה, סיעוד, רוקחות ריפוי בעיסוק ופיזיותרפיה להעמקת  -רב מקצועי מפגשים לצוות 5התקיימו 

    .אנשי צוות בכל מפגש 30בהשתתפות   ,הידע והמודעות למניעת נפילות בקשישים

הערכה כוללנית , הפניה לשירותים בקהילה להגברת לצורך  –בשיקום בית  יםביקור עו"ס אצל מטופל

 ביקורים. 81בוצעו  2017בשנת   ת.ית ואיכות חיים בבבטיחו

 כוללת + ללא אבחנה של אלצהיימר או דמנציה, 50מיועדת לבני ה -יכרון במחוזהתקיימה סדנת ז

 . ע"י מרפאה בעיסוק המומחית לטיפול קוגניטיבי , והועברהמפגשים  3 

 .הרצאה לניצולי שואה תזונה בגיל המבוגר –תזונה 

 

 -הרצאות וימי בריאות לנשים ולגברים לחוד בתחום סוכרת, גיל המעבר בנשים –ת פעילות מגדרי

 .קבוצות  2-פילאטיס לנשים בהריון , סדנאות  44  - , סדנאות מחוץ לסל כגון: הכנה ללידהסדנאות 2 

 

  פעילויות מיוחדות המתבצעות בהתייחסות למגזרים וגילאים שונים 

  –ריפוי בעיסוק 

   לאיתור וסינון ילדים עם קשיים התפתחותיים לקראת מרפאות  22 -ב מפגשיםהתקיימו במחוז

 המעבר לכתה א'.

  בעלזיריד פעילות התפתחות הילד לאיתור וסינון ילדים עם קשיים התפתחותיים בקרב קהילת 

 סדנת משחק מקדם בריאות לאימהות במגזר החרדי במרפאת מעלות דפנה. 

 למגזר החרדי ברוממה השתתפות ריפוי בעיסוק ביריד בריאות. 

 2  שמטרתם לתת מענה   " במרפאות מטה בנימין ותל ציון  בשיתוף טיפת חלב5אירועי "סוגרים

    .ראשוני  התפתחותי ללקוחות המרפאות שרחוקות ממרכזי התפתחות הילד

  התנסות פעילה של הורים לילדים עם בשופט"יריד הורים במגזר הערבי" במכון להתפתחות הילד :

 .ם התפתחותיים בהנחיית צוות הריפוי בעיסוקקשיי

 2  סדנאות בריפוי בעיסוק להורים לילדים עםADHD   שאינם מטופלים בהתפתחות הילד וזקוקים

 להכוונה על התמודדות בבית. 

  ( שותיםשאלות ותשובות )כתבות בעיתונות החרדית ע"י מרפאות בעיסוק בנושאים כמו: מתפרסמות 

קלינאית תקשורת(, הכנה לשנת הלימודים הראשונה בחיי הילד, טיפים  בהתפתחות הילד )בשיתוף

 לארגון הסביבה עבור ילדים במעבר דירה, ועוד.

  פרויקט מעורבות גננות בהתפתחות הילד בפסגת זאב: פרויקט שכונתי שמטרתו העצמת הגננות

מוקד הוקם ם, וטיוב ההפניות לריפוי בעיסוק בהתפתחות הילד. התקיימו הרצאות, ביקורים בגני

 התייעצות.

  קבוצות טיפוליות שונות בריפוי בעיסוק לילדים בהתפתחות הילד 11התקיימו  2016-2017בשנים 

, קבוצת הורים ופעוטות(. הנחיית ADHD-) מוכנות לא', קבוצות מוטוריות, קבוצות לילדים עם חשד ל 

נוספים, כמו פיזיותרפיה,  והן בשיתוף סקטורים בלבד  הקבוצות נעשית הן ע"י מרפאות בעיסוק

 תקשורת, ועו"ס. ותיקלינא

 

 : פיזיותרפיה 

ניתנים באופן המערך הפיזיו' במחוז מספק את כל תחומי הטיפול המוכרים בפיזיותרפיה 

פעילויות קבוצתיות מותאמות לגילאים ולמחלות : טיפולים אורתופדים ,  .פרטני וקבוצתי

, שיקום רצפת אגן, יתלימפ, טיפולים בניקוז  םלארייוסטה ובטיפולים נוירולוגיים, טיפולים 

 שיקום נשימתי. 

מתקיימות  -טיפולים קבוצתיים לקבוצות אוכלוסייה מיוחדות )פרקינסון, פיברומיאלגיה ועוד (

 מספר קבוצות להפעלה גופנית מחוץ לסל השירותים.

ת נפילות, עידוד פיזיותרפיסטים ממערך הפיזיותרפיה נתנו הדרכות בכל המחוז בנושא מניע

מטופלים במסגרת חודש הקשיש, והשתתפו בתוכנית  200 -לךלפעילות גופנית בגיל המבוגר 

 מטופלים(.  100מפגשים בהשתתפות  13מחוזית לטיפול בתחלואת הסוכרת )

 /טראומה מרכז רפואי מקור ברוךופדיהתאורמיון פיזיותרפיה במרפאות 
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, כל השירותים תחת קורת גג אחת  One stop shop. 2013תהליך עבודה שהחל בסוף שנת 

  במטרה 

  .טיפוליהמהלך את ה עם הרופא לקבועבל הפניה לפיזיותרפיה ומתן מענה מידי למטופל שקיל

המטופלים הדחופים מקבלים הדרכה ראשונית ומופנים להמשך ו להערכה Triageמבוצע  

עד למועד התור שנקבע להם  טיפול במכונים. הדחופים פחות מקבלים הדרכה לתרגול עצמי,

 במכון ההמשך.  

 מאפשר למטפל לשלוח למטופל סרטון הדגמה של תרגילים נדרשים -מרשם מידע בווידיאו 

. השירות הורחב ולאחרונה הוכנסו סרטוני הדרכה בנושאים: כאב כרוני, שיקום לתרגול בבית

 רצפת אגן, אבני דרך בהתפתחות הילד.

רמת סיכון של דיקה בהתאם לבקבוצות למניעת נפילות , במכונים מתקיימות סדנאות ו

לנפילה.  במכונים מתקיימות קבוצות לאוכלוסיות מיוחדות, בהם המטופל מקבל הדרכה 

לפעילות גופנית על פי השתייכות לקבוצת חולים עם אבחנה דומה, ותוך התייחסות לבעיה 

 ממנה הם סובלים. 

ית מתקיים קשר רציף בין מנהלת המכון לרופאי העובד בצמוד למרפאה תעסוקת -במכון רמות

היחידה,  במטרה להשיג שיתוף פעולה מול מטופלים המופנים לניסיון שיקומי לפני החלטה על 

 יציאה ממעגל העבודה. 

 תקשורת  תקלינאיו

 קבוצות טיפוליות בנושא שליפה ואוצר מלים במס שלוחות. 

 הורים  לילדים עד מוזמנים בשיח' ג'ראח  כגון: , הרצאות/סדנאות להעלאת מודעות בתחומים שונים

טרם פנייתם עוד -שנים שהופנו לבדיקת שמיעה בשל עיכוב בהתפתחות שפה ודיבור 3גיל 

 .להתפתחות הילד

  .הרצאה בנושא אכילה לאחיות טיפת חלב בשיתוף עם פסיכולוגית התפתחותית 

 .הרצאות לרופאים מנהלי מרפאות בנושא מכשירי שמיעה 

 בקהילה: הרצאה במועדון של ניצולי שואה על ירידה בשמיעה, אפשרויות השיקום  הרצאות

 השמיעתי. 

  מפגש הכנה לילדים העולים לקראת כיתה א' במהלכו נערך סינון לאיתור ילדים עם  –" 6"חוגגים

  .קשיים שפתיים

  עבודה סוציאלית :

י יכולת כלכלית הכולל גיוס למעוטפרויקט הענות לתרופות  –אוכלוסייה מעוטת יכולת כלכלית 

 משאבים כלכליים לעזרה בקניית התרופות.

 במרפאה אחת  ולמטופלים באשפוז בית,  בשיתוף עם שתי קרנות לגיוס משאבים כלכליים . מתקיים  

איתור ע"י הרופאים של מטופלים עם קושי בקניית תרופות והפנייתם לעו"ס  –במרפאה ראשונית 

 . אשר מראיינת ומאשרת עזרה

איתור מטופלים מעוטי יכולת כלכלית והפנייתם לעו"ס , דיון עם המנהל הרפואי  –אשפוז בית 

 והחלטה על העזרה עם בקרה של הנהלת חשבונות .

 

 תזונה ודיאטה:
מס'  מס' פעילויות

 מפגשים

 מגזר נושא

 כללי פיברומיאלגיה 1 1

 כללי גמילה מעישון 1 5

 כללי תזונה נכונה 1 1

 כללי שיחהמפות  1 4

 כללי סוכרת 2 10

 כללי סוכרת 1 1

 כללי תזונת תינוקות 1 2

 כללי קשישים 1 2

 כללי ימי בריאות  5
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מס'  מס' פעילויות

 מפגשים

 מגזר נושא

 מגזר חרדי בישול בריא 1 2

 כללי סדנא רב מקצועית בסוכרת 10 13

 כללי סדנאות לירידה במשקל 10 14

 כללי ים עם השמנהסדנא להורים וילד 10 1

ם-מזרח י תזונה נכונה לילדים 1 1  

 ם-מזרח י סוכרת 2 10

 נשים 50תזונה מעל גיל  1 2

 רופאים ואחיות השמנת ילדים 1 3

1 1 FTT אחיות 

 אחיות מזון ייעודי 1 1

 

 

   ניהול חולה עם מחלות כרוניות והדרכה ללקיחת תרופות*

 סיעוד 

מחלות כרוניות )סוכרת, אי ספיקת , יתר לחץ דם(  , חולים אשר ניהול הטיפול מתבצע לחולים ב

 שוחררו מאשפוז ובעלי פוטנציאל לאשפוז חוזר , בסיכון לנפילות מרותקים וחולים סופניים .

הנותנת את הקדימויות ומנחה לזימון  "מעקבלמטופלים "תהליך עבודה מובנה באמצעות מערכת 

הכרוניות של בהתאם למחלות מדנים, הערכה והתערבות כולל או. המעקב ל האחותלמעקב יזום ש

מערכות . בהתאם לנתונים הנאספים בשיחה עמו בקרת תרופות והדרכה ללקיחת תרופות , המטופל

, מספקות את המידע על התרופות שנרשמו וכן על משיכתם  מבתי המרקחת בתיק הרפואי  עהמיד

 . בני משפחהמצטרפים ובות ההדרכה ניתנת באופן פרטני מול המטופל ולעיתים קר

 עם רופא המשפחה להעלאת היענות והיצמדות לטיפול   . מלא  האחות עובדת בשיתוף פעולה 

פעילות אינטראקטיבית היוצרת  –מפגשים של חולי סוכרת  6סדנאות בנות  –בסוכרת מפות שיחה 

ים הרלבנטיים המפות עוסקות בנושא, דוח שיח מפרה בין המשתתפים בהנחית אחיות עם הכשרה 

פעילות גופנית ואורח חיים , טיפול תרופתי, , )סקירה כללית על המחלה(  הסוכרת למחלה: לחיות עם 

 סיבוכי המחלה , רגל סוכרתית.תזונה , 

  הדרכה רוקחית - רוקחות

שירות רוקחות קלינית במחוז מהווה מקור מידע תרופתי לצוות ולמטופל, מטרת יעוץ תרופתי הינו 

 טיפול התרופתי הינו אופטימאלי לחולה פרטני.לוודא שה

תחומי השירות כוללים מתן יעוץ תרופתי לרופאים במרפאות ראשוניות, מתן יעוץ תרופתי לחולה 

 במרפאות ראשוניות ובמרפאה מקצועית .

 תרופות.  9 -6בין  ים הנוטלפרטני למטופלים יעוץ רוקחי *

קח לעיין לעומק ברשומה רפואית של המטופל, הכנה לקראת הדרכה רוקחית מהווה הזדמנות לרו

 ויה.ולבדוק מינונים, אינטראקציות בין תרופתיות, התוויות לא מטופלות, טיפולים ללא הת

במהלך ההדרכה המטופל/ת מקבל/ת הסברים על שימוש מושכל בתרופות הכרוניות אותן נוטל/ת, 

 כולל התוויה של כל תרופה, הוראות נטילה, אחסון נכון.

 הסברים על שימוש בתוספי תזונה והמלצות על אורח חיים בריא. תנתסף הרוקח/ת נותן/בנו

 כל השאלות בנוגע לתרופות שלו.את במהלך המפגש למטופל/ת יש הזדמנות להעלות 

 הדרכות. 681בוצעו במחוז  2017בשנת 

 לרופא רוקחי ייעוץ *

 . בקליקלרופא מטפל ותועדו  שהופנו פרטניים יעוציםי 1400 תועדו במחוז  2017במהלך שנת 

 839תועדו  2017בשנת תי, מתן מענה מקצועי לשאלות בנושא של טיפול תרופבאופן שוטף ניתן 

 .לצוותים מטפלים  תשובות על שאלות בתחום טיפול תרופתי

רוקחים קליניים לוקחים חלק פעיל בקידום ידע מקצועי: הרצאות, ארגון קורסים לרוקחים, הפצת עלוני 

 ם לוקחים חלק פעיל בתהליך בקרת תרופות במחוז.יבנוסף רוקחים קליני .מידע
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 פעילות סקטור רוקחות בתחום נפרולוגיה:

בשלב ראשון ניתן  –( יפוליפ רמסרוקחות קלינית: במרפאות בהן מתקיים יעוץ לרופאי משפחה )יעוץ  .1

נפרולוגיה מונעת מופק ליעוץ תרופתי עבור מטופלים שמופיעים ברשימת נפרולוגיה מונעת )דוח 

 פעמיים בשנה(;

רשימת נפרולוגיה מונעת מופצת לבתי מרקחת )פעמיים בשנה( לצורך הוספת הערה בעומרי. הדבר  .2

 .ללא מרשם עבור אוכלוסייה בסיכון להתקדמות מחלת כליה כרונית NSAIDSנועד למנוע ניפוקי 

בחולה עם פינוי כלייתי ירוד.  ומלץ דוחות נפרולוגיה המתבססים על ניפוקי תרופות במינון מעל המ .3

 הדוחות מופצים לרופאים ולרוקחים במחוז פעמיים בשנה.

 .מתקיים באופן רציף  –למרפאות כפריות בהן אין רוקח   קחור ת הדרכ

 

 

 פעילות בתחום המניעה וטיפול במחלת הסוכרת:  .ב

 . 20כרת מתחת לגיל חולי סו 352ממבוטחי המחוז,  7% -כ ,חולי סוכרת 37,944במחוז ירושלים 

 .סוכרת ההתייחסות לתחום הכוללת לכל מרפאה יש תכנית עבודה שנתית 

 מניעה  .1

 טרום סוכרת:

עיכוב של למניעה או  ,סוכרתהופעת המחוז פועל באופן שוטף לאיתור מטופלים בסיכון גבוה ל

  התפתחות המחלה עפ"י מודל שפיתח המכון למחקר של הכללית  .

בתחום   השתלמות לצוותי רפואה וסיעודבוצעה במסגרת בי"ס לאיכות במחוז   2013-2015בשנים  

אבחון , אופן טיפול ומעקב איתור,  – ידע וריענון ימי עיון נוספים לעדכון  3נערכו   2017במהלך זה. 

   .(2017) טרום סוכרת( ו2017אוקטובר )הנחיות קליניות לטיפול בסוכרת פורסמו ו

מהם זוהו כבעלי  6330,  העונים להגדרה המעבדתית של טרום סוכרת םמטופלי 24,000במחוז  

 פעילות המחוז מתמקדת באוכלוסייה זו. .שנים 3סיכון מוגבר לפתח סוכרת תוך 

של מטופלים בסיכון גבוה להופעת סוכרת לאלו עם   םוהפצתת דוחות הפקמדי חצי שנה מתבצעת   .א

ר והשלמת אבחון ע"י בדיקה חוזרת  או לתיעוד ערכי מעבדה בתחום טרום סוכרת , עם המלצה לבירו

ופעילות גופנית(   אבחנה ,  הדרכה לשיפור באורח חיים )הפנייה לדיאטנית , סדנאות אורח חיים בריא

. 

לרופאים ואחיות, דיוני מקרים  וצוותותבמרפאות מתקיימות הדרכות פרטניות  בביקורי צוות איכות  .ב

  פרליפדמיה, עישון ויתר לחץ דם. יכגון עודף משקל, התוך התייחסות לגורמי סיכון נוספים 

 ניות של מטופלים בטרום סוכרת. טמתבצעת פעילות להגברת הזמינות לדיאכמו כן 

 סדנאות לאורח חיים בריא  בקרב מטופלים עם טרום סוכרת . 8היו  2017בשנת 

 16התקיימו  2018מתחילת וביקורים במרפאות של צוות איכות מחוזי  48התקיימו  2017במהלך 

 ביקורים.

 .לבעלי סיכון מוגבר 36%לכלל המטופלים ,  28% –אבחנה תיעוד שיעור 

 19% -שיעור השימוש במטפורמין

 24% – שיעור המבקרים אצל דיאטנית

נפתחה קבוצה בשיתוף פעולה עם מרפאה בריאטרית, למטופלים עם עודף משקל,  -במכון קריית יובל

 שלב שבו ניתן עוד לנסות ולעכב את התפרצות מחלת הסוכרת. עם הגדרה של טרום סוכרת,

 

 נשים בהריון עם העמסת סוכר לא תקינה

 ,גבוההבדיקה זו תוצאת כל מי ש, גרם  50העמסת סוכר בדיקת ת בשגרה בצעובהריון מכל הנשים  .א

גרם פתולוגית מופנות  100כל הנשים שתוצאת העמסה  .גרם 100ת לבדיקת העמסת סוכר מופני

בשלב זה הן מקבלות הדרכה במרפאת נשים  .עקב סוכרת הריונית אצל גניקולוג ואחות ייעודיתלמ

ריון כולל יריון ועל הצורך במעקב לאחר ההיחשיבות האיזון בזמן הה לעובמרפאת הסוכרת המחוזית 

 אורח חיים.  ישינו

נו עם סוכרת ת שאובחוהפצת דוחות לרופא נשים מטפל ולרופא משפחה של מטופלבתהליך הפקה ל .ב

להמשך המעקב המומלץ )העמסת גלוקוז, מעקב גלוקוז תקופתי, אורח חיים בריא ופעילות  ,הריונית

אלו שטופלו לזימון להעמסת סוכר  בהתאמה יבוצע  ,גופנית כפי שמופיע בחוברת טרום סוכרת(

  .ריוןיבאינסולין בזמן הה
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 מניעה בקרב קבוצות חברתיות שונות:  .2

כות  לאורח חיים בריא בקבוצות חברתיות שונות: אתיופים , חרדים, אוכלוסייה ימי בריאות והדר .א

 .מרפאותהערבית מזרח ירושלים  מותאמות תרבותית כולל התאמה שפתית  במסגרת 

שותפים ומנחים סדנאות רב מקצועיות , ארגון ימי בריאות  –פעילות עבודה סוציאלית בתחום סוכרת  .ב

גראח ( בשיתוף עם אנשי מקצוע נוספים בנושאים הקשורים לאיזון  בשתי מרפאות )קרית יובל ושיח

 .סוכרת 

  .וגונן ח' אוכלוסיית יוצאי אתיופיה: הדרכה אישית וקבוצתית בסיוע מגשרות במרפאות עיר גנים .ג

שנים עם  2-18בגילאי  רישום אבחנה אצל   ילדים  561איתור ילדים עם השמנת יתר לפי מדד איכות  .ד

BMI  טיפול בהתאם לממצאים -לבני גילם 95ן מעל אחוזו. 

 פעולות למיסוד הטיפול בגישה הרב מקצועית, ויוזמת:  .3

 בשנה.  -11,000 בה מטופלים למעלה מ במרפאת המושבה רכזית מרפאת סוכרת מבמחוז קיימת 

 . להנגשת השירות  ובמרפאת המשלט בבית שמש  גראח  במרכז רפואי שיח  ניתן מענהבנוסף  

, )לאחרונה( כולל : רפואה סיעוד, תזונה, נפרולוג, פסיכולוגבמרפאה המרכזית חומי צוות רב ת

  עו"ס. ,רוקחות קלינית

 פעילות במרפאה כוללת: 
  מעקב אחר חולים כרוניים מורכבים ולא מאוזנים , איתור וטיפול בסיבוכים . 
  ייעוץ טלפוני לרופאים טיפול בפניות דחופות, מיון עפ"י דחיפות, מבחנים דינמיים, -טיפול יום.  
   של לקשר הישיר ולתהליך המיון בהתאם מיון הפניות חולים מהקהילה, מתן תור עפ"י דחיפות

  ראשוניות בקהילה.ההיועצים המגיעים למרפאות 
   זימון יזום קבלת מטופלים מורכבים המשתחררים מבית חולים באופן מידי ,  –מרפאת סיעוד

, הכוונת נשים עם סוכרת הריונית להמשך הדרכה פרטנית ומעקב  -יםלהעצמת חולי סוכרת לא מאוזנ

 טיפול ומעקב , ייעוץ טלפוני לצוות ולמטופלים. 
   כירופודיהשירותי ניתנים מקבלת הפניות מהקהילה ומבתי חולים,  –מרפאת כף רגל סוכרתית ,

 טיפול בפצעים קשיי ריפוי בטכנולוגיות שונות למניעת סיבוכים  וקטיעה .
   פגישות פרטניות כולל התייחסות לתחום נפרולוגיה  וסדנאות קבוצתיות –תזונה.   
 שילוב של נפרולוג ודיאטנית נפרולוגית במרפאת סוכרת מחוזית. 
 (.מתן הרצאות לצוותים מטפלים )מעבדה, הנהלה ורוקחות 
   הרצאה ופגישות עם מובילי דעה במגזר החרדי.  
 ישיבה משותפת עם המחלקה ובנוסף  מטופליםעל דיון ללשבוע  מתקיימות ישיבות צוות קבועות אחת

האנדוקרינית של הדסה )קשר מקצועי קבוע עם רופאי בתי החולים : ישיבות משותפות לייעוץ ולמידה 

 .בבתי החולים( משותפת, חוסך הפניות מיותרות וביקורים מיותרים של החולים
  ישיבות רנטגן משותפות עם מנהל מכון הרנטגן. 

 

 שני מפגשים להעצמת הלקוח הסוכרתיבמועברת ע"י  דיאטנית הסדנא  ולי סוכרת וטרום סוכרת :ח : 

 . הסבר על מחלת הסוכרת והבנת חשיבות התזונה המתאימה 

 מטופלים.  8-15בהשתתפות מוקדי שירות  3 -הסדנא מתקיימת אחת לחודש ב 

 

  –סוכרת בקהילה 

ות בתהליכי העבודה בתחום לשיפור איכות הטיפול במחוז מלווים את המרפא רכזי תחום איכות

 בסוכרת ולהגברת מוטיבציה של רופאי המשפחה והאחיות לטיפול במחלה .

רפואה כולל  רופאים  100למעל מרפאות   50 -מתקיים בייעוץ תומך לרופאי  המשפחה ,  –רפואה 

 מרפאת סוכרת.בו ראשוניתהייעוץ מתועד בתיק הרפואי של המטופל במרפאה הסיכום  עצמאית.

 המשך מעקב עם הרופא היועץ ומנהל מרפאת סוכרת על ידי בדיקת תיקים של מטופלים לא מאוזנים.

 מרפאות 12 -ייעוץ משותף של אחות המרפאה ואחות סוכרת מומחית לחולים לא מאוזנים ב-סיעוד

  .מטופלים לפגישה משותפת והמשך מעקב ע"י המרפאהה, זימון בקהילה

 .במרכזי בריאות האישהמרפאת סוכרת הריונית עם רופא , אחות , דיאטנית ועו"ס   –מרפאת נשים 

  .שילוב עו"ס בעבודה רב מקצועית אינטגרלית במרפאת מומחים ילדים –מרפאת סוכרת ילדים 
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בהשתתפות כרת במסגרת השתלמות רופאי הילדים וסכרת וטיפולים חדשים בסמתן הרצאה בנושא 

 .רופאים 50-כ

 

ם ומנהלת מרפאת סוכרת המחוזית -הנהלת המחוז בשיתוף עם  מנהלת מזרח י רושלים :מזרח י

ייעודית רכזת הוחלט על מינוי פור איכות הטיפול לאיזון אופטימלי של חולים סוכרתיים. מחויבים לשי

  .דוברת השפה הערבית )בארץ ובארה"ב( בתחום הסוכרתעם הכשרה ייעודית דיאטנית הינה ש

  ע"י  רופאי המשפחהייעוץ ל, כולל  דיאטניותו , סיעודרפואה: הסקטוריםבכל ימת מתקיפעילות ה

 .רופאים דוברי ערבית שהתמקצעו בסוכרת ואנדוקרינולוגיה 

המטרה: בניית פלטפורמה המאפשרת שיתוף פעולה בין המטפלים השונים ומבטיחה רצף טיפולי בין 

כרת במרפאה ראשונית לבין רופא משפחה כל הגורמים , מאפשרת מפגשים קבועים בין אחות סו

על תיקים של מטופלי סוכרת לא מאוזנים, עידוד נוכחות והתערבות אחות סוכרת סביב לדיון 

הייעוציים  של רופא סוכרת לרופא משפחה ומעקב אחות סוכרת אחרי הייעוץ כולל צ'ק ליסט ייעודי 

 מרכז את המידע על המטופל .ה

לרופא משפחה,   חולי סוכרתאחר שיוך מבוטחים דרכה וביצוע מעקב כולל פגישות ההמתאמת פקיד ת

זמן ייעודי לטיפול בחולי סוכרת בדגש על שעות קבועות המיועדות לטיפול בחולים לא  הקצאתוידוא 

 ייעוץ אישי לרופאים במרפאות ע"י רופאי סוכרת דוברי ערבית.ותיאום  מאוזנים

ות סוכרת במרפאה ראשונית, שותפות בהקמת מערך אחיות: מעקב אחר שיוך מטופלי סוכרת לאחי

 מסודר לזימון המטופלים הלא מאוזנים או מטופלים שלא בצעו את הבדיקות הנדרשות בסוכרת

 להדרכה ומעקב.

תוך  שיטתימתבצע בהדרגה  באופן ם -במזרח ימרפאות ההכנסת תהליך עבודה מובנה זה לכל 

 מעקב חוזר של המתאמת .

מעקב אחר ניצול מיטבי של השעות הקליניות של רופאי הסוכרת, סיוע בהכנת רופאי סוכרת: יעוץ 

 .משפחה לשם שיפור יעילות הייעוץ אצל רופא סוכרתההתיקים של חולי הסוכרת על ידי אחיות ורופאי 

תהליך העבודה כולל עבודה פרטנית בכל מרפאה עם הצוות הרפואי והסיעודי עפ"י הכללים שנרשמו 

 מעלה .

הנחיות בהתאם למרפאת סוכרת במרכז הרפואי שיח גראח מתבצעת עפ"י נוהל שנבנה הפנייה ל

חולים שלא ומשוב לגבי מתבצע מעקב כמוכן  ,הקליניות שנכתבו ע"י מנהלת מרפאת סוכרת מחוזית 

  .הגיעו לביקור

 קורס לדיאטניות. 1לסיעוד ,  4 -וערבי הדרכה לרופאים  6נערכו   -מפגשי הכנה של הצוותים 

 ,9מעל   HBA1Cאנו רואים מגמת שיפור במדד  איזון  : תוצאותהבדיקה ראשונית של ב

מכלל  17.03% 2017)ינואר  נרשמה ירידה במספר המטופלים הלא מאוזנים בכלל מזרח ירושלים

יתה התערבות ישנה יבכל המרפאות בהן ה(  ו 16.8% 2017חולי הסוכרת  לא מאוזנים , דצמבר 

 מגמת שיפור. 

 

 קפי טיפול רב מקצועי . הי4

 המבוטחיםסה"כ 

 המאובחנים

מחלת הסוכרת ב

 בשנה במחוז

  לבקרה: הקודמת

37,944  

 

 לפחות שקיבלו המבוטחים

 הקודמת בשנה אחת פעם

  או התייעצות  לבקרה

 הבא המטפל אצל טיפול

 עם מבוטחים כ"מסה)

 (סוכרת

 3084  8.12% דיאטנית

 774    2% ס"עו

 1168    3% רוקח

בתהליך כניסה לעבודה  סיכולוגפ

 במרפאת סוכרת

 719   1.9% רגל כף מרפאת

 18,225    48% עיניים רופא
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 טיוב הרצף הטיפולי בין אשפוז לקהילה בחולי סוכרת: .5

לאחות הקשר אשר מדווחת חולה סוכרת חדש שאובחן באשפוז מדווח ע"י אחות רכזת סוכרת בי"ח 

מיד עם שחרורו למרפאה, במקביל אחיות הקשר מדווחות לרופא מוזמן , המטופל מרפאת סוכרתל

 במרפאה ראשונית.הסיעוד מטפל ולמנהלת 

לרופא, למנהלת הסיעוד בנוסף מתקיים דיווח שוטף באמצעות אחיות הקשר של כללית בבי"ח 

 במרפאת האם 

על חולי סוכרת מורכבים לאחר אירועים של ולמנהלת הסיעוד במרפאת סוכרת המרכזית 

מתקיים קשר ישיר והעברת מידע רציף  .יפר/היפוגליקמיה או סיבות נוספות ליציאה מאיזון סוכרתה

בין השירות הסוציאלי בבתי החולים והשירות הסוציאלי בקהילה למטופלים מורכבים הדורשים המשך 

 מעקב בקהילה.

 

כי איכות כולל פעילות מתמשכת ברמת המרפאות כחלק מתהלי – מניעה שניונית של סיבוכי הסוכרת .6

 שימוש בכלים מחשובים כגון: אוכלוסיות לטיפול ודרכוני איכות.

במהלך השנה  ביצוע בדיקות מעקב לאיתור סיבוכים/פגיעה באברי המטרה בחולי סוכרת שיעור

 מחולי הסוכרת במהלך השנה החולפת. 74.22%ל –בדיקת כף רגל סוכרתית  :החולפת

 10ת בשנה עד שנתיים אחרונות )חולים עם ותק מחלה של עד מחולי הסוכר 67.60% –בדיקת עיניים 

 אחת לשנה(. –שנים  10אחת לשנתיים, מעל  –שנים 

 ביצעו בדיקת קריאטנין בשנה החולפת 91.62%% –בדיקת קריאטנין 

 מחולי הסוכרת ביצעו בדיקת מיקרואלבומין בשנה החולפת 77.81% –בדיקת מיקרואלבומין 

 3משך ב אלומהחולים עם מיקרואלבומינוריה רכשו תרופות  ACE/ARB-   85.42%טיפול בחוסמי 

 .חודשים לפחות

פעילות לאיתור מטופלים עם אי ספיקת כליות התערבות יזומה בחולי סוכרת עם פגיעה כלייתית: 

(, שזוהו במודל ניבוי קופתי כבעלי סיכון מוגבר להידרדר eGFR ≤ 60 ≥ 30) 3כרונית בשלב 

 שנים.  5לדיאליזה בתוך 

לתהליכי הבירור והטיפול ם חולי סוכרת. הוגדרו קווים מנחים ינ( ה75%-חלק ניכר מהחולים )כ

בנוסף זימון אקטיבי של המטופלים הלא מאוזנים למרפאת סוכרת .ומתבצע ניטור הפעילותהנדרשים 

 סיפלינרי( או ייעוץ לרופא במרפאות לאלו שאינם מאוזנים.די )לביקור מולטי

 

 

 

 גורמי סיכון:פטימלי של אואיזון  .7

  –לחץ דם 

 מחולי הסוכרת תועדו ערכי לחץ דם לפחות פעם אחת במהלך השנה החולפת. 92.88%-ל

 140/90 -עם ערכי לחץ דם עדכניים מתחת ל 85.84%

 160/100 -, אך מתחת ל140/90מהחולים עם ערכי לחץ דם מעל   11.66%

 160/100מהחולים עם ערכי לחץ דם מעל  3.03%

  –מנים בדם שו

 בשנה החולפת LDLבוצעה בדיקת   90.71%-ל

 100-מתחת ל LDLמהחולים עם ערך  63.64%

 למבוגרים 1מרפאת סוכרת מסוג  .8 

רופאים אנדוקרינולוגים , דיאטנית , ותיעם אח 1הוקמה מרפאה ייעודית לסוכרת סוג במחוז 

 המפוזרים בין הרופאים.   1. במרפאה מטופלים מאות חולי סוכרת סוג ואנדוקרינולוג ילדים

 .זימון יזום של מטופלים לא מאוזנים מתבצע ו 1מופק דוח מחוזי של חולי סוג 

 18מפגשים ( לחולי סוכרת מעל גיל  8יעודית  )יבמרפאת הסוכרת המחוזית מתקיימת סדנא 

 .יות(כוללת הדרכה רב צוותית )רופא, אחות, דיאטנ. הסדנא ( 1המטופלים באינסולין בלבד )סוג 

על זכויות  1רת סוג כהרצאות ניתנו ע"י עו"ס למטופלים עם סו 3, סדנאות  4התקיימו  2017בשנת 

 .והתמודדות עם המחלה
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 : פעולות להעצמת מטופלים  .9

 מפגשים במספר מרפאות ראשוניות  )רופא, אחות , דיאטנית, עו"ס,   13סדנאות רב מקצועיות של 

  פיזיוטרפיה , ריפוי בעיסוק(

פרסום הסדנאות  ,כולל סדנאות ייחודיות למגזר הערבי בחודש הראמאדן סדנאות מפות שיחה

במרפאות לרישום באתר המחוז לצוות ובלוחות המודעות במרפאות , יצירת קשר טלפוני עם 

 .אוכלוסייה ייעודית

 הוכפלה כמות הסדנאות והמשתתפים בסדנאות אלו. 2017בשנת 

 

 

 תזונה 

סדנאות של דיאטנית לחולים סוכרתיים מדי שבועיים במרפאות שיח גראח  פעילות המשכית של

 המושבה ו

, הרצאות בימי בריאות , סדנאות רב מקצועיות, שותפות בהשתלבות בסדנאות מפות שיחה וכן 

  .אינסוליןלהתמודדות למקבלי סדנאות , סדנאות הליכה לאוכלוסייה ערבית לנשים

 עו"ס 

 .ם חולי סוכרת ומשפחותיהם בלשכת הרווחה  השתתפות עו"ס בסדנא לילדי

במזרח   ירושלים וכן שותפות בפורום עירוני להעלאת המודעות לטיפול נכון ומניעה בקרב  אוכלוסייה 

 ערבית.         

 סדנאות בכנס של אגודת סוכרת נעורים לאוכלוסייה החרדית  2הנחיית 

 נהר הירדן" ארגון קבוצת ילדים חולי סוכרת לפעילות "במחנה כפר

עו"ס שותפה לצוות הרב מקצועי במרפאת סוכרת ילדים ובמרפאות סוכרת מחוזיות)המושבה , שיח 

קבלת מטופלים  עפ"י הפניית רופא אחות במרפאה ראשונית /מרפאת סוכרת מרכזית ומ גראח(

  .לעו"ס

 

 מחקר  .10

קרים עד כה( בשלבים מח 30צוותי המחוז נוטלים  חלק במחקרים בינלאומיים בנושאי סוכרת  )מעל 

 שונים של ביצוע  .

מרפאת הסוכרת המחוזית מסונפת אקדמית לבית ספר לרפואה של הדסה, מתקיימת הדרכת 

 סטודנטים בשנה במחזורים של שבועיים. 30-40 -עם כ 2010סטודנטים מאז 

 

 

 ת מדי שנההכשרת צוותים : נושאים של סוכרת וטרום סוכרת כלולים בתוכנית מחוזית של בי"ס לאיכו .11

 
 
 
 

 

 

 *כל שאר הפעילויות מפורטות בסעיפים קודמים

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2015 

היענות  –סוכרת  -
 ,לטיפול

 בריאות הנפש -

 אוסטיאופורוזיס-

COPD- ) סיעוד( 

 היפרליפידמיה )רפואה( -

2014 

COPD )רופאים( 

 אי ספיקת לב )סיעוד(

היענות לטיפול  –סוכרת 
 התחלה  –

2017  
סוכרת ודיווח על 

תופעות לוואי , היפר 
ליפדמיה, אסטמה , 

חיסונים ובדיקות 
 מעבדה 

2016 
סוכרת, 

וסטיאופורוזיס, א
שימוש מושכל 

באנטיביוטיקה , חסר 
ברזל בנערות, שבץ 

 מוחי

2013 

סוכרת וטרום 
 קוים מנחים-סוכרת

מנהלת  -סוכרת 
 מזרח
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 בטיחות המטופל  .8

 
באופן  פעילות מקיפה וסדירה בתחוםקיימת תומ המחוז מייחסים חשיבות רבה לתחום זההכללית ו

 . רציף ושוטף

ד )חצי משרה(, רפואה )מנהלת משרה מלאה, רופאה בחצי משרה(, סיעו 2צוות היחידה כולל : 

 משרה(  5/8מזכירה )

 מטרות היחידה:

 -לימוד, הפקת לקחים  וטיפול באירועים וכמעט אירועים , שיפור המודעות לבטיחות המטופל בארגון .1

 זיהוי וטיפול במצבים עתירי סיכון., הטמעתם בארגון

מתן  ,ימותעבודה שוטפת ומשותפת לצורך היערכות/טיפול בתביעות משפטיות פוטנציאליות או קי .2

ייעוץ מקצועי בכל רמות הארגון כולל  מתן תמיכה ואוזן קשבת לרופאים, אחיות, מנהל, משרד 

 הבריאות. מקצועות ו

 הפתוחים למטפלים במחוז ובקופה: ערוצי התקשורת 

  על אירוע או כמעט אירוע: שימוש בדו"ח אירוע הקיים באתר המחוז ושליחתו בפקס או דואר דיווח

מעורבים, לימוד המקרה ופעולות האיסוף רשומה, שיחות עם  –בעקבות הדיווחים  פנימי ליחידה.

 בהתאם.

  פקס לפנייה טלפונית זמינות מלאה לכל עובדי המחוז –"קו פתוח" למתן ייעוץ ומענה על שאלות , ,

 . פניות ליום( 15 -)כ קבלת התשובהלהתאם לדחיפות ב   -דוא"ל

 

 : 2017דה לבטיחות המטופל וניהול סיכונים בשנת מספר האירועים שטופלו על ידי היחי

 : פניות   481 סה"כ 

   343 –אירועים שהתרחשו  

    17 -כמעט אירוע  

   (2017 -)חדשות ב 36 –תביעות ובקשות לפיצוי כספי 

   15 –משרד הבריאות לתשובות 

  4 ם מתבצעים דרך הדיווחי .כולם דווחו כמתחייב למשרד הבריאות -מקרים של פטירה מחייבת דיווח  

 )חוזר  ממוחשבת של היחידה לבטיחות המטופל וניהול סיכונים ישירות למשרד הבריאותההמערכת  

 ."חובת הודעה של מוסד רפואי על פטירות ואירועים מיוחדים"( 11/2012מנהל הרפואה  

   34 –דיווחים הקשורים לצד ג' , 36 –מכתבי תלונה לפניות הציבור 

 

 

 

 :שיפור המודעות והדיווחת התקנון והחוזר והטמעל יותפעילו

  הדרכות קבועות לאחיות ורופאים במסגרת הדרכות כלליות לכל סקטור. 

 הרצאות במסגרת השתלמויות קבועות במחוז. 

  השתלמות לרופאי ילדים, השתלמות לרופאים כלליים, השתלמויות במסגרת החוג לרפואת משפחה.  

   ימים עיון מחוזיים בנושא בטיחות  2 - /מנהלתייםםמחוזייהרצאות במסגרת ימי עיון ומפגשים

 21/12/2017, 24/5/2017 –המטופל 

 2  :27/6/2017, 18/5/2017סדנאות תקשורת מחוזיות  

    במרפאות.אחראים מפגש עם רוקחים 

   .מפגש עם צוות בריאות הנפש 

  הרצאות למנהלים אדמיניסטרטיביים במסגרת מנהלות.  

 של מכון גסטרו בנושא בטיחות המטופל פגישה עם כל הצוות 

  יום עיון מחוזי  –רפואת נשים 

  ומקצועות בריאות נוספים רפיהתזיוימפגש עם מנהלי מכוני פ. 
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רפואה ב באופן ייזוםמתבצע – Safety Rounds הדרכה במרפאות תוך והשתתפות בישיבות צוות

  .מפגשים 50סה"כ בשנה  לחודש 3-4-כ -ראשונית ורפואה יועצת

  בפגישות במרפאות:שעולים הנושאים 

-Nonרשומה רפואית וסיעודית תקינה כולל דיווח על שיחות טלפון, תהליכי טריאז' במרפאות, 

complianceעוצים, טיפול בקטינים, הסכמה מדעת, ביקורי בית, י, מעקב אחרי ביצוע בדיקות וי

חובת עריכת ביקור "ללא נוכחות תור",  -זכויות המטופל וחוק זכויות החולה, גישה לבקשות ב"אל

  .המטופל" בעת הוצאת מרשמים קבועים

נהלי משרד הבריאות ושירותי בריאות כללית בתחומים הפצה וריענון של :  העברת מידע והטמעתו

הפצת תשובות  . הקשורים לבטיחות המטופל, חוק זכויות החולה, ניהול סיכונים, היגיינת ידיים, וכו'

לדוגמא: טיפול בקטינים ,  חשיבות לכל המחוז ופרסום באתר המחוז. ות עללשאלות חוזרות או ב

צורך בקבלת צו ירושה לפני מסירת מידע לבני משפחה של מטופלים שנפטרו , בעיות בקשות לרישיון 

  .שייט

, מעקב אחרי בדיקות והפניות,  non-compliant-פסקי דין והשלכותיהם , לדוגמא: גישה לחולה ה

  .לימוד, הפקת לקחים , תיעוד שיחות טלפון, סודיות רפואית, רשומה רפואית ,הסכמה מדעת

ביצוע בירורים  בעקבות דיווחים, תלונות,  והטמעתם בארגון: -טיפול באירועים וכמעט אירועים 

 תביעות ופניות ממשרד הבריאות.

מעבדה גנטית בהדסה, עבודה מול יחידות תוך ארגוניות )מעבדה, רנטגן, מחשב וכו'( וחוץ ארגוניות )

מכונים פתולוגיים, הנהלת בתי החולים בירושלים( כדי לשפר תהליכים שהתגלו כטעוני שיפור בעת 

 האירוע.

 מכתבים לרופאים, אחיות, רוקחים ופקידים בהתאם לנושא.   פרסומים ללימוד והפקת לקחים:

שזוהו בעקבות אירועים, פעילות אקטיביות בסכנות -פעילויות פרו :זיהוי וטיפול במצבים עתירי סיכון

 .יזומה עם הצוות הרפואי והסיעודי בעת אירוע

 מנהלים במחוז שיתוף דרג 

   מתן יעוץ והדרכה לגבי נהלים שיוצאים , היחידות השונות בהנהלת המחוזמנהלי/ות קשר קבוע עם

 במחוז

  לשיפור המודעות  תפורום תביעות, ועדת בקרה ואיכות, ועדת בטיחו: וועדות /השתתפות בפורומים

 .ועדת הקוד האתי, ועדה למניעת אלימות במשפחה לבטיחות המטופל בארגון,

טיפול בתלונות המתייחסות , טיפול בתביעות משפטיות פוטנציאליות או קיימות: טיפול בדיווחים

פגישות עם המעורבים )מתן תמיכה, לימוד , טיפול בתביעות משפטיות, לטיפול רפואי או סיעודי

 פעילות עם עורכי הדין המייצגים את הכללית, עה והמקרה, הכנת תצהירים, וכו'( התבי

  מנציב תלונות הציבור ופניות על אירועים חייבי דיווח של משרד של משרד הבריאות טיפול בפניות

  .הבריאות

  עבודה משותפת עם הרוקחת המחוזית והנהלת רוקחות. –טיפול בטעויות במתן תרופות 

 ת ופגיעות של מטופליםטיפול בנפילו. 
 

 

 

  רשומות רפואיות.9

בכללית קיימות  הנחיות לתיוג למרפאה ראשונית , יועצת וכפרית הכוללת את התנאים לטיפול 

ברשומה הרפואית ולאבטחת מידע רפואי לעמידה בתנאי הנהלים , כל עובד חדש חייב לבצע לומדת 

א מן הכלל חייבים לבצע את הלומדה אחת העובדים ללא יוצאבטחת מידע לפני כניסתו לעבודה . 

 לשנתיים. 

ההדרכה נכללת במפגשים של צוות היחידה לבטיחות המטופל וניהול סיכונים עם  צוותים במרפאות 

 ראשוניות, יועצות ושל מקצועות הבריאות השונים .

  .בבקרות התקופתיות המתבצעות בכל סקטור , נבדק הנושא 
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תחום: 

רשומות 

 רפואיות

 

מספר עובדים  נושאי ההדרכה 

שעברו הדרכה  

בשנתיים 

 האחרונות

שיעור העובדים שעברו 

הדרכה בנושאי רשומות 

 רפואיות

 ברשומת מלא תיעוד רופאים 

 מטופל כל

 הממצאים עדכון

 בדיקות /הפתולוגיים

 אחר ומעקב מעבדה

 ברשומת קבלתם

 המטופל

 טלפון שיחות תיעוד

 ברשומת מטופלים עם

 .המטופל

 במסמכים לטיפו

 הביא אותם הרפואיים

 עמו

 351 46% 

 93% 349 אחיות 

 -לומדה  מנהל 

 בנושא בריענון/הדרכה

 רפואית רשומת ניהול

312 76% 

 

 

 

  -קיום בקרת פנים על ניהול רשומות רפואיות

 רשומה רפואית:  –נהלי עבודה

 כל שנה ריענון הנהלים בעת בקרת רשומה. 

הדרכה פרטנית לאחיות חדשות או הזקוקות להדרכה נוספת בהתאם  הטמעת רשומה רפואית וביצוע

 להמלצת המנהלת.

