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 מבוא:
 

, ירושליםשירותי בריאות מחוז  בלאומיתתקיימה בקרת משרד הבריאות ה 25.6.2015בתאריך 
מימוש הזכויות על פי חוק ביטוח בריאות  במסגרת  הליך הפיקוח, שמוביל האגף לרפואה קהילתית על

 ממלכתי.
 

הבקרה החלה בהצגת מאפייני ופעילות המחוז ע"י מנהל המחוז, ובדיקה במרפאות ובמכונים של ספקי 
 שירות שכירים ועצמאיים, באמצעות צוותי בקרה מקצועיים ורב תחומיים. 

 
עולה .  נציגי משרד הבריאות מודים לציין, הבקרה במחוז נערכה באווירה חיובית ביותר של שיתוף פ

להנהלת הקופה, להנהלת המחוז ולעובדי הקופה על שיתוף הפעולה,  השקיפות וההקשבה, שאפיינו 
 את הליך ההכנה ואת הבקרה עצמה.

 
 

מס 
 צוות

 

צוות משרד  תחום נבדק
 הבריאות

 מיקום לבקרה
 
 

1  
 רפואה         
 

 
 ד"ר ילנה קנבסקי 

 בית אריה, 

 טלמון

 גריאטריה 2
 
 
 

 גריאטריהתחום ההנהלת המחוז ב ד"ר אופליה טירר
 יחידה לטיפולי בית בירושלים כולל ביקור בית

 מרפאה ראשונית במודיעין
 

 ד"ר רבאב חליחל  בריאות השן 3
 

 ד"ר אלחנן גרינוואלד

 מעלה אדומים –מרפאת סגול 

 קניון מלחהמרפאת 

 ד"ר יעקב צ'רנס בריאות הנפש 4
 קריסטינה קוסמה גב' 
 בת שבע כהןגב' 

 .3רח' טרומפלדור  -מרכז לבריאות הנפש  
 

 סיעוד ובטיחות המטופל 5
 כולל:

שירותים מעבר לשעות 
 הפעילות

 חיסוני עובדים
 אישור בנושא כיבוי אש

 

 
 גב' מיכל  אלישר

 גב' אורלי צור
 

 סיעוד ברמה המחוזית

 גילה 
 מקור ברוך 

 מודיעין עלית
 דולב

 פעולות כירורגיות מסילת יישרים,חדר 
 בקרת המחוז על השירותים מעבר לשעות הפעילות,

 כיבוי אש.
 

 ניהול מחוזי גב' אורית זילברברג תזונה 6
 מודיעין עילית

 ביקור בית בירושלים
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 מעיין כץ 'רד ריפוי בעיסוק 8
 
 

 
 במרפאת הקופה  במודיעין -מרפאה בעיסוק עצמאית 

 מרפאה בעיסוק ב"צבר" 

 מבקרת ארצית על ההפניות לריפוי בעיסוק 

 

קלינאית תקשורת עצמאית  בתחום טיפולי שפה ודיבור לילדים  אורלי הרצברג 'רד קלינאית תקשורת 9
 במרפאת הקופה בנווה יעקוב –
 

ספק פרטי בתחום בדיקות שמיעה בילדים ומבוגרים וטיפולי 
 מודיעין –)קדמה(שפה ודיבור 

 
 )ספקטור(ספק בדיקות שמיעה לילדים ומבוגרים  -מכון פרטי

 סניף בקרית ספר 
 

 שירותי מעבדה 10
 
 

  רותי ישידר' 
 
 

 מעלה אדומים, מרפאת 
 אבו תור, מרפאת 
 בית צפאפה מרפאת 
 גאולהמרפאת 

 

 רוקחות 11
 

מגר' ישראל  :1צוות 
ציון -טייב, מגר' בן-פיטוסי

  רודל
, אתי : אילן קרומר2צוות 

 שטרן 
 

 מעלה אדומים, רמות פולין: 1צוות 
 ברכפלד מודיעין עלית, אריאל :2צוות 

 

 אוטיזם 12
 

 עפרה אוסטיןגב ' 
 לאה מנשהגב' 

 ירושלים 3מכון להתפתחות הילד, טרומפלדור 

 ירושלים 3מרפאת ברה"נ, טרומפלדור 

  

רמות פולין, מאה  ם:שירות בסניפימחוז, נותני הנהלת הרמת  ד"ר הדר ירדני התפתחות הילד 13
 ומרפא השערים, ועזר

 ביתר עלית אורית ברשטלינגגב'  עבודה סוציאלית 14

 מודיעין

 

 מכשירי שיקום וניידות 15
 

 יעל סולומון גב' :1צוות  
 
 

 בתיה זיתוניגב' : 2צוות 

למבוטחי הקופה שקיבלו ציוד בתחום ביקורי בית  10בוצעו 
 שיקום וניידות

 קידום בריאות 16
 

 קרני שומרון  ענת שבתאיגב' 

 ירושלים–קריית יובל 

 

פיזיותרפיה ורצף  7
 השיקום

 גב' אילה פרג
 גב' אפרת סימנהויז שפרן
 ד"ר אריק סיטון )שיקום(

 פיזיותרפיה:
 שומרון קרני הקופה מכון

 גילה הנכים מעון טיפולית בריכה
 בית טיפולי

 רצף השיקום
 נבדק רצף השיקום מרגע השחרור + השירות של חברת "צבר"
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תוכנית הגביה ופיקוח  17
 על השב"ן

 חווה חג'ג'גב' 
 מר אייל חסידים

 (מגזר חרדי)גאולה  , שועפאת ,בית חנינה  

 

בטחון והתמודדות עם  18
אלימות כלפי צוות, כולל 

צוות מאגף הדרכה 
 ופיתוח 

 בית חנינה  דוד שוורץמר 
 שועפט

מינהל ומשק + בקרת  19
 סקופים

 רמות.בכוכב יעקב; גבעת זאב; בית חנינה; מרפאת שיניים  ניל פרלמןמר 

 

בקרת רצף טיפולי +  20
 הנהלה רפואית מחוזית

 ד"ר הדר אלעד  
 

 הנהלה רפואית ומרפאה באבו טור
 

 , מבשרת ציון6שד' החושן מרפאה ראשונית,   אירנה לוינסוןגב'  רשומות רפואיות   21

 , פסגת זאב.166מרפאה ראשונית+יועצת, שד' משה דיין 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 6 

 
 תקציר הממצאים הנחיות והמלצות

 
 הנדרשות המתקנות והפעולות שההמלצות לכך המחוז והנהלת הקופה הנהלת לב תשומת

מרפאות  ובכל ,המחוזות בכל רוחבי לביצוע הינן , המדגמי המחוז בקרת בעקבות כאן שמועלות
 העצמאיים. והמטפלים הקנויים השירותים לרבות ,הקופה ומכוני
 ליישומם במאמצים להמשיך המחוז שעל מערכתיות והמלצות הנחיות ,ממצאים מספר על דגש להלן

 .האפשרי בהקדם
 

 מרפאות - רפואה
 

 למטפל במרפאות המבוקרותתור ראשון פנוי  זמינות תורים : 

 )משפחה( אותו יום מטפל א

 )משפחה( אותו יום  מטפל ב

 )ילדים( אותו יום מטפל ג

 כן  :התאמה לרשום באתר האינטרנט

  :רקע

ילדים,  507מכלל אוכלוסייה של בית אריה(, מתוכם  47%מבוטחים ) 1977מרכז רפואי בית אריה: 
 אוכלוסייה חילונית

ילדים, אוכלוסייה  478לוסייה של טלמון(, מתוכם מכלל אוכ 67%מבוטחים ) 530מרכז רפואי טלמון: 
 דתית

 לשימור: ממצאים 

עובדי שתי המרפאות הינם עובדים וותיקים בעלי ניסיון רב, ומוטיבציה גבוהה לספק שירות מיטבי  .1
 עבור מבוטחים. 

במקצועיות  עבודה עוילדים בטלמון על ביצהמשפחה בבית אריה ורופא העבודת רופאי על יש לברך  .2

הן ברמה האישית והן איכותי מענה  ומתןמטופלים ה כלפיאכפתיות רבה  תוך גילוי ,ובמסירות

  ברמה המקצועית.

יש לברך על פעילות רחבה של קידום בריאות בנושא פעילות גופנית, סדנאות לתזונה נבונה, עיסוי  .3
 תינוקות, ירידת במשקל, גמילה מעישון וכד'. 

 

  :ממצאים לשיפור

במרפאה בבית אריה אין מערך מובנה לסריקה סיכומי אשפוז לתיק המטופל. בשני תיקים רפואיים 
 כי קיים תהליך הקופה  הנהלת . נמסר ע''י נציגימטופלים שאושפזושפוז של סיכומי א לא נמצאושנבדקו 

 . ממוחשבבתי חולים באופן  מספרומי אשפוז מקבלת סיכל תיהתחל

 
 ורצף הטיפול הנהלה רפואית – רפואה

 
 תור ראשון פנוי -זמינות תורים ביום הבקרה על פי 

 2רופא  1רופא  תחום
 מיידי מיידי משפחה
 מיידי מיידי ילדים
 ימים 5 מיידי נשים

 חודשיים וחצי וחצי חודשים 3 גסטרואנטרולוגיה



 7 

  חודש וחצי נפרולוגיה
 ימים 4 ימים 6 קרדיולוגיה
 יומיים יומיים גריאטריה
 מיידי שבועיים אורטופדיה

 יומיים יומיים א.א.ג.
 יומיים מיידי עיניים
  חודשיים גנטיקה

 

 
 ממצאים לשימור: 

הקמת היר"ם )יחידה לרפואה מנוהלת( בהרכב  -  במעבר מאשפוז לקהילה שיפור רצף הטיפול .1
אחיות ומזכירה(. היר"ם מטפל בחולים מורכבים המשוחררים ממחלקות  2.5של רופא )פרופ' הרש, 

 24-72פנימיות, גריאטריה וקרדיולוגיה. היר"ם יוצר קשר עם המשוחררים מאשפוז בטווח זמן של 
רו תורים, יוצר את הקשר בין המטופל שעות, עובר עם המטופל על הוראות השחרור, מתאם בעבו

לרופא האישי תוך הקפדה על רישום ודיווח במערכת התמר. היר"ם מקיים קשר טלפוני שבועי עם 
 3שעות. הקשר עם היר"ם אמור להסתיים בטווח של  24המטופל ומאפשר לו זמינות טלפונית של 

את אחוז האשפוזים החוזרים ו מאז הקמתהפעלת היר"ם הקטינה על פי הנתונים שהוצגו, חודשים. 
 אחוזים.  13 –אחוזים ל  18 –מ 

רופאים ראשוניים ואמונה על  3)מרפאת זכיין המעסיקה  טור –במרפאה באבו הטיפול רצף  .2
מקפידים ליצור קשר עם כל מטפל המשתחרר מאשפוז. מנהל  ,מבוטחים( 2300 -הטיפול ב

 2 -המרפאה אחראי על יצירת הקשר עם המבוטחים משתחררים מאשפוז ועל זימונם למרפאה. ב
 המעקב. להמשךמשלושת התיקים שנבדקו נמצא רצף טיפולי הולם. חולה אחד "אבד" 

במספר(.  80אות המחוז )קיום "ישיבות קשר" )בקרות( מרובות עם כלל מרפ - בקרת פנים .3
מפגשים מתועדים במערכת  בנוסף קיימים גם  בישיבות הקשר משתתפת נציגות ממנהלת המחוז.

 הממוחשבת בין הרופאים האזוריים לרופאים הראשוניים והשניוניים לצורך חניכה ובקרה. 
טיפול ביצוע בקרות מחוזיות על ספקי שירות במספר תחומים כגון:  - בקרות על ספקי שירות .4

בדיבור, פיזיותרפיה ותזונאות. בקרות בנושאים אחרים כגון רנטגן, גסטרו ואולטרה סאונד מיילדותי 
 נערכות ע"י בקרים ממטה הקופה. 

רופאים ואחות. צוות ניהול  2מקצועית ומסורה בהרכב של  מערכת ניהול סיכונים מחוזית .5
קרי ניהול סיכונים. הרופא האחראי הסיכונים פועל להטמעת הנהלים בקרב הרופאים ולהפצה של מ

 לתחום משמש גם ככונן ניהול סיכונים ארצי. 
דרך התיק הרפואי הממוחשב ישירות לאגף הרוקחות  אפשרות דיווח על תופעות לוואי תרופתיות .6

 של הקופה. 
בוטל ובמקומו  המחוזי מוקד האישורים :17שיפור תהליך אישורים מקדימים לתרופות וטופסי  .7

 .מאו"ר -של מערכת מרכזית בקופה המכונה  הפעלהחלה ה
רופא בין הקהילה לבהמאו"ר  מאויש ברופאים מכל התחומים ומאפשר שיח מקצועי בין הרופא 

המומחה המאשר. קיים מנגנון המאפשר לרופא לערער על החלטת הרופא המומחה תוך שיתוף 
 הרופא המחוזי ומנהלת המאו"ר .

סקר יומי המתנהל ברמת הקופה. במסגרת   ות יומי רצוף(:שרי"ם )שיר -סקרי שביעות רצון   .8
מטופלים מכל מרפאה )בארץ(. נתוני סקר שביעות הרצון  2-3הסקר מתקשרים מדי יום ל 

משוקפים על בסיס שבועי למחוזות ולמרפאות. מרפאות שזכו לציון גבוה מפורסמות בתפוצה 
 ארצית.

, המתנהלת מדי רבעון על שולחנו של מנכ"ל הקופה.  בקרה הדוקה על פעילות המחוז ואזוריו .9
התחקיר כולל הצגת נושאים רפואיים כגון: מדדי איכות, הפניות למלר"ד, אשפוזים חוזרים וגם 

הסטנדרטים מפורסמים בספר מדדים קופתי להערכת  בקרה על ההוצאות הכספיות במחוזות. 
 . 2014ביצועים החל מ 

)רופא אישי( הכולל העברת מידע טופלים לרופאים ראשוניים של שיוך ממעבר הדרגתי למודל  .10
 לגבי שחרור מאשפוז לרופא המשוייך. 
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 ממצאים לשיפור:
מערכות המחשב גם טרם הוגדרה בקופה בבירור.  - " "רופא האישישיוך לתפיסת האחריות של ה. 1

מכתבי סיכום אומנם מקבל לאחרונה עדיין אינן מותאמות לתפיסת הרופא האישי. הרופא האישי 
עדיין אינו מקבל התראות במערכת לגבי פניות עצמאיות של  , אךמטופליומבית חולים של  שחרור

מטופליו לרפואה יועצת או לגבי בדיקות מעבדה והדמיות של מטופליו, אליהם הופנו על ידי רופאים 
טור נמצא מטופל הסובל  -ה באבובמהלך הבקרה במרפא אחרים )ראשוניים או מהרפואה היועצת(.

החולים היו  מבעיה רפואית מורכבת, שאבד למעקב המרפאה. הסיכוי למקרה כזה היה קטן, באם
.  כיום המשימה הזו הינה מטופליו שאושפזונדרש לעקוב אחר אשר היה משויכים לרופא אישי 

 . רפאהבאחריותו הבלעדית של מנהל המ

לא הוצגה לנו תכנית בקרות שנתית סדורה המגדירה את גבולות  - ספקי שירות עלתכנון בקרה . 2
 הגזרה בין המחוז למטה הקופה ומבטיחה "כיסוי" בקרות של כלל ספקי השירות במחוז. 

עונה , המתאימה לכל מטפל תכנית הכשרה הלמטפלים תוכנית הדרכה "מותאמת אישית" העדר .3
 מימוש התכנית. קיום מעקב אחר תוך  ,על צרכיו ועל דרישות הקופה

. לא קיימת הגדרה המחייבת מרפאה או מטפל לעמוד ניהול סיכונים ים בתחוםמיעוט דיווח . 4
 במכסת דיווחי ניהול סיכונים תקופתית, על מנת לפתח את תרבות הדיווח ובטיחות הטיפול. 

 

 גריאטריה

 גריאטרית להערכה מרפאהעבודה ,יועץ /  תוכניות  – המחוזי הגריאטרי השירות:    שנבדקו תחומים
המטופל, שירותי שיקום  בתיק הרשומה איכות, תהליכי עבודה –בית לטיפולי כוללנית, היחידות

בוצע ביקור בית באחד הישובים סביב ירושלים, למטופל של היחידה, אשר מקבל שיקום,  –לקשישים 
בקרה נערכה ה –באמצעות חברה במיקור חוץ.  הטיפול במבוטח הקשיש במרפאה הראשונית 

  .במרפאת הקופה בעיר מודיעין

 
 לשימור: ממצאים 

 השירות הגריאטרי:  .1

פעילותה ת הטיפול בקשיש בכול המחוז. עיקר רופאה מומחית בגריאטריה ממשיכה לתפקד כמרכז
  במישור הקליני, כיועצת בתחום מומחיותה. 

מטופלים  8 -גריאטרי, בהן נבדקים כליעוץ : בעיר ירושלים מופעלות שתי מרפאות שירותההקף 
"דחופים" קיימת אפשרות  -בשבוע.  זמן ההמתנה הממוצע הוא כשבועיים, במקרים שמוגדרים כ

 ימים.  5לבדיקה תוך 
לציין מתן ייעוציים "וירטואליים" על ידי הרופאה המומחית בגריאטריה המרכזת את הטיפול בקשיש 

צורך שיפור איכות הטיפול בקשישים. לרשותה של במחוז, לרופאים הראשוניים במרפאות, ל
הממוחשב של המבוטח(  מומחית בגריאטריה אמצעים ) דואר אלקטרוני, גישה לתיקההרופאה 

שיח עם הרופא הראשוני ומעקב אחר יישום המלצותיה. דווח שבמהלך השנה -המאפשרים דו
ת ליעוץ גריאטרי בעיר ירושלים ייעוציים "וירטואליים". המרפאו 137שקדמה לבקרה הנוכחית ניתנו 

חים בגריאטריה נותנים נותנות מענה גם למבוטחים במחוזות אחרים של הקופה. רופאים מומ
, מבוטחי המחוז.  תוכן הייעוציים ממצה, םביתלים במרותקים ימטפלים כרופאים ראשונייעוצים ו

 בתיק הממוחשב.  מתייחס לבעיות ספציפיות לאוכלוסיית הקשיש, נגיש לרופאים הראשונים 
  

:  ניתנים פתרונות לטיפול והענקת שירותים רפואיים שירותי לטיפול בקשישים מרותקים בית .2
, מבוטחי הקופה, כולל בתחום מתן שיקום ביתי. השירות ניתן לרוב באמצעות םלמרותקים לבית

תקופתי ור חוץ. נותני השירות במיקור חוץ, מגישים סיכום קחברות במיאו צוות מיועד למטרה זאת 
            לגורמים מטעם המחוז.   ,תוצאות הטיפולהכולל 
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  :ממצאים לשיפור

, בפריפריה באזורים. המחוז של בפריפריה חסרות מרפאות  מדיניות ותכנית עבודה בגריאטריה. .1
 שבמחוז, גם לציין" . דרישה לפי" פועלות אלא ,קבוע אינו הפעלתן מועד אשר", ניידות" מרפאות יש
על הנהלת המחוז  .מקיפה תחומית רב להערכה כבסיס, כוללנית גריאטרית להערכה מרפאה אין

 גורמים נוספים המרכזים  את הפעילות בתחום גריאטריה,  לכלולבשיתוף הגריאטרית המחוזית ו
 "ניידות" לייעוץ-ה המרפאות עילותפ תכנון את הנושאים הבאים: המחוזיות העבודה בתוכניות
לפעול להקמת מרפאה להערכה יש בנוסף,  .בפריפריה הגריאטרי השירות הרחבתגריאטרי ו

 (. 12/2007גריאטרית כוללנית, כחלק מהשירות למבוטח הקשיש )יישום חוזר מנהל רפואה מס. 

רופאים מומחים  : ההפניה לשיקום ביתי של הקשישים מתבצעת ללא מעורבותשירותי שיקום בית .2
בגריאטריה או בשיקום. השירות ניתן גם על ידי חברות במיקור חוץ. בביקור בית למטופל המקבל 

טיפול שיקומי על ידי חברה במיקור חוץ, למרות נוכחות אחות של החברה ושל נציגת המחוז, 
 ולא הנתונים שהוצגו היו לוקים בחסר.  נציגת החברה לא הצליחה להפעיל את המחשב הנייד

יעדי השיקום. הדבר מעלה ספקות לגבי יעילות אמצעי ו הייתה מעודכנת לגבי מהלך הטיפול
התקשורת בתוך החברה עצמה ועם הגורם המטפל האחראי על איכות הטיפול, כלומר, הקופה 

יש להבטיח תקשורת תקינה בין הקופה לבין החברות במיקור חוץ, על מנת לוודא   המבטחת.
 בטיפול במבוטחים מרותקים בביתם. טיפול תקין ורצף 

 לאלתר :  לתיקון זמן פרק

בעיון במספר תיקים, התרשמנו מהעדר חוות דעת : הטיפול בקשישים ביחידה לטיפולי בית .3
להשלים מקצועיות בתחום ריפוי בעיסוק ועבודה סוציאלית. דבר שהשפיע על שלמות השירות. יש 

נחוצים למתן טיפול האנשי מקצוע ולכלול  את כוח אדם המקצועי העובד ביחידות לטיפולי בית, 
 שים כגון בתחומים שהוזכרו.איכותי לקשי

אין פעילות יזומה לאיתור אוכלוסיית הקשישים עם בעיות  הטיפול בקשיש במרפאה הראשונית: .4
הדורשות התערבות מקצועית בעזרת רופא מומחה בגריאטריה  או צוות רב תחומי עם התמקצעות 

 רופאים  בקרב גריאטריים לנושאים מודעותה לשיפור על הנהלת המחוז לדאוגבתחום זה.  
אף  מודיעין, במהלך שנתיים, לא הייתהבבמרפאה הראשונית שעלתה למדגם הבקרה,  .ראשוניים

 .הפניה ליועץ גריאטרי

 

 בריאות השן
 

 תור ראשון פנוי:

 מידי   -לעזרה ראשונה 

 עד שבועיים –לטיפולים ובדיקה 

 תוך חודש –למומחה 

 

   מצאים לשימורמ

 מסודרת, משופצות ויפות.המרפאות נקיות  .1

 של קופ"ח.גם קיים מנגנון בקרה פנימי ו .2

 קניון מלחה.ביש שיפור ניכר ברשומה רפואית במרפאה  .3

מערך הרצאות בנושא הראשוניים מוצע רופא ראשוני בקהילה נמצא כי לרופאים במרפאת בבקרה  .4
 .בריאות הפה והשיניים

 כללית.ה הגופנית בדיקההשיניים כחלק מגם ראשוני בודק גם פה והרופא ה .5

 כללית בקהילההמת ספקים של טיפולי שיניים בסל במרפאה קיימת רשי .6
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  לשיפור ממצאים 

נוהל : יש לפעול לתיקון לפי הנחיות. ניטור תקינות אוטוקלב יום יומיחסר אישור תקינות אוטוקלב ו .1
פקודת הבטיחות ו  12סעיף  ת למניעת זיהומים ברפואת שינייםהנחיו 1.3  בריאות השן מספר
  .א 104סעיף  1970ל "התש בעבודה נוסח חדש

חוזר . יש לפעול לתיקון הממצא בהתאם ליכוז גז דו חמצן חנקני במרפאותלא קיימת בדיקת ר .2
 .8סדציה והרדמה כללית ברפואת שיניים, סעיף  – 53/2013מנהל רפואה 

במרפאה "סגול" רשומה רפואית לא מלאה, חסרה תלונה עיקרית, בדיקה לא מספיק מקיפה )  .3
סות לרקמות רכות (, ברשומה רפואית פירוט לא מספיק כגון חומר לטיפול ) הרדמה, חסרה התייח

 .הנחיות בדבר ניהול רפואי של מרפאת שיניים 2.1קיטוע מוך, חומר לשחזור / הנחיה 

 .אין דגש לטיפולים מניעתיים בתוכניות טיפול לילדים במסגרת סל הבריאות .4

יחסות לנושא בריאות הפה והשיניים ברשומה יחסרה תזכורת ושדה לרישום ספציפי של הת .5
חסות למעקב אחרי הרדמות כלליות לילדים יהרפואית של הרופאים הראשוניים, ובפרט חסרה התי

  .עם טיפולי שיניים בסל תחת הרדמה כללית

 

 בריאות הנפש
   

 הקדמה

נכנסה לתוקף הרפורמה בבריאות הנפש. הבקרה הנוכחית נערכה כשבוע לפני  1.7.2015 -החל מ 
 המועד המחייב את קופת החולים למתן שירותים בתחום בראיות הנפש. 

 :  צוות המרפאה כולל צוות רב מקצועי )במחוז ירושלים(  וזמינות כוח אדם

תחום  מקצוע/תחום טיפול
 מומחיות/התמחות

אנשי מספר 
 צוות

סה"כ 
 משרות

פסיכיאטר מומחה   מנהל מרפאה
 ילדים

1 1 

 

 

 רופאים 

פסיכיאטר מומחה 
 ילדים

3 1.35 

פסיכיאטר מומחה 
 מבוגרים

2 0.95 

פסיכיאטר מומחה 
 לילדים ומבוגרים

1 0.10 

בוגרת קורס על  אחות
בסיסי בבריאות 

 הנפש

1 0.5 

בעלי הכשרה  עובדים סוציאליים
 בבריאות הנפש

 1)מתוכם  3
 לילדים(

1.5 

פסיכולוגים קליניים/  פסיכותרפיה 
 עובדים סוציאליים

11 2.60 

 0.4 1  מטפלת באומנות

 0.15 1  מטפלת באומנות

 0.5)   1 1  מזכירה



 11 

 זמנית(

 

 מצאים לשימור  מ

המערך הפסיכיאטרי בקופ"ח לאומית נערך מראש ליישום הנחיות משרד הבריאות בתחום  .1
הרפורמה בבריאות הנפש, תוך כדי פתיחות וגמישות בהתאם להנחיות וצרכי אוכלוסיית 

 המבוטחים. 

 שירותים שהקופה טרם פיתחה נרכשים מהמערך הציבורי /ממשלתי הקיים.  .2

 גבוהה המלווה באנושיות רבה ואכפתיות.נעשית עבודה טיפולית ברמה מקצועית  .3

ניכרת עבודת צוות רב מקצועית ותקשורת פתוחה ובונה בין אנשי הצוות, בשיתוף המטופל  .4
 ומשפחתו. נושאים מקצועיים ודילמות מקצועיות מועלות לדיון בצוות הרב מקצועי. 

בויות קיימת פתיחות וחשיבה דינמית ממוקד בצרכי המטופל והדבר ניכר בקביעת התער .5
 הטיפוליות.

קיים שיתוף פעולה פורה בין צוות הטיפולי של מרפאת בריאות הנפש לבין הצוות של היחידה  .6
 להתפתחות הילד, במטרה לקדם מטרות טיפוליות בשיתופי פעולה הדוקים לטובת הילד.

 לכל מטופל ניתנת אופציות לבחירה בתחום תהליך הטיפול והשירותים שזקוק להם.   .7

בקהילה, כגון שירותי נוספים שיתופי פעולה עם גורמים מטפלים  ומתקיימים תקשורת דרכי קיימות .8
 בנושא הטיפול בילדים ונוער. –רווחה 

מתקיימים מפגשים עם צוותים מקצועיים בקהילה בתחומים שונים כגון חינוך, גיל הרך ועוד,  .9
 להיכרות עם השירות ותחום בריאות הנפש.  

 

 ממצאים לשיפור  

יש לפתח שירות למתן מענה לפניות דחופות לא קיים מנגנון לטיפול בהתאם לנוהל. : ופהפנייה דח
. :70.002נוהל שירות מרפאתי בבריאות הנפש מס  נוהלשעות( למטופלים, לפי  24פול תוך )לטי

 חודשים. 3לתיקון תוך 

למבוגרים תור המתנה לטיפול פסיכיאטר עומד על חודשיים. על פי נוהל  תור המתנה לשירות: .1
יש להתחיל טיפול עד חודש.  לתיקון   -נספח ד'  70.002שירות מרפאתי בבריאות הנפש מס 

 חודשים. 6תוך 

פסיכיאטר ועו"ס.  –מומלץ שההערכה הראשונית תתבצע בצוות רב מקצועי  הערכה ראשונית: .2
 שאלון האינטייק לצורך קבלת אבחנה והמשך טיפול.  כמו כן, יש להרחיב את

: יש לפעול להנגשה המידע לציבור המבוטחים כך פרסום מידע באמצעות אתר האינטרנט .3
"שיפור חווית המטופל במערכת  6/2013בהתאם לחוזר מנכ"ל  שיוכלו לקבל את המידע בקלות.

 חודשים. 3לתיקון תוך  הבריאות".

בקשות להערכת הטיפול צריכות להיות יותר ממוקדות ומלוות בנימוקים : הערכת תוכנית טיפול .4
 כגון מה מטרות הטיפול, הערכה האם הטיפול הניתן מתאים.  תיקון תוך שנה.

 :המלצהחדר האחות קטן וצפוף ואינו מספיק לצרכי עבודתה. : שיפור תנאים בחדר האחות .5
 ודשים. ח 6 –להחליף/לרווח את חדר העבודה של האחות. לתיקון 

מטפלים עצמאיים אחראים לקניית שירותי הדרכה . יש לוודא כי המטפלים העצמאיים   הדרכה: .6
 מקבלים הדרכה ויוצאים להשתלמויות מעת לעת ובהתאם לצורך.

החלפת תכשיר תכשירי אדרנלין במרפאה לא היו בתוקף. הנחייה: : ערכת עזרה ראשונה .7
 נמסר ביום הבקרה לאחות. – לטיפול מידי -אדרנלין בתוקף
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לדברי מנהל המרפאה אין מענה מקצועי מתן טיפול/שירות לאוכלוסייה ערבית:  .8
באוכלוסיית מבוטחים דוברי ערבית. נבדקת אפשרות של רכישת השירות ממרפאה פרטית 

 חודשים. 3שנותנת בפעול את השירות למגזר זה. לתיקון תוך 

 יש לדאוג להסדרת אישור באופן מיידי. – הכיבוי אש: אין אישור כיבוי אש למרפא .9

 

 פירוט כלל הממצאים בבריאות הנפש

  רקע

המרפאה ברחוב טרומפלדור ממוקמת במבנה בו ניתנים שירותים לכלל המבוטחים בתחומים שונים 
 כגון: שירות פיזיותרפיה , מעבדה, יחידה להתפתחות הילד ושירותי בריאות הנפש. 

. יש נגישות לבניין לקהל המטופלים ולנכים. בתוך  - 1ממוקמת בקומה המרפאה לבריאות הנפש 
 הבניין יש מעלית תקנית.

שנים כחלק מההערכות  3 -המרפאה  לבריאות הנפש של קופת חולים לאומית  הוקמה לפני כ
לרפורמה בבריאות הנפש. המרפאה הינה מרפאה מחוזית  ומספקת שירותים לכלל מבוטחי הקופה. 

ירושלים, ביתר עילית, בית שמש.  לקראת  -שלוחות נוספות בערים השונות במחוז  הקופה פתחה
הערכות זו, גויס צוות רב מקצועי הכולל פסיכיאטריים למבוגרים, פסיכיאטרים לילדים ונוער, אחות, 

 פסיכולוגים, עובדים סוציאליים ומרפאים באומנות. חלק גדול מהמטפלים עובדים על בסיס חוזה אישי.

ותי בריאות הנפש ניתנים כן לאוכלוסיית ילדים ונוער וכן לאוכלוסיית המבוגרים. השירות לילדים שיר
 ונוער ניתן באותו מתחם בשעות נפרדות מהמבוגרים. 

: טיפול ומעקב פסיכיאטרי, ליווי סוציאלי, טיפול תרופתי ארוך טווח, מערך השירותים כולל
עיים נוספים בקופה ובקהילה. כמו כן, השירות כולל גם פסיכותרפיה, תיאום טיפול מול גורמים מקצו

הפניות לשירותי סל שיקום. השירות כולל  גם מרפאה להפרעות אכילה. הפנייה לפסיכותרפיה נעשית 
 בשלושה מסלולים: 

לאחר ביצוע אינטייק ראשוני. מתקבלת החלטה על תוכנית הטיפול ובכלל זה הפנייה  מסלול ראשון
 לפסיכותרפיה. 

