
1 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 בקרה דוח
 

 ירושלים מחוז  -  שירותי בריאות כללית   
 

 2016 אפרילב 14

 
 

 
 

  



2 
 

 

 תוכן
 
 

 עמודים פרק

 3-7 מכתב להנהלה רפואית והנהלת המחוז

 8-9 מבוא

 10-91 תחומיים הבקר דוחות

 92-114 מרפאות בקרת תשתיתדוחות 

 115-165 תעודת זהות מחוזית

 166-181 הקופה לדוח הבקרהתשובת 

 182-185 הקופה לתשובת בהמשך המשרד הנחיות



 

 

 
 

 י"ב בניסן, התשע"ו
 2016אפריל  20

 36331916סימוכין:  
 )במענה, נא ציינו את מספרנו(

 לכבוד,

 וראש חטיבת הקהילה מר מיכאל אורן, סמנכ"ל

  ירושלים מחוזמנהל יורם סגל, מר 

 ירושלים מחוז יאורפארז ליבל, מנהל ד"ר 

           כללית בריאות שירותי
 

 שלום רב,
 

ממצאים לתיקון מיידי בעקבות הבקרה שנערכה בשירותי בריאות כללית מחוז ירושלים בתאריך הנדון: 
 2016באפריל  14

 
 

 בהמשך לסיכום בע"פ שהועבר ביום הבקרה, מצ"ב הנחיות לתיקון ושיפור מיידי . 

 דו"ח הבקרה המלא יועבר כמקובל, בהמשך.

 להלן הממצאים לתיקון מיידי: 

ללא  31/3/2016-בבקרה נמסר על סגירת מרפאת אפרת ב יישום הרפורמה בבריאות הנפש ורצף טיפולי:  .1

של מענה חלופי רציף לכל אחד מהמטופלים, בישוב או בסביבתו הקרובה, ותיאום  בפועלהסדרה פרטנית 

 בטיפול רופא פסיכיאטר, 11מטופלים פעילים, מתוכם  30-מענים לכל הממתינים לאבחון ולטיפול. מדובר ב

ת המתנה. אף כי הועברו למבוטחים, באמצעות המרפאה טרם סגירתה, מבוטחים הנמצאים ברשימ 12-ו

רשימה מסודרת של אפשרויות הטיפול הזמינות מבחינת הקופה, קיים חשש לפגיעה חמורה ברצף הטיפול 

ללא פעולה יזומה של הקופה מול כל מטופל. לאור המאפיינים הגיאוגרפיים והביטחוניים של  חולים אלהב

קום להבטיח מתן טיפול ביישוב ו/או בסביבתו הקרובה במתואם עם המטופל ולא מ ישהישוב באפרת, 

באמצעות ניוד כ"א קיים מירושלים  הלדוגמבירושלים או בית שמש. אפשרויות המענה הזמין החלופי, הינם 

זון פסיכיאטרי באפרת או באמצעות גיבוש הסדר ביניים מיידי שיבטיח ילמתן שירות פסיכותרפיה ולא רק לא

, במייל לחתום המשך טיפול ע"י המטפלים הקיימים באמצעות מעסיק אחר. יש לעדכן את משרד הבריאות

 לגבי סיכום סטטוס טיפול בכל המטופלים והממתינים הללו. מטה, תוך שבוע מקבלת מכתב זה, 

 

 מלחה, 7 יובב' רח ,באמנויות לטיפול הירושלמי המרכז, משעולים ליקויי בטיחות מסוכנים במכון .2

לצורך טיפולים בהסדר של מערך התפתחות הילד וטיפולים בהחזר של שירותים ספק מדובר ב ירושלים:

יאות הנפש, ונמצאו בבקרה ליקויי בטיחות חמורים העלולים לסכן את בטיחות הילדים המטופלים מערך בר

 ממצאים:להלן עיקרי הבמקום. 

 בטיחות .א

כיסוי למניעת קטיעת אצבעות הילדים. נמצאו ספסלי ישיבה בדלתות הכניסה למבנה ולחדרים אין   -כללי

ילד ונפילה מגובה קומה אל רחבת של ה והשלישית, המאפשרים טיפוס יצמודים למעקה בקומה השני

הבקרה. חימום באמצעות רדיאטור חשמלי בחדרי צוות הספסלים הורחקו לבקשת לציין, הכניסה. 

 .הטיפול בהישג יד ילדים, כולל בשעת הבקרה

 בקומת הכניסה-  



 

 

באזור ההמתנה נמצאה עמדת קפה על מדף הכוללת קומקום חשמלי, מאחורי כורסא. חוט  -

 חשמל של הקומקום, והמכשיר עצמו, נמצאים בהישג יד ילדים ומהווים סיכון חמור לכוויות.ה

 חוט משיכה של תריס גלילה בהישג יד ילדים, עלול להיכרך סביב הצוואר. -

 בהישג יד ילדים. חוט חשמל של מאוורר -

שקע חשמלי רופף וישנו רווח בין כיסוי השקע ובין חוטי החשמל הבוקעים  4בחדר טיפול מס.  -

 מן הקיר.

 בקומה שניה-  

קיימות שתי כניסות. אחת הכניסות : אולם המשמש לטיפול קבוצתי ולפעילות קהילתיות -

יש גישה משותפת לחדרי הטיפול האחרים בקומה ולמשתתפי הפעילות הקהילתית. 

 ניקיון.חומרי למטבחון ובו קומקום חשמלי, מזון, וחומרים ליצירה ו

הוזמן קבלן נמסר לצוות הבקרה, כי קיר אבן סדוק ונוטה. נצפה בחצר הקומה הראשונה  -

 לצורך הצעת מחיר לתיקון.

 מ' נשען אנכית אל הקיר, ללא קיבוע, בהישג יד ילדים.  2סולם בגובה  -

 בות צוות וטיפולים קבוצתיים.אולם ישי -בקומה שלישית 

מעקה המדרגות העולות לקומה זו הינו נמוך וקיימים רווחים בין שלביו, ברוחב המאפשר  -

 גישת ראש ילד. 

 רצועת תריס רופפת יש  באולם -

 חוט חשמל של אורגנית בהישג יד הילדים. -

 חוטי חשמל וטלפון בהישג יד ילדים במרפסת הקומה. -

 מקובעים לקיר ומונחים ביציאה מהחדר על מדף בגובה ראש ילד.מטפים לכיבוי אש אינם  -

 תברואה .ב

 .אחסון ציוד טיפולי ומנהלתי בשירותים ליד האסלה 

 .אחסון ציוד עם עובש בחצר הקומה השנייה בהישג יד ילדים 

 

הקופה נדרשת לוודא תיקון הליקויים הבטיחותיים הללו לאלתר, ועד לתיקונם המלא, יש להפנות את 

 המטופלים לספק חלופי.  

 

 

 ,בברכה                                                                    

                           

 

 ד"ר איריס לייטרסדורף        

 מנהלת המחלקה לבקרה על קופות החולים                

 

 



 

 

 העתקים:

 טוב, מנכ"ל משרד הבריאות -מר משה בר סימן 

 פרופ' ארנון אפק, מ"מ המשנה למנכ"ל

 ממלכתי בריאות ביטוח לחוק קבילות חיים, נציבת-בן עו"ד אסתר, ר'ד

 ן"ושב ח"קופו על לפיקוח  לית"טופר, סמנכ רויטל' גב

 רפואה מנהל עזרא, ראש ורד ר"ד

 הציבור בריאות שירותי גרוטו, ראש איתמר' פרופ

 ירושלים ה מחוז, רופאזמיר-חן שטייןד"ר 

 מנהלי אגפים מקצועיים פרטניים במשרד הבריאות

 ד"ר הדר אלעד, מ"מ ראש אגף רפואה קהילתית 

  שירותי בריאות כללית, מנכ"ל אלי דפסמר 

  נציגת ההנהלה הראשית לבקרות, שירותי בריאות כלליתואגף הסיעוד בקהילה מנהלת גב' כלנית קיי, 

 

 :קופ''ח כלליתשם תיק:
 



 

 

 כ"ז ניסן תשע"ו  
 05/05/2016 
  NK-3894 סימננו: 

 לכבוד
 ד"ר איריס לייטרסדורף

 משרד הבריאות
 

 ,שלום רב
 

בעקבות בקרת משרד הבריאות במחוז ירושלים התייחסות הכללית לממצאים לתיקון מידי : הנדון
 36331916, סימוכין:  14.4.16 -מתאריך ה

 
 להלן התייחסות הכללית לממצאים לתיקון מידי בעקבות בקרת משרד הבריאות במחוז ירושלים מתאריך 

 , ההתייחסות כוללת את תגובת הנהלת המחוז . 14.4.16 -ה
 
 : טיפולייישום הרפורמה בבריאות הנפש ורצף  . 1 
   

המרפאה שנסגרה ביישוב אפרת הינה מרפאה ממשלתית שפעלה בחסות המרכז הירושלמי לבריאות 
 הנפש. 

להבנות בין המשרד לקופות לפיה לא תסגרנה מרפאות ממשלתיות לבריאות  סגירת המרפאה הינה בניגוד
 הנפש לאחר הרפורמה.

  
המרפאה, הוצגה לאגף בריאות הנפש במשרד בתכתובות בין משרד הבריאות לקופות טרם סגירת 

להציע לכל המטופלים של המרפאה חלופות טיפול במרפאות בריאות  ,מחוז ירושלים הבריאות תכנית 
לא  הנפש של המחוז, ואפשרות לקבלת שירות של רופא פסיכיאטר יועץ במרפאה הראשונית באפרת. 

 מתן מענה ביישוב עצמו. התקבלו הערות של האגף בנושא ולא הועלתה שום דרישה ל
  

 תושבים. 7700אפרת הוא יישוב של 
 אין הצדקה לפתיחת שירות מרפאתי של בריאות נפש בישוב בגודל זה. 

   
, מלחה 7ליקויי בטיחות מסוכנים במכון משעולים, המרכז הירושלמי לטיפול באמנויות, רח' יובב . 2

 : ירושלים
  

לצורך  ,עליהם לשלוח דוח תיקון ליקוייםש וסוכםעל הספק , ממונה בטיחות במחוז ביצע פעמיים בקרה
 אישור הטיפול מגורם מוסמך.

התקדמות עם ספק חדש. והחלה  מכתב לספק ממחלקת בקרה במקביל , יצא  
עד לקבלת אישור על תיקון כל ליקויי הבטיחות החמורים, לא יופנו על ידינו ילדים לטיפולים במכון 

  .משעולים

  
  

 בברכה                                                                                                                  
 כלנית קיי                                                                                                                         

 
 
 

 ראש אגף סיעוד בקהילה                                                                                                              
 
 
 
 



 

 

 העתקים:
 מנכ"ל הכללית –אלי דפס 

 סמנכ"ל וראש חטיבת הקהילה –מיכאל אורן 
 טוב, מנכ"ל משרד הבריאות -מר משה בר סימן 

 מ"מ המשנה למנכ"ל -פרופ' ארנון אפק
 ממלכתי בריאות ביטוח לחוק קבילות נציבת  -חיים-בן עו"ד אסתר, ר'ד

 ן"ושב ח"קופו על לפיקוח  לית"סמנכ -טופר רויטל' גב
 רפואה מנהל ראש -עזרא ורד ר"ד

 הציבור בריאות שירותי ראש -גרוטו איתמר' פרופ
 ירושלים ה מחוז, רופאזמיר -חן שטייןד"ר 

 מנהלי אגפים מקצועיים פרטניים במשרד הבריאות
 מ"מ ראש אגף רפואה קהילתית   -ד"ר הדר אלעד

 ראש אגף רפואה בחטיבת הקהילה –ד"ר ניקי ליברמן 
 מנהל מערך בריאות הנפש –ד"ר יוסי בראל 

 מנהל מחוז ירושלים –יורם סגל 
 מנהל רפואי מחוז ירושלים – ד"ר ארז ליבל
 מנהלת הסיעוד במחוז ירושלים –אורנה בראל 

 

 



 

 

 מבוא
 

, ירושליםמחוז  –שירותי בריאות כללית התקיימה בקרת משרד הבריאות ב 2016באפריל  14 בתאריך
פי חוק ביטוח  במסגרת הליך הפיקוח, שמוביל האגף לרפואה קהילתית, למימוש הזכויות לשירות על

 בריאות ממלכתי.
הבקרה כללה העברת מידע מקדים על מאפייניו הפרטניים של המחוז ופעילותו, ובדיקה ממוקדת 

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

 
  התחומים והמרפאות שנבדקו:

 ומכונים שנבדקו מרפאות תחום #

 הנהלה רפואית מחוזית פואית רהנהלה  1
 ת סוכרת בקרית יובלמרפא

 רפואה  2
 

 48רח' המכבים  –מרפאה  בגבעת זאב 
 גוש אבו 4 הזיתים רחוב – ילדים רופא עצמאית מרפאה
 גוש אבו – ראשוני רופא עצמאית מרפאה

 ירושלים, 75 לחם בית דרך, תלפיות לב
 ירושלים, 2 הדמוקרטית הרפובליקה, גנים עיר מרפאת

גריאטריה וטיפולי  3
 בית

 מרכז גריאטרי "רמת אשכול"
 בירושלים בית  אשפוזהיחידה ל

 מרפאה ראשונית "רמת אשכול"
                             בירושליםביקור בית 

  היחידה לטיפולי הבית המחוזית שיקום 4
 : השיקום מרפאות

 כללית סמייל קניון מלחהשלה  בריאות השן 5
  שלה כללית סמייל גילה.

 המחוז הנהלת בריאות הנפש 6
 ירושלים, 17 דיזראלי' רח – הנפש לבריאות מרפאה
 בית 1 אלון יגאל שדרות, ביג מרכז  -מבוגרים הנפש לבריאות מרפאה

 שמש
 1 אלון יגאל שדרות, ביג מרכז - ונוער לילדים הנפש לבריאות מרפאה

 שמש בית

 , ירושלים75מרפאת לב תלפיות, דרך בית לחם  ראשונית מרפאה רפואה תעסוקתית 7
  , ירושלים1מרפאת לואי ליפסקי ב תעסוקתית מרפאה

סיעוד ובטיחות  8
 המטופל  + 

 חיסוני עובדים

 המחוז הנהלת
 מקור ברוך ירושלים פעולות חדר

 הגרמנית המושבה, 8 חנניה רחוב מרפאת סוכרת מחוזית
 ראשונית בבר אילןמרפאה 

 יסוני עובדים ברמה המחוזיתח

 רמה מחוזית עבודה סוציאלית 9
 ברוך מקור
 ראח'ג שייח

 דיאטנית מחוזית  תזונה 10
 ,  במושבה, ירושלים 8מכון סוכרת, רח' חנניה 

 מרפאת בריאות האישה ברמת אשכול, ירושלים. 
 .הגריאטריה צוות עם בשילוב בית טיפולי



 

 

  שמש בית  -קופה מכון פיזיותרפיה   11
 האופק פיזיותרפיה ן"שב מכון

 ירושלים  – טיפול להמשך היחידה

 נעימי קניון -  שמש בבית בעיסוק ריפוי מכון ריפוי בעיסוק 12
 בטלביה מרפאה

 דפנה במעלה מכון חוזר ביקור

 בירושלים שטראוס במרפאת הקופה של שמיעה מכון קלינאית תקשורת 13
  הקופה במרפאת –  ברמות הילד התפתחות של שלוחה

  הקופה ללקוחות שמיעה מכשירי התאמת– שמיעה מכון – פרטי ספק

 הדפוס בית -שאול גבעת מרפאת שירותי מעבדה 14
 שלמה רמת מרפאת
 הטיילת מרפאת

 ראח'ג שייך מרפאת רוקחות 15
 שטראוס מרפאת
 מזרח  זאב פסגת נדבה יוסף מרפאת

  הנהלה מחוזית אוטיזם 16
  – פתע מרפאות

 מעלה 1 יהלום כיכר, הילד להתפתחות יחידה, יהלום מרכז
 (הקופה של אדומים מעלה שלוחת) אדומים

 7 יובב, באמנויות לטיפול הירושלמי המרכז, משעולים מכון
 (בהסדר מכון) ירושלים

 ירושלים מחוז הילד התפתחות מערך– מתואמות מרפאות

 יובל קריית, ברזיל – הנפש לבריאות המרפאה פסיכולוגיה 17
 תלפיות, העם משמר – לילדים הנפש לבריאות המרפאה

 אפרתי עינת' גב – עצמאית מטפלת

מכשירי שיקום  18
 וניידות

 ביקורי בית אצל מבוטחי הקופה.
 תחום מכשירי שיקום וניידות.בבקרה על הרשומות במחוז 

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

 צפפה בית מרפאת קידום בריאות 19
 ירושלים, 4 חילקיה אבא -' ו גונן

 בסוכרת ממוקדת פעילות

שירותים מעבר  20
 לשעות הפעילות

השגרתיות 
 במרפאות

 ירושלים 6מוקד טרם בית הטיילת ברחוב ינובסקי 

מינהל ומשק +  21
 בקרת סקופים

 ציון מבשרת
  צפאפא בית

 מלחה בקניון" סמייל"
 (סקופים)  תלפיות, הקופטי בית

 מידע שמור בידי הבטחון בטחון 22

תוכנית הגביה  23
  ופיקוח על השב"ן

+ יישום הרפורמה 
 בבריאות הנפש

 מרפאת בר אילן
 מרכז רפואי שי'ח ג'ראח

 מטה בריאות הנפש בטלביה
 מרפאת הר נוף, רחוב הרב שאולזון

 סנהדרייה -מרפאה ראשונית כללית, שנותנת שירות פסיכיאטריה 
 ם-י 19מרפאת ברה"ן רב מקצועית, רח' שמאי 



 

 

 
 

 תחומיים הדוחות בקר

 

 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

 

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

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

 

 



 

 

  הנהלה רפואית

 

 
 ממצאים לשימור ופיתוח:

 
  זמינות התורים ברפואה: 

המידע העדכני מרוכז ומנוהל ברמת המנהל הרפואי המחוזי;  פיקוח על זמינות התורים במחוז: .א

מידע לציין, מעקב צמוד אחר זמינות התורים במטרה לאתר פערים ולפתח שירותים בהתאם.  קיים

וכל המרפאות עם זימון תורים כולל את מרפאות הקופה מרוכז קיים לגבי התורים ברפואה שניונית 

זימון התורים ברפואה ראשונית נעשה ע"י  ומרפאות בתי החולים.ממוחשב, למעט במזרח ירושלים 

נתב טלפוני או ישירות באתר הקופה המקוון. המידע מרוכז באמצעות מערכת  המרפאה,

ממוחשבת והנתונים מועברים באופן מרוכז לרופא המחוזי. זמינות התורים לרפואה ראשונית היא 

 זמינות התורים היא בפיקוח מנכ"ל הקופה.נמסר, כי  ימים.  1-2בד"כ עד 

 

 תור דחוף: .ב

המשמשות גם כמיון מרפאתי בתחומי טיפול מסוימים מרפאתי: קיימות מספר מרפאות  ןמיו .1

רפואת עיניים. כמו כן, לרופאי האאג,  1אורתופדיה,  1מרכזי בריאות האישה,  3ברחבי המחוז: 

 קיימים תורים ייעודיים למיון בלו"ז.

", רופא המשפחה 2תהליך קבלת תור דחוף : בהתאם לחוזר משרד הבריאות "חולים במלכוד  .2

יכול להעביר הפניה דחופה למיון מרפאתי באמצעות פקס ייעודי, והתור הניתן הוא בד"כ לאותו 

 יום. קיים בתחומים של רפואת עיניים, אאג, אורתופדיה ופוריות בנשים.  

 בוצע ע"י אחיות: ברפואת אאג וברפואת עיניים.קיים טריאז' ברפואה היועצת המ .3

בתיאום תורים דחופים )תיאום לרופאים  המציע עזרמוקד סיוע רפואי,  - מ.ס.ר מוקד   .4

". נוהל 2, בהתאם לחוזר משרד הבריאות "חולים במלכוד שירותים( עבור מטופלי המחוז

 המחוז הועבר לצוות הבקרה. 

קיים נוהל של הקופה " הנחיות לתיאום שירותים  ,2700מענה למטופלים: ניתן באמצעות * .5

 לטיפול בתור דחוף.  במקרים דחופים" , וגובשו דרכי פעולה מובנים מראש

זמינות השירות שנמסרה היא ארוכה מאד בהשוואה לשאר השירותים שדווח עליהם:  רפואת כאב: .ג

יום,  90, 2014במהלך  יום לביקור במרפאה. יש לציין, כי הזמינות הייתה נמוכה עוד יותר 55כ 

ולאור זאת נוספו רופאים בבית שמש ובשיח ג'ראח. הרופא המחוזי שוקל בימים אלה מתן אפשרות 

 לטיפול ע"י הרופא הראשוני באמצעים תרופתיים שאינם פולשניים,

בנוסף לפעולות אלה, ניתן גם המלצה: כך שהטיפול במרפאת כאב יתמקד בצורך בטיפול פולשני.  .ד

להעריך את נפחי הפניות לקבלת קאנביס רפואי במרפאות הכאב, ולגבש מענה הולם בקהילה 

ומחוץ למרפאת הכאב ככל האפשר, הן כדי להנגיש את השירות למטופלים הזקוקים לכך והן כדי 

 לאפשר שיפור בזמינות התורים למרפאות הכאב בנושאים אחרים.   

 



 

 

 : תור ראשון פנוי -, ביום הבקרה מחוזישובים בלדוגמה בזמינות תורים  .ה

 

מקצוע   
/ איזור 
 ביתר נבדק

בית 
 הר נוף שמש

ת יקרי
 היובל

שייך 
 הערות מבשרת ג'ראח

בכל האזורים הללו יש תורים פנויים לרפואת משפחה וילדים בטווח של  משפחה
 יומיים-יום

  

   ילדים

 5.5 17.4 14.4 נשים

אין רופא 
נשים. 
מופנות 
למרכז 
בריאות 
האישה 

של 
הכללית 
 14.4 1.5 בשע"צ

במידה ואין תור פנוי קרוב הנשים 
יכולות להגיע לאחד ממרכזי בריאות 

האישה של המחוז ]ישנם שישה 
מרכזים[. בשלושה מהמרכזים יש 
שירות רופא מיון למקרים דחופים. 

 ישנם תורים פנויים בטווח של שבוע. 

         24.6   גסטרו

למחוז מכון גסטרו גדול במרפאת לב 
הראשון הוא תלפיות. התור הפנוי 

 .6/5ב

נפרולוגי
 17.5 7.6     10.6   ה

מטופלים שאין להם שירות נפרולוגיה 
 במרפאה מופנים למרפאת המושבה

קרדיולוגי
   17.4     1.5   ה

למחוז מכון קרדיולוגיה במרפאת רמות 
אשכול. תורים זמינים ]התור הפנוי 

 [21/4הראשון ב

גריאטרי
   18.4         ה

גריאטרי במרפאת רמות למחוז מכון 
 אשכול. תורים פנויים להיום

אורתופד
 6.5 5.5 1.5 10.5 19.4 4.5 יה

 אורתופדיהבנוסף ישנן שתי מרפאות 
גדולות במקור ברוך ורמות אשכול. 

 במקור ברוך יש שירות מיון

 26.4 18.4 3.5 25.4 19.4 18.4 אאג

בנוסף יש מרפאת א.א.ג. גדולה בבני 
ועם שירות  ברית בזמינות גבוהה

 למקרים דחופים

 17.4 30.5 עיניים

מופנים 
למקור 
 21.4 21.4 14.4 ברוך

בנוסף יש מרכז גדול לרפואת עיניים 
במקור ברוך עם זמינות למחר ועם 

 שירות מיון עיניים

   הלקוחות מופנים לבית החולים הדסה עין כרם או בי"ח שערי צדק  גנטיקה

מרפאת 
 סוכרת

 -גדולה במרפאת המושבה. התור הראשון הפנוי למחוז מרפאת סוכרת 
17.4 

: 2016הרופאים במרפאה נותנים ייעוצים במרפאות המחוז. בתכנית ל
   הקמת מרפאת סוכרת בשייך ג'ראח



 

 

 

  

 

  היערכות לשעת חירום: 

  קיים אחראי מחוזי לנושא זה, סגנית המנהל המחוזי. היא נמצאת בקשר בקופה הן עם

פורום אחראים מחוזיים, והן עם נאמני שע"ח באשכולות המחוז. כמו ההנהלה הראשית וקיים 

 כן, הרפרנטית נמצאת בקשר עם רפרנטים מחוזיים מחוץ לקופה לדוגמה ברשויות מקומיות.

 .מתבצעות הדרכות, לכל מרפאה יש פק"ל מרפאתי ומרותקים ייעודיים לפי סקטור מקצועי 

 במצב ירושלים מחוז תפעול: עבודה  רה, "נוהלהיערכות למזג אוויר קיצון: הועבר לצוות הבק 

 קבלת ואופן  והדיווח העבודה את תהליכי , אשר מטרתו להגדיר2016מינואר  "כבד שלג" של

 ירושלים לאור מאפייני האזור.   במחוז" כבד שלג"  של ובמצב   בהיערכות ההחלטות

  :חברות חיצוניות 

מספק שירותי רפואה למטופלי בית, וקיים סעיף בחוזה המבטיח את המשכיות  –שאל  .א

 השירותים גם בעת חירום.

מספק שירותי רפואה כמוקד חירום, אין סעיף בחוזה למתן שירותים גם בעת  –טרמ  .ב

לוודא קיום סעיף בחוזה המבטיח את  המלצה:מצב חירום ו/או מזג אוויר קיצון. 

ל האפשר ובהתאם לנסיבות המחייבות היערכות ייעודית, הספקת השירותים סדירה ככ

 גם בעת מצב חירום ו/או מזג אוויר קיצון.   

 

 הרופא המחוזי חדש בתפקידו זה.  מערך ניהולי רפואי: 

  אשר מאפשר להנהלה הרפואית ברמות השונות, לקבל מידע  מערך רפואי ניהולי ממוחשבאין

עדכני, מרוכז ו/או פרטני, על העבודה בהתאם לנהלים. כך לדוגמה, לא ידוע על מספר 

פיתוח  המלצה:המטופלים אשר עודכן בתיק שלהם המידע לגבי אפשרות רגישות לתרופות. 

, במטרה למקד את המאמץ מערך מחשובי אשר מנגיש את המידע הרלוונטי להנהלה הרפואית

 הניהולי ביישום בפועל של נהלי משרד הבריאות ונהלי הקופה,

 לשיפור השירות ומקצועיות הטיפול הניתן למבוטחים. 

  קיים מערך של הנהלה רפואית הכולל מנהל רפואי מחוזי, מנהלים רפואיים במרחבים השונים

בריאות והקופה ונדרש אישור ומנהלי מרפאות. הרופאים מקבלים מיילים עם נהלי משרד ה

קריאה במייל. אין מערכת המרכזת להנהלה הרפואית באופן שוטף ויזום את מספר הרופאים 

 אשר לא קראו את המייל. 

 שבועיים( וברמת מרחב )אחת לשבועיים עד -נערכות ישיבות ברמת מרפאה )אחת לשבוע

 חודש(, ובמהלכן מועבר המידע העדכני לגבי נהלים נבחרים. 

 בהתאם לסקטור המקצועי, אשר באמצעותו מועבר  –רומים ייעודים כדוגמת "שיח קהילה" פו

 תקציר של הנהלים וקישור מקוון. 

  תיקים  5מערך בקרה על עבודת הרופאים: נערכת בקרה מדגמית ע"י מנהל המרפאה על

הנבחרים באופן אקראי של כל רופא. בדומה, נערכת בקרה של מנהל המרחב על מנהל 

 אה. המרפ

  הרופא המחוזי החדש מרכז את כל הדיווחים על ההחייאות שבוצעו  :ההחייאאירועי דיווחי

דווח על  2016החייאות ועד כה במהלך  3דווח על  2015במרפאות הקופה. נמצא, שבמהלך 

דיווח, בהתאם לצפי לאור היקפי הפעילות במחוז. -החייאה אחת בלבד. הרושם הוא, שיש תת

גיבוש מערך מדדים לכריית נתונים ממאגרי המידע הממוחשבים בקופה, כדוגמת   המלצה:

 התחייבויות לשירותי אמבולנס אשר הוזמן ע"י המרפאה ו/או למרפאה.   

 ,פעילות בקרה והדרכה של הרוקחים על הטיפול במטופלים עם תרופות מרובות:  פוליפרמסיה

הרוקחים הקליניים מבצעים בקרה ממוקדת קיים ממונה ברמת ההנהלה הראשית וברמת המחוז. 



 

 

על הטיפול התרופתי בחולים עם סיכון להתדרדרות כלייתית, והדרכה רוקחית לכל המטופלים 

הדרכה תרופות. קיים מידע ניהולי על מספר המטופלים אשר בוצעה עבורם  9ל  6שצורכים בין 

 קליניות רוקחות 2 במחוז הדרכות. 806 מרפאות בוצעו   42, ב 2015. לדוגמה, בשנת רוקחית

 738 עבור רופאים 61 -ל מרפאות 15 -ב פוליפרמסיה ייעוצי ניתנו 2015 מלאה, ובשנת במשרה

" יבש" ייעוץ ניתן – מונעת נפרולוגיה ,מטופלים 102 -ל ייעוץ ניתן נפרולוגיה מטופלים, בתחום

 מטופלים 20 -ל ייעוץ ניתן לב ספיקת אי בתחום, מטופלים 172  לגבי מרפאות 14 -מ לרופאים

 32-ל ייעוץ ניתן יוני – מרץ בחודשים בית לאשפוז ביחידהו (2015 נובמבר האמצע התחיל)

 .  מטופלים

 קיים "דרכון בריאות" המתאר את מדדי הבריאות של המבוטח. המטופל מבוטחיםברמת ה :

יכול לצפות בנתונים בתיק הרפואי שלו באינטרנט, ואם יש נתון שגוי או חסר, הוא יכול לבקש 

 עדכון בהתאם אשר יבוצע ע"י רופא המשפחה. 

 כלליות בנושא זה המלצות: 

  מערך הבקרה נועד, בין היתר, לאתר בעיות ופערים איתם מתמודדים הרופאים במהלך

עבודתם, במטרה לשפר את השירות למבוטחים ולמקד את פעילות ההנהלה הרפואית. 

לאור זאת, מומלץ לתגבר מערך זה ולהעלות את תדירות הבקרות אצל הרופאים, ולכלול 

 גם את הרופאים השניוניים. 

 ה לריכוז ממצאי הבקרה ברמות השונות והצגתן לרמת ההנהלה הרפואית יש חשיבות רב

הבכירה, בהתאם למהות הממצאים, לבחינה מערכתית של הבעיות והפערים, בכלל 

מומלץ מאד לעשות זאת באופן ממוחשב, כדי לייעל ולהנגיש את המחוז ובכלל הקופה. 

הבעיות העיקריות  המטרה היא, להציף אתהמידע הניהול בזמן אמת, ככל האפשר. 

מסוים, כדי לזהות בעיות שנדרש להתמודד איתן לשיפור השירות למבוטחים, במרחב 

שחוצות את הארגון ברמה המחוזית ו/או אף הקופתית, להפיק לקחים בהתאם וללמוד 

מהפעילות העניפה שנעשית בשאר המרחבים ובמחוזות הקופה, לשיפור השירות 

 והטיפול. 

 

 

ראוי לשבח, המחוז החל בפעילות  לדיכאון בהריון ו/או לאחר הלידה: איתור נשים בסיכון 

 להעלאת המודעות בנושא זה בקרב כלל הרופאים. 

  דף המידע של משרד הבריאות אומץ ונכללו אמצעי קשר של בעלי תפקידים הזמינים לרופאים

לוודא שכל הרופאים קיבלו  המלצה:להתייעצות בנושא, והמידע הועבר לכלל הרופאים במחוז. 

וקראו זאת, מקרב כל המקצועות, לרבות רפואה תעסוקתית, ולתת לכך דגש בישיבות 

 במרפאה. 

 2016 בי"ס לאיכות: מתוכננות ל השתלמויות במסגרת 

  מהנשים שהמגיעות  100%טיפות חלב של הקופה, נמסר, ש  24טיפות חלב: במחוז קיימות

 שאלונים 1608 הוחזרו  יולדות 1987 מתוך 2015בשנת  למרכזים אלה קיבלו את השאלון,

מהנשים, שבהן הציון שהתקבל הוא  15-18%. המידע נאסף ידנית, וידוע על כ  81% המהווים

. אין מידע מרוכז על הטיפול במקרים אלה. בתכנון, פיתוח תוכנה ארצית לריכוז 10מעל 

ע של השאלון, הערכים המתקבלים הנתונים שתכלול לדוגמה אפשרות לבקרה על אחוזי הביצו

הנושא נכלל במדדי האיכות של טיפות החלב  והמשך הטיפול שבוצע בהתאם לתוצאות.  

מדדי חיסונים, מדידת היקפי ראש ואיתור הפרעות  2בקופה, אשר כוללים: ביצוע השאלון, 

  בתקשורת. 

 

  :סוכרת 

  8.60%, נמוך מהממוצע הקופתי שהוא חולי סוכרת 6.67%וידוע על  503,566מבוטחים: במחוז  



 

 

  :דוחות עזר לניהול טיפול של חולי הסוכרת במרפאות הקהילה 

דוחות אלה מופקים ע"י ההנהלה הרפואית במחוז, ומטרתם היא  .א

לאפשר זיהוי מרוכז ומתומצת של חולים שאינם מטופלים כלל או לא 

 מטופלים בהתאם ליעד הנדרש.  

קווים מנחים לטיפול בחולי סוכרת שאינם מטופלים או מאוזנים,  .ב

הכוללים המלצות לגיבוש יעדי הטיפול בהתאם למאפייני החולה 

ומחלתו, שילוב של טיפול תרופתי בשינוי אורחות חיים ומתן טיפול 

 Glucoseנמרץ במצבים של חוסר איזון קיצוני במטרה למנוע 

toxicity  . 

 

 במסגרת מטפלים בנושא סוכרת:  השתלמויות לצוותים

בי"ס לאיכות במחוז, קיים דגש על סוכרת במהלך מספר 

 שנים. 

 

  משולבת עם מרפאה  סוכרת מחוזית מרפאתקיימת

 : אנדוקרינית

 התמודדות כוללות, בין היתר, שיפור מטרות המרפאה .א

המחלה, איזון החולים והחזרתם  עם המטופלים

כמו כן, המרפאה  .למרפאה הראשונית להמשך טיפול

המשפחה בהתאם לבקשה יזומה של  מייעצת לרופאי

 מעללמרפאות ו 40הרופא, לדוגמה ניתנו ייעוצים בכ 

 .רופאים 100

המרפאה מיועדת לחולים מבוגרים עם סוכרת על סוגיה השונים. החולים מופנים ע"י  קהל היעד: .ב

 עם, לדוגמה במחוז סוכרת ולילח יזום הרופא המטפל במרפאה הראשונית, וכמו כן מבוצע איתור

סוכרת בהריון מופנות למרכז בריאות האישה מפתחות הנשים ערכי המוגלובין מסוכרר לא תקין. 

     מטופלים במרפאה ייעודית בקהילה.  18בירושלים. ילדים עד גיל 

ייעודית עם הכשרה  אחיות, אנדוקרינולוגים רופאים, מנהל רופא :בסוכרת לטיפול מקצועי רב צוות .ג

ופודיאטרים; אין עו"ס או פסיכולוג רפואי בצוות , דיאטניות, רפואיות מזכירות, לטיפול בסוכרת

לאור  המלצה: המרפאה הייעודית אלא נסמכים על שרות קיים במרפאת האם של המטופלים.

החשיבות במעורבות החולה  בטיפול במחלתו הכרונית, מומלץ מאד לשלב מטפל מתחום בריאות 

הנפש כדוגמת עו"ס או פסיכולוג רפואי להעצמת המטופל, התמודדות עם מחלתו הכרונית ושיפור 

 ההיצמדות לטיפול במטרה למנוע התדרדרות ופיתוח סיבוכים. 

הטיפוליות,  וההמלצות הממצאים את המסכם מכתב מקבל המטופל שמירה על רצף טיפולי: .ד

 המשויכת הסוכרת ומתאמת המרחב רכזת עם והעברתו בחזרה למרפאה בקהילה מתואמת

 .המטופל למרפאת

 שיח ג'ראח.מתוכננת שלוחה בבמושבה הגרמנית  ראשונית במרפאה מיקום: .ה



 

 

החולה מופנה ע"י רופא המשפחה למרפאת  התהליך: .ו

הסוכרת, נבדק ע"י אחות המרפאה ולאחר מכן ע"י 

הרופא . בהתאם לצורך החולה מופנה גם לדיאטנית 

פניות ליום  20-25ופודיאטר המרפאה. מתקבלים כ 

)אנדו וסכרת(, והרופא הממיין קובע את הדחיפות 

 one stopהרפואית. יש כוונה ליצור תהליך קבלה של 

shop כך שהחולה יתקבל ע"י כלל הצוות במקצועות ,

השונים, בביקור אחד. הקושי העיקרי הינו לוגיסטי, בשל 

הצורך  בתיאום  שעות העבודה של כלל אנשי הצוות 

 המקצועיים בהתאם.  

 

המבוצעות במרפאה המחוזית וברחבי המחוז , כוללות בין היתר, הדרכות למטופלים  הדרכותה .ז

המרפאה הראשונית שהמטופל בה נכלל באופן קבוע. ההדרכות למבוטחים  והדרכות לצוות

   .רלוונטיים, כגון עלוניםמבוצעות בע"פ ו/או באמצעות מתן חומרי הדרכה 

 המלצה:. ; ראוי לציון: נמסר, שהחומרים קיימים בעברית ובערביתהנגשה שפתית ותרבותית .1

לאור חשיבות המידע הכתוב בנוסף להנחיות והדרכה בע"פ, מומלץ להוסיף חומרי הדרכה 

המותאמים לשפות השונות ולמגוון התרבויות בהתאם למאפיינים הייחודים של המטופלים 

במרפאה זו. חומרי הדרכה אלה יוכלו לשמש גם במרפאות הראשוניות, ומומלץ להנגישם 

שיחים לחלוקה והן באמצעות קישור להדפסה יזומה ע"י במרפאות, הן באמצעות עותקים ק

 הרופא ו/או המטופל.

מבוצעת הדרכה ע"י אחות ראוי לציון, "מפות שיחה":  .2

נושאים שונים באמצעות מפות שיחה  4 למטופלים ב

אינטראקטיביות, למטרת הנגשת הטיפול והעלאת 

התובנה של החשיבות בהיצמדות לטיפול למניעת 

תפתחות סיבוכים. קיים התדרדרות המלה וה

ההדרכות ניתנות במסגרת סדנת  בעברית וערבית.

 אנשים וללא תשלום. 10הדרכה, בקבוצה של 

  

ישיבות סדירות הן  מתקיימות :מרפאתיות צוות ישיבות .ח

ניהוליות והן טיפוליות, על הטיפול בחולים. הישיבות כוללות ייעוץ עם אנדוקרינולוג מהדסה 

במרפאה, על הטיפול הפרטני בחולים בהם יש צורך בחשיבה נוספת. לא מתקיימות ישיבות צוות 

מקצועי מעורבות צוות רב  המלצה:סדירות ומובנות על הטיפול הרב מקצועי בחולה הפרטני. 

בטיפול בחולה במרפאת הסוכרת המחוזית הינו מבורך ביותר, ומתאים לחשיבה העדכנית על 

הצורך במענה להיבטים שונים בעת הטיפול במחלה כרונית בכלל ובסוכרת בפרט. לאור זאת, יש 

במטרה לעשות שינוי. לכן, מומלץ לבצע באופן  המתכללתחשיבות ליישום הראייה הרב מקצועית 

יבות צוות של כלל הצוות המטפל בחולה, במטרה לזהות בעיות ופערים בטיפול שיכולים סדיר יש

לנבוע מסיבות שונות כאי הבנת מטרות הטיפול ו/או ההנחיות, קשיים תרבותיים, קשיים סוציאליים 

ועוד, אשר הסיכוי לאתרם בסיעור מוחות רב מקצועי עשוי להיות גבוה יותר, וכך יתאפשר להתאים 

 ול למאפיינים הפרטניים של החולה. את הטיפ



 

 

מנהל המרפאה ציין את החשיבות במתן מענה למטופלים אשר נמנעים  תובנות חשובות של הצוות: .ט

לרכוש את התרופות למחלתם בשל בעיות סוציאליות. לדבריו, אחוז ניכר מהחולים המטופלים 

לאור זאת, מודגשת  המלצה:מחלותיהם הכרוניות. במרפאת הסוכרת מתקשים במימון התרופות ל

אף יותר החשיבות הרבה של שילוב עו"ס בצוות הרב מקצועי המטפל במרפאה זו, כדי לאתר 

קשיים אלה בקרב החולים ולגבש יחד פתרונות הולמים כמיצוי זכויותיהם בקופה ומול רשויות 

 המדינה וקישורם לעמותות המציעות פתרונות נקודתיים.  

 

   טרום סכרת: 

  גרם במהלך ההיריון ומספר חודשים לאחר  100נשים עם סוכרת הריונית עוברות מבחן העמסה של

הלידה, כדי לוודא מעקב טוב הן בהריון והן גם לאחר הלידה ומתן הדרכה וטיפול בהתאם לצורך. 

 בהחלט מרשים, מומלץ להרחיב את השירות ולכלול בו ככל האפשר נשים הנמצאות המלצה:

בתקופה בין ההריונות. זאת משום, שהסיכון לפתח סוכרת גבוה משאר האוכלוסייה בנשים אלה ויש 

חשיבות למתן הדרכה עוד בהריון לכך, שהסוכרת לא נעלמת עם הלידה, ולא ניתן לחזור לאורח חיים 

דים רגיל ללא תזונה ופעילות גופנית מתאימה, ויש לוודא שמירה על בריאות הרך הנולד , אמו ויל

 עתידיים נוספים. 

 

  :דוחות עזר לניהול טיפול של מטופלים במצב של טרום סוכרת במרפאות הקהילה 

דוחות אלה מופקים ע"י ההנהלה הרפואית במחוז, בדומה לדוחות של החולים בסוכרת, גם  .א

שזקוקים לבדיקה נוספת לאישור או שלילת ומטרתם היא לאפשר זיהוי מרוכז ומתומצת של חולים 

 -האבחנה ואיתור חולים טרום סוכרתיים בסיכון גבוה למעבר לסוכרת במהלך השנים הקרובות  

   בהתאם למודל אפידמיולוגי ייחודי ומורכב שפותח בקופה. 

, במטרה לטייב את  מטופלים אלהקווים מנחים לטיפול בגובשו  .ב

שילוב של של תזונאית ו האבחנה, הפניה להדרכה ומעקב

 .  בהתאם לצורךטיפול תרופתי 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

שמבוצעת עבודה במספר רמות: הדרכות לרופאים ע"י עו"סיות בכל  נמסר, אלימות במשפחה: 

הזמינות לאורך כל שעות  עו"סיות 2המחוז, ועבודה פרטנית בעת התעוררות חשד אצל מטפל. קיימת 

  המלצות:הפעילות במחוז להתייעצות של הצוות המטפל. 

  .מיפוי החסמים הקיימים להעלאת הדיווח בנושא חשוב זה 

  גיבוש "דגלים אדומים"  להעלאת המודעות אצל הרופא 

  במערכות המידע הקיימות כבר במחשבי הקופה לאיתור מטופלים בסיכון באמצעות שימוש

ים בהתאם למשתנים ייעודיים. לדוגמה, איתור כל הפניות למיון בכלל בתי החולים כריית נתונ

והמוקדים בתקופה מוגדרת, ולמקד איתור אבחנות מחשידות כשברים, כוויות, חבלות ראש 

 וגפיים וכו'. 

  .משרד הבריאות ישמח לסייע הן בסיעור המוחות והן בגיבוש פתרונות הולמים 

 

 

  :במחוז וההשתלמויות ההדרכה מערכי פורטו השתלמויות: 

 שכירים רופאיםשל השתלמויות  וריענון קורס החייאה בקרב ביצוע החייאה: הועברו נתוני ה 

, במטרה "י ההנהלה הרפואיתעמעקב קפדני ביצעו. הוחל בביצוע  52%, ובסה"כ עצמאייםו

כך אחוז ביצוע,  100 -להגיע ל

ופאי המחוז יעברו קורס רכלל ש

 . החייאה

 

 

 

 

 

  יבוצעו השתלמויות בנושאים של הפניה דחופה למרכזי טיפול באירוע מוחי,  2016במהלך

 סוכרת, חוסר ברזל בנערות ואיתור נשים בסיכון לדיכאון בהריון ולאחר לידה. 

  ההנהלה הרפואית במחוז העבירה ריענון במייל  לרופאים בנושא של שבץ מוחי, כולל מצגת

 מחוזב משפחה לרפואת מחלקההשהוכנה ע"י  CVA של םמוקד אבחון לנושא  קצרה ריענון

  הדגשים:  ירושלים:

 11,000מדי שנה לוקים כ, שבץ מוחי הוא גורם המוות הרביעי בשכיחותו בישראל 

 אנשים בשבץ מוחי.

 .כשליש מתים לפני שצוותי החירום מגיעים אליהם 

 10% ( ממטופלים המגיעים לחדר מיון בתמונה של אירוע מוחי חולףTIA  יאובחנו )

 (, מחציתם ביומיים ראשונים.  CVAבהמשך כאירוע מוחי מלא )

  מטופל הלוקה באירוע מוחי יש לפנות באופן מיידי לחדר מיון של בית חולים בו

 כרם -בית החולים הדסה עין -בירושלים פועל מרכז לטיפול בשבץ, 
In STEMI : time is muscle,  

In CVA : time is brain ! 
 

   

 

 סה"כ רופאים

בשלוש שנים ביצעו 

 אחוז ביצוע האחרונות ריענון החייאה

כ "סה

 52 406 787 רופאים

 36 158 441 עצמאים

 72 248 346 שכירים



 

 

 ממצאים לשיפור ותיקון:

 

מערכת המידע אינה כוללת את הרופאים המועסקים במזרח ירושלים,  זמינות השירותים: 

והמרפאות בבתי החולים. היעדר מידע זמין על כלל השירותים במחוז עלולים לפגוע בניהול היעיל של 

מערך השירות, למטרת קבלת החלטה מושכלת על הפערים בזמינות השירות במקצועות ספציפיים 

 ות נקודתיים הולמים.     ובאזורים מסוימים לאיתור פתרונ

 

, מבוצעת בקרה על ביצוע. נערך רישום ACLSהרופאים והאחיות מבצעים קורסי  קורסי החייאה: 

מסודר על ביצוע ריענון בהתאם לחוזרי משרד הבריאות, כולל אם הקורס בוצע מחוץ למסגרת הקופה 

מהרופאים ביצעו ריענון כנדרש. הרופא המחוזי  60%מהאחיות וכ  100% ונמסרה תעודה רשמית. נמסר, שכ

לאור חשיבות הנושא וחוזרי משרד  דרישה:יבדוק את הנושא ויוחלט על המשך העסקת הרופא בהתאם . 

הבריאות, נדרש לוודא ביצוע ריענון של קורסי ההחייאה לכלל הרופאים, בהתאם לנהלי משרד הבריאות, 

 לאלתר.  

 

לציין לשבח, המחוז השלים את בניית המערך הניהולי הרפואי עם מינוי  יהולי רפואי:מערך נ 

הנהלה רפואית ברמה המחוזית והמרחבית. עם זאת, נמצא שאין במערכת הממוחשבת כלים לכריית 

מידע מרוכז ו/או פרטני על המטופלים והרופאים באופן יעיל וידידותי למשתמש, כך שתהיה אפשרות 

דת הניהול בהתאם לצרכים ולסדרי עדיפויות ודגשים לאומיים וקופתיים.  לדוגמה, בנושא למקד את עבו

הטמעה של נהלי משרד הבריאות והקופה ובקרה על עבודה בהתאם ואיתור פערים לשיפור. הקופה 

שולחת מיילים לרבות את הנהלים במייל האלקטרוני ואין עבודת ניהול מתאימה לוודא כמה אכן פתחו 

ת המיילים שנשלחו ובהמשך לוודא עבודה בהתאם. לאור זאת, אין מידע זמין, פרטני ומרוכז,  וקראו א

להנהלה הרפואית ברמות השונות על פעולה בהתאם לנהלים, לדוגמה בנושא ציון רגישות לתרופות בתיק 

לול החולה הממוחשב, תיעוד אורחות חיים לרבות עישון, פעילות גופנית ומשקל גופני, בדיקה של מכ

הטיפול התרופתי, איתור פערים בין רישום תרופות לרכישת תרופות וביצוע פעילות ממוקדת בהתאם 

למאפייני החולה לשיפור ההיצמדות לטיפול  )כגון צרכים סוציאליים, הבנת הטיפול, אפשרות בפועל של 

ומה(, ניהול החייאה ביצוע הטיפול שניתן כהזרקות, זמינות שירותים, ליווי ומעקב רפואי צמוד יותר וכד

במרפאה ודיווח על תופעות לוואי בהתאם לחוזרי משרד הבריאות. לאור היעדר הכלים המתאימים, 

לדוגמה ע"י כריה זמינה וידידותית ממערכות המידע בקופה, עבודת הניהול הרפואי עלולה להיפגם.  

קד את הפעילות מומלץ לפתח מערכת כזו אשר תאפשר למנהלים הרפואיים לרכז את המידע ולמ

הנדרשת, ברמת המערכת וברמה הפרטנית. כך, יתאפשר לשפר את איכות הטיפול במבוטחים ולהתאימו 

הן לדגשים הלאומיים כתוכנית הלאומית לסוכרת, טיפול במבוטחים הסובלים ממחלות כרוניות, טיפול 

 מטופלים והמטפלים.  בחולים עם בעיות מורכבות וטיפול תרופתי משולב, והן לצרכים הפרטניים של ה

   

 

 

 

 



 

 

  רפואה
 

 :1צוות 

 :רקע

 980מבוטחים ממעמד סוציואקונומי בינוני, מתוכם  5300מרפאות עצמאיות. במרפאה בגבעת זאב  3בוקרו 

. הרופאה 14כמות אנשי הצוות  במרפאה זו:   קשישים. 8%מטופלים ע"י הרופאה שנבדקה, מתוכם כ 

מטופלים רובם  2200נבדק רופא ילדים המטפל ב  –שנים. במרפאת אבו גוש  16במרפאה זו כ עובדת 

שנים. בנוסף נבדק באופן חלקי רופא  3תושבי המקום ממעמד סוציואקונומי בינוני. הרופא עובד במרפאה זו 

במרפאה זו מטופלים. מטפל  1500ראשוני במרפאת אבו גוש הסמוכה. רופא זה אינו מומחה, והוא מטפל ב 

 שנים. 9כ 

 ממצאים לשימור

 הכוללת אבחנות, בדיקה גופנית ודיון ברוב המקרים שנבדקו.קיום רשומה רפואית מסודרת  

מידע לגבי אשפוזים מועבר באמצעות מערכת האופק לרופא  רצף טיפול אשפוז קהילה: 

המטופל. הידע מגיע לרופא גם כתשובה הדורשת אישור. ברוב המקרים שנבדקו  משויךהראשוני אליו 

 להמלצות בשחרור.  התייחסותנמצא ביקור של המטופל בסמוך לשחרור מאשפוז כולל 

לרופאים הראשוניים גישה ליעוץ ממרפאות יועצות גם אם הרופא שלח   רצף טיפול בין מטפלים: 

באמצעות האופק ניתן לראות רק קיום הביקור אצל רופא אופק. וגם באמצעות ה הייעוץלהם את תשובת 

 יועץ אלא אם הרופא שלח בצורה יזומה את התשובה לרופא הראשוני. 

. אחת הרופאות הכירה את הנוהל והציגה אותו. נוהל מחוזי בנושא  פנייה לניהול סיכונים קיום 

  הרופאים האחרים שנבדקו לא הכירו נוהל אך ידעו למי לדווח. 2

 למטופלים ולארגון. ומחויבצוות רפואי מקצועי, שירותי  

רופאת משפחה אמרה שמכירה וקיבלה  איתור נשים בסיכון לדיכאון בהריון ולאחר לידה: 

 הכשרה

 : שבוקרו למטפלים פנוי ראשון תור  :תורים זמינות 

 (זאב גבעת) ימים 2: א מטפל 

 (גוש אבו) יום באותו:  ב מטפל 

 

 

 ממצאים לשיפור  

למרות  שבתשאול הרופאים נראה כי קיימת הכרות טובה עם קיום נהלים  אלימות במשפחה: 

שנים אצל רופא אחד, מקרה  3שיעור האיתור שדווח על ידי הרופאים נמוך מאוד: מקרה אחד ל  ,בנושא

 שנים.  9מקרים אצל רופא אחר ב  0שנים אצל רופאה אחרת ו  16אחד ל 

 

ות הרופאים לחשיבות הנושא, בחלק מהתיקים שנבדקו היה למרות מודע רגישות לתרופות: 

 רשום כי אין מידע לגבי רגישות לתרופות. יתכן שהרופאים תשאלו אך לא עדכנו את הרשומה הרפואית.

 

למרות קיום מודל של שיוך לרופא בכללית שנים רבות, קיימת במחוז,  שיוך לרופא וניהול מקרה: 

שלמרות  –נוצרים מצבים  ,שמגיע למרפאה יתקבל. לאור זאת משיקולי שירות, הנחייה שכל מטופל

שהרופא המטפל עובד באותו יום אחר הצהריים או למחרת, המטופל מגיע לרופא אחר על מנת לקבל 

נראה שמדובר ברעיון יפה, אך הדבר עלול לפגוע ת השירות מבחינ ,שירות מינהלי שאינו דחוף. אומנם

מטופלת ששוחררה מאשפוז,  -רעיון השיוך. לדוגמא, במקרה אחד באיכות השירות הרפואי ונוגד את 

התקשרה למרפאה וביקשה אישור מחלה. רופא שעובד במרפאה הכין את האישור מבלי להתייחס 



 

 

 הייתהלהמלצות השחרור. לאחר יומיים המטופלת הגיעה פיזית אל הרופאה אליה היא משויכת ורק אז 

התייחסות רק לחלק קטן  הייתהאז, כנראה מפאת קוצר זמן  התייחסות להמלצות השחרור. לציין שגם

מהבעיות שעלו באשפוז, והמטופלת הוזמנה למחרת לצורך המשך טיפול בהמלצות האשפוז המרובות. 

נראה כי הפנייה לרופא הזמין ביותר לקבל אישור מחלה )באמצע חודש( לא תרמה למטופלת מבחינת 

לבעיותיה הבריאותיות, מאידך נראה כי הרופאים נותנים שירות  איכות הטיפול, היות שלא ניתן כל מענה

שאינו דחוף, על חשבון זמן בו יכלו לתת טיפול רפואי לחולים המשויכים אליהם. יתכן שכדאי לשקול 

האם מדובר בשירות לצורך אישור, והאם הוא חש בטוב. אם  –לבדוק, בחולה שפונה לקבלת שירות 

ניתן להמליץ לו לפנות לרופא המטפל הקבוע שלו. אם אינו חש בטוב,  –ב מדובר באישור והחולה חש בטו

 לחזרת הרופא שמכיר אותו.  להידחות, אך הטיפול המינהלי יכול לעיתים להיבדקכמובן שצריך 

 

 

 :2צוות 

 

 רקע: 
 

הינה מרפאה קהילתית הנותנת שירותי רפואה ראשוניים. כמו כן, במרפאה רופא  מרפאת לב תלפיות:  
גינקולוגי, שירותי עובד סוציאלית, שירות למתבגרים, שירותי מעבדה.  U/Sמומחה לרפואת עיניים, 
 : בית מרקחת, מערך לדרכי עיכול וכבד, התפתחות הילד.יחידות נוספות במרפאה

 

עולים מאתיופיה. במרפאה שירותי  12%, מתוכם 7,000-ם הינו כמספר המבוטחי מרפאת עיר גנים: 
רפואה ראשוניים. שירותים נוספים בית מרקחת, עבודה סוציאלית, תזונה ודיאטה. במרפאה מועסקת 
 מגשרת למגזר האתיופי. המרפאה מקיימת קשרים עם גופים נוספים, כגון, רווחה, מנהל קהילתי ועוד.

 

    בצוות זה בקרההתיאור מלא של ממצאי 
 

בשתי המרפאות נבדקו רשומות בתחום רפואת משפחה ורפואת ילדים. הרשומה הרשומה הרפואית 

בצורה אקראית. התיעוד ברשומה בשתי המרפאות נמצא מלא  והרפואית הינה ממוחשבת. תיקים נבדק

 ומפורט ועונה לדרישות.

 

אשפוז לקהילה ובין הסקטורים/מטפלים  בקופת חולים מערך מובנה להעברת מידע ביןשמירת רצף הטיפול 

שונים בתוך הקופה. מכתבי שחרור ובדיקות מעבדה של המבוטחים מבתי חולים מועברות ישירות לתוך תיק 

 ממוחשב באמצעות מערכת "אופק". 

 באמצעות תוכנת קליקס. –בתוך קופת חולים תשובות של יועצים, מעבדה, הדמיה וכד' 

ים אחרים בקהילה אשר נערכות באמצעות שיחת טלפון, מתועדות בתיק התייעצויות עם רופאים/גורמ

הממוחשב של המבוטח )נבדקו ונמצאו בעת הבקרה(. מיד/בסמוך לשחרור מבית החולים נוצר קשר עם 

 החולה המשוחרר.

 

מהשיחה עם הרופאים עלה כי הרופאים מכירים היטב נושא ניהול סיכונים בטיחות הטיפול וניהול סיכונים 

 בקופה, יודעים כי עליהם לדווח מיד לאחראי ניהול סיכונים ולמלא דיווח על אירוע חריג. 