  46%=  765מתוך  351שנבדקו בשנה האחרונה ושניוניים היקף רופאים ראשוניים 

  93%=  349מתוך  324 הקף צוות הסיעוד שנבדק בשנה האחרונה 

 התייחסויות ופעילות פרואקטיבית לממצאים: 

אם ניתנו מתעדים את הבקרה ומוודאים יישום ההמלצות לשיפור סיעוד /ת מנהלהמרפאה /  /תמנהל

במרפאות  יסיעודת רפואי/ , בכל בקרה של מנהלנמסר דיווח להנהלות הסקטורים. בעת המפגש

 . נערכת בקרה על רשומה רפואית 

 

 התייחסות פרטנית לנושאים בדגש מיוחד:.10
 

  –מי סיכון ואורחות חיים בתיק הרפואי הממוחשב חובת תיעוד של גור -: חוזר מנכ"ל   2011/21 .1

מסייע "שמשמעותו  PMAהמוגדר  עולה שדה בכניסה לכל תיק מטופל  .רציף באופן מתקיים התיעוד 

  המטופלים  אשר טרם תועד עבורם  סטאטוסמופיעות ההתראות לגבי בשדה – "לרפואה מונעת

  .שנים 5-7לדים בגילאים בי  BMIעישון , מדידות משקל וגובה ומדד רישום של 

 עישון : 

    98.38%   - 15-75בני  שיעור רישום תשאול עישון בקרב מבוטחים 

   19.73%                      -  15-75שיעור המעשנים בני 

 13.00%                              -שיעור מפסיקי עישון  

 12.44% –שעור מפסיקי עישון בקרב המעוניינים להפסיק לעשן 

 .והפנייה לסדנא לגמילה מעישון פסקת עישון הניתן דף הסבר לגבי  ,מטופלתשאול הבעת 
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BMI  

 BMI  93.60%    - 5-7ילדים בני שיעור רישום 

 10.50%     -(  95מעל אחוזון    BMI) 5-7בני  שיעור השמנת יתר

 BMI    - 84.99%  13-17מבוטחים בני שיעור רישום בקרב 

  8.67%        -    13-17מנת יתר בקרב בני שיעור הש

 BMI-ומעלה ל 95%באחוזון  BMI-)מ 15.13% -13-17שיעור מרזים מבין הסובלים מהשמנת יתר בני 

  (95% -באחוזון קטן מ

 

 מבוגרים 

 93.21%  -  20-75בקרב מבוטחים בני  שיעור רישום

 25.92%   -( BMI  ≥30) 20-75שיעור השמנת יתר בקרב מבוטחים בני 

≤  BMI -)מ  12.66% - 20-75שיעור המרזים מבין הסובלים מהשמנת יתר בקרב מבוטחים בני 

  (BMI  <30 -ל 30

 96.96%  –+ 20שיעור מדידת גובה בקרב מבוטחים בני 

 88.14% -אחת לשנה 55שנים, בני + 5אחת ל  20-54מדידת משקל בגילאי 

 91.23%  –בקרב חולי סוכרת*  BMIשיעור רישום 

 

  – במתקנים רפואיים בקהילה  (Infection Control)מניעת זיהומים -: חוזר מנהל רפואה 249/2011 .2

  במחוז ירושלים צוות בו חברים : רופא מומחה למחלות זיהומיות,  מנהלת  היחידה לבטיחות המטופל

, אחות מטעם הנהלת הסיעוד בסיעוד יהול סיכונים, רכזת תחום בטיחות המטופל וניהול סיכוניםונ

:  שוניםם בהיבטי הצוות עוסק באופן שוטף בנושא זה  מנהלת המעבדה , רוקחת מחוזית .במחוז, 

ונהלים  בקרה על הטמעת תכניות הדרכהייעוץ בתחום מחלות זיהומיות ומניעתן, ביצוע חקירות, 

 .ורים למניעת זיהומים הקש

 כל ומייעצות ב וועדת בטיחות מחוזית העוסקת גם בהיבט זהב ותת הסיעוד והנהלה רפואית חברונציג

 נושא שעולה במסגרת הוועדה .

  בקרה בתחום מניעת זיהומים ומתקיימת  אחיות בתחום מניעת זיהומים במסגרת קורס ארצי 5הוכשרו

 .מרפאות  12-בקרת מניעת זיהומים ב בוצעה  2017 -, באחת לשנה ביחידות שונות במחוז ובארץ

 סיעוד ומקצועות בריאות  ,רפואה, שימוש בחומרי חיטוי בקרב צוותים מטפלים ההטמעת הדרכה ל  

 )בקרה על הטמעת נהלים קיימים במרפאות )תהליכי ניקוי וחיטוי,  מניעת זיהומים בחדרי פעולות ,

 המטפלים תצפיות להיגיינת ידיים בקרב הצוותים

  בקרה על טיפול בכביסה ופינוי פסולת ופסולת רפואית 

  בצע את הלומדה. מחוזמצוות הסיעוד ב 95% –למידת הנוהל באמצעות לומדת היגיינת ידיים 

 אתר מניעת זיהומים מחוזי עלה לאוויר. 

 

 

  -ניהול מערך החייאה במתקן רפואי בקהילה -: חוזר מנהל רפואה 04/2012 .3

שנים לרופאים  ואחת  3 -אחת להכשרה לצוותים הרפואיים בהתאם לנדרש במחוז מתקיימת 

  714  -2017  2016 יםמוסמכים להעברת ההכשרה : בשנ דרכת מדריכיםבהלשנתיים לאחיות 

 . בצעו עדכון החייאה אחים/יות 450רופאים, 

מרץ כון אחרון עד 03-01-05צוות המרפאה מונחה עפ"י  נוהל ציוד עזרה ראשונה )  -אמצעי החייאה 

העגלה ה ידוע לכל אנשי הצוות , מבכל מרפאה נמצאת עגלת החייאה שמיקו של הכללית, ( 2018

אחראית לבקרת הציוד הינה מנהלת הסיעוד  והתרופות, תכולת ציוד בעלת מפרט וסידור קבוע של 

  וחתימת האחות . , שעה תאריך ביצוע הבקרהמדי חודש, מציינת בדף ייעודי את 

  נוספות מתבצעות ע"י מנהלות הסיעוד במנהלות.  בקרות

 

 

 -: מניעה וגילוי מוקדם של מחלות ממאירות10/2012 .4

מניעה  מדדי איכותבהכללית רואה במניעה וגילוי מוקדם של מחלות ממאירות חשיבות גבוהה: 

וגילוי , ( 50-74)ביצוע ממוגרפיה כל שנתיים גילאי  גילוי מוקדם של סרטן השד -נכללים שני מדדים 

נכללים מדדים אלו נקבעו כמדדי מיקוד במחוז ו ( 50-74כל שנה )גילאי מוקדם של סרטן המעי הגס 

 .בתוכנית עבודה של כל מרפאה

http://www.health.gov.il/hozer/mr49_2011.pdf
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מתקבלות רשימות שמיות להתקשרות למטופלים  , מדי חודש נבדקים נתוני ביצוע של כל מרפאה 

 מעקב חוזר אחר ביצוע .מבוצע ואף 

  .העלאת המודעות לחשיבות בצוע הבדיקהת מרפאתיות למתקיימות ישיבות צוו

מתבצעות עפ"י נהלי הכללית ושיקול דעת מקצועי של  , בדיקות בתחומים הנוספים המוזכרים בחוזר

 נות לביצוע הבדיקות .יעבמגזרים ייחודים המחוז מגייס בעלי דעה להעלאת הה רופא מטפל.

 גילוי מוקדם של סרטן השד

 67.55%  -סיית היעד שביצעו בדיקת ממוגרפיה בשנתיים האחרונותשיעור הנשים באוכלו

  2016 -בדומה ל                    

 גילוי מוקדם של סרטן המעי הגס : 

 .58.90% –שיעור המטופלים באוכלוסיית היעד שביצעו בדיקת דם סמוי בצואה בשנה האחרונה 

 .32.04%  היה  ביצועהור שיעש 2016 קיימת מגמת עליה קבועה בביצוע לעומת שנת  

 גילוי מוקדם של סרטן צוואר הרחם:

 PAP SMEAR – 16.8%( שביצעו בדיקת 25-65שיעור הנשים באוכלוסיית היעד )גיל 

 -PAP SMEAR)לפי זכאות סל השירותים( שביצעו בדיקת  35-54שיעור הנשים בקבוצת הגיל 

 .שנים האחרונותבשלוש  - 17.4%

 

 (5קיים בסעיף נוסף )פירוט  -יפור חווית המטופל במערכת הבריאותש -: חוזר מנכל 6/2013 .5

בפעילויות ממוקדות לשיפור חווית המטופל מתוך הבנה כי השרות פועל באופן רציף ומחוז ירושלים 

 לא עוד נמצא במעטפת בלבד, אלא מהווה חלק אינטגרלי מהמפגש הטיפולי ואף משפיע על תוצאיו.

 הנושאים במיקוד:

 סקר יהלום/שביעות רצון מטופלים, משאל חם, סקרי  –רות בהתאם לסקרים המתבצעים שיפור השי

 לקוח סמוי, פניות הציבור.

 שולחנות עגולים בנושא שירות תפישת השירות "המטופל בידיים טובות" מוטמעת בכל היחידות ,

  . בראשות מנהל המחוז

  "על מנת לתת מענה  "ומעברהמעל "פרסום עובדים אשר בעשייתם מביאים את  –"מילה טובה

 למטופל בעת פנייתו .

  ועדות שירות לבחינת אורכי תור ומענה למטופלים. 

  "העלאת מודעות לטיפול בפניות וכן "בכמעט התלונן. 

  עלונים , סרטי וידאו  –פרסום ומתן מידע  למטופלים, הפקת חומרי מידע למטופלים. 

 שימוש באופן עצמאי בבחירת השירותים העצמת המטופל ע"י הדרכה לכניסה לאתר הכללית ו

   ,הנדרשים כגון: זימון תור לרופא משפחה , רופא יועץ , זימון לבדיקות מעבדה וקבלת התשובות

 , קיוסק מידע לשירות המטופל.ביצוע בקשות שונות , תיק רפואי אישי לעיון 

 המטופלים לשימוש במערכת ת הדרכQF  ין המטפלים,אשר יוצרת קשר, העברת מידע  ורצף ב 

   מערכת( מערכת עידןCRM) – .ייעול תהליכים אדמיניסטרטיביים  

 בקרה ושמירה  על אורך תור סביר. 

  מערכת שמע ווריםיסימון אזורי המתנה עבור כבדי ראיה ועתוך הנגשת השירות לבעלי מוגבלויות , 

 .ועמדת ייעוץ

 ו למרפאה ,שיפוץ מרפאות ונראות תכנון ופתיחת מרפאות חדשות בחשיבה על חווית המטופל בכניסת

ציורי קיר בפינות הילדים כולל משחקים מותאמים, כסאות המתנה מתאימים , יכולת גישה נוחה  –

 ובטוחה.

 

 - אמות המידה להתנהלות מרפאות ומכונים עצמאיים בקהילה   -: חוזר מנהל רפואה 20/2013 .6

בהסכם מוגדרים הפעולות  .ל חוזר זההסכמים בין הכללית למרפאות ומכונים פרטיים מתבססים ע 

תקינה השיתבצעו, מנהלי השירות המקצועיים, האחריות, ציוד רפואי תקני )אישור אמ"ר( ואחזקתו 

בטחת איכות, הבטחת רצף טיפולי באמצעות מערכות התקשורת הקיימות, אמתאימה לפעילות, הו

 .בקרה ופיקוח של המנהל המקצועי במחוז

 

טיפול בהקדמת תורים במקרים  -  2חולים במלכוד " -וח על קופות החולים סמנכ"ל לפיק 03/2014: .7

 .( 4)ראה סעיף  תשלום פרטי עבור הקדמת תורים" דחופים ואיסור גביית

נציג מטעם ההנהלה הרפואית למענה וסיוע במתן תור זמין יותר ובאיתור נותן כמונה מנהל מ.ס.ר 

 רה. צוותי המרפאות מסתייעים באופן שוטף במוקד.השירות המתאים ביותר לביצוע הפרוצדו

https://www.google.co.il/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0CCUQFjAB&url=http%3A%2F%2Fwww.health.gov.il%2Fhozer%2Fsbn03_2014.pdf&ei=-Dt_VK2INYrtaN3DgpgE&usg=AFQjCNEw8efIKNCSlCtUY8dN5YAH4urqhg&sig2=z9CXgMh1TDc4RENWyODYrQ
https://www.google.co.il/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0CCUQFjAB&url=http%3A%2F%2Fwww.health.gov.il%2Fhozer%2Fsbn03_2014.pdf&ei=-Dt_VK2INYrtaN3DgpgE&usg=AFQjCNEw8efIKNCSlCtUY8dN5YAH4urqhg&sig2=z9CXgMh1TDc4RENWyODYrQ
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הדרכה לשימוש באתר לפרסום ההנחיות לציבור המבוטחים נמצא בשילוט בכל מרפאה , בנוסף 

האדם המוסמך לקבוע דחיפות מקרה / בדיקה / יעוץ / טיפול הוא רופא  האינטרנטי של הכללית .

 המשפחה.

עליו לנקוט  –עונה לאמות מידה של דחיפות מרגע שהחליט רופא המשפחה שאכן מקרה מסוים 

  :בצעדים שלהלן

 את דחיפות המקרה בהתאם למצבים שלהלן ה יגדיר על גבי ההפני–  

נסיבות שבהן אדם מצוי בסכנה מידית לחייו או קיימת סכנה מידית כי תיגרם  -"מצב חירום רפואי" 

 .החולה יופנה מיד לחדר המיון –וף אם לא יינתן לו טיפול רפואי דח לאדם נכות חמורה בלתי הפיכה

נסיבות שבהן אדם מצוי בסכנה לחייו או קיימת סכנה כי תיגרם לאדם נכות חמורה  -"סכנה חמורה" 

הרופא יטפל אישית בסיוע מנהלת אדמיניסטרטיבית של  -בלתי הפיכה אם לא יינתן לו טיפול רפואי 

( לאחר השגת האישור, חוץ אישור מוקדםאם נ)המרפאה בקביעת התור והשגת אישור לבדיקה/טיפול 

על הרופא לפעול בתאום עם המנהלת האדמיניסטרטיבית של המרפאה לקביעת תור מידי לביצוע 

 הבדיקה / הטיפול.

 ותוודא פנייתו במועד.  –המנהלת האדמיניסטרטיבית תודיע המועד למטופל 

לאמות המידה של דחיפות  מתן תור מוקדם ככל שניתן, אך אינו עונהבצורך  –"הקדם אפשרי" 

 מסכנת, כנ"ל.

פעולה חריגה להקדמת נקיטת אינה מהווה למעשה אינדיקציה ל –כל הגדרה אחרת של דחיפות 

 התור.

 

 איסור גביית תשלום פרטי עבור הקדמת תורים:

 הנחיית משרד הבריאות בעניין זה הועברה לידיעת כל נותני השירות החיצוניים שבהסדר עם המחוז.

 ן, הסכמי ההתקשרות עם נותני השירות החיצוניים כוללים התייחסות להנחיה זו.כמו כ 

 

  -דיווח על תופעות לוואי חמורות או בשכיחות חריגה מתכשיר רפואי -: חוזר מנהל רפואה 34/2014 .8

 . מטעמה רוקחת קליניתוהרוקחות מנהלת  באחריות הנושא 

כל הדיווחים על תופעות לוואי  .ת אינטרנטיתאופן ושיטת הדיווח של הצוות הרפואי מובנה במערכ

 מועברים אליה  להמשך בדיקה ודיווח לגורמים האחראים להמשך טיפול.  

מתעדכנת במידע המתפרסם ומעדכנת את הצוותים הרפואיים אודות תופעות   – הנהלת הרוקחות 

 .בתכשיר מסוים ואודות מיידע בטיחותי חדש שהיו לוואי 

רפאות מתבצעת פעילות הסברה והכוונה של הצוות הרפואי אודות חשיבות במפגשים עם צוותי המ

 .הזיהוי , תיעוד ודיווח על תופעות לוואי וכן אופן הדיווח

 

 פורום ירושלים בנושא זהעל התהליך וחשיבותו מופץ אחת לתקופה מסוימת ל)מצ"ב( תזכורת והסבר 

 :בשיתוף עם המחלקה לרוקחות ופרמקולוגיה בהנהלה הראשית 

 אנא דווח לנו על כך! –המטופל שלך חווה תופעת לוואי  

דיווחים על תופעות לוואי תרופתיות הינם הרמזים הראשונים אודות בעיות פוטנציאליות בטיפולים 

התרופתיים בתנאי "עולם אמיתי" . דיווחים אלו מאפשרים גילוי בעיות שלא נחשפו במהלך הניסויים 

 הקליניים.

 מן המחויבות המקצועית והאתית של הצוותים הרפואיים.הדיווחים הינם חלק 

ניתן לדווח בקלות על כל חשד לתופעת לוואי שמתרחשת במהלך  הטפסים המקווניםבאמצעות 

 וספי תזונה או תכשירים רפואיים אחרים.הטיפול בתרופות, חיסונים, צמחי מרפא, ת

אין צורך בהוכחת קשר סיבתי בכדי לדווח על תופעת לוואי, מספיק שיש חשד או חשש בכדי למלא 

 טופס דיווח.

 המסקנות שיוסקו מסך הדיווחים יסייעו בעתיד לצמצום תופעות לוואי הניתנות למניעה.

ילנסבנוסף לטפסים המקוונים הקמנו בכללינט אתר חדש:  ג' י ו  מעקב אחר בטיחות -פרמקו

 אודות תופעות לוואי תרופתיות. בו תוכלו למצוא מידע רב  תרופות

 נודה לכם מאוד על קבלת דיווחים אודות תופעות לוואי שחוו המטופלים שלכם!

 

 המעקב והטיפול" , 20/2016 מספרו אשר הרפואה מינהל לחוזר בהתאם :ופגים מורכבים לודיםי  .9

  בקישור ,"לקהילה מאשפוז שחרורם עם ובפגים מורכבים בילודים

https://www.health.gov.il/hozer/mr20_2016.pdf  

 : יך הקיים במחוזלהלן התהל

http://homenew.clalit.org.il/sites/Communities/Drug-Safety/Pages/forms.aspx
http://homenew.clalit.org.il/sites/Communities/Drug-Safety/Pages/default.aspx
http://homenew.clalit.org.il/sites/Communities/Drug-Safety/Pages/default.aspx
https://www.health.gov.il/hozer/mr20_2016.pdf
https://www.health.gov.il/hozer/mr20_2016.pdf
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המעקבים הראשוניים אחרי פגים בסיכון גבוה )מיקוד בנוהל( מתבצעים במרפאות מעקב פגים  -פגים 

 בבתי החולים. 

במחוז קיימת מרפאת מעקב פגים המאוישת ע"י רופאת ילדים מומחית עם ניסיון רב בהתפתחות 

שם   , פסיכולוגיה, עו"ס(, המרפאה הינה רב תחומית )פיזיו, רפ"ע, קלינאית תקשורת .הילד 

 .סביב גיל חצי שנה עד שנהילדים מתקבלים 

 35שבוע מ   RSVספטמבר מועברות רשימות של פגים שהופנו לחיסון , מדי חודש  2017החל משנת 

על הרשימות ומצליבה עם אלו שהגיעו / או מוזמנים   עוברתאשר  אל מנהלת פיזיו ילדים ,  ומטה

 . יזומנו -אלו שעדיין לא הגיעו . לוודא שכולם הגיעו  על מנת  למכונים להתפתחות הילד

עומדים להשתחרר, במידת הה ומקבל/ת דיווח לגבי פגים יאח/ות קשר במוקד נמצא/ת בקשר עם הפגי

 מענה לצרכים מיוחדים לקראת השחרור. ניתןהצורך 

של הכללית בבתי חולים המחלקות פונות לאחיות קשר ובקרה  -ילדים וילודים מורכבים שאינם פגים 

טיפול עם האחראי על תחום ילדים במחוז מטעם הנהלה רפואית דר' קובי האשר מתאמים את המשך 

 בנעים.

המשך המעקב והטיפול מתבצע אצל הרופא המטפל  -בהתאם לשיקול דעת מקצועי והחלטת האחראי 

 או ביחידה לאשפוז בית. 

בפעם רואה במרפאתו ילוד פג רופא מטפל הכי הודגש דגשים אלו נשלחו לפורום הרופאים במחוז וכן 

 .  שיש עבורו תור למרפאת מעקב פגים בבי"ח/מכון להתפתחות הילד יוודא  –הראשונה 

  .לשלוח מכתב הפניה עם פרטי הפג למנהלת פיזיותרפיהעליו במידה ואין , 

 

 

 

 

 

 

 במשפחה, כנגד קטינים וחסרי ישע -אלימות ופגיעה מינית .11
 

 מחוזית לנושא אלימות במשפחה בראשות המנהל הרפואי. הועדקיימת  במחוז

  .עובדים נוספים מתחומי עיסוק שונים: רפואה, סיעוד, עבודה סוציאלית 12חברים בוועדה 

זוגית, אלימות כנגד קשישים, אלימות -במסגרת הוועדה פועלים שלושה צוותים בתחומים: אלימות בין

 כנגד ילדים.

הכשרות לאנשי מקצוע, הכנה והפצת פוסטרים  ת מודעות המטפלים בנושא זה:הפעילויות להעלא

 וכרטיסיות .

 כוללות ודי מנהל(: מבוצעות אחת לשנתיים , עובמקצועות בריאותהדרכות לצוותים )רופאים, אחיות, 

 הרצאה רפואית על האיתור, הזיהוי והטיפול. 

 שות ספציפיות ממרפאות .הדרכות אלו מתקיימות עפ"י תכנית שנתית וכן עפ"י בק

 : 2017בשנת 

 –מפגש אחד לצוות רב מקצועי , בנושא התעללות בילדים  "חרוב"התקיימו שני ימי עיון בקמפוס 

 רופאים. 30בהשתתפות מפגש נפרד לרופאי ילדים אנשי צוות ו 35  בהשתתפות 

חיות טיפת חלב, בשנה זו הושם דגש על ישיבות מנהלים: מנהלי/ת מרפאות, מנהלי/ות סיעוד, א

 . 286מפגשים , השתתפו  12התקיימו  -וצוותי מקצועות בריאות 

  :רפואי )כולל רוקחים(-, פרא  97    אחיות:      101 :רופאים:  אנשי מקצוע סה"כ הכשרות/ריענון ל

 .24 אחר )משרד( :   ,62

 פאות בריאות הנפש.מפגשים נוספים כולל במר 15הדרכות לצוותים ומתוכננים  5בוצעו  2018בשנת 

וכן בימי  במפגשים סקטוריאלים )מנהלות סיעוד של מרפאות , מנהלים רפואיים (עו"ס משתתפת 

 אוריינטציה לעובדים חדשים.

 .בהדרכה עם צוות המכון האורגני בשועפט השתתפו ,התפתחות הילד במזרח העיר –ספקים פרטיים 

קיבלו את חומרי ההדרכה והמידע וביצעו תדרוך ספקים בתחום האוטיזם )"משעולים"  ו"צמיחה"(  2 

 בנושא.  

באתר זה נמצאים הנחיות, נהלים והדרכה לאיתור , נגיש לעובדי המחוז   -אתר מניעת אלימות

 . לאלימות והתערבות בחשד

 כרטיסי מידע .ומרפאות קיים מידע להעלאת מודעות המטופלים ע"י פוסטרים עמדה בבכל 
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 .אחר ביצוע ריענון הנושא לצוותיםעוקבת וההדרכה לצוותים  אחראית על–עו"ס מחוזית 

 .בנוסף מונתה עו"ס ייעודית לריכוז הנושא במחוז  

 מעקב אחר המשך הטיפול .ההמרפאות לאיסוף המידע ומת את כל הדיווחים ומקבלשתיהן 

 חשד על מקרי אלימות לגורמים במחוז / חוץ: ל ר הדיווחים הכוללמספ

  2015דיווחים לעומת  40 -עליה ב 143סה"כ 

 .   23חסרי ישע:/, קשישים48 , בגירים: 72 ילדים:

 

 12. התמודדות עם אלימות כלפי צוותים 
 

 ועדת פועלתבמחוז ,  5/11בהתאם להנחיות הנהלת הכללית ובהתאם לחוזר משרד הבריאות 

  .נציגי סקטורים יו"ר מנהלת משאבי אנוש , מנב"ט מחוזי ו -" אל אלימות"

 ידיה :תפק

 ייעוץ למנהל המוסד בכל הקשור להתמודדות עם אלימות נגד העובדים.  .1

 ניהול ההדרכות לעובדים במחוז באמצעות  -וידוא ביצוע תכניות הכשרה לעובדים במוסדות  .2

 מדריכים  פנימיים ו/או חיצוניים עפ"י הנחיות ועדת ההיגוי.

 העברת השתלמויות לעובדים לפי שיקול דעת הועדה.  . 3

 קבלת מידע על כל אירוע אלימות, ניתוח האירוע, הפקת לקחים וביצוע פעולות נדרשות לאור  . 4

 המסקנות.    

 . מתן תמיכה לעובדים שנפגעו מאלימות פיזית ו/או מילולית.5

 . וועדת "אל אלימות" מוסדית תדווח למנהל המוסד על אירועי  אלימות קשים מידית.6

 ים מידי חודש למנהל המחוז ולוועדת אל אלימות.דיווחים על אירועים נמסר. 7

 אלימות" מוסדית למנהל המוסד על כלל אירועי האלימות והטיפול -ועדת "אל ת דווחמאחת לרבעון     

  

  ובמידע לצוות באתר הביטחון , הנוהל נמצא באתר האינטרנט המחוזי  -קיים נוהל מחוזי פנימי

 העובדים חשופים אליו., המטפל 

 ע מתוחקר הן ע"י הביטחון והן ע"י המנהלת שנותנת סיוע ותמיכה למטפלים שחוו אלימות כל אירו

 ומתקבלת החלטה כיצד לפעול . לסוגיה

  למרפאות. "כללי עשה ואל תעשה"ו מנשרים הועברו 

)כולל גרימת נזק(, מרבית האירועים  אותאירועי אלימות במרפ 278דווחו וטופלו  2017במהלך שנת 

 אי ומיעוטם אירועים בין מבוטחים.כנגד סגל רפו

 2016אירועים בשנת  216לעומת   2017אירועים בשנת  278 : ישנה עליה בסך האירועים המדווחים

  , ניכרת עליה גם ברמה הארצית.במחוז  29מדובר בעליה של כ % . )כולל נזק לרכוש(

 וסדר ציבורי.  אירועים המוגדרים כהגשת עזרה 100טופלו עוד  ,האירועים 278בנוסף ל 

  סקטורים שכנגדם מרבית האירועים: מנהל, רפואה ורוקחות. 3טבלת מעורבים מצביעה על  

   אל "בימים אלה מתקיימות סדנאות במרפאות,  "אלימותאל "סדנאות  8: בוצעו  2017בשנת  

משך בהסדנאות למרפאות  5מתוכננות עוד  . שנבחרו בתיאום עם המנהלותמרפאות  5ב   "אלימות 

 . השנה 

   הוצגו בדיון  ןומקצת , חלק מאירועי האלימות שתועדו במצלמות הועברו למשטרה עם הגשת תלונה 

 והטיפול בהם . מול מרפאות/מנהלות לתחקיר ולהפקת לקחים על האירועים 

 . הדרכות למרפאות וסקטורים, כולל עובדים חדשים 65בוצעו  

 מילוי דו"ח אירוע בסמוך לאירוע. ו ימותאללהתנהלות בעת אירוע  ותהנחיהועברו  

 לפי סקטור , במקרים חריגים ע"י נציגי ועדת אל אלימות.בטיפול מנהלת  מטפלים שסבלו באירוע  

  מטופל ברמת מנהלת בהתאם לנסיבות )ברור , אזהרה, הרחקה, תלונה   -מול המטופלים באירוע  

 .במשטרה( 
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 פיקוח ובקרה .13
 

הניהול של המנהלים בכל רמות  בשגרתיחסת חשיבות לתהליכי בקרה מובנים הנהלת המחוז מי

המדרג. מתקיימים סיורי הנהלה אחת לשבוע בהשתתפות מנהל מחוז, הנהלת המחוז, צוות 

בסיור זה  .בכל מרפאה/מכון/יחידה מתקיים סיור הנהלה זה אחת לשנה, המנהלת וצוות המרפאה

תכניות עבודה , הישגים ואתגרים ונושאי מיקוד  , פאהמציגה את סטאטוס פעילות המרהמרפאה 

  לטיפול עפ"י נתוני ביצוע.

  אחת לשבועיים בהשתתפות מנהלי המנהלות ישיבות אחת לשבוע ,  –הנהלה מצומצמת 

  עם הכפיפים  תדירותראשי הסקטורים מקיימים ישיבות 

 רות ייעודית לאיכות ושי –של הנהלה מורחבת  יםרבעוני יםמפגש מתקיימים 

 מפגשים יזומים עם מרפאות טעונות שיפור בנושא איכות ושירות. 

(, BOמתקיים שימוש קבוע בדוחות מידע ממערכות מידע מחוזיות וארציות ) קליקס, בינה , 

אחת לחודש או אחת לרבעון באופן שוטף ברמת  הרופא  -בתדירות המותאמת לנתונים הנדרשים 

ם כלי בקרה על תכנון מול ביצוע באיכות טיפול , מעקב הבודד, מרפאה, מחוז. הנתונים משמשי

וכן מדדים מדדי רישום וביצוע באוכלוסיות יעד רפואה מונעת,  ילדים,   ,םיואיזון בחולים כרוני

  .כגון: זמינות תור ברפואה ראשונית ויועצת –בנושא שירות 

 דוחות נתוני שימוש בשירותים : אמבולטורי, אשפוז, תרופות ועוד .

 מנהל ובסיעוד ברמת מרפאה, מנהלת, מחוז.רוקחות , רגל אינטגרטיבי בס 

 

 
 

 הנהלה רפואית 

  ישיבות הנהלה רפואית אחת לשבועיים 

  זהות  , המרפאות צריכות להכין ת.סיורי הנהלה רפואית אחת לחצי שנה בד"כ למרפאות מרוחקות

סקרים המתבצעים וום בריאות מרפאתית הכוללת איכות טיפול ושירות ומדדי איכות, פעולות לקיד

 להערכת שביעות רצון מטופלים 

  לרופאים מפגשי שולחן עגול קיום 

  מרפאות בישיבות צוות של מנהלי תחומים כגון זיהמולוג, נציגת קמ"ר  בנושא המפגשים עם צוותי

 מרפאות( 20 - 2017שימוש מושכל באנטיביוטיקה והמלצות קליניות )

 בהשתתפות מנהלת  , הועדה מתכנסת אחת לרבעוןאיכותה ות בקרהמנהל הרפואי הינו ראש ועד

 .ביחידה סיעוד מחוזית , מנהלת היחידה לבטיחות המטופל וניהול סיכונים ומנהלת הסיעוד

, הסקת מסקנות והחלטות להתערבות בתהליכי מטרת הועדה הינה להעריך את הפעילות הרפואית

  .טיפולהאיכות 

  מפגש אחת לחודש עם רכזי  –איכות מחוזי לקידום איכות רפואית המנהל הרפואי הינו ראש צוות

 איכות מחוזיים ומנהלת מרכז מידע לניתוח הנתונים והחלטות להתערבות 

  פורום תביעות 

  פורום רכש 

  בקרת תרופות ברמת מחוז ועד רמה פרטנית כולל בקרת תרופות בבתי אבות ואישורי תרופות

 ומוסדות

  פורום מניעת זיהומים 

 הדרכה על שימוש בספריה רפואית  תרינטציה ייעודית לרופאים/ות  חדשים/ות במערכת  הכוללאו

 מדי חצי שנה. -ומאגרי מידע, מאגרים קליניים, כלכלת בריאות, שימוש במ.ס.ר  

  תחום נשים –פורום קשר בי"ח קהילה לשיפור רצף טיפולי 
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  פורום מנהלי רפואה יועצת 

  של יחידת וויסות ובקרה בעזרת דוחות פרטניים  בקרה קבועה ומובנית –תרופות 

  פגישה עם צוות מרפאה להצגת נתונים בתחומי רכש  -בקרת רכש שירותים ותקצוב מרפאתי

 בשירותים, אורכי תור ואיזון כלכלי, דיון ותוכנית פעילות  בהתאם לנתונים.

 

לי מקצועות הבקרה מתבצעת באמצעות מנהלי המנהלות, מנהלי תחום רפואה יועצת , מנה

 הבריאות בתחומים השונים: 

  , אורכי מעקב ובקרה אחר  איכות טיפול  –מרפאות יועצות , מקצועות בריאות מרפאות ראשוניות ,

 .תרופות , אשפוזים, אמבולטורי  ומיונים תור, שביעות רצון, עלויות

  לוסגנית מנה באמצעות מנהלי תחום בכל מקצוע –בקרת תחומי רפואה יועצת על מגוון הפעילות 

 .רפואי המחוזי

שימוש מושכל בבדיקות , בתחומים השוניםזמינות השירותים  תדירה מתבצעת בנושאים:  בקרה

 , תיעוד ורשומה רפואית מעבדה

  מעקב אחר ביצוע תכניות עבודה בהתאם ליעדים שנקבעו 

  בקרת חדרי מיון 

 

 לילה :ומוקדי שירות  בקרת ספקים חיצוניים

 נערכת בדיקה בתחומים: איכות מקצועית ע"י הצוותים המקצועיים של המחוז,  לפני חתימת הסכם

 רישיונות תקפים, איכות הפעילות הרפואית,  איכות ותקינות הציוד. 

  עם כל ספק פרטי העומד להתחיל עבודתו במחוז ירושלים נחתם חוזה מסודר )כולל רופאים

  .אית במחוזעצמאיים(. החוזה עובר בקרה מקצועית של ההנהלה הרפו

  .לאחר חתימה על ההסכם, מתבצעת בקרה לפחות פעם בשנה ובהתאם לתלונות ובקשות מהשטח

הבקרה כוללת את כל משתני העבודה, החל מרישיונות העוסקים בתחום, אמצעי עזר למתן השירות 

ים זמינות השירות, איכות טיפול ועוד. הדו"חות מועבר : ועד לבקרת איכות על השירותים הניתנים

רפואי ובהתאם לצורך  למנהל המחוז. במהלך הבקרה נערכות לעיתים אף הדרכות לצוות הלמנהל 

   הספק החיצוני.

  בעקבות הבקרה וההמלצות לתיקון ליקויים שעלו  מתבצעת בקרה חוזרת ל מעקב על תיקון

 הליקויים 

  הקשר בין מוסדות  רכזת תחום זה הינה אחות מוסמכת הממונה על –בתי אבות, ומוסדות סיעודיים

רופא, רוקחת ואחות רכזת התחום מתקיימת בקרת תרופות   –אלו למחוז. במסגרת צוות הכולל 

 בכל אחד מבתי אבות והמוסדות אחת לשנה . 

 

 בקרת מחלקת כספים 

  ,במערכת דיווח חודשית, המערכת מגבילה את דיווח הספקים )זכאות יםהספקים משתמש רוב 

   .ים ועוד(בעלי התחייבויות מחיר

 בסוף החודש המערכת מייצרת קובץ מדיה שמועבר ליחידת הבקרה.

כל שאר ספקי המחוז מעבירים קובץ מדיה חודשי )בצרוף חשבונית תואמת בגין שירותים שניתנו 

 .במהלך החודש הקודם(

קבצי המדיה נטענים למערכת בקרת ספקים, המערכת מבצעת ניתוח מעמיק לקובץ הנתונים לפי 

 שנקבעו מראש ומייצרת דוחות ערעורים המופקים ונבדקים כל חודש. תנאים

  חיוב ללא טופס התחייבות, הדוחות מפרטים חיובים בגין :חיובים כפולים, לא זכאים , נפטרים,

טפסי התחייבות לא תואם לשירות שניתן, טופס התחייבות שהופק לספק אחר ונוצל ע" ספק זה, 

שאושר בטופס ההתחייבות, ערעורים בגין תעריפים לא תקינים  חיוב מספר טיפולים חורג המספר

 ועוד...

  בקרת הסכמים/חוזים

 .ביצוע בקרה בהתאם לתנאי ההסכם 

 הכספים להנהלה רפואית בתחום בקרת ספקים לצורך בדיקה של הספקים  ניהול קשר בין הנהלת  

 השונים מנקודת מבט רפואית. 

  כל חשבונות הספקים עוברים לאישור מנהלת הכספים בסיום בקרה חודשית ולפני בצוע תשלום

 והנהלה רפואית.
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   כל רבעון מופק דוח אשכולות עבור הפעולות המרכזיות המבוצעות במחוז כגון : דיאליזה

MRI,US,CT ממוגרפיה ומתבצעת בחינה ומעקב אחר התפלגות והיקפי פעילות. 

 הנהלת הסיעוד 

  ועייםאחת לשב הנהלת הסיעוד המצומצמת ישיבות  

   ישיבות הנהלת סיעוד מורחבת אחת לרבעון 

  מכינותפאות מרמנהלות הסיעוד בהנהלת הסיעוד אחת לרבעון לפי מנהלות. לקראת הסיור סיורי 

סקרים ומדדי איכות, פעולות לקידום בריאות  ,הכוללת איכות טיפול ושירות הזהות מרפאעודת ת

  .המתבצעים להערכת שביעות רצון מטופלים

  לאחיות פעמים בשנה מפגשי שולחן עגול קיום 

  םרלבנטייבמנהלות אחת לחודש בהשתתפות בעלי תפקיד סיעוד מפגשי מנהלות  

 איכות, אלימות , יםמחוזימים ניהול/השתתפות מנהלת סיעוד מחוזית או נציגה מטעמה בפורו :

 קידום בריאות עובדים, שפעת, מניעה ובקרת זיהומים 

 ות חדשות אחילינטציה ייעודית יאור  

  אחת לחצי שנה  –פורום קשר בי"ח קהילה לשיפור רצף טיפולי 

 

 הבקרה מתבצעת באמצעות מנהלות הסיעוד במנהלות ומנהלות התחומים השונים 

ועפ"י טופס אבני  וסטנדרטים מקצועייםנהלים , עפ"י הנחיותמתנהלת תהליכי עבודה בקרה על 

 : במרפאהמרמת מרפאה עד האחות בוחן 

  שימוש במערכות מידע תומכות החלטות והתערבותרשומה הסיעודית בדיקות מעבדה , ביצוע ,, 

בקרה על איכות הטיפול באמצעות מערכות המידע : מדדי איכות, סרגל הסיעוד , מעקבי חולים 

מעקב אחר חולים  קשישים בסיכון להידרדרות ומניעת נפילות , רמרותקים , איתוו כרוניים

 .מידע לחולים אונקולוגיםששוחררו, מתן ערכות 

 של הנהלת הסיעודשנתיות  מעקב אחר ביצוע תכניות עבודה 

 המתקבלת ברמת הנהלה שבאחריות הנהלת הסיעוד הבקרה על כל החלט 

  חדש  עובדתהליך קליטת בקרה על 

  הנחיות והחלטות בתחום טיפת חלב והיחידות המקצועיות למיניהןיישום  בקרה על 

 יתוב המשאב האנושי בהתאם לצרכי המערכת מעקב ובקרה על איוש ונ 

  שימוש בסקרים השונים לבקרת השירות, המתנה  ויחס האחות למתן איכות טיפול ושירות ברמה

 מבוטחמקצועית גבוהה ל

 נראות חדרי האחיותבקרה על ציוד מתכלה וקבוע ו 

 

 מנהלות  :

  בקרה על יישום ההנחיות וההחלטות 

 ופעה , סטנדרט מקובל, ניוד(בקרה על ניהול המשאב האנושי )ה 

  אחת לחצי שנה  מול המרפאות, קשר קבוע  –סטאטוס מול ביצוע  -תכניות עבודה על מעקב ובקרה

 ורציף , ליווי ותמיכה בתהליכי עבודה מובנים .

 איכות רשומה רפואית/סיעודית ,  ניהול הטיפול ומעקב  –סיעוד, רפואה רוקחות, מנהל ,  –בקרה

חוק סיעוד, ניתוח נתוני מדדי  ,כרוניות  ומרותקים , אורכי תור, נהלים והנחיות אחר חולים במחלות

   .איכות, סקרים

 

 מרפאות 

  מנהל סקטור עורך  מעקב ובקרה סדירים על כפיפיו  , ומוודא הלימה להנחיות  –צוות מוביל

 המקובלות בתחומים המקצועיים ולהנחיות המחוז והקופה. 

  בישיבות אלו נעשה מעקב של מנהל המרפאה עם צוות   -הטיפול והשירות ישיבות ייעודיות לאיכות

במרפאה בנושאים של: מדדי איכות, חולים מרותקים, חולים אונקולוגים,   הסיעוד על תהליכי איכות

 .אשפוזים חוזרים, מבקרי יתר, ביקורי בית, סקרי שביעות רצון, אורכי תור, מאזן לקוחות
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 הנהלה אדמיניסטרטיבית:

  ישיבות צוות ופורומים -שגרות ניהול 

  מנהל אדמיניסטרטיבי  וזרת ועת באמצעות מנהלים אדמיניסטרטיביים במנהלות  ומתבצע -בקרות

 מרמת המרפאות עפ"י טופס אבני בוחן וברמת המחוז בתחומים השונים :מחוזי 

 נראות ושילוט בהתאם לנהלים 

 החזרים ע"פ הסל 

 הנגשה תרבותית 

 אבטחת מידע 

 איכות הסביבה 

 טיפול בפניות לקוחות 

 עדכון ספר שירות 

 בנוסף, כלל עובדי המנהל עוברים הדרכות במהלך השנה על כל הנושאים הנ"ל 

  מעקב אינוונטר ציוד רפואי, משקי, כביסה 

  מעקב ובקרת שינוע והיסעים 

  מערך התקשורת המחוזי 

  בקרה על יחידת המחשב 

  בקרה ומעקב  על אחזקה של המבנים 

 עת חרום ש 

  ביטחון 

  דיווח וטיפול באירועי אלימות נגד צוות , פגישות אחת לרבעון  –ועדת אל אלימות 

 סקטורים שונים בהשתתפות  ,הועדה דנה בהיבטי נגישות במחוז )פיזיים ותרבותיים( –ועדת נגישות

 .במחוז 

 

   סקטורים שונים בהשתתפות עוסקת בכל היבטי הבטיחות במחוז   -ועדת בטיחות. 

 בקרה על  כוללמחליטה על הטיפול דנה ו שטחפעמים בשנה , דנה בנושאים שעולים מה 8מתכנסת 

 יישום . 

 
 

 הנהלת הרוקחות:  

  עפ"י דוח   לפחות פעמים בשנהבתי המרקחת במחוז מבוקרים ע"י מנהלי הרוקחות  במנהלות

בבתי מרקחת, הופעת  במסגרת בקרה זו נבדקים בין השאר הנושאים הבאים: סדר וניקיון מובנה.

רוקח, אחסון וסידור תרופות בהתאם לנדרש כולל אחסון פסולת רפואית, הפרדה בין קטגוריות, 

תיעוד ובקרת קירור, המצאות שילוט  ע"פ התקנות, תהליך הניפוק, רמת  אחסון פריטי קירור,

ות שימוש האם מנופקים ע"פ התקנות, המצאות ספרות מקצועית ומיומנ -שירות, בדיקת מרשמים

במאגרי מידע, דיווח אירועים חריגים, המצאות רישיון ניהול בתוקף ומחברת עובדים מעודכנת, 

 ניהול, ניפוק, שמירת מרשמים. -בקרת פגי תוקף, נרקוטיקה

 המתמקדת בעמידה בנהלי העבודה מול הכללית. ,בקרה רבעונית על בתי המרקחת בהסכם 

 

 פיזיותרפיה 

 מכונים במחוז כולל הספקים הפרטיים. המת באופן סדיר בכל בקרת רשומה רפואית מתקיי

תיקים של כל  בכל מכון נבדק אחוז כולם נדרשים לרשום ברשומה ממוחשבת ומאובטחת. 

 מטפל.

 לפחות ביקור אחד בשנה של הפיזיותרפיהמשותף עם מנהלת אדמ' ב ביקור במכוני המחוז ,

 בכל מכון, כולל מכונים בפריפריה. 

  מתויק בתיק פרוטוקול ישיבות  פרוטוקול .לשבוע או שבועייםקבועות בכל מכון ישיבות צוות

החלטות.  הישיבות כוללות העברת מידע טכני, עם מידע  ביצוע מעקב על ונערך  ישיבות

 .ועוד(  CASE-STUDYמקצועי )מאמר, מחקר, 

 המכונים, מנהלי כל מנהל פיזיותרפיה מחוזי ,   -שבועות  3-4מדי  "צוות מוביל" תישיב 

הפיזיותרפיה ביחידה להמשך טיפול רכזת מחוזית של מכוני התפתחות הילד ומנהלת 



37 

 
 בין המשתתפים מופץ פרוטוקול הישיבה  .ומנהלת אדמיניסטרטיבית של תחום פיזיו 

 .לעדכון ויישום ההחלטות

 עם מנהלות המכונים  ישיבות תקופתיות של מנהלות השרות בהתפתחות הילד. 

 2-3 המשך טיפול, מנהלי האזורים ומנהל תקיימת ישיבה עם מנהלי היחידה לחודשים מ

 . מחוזי

 וסטיבולרי מומחים בתחומים ייחודיים, כמו מומחים לטיפול לימפתי, רצפת אגן ושיקום ו

 לריענון ידע ונהלים, יישור קו והחלפת מידע הדדי. פעמים בשנה 2-3נפגשים 

 בקרה במכונים לפחות פעם בשנה עריכת מבדקי ,בקרת עמיתים נערכת אחת לשנה.  

 .מדי חודש מסירת דוחות סטטיסטיקה מכל מכון לפיזיותרפיסט המחוזי 

  מדי שבוע נבדק אורך התור, נמסר במייל  לכל המכונים.  

 מנהלי מכונים עורכים מפגשי משוב אישיים עם כל עובד לפחות פעם בשנה 

 ל ציוד בתכיפות הנדרשת. קיים תיעוד קיים נוהל בקרה על ציוד, על פי הוראות יצרן נבדק כ

 מלא לכל הבדיקות. 

 

 

 

 

 ריפוי בעיסוק 

  ע"י מנהלי המכונים בתדירות של פעם בשנה לפחות  בקרת הצוותים במכונים מבוצעת

וע"פ הצורך . נבדקת ומתועדת רשומה רפואית ואיכות השירות. בנוסף זמינות הטיפול אצל 

 לאפשר זמינות תורים .כל אחד מאנשי הצוות נבדקת תדיר כדי 

  בקרת מנהלי המכונים מבוצעת ע"י מנהלת התחום או מנהלת מחוזית בתדירות של פעם

 בשנה לפחות. נבדקת ומתועדת עבודה ע"פ הנהלים, ביצוע בקרות ועוד. 

כאשר נחתם  בקרות הספקים מהם רוכש המחוז שירותים.על מונתה מרפאה בעיסוק שאחראית 

ונית לבדיקת התנאים הפיזיים ולהגדרת נהלי העבודה ותיאום ההסכם מתקיימת בקרה ראש

ציפיות. בהמשך מתבצעת בקרה אצל הספק פעם בשנה לפחות. במקביל נעשית בקרה שוטפת על 

במידה ו טיפולים נוספים  (דוחות תקופתיים בעקבותיהם מאושרים )או לאכולל הרשומה הרפואית 

 חודשים.  3ויש בעיה קובעים בקרה תוך 

 

 

 ינאות תקשורתקל

  תחום וקלינאית תקשורת מחוזית  המבוצעת ע"י אחראית ובשלוחות בקרת הצוות במכונים

 נבדקת רשומה רפואית ואיכות השירות..בתדירות של פעם בשנה

  ית בקרת מכוני הסדר אואחרמבוצעת ע"י קלינאית תקשורת מחוזית  –בקרה על מכוני הסדר

 נבדקת רשומה רפואית ואיכות השירות. בתדירות של פעם בשנה .בהתפתחות הילד 

 מתועדות. מתקיים מעקב של אחראית התחום על ביצוע החלטות ותחומי אחריות. -ישיבות צוות 

 

 

 

 עו"ס 

 מעקב אחר ביצוע וריענון נהלים ע"י עו"ס מחוזית.  

  ל עובד/ת סוציאליתכעל בשנה של עו"ס מחוזית  1-2בקרה עפ"י דף בקרה מובנה. 

 ישיבות פרטניות עם כל עו"ס -פגישות עבודה. 

 דיווח פעילות כל חודש לעו"ס מחוזית.  

  עדכון ידע ,ישיבות צוות להטמעת נהלים.  

 בדיקת תפוקות ונתוני ביקורים כל רבעון.  

  הנחיית נותני השירות החיצוני והפנימי לדווח על כל מקרה של חשד לאלימות או אלימות

 .במשפחה

 עובדים 18 מונה –  מחוזית סוציאלית ועובדת רפואי מנהל שותברא במשפחה אלימות מניעת ועדת 
 העלאת(, חרדים) ייחודיות לאוכלוסיות המיועדת הכשרה תכניות פיתוח, השונים מהסקטורים נציגים

 .לחודשיים אחת שנפגשות ועדות תת קיימות,  והצוות הציבור מודעות



38 

 
 

 

 פסיכולוגיה 

 פסיכולוגיה קלינית : 

  הצגתם בפני צוות רב מקצועי. ו על אינטייקיםבקרה  

 .פסיכו דיאגנוסטיקה : מדריך עובר על דו"חות המתמחים והסטודנטים 

  : פולית.יעבודתם הט הצגת מתמחים, יות הדרכה לעשעות שבו 2פסיכותרפיה 

 .הצגות מקרה והתייעצויות בישיבות סקטוריאליות בהן נחשפת ומבוקרת עבודת הפסיכולוגים 

 תיקי מטופלי המתמחים והסטודנטים נבדקות ע"י המדריך, מחויבת כתיבת הרשומות הרפואיות ב

 חדשי טפול. 5סכום ביניים אחרי 

  ,כולל אלה של מומחים ומדריכים. מנהלי המרפאות והיחידות אחראים על בקרת התיקים 

 

 פסיכולוגיה התפתחותית:

  ת האבחון, סיכומי עוברים באופן קבוע על כל דוחו ,תחת פקוח צמוד של המדריכיםשהמתמחים

 הטיפול והרישום בקליקס. 