מטפלים בקליניקה פרטית. כל מבוטח יכול לפנות באופן עצמאי על פי רשימה קיימת   - מסלול שני
₪  132מפגשים בעלות של  15לשיחה ראשונית ולאחר מכן  עד ₪  54ומפורסמת, בעלות של  

 למפגש. במידה ויש צורך במפגשים נוספים, הדבר כפוף לאישור המרכז לאישורים של קופ"ח לאומית. 

פניה למרפאות אלו ניתן להגיע לשני מפגשים  –)ממשלתיות/עצמאיות(  ל במרפאות ציבוריותמסלו
 8ללא צורך באישור הקופה. במידה ויומלץ על המשך טיפול ניתן לקבל התחייבות למנוי קצר עד 

 מפגשים ובהמשכו בהתאם לאישור המרכז לאישורים בקופ"ח לאומית.  30מפגשים ולמנוי ארוך עד 

 1.7.2015  -:  לדברי מנהל המרפאה, החל מבתחנות לבריאות הנפש ציבוריות/ממשלתיותמטופלים 
למטופלים מוכרים שקיבלו טיפול בתחנות לבריאות הנפש הציבוריות /ממשלתיות עד מועד זה, תינתן 
האפשרות להמשיך לקבל שירות במרפאות אלו. מטופלים שיבקשו לשנות ולקבל שירות בקופת 

אפשרות לכך, בכפוף למשאבים הקיימים בקופה. מי שמעוניין להמשיך בטיפול  שלא החולים, תינתן ה
 במסגרת קופ"ח יקבל התחייבויות לגורם המטפל, כנדרש בהנחיות משרד הבריאות.

 בתחום בריאות הנפשממצאי הבקרה פירוט 

 הבקרה נערכה במרפאה המרכזית, במחוז ירושלים. 

ה. הנושא הופנה לטיפול הנהלת המחוז תוך שבוע מיום כיבוי אש: אין אישור כיבוי אש למרפא
 הבקרה.

חדרי טיפול וחדר מזכירות.  רוב החדרים מרווחים ומרוהטים בנדרש. חדר   5במרפאה ישנם  מבנה:
האחות הינו קטן , צפוף  מאוד ומקשה על ביצוע תפקדי האחות באופן אופטימאלי. כמו כן בחדר אין 

ן אטום לשמירת הפרטיות.  אין שמירת פרטיות מספקת מבחינה חלון ובאחד הקירות הותקן חלו
אקוסטית.  בחדר זה האחות מבצעת טיפול בזריקות והתנאים הפיזיים כולל שמירת התרופות וערכת 

 לא נגישים וזמינים לאחות. -אדרנלין , ציוד להזרקה ועוד 
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 חדר ההמתנה מותאם למספר מטופלים ובו ציוד חלקי לשימוש הילדים.

תיקי המטופלים ממוחשבים והתיעוד מתבצע בהתאם לדרישות הנוהל. הרשומה  – וד רישום ודיווחתיע
מתועדת על פי הנחיות מקצועיות של בריאות הנפש.  רוב הרשומה המקצועית ממוחשבת  תהמקצועי

במערכת "תמר". לאחות תוכנה נוספת לתיעוד הטיפול התרופתי. הפסיכותרפיסטים מתעדים בתוכנה 
בטחת אלאחרונה מושקעים מאמצים לאיחוד כל המידע הממוחשב בתוכנה אחת.  תהליך  נפרדת.

 לרופא מטפל אישי בלבדמידע נשמר בקפדנות. נגישות למידע בתחום בריאות הנפש מתאפשרת ה
 אבחנה, רשימת טיפולים ומועד לפגישה עתידי. תוכולל

" . 70.002סל השירותים ניתן בהתאם לנוהל "שירות מרפאתי בבריאות הנפש מס  שירות למטופל:
בעת הבקרה,  תחום הטיפול מרפאתי הכפוי, בדיקות וחוות דעת לבית משפט עדיין אינם חלק משגרת 

 השירות. מנהל המרפאה מסר שהקופה תרכוש שירותים מהמרפאות הציבוריות / ממשלתיות. 

 באמצעות המרכז הארצי לזימון תורים או באמצעות פניה ישירה למרפאה.: נעשה זימון תורים

: על פי מידע ממנהל השירות, שלב ראשון: לאחר האינטייק הראשוני, תוכנית טיפול והערכה תקופתית
מתבצעת הערכה מה הטיפול המתאים. המטופל מופנה לטיפולי פסיכותרפיה/ קוגניטיבי/ קבוצתי/טיפול 

פגשים עם המטופל, המטפל עורך סיכום והערכה ראשונית להמשך טיפול ומנהל מ 4באומנות. לאחר 
מפגשים טיפוליים נערך סיכום  10המערך  או העו"ס מאשרים את המשך הטיפול. שלב שני: לאחר 

נוסף ובאם יש צורך בהמשך טיפול, נשלחת בקשה מנומקת   לאישור מנהל  המערך הפסיכיאטרי 
 גש סיכום נוסף ובקשה מנומקת להארכה. מפגשים מו 30המחוזי. לאחר 

 .5/2015יחולו שינויים נוספים, בהתאם להנחיות משרד וחוזר מנכ"ל מס'  1.7.2015החל מתאריך 

מוקד ההתערבות, מה הציפיות של של בבדיקת התיעוד הקיים בבקשות ההערכה, נמצא כי אין תיעוד 
 המטופל מהטיפול ומהם הפרמטרים שיצביעו על שינוי. 

 

לדרישות נוהל שירות מרפאתי בבריאות הנפש מס  המינות תורים והתערבויות בפועל והשוואז
70.002 :  

זמינות במהלך יום עבודה.  ת: בנוהל נדרשבדיקה ראשונית למטופל חדש שמגיע ישירות למרפאה .1
בפועל במרפאה עדיין אין מענה לטיפול בפניות דחופות.  פנייה דחופה מופנית למיון או לרופא 
המשפחה. במידה והפסיכיאטר עובד באותו יום במרפאה, נבדקת אפשרות לכניסת המטופל בין 

 התורים.  קיים שירות יעוץ פסיכיאטרי זמין לרופאי המשפחה.   

זמינות עד חודש.  בפועל האבחון נעשה בשני  ת: בנוהל נדרשאבחון מקיף )הערכה ראשונית(  .2
סיכיאטר, ההערכה מתבצעת ע"י הפסיכיאטר. במידה ומטופל חדש שקובע תור לפ -ערוצים 

אפשרות שנייה זימון תור לאינטייק שמתבצע ע"י עובדת סוציאלית. בתום ההערכה ניתנות המלצות 
להמשך דרכי טיפול. על המלצות אלו עובר מנהל המערך הפסיכיאטרי במחוז, שמחליט ומאשר את 

 ישות הנוהל.עומדת בדר –תוכנית ההתערבות. זמינות ההערכה הראשונית 

: בנוהל זמינות עד שלושה ימים. בבדיקת טיפול במצבי משבר וטיפול תרופתי בהתאם להתוויות .3
ומשיחה עם אחות המרפאה נמצא כי קיימת התערבות משברית זמינה במרפאה  ,מספר תיקים

ומתן תרופות בהתאם להוראות רופא. בחדר האחות נמצא מלאי של תרופות לטיפול במשבר 
ונית במרפאה. האחות מנהלת רישום מדייק על כל טיפול שניתן ומעקב אחר תוקף ונטילה ראש

ע"י מנהל המרפאה יחד עם האחות. זמינות השירות בהתאם  ההתרופות. רשימת התרופות נקבע
 לנוהל.

:  בנוהל שבוע עד שבועיים. אחות קבלה/ טיפול לחולה כרוני לאחר שחרור מב"ח וביצוע ביקורי בית .4
המרפאה מונתה על מעקב והטיפול בחולים הכרוניים, כולל יצירת קשר עם בתי החולים.  האחות 
החלה לפתח קשרי עבודה לצורך הבטחת רצף טיפול לאחר  שחרור החולה לקהילה.  על פי מידע 

הפסיכיאטריים הינו במהלך הבקרה, בשלב זה הקשר עם בתי החולים  האחות שהעבירהפה -בעל
 אחותיים שבקהילה המטופלים במרפאה. הבהתהוות. יש  קשר רציף של האחות עם החולים הכרונ

מקיימת ומתעדת מעקב ויישוג טלפוני. בקופה נבדקות אפשרויות  שונות ביחס לביצוע ביקורי בית, 
 הפסיכיאטרי.  בין היתר הצטרפות למערך הקיים של צוות טיפולי בית והתאמה לצרכים של מערך 
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: בנוהל זמינות עד חודש.  אוכלוסיית הילדים ונוער תחילת טיפול ראשוני/מתן מענה לסיבת הפנייה .5
ההמתנה לטיפול עד חודש, תואם לנוהל. אוכלוסיית  המבוגרים ההמתנה לפסיכיאטר הינה עד  –

הפסיכיאטרי  חודשיים, שלא בהתאם לנוהל. יחד עם זאת קיים מנגנון להתייעצות עם מנהל המערך
מטופל שהשתחרר מאשפוז מקבל קדימות בקבלת תור לטיפול לבחינת קדימות בתור.  

 במרפאה.

: בנוהל זמינות עד חודש.  במסגרת ההערכה הראשונית, או בהפניית הפנייה לוועד סל שיקום .6
ת, פסיכיאטר  מטפל,  נבדקות  אפשרויות למיצוי זכויות כגון: הפניות לביטוח לאומי להכרה בנכו

הפניות לסל שיקום בהתאם לצורך של המטופל.  תחום זה נמצא באחראיות הצוות הסוציאלי  
ומתבצע על פי הנוהל.  כמו כן, ניתן יעוץ לצוות המקצועי בכל הנוגע למיצוי זכויות ולקשר רב מקצועי 

 עם גורמים נוספים בקהילה.

 

באמצעות עלונים וכן באמצעות  ה: המידע על שירותי קופ"ח מפורסם במרפאפרסום מידע למטופלים
מסכי פלזמה. המידע  כולל נושאים של זכויות ושירותים קיימים ומופץ במספר שפות: עברית, ערבית, 
אנגלית. קיים מידע אודות שירותי בריאות הנפש ודרכי תקשורת עם לשכת הפסיכיאטר המחוזי. כמו 

מסגרת  קופת החולים וגם דרכי פנייה גם, קיים מידע בנושא דרכי פניה לטיפול בפניות הציבור ב
 למשרד הבריאות .

: באתר האינטרנט הכללי של קופת החולים לאומית, ניתן למצוא גם התאמה לרשום באתר האינטרנט
מידע על שירותים בתחום בריאות הנפש ומרפאות נותנות השירות. יחד עם זאת, המידע אינו בולט 

הבקרה נעשתה בדיקה יחד עם מזכירת המרפאה והיה קושי וזמין דיו, ויש צורך בחיפוש רב . בעת 
 במציאת המידע.

 פעם בשבוע. הישיבות כוללות גם הדרכות קליניות וגם דיון על מטופלים.  ותמתקיימישיבות צוות 

: מטפלים העובדים מחוץ למרפאה אינם מקבלים הדרכה והאחראיות לקניית הדרכות לצוות מטפלים
ההדרכה היא בהתאם לשיקול דעתם. למטפלים בכירים העובדים במרפאה, יש הדרכה קבוצתית ודיון 
על הטיפול הניתן למטפל אחת לחודש. כמו כן, קיימת זמינות והתייעצות עמיתים עם מנהל המערך 

 הפסיכיאטרי. 

דרכות לצוותי רפואה ראשונית לכלל המקצועות בתחום בריאות הנפש והפסיכיאטריה. מתקיימות ה
הדרכות מתבצעות גם לצוותים מחוץ לשירות: יועצים בבתי ספר, במסגרות לחינוך מיוחד, לצוותי בבתי 

 חולים ועוד.

בחדר  : קיימת ערכת תרופות למצבים פסיכוטיים. הערכה נעולה כנדרש בנוהל, ונמצאת ערכת תרופות
האחות אולם, הערכה ממוקמת במגירה שאינה נגישה לאחות.  קיים מעקב אחר תאריך תוקף 

 התרופות כנדרש. 

. ציוד נוסף 5/2015: כוללת מזרק ותכשיר אדרנלין. תוקף אמפולת האדרנלין פג ערכת עזרה ראשונה
מסרה במהלך לעזרה ראשונה נמצא בחדר טיפולים בקומת הכניסה למבנה. הערה לתיקון מיידי נ

 הבקרה.

 : בכל חדרי הטיפול יש לחצן מצוקה שמחובר למאבטח בכניסה למבנה.ניהול סיכונים
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 וכיבוי אש , שירותים מעבר לשעות הפעילות, חדר פעולות כירורגיסיעוד
 
 

מרפאות מקור ברוך, גילה, חדר פעולות כירורגיות מסילת  סיעוד ברמה המחוזית, תחומי בקרה:
 כיבוי אש. בקרת המחוז על השירותים מעבר לשעות הפעילות, ישרים,

 
 

 :בתחום הסיעוד ממצאי הבקרה
 

בעלות תואר  66מעשיות,  20מוסמכות,  137אקדמיות, 160מתוכן: אחיות , 157 במחוז    כללי:           
בהדרכה   10בעלות קורס על בסיסי בתחומים שונים,לרבות  MD ,51בעל תואר  1תואר שני, 14ראשון,
 קלינית.

 
 זמינות תורים לאחיות:

 שעות.    24-48 
 מקרים דחופים מידית. 

 סכרת ובריאות האישה לפי זימון.
 

 ממצאים לשימור:
 
 להדגיש כי חל שיפור ניכר בכל תחומי העשייה  לעומת הבקרה הקודמת.  .1
 ביצוע בקרות פנים באופן שיטתי על ידי אחיות אזוריות במרפאות שבאחריותן.  .2
 השתתפות בקורסים והדרכות לאחיות.  .3
 הכשרת אחיות לאור הרפורמה בפסיכיאטריה. .4
 קורס טריאז'. .5
 השתתפות פעילה של האחיות בשיפור מדדי איכות.  .6
 
 

 ממצאים לשיפור:  
 

 רשומה סיעודית:  .1
יש להמשיך ולקדם את התוכנה הממוחשבת על מנת שתהיה ידידותית למשתמש ותציג את  .א

באופן מרוכז ושלם. יש להוסיף שדות של אומדנים על מנת לאפשר המידע בנוגע למטופל 
 לאחיות תיעוד הפעילות והממצאים בתיק המטופל.

אומדן כאב". חוזר מנהל -יש להמשיך ולשפר את הרישום ולהקפיד על יישום "הנחיות מקצועיות .ב
" . חוזר  65"איתור מסוכנות לנפילות בקרב אנשים מעל גיל -. ו4.7.2001מיום  44הסיעוד מס 

  .1.6.08מיום  74מנהל הסיעוד מס' 
יש להקפיד על תיעוד תאריך ושעה של בדיקת תכולה ותקינות של ציוד ההחייאה.  ציוד ההחייאה: .2

כמו כן לתעד בדיקת בלון חמצן על פי ההנחיה בנוהל "ניהול מערך החייאה במתקן רפואי בקהילה". 
 .24.1.12מיום  4/2012חוזר מס' 

אין לאחסן תרופות על דלת המקרר. יש לרענן ידע בנוגע לטווחי הטמפרטורה  :מקרר חיסונים .3
לאחסון חיסונים. "נוהל שימוש בחיסונים לאחר חשיפה לטמפרטורות חריגות". חוזר ראש שירותי 

 . 31.7.11מיום  6/11בריאות הציבור מס' 
ל אחות מוסמכת יש לפעול להטמעת חוזר מנהל הסיעוד "הבטחת כשירות ש סיוע בלידת חרום: .4

 . 10.4.13מיום  95/13לצורך סיוע בלידת חרום בהיעדר מוסמך לילוד )מילדת או רופא( חוזר מס' 
 יש לדאוג למיטות עם מעקות בחדרי טיפולים. ציוד בחדר טיפולים: .5
 יש למנות צוות מחוזי ולפעול על פי חוזר ראש מינהל הרפואה.  -יישום חוזר מניעת זיהומים .6
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 :בתחום הסיעוד הממצאים פירוט כלל
 
   בקרת הסיעוד ברמה המחוזית: .1

 נהלים:  
  .קיימת נגישות לנוהלי משרד הבריאות, נהלים פנימיים של הקופה ונגישות למידע תרופתי 
   יישום חוזר  מניעת זיהומים ברמה מחוזית: אין צוות מחוזי .קיימת לומדה ארגונית "ניהול

 זיהומים".
 מפנה  מרכז כל המטופלים ,לא רק אונקולוגיים. אח עבר הכשרה. -יישום חוזר טיפול תומך

 לגורמים נוספים על פי הצורך.
 תוך -היעד הלומדה בשלבי הטמעה. היה עיכוב בגלל בעיות טכניות. -חוזר קבלת לידה דחופה

 נערכה הכשרה פנימית מסגרת קורס בריאות האישה. חודשים לקבל את כל הציונים. 3
ממוחשבת. להדגיש כי בוצע שידרוג התוכנה אך עדיין קיים צורך  מטופל:רשומה סיעודית של ה

 להמשך פיתוח שדות שיאפשרו תיעוד מיטבי של פעילויות האחיות.
אחיות עוברות הכשרה ,קיים תשאול ,בעיקר בטיפות  איתור וזיהוי נפגעי אלימות במשפחה:

 קיימת לומדה בנושא. חלב.
  מנגנוני בקרה ופיקוח:

כחלק מתהליכי העבודה השגרתיים , קיימים ביקורים מסודרים בסניפים,בכל הרמות הניהוליות, 
 באמצעות כלי מובנה של משרד הבריאות. 

 פיתוח הצוות והשתלמויות:
  קיים מערך מובנה לפיתוח צוות סיעודי והשתלמויות, תוך וחוץ ארגוני. קיימת תכנית שנתית

 להשתלמויות.
 ידע בהחייאה של צוות הסיעודי.  קיים תיעוד של עדכון 
 לאור הרפורמה בבריאות הנפש,כל האחיות יעברו הכשרה עד סוף השנה -קורס פסיכיאטריה

 ע"י צוות מלב השרון.
  'קורס טריאז 

  ניהול סיכונים:
  קיים מנגנון מובנה של תיעוד ודיווח על אירועים חריגים. עדכון האירועים והפקת לקחים

 המרפאה, הרמה המחוזית והארצית של קופת החולים.מתקיימים ברמת 
  פעילות ייחודית:

 מרפאות( 3ניהול הטיפול הרפואי ע"י אחות )פיילוט ב-מרפאת פצע,גנומטר,ניטו"ר
 מניעת אשפוזים חוזרים ומניעת אשפוזי ברי מניעה.רתף טיפולי. -יחידה רפואית מנוהלת -יר"מ

 לסיעוד ברמה הגנרית.מתקיימת הדרכת סטודנטים  פעילות אקדמית:
-זימון תורים לאחיות מרכזי באפליקציה או מוקד טלפוני.לטיפולים לא דחופים זמינות תורים:

התאום מול -ימים. קיים "אל תור" ליום ההזמנה ,או לסניף אחר. בריאות האישה 3המתנה עד 
 מזכירות הסניף, לאחות אין המתנה. 

התאמת טיפול לרקע  לות ממוקדת חולים כרוניים,פעי קידום מדדים קליניים, קידום הבריאות:
 תרבותי.

 
 . מרפאות ראשוניות2

 
דולב  גילה, במסגרת בקרה בתחום בטיחות המטופל נערכו בקרות במרפאות מקור ברוך מרפאת

 ומודיעין עלית. 
 כללי:

בחופשת    מבוטחים. מהמגזר החרדי. האחות האחראית    2500 -רשומים  כ מרפאת מקור ברוך
 אחים )אחות ואח מוסמכים( יחד בחצי משרה. 2לידה וכעת מועסקים 

מבוטחים הנותנת שירות לאוכלוסייה חילונית ודתית. מועסקת  2400 -רשומים כ מרפאת גילה
 אחות מוסמכת.

מודיעין עלית : מרפאה ראשונית ויועצת.) רופא משפחה, ילדים, כירורג, עיניים, אורתופד,  מרפאת
 2צוות סיעוד: אקדמאיות  6720מבוטחים:   נשים, אורולוג (

 1קורסים: על בסיסי 
צוות סיעוד: אקדמאיות  826דולב : מרפאה ראשונית משולבת עם טיפת חלב. מבוטחים:  מרפאת

 . 2קורסים: על בסיסי  2, מוסמכות 2
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  .קיימת נגישות לנוהלי משרד הבריאות, נהלים פנימיים של הקופה ונגישות למידע תרופתי
 נמצאו תדריכי חיסונים מעודכנים בשתי המרפאות.

  טרם הוחל ביישום נוהל מנהל הסיעוד בנוגע להבטחת כשרות של אחות מוסמכת לצורך סיוע
 בלידת חירום בהיעדר מוסמך לילוד )מילדת או רופא(. 

 
   הרשומה הסיעודית

  ,ממוחשבת וכוללת  פרטים אישיים, רגישות, הרגלים של המטופלBMI  ם חיוניים ואומדנים סימני
אין מידע משותף בין רשומה  האומדנים נכתבים במלל חופשי.בהתאם לצורך ולמצב המטופל. 

 סיעודית )תיק מרס( לתיק הרפואי )תמר(. נמצאים בתהליך של בנית "תמרס" שילוב רשומות.

 ר בחלק מהתיקים נמצא תיעוד כוללני של מגע עם המטופל )שיחות טלפון, ביקורי בית וביקו
במרפאה( בוצעו האומדנים הרלוונטיים ומעקבים. ברשומות של חולי הסוכרת שנבדקו נמצא 

 תיעוד של אומדן כף רגל סוכרתית על פי נוהל. 

  בחלק מהרשומות הסיעודיות המידע לא היה שלם. דוגמאות: ברשומה אחת לא נמצא תיעוד
קשישה מרותקת לבית הסובלת מכיבים ברגלים. בוצעו  ביקורי בית  -רגישות. ברשומה אחרת 

לצורך החלפת חבישה. לא נמצא תיעוד ברשומה של ביצוע אומדן כאב ואומדן סיכון נפילות. 
 קים, סובל מכאבים. חסר אומדן כאב. מטופל אחר עם דלקת פר

 
 

 חדרי הטיפול במרפאות: 

  .קיימת אפשרות לנעילה פנימית בחדרי טיפול 

  קיים אזור בדיקה המאפשר פרטיות. מיטות הטיפול אינן כוללות מעקות. אך מתאפשרות עליה
 וירידה בטוחות.

  לחיטוי ידיים ומגבות נייר נמצאה תאורה מתאימה לפעילות, מתקן לאחסון פסולת חדה, תכשיר
 חד פעמיות. קיימת הפרדה בין ציוד נקי למזוהם.

 במרפאות קיימות עגלות ההחייאה מלאות בציוד הנדרש ובתוקף.  בלון חמצן  – ציוד החייאה
אינו מוצמד לעגלת ההחייאה במרפאת מקור ברוך. קיים בטופס רישום חלקי של מעקב אחר 

ת עגלת ההחייאה במרפאות פעמיים בחודש. במרפאת בלון חמצן. מתבצע מעקב אחר תכול
 גילה לא נרשם תאריך ושעת בדיקה. 

 קיים מד חום רציף מסוג מקרר לשימוש רפואי :TESTO האחיות מבצעות פריקה יומית של .
 האוגר טמפרטורה למחשב. לא קיימת התראה חיצונית על חריגה בטמפרטורת המקרר למוקד. 

על דלת המקרר. כמו כן, נדרש ריענון הנוהל בנוגע לטמפרטורות במרפאת גילה נמצאו תרופות 
 חריגות.

 :בחדרי הטיפולים נבדקו ארונות תרופות שנמצאו סגורים, התרופות מסודרות  אחסון תרופות
למעט במרפאת דולב נמצאו שתי משחות  בארגון שיטתי וכל התרופות שנדגמו נמצאו בתוקף,

 קיים חדר תרופות לחלוקה. לא נמצאו סמים מסוכנים.פגות תוקף. כמו כן, במרפאת דולב 

 .מסיכות אינהלציה ונבולייזרים חד פעמיים 

קיים מנגנון מובנה וטופס לדיווח על אירועים חריגים.  הצוות דיווח על קיום לומדה של  ניהול סיכונים:
ועים חריגים ניהול סיכונים שנקראת "לומדים מטעות". כן האחיות מדווחות על קבלת דוגמאות לאיר

 לצורך למידה בדואר אלקטרוני. 
 

קיים מערך מובנה להעברת מידע בין אחיות הקשר בבתי החולים לבין צוות  שמירת רצף הטיפול:
המרפאה בנוגע למטופלים המיועדים לשחרור. מנגנון להעברת מידע בין המטפלים קיים רק עבור 

 מטפלים של הקופה. חסר מנגנון להעברת מידע עבור מטפלים מחוץ לקופה. 

ונה נבונה ומניעת עישון, שלום כיתה א' , מניעת סרטן : דווח על קיום סדנאות בנושא תזקידום בריאות
 השד )גם במגזר החרדי(.

 לא מתקיימות סדנאות במרפאה. האחיות אינן נוטלות חלק בסדנאות. מרפאת דולב: 
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  מדדי איכות:

 קיום מפגש הסבר החשיבות  -ניכרת עשייה בנוגע לקידום מדדי איכות. בנושא הממוגרפיה
לאוכלוסייה החרדית תוך התייחסות להנגשה תרבותית ויצירת קשר עם נציגי דת.  המטופלות 

 מוזמנות לבדיקה באופן שיטתי. השרות מונגש על ידי הגעת ניידת ממוגרפיה למרפאה. 

 י שנה לביצוע בדיקת ס"ד. צמצום בירוקרטיה והכנת  טפסי הבדיקה זימון הורים לתינוקות בנ
 מראש לבדיקת דם.

 

 הימצאות מידע נגיש למבוטח: 

  נמצא מידע נגיש למבוטח בנוגע לנושאים: עיקרי חוק זכויות החולה, סל השירותים, אפשרויות
 פניה 

 במשרד הבריאות,  לממונה על פניות הציבור ולנציבות תלונות הציבור לחוק בריאות ממלכתי
 מידע בנוגע 

 .לשעות פעילות המרפאה ושעות לקיחת דם 
 

   איתור וזיהוי נפגעי אלימות במשפחה:

 ענון בנושא.יהאחיות עוברות הכשרה בנושא של מניעת אלימות במשפחה כל שנתיים. נעשה ר 

  .קיימת האחיות מודעות לנהלים הקשורים באיתור וחובת דיווח של נפגעי אלימות במשפחה
 התייחסות סביבתית לנושא.

  פיתוח צוות והשתלמויות:

  האחיות במרפאות דיווחו כי השתתפו בחודשים האחרונים בקורס טריאז' )שני מפגשים( שכלל
בן היתר נושאים הקשורים בניהול סיכונים, הנגשה לשונית ותרבותית ומניעת אלימות 

 הרלוונטיים לנושאים אלו.במשפחה. במהלך הבקרה האחיות הדגימו ידע בנהלים 

 .קיימת תכנית השתלמות שנתית. לא קיימת השתלמות בנושא הפליאטיבי 

 .קיימת תכנית  מובנית לקליטת אחות חדשה 

 מנגנוני בקרה ופיקוח:

     .ישיבות צוות סיעוד מתקיימות עם מפקחת אזורית. לא קיים תיעוד סיכומי ישיבות 

 קימת בקרה מתועדת של האחיות האזוריות. 
 מקרים דחופים מידית. סכרת ובריאות האישה לפי זימון.  . שעות 24-48  זמינות תורים לאחיות:

 

  חדר פעולות כירורגיות מסילת ישרים ירושלים:
 

 ממצאים לשימור בחדר פעולות כירורגיות :
 

 ברז ייעודי לרחצת ידיים. .1
 הפרדה בין נקי למזוהם. .2
 עבודה על פי הנהלים. .3
 

  בחדר פעולות כירורגיות: הנחיות לשיפור    
 

יש להקפיד על רישום כלל הפרטים הדרושים בספר ניתוחים ולהקפיד על רישום שעות הפעולה  .1
 לאלתר - לוז לתיקון המדויקות

 לאלתר-לוז לתיקון .ות ם של סימנים חיוניים לפני ואחרי פעוליש להקפיד על מדידה ורישו .2
 לאלתר-לוז לתיקון מיה.יש להקפיד לתעד מצב העור אחרי שימוש בדיאטר .3
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 לאלתר-לוז לתיקון על האחות והשליח לחתום שמית על טופס ריכוז שליחת בדיקות פתולוגיה. .4
-לוז לתיקון יש ליצור מנגנון מעקב המבטיח קבלת כל התשובות של כל הבדיקות שנשלחו. .5

 לאלתר
 לאלתר-לוז לתיקון ס"מ מהרצפה. 20יש לוודא איחסון ציוד בגובה  .6
 להנהיג תוכנית ניתוחים מראש.מומלץ   . 5
 ביופסיה. מומלץ להשתמש במדבקות עם פרטי המטופל לטיוב הזיהוי ושליחת טפסי   .7

 
 פירוט כלל הממצאים בחדר פעולות כרורגיות:

 ניתוחים נקיים זעירים בחודש ועוד פעולות נוספות.  100 -ים כ מבוצעהיקף הפעילות : 
תחומי  אחיות מוסמכות. 3 פלסטיקאים. 3כירורגים כלליים ו  2רופאים משתמשים בחדר ניתוח:  5

 מדי פעם יש גם ילדים. השירות: בעיקר נגעים וביופסיות. לרב מבוגרים,
 פעולות מזוהמות מבצעים בחדר התאוששות. ,1 -מס' עמדות ניתוח

 תשתיות:
 קיים ברז ייעודי לרחיצת ידיים לפני הניתוח. -
 התאוששות.לא קיימות מיטות עם מעקות בחדר  -
 קיים מקום ייעודי לשליחת דגימות עם פורמלין.    -

לפעולות חודרניות נמצא ארוז, באריזות שלמות ותקינות, מסומן תאריך ייצור   ותאריך  :ציוד סטרילי
 ס"מ.  20לחות, מוגבה מהרצפה פחות מ  60%מעלות, עד  20תנאי אכסון של ציוד סטרילי עד  תפוגה.