 



 

 

 קו.השיחה בנושא הכשרה ופיתוח מקצועי נערכה מול רופא מרחב ורופאים במרפאות שנבדפיתוח מקצועי 

בהתאם לדרישות. הרופאים נשאלו על כך ודווחו  ACLSנמסר כי כל הרופאים עוברים השתלמות בהחייאה 

 כי עברו קורס בשנתיים אחרונות. 

בקופת חולים תוכנית מובנת להשתלמות לרופאי משפחה ורופאי ילדים. התוכנית הינה על בסיס שבועי/דו 

מתקיימים בנושאי רשומה רפואית, ניהול סיכונים, תקשורת  שבועי. בנוסף, ימי עיון והדרכות לכלל רופאם

מטופל. בין השתלמויות חובה לרופאים הינה "בית ספר לאיכות" להגברת היענות של חולים כרוניים -מטפל

 לטיפול ושיפור מדדי איכות.

 

 איתור וזיהוי נפגעי אלימות במשפחה, קטינים וחסרי ישע 

ועדה מחוזית העוסקת  במניעת אלימות. הרכב הועדה: רופא, אחות חולים כללית הוקמה ופועלת  ת בקופ

 ועובדת סוציאלית ומקצועות נוספים.

  

משיחה עם רופאים בשתי המרפאות עולה כי הם הינם בקיאים בנושא ובחובת הדיווח לעובדת סוציאלית 

חשש ודווח  רופא ילדים במרפאת עיר גנים הביא לדוגמה שני  מקרים עליהם עלה בעת חשש לפגיעה.

 לעובדת סוציאלית בשנה האחרונה.

 רה/הדרכות בנושא מניעת אלימות. שנמסר כי רופאים משתתפים בתוכנית הכ

מידע בנושא מניעת אלימות הינו נגיש לצוות הרופאים גם באמצעות הנחיות, נהלים וכד' באתר אינטרנט של 

 קופת חולים.

 

י בשתי המרפאות מתקיימות סדנאות קבועות במסגרת מהשיחה עם נציגי המרפאות עולה כקידום בריאות 

 המרפאות בנושאי מגוונים, כגון, גמילה מעישון, לחיות בריא, סכרת ועוד.

לציין ימי בריאות והדרכות לאורח חיים בריא עם מיקוד לקבוצות אוכלוסייה שונות. במרפאת עיר גנים נמסר, 

 ת ולקיחת ספירת דם.כי בתחילת כל שנת לימודים מתקיימת הערכה התפתחותי

 בנוסף פעילות יזומה לאיתור ילדים שטרם ביצוע ספירת דם.

 כמו כן, לאוכלוסייה זו נערכות הדרכות אישיות וקבוצתיות בסיוע מגשרת. 

 

בקרת פנים נעשית ע"י המנהל הרפואי של המרפאה. תדירות הבקרה בקרה מקצועיות ע"י הנהלה רפואית 

 ים תיקים רפואיים בבחירה אקראית. הינה פעמיים בשנה. בבקרה נבדק

 בנוסף לבקרה ע"י המנהל הרפואי של המרפאה, מתקיימת גם בקרת עמיתים.

בקרה מובנה. כלי כמו כן, נערכת בקרה ע"י רופא אחראי אזור מול המנהל הרפואי של המרפאה באמצעות 

 ההמלצות.דוחות בקרה מועברות למנהלת ניהול סיכונים. מתבצע מעקב אחר יישום 

 
 
 
 

 



 

 

 גריאטריה וטיפולי בית

 
  

 ממצאים לשימור

 קיימת מדיניות קבועה ומובנית בתחום הטיפול הגריאטרי במחוז. 

השירות הגריאטרי לסוגיו במחוז ממוקם במרכז גריאטרי "רמת אשכול" ומהווה פתרון מקצועי, מקיף   

 . אחת תחת קורת גגמאוחד  מענה למבוטחים הקשישיםומאפשר 

 קיים יעוץ גריאטרי מפורט ומעמיק, זמינותו למטופלים גבוהה.    

 להיוועצות עם מומחים בגריאטריה. תיש לרופאים במרפאות הראשוניות זמינות טלפונית מיידי 

 דווח על קשר מקצועי רציף וזמין בין הגורמים המעורבים בטיפול במטופל בקהילה ובבתי חולים כלליים. 

מתבצע יעוץ רופאים מומחים בבית המטופל, בתחומים: הגריאטריה, כירורגיה, פסיכיאטריה  אורתופדיה,  

 נוירולוגיה, עור.  -אונקו

 

 :ממצאים לשיפור ותיקון כולל  הנחיות והמלצות משרד הבריאות

 – בתחום השירות הגריאטרי .א

למרפאה הערכה גריאטרית כוללנית "אמות מידה  – 12/2007יש לפעול ליישום חוזר מנהל רפואה מס'  

 בקהילה".

בנושא הניהול הטיפול התרופתי במטופלים עם   3/2013יש להקפיד על יישום נאות של חוזר מנהל הרפואה  

 מחלות כרוניות.

מקצועי ביחידות הטיפול השונות במערך -יש לבנות ולהטמיע נהלי רוחב המסדירים את עבודת הצוות הרב 

 הגריאטרי במחוז.

הקפיד על ניהול תקין של הרשומה הרפואית של המטופלים המרותקים לביתם )יישום חוזר מנהל רפואה יש ל 

6/96). 

 

  – במרפאה ראשונית .ב

 המטופלים הקשישים ו/או המוגבלים בניידות במרפאה ראשונית.יש לשפר תנאי נגישות עבור  

 .הממוחשבת של הרופא הראשונימומלץ לאפשר זיהוי מבוטח כ"מטופל בית" במסד נתונים פותח ברשומה  

בתחום הרפואה והסיעוד במרפאות  יש להקפיד על ביצוע אומדנים מקצועיים לאבחון תסמונות גריאטריות 

 ראשוניות.



 

 

  – הבטחת רצף המידע והטיפול .ג

טיפול במטופל מומלץ לשפר את זמינות רשומת המטופל עבור הצוות המטפל ולאפשר רישום ודיווח אודות ה 

  בזמן אמת, בסמוך למתן הטיפול.

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

 .מומלץ להבטיח המצאות תיק רפואי בבית המטופל 

מקצועיות בבעיות המטופלים המרותקים לביתם, בישיבות -מומלץ לקבוע יעדי טיפול ולבנות תכניות טיפול רב 

 מקצועי ביחידות לאשפוז וטיפול בית.-רבצוות 

 

 :בהרחבה -ממצאים לשיפור ותיקון כולל  הנחיות והמלצות משרד הבריאות 

 בתחום השירות הגריאטרי: .א

 ביצוע הערכה  – 12/2007יש לפעול ליישום חוזר מנהל רפואה מס'  - הערכה גריאטרית כוללנית"

גריאטרית כוללנית בקהילה". בדומה לשתי הבקרות הקודמות, במחוז ירושלים לא קיימת מרפאה להערכה 

גריאטרית כוללנית בהתאם למצוין בחוזר לעיל נידרש שצוות המרפאה יכלול לפחות מלבד הגריאטר גם 

אומדנים נרחבים. כיום המטופלים נבדקים ע"י רופא מומחה בגריאטריה, ולפי שיקול  אחות ועו"ס לביצוע

/ריפוי בדיבור וכד' שנקבעות למועד אחר. לא מתבצעת בדיקה פיזיותרפיהדעתו מופנים ליעוץ תזונתי/

פרק זמן מקצועי עם קביעת תכנית טיפול משותפת -כוללנית של המטופל, הערכת מצבו ואין דיון בצוות רב

 מידי   -לתיקון 

 בנוגע בנושאים הקשורים לביצוע  3/2013יש להקפיד על  יישום חוזר מנהל רפואה  - ניהול הטיפול תרופתי

בדיקת מכלול הטיפול התרופתי ועדכון רשומת התרופות אצל המטופלים הסובלים במחלות כרוניות. 

ם, חלקם חוזרים על עצמם תכשירי 30ברשומה רפואית של מטופל מאושפז בית נצפה רישום של מעל 

פרק זמן   במינונים שונים. נמצא תכשיר תרופתי שהמטופל נוטל בפועל, אך לא נרשם ברשימת התרופות.

 מידי   -לתיקון 

 יש לבנות ולהטמיע נהלים המסדירים את עבודת הצוות הרב - נהלים פנימיים ביחידה לאשפוז בית-

יש . לא הוצגו הנחיות לטיפול במצבים קליניים מייצגיםמקצועי ביחידות הטיפול השונות. במהלך הבקרה 

להימנע ממתן הוראת טיפול בעל פה, הנחיות כתובות חובה לדווח ברשומת המטופל, ההדרכה, קליטה 

ושחרור המטופל מהיחידה וכד'. לא נעשה ריענון מתועד של הנהלים על ידי הצוות המטפל. ברשומת 

, ללא רישום IV FUSID-חים של אחות על מתן טיפול בנמצאו מספר דוו  CHF-המטופל הסובל מ

הוראה רפואית ואישורה בחתימת הרופא. לדברי האחות, הטיפול בוצע בהתאם להוראה טלפונית של 

 מידי –פרק זמן לתיקון הרופא המטפל, שלא תועדה כנדרש. 

  - במרפאה ראשונית .ב

 )ישים ו/או המוגבלים בניידות במרפאה המטופלים הקשיש לשפר תנאי נגישות עבור  - תשתיות )נגישות

בדומה לממצאים מהבקרה הקודמת, במרפאה ראשונית ברמת אשכול, המרחק מהחניה  ראשונית.

מוגבלויות/כיסא גלגלים, עמדות מידע וזימון תורים אינן  הציבורית למרפאה ארוך מידי עבור מטופלים עם

בר במרפאה היחידה בירושלים המערבית בה היות ומדונגישות למטופלים המרותקים לכיסאות גלגלים. 

פרק  מתבצעת הערכה גריאטרית, מומלץ לאפשר נגישות נוחה לקשישים, בעיקר לקשישים עם מוגבלויות.

  .בהקדם   -זמן לתיקון 



 

 

 המצאות מידע רלוונטי ועדכני עבור המבוטחים הקשישים, במרפאות יש להבטיח  – מידע לקשישים

דא המצאות חומרי הסברה ומידע על שירותים וזכויות קשישים ווהראשוניות. יש להגריאטריות ובמרפאות 

ביום הבקרה לא נמצאו עלוני מידע לקשישים בדלפק הקבלה של המרפאה ראשונית. בשפות שונות. 

במרפאה גריאטרית נמצאו עלונים בשפה עברית בלבד, לא נמצאו חומרי הסברה בנוגע לזכויות קשישים. 

 מידי.   -ן פרק זמן לתיקו

 מומלץ לאפשר זיהוי מבוטח כ"מטופל בית" ברשומה הממוחשבת של הרופא הראשוני - מסד נתונים פותח. 

 6תוך   -פרק הזמן לתיקון כיום, נתון זה נגיש רק לאחר כניסה לרשומה בתיק הממוחשב של המטופל. 

 חדשים.

 יש להקפיד על ביצוע אומדנים מקצועיים לאבחון תסמונות גריאטריות בתחום הסיעוד  – אומדן סיעודי

ביחידה לאשפוז בית ובמרפאה ראשונית. יש להשתמש בכלים סטנדרטיים לאיתור גורמי סיכון לנפילות, 

תית כאב, אומדן תזונתי ראשוני, מצב תפקודי, אומדן הסיכון לעצירות, אומדן מצב העור, אומדן רגל סוכר

פרק זמן וכד'. יש לחזור ולבצע אומדן סיעודי חוזר בתום ההתערבות הסיעודית או בשינוי במצב המטופל. 

 חוד' 6   -לתיקון 

  – הבטחת רצף המידע והטיפול .ג

 מומלץ לשפר את זמינות רשומת המטופל עבור הצוות המטפל ביחידה לאשפוז/טיפול בית  - דווח בזמן אמת

למתן הטיפול. כיום, חברי  בסמוךשום ודיווח אודות הטיפול במטופל בזמן אמת, ולאפשר נגישות למידע, רי

הצוות המטפל מבצעים את הרישום בתיק המטופל לאחר חזרתם למשרד היחידה. הרישום בדיעבד עלול 

 שנה  -פרק זמן לתיקון לפגוע ברצף המידע ולסכן את בטיחות המטופל. 

 מומלץ לתעד את האבחנות  .תיק רפואי בבית המטופל מומלץ להבטיח המצאות - תיק מטופל בביתו

הרפואיות והסיעודיות העיקריות והרלוונטיות למצבו העכשווי של מטופל, רשימת תרופות עדכניות, גישה 

 מידי  -פרק הזמן לתיקון טיפולית, הנחיות מקדימות במקרים של מטופלים סופניים. 

 מומלץ לקבוע יעדי טיפול ולבנות תכנית טיפול רב ביחידה לאשפוז בית, – מקצועי-בישיבות צוות רב-

מקצועית בבעיות המטופל, להתייחס להשגת היעדים בישיבות צוות הבאות. כעת ישיבות הצוות מצומצמות, 

מקצועי בנוגע למטופלים המרותקים לביתם -לא נערכות ישיבות צוות רב חסרה התייחסות לבעיות שזוהו.

 מידי  -לתיקון פרק הזמן  במרפאות ראשוניות.

 יש לשפר את המעקב והדיווח אודות המטופלים המרותקים לביתם. מבדיקת רשומת   - רשומת המטופל

מתן טיפול למטופל -המטופל ביחידה לאשפוז בית לא נמצאה התייחסות/הנמקה רפואית מתועדת למתן/אי

ת במרפאה ראשונית נמצא . ברשומות של היחידה לאשפוז בית ומטופלים מרותקי ביUTI-המאובחן כסובל מ

דווח סיעודי חלקי ולא מעודכן, ללא התבססות על כלי אומדן סטנדרטיים, לא נבנתה תכנית התערבות העונה 

לבעיות מרכזיות של המטופלים. לא נמצאה התייחסות מתועדת ומעקב שוטף אחרי הבעיות החריפות של 

 מידי –תיקון פרק זמן להמטופלים ולתאום ציפיות בנוגע לניהול הטיפול. 

  יש להקפיד על מעקב אחר יישום ההמלצות של הצוות הרב מקצועי  –מעקב אחרי יישום ההמלצות

לדוגמה, למרות שמרפאה בעיסוק בקרה ביחידות לאשפוז בית ולמרותקים לביתם במרפאה הראשונית. 

קשה, ברשומתו לא נמצאה התייחסות מתועדת להמלצותיה בנוגע  CHF-בבית המטופל הסובל מ

להתאמת מתקן הרחצה. בבית המטופל נצפה במתקן רחצה לא מותאם לצרכיו, שלדברי אשתו, מקשה 

נמצאו מקרים נוספים בהם, בתיק המטופל במרפאה הראשונית  עליה בטיפול בבעלה ומסכן אתו בנפילה.

פרק הזמן ההמלצות בתחום ריפוי בעיסוק, תזונה ותקשורת.  לא תועדו תוצאות המעקב אחר יישום

 חודשים 3תוך   -לתיקון 



 

 

 יש לשפר את רצף המידע בין הגורמים המטפלים השונים  - נגישות רשומה רפואית למקצועות בריאות

ומת קלינאית תקשורת כיום, הרשומות של הצוות ממקצועות בריאות, לרבות, רש במאושפזי/מרותקי בית.

ותזונאית, נגישות לרופאים המטפלים ואינן נגישות לצוות טיפולי אשפוז/טיפול בית. סריקתם והעברת 

  -פרק הזמן לתיקון סיכומם בקובץ וורד פוגעת ברצף המידע ומעכבת את המענה המקצועי למטופלים. 

 שנה.

 

 

 לסיכום: 

מענה מקצועי, נגיש וזמין למבוטחי הקופה.  ומאפשר  אחת תחת קורת גגהשירות הגריאטרי במחוז מרוכז 

זמינותו למטופלים הקשישים טובה. יש הייעוץ הרפואי הגריאטרי במחוז ניתן ברמה מקצועית גבוהה, 

 להקפיד על מעורבות רב מקצועית.  

לפעול לשיפור איכות הרשומה הרפואית והבטחת רצף המידע והטיפול במבוטחים קשישים ביחידות  יש

לדאוג להמצאות מידע רלוונטי ועדכני יפול השונות של השירות הגריאטרי. יש לשפר את תנאי הנגישות, הט

 עבור אוכלוסיית קשישים.



 

 

 שיקום
 

 לשימור:ממצאים 

 צוות רב מקצועי. 

 ישיבות צוות רב מקצועיות. 

 ממשק בבתי החולים למיון וניתוב המטופלים. 

 

 לשיפור:ממצאים 

 התפיסה היא  גריאטרית ולא שיקומית. –אין רופא שיקום במחוז  

 הצופים.-אין מענה מספק לאשפוז יום למטופלים צעירים שמתקיים רק בהדסה הר 

 לפתח מענה לשיקום בבית למטופלים הצעירים. יש 
 
 

 המקצועות עם מקצועי רב צוות  הכולל שיקום רופא י"ע מנוהל שיקום מערך להקים מהקופה מצופה

 ופסיכולוגיה סוציאלית עבודה, תזונה, תקשורת קלינאות, בעיסוק ריפוי, פיזיותרפיה, סיעוד: יםהבא

.להדסה מעבר ירהעהצ לאוכלוסייה שיקומי יום לאשפוז מענה לתת מהקופה מצופה, כן כמו. שיקומית



 

 

 בריאות השן
 
  

 פעם אחרונה על ידי רופא שיניים תאגידים: ונבדק

o 3.8.15  ()שלה כללית סמייל קניון מלחה 

o 19.1.16 )שלה כלית סמייל גילה( 

 

   ממצאים לשימור

 מרפאות נקיות ומסודרת 

 מידע  זמין  ומונגש למבוטחים 

 קיים מנגנון בקרה פנימי  )כללית סמייל והקופה( 

 דגש ראוי על מרכיב מניעתי בתכניות טיפול 

 יצע רחב של קורסים ולימודי המשך לרופאים, כולל הנגשה באתר האינטרנט.              

תחום רפואת שיניים נכנס למדדי איכות ברפואה כללית וקיים שימוש במערכת ממוחשבת  

  לתזכורת והדרכה למטופלים.

 

 הנחיות לתיקוןו ממצאים לשיפור

 10אויר במרפאה  על ידי טכנאי אויר שיש יש להמציא אישור  החלפת  אישור החלפות אוויר: 

 8-ו מינהל התכנון(, AC-01על פי נוהל  -חנקן חמצני-)בחדר שבו מטפלים עם  דו תחלופות אויר במרפאה

 (.1.1)על פי נוהל החלפות אויר ביתר המרפאה

 פרק זמן תיקון : שבועיים

 יש להקפיד על איכות  צילומי נשך ולשים דגש רב יותר על פיענוח הצילומים  צילומים: 

 פרק זמן לתיקון:  לאלתר

 

 יש להתעדכן בקריטריונים לקביעת רמת הסיכון לעששת עדכונים: 

 פרק זמן לתיקון:  בהקדם

 

 14גיל יש לעדכן טופס הסבר להורים על זכאות לטיפולי שיניים לילדים בסל עד  מיצוי זכויות: 

 לאלתר:  לתיקון זמן פרק (.12)ולא 

 

 
 

 
 
 

 

 



 

 

 בריאות הנפש
 

 רקע: 

מרפאות לבריאות הנפש של קופ"ח  7 –שירות בריאות הנפש במחוז ירושלים ניתנים במסלול ציבורי 

 ובאמצעות שירותים קנויים מספקי שירות ממשלתיים וציבוריים. 

מרפאה ייעודיות  3 -השירות כולל מרפאות לבריאות הנפש למבוגרים ושירות ייחודי לילדים ונוער אשר ניתן ב

 לילדים ונוער במחוז. 

בשתי מרפאות ישנם יחידות יום לטיפול נפשי דינמי ואינטנסיבי ע"י צוות רב מקצועי, במטרה למנוע אשפוז 

 פסיכיאטרי מלא.

המרפאות  7-ב כללי על פי מידע שהתקבל בבקרה על כל אחת מחישו – זמן המתנה לקבלת שירות

 לבריאות הנפש של כללית:

 ביום הפנייה. נמסר כי אצל כל רופא פסיכיאטר  –זמן המתנה קצר, לעיתים מידי  : קבלת מקרים דחופים

 פניות חדשות ביום קבלה. 2 -כ  במרפאה יש

 : קבלה במקרים לא דחופים 

 עד חודש )במרפאת        זמן המתנה לאינטייק ע"י רופא הוא בין שבוע )מרפאת ויניק+ברזיל(     - 

 מזרח העיר ובית שמש(       

 בין שבועיים לחודש, התור נקבע עפ"י רמת דחיפות.  -זמן המתנה לאינטייק ע"י איש מקצועות הבריאות  -

 : המתנה לטיפול 

 וחצי חודשים, )טווח בין      3מעל  –: זמן המתנה ממוצע לטיפול לפסיכותרפיה מבוגרים -

 חודשיים( וזמן ההמתנה הולך ועולה.  5-ל חודשיים     

 מיידי , בכל המרפאות  –:  הטיפול בהתערבות דחופה במשבר  ילדים -

 כיאטר      לפי רמת דחיפות והערכת המצב ע"י רופא פסי –טיפולים אחרים                   

  10חודשים אולם  יכול להגיע  6ופסיכולוגית בתחום הדיאגנוסטי. ממוצע מעל                   

 חודשים.                  

מנהלת השירות יחד עם מנהלת מרפאת הילדים עורכות בדיקות של רשימות המתנה ועל פי סדרי עדיפויות 

ספקים חיצוניים. למרות זאת כאמור, רשימות ההמתנה  מופנים הילדים ומשפחותיהם לקבלת שירות אצל

 אצל ילדים במיוחד, מאוד ארוכים. 

על פי מנהלת השירות לבריאות הנפש, קיימת מודעות לנושא צמצום זמני המתנה ומעוניינים בקופה לחתום 

 על חוזי התקשרות עם ספקי שירות חיצוניים נוספים.  

חולים,  ישנם הסכמים עם רשימה ארוכה של ספקים עצמאיים בנוסף למרפאות בריאות הנפש של קופת ה

מרפאות לבריאות הנפש ממשלתיות או ציבוריות, מרפאה  -בתחום הפסיכותרפיה ועם ספקי שירות אחרים

 להפרעות אכילה ב"הדסה".

ראשונית  בקהילה )ליאזון(  האוהשירות לבריאות הנפש כולל  גם שילוב של רופאים פסיכיאטריים ברפ

סה מחוזית ובחלוקה לפי אשכולות. הפסיכיאטרים מהווים גורם מקצועי ליעוץ לרופאי המשפחה על פי בפרי

 נהלים שנבנו והוטמעו במהלך החודשים. 

מנהלת השירות יזמה פיתוח של מערך הכשרה לצוותים רב מקצועיים במרפאות ראשוניות וכן נבנה אתר 

ונהלים מקצועיים בבריאות הנפש, קישורים לאתרים של  אינטרנטי של הקופה ובו מוצגים קישורים לחוזרים

 משרד הבריאות,  עדכוני ידע שוטפים לרופאים. מדובר באתר פנימי של הקופה שהינו דינמי ומתקדם.

תהליך מקצועי זה ראוי לציון. יחד עם זאת, קיים קושי לקבל נתונים מספריים על פעילות בתחום בריאות 

 מרפאות.הנפש ברמת המחוז וגם ברמת ה



 

 

 

 כפי שהועברו ע"י מנהלת המערך לבריאות הנפש במחוז   2015להלן הנתונים על הפעילות לשנת 

 ממוצע  פגישות לפונה מספר ביקורים מספר  פונים תחום

 5.5 29,032 5,272 מטפל שכיר

 4.5 190 42 מטפל עצמאי

 

אין מידע על היקפי הפעילויות של שירותי בריאות הנפש לפי אוכלוסיות, לפי מרפאות, פילוח לפי גיל 

 ואבחנות. אין מידע על היקפי הפעילות באזור אפרת וקריית ארבע. 

, הנותנת שירות כן  6.2015חשוב לציין כי תחילת הרפורמה, נפתחה מרפאה חדשה בעיר בית שמש בחודש 

 ן למבוגרים. לילדים ונוער וה

 מערך בקרה וביקורת פנימי

 קיימת בקרה על שירותי בריאות הנפש בקופה במספר רמות :

 על היחידה –רמת מנהל/ת המרפאה  -

 על פי תחום מקצועי: רופאים, פסיכולוגים, עו"סים, אחיות –ברמת הסקטור  -

היחידות, בקרה על איכות פגישות אישיות עם רופאים, דיונים חודשיים עם מנהלי  –ברמת מנהלת השירות  -

 התיעוד הממוחשב ועמידה בנהלים, הטמעת נהלים שוטפת.

מנהלת השירות  עורכת בקרה על הטיפול של ספקי חוץ ע"י בדיקת בקשות להמשך טיפול ואישור המשך  -

 המנוי. 

הכוללת הוראת סטודנטים )רפואה, סיעוד, ריפוי בעיסוק(,  במערך בריאות הנפש ישנה פעילות אקדמית

 קליניים, הכרה להתמחות )כעת אין מתמחים פעילים( ועוד.-קורסים פרה

 עתידיות כגון פיתוח מוקד פסיכיאטרי לטיוב וייעול הטיפול. תכניותישנם 

 

 , ירושלים17רח' דיזראלי  –מרפאה לבריאות הנפש 

 רקע  

 ית מומחית מבוגרים.מנהלת המרפאה  פסיכיאטר

 במרפאה עובד צוות רב מקצועי.

במרפאה ניתן שירות לאוכלוסיית המבוגרים. באותו מבנה ניתן גם שירות של טיפול יום ע"י צוות מקצועי 

 נפרד.  

  ממצאי הבקרה 

 :  יש אישור לתקינות ציוד כיבוי אש. במרפאה יש תחומים מוגדרים למיגון ומקלוט.כיבוי אש

קומות, ללא מעלית.  המרפאה ממוקמת  2:  המרפאה ממוקמת בבניין ישן והיסטורי בירושלים,  בעל מבנה

 בשכונה ותיקה שקטה ובסמוך לביה"ח הפסיכיאטרי "טלביה", שנסגר במהלך השנים. 



 

 

המרפאה ממוקמת בבניין נוכחי עשרות שנים. המרפאה מונגשת לבעלי  מוגבלות פיזית באמצעות רמפה 

ה וגישה דרך חצר לקומת הקרקע. לא קיימת חנייה ייעודית למרפאה אלא חנייה ציבורית ברחוב לקומה שניי

 בתשלום .  

במרפאה ישנם מספר חדרי טיפול מחולקים בשתי הקומות, בנוסף לעמדת מזכירות. רוב החדרים מרווחים, 

 מוארים ומרוהטים כנדרש. חדר האחות מצויד כנדרש. 

מותאמים למספר מטופלים ובהם יש פרסומים שונים בנושא חוק זכויות  -חדרי ההמתנה בשתי הקומות 

החולה ופרסומים בנושאים שונים של בריאות הנפש. יש להקפיד כי קיים מלאי מספיק של הפרסומים 

 השונים.

 בטופס בקרה רוחבי מפורטים התנאים הפיזיים  והנגשת המבנה. 

 אבטחה:

בכניסה למרפאה ישנו מאבטח קבוע במשך כל שעות העבודה. בחדרי הטיפול אין לחצן מצוקה כנדרש ע"י 

 חוזרי אגף הביטחון למרפאות בריאות הנפש. 

 בחדרי המרפאה של המבוגרים, יש לחצני מצוקה פנימית וחיבור מאבטח בכניסה למרפאה 

 למרפאה אין חדר מיגון או מקלט לחירום.

למרפאה יש פרסום של ימים ושעות קבלה. קיים מידע מחוץ למרפאה באשר למתן שירות : בכניסה שילוט

 מעבר לשעות הפעילות של המרפאה כולל מענה טלפוני להתקשרות. 

בתוך המרפאה ישנו שילוט לחדרי הטיפול פירוט שמות המטפלים ותחום עיסוקם, יש הכוונה לשירותים מחוץ 

 בד.למרפאה. כל השילוט הינו בעברית בל

 פרסום מידע למטופלים

קיים מידע אודות שירותי בריאות הנפש ודרכי תקשורת עם לשכת הפסיכיאטר המחוזי, טלפונים לשעת 

חירום, דרכי גישה לממונה פניות הציבור של משרד הבריאות ובקופ"ח. רוב הפרסום בעברית, חלקי בערבית 

הנפש. מידע על זכות לצרף מלווה נוסף  ורוסית וחסר בשאר השפות. קיים מידע על הרפורמה בבריאות

 לבדיקה נמצא רק בחדרי הטיפול וחסר בחדר ההמתנה.

חסר מגוון עלוני מידע בתחומים שונים בבריאות הנפש, לדוגמא  – מידע רפואי כללי למטופלים כולל עלונים

 על מחלת הדיכאון, חרדה, ועוד. לדברי האחות הוזמנו עלונים חסרים וטרם התקבלו.

קיים, עם פרטים על המרפאה, הצוות שמירת סודיות וזכויות המטופל ודרכי  דע למסירה למטופל חדשדף מי

 פנייה במסלול החינמי.  

: באתר האינטרנט הכללי של קופת החולים כללית, ניתן למצוא מידע רב התאמה לרשום באתר האינטרנט

 ונגיש על שירותים בתחום בריאות הנפש ומרפאות נותנות השירות. 

: טיפול ומעקב פסיכיאטרי כולל הכשרה בתחום פסיכוגריאטריה, טיפול מערך השירותים במרפאה כולל

פסיכותרפי לסוגיו באוריינטציה דינמית ארוכה וקצרת מועד, טיפולים קבוצתיים ופרטניים, טיפול תרופתי ארוך 

חה ורופאים מקצועיים( טווח ע"י אחות, תיאום טיפול מול גורמים מקצועיים נוספים בקופה )רופא משפ

ובקהילה, הפניות לשירותי סל שיקום. הצוות הפסיכולוגי והעו"ס עברו הכשרות לטיפול דינמי, טיפולים 

 .EMDR  ,schema therapy, , טיפול קבוצתי, פסיכודרמה, אבחון פסיכולוגי ונוירו פסיכולוגיCBTקצרים, 

 



 

 

 ים  נעשית בשלושה מסלולים:הפנייה לפסיכותרפיה מבוגר

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

 לפסיכותרפיה, ללא תשלום.

: מטפלים עצמאים, כל מבוטח יכול לפנות באופן עצמאי על פי רשימה קיימת ומפורסמת באתר מסלול שני

לאחר המפגש הראשוני נדרש אישור להמשך טיפול מהבקר ₪.   56האינטרנט. מפגש הראשון בעלות של 

מפגשים המטפל מגיש סיכום טיפול  30בתום ₪.  133המחוזי. כל טיפול מעבר למפגש הראשון בעלות של 

 ובמידת הצורך בקשה להארכת הטיפול.

: הפניה לספקי שירות במרפאות ציבוריות )ממשלתיות/עצמאיות( איתם הקופה נמצאת מסלול שלישי

 במידה ויומלץ על  17בהסכם/חוזה  התקשרות. בפניה למרפאות אלו ניתן להגיע עם טופס 

 

מפגשים. הארכה  30מפגשים ולאחר מכן למנוי  ארוך עד  8המשך טיפול ניתן לקבל התחייבות למנוי קצר עד 

 בת  אישור ע"י  מנהלת השירות לבריאות הנפש.נוספת מחיי

( מטופלים 1.7.2015לדברי מנהלת המערך לבריאות הנפש, החל מתחילת הרפורמה בבריאות הנפש ) 

שביקשו לקבל שירות בקופת החולים, נינתה להם האפשרות לכך, בכפוף למשאבים הקיימים בקופה. 

ש הציבוריות /ממשלתיות עד אותו מועד, ניתנה מטופלים מוכרים שקיבלו טיפול בתחנות לבריאות הנפ

האפשרות להמשיך לקבל שירות במרפאות אלו וקופ"ח מספקת התחייבויות לגורם המטפל, כנדרש בהנחיות 

 משרד הבריאות.

 אין נתונים על מספר מבקשי שירות שבקשו לעבור מהמרפאה הממשלתית למרפאת קופת חולים.

מטופלים בלבד, בהוראה לטיפול מרפאתי כפוי.  חוות דעת משפטיות   2במרפאה יש  פסיכיאטריה פורנסית:

 השירות נקנה ממרפאה של ב"ח "כפר שאול". –

 כוח אדם :  צוות המרפאה כולל צוות רב מקצועי 

 סה"כ משרות מספר אנשי צוות תחום מומחיות/התמחות מקצוע/תחום טיפול

מנהלת מרפאה   ומנהלת המערך   

 ברה"נ

 1.20 1 מומחה  מבוגריםפסיכיאטרית 

 2.25 3 פסיכיאטרים מומחים רופאים 

 

 אחות

מוסמכת בוגרת קורס על בסיסי 

 בבריאות הנפש

 

1 

 

1 

 1.25 2 בריאות הנפש עובדים סוציאליים

 

 פסיכותרפיה 

 

 

מדריכ/ה  -פסיכולוג/ית קליני/ית

 בכיר/ה

 

5 

 

2.75 

  מתמחה -פסיכולוג/ית קליני/ית

2 

 

1 

 

 מנהל

 

מנהלים אדמיניסטרטיביים )כולל 

 מנהל שירות + מנהלת המרפאה(

 

2 

 

2 

 1.5 2 מזכירת המרפאה+ פקידה

 1 1 משק -עובד טכני



 

 

 

הינו של עבודת צוות רב מקצועית הכולל ישיבות צוות קבועות לדיון על מטופלים חדשים  מודל העבודה 

ישיבת  ירוגיןישיבות אינטייק כל יום ג', ישיבות צוות רב מקצועי לס –ותוכניות הטיפול. ישיבות צוות 

CBTטיפול שונות.   קבוצות /הפרעות אישיות, לעדכון ידע ודיון על מיקרים, ישיבת פסיכולוגים, ישיבות עו"ס 

כאלטרנטיבה למניעת אשפוז  half way inבמרפאה ישנה גם יחידת טיפול יום אשר מטרתה טיפול 

פסיכו סוציאלי ע"י -פסיכיאטרי מלא. ביחידה זו ניתן טיפול אינטנסיבי מוגבל בזמן וכולל טיפול אינטגרטיבי ביו

 צוות רב מקצועי. 

 :זמינות השירות

        לא התקבל מידע על מספר המטופלים במרפאה.     

. המרפאה לא פתוחה בשעות אחר 8:00-16:00ה' , בשעות  -מרפאת פועלת בימים א' ימי פעילות: 

 הצהריים.

 :קבלה למרפאה

נדרשת הפנייה של רופא משפחה, /רופאים מקצועיים או הפנייה בתי חולים פסיכיאטריים או  –הפניות

מרפאות אחרות. תיאום מראש טלפוני באמצעות המזכירות או הגעה ישירה למרפאה.  קיימים הנהלים 

 ברורים לפנייה למרפאה: 

 י מפנה כל מקרה דחוף במקרים דחופים מתקבלים מטופלים גם ללא הפנית רופא משפחה. צוות המנהל

מידית לאחות המרפאה. על פי הערכתה המקצועית, במידה וקיים מצב סיכון ודחיפות, המטופל מופנה 

למטפל בכיר במרפאה להתערבות מידית. בעת פעילות המרפאה, יש אפשרות לקבלת המטופל בין 

 התורים.

  מופנים למיון של ב"ח תורן. –מקרים דחופים בשעות שהמרפאה סגורה 

  במקרים חריגים, רופא/ה פסיכיאטר בכיר/ה יחליט כיצד לטפל בפנייה ומי יהיה המטפל המתאים על פי

 המקרה. והדחיפות.  

 זמן המתנה לקבלת שירות: 

 כשבועיים. –ע"י רופא כשבוע ואילו ע"י צוות פרא רפואי  –המתנה לאינטייק  .1

 בממוצע כשלושה חודשים. -המתנה לפסיכותרפיה .2

קיים נוהל ברור ומובנה )מחייב לעבוד בכל המרפאות( שכולל התייחסות להיות  -מטופל שלא מגיע לטיפול 

המטופל בטיפול במרפאה או פנייה ראשונית, הערכת מסוכנות/חשד למסוכנות על פי הפנייה הראשונית 

  והתיעוד.  out reaching-ומפרט דרכי ה

לדחיפות וזמינות המטפלים, מנהלת המרפאה עורכת : רשימת ההמתנה נקבעת בהתאם רשימת המתנה

 מעקב  אחר המטופלים ברשימת ההמתנה ומתעדכנת על פי הדחיפות.

ביקור בית נעשה באישור מנהלת המערך הפסיכיאטרי במחוז ירושלים. למטופלי המרפאה  ביקורי בית:

יצוני, ביקורי הבית נערכים ביקורי בית ע"י צוות המרפאה. מטופל שנמצא במעקב וטיפול של ספק ח

 מתבצעים על ידם. 

 



 

 

  תיעוד רישום ודיווח

 יש טופס ייעודי לכך אותו המטופל ממלא עם כניסתו לקבלת שירות.  -טופס קבלה למרפאה

נבדקו מספר תיקי מטופלים ונמצא שהתיעוד מנוהל כנדרש וברמה מקצועית תיקי המטופלים ממוחשבים: 

כולל: פרטי זיהוי, סיבת הפנייה, בעיה נוכחית, הפרעות/מחלות עבר, תלונה עיקרית, סיכון , אבחון כולל 

אבחנה משוערת, יש התייחסות לקיום אלימות ומסוכנות. תהליך אבטחת מידע נשמר בקפדנות. נגישות 

והוא כולל אבחנה רשימת תרופות.  לרופא  המשפחה האישי בלבדם בריאות הנפש מתאפשרת למידע בתחו

לצוות המרפאה יש נגישות למידע בתיק הכללי, כולל בדיקות מעבדה. התכתבות ויעוץ בין הרופא/ה 

 המשפחה לפסיכיאטר נשמרים ומאובטחים במערכת. כנ"ל מסמכים סרוקים.

מסקנות הערכה סרקים לתיק, כולל טופס חתום על ויתור סודיות. המסמכים נ - תיעוד הערכה ראשונית

מתקיים.  לא תמיד מתועד נכון הדיון של ישיבת הצוות בנושא   - ראשונית מאושרות ע"י מנהל המרפאה

 אינטייק ראשוני ואישור אבחנה ותוכנית הטיפול.

. ננקטים פעילויות להתקשרות קיים נוהל מפורט – (outreaching)יישוג מטופלים שאינם מגיעים לטיפול 

 טלפונית של המטפלים למטופלים. יש צורך לבחון גם פנייה בדואר.   

 מתועד ומקצועי.  – אינטייק צוותי בקבלה לטיפול מטופל חדש

ניתן ע"י הצוות כולל ע"י האחות בתחומים של טיפול תרופתי ותופעות לוואי, מעקב משקל – הדרכה למטופל

 והתזונה נכונה.

 נערך מעקב ע"י האחות למטופלים שבאחריותה. – טיפול תרופתי מעקב

 תוכנית טיפול

  .תוכנית הטיפול מציינת את השיטות להתערבות , הצפי לתדירות ומשך הטיפול 

  חודשים. אישור ההערכה ע"י מטפל בכיר מתבצע במסגרת ישיבות  6מתועדת הערכה תקופתית בתום

 ייעודיות.

  בשיתוף עם המטופל. עדכון תוכנית הטיפול נעשה 

 טיפול תרופתי 

 יש במרפאה ערכת תרופות , אולם יש להחליט עם מנהלת המרפאה מה תכולת הערכה.  -

יש עגלת החייאה בחדר האחות. הציוד בהתאם לנוהל אולם הביקורת נעשית פעם בחודש ולא בהתאם  -

 לדרישות הנוהל. 

 פניות הציבור

ת הממוקמת בכניסה למרפאה. מנהלת המערך לבריאות אחת לשבוע מזכירת המרפאה מרוקנת את תיב 

הנפש או ממונה מטעמה, בודק את התלונות תוך עריכת בירורים והעברתן למחלקת תלונות כללית של קופת 

 החולים. 

 ישיבות צוות 

 מתקיימות פעם בשבוע, בפורמטים שונים ולמטרות שונות, על פי לו"ז קבוע ושקוף. 

 הדרכות לצוות מטפלים 

פלים בכירים העובדים במרפאה, יש הדרכה קבוצתית בישיבות צוות או פרטני. כמו כן, קיימת זמינות למט

 והתייעצות עמיתים עם מנהל המערך הפסיכיאטרי. 

 



 

 

 ניהול סיכונים

בכל חדרי הטיפול יש לחצן מצוקה לקריאה למאבטח בכניסה. ישנו קלסר בו מרוכזים אירועים חריגים. תהליך 

באירוע חריג במרפאה מוכר לצוות המרפאה ונדון בישיבות הצוות. אירועי אילו מדווחים לוועדה דיווח וטיפול 

 לניהול סיכונים והם נידונים בישיבות הצוות.

 

   ממצאים לשימור 

המערך הפסיכיאטרי בקופ"ח כללית כולל אנשי מקצוע בעלי ידע וניסיון רב שנים, בעלי מחויבות  

 טיפולית גבוהה לקהל המטופלים. 

 הטיפול והעבודה המקצועית מתבצעים ע"י צוות מיומן, ותיק , בעל ניסיון וברמה מקצועית        

 גבוהה  המלווה באנושיות רבה ואכפתיות. 

 יבה דינמית הממוקדת בצרכי המטופל והדבר ניכר בקביעת התערבויות     קיימת פתיחות וחש 

 הטיפוליות.

למקרים דחופים זמינות השירות גבוהה ונערכה חשיבה מקצועית לקדימויות בתוכנית קביעת  

 תורים. 

שירותים שהקופה טרם פיתחה, נרכשים מהמערך הציבורי /ממשלתי הקיים תמורת התחייבויות  

 משרד הבריאות )שיטת המנויים(. בהתאם להנחיות 

עבודת צוות רב מקצועית ותקשורת בין אנשי הצוות, בשיתוף המטופל ומשפחתו. נושאים  ניכרת 

 מקצועיים ודילמות מקצועיות מועלות לדיון בצוות הרב מקצועי. 

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

 ות פנימיות ע"י הפסיכיאטרית המחוזית ומנהלי המרפאות והסקטורים השונים.קיים מערך בקר 

נבנה  מערך הדרכה מובנה למטפלים במרפאה ראשוניות ואתר האינטרנטי של הקופה הינו  

 דינמי ומתעדכן סדיר עם חוזרים, נהלים ומידע רלוונטי מקצועי.

 

 ממצאים לשיפור  

  מרפאה רב מקצועית לבריאות הנפש 

 מומלץ להוסיף שעות הפעילות בשעות אחר הצהרים. זמינות: 

 המתנה לטיפול ממושכת, בעיקר המתנה לפסיכותרפיה ארוכה. תור המתנה לשירות: 

    . 4/2012יש לבצע בדיקת העגלה פעם בשבועיים, על פי חוזר מינהל רפואה  – החייאהעגלת  

 לטיפול מיידי.

יש לקבוע עם מנהלת המרפאה את תכולת הערכה להתמודדות עם מצבים  - ערכת תרופות 

של שירותי בריאות הנפש,  לפי סעיף  70.002פסיכוטיים לפי החלטות מקצועיות והנחיות הנוהל 

 לתיקון  מיידי.  7.6.5.4

 הכולל אבחנות, מספר מטופלים במרפאה ,הפניות       מסד נתונים זמיןבמרפאה אין  

 קום, מעקב אחר אשפוזים ושחרור של מטופלים. אם יש מסד נתונים לא הוצג      לסל שי     

 לבקרה ללא אישור המחוז.    

          : יש לפעול להשלמת עלוני מידע על מחלות /הפרעות נפשיות  פרסום מידע במרפאה 

  לציבור המבוטחים ולתרגם במספר שפות, על פי הנחיות משרד הבריאות.          



 

 

  מערך בריאות הנפש במחוז 

יש  -התייחסות מפורטת לממצאים המתייחסים ליישום הרפורמה בבריאות הנפש ולפריסת השירותים 

לראות בפרק דו"ח הבקרה העוסק ב"יישום הרפורמה בבריאות הנפש" ובכלל זה למתן מענה מיידי 

 ולתושבי אפרת.

אין פריסה מחוזית בעיקר בפריפריה של  - כניסת הרפורמהפיתוח שירותים חדשים עם  

 שירותים לבריאות הנפש.

למבוגרים תור המתנה לטיפול פסיכיאטר עומד על שלושה וחצי חודשים  - תור המתנה לשירות 

חודשים אצל ילדים. יש להתאים את זמינות השירות על כל מרכיביו על פי  6 -ומבוגרים ומעל ל

 נספח ד'. 70.002בריאות הנפש מס נוהל שירות מרפאתי ב

למאפייני וצורכי האוכלוסייה, וליישוג  מערך ביקורי בית ומודל עבודה מותאםיש לפתח  

 מטופלים.  

 יש להבטיח פרסום מידע בשפות שונות, כנדרש בנהלי משרד הבריאות. –הנגשה תרבותית 

 

 

 סניף בית שמש, מרכז ביג :מרפאה לבריאות הנפש מבוגרים

 

 הקדמה

נכנסה לתוקף הרפורמה בבריאות הנפש. הבקרה הנוכחית הינה הבקרה הראשונה  1.7.2015 -החל מ

 בקופת חולים כלית ובמרפאה לבריאות הנפש בבית שמש, מאז כניסת הרפורמה. 

 רקע

במסגרת הרפורמה והרחבת  2015מרפאת בריאות הנפש )למבוגרים  ולילדים ונוער(  הוקמה ביולי 

קופת חולים כללית. לקראת הערכות הקופה לרפורמה ופתיחת מרפאה זו, גויס צוות רב השירותים למבוטחי 

 מקצועי הכולל פסיכיאטר למבוגרים, פסיכיאטרים לילדים ונוער, פסיכולוגים ועובדים סוציאליים.

המרפאה הינה חלק ממערך של מרכז לרפואה יועצת בתחומים של עור, ריאה, כירורגיה, אורתופדיה, 

 יה ועוד.קרדיולוג

, עולים 2632, דתי מעורב 14.104.  פרופיל האוכלוסייה חרדים 21.958 -המרפאה היועצת נותנת שירות ל

 54, ערבים 909

 למרפאה הסכם לשירותי תרגום טלפוני, וכן עובדים דוברי שפות נוספות מסייעים בעת הצורך.  

 

 ממצאי הבקרה

לת המערך הפסיכיאטרי התבקשה להעביר נתונים, כחלק מתהליך הבקרה והרפורמה בבריאות הנפש, מנה

 בהם פירוט האבחנות של מקבלי השירות במרפאה.

לפיה  בתגובה נמסר כי הנתונים קיימים, אך הם מועברים למטה קופת חולים כללית. דרך התנהלות זו

 .אין העברת מידע ישיר של נתונים בין הצוותים במחוז, פוגעת בבקרה ובניתוח הממצאים

 

 תשתיות*

יש אישור לתקינות ציוד כיבוי אש מטעם חברת להבות,  האישור למבנה מטעם כיבוי אש   כיבוי אש:

 בתהליך. במרפאה יש תחומים מוגדרים למיגון ומקלוט.

המרפאה לבריאות הנפש ממוקמת במבנה רב קומתי, במרכז מסחרי בעיר בית שמש. לרשות קופת  מבנה:

( המכון להתפתחות הילד, בקומה זו גם המרפאה לבריאות 2( רופאי משפחה, )1חולים כללית שלוש קומות, )

 ( מרפאה יועצת, בה גם המרפאה לבריאות הנפש למבוגרים.3הנפש לילדים ונוער. )

לאנשים עם מוגבלויות, בהתאם לחוק ולתקנות, יש שלטי הכוונה למטפלים, לאזורים מוגנים  המבנה נגיש

 ולשירותים.



 

 

למרפאה לבריאות הנפש מבוגרים עומדים שני חדרי טיפול וחדר ישיבות המשמש את כלל המרפאה. חדרי 

 הטיפול עומדים בסטנדרטים הנדרשים לפרטיות ואקוסטיקה.

 בוגרים, אין לחצני מצוקה פנימית ואין חיבור למערכת מצוקה למוקד חיצוני.בחדרי המרפאה של המ אבטחה:

 ממצאים מפורטים על המבנה בטופס בקרה רוחבית.*

 

  מערך השירותים במרפאת מבוגרים:

טיפול ומעקב פסיכיאטרי, טיפול פסיכוסוציאלי, טיפול תרופתי ארוך טווח, פסיכותרפיה, תיאום טיפול מול 

 נוספים בקופה ובקהילה. הפניות לשירותי סל שיקום.גורמים מקצועיים 

 הפנייה לפסיכותרפיה מבוגרים  נעשית בשלושה מסלולים:

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

 לפסיכותרפיה, ללא תשלום.

ן עצמאי על פי רשימה קיימת ומפורסמת באתר : מטפלים עצמאים, כל מבוטח יכול לפנות באופמסלול שני

 ₪. 56האינטרנט. מפגש הראשון בעלות של 

לאחר המפגש הראשוני נדרש אישור להמשך טיפול מהבקר המחוזי. כל טיפול מעבר למפגש הראשון בעלות 

 מפגשים המטפל מגיש סיכום טיפול, ובמידת הצורך בקשה להארכת הטיפול. 30בתום ₪.  133של 

: הפניה לספקי שירות במרפאות ציבוריות )ממשלתיות/עצמאיות(. ספקים, שהקופה נמצאת ישימסלול של

במידה ויומלץ על המשך טיפול ניתן  17איתם בהסכם התקשרות. בפניה למרפאות אלו ניתן להגיע עם טופס 

מחייבת  מפגשים. הארכה נוספת  30מפגשים ולאחר מכן למנוי  ארוך עד  8לקבל התחייבות למנוי קצר עד 

 אישור ע"י  המרכז לאישורים בקופ"ח כללית.

מטופלים אשר קיבלו שירות במרפאה לבריאות  מטופלים בתחנות לבריאות הנפש ציבוריות/ממשלתיות:

הנפש לפני הרפורמה, ממשיכים לקבל את הטיפול במרפאה. מטופלים שביקשו לעבור ניתנה להם 

 האפשרות.

מבקשי שירות שבקשו לעבור מהמרפאה הממשלתית למרפאת לא ניתנו נתונים מספריים על מספר 

 קופת חולים.

במרפאה אין מטופלים בהוראה לטיפול מרפאתי כפוי, או מטופלים בצו לטיפול פסיכיאטריה פורנסית: 

 מרפאתי כפוי. 

 שלושה מטופלים להם טיפול מרפאתי כפוי, הופנו לספק השירות, המרפאה הממשלתית, בבית שמש.

 וות המרפאה כולל צוות רב מקצועי מבוגרים.כוח אדם : צ

 מטופלים מקבלי שירות. 270*טבלת כוח אדם זו מתייחסת ל כ 

מקצוע/תחום 

 טיפול

תחום 

 מומחיות/התמחות

 מרפאת מבוגרים

 מספר אנשי צוות

 מרפאת מבוגרים

 מספר משרות

* מנהל 

 מרפאה
 75% 1 פסיכיאטר מומחה 

*עובדים 

 סוציאליים

בעלי הכשרה 

 בבריאות הנפש
2 50% 

 40% 1 פסיכולוגים קליניים פסיכולוגים

 50% 1  מזכירה

 * מנהל המרפאה הוא הפסיכיאטר המטפל במרפאה.

 * מספר מקבלי השירות הוא לערך, לאחר איסוף מידע פרטני מהמטפלים על מספר המטופלים שברשותם.

 



 

 

 :זמינות השירות

 מטופלים בקירוב.  250 ב מנהל המרפאה שהינו הפסיכיאטר המטפל, מטפלמספר המטופלים: 

 לשאלת צוות הבקרה על מספר כלל  המטופלים במרפאה, צוות המרפאה לא ידע לתת נתונים

 ה' בשעות שונות, כולל בשעות אחר הצהרים. -מרפאת המבוגרים פועלת בימים ב' ימי פעילות:

 המרפאה סגורה בימי א' . 

למרפאה לבריאות הנפש מגיעים מטופלים בהפניית רופא משפחה. במקרים בהם מטופלים  ה:קבלה למרפא

 מגיעים ללא הפניה הם מתבקשים לדאוג להפניה בטרם הזימון לאבחנה הראשונית.

 במקרים חריגים מתקבלים מטופלים גם ללא הפנית רופא משפחה. 

ת שקובעת את רמת הדחיפות הראשונית. פניות למרפאה הנעשות טלפונית מקבלת ע"י המזכירה, היא זא

 מנהל המרפאה זמין בכל עת לפניות והתייעצות עם מזכירת המרפאה.

מטופלים המשתחררים מבית חולים פסיכיאטרי או מטופלים להם יש אבחנה של מחלת  הערכה ראשונית:

 נפש, מופנים ישירות להערכה ראשונית ע"י  פסיכיאטר. 

 7פסיכיאטר הוא חודש ימים. בעת הבקרה, ממתינים להערכה ראשונית זמן ההמתנה להערכה ראשונית ל

 מטופלים עם תאריכים לפגישה.

 למבקשי השרות הנוספים נערכת הערכה ראשונית גם ע"י הצוות המקצועי בהם: עובד סוציאלי ופסיכולוג.

ב אחר רשימת ההמתנה נקבעת בהתאם לדחיפות וזמינות המטפלים, מנהל המרפאה עוק רשימת המתנה:

 רשימת ההמתנה ומעדכן דחיפות.

 38זמן ההמתנה לטיפול בפסיכותרפיה הוא ארבע וחצי חודשים. בעת הבקרה, ממתנים לקבלת טיפול 

 מטופלים.

 ביקור בית נעשה באישור מנהלת המערך הפסיכיאטרי במחוז ירושלים. ביקורי בית:

 מאז הקמת המרפאה התקיים ביקור בית אחד.

ת דחופות לטיפול פסיכיאטרי, בעת פעילות המרפאה, יש אפשרות לקבלת המטופל בין פניו פניות דחופות:

התורים. במקרים בהם אין פעילות שוטפת, המטופלים מופנים למיון פסיכיאטרי, בבית החולים הפסיכיאטרי 

 במחוז.

 חיסיון רפואי

מידע בתחום בריאות הנפש הינו חסוי ביותר, כניסה למחשב נעשית באמצעות סיסמא אישית. המידע על  

 הטיפול השוטף נגיש רק למטפלים בבריאות הנפש.

רופא ראשוני )רופא משפחה( הינו מתכלל הטיפול ויש לו גישה למידע הכולל אבחנות וטיפול תרופתי. לרופא 

או אחרים .רופאים יועצים  יועץדע על אבחנות פסיכיאטריות לרופא זה ניתן שיקול הדעת להעברת המי

חשופים למידע אודות הטיפול התרופתי בלבד. כל מידע אחר ניתן אך ורק אם המטופל חתם על וויתור 

 סודיות.

 החיסון הרפואי בקופת חולים הוא בהתאם להנחיות הנוהל, העברת ושמירת מידע בצוות בריאות הנפש.

 ישירות סוציאל

 משרה. 1/4במרפאה עובדות שתי עובדת סוציאלית, כל אחת מהם מועסקת בהיקף של 

במרפאה אין רכזת תחום בעבודה סוציאלית, עיקר השירות הניתן הוא טיפול פסיכותרפיה. במידה ובמהלך 

 הטיפול יש צורך בתיאום טיפול ומיצוי זכויות, העו"ס עוסקת בכך.

 ובשלב זה המוקד העיקרי בשירות הוא מתן טיפול באמצעות פסיכותרפיה.השירות הסוציאלי בתחילת דרכו 

 פסיכותרפיה

משיחות עם הצוות המטפל ומהתיעוד ברשומה עולה כי למרפאת מבוגרים מגיעה אוכלוסייה  המבקשת 

 טיפול בתחומים רבים בין היתר התמודדות, עם משברי חיים, חרדה, פוסט טראומה, פגיעה מינית, ועוד.

ייה זו מגיעה למרפאה לטיפול, בין היתר, בזכות השילוב במרפאה יועצת ותחת השם של שירות אוכלוס

 בקופת חולים כללית.  



 

 

 תיעוד רישום ודיווח

 תיקים, בתיקים יש פירוט של פרטים אישיים,         8התיעוד הינו ממוחשב. נבדקו  תיקי המטופלים: 

 סיבת הפניה, בעיה נוכחית, תלונות עיקריות, התייחסות למצבי סיכון, התייחסות להתמכרויות,       

 ותוכנית טיפול. כל ביקור מתועד ברשומה ובה פירוט בהתאם להנחיות. -אבחנה, אבחנה משוערת 

ת הערכה באשר אי הגעה לטיפול מתוכנן: במידה ומטופל אינו מגיע למפגש המתוכנן, יש תיעוד על כך ונעשי

 להמשך ההתערבות.

מפגשים  30תוכנית טיפול והערכה תקופתית: הערכה מקיפה על הטיפול נעשית לאחר כחצי שנה, בתום 

 בממוצע. בהערכה זו יש פירוט על תהליך הטיפול, שינויים שהתרחשו במהלך הטיפול, והמלצות להמשך.

כול לחוות את דעתו באשר להמשך הטיפול. שני בשתי הערכות נמצא תיעוד ובו פירוט מדוע המטופל אינו י

תיקים אחרים לא נמצא התייחסות לעמדת המטופל. תיק נוסף נמצא בהמתנה להתייחסות המטופל להמשך 

 הטיפול .

 הערכות להמשך מנוי נעשות באשור מנהל המרפאה / מנהלת המערך הפסיכיאטרי בקופה.