 בדיקת תיקים במסר,  מדגם -פסיכולוגית התפתחותית אחראית מבוצעת ע"י  ל המומחים בקרה ע 

 NONתפוקות, לוחות זמנים, ביטולים ו, ניהול הרשומות, כתיבת הדוחות )אבחון וסיכומי טיפול(

SHOW . 

 פקוח על עבודתה.ל "י עוזר הפסיכולוגית המחוזיתת עהדרכה שוטפ פסיכולוגית הרפואית שיקומית:

  המטפלים העצמאיים: 

 ע"י הפסיכולוגית המחוזית ו/או העוזר שלה. -בקרה פקוח ו 

 בקשה מנומקת לאישור  לאחר האינטייק מטפל עצמאי שולח במסר את סכום הפגישה בקליקס עם

יעצות יהמשך , קיימת התאחת לעשר/עשרים פגישות נשלח סכום ובמידת הצורך בקשה ל הטפול, 

 שוטפת בכתב ובע"פ לגבי מקרים מורכבים.

  ל תיקי המטופלים . ע מדגמיתמתקיימת בקרה  
 

 

 פיתוח הצוות: הדרכות והשתלמויות .41
 

 פעילות מערך ההדרכה המחוזי

 

 משלושה צירים מרכזיים:  מורכבת השנתית ההדרכה תכנית

 כללית כוללות:של ה ארצי ההדרכה במרכז המתקיימות הדרכה תכניות .1

 הכשרות ניהוליות 

 אמונים" קצרים למנהלים במגוון נושאים המתקיימים במרכז ההדרכה או בשלוחות" 

 הכשרות מקצועיות 

 :מחוזיות ההדרכה תכניות .2

 תכניות הכשרה חוצות סקטורים 

 מקומיים לצרכים בהתאם במחוז, הכשרה סקטוריאליות הנבנות בשיתוף מנהל הסקטור תכניות 

  שאותרו

 ידה מקוונתלמ .3

 

 הכשרות ניהוליות ופיתוח מנהלים:

 

 הנהלת מחוז ירושלים מייחסת חשיבות רבה לפיתוח השדרה הניהולית במחוז ובמרפאות. 

לאור זאת, קיימת הקפדה יתרה על שליחת מנהלים לקורסי הניהול המתקיימים במרכז ההדרכה הארצי 

ניהוליות קצרות אשר נקראות "חדר  ובנוסף מתבצע מאמץ רציף לעודד מנהלים להשתתף בהכשרות

שלושה קורסים קצרים של חדר הכושר   2017כושר  ניהולי". במסגרת מאמץ זה התבצעו במהלך שנת 

 הניהולי בירושלים. 

קורס הדרכה במרכז הדרכה של הכללית )תובנה, מפנה,  2017מנהלים מדרג ראשון עברו בשנת  73

 זיו' ועוד (ניהול תהליכים, הכשרה ניהולית למנהלי פ
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 63 "מנהלים מהדרג הראשון השתתפו בתכניות "חדר כושר ניהולי 

 50  חדרי הכושר אשר התקיימו בירושלים  3מנהלים  במסגרת 

 13  מנהלים הוכשרו בחדרי כושר במרכז ההדרכה 

 58 עובדים עברו סדנת "חדר כושר לאושר" במה"ד 

 

 תכניות מחוזיות להכשרה ופיתוח ממיומנויות ניהול: 

 מנהלים מכל המחוז ובמסגרתה משתפים  13בוצת באלינט למנהלי מרפאות אשר בה משתתפים ק

 המנהלים בדילמות ניהוליות.

  שגרות עבודה וניהול, ממשקים עם סקטורים בנושאי מנהלים אד' חדשים לתכנית הכשרה מקומית

 .מנהלים 10 -אחרים,  העברת מידע, מתן משוב, תפיסת התפקיד של המנהל האד' במרפאה ועוד

  הכשרה ייעודית הכוללת מפגשי באלינט, מפגשי מליאה, ופעילות  -אחיות מדריכותoutdoor  במיקוד

 -הנחיה והדרכה של אחיות; מתן משוב לאחיות, פער בין דורי בעולם הסיעוד ועודבסוגיות ודילמות על 

 אחיות מדריכות. 46

 הכשרות חוצות סקטור:

 . מכל הסקטוריםאוריינטציה לעובד חדש  ימי -לעובדים חדשים אוריינטציה 

בנוסף התקיים יום אוריינטציה ייעודי ,  עובדים 153, בהשתתפות 2017בשנת  םהתקיימו שני ימי

יום אוריינטציה ייעודי לאחיות חדשות , רופאים 46לרופאים )עצמאיים ושכירים( במחוז בהשתתפות 

 אחיות  40בהשתתפות 

 58שני ימי אוריינטציה לעובדים ותיקים בהשתתפות  2017בשנת  -אוריינטציה לעובדים ותיקים 

 עובדים )כללו ריענוני ידע, סקירה על נוקדי העשייה במחוז, ביקורי ביחידות נבחרות במחוז(

 

 

 

 קורס לעובדי מנהל חדשים:

הקורס נועד לאפשר לעובדי משרד חדשים להתחיל את תפקידם לאחר הכשרה בסיסית שמאפשרת 

הכרות עם מערכות המידע  הכולליםה יעיל ומקיף יותר למטופלי הכללית. חמישה ימים להם לתת מענ

הנדרשות בתפקיד, הכשרת שירות ואוריינטציה ארגונית. במחוז ירושלים אנו מקפידים לשלוח כל 

 .פקידים חדשים להכשרה זו 28נשלחו  2017פקיד שמתחיל את עבודתו במחוז להכשרה זו. בשנת 

עובדים חדשים הכשרה באמצעות לומדה ייעודית  76עברו  2017ב  – דשיםלומדה לעובדים ח

 לעובדים חדשים.

 הדרכת בטיחות מקוונת

בכל שנה מודרכים עובדי המחוז באמצעות לומדה או במפגש פרונטלי בנושא בטיחות בעבודה. 

טיחות עובדים עברו הכשרות ב 313מעובדי המחוז מלאו את לומדת הבטיחות ו  1106 - 2017בשנת 

 יעודיות.י

 מניעת אלימות נגד צוותים מטפלים:

 עובדים עברו הכשרה בנושא מניעת אלימות נגד צוותים מטפלים במרפאות. 742  -2017בשנת 

 .בנושא מניעת אלימות לצוותים במרפאותמורחבת עברו הכשרה  ,מרפאות 8 –מעובדים נוספים  127

 שעות(.  4)שני מפגשים של 

 ת:הקוד האתי של הכללי

הוחל בחשיפת הקוד האתי הארגוני של שירותי בריאות כללית וכלל עובדי הארגון. עד  2016בסוף 

 . עובדי מחוז ירושלים 768כה נחשפו לקוד האתי 

 אבטחת מערכות מידע בתחום הבריאות

עובדים עברו הכשרה באמצעות לומדת  86עובדים, ו  191הודרכו בנושא אבטחת מידע  2017בשנת 

 .לעובד חדש הגנת מידע

 אלימות במשפחה

 עובדי המחוז קבלו הרצאה בנושא אלימות במשפחה לצוותים מטפלים 165 - 2017במהלך 

  .עובדים 31 - 2017עובדים עברו הדרכה ובשנת  129 - 2016בשנת  - נגישות פיסית ותרבותית
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מספר  לומדות 

 משתתפים

שיעור 

 ביצוע 

 55.8% 76 לומדה לעובד חדש

 64.12% 1106 בטיחות  – לומדה

 96.36% 55 לומדת הגבלים עסקיים

 68.97% 2576 לומדת הגנת המידע  לעובד הכשרה ייעודית 

 בתהליך 40 לומדת הגנת הסביבה וכללית ירוקה  

 97.91% 328 לומדה בתחום החייאה -סיעוד  

 100% 347 לומדה בתחום היגיינת ידיים -סיעוד  

 78% 102 פולי פרמסי לומדה בתחום -סיעוד  

 89% 183 לומדת הקשיש -סיעוד  

 100% 378 לידת חירום –סיעוד 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2017ארגוניות כשרות ה

 מס עובדים שם ההכשרה

 768 הקוד האתי הארגוני

 310 הדרכת בטיחות לכלל העובדים

 191 הדרכה פרונטאלית -הגנת מידע

 165 אלימות במשפחה

 153 שיםאורינטציה לעובדים חד

 130 הטרדה ותקיפה מינית

 58 אורינטציה לעובדים ותיקים

 58 סדנת חדר כושר לאושר במל"ח

 46 אורינטציה לרופא החדש

 28 עובדי מנהל חדשים

 23 הדרכת ביטחון לעובדים

 2 בטיחות באש
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  2017הכשרות ניהוליות לשנת 

אימוני חדר כושר מתקדמים )שישה ימים או 

 126 יומיים(

 25 )מכל הסקטורים( תובנה

 16 הכשרה ניהולית למנהלי ריפוי בעיסוק

 14 מנהלי תהליכים

 10 )מכל הסקטורים(הכשרה ניהולית לדרג ביניים

 8 תל"מ -מנהלות סיעוד במרפאות בקהילה

 6 מנהלים כמנטורים

  הכשרה ניהולית מנהלי סקטור קלינאות 

 4 תקשורת 

 4 מרפאות אימפקט למנהלי -מפגשי המשך

 4 אימפקט למנהלי מרפאות

 3 מפנה

 2 הכשרה ניהולית למנהלים עו"ס

 2 הכשרה ניהולית לסגני מנהלי דיאטה

 2 מיומנויות ניהול מתקדמות למנהלי יח' דיאטה

 2 סגני ניהול

 2 הכשרה ניהולית לרנטגנאים ראשים

 2 הכשרה ניהולית למנהלי מחלקות בכספים

 2 י מכוני פיזיותרפיההכשרה ניהולית למנהל

 2 הכשרה ניהולית למנהלים לוגיסטים
 
 

 2017הכשרות מקצועיות 

 סקטור 

מספר סה"כ 

 משתתפים עובדים

 65 מנהל

 68 מעבדה

 32 לוגיסטיקה

 45 מעבדה

 515 סיעוד

 23 עו"ס

 57 פיזיותרפיה 

קלינאות 

 24 תקשורת 

 39 רוקחות

 23 רפ"ע

 447 רפואה

 

  מידע נוסף

 

 . והסיעוד הכולל השתלמות חובה לכלל רופאי המחוז במחוז פועל "בית ספר לאיכות" ,

מה לא לעשות ,  –כאבי גב תחתון  ,הכשרות יזומות במגוון נושאים: גנטיקה נערכובשנה האחרונה 

פסיכיאטריה, קרדיולוגיה, שבץ מוחי, חסר ברזל בנערות , שימוש מושכל באנטיביוטיקה, 

  .סתמה, היפרליפידמיה, חיסונים , סוכרת , הדרכה לדיווח על תופעות לוואיאוסטאופורוזיס, א
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 :רפואה

, הכשרה לרופאים  במחוז מתקיימות שלוש תכניות הכשרה סדורות: הכשרה לרופאי משפחה מומחים

 והכשרה לרופאי ילדים. כלליים 

ודתו. רופא במשרה כל רופא בהיקף משרה של חצי משרה ומעלה זכאי להשתלמויות ע"ח שעות עב

 ימי השתלמות בשנה.  24-מלאה זכאי ל

תכנית ההשתלמות של הרופא מאושרת ע"י ההנהלה הרפואית. ההשתלמות מתבצעת במסגרות 

 ימי עיון ועוד. ,שונות: ביה"ס ללימודי המשך ברפואה, בתי חולים, כנסים

לפעילות במסגרות שונות:  שעות( 5זכאי ליום עבודה שבועי )הרופא משפחה מומחה  –"רופא נלווה" 

ייעוץ במרפאות חוץ / מרפאות יועצות במחוז / מחלקות בביה"ח, הדרכת סטודנטים ומתמחים, הוראה, 

 מחקר.

  מתבצע באופן שוטף. – 04/2012עפ"י חוזר מנהל רפואי מספר  –ריענון מיומנויות החייאה 

 ילדים.טופל וניהול סיכונים, דמנציה, התקיימו ימי עיון וכנסים בנושאים : פסיכיאטריה, , בטיחות המ

 רפואת משפחה: 

קשר רציף ופגישות עם ראשי רפואת המשפחה, פגישה מתקיים  -מתמחים ברפואת משפחה ויועצת 40

 עם כל מועמד חדש להתמחות לפי הנוהל. שיבוץ המתמחים בהתאם לבקשתם וצורכי המחוז.

  .ישית עם כל אחדשיבוצם לאחר  פגישה אונמשכת תכנית  קליטת מתמחים 

 הוראה של סטודנטים לרפואה בסבב הפסיכיאטרי של שנה חמישית.

ת לימוד תאורטי בשיעורים פרונטאליים יחד עם ושבועות ועובר 5קבוצות בשנה אשר מגיעות למשך  3

משתתפים בהוראה ובהדרכה הרופאים הנחיה והשתתפות בפעילות הקלינית ביחידות השונות. 

 הקלינית. 

 ממלאים משובים על ההוראה. ו על מיומנויות בדיקה וידע תאורטי בע"פם נבחנים הסטודנטי

יה השונות מוכרות לצורך התמחות בפסיכיאטריה של ייחידות טלב -בריאות הנפש : הכרה להתמחות

 .המבוגר

 . 20 -, ומחכים לאישור כ 35מחקרים : בפעילות 

היענות לביצוע בדיקות מניעה בשימוש  העלאתתחומים רבים , לדוגמא:  תחומי המחקרים כוללים

 האם הנחה בתרופות יכולה לשפר איזון חולי סוכרת ,, ם על שולחן הרופאיבאמצעים ויזואלי

  .על דפוס הטיפול ומאפייניו בחולי סוכרת הרמדאןסוכרת ועיניים, השפעת חודש 

 

 מעבדה  ש"א לעובדי 60 –הביולוגיה של התא הסרטני ומשפחת לקויות הסרטן  - מעבדה
 

 

 סיעוד:

מעודכנים ומובנים על פי מיפוי צרכי הכשרה בשטח , תחום ההדרכות וההשתלמויות בתחום הסיעוד, 

 דוחות ממערכות המידע, ותוכנית ארצית .

ובהתייחס להכשרות ותכנים  הסיעודתוכנית העבודה השנתית של הדרכות וההשתלמויות הינם חלק מ

  .ברמה הארצית 

 בשנה. ימי השתלמות לבחירתה  8 -ת למלאה זכאיבמשרה בנוסף אחות 

קורס חובה בנושא ריענון ידע בהחייאה בתדירות של אחת לשנתיים לכל מערך ההשתלמויות כולל 

 אחות. 

 וכן השתלמויות וימי עיון בתחומים : )ראה תכנים לעיל( השתתפות חובה בתוכנית "בית ספר לאיכות" 

, טיפול פסיכיאטריה, מחלות ילדים, טיפת חלב , , ומידע גנטיהריון בליווי אישי  –בריאות האישה 

אי ספיקת לב, טיפול המשאלות,  5-תודעה חומלת ואטיבי" , יומעקב בחולים עם סוכרת , החולה הפל

ומעקב בחולים עם פצעים קשי ריפוי,  ניהול ותיאום מצבי טיפול במרפאה הראשונית, שמירת רצף 

, מניעה ובקרת זיהומים, מיינדפולנסלקהילה, רפואה מונעת בילדים,  שחרור חולה מאשפוז  הטיפול עם

 .אחיות  450 -בתוכניות אלו השתתפו כ.   , סטומה ופג, צנתר מרכזי, פוריותהנחיית קבוצות

 עלכולל  קורסיםו במפגשי פורומים מקצועיים בתחומים השונים לצורך עדכוני ידע אחיות משתתפותה

, אימון  , בריאות הקהילה, בריאות הציבור, הדרכה קלינית, מרשמיםסוכרת, גריאטריה -בסיסיים

  .הנחיית קבוצותלבריאות, 

   .ושני ראשון לתואר ולימודים  )מעשיות לאחיות( לסמכות השלמה

 אחיות. 44 –תכנית הדרכה וליווי מובנה לאחות חדשה 

 .התנסות בסיסית ומתקדמת עברו  -סטודנטים לסיעוד  100
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 :מנהל 

 א לפסיכולוגיהמבו  

 ושני ראשון לתואר לימודים 

  הכשרת עובדי מנהל חדשים 

  המנהל הלכה למעשה עבודת 

 כנסי ידע  מקצועיים 

 מתאמי שירות  אונקולוגיים 

  פניות הציבורנאמני 

 

 

 רוקחות 

 האחראי במחוז להשתלמויות רוקחים : ד"ר ויקטוריה רוטשילד, רוקחת קלינית

פרמקותרפית, פרקים נבחרים בפרמקותרפיה, טיפולים חדשנים גריאטריה   :כללו השתלמויות 

טיפולים חדשים במחלות  ים בפסיכיאטריה ונוירולוגיה,יבאונקולוגיה, המטולוגיה, היבטים קלינ

מחלות כרוניות, טיפולים תרופתיים חדשים, ייעוץ תרופתי, טיפול תרופתי בילדים, צעד ישנות, 

 30השתתפו   -הרוקח באיכות הטיפול מעורבות, פול בהןראשון לרוקח, מחלות לב כלי דם והטי

 רוקחים 

)נהלי  ,צעד ראשון לרוקח –לרוקח חדש, סטאג'ר וכו' : רוקח חדש  –תכניות הדרכה ייעודיות 

 רוקחים 8–עבודה בכללית, עומרי בית מרקחת( 

 סטז'רים 16  -תכנית מחוזית מבוססת על דרישות בי"ס לרוקחות –סטאז'ר 

 

 

 

 

 בעיסוקריפוי 

ישיבות צוות במכונים, בברבדים שונים:  ותמתבצע. השתלמויות מקצועיות מתמחים בשנה  8

ישיבות  ישיבות צוות סקטוריאליות, הדרכות מקצועיות פרטניות ובקבוצות ,ישיבות מחוזיות, 

  מנהלות, פורומים וועדות מחוזיים וארציים, קורסים מחוזיים וארציים, קורסים חיצוניים לארגון.

 . יסודות הטיפול הקוגניטיבי וההתנהגותי , )בשיתוף מחוז דן פ"ת(–  POETקורס 

 , שיקום וטיפולי בית.  רפאים בעיסוק מתחום התפתחות הילדלמ מתלווים  המתמחים  

 

 עבודה סוציאלית 

  .הכשרות מותאמות עפ"י בחירת העובד ובהתאם לצרכי המערכת 

 חת לשבוע ולאחר שנה אחת לשבועייםהדרכה פרטנית א מקבלותעו"ס חדש/ה  6

 –שבועות בהתמודדות עם דילמות מקצועיות וטיפוליות  2-3 -מתקיימת הדרכה קבוצתית אחת ל

 .עו"ס  10

 כללו:  2017הקורסים לעו"ס שהתקיימו בשנת 

 עו"ס . 7 –סמינר קליני בנושא טיפול בילדים לעו"ס במערך התפתחות הילד 

 CPP: child parent"לחיות עם המוות" ,  קורס מחנכי סוכרת, לימודים ייחודיים בנושאים: 

psychotherapy" רווחה במצבי חולי כרוני, השתתפות בכנס בינלאומי בנושא "קבוצות , "

 עו"ס. 6  -לינט"אב

 –סטודנטים מאוניברסיטה העברית ומכללת אשקלון למחוז ירושלים משמש להכשרה מעשית 

 סטודנטים.  13סה"כ 

 

   יהרפתפיזיו

כל העובדים הינם בעלי רישיון עבודה בפיזיותרפיה ממשרד הבריאות, בנוסף לקורסים 

 .ספציפיתמיוחדים אשר מקנים להם הכשרה 

מפ" שהוטמעה במחוז, על -מרכז קופ"ח בנה והפיץ תכנית הכשרה לעובד הנקראת  "פיזיו

העובד והתפקיד פיה מחויב כל עובד להשתלמויות על פי הותק בעבודה, תחום העיסוק של 

 אותו הוא ממלא. 
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על פי צרכים המועלים על ידי מנהלי המכונים השתתפות בהשתלמויות לסוגיהן הינה 

 וההיצע הקיים.

תחום , הנוירולוגיה וגריאטריה אורתופדיה,ב: לימודי המשך שבוצעו  השתלמויותה

  יזיותרפיה מכאנית.פ , הנשימתי

  ,יולוגיה יישומיתי, שיקום פה ולסת, קורס קניז: קורס אימון אישמחוזיותהשתלמויות תוך 

 , הנחיית קבוצות.שיקום בתנועה

 הרצאות מקצועיות של עובדי המחוז 5לל שכמתקיים כנס פיזיותרפיה מחוזי שנתי 

 והרצאת מרצה אורח . 

מדי שנה מתקיימים שני ימי עיון לעובדי היחידה להמשך טיפול, תוך שימת דגש בבחירת 

 . ים לתחומי העיסוקהנושאים המתאימ

של ביום למידה רוחבי  תהשתתפו . פיתוח צוות: שני ימי השתלמות עם מדריכים קליניים

 ההנהלה הראשית.

 הדרכת סטודנטים במכונים

 הממונה על הסטודנטים המתמחים בשיתוף עם מדריכים נוספים   תרכזת הדרכה מחוזי   

 שהוכשרו.   

ות מנהלי המכונים והמדריכים. מנהל מפגשי הדרכה בשנה בהשתתפ 2מתקיימים 

עם כל הסטודנטים שעוברים התנסות במחוז במטרה לשפר  נפגשמחוזי פיזיותרפיה 

 סטודנטים . 16סה"כ מערך הדרכה במחוז.  וללמוד על

 

 תזונה 

 תואר שני,  8 –כולם בעלי תואר ראשון  , ם -במזרח י 3דיאטנים מתוכם  3דיאטניות ,  28

  .י , תואר דוקטורלומדות לתואר שנ 3

 .עדכון ידע לדיאטניות המתמחות בסוכרת מבוצע כל חודשיים 

 ,  27 -קורס הפרעות אכילה , חידושים –בתחום תרופות השתלמות 

 .2 –קורס אתיקה , 1 – בריאטריה,  2 - פסיכיאטריה,  10 - "פרזנטציה אפקטיבית"

 

  תקשורת: קלינאיות

 

 עצמאיות  . 37וד בתקן וע קלינאיות תקשורת 19במחוז 

 קיים פרוטוקול קליטת קלינאי/ת תקשורת חדש/ה.

הדרכות פרטניות וליווי מקצועי לקלינאיות חדשות בשנתיים הראשונות ובהמשך הדרכות לפי צורך 

 בנושאים שונים.

אחת לשבוע, של תדירות בהתפתחות הילד  -השתתפות הקלינאיות בישיבות צוות בתחומים שונים

 חודשים.  2-3חודשים, מבוגרים אחת ל  2-3אחת ל  -שמיעה

במסגרת למידת עמיתים והזמנה של  -הישיבות כוללות פיתוח מקצועי, העשרה והשתלמות מקצועית

 מרצים חיצוניים לישיבות צוות.

תבוצע השנה  2018 -: בהשתלמות מחוזית לכל הקלינאים )שכירים ועצמאיים( –השתלמויות 

 ם. מתוכננת השתלמות מחוזית נוספת בנושא משחק טיפולי. השתלמות בנושא טיפולים קבוצתיי

השתתפות הקלינאיות בימי עיון ארציים בנושאים שונים: התפתחות הילד, שמיעה, שיקום שמיעה 

 וטיפולי מבוגרים.  

ארציים כגון גמגום, אכילה ובליעה,  -  SUPPERVISIONבהשתלמויות מסוגות השתתפות הקלינאי

 מכשירי שמיעה. 

 . טיפול בתינוקותוות הקופה בהשתלמויות מחוץ למוסד לקלינאים שכירים : בנושא קול, השתתפ

 הפסיכולוגי

משרד הבריאות מכיר בהתמחות בפסיכולוגיה קלינית במערך "טלביה" ובהתמחות בפסיכולוגיה 

 התפתחותית בחלק המרפאתי במכון להתפתחות הילד ובשלוחותיו. 

 מתמחים : 

 .בפסיכולוגיה התפתחותית 2 –בפסיכולוגיה קלינית ו  12  -לתואר שני סטודנטים –פרקטיקנטים 

בפסיכולוגיה התפתחותית  2 ,וילדים, מרפאה ואשפוז )יחידות יום( מבוגרים-קלינית בפסיכולוגיה-14

 במכון להתפתחות הילד. 

 תית בפסיכולוגיה התפתחו 1 ,בפסיכולוגיה קלינית  4 -מומחים בתהליך הסמכה להדרכה מומחים : 
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ההתמחות וההסמכה להדרכה מתקיימות בהתאם לתקנות הוועדות המקצועיות של משרד מדריכים: 

 הבריאות.

ההתמחות , בהתמחות נדרשת וניתנת הדרכה פרטנית וקבוצתית, בתחומים: אבחון, ריאיון וטפול

 נעשית בהיקף של חצי משרה.

 פיתוח צוות :

 שעות שנתיות  10-40ות קבוצתית בהיקף בפסיכולוגיה קלינית: מתקיימת אחת לשנה השתלמ

 .)התמקדותיות /קשיבות( (  FOCOSING – 2018טפול קצר מועד דינאמי ממוקד .  – 2017) 

 .טפול קבוצתי בטראומה, אמונה וטפול  -ימי עיון 

הדרכה מתמשכת אחת  ע"י הפסיכולוגים, אבחון(  –עדכונים בנושאים מקצועיים שונים )למשל 

 .למומחים/מתמחים/סטודנטים המטפלים בשיטה זו  CBTלשבועיים על 

 הדרכות בין יחידתיות , קבוצות הדרכה פנימיות לפי סטטוס מדריך/מומחה/מתמחה.

השנה ניתן  -בפסיכולוגיה התפתחותית: סמינר הדרכה שנתי אחת לשבועיים ע"י פסיכולוגית פרטית 

 ר תיאורטי והצגות טפולים להתייעצות. ובו קריאת חומ –ע"י פסיכולוגית חינוכית ומטפלת משפחתית 

 למתמחים יש קבוצות הדרכה נוספות מצומצמות על טיפול ועל פסיכודיאגנוסטיקה. 

 הכשרות לביצוע החייאה .15
 

 

  מספר עובדים בתחום תחום

מספר עובדים 

שעברו הכשרת 

ACLS  שנים  3ב

 האחרונות

שיעור העובדים שעברו 

שנים  3ב   ACLSהכשרת 

 האחרונות

 60% 714 1189 )עצמאי ושכיר( רופאים

מספר עובדים  מספר עובדים בתחום תחום

שעברו ריענון 

החייאה בשנתיים 

 האחרונות

שיעור העובדים שעברו 

שנים  2רענון החייאה ב 

 האחרונות

 97.91% 328 335 אחיות

 
 

 תחום: שעת חירום

 

נושאי ההדרכה בשעת 

 חירום

מספר עובדים 

שעברו הדרכה  

ם בשנתיי

 האחרונות

שיעור העובדים שעברו 

הדרכה בנושאי שעת 

 חירום

   2016-2015בשנת  רופאים

הדרכה בחילוץ ממעלית, 

מצבי חרום ובטיחות + 

 תרגול בכיבוי 

כל הצוותים במרפאות 

תורגלו בשימוש במטף 

  .כיבוי

  28תורגלו  –  2016שנת 

 מרפאות במצבי חירום

מתבצעות  2018שנת 

לכל הדרכות פרונטליות 

 הסקטורים 

  

 

 

 

מרפאות   28 -ב

 עובדים 420סה"כ 

 

 

 

 מרפאות  27 -ב

 עובדים  255

 

 

 

 

הערה: הדרכות בנושא 

ניתנות  חירום ומעליות 

 מידי שנתיים שלוש

 

עובדי  –לומדת בטיחות 

המחוז מכל הסקטורים 

מחויבים לבצע הדרכה 

לומדת   שנתית באמצעות

בטיחות מכוונת דרך אתר 

 כללינט 

 

 ותאחי

 מנהל
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 מירת רצף הטיפולש.16
 רפואי למנהל הטיפולבנוגע למידע רשימת כלל נותני השירות בתחומים השונים  .א

 באופן ממוחשב 

 

 העברת מידע ממוחשב נותן שירות 

 x אגודה למלחמה בסרטן

 x אוגוסטה ויקטוריה

 x אודיומדיק

 x אופטיקנה

 x אורנית עזר מציון

 x ח"ראילן פרוייקט מ

 x אימון גופני ושיקום 

 x אלווין

 x אלווין אלקודס

 x אלמוסטקבל

 x אמירה בסמה

 x אסותא

 x אראל

 x אשרף עיאש

 V ביקור רופא

 x בית אל חנן נצרת

 x גולדמן

 x גן אליע

 x די אנד אר

 x דקלה

 x האופק פיזיותרפיה ובריאות

 x הדמיה אבחנתית

 x הוד אדומים

 x שראלית לחקר מדעי החייםהחברה הי

 x הכליה

 V הלאה

 x הצרפתי סנט לואיס

 x הרי ירושלים

 x הרצוג עזרת נשים

 x טבע מדיקל

 V טרם הדמיה בית שמש

 x טרמ טיילת

 x טרמ פסגת זאב

 x טרמ ראשי

 x יו וי מדיקל פובה בית שמש

 x יורם ביברמן

 x כיוונים נוספים

 x כללית הנדסה רפואית

 x ללית מושלםכ

 x ליסה כהן

 x למידה ברמה

 x לקס חגית
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 העברת מידע ממוחשב נותן שירות 

 x מאודי

 V מאר ירושלים

 x מד"א

 x מדטון

 x מדטכניקה

 x מדנט

 x מוחמד אבו שמעה

 x מוניקה שמריה

 V מור מאר

 x מזור אפק

 x מטה בנימין פסגות גוונים

 x ם-מיחא י

 x מכון גל

 V ון מורמכ

 x מכון נור

 x מכון פוירשטיין

 V מכוני אבחון בשפלה אפרת

 V מכוני אבחון בשפלה בית שמש

 x מלרם מוקד שירות

 x מעון לב

 x מעון עלה

 x מעון רנד

 x מעון שלווה

 x מעלה

 x מרכז חירום אפרת

 x מרכז רחל ברסלר

 x מרכזי בריאות קהילתיים

 x מרכזי תמיכה משלבים

 x רכזים קהיליים מאירוף בית שמשמ

 x מרפאת גאולה

 x משה"ב מעבדות

 x משה"ב מעבדות

 x משי

 x משעולים

 x נטלי

ס.פ. שירותי רופאה או פיזיוטרפיה 
 x (EMGבע"מ )מכון אמטק לבדיקות 

 x סולם

 x סונובה

 x סנט ג'ון

  בפיתוח ספקטרום הדמיה 

 x עינת זנדמן

 x שעמותת בית חם בית שמ

 x עמותת בית חם ירושלים

 x פיזיוטרפיה עמק האלה

 x פסיעות

 x פעמונים אמרות שפר
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 העברת מידע ממוחשב נותן שירות 

 V לאב-פתו

 x פתחיה

 x ציפורה כץ

 x צמיחה

 x קופת חולים מאוחדת

 x קידמה 

 x קיור מדיקל

 x קלנטיקה

 x רמת דוד

 x שומרי החומות

 x שושנה סוויט

 x שיח סוד

 x שלה

 x שמע קולנו

 x שפרה

 x שתיל

 x תפארת בית חם

 

 מול כל בית חולים. ) תקנים מאוישים( -הרכב כוח האדם ביחידות הקשר לבתי החולים  .ב

 

 איוש   סקטור  יחידה ארגונית

מוקד שירות ובקרה הדסה 

 ע"כ

 1 רפואה

מוקד שירות ובקרה הדסה 

 ע"כ

 3 סיעוד

הדסה  מוקד שירות ובקרה

 ע"כ

 3 מנהל

     

בקרת שירותי בריאות 

 הנפש

 - רפואה

בקרת שירותי בריאות 

 הנפש

 1.80 סיעוד

בקרת שירותי בריאות 

 הנפש

 0.50 מנהל

בקרת שירותי בריאות 

 הנפש

עבודה 

 סוציאלית

0.87 

     

מוקד שירות ובקרה הדסה 

 ה"צ

 - רפואה

מוקד שירות ובקרה הדסה 

 ה"צ

 2 סיעוד

רות ובקרה הדסה מוקד שי

 ה"צ

 1.20 מנהל

     

מוקד שירות ובקרה שערי 

 צדק

 1.25 רפואה

מוקד שירות ובקרה שערי 

 צדק

 2.85 סיעוד

מוקד שירות ובקרה שערי 

 צדק

 2.47 מנהל
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 איוש   סקטור יחידה ארגונית 

מוקד שירות ובקרה ביקור 

 חולים

 - רפואה

מוקד שירות ובקרה ביקור 

 חולים

 0.25 סיעוד

מוקד שירות ובקרה ביקור 

 חולים

 - מנהל

     

 0.25 סיעוד מוקד שירות ובקרה אלין

 0.25 מנהל מוקד שירות ובקרה אלין

 
 

  יחידה ארגונית 
סה"כ 

 איוש 

מוקד שירות ובקרה 

 הדסה ע"כ

7 

בקרת שירותי בריאות 

 הנפש

2.67 

מוקד שירות ובקרה 

 הדסה ה"צ

3.20 

מוקד שירות ובקרה 

 דקשערי צ

6.57 

מוקד שירות ובקרה 

 ביקור חולים
0.25 

מוקד שירות ובקרה 

 אלין
0.95 

 

 

 

 : 65משוחררים מאשפוז מעל גיל  .ג

 4493 -נכללים בהגדרה זו בשנה קודמת לבקרה  .1

 תועד ברשומה  מפגש עם רופא או אחות בתוך: .2
 

 שיעור  כמות 

 62.9% 4840 ימים משחרור 3

 16.1% 781 ימים  7עד 
 6.7% 324 יום  30עד  מעל שבוע

 

+ אשר השתחררו מבי"ח 65מתריעה על מטופלים בגילאים   -מערכת מידע "פוטנציאל לאשפוז חוזר"

צורת השחרור ים על בררומהאחות ו/או הרופא יוצרים עימם קשר  . לאחר אשפוז במחלקות פנימיות 

נת לתת להם את המידע על מ והמידע שקיבלו והצורך בשירותים נוספים )תרופות , ביקור רופא(

בתיק הרפואי באומדן סיעוד קיים אומדן  .הנחוץ וכן איש קשר במרפאה להתקשרות במידת הצורך

המנחה את האחות לשאלות לבירור עם המטופל ומשפחתו על מנת לאתר סיכון או  סרגל שחרור

 .צרכים מיוחדים
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 שמירת רצף הטיפול 

 

בכל בתי החולים קיימת  תוכנת "מוקד"  .הילה מערך מובנה להעברת מידע בין האשפוז לק

המאפשרת שליחת מכתב לצוותים המטפלים ובו מפורט מידע על המאושפז העומד להשתחרר לביתו. 

מידע מועבר ע"י אחיות הקשר למנהלת הסיעוד במרפאה ולרופא המטפל  על מנת שיתבצע שחרור 

, הכנת הצוות הרפואי סיעודי להיערך  מתוכנן לקהילה. המידע המוקדם מאפשר הכנת הבית לקליטתו

 התייחסות גבוהה ניתנת לחולים מורכבים . .לטיפולים מיוחדים ולציוד/מכשור רפואי בהתאם לנדרש 

מערכת מידע המקשרת בין בתי החולים לקהילה לשליחת מכתבי סיכום ובדיקות  –מערכת אופק 

   ישירות לתיק הרפואי הממוחשב. של מאושפזים והדמיה  מעבדה

תוכנת מסר המחוזית לקראת שחרור על מנת למוכנסות  -ייחודי בקשות לתרופות וציוד נלווה 

 . שהאישור כבר ימתין למטופלים

שוחררו ממחלקות פנימיות ויש ש+ 65מזהה מטופלים בגילאי המערכת  –פוטנציאל לאשפוז חוזר 

שחרור המנחה את  במערכת הקליקס נמצא שדה הנקרא סרגל .צורך ליצור עימם קשר בהקדם 

השאלות שחשוב להתמקד בהן )אופן השחרור, צרכים מיוחדים, מידע חסר, תרופות ועוד( על  האחות

 עפ"י מידע זה שוקלת את סוג ההתערבות )ביקור בית , הפנייה לרופא...(

סיכומי ביקורים/ייעוצים  של המטפלים  מערך מובנה להעברת מידע בין המטפלים השונים בקהילה: 

ים )רפואה יועצת, יחידה להמשך טיפול ,מקצועות הבריאות(, נשלחים באמצעות התיק השונ

 הממוחשב.

   .שליחת סיכום ביקור/תיק לרופא מטפל –סיעוד ורפואה דיווח בין צוותי מרפאות ראשוניות

 לתיק הממוחשב.ישירות במערכת הממוחשבת  ותמועברתשובות מעבדה, 

מכלול בדיקות הדימות של המטופל ונגישה לכלל הרופאים  מערכת המאגדת את  -PACS -מערכת ה 

 והפיזיותרפיסטים. האורתופדיםהראשוניים, 

, התיק הרפואי מתבצעת בכל כניסה למערכת  קליטה ובדיקת המידע עי' הרופא הראשוני:

 מכונים בהסכם. חלק מהכולל  יעוץ מומחים, תוצאות בדיקות מעבדה במכוני הקופה ו

בתחומי הטיפול השונים : בריאות הנפש, שיקום, טיפולי בית והתפתחות הילד.    -ריפוי בעיסוק 

בריאות עמיתים ממקצועות מול ריפוי בעיסוק מבוצעים ע"י צוות הרצף הטיפולי והעברת המידע 

 אחרים. 

  בכל הקשור להתאמות דיור, המשך טיפול בית או המשך מתקיים באופן תמידי ביה"ח רצף מידע עם  

 מכוני הקהילה. טיפול ב 

עם גורמים  של מבוטחי הקופה הקפדה על שמירת רצף טיפוליקיימת :  פסיכולוגיה –רצף טיפולי 

, טיפוליים אחרים.  הקשר העיקרי הוא עם : רופאי משפחה של שרותי בריאות כללית בקהילה

ות רשוי ,תחנות לטיפול בילד ובמשפחה ,תחנות בריאות הנפש של הקופה ו/או משרד הבריאות

מסגרות שיקום  ,רופאים מקצועיים בקהילה ,בתי חולים כלליים ופסיכיאטרים ,קידום נוער, רווחה

 בריאות הנפש בצה"ל. ,מרכזים לטיפול לנפגעי אלימות, מרפאות לטיפול בגמילה ,והוסטלים

  באמצעות הדוא"ל רצף טיפולי  -דיאטניות 

 ר.מ למרפאות המחוז ט. –שמירת רצף טיפולי בין ספק שרותי רפואה דחופים 

 רפואה ראשונית, "עמיתי ט.ר.מ"  -ט.ר.מ.

  רופאי משפחה וילדים שבחרו להצטרף לקבוצת "עמיתי טרמ" מקבלים הודעת דואר אלקטרוני אחרי

 ביקור של המטופל/ת  שלהם בט.ר.מ

 כניסה לאתר עם שם וסיסמא מאפשרת  צפייה  ברשומה רפואית של ט.ר.מ  וצילומים אם בוצעו 

 הממוחשב.לשלב את העתק הרשומה והפענוח של הצילום בתיק  ניתן 

 .בכניסה לאתר טרמ יכול הרופא לראות את הצילומים 
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 המעקב" , 20/2016 מספרו אשר הרפואה מינהל לחוזר בהתאם :ופגים מורכבים ילודים .ד

 בקישור ,"לקהילה מאשפוז שחרורם עם ובפגים מורכבים בילודים והטיפול

https://www.health.gov.il/hozer/mr20_2016.pdf 

 

  60 –כילדים מורכבים ,  322  -פגים,  13,787 – 2017בשנת  היקף הילודה במחוז

 

ב פגים המעקבים הראשוניים אחרי פגים בסיכון גבוה )מיקוד בנוהל( מתבצעים במרפאות מעק -פגים 

 בבתי החולים. 

במחוז קיימת מרפאת מעקב פגים המאוישת ע"י רופאת ילדים מומחית עם ניסיון רב בהתפתחות הילד , 

ילדים  מתקבליםהמרפאה הינה רב תחומית )פיזיו, רפ"ע, קלינאית תקשורת , פסיכולוגיה, עו"ס( , שם 

 .גיל חצי שנה עד שנה  בסבי

  ומטה 35של שבוע    RSVרשימות של הפגים שהופנו לחיסון  כל ספטמבר מועברות 2017החל משנת 

עוברת על הרשימות ומצליבה עם אלו שהגיעו או מוזמנים למכונים אשר אל מנהלת פיזיו ילדים 

  יזומנו. –. אלו שעדיין לא הגיעו לוודא שכולם הגיעו להתפתחות הילד על מנת 

ח לגבי העומדים להשתחרר, במידת הצורך אחות קשר במוקד נמצאת בקשר עם הפגייה ומקבלת דיוו

באופן שוטף, מתקיים  מורכבים פגים של שחרור תאום  ניתן מענה לצרכים מיוחדים לקראת השחרור.

  שחרורו. טרם המורכב הילוד הורי עם מתועד רפואי מפגש כולל 

 

 היו במעקב התפתחות הילד בסקטורים השונים : 2017בשנת 

 מקצוע

מס' 

 מטופלים

 15 סוציאליתעבודה 

 49 פסיכולוג ה. הילד

 47 קלינאות  תקשורת

 111 רופא התפתחות

 56 ריפוי בעיסוק

 169 סה"כ מטופלים

 

 

נשלח ריענון חוזר לכל הרופאים  בנושא רצף הטיפול בית חולים קהילה בתחום הפגים והפנייתם 

  להתפתחות הילד .

בפעם  הרואה במרפאתו ילוד פגכי רופא מטפל  דגשים אלו נשלחו לפורום הרופאים במחוז וכן הודגש

 .  יוודא שיש עבורו תור למרפאת מעקב פגים בבי"ח/מכון להתפתחות הילד  –הראשונה 

 במידה ואין , עליו לשלוח מכתב הפניה עם פרטי הפג למנהלת פיזיותרפיה. 

לית בבתי חולים המחלקות פונות לאחיות קשר ובקרה של הכל -ילדים וילודים מורכבים שאינם פגים 

אשר מתאמים את המשך טיפול עם האחראי על תחום ילדים במחוז מטעם הנהלה רפואית דר' קובי 

 בנעים.

המשך המעקב והטיפול מתבצע אצל הרופא המטפל  -בהתאם לשיקול דעת מקצועי והחלטת האחראי 

 ילדים בשנה . 60 -או ביחידה לאשפוז בית, סה"כ כ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.health.gov.il/hozer/mr20_2016.pdf
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 ת ואשפוז בית יהמערך לטיפולי ב י:המכון הגריאטר .17
 תיאור מערך לטיפול בית ואשפוז בית  .א

 פרופ' יוחנן שטסמן מומחה ברפואה גריאטרית  –מנהל המערך 

מומחית  -סיעוד מומחה בגריאטריה, מנהלת סגן מנהל המערך ומנהל אשפוז בית  -צוות המוביל 

 .מנהלת אדמיניסטרטיבית קלינית בגריאטריה, 

, תזונה ,רפיה, ריפוי בעיסוק, עו"סתפיזיו –נוספים ראשי סקטור ות בהתאם לצורך בנוסף השתתפ

  קלינאית תקשורת 

 תחת קורת גג אחת : 

 , האשפוז הגריאטריוויסות בקרת , בית  יטיפול, אשפוז בית , היחידה להערכה גריאטרית

 .ריפויטיפול בפצעים קשיי , מרפאה ל שרות עירוי למבוטח -שע"ל

 ול בית ואשפוז ביתמערך לטיפ

רפואה , סיעוד , עו"ס, ריפוי בעיסוק,  :טיפול ביתי ע"י צוות רב מקצועי למתןקהילתית מסגרת 

)תת אקוטי, שיקומי, סיעודי כחלופה לאשפוז כללי או אשפוז גריאטרי פעיל  -דיאטנית   ,רפיהתפיזיו

פול רב מקצועי ו/או טיפול זקוקים לטיהמטופלים לומורכב, הנשמה כרונית וטיפול תומך כלשהוא(, 

 שלא ניתן לספקו ע"י המרפאה הראשונית .

 

 מבנה יחידת טיפולי בית :

 

 מיקור חוץ  תקינה מקצוע 

 29 3.5 רופא/ה

 1 12.20 אח/אחות

 75 1.5 פיזיותרפיסט/ית

 2 7 מרפא/ה בעיסוק

 2 קלינאי/ת תקשורת

   2.24 עו"ס 

 3 - דיאטן/נית

   4 מזכירה 

 

 טופלים בשנה האחרונה מספר המ .3

 מספר ביקורים לפי מקצוע  .4

 

 מקצוע 

מספר 

מטופלים 

בשנה הקודמת 

 לבקרה 

מספר ביקורים 

בשנה הקודמת 

 לבקרה 

 19230 1125 הרופא/

 7184 928 אח/אחות

 4120 497 פיזיותרפיסט/ית

 1027 526 מרפא/ה בעיסוק

קלינאי/ת 

  תקשורת

7  15 

החלה עבודתה 

  2017 בסוף

 400 177 עו"ס

 240 170 דיאטן/נית

 1470 1470 יועצים 

 

 
 
 
 
 



53 

 
 

  

מספר מטופלים 

בשנה הקודמת 

 לבקרה 

מספר ביקורים 

בשנה הקודמת 

 לבקרה 

 4,911 1637 פצעים 

 1920 524 סטומה

 4156 81 מונשמים

 2088 189 מוזנים אנטראלית

 35 מוזנים פאראנטראלית 

המעקב בעיקרו 

במרפאה ייעודית 

 בבי"ח 

לא  טיפול אנטיביוטי במתן

 409 פומי

מעקב במרפאת 

 האם

 6780 282 הוספיס בית

 4,120 125 שיקום

 19,712 628 מחלות כרוניות

 

 

 

שהות ממוצעת  מספר מטופלים קטגוריה 

 בימים 

 130 75 סיעודי מורכב

 101 480 תת חריפה 

 127 164 אי ספיקת לב 

 309 81 מונשמים

 88 301 אונקולוגיה 

 

 

 

 

תמיכה משפחתית או אחרת לחולה במצב סיעודי, הסכמת החולה ובני  -תנאי קבלה לאשפוז בית

 הסכמת רופא משפחה, מצב רפואי המאפשר טיפול בבית., משפחתו

הפנייה למסגרת זו יכולה להתבצע ע"י צוות בית חולים באמצעות צוות הקשר של הכללית בבי"ח או 

 .צוות מטפל בקהילה

   שפוז בית :מי נמצא בא

 זונדה, פצעים –סיעודי מורכב  אשפוז ארוך טווח: מונשמים,

 אשפוז תת חריף :  אי ספיקת לב, מחלת ראות כרונית, זיהומים חוזרים, מחלות פנימיות, 

 ,שיקום בית, איזון סימפטומים בחולים פעילים , הוספיס בית ,חולים אונקולוגים: טיפול בסוף החיים

 . (, כימוטרפיה TPN , PCAנטיביוטיקה , טיפול תוך ורידי )א

 .מטופלים  350 -בכל זמן נתון הצוות מטפל בכ

 2 -בית שפוז אחות א, ביקורים בחודש ובהתאם לצורך  6 -בית שפוז רופא א תדירות ביקורים:

שיקול דעת צוות רפואיים לפי  פארהאנשי מקצוע ,  24/7מענה , ביקורים בשבוע ובהתאם לצורך

 מטפל. 