קיימת הפרדה בין אזור נקי למלוכלך. קיימת תכנית מובנת לשטיפה, ניקוי אזור טיפול במכשירים: 
 . קיימת בקרת אוטוקלב, שימוש באינדיקטורים ובקרים.5/2001ועיקור המכשירים לפי נוהל 

: כל הנהלים הנדרשים להפעלת חדר פעולות כירורגיות מעודכנים, זמינים ונגישים לכלל  הצוות. נהלים
 להטמעת הנהלים ועדכונם.קיים מנגנון מובנה 

 ציוד ותרופות החייאה בתוקף ,נבדק ומתועד.  עגלת החייאה:
 רשומות:

 לא קיימת הקפדה על מעקב סימנים חיוניים לפני ואחרי  הניתוח. -
 לא קיים מעקב מצב העור לאחר שימוש בדיאטרמיה. -
 קיים תיעוד של הדרכת המטופל לפני שחרור. -
 המטופל מול רשימת תכנית הניתוחים ומול התיק הרפואי .קיים תיעוד של זיהוי ראשוני של  -
במקרים מסויימים כמו מטופלים  בד"כ מנתחים במקום. לא קיימת תכנית ניתוחים קבועה מראש. -

 מוזמנים מראש או אם קיים צורך במלווה.-בנוגדי קרישה
עת התחלה קיים ספר פעולות, אין הקפדה על רישום כל הפרטים הדרושים ואין דיוק ברישום ש  -

 וסיום הפעולה.
 לא קיים מדבקות עם פרטי המטופל. -
קיים טופס הסכמה לניתוח. קיימת חתימת מטופל/ אופוטרופוס. יש לצוות נגישות לטפסיי הסכמה  -

 בשפות שונות אך לא נצפה שימוש. המטופל מקבל עותק של טופס ההסכמה.
 ברשומה הרפואית קיים  תיעוד מהלך הניתוח. -
 הפעולה ושחרור חתום עי" הרופא המנתח. קיים מכתב סיכום -

 תהליך שליחה, מעקב וקבלת תשובות פתולוגיה:
 תיעוד בדיקות הנשלחות לפתולוגיה מכיל את כלל הפרטים הנדרשים. -
 הבדיקות הנשלחות למעבדה מתועדות בדף ריכוז שליחה, אין הקפדה על חתימת אחות והשליח,  -
 יש חתימה ואישור המעבדה שקיבלה מספר מסוים של הבדיקות.  -
 :לא קיים. מנגנון מעקב המבטיח קבלת כלל התשובות של כל הבדיקות שנלקחו -
 רצף טיפולי ומסירת תשובות: -
 היו מקרים שהרופאים לא קיבלו. המעבדה שולחת פקס. -אין התרעה במחשב של תשובות חריגות -

 המחוז התבקש לערוך תחקור עם דיווח לבקרית. .דווח לפחות על מקרה מסוים אחד
 .נצפה תיעוד שיחות טלפון. התשובות חריגות נמסרות למטופל ומדווח טלפונית לרופא המטפל 
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 בקרת המחוז על השירותים מעבר לשעות הפעילות

  מוקדי לילה: .א

 ממצאים לשימור
 קיום בקרה של ספק שירות מעבר לשעות הפעילות במוקדים. .1

 
 ממצאים לשיפור

 יש להגדיל את היקף הבקרה על הרשומות המתקבלות מהמוקדים.לוז:מיידי .1

 לאלתר יש לבצע בקרה על שירות ביקורי בית. לוז: .2

 מיידי יש ליצור מנגנון מעקב תיקון ליקויים. לוז: .3

מנגנון דיווח מקרים חריגים. יש ליצור מנגנון דיווח למחוז/ לרופא המטפל במקרים  קייםלא  .1
 י דופן על מנת להבטיח רצף טיפולי. יוצא

 פירוט כלל הנתונים לגבי מוקדי הלילה:

 מהרשומות. 2%מבוקרים רק  טרם.מוקד המחוז מקבל פעם בחודש דיווחים מ .2
 המחוז מפיץ סיכום רבעוני של איכות השירות. .3
 לא מתבצעת בקרה פיזית במוקדים. .4
 במוקד/ מלר"ד.ביקורים  3כל רופא אזורי מקבל מדי חודש לבדיקה לפחות  .5
קיימים כל הדוחות  טרם מעבירה לכל הרופאים הראשוניים סיכום מחלה.–קיים רצף טיפולי  .6

 .במערכת הממוחשבת והבדיקות
 לא קיים מנגנון דיווח מקרים חריגים.  .7
 

 על שירות זה במחוז ביקורי בית: לא מתקיימת בקרה .ב
  

 כיבוי אש

 ממצאים לשימור
 קיימת לומדה וחוברת בטיחות. .1

 
 הוצגה טבלת דרישות של נציבות הכבאות מחוז ירושלים. .2

 המחוז פועל לצמצום הפערים הקיימים בסדרי בטיחות אש.
 

 ממצאים לשיפור
 

 4/2/2015המחוז מתבקש להעביר מיידית את דוח תיקון ליקויים המופיעים בדרישות הכבאות מיום 
 
 

 תזונה
 

  זמינות תורים : 

  23/7/15דיאטן בסניף מודיעין:  –מטפל א 

 מידי -בריאטריה, דיאטנית דוברת ערבית  –מטפל ב 

 עד שבועיים –דיאטנית לסוכרת הריונית  -סניף ביתר  –מטפל ג 

 בחיפוש תרום בקרה זמינות דיאטנים לא נמצא השירות הדיאטטי באינטרנט. עד ליום הבקרה תוקן.

 

ם בסוכרת, השמנה אוכלוסייה בוגרת וקשישים. מתוך מטפלים אלה: דיאטנים המטפלי 15במחוז   רקע
 5בנפרולוגיה,  1בסוכרת הריונית,  10בהפרעות אכילה,  2בבריאטריה,  4מתמחים בילדים,  8
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פרט לדיאטנית אחת בתקן, כולם עובדים עצמאית כולל הדיאטנית  בהנחית קבוצות. 8בתינוקות, ו 
 המחוזית. אין יחסי עובד מעביד. 

 

 ממצאים לשימור: 

 מאורגן ומנוהל במקצועיות רבה ע"י הדיאטנית המחוזית. ,שירות הדיאטה מסודר .1

 קיים רצף טיפולי בהפרעות אכילה ע"י אחות המקשרת בין כל אנשי המקצוע בתחום. .2

קיימת בקרה של הדיאטנית המחוזית לפחות פעמיים בשנה על כל הדיאטנים הן על עבודת  .3
 ות הרפואיות בתחום התזונה.הדיאטנים והן על הרשומ

הרצאות בנושאים שונים כולל הרפורמה  6עד הבקרה, הדיאטנים קבלו  2015וב  2014במהלך  .4
ועוד. כמו כן נשלחו מחצית  Homecareבבריאות הנפש, חידושים בסוכרת, טיפול תזונתי ב 

מהדיאטנים לקורסים שונים כגון סוכרת, תזונת ילדים ועוד, ולכנסים שונים. והכל בזכות כספי 
 ההכשרה בתזונה.

 יש דיאטנית דוברת ערבית במחוז שהתורים אליה בזמינות גבוהה. .5

 (15ל  12מספר הדיאטנים במחוז עלה מהבקרה האחרונה. )מ  .6

 טיפולי הבית.ישנה רכזת לתחום  .7

 

 ממצאים לשיפור: 

בבקרה במרפאה נמצא שלא נשלחים מכתבי סיכום לרופא המטפל. רצף הטיפול בין מטפלים:  .1
כתיבת אין דרך לשליחה ישירה של הודעות מהדיאטנים לרופא המטפל אלא דרך  מעבר לכך,

בע יש לוודא שליחת מכתבי סיכום לרופא המטפל בתדירות שתק תיק המטופל.מכתב בתוך 
  במחוז.

הוראה למתן מזון ייעודי במוסדות רפואיים. יש לוודא  – 28/2014לא מיושם נוהל מס' מזון יעודי:  .2
 יישום הנוהל. 

הקופה אינה שולחת דיאטנים לקורסים. כל הקורסים שהדיאטנים עושים  הכשרות מקצועיות: .3
ים למשרד על במסגרת עבודתם הם הודות לכסף שמועבר ממשרד הבריאות )הסטודנטים משלמ

 ההכשרה( עבור כל סטודנט בתזונה שעובר הכשרה מקצועית בקופה.

כך  ,הדיאטנית המחוזית עובדת בכמות מינימלית של שעות דיאטנית מחוזית: –שעות ניהול  .4
, וכן חלק מהליקויים שצויינו יתכן שנאלצת לעבוד ללא שכר על מנת לשמור על רמת מקצועיות

יש לדאוג לתקן ולשעות עבודה המלצה: . מספיקות לצורך בקרה פנימיתונובעים ממחסור בשעות 
 בהיקף גדול יותר לדיאטנית המחוזית. 

יש לבצע בקרה על עבודת הדיאטנים במכוני : אין כיום בקרה בתחום זה. הדיאליזה ניבקרה במכו .5
 ה.אמות המידה להתנהלות מרפאות ומכונים עצמאיים בקהיל – 20/2013הדיאליזה לפי נוהל 

מטופלי, מתוכם הופנו  340ביחידה לטיפולי בית רשומים כ  שירות התזונה ביחידה לטיפולי בית: .6
של  must/MNAבלבד. לא מתבצע אומדן סטטוס תזונתי בעזרת  54וטופלו ע"י הדיאטנים 

 מטופלים ע"י הצוות הסיעודי. מומלץ לבצע אומדן תזונתי ולהפנות יותר מטופלים לטיפול תזונתי.

 
 פיזיותרפיה

 
 ממצאים לשימור: 

 זמינות השירות. זמינות השירות  במכון הקופה עומד בדרישות. .1
 נט בו זמינים כל הנהלים, ההנחיות ומידע מקצועי עבור הפיזיותרפיסטים.-פיתוח אתר אינטרה .2
 מתן שירות מקצועי וזמין בכל מרחב המחוז.  –שירותי פיזיותרפיה בטיפולי בית  .3
 דאגה למתן שירות זמין במרחב גיאוגרפי רחב היקף.  –כיסוי מרחבי  .4
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  ממצאים לשיפור: 

 

תיקון הערה מהבקרה הקודמת. הרשומה בנויה על -אי – איכות הרשומה הרפואית בפיזיותרפיה .1
מלל חופשי ועל כן, קיימת חוסר אחידות בשדות חובה כמו היעדר רישום מטרות תפקודיות 

והתייחסות לשדה חיוני זה במתן וסיכום הטיפול. כלומר, הרשומה אינה עומדת בדרישות , "נוהל 
 .באחריות הנהלת הקופה לתקן . 46/2009רפיה במכונים בקהילה",  שירותי פיזיות

תפקידים:  3-המחוזית מכהנת ב פיזיו'ה – ת המחוזיתריבוי תפקידים ומשימות לפיזיותרפיסטי .2
ומנהלת כל המכונים המפוזרים במחוז. תפקיד  ית, מנהלת מכון הקופה בטרומפלדוראחראית מחוז

יש להדגיש מלאה. המחוזית ומנהלת המכונים המפוזרים מרחב גדול מאד מחייב עבודה במשרה 
 כי התפקיד המחוזי חיוני בקופה המסתמכת על רכישת שירותים במיקור חוץ.

קיימת אי בהירות למבוטחים הפונים לקביעת תור בפיזיותרפיה. יש לכתוב כי  – זימון תורים .3
"לקביעת תור לפיזיותרפיה על המבוטח לקבוע באופן עצמאי למספרים הייעודיים של המכונים, 

 כאשר מספרי הטלפון יופיעו באתר. 
ופה. בבריכה לא נמצאים נהלים של משרד הבריאות או של הק – הבריכה הטיפולית בגילה .4

ברשומה חסר מידע אודות המטופלים, כמו מצב תפקודי בתחילת הטיפול ובסיומה, כך שהקופה לא 
יכולה לדעת אם חלה התקדמות במצבו של המטופל במהלך הטיפול. יתר על כן, שירותי 

 פיזיותרפיה בסל ניתנים ע"י הידרותרפיסטים שאינם פיזיותרפיסטים.
 

 : הנחיות לתיקון ליקויים על פי לו"ז
 יש להסדיר את הרישום ברשומה במיקור חוץ )בריכה טיפולית(.   - לאלתר

 
להקפיד כי הרשומה ואיכות הרשומה הרפואית בכלל המכונים תוך שלושה חודשים הקופה נדרשת 

עומדים בדרישות החוק, בדרישות מקצועיות ובדרישות הנוהל בהתאם לחוק זכויות החולה בכל 
    46/2009יותרפיה במכונים בקהילה",  התיקים , "נוהל שירותי פיז

 
 רצף השיקום 

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

,  הצוות המקצועי כולל רופא , אחות השירות ניתן ע"י חברת "צבר" .   -במסגרת מערך השיקום הביתי
רפואית של מטופל שיקומי הניירת המרפאים בעיסוק, תזונאים  וקלינאי תקשורת. כל  ,פיזיותרפיסטים

 שמאשר גם את התכנית הטיפולית שנבנתה עבור המטופל.    ,נבדקת ע"י יועץ השיקום של החברה

, המטופל מקבל המשך שיקום ע"י צוותים מקצועיים "צבר"בתום תקופת השיקום שניתנה ע"י חברת 
נמצא כי הטיפול הזמין היחיד הניתן במידי למטופל הינו  .פער במתן שירות למבוטחים של הקופה. קיים

פיזיותרפיה. לא ניתן  טיפול ריפוי בעיסוק  במסגרת טיפולי בית ולטיפול של קלינאי תקשורת יש 
 שבועות.  6להמתין כ 

הרשומה מקצועית  .תיק אחוד לכל  המטפלים וקיים הרשומה הרפואית של חברת צבר ממוחשבת
מעקב שוטף על התקדמות המטופל ביחס למטרות  םת, עונה על כל דרישות הנוהל. קייואיכותי

 ם בקופה. ינטיב. הסיכום מועבר לכל הגורמים הרלהשיקומיות

   :ממצאים לשימור

 התקשורת עם חברת "צבר" שהינה מעטפת טיפולית טובה.  .1
 ממוחשבת וכל הגורמים בקופה חשופים אליו.סיכום מחלה אינטגרטיבי שמגיע בצורה  .2
 בטיפולי בית. רצף טיפול בשיקום פיזיותרפיסטי .3
 

   :ממצאים לשיפור

 לא קיימת בקופה מדיניות שיקום ברמה הארצית. – ברמת הקופה מדיניות שיקום קופתית .1

 בניית ומיסוד מדיניות שיקום קופתית ברמה הארצית בהובלת אנשי מקצוע מתחום השיקום.   -לשיפור
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אין ניהול מקצועי לשיקום ברמת המחוז.  ניהול התחום הוא כלכלי בלבד . יש למנות  -ברמת המחוז.  2
 איש מקצוע מתחום השיקום או הפיזיותרפיה שינהל את נושא השיקום ברמת המחוז. 

אין רצף טיפולי שיקומי במקצועות הבריאות  מלבד הפיזיותרפיה. יש לוודא מתן   -המחוזברמת  .3
 טיפול ע"י כלל מקצועות הבריאות ועם מינימום המתנה.

 
 ריפוי בעיסוק

 

 . הבקרה התמקדה בשרות ריפוי בעיסוק לאוכלוסייה הבוגרת והמבוגרת

 לא נבדק שרות ריפוי בעיסוק  במערך התפתחות הילד.

מרפאות בעיסוק  מעבר לשירותים הנקנים בבתי החולים.  2ריפוי בעיסוק במחוז מושתת על שרות 
 שרותי שיקום המסופקים על ידי חברת צבר  כוללים גם שרותי ריפוי בעיסוק .

 מרפאה בעיסוק ראשית . איןמרפאה בעיסוק מחוזית ובקופה אין במחוז  -אין מערך ניהולי למקצוע 

אין  בריפוי בעיסוק ניכר בכל הקשור לרצף הטיפול ולעבודת צוות הרב מקצועי:העדר דרג ניהולי 
מרפאים בעיסוק ביחידה לטיפולי בית , אין מרפאים בעיסוק במערך הגריאטרי, אין מרפאים בעיסוק 

 במערך הפסיכיאטרי הנבנה בימים אלה,

 ואין מכוני ריפוי בעיסוק.

מרפאות הקופה ונותנת שרות ריפוי בעיסוק בעיקר עצמאית שעובדת ב – אחתבמחוז מרפאה בעיסוק 
בתחום הפיסיקלי / כף יד. במקרים של מטופלים לאחר אירוע מוחי הטיפול כולל גם התערבות 

 קוגניטיבית ולעיתים ניתן בבית המטופל.

 נוספת משמשת כספקית בכל הקשור להתאמות דיור בכל  רחבי המחוז .  אחתמרפאה בעיסוק 

הקופה מפנה מטופלים לבתי החולים לקבלת טיפול בריפוי בעיסוק, מפרוט שהציגה הקופה נראה 
 שמרבית ההפניות לבתי החולים הן עבור סדים. 

 
   :ממצאים לשימור

המרפאה בעיסוק היחידה  -הפניה ישירה לריפוי בעיסוק מרופאי המשפחה ומהאורתופדים .1
ניות מהאורתופדים. יש לחזק את הקשר הישיר עם במחוז מקבלת הפניות מרופאי המשפחה וכן הפ

הרופאים ולחדד את חשיבותה של הפניה מפורטת. ביום הבקרה נמצאו הפניות ראויות וגם כאלה 
 שכללו רק אבחנות + קוד האבחנה בלי פרטים ראשוניים על המטופל והסיבה להפנייתו. 

צבר, חברה פרטית המספקת שרותי שיקום לקופה ברחבי המחוז. שרות  – "צבר"שרותי שיקום  .2
וממנה  ,הריפוי בעיסוק בצבר מובנה, מנוהל היטב, ומפוקח. הרשומה הרפואית ממוחשבת וראויה

ניתן ללמוד על מערך טיפולי שעל פניו נראה מקצועי. הקשר בין צבר לקופה ראוי לציון, מידע 
פת" בתיק הרפואי של הקופה ואמור לאפשר רצף טיפול. ממה מהתיק הרפואי של צבר נכנס ל"כס

ים גם בישובים שהוצג בבקרה נראית השתדלות רבה מצד הקופה, באמצעות צבר, להגיע למטופל
 מרוחקים ומבודדים.

בשנה האחרונה פותח מערך בקרה על הפניות  – המעקב הכלכלי על הפניות לריפוי בעיסוק .3
י מרפאה בעיסוק בעלת ניסיון רב. המעקב הוא כלכלי בעיקרו לריפוי בעיסוק. המעקב מתבצע ע"

שעות מקבלת ההפניה. יצוין  24-48.השרות זמין , כל הפניה נבדקת ומאושרת /לא מאושרת תוך 
שהמרפאה בעיסוק שמבצעת את הבקרה נמצאת בקשר עבודה עם הפיזיותרפיסטית הראשית 

 הארכה של התערבות בריפוי בעיסוק אישור בקופה. קיימים נהלים ברורים מתי יש להגיש בקשה ל

 

  :ממצאים לשיפור

. חשוב למנות מרפאה בעיסוק שתנהל בנית מערך ניהולי לריפוי בעיסוק ברמת המחוז והקופה .1
תדאג לפיתוח שירותים במערך טיפולי צריך שאת שרות הריפוי בעיסוק במחוז. מרפאה בעיסוק זו 

ירולוגיות ובטיפול במטופלים עם בעיות אורתופדיות ונהבית, במערך הגריאטרי, בבריאות הנפש, 
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לי עבודה פנימיים נוהגם בהגדרת  לאחר הקמת השירותים יהיה צורךבהתפתחות הילד.  כן ו
שילובם של מרפאים ולהבטיח  צוות לכלל המרפאים בעיסוק , לקיים ישיבותלמרפאים בעיסוק

המחוזית לדאוג לכך שהמרפאים צוותית במחוז. על המרפאה בעיסוק -בעיסוק בעבודה הרב
מעבר לכך יש צורך בעיסוק במחוז יצאו להשתלמויות ויהיו ערים לחידושים ועדכונים מקצועיים. 

מערך בקרה פנימית על עבודת המרפאים בעיסוק במחוז ועל עבודתם המקצועית של בפיתוח 
 הספקים החיצוניים. 

יש לבנות מערך בקרה על המרפאה בעיסוק  – הקפדה על רמתם המקצועית של ספקי השירותים .2
העצמאית ועל זו שמספקת שרותי התאמת דיור. יש להבטיח כתיבה מקצועית ברשומה הרפואית. 

 יש להבטיח שהמרפאות בעיסוק יוצאות להשתלמויות, מתעדכנות בחידושים ובנהלים.

ם בקופה מומלץ להרחיב את שרותי ריפוי בעיסוק הניתני - ההרחבת שירותים בגריאטרי .3
 שילוב מרפאים בעיסוק במרפאות גריאטריות וביחידות לטיפולי בית .  ידי-ת הקשישים, עללאוכלוסיי

מומלץ לשלב מרפאים בעיסוק כחלק מהצוות הרב מקצועי ביחידה לטיפולי  -יחידות לטיפולי בית  .4
 בית כדי להבטיח שמירה על רצף טיפול ומענה רב מקצועי למטופלים.

יש להבטיח קשר מקצועי בין אנשי מקצועות הבריאות  - ה רב מקצועיתרצף טיפול ועבוד .5
המטפלים באותו מטופל בביתו. כיום, רק במידה והמטופל מספר למרפאה בעיסוק שהוא נמצא 
בטיפול גם של פיזיותרפיסט, המרפאה בעיסוק מודעת לכך שיש עוד אנשי מקצוע שמטפלים 

ך פורמלית ומעוגנת בנוהלים להעברת מידע בין במטופל. אין כמובן, ישיבות צוות או כל דר
 המטפלים. לפי ראות עיני המרפאה בעיסוק נוצר קשר טלפוני במידת הצורך. 

כיום באחריותו של המטופל להניע את הבקשה להמשך טיפול. במידת  -הפניה להארכה טיפול  .6
שרת/ לא הצורך המרפאה בעיסוק מפנה אותו למשרד המרפאה הוא מגיש את הבקשה וזו מאו

מאושרת על ידי מרפאה בעיסוק שעוסקת בבקרה על הפניות. מכיוון שהארכת התערבות תלויה 
בשיקול דעת מקצועי של המרפאה בעיסוק, נכון שהתהליך יעשה בין אנשי המקצוע ולא להעביר 

 את ניהול ההליך הבירוקרטי למטופל או משפחתו. 

 הערות:

להערות מבקרות קודמות, עדין ההערה על המחסור בשרותי  חלקיתלמרות שניתן לראות  התייחסות 
רפוי בעיסוק ועל כך שאין דרג ניהולי למקצוע בקופה ובמחוז חוזר זו הבקרה השלישית, ללא התייחסות 

 .מצד הקופה

 

 קלינאות תקשורת
 :םסיכום זמינות התורים לפי בדיקה ביום הבקרה אצל המבוקרי

 ספקית 

בדיקות 
 שמיעה

טיפולי שפה 
 ודיבור

 מודיעין

 ספק פרטי 

בדיקות 
 שמיעה 

 מודיעין עילית

קלינאית 
 תקשורת 

טיפולי שפה 
 ודיבור בילדים 

 במתקן הקופה

 

 

בדיקות 
שמיעה 

ילדים עד 
 5גיל 

 

 -מספר ימים חודש -שבוע
 שבוע
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בדיקות 
שמיעה 

 מבוגרים 

   מיידי

אבחון 
בשפה 
ודיבור 
 ילדים

 שבועות 3 שבועיים 

טיפולי 
שפה 

 ודיבור

 חודש  חודש חודש

  
 

 ממצאים לשימור : 
זמינות השירות בתחום בדיקות שמיעה לילדים ומבוגרים כפי שנבדקה גם כלקוח סמוי לפני הבקרה  .1

 וגם במהלך הבקרה הצביעה על תורים שעומדים על מספר ימים עד חודש. 
תוך הקצאה של הקצאת משאבים בתחום הניהול המקצועי של השירות בתחומי השפה והדיבור  .2

 משאבים נוספים לניהול השירות בתחום התפתחות הילד.
פריסת השירות בירושלים וסביבתה היא פריסה התואמת את צרכי המבוטחים ומאפשרת נגישות  .3

טובה לשירותים. לדוגמא: שירות של טיפולי שפה ודיבור לילדים ברחבי המחוז מאפשר נגישות 
ילדים אשר עשויות להתקשות בניידות כאשר אחד הילדים טובה לאוכלוסיות כמו משפחות ברוכות 

 נזקק  לקבלת טיפולים לפרקי זמן ממושכים.
 תוספת כוח אדם של קלינאי תקשורת במערך התפתחות הילד. .4
נגישות שפתית ותרבותית: המחוז ערוך למתן שירות בתחום טיפולי שפה ודיבור לדוברי שפות  .5

 שונות.
 

 ממצאים לשיפור: 

 :השירות בתחום התפתחות הילדזמינות  .1

על סמך בדיקה של תיקי מטופלים  והן בתשאול קלינאי התקשורת אשר מנהלים את זימון התורים 
נמצא:  התורים לאבחון אמנם התקצרו לאחרונה ועומדים על חודש עד שלושה חודשים אולם 

זמן זה פוגע חצי שנה של המתנה. פרק עד כדי התורים לטיפולים עולים על ארבעה חודשים  
 באיכות השירות ופוגע בסיכוי של הילדים לשיקום.

 ,מצב זה פוגע במיוחד באוכלוסיות החלשות אשר אינן ממצות את זכותן לקבלת החזרים על טיפולים
חוזר  -סימוכין מעבר להשתתפות הקופה.גם במימון התוספת הנדרשת אינן יכולות לעמוד  שכן לרוב

הנחיות: יש צורך . 19/2013פתחות הילד על ידי קופות החולים" מנהל רפואה "מתן שירותים בהת
 להמשיך ושפר את הזמינות של השירות בתחום.

 : בקרות על הספקים הפרטיים. 2

הבקרות על ספקים פרטיים בתחום השמיעה במחוז אינן נערכות באופן סדיר. לקראת הבקרה 
ד"ר  בליווי שלרטיביים ממערך הבקרה גורמים אדמיניסט ע"י ,נערך המחוז לקיים בקרה על השירות

. בקרה על השפה והדיבורטושינר. ד"ר טושינר היא קלינאית תקשורת בעלת תעודת מקצוע לתחום 
צריכה להיעשות על ידי קלינאי תקשורת בעל תעודת מקצוע בתחום. יש  השמיעההשירות בתחום 

 לציין כי הערה זו ניתנה למחוז גם בבקרה הקודמת לפני שנתיים, אך המצב לא תוקן.

הנחיות: יש צורך לבצע מערך בקרות מסודר ועל ידי אנשי מקצוע בעלי רישוי בתחום על כלל 
השמיעה, זאת במיוחד כאשר חלק ניכר  מהשירות השירות בכל התחומים במחוז, כולל בתחומי 

 בתחום מבוסס על ספקים פרטיים.
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 : נגישות לחוזרים ונהלים של משרד הבריאות .3

 . 18/2013באחד מהספקים הפרטיים  שנבדק בבקרה לא נמצא בהישג חוזר מנהל רפואה 
כל קלינאי יש להקפיד כי כל ספקי השירות יפעלו לפי החוזר ושהחוזר יהיה נגיש ל הנחייה:

:"שירותים בתחום השמיעה  18/2013: חוזר מנהל רפואה סימוכין התקשורת העובדים במכון.
 )אודיולוגיה( על ידי קלינאי תקשורת במכונים בבתי חולים בקהילה ובמכונים הפרטיים".

 : אבטחת מידע .4

מוחזק בבקרה אצל ספק פרטי של הקופה נמצא כי חומר רפואי הכולל תוצאות בדיקות שמיעה 
: יש להנחות את ספקי הקופה בדבר הכללים  הנחייה במגרות או מדפים גלויים ולא בארונות נעולים.

סימוכין: חוק זכויות  לשמירת תיקי המטופלים ולקיים מעקב אחר תיקון הליקוי אצל הספק הפרטי.
    החולה                                                                       

    
במערך ההתפתחות הילד ישנו תיק ממוחשב. : ברשומה הממוחשבת נגישות לחומר סרוק .5

מבדיקת התיעוד בתיק בבקרה על קלינאית התקשורת העצמאית במתקן הקופה נמצא כי ישנו 
קושי להגיע לחומרים סרוקים. במהלך הבקרה התקשתה קלינאית התקשורת לאתר בחומר הסרוק 

: יש צורך המלצה .ע זה עלול לפגוע באיכות הטיפול. קושי בנגישות למידבדיקת שמיעה של מטופל
 לתקן את המערכת כך שהנגישות לחומרים הסרוקים תהייה קלה 

 
  מידע באתר האינטרנט של הקופה: .6

שעות פעילות של ספקים בתחום. בנוסף, בבדיקה  כגון משמעותיים ים פרטיםרבאתר הקופה חס
הודגמו מספר מקרים בהם הייתה חוסר התאמה בין המידע שניתן על השירות  נערכה,מדגמית ש

: יש לדאוג הנחייה ובין המידע שנמצא באתר מספר ימים לפני הבקרה.  ,מטעם הקופה לפני הבקרה
: חוק סימוכין לעדכון אתר הקופה באופן קבוע כך שהמידע לקהל המבוטחים יהיה עדכני ומדויק.

 זכויות החולה

 :ןכלי אבחו .7

חסרים היו כלי אבחון מקובלים בחדרה של קלינאית התקשורת העצמאית המטפלת בילדים 
במרפאת הקופה. למרות שהקופה נוהגת לבצע אבחונים במכון להתפתחות הילד של הקופה, כלי 
האבחון הם חיוניים לעבודה המקצועית של קלינאית התקשורת בהצבת מטרות טיפול לאורך הזמן 

 :  יש צורך לצייד את המרפאה בכלי האבחון המקובלים בתחום.הנחייה הטיפול.ובבחינת התקדמות 

 
 מעבדות

 
 ממצאים לשימור: 

 
לשרות המעבדה מערך מבוקר של הדרכה והסמכה של עובדים חדשים ברמה :  הדרכה והסמכה .1

חלקים: לימוד תאורטי, שלב מעשי והסתכלות על תפקוד  3-מקצועית גבוה. מערך זה מורכב מ
ע"י גורם מקצועי אחראי. תהליך מאושר סופי ע"י האחראית על שרות המעבדה במרפאות  העובד

 .ועל ידי מנהל מערך המעבדות
 

שרות המעבדה מבוקר באמצעות מערך הבטחת איכות המבוסס על אלפון בדיקות מעבדה בקרה:  .2
מפורט, נהלי עבודה והנחיות שנקבעו ע"י מעבדת האם באור יהודה עבור כל מרפאות המחוז. 

 המערך זמין באמצעות תוכנה ייעודית ומתעדכן באופן תקופתי. 
 

  :ממצאים לשיפור
נמצא מקרר עם פרטי אוכל  ,במרפאת מעלה אדומיםקרר במ -אוכל של עובדים בחדרי מעבדה  .1

להנחות ולרענן לעובדים את יש  הנחיות לתיקון: מעבדה. ישרות בו ניתניםשל הצוות בחדר 



 27 

וזאת על מנת לשמור על בטיחות העובד.  ,דברי אוכל או שתייה בחדרי העבודהאחסון  האיסור על
 .. לתיקון לאלתרבטיחות במעבדות רפואיות, המחלקה למעבדות נוהל סימוכין:

במרפאת בית צפאפא, החדר המשמש כמחסן לציוד המעבדה סומן  -סימון וסידור חדרי אחסון  .2
ארונות ומקשים על הגישה. בנוסף, הבאמצע  המונחים נמצאו כסאות ישניםמבחוץ אך לא מסודר, 

 :לתיקון הנחיות  אינם מסודרים ומסומנים מבחוץ.ומדפים המכילים את הציוד של שרות המעבדה 
תאי חדרי אחסון של ציוד מעבדה וכן,  את תכולת הארונות, מגירות ו ככלל, מומלץ לסמן מבחוץ

להקל על מציאת הציוד גם ע"י צוותים  וכן כדי ע"מ להבטיח סדר וגישה ,אחסון של ציוד המעבדהה

אבטחת האיכות, CL-11-051/5: חוזר :  סימוכין קבועים באותה מרפאה.צוותים שאינם חדשים או 

 .לתיקון לאלתר. של המחלקה למעבדות רפואיות מעבדות

במרפאת מעלה אדומים ואבו תור מאחסנים פרטי ציוד מעבדה כגון כוסות לאיסוף שתן, בטיחות:  .3
במרפאת בית צפאפא מאחסנים קרטונים עם ציוד מעבדה מעל לארון בחדר  .גזות וכ"ו מתחת לכיור

ככלל, אין לאחסן ציוד מעבדה מתחת לכיורים מאחר  :הנחיותהייעודי המקנה שרות מעבדה.   
בנוסף אין לאחסן ציוד גדול או כבד בגובה מעל  .ובמצבים של תקלה ונזילה מהצנרת הציוד ניזוק

בטיחות,  נוהל :סימוכיןנפילה ופגיעה בעובדים או נבדקים.  ת סכנת אארונות או מדפים מפ
 לתיקון לאלתר.  .מעבדות רפואיות

במרפאת בית צפאפא המקרר המשמש לאחסון קרחומים  :בטמפרטורה מבוקרת אחסון חיסונים .4
 חיצוניתעם יכולת התראה ניטור ינו מבוקר ע"י מערך וא , אך גם לאחסון חיסונים ,לשרות המעבדה

 : 2014, מינואר 126נוהל רוקחות משרד הבריאות מספר  סימוכין: בזמן תקלה.
http://www.health.gov.il/hozer/dr_126.pdf 

 

 שרות המעבדה: בתחום תיאור מלא של הממצאים 

 מעלה אדומים, אבו תור, בית צפאפה וגאולה  המרפאות שנבדקו:

  ממצאים:

 תשתיות:  .1

  :חדרי הטיפול וציוד רפואיחניה ונגישות, אזורי ההמתנה,  -א 

לשרות המעבדה תשתיות ברמה טובה: לרבות חדרי המתנה, סדר וניקיון בכל חדרי שרות 
המעבדה, ציוד מעבדה תואם את הצרכים, מקום ייעודי לאחסון ציוד מעבדה. לציין, 

הבדל ה יותר ונצפה במרפאת בית צפאפא התשתיות בהשוואה למרפאת האחרות ירוד
 מור, האסתטיקה והסביבה. כללי ברמת הגי

קיים שילוט ברור המכוון לשרות המעבדה,  :שילוט: שלטי הכוונה, תגי זיהוי, שפה -ב 
בדיקות  בנושאלעובדי השרות תגי זיהוי, ישנה הנגשה לשונית המכוונת את הנבדק 

 מעבדה מיוחדות.