ול התרופתי, יש פרוטוקולים ברורים והנחיות טיפול תרופתי: ברשומה הרפואית יש פירוט של הטיפ

להתערבות במטופל הנוטל טיפול תרופתי המחייב זאת כגון מטופל המקבל לפונקס. יש תיעוד המנמק מתן 

 תרופה ספציפית החלפתה או הפסקתה.

 נמסר כי למטופל ניתן הסבר על התרופה ותופעת הלוואי, אולם לא נמצא לכך תיעוד ברשומה.

פאה נוהל של קבלת וטיפול בפניה דחופה, נוהל להתייחסות למטופל שלא הגיע לטיפול . נבנה נוהליים: במר

 תרשים קבלה למטופל חדש והעבודה מתבצעת בהתאם.

 במחשב יש קישורית לעדכונים וחוקים העוסקים בחובת הדיווח, טיפול ודיווח על אלימות ועוד. 

 

 זכויות מטופלים-פרסום מידע למטופלים

באתר האינטרנט של הקופה יש מידע נגיש ומפורט על הרפורמה, המרפאות  עות האינטרנט:מידע באמצ

לבריאות הנפש, בפריסה על פי אזורים. קיים פירוט על הזכויות והאפשריות השונות לקבלת טיפול, שמי של 

 מטפלים העצמאיים, הכולל מקצוע המטפל וציון שפות נוספות בהם ניתן לקבל את הטיפול.

 יאזון ) פסיכיאטרים יועצים(: ברשימה זו פרטים חסרים כגון שם מטפל ללא התייחסות מה מקצועו.מטפלי ל

דף מידע: במרפאה לבריאות הנפש מבוגרים, יש דף מידע למטופל המפרט את הטיפולים הניתנים 

 במרפאות, תהליך הקבלה והערכה, מי הצוות המטפל והנחיות להגעה לפגישה הראשונה.

מבנה יש לוחות מודעות בו מציון שעות פעילות המרפאה, פניה מחוץ לשעות השוטפות, פניה לוח מודעות: ב

 בעת חירום. המידע הקיים בלוחות המודעות השונים, נגיש, ברור ומספק מידע מדיוק.

 מגילת זכויות המטופל: במרחבים הציבורים אין מידע על זכויות המטופל בהתאם לחוק זכויות החולה.

 .המרפאהמנהל המרפאה יזם מפגש עם רבנים להכיר את שירותי 

 הצוות אינו בקיא דיו בהסדרה של מסלולי הטיפול הקיימים, השימוש בליאזון, חיסיון מידע.

 מתקיימות בתדירות של  פעם בשבוע. הישיבות כוללות גם דיון על מטופלים, התייעצות. ישיבות צוות: 

במרפאה אין ערכת תרופות של עזרה ראשונה פסיכיאטרית, למצבי : ערכת עזרה ראשונה פסיכיאטרית

 חירום פסיכיאטרים.

: יש קלסר בו מרוכזים האירועים החריגים, אירועי אילו מדווחים לוועדה לניהול סיכונים, והם ניהול סיכונים

 נידונים בישיבות הצוות.

 

 



 

 

 ממצאים לשימור

דוגמא לשילוב של בריאות נפש במרפאה יועצת. המבנה וחדרי  המרפאה בבית שמש הינה 

 הטיפול, מתוחזקים ומטופחים, קיימת נגישות מלאה לנכים.

 נעשית עבודה טיפולית ברמה מקצועית גבוהה המלווה באנושיות רבה ואכפתיות. 

קיימת פתיחות וחשיבה דינמית הממוקדת בצרכי המטופל והדבר ניכר בקביעת התערבויות  

 ליות.הטיפו

פות לטיפול מתועדפות על ידי מנהל המרפאה ויכולות לקבל ובמרפאת המבוגרים בקשות דח 

 מענה מידי בזמן פעילות המרפאה.

מנהל המרפאה  מכיר בחשיבות ביצוע ההערכה ראשונית מידית, לצורך כך בימי עבודתו יש  

 זמנים יעודים למקרים שאינם סובלים דיחוי.

 

 ממצאים לשיפור

מרפאת המבוגרים פתוחה ארבע ימים בשבוע בהם נוכח הפסיכיאטר, מומלץ להגדיל  זמינות: 

 את מספר ימי הפעילות  ולהרחיב את שעות הפעילות, בשעות אחר הצהרים.

המתנה לטיפול פסיכיאטר עומד על חודש. תורי המתנה לפסיכותרפיה  תור המתנה לשירות: 

 ארוכים, עד ארבע וחצי חודשים.

לטיפול  –פנימית ואין חיבור למערכת מצוקה למוקד חיצוני  ין לחצני מצוקהאבחדרי המרפאה   

 .מידיי

הכולל אבחנות, מספר מטופלים במרפאה ,הפניות לסל שיקום,  מסד נתונים זמיןבמרפאה אין  

 מעקב אחר אשפוזים ושחרור של מטופלים .

 לפסיכיאטריה. אין אחות ייעודיתבמרפאה  

 בתחילה של בניית תהלכי עבודה.ונמצא  הצוות המקצועי מצומצם 

 של  מסלולי הטיפול למטופל, חיסיון מידע. הצוות אינו בקיא דיו בהנגשה 

 

 

 סניף בית שמש, מרכז ביג -מרפאה לבריאות הנפש ילדים ונוער 

 

 רקע

במסגרת הרפורמה והרחבת  2015מרפאת בריאות הנפש )למבוגרים, ולילדים ונוער(  הוקמה ביולי 

למבוטחי קופת חולים כללית. לקראת הערכות הקופה לרפורמה ופתיחת מרפאה זו, גויס צוות רב השירותים 

הבקרה  מקצועי הכולל פסיכיאטר למבוגרים, פסיכיאטרים לילדים ונוער, פסיכולוגים ועובדים סוציאליים.

כניסת הנוכחית הינה הבקרה הראשונה במרפאה לבריאות הנפש בבית שמש, בקופת חולים כללית, מאז 

 הרפורמה. 

 

 ממצאי הבקרה

במסגרת הבקרה, מנהלת המערך הפסיכיאטרי במחוז התבקשה להעביר נתונים, בהם פירוט האבחנות של 

בתגובה נמסר כי הנתונים קיימים, אך הם מועברים למטה קופת חולים כללית. מקבלי השירות במרפאה. 

ן הצוותים במחוז, פוגעת בבקרה ובניתוח דרך התנהלות זו לפיה אין העברת מידע ישיר של נתונים בי

 הממצאים.

 

 מבנה ותשתיות 

: יש אישור לתקינות ציוד כיבוי אש מטעם חברת "להבות",  האישור למבנה מטעם כיבוי אש כיבוי אש

 בתהליך. במרפאה יש תחומים מוגדרים למיגון ומקלוט.

 



 

 

 מבנה:

ביג בית שמש, ממוקמת בקומת המרכז המרפאה לבריאות הנפש ילדים ונוער נמצאת במרכז מסחרי 

 להתפתחות הילד.

לרשות המרפאה לבריאות הנפש ילדים ונוער, עומדים שלושה חדרי טיפול, חדר ישיבות המשמש את כלל 

 המטפלים.

 בחדרי הטיפול יש ציוד מתאים לילדים ובכלל זה משחקים, ארגז חול, שולחן וכיסאות.

 ור הילדים.אולם ההמתנה מרווח ומטופח ומותאם לציב

  אבטחה:

 פנימית ואין חיבור למערכת מצוקה למוקד חיצוני. אין לחצני מצוקהבחדרי מרפאת ילדים ונוער, 

 

 פעילות שוטפת

 . 19.00עד  08.00ה', ביום א' ניתן שירות  בין השעות –מרפאת ילדים ונוער פועלת בימים א' 

 

  מערך השירותים במרפאת ילדים:

תרפיה לילד ונוער, הדרכת הורים. הצוות עבר הכשרה בזיהוי אבחון וטיפול טיפול פסיכיאטרי, פסיכו

 בספקטרום האוטיסטי. אבחונים פסיכודיאגנוסטים מפונים למרפאה לילד ונוער בירושלים. 

 הפנייה לפסיכותרפיה ילדים  נעשית בשלושה מסלולים:

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

 לפסיכותרפיה, ללא תשלום.

. כל מבוטח יכול לפנות באופן עצמאי 9: מטפלים עצמאים, לקופה מטפלים עצמאים לילדים מגיל מסלול שני

 ₪. 56על פי רשימה קיימת ומפורסמת באתר האינטרנט. מפגש הראשון בעלות של 

המחוזי. כול טיפול מעבר למפגש הראשון בעלות  לאחר המפגש הראשוני נדרש אישור להמשך טיפול מהבקר

 מפגשים המטפל מגיש סיכום טיפול, ובמידת הצורך בקשה להארכת הטיפול. 30בתום ₪.  133של 

: הפניה לספקי שירות במרפאות ציבוריות )ממשלתיות/עצמאיות(. ספקים, שאיתם הקופה מסלול שלישי

במידה ויומלץ על המשך טיפול  17להגיע עם טופס נמצאת בהסכם התקשרות. בפניה למרפאות אלו ניתן 

מפגשים. הארכה  30מפגשים ולאחר מכן למנוי  ארוך עד  8ניתן לקבל התחייבות למנוי אבחוני,  קצר עד 

 נוספת מחייבת  אישור ע"י  המרכז לאישורים בקופ"ח כללית.

 

 

 כוח אדם : מרפאת ילדים ונוער.

 .222ספר  מטופלים צוות המרפאה כולל צוות רב מקצועי, מ 

מקצוע/תחום 

 טיפול

תחום 

 מומחיות/התמחות

 מרפאות ילדים ונוער

 מספר אנשי צוות

 מרפאת ילדים ונוער

 מספר משרות

* מנהל/ת 

 מרפאה
 20% 1 פסיכיאטר מומחה 

 רופאים 
פסיכיאטר מומחה 

 ילדים
3 60% 

*עובדים 

 סוציאליים

בעלי הכשרה 

 בבריאות הנפש
1 50% 

 50% 1 פסיכולוגים קליניים פסיכולוגים

 50% 1  מזכירה

 



 

 

 :זמינות השירות

 שנים. 18 - 6הטיפול במרפאה מיועד לילדים ונוער בטווח גילאים 

 .222מספר המטופלים במרפאה: 

 קבלה למרפאה:

פסיכולוג. במידה הפניות נעשות דרך רופא משפחה, פסיכיאטר, לשכת רווחה, פקידת סעד, צוות חינוכי, 

והפניה טלפונית מההורים, הם מופנים לרופא המשפחה. במקרים של הורים גרושים הקבלה לטיפול רק 

 לאחר החתמת שני ההורים על הסכמה לטיפול.

: פניות ראשוניות נעשות באמצעות הטלפון, צוות המזכירות מבקש מהגורם המפנה תיעוד הערכה ראשונית

 הפניה. הפניה מתועדת.מקצועי וכן רושם את סיבת 

ככלל, במידה וההורים פונים ישירות,  הם מתבקשים לקבל הפניה מרופא משפחה ולצרף כל תיעוד רלוונטי 

 נוסף.

מנהלת המרפאה עוברת על טופסי הפניה פעם בשבוע ובהתאם לתוכן, היא  קובעת את הדחיפות ואת 

 המטפל. 

 הפונה מקבל הזמנה להערכה ראשונית. זמן ההמתנה להערכה  עד חודש ימים. 

הערכה ראשונית מתקיימת בשני מפגשים: מפגש עם הורים ומפגש עם הילד. לאחר מכן נבנית תוכנית 

 חודשים. 10לפסיכותרפיה עד זמן ההמתנה לטיפול פסיכיאטרי חודש ימים, טיפול.  

 דחופים. 7מטופלים מתוכם  54בעת הבקרה ממתנים לפסיכותרפיה 

לדברי הצוות, למטופלים מוסברות האפשרויות הקיימות לקבלת טיפול במסלול טיפול של מטפלים עצמאיים 

 או באמצעות ספקים.

 במרפאה אין שירות של ביקורי בית.

 מקרים דחופים: מופנים למיון פסיכיאטרי, רופא משפחה.

ת להורים ומציעים מועד חלופי. במידה ויש חשד למסוכנות, במקרים בהם המטופל לא מגיע, פונים טלפוני

 יירשם בתיק ותעשה פנייה לגורמים נוספים כגון: פקידת סעד, רופא ילדים בקהילה.

 חיסיון רפואי

מידע בתחום בריאות הנפש הינו חסוי ביותר, כניסה לתיעוד הממוחשב נעשית באמצעות סיסמא אישית. 

 רק למטפלים בבריאות הנפש.המידע על הטיפול השוטף נגיש 

 רופא ראשוני )רופא משפחה( הינו מתכלל הטיפול ויש לו גישה למידע הכולל אבחנות וטיפול תרופתי בלבד. 

 רופא המשפחה מחליט באם יש מקום  להעברת המידע על אבחנות פסיכיאטריות לרופא יעוץ או אחרים.

 לבד.רופאים יועצים חשופים למידע אודות הטיפול התרופתי ב

 מידע אודות ילדים ונוער מועבר לבית משפט, פקידת סעד ולצבא, בהתאם לחוק.

 החיסון הרפואי במרפאת הילדים הוא בהתאם להנחיות הנוהל "העברת ושמירת מידע בצוות בריאות הנפש".

 שירות סוציאלי

עיים העו"ס היא חלק ממערך המטפלים, במסגרת הטיפול בילד ובמשפחה יש קשר עם גורמים מקצו

 בקהילה, בעיקר עם שירותי רווחה.

 תיעוד רישום ודיווח

תיקי המטופלים ממחושבים. נבדקו שני תיקי מטופלים ובהם פרטים אישים, סיבת הפניה, בעיה נוכחית, 

תלונות עיקריות, התייחסות למצבי סיכון ואובדנות, התייחסות להתמכרויות, אבחנה, אבחנה משוערת. 

 כנית הטיפול לסוגיהם. כל מפגש  מתועד ברשומה.תוכנית טיפול, פירוט תו

 טיפול תרופתי: ברשומה יש פירוט על טיפול תרופתי, התיעוד בהתאם להנחיות משרד הבריאות.

נהלים: במרפאה נוהל לקבלת מטופלים. נוהל לקבלת פניה דחופה, נוהל להתייחסות למטופל שלא מגיע. 

 מידע על מטופל מחוץ למרפאה. נוהל לטיפול והערכה סיום טיפול. נוהל הוצאת

 זכויות מטופלים-פרסום מידע למטופלים

דף מידע: במרפאה לבריאות הנפש ילדים  יש דף מידע למטופל המפרט את הטיפולים הניתנים במרפאות, 

 תהליך הקבלה והערכה, מי הצוות המטפל והנחיות להגעה לפגישה הראשונה.



 

 

יון שעות פעילות המרפאה, פניה מחוץ לשעות השוטפות, פניה לוח מודעות: במבנה יש לוחות מודעות בו מצ

 בעת חירום. המידע הקיים בלוחות המודעות השונים נגיש, ברור ומספק מידע מדיוק.

 : מתקיימות בתדירות של פעם שבוע, הישיבה משמשת פורום להתייעצות, הצגת מקרה.ישיבות צוות

 

 

 ממצאים לשימור

ונוער נמצאת בסמיכות למכון להתפתחות הילד בבית שמש והינה דוגמא המרפאה לבריאות הנפש ילדים  

לשילוב של בריאות נפש במרפאה יועצת.  המבנה וחדרי הטיפול, מתוחזקים ומטופחים, קיימת נגישות מלאה 

 לנכים.

 נעשית עבודה טיפולית ברמה מקצועית גבוהה המלווה באנושיות רבה ואכפתיות. 

ת ותקשורת פתוחה בין אנשי הצוות, נושאים מקצועיים ודילמות מקצועיות ניכרת עבודת צוות רב מקצועי 

 מועלות לדיון בצוות הרב מקצועי.

קיימת פתיחות וחשיבה דינמית הממוקדת בצרכי הילד ומשפחתו והדבר ניכר בקביעת התערבויות  

 הטיפוליות.

 ווחה. יש דרכי תקשורת ושיתופי פעולה עם גורמים מטפלים בקהילה, כגון שירותי ר 

החלו להתקיים מפגשים עם צוותים מקצועיים בקהילה בתחומים שונים כגון: חינוך, גיל הרך ועוד, לצורך  

 היכרות והגברת שיתוף הפעולה עם השירות והתחום של בריאות הנפש.

 

 ממצאים לשיפור

 המתנה לטיפול מגיעה לעשרה חודשים.  -  זמני המתנה לטיפול ארוכים 

פנימית ואין חיבור למערכת מצוקה למוקד חיצוני.  אין לחצני מצוקהילדים ונוער,  בטיחות: בחדרי מרפאת 

 לטיפול מידיי.

במרפאה ניתן שירות בשעות אחר הצהרים ביום אחד בלבד. זאת למרות שיש       אוכלוסייה גדולה  :זמינות 

 הנזקקת לשירות בשעות אחר הצהרים.

 .אין שירות למקרים דחופים 

 

 



 

 

 יישום הרפורמה בבריאות הנפש

 

 :רקע

הבקרה בוצעה במשותף על ידי בקרי סמנכ"ל לפיקוח על קופות החולים ושירותי בריאות נוספים, לשכת 

הפסיכיאטר המחוזי ירושלים והאגף לבריאות הנפש. הבקרה בדקה את יישום הרפורמה להעברת האחריות 

נים כגון פריסת , בהיבטים שו2015הביטוחית בבריאות הנפש לידי קופות החולים מאז כניסתה לתוקף ביולי 

שירותים, היקפי מטופלים, נגישות וזמינות שירותים, הנגשת המידע למבוטחים ומימוש זכויות המבוטחים 

ובכלל זה על גביית השתתפויות עצמיות במסלול הציבורי )לשירותים בסל הבריאות( ובמסלול טיפולי 

 ים של הכנסת(. פסיכותרפיה אצל מטפל עצמאי )בהשתתפות עצמית לפי קביעת ועדת הכספ

מרפאה ראשונית קטנה ללא שירות לבריאות נפש  -אילן-התבצעה בקרה בשתי מרפאות )מרפאת בר

והמרפאה הרב מקצועית הכללית אשר בה גם מרפאה רב מקצועית לבריאות נפש לילדים  בשייח ג'ראח(, 

ה של צוות לשכת רח' ד'ישראלי. בנפרד, התקיימה בקר -כמו גם במטה המחוזי לבריאות הנפש בטלביה

הפסיכיאטר המחוזי אשר ביצע את הבקרה השגרתית על שירותי בריאות הנפש ובדו"ח של צוות זה ניתן 

 למצוא מידע נוסף.

אם ניתנים רק שירותי פסיכותרפיה  -)בחינם שירות ציבורימחוז ירושלים של הכללית מספק למבוטחי הקופה 

מרפאות רב מקצועיות  7-ם רופא פסיכיאטר( הן באם יש גם מפגש ע -או בהשתתפות עצמית רבעונית

מרכזים לטיפול יום מבוגרים בירושלים והן  2-ותיקות והן חדשות בירושלים )כולל מזרח העיר( ובבית שמש, ב

נקודות שירות חדשות במרפאות ראשוניות ושניוניות, המוגדרות בקופה כשירותי ייעוץ רפואיים  28-ב

כמו כן מאפשר המחוז למבוטחים לקבל שירות אצל מגוון ספקי שירות ותיקים   .(ליאזוןפסיכיאטריים )שירות 

 מרפאות ממשלתיות, בתי חולים, וספקי שירות פרטיים במגזר החרדי והערבי.   -במחוז

מטפלים )פסיכותרפיסטים( בנוסף קיימת למבוטחים המעוניינים בכך אפשרות לקבל פסיכותרפיה אצל 

ש"ח לפגישה כפי שקבעה ועדת הכספים של  133-צמית מוזלת של כ)בתשלום השתתפות ע עצמאיים

תחת המסלול הנקרא "מטפל עצמאי". מסלול זה מוצע למטופלים אולם לא תמיד ניתן תעדוף ברור  -הכנסת(

 לטיפול הפסיכותרפי במסלול הציבורי )החינמי( על פני מסלול "המטפל העצמאי" )בתשלום לכל פגישה(. 

שירות הציבוריות מועסקים אנשי מקצוע ממקצועות הפסיכיאטריה, פסיכיאטריית ילד במרפאות ובנקודות ה

ונוער, סיעוד, פסיכולוגים קליניים, עובדים סוציאליים ואחרים, וזאת בצורות העסקה שונות, בין כעובדים, בין 

גיה אם כרופאים עצמאיים )להבדיל מהמטפלים העצמאיים שהינם פסיכותרפיסטים ממקצועות הפסיכולו

 .(פגישה לכל מופחת בתשלום אלא, במסלול "המטפל העצמאי", שאיננו ציבורי -והעבודה הסוציאלית

 הרפורמהבפעילות אינטנסיבית לצורך היערכות מינהלית ומקצועית ליישום  נהאופיי 2015התקופה עד יולי 

 ביישומה. -2015להעברת האחריות הביטוחית בבריאות הנפש לידי קופות החולים, ומאז יולי 

בוצעו פעולות הדרכה למגוון אנשי צוות מקצועיים ומינהליים במחוז להכרת הרפורמה ולחיזוק ממשקי 

לי שנבדק העבודה בין אנשי הרפואה לאנשי בריאות הנפש והדבר מוצא ביטויו בדברי הצוות המקצועי והמינה

 בבקרה.

 הוכנו חומרים מפורטים ממוחשבים וכתובים על הרפורמה הן לאנשי צוות והן למבוטחים.

בבקרה נמצא כי הן הצוות המקצועי והן הצוות המינהלי במרפאות ובמטה הכיר את מסלולי הטיפול 

עצמאי, האפשריים כפי שפרסמה הקופה, דרכי הפנייה, ההבדל בין מסלול ציבורי למסלול של מטפל 

השתתפויות עצמיות, אם כי לא מחודד מספיק הצורך להעדיף  את המסלול הציבורי לפני הפניית מטופל 



 

 

למסלול המטפל העצמאי. גם בחוברת מסמך ההנחיות על הרפורמה בבריאות הנפש המיועד לצוותי 

 המטפלים לא מחודד הצורך בתעדוף זה.

רדים, אשר מעדיפים לדברי הצוות הפנייה למרפאות מבוטחים, עיקרם ח 2,800-במרפאת בר אילן ישנם כ

הרצוג בשמעון חכם )הנמצאות בתוך השכונה(, או לחלופין למרפאת בית חם ולא מתקשים לקבל הפניות 

והתחייבויות. ישנם אחרים החוששים מחשיפה ומעדיפים פנייה למטפלים עצמאיים של הקופה, או למטפלים 

 פרטיים שלא דרך הקופה.

מבוטחים תושבי מזרח ירושלים, רובם ערבים. חלקם  206,000-ועי שייח ג'ראח נותן שירות לכהמרכז המקצ

רשומים כתושבי מזרח העיר אך מתגוררים בפועל מעבר לגדר. שירותי בריאות נפש ניתנים במרפאות 

כז המר -למבוגרים; או דרך ספקי שירות השייח ג'ראח לילדים ונוער; בשער הפרחים בעיר העתיק -הקופה

המקיים מרפאה דוברת ערבית הממוקמת פיזית בכפר שאול; או מרפאת "תפארת בית חם"  -הירושלמי

 במזרח ירושלים.

חלק מהמבוטחים במרפאות שאינן של בריאות נפש שנשאלו על הרפורמה שמעו עליה מהתקשורת אך גם 

שומת ליבה לפוסטר ראו חוברות מידע במרפאת האם, מבוטחת אחת לא שמעה על כך כלל ולאחר הסבת ת

 הסמוך התעניינה יותר.

 לחו"דביקורי בית. מטופלים שזקוקים  4-כ  2015במרפאות הרב מקצועיות של הקופה בוצעו מאז יולי 

 למרפאה בכפר שאול. 17משפטיות מופנים עם טופס 

 

 ממצאים לשימור:

השקעה רבה בהנגשת המידע לציבור על הרפורמה ועל זכויות מטופלים באמצעות פוסטרים  ניכרת 

)גדול וקטן( וחוברות מידע הקיימות במרפאות המבוקרות, ובכלל זה עדכון ידני של תעריפי 

ההשתתפות העצמית אשר השתנו ימים בודדים טרם הבקרה, הדגשת הפטור מתשלום השתתפות 

 נכות ומעלה. 40%כרים על ידי ביטוח לאומי עם עצמית רבעונית לאלו המו

מידע זה של הפוסטרים קיים גם בערבית ובאנגלית באותן מרפאות בהן יש אוכלוסייה דוברת שפות  

 כחלק מהנגשה שפתית ותרבותית. -אלו

קיום הדרכות לצוותים מינהליים ומקצועיים שונים כולל רופאי משפחה, בנושאי הרפורמה והשלכותיה  

המטופלים, ובכלל זה חומרי הדרכה בכתב, וכן בנושאי בריאות הנפש כדי לחזק את  לזכויות

 הממשקים בין בריאות הגוף לבריאות הנפש.

הן הצוות המקצועי והן הצוות המינהלי במרפאות ובמטה הכיר את מסלולי הטיפול האפשריים, דרכי  

יות עצמיות, אם כי לא מחודד הפנייה, ההבדל בין מסלול ציבורי למסלול של מטפל עצמאי, השתתפו

 מספיק הצורך להעדיף  את המסלול הציבורי לפני הפניית מטופל למסלול המטפל העצמאי.

הפתיחות והמוטיבציה של הצוות המקצועי והמינהלי של המרפאות )הן הראשונית והן הרב  ניכרת 

התייעצות של מקצועית( לקדם ולשלב את נושא בריאות הנפש בפעילות המרפאה, וההסתייעות וה

 הצוות הרפואי במידת הצורך באנשי בריאות הנפש. 

חיזוק נוסף של ממשקים עם גורמי קהילה כגון שיקום ורווחה לטיוב הטיפול המערכתי במטופלים  

 .ברמת המרפאהברמה המחוזית ובמיוחד 



 

 

הנחת  -היקף טיפולים מתאים לצפויפילוח ממוצע ביקורים חצי שנתי לפי גיל מצביע על פניו על  

 ע בשנה למטופל.צביקורים בממו 9שימושים של 

 

קבוצות 
 גיל

מספר 
 מטופלים

מספר 
 ביקורים

 ממוצע

0-18 1,655 7,142 4.32 

18+ 5,055 26,985 5.34 
 

 -פילוח מספר המטופלים לפי סוגי המסגרות מראה כי מרבית המבוטחים מטופלים במרפאות הקופה 

 במרפאות בתי חולים כלליים ועמותות. 16%-במרפאות ממשלתיות ו 18%, 66%

פילוח מפורט לפי מרפאות רב מקצועיות, יחידות יום, נקודות שירות )שירותי ייעוץ פסיכיאטרי  

מכלל המטופלים נראו  80%-במרפאות שילוב( וגם מטפלים עצמאיים מצביע על כך כי קרוב ל

 השירות. בנקודות 20%-במרפאות הרב מקצועיות וכ

נקודות שירות. הרשימה מאד ברורה  19-קיימת רשימה מפורטת של רופאים פסיכיאטרים יועצים ב 

 2יש לציין כי בנקודות שירות מרוחקות ניתן השירות רק אחת לחודש בהיקף של  ,ומסודרת. אולם

 שעות בעפרה. אין שרות בקרית ארבע וסביבתה.  4-שעות באפרת ומעלה אפרים, ו

 

 לשיפור ברמת המטה הארצי:ממצאים 

בפוסטר, בעלון המידע למבוטח ובמסמך הנחיות העבודה לצוותים המטפלים יש מקום לחדד כי  

מסלול ציבורי )בהשתתפות עצמית רבעונית, או ללא השתתפות עצמית(;  -מדובר בשני מסלולי טיפול

הציבורי ישנן מסלול של מטפל עצמאי )בתשלום השתתפות עצמית לכל פגישה(. כאשר במסלול 

מספר מסגרות דרכן ניתן לקבל שירות בהתאם להסדרי הבחירה של הקופה: מרפאות בריאות נפש 

ייעודיות אורגניות של הקופה, או מרפאות בריאות נפש ייעודיות של ספקים כגון מרכזי בריאות נפש 

ה ההשתתפות ממשלתיים, בתי חולים כלליים ועמותות פרטיות. שם המקום לציין את ההבדלים בגוב

לרבעון( לזו ביתר המסגרות הציבוריות ₪  33העצמית הרבעונית לרופא במרפאת חוץ של בי"ח כללי )

כדי  17לרבעון(. ברשימת המרפאות יש לציין את הבעלות של המרפאה ולציין באם נדרש ט' ₪  24)

מעט מאד לקבל בה את השירות או שלא נדרש. הרשימה המודפסת בעלון היא חלקית מאד וכוללת 

 מרפאות של ספקי שירות. המידע באתר האינטרנט מפורט יותר אולם קשה לאתרו.

 

 ממצאים לשיפור ברמה מחוזית:

 :2015דצמבר -פילוח מבוטחים ומטופלים )בכלל המסגרות( לפי גיל חצי שנתי יולי 

  % מטופלים מבוטחים גיל

0-18 199,118 1655 0.83% 

18+ 302,489 5055 1.67% 

 

 מדובר בנתונים חצי שנתיים, ואף כי המועד לבחינת השגת יעדי הרפורמה הוא במהלך אף כי

מסך  4%-מסך המבוטחים הקטינים ו 2% -, היקף המטופלים נמוך משמעותית מיעדים אלו2017-2019

 רופאי של וההפניה האיתור תהליכי בהעמקת הצורך על הנראה ככל המצביע המבוטחים הבוגרים. דבר

 מקצועי אדם כח הגדלת -ובמקביל, הנפש בריאות לשירותי -לכך הנזקקים מטופליםה את המשפחה

 .הקופות של שאינן ממרפאות הרכש הגדלת או/ו הקופה במרפאות



 

 

לאינטייק ולטיפול במבוגרים במזרח ירושלים הוא ארוך. הזמינות הממוצעת  הממוצעת הזמינות 

התעקשות משפחה על מטפל  ותלויתאזור  תלוית היא פסיכותרפיה לילדים ולנוער במחוז לשירות

וארוכה במיוחד במרפאת משמר העם ובית שמש. מספר של עשרות ממתינים לטיפול מצביע על צורך 

הגדלת זמינות השירותים יעיל יותר של הטיפול בין מרפאות הקופה לבין ספקי השירות, או  בוויסות

ולפחות במקומות בהם עולה הצורך  יש לפעול לקיצור זמני ההמתנה במסלול הציבורי,המוצע. 

להתאמה מגדרית ותרבותית, כמפורט גם בפרק הבקרה על בריאות הנפש אשר ביצעה לשכת 

 הפסיכיאטר המחוזי. 

 

 לא נמסר, אף שנתבקש, מידע בדבר היקפי כח האדם המטפל במרפאות האורגניות של הקופה. 

 

מידע בדבר הסדרה פרטנית בפועל  נתבקש בבקרה :טיפולי ורצף הנפש בבריאות הרפורמה יישום 

. 31/3/2016-שנסגרה ב אפרת המבטיחה מענה טיפולי רציף לכלל המבוטחים אשר טופלו במרפאת

 מענה מפורט נמסר רק חודש לאחר הבקרה.

 

 לא, מנוי סוג לפי, 2016 דצמבר-יולי 1 לתקופה שירות מספקי שנרכשו מנויים התפלגות אף שהועברה 

לעומק  לבחון פשריא שלא דבר, וסיבותיהם, המנויים דחיות מספר בדבר מידע הועבר, כפי שהתבקש,

 טיפול להמשך הבקשה אולם שירות ספק אצל אבחון הליך עברו אשר באלו הטיפול רציפות נושא את

לא   כללי, יש להבטיח כי רציפות הטיפול במטופלים אצל ספקי שירותיםבאופן  .התעכבה או נדחתה

 תיפגע עקב "דחיות" אישורים להמשך טיפול. 

  יש לגבש הסכמות עם ספקי השירות שיבטיחו אי פגיעה במטופלים וצמצום ניודם בין

מסגרות טיפול שונות, למעט אם מטופל מבקש שינוי או שישנה הצדקה קלינית לשינוי 

נה והעברה תתאפשר הכ -בכל מקרה של שינוי מסגרת טיפול. יש לוודא, כי מקום טיפול

 מסודרת ומתואמת של המטופל למסגרת החדשה.

  יש לוודא כי מטופל שנשלח לטיפול למסגרת חיצונית מקבל את כל השירותים באותה

 המסגרת ברצף )אבחון וטיפול( למעט מקרים חריגים. 

 של ומתואמת מסודרת והעברה הכנה יש לאפשר -טיפול מסגרת שינוי של בכל מקרה 

  .החדשה למסגרת המטופל

  'לספקים עובר ללא עיכוב שיש בו כדי לפגוע ברצף  17יש לוודא כי תהליך העברת ט

 הטיפולי.

 

כי בכל מקרה בה עולה הצורך לטיפול פסיכותרפי יש להדגיש בפני המטופל את  ההנחיהיש לחדד את  

ורק אם זכותו לקבל שירות זה במסגרת ציבורית וללא תשלום )אם לא יראה רופא במהלך הרבעון(, 

 המטופל איננו מעוניין במסלול זה, להציע לו את מסלול "המטפל העצמאי".

 

באחריות הקופה לספק את מגוון סל השירותים במרפאותיה ובכלל זה גם ביקורי בית הן למטופלים  

ממושכים אשר אינם מגיעים לטיפול לצורך מניעת אשפוז והן לפי הנחיות הפסיכיאטר המחוזי. לנושא 

 על המחוז לוודא זמינות שירותיםשל הפסיכיאטר המחוזי.  בהנחיהזה משנה חשיבות כאשר מדובר 

 ספקי חוץ.במסגרת עם ובין במרפאותיה סבירה לשירות זה , בין אם 

 

פילוח המרפאות ונקודות השירות במחוז לפי סוגי השירות הניתנים מצביעים על מחסור בשירותי  

ית ארבע והר ימבחינת מרחק גיאוגרפי ושיקולי בטחון דוגמת קר פריפריאלייםפסיכותרפיה ביישובים 

 ירות ציבורי נגיש גם לאוכלוסייה זו.קיום שוודא יש ל. חברון



 

 

 רפואה תעסוקתית
 

 רפואה ראשונית שילוב רפואה תעסוקתית ב .1

 

 נושאים לשימור

. מתרכז בדרך כלל בנושאי ממשק עם 12.15. לאחרונה ב הכשרה בתחום הרפואה התעסוקתית 

 הרפואה התעסוקתית.

 במקרה ומדובר בצפי לחופשת תאונה או מחלה ממושכת. קשר והפנייה לרופא התעסוקתי 

 תעסוקתית  רישום אנמנזה 

 

 נושאים לשיפור

 לתכנים כגון שיפור האנמנזה התעסוקתית וזיהוי גורמי סיכון תעסוקתיים מרכזיים. הדרכה מכוונת  

לרישום מחלות תעסוקתיות וכן ההיכרות עם טפסי הדיווח.  דיווח על חשד לתחלואה תעסוקתית 

נמסר שאין די היכרות כיצד לאבחן תחלואה תעסוקתית וכן יש חשש להעמיס על הרישום עם דיווחים לא 

)חיובי מדומה( ולכן משאירים את הדיווח לרופא התעסוקתי. הועבר מאמר יסוד בנושא זיהוי  מדויקים

 ון תעסוקתיים. הוסבר כדלקמן:       תחלואה תעסוקתית וגורמי סיכ

 דיווח ניכר יחסית למצופה מהרפואה התעסוקתית.-יש חובה על כל רופא לדווח וכן יש תת 

  .הרבה מטופלים אינם מופנים לרופא התעסוקתי הואיל וכל הטיפול שלהם מנוהל ע"י הרופא הראשוני 

  ולכן מתאים שיהיה מעורב בתהליך וידווח תפקיד הרופא הראשוני כולל גם מניעה שניונית ושלישונית

 עליו )טופס הדיווח לרישום כולל המלצה כיצד ראוי למנוע את הבעיה לעתיד(

  צוות הרישום מעוניין שגם חשדות לתחלואה תעסוקתית ידווחו. הם עושים את הסינון האחרון, תוך

 בדיקה עם הרופא המדווח, לפי הצורך.

הוצע לראש המרכז לרפואה התעסוקתית בכללית לבחון חניכה מובנית של הרופאים הראשוניים ע"י 

הרופאים התעסוקתיים במרפאות הכוללות את שתי ההתמחויות )רפואת המשפחה ורפואה תעסוקתית( 

איגוד רופאי המשפחה שבעדכון הבא של סילבוס המשרד ימליץ לתחת קורת גג אחת. במקביל, 

 וסיפו/יחודדו נושאים מרכזיים ברפואה תעסוקתית. ההתמחות, י

 לא להסתפק בכתיבה חופשית באנמנזה., ו רישום משלח היד באמצעות השדה הייעודי 

ע"י הכללת הרפואה  של הרפואה התעסוקתית עם הרפואה הראשונית מחשובישיפור הקשר  

 התעסוקתית במערכת "אופק".

 

 



 

 

 :התעסוקתית השירות במרפאה .2

 

 נושאים לשימור

 המכשור והציוד עדכנות 

  עדכון הידע של הצוות 

בין -. זמני ההמתנה יחסית קצרים: בדיקת פיקוחהלבדיקות השונות יעיל מערכת קביעת התורים 

שבועות ממועד קבלת ההפניה מרופא המשפחה )על פי זימון  3-4שבועות, בדיקת כושר עבודה  2-4

 טלפוני(

 )פרט ליוצא דופן אחד הרשום מטה( הרפואית התיעוד ברשומה 

 )תיקי מפעל וסיכום ביקורים במקומות עבודה( תיעוד סטטוס המפעלים 

 של ההנהלה בתחום הרפואה תעסוקתית בקרה פנימית 

)אם כי, רצוי לבצע ריענון/עדכון בנושאים כגון מדידת היקף  הדרכת קידום בריאות לרופאים 

 הבטן( 

 עובדי בריאותחיסון מעקב אחר ו ביצוע 

 

 נושאים לשיפור

 העברת מידע בין האחות לרופא 

 לקביעת תורים )מבוסס על שני ניסיונות התקשרות נפרדים( המתנה ממושכת למענה הטלפוני 

 כדי לאפשר תשאול וייעוץ בתחומי הרגלי הבריאות בחינת הוספת מיעוד 

)בתיאום עם מנהל הבטיחות  ההתאמה לעבודה בגורם מזיק-סיכום דיווח על בדיקות אי 

 .2015בבקרה פנימית במרפאה שנערכה בנובמבר  צויןוהבריאות התעסוקתית(. הנושא גם 

תיעוד מחלקות ותחנות עבודה בכל סיכום ביקור במפעיל וסיכום סך העובדים שנבדקו בכל  

 מפעל בעת הביקורים.

 רפואהכדי לאפשר תקשורת ישירה עם שאר מקצועות ה היעדר מערכת "אופק" 

 ההיריון-ובתקופה בתר ההיריוןאיתור נשים עם דיכאון בתקופת  

 

             

             

 



 

 

 ובטיחות המטופל , חיסוני עובדים סיעוד
 

 הנהלת הסיעוד המחוזית:

 

 בקרת סיעוד ובטיחות המטופל

  

 31%מעשיות.   10%מוסמכות,   90%אקדמאיות,  57%תקנים(. מתוכן:  265אחיות )  348במחוז    כללי:

 כל האחיות עובדות הקופה, אין שירות קנוי.  בוגרות קורס על בסיסי.

אחיות אחראיות מינהלות ומנהלות תחומים כגון: ניהול סיכונים, קידום בריאות,  4לאחות המחוזית כפופות 

 לוגיה, יחידה להמשך טיפול וכו'.קשישים, אונקו

 בכל השעות שהמרפאות פתוחות יש לפחות אחות אחת במרפאה.          

 

 ממצאים לשימור:

 ולנהלים הפנימיים של הקופה ולאיתור  מיידי של כל נוהל. נגישות לנוהלי משרד הבריאותקיימת  

 , נעשה לרוב מעבר לשעות העבודה.פיתוח צוות והשתלמויות 

 מעקב אחות, המשך טיפול ורצף טיפולי. – רשומה ממוחשבתניהול  

      מחוז ירושלים קיבל את הציון הכי גבוה בתחום זמינות השירות , בבדיקת סקר לקוחות שבוצע 

 .והיחס החיובי של הצוות

 שפותחו ומחולקות למבוטחים בנושא טיפולי פוריות וטיפולים אונקולוגיים. ערכות 

 .להפחתת אשפוזים חוזריםתוכנית שמתקיימת במחוז  

 . ובמידת הצורך מתבצעים ביקורי בית או מופנים לרופא.מעקב אחר מטופלים שאושפזו 

 בשנה. 70-כ -הדרכת סטודנטים לסיעוד 

 

 

 ממצאים לשיפור:

יש להכשיר אחות במחוז בהשתלמות על בסיסית במניעת זיהומים שתוביל את התחום  

 במחוז.

הרפואית מלבד תחום בריאות הנפש. נעשית עבודה בנושא  אחיות יכולות לצפות בכל הרשומה 

 להטמעת הרפורמה בבריאות הנפש.

 

  בקרת הסיעוד ברמה המחוזית פירוט ממצאים

 

 קיימת נגישות לנוהלי משרד הבריאות, לנהלים פנימיים של הקופה ונגישות למידע תרופתי. נהלים:   .א

 ניהול הטיפול: .ב

 לאחות יש יכולת לראות מי מאושפז או השתחרר מאשפוז  -פיתוח מערכות תומכות. מערכת לידר

 ימים מהשחרור עם המטופל. 3ממטופלי המרפאה. האחות צריכה ליצור קשר תוך 

  תהליך עבודה מובנה באמצעות מערכת מטופלים במעקב הנותנת את הקדימויות ומנחה את האחיות

בהתאם למחלות הכרוניות של לזימון למעקב יזום של האחות, הכולל אומדנים, הערכה והתערבות 

המטופל.  בקרת תרופות והדרכה ללקיחת תרופות בהתאם לנתונים הנאספים בשיחה עמו . מערכות 

 בתי המרקחת.ניפוקם בהמידע בתיק הרפואי מספקות את המידע על התרופות שנרשמו וכן על 

  ששוחרר ובסכנה  65גיל בתיק הרפואי באומדן סיעוד קיים אומדן סרגל שחרור )מתבצע לכל מאושפז מעל

לאשפוז חוזר(, המנחה את האחות לשאלות לבירור עם המטופל ומשפחתו על מנת לאתר סיכון או צרכים 

 מיוחדים. עפ"י מידע זה האחות שוקלת את סוג ההתערבות )ביקור בית , הפנייה לרופא וכו'(.

 



 

 

  מנגנוני בקרה ופיקוח: .ג

  כל מרפאה עוברת אחת לשנה בקרה.  רמות הניהול.מתקיימות בקרות סיעוד מובנות ומתועדות בכל

מהאחיות במחוז עברו בקרת רשומות  90%בנוסף מתבצעות בקרות עמיתים )בין המינהלות(.מעל 

 .2015רפואיות בשנת 

 .הנהלת המחוז מסיירת אחת לשבוע בשלוש מרפאות במחוז 

 שבועות  2-3נית במשך קיימת תכנית מובנית לקליטת אחות חדשה, האחות עוברת אוריינטציה ראשו

 ולאחר מכן חניכה ע"י אחות אחראית במרפאה. מבוצע מעקב ע"י רכזת פיתוח מקצועי.

  מתבצעות ישיבות קבועות שלמנהלות המינהלות , וישיבות אחיות אחראיות. קיים תיעוד סיכומי ישיבות

 צוות.

 .לא נעשית בקרה על הסיעוד בשירותים עצמאיים בקהילה 

 

 למויות:פיתוח הצוות והשת .ד

 .קיים מערך מובנה לפיתוח הצוות הסיעודי ולביצוע השתלמויות. קיימת תכנית שנתית להשתלמויות 

  .אחיות יוצאות לרוב ללימודים מעבר לשעות העבודה. הלימודים ממומנים ע"י כללית 

 17 .אחיות סיימו לאחרונה קורס הנחיית קבוצות. האחיות עוסקות בקידום בריאות של המבוטחים 

 ם מעקב אחר השתתפות הצוות הסיעודי בהשתלמויות.קיי 

 .מניעת זיהומים: מונה צוות מחוזי. אין אחות במחוז שעברה השתלמות על בסיסית במניעת זיהומים 

 103אותרו  2015בשל תחושה של תת דיווח, מרעננים את הנושא בקרב הצוותים. בשנת  -איתור אלימות 

 נפגעי אלימות.

 כל האחיות עוברות הכשרה  -החייאה ןריענוBLS  מלבד אחיות מכון גסטרו שעוברותACLS צריך לשקול .

, כך שידעו להשתתף ההחייאה בה נעשה שימוש בציוד ותרופות החייאה מעגלת ACLSהכשרת אחיות ב 

 ההחייאה.

 

  ניהול סיכונים: .ה

  .קיים מנגנון מובנה של תיעוד ודיווח על אירועים חריגים 

 

  ייחודית:פעילות  .ו

 .פיתוח ערכות עבור המטופלים בנושאים פריון ואונקולוגיה 

כל המבוטחים שעוברים טיפולי פוריות או טיפולים אונקולוגיים, מקבלים הדרכה של כשעה מאחות לגבי 

 זכויותיהם, למי עליהם לפנות, וכו' וחומר כתוב בנושא.

 פן קבוע, ונקבעות פגישות ביומן האחות.יש קריטריונים מי צריך להגיע לאחות באו -חולים כרוניים 

 .תכנית ל"מניעת התדרדרות בקשישים" בקרב אחיות במרפאות הראשוניות 

 

  פעילות אקדמית:  .ז

 סטודנטים. 70יעו גמרפאות המחוז מהוות שדות קליניים לסטודנטים ממסלולים שונים. השנה ה 

 .האחיות משתתפות במחקרים שמתבצעים בתחום הסוכרת במחוז 

 

 זמינות טובה, לרוב אין צורך בתיאום תורים. -זמינות השירותים .ח

 

 



 

 

 חיסוני עובדים:
 השרות ניתן למחוז ירושלים כולו על ידי הקופה עצמה. 

חיסוני עובדים ותיקים: הנושא מרוכז על ידי אחות רפואה מונעת בעלת קורס על בסיסי בבריאות הציבור.  

 הכשרה במרכז ההכשרה הארצי של הקופה.האחות עברה 

 חיסוני עובדים חדשים: מטופל על ידי מנהלת הסיעוד במרפאת רפואה תעסוקתית.  

 הצוות האחראי על הנושא כולל בנוסף את מנהלת הסיעוד המחוזית ומנהלת משאבי האנוש המחוזית.

 

 מאז הבקרה הקודמת נערך שינוי בתהליך העבודה של חיסוני עובדים. 

דים ותיקים: מחלקת משאבי אנוש מעבירה רשימות לאחות המרכזת. התקשורת של  האחות מול העובד עוב

מתבצעת בשיתוף מנהלות הסיעוד במרפאות. עבור כל עובד נבנית תכנית רלוונטית לתפקידו. מנהלת 

הסיעוד במרפאה דואגת להעביר לעובד את התוכנית. העובד קובע תור למרפאה תעסוקתית ומתחסן. 

 שנדרש מועברים חיסונים למרפאה הראשונית. כ

 . ממקצועות הבריאותשותפים בתהליך מנהלי הסקטורים 

 בסיום התהליך ניתן לעובד אישור קבוע והרשימות מתעדכנות במחלקת משאבי אנוש. 

 

 בבקרה הקודמת. 25%לעומת  80%כיסוי החיסונים עבור עובדים ותיקים ביום הבקרה: 

 

ים במסגרת המרפאה התעסוקתית ומקבלים אישור לעבוד עם סיום התהליך. קיים עובדים חדשים: מטופל

מהעובדים  100%קשר רציף בין מחלקת משאבי אנוש למחלקה לרפואה תעסוקתית. לפי דיווח הצוות 

 החדשים מטופלים לפי הנוהל.

 

 מרפאת סוכרת מחוזית:

 אוכלוסיית המטופלים: 

 חולי הסוכרת )רובם( ואנדוקרינולוגיה. 18,000ל   מקצועיבמרפאה ניתן ייעוץ על ידי צוות רב 

 , מכלל המגזרים במחוז, 18במרפאה ניתן מענה למטופלים מבוטחי הקופה מעל גיל 

 שאינם מאוזנים.  2או חולי סוכרת מסוג  1אשר מאובחנים כחולי סוכרת מסוג 

 המטופלים משויכים למרפאות האם. המרפאה משמשת כגורם מייעץ.

 מתבצעות בדיקות העמסת סוכר לנשים הרות.במקום 

 או במרפאת סוכרת של בית חולים(.הייעודית מטופלים במרפאת הקופה  18)ילדים עד גיל 

חולי סוכרת )ממוצע   40-חולי סוכרת מחוברים למשאבת אינסולין, וכ 350לפי הנתונים שסופקו על ידי הצוות 

 רב שנתי(  מחוברים לסנסור.

 

 אחיות המרפאה:  

 אקדמאיות. לרובן יותר מקורס על בסיסי אחד. 5אחיות. כולן מוסמכות.  7במרפאה עובדות 

, בעלת קורסים על בסיסיים בסוכרת, קהילה, גריאטריה וקורס הדרכה MAהאחות האחראית בעלת תואר 

 (.1-ומילדות 4-, ט.נמרץ1-קורסים על בסיסיים )סוכרת 6קלינית. אחיות אחרות: סה"כ  
 

 פעילות האחיות: 

 האחיות במרפאה משתלבות במערך הטיפול וההדרכה של הצוות הרב מקצועי. 

 

 : נעשה שימוש בחומרי הסברה מגוונים: פוסטרים, עלונים ומפות שיחה. הדרכה וטיפול 

 המלצות לטיפול בכף הרגל בארבע שפות.  -נבנה דף מידע למטופל

 ורוסית.  קיימת ערכת הדרכה לחולי סוכרת בערבית עברית



 

 

מהמטופלים שמתחברים  30%-נבנתה ערכה בשפה העברית לחולים המתחברים למשאבת אינסולין. כ

 למשאבה דוברי השפה הערבית. 

במרפאה קיימת מרפאת כף רגל סוכרתית. במסגרת השרות מתבצע טיפול יזום מונע. בנוסף מרפאת פצעים 

 בה נעשה טיפול ומעקב אחר כיבים במטרה למנוע קטיעות.

 מתבצע מעקב לאחר לידה לנשים שאובחנו כסובלות מסוכרת הריונית.

 

: במרפאת הסוכרת מועברות הדרכות בתחום הסוכרת לאחיות מהמרפאות. הוכשרו אחיות הדרכות צוותים 

מהמרפאות לבצע "מפות שיחה". ההדרכות מתבצעות ברחבי המחוז תוך התאמה תרבותית למגזר הערבי, 

 מאתיופיה.החרדי ולעולים 

מרפאות  12הצוות מהווה מקור להתייעצות והדרכה פרטנית לאחיות במרפאות ראשוניות. בשלב זה נבחרו 

אליהן מגיעות האחיות על בסיסי שבועי. מרפאת האם מזמינה מטופלים שאינם מאוזנים, לפי קריטריונים 

האחות המטפלת ממרפאת מובנים. המטופל מוזמן לשני מפגשים לצורך הדרכה בנוכחות אחות סוכרת ו

 האם.

 מרפאת הסוכרת משמשת גם כשדה קליני לסטודנטים לסיעוד מבתי ספר לסיעוד "הדסה" ו"מאיר". 

 

 בדיקת רשומות:

נבדקו רשומות של חולי סוכרת חדשים או בלתי מאוזנים  אשר השתחררו מבית חולים כללי. נמצא רצף 

טיפולי בין בית החולים לקהילה. אחות הקשר מיידעת את האחיות במרפאת הסוכרת על השחרור הצפוי 

בתיקים  באמצעות טופס ייעודי הכולל פרטי התקשרות, סיבת ההפניה וסיכום המשך טיפול. קיים תיעוד

 ליצירת קשר של אחות הסוכרת עם המטופל וזימון למעקב במרפאה. 

לדברי האחות נשלח סיכום מעקב סיעודי מאחות הסוכרת למנהלת הסיעוד במרפאת האם לאחר הביקור 

 הראשון וכאשר ישנו שינוי במצב. בשלב זה הדיווח הסיעודי בתיק אינו משותף. 

תב השחרור מבית החולים ובוצעו האומדנים הרלוונטיים למטופל  בתיקים שנבדקו לאחות הייתה גישה למכ

 כגון: אומדן כאב כשנדרש. 

 חודשים. 6אומדן כף רגל סוכרתית מתקיים לעיתים בתדירות של מעל 

נמצא תיעוד של הפניית המטופל  לגורמים הרלוונטיים בהתאם לצורך )כגון: רופא, דיאטנית, פסיכולוגית(  

 ומעקב רציף בקהילה. 

 

 מרפאה ראשונית: בר אילן

 מבוטחים. במקום ניתנים שירותי רפואה ראשונית ורופא נשים.  3000-במרפאה רשומים כ

 .14מהמטופלים מתחת לגיל  45%אוכלוסיית המרפאה משתייכת למגזר החרדי. 

 במרפאה מועסקת אחות מוסמכת אחת בעלת תואר שני וקורס על בסיסי ברפואה ראשונית. 

 קורס ריענון ידע בהחייאה לפני שנה וביצעה לומדת לידה בחרום לפני שנה.האחות עברה 

 

 להלן ממצאי הבקרה:
 

 תשתיות:

מדרגות ללא מעלית, ללא שירותי נכים, חדר המתנה קטן  17המרפאה ממוקמת בדירה שמובילות אליה 

 ו"ח רוחבי מפורט(דודלפקים גבוהים  )מצ"ב 
 



 

 

 בדיקת חדרי הטיפול: 

  חדרי הטיפול ניתנים לנעילה פנימית, אזור הבדיקה מאפשר פרטיות, קיימת תאורה מתאימה לפעילות

ומתקן לאחסון פסולת חדה. קיים תכשיר לחיטוי ידיים ומגבות נייר חד פעמיות. קיימת הפרדה בין ציוד 

 נקי למזוהם. 

  .המיטה בחדר הטיפולים ללא מעקות 

  נמצא ציוד החייאה בסיסי בתוקף. מתקיים מעקב אחת לחודש אחר הציוד בעגלה לפי  -ציוד החייאה

 רשימת התכולה. 

  קיים מקרר לשימוש רפואי בלבד. מתבצעת בקרה על טמפרטורת המקרר פעמיים ביום. קיים מד

 (.5.15אינו בתוקף )תקף עד  5.14טמפרטורה רציף. כיול אחרון לפי המדבקה  

  התרופות נמצאו נעולות, התרופות מסודרות באופן שיטתי וכל התרופות שנדגמו נמצאו בתוקף. מגרות

 לא נמצאו סמים מסוכנים.
 

 קיום נהלי עבודה של המשרד, הקופה והמחוז: 

  קיימת נגישות לנוהלי משרד הבריאות, תדריך החיסונים, נהלים פנימיים של הקופה ונגישות למידע

 תרופתי.

 בנה להטמעת הנהלים ולעדכונם. דווח כי הנהלים מועברים במייל /קישור לאתר על ידי קיים מנגנון מו

 הנהלת הסיעוד במחוז.
 

 שמירת רצף הטיפול:

  בבית החולים פועלות אחיות הקשר אשר פוגשות את החולים ומודיעות לאחות מרפאה על שחרור צפוי

 עברים לטיפול היחידה לטיפולי בית. של מטופל הנזקק לשירותים נוספים בקהילה. חולים מורכבים מו

  לאחות במרפאה הראשונית קיימת גישה לרשימת מטופלים עם "פוטנציאל לאשפוז חוזר" האחות

מתעדכנת  ויוצרת קשר טלפוני עם המטופל. נמצא תיעוד של שיחות טלפון עם המטופלים תוך שימוש 

 קור בית לפי הצורך.בשאלון טלפוני מובנה )"סרגל אשפוז"( הערכת צרכים וביצוע בי

 .בתיקים שנבדקו מכתב השחרור היה זמין לאחות לצפייה 
 

 רשומה סיעודית:

  ,הרשומות ממוחשבות. גיליון המטופל הסיעודי כולל  פרטים אישיים, רגישות, הרגליםBMI סימנים ,

חיוניים. ברשומות שנבדקו נמצא תיעוד של התלונה העיקרית, ההתערבות הסיעודית, המשך ברור 

 והפנייה לגורמים נוספים ונצפה תיעוד של  שיחות הטלפון עם המטופלים. 

 נבדקה עבודת האחות לפי נהלים ברשומות סיעודיות של מטופלים שנבחרו בהתאם למצבם הרפואי- 

תיקים בוצעו האומדנים כנדרש )אומדן כאב, אומדן נשימתי, בקרת טיפול תרופתי וכו'( תפקודי. בחלק מה

 ותועדה ההדרכה שניתנה למטופל. 

  בחלק אחר של התיקים שנבדקו נמצא כי בדיקה יזומה של כף רגל סוכרתית מתבצעת בתדירות שעולה

 ואומדן כאב.  65למטופל מעל גיל חודשים או שלא בוצע אומדן רלוונטי כגון: אומדן סיכון לנפילות  6על 

  בשנה האחרונה הוכנסה לשימוש  תוכנתLEADERS  המאפשרת לאחות במרפאה לצפות ברשימות

מרוכזות של מטופלים במרפאה לפי אבחנות ובעיות. לדברי האחות בכל שבוע מוקצה זמן ייעודי לזימון 

 יזום של חולי סוכרת או ביצוע ביקורי בית.
 

 איכות: עבודה על פי מדדי 

האחות שותפות בקידום ביצוע מדדי איכות. ממוגרפיה: נערך ערב הסברה לנשים חרדיות עם נציג מהעמותה 

 ובשיתוף רבנים על מנת להעלות חשיבות של ביצוע בדיקות ממוגרפיה. 1:9
 
 



 

 

 מיצוי זכויות המבוטח:

 לאחות  נגישות למידע אודות זכויות המטופל.