נשארים לתקופה ארוכה  .חודשים( 3 - 2המטופלים שוהים באשפוז בית תקופה מוגבלת ) יתמרב

 .בעיקר חולים אונקולוגים ומונשמים 

 מטופלים לחודש 100 -כ – מנוהל ע"י אחות - מרפאת פצעים

ימי  12,780 -כ ,  סה"כ כימותרפיה, דספרל, הידרציה , PCAאנטיביוטיקה,  – שירות עירויים בקהילה

 .פול בשנהטי

ביקור בית לכל חולה הנכנס לאשפוז בית ועפ"י הערכה ושיקול דעת ניתן המשך  - ריפוי בעיסוק

 טיפול, ריפוי בעיסוק.



54 

 
ביקורי בית למטופלים הנכנסים לאשפוז בית עפ"י שיקול דעת רפואי, טיפולי בית  –רפיה תפיזיו

 לחולים הנזקקים לשיקום וקימום. 

 

 

 : 2017בשנת היקף טיפול 

  1739 –גריאטריים  ייעוציים מספר  .1

  384 -חוזרים גריאטריים ייעוציים מספר .2

  1355 – כוללניות גריאטריות הערכות מספר .4

רופא , אחות ומקצוע בריאות  -לביתם מרותקים למטופלים כוללניות גריאטריות הערכות מספר .5

  1242 -נוסף 

 

 

 היערכות לשעת חירום: .ב

 בקהילה. ביה"ח בשעת חירום והתארגנות להמשך טיפול רפואיממורכבים קיים נוהל פינוי חולים 

  

 יחידה לטיפולי בית:  .1

 .במסגרת היערכות לשעת חירום במחוז  - הכללית השירות ניתן ע"י 

,  11 -אחיות  , 35  -רופאיםהכולל : קיימת רשימה של הצוות המטפל המרותק ליחידה לטיפול בית 

 5 – בעיסוק וי, רפ4-עו"ס ,  10 -פיזיותרפיסטים 

 

 : נשימה  מערכות מונשמי בית ונתמכי .2

 

דרגות  3בפורטל לידר קיים מידע עדכני באופן יומי על כלל המטופלים המורכבים והמרותקים עפ"י 

  כוול פירוט של מקום המגורים והרשות המקומית הרלבנטית. הריתוק

ות שע"ח( המידע קיים גם על , אח אדמיניסטרטיבילחברי הנהלה )מנהל רפואי, מנהלת סיעוד, מנהל 

 דיסק און קי שמתעדכן מדי חודש.

 צרכני חמצן   2210,  310, נתמכי נשימה  79במחוז :מונשמים מלא  

  .רופאים, סיעוד –הטיפול הרפואי ניתן ע"י צוות הכללית 

השירות למונשמים מלא ונתמכי מערכות נשימה לסוגיהן מסופק ע"י כללית הנדסה רפואית וחברת 

הספקה ואחזקה שוטפת כולל קריאות בעת  –נטיקה וכולל: אחזקת המכונות ציוד קבוע ומתכלה קלי

ם יבחוזה ההתקשרות  עם החברות  נקבע כי היא מחויבת לתת את השירות.  24/7תקלה וחירום 

 בשע"ח .

אנו  שעות ללא חשמל במקרים מסוימים )ישובים מרוחקים ועוד( 8מכונות ההנשמה הינן עם גיבוי של עד 

 מספקים בנוסף  סוללה רזרבית.

 

 

 

 

 מידע בקובץ נפרד , המופיע בנספח א' - אוטיזם .18
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 התפתחות הילד  .19
 נתונים על היקפי השימוש ומיצוי זכויות המטופלים:

 

 

2017201620172016201720162017201620172016

מס' ילדיםמס' ילדיםמס' ילדיםמס' ילדיםמס' ילדיםמס' ילדיםמס' ילדיםמס' ילדיםמס' ילדיםמס' ילדים

1,3271,1751,2211,1148141,8821,8311,154953אישורים אבחון

94%95%95%96%72%81%96%97%86%85%אחוז מימושאבחון

2017201620172016201720162017201620172016

מס' ילדיםמס' ילדיםמס' ילדיםמס' ילדיםמס' ילדיםמס' ילדיםמס' ילדיםמס' ילדיםמס' ילדיםמס' ילדים

1,5551,3961,2941,1659172,0671,7781,041935אישורים טיפול

92%94%98%93%88%91%97%9700%83%81%אחוז מימושטיפול

פילוח גאוגרפי

פילוח גאוגרפי

מזרחלב ירושלים

מזרחלב ירושליםלא משובץהתישבותהראל

לא משובץהתישבות הראל

 
 

נמוךנמוךבינוניבינוניגבוהגבוה

201720162017201620172016

7486682,9592,8311,8811,585אישורים אבחון

96%95%84%86%81%82%אחוז מימושאבחון

נמוךנמוךבינוניבינוניגבוהגבוה

201720162017201620172016

7806903,1702,8082,0001,783אישורים טיפול

91%94%91%93%84%81%אחוז מימושטיפול

מצב סוציאקונומי 

מצב סוציאקונומי 

 
 

גיל המטופל 

20172016201720162017201620172016

1,2061,0703,1342,8541,3101,1973129מס' ילדים שקיבלו אישוראבחון

98%94%84%72%91%92%92%92%אחוז מימושאבחון

1,2251,2113,3062,8301,6411,4114239מס' ילדים שקיבלו אישורטיפול

95%96%89%91%96%94%95%91%אחוז מימושטיפול

גיל המטופל 

20172016201720162017201620172016

90%91%98%98%98%97%26%10%קהילהאבחון

10%9%3%2%3%4%0%7%ספקים פרטייםאבחון

אבחון

אחוז ההזרים לאבחון 

2%2%1%1%1%1%77%86%פרטי

78%82%78%76%74%72%43%28%קהילהטיפול

24%23%31%33%33%34%52%51%ספקים פרטייםטיפול

טיפול

אחוז ההזרים לאבחון 

6%6%1%0.4%1%1%26%38%פרטי

0-2

0-23-56-8
ילדים סומטים מעל גיל 9 

ועד גיל 18

3-56-8
ילדים סומטים מעל גיל 9 

ועד גיל 18
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 תזונה .20

 . שילוב דיאטנית בטיפול 1

פעם אחת בשנה אחוז המטופלים בכל אחד מהתחומים הבאים שהיו במעקב של דיאטנית יותר מ .א

 55% ––סוכרת , 12% -טרום סוכרת, 6% –האחרונה: טיפולי בית 

   הסדנאות מועבר טופס משוב, בניתוח התשובות עולה כי במסגרת חווית המטופל בשירות : . 2

המטופלים מבינים יותר את חשיבות התזונה, מעוניינים במידע נוסף ובד"כ ממשיכים להיות 

 .במעקב רציף אצל הדיאטנית 

 מיקוד בחברה הערבית:. 3

   ,2017 -קורס סוכרת בבהשתתפה ו ם -במזרח י החלה עבודתהדוברת שפה ערבית דיאטנית א. 

 עוברת קורס סוכרת כעת .נוספת  דיאטנית חדשה    

 נפרולוגיה (. 1בריאטריה,  1עברו קורס סוכרת,  3דיאטניות דוברות ערבית ) 5בסה"כ עובדות     

לצוות המטפל צים מתאמת  בין היועבמזרח ירושלים,  סוכרתתחום רכזת מונתה  דיאטנית כ

 .במעקאיזון , איכות טיפול ובמרפאה לשיפור 

 .הרצאות בנושא בריאטריה 6, בנושא תזונת ילדים בבית ספר   ותהרצא וניתנ

מטופלים,  15של מפגשים של שעתיים להעצמת המטופל הסוכרתי בהשתתפות   2סדנא בת 

 מת אחת לחודש במרפאות מזרח העיר.סדנא מתקייה

 : מתוכנן 2018בשנת 

 .סדנאות סוכרת בכל המגזר בשילוב פעילות גופניתמספר מתוכננות הרצאות בסוכרת והגדלת 

  .6ם , חוגגים -שילוב של דיאטניות בימי בריאות במזרח י

תקן ,  1.82 –תקן ל  0.62תוגבר מערך הדיאטניות מ  -התזונה בתחום פערים לצמצום פעולות .ב

 .המתנה של שבוע וחצי לקבלה 

 40-לא יותר מ  BMIועם  8מעל  A1Cעם המוגלובין קבוצות הליכה לנשים  2

 :הערבית האוכלוסייה במרפאות הדיאטניות פריסת .ג

 

מס' שעות  שם המרפאה 

 שבועיות

 כל שבועיים 4 אבו גוש

 כל חודש 2.5  הנקובעין 

 2 מזרח העיר

 4 מג'ד

 4 בית חנינה 

 54.5 שייך ג'ראח 

 –לב תלפיות 

בריאטריה רק 

 מטופלים של המגזר 

6 

שעות  73 סה"כ 

 שבועיות

 

  :הבאות המחלות  לפי במגזר הערבי  המטופלים אחוז .ד

CHF 
Diabete

s 
Hypertension IHD PVD 

אונקולוגי

 ם פעילים

29% 42% 29% 28% 16% 23% 
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 .כוח אדם ומשאבי אנוש4

 פסיכיאטריה סוכרת נפרולוגיה גריאטריה אטריהברי ילדים תחום טיפול 

הנחיית 

 סטאז

הנחיית 

 קבוצות 

מספר 

דיאטניות 

המטפלות 

 בתחום

5 6 4 3 7 1 10 8 

מספר 

דיאטניות 

שעברו קורס 

 בתחום

4 8 1 6 14 7 4 17 

 

 תחום טיפול 
 הפרעות

 אכילה

קורסים התנהגותיים 

 ומיומנויות

 CBT , NLPטיפול כגון: 

 ועוד

 אחר

 אחר

מספר דיאטניות 

 המטפלות בתחום
1 19 

  

מספר דיאטניות שעברו 

 קורס בתחום
1 19 

  

 

, TPNחשוב לציין קורסים נוספים שדיאטניות עברו בתחומים: , גסטרואנטרולוגיה , פגים, 

 הנקה, צמחונות וטבעונות, אתיקה , תזונה וספורט , תזונה בהריון.

 שנתיים. ימי עדכון 3 -כל דיאטנית חייבת להשתתף ב

 

 

 ריאות השןב.21

  1720להלן נתוני טיפולים בשנת 

מספר ילדים שטופלו 

 14בסל מתחת לגיל 

תכנית מספר ילדים שסיימו 

 יפול ט

37,543 37,543 

 

מספר ילדים שטופלו 

 18בסל מתחת לגיל 

עם מחלה אונקולוגית 

 שטופלו בבריאות השן 

מספר מבוגרים מעל לגיל 

עם מחלה אונקולוגית  18

 שטופלו בבריאות השן

0 90 

 

במידה ויש צורך בטיפולי שיניים בהרדמה כללית, רופא השיניים מפנה את הילד למרפאת כללית סמייל 

המרכזת את הטיפולי בהרדמה כללית ומפנה לשירות הרדמה כללית לטיפולי שיניים לילדים בבי"ח 

  . ASA 3עד רמת מורכבות  בביקור חולים 

 

מספר רופאי 

מומחים  שיניים

לטיפולי שיניים 

 לילדים 

1 
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 פואה תעסוקתיתר .22

 קין דגואלכס  דר'  –המרפאה מחלקה לרפואה תעסוקתית מחוז ירושלים המנהל  .1

תלויה בסוג הבדיקה , החל ממספר ימים לבדיקת קבלה לעבודה ובדיקות פיקוח  זמינות השירות .2

 לבדיקת כושר עבודה והחמרת מצב .כחודש וחצי ועד 

ונותנת שירותים החל מהבקעה קיבוץ עין גדי דרך  'קתית נמצאת בשכונת רמות אמרפאה תעסו .3

גוש עציון ועד לבית שמש וצומת  ,מעלה אדומים ומישור אדומים ירושלים רבתי כולל עטרות

 האלה.

 המרפאה נותנת שירותים לחברי שירותי בריאות כללית אשר נמצאים בקשרי יחסי עובד ומעביד .

מפעלים נכון לעכשיו, אך מספר המפעלים הוא מאד דינמי  195 -ל 2018 לשנת שירות פיקוח 

למאות מקומות עבודה שלאו דווקא  מכוון שכל הזמן נפתחים מפעלים חדשים . השירות הוא 

 צריכים פקוח .

השירותים הניתנים הם : בדיקות קבלה לעבודה , פיקוח לגורמי סיכון במקום העובדה , בדיקת 

 ., השלמת חיסונים לעובדים ותיקיםמצב לביטוח לאומי כושר עובדה והחמרת

 הדרכות .4

 הדרכות פרטניות לפי בקשה לרופאי משפחה .  .א

 . 4וכמו כן לסטודנטים לרפואה שנה  יות במסגרת השתלמום הדרכות לרופאי 3מתוכננות  .ב

ביצוע הדרכות קבוצתיות ופרטניות לעובדים החשופים לגורמים מזיקים שונים כחלק מפעילות 

 רשת בתקנות לבריאות העובד.נד

יתר לחץ   הדרכות לממוני בטיחות ולעובדים במפעלים ) רעש מזיק, קידום בריאות הפסקת עישון

 דם , חכם בשמש (.

צוות המרפאה משתתף בימי העיון של מרכז לרפואה תעסוקתית לפי תכנית המרכז , רופאים  .ג

 .של איגודים מקצועיים אחריםמשתתפים גם בכנסי איגוד לרפואה תעסוקתית וגם בישיבות 

המרפאה עומדת בכללים של משרד העבודה והכלכלה בכל הקשור לנושא , כמו כן מתקיימת 

 בקרה שוטפת של המחלקה הארצית לרפואה תעסוקתית

 

 

 צמצום פערים ואי שוויון .23

 . מחוז ירושלים מתאפיין באוכלוסייה רב גונית

י תרבותי של המטופלים במרפאה, התאמת השילוט, חומרי הסבר על ההנגשה התרבותית מסתמכת על מיפוי לשונ 

צוותי מרפאות שעוסקים באוכלוסיות מרקעים  חוברות מידע בריאותי , מגשרים )עולי אתיופיה( ותרגום טלפוני . זכויות,

  .הרצאות וסדנאות בהתאמה שפתית לצוותים מטפלים, תרבותיים שונים עברו הכשרה

 ת הנגשה תרבותית ולשוני

  .תכנית ארצית להכשרה בנושא התאמה תרבותית לשונית והטמעה בקרב מטפלים של חולי סוכרתקיימת 

 

 אוכלוסייה אתיופית 

 . וכיו"באוכלוסייה בעלת מאפיינים ייחודיים מבחינת תרבות, שפה, נגישות 

הנגשה תרבותית  לאור הקשיים היום יומיים ליצירת קשר ושיפור אורח חייהם של אוכלוסייה זו, הוחלט על

 בשיתוף עם ארגונים המתמחים בכך. 

פועלות להנגשה תרבותית לרבות ה מגשרות במרפאות : עיר גנים, גונן ח' 2במחוז פועלות באופן שוטף 

בניית תכנית הרצאות בשפה אמהרית, סיוע למטופלים מול הגורמים המטפלים לגבי הטיפול הרפואי, 

 .לקיחת תרופות , ביצוע בדיקות ועוד 

ים באופן שוטף מפגשים פרטניים וקבוצתיים הכוללים הרצאות מקדמות בריאות בנושאים מגוונים: מתקיימ

 .בריאות האישה, אמצעי מניעה, תזונה

  לדוגמא: הרצאה של דיאטנית בנושא תזונה נכונה לילדים בשיתוף עם עו"ס .

 נעשה שימוש יום יומי בקו התרגום הטלפוני של "טנא בריאות".

 מה סדנא לצוותי מרפאות להעלאת המודעות והעברת דגשים חשובים.התקיי
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 מגזר חרדי

 .אוכלוסייה בעלת מאפיינים ייחודיים

 . צרכיהםלשם קידום הבריאות הונגשו עבורם מספר סדנאות מקדמות בריאות המתאימות ל 

 כל הסדנאות מבוצעות בנפרד לגברים ולנשים. 

 :שותף בתהליכים ויוצר קשרים עם מובילי דעה במגזררכז שיווק וקשרי לקוחות במגזר חרדי 

הפעלת גורמים משפיעים בקהילה זו להעלאת המודעות לביצוע בדיקת ממוגרפיה ובדיקת צואה לדם 

 .ערבי נשים באשכול מרפאות עם אוכלוסייה חרדית במרכז העיר –סמוי, עידוד לביצוע בדיקת ממוגרפיה 

 יה בקרב אוכלוסייה זו.נרשמה עליה בביצוע ממוגרפ 2017בשנת 

  .ערב נשים בלבד להעלאת המודעות לשמירה על אורח חיים בריא

 . פועהבודקות טהרה שעברו הכשרה במכון  –פעילות מותאמת נוספת בתחום נשים 

 נערכו סדנאות בתחומים: אורח חיים בריא, קשב וריכוז בילדים,   - פעילויות מותאמות בתחום הילדים

 ,ללקוחות משלוש מרפאות של מגזר החרדי )מאה שערים וגאולה( בשפת היידישערב התפתחות הילד 

על מה  -הקשורים להתפתחות הילד  יםהדרכה לאימהות ע"י ריפוי בעיסוק וקלינאית תקשורת בנושא

 לשים לב ואיך לזהות בעיות אצל ילדים.

ולל פעילות גופנית מפגש הכ :שיתוף פעולה עם משרד הבריאות אחת לשנה ביום "שיא" –פגועי נפש 

 והרצאה של תזונאי לגברים חרדים.

  .פעילויות בתחומי מחלות כרוניות לנשים וגברים בנפרד

 .ערב לרבנים "מובילי דעה" בביתר ובבית שמש בנושא סוכרת נעורים וסוכרת בהריון –סוכרת 

 .בגיל ההתבגרות עם רופא מומחה אנדוקרינולוג 1מפגש בחורים חולי סוכרת סוג 

 המחוזי . גוהזיהומולש רבנים בנושא חיסון שפעת עם הרופא מפג

 הדרכה לשימוש נכון בקול בבית כנסת.וחזנים עם קלינאית תקשורת  40מפגש 

  .סדנא לאברכים בנושא ריכוז בלימודים

 .מניעת תאונות בית בשיתוף מתנ"ס רוממה 

מרכז רפואי דונה בית שמש, כיכר במרפאת רמות א',  2017-לגברים התקיימו ב -סדנאות לגמילה מעישון 

 השבת, רמות ב'.

 המותאמות הן מבחינת התכנים והן מבחינה מגדרית לנשים החרדיות.  -סדנאות הכנה ללידה 

 סדנאות(.  2סדנאות( ובמרפאת דונה בבית שמש)  10סדנאות אלו נפתחו באופן רציף במרפאת ירמיהו )

, ירושלים רבתי, בית שמשבמרפאות  עמלות מדי שבועקבוצות של מת 50ישנן  בתחום הפעילות הגופנית

 . קבוצה לגבריםובנוסף  קבוצת נשים בהריון כולל

פעילות גופנית לנשים בלבד הינה מותאמת מגזר הן מבחינת בחירת המנחות שתתאמנה למגזר, הן 

פעילות. מבחינת המוסיקה )יהודית בלבד, מילים בעברית או ללא מילים(, והן מבחינת הימים שנבחרו ל

 סדנאות הפעילות הגופנית פועלות על בסיס קבוע.

 בוצע במרפאות תל ציון וקריית יובל  :לפי שיטת שפר -הדרכת הורים 

  .לנשים בלבד במרפאות רמות , בית שמש ואפרת -הדרכה לתזונה נכונה 

 לווי התפתחותי : רמות אשכול.

 ה, דונה בית שמש, רמות אשכול עיסוי תינוקות : אלון שבות, אפרת, שילה, עלי, קרית מש

 

 

 : מזרח העיר

בשנתיים האחרונות מדי שבוע מתפרסם בעיתון אלקודס )עם התפוצה הרחבה ביותר במזרח העיר( 

רפואה מונעת, קידום בריאות והרגלי חיים  –בריאות  יבנושאוכתבות ע"י רופאי המרפאות  יםמאמר

וף והנפש, חשיבות חיסון השפעת, חשיבות גילוי : חשיבות הפעילות הספורטיבית עבור הגכמובריאים 

סימפטומים , דרכי אבחון וחשיבות המעקב, כיצד ניתן לשמור  -אי ספיקת כליות מוקדם של סרטן השד,

 על תפקוד כליות תקין וגורמי סיכון כגון: עישון, רמת סוכר בדם.

שונים: תזונה נכונה,  פעילויות הסברה וסדנאות מתקיימות במסגרת המרפאות ובבתי ספר בנושאים

המודעות לביצוע בדיקות  , בריאות  האישה, העלאת 6מניעת היפגעות בילדים במסגרת פעילות חוגגים 

(.הסקר )ממוגרפיה וצואה לדם סמוי  

   .כל הפעילויות ועלוני ההסברה הינם בשפה הערבית ומותאמים תרבותית

 ההתערבות בתחום סוכרת במרפאות 

שיפור ידע ומיומנות בטיפול ובהתמודדות –ם בתחום  סוכרת -ודיות למנהלת מזרח יפעילויות ייחהתקיימו   
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אנשי צוות רפואה וסיעוד. 30השתתפו  -עם התנגדויות מותאם תרבותית ושפתית לאוכלוסיית היעד של המגזר הערבי  

עלת במרפאות הכנסת ייעוץ סוכרת בקהילה במרפאות מנהלת מזרח בחסות מרפאת סוכרת מחוזית ובמתכונת המופ

     .רבות במחוז

כנסת תהליך עבודה מובנה לכל לה לסוכרת הכשרה ייעודיתמונתה רכזת תחום סוכרת שהינה דיאטנית עם 

 באופן שיטתי תוך מעקב חוזר של המתאמת .ומתבצע בהדרגה  התהליך ם -המרפאות במזרח י

.מרפאות, עיבוי שירות דיאטנית ועו"סהרחבת שעות מרפאת סכרת, הרחבת ייעוץ רופאי הסוכרת בבנוסף בוצעה   

 ור מזרח ירושלים והשכונות הערביות. עובדים באזדוברי ערבית אנשי מקצוע  5

 .הרמדאןבהתייחסות לחודש  בריא מרפאות נערכו ימי בריאות בנושא סוכרת ואורח חיים 13 -ב

  .ע"י הסיעוד- הרמדאןסדנאות מפות שיחה כולל מיקוד בחודש   10

  הערבית  מפות שיחה בשפהים של תיק ממוחשב על מנת להקל על המטפלים בתיעוד נכון, תרגום מסכ 

  ם.-י מזרחב 

 

 סיכום הפעילות

מספר  פעילות נושא

 הפעילויות

מספר 

 משתתפים

 צמצום פערים

הרצאות בנושאים: מחלת הסוכרת, יתר לחץ דם,  יוצאי אתיופיה

ותי תזונה נכונה ומניעת עצירות, שימוש נכון בשיר

  בריאות, בריאות הפה והשן

6 120 

אחת  במרכז קליטה מבשרת )נסגר(סדנת הפעלה גופנית 

לשבוע 

 4במשך 

 שנים 

200 

סדנא בנושא אורח חיים בריא במיקוד של השמנת יתר 

 בילדים , תזונה נכונה ופעילות גופנית 

סדנא אחת 

 6בת 

 מפגשים

12 

מזרח 

 ירושלים 

 250 5  דאןמרש והכנה לחודאורח חיים בריא 

 65  6 /הכנה ללידה בריאות האישה/  אוסטאופורזיס

 150 3 מניעת סרטן השד , עידוד לביצוע ממוגרפיה  

 70  14 סוכרת 

 150 10 מפות שיחה 

 320 4 לקראת חיסון שפעת 

 300  5 בדרכים בבי"ס , בטיחות תזונה נכונה ואוכל בריא 

 150 5 מניעת עישון 

 40 4 סדנאות לגמילה מעישון לגברים    חרדים

סדנאות הכנה ללידה המותאמות הן מבחינת התכנים 

 והן מבחינה מגדרית לנשים החרדיות.
13 145 

 פעילות גופנית לנשים בלבד 

 קבוצות 50

550 

)בשנה 

1050) 

 50 4 הדרכת הורים  

 36 3 תזונה נכונה   

 70 9 עיסוי תינוקות 

 25 3 חותי ליווי התפת  

מפגשים עם רבנים "מובילי דעה" בנושאים: עידוד 

ביצוע ממוגרפיה, סוכרת והיענות לטיפול , עידוד 

 חיסון שפעת 

4 
40 

 

 תסמונת מטבולית, טרום סוכרת  וסוכרת 

 200 13 מפגשים  8סדנאות רב מקצועיות   סוכרת 
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מספר  פעילות נושא

 הפעילויות

מספר 

 משתתפים

 מפגשים ( מגזר ערבי  2סדנאות סוכרת ) 

 מפגשים ( מגזר יהודי  2סדנאות סוכרת ) 
20 300 

 527 64 מפות שיחה  

לפני ניתוח טרום סוכרת , סדנאות אורח חיים בריא  

 בריאטרי
2 30 

 והדרכה לפעילות גופנית,  הרצאות בנושא תזונה

 פאתירמסוכרת ויל"ד במסגרת ימי בריאות 

מתקיים 

אחת לשנה 

בכל 

 מרפאה 

ממוצע של 

30 

מטופלים 

 למפגש

   

 ה מעישוןגמיל

 1040 80 סדנאות גמילה מעישון גמילה מעישון

 90 90 רופאים פעילים 45קו טלפוני לגמילה )

 קשישים

 וסחרחורת  הרצאות בנושא מניעת נפילות קשישים
8 

224 

 

 12 1 סדנת זיכרון 

קבוצות  2 פעילות גופנית  

לאורך כל 

 השנה

24 

ילדים העולים 

לכיתה א', 

בטיחות 

 בילדים

": מניעת תאונות בית לילדים 6גרת "חוגגים במס

ולהורים, הצגה של נושאי בריאות כגון תזונה נכונה   

בדיקות עיניים , זהירות בדרכים , יציבה נכונה , 

שינניות,  הרצאות ופעילויות בנושאים: בריאות הילד, 

 בריאות הנער, היגיינה, נזקי שמש ,

77 5963  

 105 3 ונה , פעילות  יציבה נכ  -הדרכות פיזיותרפיה

 192 16 ליווי התפתחותי  -פיזיותרפיה  

סדנאות 

 תזונה נכונה 

 , תזונה נכונה ואוכל בריא 

 בישול בריא  לאוכלוסייה כללית, 

18 

סדנאות 

למבוגרים 

מתוכן 

סדנא 

אחת 

 ילדיםל

 והוריהם 

200 

סדנאות מחוץ 

 לסל

 421 44 הכנה ללידה 

 425 51 עיסוי תינוקות

 80 ות גופנית פעיל

 קבוצות
1665 

 372 27 החייאה 

 200 21 הדרכת הורים  בשיטת אדלר  

 50 2 בריאות האישה בגיל המעבר  

 135 16 ליווי התפתחותי  

 
 
 
 
 
 



62 

 

 24.עבודה סוציאלית
 

 תקן 1.5  -. תקינת עו"ס ביחידה להמשך טיפול1

 סוכרת מבוגרים ב 0.25, תקן במרפאת סוכרת ילדים 0.30תקינה ייעודית לסוכרת:     

      

     

 נפח

שימושים

  

מטופלים שנה טרם 

 הבקרה 

מטופלים שנתיים טרם 

 הבקרה 

 נפח

שימושים

  

מספר 

 כולל

מספר 

מטופלים 

שראו עו"ס 

לפחות פעם 

אחת שנה 

 טרם הבקרה 

מספר 

 כולל

מספר 

מטופלים 

שראו עו"ס 

לפחות פעם 

אחת שנתיים 

 הבקרה 

מרותקי 

 בית 
1101 381 990 177 

מטופלים 

עם 

מחלת 

 סוכרת 

425 55 340 53 

 

 

 

 ממוגרפיה  -התוכנית הלאומית לגילוי סרטן השד .25
 מכון הלאה , מכון מאר ירושלים,  -מכוני דימות השד 5 מחוזב  ת והיקף בדיקותהשירו פריסת  1.

 .ניידת ממוגרפיה )אסותא ( המכון בבי"ח עין כרם, המכון בבי"ח שע"צ ,     

2. 

  סה"כ נותן שירות סוג נותן שירות

 165 )מחוץ לירושלים( אחר  כללי-ממשלתי

 פרטי כללי בי"ח
-בית חולים אסותא תל

 אביב )ניידת(
1,157 

 פרטי כללי מכון
הלאה המכון לאבחון 

 ובריאות
9,201 

 8,862 מאר ירושלים פרטי כללי מכון

 333 הר הצופים כללי-ציבורי

 1,125 עין כרם כללי-ציבורי

 2,588 שערי צדק כללי-ציבורי

 23,431 סה"כ  

 

 עברת הנתונים אחידות בין המכונים בהעדיין אין   :לקופה מהמכון הנתונים העברת  3.

 המפנה והרופא מטפל.ישירות לרופא תמיד  מגיעהעצמה התשובה      

      

 :המחוז של פנימית ובקרה פיקוח  4.

 ע"י צוות מטעם ההנהלה הרפואית, לשנה וע אחת ים באופן קבבוקרממכונים פרטיים 

 למעקב ובקרה חוזרת. הרפואי המחוזי למנהלים הדוחות נשלח

 .עפ"י טופס ייעודי שנבנה במחוז בוצעו ות הבקר

 

  

 

 



63 

 
 

 מועבר בקובץ נפרד  –קלינאית תקשורת . 26

 

  –שירותי בריאות מרחוק .27
 /רפואה  טלה/בריאות טלה( מרחוק אותברי שירות להפעלת המידה אמות " החוזר על מבוסס

Telemedicine ( בקישור 15/2012 שמספרו :  

th.gov.il/hozer/mr15_2012.pdfhttp://www.heal 

 .אחריות על תחום זה היא של המנהל האדמיניסטרטיבי המחוזי 

ים און בכללית פועלים שירותי רפואה מרחוק בנושאים: שרות רופא משפחה און ליין, שירות רופא ילד

קיים על כך פרסום בשילוט של  ,  24:00 – 20:00, בד"כ בשעות ליין, שירות רופא עור און ליין

 .המרפאות 

 מידע תורים, ניהול וביטול עדכון ,זימון בנוסף ניתן להיעזר בשירותים הדיגיטליים בתחומים רבים:

 ,מרפאות ,רופאים יפושאישיות, ח רפואיות המלצות למרפאה, קבלת בקשות , שליחתומשפחתי אישי

 רפואיות לבדיקות הכנה חולים, סרטוני ובתי רפואיים מרכזי
 
 
 
 
 
 
 
 

 יישום הרפורמה בבריאות הנפש  .28
 

 , 6-18, ילדים ונוער  שירותים רכש כולל במחוז הקופה של ציבוריים נפש בריאות שירותי פריסת

 +: 18מבוגרים  

 כללית 

 

 תחומי התמחות יחודיים בעלות שרות קבוצת גיל שם היחידה

 מרפאת "ויניק" 

 , ירושלים17דישראלי 

מרפאת 

 מבוגרים

תחלואה כפולה מש"ה ספקטרום  כללית  רב מקצועי 

 אוטיסטי

 פסיכוגריאטריה

 מרפאת "בר דיין"

 , ירושלים34רח' ברזיל 

מרפאת 

 מבוגרים

 מגזר חרדי כללית רב מקצועי 

 מרפאת "ביג בית שמש" 

 בית שמש

מרפאת 

 גריםמבו

  כללית רב מקצועי 

 מרפאת "העיר העתיקה"

 שער הפרחים 

מרפאת 

 מבוגרים

 מגזר ערבי כללית רב מקצועי 

יחידת יום טלביה דישראלי 

 , ירושלים17

טיפול יום 

 מבוגרים

טיפול יום 

 רב מקצועי 

 מניעת אשפוז כללית

 יחידת יום ברזיל

 , ירושלים34רח' ברזיל 

טיפול יום 

 מבוגרים

ם טיפול יו

 רב מקצועי 

חולים כרוניים ומורכבים הנפלטים  כללית

 ממסגרות טיפול  אחרות

 מרפאת "משמר העם"

 ,ירושלים126דרך חברון 

מרפאת 

 ילדים ונוער

תחלואה כפולה מש"ה ספקטרום  כללית רב מקצועי 

 אוטיסטי

 אבחון ספקטרום אוטיסטי

 מרפאת "ביג בית שמש" 

 בית שמש

מרפאת 

 ילדים ונוער

  כללית ועי רב מקצ

 מרפאת "שייח ג'ראח" 

 שייח ג'ראח

מרפאת 

 ילדים ונוער

 מגזר ערבי כללית רב מקצועי 
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 ספקים 

 

 תחומי התמחות יחודיים בעלות  שרות קבוצת גיל שם היחידה

 יאנוש קורצ'ק -תב"ן מערב 

 מבוגרים -משרד הבריאות 

מרפאת 

 מבוגרים 

  NAVIGATE, תוכנית DBT ממשלתי  רב מקצועי 

 יאנוש קורצ'ק -תב"ן מערב 

 ילדים -משרד הבריאות 

מרפאת ילדים 

  6-18ונוער

  ממשלתי רב מקצועי 

 שלום יהודה -תב"ן דרום 

 מבוגרים -משרד הבריאות 

מרפאת 

 +18מבוגרים

 DBT ממשלתי רב מקצועי 

-תב"ן מעלה אדומים 

 הצלצל

 מבוגרים -משרד הבריאות 

מרפאת 

 מבוגרים

 

  יממשלת רב מקצועי 

-תב"ן מעלה אדומים 

 הצלצל

 ילדים -משרד הבריאות 

ומרפאת 

 ילדים ונוער

  ממשלתי רב מקצועי 

 -תב"ן בית שמש 

 ארלוזורוב

 מבוגרים -משרד הבריאות 

מרפאת 

 מבוגרים

  ממשלתי רב מקצועי 

 -תב"ן בית שמש 

 ארלוזורוב

 ילדים -משרד הבריאות 

מרפאת ילדים 

 ונוער

  ממשלתי רב מקצועי 

 יד חרוצים -לואה כפולה תח

 משרד הבריאות

מרפאת 

 מבוגרים

תחלואה כפולה עם שימוש  ממשלתי רב מקצועי

 בחומרים פסיכואקטיביים

 מרפאות פנים בבי"ח 

 כפר שאול ואיתנים

מרפאת 

 מבוגרים

ליווי מטופלים בין אשפוז מלא  ממשלתי רב מקצועי

 ועד לתור במרפאות ומגזר ערבי

 ילדים -החי"ש 

 בריאותמשרד ה

מרפאת ילדים 

 ונוער

  ממשלתי רב מקצועי 

קורה  -מעון ירושלים 

 הדורות

 משרד הבריאות

טיפול יום 

 מבוגרים

טיפול יום 

 רב מקצועי 

טיפול יום למי שלא מתאים  ממשלתי

 אצלינו

 מרפאת שמעון חכם

 מבוגרים -בי"ח הרצוג 

מרפאת 

 מבוגרים 

 יצפון ירושלים , מגזר חרד ממשלתי רב מקצועי 

 תחומי התמחות יחודיים בעלות שרות קבוצת גיל שם היחידה

 מרפאת שמעון חכם

 ילדים -בי"ח הרצוג 

מרפאת ילדים 

 ונוער

 צפון ירושלים , מגזר חרדי  ממשלתי רב מקצועי 

מרפאת ילדים  הרי יהודה -עמותת קסל 

 ונוער

 ילדים ומשפחות מורכבות פרטי רב מקצועי 

ים מרפאת ילד עמותת משעולים

 ונוער

 טיפולים קבוצתיים פרטי רב מקצועי 

מרפאת  עמותת בית חם ירושלים

 מבוגרים 

 מגזר חרדי פרטי רב מקצועי 

טיפול פסיכיאטרי פסיכולוגי 

ורגשי. דינאמי. פסיכוטרפיה, ,סל 

 CBTשיקום, פסיכוטרפיה,טיפול 

 

מרפאת ילדים  עמותת בית חם ירושלים

 ונוער

 מגזר חרדי פרטי רב מקצועי 

טיפול פסיכיאטרי פסיכולוגי 

ורגשי. דינאמי. 

פסיכוטרפיה,הדרכות הורים,סל 

 CBTשיקום, פסיכוטרפיה,טיפול 
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 תחומי התמחות יחודיים בעלות  שרות קבוצת גיל שם היחידה

מרפאת  עמותת בית חם בית שמש

 מבוגרים 

 מגזר חרדי פרטי רב מקצועי 

טיפול פסיכיאטרי פסיכולוגי 

. פסיכוטרפיה, סל ורגשי. דינאמי

 CBTשיקום,טיפול 

 

ומרפאת  עמותת בית חם בית שמש

 ילדים ונוער

 מגזר חרדי פרטי רב מקצועי 

טיפול פסיכיאטרי פסיכולוגי 

ורגשי. דינאמי. 

פסיכוטרפיה,הדרכות הורים,סל 

 CBTשיקום,טיפול 

מרפאת  יד אליעזר  -עמותת למרחב 

 מבוגרים 

 מגזר חרדי פרטי רב מקצועי 

ומרפאת  יד אליעזר  -תת למרחב עמו

 ילדים ונוער

 מגזר חרדי פרטי רב מקצועי 

מרפאת  עמותת תפארת בית חם 

 מבוגרים 

 מגזר ערבי  פרטי רב מקצועי 

עו"ס, התערבות לפגיעות מיניות, 

 , הדרכת הורים, שיקום

ומרפאת  עמותת תפארת בית חם 

 ילדים ונוער

 מגזר ערבי  פרטי רב מקצועי 

ערבות לפגיעות מיניות, עו"ס, הת

 , הדרכת הורים, שיקום

 
 
 
 
 

 תחומי התמחות ייחודיים בעלות  שרות קבוצת גיל שם היחידה

 -מרפאה פסיכיאטרית 

 ילדים

 הדסה עין כרם

מרפאת ילדים 

 ונוער

  ממשלתי  רב מקצועי 

 ילדים  –טיפול יום 

 הדסה עין כרם

טיפול יום 

 ילדים ונוער

טיפול יום 

 רב מקצועי

 כולל הפרעות אכילה משלתי מ

 ילדים -מרפאת טראומה  

 הדסה הר הצופים

מרפאת ילדים 

 ונוער

 טיפול בטראומה למינה ממשלתי  רב מקצועי 

 מרפאה פסיכיאטרית

 הדסה עין כרם

מרפאת 

 מבוגרים

 טיפול בהפרעות אכילה ממשלתי  רב מקצועי 

-טיפול בתחלואה נוירו

 פסיכיאטרית

 כילההפרעות א –טיפול יום 

 הדסה עין כרם 

טיפול יום 

הפרעות 

 –אכילה 

 מבוגרים 

רב מקצועי 

 + דיאטנית

 הפרעות אכילה ממשלתי 

 

 . חוזמרפאות ליאזון ברחבי המ 23בנוסף 

 פריסת שירותי פסיכולוגיה במחוז כולל עצמאיים ושב"ן 

,ברזיל, בית שמש , ניקוי  מרפאות :ניתן בפסיכולוגיה קלינית מבוגרים  בתחום שרות פסיכולוגי ציבורי 

 .ברזילו יחידות יום דישראליובעיר העתיקה 

 , שיח גראח, משמר העם  :ניתן במרפאות שרות פסיכולוגי ציבורי בתחום  פסיכולוגיה קלינית ילדים                          

 .מעלה אפרים )מרפאה ראשונית(בית שמש,                           

, שועפט , בית שמש, ביתר, מכון לב תלפיות :ניתן שירות במרפאות התפתחותיתפסיכולוגיה בתחום 

 .מעלה אדומים, רמת אשכול

 .סכרת )מושבה גרמנית(, פסיכולוגיה רפואת/ שיקומית: מכון לב )שטראוס(,נשים )רמות אשכול( 

 ספקים:      
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  ארת בית חםמרפאות ובתיה"ח  של משרד הבריאות , בית חם, תפ -פסיכולוגיה קלינית  

 מקבל היה הערבית ( יסיכולוג במוסקטבל )לאוכלוס, פפסיכולוג בשער בנימין פסיכולוגיה התפתחותית:     

 הדרכה מהפסיכולוגית ההתפתחותית האחראית     

 יימת ק ר להתמחות בפסיכולוגיה התפתחותיתמקום מוכ -  ASDמכון הסדר "צמיחה" לטיפול בילדים עם                        

 הדרכה צמודה לכל הפסיכולוגים. 

 שרות מטפלים עצמאים: 

שרות מסובסד, מקבלים בקליניקות פרטיות בפריסה ממעלה ה ,) מהם עשרים פסיכולוגים קלינים ( 30

 .נתונים פרטניים ניתנים בקובץ של ספקים  אדומים עד בית שמש.

 

 

מספר 

מטופלים

מספר 

ביקורים

מספר 

מטופלים

מספר 

ביקורים

מספר 

מטופלים

מספר 

ביקורים

מספר 

מטופלים

מספר 

ביקורים

מספר 

מטופלים

מספר 

ביקורים

מספר 

מטופלים

מספר 

ביקורים
ביקוריםמטופליםביקוריםמטופלים

6,04538,1716,69248,2151,7264,8981,46115,7411,5557,6831,44010,1519,32650,7529,59374,107מבוגר

2,26011,3422,37913,8342997723874,9656853,4026385,8363,24415,5163,40424,635קטין

8,30549,513907162,0492,0255,6701,84820,7062,24011,0852,07815,98712,57066,26812,99798,742סה"כ

סה"כ

20162017 2017 2016 2017

מערך בריאות הנפש של הקופה
מרפאת חוץ של בתי חולים 

פסיכיאטרים ממשלתיים

מרפאות חוץ של בתי חולים  

אחרים ספקים ועמותות

גיל

201620172016

 
 

 

 רציפות טיפול  

 

 התחייבות הוא בבקשות לשרות מנויים בספקים/בי"ח. : עיקר תהליך 17הליכי אישור טפסי 

  -מנוי אבחוני

 מוקלד אישור התחייבות.  -מכתב הפנייה מרופא המשפחה במרפאת האם נשלח למוקד מ.ס.ר

 המטופל יכול לקבל את ההתחייבות הראשונה במרפאת האם/בפניה של הספק לקופה.

מורשים לאשר פקידי משרדי המערך.  -ספק אחר בהינתן הפניה למנוי אבחוני ללא התחייבות פעילה אצל

מבוצעת בדיקה לנסיבות  -בהינתן הפניה למנוי אבחוני כאשר קיימת התחייבות פעילה אצל ספק אחר

 ימים( . 5-10הבקשה. בכל מקרה של ברור, לא תתעכב הבקשה לאישור יותר מזמן סביר )

תבוצע התחשבנות  -שפה/בקשת הספק(אם המעבר מסיבות של קשיי ספק )מרחק/חוסר זמינות/נגישות/

 קיזוז מול הספק הקודם.

במגזרים השונים )בית חם/למרחב(: המטופל פונה ישירות לעמותה וזו שולחת לנו במייל בקשה לאשר 

 אינטק. 

קיימת אפשרות לכל מרפאות המערך, לנתב ולאשר לספק, אם מרפאת המערך מצאה כי דרך זו נכונה 

 יותר עבור המטופל. 

 -קצר/ארוךמנוי 

 ובהתאם מוחלט על אישור/ברור.  -הספק שולח למ.ס.ר סיכום אינטק/קצר

 ונציג המערך שולח התחייבויות בהתאם לאישור הקיים. בוע נשלחות רשימות מרוכזות מהספקלאחר ש

לעיתים יש צורך בבירור נוסף כאשר לא מוגדרת בבקשה תכנית טיפול, לא נבחר סוג מנוי מבוקש, אין 

 וג מנוי כשהתדירות נמוכה/תחום שלא בטיפול הספק.הצדקה לס

 -מטפלים עצמאים

רשימת בקשות  ובהתאם מוחלט על אישור /ברור. -כל מטפל שולח למ.ס.ר סיכום אינטק/ריכוז פגישות

לעיתים יש צורך בבירור נוסף  שאושרו מועברות לנציג המערך לשליחת התחייבות למטפל למייל הכללית.

 ות של תדירות/סוג טיפול. כאשר יש בקשות חריג

 מובאים לטיפולנו במסר כל הבקשות של מבוטחי מחוז ירושלים בכללית.
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 רציפות טיפול בסיום אשפוז 

 תהליך הפניית מטופל המשתחרר מאשפוז למרפאת ברה"ן בקהילה

 

 הנחיות כלליות

 .מרפאות הקופה אין צורך במנוי או התחייבותבהפניה ל .1

  .ר יש להגיש בקשה לבקר התרופות של קופ"ח כללית דרך מערכת מסרעבור תרופות שדורשות אישו .2

סיכום מחלה מפורט הכולל תיאור מצבו הגופני של החולה, בדיקות  ת בריאות הנפשלהעביר למרפאיש  .3

מצבו המשפחתי של החולה, פרטים לגבי הטיפול הסוציאלי,  ,מעבדה, המלצות של יועצים מומחים

 וי זכויות, הצורך במינוי אפוטרופוס וכד'.הפניה לסל שיקום, תהליך מיצ

במצבים משפטיים: טיפול מרפאתי כפוי או צו מרפאתי כפוי, יש לתאם עם המרפאה ולהעביר החלטת  .4

 ועדה  \מחוזיפסיכיאטר 

 בשאלות יש לפנות לצוות הבקרה .5

 

 עקרונות מנחים:

 "ן של הקופה, במידת שרותי בריאות כללית מבקשים להפנות מטופלים חדשים למסגרת מרפאות ברה

 .האפשר

  מטופלים שהיו בטיפול פעיל במרפאה לברה"ן בחצי השנה האחרונה ראוי שישובו לטיפול  במסגרת זו

 טיפול.לרצף 

על המחלקה המשחררת לקבוע תור למרפאה טרם שחרור :  מטופל המופנה למרפאה של קופ"ח כללית

 , המטופל

מטופל . מתאריך השחרור, ניתן לפנות ליחידת הבקרה תור בטווח זמן סביר במידה ויש קושי בקביעת 

 .קרובה לוהליחידת הבקרה לצורך איתור המרפאה הפניה היא המתגורר מחוץ למחוז ירושלים, 

על המחלקה המשחררת לקבוע תור למרפאה המבוקשת טרם : מטופל המופנה למרפאה של ספק חיצוני

 -במקרה של העדר מנוי חדש או בתוקף, ף במרפאהיש לוודא קיום מנוי טיפולי בר תוק, שחרור המטופל

 .ר .ס.יש להגיש בקשה למנוי טיפולי דרך מערכת מ

יש לבצע תהליך : חולים המופנים למרפאות של תחלואה כפולה עקב התמכרות לסמים או לאלכוהול

  -במידה ויש תחלואה פסיכיאטרית פעילה, הפניה למרפאה המבוקשת בהתאם לנוהל של משרד הבריאות

 . יש לבקש מנוי טיפולי 

 הקופה מאשרת מנוי אבחוני מגשר למחלקה המשחררת במידה והתורים רחוקים

 
 

 נתוני משכי המתנה 

  

מזרח 

 ירושלים

מזרח 

 ירושלים
משמר 

 העם
 ויניק ברזיל

בית 

 שמש

בית 

 שמש

 ילדים מבוגרים מבוגרים ילדים

תור ראשון 

 לאינטייק רופא
 חודש

3 

 חודשים 

1-2 

 םחודשי

7 

 שבועות
 שבועיים 

חודש 

 וחצי

2.5-3 

  חודשים

תור ראשון 

לאינטייק 

-מטפלים)עו"ס

 פסיכולוג(

3 

 שבועות

1.5 

  חודשים

6 

  חודשים

3 

 שבועות

שבועיים  

 וחצי
 שבוע

 2-2.5 

 חודשים

תור המתנה 

למעקב 

רפואי)המשך 

 טיפול לרופא(

חודש 

 וחצי

3 

 חודשים 

15-30 

 יום

3 

 שבועות

שבועיים  

 וחצי

ש חוד

 וחצי

 1-1.5 

 חודשים

מספר ממתינים 

 לטיפול
45 45 60 22  35 32  48 

אורך תור לטיפול 

 )בחודשים(

3 

 חודשים
 חודש 

12-18 

 חדשים

4 

 שיםדוח

 4 

 חודשים

ארבעה 

 חודשים

 8-12 

 חודשים

 ננתוני 
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 2017 ילדים ונוער

 4.5 רופאים

 7.5 פסיכולוגית קליניים

 4.75 עובדים סוציאליים

 0 יותאח

 0 טיפול אחר 

 
 2017 מבוגרים 

 9.5 רופאים

 12.3 פסיכולוגית קליניים

 בקרה 0.87+  6.25 עובדים סוציאליים

 בקרה 0.5+  3.5 אחיות

טיפול אחר 

 )ביבליותרפיה(

 ביבליותרפיה 0.2

 ריפוי בעיסוק 0.5

 
 
 
 

 2017 סה"כ 

 14 רופאים

 19.8 פסיכולוגית קליניים

 בקרה( 0.87+ 10) 11.87 לייםעובדים סוציא

 בקרה( 0.5+  3.5) 4 אחיות

טיפול אחר 

 )ביבליותרפיה(
0.7 (0.2 +0.5) 

 

שגרות עבודה זהות לכל היחידות: ישיבות צוות מרפאתי, ישיבות צוות מוביל, ישיבות עבודה וישיבות 

 אישיות. 