 ככלל, הצוות מקנה מידע בתחום שרות המעבדה. :מידע למבוטח -ג 

ככלל, שרות המעבדה מיישם פעילות ע"פ נהלים וחוזרים של המשרד והמחלקה :  נהלים .2
ע"פ כולל  למעבדות, ע"פ נהלי עבודה והנחיות של הקופה והנהלת מערך המעבדות שלה 

 תקנות הבטיחות בעבודה.

 ה'   -, ימים: א'10 -7.30השרות מוקנה על בסיס יומי, שעות השרות :  זמינות התורים: .3

 לשרות המעבדה הנגשה לשונית.:  נגישות תרבותית .4

ככלל, שרות המעבדה מתועד ומבוקר באמצעות המחשוב ותוכנות ייעודיות :  תיעוד ורישום .5
המקנות מענה לשלבים האנליטיים ופוסט אנליטיים של בדיקות המעבדה. כאמור, כעת 
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 גיבוי ברמתקיים אנליטי. לתוכנות -המקדמים את המערך האלקטרוני גם עבור השלב הפר
שרות באמצעות מעבר ל תוצאות בדיקות בצורה אינטרנטית להארגון. לנבדקים נגישות למידע ו

 המרפאות.

הבטיחות של   ככלל, שרות המעבדה מתנהל ע"פ תקנות בטיחות בעבודה  ונהליבטיחות:  . 6
 מעבדות רפואיות.

ככלל, שירות המעבדה מבוקר היטב באמצעות נהלי והוראות עבודה  הבטחת האיכות:. 7
המונפקים ומתעדכנים ע"י מעבדת האם באור יהודה. מערך הבטחת האיכות ברמת המרפאות  

 מבוקר באמצעות בקרה פנימית תקופתית ע"י האחראית על שרות המעבדה.  

מעביר את דגימות לא , אככלל, שרות המעבדה לא מבצע בדיקות מעבדה :בקרת האיכות. 8 
הנבדקים לסרכוז והכנה למרכזי הדיגום במחוז ולאחר מכן, הדגימות מועברות לביצוע למעבדת 

דגימות דם, איסוף דגימות של נוזלי גוף, נטילת האם. עיקר העיסוק הינו זיהוי וקליטת הנבדקים, 
 הכנה של הדגימות לפני שינוע, מעקב אחר הדגימות וקבלת תוצאות.

ככלל, לצוותי העובדים במרפאות הדרכה שנתית ויותר בנושא בטיחות  :ת עובדיםהדרכו. 9
)חובה( באמצעות לומדה ובנוסף הדרכות ועדכונים תקופתיים במגוון נושאים לרבות שרות 

 המעבדה, באחריות מעבדת האם.

 ,האחראים על השרות מטעם מעבדת האם באור יהודה וצוות העובדים במרפאות: כוח האדם. 10
 . המטופליםקדמים עבודה איכותית עם תודעת שרות גבוה לטובת מ

שרות המעבדה המוקנה במרפאות הינו ברמה טובה ומבוקר ע"י מעבדת האם ועם תודעת  סיכום:
 שרות גבוהה. יישום ההנחיות והמלצות של הדוח ישפר אף יותר את השרות לנבדקים.

 
 רוקחות 

 
 :ממצאים לשימור

אנו מברכים את הנהלת הקופה על יוזמתה על הפעלת סדנה שבסופה  - יזוםפרויקט ייעוץ רוקחי  .1
הנחיות: נוהל  רוקחים יוכשרו  לתת ייעוץ רוקחי, אשר יגביר את השימוש בטוח והמושכל בתרופות.

ידי רוקח מעודד את השירות והייעוץ הרוקחי למטופלים -ייעוץ רוקחי יזום ומידע תרופתי על 113
התוצאים הקליניים תוך צמצום תחלואה כתוצאה מבעיות הקשורות וזאת במטרה לשפר את 

 בטיפול התרופתי ושיפור התועלת מנטילת התרופות.

של אגף הרוקחות  129מנופקים עם עלון לצרכן, בהתאם לנוהל  29תכשירי  - 29ניפוק תכשירים  .2
 (שתוקן )היה ממצא לשיפור בדו"ח הקודם במשרד הבריאות.

3. RECALL -  הודעותRECALL   .מטופלות באופן שוטף בבתי מרקחת 

מערך הסמים המסוכנים מנוהל בצורה ראויה הן בתיעוד בפנקס הן בניהול  - ניהול סמים מסוכנים  .4
 מלאי הן בבדיקת מרשמים ותיעודם.ה

 השתתפות בהשתלמויות מקצועיות )כולל באינטרנט( עם תעודות השתתפות .5

 
 :ממצאים לשיפור

 
כי הרוקחים אינם במעלה אדומים וברמות פולין, נוכחנו לראות  - המנופקותסריקה של האריזות  .1

 5סורקים כל אריזה בנפרד של אותו התכשיר. לדוגמה במעלה אדומים עפ"י מרשם נדרש לנפק 
. הרוקחת סרקה אריזה אחת והקלידה באופן ידני את המספר הכולל BONDORMINאריזות של 

התרופות בבתי  מטרה להגביר את בטיחות ניפוק: בנחיותה ( של האריזות שנופקו.5)
מאריזות התרופות  כל אחת המרקחת/חדרי התרופות, חובה לסרוק בקורא ברקוד ולסמן בתווית

של  אותו  מעמד מספר אריזות גם אם מנפקים למטופל באותופי מרשם,  -המנופקות על
 . התכשיר
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אין לאפשר מצב בו סורקים רק אריזה אחת, ומקלידים באופן ידני את המספר הכולל של האריזות     
שנופקו. הסריקה נועדה לוודא קיום התאמה מלאה בין המרשם לבין כל אחת ואחת מהאריזות 

 טעויות ליקוט או טעויות  -המנופקות ולאתר בטרם ניפוק 
 שגויה של התכשיר.  שמקורן בפענוח לא נכון של המרשם או בבחירה 

                                                                                                                                                                                 . 06.06.2013חוזר אגף הרוקחות מיום  -סימוכין 
 

 ירים בלא מרשם בחדר קבלת קהלאופן אחסון התכש .2
בחדר קבלת קהל, בבית מרקחת במעלה אדומים, נמצא משטח אחסון למכירת תרופות בלא מרשם 

(GSL התברר שהצגת התכשירים אינו עומד בדרישות התקנות: מספר תכשירים אינם מוחזקים  .)
ים עבור התכשירים בחלוקה לקבוצות, בהתאם להתווייתם )לא צוינה התוויה(. כמו כן חסרים עלונ

BENGAY  ו-BEPANTHENE  זה.כבנוסף משטח האחסון אינו משולט כי הוא 

הנחיות: תקנות הרוקחים )מכירה של תכשיר בלא מרשם שלא בבית מרקחת או שלא בידי רוקח(, 
)ב( קובע כי " כל התכשירים בלא מרשם יוחזקו בחלוקה לקבוצות, 8. סעיף 2004-התשס"ה

)א( קובע כי "בחזית מקום אחזקת התכשירים 11סעיף  כפי שיקבע המנהל".בהתאם להתווייתם, 
בלא מרשם, במקום גלוי לעין שאינו ניתן לכיסוי, יהיה קבוע שלט ועליו כותרת בעברית, בערבית, 
באנגלית וברוסית "תרופות בלא מרשם", ומתחתיה הוריה "טרם השימוש בתרופות אלה מומלץ 

)ה( קובע כי " סמוך למשטחי אחסון התכשירים בלא מרשם, 14סעיף  להתייעץ עם רופא או רוקח".
במקום נגיש וגלוי לעין יימצא אוגדן עלונים ובו העתק של כל עלון לצרכן של תכשיר בלא מרשם 

 המוצע למכירה". 

 פינת מיהול ומים למיהול/הרחפה  .3

נוהג זה  למעבדה.בבית מרקחת במעלה אדומים, נועד למיהול אזור ליד הדלפק הנמצא מחוץ  .א
הכנות פשוטות  –"תנאי הכנה נאותים בבתי מרקחת   132לנוהל  2.4נוגד את ההערה בסעיף 

ובינוניות לא סטריליות" הקובע כי "מיהול או הרחפה של תכשיר בהתאם להוראות היצרן, איננה 
גבי  נחשבת להכנה רוקחית )כגון: המסה או הרחפת אנטיביוטיקה בהתאם להוראות בעלון או על

בד בבד מחייבת הכנה במעבדה או בפינת האריזה של תכשיר רשום ומאושר לפני שימוש(. 
 . מיהול

 
כי "יש לציין  המפרט את הדרישות לגבי בקבוק למיהול קובע 132לנוהל  2.20בהתאם לסעיף  .ב

על גבי הבקבוק את תאריך הפתיחה ושעת הפתיחה". נמצא כי במעלה אדומים רושמים את 
 אך חסרה שעת פתיחה.  תאריך פתיחה

 פרטיות .4

נושא זה הינו בעל חשיבות רבה במערכת הבריאות ומוזכר בדברי חקיקה ובמיוחד חוק זכויות 
החולה, חוק ביטוח בריאות ממלכתי ונהלי משרד הבריאות. הסוגיה הוסדר גם במסגרת תיקון 

, 2014 –מרקחת וחדרי תרופות( )תיקון(, התשע"ד  -תקנות הרוקחים)תנאי פתיחה וניהול של בתי 
 א. 24סעיף 

"פרטיות המטופל בבית מרקחת וחדר תרופות" מפרט את הדרישות: לדלפק התרופות,  131נוהל 
 מתחם פרטיות, המתנה לשרות, ניהול תורים ושילוט. 

 מתברר כי במעלה אדומים דלפק תרופות טרם הותאם לדרישות הנוהל כך שאין מחיצות.

ם אופטימליים לשמירה על פרטיות. ברמת פולין חדר קבלת קהל הינו צר ודחוס שאינו מאפשר תנאי
 יש לחשוב על הרחבת חדר התרופות לרגל ההעתקה של המרפאה למקום בו נמצא חדר התרופות.

התקנת לא נמצאה  – 131נוהל בתנאי אי עמידה נמצאה  בבתי מרקחת באריאל ומודיעין עיליתגם 
 . טיותס"מ על מנת לשמור על הפר 60עמדות סמוכות עם הפרדה של  2כוורת בין 

 . 131: יש לפעול להתאים את דלפק התרופות לנוהל הנחייה

 ניהול תוריםמערכת  .5

, לבדיקת תורים וזמן  Q-flowחדרי תרופות אינם מצוידים במערכת בכל בתי המרקחת שנבדקו, 
ולצורך מעקב ניהולי על משך  שכזו למען שיפור השירות המבוטחהמתנה. מומלץ להתקין מערכת 

 ההמתנה בתור. 
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 יישום נוהל תשאול רוקחי   .6

חייבות ה. נוהל זה מגדיר מה הם שלבי הליך הניפוק של תרופות 112הנחיות: בהתאם לנוהל 
מרשם ושל תרופות הניתנות ללא מרשם. הנוהל מתמקד בתקשורת המקצועית הבינאישית במפגש 

לידי ביטוי בין המטופל למטפל הרוקח/ עוזר הרוקח. אופייה המקצועי של התקשורת צריך לבוא 
בתשאול הרוקחי ובהדרכה לשימוש נאות בתרופות. התשאול הרוקחי הוא תחנת הבקרה האחרונה 

שנועדה לוודא כי אכן התרופות הותאמו למטופל ולמטרה לה כיוון הרופא. בבקרה נמצא כי הנוהל 
 אינו מיושם בצורה מלאה כנדרש. 

 
 רוקחים קליניים  .7

 מספר זה אינו יכול לתת מענה הולם ביחס למספר בלבד. קליני אחד במחוז מועסק רוקח
 המטופל.  מבוטחים במחוז. על הנהלת המחוז לשקול לתגבר את הפונקציה הכה חשובה לבטיחותה

 
 קליטת מתמחים ברוקחות  .8

מבקשים   כמידי שנה קיים מחסור במקומות להנחות בוגרי בתי ספר לרוקחות במסגרת סטאז'. אנו
 מתמחים ברוקחות.  שהנהלת הקופה תאפשר קליטת

 
 אוטיזם

 
 לפי דיווח הקופה במחוז ירושלים זמינות תורים : 

 שבועות מיום הפנייה. 4-6אבחון רופא לגיל הרך בחשד לאוטיזם, תוך 
 שבועות. 3-4אבחון פסיכולוג לגיל הרך בחשד לאוטיזם בעקבות אבחון רופא, בד"כ תוך 

 חודשים. 2-3תוך  אבחון רופא )התפתחותי או פסיכיאטר( לגיל ביה"ס
חודשים  2-3או שקיימת סבירות גבוהה, תוך  ASDאבחון פסיכולוג לגיל ביה"ס, במידה וניתנה אבחנת 

 נוספים.
 תוך פחות מחודש בתחום אחד לפחות. ASDאבחון ע"י מקצועות הבריאות לילד בגיל הרך עם אבחנת 
 חודשים. 3-4תוך  ASDטיפול ע"י מקצועות הבריאות לילד בגיל הרך עם אבחנת 

 

 

 מידע לגבי השירות פרסום

  .רשימת ספקים לאוטיזם ניתן לקבל ממזכירות סניף התפתחות הילד הקרוב למקום מגורי המבוטח

 חוברת מידע נמסרת למשפחות שילדן אובחן על ספקטרום האוטיזם

 ייעודיים.אתר האינטרנט מספק מידע כללי על האבחנה, זכויות, וטיפול, ללא פרטי מטפלים 

  :רקע

 : מספר מבוטחים במחוז ירושלים עם אבחנת אוטיזם

  16-25 6-15 0-5 קב' גיל

 440סה"כ  112 286 42 מס' ילדים 

 

מבוטחים עם אבחנת  907-הוא כ 1:100. הצפי לפי שכיחות של 18מבוטחים עד גיל  90,729סה"כ 
-כרגע מאובחנים באופן משוער פחות מ, 18אוטיזם. בהעדר נתון מדוייק על מס. מאובחנים עד גיל 

 מהצפי. 40%
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 נתוני המטפלים בתחום האוטיזם:

בעיר ירושלים. רובם יחידות  2במחוז ירושלים, מתוכם  ספקים בהסדרמכונים ומטפלים שהם  11
 התפתחותיות בעלות הכרה של משרד הבריאות.

 במחוז. ספקים בהחזרמכונים ומטפלים שהם  90מעל 

ספקים בהסדר במחוז אילת, שניהם מסונפים לבי"ח יוספטל. הספק העיקרי הוא יחידה  מכונים שהם 2
 התפתחותית בעלת הכרה של משרד הבריאות, והשני מרפאת פיזיותרפיה.

 

 ממצאים לשימור

 גיוס ספקים נוספים בתחום אוטיזם .1

 ספקים באזור, מאז בקרה קודמת.  6יצירת התקשרויות עם עוד   -

. בעת 9מטפלים ייעודיים לאוטיזם, יש יחידות התפתחותיות לטיפול בילדים עד גיל אין  -בשומרון -
 בשל קשיי הגעה של תושבים מרוחקים. 18הצורך ניתן טיפול גם עד גיל 

 חלק מהספקים הם ספקים בהסדר של מערך ברה"נ.  -

 דיווח בתחום בקרת התפתחות הילד. –הרחבת מערך התפתחות הילד באופן כללי  -

 עבודה משותפים של מערך התפתחות הילד ומערך ברה"נ לטיפול באוטיזם.  נהלי .2
 מודל מחוזי אשר החל לפני כשנה וחצי במטרה למקסם את סל הטיפולים לפי הזכאות בחוק.

 
ישיבה חודשית של מנהל מרפאת ברה"נ עם מנהלת מערך התפתחות הילד יחד עם עו"ס ורופאה  -

 .0-18משותפת על מקרים בגילאי התפתחותית נוספת. התייעצות 

התייעצות שוטפת לגבי מתן אבחנות, טיפול תרופתי, תכנית טיפול רב מקצועית כולל מטפלים  -
 בהבעה ויצירה.

 יה באינטייק ובסיכום אבחון.ייש ממשק ממוחשב בדיווח בין ברה"נ והתפתחות הילד לצורך צפ -

 ע"פ ראיונות צוות וראיונות הורים כ"א איכותי ומקצועי במכון התפתחות הילד בירושלים .3
 למטופלים.

 . ע"פ דיווח המלווים.פיתוח הדיווח הממוחשב, וקבלת סיכומי טיפול בתוכנת דיווחית .4

 . ע"פ דיווח המלווים.הפצת נהלי נגישות ועריכת מיפוי נגישות של מטפלים בהסדר .5

 

 ממצאים לשיפור

עבודת רכזת נושא העדר הגדרת תקנים ומשאבים לנושא אוטיזם: בתחום המנהלתי והמקצועי.  .1
האוטיזם כוללת עריכת אינטייק למטופלים, מתן ליווי למשפחות לאחר קבלת האבחנה, פניה יזומה 

הערכה של מידת המלצות:  למשפחות מטופלים שלא היו במעקב רפואי לצורך מיצוי זכויות ועוד.
 חוצה לקידום השרות לאוטיזם והגדרת שעות ייעודיות, תאפשר פיתוח מערכתי.ההשקעה הנ

הדרכה לצוותים מקצועיים ומנהלתיים, בקרת ספקים, איתור מבוטחים נוספים שאובחנו  -לדוגמא 
 וכד'.

 הכשרות בנושא אוטיזם מטעם הקופה .2

שה בפיתוח תכנית ההדרכות של הקופה מיועדת לעובדי המכון להתפתחות הילד. הקופה מתק
הכשרות למטפלים באוטיזם שהם ספקים בהסדר ובהחזר, בעיקר בפריפריה, ומבקשת את ארגונן 

על הקופה לוודא השתתפות העובדים והספקים בהדרכות ובהכשרות לטיפול הנחיות ע"י המשרד. 
 .2012 -בלה בן גרשון מגב' מכתבה של  -סימוכין   באוטיזם.

אבחון וטיפול, מידע על זמן המתנה אצל ספקים בהסדר ברחבי העדר מנגנון למיפוי זמינות  .3
אין  -חודשי המתנה לטיפול. אצל ספקים אחרים 3לדוגמא: במרכז צמיחה בירושלים  המחוז.
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השלמת מיפוי זמינות לאבחון ולטיפול במספר נקודות זמן הנחיות  נתונים, בודקים לפי הצורך.
  לאורך השנה.

לקופה אחוז ניכר של  ונים ובפריסה גאוגרפית מצומצמתמיעוט ספקים לצרכי מגזרים ש .4
 מבוטחים במגזר הערבי והחרדי. עם זאת, אין התאמה של מספר המטפלים לצרכי המבוטחים.

 קלינאות תקשורת, ריפוי בעיסוקקופה מטפלים יחידים בירושלים במקצועות  -למגזר הערבי
פחה תביא מתרגם ונעזרים במזכירות ופסיכולוגיה באמצעות ספקים. לצורך אבחון מבקשים שהמש

מטופלים במגזר זה מעדיפים להמנע מנסיעות למרכזי  -למגזר החרדי ."הגידם"המכון במרפאת 
הבריאות, משרד פונים למטפלים שאינם מוכרים ע"י לכן חילוניים, והם טיפול בהם המטפלים 

 . הרחבת השרותים והנגשתםהנחיות   בהעדר מטפלים באזור מגוריהם.

 
  התפתחות הילד

 

 נבדקו: רמת מחוז, נותני שירות בסניפי רמות פולין, מאה שערים, ועזרא ומרפא.

חודשי  6 : בחודשים מסוימים יש לשפר את הזמינות. ריפוי בעיסוק והפרעות בתקשורת זמינות:
 . מאי  –המתנה לטיפול בחודשים אפריל 

  .סניף, שעות פעילות –אינו זמין. שם המטפל מופיע, אך ללא פרטים נוספים  מידע באתר:

 ממצאים לשימור

מקצועית, מעורבת מאד בכל הנעשה במחוז בתחום, עד אחרון הפרטים. מנהלת  -מנהלת התחום  .1
 את המערך בתבונה והתחשבות במבוטח וצרכיו.

 אנשי מקצוע ברמה מקצועית גבוהה.  .2
 של נותני השירות במחוז הגדול והמאתגר. טובהפריסה גיאוגרפית  .3
 מתן מענה במזרח ירושלים. –המשך פיתוח השירות  .4
( לעומת בקרה תמר)לתיק הממוחשב המרכזי נוספים אנשי מקצוע גישה להוספת  –ברמת הקופה  .5

 .קודמת

 ממצאים לשיפור

 ברמת קופה: 

שדה מובנה או הנחייה ברורה מי רושם  . חסרנוהל מובנה לרישום בדיקות שמיעה בתיק תמרחסר . 1
 , יש לאפשר זיהוי וגישה ישירה למסמך המבוקש.תנסרקהתשובה והיכן נרשם. באם 

. התרעות במערכת: במקרה של הורים גרושים, או הסדר אימוץ לא מסודר, המטופל יכול להגיע 2
ניירת על פי ה ית התערבות וההחלטה הטיפולית בהסדרתילמטפל בסניף אחר שלא מיודע על התנ

 ומרפא. הראו סניף עזר  -חוק 

 ברמת המחוז: 

מכיר אומנם יש לחדד את הנוהל של חובת הדיווח במקרה של חשד לפגיע בקטין וחסר ישע. הצוות  . 1
יש לדאוג לחדד את הידע של הצוות כי פנייה לעו"ס, אינה  , אךהחובה, ומדווח לעו"ס בסניף/מכון את

" חובת הדיווח היא חריג משפטי הקובע כי כל אדם נדרש   :שמופיע בחוקפוטרת מחובת הדיווח כפי 
להיות אקטיבי. כל אדם אשר יש לו יסוד סביר להניח כי נעברה עבירה בקטין על ידי האחראי עליו 

תקיפה שגרמה חבלה חייב לדווח על כך לפקיד/ת סעד או  –עבירת מין, התעללות, הזנחה או 
חודשי מאסר למפר אותה. אחריות מיוחדת מוטלת על  3של –נקציה למשטרה. בצד החובה קיימת ס

אנשי מקצוע כגון רופאים, אנשי חינוך, עו"סים, פסיכולוגים וכד'. החוק קודם לחיסיון בין מטפל למטופל. 
 אנשי מקצוע העוברים על הוראה זו, דינם מאסר שישה חודשים".

 הלשונית. ברוב המקרים עברית ואנגלית בלבד.אינו עומד בדרישות ההנגשה  –שילוט בסניפים  . 2
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, השונות בשלוחותתחומי הטיפול נה בכל עקב חוסר מתן מע –מתן טיפולים תחת קורת גג אחת . 3 
ישנם מקרים בהם ילד מקבל טיפולים בשניים ואף שלושה מקומות במקביל. למרות שקיים קשר רציף 

בנושא מתן טיפולים תחת קורת גג אחת  פואה ומובנה בין המטפלים יש לנהוג על פי חוזר מנהל ר
19/2013 . 

תקשורת בין מטפלים במייל כוללת שמות מלאים ומספרי תעודת זהות של נמצא כי  –אבטחת מידע . 4
מטופלים. יש להימנע מרישום פרטים מלאים ועל האחראים להתעדכן בכללי הבטיחות הנדרשת 

 במעבר מידע רפואי.

החלטות טיפוליות ואנמנזה, בדיקה באופן הכולל  רשומה רפואית עדכון ה הקפדה עלנמצא כי אין . 5
 .  בוצעכל טיפול  שברישום תאריך חתימה וחותמת בחלק מהרשומות הידניות חסר . ברורות

הוספת ציוד אבחוני וטיפולי לכל השלוחות והסניפים על מנת לאפשר אבחון וטיפול נגיש יש צורך ב .6
 ות ממלכתי.  כמצוין בחוק ביטוח בריא

 נעשית עבודה מאד טובה בתחום. התרשמות כללית:

 
 עבודה סוציאלית 

יש לציין, כי הבקרה במסגרת זו מתייחסת לעבודה הסוציאלית ברפואה הכללית בלבד, ואינה מעריכה 
 את העבודה הסוציאלית בבריאות הנפש או במכונים להתפתחות הילד.

 שבועיים : שנבדקלספק תור ראשון פנוי  זמינות תורים : 

 מותאם ומעודכן – התאמה לרשום באתר האינטרנט

  :רקע

המחוז השני בגודלו שנותן שירות לרבע ממבוטחי הקופה, מרביתם ילדים וקשישים. אזור מתוח וסוער 
אף האמור לעיל, שירותי העבודה  -מבחינה פוליטית, המאגד בתוכו אוכלוסיות ממגוון תרבויות. על 

נים אל הסוציאלית ברפואה הכללית פועלים בהיקף מצומצם ביותר. פחות מחצי משרת עו"ס, הזמינה פ
. במסגרת חצי המשרה שלעיל העו"ס אף אחראית על ניהול בלבדמול פנים למטופלים מירושלים 

 השירות במחוז והפעלתן של העובדות הסוציאליות בבריאות הנפש ובהתפתחות הילד. 

   :ממצאים לשימור

במרפאה בביתר עלית ניכרת ההשקעה בשירות רגיש תרבות ובפעילויות : הנגשה תרבותית .1
מות לקידום בריאות ולצמצום פערים )ניידת ממוגרפיה, רפואה משלימה, תשאול ספורט, קבוצות יזו

 נפרדות לגברים/נשים, התאמה של עלוני מידע(.  

. איכות הכתיבה על תיעוד כל התערבות עם המטופל יש הקפדה – רשומה פסיכו סוציאלית .2
 המקצועית נמצאה תקינה. 

מתקיימות בקרות איכות קבועות על העבודה הסוציאלית. העו"ס המחוזית מרכזת  בקרת איכות: .3
את נתוני הפעילות במחוז, כותבת תכנית עבודה שנתית ועוקבת אחר יישומה. מתקיימות ישיבות 

 צוות עו"ס אחת לחודשיים.  

ים . המוקדנית ידעה למסור פרטמאז בקרה קודמת חל שיפור ניכר בנושא :מוקד זימון תורים .4
 מדויקים על מיקום העו"ס וזמני הקבלה שלה. 

הממשקים בין תוכנות הרישום השונות )למשל, בין  ה שלהרחב: קיימת רצף טיפול בין מטפלים .5
 תוכנת מרס לתוכנת תמר(.  

למרות המשאבים הדלים העומדים לרשותה, העו"ס משתדלת לבצע את : מקצועיות הצוות .6
   עבודתה נאמנה ובאופן מקצועי ביותר.
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   :ממצאים לשיפור

  העדר ישיבות צוות: .1
ולכן הצוותים בשתי המרפאות שבוקרו לא  אין ישיבות צוות במרפאה בירושלים בה נמצאת העו"ס

יש לרענן את   .ההתוויות הרחבות להפניה לעובדת הסוציאלית עבר לאחרונה רענון בנושא
 ההתוויות/נהלים להפניה לעו"ס. 

  :עו"סביקורי בית על ידי העדר  .2
 העדר זמןאחת לחודש, אך מפאת הצוות של היחידה לטיפולי בית העו"ס אמנם משתתפת בפורום 

מקרים הדורשים את באינה עורכת כלל ביקורי בית ואינה מיודעת באופן מובנה  ,)תקן מצומצם(
   (. זו ניתנה גם בבקרה קודמת המלצההתערבותה. יש לדאוג לעו"ס ייעודית ליחידה לטיפולי בית )

 נגישות רב תרבותית .3
אין עו"ס ייעודית לאוכלוסיית המבוטחים במזרח ירושלים, על צרכיה המגוונים והייחודיים. יש לדאוג 

המלצה זו ניתנה גם לעו"ס ייעודית בנושא זה, הדוברת את השפה והמכירה את התרבות במקום )
 (. בבקרה קודמת

תו )למשל, צמצום ייחודיות לרווחת החולה ומשפחאיתור יזום של אוכלוסיות בסיכון ותוכניות  .4
  :אשפוזים חוזרים(
תותיו על איכות העבודה הסוציאלית במחוז. אין יכולת )פחות מחצי תקן( נותן או השירות המצומצם

לתכנן תוכניות ייחודיות, אין מקום להתייעלות ולאיתור יזום של אוכלוסיות בסיכון ולהבניה של רצף 
  של כל הגורמים המטפלים. טיפול יעיל ומובנה

 
מתן ניכר כי , להרחבת תקן לפעילות עו"ס במחוז בבקרה הקודמתלסיכום, למרות המלצות שניתנו 

 ובמיקום אחד בלבד ,אוכלוסיית המבוטחים במחוזלכלל בפחות מחצי תקן שירות בתחום עו"ס 
 עם קהל המבוטחים. . יש לתגבר בהקדם את הצוות, כדי לייעל את השירות ולהיטיב פוגם בשירות

 

 שיקום וניידות 
 

   :ממצאים לשימור

ההמלצות למכשירי הניידות כתובות באופן מקצועי, מפורט ומסודר, נעשית הערכת צרכים כוללנית,  .1
 חשיבה מקצועית. המפרטים תואמים לצרכי המבוטחים.

 תיק הפונה ממוחשב וכולל את כל המידע הרלבנטי.  .2

 .7/2013בפניות למכשירים, בהתאם לחוזר מנהל רפואה מס' קיימת עמידה בלוחות זמנים  .3

 רוב הממליצים יוצאים להשתלמויות מקצועיות בתחום המכשירים.   .4

קיים מערך מובנה להעברת מידע בין מערך האשפוז השיקומי והכללי ובין המערך   בקהילה.  .5
בנוסף, קיים מערך מובנה בין מרפאות האם )רופאים ואחיות( לבין היחידה להמשך טיפול לצורך 

 העברת מידע ועדכון. 

לים, עם הפיזיותרפיסטית האחראית על תחום ביקורי הבית נמצאת בקשר שוטף, טלפוני ובמיי .6
 הגורמים הממליצים על מכשירי ניידות. 

 

   :ממצאים לשיפור

מומלץ לקיים מעקב אחר קבלת  לא קיים מעקב אחר קבלת המכשיר שהומלץ והתאמתו למבוטח. .1
המידע על קבלת המכשיר אמור  . המכשיר שהומלץ, בבית הפונה, ובדיקת התאמתו לצרכיו

 להתקבל מספק המכשיר.

ואין  22/2010פנימי המתייחס למכשירי שיקום וניידות, כנדרש בחוזר מספר לא קיים נוהל עבודה  .2
 תהליך מובנה להטמעת נהלים לרופאים ואחיות בקהילה המתייחס להפניותיהם למכשיר ניידות. 

: מאחר ותהליך ההפניה למכשיר ניידות מתחיל בהפניית רופא משפחה המלצות לתיקון
 ומלץ לבנות מנגנון להטמעת הנהלים ואמות המידה.אחות המרפאה, ממדו"ח סיעודי בקבלת ו
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יש לדאוג כי  : הנחייההעברת המסמכים ללשכת הבריאות מתבצעת על ידי משפחת המבוטח.  .3
העברת כל המסמכים הרלבנטיים לפנייה למכשיר ניידות תתבצע על ידי קופת החולים, כנדרש  

 . 11/2014בחוזר מנהל רפואה 

על תהליך השירות בתחום משוב מתוכנן מובנה ומתועד  ברמת המחוז חסרה בקרה מסודרת ו .4
 הטיפול במכשירי שיקום וניידות מרגע ההמלצה ועד קבלת המכשיר ובדיקת התאמתו.

בקיאים בנהלי המשרד ובאמות המידה המופיעות בנוהל אינם הגורמים הממליצים נמצא כי   .5
 . ויש לפעול לתקן זאת תמכשירי שיקום וניידות. נושא זה הודגש בבקרה הקודמ

 

חל שיפור ניכר בכל הקשור לתחום מכשירי שיקום וניידות בהשוואה באופן כללי : יש לציין כי לסיכום
קיימת והוקם תיק ממוחשב ובו כל המידע הנדרש ובפרט : 6.5.2013-לבקרה הקודמת שבוצעה ב

 עמידה בלוחות זמנים. 

 
 קידום בריאות 

הערה: בעת הביקור במרפאת קריית יובל כל הרופאים שהם רופאים עצמאיים עזבו את    המרפאה 
 ונשאר רק הצוות האדמיניסטרטיבי.  