 

 איתור וזיהוי נפגעי אלימות במשפחה: 

נמצא מידע בנושא איתור נפגעי אלימות במשפחה, מספרי טלפון חיוניים  ועלונים לציבור. האחות מודעת 

 לנהלים הקשורים בחובת הדיווח על חשד לאלימות במשפחה. 
 

 פעילות בתחום קידום בריאות: 

 בכללית". 6בפרויקט "חוגגים  6ים בני דווח על ידי האחות על פעילות מקדמת בריאות עם הילד

 

 קליטת אחות חדשה: 

במהלך הבקרה הוצגה ערכה מובנת ומפורטת לקליטת אחות חדשה. קיימת רשימת פעילויות וחתימתה 

 האחות והמדריכה על הפעילויות השונות.

 

 ניהול סיכונים: 

פעולות מתקנות. מידע בנושא נמצא  מתבצע תחקיר וממנו נגזרות קיים מנגנון לתיעוד ודווח על אירוע חריג.

לשימוש הצוות באתר האינטרנט. ניתוחי האירועים החריגים וגם "כמעט אירועים" מועברים בדואר אלקטרוני 

 למרפאות לצורך למידה.
 

 בקרת פנים: 

 מתבצעת פעם בשנה על ידי מנהלת הסיעוד במנהלת. לא נמצא תיעוד של בקרה לתיקון הליקויים.
 

 לשימורנושאים 
 

 חיסוני עובדים:  

תהליך חיסוני העובדים במחוז שופר ובעקבותיו חלה עליה משמעותית באחוז כיסוי החיסונים של העובדים 

 בבקרה הנוכחית. יש להמשיך בתהליך. 80%-בבקרה קודמת ל 25%-הוותיקים מ
 
 מרפאת סוכרת מחוזית: 

  מתן יעוץ וההדרכה של אחיות מרפאת הסוכרת לאחיות במרפאות הראשוניות מנגישה את השירות לחולי

 הסוכרת שאינם מאוזנים ומעצימה את האחות במרפאה הראשונית. 

  מתן הדרכות לצוותים במרפאות וכן הדרכות לחולי סוכרת ברחבי המחוז מונגשים תרבותית מלווים

 באמצעי הדרכה מגוונים. 

 על רצף טיפולי בעת שחרור מטופל סוכרת חדש או חולה סוכרת לא מאוזן מבית החולים  שמירה

 לקהילה.
 

 מרפאה ראשונית: 

  יש לציין לחיוב פעילות לשמירה על רצף טיפולי: התעדכנות האחות במרפאה ברשימת מטופלים עם

"סרגל אשפוז"( לצורך "פוטנציאל לאשפוז חוזר" ויצירת קשר טלפוני עם המטופל. שימוש בשאלון מובנה )

 הערכת צרכים וקביעת יעדי התערבות בהתאם.

  שימוש ברשימות מרוכזות של מטופלים במרפאה לפי אבחנות ובעיות 

  תוכנת(LEADERS  יש לציין לחיוב הקצאת  שעות ייעודיות לזימון יזום של מטופלים למעקב  או ביצוע )

 ביקורי בית.
 



 

 

 לשיפורנושאים 

יש לבצע מעקב אחר עגלת החייאה אחת לשבועיים לפי חוזר מנהל רפואה "ניהול מערך החייאה במתקן  

 24.1.12מיום  4/2012רפואי בקהילה" מס' 

יש להקפיד על ביצוע מעקב על כיול מד הטמפרטורה של מקרר החיסונים אחת לשנה לפי חוזר ראש  

 23.12.16מיום  8/10סונים" מס' שירותי הציבור "ניהול לוגיסטי של מערך החי

חודשים לפי הנחיית חוזר מנהל  6יש להזמין את המטופלים למעקב כף רגל סוכרתית לפחות כל  

 20.10.09מיום  80הסיעוד "אומדן כף רגל סוכרתית על ידי אחות מוסמכת" מס' 

 הראשונית(. תפקודי של המטופל )במרפאה -יש לשפר ביצוע אומדנים הנדרשים בהתאם למצבו הרפואי 

דא שחומרי ההסברה בנוגע לחיבור למשאבת אינסולין יונגשו לאוכלוסייה דוברת ערבית )מרפאת וויש ל 

 סוכרת(.

 יש לתעד מעקב אחר תיקון הליקויים בבקרות הפנים.  

 מיטות עם מעקות.א הימצאות דוויש ל 

 

 
 חדר פעולות כירורגיות

 

 כירורגיות זעירה בחודש.פעולות  4000 -מבוצעות כ היקף הפעילות :

 ימים בשבוע וכן אחר הצהריים. 5. המרפאה פעילה 4 -.  עמדות התאוששות2 -מס' עמדות ניתוח

 70%רוב המטופלים מגיעים לפלסטיקאי עם הפנייה מרופא עור ומבצעים את הפעולה ביום הבדיקה. 

 מנותחים ביום הגעתם.

ניתוח, מדריך את המטופל, מחתים על הסכמה אחות הרופא בודק את המטופל ובמידה ומחליט שיש צורך ב

 .מידלוקחת אנמנזה והניתוח מתבצע 

 

 

 ממצאים לשימור: 

 צוות מיומן וותיק שמבצע עבודה מקצועית. 

 הרשומה הסיעודית מנוהלת כנדרש. 

קיים מנגנון שמבטיח את קבלת כל תשובות הדגימות שנלקחו והעברתן  -תהליך טיפול בביופסיות 

 ולרופא המטפל.למטופל 

 טובה מאד של כשבוע ימים לניתוח. -זמינות 

 נשמר רצף הטיפול עם הרופא המפנה והרופא המטפל. 

 

 

 ממצאים לשיפור:

 חתימת האחות בספר הניתוחים אינה ברורה. כדאי להנפיק חותמות לאחיות. 

 

 



 

 

 פירוט הממצאים בחדר פעולות כירורגיות

 תשתיות:

  מקום מתאים לרחצת ידיים .קיים 

 .קיימים חמצן וסקשן בחדר ניתוחים ובהתאוששות 

   . קיים מקום ייעודי לשליחת דגימות עם פורמלין 

 

קיימת הפרדה בין אזור נקי למלוכלך. קיימת תכנית מובנת לשטיפה, ניקוי ועיקור אזור הטיפול במכשירים: 

 המכשירים.

 

הפעולות כירורגיות מעודכנים, זמינים ונגישים לכלל  הצוות. קיים  : כל הנהלים הנדרשים להפעלת חדרנהלים

 מנגנון מובנה להטמעת הנהלים ולעדכונם.

 

 . 4/2012ציוד ותרופות ההחייאה בתוקף ,נבדק ומתועד, אחת לחודש ולא כנדרש בחוזר  עגלת החייאה:

 

 רשומה רפואית וסיעודית: 

  .קיים רישום ומעקב סימנים חיוניים לפני ואחרי  הניתוח, לרבות ביצוע אומדן כאב 

  .קיים רישום אודות הדרכת המטופל לפני שחרור 

  .קיים תיעוד  זיהוי ראשוני של המטופל 

  .קיים רישום רגישויות לתרופות /חומרים 

  שפות. 3 -קיים טופס הסכמה לניתוח ב 

  .קיימות מדבקות עם פרטי המטופל 

 .קיים תיעוד מהלך הניתוח 

 .מכתב סיכום הפעולה והשחרור חתומים עי" הרופא המנתח 

  .קיים ספר פעולות ,כולל תיעוד הפרטים הדרושים. חתימת האחות אינה ברורה. אין שם מלא 

 

 תהליך שליחה, מעקב וקבלת תשובות פתולוגיה:

 .קיים עותק טפסי ריכוז 

 ותק עם אישור המעבדה. קיים ע 

  .תהליך המעקב, קבלה ומסירת תשובות תקין 

 .קיים רצף טיפול עם הרופא המפנה והרופא המטפל שמקבלים את התשובה וחייבים לאשר שראו 

 



 

 

 עבודה סוציאלית

 

 .תור דחוף יינתן תוך שלושה ימים, תור רגיל תוך שבועיים  זמינות תורים:

לציין, כי הבקרה במסגרת זו מתייחסת לעבודה הסוציאלית ברפואה הכללית בלבד, ואינה מעריכה את יש 

 העבודה הסוציאלית בבריאות הנפש או במכונים להתפתחות הילד.

 

 ממצאים לשימור  

מרבית העו"סים הם לקראת/בעלי תואר שני, משתתפים בהשתלמויות מגוונות  פיתוח מקצועי: 

העו"סים ואנשי צוות נוספים  2016ובישיבות צוות קבועות וזוכים בהדרכה קבועה ותכופה. במהלך שנת 

עוברים הכשרה בהנחיית קבוצות, במטרה לקחת חלק בהנחיית סדנאות בנושאים מגוונים כולל אורח חיים 

 ות הסוציאלי במחוז מהווה שדה מקצועי להתפתחות והכשרת סטודנטים.בריא. השיר

ניתן דגש על שיתופי פעולה של חברי צוות מהסקטורים השונים )פורום "ערפד"ת"(,  רצף טיפול: 

במטרה לשפר את השירות וחווית המטופל. נשמר קשר רצוף עם העו"סים במסגרות האשפוז השונות 

 ים עירוניים של בתי חולים וקופות חולים. ונערכים מפגשים קבועים בפורומ

הרשומה בתיק הממוחשב הינה איכותית ומשקפת התערבות מקצועית.  תיעוד וזמינות : 

במרפאות לטיפולי בית והתפתחות הילד התיק הינו אחוד לגמרי. הפניות לעו"סיות מגיעות באמצעות מייל 

 בקשה דחופה תענה תוך מספר ימים.  פנימי, והן קובעות את סדר העדיפות של הזמנת המטופלים.

קיים מנגנון מובנה לריענון ולהטמעת נהלים. הצוות כולו שותף  תהליכי בקרה והתייעלות: 

בפיתוח נהלים פנימיים. העו"ס המחוזית מקיימת בקרה קבועה על התפוקה ואיכות עבודתן של העו"סיות, 

נתוני הפעילות נעשים בעזרת עיבוד  באמצעות תהליך הערכה אישית אחת לשנה.  תיעוד ופילוח של

נתונים המוקלדים באופן שוטף בגיליון אקסל. תהליך זה מסייע למעקב ולאיתור יזום של אוכלוסיות בסיכון 

 סוציאלי. -פסיכו

במחוז פועלת ועדה הכוללת עובדים מתחומי עיסוק שונים.  איתור נפגעי אלימות במשפחה: 

מודעים היטב שבוקרו קבועות בנושא בכל המרפאות. הצוותים  השירות הסוציאלי במחוז מעביר הדרכות

הייתה עליה מתונה  2015לנהלים ולדרכי האיתור. קיים מידע כתוב ורלוונטי לאוכלוסיות השונות. בשנת 

 במספר האיתורים. 

הנושא הינו חדש יחסית ונמצא על סדר יומם של העו"סים.  דיכאון במהלך היריון ולאחר לידה : 

שה יש נוהל העברת שאלון "אדינבורג". מטופלות "בסיכון" מופנות לעו"ס בריאות ייאות האבמרכזי בר

 הנפש.    

נוסף לטיפול הישיר במבוטחים, השירות הסוציאלי שותף בהנחיית קבוצות  :פעילויות ייחודיות 

ם שונות לקידום בריאות, בהדרכות לצוותים ובפורומים מקצועיים של הנהלת המחוז. במסגרת צמצו

 פערים בשוויון, מתוכננת הרחבת הפעילות בכל הקשור לקושי של מבוטחים במימון תרופות.  

  



 

 

 ממצאים לשיפור  

העו"סיות מקבלות לעיתים מטופלים "מזדמנים", במטרה לאפשר זמינות גבוהה יותר.  :תיעוד 

קיים קושי בגישה לתיקי אותם מטופלים ותיעוד תכני המפגש, כאשר העו"ס פוגשת מטופל לא "במרפאת 

 האם" שלו. 

 

מומלץ לערוך היכרות אישית ולמסד מפגשים קבועים עם שותפי התפקיד,  :רצף הטיפול 

 שירותי רווחה ובלשכת הבריאות. דגש על מרפאת שייח ג'ראח.  במחלקות ל

 

  :תקינה 

  העדר תקינה ייעודית למחלקה לבריאות המשפחה, בה רופאים עוברים הכשרות בנושאים

מגוונים, שחלקם קשורים לעולמות התוכן של מקצוע העבודה הסוציאלית. בחלק מהמחוזות 

 האחרים הוקצתה לכך תקינה.

  במחוז הינם מהמגזר הערבי, והם מקבלים שירות משתי עו"סיות בלבד. שליש מהמבוטחים

העומס הטיפולי הינו גדול ומספר המגעים המתאפשר הוא קטן יחסית. בנוסף, עובדה זו אינה 

 לצאת לביקורי בית די הצורך.  עו"סיות מאפשרת ל

 

ולשונית היחידה לטיפולי בית מתקשה לתת מענים המותאמים תרבותית  :הנגשה תרבותית 

 למגזר הערבי.

 

מומלץ כי העו"סיות במרפאת שייח ג'ראח, ישתתפו באופן קבוע ישיבות צוות מרפאתיות:  

 בישיבות הצוות המתקיימות במרפאה. 



 

 

 תזונה
 

 ממצאים לשימור: 

 קיים מנגנון מובנה לעדכון והטמעת נהלים. נהלים: 

עד סוף השנה יתקיימו ימי עדכון ידע  וחסרים תזונתיים:הרצאות בנושא דיכאון לאחר לידה  

בתחום דכאון לאחר לידה לכל הצוותים במחוז, כולל הרצאה על חשיבות הברזל בהריון ולאחר הלידה ע"י 

 הדיאטנית המחוזית.

קיימת התייחסות של הדיאטניות לרמת פריטין בדם אצל מטופלות, ומפנות  חסרים תזונתיים: 

 רופא המטפל.לבדיקה באמצעות ה

קיום נגישות הדיאטנית לרשומה רפואית מלאה כולל בדיקות דם, אבחנות  -רשומה תחומית 

 רפואיות, הפניות למכונים ורופאים מקצועיים, תרופות ורכישת תרופות בפועל.

 בא לידי ביטוי בתחומים הבאים: רצף טיפולנושא שמירת  

 מכתבי עדכון באופן שוטף לרופא המטפל. .א

לדים במחוז, להודיע לה מידית על כל תינוק או יחוזית הנחתה את כל רופאי ההדיאטנית המ .ב

 פג הזקוק להתערבות תזונתית.

  הדיאטנית המחוזית מעבירה הדרכה לכל הדיאטנים בשלושת בתי החולים הכלליים .ג

 בירושלים בנושא שחרור מטופל לקהילה המקבל מזון ייעודי. 

 דיאטנים במגוון של נושאים.ה מובנה להכשרות והשתלמויותמערך  קיים 

להגברת המודעות מתקיימת פעילות מחוזית נרחבת דרך מכתב אישי מהדיאטנים לרופאים  

 להפניית מטופלים לדיאטנים.

 דיאטנים הדוברים שפות זרות.מגוון רחב של  ישנו 

שעובד על פי נוהל עבודה פנימי ומשתתף  דיאטנים במסגרת טיפולי ביתקיים מערך מובנה של  

 בהתאם לצורך בישיבות צוות.

 

 ממצאים לתיקון: 

 קיום נהלי עבודה של המשרד, הקופה והמחוז: 

 .28/2014אין יישום נוהל הוראה למזון ייעודי ע"י דיאטנית, בהתאם לחוזר מנהל רפואה מס' 

 .חודשים 6פרק  זמן לתיקון: עד   יש לפעול ליישום הנוהל. 

 

  תזונתי / צמרת שאינה ממקור מסחרי.  DATA BASEחסרה תכנת  רשומה תחומית: 

 חודשים. 6. פרק  זמן לתיקון: עד תוכנה מתאימהשימוש ב דאוויש ל           

 

 על שמירת רצף טיפול:  בקרה 

 אין רצף טיפול בתחום בריאות הנפש ולא מועסקות דיאטניות ייעודיות לבריאות הנפש.  .1

 3פרק  זמן לתיקון: עד  לשילוב תחום התזונה במערך בריאות הנפש, בהתאם לרפורמה.יש לפעול 

 חודשים.

הדיאטנית אינה יכולה לראות ייעוציים ועדכונים מקצועיים ברשומה הרפואית הממוחשבת של רופאים,  .2

 . דיאטנים ושאר מקצועות הבריאות

 חודשים. 6יקון: עד פרק  זמן לת יש לפעול לתקשורת הדדית בין המטפלים השונים.



 

 

 זמינות מטפלים: 

 מול מוקד זימון תורים עולה שבמקומות הבאים קיימת בעיה בזמינות דיאטנים:שערך צוות הבקרה מבדיקה 

 שבועות מיום הבקרה. 7.5תור ראשון פנוי לדיאטנית תוך  -שיח ג'ארח .1

 שבועות מיום הבקרה. 5.5בתחום גריאטריה תוך תור ראשון פנוי לדיאטנית  -ירושלים ובית שמש  .2

 שבועות מיום הבקרה. 5.5תור ראשון פנוי לדיאטנית בתחום הפרעות אכילה תוך  -ירושלים .3

 שבועות מיום הבקרה. 6.5תור ראשון פנוי לדיאטנית תוך  -במבשרת .4

 חודשים. 3פרק  זמן לתיקון: עד יש לפעול לצמצום זמני ההמתנה לדיאטנית. 

 

 ביתטיפולי  

 טיפול תזונתי ע"י דיאטנית.  500 -אנשים, מתוכם מקבלים רק כ 1000 -ביחידה מטופלים כ

 יש לפעול לטיפול בנושא באמצעים הבאים:

 בירור האם יש תת הפנייה לדיאטנית.לערוך  .1

 להגדיל את מספר הדיאטניות המועסקות במערך טיפולי הבית.מומלץ מאד  .2

 חודשים. 3פרק  זמן לתיקון: עד           



 

 

 פיזיותרפיה 
 

 : שבוקר תור ראשון פנוי למטפל זמינות תורים : 

 שב'(  3-שבועות )דרישה  4-6 –זמינות התורים לא עומדת בנוהל 

 ימים  7, למטופל במצב כרוני עד יש תור מיידי למטופל במצב אקוטי   -יחידה לטיפולי בית

 

 :רקע

שירות הפיזיותרפיה במחוז איכותי ומקצועי. ניכר כי ברמה המחוזית כמו ברמה   שירותי הפיזיותרפיה:

הארצית, המקצוע מתנהל על פי כל הנהלים ופועל לפיתוח שירותים מותאמים לאוכלוסיות. יש לברך על 

תהליכים של פיתוח כישורים ניהוליים ברמה הארצית והמחוזית . ברמה המחוזית, מתקיימות ישיבות מנהלים 

מתבצעת בקרה על השירות לרבות טיפולי הבית. נמצא מכוונות לביצוע הערכה תפקודית תוך שימוש בכלי ו

הערכה סטנדרטים מקובלים. נמצא היצע עשיר של תכניות פעילות לקידום בריאות וניהול אורח חיים פעיל 

עוד. ציון לשבח על ו CVAלמבוטחים עם מחלות כרוניות, כמו סכרת, השמנת יתר, לקשישים, לחולים אחרי 

 , כך שניתן טיפול והדרכה מיידית למבוטחים .אורתופדינוכחות פיזיותרפיסטים במרפאת מיון 

 

 מתקיימת בקרה כספית בלבד, ולא בקרה מקצועית .  -מכוני שב"ן

 

: יש לציין את הניהול המקצועי של היחידה לטיפולי בית, הרשומה המקצועית , זמינות היחידה להמשך טיפול

שירות ביחידה . הרשומה הרפואית בתחום ביקורי הבית ממוחשבת ואחודה, איכותית וממוקדת תפקוד; ה

 שימוש מובנה בכלי מדידה תפקודיים, לרבות התייחסות לתפקוד בסיכום הטיפול. מתנהלת בקרה מקצועית

יכי הדרכה, . קיימים תהלרמת שירות גבוההפנימית , כאשר נדרשים כולם לעמוד בסטנדרטים מקצועיים ו

 חניכה וליווי מקצועי ע"י המרכזים המקצועיים ביחידה לביקורי בית.  

 ימים למטופל במצב כרוני.  7למטופל במצב אקוטי, ועד  תהשירות זמין מידי

 

 

 ממצאים לשימור: 

יהול כללי: מנוהל באופן מקצועי, מודד תוצאות, בוחן תהליכים ומטמיע שיפורים ושינויים באופן נ 

ניכר הנהגת סטנדרט מקצועי גבוה בשירות במחוז . יש לציין "מד פיזיותרפיה" המודד ביצוע המשכי. 

הערכה תפקודית והדרכת מטופלים. בנוסף, מתקיימים ישיבות צוות סדורות עם מכונים למיקור חוץ 

קיים תהליך בקרה מובנה, הכולל מעקב על התיקונים הנדרשים, קיים תהליך של  להטמעת נהלים.

 עמיתים.  בקרה 

הרשומה הרפואית במכוני הקופה איכותית וממוקדת תפקוד; שימוש מובנה בכלי מדידה תפקודיים,  

לרבות התייחסות לתפקוד בסיכום הטיפול וקיום בקרה מקצועית מובנית ומתועדת, לרבות מעקב על 

 תיקון ליקויים.

י במרפאת מיון אורתופדי. פיתוח שירותים: ציון לשבח על נוכחות פיזיותרפיסטים למתן מענה מיד 

"מרשם תרגילים אישיים" שנשלחים למבוטחים בווידאו. כל הכבוד לחידושים! כמוכן, קיימים מגוון רב 

של שירותים לקידום אורח חיים פעיל ובריא לאוכלוסייה עם מחלות כרוניות, כמו סכרת ולאוכלוסייה 

 הקשישה, תוך התייחסות להתאמה תרבותית ומגזרית.

וות תוך שימת דגש על השתתפות בהכשרה המשכית, הוגדר תוואי מסלולי קידום פיתוח הצ 

קיום תכניות להכשרה המשכית לפיזיותרפיסטים, ולמידה תוך ארגונית  לפיזיותרפיסטים בקופה.

 .case studiesבאמצעות ישיבות על מאמרים ו

תחום ביקורי הבית  מתנהל כארגון לומד, מודד תוצאות, בוחן  להמשך טיפול/טיפול בית: יחידה 

תהליכים ומטמיע שיפורים ושינויים באופן המשכי, לרבות פיתוח צוות מקצועי בקורסים רלוונטיים 

לתחום ביקור הבית: ניהול מקצועי,  טיפול זמין. הרצף הטיפולי ועבודת הצוות. מתקיימת בקרת 



 

 

ומקצועיות טיפול בבית המטופל. רשומה אחודה וממוחשבת לכלל עמיתים הכוללת גם בקרת איכות 

 צוות היחידה )כולל צוות מיקור החוץ (. ציוד טיפולי לרשות הפיזיותרפיסטים.  

 שנבדקו הספקים כלל לגבי מעודכנים האינטרנט באתר הנתונים – האינטרנט באתר לרשום התאמה 

 

 ממצאים לשיפור ותיקון 

 

 

השירות )על פי דיווח המבוקר ועל פי בדיקה בפועל(: ממוצע הזמינות לתור  זמינות: במכון הקופה 

 ועותשב 3היא  דרישה, הזמינות התורים לא עומדת בנוהליום.  45"כרוני" במכוני הקופה הוא מעל  

: מצ"ב הקישור לנוהל 46/2009סימוכין: חוזר מנהל 

http://www.health.gov.il/hozer/mr46_2009.pdf 

 

, בקרה מקצועית על לבצע לאלתרש י.  מקצועית בקרה ולא, בלבד כספית בקרה מתקיימת -ן"שב מכוני 

לרבות הקפדה על  ניהול רשומה רפואית, כנדרש  מושלם כלליתשירותי פיזיותרפיה הניתן במסגרת 

 בחוק.

 

 

 
 
 
 
 
 
 

http://www.health.gov.il/hozer/mr46_2009.pdf
http://www.health.gov.il/hozer/mr46_2009.pdf


 

 

  ריפוי בעיסוק

 

 זמינות תורים :  תור ראשון פנוי למטפל/ספק: 
לא רלוונטי.  קיים נוהל פנימי לתיעדוף תורים.  במקרים דחופים )כמו ניתוחי גידים, שינויי דיור( 

 מקבלים מהיום למחר, מקרים כרוניים או פחות דחופים ממתינים עד חודש.
 

 ממצאים לשימור
 

 : הקמת פורום מקצועות הבריאות שותפים בו פיזיו רב"ע תקשורת ותזונה.ממצא 

: עבודה ולמידה משותפת, פיתוח והגדרת דרכי עבודה והפנייה הדדית בין ודוגמאות פירוט
 המקצועות.

 
 הנהגת  טיפול יזוםממצא:   

פלים בשנה השנייה איתור אוכלוסיות מטופלים ייעודיות והערכת מצבם:  למשל מטו  פירוט ודוגמאות:
לאחר אירוע מוחי, או מטופלי פרקינסון יקבלו פנייה יזומה להגיע לטיפול ע"י איש מקצוע ממקצועות 

הבריאות.  איש המקצוע הראשון שמקבלם, משמש כ"מנהל המקרה" וכאחראי להעברת הטיפול 
ופלי פוליו להתאמת ומט  MSלגורמים רלוונטיים נוספים.  עוד במסגרת טיפול יזום:  פנייה למטופלי 

 הסביבה הביתית מטעם היחידה להמשך טיפול.
 

 : קליטה של מרפאה בעיסוק בבריאות הנפשממצא 

: קליטתה בצוות הרב מקצועי בטלביה נכרת באיכות השירות הניתן במקום ודוגמאות פירוט
 ובשביעות רצון המטופלים והצוות. 

 
 ממצאים לשיפור

 
 הצפיפות במכון שמשון.   ממצא: 

  הציוד בסיסי ומינימאלי בשל חוסר במקומות אחסון.  מאוד בולט היעדרם של כלי טיפול
 טכנולוגיים. –מתקדמים 

 .בקושי ניתן להיכנס עם אביזרי ניידות לחדר 

 .כשיש שני מטופלים באותה העת, אין פרטיות, שומעים הכל 
 הצפיפות במעלה דפנה.   ממצא: 

מדובר במכון שתוכנן לעבור לקומה העליונה באותו בניין.  הגיעו להשלמת תכניות השיפוץ ומסתבר 
 הלראות את המעבר, ולמעשה ראצוות הבקרה ביקש שהמעבר בסופו של דבר מיועד למישהו אחר.  

 את ההישארות במקום הבעייתי הזה.  להלן חלק מהדברים:

 מטופלים ומלוויהם בו"ז.   9כתף אל כתף עם  מטפלים העובדים 9-המרחב הטיפולי מכיל כ
 שום פרטיות.

  החדר היחיד שניתן לסגור ואולי לקבל קצת פרטיות הוא חדר המדידות לחבישות לחץ– 
אבל שם לא נכנסת מיטה.  כלומר שהחדר מוגבל רק לטיפולים או למדידות שאפשר לעשות 

 בישיבה או בעמידה.

 בכניסה וחשופה להצצות ע"י כל מי שנכנס למכון  המיטה היחידה שיש במכון נמצאת בנישה
 ומחפש מישהו.

 לא שירותים רגילים ולא שירותי נכים.  יש שירותים לאנשי אין שירותי מטופלים במתחם  .
הצוות שהוגדרו ככאלה בשל מפתח דלת צר מדי ולא סטנדרטי.  אי אפשר להיכנס לשם עם 

ריך לשירותים עולה קומה אחת במעלית שלא עם כסא גלגלים. מטופל שצ וודאיהליכון, וב
 ומתארגן שם.  לפעמים לוקח כמחצית משעת הביקור.

 סאות בו המצרים את המעבר אל המכון.  כשחדר יאזור ההמתנה צר מלהכיל את הכ
עוד  –סאות יסמ' .  כשאנשים ממתינים על הכ 50-ההמתנה ריק מאנשים, יש מעבר של כ

 סמ'.. 50-פחות מ



 

 

 מעון היום בטלביה לחלוטין לא נגיש לאנשים עם מגבלה פיזית. ממצא: 

 לשלוש המקומות: הנחייה:
 יש למצוא לנכון להקצות מרחבי טיפול נגישים למטופלים בשירות הריפוי בעיסוק.  

 
 התייחסות לדיכאון לאחר לידה: 

התייחסות לנושא באופן מוסדר.  שמחו לשמוע על  הנושא הועלה בזמן הבקרה בשיחה בלבד, כיום אין
 המיקוד הנ"ל ויבדקו מה יש ביכולתם לעשות ברמה הארצית.

 
 ]ובעצם רוב הליקויים בבקרה זו[כלי נגישות רוחבי:  

 כל המרפאות בשלוש המקומות שנבדקו סובלים מענייני נגישות ולמעט בטלביה גם מצפיפות.
מכון בתחבורה ציבורית, הכניסה למרפאה עם רמפות לא תקניות :  אין גישה למכון שמשון בבית שמש

זאת יש להסדיר זאת מול העיריה.  רואים ניסיון של הקופה להתארגן בעצמם  -מאזור החניה לשביל 
 אך התוצאה רחוקה מלהיות מספקת.

בתוך המכון יש צפיפות עד כדי כך שרהיטים נושקים אחד לשני, אין אפשרות לעמוד ליד המיטה 
טיפולית אלא רק מכיוון אחד, שלא לדבר על היכולת לתפעל אותה בקלות מבחינת הגובה.  המכון ה

לא מגיש תכניות שיפור והתקדמות מקצועית בנושאים של טכנולוגיה מסייעת או טכנולוגיות טיפוליות 
 מכיוון שלא יהיה היכן להתקין אותן.

ם בפרט בקומת המכון.  זהו המכון המרכזי אין שירותים נגישים למטופלים בכלל ולנכי במעלה דפנה
 של המחוז עם תנועת מטופלים עמוסה וערה, וכולם שוהים בצפיפות נוראית בקומת מרתף.

החל מחניה, דרך מדרגות בכניסה  –לא נגישה בשום דרך אפשרית לבעלי מוגבלות  המרפאה בטלביה
 ואין סוף מדרגות בתוך המבנה.  

 
לבין  -ת של פער גדול בין שירות ריפוי בעיסוק מקצועי ואיכותי דוגמה קלאסי  לסיכום הבקרה:

התנאים הפיזיים הלא נאותים בהם מתקיים השירות.  צוות הריפוי בעיסוק מנוהל באופן מקצועי 
ואנושי תוך דגש על מעורבות בנושאים רחבים וממשקים בונים עם אנשי צוות אחרים ועם עובדי 

ומות שנבדקו אינם ראויים ולא מאפשרים לנצל באופן מיטבי הקופה.  התנאים הפיזיים בכל המק
 את הפוטנציאל המקצועי הקיים.  

 
 2016כללית ירושלים  –נספח תמונות 

 

 

מכון שמשון בית שמש:  ממשק בין חניה למדרכה 
 לא תקין



 

 

 

מכון שמשון בית שמש: ניסיון לא מוצלח לסדר 
 רמפה בממשק בין חניה למתקן הקופה 

 

מכון שמשון בית שמש: רמפות בלתי אפשריות 
 קופה-בממשק מדרכה

 

בתוך מתקן הקופה:   -מכון שמשון בית שמש 
 רמפה תקינה ונאותה.



 

 

 

  -מכון שמשון בית שמש:  חדר הריפוי בעיסוק 
רהיטים מקיר לקיר.  מסומן המקום היחידי ממנו 

 אפשר לעלות על המיטה

 

 הרהיטים מכון שמשון בית שמש:  צפיפות

מכון שמשון בית שמש:  מקום לפינת מחשב אחת  
שמנוצלת כפינת משרד ולא משאירה מקום 

 לטיפולים בטכנולוגיות מתקדמות למטופלי הקופה

 3מכון שמשון בית שמש:  בקושי נכנסים לחדר  
 איש

 מעבר צר ולא ראוי –מעלה דפנה:  חדר המתנה  
 

 

אם יש אנשים סמ' בין הכסאות.   50מעלה דפנה:  
שממתינים בישיבה, עליהם לקום ולהזיז את 

 הרגליים כדי שאפשר יהיה לעבור



 

 

 

עדות לכך שהמקום צר מלהכיל את : מעלה דפנה 
היקף הפעילות הוא אוגר הכביסה בסוף היום.  לא 

רק שאינו עומד בשום סטנדרט היגיינה, אלא 
שמעיד על כך שצריך לפחות פי שניים מקום ממה 

לא רק למטופלים, למטפלים -גם לכביסה שמוקצה 
 ולמלווים שלהם.

 

 הנחיות לתיקון הממצא הנ"ל: 

  בכל מערכת הבריאות, כביסה מלוכלכת מוגדרת ככביסה מזוהמת. לכן, יש לאחסנה

ניתן , ייעודי מאד, בה אין אפשרות להקצאת חדרנה בחדר נפרד, או במרפאה קט

אשר יכולים להיות בחדרון או ארון. החדרון/ארון חייב להיות מאוורר, עם קירות לאחסן 

 טיפול, המתנת הציבור, או אזורים נקיים.האזורי לוממוקם מחוץ ורחיצים  מנוקים

 

  כביסה מלוכלכת סמוך לכביסה נקייה, דבר שקיים בתמונה.  אין לאחסן 

 

 פרק זמן לתיקון: לאלתר 

 

 

 

 



 

 

 קלינאית תקשורת

 

 ממצאים לשימור: 
 

פתיחת שירות חדש של הקופה להתאמת מכשירי שמיעה במכון השמיעה של הקופה בשטראוס.  

שירות חדש של הקופה הנוסף על השירות באמצעות ספקים הפרטיים. מקום קבלת השירות הוא 

לבחירת המבוטח. ישנה אפשרות למבוטחים המעוניינים בכך לקבל שירות תחת קורת גג אחת 

והתאמת  הייעוץה ובכלל זה: בדיקת א.א.ג, בדיקת השמיעה, בתחום התאמת מכשירי שמיע

 המכשירים.

ניכר שיפור בזמינות השירות לבדיקות שמיעה למבוגרים לפני התאמת מכשירי שמיעה. הן כלקוח  

 סמוי והן בראיון של מטופלים בעת הבקרה במכון השמיעה של הקופה.

בדיקת השמיעה והייעוץ למכשירי בהתאם להערה בבקרה הקודמת על הפרדה בזמן ובמקום בין  

השמיעה, דבר שגרם לעיכוב במתן השירות לקשישים ולסרבולו, עתה אין הפרדה בזמן בין הבדיקות 

 והייעוץ.

מאז הבקרה הקודמת הורחב במידה מסוימת השירות בתחום השפה והדיבור למבוגרים. מאז הבקרה  

 'בשיחמבוגרים תושבי מזרח ירושלים הקודמת נפתח שירות מצומצם שלא היה קיים קודם לטיפול ב

 ג'ראח.

יש לציין את ניהול השירות על ידי קלינאית התקשורת המחוזית, שמאז כניסתה לתפקיד לפני  

כשנתיים, משקיעה משאבים רבים לארגון השירות קידומו והרחבתו ובכלל זה קיום בקרות שוטפות על 

 נותני השירותים.

לתחום של התפתחות הילד. דבר  המאפשר קידום תהליכים   ההקצאה הנוספת של משאבים ניהוליים 

חשובים של פיתוח מקצועי כמו: למידת עמיתים קבוצות עניין ולמידה בתחומים מקצועיים: טיפול 

בילדים על הרצף. האוטיסטי, אפרקסיה של הילדות, גמגום (, שיפור תהליכי האבחון והתיעוד, קיום 

אליות. בכל התהליכים הללו שותפות קלינאיות שכירות תוכנית קבועה לישיבות צוות סקטורי

 ועצמאיות.  בנוסף, ישנה הגברת הבקרה הן על שירות הפנים והן על הספקים.

פריסה נאותה של השירות בתחום התפתחות הילד במחוז, הכולל מכון אם בתלפיות בירושלים ועוד  

מבשרת ציון, מזרח ירושלים,  שלוחות של הקופה ברחבי המחוז  בירושלים עצמה , בית שמש, 11

 מכוני הסדר.  19ביתר , מעלה אדומים, ותל ציון. בנוסף כולל השירות עוד 

 יש לציין כי במקומות בנבחרו לבקרה כלל נמצא כי השירות בהם עומד בסטנדרטים מקצועיים. 

 

 

   

 ממצאים לשיפור ותיקון כולל הנחיות והמלצות משרד הבריאות  

 תיאור הממצא:  

 :זמינות השירות בתחום טיפולי השפה והדיבור ובכלל זה טיפולים בתחום התפתחות הילד

על סמך בדיקה של תיקי מטופלים  ועל סמך נתוני הקופה נמצא: ישנם אזורים במחוז שבהם התורים 
לאבחון עומדים  שלושה חודשים והתורים לטיפולים עולים על ארבעה חודשים, ואפילו מעבר לכך. פרק זמן 

 זה פוגע באיכות השירות ופוגע בסיכוי של הילדים לשיקום. 

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

 19/2013אה "מתן שירותים בהתפתחות הילד על ידי קופות החולים" חוזר מנהל רפו -סימוכין

 : יש צורך להמשיך ושפר את הזמינות של השירות בתחום.הנחייה 

 : בהקדם    פרק זמן לתיקון



 

 

    תיאור הממצא:  

זמינות השירות בתחום בדיקות שמיעה בילדים במכוני הקופה וגם במכוני ההסדר בבתי החולים עומדת על  
שלושה חודשים. זמינות זו נמצאה ביום הבקרה והן בבדיקה כלקוח סמוי לפני הבקרה. חשוב להדגיש, כי 

 ל בריאותם והתפתחותם.תורים ארוכים אלו מונעים מילדים לקבל טיפול בזמן ולכך עלולות להיות השלכות ע

 יש לדאוג לשפר את זמינות התורים לבדיקות שמיעה לילדים בכל רחבי המחוז. הנחייה :

 בהקדם פרק זמן לתיקון:

    תיאור הממצא: 

אמנם מאז הבקרה הקודמת החל מתן שירות של קלינאי תקשורת במסגרת טיפולי בית,   אולם   
ין אין מענה במזרח העיר.  שירות בהיקף מוגבל אינו השירות בתחום מצומצם ומוגבל . כמו כן עדי

תואם צרכים של אוכלוסיית מטופלים הזקוקים לאבחון וטיפול בתחומי הבליעה השפה והדיבור 
 למבוטחי הקופה. 

מקום להעלות את מודעות הצוותים לתפקיד קלינאי התקשורת בטיפול בחולים  הנחייה: יש
שקלינאי התקשורת יהיו חלק מהצוותים הרב מקצועיים ובשיקומם ולהרחיב את מתן השירות כך 

 המטפלים בחולים.
 : בהקדםפרק זמן לתיקון       

  תיאור הממצא:  

בבקרה בשלוחה של התפתחות הילד של הקופה ברמות ישנה מצוקת חדרי טיפול. אחד מחדרי 
סביבה נאותה הטיפול של קלינאי התקשורת הוא במרתף /מקלט שמלבד זה שאינו נגיש אינו מהווה 

 לעבודה לטיפול ולעבודה של קלינאי תקשורת.
 דא להקצאת חדרים מוארים נגישים שיהוו סביבה טיפולית נאותה.וויש ל הנחייה:

 : בהקדם      פרק זמן לתיקון

 :  תיאור הממצא 

בבדיקת הרשומה הרפואית במכון ההסדר המבצע התאמות מכשירי שמיעה למבוטחי הקופה, נמצא 
כי אמנם הרשומה עומדת בסטנדרטים מקצועיים ואף ממוחשבת, אך קלינאית התקשורת מנהלת את 

 הרשומה בשפה האנגלית. 
 : יש להנחות את קלינאי התקשורת לנהל את הרשומה בשפה העברית למעט מונחיםהנחיה

 מקצועיים שמקובל לרושמם בלועזית.
 : כתיבת סיכום מחלה/סיכום טיפול אמבולטורי בעברית 20/2004סימוכין: חוזר מנהל רפואה 

 תיאור הממצא: 

 במכון ספק פרטי לא נערכה בקרה מטעם הקופה עד כה.
 יש להקפיד על קיום בקרה פיזית של גורמים מקצועיים בקופה . הנחייה:
 : בהקדם.פרק זמן

  תיאור הממצא 

אמנם מונתה קלינאית תקשורת מטעם הקופה הממונה על תחום התפתחות הילד במחוז, אולם בכל 
אחת מהשלוחות ובמיוחד באלו בהן עובדות מספר קלינאיות תקשורת אין תפקיד מובנה ומוגדר של 

אות קלינאית תקשורת אחראית על מתן השירות. הגדרת תפקיד שכזה, כפי שקיים במקצועות הברי
האחרים )לדוגמא: ריפוי בעיסוק( תתרום לאיכות השירות  בכל אחת מהשלוחות ותעזור לקדום  

התהליכים שהחלו בתחום ולמחויבות של קלינאי התקשורת לתהליכים אלו ) כמתואר לעיל בנקודות 
 (.6לשיפור סעיף 

 מינוי אחראית תחום בכל אחת מהשלוחות של הקופה. המלצה:
 בהקדם פרק זמן:

 

 



 

 

 סיכום זמינות התורים לפי בדיקה ביום הבקרה אצל המבוקרים ובדיקה מקדמית כלקוח סמוי

שלוחה של  
התפתחות הילד 
במרפאת הקופה 

 ברמות

 ספק פרטי 

מכון שמיעה 
להתאמת מכשירי 

 שמיעה

 

 מכון של הקופה

במרפאת 
 שטראוס ירושלים

בדיקות שמיעה 
והתאמות מכשירי 
 שמיעה למבוגרים

 

 מידע

כלקוח ובדיקה 
 סמוי

בדיקות שמיעה 
 5ילדים עד גיל 

 

בין תור לתור    
בעוד חודש ספק 

 פרטי

שלושה חודשים 
 מתקן קופה

בדיקות שמיעה 
 מבוגרים 

 מיידי עד חודש חודש  

אבחון בשפה 
 ודיבור ילדים

ארבעה  -חודש   מיידי
 חודשים

טיפולי שפה 
 ודיבור

 ארבעה חודשים   חודשיים

התאמת מכשירי 
 למבוגרים שמיעה

שלושה  -מיידי שלושה שבועות מיידי 
 שבועות

 

 



 

 

 פסיכולוגיה

 

 
 תור ראשון פנוי למטפל/ספק אותו ביקרתם:  זמינות תורים : 

 חודשים לתחילת טיפול.  4עד –מרפאת ברזיל

 שישה חודשים לטיפול. חודש וחצי לאינטייק, –מרפאת משמר העם 

 מיידי -מטפל עצמאי 

 ממצאים לשימור  

השירות הפסיכולוגי כפי שהוא התגלה אלי בבקרה הינו שירות מקצועי, מצוין, ששם את המטופל  

ומסורים, המבצעים עבודה מקצועית ברמה גבוהה  אכפתיים, מצויניםבמרכז. מבוסס על אנשי מקצוע 

 . מצויניםמאוד ובסטנדרטים מקצועיים 

 אגה להתפתחות מקצועית של הפסיכולוגים.מושם דגש רב על הדרכה, הכשרה וד 

השירות הפסיכולוגי נתמך במערכת תיעוד ממוחשבת המותאמת ברוב מרכיביה לצרכי המטופל  

 והמטפל.

 ישיבות הצוות הרב מקצועיות הינן תשתית לפיתוח וללמידה מאוד משמעותית וחשובה. 

 תהליכי ההתמחות מבוצעים ומנוהלים בצורה טובה מאוד. 

ה להעניק טיפול פסיכולוגי ונעשה שימוש רצוי וראוי גם בתחנות בריאות הנפש קיימת חתיר 

 הממשלתיות הפועלות במרחב המחוז.

 משך הטיפול נקבע ע"פ הצורך, ועד היום התקבלה עמדת המטפל בכל החלטה שכזו. 

, העבודה במרפאה מתנהלת ע"פ נהלי המשרד וקיימת בקיאות מרובה בכל הדרגים של ככלל 

 הנהלים. 

 נגישות המידע אודות הטיפולים נעשית בצורה טובה מאוד ומונגשת תרבותית. 

 המרפאה ניתנים מגוון טיפולים מגישות שונות, חשוב להמשיך לפתח ולהרחיב את הגיוון. 

 קיים מידור מקיף לכל הפעולות הנעשות בתחום בריאות הנפש.  –חיסיון וסודיות  

. וכך גם אצל המטפלת מצויניםקבלת, חדרי הטיפול המרפאות מונגשות, יוצרות סביבה מ –תשתית  

 העצמאית.

 

 ממצאים לשיפור  

 חסר מאוד שירות של פסיכולוגים רפואיים ושיקומיים במרפאות הראשוניות והשניוניות.  

משך ההמתנה לטיפול הינו ארוך מדי בכלל ואצל ילדים בפרט. הניסיון להפנות לתחנות בריאות הנפש  

במרחב לא מסייע בצמצום משך ההמתנה. לכן יש צורך בהרחבת השירותים בתחום בריאות הנפש, 

 והקמת שירותים פסיכולוגיים נוספים. 

בה, ובסה"כ קיימת הקפדה מצוינת מערכת הרשומה הממוחשבת בקופה טובה ומותאמת ברו –תיעוד  

על רישום ותיעוד, יש להקפיד על רישום מלא כפי שמופיע בהנחיות )במיוחד בכתיבה של מפגשי 

 טיפול שוטפים, שימוש נכון ומדויק בפורמט התיעוד, ובכתיבת סיכומי בדיקות(. 

מסמך סרוק מידור המאפשר סריקה של מסמכים לתיק הרפואי, כיום  –שיפורים במערכת התיעוד  

פתוח לכלל הקופה, הבניית שדות להערכה פסיכולוגית שלאחר האינטייק ולפני הטיפול. חשוב לסיים 

 בהקדם את חיבור המטפלים העצמאיים למערכת התיעוד הממוחשב.

לה אין אפשרות לראות  קהפסיכולוגית המחוזית הינה הגורם המאשר טיפולים למטפלים עצמאיים ר 

 פל.את התיק המלא של המטו



 

 

הבקרות לעובדים אינם ממוסדים ומובנים, וכן לא קיים תיעוד לבקרות שנעשו למטפלים על עבודתם  

ובמיוחד בסוגיית התיעוד יש לשאוף לכתיבה מקיפה ומותאמת יותר לעשייה הטיפולית. יש צורך 

 בקיום בקרות מובנות לצוות המטפלים, ביצוע משוב לאחר בקרה ותיעוד של כל התהליך.

יש להוציא נוהל עבודה ברור לגבי עבודת המטפלים העצמאיים, המבהיר את נהלי  –צמאית מטפלת ע 

העבודה, מאפייני המטופלים הנדרשים לטיפול קופה ולא מטפל עצמאי ועוד.... חשוב לסיים בהקדם 

 סבב ראשון של ביקורים אצל המטפלים העצמאיים.

 שת.לא כל המטפלים העצמאיים עובדים בסביבה מונג –הנגשה  

לא קיימת עבור הפסיכולוגים מערכת מובנית להעברת מידע בין המערך האשפוז למערך  –טיפול  רצף 

 הקהילתי.

 

 



 

 

 מכשירי שיקום וניידות

 

הערה: הביקורים שתואמו על ידי המרפאות בעיסוק לא אושררו מספר ימים לפני הבקרה וביום 

ברשימת ביקורי הבית לטלפון. אחד המבוטחים שהיה ברשימה הבקרה לא ענה אף מבוטח שהיה 

צוות הבקרה התקשר נפטר שבוע לפני הבקרה: כש-של אילו שנתנו את הסכמתם לביקור בית

אלמנתו ענתה כי קמה באותו יום מהשבעה. יש להקפיד לוודא כי -לוודא את שעת ההגעה אליו

ה להם ולידע את צוות הבקרה אם חל המבוטחים זוכרים כי נקבע ביקור בית וכי השעה מתאימ

 שינוי.  

 ממצאים לשימור  

קיימים נהלי עבודה של משרד הבריאות בתחום מכשירי שיקום וניידות. הפיזיותרפיסטים עובדים על  

 פי הנוהל. 

ההמלצות למכשירי ניידות כתובות באופן מקצועי, מפורט מנומק ומסודר, המפרטים תואמים לצרכי  

 המבוטחים.

בפניות למכשירים סטנדרטיים, קיימת עמידה בלוחות זמנים מיום קבלת ההפניה מהרופא ועד ליציאה  

לביקור בית. בעת ביקור הבית, הממליצים נותנים  למבוטחים מידע מפורט על התהליך ומה עליהם 

היחס להכין אולם אין דפי מידע כתובים. יש לציין כי המבוטחים ובני המשפחה הביעו את הערכתם על 

האישי שקבלו מהממליצים )לא ניתן היה לבדוק בכל התיקים מאחר ולא נסקרה בכמה מהם הפניית 

 רופא(. 

קיים תיק פונה ממוחשב וקיימת ברוב התיקים שנבדקו רשומה מלאה של תיק מטופלים הכוללת את  

 3-. )ב1/2014כל המסמכים הרלבנטיים. בהתאם לנוהל מכשירי שיקום וניידות, חוזר מנהל רפואה 

 תיקים לא נמצאה הפניית רופא(.   

 קיים מערך להעברת מידע בין המטפלים השונים בקהילה, דרך דואר אלקטרוני. 

 צוות הממליצים יצא להשתלמויות מקצועיות בתחום המכשירים בשנה האחרונה.  

קיים מידע באתר האינטרנט, כפי שנדרש בחוזר סמנכ"ל לפיקוח על קופות החולים ושירותי בריאות  

 . 19.1.09מיום  2/09נוספים 

 .11/2014קיים נוהל עבודה פנימי המתייחס למכשירי שיקום וניידות, בהתאם לחוזר מנהל רפואה  

 ממצאים לשיפור ותיקון 

-מכשירים שסופקו בבקרה נמצא כי מספר יים שהומלצו.לא קיים מעקב אחר קבלת מכשירים סטנדרט 

 ניתנו שלא על פי המידות שצוינו במפרט )משרד הבריאות יפעל בנושא זה מול הגורמים הרלבנטיים(.

מומלץ לקיים מעקב אחר קבלת המכשיר שהומלץ, בבית הפונה, ובדיקת התאמתו לצרכיו וכן 

  נותו. לבצע הדרכה לשימוש נכון במכשיר ושמירה על תקי

 ברוב המקרים שנבדקו. -המסמכים מועברים ללשכת הבריאות על ידי המשפחה ולא על ידי הקופה 

: באחריות הקופה להעביר את כל המסמכים למחלקה למחלות ממושכות ושיקום המלצות לתיקון

 .  11/2014בלשכת הבריאות באזור מגוריו של המבוטח, בהתאם לחוזר מנהל רפואה 

ימים מיום קבלת ההפניה  14מורכבים, הממליצים יוצאים לביקור בית מעל  בפניות למכשירים 

 מהרופא, לעיתים מעבר לזמן סביר. יש לעמוד בלוחות הזמנים ביציאה לביקור בית. 

יום ממועד קבלת ההפניה מרופא המשפחה או  14: יש לצאת לביקור בית תוך המלצות לתיקון

 .7/2013' רופא מומחה. בהתאם לחוזר מנהל רפואה מס

  פרק זמן לתיקון: מיידי.



 

 

לא מתבצעים בקרה ופיקוח מובנים, מתוכננים ומתועדים ברמת המחוז וברמה האישית על עבודת  

הממליצים בתחום מכשירי שיקום וניידות: קיימת בקרה רק על ההמלצות הנכתבות על ידי ממליצים 

 אישית ולתעד זאת. שאינם מיומנים בתחום.  יש לקיים בקרה, הערכה ומשוב ברמה ה

 יש לקיים ישיבות צוות ייעודיות לנושא מכשירי שיקום וניידות ולתעד את סיכומי הישיבה.  

 לא קיים מערך מובנה להעברת מידע בין מערך האשפוז השיקומי והכללי ובין המערך בקהילה. 

אולם ברוב התיקים ( 2014-סיעודי למכשירי שיקום וניידות )מעודכן ל -קיים שימוש בטופס מידע רפואי 

שנבדקו הטופס אינו מלא, כנדרש: לדוגמא: חסר תאריך, חסרים פרטי פונה, חסר מידע סיעודי, אין 

 התרשמות כללית מהמבוטח .

יש למלא את כל המידע המופיע בטופס מאחר וגם על פי מידע חשוב זה, נקבעת זכאות המלצה: 

 המבוטח למכשיר מסוים.  

 

 לסיכום

-הבקרה הייתה טובה מאוד, ההתרשמות הייתה כי חל שיפור ניכר מהבקרה הקודמת שנערכה ב

 : הוכן נוהל עבודה פנימי, קיים תיק מטופל ממוחשב, יש מידע זמין באינטרנט. 7.4.14

בנוסף, ההמלצות כתובות בצורה מקצועית, ברורה ומנומקת ותואמות את צרכי המבוטחים, המבוטחים 

הביעו  את שביעות רצונם הרבה מהגורמים הממליצים בתהליך קבלת מכשירי שבקרנו בבתיהם 

ניידות. רצוי לערוך ביקור בית חוזר לאחר קבלת המכשיר מהספק על מנת לוודא כי המבוטח קבל את 

 מה שאמור היה לקבל וכי המכשיר אכן מתאים לצרכיו. 

 

 

 



 

 

 אוטיזם
 

מרפאות אם, לעומת  79 -שאובחנו בספקטרום האוטיזם, המגיעים מ 0-18ילדים בגיל   298במחוז מבוטחים 

 .2014 -ילדים בבקרה קודמת ב 222

.  

 ממצאים לשימור:  

על רקע הגידול במספר המבוטחים   :משרה %25יצירת תקן רכזת אוטיזם מחוזית בהיקף של  

מימוש זכאות, הדרישה להרחבת בעלי אבחנת אוטיזם, הצורך בפניה ישירה למשפחות לצורך 

 מאגר המטפלים בתחום האוטיזם ופיקוח על יישום הנהלים בנושא.

בנושא זכויות, סימנים מחשידים, איתור  מתן הדרכות לצוות מנהלתי ומקצועי בנושא אוטיזם 

רופאי משפחה וילדים במחוז. כמו כן  40ניתנה הרצאה בנושא ל  2015מוקדם ואבחון. בשנת 

 לגבי זכויות אוטיסטים. ריענוןהועבר לצוותים המנהליים בכל המחוז 

o   רופאים, צוות פרא רפואי ומנהלי מרפאות  150התקיימו ימי השתלמות ל 2012בשנת

 איתור מוקדם ודרכי הפניה.  -ר הערבי בתחום אוטיזםבמגז

מאובחנים ומטופלים  9ילדים עד גיל  :9זמינות תורים לילדים עם חשד לאבחנת אוטיזם עד גיל  

במכון להתפתחות הילד. זמינות תור לאבחון: מתן קדימות ועדיפות לתור באופן מיידי עד חודשיים 

מינות תורים לטיפול: עדיפות לתור מיידי עד חודש, לאבחון לצורך אבחנה מבדלת של אוטיזם. ז

 ובהתאם להיענות וגמישות ההורים בימים ושעות.

 במערך בריאות הנפש 18-9בניית שרות לילדים המאובחנים בספקטרום האוטיזם בגיל  

 בשיתוף מערך התפתחות הילד

o  לטיפול  וזקוקים למעקב פסיכיאטרי ו/או 9ילדים עם אבחנה של אוטיזם המגיעים לגיל

פסיכולוגי קליני, מופנים לטיפול בתחנת בריאות הנפש משמר העם. ההפניה מתבצעת 

ישירות בין ראש תחום פסיכולוגיה במכון וראש תחום ע"ס במכון ורכזת תחום אוטיזם, לבין  

מדריכה מתמחה קליני על מקרים אלו  פסיכולוגיה תחום ראשמנהלת תחנת משמר העם. 

 שבטיפולו.

o  במקרים מורכבים מתקיים שיתוף פעולה בין המכון להתפתחות הילד ותחנת בריאות הנפש

 תחום ראשמשמר העם בצורת אבחונים משולבים של פסיכיאטרית ילדים, ממשמר העם ושל 

 .פסיכולוגיה

 ממצאים לשיפור ותיקון כולל הנחיות והמלצות משרד הבריאות: 

בדקו נמצאו ליקויים בטיחותיים המסכנים את בשתי המרפאות שנ -בטיחות במבנים ליקויי 

יחידה להתפתחות הילד, שלוחת הקופה במעלה אדומים: נמסר  -הילדים המטופלים. מרכז יהלום 

כי רשימת ליקויים הועברה להנהלת הקופה ע"י ועדת בטיחות פנימית, אך במועד הבקרה לא 

 נמצאו במקום מגיני משקופים למניעת קטיעת אצבעות.

מיד  20.4.16-דו"ח מפורט בנושא הועבר ב :ולים, המרכז הירושלמי לטיפול באמנויותמכון משע

לאחר מועד הבקרה, מצ"ב. הליקויים החריגים שנמצאו, מעידים על צורך בהדרכת הצוות והגברת 

 מודעות לסיכונים, מעבר להצגת אישורי כיבוי אש וכד'.

I. הבטיחותיים הללו...ועד לתיקונם  הנחיות לתיקון: "הקופה נדרשת לוודא תיקון הליקויים

המלא, יש להפנות את המטופלים לספק חלופי". מתוך: ממצאים לתיקון מיידי בעקבות 

 36331916הבקרה שנערכה בשירותי בריאות כללית מחוז ירושלים" סימוכין: 

II. .פרק זמן לתיקון:  לאלתר 



 

 

לאבחון וטיפול נושא ייחודי שנקבע ע"י הנהלת משרד הבריאות: זמני המתנה ממושכים  

 במגזר הערבי 

 לדוגמה: זמן המתנה לטיפול אצל קלינאית תקשורת כארבעה חודשים. 