 -אשוניות והשניוניותמתקיימות פעולות  של הדרכה והטמעת הרפורמה בקרב צוותי המרפאות הר

 במסגרת השתתפות בישיבות מרפאה ומנהלות בסקטורים השונים.

כדוג': דפי מידע על דרכי התקשרות עם  -ביסוס מערך בריאות הנפש כגורם מייעץ לצוות הרפואי

 הנהלת המערך, הקמת פורום מייל "פסיכיאטריה של הילד" למענה בכל שאלה.

 :השירות לאזרח פעולות ופרויקטים מתוכננים לשיפור

 במוסדות ע"י אנשי מקצוע מהתחום וסדנאות קידום בריאות.הרצאות בהתנדבות 

 רופא.תפתח בסוף אפריל בטיפול יום ויניק בשיתוף  –סדנת קידום בריאות  -שילוב רפואת גוף נפש 
 

א טיפול במיצוי זכויות מטופלים בברה"ן ע"י הסמכת כל מרפאת מערך כגורם מאשר לניתוב ספק, לל

הגבלת כמות או משך טיפול. הנגשת המידע בפרסום שילוט ונתב טלפוני. הרחבת שעות פעילות 

 מרפאות מערך, הרחבת ספקים מעת לעת.  

 )הנתון נמצא בכל מרפאה ולא ברמה מחוזית(  ביצוע מקום לפי ) -כ"טמ( כפוי מרפאתי טיפול התפלגות

 

 

 

 

 

נתוני כוח אדם מקצועי בשרות הציבורי במרפאות 

 הקופה 
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 המדווחות לפי חוק  חלות זיהומיותמדיווח ללשכות הבריאות על  .29
 

  .במחוז ממונה על תחום זה מטעם הנהלה רפואית מומחה למחלות זיהומיות

מוציא הנחיות בתיאום עם הנהלה רפואית עומד בקשר עם המרפאות ומשרד הבריאות ו האחראי

 ולשכת הבריאות המחוזית .

  - חופשת מחלהבמידה ומדובר במחלה חייבת בדיווח ומתן תיק הרפואי הממוחשב ובעת רישום ב

הודעת דיווח )קיימת במערכת( ולשלוח בפקס ליחידה  תהדפסכולל  עליו לדווח כיעולה הערה לרופא 

 לאפידמיולוגיה בלשכת הבריאות המחוזית.

שולח תזכורת על ההנחיות לצוותים רפואיות ומשתתף בפורומים שונים  ממונה המחוז על תחום זה 

 ורך.במחוז לדיון והסקת מסקנות במידת הצ

המסביר לצוותים הרפואיים כיצד עליהם לדווח ולמי ונוהל משרד   באתר המחוז קיים סרט קצר

 הבריאות אודות "המחלות המחייבות דיווח". 

קיימים מקרים של דיווחים פרטניים של מקרי תחלואה חריגים )דוגמת מספר מקרי במידת הצורך 

 ונה להמשך בירור.לממ תטלפוני( , במקרה זה מדווח שעלת בבי"ס מסוים

 

 

 השירות המונע לפרט בטיפות חלב . 30
 

 תחנה 
תינוקות 

4.16-3.17 

 פעוטים

 4.11-3.16 

מבנה 

משולב/ 

 נפרד

 נפרד 393 74 אדם

 משולב 389 76 אלון שבות

 משולב  951 180 אפרת

 נפרד 433 100 בית אל

 משולב 111 29 בית זית

ביתר רבי 

 עקיבא
 נפרד 697 128

 נפרד 1,549 302 לב ביתר

 משולב 792 186 גבעת זאב

גבעת זאב 

 איילות
 נפרד 206 53

 משולב 163 34 הר אדר

 נפרד 548 99 מעלה אפרים

 משולב 261 60 מצפה יריחו

 משולב 51 3 עין גדי

 נפרד 456 112 עלי

 משולב 353 83 עמינדב

 משולב 423 83 עפרה

 משולב 188 33 פסגות

 60 12 צרעה

הפרדה 

עות בש

 הקבלה

 משולב 104 16 שואבה

  
 משולב 243 46

 שילה

 משולב 545 96 שריגים

 משולב 532 124 תל ציון
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 זמינות השירותים 
 שישי חמישי רביעי שלישי שני ראשון תחנה

-10:00   8:00-14:00 אדם

18:00 

  07:30-15:30   

     08:30-13:00 אלון שבות

  לחודש    אחת

16:00-19:30 15:00-

ואחת  17:00

לחודש 

15:00-

19:00 

08:30-13:00 07:00-13:00   

-08:00 08:00-19:00 08:00-15:00 אפרת

13:30 

08:00-15:00 08:00-15:00   

   10:30-14:30 08:30-13:30     09:30-13:30 בית אל

ביתר ר' 

 עקיבא

11:00-19:00 08:00-16:00 10:00-

16:00 

08:00-16:00 08:00-16:00   

         08:00-13:00   בית זית

-07:00 08:30-15:00 08:30-18:00 גבעת זאב

15:00 

09:00-18:30 10:30-15:00 

ואחת 

לשבועיים 

08:30-15:00 

07:00-

14:00 

אחת 

 לשבועים

08:00-

12:00 

אחת 

 לחודש

גבעת זאב 

 עילית

07:00-12:00 09:00-14:00   09:00-16:00     

-15:30 08:00-14:00   הר אדר

19:30 

      

-08:30 07:30-16:00  07:30-15:00 לב ביתר

19:00 

8:30-16:000 08:00-16:00 08:00-

12:00 

מעלה 

 אפרים

09:30-13:30       

15:30-19:30 

  08:00-

13:00 

10:30-19:00   07:30-

12:00 

-10:30 10:30-14:30   מצפה יריחו

11:30 

08:00-14:30 11:30-13:30   

   08:00-13:30      08:00-17:00 עפרה

15:00-17:00  

  08:00-14:30   08:00-

12:30 

-15:00     עין גדי

18:00 

      

 08:00-14:00 08:00-13:30 עלי

17:00-20:00 

08:00-

17:00 

      

-13:00 07:00-14:00 13:00-18:00 עמינדב

18:00 

13:00-18:00 08:30-14:00 07:30-

12:00 

-08:30   14:30-18:30 פסגות

14:30 

      

     08:00-16:00   08:00-11:00   צרעה

     13:00-18:00   08:00-13:00   שואבה

-08:00   08:00-13:00 שילה

13:00 

    08:00-

12:00 

-14.30 08:00-15:00 14:00-19:00 שריגים

19.30 

  08:00-14:00   

-09:30 08:00-14:00   תל ציון

18:30 

    08:00-

12:00 
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  בעלת קורס על בסיסי מוסמכת אחות  מחוז ירושלים: ריקי סגלברכזת תחום רפואה מונעת

  .בוגרת בהוראה בביולוגיה וכימיה ברפואה מונעת ,

  ( 1.2018)מעודכן  13.84מספר תקני אחיות טיפת חלב במחוז 

 פיתוח הצוות : הדרכות והשתלמויות 

 קיום הכשרות בשנתיים האחרונות )מספר מודרכים(

 איתור חוםת 

 

 לומדה

בטיחות  אלימות דיכאון אוכלוסייה

 בדרכים

 

קבלת החלטות 

 בנושא חיסונים

            -4.9.17 אחיות

 אחיות 26

25.5.16-         

 אחיות 25

4.9.17-            

 אחיות 26

16.11.16-        

 אחיות 29

 

לא מכירה 

לומדה כזו 

 בנושא

10 

 – 27.3.18 רופאים

מתוכננת 

 -למות להשת

 רופאים 40

27.11.17 – 

 רופאים 40 

 6.2.18 – 

חיסונים 

תנגדות וה

 40 –לחיסונים 

 רופאים

 קידום בריאות ופעילויות ייחודיות בתחום זה 

 פניה לרבנים לחיזוק ממונה מגזר החרדי , עבודה עם  -בתחום האוכלוסייה החרדית

רי בית לעידוד יציאה לביקו -לב ביתר . דוגמאות: הקשר עם הקהילות השונות

התחסנות, פניה ויציאה לביקורי בית בישובים סביב שילה לעידוד קשר וחיסונים 

עיסוי תינוקות, בנושאים: באוכלוסיות שלא נענות לחיסונים, עידוד ופעילות סדנאות 

כולל סדנה ייחודית  ,אדלר/ שפר -לווי התפתחותי, החייאה בתינוקות, הדרכת הורים

 .גני הילדיםב סדנא –פעילות ייחודית  .בטיפת חלב 6של חוגגים 

  חווית המטופל במערכת הבריאות 

 חית קבוצות מטופלים לשנה נוכחיתתכנון  הדרכות /הנ : 

 מספר המשתתפים המצופה נושא שם הישוב

במרפאות ההתיישבות 

שבהן יש טיפת חלב  

 תקיימו סדנאות י

 עיסוי תינוקות, 

 החייאה 

 משתתפים בכל מפגש  15-כ

 ח ובקרה של הקופהפיקו 

 עפ"י כלי איכות ובקרת תיקים , ציוד, ביקורים של רכזת רפואה מונעת בתחנות לבקרת מבנה

 ויותר עפ"י צורך. פעם בשנהלפחות כל תחנה   -משרד הבריאותהבקרה 

 שמירת רצף הטיפול 

 קשר עם גורמים בקהילה :

 גורמים עם רציף  קשרונות בתחנות השו באזור בנימין "אם לאם"רכזת פרוייקט    -גורמי חוץ

 קהילה/ רווחהב

 ם סיכומי נית: בסיום ביקור נשלחיבכל התחנות ישנו קשר הדוק עם המרפאה הראשו -גורמי פנים

ושותפות לביצוע  מרפאה הביקור לרופא המטפל, אחיות טיפת חלב משתתפות בישיבות צוות 

שנים, מניעה ואיתור  5-7ילדי ל  BMI מדדי האיכות הקשורים לילדים )מדד אנמיה, ספירות דם, 

 השמנה בילדים, תשאול והכוונה לבריאות השן(. 

  קשר עם התפתחות הילד. אחיות טיפת חלב עוקבות אחר הסטטוס של הילדים דרך מערכת

 .האופק

   חוות דעת  עפ"י דרישה ספציפית על  2ניתנו  החולפת בשנה   - השתתפות  בוועדות החלטה

 .  תפקוד משפחות 
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 סון עובדי בריאות: יח.31
 

 הערות כן/לא/מספר חיסונים עובדי בריאות במחוז

האם מונה צוות אחראי       .1

על נושא חיסון עובדי 

 בריאות? 

 א. אם כן, מה הרכב הצוות?  

 אם לא, מדוע?   ב.  

   כן

 מנהלת סיעוד מחוזיתיו"ר  -א. צוות היגוי

מנהלת משאבי אנוש    'נהלת תחום רפואה מונעתמ

מנהלת  ,מחוזית  מנהלת סיעוד מרפאה תעסוקתית

 . ם -סיעוד מנהלת מזרח י

אחראית  -צוות תפעולי לביצוע החיסונים במחוז 

וצוות אחיות   מרפאות ראשוניותמאחיות  2התחום +

 .כולל אחות ייעודית לנושא תעסוקתיתמרפאה 

  

 חיות א 3 – בתחילת התהליך בכללית  2013 -כן ב האם הצוות עבר הדרכה 

לחיסון אחיות  6 -מרץ השתלמות ל -ינואר 2017 -ב

 מפגשים 3במהלך בקהילה 

  

. האם כל עובד חדש מופנה 3

 לקבלת החיסונים?

כל עובדי תקן  כן

 חדשים מופנים

 לתעסוקתית

 ביצוע  100%

 שהשלימו את תכנית החיסונים: השכירים אחוז העובדים       .4

 -הגדרת חדשים (65% -)כולל סירובים 46%  ם חדשיםעובדי                        

התחילו עבודתם 

 1/4/13מ

הגדרת ותיקים  ( 82.5%)כולל סירובים  35%  עובדים וותיקים      

התחילו עבודתם 

 31.3.13עד 

 עובדי תקן:                               

 השלימו תכנית חיסונים 70% -חדשים

 בעלי סירוב  29%

 טוס לא ידועבעלי סט 1%

 

 השלימו תכנית חיסונים 44%וותיקים: 

לחיסון אחד או יותר, ממשיכים בעלי סירוב  51%

 מולם שכנוע ב

 בעלי סטטוס לא ידוע 5%

  

 

 

 ועדות אתיקה  .32

 

  .מרכזת את הפניות מהמחוזותהלפי חוק זכויות החולה  ארציתבכללית פועלת ועדת אתיקה 

שפטי של הכללית , ראש אגף רפואה ורופא מומחה נוסף , האחות היועץ המ בוועדה חברים : יו"ר 

 רב הכללית. , הראשית, עו"ס 

הפניה לוועדת אתיקה הינה באמצעות ההנהלה הרפואית שנציגתה היא הרופאה המנהלת את היחידה 

 לבטיחות המטופל וניהול סיכונים .

את המענה ומדריכה במידת  נותנת , המקבלת הפנייהמנהלת היחידה לבטיחות המטופל וניהול סיכונים 

 הצורך את הרופא מתוך הקפדה ושמירה על זכויות המטופל. 

ובמידת הצורך מעבירה את   במקרים מסוימים מנהלת היחידה מתייעצת עם עו"ד בלשכה המשפטית

 .החלטה עד לקבלתמציגה את האירוע ו בוועדה  משתתפת,המידע לחברי הועדה הארצית 
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הארצית עולים בפגישות של צוות היחידה לבטיחות המטופל וניהול האתיקה  ועדתועילות פתחומי 

  .סיכונים 

 בשנה האחרונה פנתה מנהלת היחידה בשני מקרים לוועדה הארצית .

  :הנוהל הופץ ונעשה ריענון לצוותים ע"י הנהלה רפואית –ועדת אתיקה ארצית לאיידס 

של היועץ למחלות זיהומיות במחוז עם היחידה בהדסה  קיים קשר דו כיווני קבוע והדוק במחוז ירושלים,

 עין כרם .

 .נערכת בדיקה האם מדובר במטופל ידוע -ממעבדת עין כרם  HIV -עם קבלת תשובה חשודה ל

שבבית   HIVשיחה מידית עם רופא המשפחה, ודיון כיצד להביא את המטופל ליחידת מבוצעת  -אם לא

 .שר עם היחידה ומוודאים הגעת המטופל ליחידהתמיד יוצרים ק, חולים הדסה עין כרם

נושא זה  -באמצעות וועדת האתיקהמבוצע בן הזוג ללא הסכמת המטופל, המשך הטיפול והצורך ביידוע 

 .מטופל ע"י הדסה עין כרם

 

 

   כיבוי אש:.33

 .של  נציבות הכבאות למרפאות ומכונים שנותנים שירותים למבוטחי קופה -אישורים עדכניים 

  .אישורים  20 – 2017 -ב, אישורים 60 – 2016 -ב 

 .בהצלחה  2017בשנת  18001עבר בחינת איזו  –המחוז עומד בדרישות התקן הישראלי 
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 פריסת שירותים -נספח ב' 

 רשימת מרפאות ראשוניות בפילוח מגזר ומצב סוציואקונומי

 ישוב /מרפאה  ישוב מרפאה 

/אפיון מגזר 

 מרפאת מבוטח

דירוג סוציו 

 אקונומי

 נמוך מגזר ערבי מרפאת אבו גוש אבו גוש

 בינוני כללי מרפאת אדם אדם

 גבוה כללי מרפאת אלון שבות אלון שבות

 בינוני כללי מרפאת אלמוג אלמוג

 גבוה כללי מרפאת אפרת אפרת

 גבוה כללי מרפאת בית אל בית אל

 גבוה ליכל מרפאת בית זית  בית זית

 נמוך כללי מ.ב. הילד ביג בית שמש בית שמש

 נמוך מגזר החרדים מרכז רפואי רמת בית שמש בית שמש

 בית שמש

מרפאה לרפואת המשפחה ביג 

 בינוני כללי שמשון

 נמוך מגזר החרדים מרפאת בית ומנוחה בית שמש

 נמוך כללי מרפאת בית שמש המשלט בית שמש

 בינוני מגזר החרדים 5633-מרפאת הנביאים בית שמש

 נמוך מגזר החרדים מרפאת חפציבה בית שמש בית שמש

 בינוני כללי מרפאת יפת השמש בית שמש

 נמוך מגזר החרדים מרפאת סלונים בית שמש בית שמש

 נמוך מגזר החרדים מרפאת רמת נוף בית שמש בית שמש

 נמוך מגזר החרדים רבי עקיבא -מרפאת ביתר  ביתר 

 נמוך מגזר החרדים פאת התמר ביתרמר ביתר 

 נמוך מגזר החרדים מרפאת לב ביתר ביתר 

 בינוני כללי מרפאת בקעות בקעות

 בינוני כללי מרפאת גבעת זאב גבעת זאב

 בינוני מגזר החרדים מרפאת גבעת זאב איילות גבעת זאב

 בינוני כללי מרפאת ג.יערים  גבעת יערים

 בינוני כללי מרפאת גלגל גלגל

 נמוך כללי מרפאת הבקעה הבקעה

 גבוה כללי מרפאת הר אדר הר אדר

 בינוני כללי מרפאת ייטב ייטב

 גבוה כללי מרפאת בית הכרם ירושלים

 ירושלים

מרפאת בני ברית )שטראוס 

 בינוני מגזר החרדים אזורית

 נמוך מגזר החרדים 5868-מרפאת בר אילן ירושלים

 נמוך זר החרדיםמג מרפאת דבורה הנביאה ירושלים

 בינוני מגזר החרדים נוף-מרפאת הר ירושלים
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 ישוב /מרפאה  ישוב מרפאה 

מגזר /אפיון 

מרפאת 

 מבוטח

דירוג סוציו 

 אקונומי

 מרפאת ככר השבת ירושלים

מגזר 

 בינוני החרדים

 בינוני כללי מרפאת מעוז ירושלים

 מרפאת מקור ברוך )שרמן( ירושלים

מגזר 

 וניבינ החרדים

 בינוני כללי 5287-מרפאת קרית משה ירושלים

 מרפאת רב שפע ירושלים

מגזר 

 נמוך החרדים

 מרפאת רוממה ירושלים ירושלים

מגזר 

 בינוני החרדים

 מרפאת בית וגן ירושלים

מגזר 

 בינוני החרדים

 בינוני כללי מרפאת גונן ו ירושלים

 בינוני כללי מרפאת גונן ח ירושלים

 בינוני כללי גילה מרפאת ירושלים

 בינוני כללי מרפאת גילה אפ טאון ירושלים

 לא ידוע כללי מרפאת הטיילת ירושלים

 בינוני כללי מרפאת המושבה )דרום( ירושלים

 בינוני כללי מרפאת הר חומה ירושלים

 בינוני כללי מרפאת הרובע היהודי ירושלים

 בינוני כללי מרפאת יוסף נדבה ירושלים

 בינוני כללי רפאת לב החומהמ ירושלים

 בינוני כללי 5098-מרפאת לב תלפיות ירושלים

 בינוני כללי מרפאת מזרח תלפיות ירושלים

 גבוה כללי מרפאת מטודלה ירושלים

 מרפאת מעלות דפנה ירושלים

מגזר 

 בינוני החרדים

 מרפאת נוה יעקב ירושלים

מגזר 

 נמוך החרדים

 נוניבי כללי מרפאת עיר גנים ירושלים

 בינוני כללי מרפאת פסגת זאב ירושלים

 בינוני כללי מרפאת קרית היובל ירושלים

 גבוה כללי מרפאת רגב גבעת שפירא ירושלים

 מרפאת רמות א ירושלים

מגזר 

 בינוני החרדים

 מרפאת רמות אשכול ירושלים

מגזר 

 גבוה החרדים

 מרפאת רמות ב ירושלים

מגזר 

 בינוני החרדים

 ירושלים

את רמת שלמה )רכס מרפ

 שפט(

מגזר 

 בינוני החרדים

 בינוני כללי מרפאת שמריהו לוין ירושלים

 נמוך מגזר ערבי אקצא שרותי בריאות בעמ ירושלים
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 ישוב /מרפאה  ישוב מרפאה 

מגזר /אפיון 

מרפאת 

 מבוטח

דירוג סוציו 

 אקונומי

 נמוך מגזר ערבי למרכז רפואי זועייתר ירושלים

 ירושלים

ואי לטיפול כללי מ.רפ

 בינוני מגזר ערבי אלטורי

 נמוך מגזר ערבי מרכז אלטורי בעמ ירושלים

 נמוך מגזר ערבי מרכז אלספה ואלמרווה ירושלים

 נמוך מגזר ערבי מרכז אלעמאד הרפואי ירושלים

 נמוך מגזר ערבי מרכז בית חנינה_באסמה ירושלים

 ירושלים

מרכז הרפואי אלזהרה 

 בינוני ימגזר ערב )שועפט(

 בינוני מגזר ערבי מרכז צור באהר הרפואי ירושלים

 בינוני מגזר ערבי מרכז רפואי אלחכמה ירושלים

 נמוך מגזר ערבי מרכז רפואי גאבר ירושלים

 נמוך מגזר ערבי מרכז רפואי ח.ע.זגייר ירושלים

 בינוני מגזר ערבי אלדין-מרכז רפואי עלא ירושלים

 נמוך גזר ערבימ מרפאה אוסטרית ירושלים

 נמוך מגזר ערבי 2מרפאת אל אימאן  ירושלים

 ירושלים

מרפאת אל אימאן מדיקל 

 נמוך מגזר ערבי סנטר

 נמוך מגזר ערבי מרפאת אל ראגחי ירושלים

 נמוך מגזר ערבי מרפאת אלבייאן ירושלים

 נמוך מגזר ערבי מרפאת אלבלדנא הרפואי ירושלים

 נמוך ימגזר ערב מרפאת אלמדר ירושלים

 נמוך מגזר ערבי מרפאת אלנור ירושלים

 נמוך מגזר ערבי מרפאת אלקודס ירושלים

 נמוך מגזר ערבי מרפאת ביסאן ירושלים

 בינוני מגזר ערבי מרפאת בית הרופאים ירושלים

 בינוני מגזר ערבי מרפאת בית חנינה ירושלים

 ירושלים

מרפאת בית צפפא מדיקל 

 גבוה מגזר ערבי סנטר

 שליםירו

מרפאת גבל 

 נמוך מגזר ערבי אלמוכבר/אלבאראא

 נמוך מגזר ערבי גבל מוכבר  ירושלים

 נמוך מגזר ערבי מרפאת דאר אל שיפא ירושלים

 לא ידוע מגזר ערבי מרפאת ואדי אלגוז אלטבי ירושלים

 נמוך מגזר ערבי מרפאת זגייר ירושלים

 נמוך מגזר ערבי מרפאת מגד הוד מזרח ים ירושלים

 בינוני מגזר ערבי מרפאת מוקאסד ירושלים

 נמוך מגזר ערבי מרפאת מזרח ירושלים ירושלים

 נמוך מגזר ערבי מרפאת עין אלוזה סילוואן ירושלים

 נמוך מגזר ערבי מרפאת עיסוויה ירושלים

 נמוך מגזר ערבי מרפאת ענתה החדשה ירושלים
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 ישוב /מרפאה  ישוב מרפאה 

מגזר /אפיון 

מרפאת 

 וטחמב

דירוג סוציו 

 אקונומי

 ירושלים

ספק  -מרפאת פנורמה 

 בינוני מגזר ערבי שירות

 נמוך מגזר ערבי מרפאת פנורמה ב ירושלים

 נמוך מגזר ערבי מרפאת צור בהר ירושלים

 לא ידוע מגזר ערבי מרפאת ראס חמיס אלטבי ירושלים

 בינוני מגזר ערבי מרפאת שייך גראח א ירושלים

 בינוני מגזר ערבי את שייך גראח במרפ ירושלים

 בינוני מגזר ערבי מרפאת שייך גראך ילדים ירושלים

 גבוה כללי מרפאת כפר עציון כפר עציון

 גבוה כללי מרפאת כרמי צור כרמי צור

 גבוה כללי מרפאת מבשרת ציון מבשרת ציון

 בינוני כללי מרפאת מעוז ציון מבשרת ציון

 גבוה כללי מרפאת מגדל עוז מגדל עוז

 מעלה אדומים

מעלה  -מרפאת יהלום 

 בינוני כללי אדומים

 בינוני כללי מרפאת נופי סלע מעלה אדומים

 בינוני כללי מרפאת צמח השדה מעלה אדומים

 בינוני כללי מרפאת מעלה אפרים מעלה אפרים

 גבוה כללי מרפאת מעלה החמישה מעלה החמישה

 וניבינ כללי מרפאת מצפה שלם מצפה שלם

 גבוה כללי מרפאת נוה אילן נווה אילן

 בינוני כללי מרפאת נעמה נעמה

 גבוה כללי מרפאת נתיב הלה נתיב הלה

 גבוה כללי מרפאת עין גדי עין גדי

 נמוך מגזר ערבי מרפאת עין נקובה עין נקובה

 נמוך מגזר ערבי מרפאת עין ראפה עין ראפה

 גבוה כללי מרפאת עלי עלי

 בינוני כללי בריאות עמינדב מרכז עמינדב

 גבוה כללי מרפאת עפרה עפרה

 גבוה כללי מרפאת פסגות פסגות

 גבוה כללי מרפאת צובה צובה

 בינוני כללי מרפאת צרעה צרעה

 בינוני כללי מרפאת קליה קליה

 נמוך כללי מרפאת קרית ארבע קרית ארבע

 גבוה כללי מרפאת קרית ענבים קרית ענבים

 גבוה כללי רפאת ראש צוריםמ ראש צורים

 גבוה כללי מרפאת רמת רחל רמת רחל

 בינוני כללי מרפאת שואבה שואבה

 בינוני כללי מרפאת שילה שילה

 בינוני כללי מרכז בריאות שריגים שריגים

 מרפאת תל ציון תל ציון

מגזר 

 נמוך החרדים
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 י' בסיון, התשע"ח
 2018מאי  24

 407792418סימוכין:  

 

 לכבוד,

 , סמנכ"ל וראש חטיבת הקהילהגב' ציפי שדה

 שירותי בריאות כללית

 

 שלום רב,

 

 2018הנחיות המשרד בהמשך לתשובת הקופה בנושא הביטחון בעקבות הבקרה בכללית ירושלים הנדון: 

 סימוכין: 

 2018מסרים עיקריים מהבקרה בכללית ירושלים  .1
 , סמנכ"לית חטיבת הקהילהציפי שדהמכתבה של גב'   -  הביטחוןתשובתכם בנושא  .2
התייחסות לתשובת שירותי בריאות כללית לדו"ח הבקרה במחוז ירושלים בתחום הביטחון והתמודדות עם אלימות  .3

  61414416סימוכין:   2016 יולי 11כלפי צוות,  
 001-239  לשכה  2016באוגוסט  9סיכום דיון, שלכם, שהועבר אלינו במייל מיום  .4
   2016באוגוסט  10ל, מיום "אליכם , למנהל מחוז ירושלים, בדוא תשובתנו .5
 "סטנדרטים – הבריאות מערכת מוסדות אבטחת" 30/05, שמספרו  מנכ"ל משרד הבריאותחוזר  .6

 

כה רגיש וחשוב לחיי אדם, בנושא מדוע אנו נדרשים לכך שוב ושוב, תשובת הקופה לא מקובלת, ולא ברור 

הן של העובדים והן של המבוטחים, במיוחד כאשר כבר התקיים דיון קודם לפני כשנתיים, שוב בעקבות 

 ! בקרה בכללית מחוז ירושלים, והושגו הסכמות לשיתוף פעולה

 להדגיש: 

 י"עאו  ידינו על"  מונחית" לא הכלליתבחקיקה הקיימת  אומנם :הביטחון לנושא הקופה אחריות .1

 הכללית על – מכך הנגזר אבל  - האבטחה סטנדרט את לעצמה לקבוע יכולה והיא, ישראל משטרת

 .מקרה בכל הקופה על היא האחריות. מוסדותיה בשערי והבאים עובדיה לביטחון המלאה האחריות

אתם מקבלים הנחיות מגופי בטחון אחרים  ,כי, לפיכך, לא ברורה תשובתכם, המכילה סתירה פנימית

 במדינה, אולם אתם לא כלולים בחוק הביטחון ובשל כך פעולותיכם נעשות מתוך רצון טוב ..

 

 – המשרד שמוציא חוזר כלבכ בדיוק, הביטחון םובתח גם :של משרד הבריאות הביטחוןהנחיות אגף  .2

במיוחד, זאת . רשלנות, וקיימת הגנה מטענת סביר שהסטנדרט להוכיח צריך לא אותו שמאמץ מי

חוזר  , 5200 עוד בשנתלכן, . הקופה של המיומנות או העשייה בליבת לא בוודאי שהוא תחום זהב

הגדיר  "סטנדרטים – הבריאות מערכת מוסדות אבטחת", 30/05, שמספרו  מנכ"ל משרד הבריאות

אם לפיכך,  לכלל מוסדות הרפואה. הביטחוןאת קביעת הסטנדרטים בנושא האבטחה ע"י אגף  

 אותו שהסטנדרט האחראית היאסטנדרטים אחרים בנושא הביטחון, או לקבוע הקופה בוחרת לאמץ 

 .   וראוי סביר אכן אימצה
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, נמצא כי, קיים פער קשה בתחום זה, והתקיים דיון עם בקרה בכללית ירושליםשוב לאחר , 2016עוד בשנת 

הנהלת המחוז ונציגי ההנהלה הראשית, והוחלט על שיתוף פעולה הדוק, לטובת העובדים והמטופלים, כמופיע 

 ! בתחום זהלא ברור, מדוע הקופה ממשיכה לנסות ולהתנער משיתוף הפעולה עם המשרד בסימוכין. 

, כי הנחיות הביטחון הפעם נציגי הנהלת הקופה והנהלת מחוז ירושלים נדהמו לשמוע בישיבת ההכנה לבקרה

קב"ט הקופה הנחה מפורשות, שאין צורך אילו שלנו מורות על שימוש ברכב ממוגן ירי באיזורים שונים בארץ, ו

ולא מתיישבת עם למשרד נחיה זו לא ברורה כלל ברכבים ממוגני ירי אלא רק ממוגני אבנים, בכל רחבי הארץ. ה

עובדים המתגוררים בישוב עצמו ללא צורך ניתן על ידי המצב הביטחוני העדכני בארץ. גם אם חלק ממתן השירות 

, כיצד מגיעים אנשי הנהלת כמו כןבניידות מחוץ לישוב, הרי בוודאי אין זה כלל הצוות לכל אורך שעות הפעילות. 

אמורים להכיר היטב את השירות ולפקח עליו באופן תדיר ושוטף? כיצד מועבר הציוד המחוז והקופה אשר 

בניגוד להנחיות אלו הן הנחיות הקופה  והן האם העובדים מודעים ויודעים, שלמקומות אלו? שהקופה מספקת 

  הביטחון של משרד הבריאות? 

עם  מתקיים לא אולם  ,חיוני הוא באזרחים ממשית לפגיעה לגרום העלול, רגיש כה בתחום הפעולה שיתוף

 פעולה בשיתוף לפעולדגיש שוב ושוב כי הוא מוכן מ הבריאות משרד של הביטחון אגף .כללית בריאות שירותי

  ,ומודיעין נתונים לשיתוף  ,במשרד הביטחון אגף מוקד לרבות באמצעות  ,והמחוזות הקופה ט"קב עם מלא

בראיית המשרד שיתוף פעולה בתחום זה הוא חיוני ביותר,  .כללי ושירות ביטחון ישראל משטרת י"ע המתקבל

הקב"טים והנהלת  20וקב"ט ירושלים לדוגמה ישמח לשלב את קב"ט מחוז הקופה בפעילות המבוצעת עם כ 

המוסדות הרפואיים ברחבי איזור ירושלים. זאת במיוחד, בשל המאפיינים הייחודיים של מחוז זה, בהם הקשב 

גבוהים ומחייבים עדכון הדדי, דיווח ונקיטת יוזמה, שהינם מעבר להנחיות מפורשות,  ורמת הקשר השוטף הינם

 מתאים. זמין וכדי לאפשר מענה מבצעי 

הבחירה להנחות מצוקות התקציב במערכת הבריאות בכלל וכללית ידועות היטב לגורמי המשרד, ויחד עם זאת, 

, טחון של משרד הבריאותיאגף הבא בהתאם להנחיות העובדים והמטופלים כראות עיניכם ולביטחון על 

. בטיחות הטיפול, בטיחות וגהות ובטחון , כפי שעולה בבקרותהקופות האחרות 3ואינה מתרחשת ב , תמוהה

מהשיקולים הכלכליים, הרי  אפילולשיטתכם, העובדים והמטופלים הם הרי הבסיס לאפשרות מתן טיפול איכותי. 

סטנדרט הסביר שקובע אגף הביטחון של גיעה בחיי אדם בשל אי התנהלות בהתאם לתשלום פיצויים בגין פ

כבכל נושא אחר בקופה, היא של הנהלת הקופה,  –האחריות, גם בנושא זה , יכביד עוד יותר. משרד הבריאות

     ולא רק של מנהל הביטחון הארצי שלכם, כפי שהפניתם אותנו למר יניב בצלאל.
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 המתאימות הרשויות על הנסמכות, הבריאות משרד של הביטחון תבהנחיו עמידה לוודא לאלתרראוי 

 הסעת לרבות, זאת. הקופה במתקני והמבקרים המטופלים, העובדים בטחון על השמירה למען, במדינה

 אגף של המיגון להנחיות בהתאם – אבנים ממוגני רק ולא ירי ממוגני ברכבים שונים לאיזורים עובדים

 !הבריאות משרד של הביטחון

זה, בדומה לשיתוף הפעולה הטוב שכבר ורגיש המשרד ישמח לקדם שיתוף פעולה גם בתחום חשוב 

מתקיים בתחומים מקצועיים אחרים, במטרה לשפר את ההיערכות הביטחונית והמודיעינית, לטובת 

   המבוטחים והעובדים.

 

 

 בברכה,                                                                    

                           

 

 ד"ר איריס לייטרסדורף        

 מנהלת המחלקה לבקרה על קופות החולים                

 

 העתקים:

 טוב, מנכ"ל משרד הבריאות -מר משה בר סימן 

 פרופ' איתמר גרוטו, המשנה למנכ"ל 

 רפואהה חטיבתד"ר ורד עזרא, ראש 

 שירותי בריאות הציבור ד"ר רבקה שפר, ראש מינהל

 זמיר, רופאה מחוז ירושלים-ד"ר חן שטיין

 ד"ר הדר אלעד, ראש אגף רפואה קהילתית 

 ד"ר ניבה אזוז ליברמן, מנהלת המחלקה לנהלים וסטנדרטים בקהילה

 ממונה ארצי יישום סטנדרטים רפואה קהילתיתמר אביב אוחנה, 

 מר מוריס דורפמן, ראש חטיבת הרגולציה

 טופר, סמנכ"לית  לפיקוח על קופו"ח ושב"ן גב' רויטל

 מר יורם רובינשטיין, ראש אגף בכיר ביטחון 

 מר גיא בסיל, מנב"ט מחוז ירושלים ועוזר למנהל אגף הביטחון

 ל(, היועצת המשפטית )בפועאגמון טליהעו"ד 

 , משרד הבריאותבטחון ושרותי הנפש בריאות ממונההדני, עו"ד -עו"ד שרונה עבר

 נועז בר ניר, מנכ"ל שירותי בריאות כלליתמר 

  מר יורם סגל, מנהל מחוז ירושלים

 ד"ר ארז ליבל, מנהל רפואי מחוז ירושלים

 כללית בריאות שירותי, בקהילה הסיעוד אגף מנהלת, קיי יתכלנ' גב

 :קופ"ח כלליתשם תיק:
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 י"ט באלול, התשע"ח                
                2018-08-

30T01:00:00Z 
 94902218סימוכין:                 
 )במענה: ציין סימוכין(                

 
 

 לכבוד
 גב' ציפי שדה

 סמנכ"לית וראש חטיבת הקהילה
 בריאות כללית שירותי

 
 

 שלום רב,
 
 

 דו"ח הבקרה שנערכה בשירותי בריאות כללית מחוז ירושליםהנדון: 
 14.8.18מיום 1001-2006-2018מס' מכתבך      

 
 

 סימוכין: 
 2018מסרים עיקריים מהבקרה בכללית ירושלים  .1
 8ירושלים, מיום  כללית מחוז -מסרים עיקריים מהבקרה לנושא הביטחון  -תשובת הקופה  .2

 במאי

הנחיות המשרד בהמשך לתשובת הקופה בנושא הביטחון בעקבות הבקרה בכללית ירושלים  .3
 407792418 -, סימוכין 2018ביוני  3אשר הועברו לקופה בדוא"ל,  – 2018

הועבר לקופה בדוא"ל, בתאריך  –ח הבקרה שנערכה בשירותי בריאות כללית מחוז ירושלים "דו .4
 416704518סימוכין  2018ביולי  30

מכתבה של גב'  -דוח הבקרה שנערכה בשירותי בריאות כללית מחוז ירושלים  -תשובת הקופה  .5
באוגוסט  15ציפי שדה, סמנכ"ל וראש חטיבת הקהילה, שירותי בריאות כללית, הועבר בדוא"ל ב 

2018 

שובה בת – 403028518סימוכין   2018תשובת המשרד להתייחסות הכללית לבקרות בשנת  .6
  136047517שסימונו בקופה  2018במרץ  15למכתב של גב' ציפי שדה, אלי במייל מיום 

התייחסות לתשובת שירותי בריאות כללית לדו"ח הבקרה במחוז ירושלים  -משרד הבריאות  .7
  61414416סימוכין:  2016יולי  11בתחום הביטחון והתמודדות עם אלימות כלפי צוות, 

 001-239לשכה  2016באוגוסט  9ו במייל מיום עבר אלינסיכום דיון, שלכם, שהו .8

 2016באוגוסט  10, בדוא"ל, מיום למנהל מחוז ירושלים -תשובתנו לקופה  .9
 

סיכומי בקרת קופת חולים מועברים להנהלת המשרד והנהלת הקופה ובהמשך מפורסמים באתר 
והובלת הנהלת המשרד , בהתאם לתהליך אשר גובש בהנחיית 2012משרד הבריאות וזאת החל מסוף 

ח המלא מועבר לתשובת "ח מבקר המדינה וחוק חופש המידע. בהתאם, הדו"עם הקופות, בעקבות דו
הקופה, כפי שנעשה גם עתה, וכולל את כל התכתובות הרשמיות בנושא הבקרה במחוז הרלוונטי. 

 להימנע הבקרה. הקופה יכולה לבקש ח"ח העוסק בנושא הביטחון כלול גם הוא בדו"הפרק בדו
מפרסום מידע מסוים אם לדעתה הוא בבחינת "סוד מסחרי", והמשרד ישקול משפטית את 

 האפשרות לאי פרסום. 
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עד היום לא הייתה בקשה כזו מאף קופה.  בהקשר לפרק העוסק בנושא הביטחון, צוות הבקרה 
מאגף הביטחון במשרד קובע מבחינת השיקול הביטחוני מה ממנו יופיע בדוח המפורסם באתר 

ים מתואם עם אגף ומועבר בתפוצה רחבה. התכתובות והדוח הכתוב בנושא הביטחון בכללית ירושל
 הביטחון במשרד.

 
ביוני )מופיע בסימוכין  3, קיבל מענה בתאריך 6/5/18איריס לייטרסדורף מתאריך  מכתבכם לד"ר

למכתב זה ובדוח הבקרה(. עמדתכם לא התקבלה בנושא זה. חוזר מנכ"ל משרד הבריאות, שמספרו 
, הגדיר את קביעת הסטנדרטים בנושא האבטחה ע"י אגף הביטחון לכלל מוסדות 2005משנת  30/05
)בעקבות בקרה בכללית מחוז ירושלים(, והושגו  2016אה. כמו כן התקיים עמכם דיון קודם ב הרפו

הסכמות לשיתוף פעולה כנדרש. לא ברור, מדוע הקופה ממשיכה לנסות ולהתנער משיתוף הפעולה 
עם המשרד ומהדרישות בנושא הביטחון ולא לקיים את הנחיות המשרד, למרות שמדובר בנושא כה 

לא רק במחוז  –לחיי אדם, הן של העובדים והן של המבוטחים, וברמה הארצית  רגיש וחשוב
 ירושלים. 

 
 הקופות האחרות ויש עימן שיתוף פעולה מלא. 3-יש לציין כי אין בעיה בנושא זה ב

 
 אני מצפה כי שירותי בריאות כללית תנהג בהתאם להנחיות המשרד.

 
 
 

 בכבוד רב,
 
 

 משה בר סימן טוב
 
 
 

 , משרד הבריאותהרפואה חטיבתר ורד עזרא, ראש ד"העתק: 
 , משרד הבריאותד"ר הדר אלעד, ראש האגף לרפואה קהילתית      
 , משרד הבריאותד"ר איריס לייטרסדורף, מנהלת המחלקה לבקרה על קופות החולים      
 , משרד הבריאותד"ר ניבה אזוז, מנהלת המחלקה לקביעת נהלים וסטנדרטים בקהילה      
 , משרד הבריאותמנהלת מחלקה לבקרה על שירותים רפואיים בקהילה, גב' שרית יערי      
 , משרד הבריאותממונה ארצי יישום סטנדרטים, אגף רפואה קהילתית, מר אביב אוחנה      
 ביטחון, משרד הבריאות מר יורם רובינשטיין, ראש אגף בכיר      
 , משרד הבריאותועוזר למנהל אגף הביטחון מנב"ט מחוז ירושלים, מר גיא בסיל      
 , משרד הבריאותעו"ד טליה אגמון, סגנית בכירה ליועץ המשפטי      
 , משרד הבריאותהדני, הלשכה המשפטית-עו"ד שרונה עבר      
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 חטיבת הקהילה
  אגף סיעוד            

 ה ה נ ה ל ה   ה ר א ש י ת  
 

 י"ג בחשוון תשע"ט
22.10.2018 

 1001-2004-2018-012200 מזהה סע"ר 
 ,לכבוד

 ד"ר איריס לייטרסדורף
 מנהלת המחלקה לבקרה על קופות החולים

 משרד הבריאות
 
 לום רב,ש
 
 

  405119118סימוכין:  2018באפריל  23התייחסות הכללית לממצאי בקרת משרד הבריאות במחוז ירושלים שהתקיימה בתאריך : הנדון
 30/7/18סימוכין: מייל פנייתכם מתאריך 

 
 

' מס
 העמוד

 התייחסות  ממצאי המבקר לשיפור לאלתר ממצאי המבקר לשיפור  תחום 

מסרים עיקריים  
 ביטחון -מהבקרה

לוודא עמידה בהנחיות הביטחון של משרד 
 הבריאות

 בנושא זה נעשתה פניה נפרדת למשרד הבריאות.  

 -הנהלה רפואית  5
איתור נשים 

כאון בהריון יבד
 ולאחר לידה

 לבחון את הצורך בפעילות יזומה וממוקדת 
 ...לאור שכיחות הבעיה 

בוצעה הדרכה למנהלי מרפאות  בכל מנהלת ע"י  
עובדת סוציאלית ומנהלת  המערך הפסיכיאטרי 

מנהלת תחום רפואת נשים מטמיעה את  , במחוז
הנושא בקרב רופאי נשים באמצעות מצגת 

רת ומפגשים פרטניים , בנוסף הנושא נכלל במסג
ההשתלמות השנתית  לרופאי המשפחה ולצוות 

  .הסיעוד

 -הנהלה רפואית 7
  -מוקדי לילה 

אי פיקוח על שירות 

במרפאה שירות הנחשב כמרפאת המשך אולם 
מקצועית הינו מוקד , יש לעמוד בכל חוזרי ונהלי 

משרד הבריאות לעניין זה לרבות פיקוח ובקרה על 

ה עם ירות במרפאת רמות א' מוגדר כמרפאהש  
, צוות הרופאים מועסק פריסת שעות שירות רחבה

המחוז מבצע  .ע"י כללית כרופאים עצמאיים
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 חטיבת הקהילה
  אגף סיעוד            

 ה ה נ ה ל ה   ה ר א ש י ת  
 

' מס
 העמוד

 התייחסות  ממצאי המבקר לשיפור לאלתר ממצאי המבקר לשיפור  תחום 

במוקד וגבייה 
  'מות אר  בהתאם

רות בהתאם לאמות המידה אשר קבע המשרד השי
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  .הדרכה ובקרה בהתאם לנהלים פנימיים
 
 
 

 -הנהלה רפואית 7
 זמינות שירותים 

יש לבחון פתרונות להיעדר השירותים הזמינים 
רפואת נשים, מרפאת כאב , בתחומים של 

 ואא"ג  ברחבי המחוזגסטרו ,  ופדיה,תאור

גויסה  2017במהלך –בבית שמש מרפאת כאב  
רופאת משפחה שהתמקצעה בתחום הכאב 

והפליאציה  ונותנת מענה לכלל מבוטחי בית שמש 
פרמקולוגי וביו . הטיפול הינו טיפול כוללני , 

פסיכוסוציאלי . במרפאה ניתנים טיפולים שאינם 
המחוז עמל על גיוס רופא נוסף         פולשניים.