   :ממצאים לשימור

במע' תמר ישנה התייחסות לאורחות חיים. המערכת   – שימוש בטכנולוגיות ממוחשבות .1
של המטופל בנושאים כגון: עישון  מאפשרת לצוותים הרפואיים לערוך מעקב אחר אורח החיים

ופעילות גופנית, לדעת מה כדאי להמליץ למטופל בהתאם לשלב המוכנות ההתנהגותית בה הוא 
נמצא ולהדפיס חומרי מידע רלוונטיים לקריאה נוספת. הצוותים מדווחים שהמערכת יעילה מאוד 

 ומסייעת להם במהלך העבודה. 

במרפאת קרני שומרון נבדקו מדדים שונים  - המבוטחיםפיתוח תכנית התערבות בהתאם לצורכי  .2
. בעקבות זאת חבר מנהל 20%-של המבוטחים ונמצא כי שיעור הסוכרתיים הינו גבוה ועומד על כ

המרפאה, למנהלת מערך קידום הבריאות ולמפעילי מיזם "עוצמה" שהינה תכנית לאומית למניעה 
יעברו את ההכשרה של התכנית לצורך  וטיפול בסוכרת. הוחלט שהוא ואחות מטעם המרפאה

למידה ובניית תכנית התערבות במרפאה. ואכן, נבנתה תכנית התערבות המותאמת לצרכי 
המטופלים, כולל יצירת קישור בין המטופל לגורמי טיפול נוספים בהם: אחות, עו"ס, דיאטנית 

עוברת הטמעה בכל  התכנית מלווה במעקב והערכה. היא נמצאה כמוצלחת ובימים אלו פודיאטר.ו
 מערך לאומית בהובלת ד"ר מאירזון.

במרפאת קרני שומרון, מנהל המרפאה ד"ר  - שיתופי פעולה בקידום בריאות ברמה הקהילתית .3
מאירזון והמנהלת האדמיניסטרטיבית הגב' שושי מור, הם בעלי רמת מודעות ומוטיבציה גבוה 

ציגי המועצה המקומית: מח' הרווחה, לתחום קידום בריאות. הצוות המוביל נמצא בקשר עם נ
מנהלת גיל הזה"ב, אגף הספורט, המתנ"ס המקומי, בתי ספר ועוד ועל פי צורכיהם מסייע במתן 
הרצאות והפעלת סדנאות בתחומים שונים. בפעילויות השונות לוקחים חלק אנשי מקצוע שונים 

כולל טיפים לעידוד ה ,במטעם המרפאה. שיתוף הפעולה הוביל גם לשילוט שבילי הליכה ביישו
 הליכה.  

 

   :ממצאים לשיפור

   

 :העסקת מקדמי בריאות במחוז בעלי הכשרה בתחום קידום בריאות .1

מבוטחים ואין מקדם בריאות. על פי "מבחנים למתן תמיכות של משרד הבריאות  184,000במחוז 
להעסיק מומלץ   ,3.4.2012בקופות החולים המפעילות תכנית לקידום בריאות ורפואה מונעת" 

  מבוטחים. מכאן שלא מתקיימת תקינה התואמת את  ההמלצות. 150,000מקדם בריאות על כל 
  מבחני התמיכה.בהתאם לבריאות במחוז  הוספת תקני מקדמיהמלצה: 
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באתר האינטרנט של לאומית בשפה העברית קיים חלק שעוסק  : המצאות מידע נגיש למבוטח .2
המופיע תחת השם " חיים בריא" . חלק זה לא נגיש בשפות האחרות של האתר   באורח חיים בריא

הנחיות לתיקון: יש להנגיש את המידע בנושא אורחות חיים   :  ערבית, רוסית, אנגלית וצרפתית.
 סימוכין:בריאים גם בשפות הנוספות מלבד העברית לטובת מבוטחי הקופה שדוברים שפה זרה. 

בפברואר  03ה והנגשה תרבותית ולשונית במערכת הבריאות" מיום חוזר מנכ"ל בנושא "התאמ
2011. 

 

הן היו אחראיות על  בעבר תיפקדו במחוזות "מנהלות קידום בריאות". – כח אדם בקידום בריאות  .3
תכלול כל הפעילות של חינוך וקידום בריאות במרפאות כולל הרישום והמעקב אחר הסדנאות 

האדמיניסטרטיבי שולט במערכות  יד הנ"ל.  לא כל הצוותהשונות. כיום בוטל במחוז התפק
בנושא חשוב כמו קידום בריאות, מומלץ  המחשוב שבאמצעותם רושמים את המבוטחים לסדנאות.

 יוחזר התפקיד הנ"ל כדי שתהיה כתובת אחת של בעל מקצוע שירכז, יעקוב ויעודד את רישוםש
 המבוטחים לסדנאות המוצעות ע"י הקופה לטובת שיפור בריאות המבוטחים.  

 
 

 תוכניות הגביה ופיקוח על השב"ן 
 

   :ממצאים לשימור

בתוך מסירת ההתחייבות והתור התבצעו  -PET CTתור דחוף לבדיקת במקרים של צורך ב .1
 .במקרים שנבדקו סביר פרק זמן

 ום הבקשהנמצא שהמבוטח עבר הבדיקה כשבועיים מי – MRIבדיקת במקרה של צורך ב .2
 במקרים שנבדקו.

דחופים ושאינם דחופים ניתנים בטווחי זמן סבירים תוך ליווי המבוטחים ע"י  - קביעת תורים .3
 צוות המרפאה. 

 חוגים וסדנאות לקידום בריאות.מתקיימים  – שילוב קהילה .4
 .100%עד הופנמו שינויים בתכנית הגבייה בתרופות במסלול  .5

 ממצאים לשיפור: 

-בחוזרי האגף לפיקוח על קופו"ח ובזכאויות שב"ן חלקית ולוקה באיהצוות המנהלי בקיאות  .1
 דיוקים רבים.

בסניפי בית חנינה ושועפאת לוקה  מתאמות השירותת ע"י תפעול מערכת המידע הקופתי .2
 בחסר.

 8ות לפיזיותרפיה הנה עד ע"פ מערכת ה"פולס" הזכטיפולי פיזיותרפיה:  12זכאות לסדרה של  .3
 כרוני.לעומת אקוטי מצב אין אבחנה בין הזכאויות בבנוסף כמתחייב,  12טיפולים במקום 

 
 

 בטחון 
 נקודות לשימור:

 מוכנה לאתגרים שניצבים בפניה במרחב ירושלים. יחידת הביטחון

 מערך כתוב ברמה גבוהה ועל פי סטנדרט אגף הביטחון של משרד הבריאות. .1
 אבטחה בהתאם לדרישות המנחה ומשטרת ישראל.מדיניות  .2
 מערך הדרכה והנחייה ברמה טובה מאוד הכולל אתר אינטרנט  נגיש ונוח.  .3

 

 נקודות לשיפור:

 .(ימים 8) מתקדם 'קורס מאבטחים רמה בהעדר הכשרה ב .1
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 חסר מוקד ביטחון ייעודי  לאורך היממה אשר נותן מענה לכל תרחיש גם בשעות הלילה. .2
 

 :בתחום הבטחון ומניעת אלימות הממצאיםפירוט כלל 

 ביקרתי  במסגרת הבקרה שבנדון ביחידות של קופח לאומית  באזור ירושלים

 :אבטחה פיסית
באם  אלא כצורך מיוחד בהתאם לאיומי הגזרה ובאזורי סיכון. ,בדרך כלל אין מאבטחים בכל יחידה

 מתקדם. 'הנ"ל אינו מוכשר לרמה ב ,מוצב מאבטח

 :טכנייםאמצעים 

ככלל , בכל היחידות   קיים  "סל אבטחה"  מערכות טלוויזיה מעגל סגור )טמ"ס( ומערכת אזעקה,  א. 
 המחוברת למוקד חברת האבטחה.

 מוקד האבטחה של לאומית מבוצע דרך חברת האבטחה ומאויש כל היממה אך אינו  ב.
 משרת רק את קופ"ח לאומית.          

 דרש בהתאם לדרישת המשטרה כולל כספת לאחסון   בתי המרקחת ממוגנים כנ ג.
 טוקסיקה.

 

 הלים והנחיות:נ
בכל יחידה ישנו תיק ביטחון המכיל נהלי בטחון לעובדים ולאנשי הביטחון  בדגש על דרכי פעולה ודיווח 

 כמו כן אתר האינטרנט זמין ומעודכן בזמן אמת.

 קיים מערך שילוט ברמה טובה.

 בצורה טובה מאוד.קיימות   –דרכי תקשורת 

צוותי המרפאות בקיאים ומתודרכים בנהלי אגף הביטחון , מסודרים מעודכנים ומתואמים עם נהלי אגף 
 הביטחון של משרד הבריאות.

מבצעים בדיקות עברייני מין לעובדים, המועסקים  ,ביחידת משאבי אנוש ובאחריות אגף רפואה
 במרפאות ומטפלים בילדים.

 אלימות:
קיימים  אלימות מתכנסת פעמיים בשנה, חברים בה גורמי הנהלה ועובדים רלוונטיים בתחום.וועדת 

  פרוטוקולים של הוועדה באופן סדיר.

 העובדים עוברים הדרכות וסדנאות סימולציות מסודרות בנושא , בליווי מצגות .

 :לסיכום

 לוגי וחרום.המנב"ט הארצי מתווה מדיניות בטחון מקצועית  בכל תחום , פיזי, טכנו

לציין כי מערך האבטחה הפיזי לעובדי הקופה המגיעים לאזורי סיכון ברמה טובה מאוד תוך ניתוח 
 השטח וקביעת רמת אבטחה מבלי לחסוך במשאבים.

 קיים מנגנון תיעוד והפקת לקחים. –לומד  הוא פועל כמערך מערךה
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 מינהל ומשק 

 

 בנהלים הבאים:ממצאי הבקרה המפורטים במסמך זה מבוססים 

 . 17/05/98מיום  34/98חוזר מס'   -טיפול בפסולת 

 .26/06/08מיום   29/08חוזר מס'   -טיפול בכביסה 

   :ממצאים לשימור

 כב יעקב וגבעת זאב.והמבנה לאחסון פסולת בכ .1
 בגבעת זאב. הטיפול בפסולת .2
 

   :לשיפורממצאים 

הנחיות במרפאת בית חנינה ובמרפאת שיניים ברמות, חסר מחסן לאחסון פסולת זיהומית.  .1
 מיום  34/98לתיקון: הקמת מחסנים נפרדים, נעולים ומשולטים, בהתאם ל: חוזר מס' 

 (. http://www.health.gov.il/hozer/mr34_1998.pdf)הקישור לחוזר: 17/05/98
 
 אחסון כביסה מלוכלכת במקומות לא מתאימים במרפאות בית חנינה, ככב יעקב וגבעת זאב. .2

הנחיות לתיקון: הוצאת האוגר לכביסה מלוכלכת למחסן כביסה מלוכלכת נפרד, בהתאם לחוזר 
 . )הקישור לחוזר:26/06/08מיום   29/08מס' 

http://www.health.gov.il/hozer/mr29_2008.pdf); 
 
כב יעקב וגבעת זאב, פינוי כביסה מלוכלכת בשקית פלסטית דקה, ובמרפאות בית חנינה, כ .3

הנחיות מלוכלכת ברכב פרטי. ההכביסה י בתדירות של פעם בשבועיים. במרפאת בית חנינה, פינו
לתיקון: להפסיק לעטוף את האוגר בשקית בכלל, כי הדבר אינו דרוש כאשר האוגר חזק 

שעות , בהתאם לחוזר  72-ובלתי חדיר; לפנות את הכביסה  באוגר חזק ובלתי חדיר פעם ב
 .  )הקישור לחוזר: 20/08/14מיום  29/14/ חוזר מס' 29מס' 

http://www.health.gov.il/hozer/mr29_2014.pdf) ) בו כתוב כי תדירות פינוי של פעם בשבוע
זה יבהיר כי החריג חל על מרפאות בהן  אק במרפאות כפריות. חוזר חדש בנושמותרת אך ור

סיק להפבנוסף יש  .אחדאוגר מנפח  75%ועית  הינה פחות מכמות הכביסה המלוכלכת השב
לפנות כביסה מלוכלכת ממרפאת בית חנינה ברכב פרטי ולהסדיר איסוף ומסירה על ידי 

 המכבסה הפרטית, ברכב העומד בדרישות הנוהל.
 

 איסוף פסולת רגילה במכלים ללא פתיחה רגלית במרפאות כוכב יעקב ובמרפאת שיניים ברמות;  .4
בהתאם ל: חוזר  פסולת רגילה;הנחיות לתיקון: שימוש במכלים בעלי פתיחה רגלית לריכוז 

)הקישור לחוזר: 17/05/98מיום  34/98מס' 
http://www.health.gov.il/hozer/mr34_1998.pdf.) .פרק זמן לתיקון: מיד 

 
הנחיות לתיקון: כב יעקב; הזרד במרפאת כו-עיטוף המכל לריכוז תרופות שפגו תוקפן בשקיות ביו .5

 34/98שימוש בשקית רגילה לעיטוף המכל לריכוז תרופות שפגו תוקפן; בהתאם ל: חוזר מס' 
 (. http://www.health.gov.il/hozer/mr34_1998.pdf)הקישור לחוזר:  17/05/98 מיום 

 לתיקון: מיד.פרק זמן 
 

הנחיות לתיקון: מילוי  מקיבולתם במרפאת שיניים ברמות. 100%מילוי מכלים לפסולת חדה עד ל .6
 מיום  34/98בהתאם ל: חוזר מס'  .מקיבולתם 75%מכלים לפסולת זיהומית חדה לעד 

 (. ttp://www.health.gov.il/hozer/mr34_1998.pdfh)הקישור לחוזר:  17/05/98
 .דפרק זמן לתיקון: מי

 

http://www.health.gov.il/hozer/mr34_1998.pdf
http://www.health.gov.il/hozer/mr29_2008.pdf)
http://www.health.gov.il/hozer/mr29_2008.pdf)
http://www.health.gov.il/hozer/mr29_2014.pdf)
http://www.health.gov.il/hozer/mr34_1998.pdf
http://www.health.gov.il/hozer/mr34_1998.pdf
http://www.health.gov.il/hozer/mr34_1998.pdf
http://www.health.gov.il/hozer/mr34_1998.pdf
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הנחיות לתיקון: שימוש  במחסן לפסולת זיהומית במרפאת גבעת זאב, מכסה המכל לא נסגר.  .7
בהתאם ל: חוזר  במיכל או עגלה  לריכוז פסולת זיהומית בעל מכסה הסוגר את המכל/עגלה

)הקישור לחוזר:  17/05/98 מיום  34/98מס' 
http://www.health.gov.il/hozer/mr34_1998.pdf .) 

 פרק זמן לתיקון: מיד.
 

 פירוט כלל הממצאים במנהל ומשק:

 המרפאות אינן עומדות בדרישות לגבי המבנה הנדרש לטיפול בפסולת וטיפול בכביסה, - מבנה .1

 עקב הנקודות הבאות:

 מרפאת כוכב יעקב

כביסה מלוכלכת מאוחסנת בתוך עגלה ניידת, הנכנסת כולה לארון סגור. הארון נמצא בחדר רופא 

 בו חולים מקבלים טיפול.

 מרפאת בית חנינה

 פסולת זיהומית  וכביסה מלוכלכת  מאוחסנות בחדר המשמש כמחסן כללי.

 מרפאות גבעת זאב 

 מאוחסנת בחדר המשמש כמחסן כללי.כביסה מלוכלכת 

 מרפאת שיניים של ד"ר מרק אדה, רמות.

 ולת זיהומית מאוחסנת במחסן כללי.פס

  - נהלים .2

 טיפול בפסולת .א

 הטיפול בהתאם לנהלים, פרט מהנקודה הבאה:

 מכלים לריכוז פסולת רגילה אינם ניתנים לפתיחה רגלית. : כוכב יעקבמרפאת 

 מכסת המכל לריכוז הפסולת אינו סוגר.במחסן לפסולת הזיהומית, 

מרפאת  משתמשים בשקית ביוהזרד לשם ריכוז תרופות שפגו תוקפן, המהוות פסולת מסוכנת. 

מכלים לריכוז פסולת רגילה אינם ניתנים לפתיחה רגלית. מכלים לפסולת : שיניים רמות

 מקיבולתם. 100%זיהומית חדה מתמלאים ל

 טיפול בכביסה .ב

 בהתאם לנהלים, עקב הנקודה הבאה:הטיפול אינו 

אוגר הכביסה המלוכלכת, שאכן חזק ובלתי חדיר, עטוף בנוסף בשקית   :מרפאת כוכב יעקב

פלסטית שהיא שקית דקה. השקית הדקה והלא חזקה מפונה בעוד שהאוגר הבלתי חדיר וחזק, 

לשם ריכוז  כאוגר: מרפאת בית חנינה נשארת במרפאה. תדירות הפינוי הינה פעם בשבועיים.

כביסה מלוכלכת, משתמשים בשקית פלסטית דקה. השקית הזו מפונה על ידי "חבר הרופא" 

 מרפאות גבעת זאב  למכבסה, באוטו פרטי. תדירות הפינוי הינה פעם בשבועיים.

 תדירות הפינוי הינה פעם בשבועיים.

 

 תיעוד ורישום .3

במרפאות בית חנינה ובמרפאת שיניים הטיפול בהתאם לנהלים במרפאות כוכב יעקב וגבעת זאב. 

 ברמות, אנשי הצוות המטפלים בנושא לא היו נוכחיים בעת הבקרה.

 

 רשומות רפואיות
 

 ביום הבקרה תור ראשון פנוי למטפל זמינות תורים : 

 מבשרת ציון   –תור ראשון פנוי ביום זימון התור  – מטפל א

 פסגת זאב –תור ראשון פנוי ביום זימון התור  – מטפל ב

 פסגת זאב –תור ראשון פנוי ביום זימון התור  – מטפל ג

http://www.health.gov.il/hozer/mr34_1998.pdf
http://www.health.gov.il/hozer/mr34_1998.pdf
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 מותאם - התאמה לרשום באתר האינטרנט

   :ממצאים לשימור

לשימוש רופאים,  נוחמתקדם ביותר, משוכלל, מתעדכן כמה פעמים בשנה, תיק רפואי ממוחשב:  .1
כולל ממשקי ספקים שונים )ביקורים אצל יועצים, תשובות בדיקות מעבדה שונים, מכתבי שחרור 
של אשפוזים בבתי חולים, ביקורים בבתי מרקחת וכד'(, רצף טיפולי ומעקב מטופל. התיק מתוכנן 

 לפי דרישות משרד הבריאות.

עם תרופות קבועות של המטופל,  אינטראקציות לגביכוללת התרעות : DDIמערכת תרופות  .2
מטופל כבר התרופות מאותה קבוצה שותגובות אלרגיות לתרופות המרשם המערכת גם מזהה 

 מקבל.

 ברמת תיק מטופל לפי קריטריונים שוניםמדדי איכות  .3

 

   :ממצאים לשיפור

 אין ממשק לתיק רפואי ממוחשב של דו"חות גסטרו/קולונוסקופיה, המלצה לפיתוח. .1

 ציון אין ממשק לתיק רפואי ממוחשב של ממוגרפיה, המלצה לפיתוחבמבשרת  .2

בזמן הבדיקה בחדר אחיות של מרפאות,  EKGאין ממשק לתיק רפואי ממוחשב של תרשים  .3
 המלצה לפיתוח

מבתי חולים )הדסה עין כרם ושערי הצדק(,  EKGאין ממשק לתיק רפואי ממוחשב של תרשימי  .4
 המלצה לפיתוח.
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 2015 ירושליםמחוז  לאומית – רוחביתבקרה סיכום 

 ( ד"ר ילנה קנבסקי :)בקר , בית אריה1מרכז רפואי בית אריה, רח' הזית  במרפאה סיכום בקרה . 1

נגישות 
המבנה 
 והשירות 

המצאות 
מידע נגיש 

 למבוטח

חדר המתנה  שילוט
 ומזכירות

הנגשה 
לשונית 

 ותרבותית

 חדר טיפולים

 חלקי
 

 תקין תקין תקין תקין תקין

 

 ( ד"ר הדר אלעד :)בקרכתובת   באבו טורבמרפאה סיכום בקרה . 2

נגישות 
המבנה 
 והשירות 

המצאות 
מידע נגיש 

 למבוטח

חדר המתנה  שילוט
 ומזכירות

הנגשה 
לשונית 

 ותרבותית

 חדר טיפולים

 לא נבדק לא נבדק לא נבדק לא נבדק לא נבדק דורש שיפור
סידור חניה לרכב נכה. הכניסה למרפאה בכסא גלגלים אין מקומות חניה ציבוריים ואין 

בתיאום מראש המונחשיפוע נייד   מתאפשרת רק באמצעות  
 

 ( גיא בסיל :)בקר  במרפאה בשועפט סיכום בקרה . 3

נגישות 
המבנה 
 והשירות 

המצאות 
מידע נגיש 

 למבוטח

חדר המתנה  שילוט
 ומזכירות

הנגשה 
לשונית 

 ותרבותית

 חדר טיפולים

ברובותקין   לא נבדק לא נבדק תקין תקין תקין 
פתח הדלת 

בכניסה אינו 
מובחן 

חזותית 
 מסביבתו

     

 

 :(מג"ר ישראל פיטוסי)מעלה אדומים  סניף בבית מרקחת. סיכום בקרה 4

נגישות 
המבנה 
 והשירות 

המצאות 
מידע נגיש 

 למבוטח

חדר המתנה  שילוט
 ומזכירות

הנגשה 
לשונית 

 ותרבותית

 חדר טיפולים

 תקין תקין תקין תקין ברובו תקין תקין
בכניסה   

לחדרי 
המטפלים 

חסר שילוט 
עם שמות 
ותפקידי 
 המטפלים

   

 

 :(ד"ר רבאב חליחל ד"ר אלחנן גרינוואלד) קניון מעלה אדומים במרפאת שיניים . סיכום בקרה 5

נגישות 
המבנה 
 והשירות 

המצאות 
מידע נגיש 

 למבוטח

חדר המתנה  שילוט
 ומזכירות

הנגשה 
לשונית 

 ותרבותית

 חדר טיפולים

 תקין תקין חלקי חלקי תקין תקין
בכניסה   

לחדרי 
המטפלים 

חסר שילוט 

ההתאמה 
לשהות ילדים 

 לוקה בחסר
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עם שמות 
ותפקידי 
 המטפלים

 

 (ד"ר רבאב חליחל ד"ר אלחנן גרינוואלד)במרפאת שיניים קניון מלחה סיכום בקרה . 6

נגישות 
המבנה 
 והשירות 

המצאות 
מידע נגיש 

 למבוטח

חדר המתנה  שילוט
 ומזכירות

הנגשה 
לשונית 

 ותרבותית

 חדר טיפולים

 תקין תקין חלקי חלקי תקין תקין
בכניסה   

לחדרי 
המטפלים 

חסר שילוט 
עם שמות 
ותפקידי 
 המטפלים

ההתאמה 
לשהות ילדים 

 לוקה בחסר

  

 

 (: גב' מיכל אלישר)כתובת   גילהבמרפאה סיכום בקרה . 7

נגישות 
המבנה 
 והשירות 

המצאות 
מידע נגיש 

 למבוטח

חדר המתנה  שילוט
 ומזכירות

הנגשה 
לשונית 

 ותרבותית

 חדר טיפולים

 תקין ברובו תקין תקין תקין תקין תקין ברובו
אין אמצעי 

הפעלה וחווי 
מונגשים 
 במעלית

למיטה בחדר     
הטיפולים אין 

 מעקות

 

 (גב' מיכל אלישר)ירושלים  14גשר החיים  -במרפאת מקור ברוך סיכום בקרה . 8

נגישות 
המבנה 
 והשירות 

המצאות 
מידע נגיש 

 למבוטח

חדר המתנה  שילוט
 ומזכירות

הנגשה 
לשונית 

 ותרבותית

 חדר טיפולים

 תקין ברובו תקין חלקי חלקי תקין דורש תיקון
בחניון הציבורי רק נגישות: 

 חניית נכים אחת
אין שירותי נכים במבנה. 

הצוות הנכים  לדברי
משתמשים בשירותים 

הכלליים והותקן מאחז יד 
באחד התאים. אולם רוחב 

 60השירותים   הפתח לתא
ס"מ ורוחב הפתח למתחם 

  ס"מ. 70השירותים 
רוחב הכניסה לחדר טיפולים 

סמ  90במקום  סמ 81.5
.כנדרש  

יש שלט ליד 
הכביש 

שכתוב עליו 
"מרפאות" 
לא רשום 
עליו קופת 

חולים 
ואין לאומית 

 חץ מכוון

איזור 
ההמתנה 

אינו מותאם 
לילדים וגם 

 אין בו 
מתקן 

לשתיית 
מים. 

המבוטחים 
מופנים לתמי 

בר שנמצא 
במטבחון של 
הצוות. אין 
.שילוט מכוון  

ל מנת ע. 1
להשיג שיתוף 

פעולה 
בביצוע 

ממוגרפיה 
לנשים 

חרדיות נערך 
תאום עם 

נציגי חסידות 
ועריכת  בעלז

ערב מפגש 
הדרכה 

לנשים עם 
הרצאה 

מטעם אחות 
מארגון חרדי 
"בשבילך". 
לאחר מכן 

זומנו הנשים 
לבדיקת 

הממוגרפיה 
בניידת 

מיטת 
הטיפול ללא 

 מעקות
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שהגיעה 
 למרפאה.

.האחיות 2
קיבלו 

הדרכות 
בנושא 
הנגשה 

תרבותית 
במסגרת 

 קורס טריאז.
 

בת שבע גב' קריסטינה קוסמה וגב' ) 3רח' טרומפלדור  -מרכז לבריאות הנפש  במרפאה סיכום בקרה . 9

 (כהן

נגישות 
המבנה 
 והשירות 

המצאות 
מידע נגיש 

 למבוטח

חדר המתנה  שילוט
 ומזכירות

הנגשה 
לשונית 

 ותרבותית

 חדר טיפולים

 תקין ברובו תקין  תקין חלקי תקין ברובו תקין
סל השירותים  

הקבוע בחוק 
מפורסם 

באינטרנט 
בלבד ואין 
אזכור לכך 

 במרפאה

שילוט חיצוני 
 קיים חלקית: 

להוסיף רצוי 
שילוט 

במדרגות 
במפלס אמצע 

.הקומה  
 אין שילוט עם

הכוונה 
לשירותים 

מעבר לשעות 
  הפעילות

במידה ויש 
בקשה לקבלת 
שירות מעבר 

לשעות 
המקובלות יש 
מענה טלפוני 
המפנה לחדר 

מיון 
יפסיכיאטר  

חדר האחות   
 קטן מאוד.

כיסוי אין נייר 
על מיטת 

 הבדיקה
  

 
 

 , מודיעין עילית )גב' אורית זילברברג(קרית ספר 5נתיבות המשפט סיכום בקרה במרפאה  .10

נגישות 
המבנה 
 והשירות 

המצאות 
מידע נגיש 

 למבוטח

חדר המתנה  שילוט
 ומזכירות

הנגשה 
לשונית 

 ותרבותית

 חדר טיפולים

ברובו תקין תקין תקין תקין ברובו  תקין תקין 
רוחב פתח 

 80דלתות  
סמ, יש צורך 
שדלת חדר 
טיפול אחד 
לפחות יהיה 

סמ  90  

 איזור המתנה  
 מתאים

לילדים חסר, 
אך נמצא 

 בשיפוץ
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 ( גב' אירינה לוינסון)  , מבשרת ציון6שד' החושן . סיכום בקרה במרפאה 11

נגישות 
המבנה 
 והשירות 

המצאות 
מידע נגיש 

 למבוטח

חדר המתנה  שילוט
 ומזכירות

הנגשה 
לשונית 

 ותרבותית

 חדר טיפולים

ברובו תקין תקין תקין תקין  תקין תקין 
איזור המתנה    

מתאים 
לילדים קיים 

 חלקית

  

 

 

 (גב' אירינה לוינסון) , פסגת זאב166שד' משה דיין במרפאה סיכום בקרה . 12

נגישות 
המבנה 
 והשירות 

המצאות 
מידע נגיש 

 למבוטח

 חדר המתנה שילוט
 ומזכירות

הנגשה 
לשונית 

 ותרבותית

 חדר טיפולים

ברובו תקין תקין תקין לקוי  תקין תקין 
אין הסדרי 
 חנייה לנכים

לפינת משחקים כי  מתנגדת רופאת ילדים  
לא הייתה רחיצת צעצועים יום יומית וזה 
גרם להעברת מחלות זיהומיות, חתכים 
מיותרים מחלקים חדים של צעצועים 

 שבורים כד'
 

קרית ספר  – מרכז מסחריכתובת קלינאות תקשורת  –)ספקטור(במרפאה מכון פרטי סיכום בקרה  .13
 ( דר' אורלי הרצברג )בקר:

נגישות 
המבנה 
 והשירות 

המצאות 
מידע נגיש 

 למבוטח

חדר המתנה  שילוט
 ומזכירות

הנגשה 
לשונית 

 ותרבותית

 חדר טיפולים

 לא נבדק לא נבדק חלקי חלקי חלקי לקוי
חסרים 
אמצעי 

הפעלה וחיווי 
מונגשים 

, למעלית
חסרים 

משטחים 
למניעת 
החלקה 
באזורים 

אסטרטגיים, 
חסרים 

שירותים 
נגישים 

ומקומות 
 ישיבה נגישים

, מידע חסר
סל  לגבי 

השירותים 
הקבוע בחוק 
שבאחריות 

 הקופות
ומידע לגבי 
אפשרות 
לפנייה 

לנציבות 
קבילות 
 הציבור

חסר שילוט 
המכוון 

לשירותים 
שמעבר 
לשעות 

הפעילות של 
המרפאה. 

חסרה הכוונה 
 לשירותים.

 

חדרי 
ההמתנה 

אינם 
מרווחים 
בצורה 

מספקת, 
וההתאמה 

לילדים 
 חלקית בלבד.
אין עמדת 

 שתייה.
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 (דר' אורלי הרצברג: )בקרכתובת  במרפאת נווה יעקב ירושלים סיכום בקרה . 14

נגישות 
המבנה 
 והשירות 

המצאות 
מידע נגיש 

 למבוטח

חדר המתנה  שילוט
 ומזכירות

הנגשה 
לשונית 

 ותרבותית

 חדר טיפולים

 לא נבדק לא נבדק תקין תקין תקין תקין
פרט    

להתאמה 
חלקית בלבד 

של איזור 
ההמתנה 

 לילדים

קיימים 
 פתרונות
 תרגום

 

 

 )בקר: מודיעין עילית קרית ספרכתובת  בדיקות שמיעה – )קדמה( ספק פרטי. סיכום בקרה במרפאת 15
 דר' אורלי הרצברג(

נגישות 
המבנה 
 והשירות 

המצאות 
מידע נגיש 

 למבוטח

חדר המתנה  שילוט
 ומזכירות

הנגשה 
לשונית 

 ותרבותית

 חדר טיפולים

 לא נבדק לא רלבנטי תקין לקוי לקוי לקוי
החנייה ודרך 

הגישה 
למרפאה 

אינם עונים 
על דרישות 

ההנגשה, אין 
אמצעי חיווי 

מונגשים 
במעלית, אין 

טחים מש
מונעי 

החלקה 
ומעקות 

במדרגות,אין 
שירותים 
מונגשים 

במרחק סביר 
)יש מחוץ 

לא  –למכון 
 קרוב מספיק( 

פרט לעיקרי 
חוק זכויות 
החולה לא 

נמצא המידע 
 הנדרש

המכון נמצא 
בבית דירות. 