III.  :קיצור משך המתנה לאבחון וטיפול במגזר הערבי בהתאם לחוזר מנהל הנחיות לתיקון

  מתן השירותים בתחום התפתחות הילד ע"י קופות החולים. 19/2013רפואה 

חודשים",  3לאבחון ולתחילת טיפול גם יחד )...( לא יעלה על  "משך ההמתנה המירבי

  http://www.health.gov.il/hozer/MR19_2013.pdfמצ"ב הקישור לנוהל 

 חודשים 6עד   פרק זמן לתיקון:

 תיאור הממצא: מיחשוב רשומה טיפולית ע"י ספקי הקופה 

המטפל למידע הרפואי  נמצא כי גם כאשר לספק יש רשומה ממוחשבת, אין ממשק בין רשומת

בתוכנה ההתפתחותית בקופה. העברת סיכומי טיפול תקופתיים בדוא"ל מהספק לקופה, 

מאפשרת רצף טיפולי ומקצרת את הזמן הנדרש להורה לצורך העברת הסיכום באופן ידני, אך 

 המידע אינו מוגן לחלוטין ברשת האינטרנט ויש חשש לדליפתו. 

IV.  :ספקים מאובטח ו/או מערך ממוחשב בו יוכלו הספקים יצירת פורטל המלצות לתיקון

 לשלוח דוחות ולקבלם.

 תיאור הממצא: העדר שיתוף, למידה והטמעה של מודלים לשירות בין המחוזות   

V. .המלצות לתיקון: רצוי ליצור פורום ארצי ברמת מנהלים בתחום האוטיזם 

צטרף לבקרת תחום רצוי כי נציג ארצי בתחום התפתחות הילד/ בריאות הנפש/ אחר, י

 אוטיזם במחוזות.

VI.  חודשים 6פרק זמן לתיקון:  עד   

 

 

 תיעוד ורישום  

  תוכנה התפתחותית –רשומת המטפל ממוחשבת 

  )קיים ממשק בין רשומת המטפל למידע הרפואי )תיק אחוד 

 המידע הרפואי וסיכומי הטיפול נגישים לאנשי הצוות הרב מקצועי הרלוונטי 

  מובנה/פתוח( נמצאה תקינהאיכות הרשומה( 

 הרשומה כוללת סיכום אינטייק וסיכום טיפול חצי שנתי 

 מופיעים חתימה ומספר רישוי כנדרש 

  הרשומה והמסמכים הנלווים אליה נשמרת בארון נעול/במחשב, מוגנת בסיסמה 

 ע"י מנהלות סקטוריאליות במערך התפתחות הילד  -מתקיימת בקרה פנימית על איכות הרשומה

 זיהמחו

 

 



 

 

 מרפאה בבית שמש לילדים ונוער ומרפאה לילדים ונוער ב"משמר העם" ירושלים

 

 נקודות לשימור:

מנהלת המרפאות של בית שמש וירושלים מגלה הבנה, עניין והשקעה בתחום על אף המשאבים  

התרשמתי כי המצומצמים באוטיזם. במרפאה הועברה השתלמות לצוות בתחום האוטיזם. 

 במרפאות מועסק צוות מנוסה ומסור ובעל מוטיבציה לפתח את האבחון והטיפול בתחום האוטיזם.

 

 

 נקודות לשיפור:

שעות טיפול לכל ילד שאובחן על רצף האוטיזם  3החוק מחייב את הקופות לאפשר מתן  

אות מתקצב במקצועות: פיזיותרפיה/עו"ס/פסיכולוג/קלינאי תקשורת/מרפא בעיסוק, משרד הברי

 אבחון /טיפול לילדים אלו במסגרת החוק.

רפואיים -רוב הילדים על רצף האוטיזם זקוקים לטיפולים נפשיים וכך מעטים לטיפולים פרא 9מעל גיל 

 נוספים.

מכיוון שפסיכולוגים התפתחותיים  9מרפאת להתפתחות הילד לא יכולים לספק טיפול נפשי לילדים מעל גיל 

 גיל זה. לא מורשים לטפל מעל

הטיפול הנפשי ( 9-18חובתה של הקופה להקים שירות אבחוני וטיפולי עבור ילדים בוגרים יותר ) הנחיה:

 חייב להינתן על ידי מטפלים של הקופה )מטפלים בהסדר( ולא על ידי מטפלים פרטיים )בהחזר(.

 

לטיפול בילד ובנוער הקופה מתבקשת להסדיר את הנושא ולפעול על פי דרישות החוק הן דרך המרפאות 

 בקופה והן דרך הספקים בהסדר.

 

יש להעביר הכשרות בתחום האוטיזם, לספק הדרכה ולהעביר ימי עיון בנושא בתדירות  ,בנוסף 

 בהנחיות הקודמות בתחום האוטיזם. שצוינה
 



 

 

  שירותי מעבדה
 

 ממצאים לשימור: 

מערך הבטחת איכות המבוסס על אלפון בדיקות מעבדה מפורט, ככלל, שרות המעבדה מבוקר באמצעות  

הנחיות לצוות ולנבדק, נהלי עבודה מבוקרים  שנקבעו ע"י אגף המעבדות ומעבדת האם בהר חוצבים, 

עבור כל מרפאות המחוז. המערך זמין באמצעות תוכנה ייעודית :" אתר מרוחק"  ומתעדכן באופן עיתי. 

ה של השרות בכל המרפאות, מעקב יעיל אחר דגימות ובדיקות המערך מקדם שיטת עבודה אחיד

 אנליטי של בדיקות המעבדה.-אנליטי ופוסט-מעבדה של נבדקים בחלק הפרא

בשנה האחרונה נעשה שימוש בכלל המרפאות ובמעבדת האם במחוז ירושלים בתוכנת מחשב חדשה  

נקודת המוצא )במרפאות( ועד לצרכי מעקב שינוע של צידניות המשמשות להעברת דגימות הנבדקים מ

לנקודת המסירה )במעבדת האם(. למעשה המעקב כעת הינו רציף ומאפשר טיפול מידי בכשלים במידה 

 ומתרחשים. 

מעבדת האם מקדמת תהליך של החלפת צידניות ובודקת צידניות עם דפנות העשויות מחומר קשיח, כל  

שיח. החלפת הצידניות הינו תהליך חיובי מאחר זאת על מנת להחליף את הכלים הישנים בעלי דופן לא ק

 ומקנה שמירה והגנה טובה יותר על דגימות המעבדה.

קיים קשר מצוין ורציף בין הצוות המקנה את שרות המעבדה במרפאות לבין מעבדת האם בהר חוצבים,  

לות של נה לשאעהקשר חשוב ביותר על מנת לפתור בעיות, לתת מענה נכון במצבים של ספק וחריגים, מ

 נבדקים ורופאים ועל מנת למנוע טעויות. 

 ככלל, לצוות המקנה את שרות המעבדה במרפאות תודעת שרות גבוהה כלפי הלקוחות. 

 

 : ממצאים לשיפור ותיקון

 : במהלך צפייה על תהליך  לקיחת הדם מנבדקים: במרפאת בית הכרם 

הדקירה ובהמשך בצורה תהליך חיטוי של אזור הדקירה לא נעשה ע"י חיטוי מנקודת  .1

 באמצעות תנועות ישרות הלוך ושוב באזור הדקירה.  אמעגלית כלפי חוץ אל

בתום תהליך לקיחת הדם, העובדת חיפשה ומסרה ספוגית לנבדק לפני העברת המחט של  .2

 הדקירה למיכל הפסולת החדה.

I. הנחיות לתיקון : 

חומר חיטוי מנקודת יש להקפיד ולבצע נכון את תהליך החיטוי באמצעות ספוגית עם  .1

הדקירה ובהמשך בתנועות מעגליות כלפי חוץ על מנת למנוע "מריחה" של חיידקי עור לכיוון 

 אזור הדקירה. 

בתום תהליך מילוי מבחנות הדם יש להוציא את מחט הדקירה בעדינות ולהשליכו לפח ייעודי  .2

התאם לחוזר לפסולת חדים על מנת לא לדקור בטעות את הנבדק או העובד את עצמו. .ב

 בנושא הכשרה והרשאה לשאיבת דם ורידי 4/2016מינהל הרפואה 

II. לאלתר:  פרק זמן לתיקון  



 

 

חלק מאנשי הצוותים המקנים את שרות המעבדה במרפאות לרבות לקיחת דם וקליטת   :תיאור הממצא 

בית הכרם דגימות של נוזלי גוף מהנבדקים עשים שימוש בחלוקים קצרים ועם שרוולים קצרים )מרפאות 

 ית משה(.יוקר

I. :להנחות ולרענן לצוותים בכלל המרפאות את הדרישה לעשות שימוש בחלוקים מלאים,  הנחיות לתיקון

רכוסים ועם שרוולים ארוכים בזמן מתן שרות המעבדה וזאת על מנת לשמור על בטיחות העובד. הנושא 

בטיחות במעבדות רפואיות,  . בהתאם לנוהלכבר עלה בבקרות קודמות ובמחוזות נוספים של הקופה

  .המחלקה למעבדות

II. לאלתרפרק זמן לתיקון  :  

: במרפאת אבו גוש, בחדר המשמש את שרות המעבדה, ישנה ארונית לטובת אחסון ציוד תיאור הממצא 

המעבדה. הארונית ותכולתה אינה מסומנת מבחוץ כך שאנשי צוות שאינם מכירים את המקום או שלא 

 יכן הציוד. העובדים באופן קבוע במרפאה לא יכולים לדעת 

I. :כן,  את תכולת  רונות ומגירות של ציוד מעבדה וכמומומלץ לסמן מבחוץ חדרי אחסון, א, ככלל הנחיות

הארונות, מגירות, תאי אחסון של ציוד המעבדה ע"מ להבטיח סדר וגישה ולהקל על מציאת הציוד גם ע"י 

אבטחת בהתאם לתקנות, נוהל: . צוותים חדשים או לא קבועים באותה מרפאה גם בשגרה וגם בחרום

 של המחלקה למעבדות CL-11-051/5  האיכות, מעבדות רפואיות 

II. לאלתרפרק זמן לתיקון  :  

בסניף בית הכרם מאחסנים קרטונים עם פריטים מעל ארון המשמש לאחסון ציוד   תיאור הממצא: 

 מעבדה.

I.   סכנה לנפילה על הצוות או על  אתככלל אין לאחסן קרטונים עם ציוד לגובה מעל ארונות מפהנחיות

   .במעבדות רפואיותיחות בטנוהל לבהתאם , הנבדקים 

II. :לאלתר  פרק זמן לתיקון  

ית משה נמצא בקלסר המכיל דפים עם הנחיות לנבדקים בנושא הכנת הנבדק יבסניף קר תיאור הממצא: 

 לביצוע בדיקות מסוימות כגון איסופי שתן וכ"ו, חלק מה הנחיות לא מעודכנות. 

I. שרות המעבדה ולעשות שימוש  יש להקפיד ולבצע בקרה תקופתית על קלסרים המשמשים את: הערה

נוהל הבטחת האיכות של המחלקה לבהתאם  בהנחיות לנבדק מעודכנות ומאושרות ע"י מעבדת האם.

 CL-11-051/5למעבדות: 

II.  לאלתר: פרק זמן לתיקון 

 

  



 

 

 תיאור מלא של הממצאים

 ית משה ואבו גוש.יבית הכרם, קר המרפאות שנבדקו:

  ממצאים:

  תשתיות: .1

 חניה ונגישות, אזורי ההמתנה, חדרי הטיפול וציוד רפואי:  -א 

לשרות המעבדה תשתיות ברמה טובה: לרבות חדרי המתנה, סדר וניקיון בכל חדרי שרות  

 המעבדה, ציוד מעבדה קבוע וציוד מתכלה התואם את הצרכים ומקום ייעודי לאחסון ציוד מעבדה. 

 פה:שילוט: שלטי הכוונה, תגי זיהוי, ש -ב 

אך אין שילוט ייעודי ככלל, קיים שילוט ברור המכוון לשרות הסיעוד וכפועל יוצא לשרות המעבדה 

. לעובדי השרות תגי זיהוי, ישנה הנגשה לשונית באמצעות השרות של משרד לשרות המעבדה

 הבריאות )על פי מה שדווח על ידי הצוות המקנה את שרות המעבדה(. 

לשרות המעבדה בכל המרפאות במחוז על מנת לכוון את  יש להוסיף שילוט ברורהערה: 

 הלקוחות.

יש לוודא שיש שרות זמין בנושא תרגום לשפות ערבית, רוסית, אמהרית לטובת לקוחות  הערה:

 שאינן דוברי עברית.

  

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

פעילות ע"פ נהלים וחוזרים של המשרד והמחלקה למעבדות, ע"פ לרוב, שרות המעבדה מיישם  :נוהלים .2

 נהלי עבודה והנחיות של הקופה, המחוז, אגף המעבדות, מעבדת האם  וע"פ תקנות הבטיחות בעבודה.

, יום ב': 7.30-9.30ה'(, שעות השרות : -השרות מוקנה על בסיס יומי בשעות הבוקר )א' זמינות התורים: .3

  7.30-9.00גוש:  ובמרפאת אבו 7.00-9.30

 ,ב(.1לשרות המעבדה הנגשה לשונית )ראה סעיף מס. :נגישות תרבותית .4

ככלל, שרות המעבדה מתועד ומבוקר באמצעות המחשוב ותוכנות ייעודיות המקנות  :תיעוד ורישום .5

אנליטיים של בדיקות המעבדה לטובת צוותי שרות המעבדה  -אנליטיים ופוסט-מענה לשלבים הפרא

פאים. לכלל ציבור הנבדקים יש נגישות למידע אודות שרות המעבדה ותוצאות בדיקות במרפאות ורו

 המעבדה באמצעות האינטרנט ובאמצעות השרות הניתן במרפאות.   

לרוב, שרות המעבדה מתנהל ע"פ תקנות בטיחות בעבודה  ונהלי הבטיחות של מעבדות  בטיחות:  .6

 רפואיות.

לשטיפת עיניים למקרה של התזה על רקע של תקלה, נפילה  אין בחדרי המעבדה ציוד ייעודי הערה:

או  /ושבירה של כלים, מבחנות וכ"ו, במצבים כאלה ישנה סכנה של מגע וכניסה לעיניים של טיפות ו

 אירוסולים של דם ונוזלי גוף. 

: ככלל, שירות המעבדה מבוקר היטב באמצעות נהלי והוראות עבודה המונפקים הבטחת איכות .7

 ע"י אגף המעבדת ונגישים כאמור באמצעות תוכנה ייעודית.  ומתעדכנים

ככלל, שרות המעבדה לא מבצע בדיקות מעבדה ומעביר את דגימות הנבדקים לסרכוז,  :בקרת איכות .8

הכנה ולביצוע למעבדות האם בהר חוצבים. עיקר העיסוק הינו זיהוי וקליטת הנבדקים, לקיחת דגימות 

 , הכנה של הדגימות לפני שינוע, מעקב אחר הדגימות וקבלת תוצאות.דם, איסוף דגימות של נוזלי גוף



 

 

ככלל, האחראים על השרות המעבדה במרפאות וצוות העובדים במרפאות מקדמים עבודה  כוח אדם: .9

 איכותית עם תודעת שרות גבוה לטובת הלקוחות. 

הניתן ע"י ככלל, יש לבקר ולעקוב אחר שרות המעבדה  שרות מעבדה באמצעות ספקים פרטיים: .10

ספקים פרטיים, בין אם זה שרות לקיחת דם ואיסוף דגימות בבית הלקוח, בין אם זה בדיקות 

מעבדה המתבצעות במסגרת של מוקד רפואי כגון "טרם". יש לוודא שהשרות ניתן בהלימה 

 לחוזרים ונהלי המשרד.

 

 :סיכום המלצות והנחיותג. 

לקיחת דם ורידי ולהקפיד על חיטוי נכון וטיפול  יש לרענן לצוותי המרפאות במחוז את הוראות. 1

 בחדים.

 זמן לביצוע: לאלתר

. צוותי המרפאות המקנים שרות מעבדה חייבים לעשות שימוש בחלוקים מלאים ורכוסים ועם 2

 שרוולים ארוכים בשעות השרות לטובת בטיחות העובד, הנושא כבר עלה בבקרות קודמות.

 זמן לביצוע: לאלתר

מבחוץ תכולת ארונות, מגירות ותאי אחסון של ציוד מעבדה )לבדוק באופן רוחבי . יש לסמן 3

 בכל מרפאות המחוז( לטובת השימוש בשגרה ובחרום.

 זמן לביצוע: לאלתר 

. יש להקפיד ולא למקד או לאחסן פריטים וציוד מעל ארונות על מנת למנוע סכנה של נפילה על 4

 עובדים או נבדקים.

 זמן לביצוע: לאלתר

 . יש להוסיף שילוט ייעודי לשרות המעבדה במרפאות לטובת הנבדקים.5

 זמן לביצוע: לאלתר

 . יש לוודא שאכן קיים הנגשה לשונית ותרגום לטובת נבדקים שלא דוברי עברית.6

 זמן לביצוע: לאלתר

. יש להקפיד ולעשות שימוש בהנחיות כתובות ומודפסות לנבדקים בנושא הכנה לבדיקות 7

 ימות, באמצעות הנחיות מעודכנות ומתוקפות ע"י מעבדת האם.מעבדה מסו

 זמן לביצוע: לאלתר

 . יש לבקר ולעקוב אחר שרות המעבדה הניתן ע"י חברות וספקים פרטיים.8

 זמן לביצוע: לאלתר

 . יש להקנות ציוד לשטיפת עיניים לטובת צוותי המרפאות המקנים את שרות המעבדה.9

 זמן לביצוע: לאלתר  

שרות המעבדה המוקנה במרפאות המחוז הינו ברמה טובה, עם תודעת שרות גבוה.  סיכום:

 יישום ההנחיות והמלצות של הדוח ישפר אף יותר את השרות לנבדקים.

 



 

 

 רוקחות
 

 ממצאים לשימור

 ניהול הסמים המסוכנים 

 מסודרים. הספירה מתאימה לרישומים.הסמים המסוכנים מנוהלים בצורה תקינה. התיעוד והרישום בפנקס 

 הדרכה רוקחית 

ההדרכה הניתנת על ידי הרוקחים במעמד ניפוק התכשירים בבית המרקחת הינה כוללת, מורחבת וראויה 

להערכה. מלבד התשאול הרוקחי בזמן הניפוק, מתנהל פרויקט של " הדרכה רוקחית", במסגרת הפרויקט כל 

טופל אחד לפחות פעם בחודש, ובודק את כל מה שקשור לטיפול רוקח במרפאה מקבל סיכום תיק של מ

התרופתי : תופעות לוואי, מינונים, אינטראקציות, שמות מסחריים וגנטיים. ולאחר מכן, הרוקח יושב עם 

 המטופל ומסביר לו אודות הטיפול,  ומוודא שימוש נאות והענות לטיפול.

 סידור התרופות 

ונים של תרופות לא מאוחסנים יחד באותה מגירה. ההפרדה היא מלאה אחסון התרופות מבודל. מינונים ש

 ומובדלת.

 ההפרדה בין תרופות ותוספי תזונה גם כן מתקיימת, עם שילוט בהתאם.

טוקסיקה מאוחסנת לפי התקנות, במגירה נעולה אשר המפתח נמצא בכיס של הרוקח האחראי.  

 וציטוטוקסיקה גם כן מאוחסנת בנפרד.

 תניפוק התרופו 

. לאחר בדיקת המרשם הרוקחים נוטלים את התרופה, בודקים 112ניפוק התרופות מתבצע בהתאם לנוהל 

את שלמותה ותקינותה, סורקים כל אריזה בנפרד ומסמנים את האריזה כנדרש. סריקת האריזות נועדה 

הנושאות את כל  למנוע טעויות ליקוט, ניפוק או בחירה שגויה בתכשיר. סימון האריזות נעשה בעזרת מדבקות

 המידע הנדרש, יחד עם הדבקת תווי אזהרה.

 מאחר ומדבקות התרופות מודפסות בשפה העברית, הרוקחים רושמים ידנית את ההוראות בשפה הערבית.

 פרויקטים 

  נפרולוגיה מונעת: התאמת מינון לטיפול התרופתי 

  ניהול סיכונים: למידה ארגונית בנושא של ניפוקים לא נכונים 

 רוקחי יזום ייעוץ 

הרוקחת האחראית בעזרת הרוקחת הקלינית מבצעות ייעוץ יזום כאשר מטופל נוטל מספר תרופות באופן 

 קבוע כרוני.

ייעוץ רוקחי יזום הינו מפגש בין רוקח למטופל שמטרתו להדריך את המטופל כיצד להשתמש בצורה יעילה 

מקרים הרוקח הוא החוליה האחרונה הפוגשת מושכלת ובטוחה בתרופות שנרשמו לו. יש לזכור כי במרבית ה

את המטופל וביכולתו לוודא כי המטופל מבין את הוראות הטיפול התרופתי ונוטל את התכשירים שנרשמו לו 

 או שנלקחים על ידיו באופן מיטיבי ומושכל. לכן חשובה התקשורת בין המטופל לרוקח ולמטפלים אחרים. 

 

 טיפול בחריגות טמפרטורה  

התיעוד והדיווח של תכשירים שנחשפו לטמפרטורה חריגה מתועדים ומטופלים כנדרש בהתאם הטיפול, 

תנאי אחסון והובלה של תכשירים" מתבצעים מעקב ותיעוד של כל מהלך הטיפול בחריגה  " 126לנוהל 

 באמצעות טופס ייעודי כמקובל.



 

 

 מצומצמת ה מחוזית רוקחת מחוזית חלק מהנהל 

ציין בברכה את החלטתו של מנהל המחוז לצרף  להנהלה מצומצמת את  הרוקחת המחוזית של הקופה. יש ל

 שותפות זו תאפשר הובלת תהליכים חשובים בתחום הרוקחות.

 

 

 ורפממצאים לשי

 
 פרטיות המטפל 

 :131לשמירת הפרטיות של המטופל יש להתאים את הדלפקים לדרישות הנוהל 

  ,הצבת מחיצות עם חומר אקוסטי 

  ,אין להציב תכשירים או מוצרים לשירות עצמי בצמוד או בסמוך לדלפק או בתוך מתחם הפרטיות

 בנוהל  2אלא אם מדובר בהצבה ב"כוורת" העונה למפורט בנספח  

 נושא זה הינו בעל חשיבות רבה במערכת הבריאות ומוזכר בדברי חקיקה ובמיוחד חוק זכויות החולה,

 חוק ביטוח בריאות ממלכתי ונהלי משרד הבריאות. 

 

 שמירת טמפ' חדר בבתי מרקחת 

 התכשירים אחסון " תנאי אחסון והובלה של תכשירים" קובע כי "באזורי  126לנוהל   3.1.1.1סעיף 

 רשם או מכויל מקסימום מינימום חום מד יתבצע באמצעות ניטור טמפרטורה,...הניטור יתבצע

 היום באמצע יום, בתחילת ומקסימום( הטמפרטורה )מינימום נתוני את לתעד לבדוק טמפרטורה... יש

 .עבודה" יום כל בתחילת הרשם נתוני את לפרוק ולשמור או יום ובסוף

לא נמצא מד טמפרטורה ולא נמצאו כלל רישום ותיעוד של טמפרטורה לא בחדר קבלת קהל, לא 

 לתיקון לאלתר.  בפינת מיהול ולא במחסן.

 

 



 

 

 במרפאות מעבר לשעות הפעילות השגרתיותשירותים ה
 

 רקע: 
של חב' טרם ואחד של ביקור  5מוקדים למבוטחי כללית, כולם מופעלים ע"י ספקים.  6במחוז ירושלים קיימים 

 ביקורים בשנה של מטופלי כללית במוקדים. 123,000 -רופא. כ

 מוקדים של טרם.  3בעיר ירושלים יש 

 ירושלים  6הבקרה נערכה במוקד טרם בית הטיילת ברחוב ינובסקי 

 המוקד משרת את מבוטחי כל קופות החולים.

 

 . מוקד רוממה בעיר פתוח בכל שעות היממה.23:00ועד  9:00המוקד פתוח מ 

 ביקורים בשנה, שליש של חברי קופ"ח כללית. 70,000 -במוקד כ 

 מופנים על ידי רופאי המשפחה והילדים למוקד. להם יש פטור מתשלום אגרת השתתפות. 20-30% 

  לכל רופאי המשפחה והילדים יש קישור לתיק הרפואי בטרם. כל רשומת הטיפול במוקד נכנסת באופן

 אוטומטי לרשומה של המטופל בכללית.

 פר הטלפון שלו. במידת הצורך , לכל מטופל, מופיע בתיק הרפואי של הקופה, את שם הרופא ומס

 רופאי טרם יוצרים קשר עם הרופא המטפל.

 .רופאי הקופה מבצעים בקרה על רשומות מטופלי טרם ושולחים את הבקרה למוקד טרם 

  מהרשומות הרפואיות. הבקרה נשלחת לקופ"ח כללית. 3-40%טרם מבצעת בקרה קבועה על 

  המוקד. הבקרה הייתה תקינה מלבד כמה  , בוצעה בקרה של קופ"ח כללית על2016בפברואר

 .מכויליםמכשירים רפואיים שנמצא שאינם 

 .לדברי נציגי קופ"ח כללית, המבוטחים מאד מרוצים מהשירות 

  לטיפול במצבים שכיחים במוקד. פרוטוקוליםקיימים 

 .התיעוד מתבצע בתוכנה ייעודית שמחייבת תיעוד בשדות חובה בהתאם למצב הרפואי 

 
 שימור:נקודות ל

 
 קיים רצף טיפול בין קופת החולים למוקד. 

 קיימת בקרה של הקופה על המוקד אחת לשנה. 

 .איכות השירות הרפואי טובה 

 קיימים פרוטוקולים מובנים לטיפול במצבים שכיחים. 

 

 נקודות לשיפור:

 

 ,תעדוףבמוקד מועסקים פרמדיקים, במקום צוות סיעודי. הפרמדיקים מבצעים טריאז', מבצעים  

יש לוודא לאלתר, עבודה בהתאם לנהלים  נותנים טיפול תרופתי וכו' שאינו בהתאם לסמכותם.

 ולסמכויות. 

 



 

 

 מינהל ומשק + בקרת סקופים
 

 

 ממצאי הבקרה המפורטים במסמך זה מבוססים בנהלים הבאים:

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

  20/08/14מיום  29/14חוזר מס'   -בכביסה בקהילה טיפול. 

  31/12/13מיום  50/2013חוזר מס'  -ניקוי, חיטוי ועיקור אנדוסקופים. 

 

 

 מבנה 

  מרפאת מבשרת עומדת בכל דרישות לגבי המבנה הנדרש לטיפול בפסולת וטיפול

 בכביסה. 

 עקב הנקודות  ה אינן עומדות לדרישות אלה,חמרפאת בית צפאפא ו"סמייל" בקניון מל

 הבאות:

o  במרפאה בית צפאפא, כביסה מלוכלכת מאוחסנת במטבח/ חדר הצוות על יד

 המקרר. הכביסה הנקייה מאוחסנת על יד הפסולת הזיהומית. 

o ה, הפסולת הזיהומית והמסוכנת מאוחסנות באותו חבמרפאת "סמייל" בקניון מל

הזיהומית שנוצרה  מחסן. מעבר לזה, מחסן זה אינו גדול מספיק לכמות הפסולת

 ולכן, פסולת זיהומית גם מאוחסנת במחסן חמצן הסמוך.

o ה כביסה  מזוהמת מאוחסנת ב" נישה" פתוחה.חבמרפאת "סמייל" בקניון מל 

 

 נהלים 

 הטיפול בהתאם לנהלים, פרט מהנקודות הבאות: טיפול בפסולת 

 אינן השקיות הכתומות לריכוז פסולת זיהומית : החמרפאת "סמייל" קניון מל

מסומנות עם המילים: " פסולת זיהומית".  השימוש בשקיות כתומות גם לריכוז 

 פסולת רגילה עלול לגרום לבלבול בין סוגי הפסולת והטיפול בהם.

 הטיפול בהתאם לנהלים, פרט לנקודה הבאה:: טיפול בכביסה 

  ,בכל המרפאות, הכביסה המלוכלכת מפונה פעם בשבוע, בעוד שעל פי הנהל

 מרפאה כפרית, יש לפנות פעמיים בשבוע.המהווה 

 

 הטיפול בהתאם לנהלים, פרט לנקודות הבאות:: ניקוי, חיטוי ועיקור אנדוסקופים 

  העיקור המקומי של אביזרים החודרים רקמה מתקיים באזור סמוך ליתר

 הפעולות של חיטוי, ולא במקום נפרד.

  בבדיקת מטופל, לא קיים תיעוד המאפשר התאמה בין סקופ שבו השתמשו

 עבר ניקוי/חיטוי.   והמכונה הספציפית שבה המכשיר

 

 תיעוד ורישום 

 הטיפול בהתאם לנהלים.

 

      



 

 

 ממצאים לשימור: 

 המבנה לפסולת ולכביסה במרפאת מבשרת ציון. 

 הטיפול בפסולת במרפאות מבשרת. 

 .עילל נקודה הרשומהלהטיפול בכביסה בכל המרפאות, פרט  

 

 

 

 ממצאים לשיפור ותיקון: 

 

 ה.חבנה בלתי תקין לאחסון פסולת זיהומית, במרפאת "סמייל" בקניון מלמ 

 הנחיות לתיקון:  .א

 של המחסנים לאחסון פסולת זיהומית ופסולת מסוכנת  מוחלטתהפרדה      -     

 כך שיהיו כניסות נפרדות.           

קיום  מחסן לפסולת זיהומית גדול מספיק להבטחת אחסון כל הפסולת  -

 הנמצאת בו. 

)הקישור לחוזר: 17/05/98מיום  34/98בהתאם ל: חוזר מס' 

http://www.health.gov.il/hozer/mr34_1998.pdf .) 

 

 ים. חודש 3פרק זמן לתיקון:  .ב

 

ולא מתאים במרפאת  החאחסון כביסה מלוכלכת במקום לא נסגר במרפאת "סמייל" בקניון מל 

 בית צפאפא.

 הנחיות לתיקון:  .א

 לסגור את הנישה עם דלתות;  -בבית צפאפא -

להוציא את הכביסה המלוכלכת מהמטבח והכביסה  -החבקניון מל -

הנקייה מהמחסן לפסולת זיהומית ולהעבירה למקום נפרד ומשולט,  

 )הקישור לחוזר: 20/08/14מיום  29/14חוזר מס' בהתאם לחוזר 

2014.pdf)http://www.health.gov.il/hozer/mr29_;; 

 

 חודשים. 3פרק זמן לתיקון:  .ב

 

ה, שימוש בשקיות כתומות לשם ריכוז פסולת רגילה  ושקיות חבמרפאת "סמייל" בקניון מל 

 כתומות , ללא סימון: " פסולת זיהומית" לריכוז פסולת זיהומית.

הנחיות לתיקון: שימוש בשקיות לבנות לפסולת רגילה; שימוש בשקיות כתומות  .א

מיום  34/98מסומנות :"פסולת זיהומית" לפסולת זיהומית, בהתאם ל: חוזר מס' 

 pdfhttp://www.health.gov.il/hozer/mr3.1998_4)הקישור לחוזר: 17/05/98

 

 פרק זמן לתיקון: מיד. .ב

 

 

http://www.health.gov.il/hozer/mr34_1998.pdf
http://www.health.gov.il/hozer/mr34_1998.pdf
http://www.health.gov.il/hozer/mr29_2014.pdf)
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 פינוי הכביסה פעם בשבוע.בכל המרפאות, תיאור הממצא:  

מיום  29/14חוזר מס' שעות , בהתאם ל 72-הנחיות לתיקון: פינוי הכביסה פעם ב  .א

 (  (http://www.health.gov.il/hozer/mr29_2014.pdf.  )הקישור לחוזר: 20/08/14

בו כתוב כי תדירות פינוי של פעם בשבוע מותרת אך ורק במרפאות כפריות. חוזר חדש 

ה בנושה זה יבהיר כי החריג חל על מרפאות בהן כמות הכביסה המלוכלכת השבועית הינ

 של אוגר אחת. 75% -פחות מ

 

חודשים. ) הערה: בבקרות קודמות נציגי הקופה טענו כי דרישה  3פרק זמן לתיקון:  .ב

 זו אינה ניתנת לבצוע. אם כך על הקופה ליזום דיון עם נציגי המשרד(.

 

 

 במרפאת בית הקופטי, תלפיות, בניקוי וחיטוי אנדוסקופים: 

o  רקמה מתקיים בחדר הניקוי, באזור סמוך ליתר העיקור המקומי של אביזרים החודרים

 הפעולות של חיטוי ולא במקום נפרד.

o  לא קיים תיעוד המאפשר התאמה בין סקופ בו השתמשו בבדיקת מטופל, והמכונה

 הספציפית שבה הסקופ עבר ניקוי/חיטוי.  

הנחיות לתיקון:  הסדרת מקום נפרד לעיקור; רישום מספר המכונה שבתוכה הסקופ  .א

 ניקוי וחיטוי.עבר 

 חודשים 3לתיקון: פרק זמן  .ב

 

 

 במכון לריפוי בעיסוק במעלה דפנה: נצפה ע"י צוות הבקרה של ריפוי בעיסוק:  

 
וגר הכביסה בסוף היומי, וזהו מצב אהמקום צר מלהכיל את היקף הפעילות 

היום.  לא רק שאינו עומד בשום סטנדרט היגיינה, אלא שמעיד על כך שצריך 
לא רק למטופלים,  -שניים מקום ממה שמוקצה גם לכביסה לפחות פי 

 .למטפלים ולמלווים שלהם

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 הנחיות לתיקון הממצא הנ"ל: 

  בכל מערכת הבריאות, כביסה מלוכלכת מוגדרת ככביסה מזוהמת. לכן, יש לאחסנה בחדר
בחדרון או ניתן לאחסן , ייעודי מאד, בה אין אפשרות להקצאת חדרנה נפרד, או במרפאה קט

וממוקם ורחיצים  אשר יכולים להיות מנוקיםארון. החדרון/ארון חייב להיות מאוורר, עם קירות 
 טיפול, המתנת הציבור, או אזורים נקיים.האזורי למחוץ 

 

  כביסה מלוכלכת סמוך לכביסה נקייה, דבר שקיים בתמונה.  אין לאחסן 
 

  :לאלתרפרק זמן לתיקון 

http://www.health.gov.il/hozer/mr29_2014.pdf)


 

 

 קידום בריאות
 

   ממצאים לשימור

  : מעורבות קהילתית וחינוך לבריאות 

המופעלת ע"י ספק, הוקצתה חצי משרה של אחות לריכוז פעילויות קהילתיות בחינוך  במרפאת בית צפפה

קבוצות הליכה לנשים, תחרות בישול וניתנו הרצאות ע"י אנשי מקצוע  3לבריאות. במסגרת זו הופעלו 

מהמרפאה לקהלי יעד שונים בהם: חיסונים לעולים למכה, תלסמיה לתלמידי תיכון, מניעת עישון נרגילה 

 חקני כדורסל ובריאות האישה במסגרת פרויקט העצמת נשים בשיתוף עיריית ירושלים. לש

התקיים קורס הכשרה לעובדים פרא : שיפור כישורי הנחייה לעוסקים בקידום אורח חיים בריא 

 רפואיים ומנחי סדנאות לקידום אורח חיים בריא, בנושא אימון ושיטות לשינוי התנהגות.

ברחבי ירושלים מופעלות על ידי צוותי המרפאות ובניהול מקדמת הבריאות, : עידוד פעילות גופנית 

סדנאות מגוונות לפעילות גופנית בהם: פילאטיס, זומבה ופעילות גופנית לגברים וילדים. עלות 

 ההשתתפות בסדנאות הינה סמלית לבעלי ביטוח משלים. 

 

  לשיפור ממצאים 

   

 קידום בריאותהעסקת מקדמת בריאות ללא הכשרה בתחום  

במחוז מועסקת מקדמת בריאות חסרת הכשרה אקדמית בתחום קידום בריאות, זאת בניגוד ל "מבחנים 

 3חולים המפעילות תוכנית לקידום בריאות ורפואה מונעת" מיום  למתן תמיכות של משרד הבריאות בקופות

קידום בריאות  בתחוםהדרישה היא שעובד בקידום בריאות יהיה בעל הכשרה אקדמית .  2012אפריל 

 מהארץ או מחו"ל בין השאר לפי  החלופות הבאות:

o   בעל תואר שני בתחום בריאות הציבור, במגמת קידום בריאות 

o אוניברסאלית או  בעל תואר שני  שקיבל הכשרה נוספת בתחום קידום בריאות במסגרת

 בריאות.  בקורס מקצועי שמוכר ע"י האיגוד הישראלי למקדמי ומחנכי

 בריאות.  : העסקת עובדי קידום בריאות בעלי הכשרה אקדמאית בתחום קידוםהמלצה            

 

 העסקת מקדמי בריאות במחוז בעלי הכשרה בתחום קידום בריאות 

המפעילות תכנית לקידום  מבחנים למתן תמיכות של משרד הבריאות בקופות החוליםבהתאם ל"           

 150,000מומלץ להעסיק לפחות מקדם בריאות על כל  2012אפריל  3" מיום בריאות ורפואה מונעת

 .3.3בריאות בעוד על פי ההמלצות יש להעסיק  בקידום עובדים 1.5מבוטחים. במחוז מועסקים 

 הוספת תקני מקדמי בריאות במחוז בהתאם להמלצת משרד הבריאות  :המלצה          

 

 פי עקרונות קידום בריאות.תכנית העבודה איננה כתובה על : תכנית עבודה 

 

   



 

 

 תוכנית הגביה ופיקוח על השב"ן
  

 :לשימור ממצאים

  :טופס התחייבות לחולים אונקולוגיים שתקף לשנה 

למבוטחים החולים במחלה אונקולוגית ניתנת האפשרות לקבל טופס התחייבות עבור טיפולים שהוא זקוק 

מקל מאוד על אוכלוסייה זו בתהליך קבלת ובכך אליהם בתדירות גבוהה. טופס זה תקף לשנה קלנדרית אחת, 

טופס התחייבות  הטיפול באופן שוטף. במקרה הזה המטופלים האונקולוגים לא נדרשים לבקש בכל רבעון

 מחדש.

" שכתובתו משתמשים באתר "כל הבריאות וקרומנהלות השירות וצוות המזכירות בסניפים שב 

www.call.gov.il   כדי לעדכן את המבוטחים בדבר זכויותיהם הרפואיות. האתר משמש כמקור

 התנהלותם מול המבוטחים. המידע הראשי שמנחה את הצוותים בעבודתם ו

 

 ממצאים לשיפור ותיקון :

הגישה והכניסה לסניף המרפאה הם בעייתיים.  :חוסר נגישות של סניף המרפאה ברחוב בר אילן 

אין חניה שמונגשת למבקרים, כמו כן לא עומדת מעלית לשירות המבוטחים. נמסר מנציגי הקופה 

דא שמעבר זה יתבצע בהקדם וויש לשהסניף יעבור למבנה משודרג ומודרני יותר במהלך השנה. 

 את השירות מהמרפאה. לקבלהאפשרי כדי לשפר את רווחת המבוטחים ולהקל עליהם בבואם 

 

  :תקופת המתנה ארוכה לקבלת טיפול ריפוי בעיסוק בתחום התפתחות הילד 

נושא זמינות בקבלת טיפול ריפוי בעיסוק בתחום התפתחות הילד. נבדק במרפאת שי'ח ג'ראח  בעת הביקור 

מול אחת הנציגות במכון שבהסדר עם הקופה ושנמצא ביישוב שועפאט, נמסר  נערכהבסימולציה טלפונית ש

חודשים. מדובר בתקופת המתנה ארוכה ויש לקצר לאלתר תקופת המתנה זו.  8ור היא תשתקופת ההמתנה ל

ורים שניתנים בתחום זה הם קצרים תסימולציה הבטיחו לבדוק את הנושא וטענו שהבנציגי הקופה שנכחו 

 יש לוודא לאלתר מתן טיפול בזמינות סבירה.  פה שנקבה בה הנציגה.בהרבה מהתקו
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 בטחון והתמודדות עם אלימות כלפי צוות
 

 דוח הביטחון הועבר להנהלת הקופה והמחוז והאחראיים במשרד הבריאות.

      



 

 

 דוחות בקרת תשתית מרפאות
 

  התשתית במרפאות הבאות:להלן דוחות 

 ירושלים, 8 חנניה 

 שלוחה התפתחות הילד במרפאת הקופה ברמות 

 , ירושלים2ברחוב הרפובליקה הדמוקרטית   המרפאה 

 להתאמת מכשירי שמיעה בירושלים רח' דיסקין –מכון שמיעה פרטי ספק  

  שמיעה מכון שטראוס 

 48רח' המכבים  –מרפאה  בגבעת זאב  

 4הזיתים אבו גוש, רחוב  

 מקור ברוך + שייח ג'ראח 

 מעלה אדומים 1מרכז יהלום, יחידה להתפתחות הילד, כיכר יהלום  

 ירושלים מלחה, 7 יובב' רח, באמנויות לטיפול הירושלמי המרכז, משעולים מכון 

 ירושלים 22בני ברית  

 זאב פסגת, 30 נדבה וסףי 

 "אשכול רמת"ומרכז גריאטרי  מרפאה ראשונית 

 , ירושלים1רפואה תעסוקתית: מרפאת לואי ליפסקי  

 

 

 ממצאים רוחביים לשיפור: 

 בכל מרפאה, הממצאים הרוחביים לשיפור כוללים: המפורטים בהמשך לממצאים 

להתאמת מכשירי  –מכון שמיעה פרטי ספק ב לדוגמההיעדר שילוט מכוון ומידע למבוטח כנדרש:   

 .שמיעה בירושלים רח' דיסקין

כלל נותני השירות מטעם הקופה יש להקפיד על ענידת תגי זיהוי כנדרש בחוזר מנכ"ל ע"י תגי זיהוי:  

 , בקישור: 12/2001 ”דרכי זיהוי מטפל ועובד בריאות”  לחוזר מנכ"למבוטחיה, בעת מתן השירות. 

http://www.health.gov.il/hozer/mk12_2001.pdf ,בשלוחה התפתחות הילד במרפאת  לדוגמה

 .ובמרפאה באבו גוש הקופה ברמות

, משעולים כוןמבלדוגמה  :בשפות בהתאם לאוכלוסיית המבוטחים במרפאה המצאות מידע למבוטח 

 .ירושלים מלחה, 7 יובב' רח, באמנויות לטיפול הירושלמי המרכז

 כמפורט בתיאור הפרטני בכל מרפאה.  הנגשה פיזית של המבנים לבעלי מוגבלויות:  

, מעלה אדומים 1יחידה להתפתחות הילד, כיכר יהלום ב מרכז יהלוםלדוגמה בליקויי בטיחות ותברואה:  

רפואה תעסוקתית: וב ירושלים מלחה, 7 יובב' רח, באמנויות לטיפול הירושלמי המרכז, משעולים במכון

 ., ירושלים1מרפאת לואי ליפסקי 
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 , ירושלים8חנניה  

 נגישות ותשתית פיזית

 מלא הגד

  חניה לנכים

פי הנדרש ב"תקנות -)עלבחניה ציבורית לבניין המרפאה/המכון הוקצו חניות נכים 

 נגישות לשירותי הבריאות"(

  

לבניין המרפאה/המכון מתקיימים סידורי החזר כספי אם אין חניה ציבורית 

למבוטחים  בעלי מוגבלות החונים בחנייה הציבורית הקרובה למקום מתן השירות 

  פי הנדרש בחוק חניית נכים(-)החזר תשלום דמי חניה, על

  

  כניסה נגישה

קיימת דרך נגישה בכניסה למבנה המרפאה/המכון )שיפועים מתונים להתגברות 

 מדרגות, ללא מכשולים, מדרגות עם מאחזי יד(על 

  

רוחב פתח המעבר בכניסה למרפאה/למכון נראה בגודל סביר המאפשר מעבר 

 ס"מ 90לדוגמה לפחות  –של אלונקה, עגלה, כסא גלגלים וכדומה 

  

   פתח הדלת מובחן בניגוד חזותי מסביבתו

  מעלית מדרגות  ו/ או מעלון

   במבנה עם מדרגות /קומות: יש מעלית או מעלון עם הפעלה עצמאית 

פתח המעלית נראה בגודל סביר המאפשר מעבר של אלונקה, עגלה, כסא גלגלים 

  ס"מ( 80לדוגמה לפחות  –וכדומה 

  

אמצעי ההפעלה מחוץ למעלית ובתוכה מונגשים , כגון, לחצנים נמוכים וגדולים, 

 הלחצנים, כתב ברייל, מערכות כריזה.קונטרסט צבעים של 

  

נגישים, משני  –מעקה  –מדרגות בתוך המבנה ומחוצה לו: קיימים בתי אחיזה 

 הצדדים, ומשטחים מונעי החלקה.

  



 

 

  עמדת מזכירות

קיים דלפק המתאים למתן שירות גם ליושבים בכיסא גלגלים, לפחות אחד בכל 

 יחידת שירות

  

  שירותיםחדר 

   קיים חדר שירותים נגיש לבעלי מוגבלויות לשימוש הציבור והעובדים

  איזורי המתנה

 נגישים ומרווחים, כולל:

  כסאות עם מעקה לתמיכה בעת קימה 

 )מקום פנוי לכיסא ממונע )שלא במעברים 

  

   אזור המתנה מתאים לילדים )צעצועים, כיסאות(

   מספר מתאים של עמדות קבלה

   קיים מערכת אוורור/ מיזוג/ חימום

   מתקן לשתייה

  חדר הטיפול

 נגישות  

 90לדוגמה לפחות  –דלת החדר רחבה למעבר של כסא גלגלים, עגלה וכדומה 

 ס"מ'

  

 פרטיות  

   אפשרות לנעילה מתוך החדר

 קיים אזור בדיקה/טיפול המאפשר פרטיות

 בדיקה גופנית בתחום צנעת הפרט 

 15.7.2001מיום  40/2001חוזר מינהל הרפואה מס' 

  

 מניעת זיהומים  

   קיים כיור

   24/2009לנוהל קיים תכשיר לחיטוי ידיים/ סבון אנטיספטי, בהתאם 

   פעמיות/מפוח -מגבות חד

  מיטת/כסא טיפול 

   יש מעקות 

  וכו'יש אפשרות עליה וירידה בטוחה, לדוגמה דרגש, מיטה מתכווננת לגובה 

  הנגשה לשונית ותרבותית

קיימים פתרונות זמינים לצורך בתרגום לדוגמה שימוש במוקד התרגום הרפואי 
  ( בשפות ערבית, רוסית, אמהרית וצרפתית.5144של משרד הבריאות )*

 

 במערכת ולשונית תרבותית והנגשה התאמה : 01/2011סימוכין: חוזר מנכ"ל  

 הבריאות

  

 
 



 

 

 שילוט

 הגד

 

 קיים

 באופן מלא

  שילוט חיצוני

   שלט הכוונה חיצוני למרפאה, כולל מידע על שעות פעילות המרפאה

   שלט המכוון אל השירותים מעבר לשעות הפעילות של המרפאות 

  פנימי –שלטי הכוונה 

   הכוונה לחדרי הטיפול 

   בכניסה לחדרי המטפלים: שמות המטפלים ותחום עיסוקם 

   הכוונה לחדרי שירותים, כולל לנכים

    שילוט בשפה:

   עברית 

 אחוז ממקבלי השירות במרפאה אינו דובר עברית רהוטה:  20%אם כ 

  קיים שילוט בשפה נוספת, לדוגמה אנגלית )במטרה להנגיש את המידע גם

 למבקרים שאינם דוברי עברית(   

  

  שפה אחרת המותאמת לאוכלוסיית המרפאה כגון ערבית, רוסית, צרפתית או

 אמהרית

  

  תגי זיהוי

המפרטים שם, מקצוע ותפקיד +ת.ז./מס' עובד+  -עובדי המרפאה נושאים תגי זיהוי 

  ( 12/2001 ”דרכי זיהוי מטפל ועובד בריאות”סימוכין: חוזר מנכ"ל  תמונה )

  

  מידע על זכויות

   עיקרי חוק זכויות החולה

   סל השירותים הקבוע בחוק שבאחריות הקופות 

   תיבה לפניות הציבור  כוללאפשרויות הגישה לממונים על פניות הציבור בקופה, 

 תלונות הציבור לחוק ביטוח בריאות ממלכתי במשרד הבריאותאפשרויות הגישה לנציב/ת 

)סימוכין: פרסום למבוטחים בדבר הגשת קבילות לנציבת הקבילות וכן זכותם לפנות 

( 4/2015לוועדת חריגים חוזר הסמנכ"ל לפיקוח על קופות החולים ושב"ן שמספרו 

http://www.health.gov.il/hozer/sbn04_2015.pdf 

  

 

 

 שלוחה התפתחות הילד במרפאת הקופה ברמות 

 נגישות ותשתית פיזית

 הערות חלקי מלא הגד

    חניה לנכים

פי -)עלבחניה ציבורית לבניין המרפאה/המכון הוקצו חניות נכים 

 הנדרש ב"תקנות נגישות לשירותי הבריאות"(

   קיים

    נגישה כניסה

קיימת דרך נגישה בכניסה למבנה המרפאה/המכון )שיפועים 

מתונים להתגברות על מדרגות, ללא מכשולים, מדרגות עם מאחזי 

   קיים

http://www.health.gov.il/hozer/sbn04_2015.pdf
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 יד(

רוחב פתח המעבר בכניסה למרפאה/למכון נראה בגודל סביר 

לדוגמה  –המאפשר מעבר של אלונקה, עגלה, כסא גלגלים וכדומה 

 ס"מ 90לפחות 

   קיים

   קיים פתח הדלת מובחן בניגוד חזותי מסביבתו

    מעלית מדרגות  ו/ או מעלון

במבנה עם מדרגות /קומות: יש מעלית או מעלון עם הפעלה 

 עצמאית 

קיים  

 חלקי

ישנו חדר 

טיפול במרתף 

שהגישה אליו 

היא רק 

 במדרגות

נראה בגודל סביר המאפשר מעבר של אלונקה, המעלית פתח 

  ס"מ( 80לדוגמה לפחות  –עגלה, כסא גלגלים וכדומה 

   קיים

לחצנים , כגון, מונגשים  למעלית ובתוכהאמצעי ההפעלה מחוץ 

נמוכים וגדולים, קונטרסט צבעים של הלחצנים, כתב ברייל, 

 מערכות כריזה.

   קיים

 –מעקה  –ימים בתי אחיזה מדרגות בתוך המבנה ומחוצה לו: קי

 נגישים, משני הצדדים, ומשטחים מונעי החלקה.

   קיים

    מזכירותעמדת 

ם למתן שירות גם ליושבים בכיסא גלגלים, ידלפק המתא קיים

 לפחות אחד בכל יחידת שירות

   קיים

    חדר שירותים

 קיים חדר שירותים נגיש לבעלי מוגבלויות לשימוש הציבור

 והעובדים

   קיים

    איזורי המתנה

 נגישים ומרווחים, כולל:

  כסאות עם מעקה לתמיכה בעת קימה 

 )מקום פנוי לכיסא ממונע )שלא במעברים 

   קיים

  

   קיים אזור המתנה מתאים לילדים )צעצועים, כיסאות(

   קיים מספר מתאים של עמדות קבלה

   קיים אוורור/ מיזוג/ חימוםמערכת קיים 

   קיים לשתייהמתקן 

    חדר הטיפול

 נגישות    

לדוגמה  –דלת החדר רחבה למעבר של כסא גלגלים, עגלה וכדומה 

 ס"מ' 90לפחות 

   קיים

 פרטיות    

   קיים אפשרות לנעילה מתוך החדר

 קיים אזור בדיקה/טיפול המאפשר פרטיות

 בדיקה גופנית בתחום צנעת הפרט 

   קיים

 מניעת זיהומים    



 

 

   קיים קיים כיור

לנוהל קיים תכשיר לחיטוי ידיים/ סבון אנטיספטי, בהתאם 

24/2009 

   קיים

   קיים פעמיות/מפוח -מגבות חד

    הנגשה לשונית ותרבותית

מוקד לדוגמה שימוש בפתרונות זמינים לצורך בתרגום  קיימים
ערבית,  בשפות( 5144רפואי של משרד הבריאות )*התרגום ה

  רוסית, אמהרית וצרפתית.

   קיים

 
 

 שילוט

 הגד

 

 הערות חלקי מלא

    שילוט חיצוני

שלט הכוונה חיצוני למרפאה, כולל מידע על שעות פעילות 

 המרפאה

   קיים

   קיים שלט המכוון אל השירותים מעבר לשעות הפעילות של המרפאות 

    פנימי –שלטי הכוונה 

  חלקי  הכוונה לחדרי הטיפול 

   קיים בכניסה לחדרי המטפלים: שמות המטפלים ותחום עיסוקם 

    הכוונה לחדרי שירותים, כולל לנכים

     שילוט בשפה:

   קיים עברית 

    תגי זיהוי

המפרטים שם, מקצוע ותפקיד  -עובדי המרפאה נושאים תגי זיהוי 

 +ת.ז./מס' עובד+ תמונה

התג לא היה  חלקי 

 תקני 

    מידע על זכויות

   קיים עיקרי חוק זכויות החולה

    סל השירותים הקבוע בחוק שבאחריות הקופות 

תיבה  כוללאפשרויות הגישה לממונים על פניות הציבור בקופה, 

 לפניות הציבור 

   קיים

אפשרויות הגישה לנציב/ת תלונות הציבור לחוק ביטוח בריאות 

 במשרד הבריאותממלכתי 

   קיים

 

 

 



 

 

 , ירושלים2הרפובליקה הדמוקרטית ברחוב   המרפאה 
   

 פיזית ותשתית נגישות

 
  מלא    הגד

   לנכים חניה 
 תקנות"ב הנדרש פי -על( נכים  חניות הוקצו המכון/המרפאה לבניין ציבורית בחניה  

   )"הבריאות לשירותי נגישות

   נגישה כניסה 
 על להתגברות מתונים שיפועים(  המכון/המרפאה למבנה בכניסה נגישה דרך קיימת   

   )יד מאחזי עם מדרגות ,מכשולים ללא ,מדרגות

 של מעבר המאפשר סביר בגודל  נראה למכון/למרפאה בכניסה המעבר פתח רוחב 
   מ"ס 90 לפחות לדוגמה – וכדומה גלגלים כסא  ,עגלה ,אלונקה

   מסביבתו חזותי בניגוד מובחן הדלת פתח

   מעלון או /ו מדרגות מעלית
    עצמאית הפעלה  עם מעלון או מעלית יש :קומות/ מדרגות עם במבנה  

 גלגלים כסא ,עגלה ,אלונקה של  מעבר המאפשר סביר בגודל נראה  המעלית  פתח
   )מ"ס 80  לפחות  לדוגמה  – וכדומה

 משני ,נגישים – מעקה – אחיזה  בתי קיימים  :לו ומחוצה  המבנה בתוך מדרגות 
   .החלקה מונעי ומשטחים ,הצדדים

   מזכירות עמדת
 יחידת בכל אחד לפחות ,גלגלים בכיסא ליושבים גם שירות למתן המתאים דלפק קיים  

   שירות

   שירותים חדר
   והעובדים הציבור לשימוש מוגבלויות  לבעלי נגיש שירותים חדר קיים   

   המתנה איזורי
  :כולל ,ומרווחים נגישים  

 קימה בעת לתמיכה מעקה עם כסאות   

 במעברים שלא( ממונע לכיסא פנוי מקום(  
 

  )כיסאות ,צעצועים( לילדים מתאים המתנה אזור

   קבלה עמדות של מתאים מספר

   חימום /מיזוג /אוורור  מערכת  קיים 

   לשתייה מתקן

   הטיפול חדר
   נגישות  

 
 
   'מ"ס 90 לפחות לדוגמה  – וכדומה  עגלה ,גלגלים כסא של למעבר רחבה החדר דלת  

 פרטיות  
 

 
   החדר מתוך לנעילה אפשרות  

    הפרט צנעת בתחום גופנית בדיקה פרטיות המאפשר טיפול/בדיקה אזור קיים

 זיהומים מניעת  
 

 
   כיור קיים  

   24/2009 לנוהל  בהתאם ,אנטיספטי סבון /ידיים לחיטוי תכשיר קיים 

   מפוח/פעמיות -חד מגבות



 

 

    טיפול  כסא/מיטת
    מעקות  יש   

  ''וכו לגובה מתכווננת מיטה ,דרגש לדוגמה ,בטוחה וירידה עליה אפשרות יש
 

   ותרבותית לשונית הנגשה
 של רפואי ה תרגום ה במוקד שימוש לדוגמה  בתרגום לצורך זמינים פתרונות קיימים  

   .וצרפתית אמהרית ,רוסית ,ערבית בשפות( (*5144  הבריאות משרד
  

  הבריאות במערכת ולשונית תרבותית והנגשה התאמה : 01/2011 ל"מנכ חוזר :סימוכין

 
מגשרת 
ופקידה 

בחלקיות 
 משרה

 
 

 שילוט
 

  הגד
  

  מלא

   חיצוני שילוט
   המרפאה פעילות שעות על מידע כולל , למרפאה חיצוני הכוונה שלט  

    המרפאות של  הפעילות לשעות מעבר השירותים אל המכוון שלט 

   פנימי – הכוונה שלטי 
    הטיפול לחדרי הכוונה   

    עיסוקם  ותחום המטפלים שמות :המטפלים לחדרי בכניסה 

   לנכים כולל ,שירותים לחדרי הכוונה

    :בשפה שילוט
    עברית   

 המרפאה   לאוכלוסיית המותאמת אחרת שפה  
 

 אמהרית 

   זיהוי תגי
 +עובד 'מס/.ז.ת+ ותפקיד מקצוע ם,ש המפרטים  - זיהוי תגי נושאים המרפאה עובדי  

   ) 12/2001 ”בריאות ועובד מטפל זיהוי דרכי”  ל"מנכ חוזר  :סימוכין ) תמונה

   זכויות על מידע
   החולה זכויות חוק עיקרי  

באמצעות     הקופות שבאחריות בחוק הקבוע השירותים סל 

 המזכירות

    הציבור לפניות תיבה  כולל ,בקופה הציבור פניות על לממונים הגישה אפשרויות 

 במשרד ממלכתי בריאות ביטוח לחוק הציבור תלונות ת/לנציב  הגישה אפשרויות
   הבריאות

 
 
 



 

 

להתאמת מכשירי שמיעה בירושלים רח'  –מכון שמיעה פרטי ספק  

 דיסקין

 נגישות ותשתית פיזית

 הערות חלקי מלא הגד

    חניה לנכים

בחניה ציבורית לבניין המרפאה/המכון הוקצו חניות 

פי הנדרש ב"תקנות נגישות לשירותי -)עלנכים 

 הבריאות"(

   קיים

אם אין חניה ציבורית לבניין המרפאה/המכון 

מתקיימים סידורי החזר כספי למבוטחים  בעלי 

מוגבלות החונים בחנייה הציבורית הקרובה למקום 

פי -מתן השירות )החזר תשלום דמי חניה, על

  הנדרש בחוק חניית נכים(

   

    כניסה נגישה

המרפאה/המכון קיימת דרך נגישה בכניסה למבנה 

)שיפועים מתונים להתגברות על מדרגות, ללא 

 מכשולים, מדרגות עם מאחזי יד(

   קיים

רוחב פתח המעבר בכניסה למרפאה/למכון נראה 

בגודל סביר המאפשר מעבר של אלונקה, עגלה, 

 ס"מ 90לדוגמה לפחות  –כסא גלגלים וכדומה 

   קיים

   קיים פתח הדלת מובחן בניגוד חזותי מסביבתו

    מעלית מדרגות  ו/ או מעלון

נראה בגודל סביר המאפשר מעבר המעלית פתח 

לדוגמה  –של אלונקה, עגלה, כסא גלגלים וכדומה 

  ס"מ( 80לפחות 

   קיים

, מונגשים  למעלית ובתוכהאמצעי ההפעלה מחוץ 

לחצנים נמוכים וגדולים, קונטרסט צבעים של כגון, 

 מערכות כריזה.הלחצנים, כתב ברייל, 

   קיים

מדרגות בתוך המבנה ומחוצה לו: קיימים בתי 

נגישים, משני הצדדים, ומשטחים  –מעקה  –אחיזה 

 מונעי החלקה.