 למרפאה  ולרופאה העוסקת כעת בתחום.
 -מרפאות בירושלים  2 -תור דחוף במרפאת כאב ב

תורים למקרים דחופים. ניתן  3מדי יום נשמרים 
אום עם מענה תוך יומיים למקרים דחופים בתי

 רופא מטפל.
אורך תור  -אורך תור תקין, גריאטריה -גסטרו 

 16סביר , אורך תור לנשים בקרית ארבע עומד על 
 יום, למקרים דחופים יש מענה במרפאת אפרת.
המחוז פועל באופן שוטף לקיצור זמני המתנה , 

מתקיימת בקרה חודשית ברמת המחוז על אורך 
ויועצת ,  תור בכל המקצועות ברפואה ראשונית

 בהתאם מתקבלות החלטות להתערבות.
המחוז פועל להנגיש את  -רפואה יועצת בפריפריה 

השירות ומציע פריסה רחבה של השירותים 
באזורים גיאוגרפים שונים  עפ"י בדיקת הצרכים 

 .ובהתאם למשאבים הקיימים

הנהלה רפואית  8
מוקד מסר 
מוקד  -)אישורים(

אישורים לתרופות 
בדיקות 

לוודא כי אין שימוש באימייל חיצוני לא מאובטח 
 לאלתר -בעת העברת מידע ליועץ

הפסקנו לאלתר שימוש  -יושם כבר ביום הבקרה  טופל 
אימיילים   כיום המחוז עובד עם  .באימיילים אלו

  .מאובטחים בלבד
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 חטיבת הקהילה
  אגף סיעוד            

 ה ה נ ה ל ה   ה ר א ש י ת  
 

' מס
 העמוד

 התייחסות  ממצאי המבקר לשיפור לאלתר ממצאי המבקר לשיפור  תחום 

 -והתחייבויות 
 אבטחת מידע

 
 

הנהלה רפואית  8,9
מוקד מסר 
מוקד  -)אישורים(

אישורים לתרופות 
בדיקות 

 -והתחייבויות 
מניעת טעויות 

בפתיחת בקשות וכל 
עיכוב טיפול בשל 

המתנה לאישור 
בבקשות המגיעות 
מבית החולים או 

 מהקהילה

ראוי לרכז את הבעיות המנהליות הקיימות ולייעל 
 את הטיפול 

 
לא נמסר במהלך הבקרה או הערה של המחוז: 

ח הבקרה כי ישנה בעיה בתחום, גם אם זו בדו
הערה גנרית נדווח על פעילות רבה שנעשתה 

 למעקב ושיפור איכות הטיפול בבקשות
 

מתבצע תהליך רציף לבדיקה ושיפור העבודה  
 במרפאות.

לבעיות המתייחס למרפאות נשלח דוח חודשי 
 .שעולות

הערות מנהליות מועברות ע"י מנהלי מנהלות 
 לצוותים.

 תהליך יעיל וחסכוני בזמן. -ה התוצא
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 חטיבת הקהילה
  אגף סיעוד            

 ה ה נ ה ל ה   ה ר א ש י ת  
 

' מס
 העמוד

 התייחסות  ממצאי המבקר לשיפור לאלתר ממצאי המבקר לשיפור  תחום 

הנהלה רפואית  8
מוקד מסר 
מוקד  -)אישורים(

אישורים לתרופות 
בדיקות 

 -והתחייבויות 
מניעת טעויות 

בפתיחת בקשות וכל 
עיכוב טיפול בשל 

המתנה לאישור 
בבקשות המגיעות 
מבית החולים או 

 מהקהילה

ראוי לרכז את הבעיות המנהליות הקיימות ולייעל 
 את הטיפול 

 
לא נמסר במהלך הבקרה או הערה של המחוז: 

בדוח הבקרה כי ישנה בעיה בתחום, גם אם זו 
הערה גנרית נדווח על פעילות רבה שנעשתה 

 למעקב ושיפור איכות הטיפול בבקשות
 

כל שנה נשלח נוהל מעודכן לגבי שיטת העבודה  
המרפאה, הנוהל מרענן ומנחה את הצוות במשרד 

  . על פי צורך כיצד  לטפל באישורים מקדימים
 . במרפאות מתבצעת גם הטמעה פרטנית

הנהלה רפואית  8
מוקד מסר 
מוקד  -)אישורים(

אישורים לתרופות 
בדיקות 

 -והתחייבויות 
מניעת טעויות 

בפתיחת בקשות וכל 
עיכוב טיפול בשל 

המתנה לאישור 
גיעות בבקשות המ

מבית החולים או 
 מהקהילה

 נוהל ברור בין בתי חולים לקופה ומוקדי אישורים 
 

לא נמסר במהלך הבקרה או הערה של המחוז : 
בדוח הבקרה כי ישנה בעיה בתחום, גם אם זו 

הערה גנרית חשוב לציין כי נעשית  פעילות רבה  
 למעקב ושיפור איכות הטיפול בבקשות

 
 
 
 
 
 
 
 

תהליכי שיפור : הוכנסה מערכת   בבתי חולים נעשו 
יה , קשר ישיר ימסר ליחידות בבתי חולים לצפ

בילטרלי עם יועצים בטלפון ובמייל בתחום 
האונקולוגיה, מזה כשנה מופעל פיילוט "קשרי 
יועצים" אשר צמצם במידה רבה את ההמתנה 

והראומטולוגיה  IBDלאישור תרופות בתחום ה
 והשנה יורחב.

 
 
 
 

רפואית הנהלה  8
מוקד מסר 
מוקד  -)אישורים(

אישורים לתרופות 

ראוי לרכז את הבעיות המנהליות הקיימות ולייעל 
 את הטיפול 

 
ה או לא נמסר במהלך הבקרהערה של המחוז : 

מבוצעת העבודה במרפאות : מזה כשלוש שנים  
פעמים בשנה לצוותי  4הדרכה אישית ובקבוצות 

סיון יהמזכירות במוקד מסר בעלות נ . המרפאות
נים ומבוקרות באופן מתמיד ע"י  של מספר ש
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 חטיבת הקהילה
  אגף סיעוד            

 ה ה נ ה ל ה   ה ר א ש י ת  
 

' מס
 העמוד

 התייחסות  ממצאי המבקר לשיפור לאלתר ממצאי המבקר לשיפור  תחום 

בדיקות 
 -והתחייבויות 

מניעת טעויות 
בפתיחת בקשות וכל 

עיכוב טיפול בשל 
המתנה לאישור 

בבקשות המגיעות 
מבית החולים או 

 מהקהילה

בדוח הבקרה כי ישנה בעיה בתחום, גם אם זו 
הערה גנרית חשוב לציין כי נעשית  פעילות רבה  

   למעקב ושיפור איכות הטיפול בבקשות

 סטרטיבית. ינימנהל צוות ומנהלת אדמ

הנהלה רפואית  8
מוקד מסר 
מוקד  -)אישורים(

אישורים לתרופות 
בדיקות 

 -והתחייבויות 
מניעת אישור 

מקדים בתחומים 
או לא  בהם לא נדרש

 יעיל

ראוי לשקול את הצורך בהמשך הפניה לאישור 
   מקדים

א נמסר במהלך הבקרה או להערה של המחוז: 
 בדוח הבקרה כי ישנה בעיה בתחום

מתקיים תהליך מתמשך לבחינת נושא זה באופן  
קבוע, במהלך השנה האחרונה הוציאו מהבקרה 

 עשרות שירותים ותרופות.
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 חטיבת הקהילה
  אגף סיעוד            

 ה ה נ ה ל ה   ה ר א ש י ת  
 

' מס
 העמוד

 התייחסות  ממצאי המבקר לשיפור לאלתר ממצאי המבקר לשיפור  תחום 

 -הנהלה רפואית 9
הכשרות קורס 
טיפול מתקדם 

 בהחייאה לרופאים 

הנושא מבוצע באופן שגרתי ומרוכז בהנהלה   ההכשרהיש להשלים לאלתר את ריענון 
רפואית . ישנה פעילות לצמצום הפער על מנת 

אחוז ביצוע   נכון לחודש אוגוסט   100להגיע ל 
 100%שעור השכירים שעבר הכשרה זו קרוב ל 

בקרב העצמאיים חלקם הגדול ביצע הכשרה  .אחוז
זו בבתי חולים , ההנהלה רפואית עוסקת באיסוף 

על מנת לתעד במערכות באופן שוטף ונים אלו נת
של הכללית. כל הרופאים הראשונים במחוז 

עוברים קורס החייאה הכולל ( משפחה וילדים )
 התייחסות לילדים כמתחייב אחת לשלוש שנים.

 -הנהלה רפואית  9
דיווח ללשכת 

הבריאות אודות 
מחלות מחויבות 

 דיווח

אחר אין ריכוז ומעקב של ההנהלה הרפואית 
 הדיווחים ככל שישנם

פועלת הרוב הדיווחים מגיעים למעבדה המחוזית   
עפ"י נהלי משה"ב. הדיווחים מועברים בלו"ז 

 שנקבע בהוראות משרד הבריאות.  
היועץ הרפואי למחלות זיהומיות במחוז מעדכן 

באופן שוטף את הרופאים ועומד עימם בקשר לכל 
וע עם שאלה ובירור וכן נמצא בקשר  מתמיד וקב

 לשכת הבריאות . 
כאשר מוקלדת אבחנה של מחלה מדבקת 

המצריכה דיווח , עולה בתיק הממוחשב הנחייה 
 ברורה על הצורך בדיווח ישירות ללשכת הבריאות

 והרופאים עושים כך.
 -הנהלה רפואית 9

דיווח ללשכת 
הבריאות אודות 
מחלות מחויבות 

  דיווח

ת, לדאוג מנגנון דיווח פרטני אודות מחלה מחויב
 שהדיווח מוכר לרופאים ולמנהלי מרפאות

נעשתה הדרכה לרופאים למתן דיווח אפקטיבי  
 ובהמשך תבוצע שוב.
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 חטיבת הקהילה
  אגף סיעוד            

 ה ה נ ה ל ה   ה ר א ש י ת  
 

' מס
 העמוד

 התייחסות  ממצאי המבקר לשיפור לאלתר ממצאי המבקר לשיפור  תחום 

 -הנהלה רפואית  9
דיווח ללשכת 

הבריאות אודות 
מחלות מחויבות 

דיווח ריכוז דיווחים 
מהמרפאות כדי 

לבנות תמונה 
 מחוזית שלמה

לה יש צורך לדווח גם ברמה של חשד לקיום  מח
 בטרם התקבלה תשובת מעבדה

קיים מנגנון של דיווחי "חשד " בין הרופאים לבין  
 יועץ למחלות זיהומיות מחוזי.

שיח עם הממונה בלשכת הבריאות באופן -קיים דו 
פתוח ומידי לבירור והתעדכנות אודות דיווחים 

 .  ממקומות אחרים

 -הנהלה רפואית  9
דיווח ללשכת 

הבריאות אודות 
מחויבות מחלות 

דיווח ריכוז דיווחים 
מהמרפאות כדי 

לבנות תמונה 
 מחוזית שלמה

זהו מצב נדיר, וקיים דיווח טלפוני ראשוני לממונה   קיימת חובת דיווח ב"חשד להתפרצות"
 .דיווחים באימייל -בלשכת הבריאות. לפי הצורך

 -הנהלה רפואית  9
דיווח ללשכת 

הבריאות אודות 
מחלות מחויבות 

ריכוז דיווחים דיווח 
מהמרפאות כדי 

לבנות תמונה 
 מחוזית שלמה

ראוי לרכז את המידע ע"י ההנהלה הרפואית על 
הופעת מחלות מדבקות והתפרצויות 

באזור....לקבל תמונה מהירה וליידע את לשכת 
הבריאות המחוזית על חשש אפשרי....מתוך 

הראייה שלכם כמנהלים רפואיים המרכזים מידע 
 רפאותממספר רופאים ומ

מחלות זיהומיות מחוזי לדיווחים מגיעים ליועץ  
, מעבדה, הסיעודי, רוקחות ,מהצוות הרפואי

 מרפאות. הנהלה ו
דיווח ללשכת הבריאות המחוזית מתבצע בדוא"ל  

 ובעת צורך בקשר טלפוני .
 
 
 
 
 
 
 
 

 -הנהלה רפואית 9
דיווח ללשכת 

לוודא שאכן אין פערים בדיווח ללשכת הבריאות 
מהרופאים....מצופה מההנהלה הרפואית לוודא 

דיווח מלשכת הבריאות אודות התפרצויות במחוז  
מחוזי  לכלל יועץ  למחלות זיהומיות מועבר  ע"י 
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 חטיבת הקהילה
  אגף סיעוד            

 ה ה נ ה ל ה   ה ר א ש י ת  
 

' מס
 העמוד

 התייחסות  ממצאי המבקר לשיפור לאלתר ממצאי המבקר לשיפור  תחום 

הבריאות אודות 
מחלות מחויבות 

דיווח ריכוז דיווחים 
מהמרפאות כדי 

לבנות תמונה 
 מחוזית שלמה 

דיווח וליידע את הרופאים במיוחד בעת התפרצות 
ות אחרים מחלה או עלייה בשיעור הדיווח במקומ

 בארץ

 הצוות. 
לדוגמא, לאחרונה הופצו הנחיות לשכת הבריאות 

בנושא חצבת כולל ציון צעדים מעשיים ומספרי 
 .טלפון לדיווח

 -הנהלה רפואית  10
היכרות מנהל 
המרפאה עם 

מרפאה עם החולים ב
בעיות מורכבות או 

 היעדר אבחנה

 סיוע בהגעה לאבחנה ,  , אין ראיה מערכתית
איתור קשיים וסיוע בפתרונות כגון זמינות רפואה 

 ...יועצת

מנהל המרפאה מנחה ומדריך את הצוות  
להתערבות בקבוצות אוכלוסייה עם מחלות 

כרוניות ובעיות מורכבות ויחד עם מנהלת הסיעוד 
אב ידע ותמיכה לשאר הצוות.  מהווים  מש

מתקיימים דיונים על ישיבות צוות מרפאתיות ב
כולל העלאת דילמות על  מקרים מורכבים

לרופא הראשוני  מטופלים מורכבים ולא יציבים.
במרפאה קיימות מערכות תומכות למידה וידע 

המאפשרות לו כל העת לרכז את הנתונים 
ת ולהעבירם לדיון בישיבות קבועות של הצוו

הרפואי במרפאה. מערכות המידע הקיימות 
מספקות מידע ברבדים שונים ומאפשרות 

התערבות בכל רמות הטיפול ) מחלות קשות, 
תרופות מיוחדות, ריבוי תרופות, קשיש בסיכון, 

 אשפוזים ארוכים וחוזרים ועוד( .
 
 
 
 
 
 
 

 -הנהלה רפואית 10
ועדות אתיקה 
בהתאם לחוק 

אתיקה בהנהלה הראשית: היו עדת ובקשר לו
בלבד.  נמסר שאין  2 -פניות בודדות מהמחוז 

באפשרות רופא לפנות באופן ישיר לוועדת 

הפרת זכויות החולה היא צעד קיצוני ולכן קיים  
ההנהלה  ליך מקיף לבדיקת כל מקרה לגופו.תה

הראשית קבעה  שמנהלי סיכונים המחוזיים ירכזו 



 
 
 
 
 
 
 

9 
 

 

 חטיבת הקהילה
  אגף סיעוד            

 ה ה נ ה ל ה   ה ר א ש י ת  
 

' מס
 העמוד

 התייחסות  ממצאי המבקר לשיפור לאלתר ממצאי המבקר לשיפור  תחום 

האתיקה אלא באמצעות היחידה לניהול סיכונים  זכויות החולה 
בקופה...יש צורך דחוף לפעול להעלאת מודעות 

 בקרב הצוותים הרפואיים...

ועדת אתיקה ארצית , היות ובמרבית ואת הפניות ל
המקרים  מתברר   שניתן לתת מענה ללא הפרה 

של זכויות המטופל לפי חוק זכויות החולה. צוות 
ניהול סיכונים מייעץ לרופא/אחות על דרכים 

לטיפול ולעיתים אף נשקלת התערבות של  נוספות
פעולות אלה גורם בהנהלה הרפואית  מול המטופל. 

אם   פותרות את הבעיה/השאלה ברוב המקרים.
עדיין קיימת שאלה על הפרת זכויות החולה כדי 

להציל את חייו, מנהלת הסיכונים מעבירה את 
המרכז את  "דהרשומה והמסמכים לעיון של עו

גם בשלב זה ניתן למצוא פתרון פעולות הועדה. 
 2לכן, היו .   יו הולם לרוב המקרים עפ"י המלצות

קיימת תכנית שנתית שבמסגרתה פניות "בלבד".  
צוות היחידה לבטיחות המטופל וניהול סיכונים 

נפגש עם צוותי מרפאות , נושא זה הוא חלק 
 מהנושאים הנידונים.

 -הנהלה רפואית  10
ועדות אתיקה 

לחוק בהתאם 
 זכויות החולה

לא ברור כיצד מתקיים הרצף הטיפולי בחולים עם 
 איידס

הוא איש  היועץ למחלות זיהומיותבמחוז ירושלים  
פי המידע והקשר בין בית החולים לקהילה , חיל

 מתקיימים באופן שוטף ומלא.
בעין כרם הינו אחראי   HIV  -צוות היחידה ל 

  ועדת האתיקה במשרד הבריאותולפנייה ל
 במקרים אלה.

בשל המודעות הגבוהה של היחידה בבי"ח אין 
 ועדה. וצורך בכפל פניות ל

 
 
 

  

 -הנהלה רפואית  11
טיפול רב מקצועי 

בקהילה : מרותקים 

שיעור הטיפול הרב מקצועי הניתן לחולים 
 מורכבים נמוך למדי

הרפואיים , ועלה ומודגש לצוותים חודד , ההנושא  
קיימות הנחיות מסודרות להפניה ולשילוב 

  .מטופליםת המקצועות הבריאות  בהערכ
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 חטיבת הקהילה
  אגף סיעוד            

 ה ה נ ה ל ה   ה ר א ש י ת  
 

' מס
 העמוד

 התייחסות  ממצאי המבקר לשיפור לאלתר ממצאי המבקר לשיפור  תחום 

ומטופלים במסגרת 
 טיפולי בית

נצפית עלייה במספר המטופלים המקבלים הערכה 
התייעצויות בהתאם לצורך עם רוקח וכוללנית, 

 .קליני 
 -הנהלה רפואית  11

טיפול רב מקצועי 
בקהילה : מרותקים 
ומטופלים במסגרת 

 טיפולי בית

הקף שרותי מעבדה ופילוח היקפי שימוש על  מידע
 בתחומי הייעוץ השונים

 במרפאות הראשוניות הבית יממרותק 92% -ל 
המטופלים במסגרת  כל נלקחו בדיקות מעבדה  ול

בדיקות מעבדה כחלק משגרת  ותאשפוז מתבצע
 טיפול.ה
מענה בתחומי ייעוץ שונים הנותן קיים שירות  

 בביתם  .ים  מרותקהמטופלים ת הלאוכלוסיי
 -הנהלה רפואית 11

טיפול רב מקצועי 
בקהילה : מרותקים 
ומטופלים במסגרת 

 טיפולי בית 

יש לוודא כי קיימות הנחיות וקריטריונים 
 ית מטופלים לטיפול רב מקצועי ואשפוז בית להפני

קיימות הנחיות מחוזיות ברורות שמופיעות באתר  
המחוזי ומופצות מדי תקופה לצוותי המרפאות, 

צוותי המרפאות עם בנוסף ניתנת הדרכה בישיבות 
 . רכזי תחומי מקצועות הבריאות 

 
 
 
 
 

 –הנהלה רפואית  12
 סוכרת 

BMI -  אין מידע על שיעורי השמנה בקרב ילדים
 ומבוגרים בשילוב עם סוכרת 

 שיעור לגבי המידע קיימים במערכות נתונים 
 גוף משקלי בהתפלגות  סוכרת חולי של מדויק

 אלו הינה בקבוצות התערבות על ההחלטה ועישון.
 .השוטפת והמחוזית המרפאתית מהפעילות חלק

 מעשנים סוכרת לחולי סדנא תפתח השנה 
 וכן ירושלים ובמזרח מחוזית סוכרת במרפאת

 . ירושלים במזרח השמנה +סוכרת לחולי סדנא
 

 -הנהלה רפואית 12
  סוכרת

השנה תפתח סדנא לחולים סוכרת מעשנים   שילוב של עישון עם מחלת הסוכרת  
 במרפאת סוכרת מחוזית.

העלאת שיעור המטופלים המופנים/פונים   מאודהיקף טיפול רב מקצועי נמוך  -הנהלה רפואית 12
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 חטיבת הקהילה
  אגף סיעוד            

 ה ה נ ה ל ה   ה ר א ש י ת  
 

' מס
 העמוד

 התייחסות  ממצאי המבקר לשיפור לאלתר ממצאי המבקר לשיפור  תחום 

 תנושא במיקוד ומתבצע הלשירותים אלו  הינ  סוכרת 
חולי סוכרת זכאים לפגישות עם . באופן מתמיד 

תזונאית על פי הסל. מצאי התזונאיות במחוז חסר 
 ואנו עוסקים בגיוס תזונאיות נוספות. 

ים המחוז הוסיף מספר ילגבי עו"ס ורוקחים קלינ
 תחום הסוכרת. בתקנים תוך דגש 

 -הנהלה רפואית 13
  סוכרת 

מתייחסת בחולי סוכרת פעילות רופא עיניים   פעילות רופא עיניים 
ה הנדרשת יהאוכלוסי   לבדיקת קרקעית העין.

לביצוע בדיקה זו עפ"י הגדרת המדד שהינו מדד 
 -ה . יצוין שלפי מחקר ידועה במדויק  לאומי

UKPDS השנים הראשונות  10-ב ,ומחקרים אחרים
ברשתית ולכן אין  הלמחלה כמעט ולא מופיעה פגיע
המידע נמצא ערך רב לבדיקות תכופות יותר. 

ומתעדכן יום יום במערכות המידע הזמינות לכל 
מזה כארבע שנים מתקיימים ימים מרפאה. 

מרוכזים של בדיקת רופא עיניים במרפאות, בדגש 
אות פריפריות בהם אין שירות רופא עיניים על מרפ

ביום זה  .זאת על מנת להנגיש את השירות קבוע
מתבצע בנוסף לבדיקת עיניים מעקב סוכרת כוללני 

בשנה האחרונה צורפה ליום זה  .ע"י אחות ורופא
מספר , מרפאות בשנה  48סה"כ   . דיאטנית

מטופלים  2400 -כ    , 50הנבדקים ליום עומד על 
 .לשנה 

 

 -הנהלה רפואית 13
  סוכרת 

מחולי  74% -בדיקת כף רגל סוכרתית בוצעה   ל
 כרת והס

 מתוכם הופנו למרפאת כף רגל 2% רק ו

 אומדן כף רגל צוות הסיעוד במרפאות מבצע  
ייעודית  החלטה להפנות למרפאת כף רגל ו

צוות המטפל של המתקבלת לאחר התייעצות 
אחוז הנמוך  )רופא/אחות( בהתאם לממצאים.

המצוין של אלו המופנים למרפאת כף רגל הינו 
 . 8%כתוצאה מתקלת רישום, בפועל עומד על 

פגישות  עם  14חולי טרום סוכרת זכאים ל  היקף טיפול רב מקצועי נמוך מאוד בכלל  -הנהלה רפואית 13
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 חטיבת הקהילה
  אגף סיעוד            

 ה ה נ ה ל ה   ה ר א ש י ת  
 

' מס
 העמוד

 התייחסות  ממצאי המבקר לשיפור לאלתר ממצאי המבקר לשיפור  תחום 

לצות  תזונאית על פי מדיניות ה"כללית". לפי המ ודיאטניות בפרט נמוך  טרום סוכרת 
DPP  ההתערבות היעילה ביותר היא שינוי אורח

חיים ובעיקר הגדלת פעילות גופנית.  ככלל אנו 
מעודדים את ההתערבות בשינוי אורח חיים קודם 
למתן תרופות . . דוח של מטופלים לאיתור וטיפול 

מופץ מדי חצי שנה לרופאים ולסיעוד סוכרת טרום 
נחיות להתערבות ובניית תכנית מעקב בהתאם לה

 נוהכללית. מצאי הדיאטניות במחוז חסר וא
 .עוסקים בגיוס דיאטניות נוספות

 -הנהלה רפואית 13
  סוכרת הריונית 

ג'  100כל הנשים הריוניות שתוצאת העמסת סוכר    ראוי להתמקד בנשים אלו ולעקוב באופן יזום
פתולוגית, מופנות למעקב סוכרת הריונית אצל 

באחד ממרכזי בריאות  ואחות ייעודיתגניקולוג 
מקבלות הדרכה במרפאת נשים הנשים . האישה 

ובמרפאת הסוכרת המחוזית על חשיבות האיזון 
בזמן ההיריון ועל הצורך במעקב לאחר ההיריון 

פוסטרים וחומר הופצה הנחיה ו כולל אורח חיים.
על חשיבות  כתוב בכול מרפאות הנשים במחוז

מדי שבועות לאחר הלידה .  6ביצוע העמסת סוכר 
לרופא נשים מטפל ולרופא   רבעון מופק דוח

משפחה של מטופלות שאובחנו עם סוכרת 
הריונית, להמשך המעקב המומלץ )העמסת גלוקוז, 

מעקב גלוקוז תקופתי, אורח חיים בריא ופעילות 
גופנית כפי שמופיע בחוברת טרום סוכרת(, 

מה יבוצע  זימון להעמסת סוכר לאלו בהתא
 שטופלו באינסולין בזמן ההיריון. 

 

 -הנהלה רפואית  14
רצף טיפול בין 

המערכת האשפוזית 
ילודים  -לקהילתית

 ופגים

יש לוודא כי כל הילודים מטופלים  -ילודים ופגים 
 כנדרש בהתאם להנחיות

התחום מטופל באופן  שוטף ע"י רכז תחום ילדים  
 .במחוז

ועברו הנחיות לפורום הרופאים במחוז על הפנייה ה
להתפתחות הילד של כל הפגים על מנת  שאנשי 

 התפתחות הילד יוודאו שמוזמנים למעקב . 
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 חטיבת הקהילה
  אגף סיעוד            

 ה ה נ ה ל ה   ה ר א ש י ת  
 

' מס
 העמוד

 התייחסות  ממצאי המבקר לשיפור לאלתר ממצאי המבקר לשיפור  תחום 

 לאחרונה שולבה דיאטנית במעקב זה.
אחיות קשר בבית חולים הדסה ושערי צדק 

שמות הפגים המורכבים לקראת את מעבירות 
ק יחון ואינטשחרורם מבי"ח על מנת לזמנם לאב

 סוציאלי תוך חודש .
אנו מצליבים את רשימת    RSVלקראת עונת ה

הפגים הזכאים עם ביקורים בהתפתחות הילד על 
 .מנת  לאתר פגים שלא נמצאים במעקב התפתחותי

 
  

רצף  -הנהלה רפואית 14
טיפול בין המערכת 

האשפוזית 
 -לקהילתית

 מבוגרים 

לים הללו ראוי לוודא יצירת קשר עם כלל המטופ
כדי לוודא רצף טיפולי מיטבי , התאמת הטיפול 

התרופתי , המשך בירור בהתאם להמלצות ומניעת 
 אשפוז חוזר 

הצוותים במרפאות מכירים ומשתמשים במערכות  
על מנת לאתר את המטופלים באופן יומי המידע 

ולתת מענה לצורכיהם , מתקיימת הטמעה 
 , תוך שימוש לשימוש קבוע ורציף במערכת

בתהליכי שחרור מתוכנן ומניעת אישפוז חוזר, 
ימים והיעדר היתקשרות  3מעקב היתקשרות תוך 

 ימים 7תוך 
 

 -הנהלה רפואית 14
הפחתת כאב בילדים 
בעת ביצוע חיסונים 

 ובדיקות דם 

מבוצע באמצעות מריחת משחת הנושא חודד .   ראוי שהנהלה רפואית תעלה מודעות הרופאים 
לפני בדיקות דם או חיסונים ולאחר קבלת אמלה 

 .הסכמת ההורים

 -הנהלה רפואית  15
רצף טיפול ברפואה 

 יועצת

ג לא חשופה לתשובות קלינאית .א.רופאת א
רפיסט ומעבדת שינה אליהם תתקשורת , פיזיו

 מפנה. 

עם כניסת "תיק אחוד" רופאים בתחומים השונים  
שהמטופל יוכלו לעיין בתשובות, ופענוח בדיקות 

 עבר .
השירות  –גריאטריה  23

 הגריאטרי 
 במחוז יש גריאטר מחוזי  מינוי גריאטר ארצי 
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 חטיבת הקהילה
  אגף סיעוד            

 ה ה נ ה ל ה   ה ר א ש י ת  
 

' מס
 העמוד

 התייחסות  ממצאי המבקר לשיפור לאלתר ממצאי המבקר לשיפור  תחום 

 
 
 

הערכה  –גריאטריה  23
 גריאטרית כוללנית 

יש לפעול ליישום מלא של חוזר מנהל רפואה מס' 
"ביצוע הערכה גריאטרית כוללנית  12/2007

 בקהילה" 
 יש לשפר  זמינות בדיקה גריאטרית 

יש לשפר זמינות בדיקת גריאטר במרפאה )כיום 
 כחודש וחצי( 

ראוי להרחיב פריסת מרפאות גריאטריות וקיום 
מענה למגזרים מיוחדים כמו אוכלוסייה חרדית 

 או ערבית 
 

 חשוב לבנות תהליכי מעקב אחר יישום המלצות 
 

 ראוי להרחיב את הרכב הצוות הרב מקצועי 
ועי במרפאה יש לקיים דיונים בצוות רב מקצ

 להערכה גריאטרית כוללנית

ייעוץ ניתן ע"י רופאים גריאטרים מומחים בשיתוף  
 . עם אחות ומרפאה בעיסוק

בהתאם לצורך ולשיקול דעת מקצועי יש שיתוף של 
 מקצועות בריאות נוספים.

הערכה גריאטרית איננה שירות דחוף, תמיד קיים 
 שיקול דעת להקדמת תור בהתייעצות טלפונית בין

.                             רופא משפחה ליועץ/אחות המרפאה
קיים קושי רב בגיוס רופאים גריאטרים מומחים 

 .בכךזמינות ופריסת השירותים תלויה ו
בשיח גראח גם ייעוץ לאוכלוסייה ערבית ניתן 

 .ולאוכלוסייה חרדית ברמת אשכול
 

, תפקיד היועץ הגריאטרי הינו ייעוץ חד פעמי  
אחר המשפחה בודק , מיישם ועוקב   ורופא

 המלצות היועץ. 
 

שיתוף מקצועות בריאות נוספים מתבצע עפ"י 
 .עת מקצועי דשיקול 

 דיונים נערכים בצוות רב מקצועי אחת לחודש .
 
 
 

הפניית  -גריאטריה  23
מטופלים ליעוץ 
/טיפול ביחידות 

 יעודיותי

 העלאת המודעות של הצוות המטפל במרפאות 
לחשיבות של התערבות מקצועית ,   הראשוניות

לא נצפו הפניות ליחידה לטיפולי בית למטופלים 
 םאשר עפ"י הרישום הרפואי היה מקום להפנות

צוותי המרפאות מכירים ומודעים לאפשרויות  
עפ"י  יחידה לטיפולי בית ייעוץ גריאטרי להפנייה ל

 .הנחיות וקריטריונים 
המערך של בנוסף מתקיימת פעילות שוטפת 

האחות האחראית על התחום הגריאטרי ו
בעת פגישותיה עם צוותי )הגריאטרי במחוז 
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 חטיבת הקהילה
  אגף סיעוד            

 ה ה נ ה ל ה   ה ר א ש י ת  
 

' מס
 העמוד

 התייחסות  ממצאי המבקר לשיפור לאלתר ממצאי המבקר לשיפור  תחום 

ת( להעלאת המודעות לשימוש בהערכה המרפאו
   גריאטרית. 

 
 

טיפול  -גריאטריה 23
 פליאטיבי תומך 

יש לפעול ליישום מלא של חוזר המנהל הרפואי 
, לא נצפתה התייחסות להוראות  30/09הכללי 

החיים למטופלים לדוגמא : עם אי לקראת סוף 
 ספיקת לב, אי ספיקת כליות ודמנציה

מערך הגריאטרי המחוזי נותן לתחום זה  
.  והמרפאות התייחסות במסגרת אשפוז בית

הרופאים והסיעוד העובדים באשפוז בית מנוסים 
                                                                                                       בטים השונים.יבטיפול בחולים סופניים בה

הנקרא טיפול תומך ירושלמי, הוקם אתר מחוזי 
אתר זה בא לתת מידע לאנשי המקצוע השונים 

בירושלים בתחום הטיפול התומך, מאפשר קשר 
ישיר לאתר "הפליאטיבי" הארצי ובד בבד מאפשר 

ושלים . האתר לקבל מידע לגבי גופים הפועלים ביר
 טיפול מומחית המחוזי והארצי מנוהל ע"י אחות

של מחוז ירושלים.           הוקם , בקהילה תומך
אנשי  16פורום פליאטיבי רב מקצועי מחוזי )

אנשי  45מקצוע(שמוביל את המהלכים הללו.  
מקצוע עברו סדנאות מסר ספציפיות בהתייחסות 

 2018 "להוראות לקראת סוף החיים..."  . במרץ
נערך כנס פליאטיבי מחוזי וכן התקיים יום עיון 

 בנושא דמנציה וטיפול תומך.   
המשאלות באמצעות  5המחוז מקדם את נושא 

אחות המומחית קלינית והחוברת הייעודית 
עם צוותים רב  במפגשים פרטניים ומרפאתיים

סדנאות עם "גישה לחיים"  5מקצועיים. התקיימו 
לצוות רב מקצועי ומרפאות )לדוגמא: מרפאת אי 

נפתחה שמש והסביבה  ספיקת לב(. למבוטחי בית 
 .                                                                                         יבמרפאה לטיפול פליאטי

ל הטמעת התחום הינה על פי : "המלצות . כ
 " 2016לתוכנית הלאומית ומצבי סוף החיים 

במחוז מתקיימות הכשרות בתחום גריאטריה  ראוי לפעול להכשרת הצוות הרפואי הסיעודי הכשרת  -גריאטריה 23
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 חטיבת הקהילה
  אגף סיעוד            

 ה ה נ ה ל ה   ה ר א ש י ת  
 

' מס
 העמוד

 התייחסות  ממצאי המבקר לשיפור לאלתר ממצאי המבקר לשיפור  תחום 

והרב מקצועי האחראי למתן מענה בתחום   צוות 
 הגריאטריה וטיפולי בית 

 ים במסגרת ימי עיון וכנס
פעמיים בשנה מתקיים מפגש של צוות רב מקצועי  

 .של אשפוז/טיפולי בית לעדכון הנחיות וידע 
נבנתה תכנית הכשרה  –למרפאה ראשונית אבו גוש 

לצוות על ידי  המנהלת האזורית בשיתוף הגריאטר 
האחות האחראית על התחום הגריאטרי המחוזי, 

 ורכזות תחום במקצועות הבריאות.   במחוז
זמינות   -גריאטריה 24

השירות בתחום 
 ריאטריהייעוץ הג

מענה הטלפוני נבדק ומטופל באופן שוטף על מנת   בשיח גראח שיפור חווית מטופל 
 . לתת מענה הולם למטופלים 

 גריאטריה 24
 -מרפאה ראשונית 

 אבו גוש
זיהוי קשישים  

 בסיכון

לא נצפתה התייחסות לכאב , לזיהוי קשיש בסיכון 
להתעמרות ו/או הזנחה, התייחסות למצב 

קוגניטיבי, שימוש מרובה בתרופות ואומדן קשיש 
בסיכון למבוטחים עם ירידה תפקודית חדה , לא 

 :נצפתה העברת נתונים לגורמים מקצועיים
 רפיהתות תקשורת ופיזיויתזונה, עו"ס, קלינא

המנהלת האזורית פועלת למיקוד , מעקב וליווי של  
 המרפאה.

ו ההנחיות למעקב קשיש בסיכון במרפאה חודד
 י"ע שוטפת והדרכה מעקב של ומתקיימת פעילות

   .  האחות האחראית על התחום הגריאטרי במחוז
 אחות של משותפים בית בביקורי הוחל לאחרונה

 המרפאה ואחות מטפל רופא,  הגריאטרית
ובמידת  התערבות על והחלטות להערכה שמיועדים

  . נוספים מקצוע אנשי של למעורבותהצורך הפנייה 
מתקיימת פעילות של מעקב והדרכה  -כלל מחוזי 

שוטפת ע"י האחות האחראית על התחום 
הגריאטרי במחוז  בעת פגישותיה עם צוותי 

 . הרלבנטייםהמרפאות כולל שימוש באומדנים 
 

מרפאה  גריאטריה 24
 -אבו גוש-ראשונית

ניהול הטיפול 
   התרופתי הכרוני

ש לפעול ליישום מלא של חוזר מנהל רפואה י
, לא מתבצעת בדיקת מכלול  30/09 3/2013

התרופתי הכרוני , מבדיקה מדגמית של מספר 
מטופלים נמצאה אי הלימה בין הטיפול המפורט 

 בתיק לבין הטיפול שנלקח בפועל

 חודדו ההנחיות במרפאה .  
 ,פעילות שוטפת של הרפואה והסיעוד בנושאהחלה 
עת השימוש באומדנים הולמים כולל להטמ

ניתן דגש לייעוץ אישי של רוקח   .תרופות
למטופלים עם מורכבות וריבוי תרופות  כולל פנייה 

 לרוקח קליני .
מבצעות מנהלת רפואית ומנהלת הסיעוד במנהלת 
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 חטיבת הקהילה
  אגף סיעוד            

 ה ה נ ה ל ה   ה ר א ש י ת  
 

' מס
 העמוד

 התייחסות  ממצאי המבקר לשיפור לאלתר ממצאי המבקר לשיפור  תחום 

בקרות ע"י בדיקת הרשומות הרפואיות הדרכה ו
  .והסעודיות

 גריאטריה 25
 -מרפאה ראשונית 

טיפול  - אבו גוש 
במטופלים 

מרותקים לביתם 
הנמצאים באחריות 
טיפולית של מרפאה 

 ראשונית

לא מתקיים יישום נאות של הנחיות הקופה 
 לביצוע ביקורי בית למטופלים מרותקים לביתם

הודגשו ההנחיות לביצוע ביקורי בית יזומים של  
אחות ורופא עפ"י הנוהל של הכללית,  כולל 

רכה וקביעת תכנית טיפול לכלל אומדנים , הע
 החולים המרותקים. 

ביקורי ביצוע  בוצע מעקב סדיר אחרבמנהלת י
כולל הקפדה מלאה על  הבית אצל מרותקים 

 רישום בתיק הרופא בנוסף על דיווח האחות .

 גריאטריה 25
 –מרפאה ראשונית  

זמינות  -אבו גוש
 הטיפול הרפואי

  

הרפואי, יש לשפר זמינות/נגישות השירות 
 הסיעודי והרב מקצועי למטופלים מרותקים

המחוז בוחן אפשרות ביקור גריאטר דובר ערבית   
 במרפאה. 

בנוסף נקבעו מפגשים להעלאת המודעות לשימוש 
במשאבים הנוספים עם רכזי תחום: עו"ס, תזונה, 

 קלינאית תקשורת. 
 גריאטריה  25,26

 –מרפאה ראשונית  
זמינות  -אבו גוש
 הרפואיהטיפול 

 

יש לאפשר מענה זמין בתחום הבליעה ותקשורת 
 למטופלים

קיים מחסור קשה בקלינאיות תקשורת , המחוז  
   .עושה מאמצים לקלוט לתחום זה עובדים

 
 
 
 

 גריאטריה 26
 –מרפאה ראשונית  

זמינות  .ג -אבו גוש
 הטיפול הרפואי

הנושא הובא לדיון בישיבת צוות מרפאתית על מנת   מענה בתחום הטיפול התזונתי
להעלות מודעות הצוות להפניה ושימוש במשאב זה 

, לאחרונה הורחבו שעות פעילות הדיאטנית 
 .במרפאה

 גריאטריה 26
 –מרפאה ראשונית  

זמינות  .ג -אבו גוש
 הטיפול הרפואי

נקבעה פגישה של עו"ס עם צוות המרפאה על מנת    מענה בתחום עבודה סוציאלית
 ליצור תהליך מובנה רציף לבעיות שעולות. 
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 חטיבת הקהילה
  אגף סיעוד            

 ה ה נ ה ל ה   ה ר א ש י ת  
 

' מס
 העמוד

 התייחסות  ממצאי המבקר לשיפור לאלתר ממצאי המבקר לשיפור  תחום 

מרפאה  גריאטריה 26
 -אבו גושראשונית 

הבטחת רצף המידע 
 והטיפול

במהלך שנה זו מתקיים תהליך של הכנסת "התיק   נגישות רשומה רפואית לגורמים המטפלים 
לל האחוד" המידע על המטופל יהיה נגיש לכ

 .המטפלים

 גריאטריה 26
 –מרפאה ראשונית  

הבטחת  -אבו גוש
 רצף המידע והטיפול

לא הוצגו הנחיות לאיתור יזום של המטופלים 
במרפאות הראשוניות הזקוקים לאשפוז ביחידה 

 לטיפולי בית 

קיים דף ההנחיות של היחידה לאשפוז בית בנושא  
 ענוןיואף הופץ שוב לר  2018, הופץ בתחילת שנת 

  .ועדכון

 .טופל מידית  לאלתר -חסר נתיבי אויר בתוקף נתיבי אויר בערכת החייאה פג תוקף בריאות השן  27

תיעוד  -בריאות השן 27
 רשומה רפואית

  .חודדו ההנחיות והדרישות בקרב הרופאים  חלק קטן מהאנמנזות אינן מעודכנות פעם בשנה
 
 
 
 
 

תיעוד  -בריאות השן 27
 רשומה רפואית

  .חודדו ההנחיות והדרישות בקרב הרופאים  אין תיעוד באופן ברור מתן האלחוש
 

 

תיעוד  -בריאות השן 27
 רשומה רפואית

חסר ברשומה הרפואית לבצע בדיקה מפורטת של 
 המתרפא

  .חודדו ההנחיות והדרישות בקרב הרופאים 
 

 

תיעוד  -בריאות השן 27
 רשומה רפואית

סוג הפלואוריד בו השינניות אינן מפרטות את 
 השתמשו

 .הנחיה לתיעוד סוג הפלואור הועברה לשינניות 

 -בריאות השן  27
תכניות מניעה 

המותאמות לפי רמת 
 הסיכון לעששת

 אין התייחסות מספקת בתוכניות הטיפול
 לרמת הסיכון לעששת  

יש לתעד בכל בדיקה וביקורת תקופתית את רמת 
 הסיכון לעששת 

ילדים להקפיד לתעד את הופץ מנשר לרופאי ה 
ארעות עששת לכל מטופל, הנושא יה להיהנטי

הוטמע כשאלת חובה ברשומה הדנטלית 
  .הממוחשבת
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 חטיבת הקהילה
  אגף סיעוד            

 ה ה נ ה ל ה   ה ר א ש י ת  
 

' מס
 העמוד

 התייחסות  ממצאי המבקר לשיפור לאלתר ממצאי המבקר לשיפור  תחום 

 -בריאות השן  27
 מרפאת ספק

נושא הנגישות ונראות המרפאה נבחן בימים אלו   אין אזור מותאם לילדים
  .מול הספק

 -בריאות השן 27
 מרפאת ספק  

כלל הצוותים נמצאים בהליך התחסנות בשת"פ   חלק מהחיסונים לא בוצעו במרפאה 
 .עם המחוז

רצף  -בריאות השן 27
 טיפולי  

  לא קיים רצף טיפולי בין מרפאה לרפואה כללית
 ומרפאות סמייל

ומופעל נוהל  בכללית סמייל נשמר רצף טיפולי 
  .הפניית מטופל

 
 
 
 
 
 

 -בריאות השן  27
 שילוט

 לרפואה כללית אין מידע על מתן עזרה ראשונה
 דנטלית 

שילוט בנוגע למתן שירות חירום במרפאת מעוז  
הופץ  .בירושלים נמצא ותלוי בכניסה לכול מרפאה

ריענון לכל המחוזות בנוגע לצורך בהצגת שילוט 
 בנושא מתן שירות חירום דנטאלי במרפאות.

בריאות -הנהלה  4,30,42
זמני המתנה ,  -נפש

 זמינות תורים 

מתן מענה מידי לזמינות  -נושא עיקרי לתיקון  
תורים בדגש על מזרח ירושלים , בית שמש 
ומנהלת התיישבות משרד הבריאות מבקש 

, זמני המתנה 2018להעביר לו"ז לביצוע במהלך 
לשירותים השונים ברובם ארוכים מדי במיוחד 

 רפיה ובילדיםתבהמתנה לטיפול פסיכו

לגיוס מטפלים והרחבת  התורים קשורהמינות ז 
 שירות בין היתר ע"י הרחבת הסכמים עם ספקים .

לאחרונה אותרו ו המחוז שם דגש על גיוס מטפלים
 הזמינות השתפרה  עוד מתמחים בפסיכולוגיה . 

קיימות במנהלת התיישבות   .  במזרח ירושלים
מקורב ישוב שירות בניתן בנוסף   ,ת ליאזוןומרפא

ונבדקת אפשרות לחתימה עם  עפ"י שיקול דעת
 ספק באזור נוסף בהתיישבות . 

 . NON SHOWמתקיימת פעילות להפחתת 
 כמענה לאורך תור. טיפוליות   קבוצות נפתחו 
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 חטיבת הקהילה
  אגף סיעוד            

 ה ה נ ה ל ה   ה ר א ש י ת  
 

' מס
 העמוד

 התייחסות  ממצאי המבקר לשיפור לאלתר ממצאי המבקר לשיפור  תחום 

בריאות -הנהלה  32,42
 כוח אדם  -נפש

במרפאות הקופה היקף כוח אדם רפואי 
אז פסיכיאטרי לא הורחבו ואף הצטמצמו במעט מ

 הוחלט על יישום הרפורמה

המחוז נמצא בתהליך גיוס כ"א רפואי שכיר  
 .ועצמאי

יש לציין כי חל גידול רב בכ"א טיפולי להבדיל 
  .ממה שנכתב בדוח הבקרה

הנהלה בריאות  34
מנויים  -הנפש

טיפוליים,   %   
דחיה  של מנויים 

 ושיעור מנוי חילופי

ם מאד דחיות גבוה ושיעור מנוי חלופי גבוהי %
 2017עם ירידה יפה ב  2016בשנת 

 קיים תהליך למידה הדדי.  
 בקשות  נדחות כאשר יש סיבה מוצדקת ומנומקת .

 ת לדחיות מסר:וסיב
קוד/הפניה לא נכון בעת הקמת הבקשה ,  כפל 

 .בקשות לספקים שונים
 
 

הנהלה בריאות  36
 רצף טיפול  -הנפש

של להבטחת רצף טיפול ישנה חשיבות לאיש קשר 
המחוז למענה מהיר ולא ראוי להטיל זאת על 

 המבוטח ומשפחתו

 האחריות הינה משותפת: 
אח/ות קשר ועו"ס  מסייעים   -בשחרור מאשפוז

, יש להטמיע את בשחרור והקשר עם הקהילה
 העברת המידע לאחות הקשר מהמחלקות .

 באמצעות : מתקיים -שחרור ממיון 
 תור. .מנהלות האדמינ' של המרפאות לקביעת1
 של המערך.     .מנהלת אדמינ2
 . רופאי המשפחה3
 

ראוי לציין כי קיים נוהל משרד הבריאות לגבי 
  .שחרור ממיון המחייב את בית החולים המשחרר

הנהלה בריאות  37
נתוני  -הנפש

 מטופלים 

חלה הסטה ,  אין שינוי משמעותי בסך המטופלים
קלה במבוגרים לטובת מרפאות הקופה. שיעור 

 % 1.7מבוגרים  3%המטופלים במחוז נמוך 
כשמחברים לנתוני כ"א ותורי ההמתנה  ילדים,

הקופה לא עושה די להגדלת  -הארוכים 
 רותיםיהש

אמנם אין שינוי משמעותי במספר המטופלים אבל  
לראות יש  עליה דרמטית  במספר הטיפולים: ניתן 

ולא רק ביצוע אינטייק  ים בפועל עליה במתן טיפול
 .הפניה לרשימת המתנהו

הנהלה בריאות  39
נתוני  -הנפש

 מטופלים

קושי במתן שירות לתושבי מזרח העיר, וכן קיים 
 קושי במתן שירות לילדים במנהלת התיישבות

ידוע. הקופה עושה   -קושי בגיוס מטפלים במגזר ה  
 מאמצים שוטפים לאיתור וגיוס מטפלים .  