השכנים 
מתנגדים 
לשילוט 
חיצוני. 
השילוט 

הפנימי חלקי 
)שילוט חלקי 
לחדרי טיפול 
ואין שילוט 

המכוון 
 לשירותים(

פרט 
להתאמה 

חלקית בלבד 
של איזור 
ההמתנה 

 לילדים

אוכלוסיית 
המקום 

בעיקר דוברת 
 עברית

 

 

 ( מג"ר אילן קרומר ומג"ר אתי שטרן) בית מרקחת אריאל במרפאהסיכום בקרה . 16

נגישות 
המבנה 
 והשירות 

המצאות 
מידע נגיש 

 למבוטח

חדר המתנה  שילוט
 ומזכירות

הנגשה 
לשונית 

 ותרבותית

 חדר טיפולים

 לא נבדק לא נבדק תקין חלקי תקין חלקי
קיימת רק 
חנייה אחת 
לנכים, אין 

דלפקים 
נמוכים ואין 

מושבים 
נגישים 

ומקום פנוי 
לכיסא 

גלגלים  )שלא 
במעברים( 

תגי העובדים  
כוללים רק 
 שם ותפקיד 

)חסר 
ת.ז./מס' 

 עובד+תמונה(
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בפינות 
 ההמתנה

 

 ( אילן קרומר ואתי שטרן) מודיעין עילית 1רשב"י כתובת ברכפלד, בקרה במרפאה סיכום . 17
נגישות 
המבנה 
 והשירות 

המצאות 
מידע נגיש 

 למבוטח

חדר המתנה  שילוט
 ומזכירות

הנגשה 
לשונית 

 ותרבותית

 חדר טיפולים

 לא נבדק לא נבדק תקין חלקי תקין לקוי
אין חנייה 
 לנכים

אין דלפקים 
 נמוכים

תגי העובדים  
כוללים רק 
 שם ותפקיד 

)חסר 
ת.ז./מס' 

 עובד+תמונה(

   

 

 ( גב' אורית ברשטלינג :)בקרבית"ר עלית  במרפאתסיכום בקרה . 18

נגישות 
המבנה 
 והשירות 

המצאות 
מידע נגיש 

 למבוטח

חדר המתנה  שילוט
 ומזכירות

הנגשה 
לשונית 

 ותרבותית

 חדר טיפולים

 תקין תקין תקין תקין תקין תקין
הנגשה     

תרבותית 
נבדקה באופן 

 חלקי

נבדק רק 
תחום 

השמירה על 
 הפרטיות

 

 (: גב' אורית ברשטלינג )בקרבמרפאת מודיעין סיכום בקרה . 19

נגישות 
המבנה 
 והשירות 

המצאות 
מידע נגיש 

 למבוטח

חדר המתנה  שילוט
 ומזכירות

הנגשה 
לשונית 

 ותרבותית

 חדר טיפולים

 תקין תקין תקין תקין תקין תקין
הנגשה     

תרבותית 
נבדקה באופן 

 חלקי

נבדק רק 
תחום 

השמירה על 
 הפרטיות

 

 

 ( ענת שבתאי :)בקר  1הקוממיות  כתובתקרני שומרון במרפאת סיכום בקרה . 22

נגישות 
המבנה 
 והשירות 

המצאות 
מידע נגיש 

 למבוטח

חדר המתנה  שילוט
 ומזכירות

הנגשה 
לשונית 

 ותרבותית

 חדר טיפולים

ברובו תקין תקין תקין תקין  לא נבדק לא נבדק 
חסרה הנגשה    

 לילדים 
  

 

 (ניל פרלמן  :)בקר גבעת זאבבמרפאה סיכום בקרה . 21

נגישות 
המבנה 
 והשירות 

המצאות 
מידע נגיש 

 למבוטח

חדר המתנה  שילוט
 ומזכירות

הנגשה 
לשונית 

 ותרבותית

 חדר טיפולים

 תקין לא נבדק תקין תקין תקין תקין
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 ( חוה חג'ג' ואיל חסידים :)בקרכתובת  בית חנינה במרפאה סיכום בקרה . 22

נגישות 
המבנה 
 והשירות 

המצאות 
מידע נגיש 

 למבוטח

חדר המתנה  שילוט
 ומזכירות

הנגשה 
לשונית 

 ותרבותית

 חדר טיפולים

 לא נבדק לא נבדק חלקי לקוי חלקי לקוי
אין חניית 

נכים, אין דרך 
 נגישה למבנה,
אין שירותי 
נכים, אין 
דלפקים 

מונמכים, אין 
משטחים 

 מונעי החלקה

חסר מידע 
לגבי סל 

השירותים 
 הקבוע בחוק

אין שילוט 
חיצוני, חסר 
שילוט פנימי, 
העובדים לא 
 ענדו תגי זיהוי

אין איזור 
המתנה 
מותאם 
 לילדים

  

 

 (: חוה חג'ג' ואיל חסידים )בקרבמרפאת שועפאט כתובת  סיכום בקרה . 23

נגישות 
המבנה 
 והשירות 

המצאות 
מידע נגיש 

 למבוטח

חדר המתנה  שילוט
 ומזכירות

הנגשה 
לשונית 

 ותרבותית

 חדר טיפולים

 לא נבדק לא נבדק חלקי תקין ברובו חלקי לקוי
אין חניית 
נכים, אין 
מעלון או 

 מעלית

חסר מידע 
לגבי רוב 

התחומים 
 שנבדקו

אין שילוט 
 חיצוני

יזור אין א
המתנה 
מותאם 
 לילדים

  

 

 (: חוה חג'ג' ואיל חסידים )בקרבמרפאה גאולה כתובת  סיכום בקרה . 24

נגישות 
המבנה 
 והשירות 

המצאות 
מידע נגיש 

 למבוטח

חדר המתנה  שילוט
 ומזכירות

הנגשה 
לשונית 

 ותרבותית

 חדר טיפולים

 לא נבדק לא נבדק תקין תקין ברובו תקין תקין
אין שילוט   

המכוון 
לשירותים 

מעבר לשעות 
הפעילות 
והשילוט 

החיצוני אינו 
 בולט דיו

נמצאו  
פתרונות 
לצורך 

בתרגום לפי 
 הצורך
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 מאפייני המבוטחים  :  .1
 

 גודל המחוז בהשוואה למחוזות אחרים  : 

 

מס' מבוטחים  
2013    

מס מבוטחים 
2015 

 
 מחוז צפון 

 
171,657 

 
167,790 

 
 מחוז מרכז 

 
203,744 

 
182,227 

 
 מחוז ירושלים 

 
151,534 

 
184,460 

 
 מחוז דרום 

 
192,176 

 
196,537 
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 גילאי המבוטחים  : 

 

  2011 2013 
 

נכון  2014
לתאריך 
1/1/14 

נכון  2015
לתאריך 
1/1/15 

מס' מבוטחי 
 המחוז 

  סה"כ  
141,092 

 
151,534 

 
175,361 

 
183,455 

 77,102 73,550 66,075 61,982 0-15 גילאים  

 16-45 55,851 60,747 70,839 74,300 

 46-65 16,752 17,800 22,513 23,274 

 66-75 3,257 3,492 4,464 4,663 

ומעלה  75   3,250 3,420 3,995 4,116 

אחוז מבוטחים  
מעל גיל 

65  

 
4.6% 

 
4.5% 

 
4.8% 

 
4.8% 

אחוז מבוטחים  
מעל גיל 

75  

 
2.3% 

 
2.2% 

 
2.3% 

 
2.2% 

שיעור 
המבוטחים 
המקבלים 

גמלת 
 סיעוד  

  
1% 

 
0.58% 

מבוטחים  882  

 
0.49% 

מבוטחים  868  

 
0.42%  

מבוטחים  776  

 

 

 התפלגות מבוטחי המחוז לפי גילאים  :
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 ביטוח משלים : 

 

 67.45%אחוז חדירת השב"ן הארצי עומד על  : 

 64.37%אחוז חדירת השב"ן המחוזי עומד על  :  

 

 פריסת חדירת אחוז השב"ן לפי אזורים: 

  
 סה"כ 

 
 אזור ציון  

 
78.5% 

 
 אזור יהודה  

 
73.98% 

 
 אזור מוריה  

 
70.34% 

 
 אזור התיישבות

 
85.31% 

 
 מזרח ירושלים **

 
1.77% 

 **מזרח ירושלים מושך את המחוז כולו כלפי מטה באחוזי חדירת הביטוח המשלים  .
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 שונות גבוהה בתחומים שונים  : 

 

 2013 2015 

 
ירושלים ) כולל פ. זאב ומעלה אדומים לא 

 כולל מודיעין ( 

 
65,308 

 
67,772 

 
 בית שמש  

 
16,531 

 
19,469 

 
 קרית ספר + מודיעין  

 
14,687 

 
15,207 

 
 ביתר עלית   

 
15,315 

 
16,660 

 
 התיישבות ) נוספו למחוז מרפאות השומרון(

 
15,833 

 
34,607 

 
 מזרח ירושלים  

 
23,860 

 
29,019 

 

 התפלגות לפי ריכוזי מגורים ) שונות ( :  
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 אישפוזים  מחוז ירושלים  : 
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 המבנה התפעולי  :  .2
 הנהלת מחוז ירושלים : 
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 פריסת שירותים :  .3
 

ירושלים , מעלה אדומים , מודיעין , מודיעין עלית , בית שמש , מזרח   רשימת יישובי המחוז :

 ירושלים , ישובי מטה בנימין ,ישובי יהודה ושומרון , ביתר עלית וסביבתה .

 

  רשימת סניפי המחוז :

 

 מזרח ירושלים   אזור התיישבות   אזור מוריה   אזור יהודה   אזור ציון  

 צור באהר  שער בנימין  בר אילן  קרית ספר   מסילת ישרים  

 בית צפפה   תל ציון  מקור ברוך  ברכפלד  טרומפלדור 

 ג'בל מוכבר  כוכב יעקב  עזרתתורה  גרין פארק   מעלה אדומים

 אל זוהרה  כוכב השחר  שערי משה  מודיעין   קרית יובל 

 ענתה בית אל  נווה יעקב  גבעת שרת  הר חומה

 אבו טור  שילה  הר נוף  חפציבה   גילה 

 עיסוויה  מעלה לבונה  גבעת זאב  רמב"ש א תלפ"ז  

 שועפט  מעלה אפרים  רמת שלמה  רמב"ש ב פסגת זאב 

 בית חנינא  טלמון  רמות  רמב"ש ג מבשרת  

 ענתא נריה  רמות פולין  צאלים  

 אום טובא  דולב  גאולה  ריב"ל  

 כפר עקב  אריאל  מאה שערים  יפה נוף  

 נור  אלקנה   ביתר עלית  

  בית אריה   הגפן  

  חלמיש  תמרים   

  עטרת   בת עין  

  פדואל   קרית ארבע   

  איתמר   מיצד  

  הר ברכה   מעלה עמוס   

  יצהר   מנוחה ונחלה   

  יקיר   

  עמנואל    

  עינב    

  אבני חפץ    

  קרני שומרון    

  קדומים    

  שבי שומרון    

  ארגמן    

 

  ספקי אישפוז עיקריים :

בי"ח בירושלים : שערי צדק , הדסה הר הצופים, הדסה עין כרם , אוגוסטה ויקטוריה , מוקסד , 

 ג'ון . סנט ג'וזף , סנט
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   1: נספח מס   רשימת מכונים וספקים

 

 אין למחוז מרפאות ייעודיות לאוכלוסיות ייחודיות.  – מרפאות בעלות אוכלוסייה ייחודית

 במחוז ירושלים ישנן מרפאות ייחודיות בתחומי עיסוק ייעודיים :

 

 :   במרכז הרפואי טרומפלדור

 מכון להתפתחות הילד 

 מרכז לבריאות הנפש 

 מכון רנטגן 

 מכון פיזיוטרפיה

 

 במרכז הרפואי מסילת ישרים : 

 חדר טיפול יום 

 מרפאת  עיניים ילדים 

 מעבדת שינה 

 מרפאת פצע

 מרפאת כאב 

 מרפאת מתבגרות  

 מרפאת סוכרת  

 מרפאת סוכרת היריון 

 מרפאת הסטרוסקופיה  

 מרפאת קולונוסקופיה  

 מרפאת ייעווץ גנטי 

 

 זמינות שירותים :   .4
 

מחוז ירושלים  הקצה נציגת קשרי לקוחות שבמסגרת תפקידה עליה להקדים תורים דחופים ע"פ 

 דרישת הרופא המטפל בתחומי הייעוץ השונים . 

כמו כן , במחוז ירושלים  עובדים  יועצים שונים אשר תפקידם לעזור ולייעץ לרופא הראשוני ולקבל 

 החלטה על דחיפות התור  .

 

חל איסור מוחלט , המגובה בחוזה העסקה של הרופא , לגביית תשלום  פרטי עבור הקדמת תור 

 או כל סיבה אחרת . 

 

מספר  :תחום

 עובדים

 מומחים %

)או בעלי 

הכשרה 

מיוחדת

) 

בימים  משך המתנה לתור רגיל

 )חציון מחוזי(

משך 

המתנ

ה 

לתור 

 דחוף

)חציון 

 מחוזי(

 רפואת משפחה/פנימית
 משפחה( מומחים ברפואת)% לציין 

 

 מיידי 2 34% 138

 מיידי 1 71% 95 רפואת ילדים

 מיידי 12 74% 49 רפואת נשים
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 מיידי 17 87% 15 כירורגיה 

 מיידי 16 79% 19 אורטופדיה

 מיידי 6 100% 4 נוירולוגיה

 מיידי 140 100% 3 נוירולוג ילדים

 מיידי 17 100% 7 קרדיולוגיה

 מיידי 22 100% 11 גסטרואנטרולוגיה

 מיידי 19 100% 2 נפרולוגיה

 מיידי 81 100% 1 רופא  כאב

 מיידי 21 100% 6 גריאטררופא 

     טיפולי בית  : 

 
 מיידי   חודשים   3-אחת ל 40% 5 רופא היחידה לטיפולי בית  

 מיידי  פעם בחודש   4 אחות היחידה

     עו"ס 

פיזיוטרפיסטית שמנהלת מערך    פיזיוטרפיה  

 מטפלים   10 –מטפלים בבית , כ 

 מיידי 

 מיידי   ימים   4עד  100% 1 תזונה

 4עד  חודשים  3עד  83% 12 להתפתחות הילדרופא במכון 

שבועו

ת על 

בסיס 

מקום 

שמתפ

 נה 

 

 

 מומחים % מספר עובדים :תחום

)או בעלי 

הכשרה 

 מיוחדת(

 משך המתנה לתור רגיל

 בימים )חציון מחוזי(

משך המתנה לתור 

)חציון  דחוף

 מחוזי(

     פסיכילוגיה :

  חודשים     3עד   100% 5 קליניים 

  100% 2 שיקומיים 

   3 התפתחותיים  

    רפואיים  

   6 עו"ס  –פסיכותרפיה 

   1 מטפל באומנות 

   1 מטפל בתנועה 
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  ימים  60עד   100% 5 פסיכיאטר מבוגרים  

  ימים  45עד  100% 3 פסיכיאטר ילדים  

  מיידי   –תור להערכה   3 עו"ס –פסיכיאטריה 

    1 אחות פסיכיאטריה  –אחרים 

 יום  1 ימים  7 68% 1034 רופאי שיניים ראשוניים

  ימים  7   שינניות

     רופאי שיניים שיניוניים : 

 יום  1 ימים  30עד   18 פדודנטיה -מומחה ילדים 

  ימים  3עד   4 אנדודנטיה 

  ימים  3עד   15 פריודנטיה 

     מומחה לרפואת הפה

  ימים  20עד   31 מומחה לכירורגיה פה ולסת

  יום  1  157 אחיות : 

    81 אקדמאיות 

    137 מוסמכות 

    20 מעשיות 

    51 הכשרה על בסיסית מוכרת 

    1 אחות סכרת 

  ימים 7עד    3 עו"ס

   40% 15 תזונה

 מיידי  עד שבוע   23 פיזיותראפיה

    8 ריפוי בעיסוק

 רוקחות
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  אחראים  26

 

 

 

 יש ישרותי מעבדה ארציים    מעבדה

  עד שבוע  23 קלינאות תקשורת

 ממוחשבים   100% מחשוב קליני / רפואיעובדי 

 

 לתור רגילמשך המתנה  פרוצדורות והדמיות

 )חציון מחוזי(

 משך המתנה לתור דחוף

 )חציון מחוזי(

 מיידי עד חודש וחצי  –מותנה בספק שירות  קולונוסקופיה למבוגר

 מיידי עד חודש וחצי  –מותנה בספק שירות  אנדוסקופיה למבוגר

 מיידי כשבועיים   –מותנה בספק שירות  ברונכוסקופיה לילד

 מיידי כשבועיים   –מותנה בספק שירות  ברונכוסקופיה למבוגר

 מיידי ימים  10עד  –מותנה בספק שירות  בדיקת אקו לב

 מיידי שבועות  3עד  –מותנה בספק שירות  ציסטוסקופיה  למבוגרים
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בדיקת תפקודי ריאות 

 לילדים

 מיידי ימים  10עד  –מותנה בספק שירות 

בדיקת תפקודי ריאות 

 למבוגרים

 מיידי ימים  10עד  –מותנה בספק שירות 

 מיידי שבועות  3עד  –מותנה בספק שירות  בדיקת שמיעה לתינוקות

משך ההמתנה לבדיקות 

      MRIהדמיה: 

  

MRI   מיידי שעות , תור כד שבועיים  48אישור תוך 

CT 

 

 מיידי ימים  5שעות , ממוצע  48אישור תוך 

US  בטן 

 

 מיידי ימים  5ממוצע 

 

 

 פניות ציבור :  .5
 :  2014תלונות בכתב של לקוחות מחוז ירושלים  בשנת  

 

 % מכלל הפניות  כמות התלונות נושאי התלונה  

 4% 46 אתר אינטנרנט

 1% 9 רופא אישי 

 46% 481 זכאות סל 

 13% 140 זמינות 

 1.6% 17 חזות ופריסת סניפים 

 12% 131 יחס ומקצועיות  

 17% 178 שב"ן 

 0.3% 3 סיעוד  

 4% 47 נהלים ומדיניות 

   1052 סה"כ פניות  

 

 
  :  ימים  . 19.78ממוצע טיפול ומענה ללקוח 
 .  דו"ח כללי מוצג להנהלת הקופה ולאסיפה הכללית 
 . תיעוד און ליין של טיפול בפניות לקוחות ע"י סריקה למערכת ארועים  של כל הטיפול בלקוח 
 לכל תלונה ע"י בירור עם הגורמים המתאימים האירגון  . מענה מקצועי ומעמיק 

  . למידה אירגונית מתלונות ופניות של לקוחות 
  חטיבת הלקוחות והשירות של הקופה , מקיים מערך של סקרי שביעות רצון למבוטחים

 –הנערכים על בסיס שבוע , קבוע  .  שירי"ם : "שירות יומי רציף" . נתוני סקרי שביעות רצון 
מת דוחות און ליין. כל מנהל רואה את הדוחות והסקרים הספציפיים ויכול להפיק מגמות בר

 הרפואי.       ומסקנות לגבי התנהלות המרכז

  בעקבות השינוי הארגוני מונו מנהלות קשרי לקוחות בכל אזור , שבתחום אחריותן לשפר
 תהליכי שירות קיימים ולהטמיע תהליכי שירות חדשים.

  'בקרב כלל הסקטורים ומכילה  2014לניהול הידע הארגוני אשר הוטמעה בשנת פותחה מע
 מידע מקצועי נרחב המאפשר מתן מידע אחיד ועדכני במפגשי השירות השונים עם הלקוח.

  התקנת מע' מדידה במרכזים רפואיים גדולים ובינונים אשר מנטרת את השיחות הנכנסות
שיחות בהמתנה, זמן ההמתנה הממוצע למרכז הרפואי ומציגה בזמן אמת את כמות ה

 ומספרי טלפון של לקוחות שניתקו לצורך חזרה באופן יזום.
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  אחת לחודש מתקיימות ישיבות קשר במרכזים הרפואיים בהתאם למערך מובנה שמגובש ע"י
חטיבת הלקוחות, במסגרת הישיבה מוצגים תוצאות סקרי שביעות לקוחות, תלונות חריגות 

 צורך למידה והפקת לקחים.ומוצג תחקיר מקרה ל

  במהלך השנה האחרונה התווספו מספר שירותים חדשים ומשמעותיים אשר מאפשרים
 17ללקוח לקבל שירות דיגיטלי במקום להגיע פיזית למרכז הרפואי, לדוג' הפקת טופס 

 )במקרים שהופקה הפנייה ע"י הרופא(, הדפסת מרשם דיגיטילי ועוד.

  מבוצעות הדרכות לנציגי קשרי לקוחות במרכזים  "פואיהר שירותההטמעת "קוד במסגרת
הרפואיים. במסגרת ההדרכות ניתנים כלים מקצועיים לטיפול בהתנגדויות, יצירת חוויות 

 שירות ועוד.

  לאומית מטמיעה מהלך לפיו כל לקוח יוצמד לרופא אישי, מטרות   -מעבר לרפואה אישית
ולהעניק טיפול רפואי באופן יזום, רציף  המהלך הינן לחזק את הקשר בין הרופא למטופל 

 ופרואקטיבי .

 

 קידום בריאות ופעילויות ייחודיות : בהשוואה לבקרה הקודמת : .6
 

 צמצום פערים וקידום שוויניות: 6.1

  ערבית דובר –מונה רופא מרחבי. 

 כולל הנגשה של שירות בסניפים -מרחבית  רופאת הריון בסיכון ומיילדות. 

 מורשד כולל בסניפיםדר' ניתן עי  – פוריות. 

 ריאות, הריון ולידה, סוכרתהופקו חומרי הסברה בערבית בנושאים כגון : זכויות, חוק הב. 

 ם לפקס הקופתי לשיפור תיעוד, ופענוחרושליי רחתהליך חיבור מכוני הרנטגן במרפאות מז. 

  אאג : דוברי השפה הערבית מוודאים רפואה מקצועית שניונית המוגשת בסניפים עי רופאים ,
 ג וכו' .קרדיו, כירור  אורטופד,

  ופתיחת הדלת לניתוחים  –לעבודה בסניפים  דוברת השפה הערבית הוכנסה דיטאנית
 .בריאטריים 

 למכון של הקופה דוברי השפה הערביתהילד: הוספנו מטפלים  תחות התפ. 
 

 וסוכרת –תסמונת מטבולית  6.2
 חומרי הסברה בערבית הופקו. 

  בסניפים למבוטחיםערבי הסברה. 

  צגיםיימי הסברה עם מרצים ומי , בבתי ספר תיכון )לבנות( פעילות. 

 ערבית(שפה הסדנאות תזונה למאות משתתפים )בסניפים ב. 

  בעלי המוג'  מבוטחים  זימונים של  -הרופאים פעילות יזומה שלA1C לי וגבוהוגב. 

 ופעילות גופנית . התזונ בנושא רפואה מונעת תרופתית והסברתית מערך הסברה ושכנוע ל 

 .סדנאות לירידה במשקל במודיעין עלית כולל סדנאות לפעילות גופנית 
 

 סדנאות עישון 6.3
  והחל תהליך של הקמת קבוצות . בימים אלה גייסנו מדריכה חדשה 

 בימים אלה מפיקים חומר הסברה בערבית. 

 . סדנאות לגמילה מעישון ברחבי המחוז 
 

  – בטיחות ילדים ומניעת היפגעות 6.4

 אום טובא,  כפר עקב,  ענתא:  של הסברה, בשת"פ עם בתי ספר רבה עילויותפ. 

  עלון הסברה  שנכתב ע"י דר' רוזנבאום אפרים  , רופא ילדים מבית שמש , בנושא בטיחות
 ילדים ומניעת תאונות בית בשיתוף עם עמותת "בטרם" .

 . הרצאות להורים  בנושא  מניעת תאונות  באזור יהודה 
 

חולה  הכרוני : המחוז שוקד על הקמת מערך למעקב אחר החולים הכרוניים ניהול  ה 6.5
 שיכלול  :

  הסוכרת  : מעקב ייעודי ברמת הסניף , רב צוותי קבוע ומתמשך הכולל רופא ,  חולימעקב
 אחות ודיאטנית .
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   מעקב חולים עם אי ספיקת לב : מעקב ייעודי ברמה מחוזית , הקמת יחידה רב צוותית
 קרדיולוג , אחות , עו"ס .הכוללת  

  מעקב אי ספיקה נשימתית לחוליCOPD  מעקב ייעודי ברמה מחוזית , הקמת יחידה רב :
 צוותית הכוללת פנוימונולוג , אחות ועו"ס  .

 

 :  2015סיכום סדנאות לחציון ראשון  

 מס' משתתפים  הסדנא  

 29 סכרת 

 114 ירידה במשקל  

 32 גמילה מעישון  

 

 

 בטיחות המטופל :   .7
 ן סיכון רפואי במחוז הינו דר' גלושטיין יוסף , בשיתוף צוות ניהול מחוז ירושלים מינה נאמ

סיכונים הכולל אחות  ורופא נוסף .טפסים ייעודיים נמצאים במערכת הקופה ונגישים לכלל 
הרופאים העובדים  .צוות ניהול הסיכונים המחוזי  , בשיתוף הרופאים האזוריים  מתדרך את 

 בקהילה  בנושא  .
  

  : בלאומית קיימת תוכנה ייחודית  למניעת סיבוכים  בתכשירים רפואייםDDI   ,Drug – drug 
interaction  : תוכנה זו מתריעה את הרופא  לפני רישום תכשיר  חדש על אפשרות  לסיבוך

עה על  עם תכשירים אחרים  או רגישות מיוחדת של המטופל  . כמו כן המערכת מתרי
גנטיקה מיוחדת או מחלות מיוחדות של המטופל שעלול להסתבך בתכשיר . התוכנה גם 

 ממליצה על האלטרנטיבות המתאימות ביותר  למטופל .
 

 

 התייחסות פרטנית לנושאים לפי חוזרי החוזרים הבאים :   .8
 חובת תיעוד של גורמי סיכון ואורחות חיים בתיק הרפואי הממוחשב :   8.1

 
, מערכות מידע של לאומית פיתחו  2013משרה"ב במחוז ירושלים  בשנת   בהמשך לבקרת

הכוללות לשוניות  גירסאות חדשות של התיק הממוחשב , תיק תמ"ר ) תיק רפואי מרכזי(

בנושא חובת תיעוד גורמי סיכון ואורחות חיים . עם  21/11לפתיחה בהתאם לחוזר משרה"ב 

פתיחת הביקור "קופץ" לרופא מסך שאין באפשרותו להתקדם על מילוי הפרטים הרלוונטים 

 נעשה באופן אוטומטי ( , ביצוע  BMI –כגון : סטאטוס עישון , מדדי גובה ומשקל ) חישוב ה 

 פעילות גופנית . 

המידע משרת את מטרת הקופה ומשרה"ב בכלל ככלי לעידוד הרגלי חיים בריאים יותר  , קידום 

ביצוע פעילות גופנית , ייעוץ והכוונה  של המטופלים לגמילה מעישון , שמירה על משקל רצוי 

 וכו' . 

 

 

 מניעת זיהומים במתקנים רפואיים בקהילה :  8.2
 

יש ממונה ארצי לייעוץ במחלות זיהומיות , דר' אביהו בן נון , ובמחוז  בלאומית שירותי בריאות

ירושלים מרכזת את הנושא  דר'  רבקה  קרלפוס , מומחית למחלות זיהומיות והיא משמשת 

היועצת בתחום הן למטופלים והן לרופאים  . דר' קרפולס מבצעת מחקרים אפידמיולוגים 

 והתערבות בעת התפרצויות . 
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עובד במחוז ירושלים  , פרופ' יחיאל שלזינגר המשמש כיועץ למחלות זיהומיות ברפואת  כמו כן  ,

 ילדים .

 דר' שמואל בננסון  , רופא בכיר למחלות זיהומיות  , עובד במחוז  כרופא משפחה ויועץ לרופאים  .   

 
י כל אחות בקרת תהליכי ניקוי , חיטוי ועיקור של המיכשור הרפואי  וניקיון סביבתי , נעשה ע"

 אזורית  . 

 

 מנהל לוגיסטיקה  מחוזי  .  -בקרת טיפול בכביסה 

 בקרת פינוי פסולת ופסולת רפואית נעשית ע"י  האחות המחוזית.

 

בקרת עבודה ע"פ נהלי מניעת זיהומים בחדרי פעולות כירורגיות נעשה ע"י האחות חגית ואן גלדר 

 , אחות אזורית , בחדר הפעולות היחיד שיש במחוז במרכז הרפואי מסילת ישרים  . 

 ניהול מערך החייאה במתקן רפואי בקהילה  :  8.3
 

כולל פנימאיים ( , מחוייבים לעבור   ותי בריאות  , כל רופא ראשוני ) משפחה , ילדיםבלאומית שר

 קורס החייאה  אחת לשלוש שנים לפחות.

הרופא בוחר היכן לבצע את הקורס , ועל מנת להקל עליו את הנושא , הקופה מארגנת ומממנת 

 לכל הרופאים  המעוניינים קורס שליומיים שמועבר ע"י צוות של מד"א במתקני הקופה  . 

 הנושא מנוהל ומרוכז ע"י מחלקת הדרכה  של הקופה ברמה ארצית . 

, בעיקר רופאים  ACLS, ו/או  ATLS ,PALSרופאים רבים בוחרים  לעבור קורסים נוספים : 

 שעובדים בבתי החולים השונים ובחדרי מיון.

 

ושא כלל האחיות במחוז עוברות הכשרה  אחת לשנתיים  כנדרש ע"פ חוזר מינהלת הסיעוד. הנ

 מנוהל ע"י מחלקת ההדרכה של הקופה ברמה הארצית  . 

 

 . 4/2012עגלות ההחייאה נמצאות ומתוחזקות בכל מרפאה בהתאם לחוזר מינהל הרפואה  מס' 

 

 מניעה וגילוי מוקדם של מחלות ממאירות  :   8.4
 

י מניעה וגילוי מוקדם של מחלות ממאירות , כחלק ממדדי איכות הרפואה  , נקבע כחלק מתחומ

 האחריות של כל  המנהלים בקופה בכלל ובמחוז בפרט .

 לכל מנהל מרכז רפואי  נקבע יעד אליו הוא צריך להגיע  . 

 מנהלי המרכזים הרפואיים מקיימים ערבי קידום בריאות  ייחודים לאוכלוסיות באזור .

 

 הרופאים האזוריים  מנהלים את הנושא מול הרופאים בקהילה . 

תדרכים את רופאי הקהילה בנושא במפגשי הרופא  הנעשים אחת לרבעון . הרופאים האזוריים מ

הרופא מקבל דף מידע לרופא בו הוא מקבל את כל הנתונים הרלוונטים בנושא  , כולל 

רשימות המבוטחים בקבוצות הסיכון והמועמדים  לביצוע הבדיקות השונות  ) ממוגרפיה , 

 קולונסקופיה וכו'  ( .

מערכות מידע של הקופה , פיתחה דוחות בתוכנת המעיין  בהם ניתן להוציא און ליין את רשימות 

המבוטחים המועמדים לביצוע  הבדיקות . דוחות אלו זמינים לכל מנהלי הקופה / רופאים / 

 אחיות ונציגות קשרי לקוחות  . 

 

השונות  ) גיל  , מחלות  כל הרופאים בקהילה מתודרכים לשלוח את המבוטחים בקבוצות הסיכון 

 .  10/12תורשתיות במשפחה וכו' ( לייעוץ וסקירות בהתאם לחוזר מנכ"ל מס 
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 שיפור חוויית המטופל במערכת הבריאות  :   8.5
 
  חטיבת הלקוחות והשירות של הקופה , מקיים מערך של סקרי שביעות רצון למבוטחים

 –ומי רציף" . נתוני סקרי שביעות רצון הנערכים על בסיס שבוע , קבוע  .  שירי"ם : "שירות י
ברמת דוחות און ליין. כל מנהל רואה את הדוחות והסקרים הספציפיים ויכול להפיק מגמות 

 ומסקנות לגבי התנהלות המרכז הרפואי.      

  בעקבות השינוי הארגוני מונו מנהלות קשרי לקוחות בכל אזור , שבתחום אחריותן לשפר
 להטמיע תהליכי שירות חדשים.תהליכי שירות קיימים ו

  בקרב כלל הסקטורים ומכילה  2014פותחה מע' לניהול הידע הארגוני אשר הוטמעה בשנת
 מידע מקצועי נרחב המאפשר מתן מידע אחיד ועדכני במפגשי השירות השונים עם הלקוח.

  התקנת מע' מדידה במרכזים רפואיים גדולים ובינונים אשר מנטרת את השיחות הנכנסות
למרכז הרפואי ומציגה בזמן אמת את כמות השיחות בהמתנה, זמן ההמתנה הממוצע 

 ומספרי טלפון של לקוחות שניתקו לצורך חזרה באופן יזום.

  אחת לחודש מתקיימות ישיבות קשר במרכזים הרפואיים בהתאם למערך מובנה שמגובש ע"י
וחות, תלונות חריגות חטיבת הלקוחות, במסגרת הישיבה מוצגים תוצאות סקרי שביעות לק

 ומוצג תחקיר מקרה לצורך למידה והפקת לקחים.