   קיים

    מזכירותעמדת 

ם למתן שירות גם ליושבים ידלפק המתא קיים

 בכיסא גלגלים, לפחות אחד בכל יחידת שירות

   קיים

    חדר שירותים

שירותים נגיש לבעלי מוגבלויות לשימוש קיים חדר 

 והעובדים הציבור

   קיים

    איזורי המתנה

 נגישים ומרווחים, כולל:

  כסאות עם מעקה לתמיכה בעת קימה 

 )מקום פנוי לכיסא ממונע )שלא במעברים 

 חדר המתנה קטן  חלקי 

  

   קיים מספר מתאים של עמדות קבלה

   קיים חימוםאוורור/ מיזוג/ מערכת קיים 



 

 

   קיים מתקן לשתייה

    חדר הטיפול

 נגישות    

דלת החדר רחבה למעבר של כסא גלגלים, עגלה 

 ס"מ' 90לדוגמה לפחות  –וכדומה 

   קיים

 פרטיות    

   קיים אפשרות לנעילה מתוך החדר

 מניעת זיהומים    

   קיים קיים כיור

קיים תכשיר לחיטוי ידיים/ סבון אנטיספטי, בהתאם 

 24/2009לנוהל 

   קיים

   קיים פעמיות/מפוח -מגבות חד

    הנגשה לשונית ותרבותית

לדוגמה פתרונות זמינים לצורך בתרגום  קיימים
רפואי של משרד הבריאות התרגום המוקד שימוש ב

  ערבית, רוסית, אמהרית וצרפתית. בשפות( 5144)*

   קיים

 
 

 שילוט

 לא קיים מלא הגד

   שילוט חיצוני

  קיים שלט הכוונה חיצוני למרפאה, כולל מידע על שעות פעילות המרפאה

  קיים שלט המכוון אל השירותים מעבר לשעות הפעילות של המרפאות 

   פנימי –שלטי הכוונה 

  קיים הכוונה לחדרי הטיפול 

  קיים בכניסה לחדרי המטפלים: שמות המטפלים ותחום עיסוקם 

  קיים הכוונה לחדרי שירותים, כולל לנכים

     שילוט בשפה:

  קיים עברית 

 אחוז ממקבלי השירות במרפאה אינו דובר עברית רהוטה:  20%אם כ 

  קיים שילוט בשפה נוספת, לדוגמה אנגלית )במטרה להנגיש את

  המידע גם למבקרים שאינם דוברי עברית(  

  קיים

  רוסית, ערבית, שפה אחרת המותאמת לאוכלוסיית המרפאה כגון

 צרפתית או אמהרית

  קיים

   תגי זיהוי

המפרטים שם, מקצוע ותפקיד  -עובדי המרפאה נושאים תגי זיהוי 

דרכי זיהוי מטפל ועובד ”חוזר מנכ"ל  סימוכין: +ת.ז./מס' עובד+ תמונה )

  ( 12/2001 ”בריאות

  קיים

   מידע על זכויות

  קיים עיקרי חוק זכויות החולה

  קיים סל השירותים הקבוע בחוק שבאחריות הקופות 

תיבה לפניות  כוללאפשרויות הגישה לממונים על פניות הציבור בקופה, 

 הציבור 

 לא קיים 

אפשרויות הגישה לנציב/ת תלונות הציבור לחוק ביטוח בריאות ממלכתי 

 במשרד הבריאות

 לא קיים 



 

 

 שטראוס מכון שמיעה  

 נגישות ותשתית פיזית

 מלא הגד

  חניה לנכים

 פי הנדרש ב"תקנות נגישות-)עלבחניה ציבורית לבניין המרפאה/המכון הוקצו חניות נכים 

 לשירותי הבריאות"(

 קיים

  כניסה נגישה

קיימת דרך נגישה בכניסה למבנה המרפאה/המכון )שיפועים מתונים להתגברות על מדרגות, 

 ללא מכשולים, מדרגות עם מאחזי יד(

 קיים

רוחב פתח המעבר בכניסה למרפאה/למכון נראה בגודל סביר המאפשר מעבר של אלונקה, 

 ס"מ 90לדוגמה לפחות  –עגלה, כסא גלגלים וכדומה 

 קיים

 קיים פתח הדלת מובחן בניגוד חזותי מסביבתו

 –נראה בגודל סביר המאפשר מעבר של אלונקה, עגלה, כסא גלגלים וכדומה המעלית פתח 

  ס"מ( 80 לדוגמה לפחות

 קיים

לחצנים נמוכים וגדולים, קונטרסט , כגון, מונגשים  למעלית ובתוכהאמצעי ההפעלה מחוץ 

 צבעים של הלחצנים, כתב ברייל, מערכות כריזה.

 קיים

נגישים, משני הצדדים,  –מעקה  –מדרגות בתוך המבנה ומחוצה לו: קיימים בתי אחיזה 

 ומשטחים מונעי החלקה.

 קיים

  מזכירותעמדת 

 קיים ם למתן שירות גם ליושבים בכיסא גלגלים, לפחות אחד בכל יחידת שירותידלפק המתא קיים

  חדר שירותים

 קיים והעובדים קיים חדר שירותים נגיש לבעלי מוגבלויות לשימוש הציבור

  איזורי המתנה

 נגישים ומרווחים, כולל:

  כסאות עם מעקה לתמיכה בעת קימה 

  לכיסא ממונע )שלא במעברים(מקום פנוי 

 קיים

 קיים מספר מתאים של עמדות קבלה

 קיים אוורור/ מיזוג/ חימוםמערכת קיים 

 קיים מתקן לשתייה

  חדר הטיפול

 נגישות  

 קיים ס"מ' 90לדוגמה לפחות  –דלת החדר רחבה למעבר של כסא גלגלים, עגלה וכדומה 

 פרטיות  

 קיים אפשרות לנעילה מתוך החדר

 מניעת זיהומים  

 קיים קיים כיור

 קיים 24/2009לנוהל קיים תכשיר לחיטוי ידיים/ סבון אנטיספטי, בהתאם 

 קיים פעמיות/מפוח -מגבות חד

  הנגשה לשונית ותרבותית

רפואי של משרד התרגום המוקד לדוגמה שימוש בפתרונות זמינים לצורך בתרגום  קיימים
 ערבית, רוסית, אמהרית וצרפתית. בשפות( 5144הבריאות )*

 קיים

 



 

 

 שילוט

 מלא הגד

  שילוט חיצוני

 קיים שלט הכוונה חיצוני למרפאה, כולל מידע על שעות פעילות המרפאה

 קיים שלט המכוון אל השירותים מעבר לשעות הפעילות של המרפאות 

  פנימי –שלטי הכוונה 

 קיים הכוונה לחדרי הטיפול 

 קיים בכניסה לחדרי המטפלים: שמות המטפלים ותחום עיסוקם 

 קיים הכוונה לחדרי שירותים, כולל לנכים

    שילוט בשפה:

 קיים עברית 

 אחוז ממקבלי השירות במרפאה אינו דובר עברית רהוטה:  20%אם כ 

  קיים שילוט בשפה נוספת, לדוגמה אנגלית )במטרה להנגיש את המידע גם למבקרים

  שאינם דוברי עברית(  

 קיים

  קיים רוסית, צרפתית או אמהריתערבית, שפה אחרת המותאמת לאוכלוסיית המרפאה כגון 

  תגי זיהוי

 קיים המפרטים שם, מקצוע ותפקיד +ת.ז./מס' עובד+ תמונה  -עובדי המרפאה נושאים תגי זיהוי 

  מידע על זכויות

 קיים עיקרי חוק זכויות החולה

 קיים סל השירותים הקבוע בחוק שבאחריות הקופות 

 קיים תיבה לפניות הציבור  כוללאפשרויות הגישה לממונים על פניות הציבור בקופה, 

 קיים אפשרויות הגישה לנציב/ת תלונות הציבור לחוק ביטוח בריאות ממלכתי במשרד הבריאות

 

  48רח' המכבים  –מרפאה  בגבעת זאב  

 
נגישות המבנה 

 והשירות 

המצאות מידע 

 נגיש למבוטח

חדר המתנה  שילוט

 ומזכירות

הנגשה לשונית 

 ותרבותית

 חדר טיפולים

 תקין תקין תקין תקין תקין תקין 

קיים גם שילוט   

ברוסית התואם 

את השפה של 

 ההאוכלוסיי

   

 



 

 

 4רפאה  באבו גוש, רח' הזיתים מ 

 
נגישות המבנה 

 והשירות 
המצאות מידע 
 נגיש למבוטח

חדר המתנה  שילוט
 ומזכירות

הנגשה לשונית 
 ותרבותית

 חדר טיפולים

 תקין תקין תקין תקין ברובו תקין חלקי

קיימת חניה 
אם הם  –לנכים 

מתקשרים מראש 
למרפאה 

ומבקשים שיפתחו 
להם שער מיוחד. 
אין סימון לחניית 

 הנכים. 
ההמתנה  באזורי

אין כסאות עם 
מעקה לתמיכה 

 בעת קימה

בעברית  
ובערבית. תג 

הזיהוי של 
המטפל הכיל 

רק את שם 
הרופא ללא 

מספר מזהה 
 ותמונה

 

 

   

 

 

 ות : מקור ברוך + שייח ג'ראח שם וכתובת המרפא 

 נגישות ותשתית פיזית

 מלא הגד

  חניה לנכים

 מלא בחניה ציבורית לבניין המרפאה/המכון הוקצו חניות נכים

  כניסה נגישה

קיימת דרך נגישה בכניסה למבנה המרפאה/המכון )שיפועים מתונים להתגברות על מדרגות, 
 ללא מכשולים, מדרגות עם מאחזי יד(

 מלא

רוחב פתח המעבר בכניסה למרפאה/למכון נראה בגודל סביר המאפשר מעבר של אלונקה, 
 ס"מ 90לדוגמה לפחות  –עגלה, כסא גלגלים וכדומה 

 מלא

 מלא פתח הדלת מובחן בניגוד חזותי מסביבתו

  מזכירותעמדת 

 מלא שירותם למתן שירות גם ליושבים בכיסא גלגלים, לפחות אחד בכל יחידת ידלפק המתא קיים

  חדר שירותים

 מלא והעובדים קיים חדר שירותים נגיש לבעלי מוגבלויות לשימוש הציבור

  איזורי המתנה

 נגישים ומרווחים, כולל:

  כסאות עם מעקה לתמיכה בעת קימה 

 )מקום פנוי לכיסא ממונע )שלא במעברים 

 מלא

 מלא אזור המתנה מתאים לילדים )צעצועים, כיסאות(

 מלא מתאים של עמדות קבלהמספר 

 מלא אוורור/ מיזוג/ חימוםמערכת קיים 

  מתקן לשתייה



 

 

  חדר הטיפול

 נגישות  

 מלא ס"מ' 90לדוגמה לפחות  –דלת החדר רחבה למעבר של כסא גלגלים, עגלה וכדומה 

  הנגשה לשונית ותרבותית

 מלא  פתרונות זמינים לצורך בתרגום  קיימים

 שילוט

 מלא הגד

  שילוט חיצוני

 מלא שלט הכוונה חיצוני למרפאה, כולל מידע על שעות פעילות המרפאה

 מלא שלט המכוון אל השירותים מעבר לשעות הפעילות של המרפאות 

 מלא פנימי –שלטי הכוונה 

 מלא  שילוט בשפה:

  תגי זיהוי

 מלא המפרטים שם, מקצוע ותפקיד +ת.ז./מס' עובד+ תמונה  -עובדי המרפאה נושאים תגי זיהוי 

  מידע על זכויות

 מלא עיקרי חוק זכויות החולה

 מלא תיבה לפניות הציבור  כוללאפשרויות הגישה לממונים על פניות הציבור בקופה, 

 

   אדומים מעלה  1 יהלום כיכר, הילד להתפתחות יחידה, יהלום מרכז 

 למבנה ולשירות  נגישות

 הערות חלקי מלא גדיה

    חניה 

 2לפחות במידה ויש חניה ציבורית לבניין המרפאה/המכון הוקצו 
 ("תקנות נגישות לשירותי הבריאות"פי הנדרש ב-חניות נכים )על

X   

     /מבנהכניסה

שיפועים מתונים : כניסה למבנה המרפאה/המכוןלקיימת דרך נגישה 
 ללא מכשולים, מדרגות עם מאחזי ידלכיסאות גלגלים ועגלות ילדים, 

X   

   X ס"מ 90רוחב פתח המעבר בכניסה למרפאה/למכון הוא לפחות 

   X פתח הדלת מובחן בניגוד חזותי מסביבתו

    מעלוןו/ או  מעלית מדרגות 

במבנה בו יותר מקומה אחת קיימת מעלית נגישה )ממד  -מעלית 
ס"מ, רוחב  90ס"מ, רוחב לפחות  140העומק מול הפתח לפחות 

  ס"מ( 80פתח המעלית לפחות 

X   

 מעלית מונגשים ל וחיווי אמצעי הפעלה
 

 X  לחצנים באותו צבע
 כמו פאנל המעלית

   X הצדדיםשני ממדרגות גרם הב)מעקות( בתי אחיזה נגישים 

  X  משטחים מונעי החלקה במקומות אסטרטגיים מדרגות, שירותים

דלפקים נמוכים, המתאימים למתן שירות גם ליושבים בכיסא גלגלים, 
  לפחות אחד בכל יחידת שירות

X   

 שירותים נגישים

X   בשירותים אין
חלונות, ובעת 

הפסקת חשמל כפי 
שארע בשעת 

הבקרה, השירותים 
 לחלוטין.חשוכים 

   X ס"מ  90חדר בדיקה/טיפולים אחד נגיש בו רוחב דלת כניסה לפחות 

   X ס"מ 75לפחות ברוחב של מעבר חופשי בפתחים אחרים 



 

 

בפינות  )שלא במעברים( גלגלים מושבים נגישים ומקום פנוי לכיסא 
 ההמתנה

X   

   X תאורה הולמת ומספיקה לפעילות הנדרשת

 
 למבוטחהמצאות מידע נגיש 

 

 מלא                 כולל בשפות שונות תחומי המידע

 X עיקרי חוק זכויות החולה 

 X סל השירותים הקבוע בחוק שבאחריות הקופות 

 X אפשרויות הגישה לממונים על פניות הציבור בקופה

 X מידע על שעות פעילות המרפאה

 
 שילוט

 

 הערות לא קיים חלקי מלא גדיה

     שילוט חיצוני

    X שלט הכוונה חיצוני למרפאה

שלט המכוון אל השירותים מעבר לשעות הפעילות של 
 המרפאות 

X    

     פנימי: -שלטי הכוונה 

   X  הכוונה לחדרי שירותים, כולל לנכים

     שילוט בשפה:

    X עברית )שפה רשמית במדינה(

  X   ערבית )שפה רשמית במדינה(

ישנם מטופלים דוברי    X לאוכלוסיית המרפאהמותאמת 
רוסית ואמהרית אך לא 

מכלל  20%בהיקף של 
 הפונים

     תגי זיהוי:

המפרטים שם, מקצוע  -עובדי המרפאה נושאים תגי זיהוי 
 ותפקיד+ת.ז./מס' עובד+תמונה

X    

     
 ומזכירות חדר המתנה

 

 הערות מלא היגד

   אזור ההמתנה:

  X נגישים ומרווחים, כולל כסאותחדרי המתנה 

  X אוורור/ מיזוג/ חימום

  X אזור המתנה מתאים לילדים )צעצועים רחיצים , כיסאות(

  X לרבות שילוט מכוון,ה ימתקן לשתי

  X מספר מתאים של עמדות קבלה

 הנגשה לשונית ותרבותית
 

  

בקו מתורגמנים בשל טרם השתמשו  X המצאות פתרונות זמינים לבעיית הצורך בתרגום
 נוכחות מלווים דוברי שפות שונות

  יוזמות ופעילויות מיוחדות כגון:
 שיתופי פעולה עם מנהיגות דתית/מקומית

 לא נבדק בהעדר מ. המרפאה 

 



 

 

 חדר הטיפול
 

 מלא היגד

  פרטיות -חדר הטיפול 

 X חדר טיפול סגור עם אפשרות לנעילה מתוך החדר

  מניעת זיהומים -חדר הטיפול 

 X במרחק סביר מאזור הטיפולים כיור

 X תכשיר לחיטוי ידיים/ סבון אנטיספטי

 X פעמיות/מפוח -מגבות חדמתקן ל

 
 בטיחות

 
חסר אמצעי הגנה לאצבעות ידיים במשקופי הדלתות. לפי דיווח הצוות הנושא נמסר ע"י וועדת בטיחות מחוזית, 

 אך עד כה טופל רק בחלק ממכוני הקופה. 
 

 , מלחה ירושלים7מכון משעולים, המרכז הירושלמי לטיפול באמנויות, רח' יובב  

 
 למבנה ולשירות  נגישות

 

 הערות לא קיים חלקי מלא גדיה

     חניה 

לבניין המרפאה/המכון  במידה ויש חניה ציבורית
פי הנדרש -חניות נכים )על 2לפחות הוקצו 

 ("תקנות נגישות לשירותי הבריאות"ב

  X 
בכניסה 

 למרכז

קיים סימון ברחוב שאינו רלבנטי בשל 
 שיפוע חד בכביש העולה אל המכון

לבניין המרפאה/המכון  במידה ואין חניה ציבורית
מתקיימים סידורי החזר כספי למבוטחים  בעלי 

מוגבלות החונים בחנייה הציבורית הקרובה 
  למקום מתן השירות 

  X  חניה בתשלום פנגו ברחוב או חניה
 לאמבולנס בכניסה למרכז

      /מבנהכניסה

למבנה  כניסהלקיימת דרך נגישה 
לכיסאות שיפועים מתונים : המרפאה/המכון

ללא מכשולים, מדרגות עם גלגלים ועגלות ילדים, 
 מאחזי יד

X    

למרפאה/למכון הוא  רוחב פתח המעבר בכניסה
 ס"מ 90לפחות 

X    

    X פתח הדלת מובחן בניגוד חזותי מסביבתו

     מעלוןו/ או  מעלית מדרגות 

מדרגות גרם הב)מעקות(  בתי אחיזה נגישים
 שני הצדדיםמ

 X   מדרגות אחד עם מעקה בצד אחד, גרם
גרם מדרגות בכניסה אחורית ללא מעקה 

 כלל

    X )מזכירות/שירותים/המתנה/טיפולים( חדרים

, המתאימים למתן שירות גם דלפקים נמוכים
ליושבים בכיסא גלגלים, לפחות אחד בכל יחידת 

  שירות

X    

 לרבות שילוט מכוון  שירותים נגישים

 X  בקומת הכניסה, ללא  שירותים נגישים
שילוט מכוון וללא ידית אחיזה. ציוד 
המאוחסן בשירותים מונע אפשרות 

 לתמרון כסא גלגלים.

לפחות ברוחב של  מעבר חופשי בפתחים אחרים
 ס"מ 75

X    

)שלא  גלגלים ומקום פנוי לכיסא  מושבים נגישים
 בפינות ההמתנה במעברים(

 X   

    X הנדרשתהולמת ומספיקה לפעילות תאורה 



 

 

 

 מצאות מידע נגיש למבוטחהי

 

 לא קיים היגד

                  כולל בשפות שונות תחומי המידע

 X עיקרי חוק זכויות החולה 

 X סל השירותים הקבוע בחוק שבאחריות הקופות 

 X אפשרויות הגישה לממונים על פניות הציבור בקופה

 X לחוק ביטוח בריאות ממלכתי במשרד הבריאותאפשרויות הגישה לנציב/ת תלונות הציבור 

 X מידע על שעות פעילות המרפאה

 

 שילוט

 הערות לא קיים חלקי מלא גדיה

     שילוט חיצוני

    X שלט הכוונה חיצוני למרפאה

שלט המכוון אל השירותים מעבר לשעות הפעילות של 
 המרפאות 

    

     פנימי: -שלטי הכוונה 

  X   הכוונה לחדרי הטיפול 

בכניסה לחדרי המטפלים: שמות המטפלים ותחום 
 עיסוקם 

 תחלופת מטפלים   

  X   הכוונה לחדרי שירותים, כולל לנכים

     שילוט בשפה:

    X עברית )שפה רשמית במדינה(

שלט בגינה כולל   X  ערבית )שפה רשמית במדינה(
ערבית, שלט על קיר 

 בלבד הכניסה בעברית

   X  מותאמת לאוכלוסיית המרפאה

     תגי זיהוי:

המפרטים שם,  -עובדי המרפאה נושאים תגי זיהוי 
 מקצוע ותפקיד+ת.ז./מס' עובד+תמונה

  X  

 ומזכירות חדר המתנה    

 היגד
לא  חלקי מלא

 קיים

 הערות

     אזור ההמתנה:

    X חדרי המתנה נגישים ומרווחים, כולל כסאות

בחדרי הטיפול חימום באמצעות    X אוורור/ מיזוג/ חימום
 רדיאטור חשמלי

אזור המתנה מתאים לילדים )צעצועים רחיצים , 
 כיסאות(

 X   

   X  לרבות שילוט מכוון,ה ימתקן לשתי

    X מספר מתאים של עמדות קבלה

 הנגשה לשונית ותרבותית

    

 גיוס כ"א לפי הצורך  X  בתרגוםהמצאות פתרונות זמינים לבעיית הצורך 

  יוזמות ופעילויות מיוחדות כגון:

 שיתופי פעולה עם מנהיגות דתית/מקומית 
X    אירועים קהילתיים במתחם המרכז

 הטיפולי



 

 

 חדר הטיפול

 

 מלא היגד

  פרטיות -חדר הטיפול 

 X חדר טיפול סגור עם אפשרות לנעילה מתוך החדר

  מניעת זיהומים -חדר הטיפול 

 X במרחק סביר מאזור הטיפולים כיור

 X  תכשיר לחיטוי ידיים/ סבון אנטיספטי

 X פעמיות/מפוח -מגבות חדמתקן ל

 

 בטיחות

בדלתות הכניסה למבנה ולחדרים אין כיסוי למניעת קטיעת אצבעות הילדים. נמצאו ספסלי ישיבה צמודים   -כללי

לציין, ילד ונפילה מגובה קומה אל רחבת הכניסה. של ה והשלישית, המאפשרים טיפוס ילמעקה בקומה השני

הבקרה. חימום באמצעות רדיאטור חשמלי בחדרי הטיפול בהישג יד ילדים, כולל צוות הספסלים הורחקו לבקשת 

 בשעת הבקרה.

 בקומת הכניסה-  

o  .באזור ההמתנה נמצאה עמדת קפה על מדף הכוללת קומקום חשמלי, מאחורי כורסא

מקום, והמכשיר עצמו, נמצאים בהישג יד ילדים ומהווים סיכון חמור חשמל של הקוהחוט 

 לכוויות.

o .חוט משיכה של תריס גלילה בהישג יד ילדים, עלול להיכרך סביב הצוואר 

o .חוט חשמל של מאוורר בהישג יד ילדים 

o  .שקע חשמלי רופף וישנו רווח בין כיסוי השקע ובין חוטי החשמל  4בחדר טיפול מס

 קיר.הבוקעים מן ה

 בקומה שניה-  

o קיימות שתי כניסות. אחת הכניסות : אולם המשמש לטיפול קבוצתי ולפעילות קהילתיות

משותפת לחדרי הטיפול האחרים בקומה ולמשתתפי הפעילות הקהילתית. יש גישה 

 ניקיון.חומרי למטבחון ובו קומקום חשמלי, מזון, וחומרים ליצירה ו

o  הוזמן קבלן נמסר לצוות הבקרה, כי דוק ונוטה. קיר אבן סנצפה בחצר הקומה הראשונה

 לצורך הצעת מחיר לתיקון.

o  מ' נשען אנכית אל הקיר, ללא קיבוע, בהישג יד ילדים.  2סולם בגובה 

 אולם ישיבות צוות וטיפולים קבוצתיים. -בקומה שלישית 

o שר מעקה המדרגות העולות לקומה זו הינו נמוך וקיימים רווחים בין שלביו, ברוחב המאפ

 גישת ראש ילד. 

o רצועת תריס רופפת יש  באולם 

o .חוט חשמל של אורגנית בהישג יד הילדים 

o .חוטי חשמל וטלפון בהישג יד ילדים במרפסת הקומה 

o  מטפים לכיבוי אש אינם מקובעים לקיר ומונחים ביציאה מהחדר על מדף בגובה ראש

 ילד.

 תברואה

  האסלה.אחסון ציוד טיפולי ומנהלתי בשירותים ליד 

  בהישג יד ילדים. השנייהאחסון ציוד עם עובש בחצר הקומה 



 

 

 
 ירושלים 22בני ברית  

 פיזית ותשתית נגישות

 
  מלא   הגד

   לנכים חניה 
 נגישות תקנות"ב הנדרש פי -על( נכים  חניות הוקצו המכון/המרפאה לבניין ציבורית בחניה  

   )"הבריאות לשירותי

   נגישה כניסה 
 על להתגברות מתונים שיפועים(  המכון/המרפאה למבנה בכניסה נגישה דרך קיימת   

   )יד מאחזי עם מדרגות ,מכשולים ללא ,מדרגות

 ,אלונקה של מעבר המאפשר סביר בגודל  נראה למכון/למרפאה בכניסה המעבר פתח רוחב 
   מ"ס 90 לפחות לדוגמה – וכדומה גלגלים כסא  ,עגלה

   מסביבתו חזותי בניגוד מובחן הדלת פתח

   מעלון או /ו מדרגות מעלית
   עצמאית הפעלה  עם מעלון או מעלית יש :קומות/ מדרגות עם במבנה  

 

 וכדומה גלגלים כסא ,עגלה ,אלונקה של  מעבר המאפשר סביר בגודל נראה  המעלית  פתח
   )מ"ס 80  לפחות  לדוגמה  –

 קונטרסט ,וגדולים נמוכים לחצנים ,כגון ,  מונגשים  ובתוכה למעלית מחוץ ההפעלה אמצעי 
   .כריזה מערכות ,ברייל כתב ,הלחצנים של צבעים

 ,הצדדים משני ,נגישים – מעקה – אחיזה  בתי קיימים  :לו ומחוצה  המבנה בתוך מדרגות 
  .החלקה מונעי ומשטחים

 

 
 מלא  מזכירות עמדת 

  

 חלקי
 אחד לפחות ,גלגלים בכיסא ליושבים גם שירות למתן המתאים דלפק קיים  

    שירות יחידת בכל

   שירותים חדר
  

 
  והעובדים הציבור לשימוש מוגבלויות  לבעלי נגיש שירותים חדר קיים   

 
  

   המתנה איזורי
  

 
   

  :כולל ,ומרווחים נגישים

 קימה בעת לתמיכה מעקה עם כסאות   

 במעברים שלא( ממונע לכיסא פנוי מקום(  
 

  

   )כיסאות ,צעצועים( לילדים מתאים המתנה אזור

    קבלה עמדות של מתאים מספר

     חימום /מיזוג /אוורור  מערכת  קיים 

     לשתייה מתקן

   הטיפול חדר
  

 
  



 

 

 נגישות  
 

 
  

 
 לפחות לדוגמה  – וכדומה  עגלה ,גלגלים כסא של למעבר רחבה החדר דלת  

  'מ"ס 90
  

81 ס"מ 

 פרטיות  
 

 
  

 
     החדר מתוך לנעילה אפשרות  

  פרטיות המאפשר טיפול/בדיקה אזור קיים
   הפרט צנעת בתחום גופנית בדיקה

 מיום  40/2001 'מס הרפואה מינהל חוזר 
 15.7.2001 

  

 

  

 זיהומים מניעת  
 

 
  

 
     כיור קיים  

  24/2009 לנוהל  בהתאם ,אנטיספטי סבון /ידיים לחיטוי תכשיר קיים 
 

  

     מפוח/פעמיות -חד מגבות

    טיפול  כסא/מיטת
  

 
     מעקות  יש   

  ''וכו לגובה מתכווננת מיטה ,דרגש לדוגמה ,בטוחה וירידה עליה פשרות א יש
 

  

   ותרבותית לשונית הנגשה
  

 
 ה תרגום ה במוקד שימוש לדוגמה  בתרגום לצורך זמינים פתרונות קיימים  

 אמהרית ,רוסית ,ערבית בשפות( (*5144  הבריאות משרד של רפואי
   .וצרפתית

 

  

 
 

 שילוט
 

  הגד
  

  מלא

   חיצוני שילוט
  המרפאה פעילות שעות על מידע כולל , למרפאה חיצוני הכוונה שלט  

 

    המרפאות של  הפעילות לשעות מעבר השירותים אל המכוון שלט 

   פנימי – הכוונה שלטי 
    הטיפול לחדרי הכוונה   

    עיסוקם  ותחום המטפלים שמות :המטפלים לחדרי בכניסה 

   לנכים כולל ,שירותים לחדרי הכוונה

    :בשפה שילוט
    עברית   

      לאוכלוסיית המותאמת אחרת שפה
  אמהרית  או צרפתית ,רוסית ,ערבית כגון המרפאה   
 

 ערבית 

   זיהוי תגי
 'מס/.ז.ת+ ותפקיד מקצוע ם,ש המפרטים  - זיהוי תגי נושאים המרפאה עובדי  

  תמונה +עובד

   זכויות על מידע
   החולה זכויות חוק עיקרי  

    הקופות שבאחריות בחוק הקבוע השירותים סל 



 

 

   הציבור לפניות תיבה  כולל ,בקופה הציבור פניות על לממונים הגישה אפשרויות 
 

 במשרד ממלכתי בריאות ביטוח לחוק הציבור תלונות ת/לנציב  הגישה אפשרויות
  הבריאות

 

 
 

 , פסגת זאב30יוסף נדבה   
 פיזית ותשתית נגישות

 
  מלא   הגד

   לנכים חניה 
 הנדרש פי -על( נכים  חניות הוקצו המכון/המרפאה לבניין ציבורית בחניה  

  )"הבריאות לשירותי נגישות תקנות"ב
 

   נגישה כניסה 
 להתגברות מתונים שיפועים(  המכון/המרפאה למבנה בכניסה נגישה דרך קיימת   

  )יד מאחזי עם מדרגות ,מכשולים ללא ,מדרגות על
 

 מעבר המאפשר סביר בגודל  נראה למכון/למרפאה בכניסה המעבר פתח רוחב 
   מ"ס 90 לפחות לדוגמה – וכדומה גלגלים כסא  ,עגלה ,אלונקה של

   מסביבתו חזותי בניגוד מובחן הדלת פתח

   מזכירות עמדת
 בכל אחד לפחות ,גלגלים בכיסא ליושבים גם שירות למתן המתאים דלפק קיים  

   שירות יחידת

   שירותים חדר
   והעובדים הציבור לשימוש מוגבלויות  לבעלי נגיש שירותים חדר קיים   

   המתנה איזורי
   

  :כולל ,ומרווחים נגישים

 קימה בעת לתמיכה מעקה עם כסאות   

 במעברים שלא( ממונע לכיסא פנוי מקום(  
 

 

  )כיסאות ,צעצועים( לילדים מתאים המתנה אזור

   קבלה עמדות של מתאים מספר

   חימום /מיזוג /אוורור  מערכת  קיים 

   לשתייה מתקן

   הטיפול חדר
   נגישות  

 
 
 90 לפחות לדוגמה  – וכדומה  עגלה ,גלגלים כסא של למעבר רחבה החדר דלת  

  'מ"ס
 

 פרטיות  
 

 
   החדר מתוך לנעילה אפשרות  

  פרטיות המאפשר טיפול/בדיקה אזור קיים
   הפרט צנעת בתחום גופנית בדיקה

 מיום  40/2001 'מס הרפואה מינהל חוזר 
 15.7.2001 

  

 

 זיהומים מניעת  
 

 
   כיור קיים  

  24/2009 לנוהל  בהתאם ,אנטיספטי סבון /ידיים לחיטוי תכשיר קיים 
 



 

 

   מפוח/פעמיות -חד מגבות

    טיפול  כסא/מיטת
    מעקות  יש   

  ''וכו לגובה מתכווננת מיטה ,דרגש לדוגמה ,בטוחה וירידה עליה פשרות א יש
 

   ותרבותית לשונית הנגשה
 רפואי ה תרגום ה במוקד שימוש לדוגמה  בתרגום לצורך זמינים פתרונות קיימים  

    .וצרפתית אמהרית ,רוסית ,ערבית בשפות( (*5144  הבריאות משרד של

 
 

 שילוט
 

  מלא   הגד

   חיצוני שילוט
   המרפאה פעילות שעות על מידע כולל , למרפאה חיצוני הכוונה שלט  

    המרפאות של  הפעילות לשעות מעבר השירותים אל המכוון שלט 

   פנימי – הכוונה שלטי 
    הטיפול לחדרי הכוונה   

    עיסוקם  ותחום המטפלים שמות :המטפלים לחדרי בכניסה 

   לנכים כולל ,שירותים לחדרי הכוונה

   :בשפה שילוט
  

    עברית 

 לאוכלוסיית המותאמת אחרת שפה        
  אמהרית   או צרפתית ,רוסית ,ערבית כגון המרפאה   
 

 רוסית 

   זיהוי תגי
 +עובד 'מס/.ז.ת+ ותפקיד מקצוע ם,ש המפרטים  - זיהוי תגי נושאים המרפאה עובדי  

  ) 12/2001 ”בריאות ועובד מטפל זיהוי דרכי”  ל"מנכ חוזר  :סימוכין ) תמונה
 

   זכויות על מידע
   החולה זכויות חוק עיקרי  

באמצעות     הקופות שבאחריות בחוק הקבוע השירותים סל 

 המזכירות

   הציבור לפניות תיבה  כולל ,בקופה הציבור פניות על לממונים הגישה אפשרויות 
 

 במשרד ממלכתי בריאות ביטוח לחוק הציבור תלונות ת/לנציב  הגישה אפשרויות
   הבריאות

 
 



 

 

 "אשכול רמת"ומרכז גריאטרי  מרפאה ראשונית 

o בניידות המוגבלים או/ו הקשישים המטופלים עבור נגישות תנאי לשפר יש - (נגישות) תשתיות 

 המרחק, אשכול ברמת ראשונית במרפאה, הקודמת מהבקרה לממצאים בדומה. ראשונית במרפאה

 מידע עמדות, גלגלים כיסא/מוגבלויות עם מטופלים עבור מידי ארוך למרפאה הציבורית מהחניה

 היחידה במרפאה ומדובר היות. גלגלים לכיסאות המרותקים למטופלים נגישות אינן תורים וזימון

 בעיקר, לקשישים נוחה נגישות לאפשר מומלץ, גריאטרית הערכה מתבצעת בה המערבית בירושלים

 . בהקדם   - לתיקון זמן פרק. מוגבלויות עם לקשישים

o במרפאות, הקשישים המבוטחים עבור ועדכני רלוונטי מידע המצאות להבטיח יש – לקשישים מידע 

 וזכויות שירותים על ומידע הסברה חומרי המצאות לוודא יש. הראשוניות ובמרפאות הגריאטריות

 המרפאה של הקבלה בדלפק לקשישים מידע עלוני נמצאו לא הבקרה ביום. שונות בשפות קשישים

 בנוגע הסברה חומרי נמצאו לא, בלבד עברית בשפה עלונים נמצאו גריאטרית במרפאה. ראשונית

 .מידי   - לתיקון זמן פרק. קשישים לזכויות

 

 , ירושלים1רפואה תעסוקתית: מרפאת לואי ליפסקי  

 הנגשה לשונית ותרבותית: 

o  רוב המידע בשטחי המרפאה נמצא בשפה העברית. חלק  מעלוני המידע נמצאו בשפה ערבית

 ורוסית. 

o שיש במרפאה דוברי ערבית ורוסית, ובעת הצורך הם מתרגמים.   ,נמסר 

 שילוט 

o  קיים באופן מלא. בכניסה למרפאה נמצא שילוט הכוונה חיצוני הכולל מידע על שעות פעילות

 המרפאה. 

o א בשפה העברית בלבד. כל השילוט הו 

o .צוות המרפאה נושאים תגי זיהוי 

  נגישות ותשתיות פיזיות:

o   .ישנה חנייה ציבורית בסמיכות למרפאה בה הוקצו חניות נכים 

o  .בתוך בניין המרפאה יש שתי קומות ומעלית 

  עמדות מזכירות:

o  .נגישה לכיסא גלגלים בכל יחידות השירות 

o .קיימים שירותי נכים 

o  המתנה מרווחים.אזורי 

  בדיקת חדר טיפולים:

o  .קיימת אפשרות לנעילה פנימית של החדרים ושמירה על פרטיות בעת בדיקה 

o  .מיטות הטיפול סמוכות לקיר בצד אחד, אבל אין מעקה בצד החיצוני 

 חדר שירותים

o ר.בשירותי הנשים לשימוש הציבור הכיור לא עבד ולכן לא הייתה אפשרות לשטוף את הידיים בכיו 

נמסר מהצוות שהבעיה עם הברז התגלה באותו בוקר. עם זאת, לא היה שילוט המכוון לכיור אחר 

 לשטוף ידיים. מצב מאוד לא היגייני. 

 



 

 

 
  6201  -"תעודת זהות" של המחוז ומידע מקדים לבקרה 

 

 

 דוח מידע מקדים
 מחוז ירושלים

14.4.2016  

 

 
   

 

 

 

 
 
 
 
 

העיר 

 ירושלים 



 

 

 

 

 

  תוכן עניינים
 נושא

, גודל המחוז בהשוואה למחוזות אחרים מספר מבוטחי המחוז • מאפייני המבוטחים
 בקופה 

 לפי קבוצות גילמבוטחים התפלגות ה •
 75ומעל גיל  65מספר ואחוז מבוטחים מעל גיל  •
 מקבלי גמלת סיעוד  •
 אקונומי-סוציו, מצב אופי יישוב , לפי מגזר מבוטחיםהתפלגות  •
 שיעור מבוטחים בעלי ביטוח משלים •
 בחלוקה לפי בתי חולים, אשפוזים חוזרים  –אשפוזים  •

 
 
 
 
 
 
 
 

 מבנה ארגוני המבנה התפעולי של המחוז
 סקירה כללית  פריסת השירותים

 )47פירוט בנספח (עמוד 

 דחופיםאופן הפעלת מנגנון  לקביעת תורים   זמינות שירותים
 )22-23(מפורט בעמ'  

  משכי המתנה לתורים ומשאב אנושי 
 נתונים מספריים, תמצית פעילות  פניות הציבור
 פעילויות ייחודיות,  קידום בריאות 

 פעילות בתחום המניעה והטיפול במחלת הסוכרת 
  בטיחות המטופל 
 רשומות רפואיות

 התייחסות פרטנית לנושאים בדגש מיוחד 
 , כנגד קטינים וחסרי ישעבמשפחה –ופגיעה מינית אלימות 

 פיקוח ובקרה של הקופה  
 הדרכות והשתלמויות  -פיתוח הצוות

 שמירת רצף הטיפול 
 תיאור המערך מערך לטפול בית ואשפוז בית 

 הערכות לשעת חירום 
 אוטיזם 

 בריאות השן 
 רפואה תעסוקתית 

 צמצום פערים ואי שיוויון 

 שירותי בריאות מרחוק 

 חיסון עובדי בריאות 

 כיבוי אש (אישורים עדכניים ימסרו עפ"י דרישה)

 
 
 
 
 



 

 

 מאפייני המבוטחים
 מחוזות הכללית. 8המחוז  השישי  בגודלו, מתוך  2015הנתונים מתייחסים לשנת 

 
 

 
 
 
 

 
  המבוטחיםהתפלגות 

 :) 2015(דצמבר  לפי קבוצות גיל

    0-18 18-64 65-75 75+ 

 ירושלים
מס'  

 25,346 28,060 249,083 199,118 מבוטחים

 501,608 33.6% 49.6% 5.59% 5% 

    12/2014 12/2015 

 ירושלים
מס'  

 501,608 493,412 מבוטחים

 אחוז  

 42.4% מגזר ערבי

 13.6% מגזר החרדים

 44% כללי

 אחוז פטורי בטלא פטורי בטלא בוטחיםמ

501,608  

 
52,600 10% 



 

 

 

 

 
 

 מקבלי גמלת סיעוד

 

 

 

 התפלגות לקוחות לפי מגזר ולפי אופי ישוב מבוטחים:תפלגות ה

 

75% 

15% 

1% 

2% 6% 
1% 

 מבוטחים

ערים  
 גדולות
ערים  
 קטנות
 קיבוצים

מושבים  
 וכפרים

  
  2015דצמבר 

כלל מבוטחי 
 54.36% מושלם

 53.56 מושלם

 22.24 פלטינום

 2015 הנושא

 9,237 מספר מקבלי גמלת סיעוד

 3,829 עמ"א אחות  

 

 קונומיא –מצב סוציו 

 גבוה בינוני נמוך   

 19% 36% 45% כל הארץ

 12% 54% 34% ירושלים

42%, , ערבי

44%כללי

13.6%, חרדי



 

 

 )2015דצמבר -(ינואר חה"מבוטחי המחוז שאושפזו (ללא לידות) בחלוקה לבתי 'מס

 2015 אשפוז רגיל

 בית חולים
מספר 

 מטופלים

 12,816 עין כרם

 11,817 שערי צדק

 7,990 הצופים הר

 573 אל מקאסד

 412 פרסונל הדסה עין כרם

 420 סנט גוזף

 502 כפר שאול

 178 איכילוב

 176 תל השומר -שיבא 

 161 בילינסון

 140 קפלן

 126 פרסונל הדסה הר הצופים

 97 אסף הרופא

 96 סורוקה

 76 שניידר

 95 מעיני הישועה

 77 מאיר

 68 אוגוסטה ויקטוריה              

 60 ברזילי

 390 אחר 

 36,270 ס"ה
 
 
 

 2015 שנת אשפוז 

ממושך  -בית חולים  
מספר 
 מטופלים

 598 הרצוג
הוד אדומים                   

  529 

 101 אלין

 53 צרפתי ירושלים

 23 לניאדו

 32 יוספטל

 18 בית לוינשטיין

 21 השרון

 18 נהריה

 16 כרמל

 14 הרצפלד

 16 בית רבקה

 8 רעות

 32 אחר 

 1,479 ס"ה



 

 

 

 
 

 שיעור אשפוזים חוזרים בחלוקה לבתי חולים 
 

 תאור מדד
קוד 
 בית חולים מדד

אוכלוסיית 
בסיס 
-למדד
 מכנה

אוכלוסיית 
ביצוע 
-למדד
 מונה

שעור 
אשפוזים 
 חוזרים

 16.5% 436 2,637 צדקשערי  1 שיעור אשפוזים חוזרים לפי הגדרת משרד הבריאות
 17.1% 449 2,630 עין כרם 1  

  1 
הר 

 13.5% 170 1,257 הצופים

 16.2% 1,055 6,524 ס"ה   שיעור אשפוזים חוזרים לפי הגדרת משרד הבריאות
+ 65בני  -שיעור אשפוזים חוזרים לפי תכנית כללית 

 17.3% 347 2,011 שערי צדק 2 בלבד
 17.6% 312 1,770 עין כרם 2  

  2 
הר 

 17.1% 127 742 הצופים

 17.4% 786 4,523 ס"ה   שיעור אשפוזים חוזרים לפי תכנית כללית

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 המבנה התפעולי של המחוז
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 

 פריסת השירותים
מחוז ירושלים כולל את ירושלים רבתי , מעלה אדומים, בית שמש וסביבתה ,  ביתר עלית, מועצות אזוריות:  מטה 

 יהודה, גוש עציון, מטה בנימין, בקעת הירדן ועמק המעיינות עד הבקעה בצפון , מגילות ים המלח עד עין גדי בדרום  

     15,281: , מעלה אדומים38,821: בית שמש והאזור  ,382,905     : ריכוזי מבוטחים גדולים: ירושלים רבתי

 54,803 –, התיישבות (פרוזדור ירושלים, מושבי ההר, מטה בנימין, גוש עציון, הבקעה )10,703: ביתר עלית

 חלק ממרפאות העיר ירושלים , ומרפאות מעלה אדומים   -מנהלת לב ירושלים

 חלק ממרפאות העיר , פרוזדור ירושלים , בית שמש – מנהלת הראל

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

 מטה יהודה, עמק המעיינות, מגילות ים המלח 

 מזרח ירושלים מגזר ערבי – מנהלת מזרח ירושלים

 מרפאות :

 מרכזי בריאות הילד.   2מרפאות ראשוניות ,  76מרפאות התיישבות ,  31מזרח העיר,  33 - מרפאות ראשוניות  140

 רפואה יועצת:

  מקור ברוך, שטראוס, לב תלפיות, שיח ג'ראח, ביג בית שמשמרכזים גדולים:  5 -רפואה יועצת. 
 ירמיהו , ביג בית שמש, מעלה אדומיםמרכזים:  נשים שע"צ, רמת אשכול, שיח גראח,  6 –אישה בריאות ה 

    פירוט השירותים במקצועות השונים ניתן בנספח רשימת מרפאות וספקים 

 שירותים נוספים של רפואה יועצת ניתנים במסגרת מרפאות משולבות ורופאים עצמאיים 
  הדמיה  מכוני

 מכוני בקהילה : מקור ברוך, שיח גראח , רמת אשכול,  3

, הדמיה אבחנתית בע"מ, מכון הלאה  R&  Dבית חולים אסותא תל אביב, די אנד אר הסכמים עם ספקים פרטיים: 

מכון למידע רפואי בע"מ, מכוני אבחון השפלה  –המכון לאבחון ובריאות, טר"מ הדמיה בית שמש , מאר ירושלים, מור 

 כנר.מכון לאבחון רפואי בע"מ, מכון ש -(בית שמש, אפרתה) , ממוגרף

 פיזיותרפיה 

מכוני פיזיותרפיה למבוגרים בתוך העיר  18השרות בפיזיותרפיה ניתן בכל חלקי העיר, בבית שמש ובפריפריה:  

 מכונים קטנים, הנותנים שרות בפריפריה.  6ובפריפריה , מתוכם :  

 במזרח ירושלים. 5מכונים בהתקשרות של ספק פרטי,  7מכונים להתפתחות הילד,    10 

יחידה להמשך טיפול שפרוסה ברחבי העיר, ונותנת שרות בבית למרותקים בכל חלקי העיר. היחידה מקיימת  

 רצף טיפולי בין בתי החולים ליחידה ובין היחידה למכוני ההמשך. 

כך שטיפול בקהילה יכול להתחיל בהעברה מבית חולים ליחידה להמשך טיפול, והמשך הטיפול יינתן במכון 

 . המשך בקהילה

 מכוני ריפוי בעיסוק 

הילד  תחום התפתחותב 15, רב"ע ביחידה להמשך טיפול 1 ,מכוני ריפוי בעיסוק 2: מכוני ריפוי בעיסוק של הכללית  18 

 . 19מכונים בהסכם : ירושלים, בית שמש, ביתר עלית, מעלה אדומים,  



 

 

 דר.מכונים בהס 20שלוחות במחוז, בנוסף  18-מכון ראשי ו  – התפתחות הילד

 : קלינאות תקשורת מכוני

מכונים בתחום התפתחות הילד:  11מכוני דיבור לטיפול במבוגרים,  2מכוני שמיעה (באחד התאמת מכשירי שמיעה) ,  3

   בהסכם מכונים 21  -ציון ו-תל, אדומים מעלה, מבשרת ציון, בית"ר, שמש בית, ירושלים

 טיפולי שפה, תקשורת, דיבור, קול, גמגום –התפתחות הילד תחומי התמחות: 

 CVAשפה ודיבור, שיקום לאחר  –מבוגרים 

 בדיקות שמיעה למבוגרים וילדים והתאמת מכשירי שמיעה –שמיעה 

 רוקחים קליניים 2,  45: הסכםבתי מרקחת ב,  39  בתי מרקחת משולבים במרפאות: - בתי מרקחת

מרפאות יועצות, מרפאות בריאות הנפש, יחידה  9 -מרפאות ראשוניות, ב 15 -השירות ניתן ב -עבודה סוציאלית 

 להמשך טיפול  . 

 רשימת מכונים ומרפאות חדשים שנפתחו בשנתיים האחרונות 

 מרפאת הנביאים רמת בית שמש ג'  -ראשונית 

 מזרח ירושלים  32אלנור רחוב הגיא  –ראשונית 

 בית אל , מבשרת ציון, ויניק –מכוני ריפוי בעיסוק 

 מבשרת ציון, אבו גוש –מכוני פיזיותרפיה 

 התפתחות הילד –מבשרת ציון   

 בדיקות שמיעה וטיפולי שפה ודיבור למבוגרים –ציון, שייח ג'ראח -תל  -קלינאות תקשורת   



 

 

 זמינות השירותים
 3/2014ושירותי בריאות נוספים חוזר סמנכ"ל לפיקוח על קופות החולים 

יישום חוזר טיפול בהקדמת תורים במקרים דחופים ואיסור גביית תשלום פרטי עבור הקדמת תורים  – 2חולים במלכוד 

 ) 28(מפורט בעמוד   : בדיקה בבקרות בכללית 2חולים במלכוד 

 משכי המתנה לתורים והמשאב האנושי 

   2014 2016 
מספר  תחום:

תקנים 
 מאוישים

 מומחים %
(או בעלי 
הכשרה 
 מיוחדת)

תור  תור רגיל 
 דחוף

משך המתנה 
 לתור רגיל

 (חציון מחוזי)

משך 
המתנה 

 לתור דחוף
(חציון 
 מחוזי)

 רפואת משפחה/פנימית
 (% לציין מומחים ברפואת

 משפחה)
 

151.65 

 48עד  מומחים  60%
 שעות

 מיידי שעות 48עד  מיידי

 24עד  מומחים 60% 32.67  רפואת ילדים
 שעות

 מיידי שעות 24עד  מיידי

 מיידי 14.39 מיידי 18 מומחים 88% 6.5 רפואת נשים

 מיידי 6.48  4   כירורגיה 

קביעה דרך   מומחים 60% 5  רופא תעסוקתי
 המרפאה

קביעה דרך  
 המרפאה

 מיידי 16.74 מיידי 10 מומחים 50% 4.5 אורתופדיה

 נוירולוגיה
1.5 

100% 
 מומחים  

קביעה דרך  48
 המרפאה

קביעה דרך  
 המרפאה 

קביעה דרך  49   נוירולוג ילדים
 המרפאה

קביעה דרך  43.05
 המרפאה

 קרדיולוגיה
 1 

קביעה דרך  10 מומחים 50%
 המרפאה

קביעה דרך  12.45
 המרפאה

 
 
 
 
 

   2014 2016   

מספר  תחום:
תקנים 

 מאוישים

 מומחים %
(או בעלי 
הכשרה 
 מיוחדת)

תור  תור רגיל 
 דחוף

מספר  תחום:
תקנים 

 גסטרואנטרולוגיה מאוישים
5.72 

קביעה דרך  68 מומחים 83%
 המרפאה

קביעה דרך  36.62
 המרפאה

קביעה דרך  60   נפרולוגיה
 המרפאה

קביעה דרך  28.27
 המרפאה

קביעה דרך  90    רופא  כאב
 המרפאה

קביעה דרך  54.68
 המרפאה

קביעה דרך  30 100% 3.5  רופא גריאטר
 המרפאה

קביעה דרך  6.51
 המרפאה



 

 

 טיפולי בית: 
  רופא היחידה

 לטיפולי בית
  אחות

 היחידה
 עו"ס 
 פיזיותרפיה 
 תזונה 

 
4 
 

12.52  
1.37  
1.5  
0.25 

100% 
 
 
 
 

עו"ס כל 
העובדות עם 

הכשרה 
מיוחדת 
בתחום 

אונקולוגיה 
וטיפול 

 פליאטיבי 

-1רופא 
 יום2
 

 סיעוד
 יום 1-2
 

 -פיזיו
 עד שבוע 
 –תזונה 
עד 

 שבועיים

 
 מיידי

 
 
 

 יום 1-2רופא 
 
 

 יום 1-2סיעוד 
 ימים  9 –עו"ס 

 7 -פיזיותרפיה
 ימים 

 
 

  ימים  7 –תזונה 

 24 -רפואה 
 שעות 

 
 

 24 -סיעוד 
 שעות 
 1-2עו"ס 
 ימים
 1-2 -פיזיו

 
   1-2תזונה 
 ימים

רופא במכון 
 להתפתחות הילד

 3 

תוך  
שבועיים 
קבלת 
תשובה 
והפנייה 
לגורמים 
 מטפלים 

 20.71   

 פסיכולוגיה:
 קליניים

 שיקומיים
 התפתחותיים

 רפואיים
 אחרים

 
9.5    
 

4.65 

התפתחו 
עד  -תי

 חודש
 
 
 

 –קליני 
3-4 

 חודשים

הערכה 
רפואית 
 מיידית 

 התפתחותי 
 1.5 –לאבחון 
 חודשים 

 –טיפול רגיל 
 חודשים 2.5
 

 –קליניים 
 חודשים  4 

התפתחותי 
 שבועיים  –
 
 
 

קליניים 
 שבועיים 

רופאי שיניים 
 ראשוניים

 מיידי 23.7 מיידי  40 מומחים 115 עובדים 27
 מיידי  8.7 - -  54 שינניות

 רופאי שיניים שניוניים

  מומחה
 לילדים 

  מומחה
לרפואת 

 הפה

  מומחה
בכירורגיה 
 פה ולסתות 

 
 
3 
 
3 
 
 
12 

  
90  
 
 
45 
 
14 

 
 מיידי 

 
 60 
 
 
50  
 
17 

 
 מיידי 

 
 
 
 
 
 



 

 

 
   2014 2016   

מספר  תחום:
תקנים 

 מאוישים

 מומחים %
(או בעלי 
הכשרה 
 מיוחדת)

תור  תור רגיל 
 דחוף

מספר תקנים  תחום:
 מאוישים

 :אחיות
 אקדמאיות 
 מוסמכות 
 מעשיות 

  הכשרה על
בסיסית 
 מוכרת 

  לציין בנפרד
תור לאחות 

 סכרת

 264 : 
152.47  
89.29  
22.69  

 
אחיות   121

עם הכשרה 
 על בסיסית 

 
 
 

    
 מיידי

 
 
 
 
 

אחות סוכרת 
 מיידי 

 

  18.36  עו"ס
  

 מיידי  יום 37 ימים 3 יום 14 

 ימים 7 יום 21 ימים1-2  18  1.75  תזונה

 מיידי 14.05 ימים2-6 ימים 30  56 פיזיותרפיה

 ריפוי בעיסוק

 23.95 

 21-
 ימים45

יום  21עד  מיידי 
התפתחות 

 יום 45הילד 
 –התפתחות  

 יום  60
 30 –שיקום 

יום טיפולי 
 יום  14 –בית 
 
 

 מיידי 

 רוקחות

 109.59 

רוקחות  2
 קליניות, 

פרחי  10
 רוקחות 

דקות  9.9   
מעקב חודשי 

על זמני 
 המתנה

ממוצעים 
בבתי 

  המרקחת.
 