  בסעיף ראשון .ראה הערה לגבי מנהלת התיישבות 
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 חטיבת הקהילה
  אגף סיעוד            

 ה ה נ ה ל ה   ה ר א ש י ת  
 

' מס
 העמוד

 התייחסות  ממצאי המבקר לשיפור לאלתר ממצאי המבקר לשיפור  תחום 

בריאות -הנהלה  40
הצגת המידע  -הנפש

 למבוטח 

בבדיקה של אתר האינטרנט יש לתקן ולחדד את 
 המידע,

יש מקום לחדד מסלולים מרכזיים: מסלול ציבורי 
מסלול  עצמאי. עדין לא הוכנסו התיקונים 

 יש לחדד -שנתבקשו 

אתר בריאות הנפש בקופה הנו אתר מפורט ועדכני  
מידע רב למטופלים ואינו מסתפק במידע , המפרט 

 כללי בלבד. 
קיימת חלוקה ברורה בין מסלול טיפול ללא עלות 

 .לבין מסלולים בעלות
43,44,4

5 

 אטריה  פסיכי
מרפאת מבוגרים 

הפנייה   -"ברזיל"
 לסל שיקום

יש לרכז מידע על מטופלי שיקום ומעקב אחר 
 יישום החלטות וועדות שיקום

 .יכום המערךיש מידע מרוכז בס 
,  לסל שיקום מטופלים 16במרפאת ברזיל הוגשו 

הועברו דגשים לצוותי המרפאה לשיפור ניהול 
  .התיעוד

 

 אטריה  פסיכי 43
מרפאת מבוגרים 

זמינות  -"ברזיל
 שירותים 

, המחוז קיימת תחלופה של מטפלים בשל פרישה  לרופאים תור ארוך מהנדרש 
 .ס רופאים למערךופועל לגי
  .מרפאהבשעות לרופא מטפל  והוספבמקביל 

 אטריה  פסיכי 43
מרפאת מבוגרים 

זמינות  -"ברזיל
 שירותים

מטפלים חדשים: מתמחים   פועל לגיוס המחוז   רפיה תתור ארוך לפסיכו
בפסיכולוגיה ופסיכולוג במקום פסיכולוגית 

 .שפרשה

 אטריה  פסיכי 44,45
מרפאת מבוגרים 

תכנית  -"ברזיל
 ומהלך טיפולטיפול 

 
לרוב לא קיים תיעוד על תכנית טיפול על כן לא 

 מתבצעות 
 הערכות של תכניות טיפול

 .הועברו דגשים לחשיבות תיעוד תכנית הטיפול 
 המרפאה נדרשה  לקבוע תכנית טיפול..

מתבצעות הערכות של הטיפולים  -הערכות טיפול 
 . כל חצי שנה כולל סיכום המהלך ואישור המנהלת

  

  -פסיכיאטריה  44,45
מרפאת מבוגרים 

תכנית  -"ברזיל"
 טיפול ומהלך טיפול

התיעוד דל, שאינו משקף את הטיפול, לא ניתן 
להבין תכנית טיפול, מתקיימים דיונים שבועיים 

 אולם אין סיכומים בתיק

ת אינטייק תכנית הטיפול הכללית נקבעת בישיב 
  שבועית. 

תחילת  כי עםניתן דגש והסבר לצוות המרפאה  
הטיפול על המטפלים לבצע הערכה מקיפה  ולקבוע 

  ומתועדת  . מפורטתתכנית טיפול 
  -פסיכיאטריה  44,45

מרפאת מבוגרים 
תכנית  -"ברזיל"

מהכרותינו עם אופן העבודה המטופלים שותפים   אין מידע האם המטופלים שותפים לתוכנית טיפול
 .לניהול התיעודו לשיפורניתן דגש ,  להחלטה
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  טיפול ומהלך טיפול
 
 

  -פסיכיאטריה  45
מרפאת מבוגרים 

רישום  -"ברזיל"
 ודיווח 

 למרות הרישום במחשב לא ניתן להפיק נתונים
 ראוי שתהיה מערכת ממוחשבת להפקת נתונים 

 ברמה מערכתית

המערכת של הכללית מאפשרת הפקת נתונים רק  
 .במרכז המידע המחוזי 

  -פסיכיאטריה  44
מרפאת מבוגרים 

סיום  -"ברזיל"
 טיפול

לא מתבצע תיעוד כנדרש בדבר סיכום תהליך 
 הטיפול 

 וההמלצות להמשך טיפול

  המרפאות הונחו לקיים תיעוד תהליך סיום טיפול. 

  -פסיכיאטריה  44
מרפאת מבוגרים 

הפסקת  -"ברזיל
 טיפול

אין תיעוד של ניסיונות ליצירת קשר עם  מטופל 
 עצמו המעקבשהפסיק על דעת 

רופאים ומטפלים ממקצועות הבריאות מדווחים   
בקליקס "אי הגעה" ועליהם לבחור את הפעולות 

שהם בוחרים לבצע: איתור המטופלים, יידוע 
רופאי משפחה, פניה למשפחה וכדומה. ניתן דגש 

  .נוסף למרפאות לתיעוד זה
  -פסיכיאטריה  44 

מרפאת מבוגרים 
תיעוד  -"ברזיל

 ות ישיבות צו

יש להקפיד על תיעוד דיוני צוות ולבחון תכנית 
 טיפול 

הועברו דגשים משמעותיים לכל מרפאות המערך  
   .על חובת תיעוד ישיבות הצוות ושיפור  התיעוד

  -פסיכיאטריה  43
מרפאת מבוגרים 

 תשתיות  -"ברזיל"

 המרפאה ממוקמת במבנה ישן.  אין שירותי נכים 
ישורים לפיתוח המחוז מקדם תהליך בדיקת א

ובנייה ובהתאם יונגשו התשתיות לנכים. מטופל 
ה בעל מוגבלות פיזית, בשלב זה מופנה למרפא

  נגישה.
  -פסיכיאטריה  43,45

מרפאת מבוגרים 
 תשתיות  -"ברזיל"

תנאים פיזיים טעונים שיפור בתחזוקה וניקיון. 
 בניין ישן, 

 מחייב תחזוקה שותפת

במתקן במשרה מועסק עובד לוגיסטיקה ומשק  
 .מלאה

  -פסיכיאטריה  43
מרפאת מבוגרים 

 תשתיות  -"ברזיל"

בבקרה הקודמת  נמסר שהמבנה יועבר למקום 
 חלופי

הנושא נידון בהנהלת המחוז, החלטה על מעבר לא  
 שיפוץמקדם תכנית להמחוז תיושם בשלב זה, אך 

 הקיים. המבנה
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  -פסיכיאטריה  43
מרפאת מבוגרים 

 פינת עישון  -"ברזיל"

ממוקמת בגינה ביחידה לטיפול יום אין הסדרה 
 של התנאים ויש תלונות

, אין להסדיר עישון במרחב 2018לפי תיקון לחוק  
המחוז בוחן המרפאה כולל חצרות וגינת פטיו. 

 פתרונות למטופלי יחידות היום .
 יחידה לטיפול 46

 -יום "ברזיל"
 תשתיות 

מחודש למבנה המתבצע ע"י הנהלת המחוז בתכנון   אין נגישות לנכים
 מקדמים פתרון לנושא הנגישות

 יחידה לטיפול 46
 -יום "ברזיל"

 תשתיות 

 משרד הבריאות המחוז פועל בהתאם להנחיות  אין בכניסה מאבטח 
 .בנוגע לאבטחה במרפאות לבריאות הנפש הכלליתו

 יחידה לטיפול 46
 -יום "ברזיל"

 תשתיות 

בתכנון מחודש למבנה המתבצע ע"י הנהלת המחוז   מגדר  אין שירותים מחולקי
 .מקדמים פתרון לנושא זה

 יחידה לטיפול 46,47
 -יום "ברזיל"

 תשתיות 

  .מול הנהלה אדמיניסטרטיבית בטיפול  יש צורך להחליף/לתקן חלק מהריהוט בחצר

 יחידה לטיפול 46
קבלה  יום "ברזיל"

 וניהול שוטף 

 הניהול של הרישום המרוכז של הפניות 
 וסדרי עדיפויות אינו מלא ומידע לא מדויק

נקודות ודגשים לניהול התיעוד הועברו למנהלת  
היחידה להטמעה ובקרה בקרב אנשי הצוות 

 .בהקדםהרשומה לשיפור 
 יחידה לטיפול 46

קבלה  יום "ברזיל"
 וניהול שוטף 

דכני בחלק מהמקרים אין רישום, אין תיעוד ע
קליני בתחילת  כל יום ובסיומו בהשתתפות 

 פסיכיאטרים )רפורט

נקודות ודגשים לניהול התיעוד הועברו למנהלת  
היחידה להטמעה ובקרה בקרב אנשי הצוות 

 .בהקדםהרשומה לשיפור 
 יחידה לטיפול 46

קבלה  יום "ברזיל"
 וניהול שוטף 

בחלק מהתיקים לא קיים תיעוד על הערכה 
המלצות על מסגרת טיפולית מתאימה, תפקודית, 

 סוציאלית ביום הקבלה-אין קבלה פסיכו

נקודות ודגשים לניהול התיעוד הועברו למנהלת  
היחידה להטמעה ובקרה בקרב אנשי הצוות 

 .בהקדםהרשומה לשיפור 
 יחידה לטיפול 46

קבלה  יום "ברזיל"
 וניהול שוטף 

צוות מכיר את המטופלים אבל אין תיעוד על 
ימים מקבלת המטופלים  3ית טיפולית תוך תכנ

 ליחידה

נקודות ודגשים לניהול התיעוד הועברו למנהלת  
היחידה להטמעה ובקרה בקרב אנשי הצוות 

 .בהקדםהרשומה לשיפור 
 יחידה לטיפול 46

קבלה  יום "ברזיל"
 וניהול שוטף 

בהעדר תכנית טיפול בתיק, כולל החלטת שיטת 
ערכה תקופתית טיפול, לא נמצא תיעוד של ה

 שבועית מותאמת תוכנית 

נקודות ודגשים לניהול התיעוד הועברו למנהלת  
היחידה להטמעה ובקרה בקרב אנשי הצוות 

 .בהקדםהרשומה לשיפור 
נקודות ודגשים לניהול התיעוד הועברו למנהלת   אין תיעוד על שיתוף המטופל בתוכנית טיפול יחידה לטיפול 46
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קבלה  יום "ברזיל"
 וניהול שוטף 

היחידה להטמעה ובקרה בקרב אנשי הצוות 
 .בהקדםהרשומה לשיפור 

 יחידה לטיפול 47
סיום  -יום "ברזיל"

 טיפול 

הדגשים הועברו למנהלת היחידה להטמעה ובקרה   אין תיעוד על סיום טיפול כולל שיקולים לסיום
 הרשומה.בקרב אנשי הצוות לשיפור 

 יחידה לטיפול 47
סיום  -יום "ברזיל"

 טיפול 

לא נמצא סיכום הכולל אבחנה, מהלך הטיפול, 
 הערכת תוצאות

הדגשים הועברו למנהלת היחידה להטמעה  כנ"ל 
 הרשומה.ובקרה בקרב אנשי הצוות לשיפור 

 יחידה לטיפול 47
 תיעוד -יום "ברזיל"

קיימים נהלים פנימיים להפניית מטופלים 
ל שיקום אבל אין תיעוד על הפניה לוועדות ס

לועדת סל שיקום או הפניה לגורם שיקום בשחרור 
 במידה ונדרש

נקודות ודגשים לניהול התיעוד הועברו למנהלת  
היחידה להטמעה ובקרה בקרב אנשי הצוות 

 לשיפור הרשומה.

 יחידה לטיפול 47
כוח  -יום "ברזיל"

 אדם 

הצוות ביחידת יום לא עומד בדרישות הנהלים 
 בהתחשב במספר המטופלים  , 

חסר בצוות מרפאה בעיסוק אשר תעשיר 
 תפקודי -התערבויות בהיבט אבחוני

  

  .הנהלת המחוזבתיאום עם  כוח אדם  נושא 
 
 
 
 
 

 יחידה לטיפול 47
קבלת  -יום "ברזיל"

 מטופלים 

רורים יש לבחון את התאמתם עפ"י קריטריונים ב
מקצועיים, עפ"י דיון על מטופלת במהלך הבקרה 

לא נעשו צעדים מקצועיים משמעותיים ולא נקבעו 
 יעדי טיפול ולא ברור אם מתאימה למסגרת  

יחידת היום בוחנת את התאמתם של המטופלים  
ביחידה.  יש לזכור כי יחידת היום מהווה מסגרת 

ון טיפולית ייחודית לאוכלוסיות קצה . הנושא ניד
 בין מנהלת המערך למנהלת יחידת היום .

 יחידה לטיפול 47
 -יום "ברזיל"

 אוכלוסייה מיוחדת 

יש להתייחס בתוכניות לצרכים של אוכלוסיות 
 מיוחדות )קשישים(

. הנושא הנושא הועבר לטיפול מנהלת היחידה  
 בתוכנית העבודה ייכלל 

 יחידה לטיפול 47
 יום "ברזיל"

והיחידה יחד יתרונות להמצאות המרפאה 
וחסרונות. שילובה לא מאפשר למטופלים ולצוות 

 לעשות הפרדה ברורה בין השירותים

הרעיון הבסיסי של היחידה הינו לאפשר המשכיות  
טיפולית ותנועה דו כיוונית בין היחידה למרפאה 

האינטנסיבית אשר צמודה לה ובה עובדים אותם 
 המטפלים והרופאה.

 יחידה לטיפול 47
קידום  -יום "ברזיל"

מומלץ להוסיף התערבויות נוספות כגון קידום 
 בריאות , תזונה ספורט

 נפתח שרות דיאטני למטופלים )טלביה( 
 נפתח רישום לסדנת גמילה מעישון מותאמת 
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 מתוכנן שת"פ עם פיזיותרפיה  בריאות 
בריאות קידום אחות יחידת היום מקדמת נושאי 

 ועוסקת בכך באופן פרטני ובקבוצות 
 יחידה לטיפול 47

שת"פ  -יום "ברזיל"
 עם הקהילה

מומלץ לבנות תכנית רוחבית של שת"פ עם רווחה 
 בקהילה

 ..קיים שיתוף פעולה עם הרווחה 
 התקיימה הרצאה רבת משתתפים ע"י רופא 

 במתנס הקהילתימהיחידה לטיפול יום 
 –רפואה תעסוקתית  48

 מרפאת ריאות 
לא  השתתף בשנה החולפת בהדרכות ברפואה 

 תעסוקתית 
בתוכנית השתלמות לשנה  צוות הרופאים יכללו 

  .הבאה שתכלול את מחלות מקצוע
 –רפואה תעסוקתית  48

 מרפאת ריאות 
איפיון טופס דיווח עבור רופאים שאינם 

 תעסוקתיים
במערכת הפנייה ייעודית לרופא תעסוקתי השימוש  

 מוטמע . –מחייבת מילוי פרטים ש
 -רפואה תעסוקתית 48

 רפואה ראשונית  
נבדקת קיים שדה בקליקס אך אינו חובה ,   אין רישום משלח יד בשדה ייעודי 

 .מול המרכזהאפשרות להפכו לשדה חובה 
 

 
 -רפואה תעסוקתית 48

 רפואה ראשונית  
בהפניה למרפאה תעסוקתית , יוטמע קיים   איפיון טופס דיווח ייעודי לרשם מחלות מקצוע 

 .השימוש בקרב הרופאים
 
 

 –רפואה תעסוקתית  49
 מרפאה תעסוקתית 

המרפאה צוות   -במפעלים  פיקוחבמסגרת תכנית   אין הכוונה להתייחסות לנושא קידום בריאות
מציינת באישור למעסיק את הצורך באמצעי מגן 

ם נוספים להורדת הנזק הבריאותי יואמצעים טכני
סיור במפעל מתקיימת הדרכה לגבי בזמן  ,בנוסף .

ממצאים שונים: ביצוע בדיקות סביבתיות בשטח 
המפעל , ביצוע בדיקות רפואיות ובמידת הצורך 

ים טכניים כגון: יניקה , יהמלצה על ביצוע שינו
  .אוורור ועוד

 -רפואה תעסוקתית 49
 מרפאה תעסוקתית

לנושא אורח  והתייחסות דגש הודגש הצורך למתן   שנים  5-רענן הדרכת קידום בריאות אחת לראוי ל
פעילות גופנית  בעת בדיקות קבלה לעבודה, ו חיים

. בנוסף נקבע מפגש פיקוח על עבודה וכושר עבודה 
 עם מקדמת הבריאות 

נושא המלצות אלו והכנסתן לרישום בתיק יידון  א שימור אין התייחסות להדרכת המעסיק בנוש -רפואה תעסוקתית 49
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  .מול המחשוב בהנהלה הראשית כושר עבודה ומניעת תחלואה תעסוקתית  מרפאה תעסוקתית
 -רפואה תעסוקתית 49

 -מרפאה תעסוקתית 
 פיתוח מקצועי 

נית ישיבות מדעיות כמנהל המרפאה בונה ת  אין תכנית הדרכה רב שנתית 
להנחיות בתוכנית העבודה השנתית בהתאם 

  .המחלקה  בהנהלה הראשית
 
 

 –רפואה תעסוקתית  49
 -מרפאה תעסוקתית 

התמודדות עם 
 אלימות כלפי הצוות

  בטיפול .  אין לחברי הצוות אמצעים להזעיק עזרה

סיעוד ובטיחות  51
הנהלת  המטופל 

 הסיעוד

 באופן שוטף.בוצע מ  יש להתייחס לנושאים שעלו בבקרות במרפאות 

סיעוד ובטיחות  53
ראשונית  –המטופל 

 מקןר ברוך 

  .המחוז פועל עפ"י הנחיות הכללית  ביצוע מעקב אחר עגלת החייאה אחת לשבועיים

סיעוד ובטיחות  53
ראשונית  –המטופל 

 מקןר ברוך 

יש לזמן מטופלים למעקב רגל סוכרתית לפחות כל 
 חודשים 6

  .המחוז פועל עפ"י הנחיות הכללית 

ובטיחות סיעוד  53
ראשונית  –המטופל 

 מקןר ברוך 

מודגש בכל מפגש וחשיבות האומדן חודד הנוהל על   ביצוע אומדן כאב בהתאם לחוזר מנהל הסיעוד
מקצועי: פרטני, ישיבות צוות סקטוריאלים 

   .ומפגשים רבעונים
סיעוד ובטיחות  53

ראשונית  –המטופל 
 מקןר ברוך

מנהלות הסיעוד הודרכו לשמירת הבקרות ומעקב   דוח בקרה פנימית ומעקב ליקויים יש לשמור 
  .אחר תיקונים

סיעוד ובטיחות  54
המשלט  -המטופל 

 בית שמש

נערכה הדרכה פרטנית לאחות ובנוסף במפגש של   מחסור בתיעוד ברשומות הרפואיות 
 ניתן לכך דגש .  ומנהלות סיעוד  אחיות

ובטיחות  סיעוד 54
המשלט  -המטופל

 בית שמש

היעדר המשך הפנייה לבירור וטיפול בהתאם 
 לתיעוד הקיים

נערכה הדרכה פרטנית לאחות ובנוסף במפגש של  
 ניתן לכך דגש .  ומנהלות סיעוד  אחיות
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 התייחסות  ממצאי המבקר לשיפור לאלתר ממצאי המבקר לשיפור  תחום 

סיעוד ובטיחות  56
 הר אדר -המטופל

תיעוד הדרכת מטופלים בהלימה לבעיית הבריאות 
 קיים באופן חלקי

נערכה הדרכה פרטנית לאחות ובנוסף במפגש של  
 ניתן לכך דגש . ומנהלות סיעוד אחיות 

סיעוד ובטיחות  56
 הר אדר  -המטופל

 .תוקן   חסר תיעוד סיכומי ישיבות צוות

סיעוד ובטיחות  56
 הר אדר  -המטופל

לא מתקיימות פעילויות קבוצתיות בתחום קידום 
 בריאות 

התקיימו סדנאות  בנושא סוכרת והחייאה ביישוב  
מתואמות עם ו, סדנאות נוספות מתקיימות 

באזור . אחת לחודש מופץ דף יישובים נוספים 
מידע לכל הצוותים על סדנאות קידום בריאות 

 במחוז.
 -הנהלת הסיעוד 58

 שירות המונע לפרט
העלאת מספר אחיות אחראיות טיפת חלב בעלות 

בסיעוד ברפואה מונעת וקידום  השתלמות מוכרת
 בריאות

המחוז מעודד מאד יציאת אחיות ללימודים תוך  
מנהלות  5השקעת משאבים רבים . השנה ניגשו 

 .תחנה למבחן הממיין בעידוד והכוונת המחוז
 -הנהלת הסיעוד 59

 חיסוני עובדים
תיקים מבחינת סטטוס ואפיון כלל העובדים הו

 חסניםחיסונים והמשך העלאת אחוז מת
המחוז ממשיך להציף את נושא חיסונים לעובדים  

 , נעשית כולל בסיורי הנהלה במרפאות בכל הדרגים
 סרבנים . פניה חוזרת ונשנית לעובדים 

המחוז לא התבקש להכין נגישות לקובץ  -יש לציין
רשימות העובדים ותיקי העובדים ולכן לא נערכנו 

 להציג מידע זה.
  

 
 
 
 

 השירותים מעבר 61
לשעות הפעילות 

השגרתיות של 
מוקד  -המרפאות

רפואה דחופה בבי"ח 
 וזף'סנט ג

יש לאייש את המוקד במנהל רפואי שהינו מומחה 
 ברפואה ראשונית או דחופה 

  .הנושא ייבחן מול מנהל בי"ח 
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 חטיבת הקהילה
  אגף סיעוד            

 ה ה נ ה ל ה   ה ר א ש י ת  
 

' מס
 העמוד

 התייחסות  ממצאי המבקר לשיפור לאלתר ממצאי המבקר לשיפור  תחום 

השירותים מעבר  61
לשעות הפעילות 

השגרתיות של 
מוקד  -המרפאות

רפואה דחופה בבי"ח 
 סנט גוזף

אין גישה לנהלי משרד הבריאות , אין תרגום 
 לערבית של נהלים רלבנטים

מתוכננת הדרכה של המנהלת לצוות המוקד על  
 .גישה לשימוש בנהלים באתר משרד הבריאות 

באחריות משרה"ב לתרגם הנהלים שמופצים ע"י   
 המשרד.

השירותים מעבר  61
לשעות הפעילות 

השגרתיות של 
מוקד  -המרפאות

דחופה בבי"ח רפואה 
 סנט גוזף

יש לכתוב נהלים פנימיים בהתאם לנדרש בחוזר 
  26/2017מנהל רפואה 

 .יבוצע בשיתוף עם המנהלת 

השירותים מעבר  61
לשעות הפעילות 

השגרתיות של 
מוקד  -המרפאות

רפואה דחופה בבי"ח 
 סנט גוזף

הביקור לא מועבר לרופא המטפל,  -רצף טיפולי 
יש לכתוב נוהל באלו מצבים על בי"ח להודיע 

 לרופא מטפל 

נבדקת האפשרות מול בי"ח להעברת המידע ,  
   .הנושא בטיפול מול יחידת המחשוב

 
 
 
 
 
 
 
 

השירותים מעבר  61
לשעות הפעילות 

השגרתיות של 
מוקד  -המרפאות

רפואה דחופה בבי"ח 
 זףסנט גו

 .טופל  נמצא מגש עם מזרקים לאחר שימוש ללא כיסוי 

השירותים מעבר  61
לשעות הפעילות 

השגרתיות של 

הכללית , יש לגבות  ףהגביה איננה בהתאם לתערי
 "השתתפות עצמית" כנדרש בחוק 

קיימת אי אחידות בגביה עבור שירותי לילה  
במזרח ירושלים על ידי הקופות. הכללית פנתה 

מספר פעמים בעבר למשרד הבריאות על מנת לטפל 
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 חטיבת הקהילה
  אגף סיעוד            

 ה ה נ ה ל ה   ה ר א ש י ת  
 

' מס
 העמוד

 התייחסות  ממצאי המבקר לשיפור לאלתר ממצאי המבקר לשיפור  תחום 

מוקד  -המרפאות
רפואה דחופה בבי"ח 

 סנט גוזף

בסוגיה זו ונענינו בשלילה. הכללית תפעל על פי 
הוראות משרד הבריאות במידה ומשרד הבריאות 

 יפעיל אכיפה על הקופות האחרות. 
טוי ניקוי וחי גסטרו 63

 אנדוסקופים
שלא  ודואג ידועה, הצוות מודע לכך מבנית  בעיה  כניסה ויציאה נפרדות לציוד נקי ומלוכלך

 . יפגע התהליך

ניקוי וחיטוי  גסטרו 63
 אנדוסקופים

ת בנוהל משרד הבריאוקיימת הנחייה לזיהוי  לא   לא קיים זיהוי של מכונת שטיפה בה בוצע הניקוי
רי הסתכלות תוך ימכשי והנחיות לניקוי וחיטל

 .50/3013גופיים 
ניקוי וחיטוי  גסטרו 63

 אנדוסקופים
  .טופל מידית  ספטל סקרב ללא תאריך  פתיחה

בטיחות  -גסטרו 63
 מטופלים

 .טופל  חדר התאוששות וילונות סגורים

תיעוד  -גסטרו 63
 ברשומה 

 חסר תיעוד של שעת תחילת ביצוע הבדיקה
בדיאטרמיה  כולל פרמטרים עוד שימוש יאין ת

 מיקום ומצב העור                                  

 .תוקן -שעת תחילת הבדיקה 
עפ"י דיווח מנהל הרפואי של המכון  –דיאטרמיה 

הוחלט ע"י משרד הבריאות שאין צורך לתעד את 
 השימוש בדיאטרמיה. 

סימנים  -גסטרו 63
חיוניים במהלך 

 הבדיקה

עם יחידת  בשיתוף -תיעוד כל הסימנים החיוניים  מתועד ברשומהנבדק אך לא 
נממשק את המוניטור לרשומה הרפואית  ,המחשב

  , בטיפול.הממוחשבת
  .בוצע ע"י כל הרופאים  לא מבוצע על ידי הרופאים לומדות -וגסטר 63

המחוז יבחן עם ספק שירותי הכביסה את   מפונה פעם בשבוע כביסה -גסטרו 63
ת לתגבור סבב הכביסה תוך התחשבות האפשרו

 בשיקולי הפריסה הגיאוגרפית הרחבה ואחרים.
פסולת  –גסטרו  63

 מזוהמת 
הפרדה בין שקיות כתומות של פסולת זיהומית 

 ופחים של פסולת חדה
 .בוצע  

 ב צוות הרפואי .                                                      הופץ בקר, קיים נוהל הפנייה  אחוז נמוך של פניות  טיפולי בית  – תזונה 65
חלק מההפניות לא נרשמו בהפניות ייעודיות 

נצפתה נמוך יותר. שהוצג לדיאטניות לכן הנתון 
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 העמוד

 התייחסות  ממצאי המבקר לשיפור לאלתר ממצאי המבקר לשיפור  תחום 

עליה במספר המטופלים באשפוז בית ומרותקי 
עלת ויחידת התזונה פ בית שהופנו.               

 מופנים לדיאטניתהם להעלאת מספר המטופלי
באמצעות  מפגשים פרטניים ובישיבות צוות 

, שליחת מכתבים לרופאים במרפאות מרפאתיות
ובהשתלבות  ראשוניות וביחידה להמשך טיפול

 .במערך הפליאטיבי  
מישיבות הצוות  משתתפות בד"כ הדיאטניות   תיות והשתתפות נמוכה בישיבות רב צו טיפולי בית  – תזונה 65

  .י ובכוונתנו להמשיך ולתגבר השתתפותןמקצוע

מועד כולל הנוהל כתוב בצורה מסודרת ועניינית,   נוהל עבודה אינו כתוב כדף רשמי  טיפולי בית  – תזונה 65
  ן.עדכו

   .הוסף לוגו הכללית מחוז ירושלים
משמעותיים לתיעוד הועברו לדיאטניות דגשים   רישום ותיעוד לוקה בחסר טיפולי בית – תזונה 65

 .מלא

קושי ידוע, נעשים מאמצים לאיתור עובדים   אין ביקורי בית במגזר הערבי  טיפולי בית – תזונה 65
 .ית הלביצוע ביקורי ב

קיימים  חולים מוזנים אנטרלית ומונשמים  טיפולי בית – תזונה 65
 שאינם מופנים לדיאטנית , יש להפנות עפ"י הנוהל 

מתבצעת עבודה ממוקדת לגבי מונשמים ומוזנים  
 אנטרלית,

בשנה האחרונה שונה  מערך המחוז כך שמתן 
אישור למטופל לקבלת פורמולה  נעשה ע"י 

 ,דיאטנית מחוזית בלבד ] או מי מטעמה [ 
האישור מותנה בביקור דיאטנית לקביעת תכנית 

 ההזנה. 
מהמטופלים בהזנה   87%בעקבות השינוי הנ"ל    

התהליך ו מטופלים ע"י דיאטנית -נטרלית א
הנותרים ]ביניהם  גם מטופלים  13%ממשיך  לגבי 

 .מונשמים[ 
מתבצע תהליך קבוע מול הרופאים על מנת   אין מספיק הפניות סוכרת   -תזונה 65

חלק מההפניות  - שההפנייה תבוצע בשדה הייעודי
לא נרשמו בהפניות ייעודיות לדיאטניות לכן הנתון 
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 נמוך יותר. וצג שה

מרפאת  –תזונה  65
 שיח גראח 

 .טופל  לא נצפה שלט הכוונה לדיאטנית 

בקרה  –תזונה  65
 ופיקוח 

הוחל בביצוע בקרות במרפאות בנוכחות   מתבצע מרחוק , ראוי לבצע גם פיזית 
  (.כפי שצוין בזמן הבקרה )הדיאטניות המטפלות 

בקרה  –תזונה  65
 ופיקוח 

הדיאטנים אינם יכולים להפיק  -מזון ייעודי 
מרשמים רפואיים , יש לאפשר זאת לפי חוזר 

 28/2014מנהל הרפואה 

  .הנושא בטיפול ההנהלה הראשית 
 
 
 

בקרה  –תזונה  65
 ופיקוח 

נצפתה עבודה פרואקטיבית מועטה להגברת 
 הפניית מטופלים, ראוי לעלות המודעות בשטח 

צוות הדיאטניות מגיע לישיבות צוות במרפאות  
את ,במנהלות ובהנהלה הרפואית על מנת להעלות 

מודעות ולהטמיע שימוש נכון ומלא בהפניות 
ייעודיות . הפעילות מתבצעת במסגרת תכנית 

 .2018 -העבודה באופן שוטף החל מ
זה ניתן עפ"י הערכה ובקשה של מענה בתחום  לא עובדות דיאטניות מערך שיקום  מערך שיקום -תזונה 65

   .הצוות המטפל

 .עם הכנסת "התיק האחוד" הנושא ייפתר   אין תקשורת ישירה בין רופא מטפל לדיאטניות  רצף טיפול –תזונה  65

רצף טיפולי עם בתי החולים מתבצע בין   לא קיים עם בתי חולים  רצף טיפול –תזונה  65
לגבי חולים  דיאטנית המחוזיתלהדיאטניות בבי"ח 

מורכבים  על מנת שנוכל  לעקוב ולתכנן התערבות 
טיפולית מתאימה בקהילה. אחיות הקשר של 

לדיאטנית  קשר הכללית בבתי חולים שולחות דף 
המחוזית על חולים מורכבים אשר זקוקים להמשך 

הדיאטנית המחוזית טיפול לקראת שחרורם. 
 החלה ביצירת קשר עם המכונים העצמאיים .
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 ה ה נ ה ל ה   ה ר א ש י ת  
 

' מס
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 התייחסות  ממצאי המבקר לשיפור לאלתר ממצאי המבקר לשיפור  תחום 

זמינות  –תזונה  65
 שירותים

חודש ימים, יש אורך תור בתחום ילדים וסוכרת 
 לפעול להעלאת הזמינות 

תחום זה נמצא בסדר עדיפות גבוה במחוז ,  
לאחרונה החלה דיאטנית ילדים לעבוד במרפאת 

 ,פסגת זאב 
במרפאות מזרח   לעבודתחל דיאטנית נוספת 

 .ירושלים
מיקוד  -תזונה 66

 בחברה הערבית
אין דיאטנית דוברת ערבית בתחום ילדים, 

 בריאות הנפש   נפרולוגיה,
בזמן הקרוב תקלט דיאטנית נוספת דוברת ערבית  

  .בתחום ילדים ונפרולוגיה
 
 

מיקוד  -תזונה 66
 בחברה הערבית

יש לעלות תדירות במרפאות ולפרוס שעות עבודה 
 ביותר סניפים 

, מג'ד, יש דיאטניות ערביות במרפאות: שיח גראח 
בית חנינה , מזרח ירושלים , אבו גוש )יוספו 

  .שעות(, עין נקובא
 שבועות . 3-בין שבוע ל  -זמינות התור 

מתקיימת בחינה שוטפת של הפריסה ושעות 
  .משאביםלהפעילות בהתאם לצורך ו

בריאות  -תזונה 66
 הנפש

יש   אין באף מרפאה של בריאות הנפש דיאטניות ,
 לשלב בטיפול הרב צוותי

דיאטנית החלה עבודתה במרפאת ויניק מבוגרים  
 (.נאמר בבקרה)בתחילת יולי 

מערך  -שיקום 67
 שיקום

מנהל הרפואי של מערך הגריאטריה הינו מנהל   אין ניהול מקצועי לשיקום ברמת המחוז
מערך השיקום במחוז, ניהל את המערך 
 18במשך  השיקומי/גריאטרי בהדסה הר הצופים

שנה )הינו פרופ' מן המנין ברפואה גריאטרית(, כן 
בתי חולים גריאטרים בירושלים ובאחריותו  2ניהל 

צוות של רופאים בכירים בתחום גריאטריה 
 . שיקומית

בנוסף המחוז פועל לגיוס מומחה שיקום על מנת 
 לשפר את תהליך הטיפול והמעקב המחוזי.

מערך  -שיקום 67
 שיקום

כל אנשי המקצוע הרלבנטיים  אכן שיש לוודא 
 יטפלו כנדרש 

 .מתבצע בהתאם להערכה הראשונית  

שיקום יום  -שיקום 67
 מקצועי

על הרופא המבצע ביקורי בית להתמקצע בתחום 
 השיקום

בתהליך איתור רופא שיקום , מפאת מיעוט המחוז  
רופאי שיקום הרוצים ומוכנים לעבוד בקהילה 
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לוודא קיום רצף שיקומי טיפולי במתן של שיקום  רצף טיפולי  -שיקום 67
 יום רב מקצועי ובהמשך במתן השירות בקהילה

רפיסטית תאיש הקשר בין בי"ח לקהילה היא פיזיו 
מקצועית והחומר כולו מועבר ישירות לצוות 

  .המטפל
יש לדאוג למתן שירות עו"ס ומעקב אחר החלטות  שיקום 67

 טחים ולדאוג למיצוי זכויות המבע"מ 
 השילוב מתבצע בהתאם לשיקול דעת מקצועי  

וכלל המטופלים הנדרשים לייעוץ מקבלים זאת 
 ע"י מערך העו"ס הקיים.

לוודא כי חבילות השיקום יעמדו בדרישות מבחני   שיקום 67
 התמיכה

מדי שבוע מתקיימות ישיבות צוות מוביל של  
יש דיון במטופלים, היחידה לאשפוז בית , בהן 

 כולל אלו שבשיקום.
המחוז פועל כל העת באופן אקטיבי למקסם את 

נושא מתן חבילות השיקום ועובד בהלימה עם 
המכון הגריאטרי , ראשי התחומים הפרארא 
רפואיים ונתוני ההנהלה הראשית המוזרמים 

 בדחיפה למחוז.
שטיפת  -מעבדה 68

  עיניים
דת בכל מעבדה בה חובה לרכוש משטפת עיניים ניי

 אין מתקן לשטיפת עיניים בחירום 
להנחיות הנהלה הראשית )בנוהל  יבוצע  בכפוף  

 תפעול נקודות איסוף לבדיקות במעבדות רפואיות
 הנחיה זו אינה מופיעה(.11011/4

טיפול בשפך  -מעבדה 68
 ביולוגי

יש להוסיף : בעת אירוע של שפך ביולוגי חובה 
ם אפשר צריך להפסיק לצאת מיידית מהחדר, בא

דקות  30פעילות המזגן ולהמתין מחוץ לחדר 
 לשקיעת האירוסולים

  .הוסף להנחיות 

מרבית הצנטרפוגות המשמשות להפרדת דם אינן  צנטרפוגות  -מעבדה 8
 Bio Hazardמסוג 

במידת הצורך ירכשו המכסים בטיפול ,  
  .המתאימים

חלוק  -מעבדה 68
עבודה עם שרוולים 

 ארוכים

 עובדות מעבדה )שאינן אחיות או שייכות לסיעוד(
 חייבות ללבוש חלוק מעבדה עם שרוולים ארוכים 

 .מבוצע 

 –רפיה תפיזיו 71
 זמינות 

 חשוב לשפר את זמני ההמתנה כיום המתנה של
 חודש וחצי 

על ידי   המחוז פועל לצמצם את אורכי התורים 
גיוס פיזיותרפיסטים ועל ידי בקרה קבועה אחר 
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מבוצע תעדוף על פי הדחיפות בנוסף  תור.  ך אור
 .קלינית  \הרפואית

 –רפיה תפיזיו 71
תשתית מכון מקור 

 ברוך

לא עומד בדרישות של חוק שיוויון לאנשים עם 
 מוגבלויות 

יש במכון מספר חדרי טיפולים מונגשים ולשם  
הטיפול. ת לקוחות בעלי מוגבלות לקבלמוכוונים 

 בחן ת נושא נגישות של כלל המכון. יבהמשך 
רשומה  -רפיהתפיזיו 71

  רפואית 
חשוב לנהל בקרה פנימית מקצועית ומובנית על 

 הרשומה 
ופדי לפי דרישות משרד תהרפואית במיון האור

 הבריאות

קיים טופס בקרה ממוחשב לכל אחד  .בטיפול 
 תרפיה בקהילה.מהתחומים בפיזיו

תיק  -ריפוי בעיסוק 72
  ממוחשב 

   .תהליך השינוי וההתאמה מתבצע ברמה ארצית  תיק לא אחוד 

 –ריפוי בעיסוק  72
 מידע רפואי 

 קיימת הגבלה שאינה נוחה ומעמיסה , 
 יש לוודא שהפתרונות עומדים באבטחת מידע 

   .לאחרונה בוטל השיוך למכון ספציפי 
אין שימוש בפרטים מזהים  -לגבי העברת מידע
 יעודי של הכללית.יאלא רק במייל ה

מכון  –ריפוי בעיסוק  72
 בית שמש

בעיות מטופלים עם צפוף וממעט לתת שירות ל
 נוירולוגיות 

 .עומד לעבור בתקופה הקרובה לבניין חדש  

 -קלינאית תקשורת 73
זמינות שירותים 

 בתחום טיפולי 
השפה והדיבור 

 ובכלל זה טיפולים 
חות תבתחום התפ

 הילד 

באזורים מסוימים התורים לאבחון עומדים על 
 שלושה 

חודשים והתורים לטיפול עולים על ארבעה 
חודשים, יש צורך להמשיך ולשפר את זמינות 

 השירות בתחום 

 חודשיים.  -תור המתנה מחוזי לאבחונים 
נאי תקשורת המחוז בתהליך גיוס וקליטה של קלי

בתחום התפתחות הילד לצמצום אורך תור נוספים 
 לטיפולים. 

זמן המתנה  ןהקלינאיות ישובצו בשלוחות בה
 ארוך .

 -קלינאית תקשורת 74
זמינות השירות 
בתחום בדיקות 
 שמיעה בילדים 

 שישה שבועות ,  -אורך תור עומד על חודש 
 יש להמשיך בתהליך של שיפור זמינות התור 

 1הפסקות זמניות )נובע מבלב תלפיות תור המתנה  
 משרה בחל"ד עד תחילת אוקטובר(. 

מכון  -המחוז מתכנן  הרחבת השירות בקהילה
והרחבת  , 2018שמיעה בבית שמש, צפי: דצמבר 

 שירות אצל ספקים )הליך מכרזי חדש(. 
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 -קלינאית תקשורת 74
 טיפולי בית 

אם את שאינו תול עדיין שירות בהיקף מוגב
יש להעלות את המודעות בקרב הצוותים  ,הצרכים

 תקשורת לתפקיד קלינאי 

קלינאית תקשורת בתהליך הכשרה לטיפול  
במבוגרים. המחוז  מגייס קלינאי תקשורת נוספים 
לתחום טיפולי בית בעיקר לאזורי בית שמש ומזרח 

ירושלים. קלינאי התקשורת משתתפים בישיבות 
ת ית המודעות להפניצוות של היחידה. העלא

ע"י העברת הרצאות והפצת  מתבצעמטופלים 
נהלים בפורומים שונים. הוקם פורום מקצועי 

הכולל מנהלי מקצועות הבריאות ואחות אחראית 
 ביחידה לצורך טיוב ההפניות. 

 -קלינאית תקשורת 74
  טיפולי בית 

ראוי לבנות תהליכים מסודרים לאבחון טיפול 
 שורתוייעוץ של קלינאי תק

קלינאי התקשורת משתתפים בישיבות צוות של  
ת מטופלים יהיחידה. העלאת המודעות להפני

ע"י העברת הרצאות והפצת נהלים  מתבצע
בפורומים שונים. הוקם פורום מקצועי הכולל 

מנהלי מקצועות הבריאות ואחות אחראית ביחידה 
 .בניית תהליכי עבודה ל

 -קלינאית תקשורת 74
 מזרח העיר 

עדיין השירותים הניתנים לאוכלוסייה זו אינם די 
 נגישים במיוחד בתחום הטיפול במבוגרים

 
 העמקת תהליכים של העלאת מודעות באוכלוסייה

ספקים  2המחוז בתהליך חתימת הסכמים עם  
,  נוספים במזרח ירושלים בתחום התפתחות הילד

 בתכנון פתיחת -הנגשת השירות בדרום העיר
אזור בוספת שירות למגזר הערבי הו.  נוסףשירות 

 אבו גוש. 
 

להורים  הסדנא/הרצאהועברה  העלאת מודעות: 
שנתיים  -בנושא התפתחות שפה בגילאי שנה וחצי

החודשים הקרובים יבוצע במרפאות  3-וחצי.  ב
 בפריסה מחוזית רחבה.  נוספות 

 

 -קלינאית תקשורת 74
מכון ספק פרטי 

להתאמת מכשירי 
 שמיעה

הנושא נמצא בטיפול מול היבואן האחראי על    ו נגיש לבעלי מוגבלויות מכון אינ
 הספק
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 -קלינאית תקשורת 74
מכון ספק פרטי 

להתאמת מכשירי 
 שמיעה

לא נכח קלינאי תקשורת למרות שעפ"י הפרסום 
 היה צריך לעבוד

הנושא נמצא בטיפול מול היבואן האחראי על   
 הספק

 

 -קלינאית תקשורת 74
שילוט במרפאת 

 תלפיות 

 תוקן  ההכוונה לשירות אינו ברור

בטיחות  -רוקחות  76
הטיפול : סריקה של 
האריזות המנופקות 
בהתאם לחוזר אגף 

הרוקחות משנת 
2013 

למרות דרישה זו אותה אריזה נסרקה מספר 
 פעמים בהתאם לרשום המרשם 

 .מנופקת אריזה כל לסריקת ההנחיות רועננו  

אי מניעת  -רוקחות  76
נגישות קהל 

 7לתרופות סעיף 
 לתקנות הרוקחים  

 

בניגוד לסעיף זה נמצאו תרופות על מדפים בשרות 
 עצמי 

 וסידור לאחסון ההנחיות רועננו במידי, תוקן  
 .התכשירים

         GSL     -רוקחות 76
)ג( -)ב( ו 8סעיפים 

לתקנות הרוקחים , 
כל התכשירים בלא 

מרשם יוחזקו 
בחלוקה לקבוצות 

  יתםיבהתאם להתוו

נמצאו תכשירים מבלי שצוינה התוויתם ופוזרו על 
 המדפים מחוץ לשטח האחסון המיועד להם

 וסידור לאחסון ההנחיות רועננו במידי, תוקן  
 .התכשירים

פרטיות  -רוקחות 76
 המטופל

לשמירת הפרטיות יש להתאים דלפקים :  פרטיות המטופל
הצבת מחיצות עם חומר אקוסטי, מספור 

 עמדות, פינוי עמדות ניפוק

 בבתי המבוצע שיפוץ/  חדש מרקחת בית  בכל
 התשתיות להתאמת דואגים אנו, קיימים מרקחת
 .הנוהל דרישות למלוא
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נגישות  -רוקחות 76
 לבעלי מוגבלויות 

לא נמצאה הנגשה לליקוי ראיה ושמיעה ולא  לבעלי מוגבלויות נגישות 
 דלפק נגיש

 מוגבלות עם לאנשים זכויות שוויון תקנות
 ולמקומות בריאות לשירותי נגישות התאמות)

 יוני בחודש פורסמו אשר 2016-ו"תשע(, נתינתם
 בריאות מבני להנגשת הדרישות כלל הוסדרו, 2016

 אלה שתקנות וכמובן המרקחת בתי גם ובתוכם
 כ19 סעיף להוראות בהתאם. הכללית את מחייבות

-ח"תשנ,  מוגבלות עם לאנשים זכויות שוויון לחוק
 במאי תחלנה אלה תקנות של שתוקפן הרי 1998
 להאריך הזכות ישנה הבריאות לשר כאשר 2018

 .זה ממועד ימים שנתיים בעוד התקנות תחולת את
 מוסדותיה כלל להנגשת נערכת הכללית, לכך אי

 בפרק לעיל האמורות בתקנות למפורט בהתאם
 .המחייב הזמן

הפרדה בין  -רוקחות 76
 מוצרים

יש להקפיד על הפרדה בין תוספי תזונה 
 לתכשירים

 וסידור לאחסון ההנחיות רועננו במידי, תוקן  
 .התכשירים

מסרים  רוקחות 
 עיקריים

 

נבחנת העמקת מעורבות הרוקחות הקלינית.    טיפולי בית
הנושא יבחן בהנהלת הקופה ויתועדף בהתאם 

 לאפשרויות הקיימות.
מסרים  רוקחות 

 עיקריים
 

 חולי מטופלים עם בפגישות החלו מרפאות במספר   סוכרת
. מסודרת רוקחית הדרכה של וביצוע סוכרת

 המשפחה רופאי עם בשיתוף נעשית הפעילות
 בנושא הדרכות עוברים הקופה רוקחי .במרפאה
.                                              שנתיים בקורסים בסוכרת וטיפולים חידושים

 ייעוצים נותנות הקליניות הרוקחות בנוסף
 .סוכרת במרפאת

 

מסרים  רוקחות 
 עיקריים

 

הדוחות הרבעוניים כפי שנבנו על ידי גורמים   דו"חות רבעוניים של הרוקח
הלה הראשית, כוללים את כל דרישות משרד בהנ

הבריאות, לרבות פרמטרים נוספים שהנהלת 
הקופה בוחרת לבדוק אחת לרבעון, בנושאים 
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 נוספים הקשורים לתפעול שוטף של בתי המרקחת.

 כוח אדם  -אוטיזם 77
 

האוטיזם, אשר עושה עבודתה בצורה  רפרנטית
משרה בתחום  25%מרשימה, מועסקת רק ב

האוטיזם והשירותים האדמיניסטרטיביים גם הם 
( Reaching Outבלבד. ישנה עבודת יישוג ) 25%ב

רבה נוספת שצריכה להיעשות לצורך הגעה 
למבוטחים לשם עידוד מיצוי זכויותיהם במעברים 
שונים לאורך החיים, אשר קיים קושי להגיע אליה 

 עם כח אדם מצומצם שכזה.