  במהלך השנה האחרונה התווספו מספר שירותים חדשים ומשמעותיים אשר מאפשרים
 17ללקוח לקבל שירות דיגיטלי במקום להגיע פיזית למרכז הרפואי, לדוג' הפקת טופס 

 טילי ועוד.)במקרים שהופקה הפנייה ע"י הרופא(, הדפסת מרשם דיגי

  מבוצעות הדרכות לנציגי קשרי לקוחות במרכזים  "הרפואי שירותההטמעת "קוד במסגרת
הרפואיים. במסגרת ההדרכות ניתנים כלים מקצועיים לטיפול בהתנגדויות, יצירת חוויות 

 שירות ועוד.

  לאומית מטמיעה מהלך לפיו כל לקוח יוצמד לרופא אישי, מטרות   -מעבר לרפואה אישית
לך הינן לחזק את הקשר בין הרופא למטופל  ולהעניק טיפול רפואי באופן יזום, רציף המה

 ופרואקטיבי .

 

טיפול בהקדמת תורים  במקרים דחופים ואיסור  – 2חולים במילכוד  8.6
 גביית תשלום פרטי עבור הקדמת תורים : 

 
 ן ליין תמיד . התיק הרפואי הממוחשב קושר כל רופא  , ראשוני ויועץ , לתיק אחד מרכזי ואו

מחוז ירושלים  הקצה נציגת קשרי לקוחות שבמסגרת תפקידה עליה להקדים תורים דחופים ע"פ 

 דרישת הרופא המטפל בתחומי הייעוץ השונים . 

כמו כן , במחוז ירושלים  עובדים  יועצים שונים אשר תפקידם לעזור ולייעץ לרופא הראשוני ולקבל 

 החלטה על דחיפות התור  .

 

חל איסור מוחלט , המגובה בחוזה העסקה של הרופא , לגביית תשלום  פרטי עבור הקדמת 

 תור או כל סיבה אחרת . 

 

 דיווח על תופעות לוואי חמורות  או בשכיחות חריגה מתכשיר רפואי :  8.7
 
  הופץ לכל הרופאים  והרוקחים.  2/10/14מיום   14/2014חוזר מינהל הרפואה 

 :7כפי שצויין בסעיף 

   נאמן סיכון רפואי במחוז הינו דר' גלושטיין יוסף , בשיתוף צוות ניהול סיכונים הכולל אחות
 ורופא נוסף .

 .  טפסים ייעודיים נמצאים במערכת הקופה ונגישים לכלל העובדים 

   צוות ניהול הסיכונים המחוזי  , בשיתוף הרופאים האזוריים  מתדרך את הרופאים בקהילה
 בנושא  . 

  קיימת תוכנה ייחודית  למניעת סיבוכים  בתכשירים רפואיים :  בלאומיתDDI  Drug – drug 
interaction  , תוכנה זו מתריעה את הרופא  לפני רישום תכשיר  חדש על אפשרות  לסיבוך
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עם תכשירים אחרים  או רגישות מיוחדת של המטופל  . כמו כן המערכת מתריעה על  
 ת של המטופל שעלול להסתבך בתכשיר . גנטיקה מיוחדת או מחלות מיוחדו

 התוכנה גם ממליצה על האלטרנטיבות המתאימות ביותר  למטופל .

 

 

 אלימות במשפחה , קטינים וחסרי ישע :  .9
 

 השתלמות בנושא של העו"ס המחוזית , המרכזת את הנושא : 

 

 
 אלימות במשפחה / הטרדה  מינית  

 
 רופאים 

 
42 

  
 אחיות *

 
100%  

  
לאומיתכל  –מינהל   

 
93% 

  
 פיזיוטרפיה 

 
92% 

  
 דיאטניות 

 
100% 

  
 יח' לטיפולי בית 

 
100% 

 

 שכירים בלבד  –* רופאים 

מהאחיות קיבלו הדרכה פרטנית בסניפים שבמסגרתן נעשתה  100%* בנוסף , ברמת האחיות , 

 בקרה על רמת התישאול לאלימות . דיווחי התשאול נמצאים במערכת המרס .

 

 :  2014כמות מטופלים לשנת 

 

65מעל    סה"כ   0-3 4-6 7-12 13-18 19-64 

 8 1  3 1 2 1 התעללות/ תקיפה מינית

 10 3 1 2 2 1 1 התעללות פיזית

 7 4 2  1   הזנחה / מניעת טיפול 

        התעללות נפשית

        הטרדה מאיימת  

התעמרות כלכלית ו/או 
 מניעת זכויות 

       

תקיפה מינית ע"י אדם זר או 
אדם מוכר שאינו בן 

 משפחה 

   1   1 

 26 8 3 6 4 3 2 סה"כ  

 

 אחת לשלושה חודשים מתקיימת ועדה מחוזית למניעת אלימות במשפחה  . 

 בוועדה חברים  : אחות מחוזית , רופא , עו"ס ילדים ועו"ס מבוגרים .

 

 פיקוח ובקרה של הקופה :  .10
 

מנוהל ע"י הרופאים האזוריים , עצמאיים ושכירים, ראשוניים מפגשי מידע לרופאים 10.1
 אשר מדווחים על הביקורים בטפסים ייעודיים במערכת הפולס . 

לכל רופא אזורי יש יעד רבעוני ושנתי לביצוע המפגשים , ודיווח  רבעוני מועבר לסמנכ"ל הרפואה 

 מדי רבעון  . 

 



66 

 

 בקרת ספקים ע"י אחראי תחומים מחוזיים :  10.2
 מחוז ירושלים  מינה  מנהלי תחומים לניהול  וביצוע בקרה  : 

 הילה הדאיה , פיזיווטרפיסטית מחוזית   -  יזיוטרפיהפ

 חני סקאל  , דיאטנית מחוזית   -  תזונה

 מטילדה טושינר , מנהלת תחום   -  ריפוי בדיבור

 דר' מכל בגין  , מנהלת מכון להתפתחות הילד  – התפתחות הילד

 ' יוסף גלושטיין  , רופא אזורי  דר – טרם

 בקרת מרכזים רפואיים : מבוצע ע"י מטה  המחוז , כל אחד בתחומו . 10.3
 

 

 פיתוח הצוות : הדרכות והשתלמוית :   .11
  מסלולי התמחות  : אין 

 הדרכות והשתלמויות צוות אדמיניסטרטיבי : 

 :  2014פעילות מערך ההדרכה שנת 

  למטה מחוז ומינהלות אזורים  –סדנאות פיתוח צוותים ניהולים בשינוי הארגוני 

 יום אוריינטציה ארצי לעובדים חדשים 

   קורס למנהלים חדשים 

  אחת לחודש  –פורום מנהלות קשרי לקוחות אזוריות 

   פורום מנהלות כ"א ותיפעול אחת לחודש באחריות משאבי אנוש 

 גיוס  כנסים באזורים בנושא צמיחה ו 

 יים ונציגי קשרי לקוחות במאו"ר הדרכות מקצועיות למנהלי מרכזים רפוא 
  הדרכות למנהלי מרכזים רפואיים ונציגי קשרי לקוחות לקראת העלייה לאויר של אתר הפולס

 + הדרכות פרטניות בשטח 
  פינת למידה אישית   –פל"א 

 ת בנושא  שימור , שירות וצמיחה סדנאות לנציגות קשרי לקוחו 

 :  2015פעילות מערך ההדרכה שנת 

  פל"א אחת לחודש 
 סדנאות שירות לנציגות קשרי לקוחות 

   : הדרכות לקראת הרפורמה בבריאות הנפש 
  מחזורים   2מתוכננים  –מיומנות ניהוליות  –קורס פיתוח מנהלים 
  קורס למנהלים חדשים 
  ף מערכות מידע ברבעון האחרון יתקיימו הדרכות של אג –מנהלי מרכזים רפואיים 
 

 רכות רופאים : דהשתלמויות וה

שעות  4הקופה מנהלת מערך השתלמות לרופאי המשפחה והילדים  במתכונת של מפגש של  

אחת לשבועיים . מערך ההשתלמות מנוהל ע"י מנהלי ההדרכה בשיתוף פרופ' קיטאי  , מנהל 

 המחלקה לרפואת המשפחה  .

 
 רפואת משפחה : 

 יתר לחץ דם  29/10/14

 הערכה וטיפול בדמנציה  5/11/14

 קרישיות   26/11/14

 ייעוץ גנטי  10/12/14
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 כבד שומני והתייחסות לבדיקות מעבדה   24/12/14

 נדחה עקב מזג אויר   7/1/15

 שימוש מושכל באנטיביוטיקה   21/1/15

התמודדות של רופאי המשפחה  –בעיות אישיות  11/2/15  

25/2/15 CBT 

שיקום החולה הפסיכיאטרי בקהילה   –פסיכוזות  11/3/15  

 מד"א   25/3/15

 רפואה בהפרזה   15/4/15

 בריאטריה   29/4/15

 בריאות הלב באישה והיחס לאישה החרדית במרפאה   13/5/15

 

 :  ילדים רפואת 
 ברונכיוליטיס  7/11/14

 רפואה בהפרזה   21/11/14

 היפרליפידמיה או  היפרקולסטורולמה  5/12/14

 גישה לילד עם חרדות   2/1/15

 התפתחות הילד "איך אני??"  6/1/15

 הגישה לילד עם חשד למערכת חיסונית חלשה  31/12/15

 אורטופדיה בקהילה   13/2/15

 ADHD –מה חדש ב  27/2/15

 הגישה לילד עם שיעול ממושך   20/3/15

 חבלות פנים ולסתות   27/3/15

 הגישה לילד עם חשד לבעיה אוטואימונית   17/4/15

 בעיות הרטבה   1/5/15

 בעיות במערכת החיסונית   15/5/15

 מד"א   5/6/15

 

 

 

 

עובדים שעברו  כמות כמות עובדים בתחום תחום

ב  ACLSהכשרת 

 שנים האחרונות 3

העובדים שעברו  שיעור

ב   ACLSהכשרת 

 שנים האחרונות 3

 83%  67 ) שכירים (  81 רופאים

 100% 23 23 פיזיוטרפיה

 

קורסי בחייאה במימון הקופה לרופאים כולל קורס  5מיועדים להתקיים 

 אחד בשפה הערבית לרופאי מזרח ירושלים  

 קורס ראשון מתקיים בסוף חודש יוני  

 

 השתלמויות אחיות: 

 
   סדנאות לאחיות סוכרת  בנושאים רלוונטים 
  "קןרס בנושא "מעקב אישה הרה 
  חידושים בעבודה  המקצועית  ועבודה ממוחשבת עם  –קורס ארצי לאחיות טיפות חלב

 "מחשבה בריאה"  
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  קורס טריאג' בקהילה 
   עזרה ראשונה והחייאה 
   קורס בפסיכיאטריה  לאחריות בקהילה 
   סדנת ניהול לצוותי סיעוד מנהלים 

 

,  2013יוני -כל האחיות עברו קורס עזרה ראשונה והחייאה באפריל

 ותעבורנה השנה ) כולן( קורס החל מסוף יוני ועד אוקטובר שנה  זו  . 

 

 

 השתלמויות רוקחים : 

  השתלמות ממוחשבת שלE MED  ,G MED  בנושאים שונים : מחלות זיהומיות, יתר לחץ
 , סוכרת , תרופות ביולוגיותדם 

  השתלמויות של ארגון הרוקחות  בנושאים שונים : אוסטואופורוזיס, התמכרויות , אי ספיקת
 לב, אלרגיה , אפילפסיה ועוד 

  קורס ניהול לרוקחים אחראים 
  סדנאות לייעוץ רוקחי 
   בית ספר לסוכרת 
   הדרכות רוקחים של מערכות מידע 
   כנסים ארציים 
 זיים  כנסים מחו 

 

 

 שיעור השתתפות : 
 73% רופאים ראשוניים 

 82% רופאים יועצים 

 100% סיעוד  

 100% עו"ס

 72% פיזיוטרפיה 

 76% רוקחות 

נציגות קשרי לקוחות -מינהל    89% 

 

 טיפול : שמירה על רצף  .12
כל ספקי השירות שאינם עובדים במתקני הקופה  , למעט בתי החולים מכוני הדימות  12.1

 והמוקדים הרפואיים , אינם משדרים מידע רפואי למחשבי הקופה  .
 כ"א ביחידות הקשר לבתי החולים :  12.2

 רופאות בקרה 2 –הדסה עין כרם 

 אח בקרה –הדסה הר הצופים  

 רופאות בקרה  2 –שערי צדק 

 רופא בקרה  –מוקסד , אוגוסטה ויקטוריה וסנט ג'וזף 

 רופאת בקרה  –אלי"ן 

 גריאטרית מחוזית    –הרצוג , הוד אדומים , צרפתי 

 

 לגביהם תועד ברשומה מפגש עם רופא או אחות : 65משוחררים מאשפוז מעל גיל  12.3
 

 :  31/12/14 – 1/1/14נתונים לתקופה שבין 

מס ימים 
ליציר

סה"כ 
משוח

אחוז 
מסה"

ביקור בית 
 רופא 

ביקור 
במרפ

 76מעל  גיל 56-75גיל  קשר אחר 
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ת 
 קשר 

 אה כ  ררים

 771 515 111 1102 73 62 1286 ימים  0-3

 244 116 4 345 11 17 360 ימים  4-7

8-14 177 9 14 159 4 62 115 

15-30 159 8 5 135 19 56 103 

 30מעל 
 ימים 

81 3 0 9 0 20 61 

 1294 769 138 1750 103 100 2063 סה"כ 

 

 :  30/4/15 – 1/1/15נתונים לתקופה שבין 

מס ימים 
ליציר

ת 
 קשר 

סה"כ 
משוח
 ררים

אחוז 
מסה"

 כ 

ביקור בית 
 רופא 

ביקור 
במרפ
 אה

 76גיל מעל  56-75גיל  קשר אחר 

 356 229 51 517 17 63 585 ימים  0-3

 97 56 2 144 7 16 153 ימים  4-7

8-14 80 9 3 76 1 30 50 

15-30 56 6 3 48 5 19 37 

 30מעל 
 ימים 

57 6 0 7 1 11 46 

 586 345 60 792 30 100 931 סה"כ 

 

 במחוז ירושלים קיים מערך מובנה להעברת מידע בין המטפלים השונים בקהילה. 

  תיק תמ"ר : תיק מרכזי רפואי , משמש את כל הרופאים  הן הראשוניים והן המקצועים וכן את
המקצועיים הצוות הפרא רפואי . חלק מהמידע הפסיכיאטרי / גניקולוגי זמין לגורמים 

 הרלוונטים בלבד  .

  , כיום האחיות יכולות אחיות הקופה עובדות על תיק מרכזי "מרס" שמזין את המידע לתמ"ר
 שינוי מהבקרה הקודמת .  -לצפות בתיק תמ"ר  

 כמו כן קיים במחוז מערך מובנה להעברת מידע בין האשפוז לקהילה  .

 החולים למערכות הקופה והפוך .  המחוז מנהל קשר ישיר של העברת מידע רפואי מבתי
 הנושא מתפתח כל הזמן ונכון להיום כל המידע הרלוונטי  זמין בשני הכיוונים .

 .יחידת היר"מ : מטרת היחידה היא ליצור רצף טיפולי בין ביה"ח לקהילה 
 היחידה מורכבת מרופא ושלוש אחיות .

ובר בחולים כרוניים שאושפזו אחיות היחידה יוזמות קשר עם מבוטחים לאחר אישפוז )לרוב מד

במחלקות פנימיות(, לאחר ניתוח ההתנהלות הרפואית של המטופל וסיכום האישפוז , 

האחיות מנחות ומדריכות את המטופל ומשפחתו בהיבטים רפואיים וסיעודיים , סוציאליים 

ואדמיניסטרטיביים תוך שיתוף והתייעצות עם הרופא האישי,  צוות המרפאה וגורמים 

 עיים נוספים . האחיות מבצעות מעקב אחר ניהול הטיפולמקצו

קיים קשר מתמיד בין היר"מ לבין יחידת הבקרה המחוזית וצוותי הבקרה בבתי החולים השונים , 

 וכן קשר הדוק עם היחידה לטיפולי בית לצורך שיוך מבוטחים מתאימים .

 

 

 מערך לטיפול בית ואישפוז בית :  .13

 רכבת מיחידה לטיפולי בית ואשפוז בית.היחידה להמשך טיפול בית מו

 אחים/יות  4רופאים במערך של טיפולי בית ו 4צוות הייעודי של היחידה כולל 
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 רופאים מומחים בגריאטוריה, פנימית וכירורגיה. 11ביחידה לאשפוז בית מועסקים 

של  היחיד לטיפולי בית פועלת בשעות פעילות הקופה, כאשר היחידה לאשפוז בית נותנת מענה

7/24. 

 מטופלים. 401בשתי היחידות נכון להיום ישנם 

ביקורי בית  1267סה"כ  ברבעון הראשון של השנה הזאת בוצעו ביחידה לטיפולי בית ואשפוז בית 

 ביקורים ע"י הצוות הסיעודי. 1209ע"י הרופאים ו 

הגיע המרותקים לבית ולא מסוגלים ל  היחידה לטיפולי בית ואשפוז בית מטפלת במטופלים

 לסניפים של הקופה.

 במסגרת היחידה המטופלים מקבלים שירותים כגון:

 מעקב רפואי וסיעודי שוטף

 ביצוע בדיקות מעבדה

 מתן טיפול פרא אנטראלי

 טיפול בפצעים שונים

 פעולות "חודרניות" שונות

 טיפולי פיזיותרפיה

 ריפוי בעיסוק

 ריפוי בדיבור

 טיפול נשימתי בדרגות שונות

 

 פערים ואי שוויון :צמצום  .14
 

 :  6כפי שצויין בסעיף 

 צמצום פערים וקידום שוויניות: 14.1

  ערבית דובר –מונה רופא מרחבי. 

 כולל הנגשה של שירות בסניפים -מרחבית  רופאת הריון בסיכון ומיילדות. 

 מורשד כולל בסניפיםדר' ניתן עי  – פוריות. 

  ,ריאות, הריון ולידה, סוכרתחוק הבהופקו חומרי הסברה בערבית בנושאים כגון : זכויות. 

 ם לפקס הקופתי לשיפור תיעוד, ופענוחרושליי רחתהליך חיבור מכוני הרנטגן במרפאות מז. 

  אאג דוברי השפה הערבית מוודאים רפואה מקצועית שניונית המוגשת בסניפים עי רופאים : ,
 ג וכו' .קרדיו, כירור  אורטופד,

  ופתיחת הדלת לניתוחים  –לעבודה בסניפים  ת דוברת השפה הערביהוכנסה דיטאנית
 .בריאטריים 

 למכון של הקופה דוברי השפה הערביתהילד: הוספנו מטפלים  תחות התפ. 
 

 וסוכרת –תסמונת מטבולית  14.2
 חומרי הסברה בערבית הופקו. 

  בסניפים למבוטחיםערבי הסברה. 

  צגיםיימי הסברה עם מרצים ומי , בבתי ספר תיכון )לבנות( פעילות. 

 ערבית(שפה הסדנאות תזונה למאות משתתפים )בסניפים ב. 

  בעלי המוג'  מבוטחים  זימונים של  -הרופאים פעילות יזומה שלA1C לי וגבוהוגב. 

 ופעילות גופנית . תזונה בנושא רפואה מונעת תרופתית והסברתית מערך הסברה ושכנוע ל 

  לפעילות גופנית.סדנאות לירידה במשקל במודיעין עלית כולל סדנאות 
 סדנאות עישון 14.3

  והחל תהליך של הקמת קבוצות . בימים אלה גייסנו מדריכה חדשה 

 בימים אלה מפיקים חומר הסברה בערבית. 

 . סדנאות לגמילה מעישון ברחבי המחוז 
 

  – בטיחות ילדים ומניעת היפגעות 14.4

 טובאאום ,  כפר עקב,  ענתא:  של הסברה, בשת"פ עם בתי ספר רבה עילויותפ. 
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  עלון הסברה  שנכתב ע"י דר' רוזנבאום אפרים  , רופא ילדים מבית שמש , בנושא בטיחות
 ילדים ומניעת תאונות בית בשיתוף עם עמותת "בטרם" .

 . הרצאות להורים  בנושא  מניעת תאונות  באזור יהודה 
 

ם ניהול  החולה  הכרוני : המחוז שוקד על הקמת מערך למעקב אחר החולים הכרוניי 14.5
 שיכלול  :

  הסוכרת  : מעקב ייעודי ברמת הסניף , רב צוותי קבוע ומתמשך הכולל רופא ,  חולימעקב
 אחות ודיאטנית .

   מעקב חולים עם אי ספיקת לב : מעקב ייעודי ברמה מחוזית , הקמת יחידה רב צוותית
 הכוללת  קרדיולוג , אחות , עו"ס .

  מעקב אי ספיקה נשימתית לחוליCOPD  ייעודי ברמה מחוזית , הקמת יחידה רב : מעקב
 צוותית הכוללת פנוימונולוג , אחות ועו"ס  .

 

 

 :  2015סיכום סדנאות לחציון ראשון  

 מס' משתתפים  הסדנא  

 29 סכרת 

 114 ירידה במשקל  

 32 גמילה מעישון  

 

 

 חיסון עובדי בריאות  :  .15
 

חיסונים עובדי בריאות )הנהלת 
 מרפאה/מרחב/מחוז(

 הערות כן/לא

האם מונה צוות אחראי על נושא חיסון עובדי  .1
 בריאות? 

a.  ,מה הרכב הצוות?אם כן 

b.  ?אם לא, מדוע 

רכזת משאבי אנוש ואחות  כן 

 תעסוקתית

 
  

 צוות עבר הדרכה )לציין מקום ההדרכה(?ההאם  .2
בהנהלה הראשית בת"א העבירו  כן

 הדרכה בנושא

רק האם הצוות נותן שירות במחוז כולו או  .3
 לאזורים ספציפיים?

 במחוז כולו כן 

האם קיים מעקב על עובדי בריאות חדשים  .4
ועובדים ותיקים ע"י העברת המידע ממחלקת 

 כ"א אל אחראי תחום החיסונים?

עובדים חדשים מועברים ישירות  

ע"י משאבי אנוש לאחות 

 התעסוקתית

האם קיימת בניית תכנית החיסונים המומלצים  .5
 עובד?לפי הנהלים לכל 

לפי תוכנית בסיסית , מינימום ,  כן 

מקסימום ותוכנית לעובדים 

 מיוחדים

האם המרפאה לחיסון עובד הבריאות הנה  .6
 ממרפאות הקופה או שירות ניתן ע"י גורם חוץ?

 3טרומפלדור  כן  
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אחוז מהעובדים חדשים שהחלו לעבוד איזה  .7
בשנה הקודמת לבקרה סיימו התכנית 

 החיסונים?

מרגע שהתכנית יצאה לפועל ,  

הצטרפו אליה כל העובדים 

 החדשים 

איזה אחוז מהוותיקים סיימו התכנית  .8
 החיסונים בשנה הקודמת לבקרה?

( 2015רק בשנת הביקורת ) 

 החלה לפעול התוכנית 

 

 

 כיבוי אש  :    .16
 במרכזים הרפואיים של לאומית שרותי בריאות במחוז ירושלים מותקנים : 

 ציוד כיבוי אש מיטלטל כגון ף מטפים וגלגלונים . 

 מערכות גילוי אש 

 מערכות ספרינקלרים  

 הציוד והמערכות הנ"ל מבוקרים ומתוחזקים ע"י חברות מקצועיות אשר מנפיקות אישורים בנדון . 

 נערכות הדרכות בטיחות אש בסניפים  . 

 נערכים סקרי בטיחות לכל הסניפים . 

 בטיחות אש הנגישה לעובדים בפולס.קיימת לומדת 

מנהלים ואנשי אחזקה כראשי צוות חירום ובטיחות אש ביום השתלמות במתקן ייעודי  15הוכשרו 

 בקיסריה.

 

 כל האישורים נמצאים אצל מנהל הלוגיסטיקה  במחשב הקופה  . 
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 הקופה לדוח הבקרההתייחסות 

 
 2016ינואר  11 

 
 לכבוד  : 

 האגף לרפואה קהילתית 
 מחלקת בקרה 

 
 

 הנדון : תגובת לאומית שרותי בריאות , מחוז ירושלים לדוח הבקרה
 

 התקיימה בקרת משרה"ב בלאומית שרותי בריאות מחוז ירושלים . 25/6/16בתאריך 
 

הנהלת מחוז ירושלים מברכת  על כל הזדמנות ללמוד , להשתפר ולהתייעל  , ורואה בבקרה זו 
 פתח לשיפור , התקדמות והתייעלות  . 

 הנהלת המחוז מודה  לצוות משרה"ב על ניהול בקרה באווירה  נעימה , סבלנית ומלמדת.
 

 להלן תגובת המחוז  לנקודות לשיפור שהועלו בדוח :    
 
 מרפאות:  –רפואה  .1

מערך מובנה לסריקת סיכומי אשפוז לתיק המטופל :  הקופה השלימה תהליך בו מכתבי  1.1
השחרור ממוחשבים מבתי החולים השונים מגיעים ישירות אל תוך המערכת הממוחשבת 

 של הקופה ונגישים לרופא לצפייה דרך התיק הרפואי .
 הנהלה רפואית   –רפואה  .2

: המחוז מברך על הכנסת השיוך של רופא "האישי רופא"ל השיוך של האחריות תפיסת 2.1
כדי למצות את המקסימום מתהליך  אכן מדובר לא על פרויקט אלא תהליך ממושך.   אישי.

זה , נדרש פיתוח של מערכות מידע שממשיך עד היום , כן שכנוע למטופלים על היתרונות 
ופא אישי הינן חיוביות העצות של משרד הבריאות בנוגע לר  של תפיסת רופא אישי.

  וחשובות והמחוז יעביר אותן לחטיבת הרפואה ליישום.
מתכוונת  : חטיבת הרפואה הנוכחית,  תחת הנהלה חדשה,תכנון בקרה על ספקי שירות 2.2

 להוציא תכנית חדשה סדורה של בקרת ספקי שירות רפואי.
מבורכת  למטפלים: לאומית שירותי בריאות" אישית מותאמת" הדרכה תוכנית העדר 2.3

בלימודי המשך המנוהלים ע"י פרופ' אליעזר קיטאי הן ברפואת ילדים והן ברפואת בגירים 
התכנית מפורטת ומותאמת ומיושמת לאורך השנה  –)פנימאי, רפואת משפחה וכללי( 

ובנוסף יש תכנית למספר מקצועות ברפואה יועצת כל   ומגובה בחוזים של רופאים שכירים.
מחוז ירושלים מבורך ברפואה עצמאית   ה, פסיכיאטריה, וכדומה(.שנה )נשים, אורתופדי

ומעלה מהרופאים של המחוז הם רופאים עצמאים( שחלק גדול מהם  90%-בעיקר )כ
עובדים גם בבתי חולים ו/או בקופות אחרות , ולמרות שמחייבים גם אותם להשתלם 

י על כל אחד ואחד קשה יותר לעקוב באופן פרטנ –ולהתעדכן ולהשתתף בלימודי המשך 
 מהם.

סיכונים: בשנים אחרונות לאומית שירותי בריאות שמה דגש על  ניהול בתחום דיווחים מיעוט 2.4
וזמינים לכל הסגל  –הנהלים וההנחיות קיימים ב"פולס" של הקופה  דיווחי ניהול סיכונים. 

ים חריגים דוח יזום של מטפלים על אירוע הרפואי כולל רופאים, אחיות ופקידות בסניפים. 
הוא יעד חשוב ביותר לקידום בטיחות הטיפול , היות ועל בסיס הדיווחים ניתן לחולל תהליכי 

 למידה אירגונית. 
כל מערכות הבריאות בעולם ובכלל זה מערכת הבריאות בישראל סובלות מתת דווח על אירועים 

יתית של חריגים. כך שהלמידה נעשית על מקרים בודדים שדווחו ולא על התמונה האמ
 אירועים חריגים. 

אף אחד לא יודע, מה  דווח על אירועים חריגים.  3-15%מחקרים שונים מדווחים על שיעור של 
ההיקף האמיתי של אירועים חריגים בלאומית, אך הפכנו את הנושא לחלק מהתרבות 

 הארגונית שלנו לטובת בטיחות הטיפול.
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 גריאטריה:  .3
בגריאטריה : אכן מחוז ירושלים נשען על מרפאה "ניידת" של דר מדיניות ותוכנית עבודה  3.1

פיזור השירותים הגריאטריים, שוב לעניות דעתנו,  ברזובסקי , מנהלת השירות הגריאטרי.
יחסית לגודלה של הקופה, ובמיוחד להתפלגות מחוז ירושלים בו אחוז המבוטחים מעל גיל 

מענה מיידי לפגישה עם גריאטר  ן נית  , המחוז נמצא במצב טוב.4.5%עומד על  65
  בבית הלקוח במידת הצורך. במרפאות הקופה ואף

לגבי הערכה גריאטרית, טרם קבלנו אישור ברמת הנהלת הקופה על קליטת צוות הכולל עו"ס, 
אחות ופיזיותרפיסט על מנת לארגן צוות להערכה הגריאטרית כוללנית לפי דרישת משרד 

 (.12/2007ס. הבריאות )חוזר מנהל רפואה מ
: כל מבוטח שצריך לקבל טיפול שיקומי שלא במסגרת האשפוז, מופנה  שירותי שיקום בית 3.2

במסגרת היחידה לטיפולי בית, המבוטחים  לשיקום יום בהדסה ה"צ, איכילוב, ותה"ש. 
כמו כן אנו פועלים בשת"פ עם חברת  מקבלים פיזיוטרפיה או ריפוי בעיסוק עפ"י הצורך.

על אף התקלה הבלתי צפויה ביום הביקורת, החברה החיצונית   הטיפולים."צבר" למרבית 
נותנת מענה ברמה הכי גבוהה בתחום השיקום בית ללא צל של ספק . נמשיך להבטיח 

בין הקופה לבין החברות במיקור חוץ על מנת לוודא טיפול תקין ורצף   תקשורת תקינה
 בטיפול במבוטחים מרותקים בביתם.

: בהעדר תקציב לא הצלחנו להוסיף עו"ס ים ביחידה לטיפולי ביתהטיפול בקשיש  3.3
המחוז מסכים שהשלמת כוח אדם ביחידה לטיפולי בית תתרום   וקלינאית תקשורת ליחידה.

 לאיכות הטיפול לקשישים
: לאומית שירותי בריאות במחוז ירושלים, מבורכת  הטיפול בקשיש במרפאה הראשונית 3.4

בתחום הגריאטריה וחלק גדול מהם עובדים בקהילה  במספר גדול יחסית של מומחים
לכן, מודעות לנושאים גריאטריים   גם כרופאים ראשוניים. במרכזים שונים בכל המחוז, 

בקרב הרופאים הראשוניים היא גבוהה מאוד, ועובדה זו מפחיתה את הצורך לפניות ליועץ 
 גריאטרי.

 בריאות הנפש:  .5
טנה עם פיזור סניפים גדול. לא ניתן לספק שרות פנייה דחופה : לאומית הינה קופה ק 5.1

מיידי למטופלים על בסיס רופא תורן. בשל כך נחתמו הסכמים עם המרפאות הציבוריות 
השונות בהם ניתן שרות זה. כיוון שהביקורת היתה שבוע לפני הרפורמה באותה נקודת 

 זמן לא היה מענה, שכעת הוא קיים.
הקופה תור ההמתנה לילדים ולמבוגרים עומד על תור המתנה לשירות: בתוך מרפאות  5.2

כחודש וחצי, אולם קיימת רשימת מטופלים דחופים המקבלים את המענה על פי הצורך גם 
בטווח של שבועיים. במידת הצורך כשבוע לאחר הביקורת החלה הרפורמה בבריאות 

ות כך הנפש שהגבירה את האפשרויות לפנות לפסיכיאטרים גם במרפאות ציבוריות נוספ
שישנה אפשרות טובה לפניה לפסיכיאטרים גם במרפאות נוספות עם תורי המתנה קצרים 

 יותר. הקופה עושה מאמץ לתגבר את השרות ולקצר תורי המתנה.
הערכה ראשונית: בזמן הביקורת, שאלון האינטייק היה תחת פיתוח, נכון להיום השאלון  5.3

ום אינטייק רב מקצועי, אולם נהלי מקיף ויעיל. שמענו את המלצות משרד הבריאות לקי
מתבצע אינטייק  -הקופה אחרים ולא ניתן לקבוע כי מבחינה מקצועית הינם פחות טובים

 ע"י פסיכותרפיסטית ומתקיימת ישיבה לאחר מכן עם הפסיכיאטר על כל אינטייק.
פרסום מידע באמצעות האינטרנט: בזמן הביקורת המידע באינטרנט היה בתהליך הקמה.  5.4

להיום ישנו מידע באתר הקופה בנושאי בריאות הנפש המקצועיים והמנהליים, המידע  נכון
 נגיש וזמין.