 

      54.77  מעבדה

  25.05    3.75  תקשורתקלינאיות 

עובדי מחשוב 
 קליני / רפואי

       

אדמיניסטרציה 
רפואית: מזכירות 

 רפואיות
 
 
 
 
 

 2.62 
     

 

 מיקרים דחופים מקבלים מענה בו ביום או תוך מספר ימים בהתקשרות למרפאה 



 

 

 
 2014 2016 

תור  פרוצדורות והדמיות
 רגיל 

תור 
 דחוף 

משך 
המתנה 

 לתור רגיל
(חציון 
 מחוזי)

 משך המתנה לתור דחוף
 (חציון מחוזי)

מתואם ע"י רופא המשפחה  60 מיידי 79 קולונוסקופיה למבוגר
 כנ"ל  10 מיידי 10 אנדוסקופיה למבוגר מיידית

  ברונכוסקופיה לילד
- 

מתואם ע"י , שירות בבי"ח   10
  רופא משפחה

 ברונכוסקופיה למבוגר
- 

מתואם ע"י , שירות בבי"ח   8
 רופא משפחה

 מיידי   2   3 בדיקת אקו לב

 ציסטוסקופיה  למבוגרים
- 

מתואם ע"י , שירות בבי"ח   30
 רופא משפחה

בדיקת תפקודי ריאות 
 לילדים

מתואם ע"י , שירות בבי"ח   14 מיידי  6
 רופא משפחה

בדיקת תפקודי ריאות 
 למבוגרים

 המשפחהמתואם ע"י רופא  6  6

 כנ"ל  37 - בדיקת שמיעה לתינוקות

 
 
 

 2014 2016  2014 
תור  פרוצדורות והדמיות

 רגיל 
תור 
 דחוף 

פרוצדורות 
 והדמיות

 תור רגיל 
משך ההמתנה לבדיקות 

      MRIהדמיה: 
    

MRI  
- 

שירות בבי"ח מתואם ע"י  25
 רופא משפחה  

CT 
 

- 
 

מתואם , שירות בבי"ח   8
 משפחהע"י רופא 

US  בטן 
 - 

22  

 



 

 

  לפי רבעונים: 2015* 2700מצ"ב סיכום  :מכוון בקופה מענה טלפוני

 7:00-13:00 –ו' וערבי חג ,    7:00-20:00 -ה -שעות פעילות : א

 רבעון
שיחות 

 נענות

זמן 

המתנה 

 ממוצע
 

Q1 297,543  01:03 
 

 

 

Q2 299.257  01:16 
 

 

 

Q3 291,349  00:51 
 

 

 

Q4 320,789  00:33 
 

 

 

 

 

 

 ריתוק עובדים לקופה בשעת חירום:

רופאי נשים ,  4רופאי ילדים,  20מומחים ברפואת משפחה,  39( 172סה"כ  –רופאי משפחה , ילדים ונשים 

 191 –אחיות 

 

 

 

 



 

 

  פניות הציבור
 מספריים : נתונים

 :מספר תלונות בחלוקה לשנים 

 

 

 
פילוח לפי נושאים  
 2015 2014 2013 עיקריים 

 431 473 411 איכות השירות

 17   בריאות הנפש 

 48 80 169 התנהגות

זמן המתנה למענה 
 60 135 120 טלפוני

טיפול 
 166 5 135 רפואי/סיעודי/אחר

הסדרי בחירה סל, 
 849 166 1,006 והשתתפויות

 5 1,122 25 שירות ותביעות -שבן 

 339 15 285 שירות לקוי

 211 378 277 תורים
 :2015מספר התלונות המוצדקות בפילוח לפי נושאים עיקריים, שנת 

  
סה"כ 
 פניות מוצדקות פניות

 172 431 איכות השירות
 12 17 בריאות הנפש

 11 48 התנהגות

 50 60 זמן המתנה למענה טלפוני

 45 166 טיפול רפואי/סיעודי/אחר

 265 849 סל, הסדרי בחירה והשתתפויות

 2 5 שירות ותביעות -שבן 
 171 339 שירות לקוי

 136 211 תורים
 

 :2015לונות, שנת ת משך טיפול ממוצע

 
 משך טיפול

אחוז 
 פניות

 86.18% יום 14עד 
 11.84% ימים 30ל  15בין 
 1.32% ימים 60ל  31בין 

 0.66% ימים 60מעל 
 

2013 2014 2015 

2,415 2,710 2,131 



 

 

 

 :פעילות מתוכננת/מבוצעת לשיפור השירות, בהתאם לתלונות

 המחוז נתן דגש על העצמת צוותי המרפאות בטיפול בפניות ומן פתרון  2015בשנת 

 הנעת פרויקט "כמעט התלונן" ויישומו:  .1

בכל מרפאה מונה נציג המשמש כ"נאמן פניות הציבור". תפקידו של הנאמן לאתר מטופל שאינו שבע רצון ולהעניק לו 

 תשומת לב, הקשבה וטיפול בפנייתו. 

הפקת דוחות רבעוניים לכל מרפאה הכוללת את מספר התלונות מגמה מתקופה קודמת , סיבות התלונות, ניתוח  .2

 , התייחסות לנושא בביקור הנהלה ומנהלת במרפאה . הסיבות והתערבות במידת הצורך 

 צוות פניות הציבור נפגש עם צוותי מרפאות בהן מספר תלונות גבוה. .3

זימון נאמני פניות ציבור למחלקת פניות הציבור להעמקת הקשר וללמידת המקרים המגיעים לפתחנו ויכלו למצוא  .4

 ת במחלקת פניות הציבור.בסך התלונות המתקבלו 10%ירידה של  -מענה במרפאה. יעד

 
  

  פעילויות ייחודיותקידום בריאות ו
התקיימו מגוון של פעילות לקידום בריאות שכללו: ימי בריאות, סדנאות  2015בשנת 

 והרצאות למטופלים ולאנשי צוות 
להנגשה  מגשרות במרפאת עיר גנים ובגונן ח', פועלות 2פועלות באופן שוטף במחוז   -אוכלוסייה יוצאת אתיופיה 

 תרבותית לרבות הרצאות בשפה האמהרית

התקיימו במרפאות אלו מפגשים פרטניים וקבוצתיים בנושאים מגוונים: בריאות האישה , אמצעי מניעה, תזונה נכונה , 

 היגיינה,  בריאות השן טיפול בילדים , התייחסות למחלות כרוניות, 

  –מזרח ירושלים 

פעילויות הסברה וסדנאות מתקיימות במרפאות במסגרת ימי בריאות , הרצאות במרפאות ובבתי ספר בנושאים : תזונה 

, בריאות האישה , תזונה נכונה , העלאת המודעות לביצוע בדיקות  6נכונה, מניעת היפגעות בילדים במסגרת חוגגים 

 ם בשפה הערבית מותאמים תרבותית ושפתית . כל פעילות ועלוני הסברה הינ -ממוגרפיה וצואה לדם סמוי 

הפעלת גורמים משפעים בקהילה זו להעלאת המודעות לביצוע בדיקת ממוגרפיה וצואה לדם  – אוכלוסייה מגזר חרדי

 סמוי , פעילויות מותאמות בתחום הילדים וכן פעילות בתחומי מחלות כרוניות לנשים וגברים בנפרד.

קידום הרגלי אכילה בריאה , חוגים לפעילות גופנית 60בירושלים רבתי פועלים במקביל  -אורח חיים בריא לבריאים

 למבוגרים

, עו"ס, דיאטנית מועברות ע"י צוות רב מקצועי רופא, אחות, רפ"ע, פיזיוטרפיהמפגשים לחולי סוכרת  8סדנאות בנות 

 סדנאות .  8התקיימו  -מטופלים 15-בהנחיית עו"ס או אחות עם הכשרה בתחום הנחיית קבוצות בכל מפגש כ

  – מניעת עישון וגמילה מעישון

 )2014בשנת  900 -(לעומת כ משתתפים 1100,  )2014בשנת  83סדנאות (לעומת  92התקיימו  2015עד סוף 

הפניות  285 )2014בשנת  28(לעומת  2015רופאים פעילים בתוכנית בשנת  45 -מעישון הפעלת קו טלפוני לגמילה -חדש

 הפניות בתקופה מקבילה אשתקד 187לעומת  15.11.15עד 

 35 – סדנאות הכנה ללידה

 



 

 

  – בטיחות ילדים ומניעת היפגעות

הדרכת הורים בשיטת אדלר או , 30החייאה: , 19התפתחותי: ליווי , 52עיסוי תינוקות: מספר סדנאות בכל תחום : 

 3זיכרון: , 5הכנה לכיתה א' ומשחק: , 18תזונה נכונה ודיאטה:  , 17שפר: 

 משותפים להורים וילדים  אירועיםהתקיימו מרפאות  62 -ב  –הכנה לכיתה א  6חוגגים 

 ילדים . 3030, השתתפו שינניות ודיאטניות, תרפיה זיויריפוי בעיסוק, פ–שילוב צוותים ממקצועות הבריאות ב

  -שיקום קשישים 

 :התקיימו מגוון פעילויות לקשישים במסגרת המרפאות, מרכזי יום לקשיש, ימי בריאות במכוני התקיימו  

 .הרצאות בנושאי שימוש נכון בתרופות 2, הרצאות בנושא מניעת נפילות 4, קבוצת פעילות גופנית ,סדנאות זיכרון 2 

 רפואה, סיעוד, רוקחות ריפוי בעיסוק ופיזיותרפיה -לצוותים מטפלים של צוות רב מקצועי תוהרצא

 30מפגשים בהשתתפות  5התקיימו  -להעמקת הידע והמודעות למניעת נפילות בקשישים המיועדות לצוותים מטפלים 

 .  אנשי צוות רפואי בכל מפגש

 

   תרופותעם מחלות כרוניות והדרכה ללקיחת ניהול חולה 

 סיעוד 

תהליך עבודה מובנה באמצעות מערכת מטופלים במעקב הנותנת את הקדימויות ומנחה את האחיות לזימון למעקב יזום 

של האחות, הכולל אומדנים, הערכה והתערבות בהתאם למחלות הכרוניות של המטופל.  בקרת תרופות והדרכה ללקיחת 

. מערכות המידע בתיק הרפואי מספקות את המידע על התרופות  תרופות בהתאם לנתונים הנאספים בשיחה עימו

שנרשמו וכן על משיכתם  מבתי המרקחת , ההדרכה ניתנת באופן פרטני מול המטופל ולעיתים קרובות בני משפחה , 

 האחות עובדת בשיתוף פעולה עם רופא המשפחה להעלאת היענות והיצמדות לטיפול   .

במחלות הכרוניות (סוכרת, אי ספיקת , יתר לחץ דם)  , חולים אשר שוחררו מאשפוז  ניהול הטיפול מתבצע מול חולים

 ובעלי פוטנציאל לאשפוז חוזר , מרותקים .

פעילות אינטראקטיבית היוצרת דוח שיח מפרה בין  –מפגשים של חולי סוכרת  4-6סדנאות בנות  –מפות שיחה 

שאים הרלבנטיים : מחלת הסוכרת, פעילות גופנית ואורח המשתתפים בהנחית אחיות עם הכשרה המפות עוסקות בנו

 חיים , תזונה , טיפול תרופתי 

 רוקחות

תרופות , מפגש רוקח מטופל לשיפור איכות הטיפול  , היענות המטופל לקבלת טיפול  6-9למטופלים עם  -רוקחות אישית

והצמדות לטיפול , זיהוי בעיות בטיפול התרופתי, מתן מידע תרופתי, ברור תופעות לוואי, אינטראקציות עם תרופות ותוספי תזונה , 

 מתן המלצות ופגישת מעקב בהמשך .

 ייעוץ לרופאים ולמטופלים מורכבים ושותפים בפעילות בתחום נפרולוגיה מונעת  –רוקחות קלינית 

 הדרכת  רוקח  למרפאות כפריות בהן אין רוקח 

 
  –ריפוי בעיסוק 

  – פעילויות מיוחדות שמתבצעות ברחבי המכון או במקום בהתייחסות למגזרים שונים וגילאים

  . דפי התרגול בכל התחומים מתורגמים לערבית .1

 דפי תרגול עם איורים מרובים במקרים בהם ישנו קושי בהבנתם על רקע שפתי או אחר.   .2

הרצאות  -מהות, בשכונות צעירותיסדרת הרצאות לא –(בביתר עילית לדוג'   יהיהרצאות מותאמות לאופי האוכלוס .3

הרצאה לגננות )   הרצאות בנושאים שונים (ויסות חושי, משחק מקדם בריאות, 3 התקיימו 2015במהלך  ,לגננות)

 במרפאות שונות.

 .סדנאות 8 –ותיות המיועדות למטופלים ,בנושא סוכרת והשתתפות בהרצאות רב צ .4



 

 

 סדנאות מגוונות להורים (לדוג' בנושא משחק , מוכנות לכתה א' ), משחקיות להשאלת משחקים 3הוקמו  .5

 חרדי בתחום התפתחות הילד  טור בעיתון .6

סדנאות במרפאות ברחבי  6קיימנו  2015סדנאות מגוונות להורים (לדוג' בנושא משחק , מוכנות לכתה א' ) בשנת  .7

 המחוז.

 

  – פעילויות מיוחדות שמתבצעות ברחבי המכון או במקום בהתייחסות למגזרים שונים וגילאים –פיזיותרפיה 

פעילויות קבוצתיות מותאמות לגילאים ולמחלות : טיפולים אורתופדים , טיפולים נוירולוגיים, טיפולים 

וסטיבולאריים , טיפולים בניקוז לימפטי, טיפול שיקום רצפת אגן, שיקום נשימתי, טיפולים בקבוצות לקבוצות 

 .השירותים לסל מחוץ,  גופנית להפעלה קבוצותמספר  מתקיימותאוכלוסייה מיוחדות , 

 מרפאות.  6 -פיזיותרפיסטים ממערך הפיזיותרפיה נתנו הדרכות בכל המחוז בנושא מניעת נפילות ב

מיון פיזיותרפיה במרפאות אורטופדיה/טראומה: מטרתו לאפשר למטופל  - TRIAGEפרויקט איכות חדש 

זה מתבצעת הערכה  שקבל הפניה לפיזיותרפיה להגיע מידית לבדיקה ראשונית של פיזיותרפיסט. במעמד

והפניית מטופלים שזקוקים לטיפול מידי להמשך טיפול במכונים, הדרכה של מטופלים שאינם דחופים, 

לטיפול, תרגול עצמי, עד לתור במכון. המלצה על טיפול קבוצתי, שנותן אפשרות להפנות מידית למכון לטיפול 

 בקבוצה. במקרים רבים.

צאות הפיזיו במרפאה היא לקיים שיתופי פעולה עם רופאי המרפאה, לקבוע מטרה נוספת וחשובה להימ-רצף טיפול 

 יחד מהלך טיפולי עבור מטופלים משותפים, וליצור דו שיח מתמיד בין הרופאים לפיזיותרפיסטים.

מאפשר למטפל לשלוח למטופל סרטון הדגמה של תרגילים נדרשים, שיוכל לתרגל  -מרשם מידע בווידיאו 

 על ביצוע נכון של התרגיל.בבית, תוך הקפדה 

ניקוז לימפטי הוכנס למכוני הקופה, ורוב הטיפולים ניתנים במסגרת מכוני הקופה, מקרים קשים, ניתן אישור 

 לטיפול לספקים פרטיים ברחבי המחוז, המוכרים למחוז כבעלי ידע הולם לטיפול בתחום.

 ניתן ברוב המכונים.  -שהוכשרו במיוחד שיקום רצפת אגן ניתן כולו במכוני הקופה, על ידי אנשי מקצוע 

במכונים מתקיימות סדנאות וקבוצות למניעת נפילות , מטופלים מתקבלים לקבוצה על פי בדיקה לרמת סיכון 

לנפילה.  במכונים מתקיימות קבוצות לאוכלוסיות מיוחדות, בהם המטופל מקבל הדרכה לפעילות גופנית על פי 

 ה דומה, ותוך התייחסות לבעיה ממנה הם סובלים. השתייכות לקבוצת חולים עם אבחנ

  עבודה סוציאלית :

 3  ,(עו"ס ופיזיוטרפיה) קבוצת לחולי פיברומגליה 

  50-60קבוצה לחולים במחלות כרוניות בגילאי , 

 2  קבוצות לילדים עם הפרעות קשב וריכוז (עו"ס ומרפאה בעיסוק במכון להתפתחות הילד), הנחיית סדנא בכנס

 לסוכרת נעורים בנושא סוכרת בגיל ההתבגרות.האגודה 

 הפעלת סדנת משחק להורים וילדים עם רעפוי בעיסוק במכון להתפתחות הילד 

  סדנא לצוות הפיזיוטרפיה להתמודדות רגשית של מטפלים עם חולים כרוניים 

  פעילות בקרב צוותים בביתר עילית המטפלים באוכלוסייה חרדית 



 

 

  קלינאות תקשורת

 לצוות של שני גנים עירוניים הרצאות 2 כה עד התקיימו– סייעות, מורות, גננות: חינוכיים לצוותים הרצאות. 
 בביתר עלית  מקצועיות רב טיפול קבוצת  

 השנה כל ובמהלך הצורך פ"ע  -של קלינאות תקשורת וריפוי בעיסוק  משולבים טיפולים. 
  מפגש הכנה לילדים העולים לקראת כיתה א' במהלכו נערך סינון לאיתור ילדים עם קשיים שפתיים . –" 6"חוגגים 

 

 תזונה ודיאטה:

מס' 
  פעילויות

מס' 
 מגזר נושא מפגשים

 כללי פיברומיאלגיה 1 3

 כללי גמילה מעישון 1 2

 כללי סדנא רב מקצועית בסוכרת 10 8

 כללי תזונה נכונה 1 2

 כללי סוכרת 1 1

 ם-מזרח י סוכרת 2 10

 כללי סוכרת 2 10

 כללי תזונת תינוקות 1 2

 כבדי ריאה תזונה נכונה לילדים עם כבדי ריאה 1 2

 מגזר חרדי בישול בריא 1 2

 כללי סדנאות לירידה במשקל 10 18

6 
 

 כללי ימי בריאות
 



 

 

 תיאור הפעילות בתחום המניעה וטיפול במחלת הסוכרת: ב. 

 מניעה:  .1

 איתור מטופלים: 

 במסגרת בדיקות רוטינה שמבוצעות לחולים  .א

עפ"י שיקול דעת רפואי ובהתאם לרשימת גורמי סיכון להתפתחות סוכרת (הנחיות קליניות לטיפול בסוכרת  .ב

 )  2011, טרום סוכרת  2010ספטמבר 

נשים בהריון: ביצוע העמסת סוכר כרוטינה במעקב הריון , העברת נשים עם העמסת סוכר לא תקינה לטיפול  .ג

ומעקב מוגבר במהלך ההריון כולל המלצה לביצוע מעקב מעבדתי אחרי סיום ההריון והמלצות למניעת התפתחות 

 סוכרת בעתיד .

 נשים עם העמסת סוכר לא תקינה בהריון מוזמנות באופן יזום אחרי לידה לייעוץ במרפאת סוכרת מחוזית. 

 טרום סוכרת:

 מפגשים  5 -ב )2011למודעות אבחון , אופן טיפול ומעקב (הנחיות טרום סוכרת  רפואה וסיעוד  הדרכת צוותי .א

 ר שפירא דר רינה רוזנברג וד –השמנת יתר וניתוחים בריאטרים  2014  .ב

 פר מאירוביץ  –השמנת יתר בתינוקות ובינקות  05/05/2015  .ג

  .רופאים 40-50ניתנו כהרצאות במסגרת השתלמות רופאי הילדים בה משתתפים בין  .ד
 

 

הפקת רשימות מטופלים בסיכון גבוה לסוכרת עם ערכי מעבדה בתחום טרום סוכרת . הפצת הדוחות  למרפאות  .ה

אבחנה,  הדרכה לשיפור באורח חיים (הפנייה לדיאטנית , סדנאות אורח חיים ראשוניות עם המלצה לתיעוד 

  בריא  ופעילות גופנית) , השלמת אבחון ע"י בדיקה חוזר.

 

 מניעה בקרב קבוצות חברתיות שונות: 

ימי בריאות והדרכות  לאורח חיים בריא בקבוצות חברתיות שונות: אתיופים , חרדים, אוכלוסייה ערבית  .א

 .ירושלים  מותאמות תרבותית כולל התאמה שפתית  במסגרת מרפאותמזרח 

שותפים ומנחים סדנאות רב מקצועיות , ארגון ימי בריאות בשתי  –פעילות עבודה סוציאלית בתחום סוכרת  .ב

 .מרפאות (קרית יובל ושיח גראח ) בשיתוף עם אנשי מקצוע נוספים בנושאים הקשורים לאיזון סוכרת 

 אתיופיה: הדרכה אישית וקבוצתית בסיוע מגשרות במרפאות עיר גניםאוכלוסיית יוצאי  .ג

ובגונן ח', מרכז קליטה מבשרת ציון,   לרבות הרצאות בשפה האמהרית במרכז הקליטה במבשרת ציון ע"י 

 דר' דניאל רדאי.

 2-18 בגילאי רישום אבחנה (טיפול בהתאם) אצל   ילדים  561איתור ילדים עם השמנת יתר לפי מדד איכות   .ד

 לבני גילם. 95מעל אחוזון   BMIשנים עם 

 פעולות למיסוד הטיפול בגישה הרב מקצועית, ויוזמת:  .2

   מרפאת סוכרת מחוזית במרפאת המושבה ומרפאת ייעוץ סוכרת רב מקצועי במרכז רפואי שיח גראח  .א

 מרכזי ייעוץ וטיפול שניוני , כולל  שיתוף של מספר מטפלים במהלך ביקור המטופל  (הרופא, אחות      

 .ודיאטנית)     

, כייעוץ תומך לרופאי משפחה , רופאים  100למעל מרפאות   40 -רפואה , מתקיים ב –ייעוץ סוכרת בקהילה  .ב

 ומרפאת סוכרת כאחד.סיכום ייעוץ מתועד בתיק הרפואי של המטופל במרפאה ראשונית 



 

 

 מרפאות.   12 -סיעוד, ייעוץ משותף של אחות המרפאה ואחות סוכרת מומחית לחולים לא מאוזנים ב .ג

במרכזי בריאות מרפאת סוכרת הריונית עם רופא , אחות , דיאטנית ועו"ס  לבריאות האישה  –מרפאת נשים  .ד

 האישה הגדולים

הרצאות במסגרת השתלמות רופאי הילדים בה משתתפים  -שטריך דוד דר  –סכרת וטיפולים חדשים בסכרת  3/03/2015 .ה

 רופאים 40-50בין 

 

 טיוב הרצף הטיפולי בין אשפוז לקהילה בחולי סוכרת: .3

ומוזמן  בי"ח למנהלת הסיעוד במרפאת סוכרתב חולה סוכרת חדש שאובחן באשפוז מדווח ע"י אחות רכזת סוכרת

 .הקשר מדווחות לרופא מטפל ולמנהלת במרפאה ראשוניתבמקביל אחיות מיד עם שחרורו למרפאה, 

פעילות מתמשכת ברמת המרפאות כחלק מתהליכי איכות כולל שימוש  – מניעה שניונית של סיבוכי הסוכרת .4

 בכלים מחשובים כגון: אוכלוסיות לטיפול ודרכוני איכות.

במרכיבי מעקב  86% - 72%רת: שיעור ביצוע בדיקות מעקב לאיתור סיבוכים/פגיעה באברי המטרה בחולי סוכ

 שונים כגון: כף רגל סוכרתית , בדיקת רופא עיניים, תפקודי כליה ושתן למיקרואלבומין.

 התערבות יזומה בחולי סוכרת עם פגיעה כלייתית: 

 , זימון יזום של חולים עם סוכרת לא מאוזנת למרפאת סוכרת. ACE/ARB – 87%טיפול בחוסמי 

 

 

 איזון אופטימלי של גורמי הסיכון :  .5

מאוזנים (מתחת  87%לחץ דם :   NON HDL CHOL <130או   LDL  <100מאוזנים לרמת  58.87%ליפידים : 

 ) 140/90 -ל

 למבוגרים 1מרפאת סוכרת מסוג  .6

 מקבל הפניות מהמרפאות ומבתי החולים   -צוות רב תחומי הכולל : רפואה, סיעוד, תזונה, עו"ס 

  ,מעקב אחר חולים כרוניים מורכבים ולא מאוזנים , איתור וטיפול בסיבוכים 

  טיפול בפניות דחופות, מיון עפ"י דחיפות, מבחנים דינמיים, ייעוץ טלפוני לרופאים  -טיפול יום 

   קבלת מטופלים המשתחררים מבית חולים מיידית , הדרכה פרטנית בזימון יזום להעצמת חולי  –מרפאת סיעוד

 רת לא מאוזנים, הכוונת נשים עם סוכרת הריונית להמשך טיפול ומעקב , ייעוץ טלפוני לצוות ולמטופלים, סוכ

   שירותי כירופודיה, טיפול יזום, הדרכה ומניעה, טיפול בפצעים קשיי ריפוי  –מרפאת כף רגל סוכרתית

 בטכנולוגיות שונות למניעת סיבוכים  וקטיעה 

   נאות קבוצתיות בימי חמישיפגישות פרטניות וסד –תזונה 

   18מפגשים ) לחולי סוכרת מעל גיל  8במרפאת סוכרת מחוזית מתקיימת תכנית הדרכה  ( -מרפאה נפרולוגית 

 יאטניות) ד) ,הכוללת הדרכה רב צוותית (רופא, אחות, 1המטופלים באינסולין בלבד (סוג 

   מתן הרצאות לצוותים מטפלים (מעבדה, הנהלה ורוקחות, הרצאה ופגישות עם מובילי דעה במגזר החרדי 

 פעולות להעצמת מטופלים  .7

 פעילות המשכית של סדנאות של דיאטנית לחולים סוכרתיים מדי שבועיים במרפאות שיח גראח המושבה  .א

 הדרכה להתמודדות עם סוכרת במצבי חיים שונים  –מפות שיחה  .ב

  מפגשים במספר מרפאות ראשוניות  (רופא, אחות , דיאטנית, עו"ס,  8ג . סדנאות רב מקצועיות של 

 פיזיוטרפיה , ריפוי בעיסוק)      



 

 

 השתתפות עו"ס בסדנא לילדים חולי סוכרת ומשפחותיהם בלשכת הרווחה   - עו"ס      

 במזרח   ירושלים וכן שותפות בפורום עירוני להעלאת המודעות לטיפול נכון ומניעה                   

 בקרב   אוכלוסייה ערבית.                        

 סדנאות בכנס של אגודת סוכרת נעורים לאוכלוסייה החרדית  2הנחיית 

 הירדן"ארגון קבוצת ילדים חולי סוכרת לפעילות "במחנה כפר נהר 

 עו"ס שותפה לצוות הרב מקצועי במרפאת סוכרת ילדים ובמרפאות סוכרת מחוזיות(המושבה , שיח גראח)

 קבלת מטופלים  עפ"י הפניית רופא אחות במרפאה ראשונית /מרפאת סוכרת מרכזית לעו"ס ומ

 מחקרי בנושא סוכרת שונים של ביצוע   16 -צוותי המחוז לוקחים חלק ב .8

 80 -התקיימו כ 2010מחזורים של שבועיים , החל משנת  3 -סטודנטים לרפואה ב 30היו  2015 -2013בשנים  .9

 מחקרים 

 הכשרת צוותים : נושאים של סוכרת וטרום סוכרת כלולים בתוכנית מחוזית של בי"ס לאיכות מדי שנה .10

 

 

 

 

 בטיחות הטיפול .6

 

 ניהול סיכונים
  -כולל צוות רפואה , סיעוד ומנהל  צוות היחידה לבטיחות המטופל וניהול סיכונים

 כולם עברו קורס ניהול סיכונים.

, ואתר  OUTLOOKמספרי טלפון ניידים של חברות הצוות ידועים לכל צוות המחוז וקיימים בספר טלפונים, 

 המחוז.

רפואי, מנהל, הנהלה) פונים בכל אמצעי התקשורת -(רפואה, סיעוד, רוקחות, פרה חברי צוות המחוז מכל הסקטורים 

 כדי לדווח ולהתייעץ עם כל חברות הצוות.

 פורומים : 

 העוסקת בניתוח בעיות העולות מהשטח להקטנת סיכונים –קרת איכות מחוזית ועדת ב

 דיונים המתייחסים לניהול המשפטי של תביעות –ועדת תביעות 

 שותפות בפורום ניהול סיכונים ארצי 

 שותפות בוועדת בטיחות מחוזית 

 הנושאים בהן עוסקת היחידה :

 ירועים לשיפור האיכות הרפואית .העלאת מודעות לחשיבות : דיווח , דיון וניתוח א 

  זיהוי מצבים עתירי סיכון ומיפוי נקודות כשל אפשריות  –כמעט אירוע 

  ביצוע תכניות הדרכה במחוז עם היבט של ניהול סיכונים 

 פעולות הדרכה ממוקדות בהתאם לאירועים שהיו 

 פרסום מבזקים  בנושאים שונים ללמידה חוצת מחוז 

  הדרכה לניהול אירוע בזמן אמת 

2015 

היענות  –סוכרת  -
 ,לטיפול

 בריאות הנפש -

 אוסטיאופורוזיס-

COPD- ) סיעוד( 

 היפרליפידמיה )רפואה( -

2014 

COPD )רופאים( 

 אי ספיקת לב )סיעוד(

היענות לטיפול  –סוכרת 
 התחלה  –

2013 

סוכרת וטרום 
 קוים מנחים-סוכרת

מנהלת  -סוכרת 

 מזרח

2012 

 נפרולוגיה מונעת

 יתר לחץ דם שלב ב'

 חולי אוטם–שיקום לב 

2011 

שיפור מיומנות  -סוכרת

 באינסוליןהטיפול 

 א'יתר לחץ דם, שלב 

2010 

היפרליפידמי
 ה

–סוכרת 
אבחנה 
 וטיפול 



 

 

  מתן ייעוץ שוטף לצוותים במרפאות במגוון נושאים: סירוב לקבלת טיפול, אי שיתוף פעולה של המטופל, מתן מענה

לתשובות חריגות עפ"י נוהל, טיפול בתביעות , טיפול בקטינים , דילמות העולות בתיעוד הרפואי , התנהלות מול 

 , עורכי דין , רווחהבתי משפט, משטרה –גורמי חוץ 

  כל אירוע חריג ו/או כמעט אירוע מדווח ליחדה זו על טופס ייעודי , על מנת לקבל מידע מלא וראשוני, לברר , לתחקר

 ולהפיק לקחים עם אנשי צוות רלבנטיים.

 פעילויות נוספות :

 אולטרסאונד לרופאי נשים וטכנאיות אולטרסאונד    הדרכת סימולציית •

 הופץ נוהל אבטחת מידע על ידי הממונה על אבטחת מידע ביחידת המחשב ועל ידי היחידה  -אבטחת מידע סדנאות

 26/8/2015-לבטיחות המטופל וניהול סיכונים, כולל העברת מידע באמצעים אלקטרוניים וסלולריים, לאחרונה ב

  מפגשים  50התקיימו  2015ת בשנ –מפגשים של צוות בטיחות המטופל עם צוותי מרפאות במסגרת ישיבות צוות

 עובדים. 250בהשתתפות של 

 חשיבות ותכנים של רשומה רפואית , (וכל שנה) התקיימה סדנא מחוזית בנושא בטיחות המטופל 4/6/2015-ב

 רפואי).-(רופאים , אחיות, פרא מודגשים

  2015בשנת  -יולוגים)(כירורגים, קרד רשומה רפואית לדיון והדרכה בתחום העם רופאים מרפואה יועצת מפגשים 

 מפגשים. 2התקיימו 

  אחיות , מקצועות בריאות  350 –הדרכה בנושאי מניעת זיהומים 

  הדרכה ובקרה על ניקוי וחיטוי מכשירים במרפאות יועצות 

  הטמעה ובקרה על נהלי עבודה בטיפול בדגימות פתולוגיה 

  בקרה על תהליכי עבודה בחדרי פעולות 



 

 

  רשומות רפואיות
תחום: רשומות 

 רפואיות
 

מספר עובדים  נושאי ההדרכה 
שעברו הדרכה  

 בשנתיים האחרונות

שיעור העובדים שעברו 
הדרכה בנושאי רשומות 

 רפואיות

ראשונית  רופאים
 ויועצת 

 35%  208 תיעוד

ראשונית  אחיות
 ויועצת 

תיעוד בקליקס 
ושימוש במערכות 

 מידע 

324  93% 

  רשומה רפואית: כל שנה ריענון הנהלים בעת בקרת רשומה.  –נהלי עבודה 

  -קיום בקרת פנים על ניהול רשומות רפואיות

  (מספר ואחוז מסה"כ הרופאים הראשוניים במחוז) 38%( 281היקף רופאים ראשוניים שנבדקו בשנה האחרונה( ,

, סיעוד )88%( 317מסה"כ הרופאים השניוניים במחוז) היקף רופאים שניוניים שנבדקו בשנה האחרונה (מספר ואחוז 

 )93%( 338 –ראשונית ויועצת 

 התייחסויות ופעילות פרואקטיבית לממצאים 

, אם ניתנו בעת המפגשמתעדים את הבקרה ומוודאים יישום ההמלצות לשיפור סיעוד מנהל/ת המרפאה /  /תמנהל
 .נמסר דיווח להנהלות הסקטורים 

 

 נושאים בדגש מיוחד:התייחסות פרטנית ל
תחום זה מוטמע  – חובת תיעוד של גורמי סיכון ואורחות חיים בתיק הרפואי הממוחשב - חוזר מנכ"ל :  2011/21 .1

שמשמעותו מסייע לרפואה מונעת   PMAהמוגדר  עולה שדה בכניסה לכל תיק מטופל  ,באופן שגרתי מזה כמה שנים

 עישון , מדידות משקל וגובה ומדד  : מופיעות ההתראות לגבי רפואה מונעת –

  וקיים מעקב רציף אחר ביצוע מדדים אלו שנים  5-7בילדים בגילאים   BMIרישום של 

  עישון :

 86.13% – 15-74שיעור תיעוד מצב עישון בקרב מבוטחים בני 

  17.33% -שיעור המעשנים

 ף הסבר לגבי פסקת עישון או בדיקה אחרתהברור עם המטופל ניתן ד בעת

 

BMI  

 BMI  93.60%   שיעור רישום   - 5-7ילדים בני 

 BMI   86.43%שיעור רישום  – 13-17ילדים בני 

 10.50% –)  95מעל אחוזון    BMIשיעור השמנת יתר (

 

 מבוגרים 

 85.78%  –+ 20שיעור מדידת גובה בקרב מבוטחים בני 

 90.93% – 20-54שיעור מדידת משקל בקרב מבוטחים בני 

 78.6% –+55שיעור מדידת משקל בקרב מבוטחים בני 

 BMI ≥ 30(– 19.36%( 20-75שיעור השמנת יתר בקרב מבוטחים בני 



 

 

בהינתן מדידה חוזרת  BMI  <30 (– 21.9% -ל BMI ≥ 30 -(מ  -שיעור המרזים מבין הסובלים מהשמנת יתר

 .בחמש השנים האחרונות

 90.09%  –בקרב חולי סוכרת*  BMIשיעור רישום 

 

  – במתקנים רפואיים בקהילה  (Infection Control)מניעת זיהומים -חוזר מנהל רפואה  :249/2011 .2

  במחוז ירושלים צוות שבו חברים : רופא מומחה למחלות זיהומיות,  מנהלת  היחידה לבטיחות המטופל וניהול

בטיחות המטופל וניהול סיכונים, אחות מטעם הנהלת הסיעוד במחוז, הצוות עוסק  -סיכונים, רכזת התחום סיעוד 

ביצוע חקירות אפידמיולוגיות ות ומניעתן, באופן שוטף בנושא זה  בהיבטים שונים : ייעוץ בתחום מחלות זיהומי

 , בקרה על הטמעת תכניות הדרכה ונהלים הקשורים למניעת זיהומים . מצבים המחייביםמידה ויש ב

  נציגות הסיעוד והנהלה רפואית חברות בוועדת בטיחות מחוזית העוסקת גם בהיבט זה בישיבותיה המתקיימות

 וועדה .מייעצים בנושא בכל נושא שעולה במסגרת ה

  אחיות בתחום מניעת זיהומים במסגרת קורס ארצי ובקרה בתחום מניעת זיהומים מתבצעת ביחידות  5הוכשרו

 השונות במחוז ובארץ .

    הדרכה להטמעת השימוש בחומרי חיטוי בקרב צוותים מטפלים , רפואה, סיעוד ומקצועות בריאות 

 וחיטוי,  מניעת זיהומים בחדרי פעולות), תצפיות להיגיינת  במרפאות (תהליכי ניקוי בקרה על הטמעת נהלים קיימים

 ידיים בקרב הצוותים המטפלים

  בקרה על טיפול בכביסה ופינוי פסולת ופסולת רפואית 

  מצוות הסיעוד במחוז 95% –למידת הנוהל באמצעות לומדת היגיינת ידיים 

 

  -בקהילהניהול מערך החייאה במתקן רפואי  -חוזר מנהל רפואה : 04/2012 .3

שנים לרופאים  ואחת לשנתיים לאחיות  3 -במחוז מתקיימת הכשרה לצוותים הרפואיים בהתאם לנדרש אחת ל

 אחים/יות בצעו עדכון החייאה.  450רופאים,  147 2015בהדרכת מדריכים מוסמכים להעברת ההכשרה : בשנת 

) של  2010פברואר  16עדכון אחרון  03-01-05צוות המרפאה מונחה עפ"י  נוהל ציוד עזרה ראשונה (  -אמצעי החייאה 

הכללית ,בכל מרפאה נמצאת עגלת החייאה שמיקומה ידוע לכל אנשי הצוות , העגלה בעלת מפרט וסידור קבוע של 

יוד מדי חודש, מציינת בדף ייעודי את תאריך ביצוע תכולת ציוד והתרופות,  מנהלת הסיעוד הינה אחראית לבקרת הצ

 הבקרה, שעה  וחתימת האחות . 

 

 -מניעה וגילוי מוקדם של מחלות ממאירות: 10/2012 .4

 -הכללית רואה במניעה וגילוי מוקדם של מחלות ממאירות חשיבות גבוהה: במדדי איכות מניעה נכללים שני מדדים 

), וגילוי מוקדם של סרטן המעי הגס כל שנה  50-74ממוגרפיה כל שנתיים גילאי גילוי מוקדם של סרטן השד (ביצוע 

)  מדדים אלו נקבעו כמדדי מיקוד במחוז ונכללים בתוכנית עבודה של כל מרפאה, מדי חודש נבדקים 50-74(גילאי 

 צוע .נתוני ביצוע של כל מרפאה , מתקבלות רשימות שמיות להתקשרות למטופלים ואף מעקב חוזר אחר בי

 מתקיימות ישיבות צוות מרפאתיות להעלאת המודעות לחשיבות בצוע הבדיקה בקרב מטפלים ומטופלים. 

 בדיקות בתחומים הנוספים המוזכרים בחוזר מתבצעות עפ"י נהלי הכללית ושיקול דעת מקצועי של רופא מטפל.

 .במגזרים ייחודים המחוז מגייס בעלי דעה להעלאת ההיענות לביצוע הבדיקות 

 

 

http://www.health.gov.il/hozer/mr49_2011.pdf


 

 

 גילוי מוקדם של סרטן השד

 67.53%  -שיעור הנשים באוכלוסיית היעד שביצעו בדיקת ממוגרפיה בשנתיים האחרונות

 66.14%שיעור ביצוע  2014 -ב                     

 גילוי מוקדם של סרטן המעי הגס :                     

 32.04% –בצואה בשנה האחרונה שיעור המטופלים באוכלוסיית היעד שביצעו בדיקת דם סמוי 

 35.48%שיעור ביצוע  2014 -ב

 

 גילוי מוקדם של סרטן צוואר הרחם:

 19.6%בשלוש השנים האחרונות:  PAP SMEAR) שביצעו בדיקת 25-65שיעור הנשים באוכלוסיית היעד (גיל 

בשלוש השנים  PAP SMEAR(לפי זכאות סל השירותים) שביצעו בדיקת  35-54שיעור הנשים בקבוצת הגיל 

 19% האחרונות

 

  -שיפור חווית המטופל במערכת הבריאות -חוזר מנכל : 6/2013 .5

 נמצא עוד לא השרות כי הבנה מתוך המטופל חווית לשיפור ממוקדות בפעילויות ירושלים החל מחוז 2014 משנת החל

 .תוצאיו על משפיע ואף הטיפולי מהמפגש אינטגרלי חלק מהווה אלא, בלבד במעטפת

 השרות תפיסת להטמעת התנעה לכנס , המנהלות, מנהלי פרא רפואה  המחוז הנהלת התכנסה 2014 דצמבר בחודש

 . טובות בידיים מטופל

במחוז מתבצעת פעילות יום יומית למתן שירות מקצועי אמין הכול, במסגרת הארגון מתקיים אחת לחצי שנה סקר  

מקצועות הבחירה) , עם קבלתו מתקיים דיון  5יהלום (שביעות רצון מטופלים) לרפואה ראשונית, ולרפואה יועצת (

 סמוי והענקת משוב חיובי . ברמת הנהלה , מנהלות וצוותי המרפאות לניתוח התוצאות סקר לקוח

תפישת השירות "המטופל בידיים טובות" מוטמעת בכל היחידות, שולחנות עגולים בנושא שירות בראשות מנהל 

 המחוז. 

  "פרסום עובדים אשר בעשייתם מביאים את המעל ומעבר על מנת לתת מענה למטופל בעת  –"מילה טובה

 פנייתו .

 נה למטופלים .ועדות שירות לבחינת אורכי תור ומע 

 . "העלאת מודעות לטיפול בפניות וכן "בכמעט התלונן 

  עלונים , סרטי וידאו ,  – הפקת חומרי מידע למטופלים, מידע  למטופליםפרסום ומתן 

  :העצמת המטופל ע"י הדרכה לכניסה לאתר הכללית ושימוש באופן עצמאי בבחירת השירותים הנדרשים כגון

פא יועץ , זימון לבדיקות מעבדה וקבלת התשובות,   ביצוע בקשות שונות , תיק זימון תור לרופא משפחה , רו

 רפואי אישי לעיון   .

  הדרכה המטופלים לשימוש במערכתQF   ,מערכת עידן אשר יוצרת קשר, העברת מידע  ורצף בין המטפלים

  .)CRM(מערכת 

  מידע למטופל ,  הסברה והדרכה, על אורך תור סביר בקרה ושמירה ,One Shop Stop  

 ועמדת ייעוץ) , מערכת שמע ווריםיהנגשת השירות לבעלי מוגבלויות (סימון אזורי המתנה עבור כבדי ראיה וע 

  משאל חם, סקרי לקוח מטופליםשביעות רצון סקר יהלום/ –שיפור השירות בהתאם לסקרים המתבצעים ,

 .סמוי, פניות הציבור)



 

 

  ציורי  –חווית המטופל בכניסתו למרפאה ,שיפוץ מרפאות ונראות תכנון ופתיחת מרפאות חדשות בחשיבה על

 קיר בפינות הילדים כולל משחקים מותאמים, כסאות המתנה מתאימים , יכולת גישה נוחה ובטוחה.

 

הסכמים בין הכללית  - אמות המידה להתנהלות מרפאות ומכונים עצמאיים בקהילה   -חוזר מנהל רפואה : 20/2013 .6

למרפאות ומכונים פרטיים מתבססים על חוזר זה, בהסכם מוגדרים הפעולות שיתבצעו, מנהלי השירות המקצועיים, 

האחריות, מקצועיות, ציוד רפואי תקני (אישור אמ"ר) ואחזקתו תקינה ומתאימה לפעילות, אבטחת איכות, הבטחת 

 בקרה ופיקוח של המנהל המקצועי במחוז. רצף טיפולי באמצעות מערכות התקשורת הקיימות,

 

טיפול בהקדמת תורים במקרים דחופים ואיסור  - 2חולים במלכוד " -סמנכ"ל לפיקוח על קופות החולים  03/2014: .7

 ) 4תשלום פרטי עבור הקדמת תורים" (ראה סעיף  גביית

סיוע במתן תור זמין יותר ובאיתור נותן במחוז ירושלים מונה מנהל מ.ס.ר כנציג מטעם ההנהלה הרפואית למענה ו

 השירות המתאים ביותר לביצוע הפרוצדורה. צוותי המרפאות מסתייעים באופן שוטף במוקד.

פרסום ההנחיות לציבור המבוטחים נמצא בשילוט בכל מרפאה , בנוסף עם ההדרכה לשימוש באתר האינטרנטי של 

 הכללית .

 ה / יעוץ / טיפול הוא רופא המשפחה.האדם המוסמך לקבוע דחיפות מקרה / בדיק

  –עליו לנקוט בצעדים שלהלן  –מרגע שהחליט רופא המשפחה שאכן מקרה מסוים עונה לאמות מידה של דחיפות 

  יגדיר על גבי ההפניות את דחיפות המקרה בהתאם למצבים שלהלן–  

סכנה מיידית כי תיגרם לאדם נכות  נסיבות שבהן אדם מצוי בסכנה מיידית לחייו או קיימת -"מצב חירום רפואי" 

 החולה יופנה מייד לחדר המיון –חמורה בלתי הפיכה, אם לא יינתן לו טיפול רפואי דחוף 

נסיבות שבהן אדם מצוי בסכנה לחייו או קיימת סכנה כי תיגרם לאדם נכות חמורה בלתי הפיכה,  -"סכנה חמורה" 

בסיוע מנהלת אדמיניסטרטיבית של המרפאה בקביעת התור  הרופא יטפל אישית -אם לא יינתן לו טיפול רפואי 

 אם נחוץ אישור מוקדם.  –והשגת אישור לבדיקה/טיפול 

 צורך למתן תור מוקדם ככל שניתן, אך אינו עונה לאמות המידה של דחיפות מסכנת, כנ"ל. –"הקדם אפשרי" 

 לה חריגה להקדמת התור.אינה מהווה למעשה אינדיקציה לצורך בפעו –כל הגדרה אחרת של דחיפות 

  –המהלכים שעל הרופא לנקוט לאחר הגדרה של דחיפות כנ"ל הם 

 עליו להפנות החולה מיד לחדר המיון. –כאמור מעלה  –למקרה של "מצב חרום רפואי" 

  –למקרה של "סכנה חמורה" 

 צי להשגת אישור.על הרופא לפעול מיידית מול מוקד המסר המחוזי או האר –אם נחוץ אישור מוקדם לפעולה 

לאחר השגת אישור כנ"ל, אם נחוץ, עליו לפעול בתאום עם המנהלת האדמיניסטרטיבית של המרפאה לקביעת תור 

 מיידי לביצוע הבדיקה / הטיפול.

 ותוודא פנייתו במועד.  –המנהלת האדמיניסטרטיבית תודיע המועד למטופל 

הווה את הישות האחראית לתאום תורים דחופים בהתאם לחוזר זה המנהלת האדמיניסטרטיבית של המרפאה מ

לחולים הזקוקים לכך, כמובן שהכל לאחר שהרופא המטפל (רופא המשפחה) מתאם מול הרופאים הנוגעים לפרשה 

 את המהלך.

 

 איסור גביית תשלום פרטי עבור הקדמת תורים:

שבהסדר עם המחוז. כמו כן, הסכמי  הנחיית משרד הבריאות בעניין זה הועברה לידיעת כל נותני השירות החיצוניים

 ההתקשרות עם נותני השירות החיצוניים כוללים התייחסות להנחיה זו.

https://www.google.co.il/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0CCUQFjAB&url=http%3A%2F%2Fwww.health.gov.il%2Fhozer%2Fsbn03_2014.pdf&ei=-Dt_VK2INYrtaN3DgpgE&usg=AFQjCNEw8efIKNCSlCtUY8dN5YAH4urqhg&sig2=z9CXgMh1TDc4RENWyODYrQ
https://www.google.co.il/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0CCUQFjAB&url=http%3A%2F%2Fwww.health.gov.il%2Fhozer%2Fsbn03_2014.pdf&ei=-Dt_VK2INYrtaN3DgpgE&usg=AFQjCNEw8efIKNCSlCtUY8dN5YAH4urqhg&sig2=z9CXgMh1TDc4RENWyODYrQ


 

 

 

מנהלת תחום  -דיווח על תופעות לוואי חמורות או בשכיחות חריגה מתכשיר רפואי -חוזר מנהל רפואה : 34/2014 .8

 מטעם המנהלת הרפואית לתחום זה ,אבטחת איכות וניהול סיכונים במחוז ממונה 

אופן ושיטת הדיווח של הצוות הרפואי מובנה במערכת אינטרנטית כל הדיווחים על תופעות לוואי מועברים אליה  

 להמשך בדיקה ודיווח לגורמים האחראים מעליה להמשך טיפול.  

תופעות לוואי היו בתכשיר מתעדכנת במידע המתפרסם ומעדכנת את הצוותים הרפואיים אודות  –מנהלת התחום 

 מסוים ואודות מיידע בטיחותי חדש

במפגשים עם צוותי המרפאות המתקיימים באופן שגרתי כחלק מתוכנית העבודה השנתית מתבצעת פעילות הסברה 

 .והכוונה של הצוות הרפואי אודות חשיבות הזיהוי , תיעוד ודיווח על תופעות לוואי וכן אופן הדיווח

 המידע לכל פורום ירושלים בנושא זה:  לאחרונה אף הופץ

 אנא דווח על כך! –המטופל שלך חווה תופעת לוואי 

דיווחים על תופעות לוואי תרופתיות הינם הרמזים הראשונים אודות בעיות פוטנציאליות בטיפולים התרופתיים בתנאי 

 הקליניים. "עולם אמיתי" . דיווחים אלו מאפשרים גילוי בעיות שלא נחשפו במהלך הניסויים

 הדיווחים הינם חלק מן המחויבות המקצועית והאתית של הצוותים הרפואיים.

תרופות, ניתן לדווח בקלות על כל חשד לתופעת לוואי שמתרחשת במהלך הטיפול ב הטפסים המקווניםבאמצעות 

 חיסונים, צמחי מרפא, תוספי תזונה או תכשירים רפואיים אחרים.

 אין צורך בהוכחת קשר סיבתי בכדי לדווח על תופעת לוואי, מספיק שיש חשד או חשש בכדי למלא טופס דיווח.

 המסקנות שיוסקו מסך הדיווחים יסייעו בעתיד לצמצום תופעות לוואי הניתנות למניעה.

בו תוכלו למצוא  תרופות מעקב אחר בטיחות -פרמקוויג'ילנסונים הוקם בכללינט אתר חדש: בנוסף לטפסים המקו

 אודות תופעות לוואי תרופתיות. מידע רב 

 וואי שחוו המטופלים שלכם!אודות תופעות ל נודה לכם מאוד על קבלת דיווחים

 

 , כנגד קטינים וחסרי ישעבמשפחה -ופגיעה מינית אלימות 
 

 ועדת מחוזית לנושא אלימות במשפחה, בראשות המנהל הרפואי במחוז.

עובדים נוספים מתחומי עיסוק שונים: רפואה, סיעוד, עבודה סוציאלית, פיזיותרפיה, ריפוי  20חברים בוועדה 

 בעיסוק, רוקחות, מינהל. 

זוגית, אלימות כנגד קשישים, אלימות כנגד -במסגרת הוועדה פועלים שלושה צוותים בתחומים: אלימות בין

 ילדים.

 ושא זה:פעילויות להעלאת מודעות המטפלים בנה

 הכשרות לאנשי מקצוע, הכנה והפצת פוסטרים וכרטיסיות .

 רפואיים, עובדי מינהל): מבוצעות אחת לשנתיים. -הדרכות לצוותים (רופאים, אחיות, צוותים פרא

הדרכות אלו מתקיימות עפ"י תכנית שנתית וכן עפ"י בקשות הרצאה רפואית על האיתור, הזיהוי והטיפול. עם 

 ת .ספציפיות ממרפאו

 :  2015-2014השתלמויות והדרכות בשנים 

 7מרפאות מקצועיות/מקצועות הבריאות: ,  40 מרפאות ראשוניות: •

 אנשי מקצוע 450סה"כ הכשרות/רענון ל  •

 57אחר (משרד) , 160רפואי (כולל רוקחים) -פרא, 118אחיות: , 115 -רופאים •

  .הדרכות במרפאות 12בוצעו עוד  2016בשנת 

 בנוסף השתתפות במפגשים סקטוריאלים (מנהלות סיעוד של מרפאות , מנהלים רפואיים )

http://homenew.clalit.org.il/sites/Communities/Drug-Safety/Pages/forms.aspx
http://homenew.clalit.org.il/sites/Communities/Drug-Safety/Pages/default.aspx


 

 

באתר זה נמצאים ההנחיות , נהלים והדרכה  -אתר מניעת אלימות נגיש לעובדי המחוז בכניסה לאתר בדף הבית  

 לאיתור והתערבות בחשד .

מודעות המטופלים ע"י פוסטרים, כרטיסי בכל המרפאות בכל תחנות המפגש עם המטופלים קיים מידע להעלאת 

 מידע .

 אחר ביצוע ריענון הנושא לצוותים.אחראית על ההדרכה לצוותים ועוקבת –עו"ס מחוזית 

o . מקבלת את כל הדיווחים מעו"ס והמרפאות לאיסוף המידע ומעקב אחר המשך הטיפול 

 : מספר הדיווחים הכולל, בחשד על מקרי אלימות, לגורמים במחוז / חוץ

במספר הפניות  15 -היתה עליה ב 2015, בשנת 103 כ"סה   10: ישע חסרי/, קשישים45:, בגירים 48: ילדים

 לעו"ס מסיבות שונות 

 

 פיקוח ובקרה
 

 מנגנוני הבקרה והפיקוח להבטחת טיפול מקצועי וזמין ברמות השונות

. מתקיימים הניהול של המנהלים בכל רמות המדרג הנהלת המחוז מייחסת חשיבות לתהליכי בקרה מובנים בשגרות

סיורי הנהלה אחת לשבוע בהשתתפות מנהל מחוז, הנהלת המחוז, צוות המנהלת וצוות המרפאה, בכל 

מרפאה/מכון/יחידה מתקיים סיור הנהלה זה אחת לשנה בסיור זה המרפאה מציגה את סטאטוס פעילות המרפאה,  

 ושאי מיקוד לטיפול עפ"י נתוני ביצוע. תכניות עבודה , הישגים ואתגרים ונ

  ישיבות אחת לשבוע , אחת לשבועיים בהשתתפות מנהלי המנהלות  –הנהלה מצומצמת 

  ראשי הסקטורים מקיימים ישיבות תדירות עם הכפיפים 

  ייעודית לאיכות ושירות ,  –התקיימו מפגשים רבעוניים של הנהלה מורחבת 

  שיפור בנושא איכות ושירותמפגשים יזומים עם מרפאות טעונות. 

), בתדירות המותאמת BOמתקיים שימוש קבוע בדוחות מידע ממערכות מידע מחוזיות וארציות ( קליקס, בינה , 

אחת לחודש או אחת לרבעון באופן שוטף ברמת  הרופא הבודד, מרפאה, מחוז. הנתונים משמשים  -לנתונים הנדרשים 

כלי בקרה על תכנון מול ביצוע באיכות טיפול , מעקב ואיזון בחולים כרוניים  רפואה מונעת,  ילדים, מדדי רישום וביצוע 

כגון: זמינות תור ברפואה ראשונית ויועצת, דוחות נתוני שימוש בשירותים  –ושא שירות באוכלוסיות יעד וכן מדדים בנ

 : אמבולטוריה, אשפוז, תרופות ועוד . סרגל אינטגרטיבי ברוקחות , מנהל ובסיעוד ברמת מרפאה, מנהלת, מחוז.

 הנהלה רפואית 

 לי מקצועות הבריאות בתחומים השונים: הבקרה מתבצעת באמצעות מנהלי המנהלות, מנהלי תחום רפואה יועצת , מנה

  מעקב ובקרה אחר  איכות טיפול , אורכי תור, שביעות רצון,  –מרפאות ראשוניות , מרפאות יועצות , מקצועות בריאות

 עלויות.

  באמצעות מנהלי תחום בכל מקצוע וסגנית המנה הרפואי המחוזי . –בקרת תחומי רפואה יועצת על מגוון הפעילות 

  בקרה על זמינות השירותים 

  דיון, הסקת מסקנות והחלטות להתערבות בתהליכי איכות טיפול  –המנהל הרפואי הינו ראש ועדת בקרת איכות 

  מפגש אחת לחודשיים עם רכזי איכות מחוזיים  –המנהל הרפואי הינו ראש צוות איכות מחוזי לקידום איכות רפואית

 חלטות להתערבות ומנהלת מרכז מידע לניתוח הנתונים וה

 אישורי תרופות בקרת תרופות ברמת מחוז ועד רמה פרטנית כולל בקרת תרופות בבתי אבות ומוסדות 



 

 

  בקרה על שימוש מושכל בבדיקות מעבדה 

  בקרה על רשומה רפואית 

  מעקב אחר ביצוע תכניות עבודה בהתאם ליעדים שנקבעו 

  פורום תביעות 

  פורום רכש 

 

 ומוקדי שירות לילה :בקרת ספקים חיצוניים 

  , לפני חתימת הסכם נערכת בדיקה בתחומים: איכות מקצועית ע"י הצוותים המקצועיים של המחוז,, רישיונות תקפים

 איכות הפעילות הרפואית,  איכות ותקינות הציוד. 