במסגרת כח האדם הקיים ובמגבלותיו, תימשך  
עבודת היישוג שנעשתה עד כה, תוך מתן דגשים 

 החיים. הנוגעים למעברים שונים לאורך
 
 
 
 
 
 
 
 

 מידע  -אוטיזם 77
 

מומלץ להוסיף את פרטי ההתקשרות עם רפרנטית 
וגם  -תחום האוטיזם במחוז, במרפאות הקופה 

באזור  -אצל הספקים במקרה שהם חסרים 
 המרכז את המידע להורים.

לצוותים במרפאות הקופה נשלחו פרטי  
התחום. לספקים נשלח  ההתקשרות עם רפרנטית

דף מידע בנוגע לזכויות לתלייה על לוחות 
 .המודעות, עם פרטי ההתקשרות עם הרפרנטית

 -פסיכולוגיה 79
פסיכולוגית 

שיקומית המערך 
 הפסיכולוגיה 

יש להרחיב במהירות את המערך של הפסיכולוגיה 
 השיקומית והרפואית 

 םיאושרה קליטה ומתבצע תהליך לגיוס פסיכולג 
 . ספיםנו

תורי  -פסיכולוגיה  79
 המתנה לטיפול

משך ההמתנה לטיפול במיוחד לילדים ובמזרח 
העיר הינו ארוך מאוד, יש לפעול בדחיפות 

 להרחבת השירותים 

המחוז קלט פסיכולוגים קליניים נוספים, מומחים  
ומתמחים, לעבודה במרפאות אלה וממשיך תהליך 

 .קליטה של עובדים נוספים
בקרות  -וגיה פסיכול 79

לפסיכולוגים 
ביחידות הקופה 

 במחוז

עדיין אינן ממוסדות ומובנות דיין, רצוי להמשיך 
ולפתח תהליכי הבקרה והמשוב כולל תיעוד 

 התהליך

הפסיכולוגית המחוזית החלה בהטמעת מערך  
 .בקרה  סקטוריאלי

 -עבודה סוציאלית 80
 רצף טיפולי  

ההתערבות בבדיקה מדגמית נמצא כי לא הושלמה 
עם פונה , לא תיעדה בתיק הרפואי, ולא נדרשה 

למשוב חוזר ע"י הצוות המפנה, יש להבנות דרכי 

רצף טיפול בין מטפלים ברמה כשגרה מתקיים  
גבוהה, באמצעות שליחת סיכומי עו"ס, מיילים 

 והשתתפות בישיבות צוות.  
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 הפניה ומשוב ברורות ומנגנון מעקב וסיום טיפול

 -ציאליתעבודה סו 80
 טיפול רב מקצועי 

ראוי לבחון מחדש את ההתוויות להפניה לעו"ס 
 של חולים סוכרתיים

יש התוויות כתובות שהופצו לצוותים, הנושא יעלה  
שוב בפורום מקצועות הבריאות ובהנהלה 

הרפואית על מנת להעלות מודעות לחשיבות 
ההטמעה בקרב הצוותים  ןשליחה לעו"ס ואופ

 .הרפואיים
 
 
 

 -עבודה סוציאלית 80
 בקרת איכות 

נדרשת הרחבה של תהליכי הבקרה על ניהול 
 הטיפול במרפאות השונות 

 1-2קיימים תהליכי בקרה מובנים כולל ביקור  
עובדת כולל שבה  מרפאהבשנה לכל עו"ס בכל 

בוחנת מנהלת השירות  בדיקת הרשומה בתיק. 
תכלול שיטות  ל"בקרה שבניית תהליך בקרה על 

 עצמית" עבור כל עובד  . 
 -עבודה סוציאלית 80

 רשומה 
כנס לתיק המטופל יהעובדות אינן יכולות לה

 במרפאה אחרת ממקום מושבן
 הראשית. בטיפול הנהלה הנושא 

 -עבודה סוציאלית 80
מעקב פסיכו 

סוציאלי אחר 
 מנותחים בריאטרים

ה שמספרו אין יישום של הוראות חוזר מנהל רפוא
 , ראוי להקצות לכך עו"ס ייעודית 33/2013

נהלי משרד הבריאות בבריאטריה מתקיימים  
בצורה מקיפה. עו"ס רואה כל מטופל לפני ניתוח. 
מטופלים אחרי ניתוח מופנים להמשך מעקב אצל 

עברו הכשרה  )חלק מהעו"ס  .עו"ס במרפאת האם
 .(בתחום הבריאטרי

עו"ס במרפאה  עםתאם מפגש לכל מטופל יכול  
 הבריאטרית לאחר ניתוח. 

 -עבודה סוציאלית 80
 שיפור זמינות 

עו"ס בחברה הערבית , עדיין לא אוישה משרת 
 עו"ס במזרח ירושלים

                                              .1.8.18נקלטה עו"ס חדשה למגזר ערבי  

 -עבודה סוציאלית 80
 שיפור זמינות 

המחוז רואה בביקורי בית למטופלים הסובלים   שיפור השירות למטופלי בית ומחלות כרוניות 
ממחלות כרוניות ע"י עו"ס חשיבות רבה , ביקורים 

 .אלה מתבצעים בהתאם לבקשת המרפאות
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 -עבודה סוציאלית 80
 שילוט 

 טופל   לא נמצא שילוט לחדר העו"ס במרפאת מבשרת 
 
 

 -התפתחות הילד 81
הקפדה על חוזר 

דרישות מינימום 
03/2012 

מטפלים בילדים מורכבים דוברי הבמיוחד ...
 ערבית ודוברי יידיש

קיים קושי בגיוס מטפלים העומדים בדרישות  
ומטפלים בערבית או יידיש, המחוז אינו עובד עם 

ספקים אשר אינם עומדים בדרישות. מקפיד על 
 .03/2012עמידה בדרישות המינימום לפי חוזר 

 -התפתחות הילד 81
פריסה והנגשת 

השירות לדוברי 
 ערבית

המחוז מתכנן פתיחת שלוחה בצור באהר ונמצא   פריסה והנגשה לא מספקת לדוברי ערבית
בתהליך  חתימת הסכם עם הספק "אמירה 

  .בסמה"

 -התפתחות הילד 81
פגישה עם נציגי 

התכנית הלאומית 
כדי לשקול הרחבת 

השירות דובר ערבית 
 באזור מבשרת

הרחבת המענה במבשרת לצורך הנגשת השירות 
 לדוברי ערבית 

נבדקת  אפשרות לקליטת צוות דובר ערבית  
 ביחידה  במבשרת. 

  .לא יצרו אתנו עדיין קשר -התכנית הלאומית 

 -התפתחות הילד 81
הקפדה על דרישות 

חוזר  מתן מענה 
תחת קורת גג אחת 

19/2013 

יקבלו את כל הטיפול  4ילדים מורכבים תחת גיל 
 תחת קורת גג אחת    

שאר בטיפול באחד ימומלץ למשפחות אלה לה 
המכונים של הקופה בו קיימים כול התחומים. 
לעיתים משפחות מעדיפות טיפול קרוב או זמין 
יותר או עקב אילוצים של שפה. יש לציין כי לא 

לכל הספקים יש מטפלים בכול התחומים. בשירות 
ות הספקים מנהלות את הטיפול מפוצל אחראי

 .והקשר בין התחומים
 

 -התפתחות הילד 81 
 שירות מפוצל 

במקרים בהם השירות מפוצל יש לדאוג לדיונים 
 ומעקבים משותפים עם הספקים

אחראיות הספקים מנהלות מקרים מפוצלים  
ויוצרות קשר עם המטפלים השונים. מטפלים 

ים לעיתים חיצוניים שהוזמנו דיונים קליניים מגיע
 .רחוקות
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 -התפתחות הילד 81
 ת.  אימות נתוני

זהות המתייחסים 
להפניית מבוטחים 

 3מתחת לגיל 
לטיפולים באופן 

 פרטני במחוז

לא הייתה התאמה בין נתונים משרד הבריאות 
 לנתוני הקופה לגבי ילדים אלה

מטופלים ברוב  3כי ילדים תחת גיל  נדגיש 
המקרים במתקני הקופה ומקודמים בתור. ילדים 

שמקבלים אישור לטיפול פרטי אינם מורכבים 
 מבוצע מעקב אחרי הטיפול.  -3וקרובים לגיל 

נתונים על מנת הנבקש לקבל ממשרד הבריאות את 
 .התאמה הלבדוק את אי 

 -התפתחות הילד 81
 זמני המתנה

ההמתנה השונים באמצעות קליטת  צמצום תורי
רופאים, קלינאיות תקשורת, ובניית טיפולים 

 קבוצתיים בתחומים השונים

קלינאיות תקשורת  2נקלטו שני רופאים חדשים.  
בתהליכי קליטה,  פסיכולוגית נוספת תקלט 

תקן למלגה אותו נמלא במהלך קיים ,  18בנובמבר 
מרפאות בעיסוק  4השנה, בתהליכי קליטה  

מוקדים בהם התור ארוך במיוחד, נקלטת ל
 פיזיותרפיסטית חדשה. 

הועברו השתלמויות בנושא טיפול קבוצתי ואנו 
 .מקדמים קבוצות בכל התחומים

חות הילד תהתפ 81
 -"מעלה" - 1ספק 

 הכשרות
 ניהול ותיעוד 

הכשרת כול הצוות ללקיחת אינטייק, ישיבות 
ת צוות הדנות במטופלים ותיעודן, תיעוד שיחו

 טלפון

נקבעה ישיבת , ההערות הועברו למכון מעלה  
 .ישום ההמלצותיבקרה עוד חצי שנה לבדיקת 

חות הילד תהתפ 82
"תחכמוני"  - 2ספק 

אבטחת מידע ,  -
תיעוד ושמירת 

 סודיות

הקפדה על טופס ויתור סודיות חתום, איחוד 
תיקים, מעבר לתיק ממוחשב, הוספת חותמת 

 מקריםוחתימה, תיעוד דיון 

נקבעה ישיבת , ההערות הועברו למכון תחכמוני  
 , במעקב.בקרה בספטמבר

 
 
 
 
 
 

מכשירי שיקום  84
שמירת  -וניידות 

נטים וומסמכים רל
 לפנייה

יש לסרוק לתיק ממוחשב את כל המסמכים 
 הרלבנטים

ביחידה להמשך טיפול מבוצעת סריקה ישירה  
ד מפרטי ציו ללתיק המטופל של כלל ההפניות כול

ניידות וטופס רפואי סיעודי. הטפסים של הזמנת 
הציוד אכן לא היו קריאים בגלל נייר קופי. חל 
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שינוי בנהלים. הנושא יכנס לבקרה על הרשומה 
 .הרפואית המבוצעת בצורה קבועה ביחידה

מכשירי שיקום  84
עמידה  -וניידות 

 בלוחות זמנים

המתנה לביקור בית, עולה  -מכשירים סטנדרטיים
 יום כנדרש 14על 

ימים. לעיתים חל עיכוב  10בד"כ המענה ניתן תוך  
הנובע מהמתנה לטפסים רפואיים של המרפאות 

הראשוניות.   ירועננו הנהלים מול הסיעוד 
 .והרפואה

מכשירי שיקום  84
העברת  -וניידות

מסמכים ישירות 
 למשרד הבריאות 

ללית כהמשפחות לא מעבירות יש לדאוג שה
 למשרד הבריאות תעביר ישירות 

 .ענון הנהלים לצוות יבוצע ר 

מכשירי שיקום  84
הכשרה של  -וניידות 

 הצוותים

חלק מהממליצים לא נכחו במפגש ההדרכה ולא 
עודכנו לגבי ההנחיות החדשות , על הצוות 

להשתתף בהכשרה המתקיימת אחת לשנה במשרד 
 הבריאות 

ן ענויהצוות מודע להנחיה זו , לאור ההערה בוצע ר 
 הנוהל על חובת נוכחות במפגשים אלו. 

מכשירי שיקום  84
מעקב אחר  -וניידות 

קבלת מכשירים 
נדרטים טס

 שהומלצו

הנחית הכללית אינה תומכת בדרישה לקיים ביקור   מעקב קבלת מכשירים סטנדרטיים 
ד רשחוזר על כל מכשיר סטנדרטי המסופק ממ

בקרה נעשית על מכשירים מיוחדים לפי הבריאות , 
 הנחיות. 

מכשירי שיקום  84
ניהול בקרה  -וניידות
 ומעקב 

מבוצע במסגרת בקרת התיקים והמשוב הניתן   אין בקרה ופיקוח מובנים על הממליצים 
 לעובד אחת לשנה. 

מכשירי שיקום  84
ניהול בקרה  -וניידות
 ומעקב 

 בטיפול.   עד יש לקיים ישיבות צוות ייעודיות ולת

מכשירי שיקום  84
ניהול בקרה  -וניידות
 ומעקב 

מיסוד תהליך מובנה של הטמעת נהלים לרופאים 
 ואחיות בקהילה

  בטיפול . 

קו  -קידום בריאות  86
 גמילה לעישון

לא כל הרופאים מכירים את הכללים , ראוי לעדכן 
ולהדריך את כל אנשי המקצוע המפנים לקו גמילה 

 מעישון

נערך לרופאים תדרוך שוטף בדוא"ל ובפגישות  
סקטוראליות שונות על קיום הקו והדרכה למתן 

הפניות . יש לציין כי קיימת מגמת עלייה מתמשכת 
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בשימוש בקו, הפעילות נמשכת ואף תורחב . 
פעילות הקו מתבצעת במקביל לקיום סדנאות 

 .לגמילה מעישון בפריסה רחבה בכל המחוז 
 - קידום בריאות 86

אנשי מקצוע 
מיומנים בקידום 

 בריאות

מקדמת בריאות מחוזית אינה בעלת הכשרה 
 אקדמית בתחום קידום בריאות 

יש להעסיק עובדי קידום בריאות בעלי הכשרה 
 אקדמית בתחום קידום בריאות 

המחוז יבחן ההמלצה בהתאם למשאבים  
הקיימים, מתקיימת הכשרה בנושאים שונים 

 .במסגרת המחלקה 

 -קידום בריאות 86
תקינה למקדמי 
בריאות במחוז 

בהתאם להמלצת 
 משרד הבריאות 

במחוז משרה אחת בעוד עפ"י ההמלצות יש צורך 
 משרות  3.3ב

 למחוז.מתוכננת תוספת של מקדם בריאות  

 –קידום בריאות  86
 סדנאות סוכרת 

אינן עומדות במבחני התמיכה , יש להפעיל 
 הבריאותסדנאות לפי המלצות משרד 

במחוז מתקיימות סדנאות רב מקצועיות במתכונת  
פגישות , כלי מפות שיחה הינו רק כלי עזר  8של 

באותן סדנאות במפגשים מסוימים בתוך סדנא 
 שלמה. 

סדנאות מפות שיחה כשלעצמן מתקיימות 
  .ומתנהלות בנפרד ולא כחלק מתוכנית זו

 
 

 –קידום בריאות  86
 מגשרים 

שאים אדמיניסטרטיביים, יש מסייעים גם בנו
 למקדם בתפקידם המקצועי 

בהתאם להגדרת התפקיד של "הכללית" שנשלחה  
לאחר הבקרה לפי בקשתכם , המגשרים מדריכים 

ומנחים את המטופל ובני משפחתו בכל הקשור 
בטיפול הרפואי ....ומסייעים במקרה הצורך לתאם 
תורים ביחידות ,בתי החולים ובמכונים השונים על 
מנת לייצר הענות גבוהה יותר לטיפול ולא כפתרון 

עיקר עבודתם הינה בגישור  אדמנסטרטיבי וטכני.
מבחינה תרבותית ושפתית בין הרופא/אחות וכל 

בנוסף כפי . איש צוות אחר בעת הביקור עצמו
שהוצג במרפאת גונן ח', השתתפות בתכנון ויישום 

 .עודיים לאוכלוסייה זו יימי בריאות י
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 ל ומשקמנה 87
ת ימרפאת סמיל קרי

  כביסה  -יובל
 

פינוי רק פעם בשבוע , עפ"י נהלי משרד הבריאות 
 שעות 72 -יש לפנות אחת ל

הנהלת כללית סמייל תבחן עם ספק שירותי  
הכביסה את האפשרות לתגבור סבב הכביסה תוך 
התחשבות בשיקולי הפריסה הגיאוגרפית הרחבה 

 ואחרים.

 מנהל ומשק 87
ת יסמיל קרימרפאת 

 כביסה  –יובל 
 

איסוף כביסה בארונית במסדרון מומלץ על אחסון 
 במחסן נפרד

קיימת מצוקת מקום במרפאה זו ,אנו פועלים  
 .להרחבתה

 מנהל ומשק 87
ת יובל ימרפאת קרי

 כביסה  –

פינוי רק פעם בשבוע , עפ"י נהלי משרד הבריאות 
 שעות 72 -יש לפנות אחת ל

שירותי הכביסה את המחוז יבחן עם ספק  
האפשרות לתגבור סבב הכביסה תוך התחשבות 
 בשיקולי הפריסה הגיאוגרפית הרחבה ואחרים.

 מנהל ומשק 87
ת יובל ימרפאת קרי

 כביסה  –

איסוף בארון עם ציוד נוסף , על הארון להיות 
 סגור לגמרי עם פתח איוורור בלבד 

 .טופל 

 מנהל ומשק 87
ת יובל ימרפאת קרי

 כביסה  –

, לא מצוין שיש  2016 -אישור חברת תל בר מ
 הפרדה מלאה ברכז  בין כביסה נקייה למלוכלכת

  .2017בהנהלת מנהל ומשק יש אישור משנת  

מנהל ומשק מרפאת  87
פסולת  -אבו גוש

 זיהומית מסוכנת

 .טופל   נמצאת באחסון בארון אחד , יש לעשות הפרדה 

מנהל ומשק מרפאת  87
 כביסה  -אבו גוש

פינוי רק פעם בשבוע , עפ"י נהלי משרד הבריאות 
 שעות 72 -יש לפנות אחת ל

המחוז יבחן עם ספק שירותי הכביסה את  
האפשרות לתגבור סבב הכביסה תוך התחשבות 
 בשיקולי הפריסה הגיאוגרפית הרחבה ואחרים.

מנהל ומשק מרפאת  87
 כביסה  -אבו גוש

אחסון הינו במחסן עם חומרי ניקוי , יש לעשות 
 הפרדה 

  .נעשתה ההפרדה 

מנהל ומשק מרפאת  87
 כביסה -מבשרת ציון

פינוי רק פעם בשבוע , עפ"י נהלי משרד הבריאות 
 שעות 72 -יש לפנות אחת ל

המחוז יבחן עם ספק שירותי הכביסה את  
האפשרות לתגבור סבב הכביסה תוך התחשבות 

 ריסה הגיאוגרפית הרחבה ואחרים.בשיקולי הפ
מנהל ומשק מרפאת  87

 כביסה -מבשרת ציון
 .מטופל   אחסון בחדר בדיקה , יש להעביר לחדר ייעודי
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מנהל ומשק מרפאת  87
פסולת  -מבשרת ציון

 במוסדות רפואיים

יש   ,כלי ירוק לציטוטוקסיקה מוכנס למיכל צהוב
 להקפיד על הפרדת הצבעים

 טופל  

תכנית גבייה ופיקוח  89
מכון  -על השב"ן

התפתחות הילד לב 
 תלפיות 

ראוי לתקן זאת כך שיהיה להורים הממתינים צפי 
 אפקטיבי ידוע

לא ישים, התורים אותם מקבלים הלקוחות  
ברשימות ההמתנה הינם אלו המבוטלים ע"י 

אחרים במסגרת התזכורות הטלפוניות. הלקוחות 
 לזאת. מיודעים כי ההמתנה היא בהתאם

תכנית גבייה ופיקוח  89
מרפאת  –על השב"ן 
 צור באחר

לא קיים תיק לחולה אונקולוגי מתורגם לערבית 
,מדובר בתקלה חוזרת ולא מדובר בבעיה במחוז 

 בלבד. ראוי לטפל בכך

עקב תיקוף של התרגום מדובר בחוסר זמני,  
לערבית ברמה ארצית . חודש לאחר הבקרה סופקו 

 החוברות ואין מחסור. 
תכנית גבייה ופיקוח  89

בהצגת  –על השב"ן 
 כרטיס מגנטי 

שני חדרי התרופות שבוקרו מתנים מתן שירות  
של  12/11בהצגת כרטיס מגנטי בניגוד לחוזר 

 האגף לפיקוח קופ"ח

למטופלים, במהלך חודש במסגרת שיפור שירות   
החל תהליך המאפשר למטופל  2018סט ואוג

להירשם באמצעות הטלפון ל"שירות ללא כרטיס" 
לאחר תהליך זיהוי קצר ולקבל שירות גם אם הגיע 

 ללא כרטיס )אבד, שכח, הציג כרטיס מבוטל(.
תכנית גבייה ופיקוח  89

הכרת  -על השב"ן
  חוזרים רלבנטים 

לא הכיר חלק מחוזרי האגף  המנהל בצור באהר
 הרלוונטיים, ראוי לחזור ולרענן הנהלים 

 .הממונה על סל השירותים יועבר ריענון ע"י  

בקרת תשתית  90
  רמות א  -מרפאות

  

 .המרפאה עומדת לפני שיפוץ   אין אזור המתנה ראוי לילדים המבקרים במרפאה 

בקרת תשתית  90
 רמות א –מרפאות 

 בטיפול  היעדר כסאות עם משענת למתקשים בעמידה 

בקרת תשתית  90
סניף צור  -מרפאות

  באחר 

  .באחריות העירייה  לא קיימות חניות ייעודיות לנכים

בקרת תשתית  90
סניף צור  –מרפאות 

 באחר 

 המרפאה עומדת לעבור לנכס חדש ונגיש  מרפאה אינה נגישה
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בקרת תשתית  90
סניף צור מרפאות 

 באחר 

   אין דלפק מתאים ליושבים על כסא גלגלים 

בקרת תשתית  90
סניף צור  –מרפאות 

 באחר 

 המרפאה עומדת לעבור לנכס חדש ונגיש  אין שירותים מונגשים לנכים

בקרת תשתית  91
מרפאת  –מרפאות 
 הר אדר 

המרפאה עומדת לעבור לנכס חדש ונגיש במהלך   הנגשה פיזית לוקה בחסר
  ., נמצא בתהליך קבלת אישורים 2019

בקרת תשתית  91
מרפאת  –מרפאות 
 הר אדר 

אין גישה מונגשת ללא מדרגות לחדר רופא וחדר 
 טיפולים

המרפאה עומדת לעבור לנכס חדש ונגיש במהלך  
קיימת  , נמצא בתהליך קבלת אישורים , 2019

 נעילה לחדר האחות
בקרת תשתית  91

מרפאת  –מרפאות 
 הר אדר 

 טופל נושא השילוט   אין שילוט מכוון למרפאה בתוך הישוב 

בקרת תשתית  91
 אבו גוש  –מרפאות 

יש לשפר באופן מיידי תנאי נגישות עבור מטופלים 
 קשישים ו/או מוגבלים בניידות

המחוז הגיש ייזום לטובת הקמת מרפאה חדשה ,  
 הכניסה עצמה למרפאה מונגשת , האזור בחוץ

 נמצא באחריות המועצה המקומית 
בקרת תשתית  91

מרפאת  –מרפאות 
 אבו גוש

  
  

 באחריות המועצה המקומית    אין אזורי חניה מוסדרים לנכים

בקרת תשתית  91
מרפאת  –מרפאות 
 אבו גוש

  .מטופל  בלובי ההמתנה כסאות מחוברים ללא מעקה 

בקרת תשתית  91
מרפאת  –מרפאות 
 אבו גוש

אין עמדה נגישה לנכים ועם כסא גלגלים בבית 
 מרקחת

המרפאה מיועדת לעבור לנכס חדש , יבנה עפ"י  
 דרישות הנגישות , בטיחות ונראות 
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בקרת תשתית  91
מרפאת  –מרפאות 
 אבו גוש

 הוזמנו   מיטות בחדרי הרופאים אינן מתכווננות

בקרת תשתית  91
מרפאת  –מרפאות 
 אבו גוש

 טופל  בלובי ללא כוסות חד פעמייםמתקן שתייה 

בקרת תשתית  91
מרפאת  –מרפאות 
 אבו גוש

נצפה שילוט פנימי בשפה הערבית דליל ביותר , יש 
 לדאוג להמצאות שילוט חיצוני/פנימי מלא 

 טופל  

בקרת תשתית  91
מרפאת  –מרפאות 
 אבו גוש

 טופל   לא נמצאו חוברות מידע למבוטחים 

 -בקרת תשתית  92
מרפאת שיניים דר' 

 א שייח

נושא הנגישות והנראות נבחן בימים אלו מול   אין נגישות לנכים
 הספק

שרי  -בקרת תשתית 92
  5ישראל 

דלפק שירות גבוה , אין אפשרות לקבל שירות 
 בישיבה 

 קיים דלפק אחד נגיש ונמוך. 

שרי  -בקרת תשתית 92
  5ישראל 

 הינו סטנדרטי בכל המרפאות .השילוט   שילוט עם גופן קטן ולא קריא

שרי  -בקרת תשתית 92
  5ישראל 

אין משטח כתיבה או נייר עבור הציבור לכתוב 
 תלונות 

 במשרד ניתן מענה לבקשה זו. 

שיח  -בקרת תשתית 92
 גראח ברה"ן

מבנה שאינו תואם ואינו ראוי למרפאת ברה"ן 
 לילדים , יש הכרח דחוף במרחב מרפאתי מתאים

אותר מבנה ייעודי אליו יעברו מרפאות ילדים  
 ומבוגרים בהתאמות הנדרשות . 

 
 

 -בקרת תשתית 92
מרפאות ברה"ן 

במזרח ירושלים 
 ילדים ומתבגרים

רצוי לקדם העברתן לאותו מבנה תוך הפרדה בין 
 מבוגרים לילדים

אותר מבנה ייעודי אליו יעברו מרפאות ילדים  
 ומבוגרים בהתאמות הנדרשות . 
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 -בקרת תשתית 92
יחידה לטיפול יום 

 דישראלי

אינה מונגשת כלל ובכך נמנע מאוכלוסיית הנכים 
 את האפשרות לקבל מענה טיפולי היחידה 

  .פשנראה התייחסות בסעיף בריאות ה 

 -בקרת תשתית 92
 מרפאה מקור ברוך

  ,ס"מ 69חדר טיפולים דלתות כניסה ברוחב 
 מיטות ללא מעקות  2 

 הנושא מטופל במסגרת השיפוץ המתוכנן   
 נושא המיטות בטיפול  

 
 

 

 

 תודה על שיתוף הפעולה.

 

 

 

 

 
 ברכהב                                                                                                          

 כלנית קיי     
 
 
 

                                                                                                                 
 ראש אגף סיעוד בקהילה
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 העתק:
 סמנכ"ל וראש חטיבת הקהילה -גב' ציפי שדה

 פרופ' איתמר גרוטו, מ"מ המשנה למנכ"ל משרד הבריאות
 רפואה, משרד הבריאות ד"ר ורד עזרא, ראש מנהל

 גב' רויטל טופר, סמנכל"ית לפיקוח על קופו"ח ושב"ן
 ד"ר, עו'ד אסתר בן חיים, נציבת קבילות לחוק ביטוח בריאות ממלכתי

  ד"ר הדר אלעד, מ"מ מנהל האגף לרפואה קהילתית
 , ראש אגף רפואה בקהילהדורון נצרד"ר 

 ירושליםמנהל מחוז מר יום סגל, 
 ירושלים נהל רפואי מחוזמ ,ארז ליבלד"ר 
 ירושלים מחוז , מנהלת סיעודאורנה בראלגב' 

 ד"ר אוה סהר, ראש תחום בריאות השן, אגף בקרה בקהילה 
 מר מרק לוין, מנהל מחלקת רוקחות, אגף הרפואה בקהילה 

 , כלליתגב' אירית פורז, דיאטנית ארצית
 כלליתמר יגאל לברן, פזיותרפיסט ארצי, 

 כלליתגב' נורית איתן גוטמן, עובד סוציאלי ארצי, 
 פרופ' דיאן לוין, מנהל מחלקת קידום בריאות, כללית
 ד"ר חיים כהן, מנהל מדור רפואה תעסוקתית, כללית

 , כלליתתבעיסוק ארצי הגב' אריאלה צור, מרפא
 , כללית ארצית גב' לאה מרום, קלינאית תקשורת

 בקהילה ות הנפשמערך בריא ת, מנהלגב' אביבה קיס
 ד"ר יגאל הקסלמן, מנהל רפואי ובקרה ביטוחי בריאות, לשכת ראש מערך ביטוחי בריאות

 ד"ר חגי סלוצקי, רופא שיניים ראשי, כללית סמייל
 רבקה סנסולו, מרכז ארצי סיעוד תעסוקתי, אף רפואה בקהילה

 
 
 
 

 



 

 גף רפואה קהילתיתא
 משרד הבריאות

 39רחוב ירמיהו 
 1176ת.ד. 

 9101002ירושלים 
KEHILA@moh.health.gov.il 

 02-5655961 פקס:  02-5080722  טל:

Division of Community Medicine 
Ministry of Health 
39 Yirmiyahu St. 
P.O.B 1176 
9101002 Jerusalem 
KEHILA@moh.health.gov.il 
Tel: 02-5080722  Fax: 02-5655961 

 

 י"ב בכסלו, התשע"ט 

 2018נובמבר  20
  435294718סימוכין:

 
 לכבוד,

 גב' ציפי שדה, סמנכ"ל וראש חטיבת הקהילה
 מר יורם סגל, מנהל המחוז 

 ד"ר ארז ליבל, המנהל הרפואי המחוזי
 גב' אורנה בראל, מנהלת הסיעוד  המחוזית 

   ליתשירותי בריאות כל
 
 

 שלום רב,
 

 
       הנחיות המשרד בהמשך לתשובתכם לדוח סיכום בקרה בשירותי בריאות כללית מחוז ירושליםהנדון: 

 סימוכין: 

  דוח הבקרה 

  2018באוקטובר  22תשובתכם אלינו בדוא"ל מיום 

 

תי בריאות תודה על העברת תשובתכם היסודית והמפורטת )!( לדו"ח הבקרה שנערכה בשירו
כללית מחוז ירושלים. משרד הבריאות רואה בבקרות מנוף לשיפור השירות למבוטחים, ומברך 

 על פעילות הקופה להטמעת הערות הבקרה, במקצועות ובתחומים השונים! 
 

 להלן הנחיות המשרד והתייחסויות צוותי הבקרה, ככל שנדרשת, בהמשך לתשובתכם:  

 הנהלה רפואית ורפואה:  

 בבקרה, נמצא , . תשובתכם אינה מקובלתח על שירות במוקד וגבייה בהתאם: אי פיקו
. ככל, שהשירות במרפאה ברמות א' הוא למעשה שירות של מוקד, ולא מרפאת המשך

שהמרפאה ממשיכה לתת שירות של מוקד, יש לעמוד בכל חוזרי ונהלי משרד הבריאות 
ות המידה אשר קבע המשרד לעניין זה, לרבות פיקוח ובקרה על השירות בהתאם לאמ

וגבייה במוקד כחוק, לאלתר. ניתן להפחית את הגבייה אל מתחת לזו שנקבע בחוק 
ומעודכנת בחוזר סמנכ"ל לפיקוח על קופות החולים ושב"ן אחת לשנה, אך הפחתה זו 

 תחול על כלל מבוטחי הקופה ללא אפלייה כלשהי וחוסר שוויון בין המבוטחים.

  'כפי שהמחוז התבקש.  הועברו דוחות הבקרה לא -המרפאה ברמות א 
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  :ריכוז דיווחים אצל הנהלה הרפואית על מחלות מדבקות ללשכת הבריאות המחוזית
 -אנו חוזרים ומדגישים, ובמיוחד לאור התפרצות מחלת החצבת לה אנו עדים לאחרונה 

, ככל במחוז ובמרפאה, אחר הדיווחים –של ההנהלה הרפואית  בריכוז ומעקבהצורך הוא 
שישנם. ראוי לרכז את המידע ע"י ההנהלה הרפואית על הופעת מחלות מדבקות 

אפילו בעת חשד וגם ללא הוכחה מעבדתית  –והתפרצויות באיזור, וכפי שהחוק מחייב 
במטרה, בין היתר לקבל תמונה רחבה ומהירה בחשד של התפרצות וליידע את  -עדיין 

לים הרפואיים מרכזים מידע ממספר לשכת הבריאות על חשש אפשרי. הרי, המנה
רופאים ומרפאות, וניתן להגיע לתמונה רוחבית מהירה יותר, כדי ליידע את הרופאים 

האחרים העובדים בקופה באיזור הרלוונטי ולהיערך בהתאם במחוז ובקופה. כמו כן, ראוי 
לוודא, שאכן אין פערים בדיווח ללשכת הבריאות מהרופאים, ומתבצע הליך מובנה 

מאורגן של ריכוז והעברת המידע כנדרש, ע"י כלל הרופאים. במיוחד באיזור זה עם ו
שיעור גבוה של ילדים, יש חשיבות לנטר זאת מידית ולבצע פעולות לצמצום ההתפשטות 
במהירות רבה, עוד ברמת המרפאה, המרחב והמחוז. אם רופא אחד דיווח, ראוי להעלות 

הרלוונטי ולוודא דיווחים כנדרש בפקודה  את המודעות של רופאים אחרים באיזור
ובנהלים, גם כדי לאפשר קבלת מידע כמותי מהימן על היקפי הבעיה. בבקרה, נמצא ע"י 

מצופה מהנהלה רפואית  כל הרופאים שנבדקו הכירו חובה חוקית זו! שלאצוות הרופאים 
מיוחד לוודא זאת, לרכז ולנהל את המידע, וליידע את כלל הרופאים הרלוונטיים ב
 בעת התפרצות מחלה או עליה בשיעורי הדיווח במקומות אחרים בארץ.   

  :לא ברורה תשובתכם, כי "צוות היחידה ל  וועדת אתיקה- HIV  בעין כרם הינו אחראי
לפנייה לוועדת האתיקה במשרד הבריאות במקרים אלה. בשל המודעות הגבוהה של 

כיצד המחוז מוודא שאכן יש "מודעות היחידה בבי"ח אין צורך בכפל פניות לוועדה." 
גבוהה של היחידה בבית החולים. האחריות היא גם של הרופא המטפל בקופה, הרי יש 
והחולה /בני משפחתו/אחר יפנו בשאלה/פניה אליו ולאו דווקא לצוות בבית החולים. כמו 

 לא הוסבר -כן, אם המחוז נסמך על הקשר בין בית החולים לוועדה במשרד הבריאות 
כיצד מועבר המידע בין בית החולים לקופה בנושא זה, ונשמרות זכויותיו של המטופל או 

גם בקהילה, החלטות הוועדה הארצית. הפונה לוועדה באחריות כלל  -מיושמות  
המטפלים להכיר את הנחיות חוק זכויות החולה, לרבות נושא ועדות האתיקה בכלל 

 וועדות אתיקה פרטניות לדוגמה איידס. 

 בבקרה נמצא, שבחלק מהרשומות שנבדקו קיים תיעוד יעוד מלא ברשומה הרפואיתת :
חלקי ולא מלא. יש לוודא מיקוד בקרת ההנהלה הרפואית בכך למטרת השגת תיעוד מלא 

 כנדרש בחוק זכויות החולה. 
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 סיעוד ובטיחות המטופל: 

 ת לצוותיה הנחיית הכללי – .עגלת ההחייאה נבדקת אחת לחודש ולא אחת לשבועיים
יש לבצע אינה מתאימה להנחיית משרד הבריאות, כפי שנמסר בעבר מספר פעמים. 

מעקב אחר עגלת החייאה אחת לשבועיים לפי חוזר מנהל רפואה "ניהול מערך 
 .24.1.12מיום  4/2012החייאה במתקן רפואי בקהילה" מס' 

  6ו על חודשים, נמצאו מקרים שעל 6בדיקת כף רגל סוכרתית לא מבוצעת כל 
לא ברור מהי "הנחיית הכללית", לא הועברה. הנחיית מינהל הסיעוד הינה  חודשים.

חודשים, לפחות)!(,  ולא אחת  6 –שאומדן כף רגל סוכרתית צריך להתבצע אחת ל 
לשנה, כפי שנמצא בבקרה. זוהי הנחיית משרד הבריאות בנושא, כפי שפורסם בחוזר 

אור החשיבות הרבה למניעה ראשונית והמיקוד . במיוחד, ל2009מינהל הסיעוד משנת 
בתוכנית הלאומית למניעה וטיפול במחלת הסוכרת, במטרה להימנע מנזק בלתי הפיך עד 

 6מעקב כף רגל סוכרתית לפחות כל כדי הצורך בקטיעת רגלו של המטופל.   יש לוודא 
ות חודשים לפי הנחיית חוזר מנהל הסיעוד "אומדן כף רגל סוכרתית על ידי אח

 .20.10.09מיום  80מוסמכת" מס' 

 :לא ברורה תשובתכם, כי "המחוז לא התבקש להכין נגישות לקובץ  חיסוני עובדים-
הרי בכלי הבקרה  –רשימות העובדים ותיקי העובדים ולכן לא נערכנו להציג מידע זה" 

א מצוין מפורשות שתיערך בדיקה ודגימה אקראית של תיקי עובדים חדשים וותיקים, לנוש
 זה. 

 
 
 מינהל ומשק:  

נמצא, שלא קיים זיהוי של מכונת שטיפה  -תשובת הקופה לא מקובלת  –ניקוי וחיטוי אנדוסקופים 
להנחיות לניקוי  והקופה השיבה שלא קיימת הנחייה לזיהוי  בנוהל משרד הבריאותבה בוצע הניקוי, 

 50/2013וחיטוי מכשירי הסתכלות תוך גופיים 
https://www.health.gov.il/hozer/mr50_2013.pdf . 

רישום ותיעוד של "שיש לבצע תיעוד של הפעולה במכשיר.  4.11מפורשות, בחוזר רשום בסעיף 
עוד כל מחזור ניקוי וחיטוי של אנדוסקופ נתון חייב בתי. תהליכי הטיפול באנדוסקופים והפעולות

כל פעולה אנדוסקופית חייבת בתיעוד    .שמטרתו לאפשר איתור של מכשיר / מועד ניקוי וחיטוי
כיום המכשירים רושמים  .שמטרתו לאפשר איתור עתידי של מכשיר / מועד הפעולה / מטופל נתון

 את הפעולות אוטומטית ע"י ברקוד כולל צד המכונה במידה והמכונה דו תאית. 
 

https://www.health.gov.il/hozer/mr50_2013.pdf
https://www.health.gov.il/hozer/mr50_2013.pdf
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 ם מעבר לשעות הפעילות: תשובות הקופה לא מקובלות. מוקדים ושירותי 

 :היעדר נהלים בשפה הערבית במוקדים בהם הצוות מדבר וקורא ערבית ולא עברית 
תשובת . נמצא בבקרה, שבסנט ג'וזף אין נהלי בערבית, והצוות לא קורא עברית

הרי הקופה תמוהה!  –לתרגם את הנהלים  שבאחריות משרד הבריאותהכללית 
שירות למבוטחיה ע"י עובדים ברחבי הארץ, שדוברים ערבית ולא עברית  נותנת

כיצד הקופה מבטיחה אם כך את הבנת הנהלים, הטמעתם ויישום הנהלים  –רהוטה 
בשטח, להבטחת טיפול  –שהצוות לא קורא אותם מכיוון שאינו מבין עברית  –הללו 

באיזורים בהם הצוות בטוח ואיכותי למבוטחים?! האם זהו המצב בכל רחבי הקופה 
יועבר לצוות  -דובר ערבית ולא עברית? הכללית צריכה לוודא שכל חוזר רלוונטי

הנותן שירות למבוטחיה, בכלל התחומים , שכיר ועצמאי , לוודא הטמעה ולבצע 
 בקרה על עבודה בהתאם, בכל רחבי הקופה, לאלתר! 

  :לא גובים השתתפות עצמית כנדרש בחוק. גם כאן, נמצא, שגבייה נמוכה מהמבקרים
תשובת הכללית שעד שהמשרד לא יאכוף זאת על הקופות האחרות הפועלות במזרח 

כאמור, ניתן להפחית את הגבייה אל לא מקובל! ירושלים, אז הם לא מתכוונים לתקן. 
מתחת לזו שנקבע בחוק ומעודכנת בחוזר סמנכ"ל לפיקוח על קופות החולים ושב"ן 

ה, אך הפחתה זו תחול על כלל מבוטחי הקופה ללא אפלייה כלשהי וחוסר אחת לשנ
 לתיקון לאלתר!שוויון בין המבוטחים, 

 
 

 שיקום:  
אין הסתכלות שיקומית ביחידה. גריאטריה ושיקום אינם זהים  תשובת הקופה לא מקובלת.

א, שיש בהכרח. נמצא, שהרופאים בחידת השיקום לא עורכים הערכות תפקודיות, והרושם הו
צורך הכשרה ייעודית יסודית ומעמיקה בתחום זה. לדוגמה, רופאת ילדים שמבצעת ביקורי בית 

כן, היות וקיים חוסר בחלק -הערכה תפקודית וטיפול רב מקצועי, לוקה בחסר. כמו –לשיקום 
 ממקצועות הבריאות המטופלים לא מקבלים את הטיפול המלא לו הם נזקקים. 

 
 

 תזונה:  

 ערבית מספר הדיאטניות עלה יפה! ראוי לוודא שילובן במרפאות הפריפריה  באוכלוסייה
 ובזמינות סבירה.

 לביקורי בית ולילדים. אין מענה של שירות דיאטניות  – בחברה הערבית 
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   יישום הרפורמה בבריאות הנפש:  

 ראוי לפעול לשיפור מיידי בתחום זה. תורים: זמינות- המתנה זמני 

 הרפורמה האתר אומנם מאד מפורט )ראו למשל בקישור:  ח:למבוט –המידע הצגת
 ( אך על אף זאת:בבריאות הנפש: שאלות ותשובות

o ית ל"עלויות בהתאם לא מצוין סעיף חשוב בעיני המבוטח המתייחס ספציפ
 למסלולי השירות". 

מסלול השתתפות עצמית רבעונית התקף לטיפול במרפאות אורגניות  .1
של הקופה, רופאים יועצים )ליאזון(, וכן אצל ספקי שירות כגון 

 מרפאות ממשלתיות או מכונים פרטיים.
מסלול של השתתפות עצמית לכל פגישה, התקף רק לטיפול אצל  .2

 יים.פסיכותרפיסטים עצמא
o  :לרשימת המרפאות באתר המתייחס למרפאות בריאות הנפש בכללית, בקישור

נה ברורה בין בעלויות )קופה, אין בקובץ האקסל אבח  לחץ/י כאן המלאה
 והפנייה. 17ממשלתי, עמותה..( ואין ציון האם נדרש טופס 

 
 

  עבודת סוציאלית: 
( ולזמינות עו"ס 80/1התייחסות הקופה על פי רוב מספקת. למעט התשובות לעניין רצף הטיפול  )

ן הליקויים (. התשובה כללית מדי, ללא פירוט הצעדים הקונקרטיים לתיקו80/7בטיפולי בית )
 שנמצאו.

 
 
 

 התפתחות הילד 

  בקרב הספקים. 3/2012יש להקפיד על חוזר דרישות מינימום 

  המחייב מענה תחת קורת גג אחת.  19/2013עמידה בחוזר 

 יש לעמוד  -במקרים חריגים בהן נדרשת התאמה תרבותית כגון טיפולים בשפה יידיש
, איחוד מטרות טיפול וניהול  בקשר ישיר מול הספק נותן השירות כולל מעקב משותף

 תיק. 

 במחוז, ולאפשר לילדים הזקוקים למענה   יש להרחיב את המענה הפסיכוסוציאלי
 למצות את הסל. 

  יש לצמצם את תורי ההמתנה בכל שירותי התפתחות הילד לדוגמה באמצעות
 הרחבת שירותים במכונים ו/או הסכמי שירות עם ספקים נוספים.

 
 

https://www.clalit.co.il/he/your_health/family/mental_health/Pages/mental_health_reform_general.aspx
https://www.clalit.co.il/he/your_health/family/mental_health/Pages/mental_health_reform_general.aspx
https://www.clalit.co.il/he/your_health/family/mental_health/Pages/mental_health_reform_general.aspx
https://www.clalit.co.il/he/info/services/Documents/clinics_25.10.2018.xls
https://www.clalit.co.il/he/info/services/Documents/clinics_25.10.2018.xls
https://www.clalit.co.il/he/info/services/Documents/clinics_25.10.2018.xls
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 ושב"ן: פיקוח על קופו"ח  

 יש למצוא , תשובת הקופה לנושא קביעת תורים במכון התפתחות הילד אינה מקובלת
את הדרך לקביעת תורים בטווח זמן אפקטיבי תוך יידוע ההורים על משך ההמתנה הצפוי 

 ולא להסתמך על קביעת תורים על סמך ביטולים.

  :גביה שונה מהמאושר לקופה 
o שנקבע בחוק ומעודכנת בחוזר סמנכ"ל  ניתן להפחית את הגבייה אל מתחת לזו

לפיקוח על קופות החולים ושב"ן אחת לשנה, אך הפחתה זו תחול על כלל 
 מבוטחי הקופה ללא אפלייה כלשהי וחוסר שוויון בין המבוטחים

o  יש להעביר למשרד, לחתום מטה, את פרסום התעריפים המעודכנים כפי
 שמוצגים לציבור המבוטחים.

 
 

 
  רפואה תעסוקתית: 

 המשרד מברך על כך, שיש בקופה  שאינם תעסוקתיים: רופאים עבור דיווח טופס אפיון
מוטמע, וחשוב לשקול  פרטים מילוי תעסוקתי שמחייבת לרופא ייעודית הפנייה מערכת

 אפיון  טופס ייעודי גם לרופאים שאינם מומחים ברפואה תעסוקתית 

 המשרד מברך על בדיקת  – ייעודי בשדה יד משלח ראשונית: היעדר רישום רפואה
להפוך את השדה הקיים בקליקס לשדה חובה. מומלץ מאד, לפעול גם בכיוון  האפשרות

של הדרכה מניעתית בהתאם לאנמנזה התעסוקתית המכוונת שתתבצע )כגון ווידוא 
 קבלת הדרכה קולית למורים למניעת צרידות(

 והקופה שנתית רב הדרכה תכנית שאיןנמצא, מקצועי במרפאה תעסוקתית:  פיתוח ,
 השנתית העבודה מדעיות בתוכנית ישיבות תכנית בונה המרפאה השיבה, שמנהל

משתמע, שאין למעשה תוכנית הדרכה  .הראשית בהנהלה להנחיות המחלקה בהתאם
ראוי, שהמחלקה לרפואה תעסוקתית בהנהלה הראשית בקופה  רב שנתית בקופה?!.

תכנית רב שנתית מכוונת בקופה כולה  והנהלת המחוז, יוודא שקיימת אכן בניית
 ובמרפאות בשטח, והמחוז והמחלקה בהנהלה הראשית יבקרו את היישום בפועל.   

 :אין -אכן, כפי שנמצא בבקרה וכפי שהקופה השיבה  התמודדות עם אלימות כלפי צוות 
זו המציאות .   עזרה במקרה הצורך בעת הטיפול להזעיק אמצעים הצוות לחברי

ליה, ולאור העליה בשכיחות מקרי האלימות כנגד צוותים וחומרתם, שהצבענו ע
 השאלה כיצד מתכננים לשפרה?- -והתגייסות של כל המערכת להתמודדות זו 

 
 

 בברכה,                                                                                
                           

 
 יס לייטרסדורףד"ר איר       

 מנהלת המחלקה לבקרה על קופות החולים          
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