הערכת תוכנית טיפול: לקחנו לתשומת ליבנו את הצורך בהגדרת סוג הטיפול המתאים  5.5
 ומטרות הטיפול, הוצאה הנחייה בנושא.

הגדלת חדר שיפור תנאים בחדר אחות : לצערנו המצב הקיים במרפאה מאפשר את  5.6
האחות אך ורק על חשבון סגירת חדר טיפולים, דבר שאינו אפשרי במסגרת צרכי 

 המרפאה. אנו מודעים לבעיה אך אינה ניתנת לפתרון בשלב זה.
הדרכה, במקביל הקופה מארגנת  שירותי לקניית אחראים עצמאיים הדרכה : המטפלים 5.7

ים לדיון וישנה כוונה לפתוח ימי עיון והשתלמות, מתקיימת ישיבת צוות בה עולים מקר
 קבוצת הדרכה בנושא טיפול קצר מועד.

 שהיה לא בתוקף הוחלף באופן מיידי. ערכת עזרה ראשונה: תכשיר האדרנלין 5.8
 מתן טיפול/שירות לאוכלוסיה ערבית : ישנו משא ומתן מתקדם בנושא רכישת השירות 5.9

וברת ערבית ואנו הערבי. ישנה עו"סית ד למגזר השירות את שנותנת פרטית ממרפאה
 נעזרים בתרגום לצורך מתן השרות.

  6.24כיבוי אש : ראו תגובת מח' לוגיסטיקה סעיף  5.10
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 סיעוד , חדר פעולות כירורגיות , שירותים מעבר לשעות הפעילות וכיבוי אש  .6

 סיעוד : 
של בניית רשומה סיעודית חדשה שתהיה חלק   רשומה סיעודית : נמצאת בתהליך שידרוג 6.1

הרפואי ומתוקף זה, מקושרת מידע )של כל המטפלים הרושמים בתיק הרפואי(. מהתיק 
האומדנים הנדרשים לעבודה הסיעודית . האחיות הונחו להקפיד  ברשומה הקיימת קיימים 

בקרת יישום ההנחיה תתבצע באופן קבוע ורוטיני ע"י   על ביצועם , גם בעת ביקורי הבית. 
 האחיות האזוריות והאחות המחוזית.

האחיות הונחו להקפדה על ביצוע תשאול רגישויות. בקרת יישום ההנחיה תתבצע באופן קבוע 
 ורוטיני ע"י האחיות האזוריות והאחות המחוזית.

ציוד החייאה : בוצע ריענון נוהל "ניהול החייאה במרכזים רפואיים" וניתנה הנחייה   6.2
בלוני החמצן לעגלת ל: תיעוד תאריך ושעת בדיקת עגלת ההחייאה, הצמדת   לאחיות

 ההחייאה ובדיקת לחץ החמצן בבלונים בכפוף לנוהל משה"ב...
מקרר חיסונים : ניתנה הוראה, לביצוע מידי, של שמירת החיסונים רק בתוך המקרר ולא  6.3

 בדלת המקרר.. נעשתה בקרה של ביצוע ההוראה .
 בוצע ריענון ידע בנושא שמירת טווחי הטמפ' של אחסון החיסונים.

לידת חירום : הנוהל הוטמע. ציוני הלומדה של כל אחיות המחוז הועברו למנהלת סיוע ב 6.4
 הסיעוד של הקופה.

 ציוד בחדר טיפולים : לא ניתן לרכוש בקופה מיטות עם מעקות 6.5
 יישום חוזר מניעת זיהומים : טרם גובש צוות ארצי ו/או מחוזי לנושא. 6.6
קהילה.  -צף טיפולי בי"חשמירת רצף טיפולי אצל מטופלים שמחוץ לקופה : קיים ר 6.7

 באמצעות יחידת היר"מ ובאמצעות אח בקרה של בי"ח.
תיעוד ישיבות צוות : אצל האחות המחוזית קיים תיעוד הישיבות של האחיות  6.8

לאחיות האזוריות לשמור את כל הפרוטוקולים של הישיבות .של  יצאה הנחיה  האזוריות 
 אחיות הסניפים

 השתלמות לכל האחיות בנושא הפליאטיבי.השתלמויות : מתוכננת השנה  6.9
 חדר פעולות כירורגיות: 

 רישום :האחיות מקפידות על רישום שעות פעילות מדויקות בספר הניתוחים. 6.10
בוצע ריענון ההנחיות לבדיקת סימנים חיוניים לפני  -מדידה ורישום סימנים חיוניים : טופל  6.11

 ואחרי פעולה כירורגית.
 

שימוש בדיאטרמיה: ניתנה הוראה להקפדה על תיעוד מצב העור תיעוד מצב העור אחרי  6.12
 לאחר שימוש בדיאטרמיה .

יש  -החתמת האחות והשליח על טופס ריכוז שליחת בדיקות פתולוגיה : טופל במיידי 6.13
 ביצוע של החתמת השליח והאחות על טופס ריכוז בדיקות פתולוגיה.

יש לפתור את העניין באופן  –קיים  מנגנון המבטיח קבלת תשובות לבדיקות פתולוגיות: לא 6.14
 ארצי .  –מערכתי 

יש לפתור את העניין  –התרעה במחשב על תוצאות בדיקות פתולוגיות חריגות: לא קיים  6.15
 ארצי .  –באופן מערכתי 

 20ס"מ מהרצפה: טופל במיידי , הציוד הסטרילי מאוחסן בגובה  20איחסון ציוד בגובה  6.16
 ס"מ מהרצפה .

 ית ניתוחים מראש : לא קיים .מומלץ להנהיג תוכנ 6.17
 מומלץ להשתמש במדבקות פרטי מבוטח לטיוב הזיהוי : לא קיים . 6.18
הרופא האזורי הנחה את הרופאים לשימוש בטופס  -טופס הסכמה לניתוח : טופל במיידי  6.19

 הסכמה לפי הכללים ובשפות שונות בעת הצורך.  
 שירותים מעבר שעות הפעילות:

ות במוקדים : ההערה התקבלה. בקרה מקצועית נעשה הגדלת היקף הבקרה על הרשומ 6.20
כמובן הבקרה היא מדגמית ולא יכולה   כיום על הרשומות המתקבלות מכל המוקדים.

 לכלול את כל הרשומות של כל המוקדים.
הרופאים האזוריים של המחוז  ביצוע בקרה על שרות ביקור בית :ההערה התקבלה. 6.21

שלהם. בקרה פיזית מבוצעת  במוקדים בכל  מעורבים בבקרה על טיפולי הבית באזור
 אזור.

יצירת מנגנון תיקון ליקויים : הערות למוקדים נשלחות באופן שוטף לכל מוקדי הלילה של  6.22
 מחוז.
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יצירת מנגנון דיווח מקרים חריגים : קיים במחוז מנגנון לדיווחים על מקרים חריגים ויוצאי  6.23
נרחיב את הדרישה למוקדי חוץ, כמו   עיל.דופן במרכזים רפואיים של הקופה כמו שציינו ל

 ט.ר.מ. וביקור רופא.
 

 כיבוי אש : 
:  4/2/2015המחוז מתבקש להעביר דוח תיקון ליקויים המופיעים בדרישות הכבאות מיום  6.24

מצ"ב רשימת מרפאות שקיבלו מיום קיום הבקרה ועד היום את אישור נציבות הכבאות. 
רבים נוספים עפ"י דרישות הנציבות וקבלת המחוז פועל ללא לאות להכשרת סניפים 

 האישורים המתאימים .
 

 25בר אילן  בר אילן

 מ.ס.שכונת גילה מרכז מסחרי-גילה

 11שאול אביגור  הר חומה

 6רח' זווין  נווה יעקב

 166שד' משה דיין  פסגת זאב

 1אורגואי  קרית יובל

 בימ"ק 5אורגואי  קרית יובל

 801כיסופים  רמות

 ארבע ארצות/חזקיה שבתאי פוליןרמות 

 21חזון איש  רמת שלמה

 בית שמש:

 3 1בן איש חי  בית שמש-חפציבה 

 23  בן קיסמא בית שמש-יפה נוף

 3ריבל  בית שמש–ריבל 

 7יהודה הנשיא  בית מרקחת -רמה ב' 

 11חבקוק הנביא  בית שמש -רמה ג' 

 6החושן  מבשרת ציון

 
 תזונה :  .7

מטפלים : תיק תמר בנוי באופן שהרופאים נכנסים ישירות לתיק רצף הטיפול בין  7.1
הדיאטן. בכניסתם לתיק הרפואי יש יכולת להסתכל על מהלך הטיפולים של כל 

 המטפלים, כולל דיאטנים.
מזון ייעודי : על מנת לעקוב על מצבם המטופלים, אישורי מזון רפואי ניתן רק  7.2

המטופל .פרטים של המטופל לשלושה חודשים, ככה שמחייב מעקב חוזר של 
 נשלחים בדואר פנימי לדיאטנית.

דיאטנים בקופה הם ספקים חיצונים שממנים   הכשרה מקצועית :ההערה התקבלה. 7.3
 השתלמויות באופן עצמאי.

 שעות ניהול דיאטנית מחוזית : ההערה נשלחה להנהלת הקופה.  7.4
שובית דרך בקרה במכוני הדיאליזה : כפי שהוסבר במהלך הבקרה, יש בקרה מח 7.5

 תיק תמר.
מתחילת  -מטופלים 155טופלו השנה  -שירותי התזונה ביחידה לטיפולי בית : תיקון 7.6

 השנה.
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 פיזיוטרפיה :  .8

איכות הרשומה הרפואית  :  הפיזיוטרפיסטית המחוזית מבצעת מעקבים אחרי  8.1
 התיקים ורוב התיקים כתובים לפי דרישות הנוהל. 

סטית המחוזית  טפסי בדיקה לפיזיותרפיה בנתה הפיזיוטרפי 2011-כמו כן  , ב
"לשתול" בתיק תמ"ר והפיזיותרפיסט יצטרך רק למלא, בכך נבטיח כי ישתמשו בכל 

 הפרמטרים הדרושים.
ריבוי תפקידים ומשימות לפיזיוטרפיסטית המחוזית : הפיזיוטרפיסטית המחוזית   8.2

 הורידה שעות רבות של טיפול  על מנת  לעמוד בעומס .
העביר את תפקיד ניהול מכון טרומפלדור למישהו אחר. לטעמי אשמח מאד ל

הבקרה על המטפלים אכן נפגעת הן מבחינה מקצועית והן מבחינה כספית לקופה, 
ם עושה כמיטב יכולתי לפי הקצאות הקופה . )עד כה לא בדקתי אם אכן כל הטיפולי

  המדווחים אכן ניתנים( 
ת קביעת התורים למוקד או יינתן זימון תורים : נעשית עבודת שטח להעביר א 8.3

 מספר טלפון של המכון אליו אפשר לפנות )הכל דרך אתר לאומית(
הבריכה הטיפולי בגילה : התחיל תהליך שיפור בבריכה בעקבות הבקרה: נבנו  8.4

טפסים חדשים, נכנסו פיזיותרפיסטים נוספים לעבודה בבריכה, נאספו הנהלים. 
 בעו פגישות המשך.היו מספר פגישות ונק –התהליך נמשך 

 
 רצף שיקום :  .9

 מדיניות שיקום קופתית : יטופל ברמה ארצית . 9.1
ברמת המחוז : המחוז ישתף פעולה באופן מלא להקמת תקן לפיזיותרפיסט שיבצע  9.2

את הפיקוח וארגון רצף השיקום, שיוכל לעקוב אחר השחרורים מבית החולים, יבצע 
לטיפול. כמו כן יעקוב אחר ושליחת כל המקצועות הנדרשים   מעקב אחר צב"ר
 ביצוע הטיפולים .

אין רצף טיפולי שיקומי במקצועות  הבריאות ) מלבד פיזיוטרפיה ( : לאומית שירותי  9.3
גם אם זה עולה קצת   בריאות לא מוכנה להתפשר באיכות הטיפול למבוטחיה,

לכן, כל חולה שצריך לקבל טיפול שיקומי שלא במסגרת האשפוז, מופנה  יותר. 
חרנו בשירותי שיקום של חרבת לשיקום יום בהדסה ה"צ, איכילוב, ותה"ש. בנוסף ב
החברה עונה על כל דרישות   "צבר" במקום לנסות להקים בעצמנו יחידה נוספת.

 משרד הבריאות והקופה ברמה גבוהה מאוד, כפי שצויין בדוח משרה"ב. 
שירותי שיקום וריפוי בעיסוק של "צבר", חברה פרטית המספקת שיקום לקופה 

כמו שציינו בדו"ח ,שירות   ים בבתי חולים.וכן בשירותים שנותנ  ברחבי הארץ.
הרשומה הרפואית ממוחשבת   הריפוי בעיסוק בצבר מובנה, מנוהל היטב, ומפוקח.

עד אז אנו   הלוואי שהמחוז היה יכול לפתח ולהקים מערך שלם כזה.  וראויה.
לא האידאל,   אנו מודים שזו  נשענים על השירות הקנוי ברמה הכי גבוהה שיש .

מטופלים מעל  7,500 -הערה הזו חוזרת על עצמה , אך במחוז שמבורך בוגם שה
אין  –מטופלים( ובפריסה גיאוגרפית רחבה מאוד  185,000)מתוך   65גיל 

באפשרותנו כעת להקים מערכת שלמה, רב צוויתי, ורב מקצועית הן כללי, הן 
חשוב מאוד  בגריאטריה והן לטיפולי בית אך יחד עם זאת  , אנו מאמינים שהשירות

ולכן מבוטחי המחוז יכולם לקבל אותו ברמה הכי גבוהה במסגרת "צבר" ובתי 
 חולים.

 
 :  ריפוי בעיסוק .01

 .  9.3ראו תגובת המחוז  בסעיף 
המחוז מספק שירותי ריפוי בעיסוק דרך בתי החולים )הדסה הר הצופים, תל השומר, 

 ברמה גבוהה מאוד.  ואיכילוב( וכן באמצעות חברת "צבר"
 

 :  קלינאות תקשורת .00
הקופה תמשיך   זמינות השירות בתחום התפתחות הילד : ההערה התקבלה. 11.1

   בתהליכים על מנת לקצר את זמן ההמתנה לטפולים.
 
בקרות על הספקים הפרטיים : ההערה התקבלה והנושא נמצא טיפול ברמה  11.2

 ארצית.



78 

 

השמיעה שירותים בתחם   נגישות לחוזרים  ונהלים של משרה"ב  : טופל. 11.3
 )אודיולוגיה( נמצא בהישג אצל הספק.

 אבטחת מידע :טופל. יצא ריענון של אבטחת מידע בקרב כל הספקים. 11.4
נגישות לחומר סרוק ברשומה הממוחשבת : הקופה כולה  החלה בתהליך ,  11.5

 באמצעות במערכות מידע , לשפר תהליכי סריקת חומר ברשומה הממוחשבת.
גף מערכות מידע של לאומית שרותי מידע באתר האינטרנט של הקופה : א 11.6

בריאות זכה בפרסים על מספר פרוייקטים בינהם פרס על עמדת השירות העצמי 
המאפשרת קבלת מידע אישי וביצוע פעולות ללקוחות הקופה . המידע באתר 
האינטרנט של הקופה הינו נגיש וזמין . אגף מערכות מידע של הקופה נמצא 

בטיח  שהמידע המקסימאלי יהיה נגיש לקהל בתהליך שיפור מתמיד על מנת לה
 עדכני ומדויק. –המבוטחים 

כלי האבחון המקובלים בתחום נמצאים אצל קלינאיות  כלי אבחון : טופל. 11.7
 התקשורת של הקופה.

 
 מעבדות : .11

אוכל של עובדים בחדרי מעבדה : טופל מול האחות בסניף הרלוונטי ויצא רענון  12.1
 הנחיות לכל אחיות המחוז 

סימון וסידור חדרי אחסון : בוצע ריענון הנחיות בנושא מול כלל המרפאות בדגש  12.2
 על בית צפפא. 

 בטיחות : בוצע ריענון הנחיות בנושא מול כלל המרפאות בדגש על אבו טור. 12.3
אחסון חיסונים בטמפרטורה מבוקרת : בוצע ריענון הנחיות בנושא מול כלל  12.4

 המרפאות בדגש על בית צפפא. 
, אושרה קליטה של אחות אזורית למזרח  2016ניות עבודה לשנת  במסגרת תוכ

ירושלים . האחות האזורית , בשיתוף הנהלת האזור והמחוז תדאג  לניהול תחום 
 הדיגום כולל הטמעת נהלי העבודה . 

 
 רוקחות :  .13

העברנו לכל הרוקחים במחוז תזכורת  -סריקה של האריזות המנופקות : טופל  13.1
 ת תרופה בנפרדלגבי סריקת כל אריז

נעשתה בדיקה  -חסון התכשירים בלא מרשם בחדר קבלת קבל :טופל אופן א 13.2
)כולל עלונים( לפי קבוצות בחדרי קבלת קהל  GSL-מחודשת של סידור התרופות וה

 , בהתאם להנחיות תקנות GSLבבתי המרקחת. הוצב שילוט מתאים עבור ה
 רוקח שלא בידי או מרקחת בבית שלא מרשם בלא תכשיר של מכירה (הרוקחים

 . )ה( 14 וסעיף  )א( 11 , סעיף)ב(8 סעיף  . 2004 ה"התשס)
פינת מיהול ומים למיהול / הרחפה : בבימ"ק מעלה אדומים מקפידים כעת על  13.3

 ביצוע מיהול לתכשירים אך ורק בפינת המיהול המיועדת לכך.
ך הפתיחה ע"ג הרוקחים קיבלו ריענון לגבי הקפדה של שעת הפתיחה בנוסף לתארי

 . 132 לנוהל 2.20 לסעיף בקבוק המים בהתאם
פרטיות : שיפור התנאים לשמירה על פרטיות המבוטחים בסניף רמות פולין  13.4

 נמצא בטיפול המחוז.
הנושא נמצא  -(131לגבי אריאל ומודיעין עילית )התאמת דלפק התרופות לנוהל 

 בטיפול של מחלקת הרוקחות הארצית בקופה.
בית מרקחת חדש או כל בית מרקחת שעובר חידוש הכולל החלפת  בעקרון : בכל

.   על מנת לצמצם את הפגיעה 131דלפק, הדלפק החדש ייבנה על פי נוהל 
בפרטיות המבוטח, בבתי המרקחת של הקופה סומן קו ההפרדה, נתלו שלטים 

ורוקנו "כוורות" המוצרים, בבתי מרקחת שבהם ניתן הורחקו העמדות הפעילות זו 
רוקחים במשמרת הורחקו  2עמדות ובפועל רק  3ו לדוגמא בית מרקחת עם מז

 וצר מרווח של עמדה בין המטופלים.העמדות הפעילות כך שנ
מערכת ניהול תורים : מערכות לאומית מאפשרות מעקב אחר עומסים ומבוצע  13.5

ניתוח ברמת שעות, כמו כן נעשו תצפיות ומדידות אשר מאפשרות לנו להעריך את 
מתנה, המשמעות של ניתוח העומסים מאפשר לנו לתכנן את מספר זמן הה

 הרוקחים הנדרש  לפי סטטיסטיקה ולהעריך את זמן ההמתנה של המטופלים.
יישום נוהל תשאול רוקחי : ישנו צוות שמודרך ברמה ארצית והוכשר להעביר  13.6

 סדנאות לכל רוקחי הקופה בהתאם לנוהל



79 

 

ית אחת ברמת המחוז שנותנת מענה ע"פ רוקחים קליניים : כיום יש רוקחת קלינ 13.7
סדרי העדיפויות שהוגדרו לה, כמו כן בקרה קלינית נעשית באופן מרכזי ע"י 

 המחלקה לרפואה מנוהלת יזומה בקהילה וכוללת גם רוקחת קלינית.
 בתי קליטת מתמחים ברוקחות :מחוז ירושלים ישמח לקלוט מתמחים בוגרי 13.8

 סטאז'. במסגרת לרוקחות ספר
 

 : אוטיזם .01
העדר הגדרת תקנים ומשאבים לנושא אוטיזם: אנו מצטרפים להמלצה לתקן  14.1

 ייעודי לנושא אוטיזם
הכשרות בנושא אוטיזם מטעם הקופה : הקופה משתתפת בהכשרות מקצועיות  14.2

לספקיות העובדות במכון, ומידע לגבי השתלמויות הנערכות במסגרות שונות מועבר 
בדות להשתלמויות בתחום אוטיזם לספקיות. הקופה שלחה מספר ספקיות ועו

כאשר אלו נערכו על ידי משה"ב ונעודד השתתפות במידה ויצעו השתלמויות 
 נוספות. הרצאות בתחום האוטיזם יכנסו כחלק מתכנית הישיבות של המכון.

 העדר מנגנון למיפוי זמינות אבחון וטיפול , זמני המתנה אצל ספקים בהסדר:  14.3
ונים : עושים מאמצים לאתר ספקים מתאימים, מיעוט ספקים  לצרכי מגזרים ש 14.4

בתכנית פתיחת שלוחה של המכון בשכונה נגישה לתושבי מזרח העיר כך 
 שהספקים יעבדו בתוך סניף של הקופה ובפיקוח ישיר של המכון.

 
 התפתחות הילד : .15

חסר נוהל מובנה לרישום בדיקות שמיעה :חודדה ההנחיה  -ברמת הקופה   15.1
יין בדו"ח האבחון את תוצאות בדיקת השמיעה. קלינאית לקלינאיות התקשורת לצ

תקשורת אחראית איננה מאשרת התחלת טיפולי שפה ללא נתון זה. בימים אלה 
ישנו תהליך במערכות מידע שיאפשר גישה למסמכים שונים בזיהוי ישיר כך שניתן 

 יהיה לאתר את דוחות השמיעה לפי קוד "בדיקות שמיעה סרוקות".
התרעה במערכת במקרה של הורים גרושים  , הסדר אימוץ:  -ברמת הקופה  15.2

במקרה של הורים גרושים אין חובת יידוע של ההורה השני. מה שיש לגביו חובה 
הוא "קבלת הסכמת ההורה השני לגבי טיפול בלתי שגרתי." כאשר ההורים גרושים, 

חוזר אנא ראו  אנו מוודאים הסכמה של ההורה האחר בכל עניין שאינו שגרתי." 
"מיסוד הקשר בין הורים לבין מערכת   י"א סיוון תשס"ט   28/09מס  מנכ"ל 

 הבריאות ליחס לילדיהם."
חידוד נוהל חובת דיווח במקרה של חשד לפגיעה בקטין:  –ברמת המחוז  15.3

 הנוהלים חודדו ויחודדו מעת לעת.
 שילוט בסניפים  : ההערה התקבלה ותיושם . –ברמת המחוז  15.4
ן טיפולים תחת קורת גג אחת : אנו ממשיכים בתהליך מת -ברמת המחוז  15.5

הוספת ספקים בכל תחומי הטיפולים בשלוחות השונות כאשר המטרה ליצור איזון 
בין האפשרות לקבל מגוון טיפולים תחת קורת גג אחת ובין הדרישה לטיפולים 

מסוימים בסניפים קטנים )לדוגמא עו"ס תשב יום בשבוע בסניף אחד וביום אחר 
 יף אחר(.בסנ

 אבטחת מידע : הנוהלים חודדו ויחודדו מעת לעת. 15.6
 רשומה רפואית :הנוהלים חודדו ויחודדו מעת לעת. 15.7
 .2016ציוד אבחוני וטיפולי : הוצב כאחת ממטרות  15.8

 
 עו"ס : .16

 עו"ס .  6במחוז ירושלים עובדות   ההערה לא מדויקת.
 שאחראית גם על ניהול השירות.שלוש עו"ס ברה"ן , שתי עו"ס ילדים , ועו"ס מבוגרים  

 ה של תקני עו"ס יבורך ע"י המחוז.כל הוספ
העדר ישיבות צוות : יש ישיבות צוות במרפאות בירושלים , הוצג תיעוד על כך  16.1

 בפני המבקרת .
 העדר ביקורי בית ע"י עו"ס : בטיפול ברמה ההנהלה הארצית 16.2
 הארציתנגישות רב תרבותית :  ההערה הקבלה ונשלחה להנהלה  16.3
ראו נא את סעיף  –איתור יזום של אוכלוסיות בסיכון : הנתונים לא מדויקים  16.4

 נשמח מאוד לתגבר את הצוות עו"ס במחוז .  הרקע לעיל.
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  :שיקום וניידות  .17
מעקב אחר קבלת מכשיר שהומלץ והתאמתו למבוטח: הנהלת המחוז הוציאה  17.1

 ים. פיזיותרפיסטים לקורס ממליצים. כדי לעמוד בתקנ 4עוד 
נוהל עבודה פנימי המתייחס למכשירי שיקום וניידות : ההערה התקבלה  17.2

 ונשלחה לחטיבת הרפואה ארצית.
העברת מסמכים ללשכת הבריאות נעשית ע"י המבוטח ולא ע"י הקופה: נשלח  17.3

 ריענון לכל רופאי משפחה על העברת המסמכים הרלבנטיים.
הרפואה ויחידת חסרה בקרה מסודרת ומשוב מובנה על השירות :חטיבת  17.4

הבקרה ברמה ארצית בונים תהליך מסודר ומובנה ומתועד בכל תחום מתן השירות 
 והספקים כולל במכשירי שיקום וניידות.

חידוד נהלי משרה"ב לגורמים הממליצים : ישלח חידוד נהלי משרה"ב לגורמים  17.5
 הממליצים

 קידום בריאות :  .18
ונשלחה להנהלת חטיבת העסקת מקדמי בריאות :המלצת משרה"ב התקבלה  18.1

 הרפואה ומשאבי אנוש.
הימצאות מידע נגיש למבוטח :ההערה התקבלה לנשלח לביצוע של מערכות  18.2

דרוג אתר לאומית הן בעברית ואה. בימים אלו אנו עובדים  על שמידע וחטיבת הרפ
 והן בשפות השונות .

ברמה  כ"א בקידום בריאות : בהעדר תקציב הורידו את תקן כ"א בקידום בריאות 18.3
ההערה התקבלה ונשלחה למשאבי אנוש, חטיבת הכלכלה וחטיבת   המחוזית.
 הרפואה.

 תוכנית גביה ופיקוח על השב"ן :  .19
רק בקיאות בחוזרי האגף הייתה לוקה בחסר  : בקיאות הצוות המינהלי בחוזרים 19.1

 בחלק מהסניפים
 להפלות בין מבוטחים ואם במגזראכן אין   פעול מערכת המידע הקופתית :ת 19.2

 נותנים פטורים הם אמורים להינתן כמדיניות לכלל לקוחות הקופה.
 עד הנה הזכות לפיזיותרפיה "פולס"ה מערכת פ"זכאות לפיזיוטרפיה בפולס : ע 19.3

הזכאויות , במצב אקוטי  בין אבחנה אין בנוסף ,כמתחייב 12 במקום טיפולים 8
ראי שתי שורות  באופן תקין -וכך גם מופיע בפולס 12 לעומת כרוני הזכאות היא 

ולכן  4ו  8בשני שלבים  12 -ראשונות בפריט, התהליך הוא כזה שמוציאים את ה
.במצבים אקוטיים מבוטחים מקבלים המשך  ברמת הזכאותלא רואה כל בעיה 

התחייבויות במסגרת הסל ע"ב אבחנה או בקודי השיקום וגם שם הזכאות תקבע 
 .לפי הצורך ללא תקרותבאופן פרטני 
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 בטחון : .21
הכשרה בקורס מאבטחים רמה ב' : יועבר לטיפולו של קב"ט הקופה מול חברת  20.1

 השמירה ובהתאם לנדרש עפ"י חוק.
מוקד ביטחון ייעודי לאורך היממה : מערך מרפאות לאומית מחובר למוקד  20.2

 אבטחה שנותן מענה לקריאות בכל שעות היממה.
 נהלה ומשק :  מ .20

 : 2-3כביסה , סעיפים 

  לכל המרפאות סופקו אוגרי כביסה חדישים עם דוושת לחיצה רגלית. וכן גם
שקיות ניילון עמידות. בסניפים בהם אין מחסנים, הוצבו אוגרי הכביסה בתוך 
ארונית נעולה עם שילוט מתאים בדיוק עפ"י התקן. הכביסה מפונה דרך קבע 

לעניין פינוי  ע"י חברת יונידרס שמחויבת לעמוד בתדירות ובדרישות התקן
 כביסה של צוות רפואי.

  מרפאת גבעת זאב : בימים אלו אנו בעיצומו של תהליך בניית מרפאה חדשה
משק ייפתרו מיד עם המעבר לסניף הומרווחת בגבעת זאב, בעיות המנהל ו

 חודשים. 4 -החדש בתוך כ 

  מרפאת כוכב יעקב : למרפאה סופק אוגר תיקני שהוכנס לתוך ארונית נעולה עם
 שילוט מתאים בדיוק לפי דרישות התקן!

 ענון  ההנחיות בנושא פינוי הכביסה , תדירות הפינוי וכו'  . ייצא ר 
 איסוף פסולת :

  יצאה בקשה  לרכוש מיכל פסולת עם רגלית . –כוכב יעקב 

  יצאה הנחייה  לביצוע מיידי  . –עיטוף מיכל לתרופות 

  יצאה הנחייה  לביצוע מיידי . –מילוי מיכלים 

  יצאה בקשה  להחלפת המיכל . –מחסן פסולת זיהומית בגבעת זאב 
 מרפאות מזרח ירושלים  :  

  כביסה  ופסולת : ההנחיות בנושא  טיפול כביסה ופסולת רועננו . המרפאות
 תיקנו  את מה שהתבקש. 

  נתלו שלטים וחומרי הסברה למבוטחים  .  –שילוט : תוקן 

  נגישות : לאור הקושי והמחסור במבנים במזרח ירושלים עם היתרי בניה, יש
קושי בשינוי מיקום המבנים והעתקת הסניפים . המחוז  ממשיך לחפש אחר 

 מבנים ראויים שיעמדו  בקריטריונים של נושא הנגישות. 
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 תגובת הבקרים להתייחסות הקופה 

 עבודה סוציאלית 

 ברפואה הכללית בלבדבדוח המסכם, הבקרה מתייחסת לעבודה הסוציאלית  שצוייןכפי  .1
ואינה מעריכה את העבודה הסוציאלית בבריאות הנפש או במכונים להתפתחות הילד. 

שברפואה הכללית מוקצית חצי משרה בלבד לעו"ס, הזמינה פנים אל מול  ענהטהלפיכך, 
. לא זו בלבד, במסגרת חצי המשרה שלעיל היא נכונה בלבדפנים למטופלים בירושלים 

 העו"ס אחראית גם על ניהול השירות. 
בנוגע לישיבות הצוות, נראה שגם הן מתקיימות רק בירושלים, על אף גודלו היחסי של  .2

 המחוז. 
הדחוף  ההכרה בצורךכן מה שכבר הועבר לטיפול ההנהלה הארצית של הקופה וכל  .3

 , מבורך. בתגבור צוות העו"ס במחוז

 

 םאוטיז

העדר הגדרת תקנים ומשאבים לנושא אוטיזם: אנו מצטרפים להמלצה לתקן ייעודי  .1
 לנושא אוטיזם

העביר לידי המחלקה לאוטיזם את נבקש ל הכשרות בנושא אוטיזם מטעם הקופה : .2
 .2016ההרצאות בנושא אוטיזם לשנת תכנית 

תגובת העדר מנגנון למיפוי זמינות אבחון וטיפול , זמני המתנה אצל ספקים בהסדר:  .3
 .חסרה הקופה לנושא

העביר לידי המחלקה לאוטיזם עדכון על נבקש ללצרכי מגזרים שונים :   מיעוט ספקים .4
  .גיוס כ"א לטיפול באוטיזם