  עם כל ספק פרטי העומד להתחיל עבודתו במחוז ירושלים נחתם חוזה מסודר (כולל רופאים עצמאיים). החוזה עובר

 בקרה מקצועית של ההנהלה הרפואית במחוז 

  לאחר חתימה על ההסכם, מתבצעת בקרה לפחות פעם בשנה, ובהתאם לתלונות ובקשות מהשטח. הבקרה כוללת את כל

ונות העוסקים בתחום, אמצעי עזר למתן השירות ועד לבקרת איכות על השירותים משתני העבודה, החל מרישי

הניתנים  זמינות השירות, איכות טיפול ועוד. הדו"חות מועברים למנהלת רפואית ובהתאם לצורך  למנהל המחוז. 

   במהלך הבקרה נערכות לעיתים אף הדרכות לצוות הספק החיצוני.

  ליקויים שעלו  מתבצעת בקרה חוזרת ל מעקב על תיקון הליקויים בעקבות הבקרה וההמלצות לתיקון 

  רכזת תחום זה הינה אחות מוסמכת הממונה על הקשר בין מוסדות אלו למחוז.  –בתי אבות, ומוסדות סיעודיים

רופאה, רוקחת ואחות רכזת התחום מתקיימת בקרת תרופות  בכל אחד מבתי אבות והמוסדות  –במסגרת צוות הכולל 

 לשנה . אחת 

 

 בקרת מחלקת כספים 

רוב  הספקים משתמשים במערכת דיווח חודשית, המערכת מגבילה את דיווח הספקים לפי תנאי (זכאות,  בעלי 

 בסוף החודש המערכת מייצרת קובץ מדיה שמועבר ליחידת הבקרה.  התחייבויות מחירים ועוד)

חשבונית תואמת בגין שירותים שניתנו במהלך החודש כל שאר ספקי המחוז מעבירים קובץ מדיה חודשית (בצרוף 

 הקודם).

קבצי המדיה נטענים למערכת בקרת ספקים בע"ז , המערכת מבצעת ניתוח מעמיק לקובץ הנתונים לפי תנאים 

 שנקבעו מראש ומייצרת דוחות ערעורים המופקים ונבדקים כל חודש.

טפסי התחייבות לא   , נפטרים, חיוב ללא טופס התחייבות, הדוחות מפרטים חיובים בגין :חיובים כפולים, לא זכאים 

תואם לשירות שניתן, טופס התחייבות שהופק לספק אחר ונוצל ע" ספק זה, חיוב מספר טיפולים חורג המספר 

 שאושר בטופס ההתחייבות, ערעורים בגין תעריפים לא תקינים ועוד...

  בקרת הסכמים/חוזים

 שית :בנוסף מתבצעת בקרת הסכמים חוד

 .העמקה בפרטי ההסכם וניואנסים רלוונטיים וביצוע בקרה בהתאם לתנאי ההסכם 

 הכספים להנהלה רפואית בתחום בקרת ספקים לצורך בדיקה מעמיקה של   ניהול קשר בין הנהלת

 השונים מנקודת מבט רפואית.   הספקים

 ר מנהלת הכספים והנהלה רפואית.בסיום בקרה חודשית ולפני בצוע תשלום כל חשבונות הספקים עוברים לאישו 



 

 

  כל רבעון מופק דוח אשכולות עבור הפעולות המרכזיות המבוצעות במחוז כגון : דיאליזהMRI,US,CT  ממוגרפיה

 ומתבצעת בחינה ומעקב אחר התפלגות והיקפי פעילות

 הנהלת הסיעוד 

 הבקרה מתבצעת באמצעות מנהלות הסיעוד במנהלות ומנהלות התחומים השונים 

 הנהלת הסיעוד שותפה בוועדות מחוזיות 

ועפ"י טופס אבני בוחן מרמת  סטנדרטים מקצועייםתהליכי עבודה מתנהלת עפ"י הנחיות, נהלים ובקרה על 

 מרפאה עד האחות במרפאה: 

  , שימוש במערכות מידע תומכות החלטות והתערבותרשומה הסיעודית ביצוע בדיקות מעבדה , 

  באמצעות מערכות המידע : מדדי איכות, סרגל הסיעוד , מעקבי חולים כרוניים בקרה על איכות הטיפול

ומרותקים , איתור קשישים בסיכון להידרדרות ומניעת נפילות , מעקב אחר חולים ששוחררו  , מתן ערכות 

 מידע לחולים אונקולוגים.

 מעקב אחר ביצוע תכניות עבודה השנתיות של הנהלת הסיעוד 

  המתקבלות ברמת הנהלה שבאחריות הנהלת הסיעודבקרה על כל החלטות 

  חדש  עובדתהליך קליטת בקרה על 

  יישום ההנחיות והחלטות בתחום טיפת חלב והיחידות המקצועיות למיניהן בקרה על 

  מעקב ובקרה על איוש וניתוב המשאב האנושי בהתאם לצרכי המערכת 

  למתן איכות טיפול ושירות ברמה מקצועית שימוש בסקרים השונים לבקרת השירות, המתנה  ויחס האחות

 מבוטחגבוהה ל

 נראות חדרי האחיותבקרה על ציוד מתכלה וקבוע ו 

 

 מנהלות/ ראשי מקצועות בריאות  :

  אחת לחצי שנה  מול המרפאות, קשר קבוע ורציף , ליווי ותמיכה  –סטאטוס מול ביצוע  -מעקב ובקרה תכניות עבודה

 בתהליכי עבודה מובנים .

  איכות רשומה רפואית/סיעודית ,  ניהול הטיפול ומעקב  –מנהל , סיעוד, רפואה  –בקרה אחת לחצי שנה –בוחן אבני

  אחר חולים במחלות כרוניות  ומרותקים , אורכי תור, נהלים והנחיות, חוק סיעוד, ניתוח נתוני מדדי איכות, סקרים. 

 

 מרפאות 

  ירים על כפיפיו  , ומוודא הלימה להנחיות המקובלות בתחומים מנהל סקטור עורך  מעקב ובקרה סד –צוות מוביל

 המקצועיים ולהנחיות המחוז והקופה. 

  בישיבות אלו נעשה מעקב של מנהל המרפאה עם צוות הסיעוד על תהליכי   -ישיבות ייעודיות לאיכות הטיפול והשירות

אונקולוגים, אשפוזים חוזרים, מבקרי יתר, ביקורי במרפאה בנושאים של: מדדי איכות, חולים מרותקים, חולים   איכות

 בית, סקרי שביעות רצון, אורכי תור, מאזן לקוחות.

 



 

 

 הנהלה אדמיניסטרטיבית:

 ומנהל מערך לוגיסטיקה מחוזי הבקרה מתבצעת באמצעות מנהלים אדמיניסטרטיביים במנהלות 

 מת המחוז בתחומים השונים :מרמת המרפאות עפ"י טופס אבני בוחן ובר

 נראות ושילוט בהתאם לנהלים 

 החזרים ע"פ הסל 

 נגישות והנגשה 

 אבטחת מידע 

 איכות הסביבה 

 בנוסף, כלל עובדי המנהל עוברים הדרכות במהלך השנה על כל הנושאים הנ"ל 

  מעקב אינונטר ציוד רפואי, משקי, כביסה 

  מעקב ובקרת שינועים והיסעים 

  מערך התקשורת המחוזי 

  בקרה על יחידת המחשב 

  בקרה ומעקב  על אחזקה של המבנים 

  שעת חרום 

 

 בקרות בסקטורים שונים במחוז 

 הנהלת הרוקחות:  

במסגרת  בתי המרקחת במחוז מבוקרים ע"י מנהלי הרוקחות  במנהלות מדי רבעון/על פי הצורך  עפ"י דוח מובנה. .1

הנושאים הבאים: סדר וניקיון בבתי מרקחת, הופעת רוקח, אחסון וסידור תרופות בקרה זו נבדקים בין השאר 

תיעוד ובקרת קירור,  בהתאם לנדרש כולל אחסון פסולת רפואית, הפרדה בין קטגוריות, אחסון פריטי קירור,

מצאות האם מנופקים ע"פ התקנות, ה -המצאות שילוט  ע"פ התקנות, תהליך הניפוק, רמת שירות, בדיקת מרשמים

ספרות מקצועית ומיומנות שימוש במאגרי מידע, דיווח אירועים חריגים, המצאות רישיון ניהול בתוקף ומחברת 

 ניהול, ניפוק, שמירת מרשמים. -עובדים מעודכנת, בקרת פגי תוקף, נרקוטיקה

 בקרה רבעונית על בתי המרקחת בהסכם המתמקדת בעמידה בנהלי העבודה מול הכללית. .2

 

 פיזיותרפיה 

 במחוז עובדת תחת תו התקן  הפיזיותרפיהISO 9002 ובכך עוברת מדי שנה  2002של מכון התקנים כבר מ ,

 בקרה קפדנית על כל תהליכי העבודה במכונים ורישום הציוד ומעקב על תקינותו 

 ל מכונים ביקור במכוני המחוז, משותף עם מנהלת אדמ' מחוזית, לפחות ביקור אחד בשנה בכל מכון, כול

 בפריפריה.   

  ישיבה מחוזית מתקיימת פעמיים בשנה כוללת את כל צוות המכונים, לאחרונה סוכם על פורמט חדש: ובו

 תכנים מקצועיים, המוכנים על ידי עובדי המחוז המקצועיים, יחד עם מרצה אורח.  



 

 

 לטות הישיבה. הקפדה על ישיבות צוות קבועות בכל מכון ומכון, תוך כתיבת פרוטוקול, מעקב על קיום הח

תיוק בתיק פרוטוקול ישיבות, ומעקב על ביצוע החלטות.  הישיבות כוללות העברת מידע טכני, עם מידע 

 ועוד)  CASE-STUDYמקצועי. (מאמר, מחקר, 

  ישיבות "צוות מוביל" הכולל את הפיזיו המחוזית, מנהלת אדמ' , מנהלי כל המכונים, מכוני התפתחות הילד

בין  שבועות, בכל ישיבה נכתב פרוטוקול, אשר מופץ  3-4מתקיימת אחת ל  להמשך טיפול, והיחידה 

 המשתתפים.

 .מתקיימות ישיבות תקופתיות של מנהלות השרות בהתפתחות הילד 

  חודשים מתקיימת ישיבה עם מנהלי היחידה להמשך טיפול, מנהלי האזורים ומנהלת מחוזית. נרשם  2-3מדי

 תפיםפרוטוקול המופץ למשת

  בשנה.  בימים אלו אנו שוקדים על שינוי המבנה של הישיבה המחוזית. 3ישיבות צוות מחוזיות פעמיים עד 

 .פ"ע שבועי קבוע עם מנהלת אדמ' מחוזית, ועם מנהלות מכונים, חלקם פ"ע טלפוני 

 .מדי חודש מסירת דוחות סטטיסטיקה מכל מכון לפיזיותרפיסטית המחוזית 

 תור, נמסר במייל  לכל המכונים בשקיפות הדדית, מדי שבוע נבדק אורך ה 

 'עריכת מבדקי בקרה במכונים לפחות פעם בשנה, באופן הדדי, מנהל מכון בודק מכון אחר וכו 

  תיקים של כל מטפל. בכל מכון נעשות בקרות על רשומות רפואיות , בכל מכון נבדק אחוז 

 פחות פעם בשנהמנהלי מכונים עורכים מפגשי משוב אישיים עם כל עובד ל 

  קיים נוהל בקרה על ציוד, על פי הוראות יצרן נבדק כל ציוד בתכיפות הנדרשת. קיים תיעוד מלא לכל

 הבדיקות. 

 

 ריפוי בעיסוק 

  ע"י מנהלי המכונים בתדירות של פעם בשנה לפחות וע"פ הצורך . נבדקת  בקרת הצוותים במכונים מבוצעת

בנוסף זמינות הטיפול אצל כל אחד מאנשי הצוות נבדקת תדיר כדי  ומתועדת רשומה רפואית ואיכות השירות.

 לאפשר זמינות תורים .

  בקרת מנהלי המכונים מבוצעת ע"י מנהלת התחום או מנהלת מחוזית בתדירות של פעם בשנה לפחות. נבדקת

 ומתועדת עבודה ע"פ הנהלים, ביצוע בקרות ועוד. 

בקרות אצל הספקים מהם רוכש המחוז שירותים. כאשר נחתם ההסכם מונתה מרפאה בעיסוק שאחראית על ביצוע 

מתקיימת בקרה ראשונית לבדיקת התנאים הפיזיים ולהגדרת נהלי העבודה ותיאום ציפיות. בהמשך מתבצעת בקרה 

במקביל נעשית בקרה שוטפת על הרשומה הרפואית כאשר נשלחים דוחות תקופתיים  אצל הספק פעם בשנה לפחות.

 חודשים.  3בעיה קובעים בקרה תוך  במידה ויש )טיפולים נוספים  מאושרים (או לא בעקבותיהם

 קלינאות תקשורת

 נבדקת בשנה, פעם של בתדירות אחראית תחום וקלינאית תקשורת מחוזית,  י"ע במכונים מבוצעת הצוות בקרת 

 .השירות ואיכות רפואית רשומה

  רפואית רשומה מבוצעת ע"י קלינאית תקשורת מחוזית בתדירות של פעם בשנה . נבדקת –בקרה על מכוני הסדר 

 .השירות ואיכות

 אחריות ותחומי החלטות ביצוע על התחום אחראית של מעקב מתקיים. מתועדות צוות ישיבות -צוות ישיבות. 



 

 

 בשנה של עו"ס מחוזית לעל עובד/ת סוציאלית ,  1-2בקרה עפ"י דף בקרה מובנה  –עו"ס 

  דיווח פעילות כל חודש לעו"ס מחוזית , , ישיבות צוות להטמעת נהלים , עדכון ידע ומידע

 

 ועדות וצוותים מחוזיים 

  חות המטופל וניהול בראשות המנהלת הרפואית, מנהלת סיעוד , צוות היחידה לבטי-ועדת בקרה ואיכות מחוזית

 סיכונים נפגשים  אחת לחודשיים  .

  ניתוח נתונים והסקת מסקנות להתערבות במרפאות, ליווי והדרכת –רפואה , סיעוד ומרכז מידע  –צוות איכות מחוזי

 הצוותים לפעילות בתחומי טיפול , מעקב ומניעה

  עובדים נציגים מהסקטורים השונים, פיתוח תכניות הכשרה המיועדת לאוכלוסיות  18מונה  –ועדת מניעת אלימות

 ייחודיות (חרדים), העלאת מודעות הציבור והצוות , קיימות תת ועדות שנפגשות אחת לחודשיים.

  ועדת אתיקה מחוזית 

  ם בקרה קבועה ומובנית של יחידת וויסות ובקרה בעזרת דוחות פרטניי –ועדת תרופות 

  אחת לשבוע מתקיימת פגישה עם  –הכולל רופא, רוקח, כלכלן , אחות  -צוות בקרת רכש שירותים ותקצוב מרפאתי

 צוות מרפאה להצגת נתונים בתחומי רכש בשירותים, אורכי תור ואיזון כלכלי, דיון ותוכנית פעילות  בהתאם לנתונים.

 ל התורים לרופאים ראשונים , רפואה יועצת, מקצועות בריאות, צוות מעקב לניהול תורים ומעקב אחר ניצול מלא ונכון ש

 דימות. 

  במסגרת החקיקה בנושא שיוויון לאנשים  2013-הוקמה בתחילת שנת ב  –ועדת נגישות בראשות מנהל מערך לוגיסטי

חברים מהסקטורים השונים במחוז ,  עם מוגבלויות הועדה דנה בכל היבטי נגישות במחוז (פיזיים ותרבותיים) בועדה

 במהלך השנה האחרונה התחלנו בביצוע סקרי נגישות במרםאות ע"י עמותת נגישות ישראל וההמלצות בדוח בטיפול . 

 פועלת שנים רבות עוסקת בכל היבטי הבטיחות במחוז חברים בה בעלי   -ועדת בטיחות  בראשות מנהל מערך לוגיסטי

פעמים בשנה , הועדה דנה בנושאים שעולים מהסקטורים במחוז מחליטה  8מתכנסת  תפקידים מהסקטורים השונים

 על הטיפול ועורכת בקרה על יישום . 

 
 
 



 

 

 פיתוח הצוות: הדרכות והשתלמויות
 

 פיתוח צוות 

 השתלמויות מערך                   

 .העובדים של והצוותיות המקצועיות להשתלמויות רבה חשיבות מיוחסת בפרט ירושלים ובמחוז בכלל בכללית

 : מרכזיות הכשרות סוגי מתקיימים ארבעה במחוז

 הכשרתם מתחום המקצועית בעבודתם השונים בסקטורים העובדים מוכשרים בהן סקטוריאליות הכשרות  

 הארגון ובמטרות ביעדי לעמידה העובדים צוות את לפתח שנועדו סקטורים חוצות הכשרות  

 הכשרות על מערכות מידע 

 הניהוליים כישוריהם בחיזוק במחוז המנהלים לשכבת לסייע שנועדו ניהוליות הכשרות. 

 סקטוריאליות הכשרות

 מעבדה, עבודה סוציאלית, מנהל, הכשרות, הילד התפתחות, פיזיותרפיה, בעיסוק ריפוי, תזונה, רוקחות, סיעוד, רפואה

 ראשוניות מרפאות  - מנהל סקטור

 הטמעת תפיסת השירות החדשה בכללית

, עודכנה גם תפיסת השירות של הכללית. 2014-2016במסגרת המהלך הארגוני לעדכון אסטרטגיית הכללית לשנים 

עקרונות התפיסה מבוססים על התובנה כי קיים קשר בין חוויית מטופל טובה ובין טיפול רפואי איכותי. החידוש בתפיסת 

ובות" מציגה רציונאל קליני לשירות (שפה רלבנטית). שירות תורם לרפואה. מדייקת את השירות "מטופל בידיים ט

המיקוד הארגוני ומאפשרת להשקיע במה שחשוב ויכול לייצר שיפור  (ניהול נכון יותר של המשאבים המוגבלים). 

 מתמקדת במה חשוב למטופל,  איזה פרמטרים רלוונטיים לשינוי השיח הארגוני בתחום השירות.

 סדנאות ייעודיות

 .350עובדי מנהל מתוך אוכלוסיית יעד של כ  230ועד היום הוכשרו  2013מהרבעון האחרון של 

 מתוכננים לעבור את ההכשרה עובדי המנהל שעד כה לא הוכשרו.  2016ההכשרה היא תלת שנתית ובשנת  

 קורס לעובדי מנהל חדשים

לפקידים חדשים. הקורס נועד לאפשר לעובדי משרד חדשים להתחיל את החלה הכללית להפעיל קורס ייעודי  2015בשנת 

תפקידם לאחר הכשרה בסיסית שמאפשרת להם לתת מענה יעיל ומקיף יותר למטופלי הכללית. הקורס הינו של חמישה 

ז ימים מלאים וכולל בתוכו הכרות עם מערכות המידע הנדרשות בתפקיד, הכשרת שירות ואוריינטציה ארגונית. במחו

ועד היום הוכשרו במסגרת  2015ירושלים אנו מקפידים לשלוח כל פקיד שמתחיל את עבודתו במחוז להכשרה זו, מתחילת 

 פקידים. 33זו 

 נאמני פניות הציבור

 2015בעוד שמדובר בהכשרה שאינה סקטוריאלית בהכרח, מרבית נאמני פניות הציבור במחוז הינם עובדי מנהל. בשנת 

שי למידה של נאמני פניות הציבור. במפגשים אלו קיבלו המשתתפים כלים לטיפול בהתנגדויות, התקיימו ארבעה מפג

 100הוכשרו  2015יצירת קשר יזום עם מטופלים וסגירת טיפול מהירה במקרים שבסמכות המרפאה לטפל בהם. במהלך 

 נאמני פניות הציבור.

 סקטורים: חוצות הכשרות

 טור ימי אוריינטציה לעובד חדש חוצה סק

 הדרכת בטיחות מקוונת

מעובדי  900, 2015בכל שנה מודרכים עובדי המחוז באמצעות לומדה או במפגש פרונטלי בנושא בטיחות בעבודה. בשנת 

 מתוכננות הדרכות נוספות באמצעות לומדה והדרכות פרונטליות. 2016המחוז מלאו את לומדת הבטיחות ובשנת 



 

 

 אבטחת מערכות מידע בתחום הבריאות

 עובדים  865הודרכו בנושא זה  2015נת בש

 :מנהלים ופיתוח ניהוליות הכשרות

  , זאת לאור. ובמרפאות במחוז הניהולית השדרה לפיתוח רבה חשיבות מייחסת ירושלים מחוז הנהלת 

  ובנוסף הארצי ההדרכה במרכז המתקיימים הניהול קורסי מנהלים שליחת על יתרה הקפדה קיימת 

  כושר חדר" נקראות אשר קצרות ניהוליות בהכשרות להשתתף מנהלים לעודד רציף מאמץ מתבצע 

  הכושר חדר של קצרים קורסים שלושה 2015 שנת במהלך התבצעו זה מאמץ במסגרת". ניהולי 

 בהכשרות של בית הספר  2015מנהלים מדרג ראשון בשנת  70בירושלים. בסה"כ הודרכו  הניהולי 

 לניהול של הכללית 

 תכניות ייחודיות של למידת עמיתים:  3קבוצות למידת עמיתים של מנהלים, במחוז מתקיימות 

  מנהלים מכל המחוז ובמסגרתה משתפים המנהלים זה את זה בדילמות הניהוליות  12מנהלי מרפאות אשר בה משתתפים

 ומוצאים פתרונות ותמיכה אצל חבריהם.

 17 כניסה למקום חדש, השפעה וקידום מדדים במרפאות.  מנהלות סיעוד חדשות שעוסקות בדילמות של 

  מנהלים אדמיניסטרטיביים שעוסקת בדילמות של הנעת עובדים. 22קבוצה של 

 

 

 

 מספר משתתפים שם הלומדה

 )61( 93% לומדה לעובד חדש

 )900( 60% בטיחות  –לומדה 

 )30( 90% לומדת הגבלים עסקיים

 )568( 38% לומדת הגנת המידע 

 לומדה חדשה לומדה בתחום אקג  -רפואה 

 )348( 100% לומדה בתחום החייאה -סיעוד  

 )250( 72% לומדה בתחום היגיינת ידיים -סיעוד  

 )295( 85% לומדה בתחום פולי פרמסי -סיעוד  

 )143( 70% לומדת הקשיש -סיעוד  

 )347( 99% לידת חירום –סיעוד 

 

 רפואה  -פיתוח צוות 

במחוז מתקיימות שלוש תכניות הכשרה סדורות: הכשרה לרופאים כלליים, הכשרה לרופאי משפחה מומחים והכשרה 

 לרופאי ילדים. 

בשנה האחרונה כלל הרופאים עברו מגוון עשיר של הכשרות יזומות במגוון נושאים רפואיים כגון: יתר לחץ דם, סוכרת, 

על מערך  כולל של השתלמות חובה לכלל רופאי המחוז בשם "בית ספר רענונים בהחייאה וקריאת א.ק.ג. . במחוז פו

לאיכות". מטרת בית הספר היא מתן כלים להגברת ההיענות הנמוכה של חולים לטיפול,  מדדי איכות "בכללית" וחשיבה 

 כלכלית בעבודתו של הרופא.  

 סטרו,  רופא מדריך קליקס  מטופל , הכשרות בתחום הג -בנוסף נערכו השתלמויות בנושאים תקשורת רופא

 השמנת יתר וניתוחים בריאטרים 



 

 

 סכרת וטיפולים חדשים בסכרת 

 השמנת יתר בתינוקות ובינקות  05/05/2015

 להלן פירוט ההשתלמויות המאורגנות שעברו רופאי מחוז ירושלים בשנה האחרונה: 

 השתלמויות רופאים  -מחוז ירושלים

 הערות  מס' משתתפים הקף קבוצה/נושא 

השתלמות  שבועית של 

 רופאי המשפחה יום ד' 

 תכנית שנתית 60 שבועי

השתלמות  שבועית של 

 רופאי המשפחה יום ה' 

 תכנית שנתית 65 דו שבועי

רפואת ילדים  -השתלמות  

 ימי ג' 

 תכנית שנתית 45 שבועי

 תכנית שנתית 35 שבועי תכנית  "רופא נלווה" 

 
 
 

 הערות  משתתפיםמס'  הקף קבוצה/נושא 

קליקס,  -רשומה רפואית

 רופא מדריך רופא

  208 חצי יום 

 -סוכרת -בית ספר לאיכות

 ויתר לחץדם אינסולין

  126 ימי עבודה  5

  הכשרה בפסיכיאטריה לרופאי משפחה

 הכשרה    כהכנה לרפורמה בבריאות 

 הנפש.                         

 

הכשרה  118 ימי הדרכה 3

בפסיכיאטריה לרופאי 

 ורופאי ילדים משפחה

 רענון החייאה  147 יום שלם רענון החייאה 

  GCPהכשרת  24 ימי הדרכה GCP  3הכשרת 

יום עיון שנתי עם מנהלת שיכונים  הכשרה בניהול סיכונים

 ארצית פעם בשנה.

מפגשים של רופאים ברפואה יועצת  2 

 לשנה

   משתתפים 32

 

  וקרדיולוגיהכירורגיה 

 

פגישות  -ניהול סיכונים

צוות והדרכת רופאים 

 פרטנית 

ישיבות צוות  49 

 מרפאתיות

הדרכה עם רופאים  1

מתמחים ברפואת 

 המשפחה

 

תקשורת רופא מטפל בצל 

 ניהול סיכונים

 20מפגשים כל פעם צוות אחר (עד  3

 בכל מפגש

  מפגשים התקיימו 3

  טכנאיות 25/25 בשנהפעם אימון  -רפואת נשים



 

 

 רופאים סוקרים 5/5 בסימולטק

רופאים לא  15/20

 סוקרים

הרופאים שלא עשו  5

לא עשו בגלל  2015-ב

חוסר 

מצב /מתורגמנית

 הביטחוני

 

 : רפואת משפחה

שיבוץ  פגישה עם כל מועמד חדש להתמחות לפי הנוהל., קשר רציף ופגישות עם ראשי רפואת המשפחה -מתמחים  37

 לבקשתם וצורכי המחוז.המתמחים בהתאם 

, פגישה אישית עם כל אחד –שיבוץ מתמחים , שום הנוהל החדשיהמשך קליטת מתמחים תוך י:  2016תוכנית לשנת 

 ארגון מרפאות ראשוניות במחוז. רה, פיתוח נוהל עם משאבי אנוש לקליטת רופא חדש

   –סיעוד 

 במרפאות המחוזהתנסות קלינית בסיסית ומתקדמת  -סטודנטים לסיעוד 70

מערך ההדרכה של הסיעוד נבנה בתוכנית העבודה השנתית מדי שנה בחנים הצרכים לעדכון והעמקת הידע או הכשרה 

 בתחומים חדשים 

מספר  שעות הדרכה המשתתפים  נושא

 משתתפים 

 מס מפגשים

עדכון ידע בתחום אישה 

ברצף החיים הריון ולידה 

בריאות נשים , פוריות , 

 גיל מעבר 

 אחים/ות מוסמכים/ות במרכזי     

 בריאות האישה ומרפאות נשים    

4 60 4 

 אחים/ות מוסמכים/ות   קליקס נשים 

 במרכזי בריאות האישה ומרפאות    

 נשים 

60 112 15 

אחיות מוסמכות ממרפאות    בריאות הנפש 

 קהילתיות  

 במחוז  

8 100 5 

COPD 5 249 8 אחים/ות מוסמכים/ות 

היצמדות  –סוכרת 

 לטיפול 

 5 249  8 אחים/ות מוסמכים/ות

 5תודעה חומלת ו 

 המשאלות 

 7 90 9 אחים/ות מוסמכים/ות

 24 31 96 אחים/ות מוסמכים/ות מנהלת מזרח –סוכרת 

 2 115 4.5 מפגש עדכון ידע למנהלות מנהלות סיעוד



 

 

 25 450 5 כולל אחיות ספקים החייאה רענון חד יומי

ראשית הכשרות אחות 

 קהילה כללית

בתחומים שונים (סטומה ,   28 אחים/ות מוסמכים/ות

חדריפעולות, מניעת זיהומים, ליווי 

הריון, תל"ם, העצמת אחיות טיפת 

חלב, מרשמי המשך, ילדים מורחב, 

 גדילה והתפתחות  

הכשרה בבטיחות 

 המטופל וניהול סיכונים 

 1 42 8  השתלמות לכלל אחיות המחוז

 השתלמות מחשבים  

 קליקס 

 4 60 4 כל אחות המעוניינת בהרחבת ידע

הדרכה קלינית בשיתוף 

 עם בי"ח שע"צ

 70 17 280 אחים/ות מוסמכים/ות

 10 14 57 אחים/ות מוסמכים/ות הנחיית קבוצות  

 קורס אימון בריאות

 מתקדם  

 60 אחים/ות מוסמכים/ות

60  

40 

18 

10 

10 

CBT 4 2 24 מוסמכים/ות אחים/ות 

 

 רוקחות 

 האחראי במחוז להשתלמויות רוקחים : ד"ר ויקטוריה רוטשילד, רוקחת קלינית .1

   :השתלמויות בשנתיים החולפות  .2

 רוקחים 29 -     שעות  40 -)  2013-2014העשרת ידע ( , מחלות כרוניות , עדכונים וחידושים 

 רוקחים  29 -      שעות 40  -)                   2014העשרת ידע לרוקחים (, טיפול תרופתי בילדים 

 רוקחים 4  -     שעות.  40 -   ) 2014העשרת ידע לרוקחים (, קורס רוקחים בריאות איכותית 

 רוקחים 36   -                                                     -סדנאות הדרכה למתן הדרכה רוקחית אישית 

 רוקחים 10  -    שעות  40 -                           )2014-2015אחראיים ( תכנית הכשרה לרוקחים  

 רוקחים 12 -      שעות 40 -                תכנית להעצמת מנהלים ותיקים, מרעננים את השורות 

  רוקחים  6 -                                                                                                 -קורס מרשם רוקח 

 קורס תוספי תזונה ו- OTC                                                                                     -  40 רוקחים 

  ,רוקחים 39 -     שעות 40  -                                2015עדכונים בטיפולים תרופתיים בקהילה 

  מנהלים 3  -     שעות 40  -                                               הכשרה ניהולית לרוקחים במנהלת 

 רוקחים 5  -     שעות  40 -                                   הכשרה ניהולית למנהלים חדשים וותיקים 

  מנהלת אחת  -      שעות 40 -                                                                הכשרת שירות במנהלות 

  .ההשתלמויות שעובר כל רוקח מתועדת במערכת הסאפ המחוזית

 לרוקח חדש, סטאג'ר וכו' :  –תכניות הדרכה ייעודיות  .3

  רוקחים 8 שעות 40 –(נהלי עבודה בכללית, עומרי בית מרקחת)  ,צעד ראשון לרוקח –רוקח חדש 

 סטז'רים 16  -תכנית מחוזית מבוססת על דרישות בי"ס לרוקחות – סטאז'ר

 



 

 

תהליך התמקצעות הצוות מתבצע ברבדים שונים: ישיבות צוות במכונים, ישיבות מתמחים בשנה  8 – ריפוי בעיסוק

 ישיבות מנהלות, פורומים וועדות צוות סקטוריאליות, הדרכות מקצועיות פרטניות ובקבוצות ,ישיבות מחוזיות, 

מחוזיים וארציים, קורסים מחוזיים וארציים, קורסים חיצוניים לארגון. ההשתתפות בקורסים, השתלמויות ותהליכי 

 הסטודנטים שנמצאים אצלנו עכשיו צמודים למרפאים בעיסוק מתחום התפתחות הילד. למידה מתועדים .

 בתקופות אחרות ישנם סטודנטים גם בתחום השיקום וגם בתחום טיפולי בית.

 

 עבודה סוציאלית 

הכשרה מרוכזת בנושא טיפול  2014הכשרות הינן מותאמות עפ"י בחירת העובד ובהתאם לצרכי המערכת , בשנת 

, הסמכות ההורית , רווחה במצבי חולי כרוני, מיומניות מתקדמות בטיפול באלמ"ב CBTי, קוגניטיב –התנהגותי 

פסיכוטרפיה הורה ילד   CPPהחדשה, סוגיות נבחרות בהתפתחות וטיפול בילדים בגיל הרך והוריהם, לימודי 

 בטראומה.

עו"ס חדש/ה מקבלים הדרכה פרטנית , אחת לשבוע , ולאחר שנה אחת לשבועיים, מתקיימת הדרכה קבוצתית אחת 

 וטיפוליות  שבועות בהתמודדות עם דילמות מקצועיות 2-3 -ל

 

  -פיזיותרפיה 

מפ"  נמצאת בתהליכי הטמעה, מחייבת כל עובד להשתלמויות  על פי ותק בעבודה, על פי -התוכנית "פיזיו

 תחום העיסוק של העובד ועל פי התפקיד שהעובד ממלא. 

לצוות, לצד אחראית המחוזית מונתה ועדת השתלמויות, פנים ארגונית, המסייעת בתהליך הכנת השתלמויות 

 בחירת תכנים, מרצים והצבעה על צרכי הצוות.

השתלמויות שאורגנו ממרכז קופ"ח ונשלחו עובדים להשתתף: לימודי המשך אורתופדיה, בנוירולוגיה 

ובגריאטריה. התקיימה השתלמות ארוכה בתחום הנשימתי. התקיימה השתלמות לתחום בריאות הנפש, 

ף צוות העובדים, בעיקר מנהלים,  זוכה להשתתף בהשתלמויות לרגל העברת השרות לקופות החולים.  בנוס

 לתחום הניהולי, במרכז ההדרכה של הקופה.  

השתלמויות במסגרת  המחוז: קורס אימון אישי , שיקום פה ולסת,  סדנה לטיפול בחבישות לנפיחות 

 אקוטית, חשיבה מוטיבציונית. שיקום בתנועה. 

ה להמשך טיפול, תוך שימת דגש בבחירת הנושאים המתאימים לעבודה התקיימו שני ימי עיון לעובדי היחיד

 ביחידה להמשך טיפול. 

פיתוח צוות: מתקיימים שני ימי השתלמות עם מדריכים קליניים, יחד עם מנהלי המכונים. נציגים מתוך 

 .צוות העובדים השתתפו ביום למידה רוחבי הנערך על ידי הפיזיותרפיסט הראשי של הקופה

 תזונה 

לומדות לתואר שני ,  3תואר שני,  8 –ם  כולם בעלי תואר ראשון -במזרח י 3דיאטנים מתוכם  3דיאטניות ,  28

 חידושים . –עדכון ידע לדיאטניות המתמחות בסוכרת בתחום תרופות  –תואר דוקטור, כל חודשיים 

 ,  2 -, פסיכיאטריה  10 -, "פרזנטציה אפקטיבית"  27 -קורס הפרעות אכילה 

 2 –, קורס אתיקה 1 –בריאטריה 

 

 קלינאות תקשורת:

הכוללות פיתוח מקצועי, העשרה והשתלמות  –חד שבועיות   צוות קלינאיות תקשורת, מתקיימות ישיבות 47

 מקצועי. ותק פ"ע רציפות מקצועיות מקצועית, הדרכות



 

 

 לישיבות צוות.ההשתלמויות מתקיימות במסגרת למידת עמיתים והזמנה של מרצים חיצוניים 

 צוות הקלינאים עובר השתלמויות עפ"י תחום ההתמחות.

 :כולל חדש עובד קליטת תהליך

 ומנהלי מקצועי ליווי -לשבוע אחת פרטנית הדרכה 

 בהדרגה מתמלאת הטיפולים מערכת: מדורגת קליטה 

 אוכלוסיות במגוון התנסות ובהדרגה, ספציפית באוכלוסייה טיפול 

 למידת עמיתים –למידה  בקבוצות השתתפות 

 וטיפולים אבחונים על מודרכת/מדריכה הדדיות תצפיות 

 

 פסיכולוגים 

התקיימה השתלמות סקטוריאלית (טפול דינמי קצר מועד ממוקד) וסדנא (על מיינדפולנס) בה השתתפו 

 מהפסיכולוגים. 92%

 בנוסף עברו השתלמויות אישיות על פי בחירה.

 לדרישות משרד הבריאות.הדרכות: המתמחים מקבלים בהתאם 

 לחלק מהצוות.     CBTהדרכה בטפול 

 

מספר עובדים  תחום
 בתחום

 
מספר עובדים 
שעברו הכשרת 

ACLS  שנים  3ב
 האחרונות

שיעור העובדים שעברו 
שנים  3ב   ACLSהכשרת 
 האחרונות

רופאים (עצמאי 
 ושכיר)

900  515 57% 

מספר עובדים  תחום
 בתחום

מספר עובדים 
 ןריענושעברו 

החייאה בשנתיים 
 האחרונות

שיעור העובדים שעברו רענון 
 שנים האחרונות 2החייאה ב 

 100% 348 348 אחיות
 
 

 תחום: שעת חירום
 

נושאי ההדרכה 
 בשעת חירום

עובדים  מספר
שעברו הדרכה  

 בשנתיים האחרונות

העובדים שעברו  שיעור
 הדרכה בנושאי שעת חירום

הדרכה בחילוץ  רופאים
מצבי , ממעלית

חרום ובטיחות + 
  תרגול בכיבוי

  - 2014בשנת 
כל הצוותים 

במרפאות תורגלו 
בשימוש במטף 

 כיבוי. 
ועד מרץ  2015שנת 
 18תורגלו  –  2016

מרפאות במצבי 
 חירום

 

  
 
 
 
 

 עובדים 1000
 
 
 
 

 עובדים  180
 
 

 
 
 
 
 

66.6%  
 
 
 

עד סוף השנה יתקיים בכל 
מרפאות המחוז ע"י אחראי 

 בטיחות 
 
 
 

 אחיות
 מנהל



 

 

 

 מירת רצף הטיפולש
 מול כל בית חולים. (כמות תקנים מאוישים) -הרכב כוח האדם ביחידות הקשר לבתי החולים  .א

 איוש   סקטור יחידה ארגונית 

 1.00 רפואה מוקד שירות ובקרה הדסה ע"כ

 4.00 סיעוד ובקרה הדסה ע"כמוקד שירות 

 3.00 מנהל מוקד שירות ובקרה הדסה ע"כ

      

   רפואה בקרת שירותי בריאות הנפש

 0.50 סיעוד בקרת שירותי בריאות הנפש

 0.50 מנהל בקרת שירותי בריאות הנפש

עבודה  בקרת שירותי בריאות הנפש
 סוציאלית

0.50 

      

מוקד שירות ובקרה הדסה 
 ה"צ

   רפואה

מוקד שירות ובקרה הדסה 
 ה"צ

 3.00 סיעוד

מוקד שירות ובקרה הדסה 
 ה"צ

 1.62 מנהל

      

 1.25 רפואה מוקד שירות ובקרה שערי צדק

 4.00 סיעוד מוקד שירות ובקרה שערי צדק

 3.17 מנהל מוקד שירות ובקרה שערי צדק

      

מוקד שירות ובקרה ביקור 
 חולים

   רפואה

שירות ובקרה ביקור מוקד 
 חולים

 0.25 סיעוד

מוקד שירות ובקרה ביקור 
 חולים

 1.00 מנהל

      

 0.25 סיעוד מוקד שירות ובקרה אלין

 0.70 מנהל מוקד שירות ובקרה אלין

 
 
 
 
 

סה"כ   יחידה ארגונית 
 איוש 

 8.00 מוקד שירות ובקרה הדסה ע"כ

 1.50 בקרת שירותי בריאות הנפש
 4.62 מוקד שירות ובקרה הדסה ה"צ

 8.42 מוקד שירות ובקרה שערי צדק

מוקד שירות ובקרה ביקור 
 חולים

1.25 

 0.95 מוקד שירות ובקרה אלין

 



 

 

 לגביהם תועד ברשומה  מפגש עם רופא או אחות בתוך: 65משוחררים מאשפוז מעל גיל  .ב
 

 שיעור  כמות 

 53% 12,212 ימים משחרור 3 

 38% 8,685 ימים 4מעל 

 

+ אשר השתחררו מבי"ח לאחר 65מתריעה על אותם מטופלים בגילאים   -מערכת מידע "פוטנציאל לאשפוז חוזר"

אשפוז במחלקות פנימיות , האחות ו/או הרופא יוצרים עימם קשר , האחות מבררת איתם את צורת השחרור והמידע 

(תרופות , ביקור רופא)על מנת לתת להם את המידע הנחוץ וכן איש קשר במרפאה  שקיבלו והצורך בשירותים נוספים

בתיק הרפואי באומדן סיעוד קיים אומדן סרגל שחרור המנחה את האחות לשאלות לבירור עם . להתקשרות במידת הצורך

 המטופל ומשפחתו על מנת לאתר סיכון או צרכים מיוחדים

 שמירת רצף הטיפול 

 
בכל בתי החולים קיימת  תוכנת "מוקד" המאפשרת שליחת מכתב  - להעברת מידע בין האשפוז לקהילהמערך מובנה 

לצוותים המטפלים ובו מפורט מידע על המאושפז העומד להשתחרר לביתו. מידע מועבר ע"י אחיות הקשר למנהלת 

ם מאפשר הכנת הבית הסיעוד במרפאה ולרופא המטפל  על מנת שיתבצע שחרור מתוכנן לקהילה. המידע המוקד

לקליטתו , הכנת הצוות הרפואי סיעודי להיערך לטיפולים מיוחדים ולציוד/מכשור רפואי בהתאם לנדרש , התייחסות 

 גבוהה ניתנת לחולים מורכבים .

מערכת מידע המקשרת בין בתי החולים לקהילה לשליחת מכתבי סיכום ובדיקות מעבדה של מאושפזים  –מערכת אופק 

  ישירות לתיק הרפואי הממוחשב.  

בקשות לתרופות וציוד נלווה מוכנסות תוכנת מסר המחוזית לקראת שחרור על מנת שהאישור לתרופה מיוחדת כבר 

 ימתין למטופלים בבית המרקחת.

+ אשר שוחררו ממחלקות פנימיות ויש צורך ליצור 65מערכת אשר מזהה מטופלים בגילאי  –פוטנציאל לאשפוז חוזר 

ימם קשר בהקדם , במערכת הקליקס נמצא שדה הנקרא סרגל שחרור המנחה את האחות את השאלות שחשוב ע

להתמקד בהן (אופן השחרור, צרכים מיוחדים, מידע חסר, תרופות ועוד) עפ"י מידע זה שוקלת את סוג ההתערבות 

 (ביקור בית , הפנייה לרופא...)

של המטפלים השונים (רפואה  -סיכומי ביקורים/ייעוצים   בקהילה:  מערך מובנה להעברת מידע בין המטפלים השונים

 יועצת, יחידה להמשך טיפול ,מקצועות הבריאות), נשלחים באמצעות התיק הממוחשב.

 שליחת סיכום ביקור/תיק לרופא מטפל   –סיעוד ורפואה דיווח בין צוותי מרפאות ראשוניות

 הממוחשבת   לקליקסמועברים ישירות במערכת תשובות מעבדה, 

: מערכת המאגדת את מכלול בדיקות הדימות של המטופל ונגישה לכלל הרופאים הראשוניים, PACS -מערכת ה 

 רפיסטים.תהאורטופדים והפיזיו

, תוצאות יעוץ מומחים , כולל קליקסמערכת הלמתבצעת בכל כניסה  דיקת המידע עי' הרופא הראשוני:קליטה וב

 במכוני הקופה ומכונים בהסכם.  בדיקות מעבדה

בתחומי הטיפול השונים : בריאות הנפש, שיקום, טיפולי בית והתפתחות הילד. הרצף הטיפולי והעברת    -ריפוי בעיסוק 

והן עם עמיתים  המידע באים לידי ביטוי בצוות הריפוי בעיסוק עצמו (למשל ילד שזקוק לסדים או לטיפול בית )

 ממקצועות הבריאות האחרים. 



 

 

תקשורת טובה קיימת גם עם ביה"ח בכל הקשור להתאמות דיור, המשך טיפול בית או המשך טיפול במכוני הקהילה. 

  .שביל תוכנת באמצעות מסר ,קליקס, ,  הצוותים עובדים מתוך שיתוף מקצועי וקידום צורכי המטופל

של מבוטחי הקופה, עם גורמים טיפוליים אחרים.   הקפדה על שמירת רצף טיפוליקיימת     פסיכולוגיה –רצף טיפולי 

הקשר העיקרי הוא עם : רופאי משפחה של שרותי בריאות כללית בקהילה; תחנות בריאות הנפש של הקופה ו/או 

ים ופסיכיאטרים; משרד הבריאות; תחנות לטיפול בילד ובמשפחה; רשויות רווחה; קידום נוער; בתי חולים כללי

רופאים מקצועיים בקהילה; מסגרות שיקום והוסטלים; מרפאות לטיפול בגמילה;מרכזים לטיפול לנפגעי אלימות ; 

 בריאות הנפש בצה"ל.

 בין הדיאטניות לרופאים בקהילה הרצף הטיפולי דרך המייל  -דיאטניות 

 המחוז  ט.ר.מ למרפאות –שמירת רצף טיפולי בין ספק שרותי רפואה דחופים 

 רפואה ראשונית, "עמיתי ט.ר.מ"  -ט.ר.מ.

  רופאי משפחה וילדים שבחרו להצטרף לקבוצת "עמיתי טרמ" מקבלים הודעת דואר אלקטרוני אחרי ביקור של

 המטופל/ת  שלהם בט.ר.מ

 כניסה לאתר עם שם וסיסמא מאפשרת  צפייה  ברשומה רפואית של ט.ר.מ  וצילומים אם בוצעו 

  העתק הרשומה והפענוח של הצילום בתיק "קליקס".ניתן לשלב את 

 .בכניסה לאתר טרמ יכול הרופא לראות את הצילומים 

 

 

 המכון הגריאטרי: המערך לטיפולי בית ואשפוז בית 
 מומחה ברפואה גריאטרית  –מנהל המערך 

סגן מנהל המערך ומנהל אשפוז בית מומחה בגריאטריה, מנהלת  סיעוד, מנהלת אדמיניסטרטיבית,  -בצוות המוביל 

 פיזיוטרפיה, ריפוי בעיסוק , עו"ס ,תזונה  –בנוסף השתתפות בהתאם לצורך ראשי סקטור 

 תחת קורת גג אחת : 

 שרות עירוי למבוטח -שע"ל, האשפוז הגריאטרית וויסובקרת , בית  יטיפול, אשפוז בית , היחידה להערכה גריאטרית

 .וטיפול בפצעים קשיי 

 מערך לטיפול בית ואשפוז בית

 -מסגרת קהילתית למתן טיפול ביתי ע"י צוות רב מקצועי רפואה , סיעוד , עו"ס, ריפוי בעיסוק, פיזיותרפיה,  דיאטנית 

שיקומי, סיעודי מורכב, הנשמה כרונית וטיפול תומך כחלופה לאשפוז כללי או אשפוז גריאטרי פעיל (תת אקוטי, 

 כלשהוא), ולמטופלים הזקוקים לטיפול רב מקצועי ו/או טיפול שלא ניתן לספקו ע"י המרפאה הראשונית .

 תמיכה משפחתית או אחרת לחולה במצב סיעודי, הסכמת החולה ובני משפחתו -תנאי קבלה לאשפוז בית

 אפשר טיפול בבית.הסכמת רופא משפחה, מצב רפואי המ

 הפנייה למסגרת זו יכולה להתבצע ע"י צוות בית חולים באמצעות צוות הקשר של הכללית בבי"ח או צוות מטפל בקהילה 

 זונדה, פצעים –סיעודי מורכב   , אשפוז ארוך טווח: מונשמים  מי נמצא באשפוז בית :

 , מחלות פנימיות, חוזריםזיהומים , מחלת ראות כרונית, אשפוז תת חריף :  אי ספיקת לב

 חולים אונקולוגים: טיפול בסוף החיים הוספיס בית איזון סימפטומים בחולים פעילים

 ., כימוטרפיה  TPN , PCAטיפול תוך ורידי (אנטיביוטיקה ,  שיקום בית

 מטופלים  300 -בכל זמן נתון הצוות מטפל בכ

 :  2015חלוקה עפ"י קטגוריות בשנת 



 

 

 שהות ממוצעת  מטופליםמספר  קטגוריה 

 137 49 סיעודי מורכב

 101 471 תת חריפה 

 101 182 אי ספיקת לב 

 17(התקבלו  70 מונשמים

 חדשים)

278  

 79 293 אונקולוגיה 

 

ביקורים בשבוע ובהתאם לצורך ,  2 -ביקורים בחודש ובהתאם לצורך , אחות א. בית  6 -רופא א. בית  תדירות ביקורים:

 רפואיים לפי הצורך  שעות , אנשי מקצוע פארא 24מענה 

חודשים), המשוחררים מאשפוז בית  הם חולי אי ספיקת לב,  3 - 2רוב המטופלים שוהים באשפוז בית תקופה מוגבלת (

ים וחולים גריאטריים עם אבחנות מרובות , נשארים לתקופה ארוכה בעיקר חולים אונקולוגים סיעודיים מורכב

 ומונשמים .

 מטופלים לחודש 100 –ייעוץ לפצעים 

 -מטופלים לחודש כ 100 -, דספרל, הידרציה , כימוטרפיה,  סה"כ  כPCAאנטיביוטיקה,  –שירות עירויים בקהילה 

 ימי טיפול בשנה 12780

 -ביקור בית לכל חולה הנכנס לאשפוז בית ועפ"י הערכה ושיקול דעת ניתן המשך טיפול, ריפוי בעיסוק - סוקריפוי בעי

 טיפולים . 4688מטופלים,  3833

 34,528  -מטופלים, טיפולים 4294 –הערכה חדשה  -ניתן טיפול בית הכולל גם שיקום ביתי :   2015בשנת  -פיזיוטרפיה 

  . 

  

 חירום:היערכות לשעת  .א

 פינוי חולים מביה"ח בשעת חירום והתארגנות להמשך טיפול רפואי קיים נוהל 

 יחידה לטיפולי בית:  )1

במסגרת היערכות לשעת חירום במחוז , קיימת רשימה של הצוות המטפל המרותק ליחידה  -השירות ניתן ע"י הקופה 

 5 -, רפ"ע 4-עו"ס ,  10 -פיזיותרפיסטים ,  11 -אחיות      35    -רופאיםהכולל : לטיפול בית 

  310, נתמכי נשימה  70: מונשמים מלא  מונשמי בית ונתמכי נשימה  .2

מקומות המגורים: ירושלים רבתי (עירית ירושלים), בית  שמש (עירית בית שמש), פרוזדור ירושלים ויישובי ההר (מועצה 

עמק המעיינות אזורית מטה יהודה)  , מעלה אדומים (עירייה), גוש עציון (מועצה אזורית), מטה בנימין (מועצה אזורית), 

 ורית)(מועצה אזורית), מגילות ים המלח (מועצה אז

 רופאים, סיעוד,  –הטיפול הרפואי ניתן ע"י צוות הכללית 

מתבצע ע"י חברת "כללית הנדסה  24/7הספקה ואחזקה שוטפת כולל קריאות בעת תקלה וחירום  –ציוד קבוע ומתכלה 

 רפואית", בחוזה ההתקשרות  עם החברה נקבע כי היא מחויבת לתת את השירות ם בשע"ח .

שעות ללא חשמל במקרים מסוימים (ישובים מרוחקים ועוד) אנו  8גיבוי של עד  מכונות ההנשמה הינן עם

 מספקים בנוסף  סוללה רזרבית.

 

 



 

 

 אוטיזם
) ורחל  02-5457136 -, טלפוןJRgiliG@clalit.org.il -ראש תחום עבודה סוציאלית (מייל -גילי גמיש -איש הקשר במחוז .1

 ,). JRrachelPe@clalit.org.il -ראש תחום פסיכולוגיה התפתחותית (מייל -פפר הדני

 18עד גיל בהפנייתם וכן  אחריות התפתחות הילדנמצאים תחת  ASDילדים המאובחנים עם  -ש' 9עד גיל 

 .אחריות המטופלים 0בשיתוף וב

. המתנה עד חודשיים ASDש', יש עדיפות לתור מידי, לאבחון לצורך אבחנה מבדלת של  9עד גיל  -זמינות תורים לאבחון .2

האבחון  -ש' 9ושעות. אחרי גיל עדיפות לטיפול מידי, עד חודש, ובהתאם לגמישות ההורים בימים  -לטיפול  לכל היותר.

 מתקיים במשמר העם

  מרפאות וספקים בתחום הפסיכיאטריה בהתאם לרפורמה בבריאות הנפש .3

 296 -בעלי אבחנת אוטיזם במחוז  0-18מספר מבוטחים בגילאי  .4

 -במכונים המרכזיים -זכאים לקבל טיפולים על פי חוות דעת מקצועית  במתקני הקופה ASDכל הילדים שאובחנו עם  .5

 בלב תלפיות, המכון בשועפאת, המכון בבית שמש (ביג) והיחידה במעלה אדומים.  המכון 

קיימים ספקים בתחום התפתחות הילד, איתם  -בנוסף בשלוחות האחרות קיים מענה טיפולי בחלק מהתחומים.  .6

"אלמוסטקבל" (לתושבי כפר עקב) , "משעולים"  מכון "עלה" , "צמיחה" ,  -ודרכם מקבלים טיפולים -בהסדרעובדים 

 בנימין.  (לטיפול רגשי וקבוצתי בלבד, ללא פרא רפואי) , וכן ב"גוונים" בשער 

יכה ליווי במציאת תמ, לעיתים קרובות מדובר בהדרכת הורים -המשפחות מקבלות את המענה המתאים לצרכיהן .7

מתאימה דרך הרווחה, מסגרות החינוך וכו'. ההורים מופנים מיד לאחר קבלת האבחנה גם ל"מרכז למשפחה" של 

אל"וט הפועל בעיר, לקבלת תמיכה, זכויות, ומידע לגבי השתלמויות להורים, קבוצות תמיכה להורים/אחים/סבים. חלק 

ל בריאות מקדם את הטיפולים השונים, תמיכה, מהילדים מופנים לתוכנית תקשורת ב"צמיחה" שם מקבלים דרך ס

קבוצות להורים וליווי בקהילה. משפחות חדשות שילדם אובחן ע"י גורם פרטי בחוץ, מתקבלות לפגישת אינטייק , ע"י 

 גילי גמיש ראש תחום עבודה סוציאלית  בניסיון להתאים להם מענה טיפולי הולם ומידי. 

ש' ונראה במכון כי זקוקים לליווי פסיכיאטרי ו/או טיפול פסיכולוגי קליני,  9גיל המגיעים ל ASDשל  ילדים עם אבחנה   .8

 רחל פפר הדני ראש תחום פסיכולוגיה התפתחותית או  באמצעות מופנים לטיפול ביחידה במשמר העם. הקשר נעשה 

 ד"ר שלומית צפריר או אחד הפסיכולוגים. עם גילי גמיש ראש תחום עבודה סוציאלית  

מתמחה קליני, מודרך ע"י רחל פפר הדני, על מקרים אלו שבטיפולו. רצף טיפולי נוסף מתקיים דרך  -ודניקשחר ב  .9

 במקרים מסוימים.  -פסיכיאטרית ילדים ממרפאת משמר העם, ורחל פפר הדני -אבחון משולב של ד"ר לנה קלמן

איתור מוקדם ודרכי הפניה. וכן ניתנה  -התקיימו השתלמויות לרופאים במגזר הערבי לגבי אוטיזם 2015 2014- יםבשנ  .10

 רופאים.  40השתתפו   -הרצאה לרופאי משפחה וילדים במחוז בנושא

 

 

 

mailto:JRgiliG@clalit.org.il
mailto:JRrachelPe@clalit.org.il


 

 

 בריאות השן

  2015להלן נתוני טיפולים בשנת 

רופאי 
שיניים 
 מומחים

מומחה 
 לילדים

מומחה 
לרפואת 
 הפה

מומחה 
כירורגיה 
 פה ולסת

27 3 3 12 

 

ילדים שטופלו בסל מספר 
 14מתחת לגיל 

מבוגרים אונקולוגים  מספר
 שטופלו

25711 52 
 

 במחוז ירושלים מבצעים הרדמות כלליות לילדים בביה"ח ביקור חולים בניהולו של ביה"ח שערי צדק 

 מטופלים מאוכלוסיות מיוחדות מופנים לטיפול בהרדמה כללית בביה"ח שניידר

 

 

 

 רפואה תעסוקתית

 דר'  אלכס גוטקין  –מנהל מחלקה לרפואה תעסוקתית מחוז ירושלים המרפאה  .1

רמות א ונותנת שירותים החל מהבקעה קיבוץ עין גדי דרך מעלה אדומים מרפאה תעסוקתית נמצאת בשכונת 

 ומישור אדומים ירושלים רבתי כולל עטרות גוש עציון ועד לבית שמש וצומת האלה.

 30 -ול  ירותי בריאות כלליתהאוכלוסייה העובדת במחוז ירושלים ומבוטחת בשכל המרפאה נותנת שירותים ל

 .מפעלים המשויכים למחוז

השירותים הניתנים הם : בדיקות קבלה לעבודה , פיקוח לגורמי סיכון במקום העובדה , בדיקת כושר עובדה 

 ., השלמת חיסונים לעובדים ותיקיםוהחמרת מצב לביטוח לאומי

תלויה בסוג הבדיקה , החל ממספר ימים לבדיקת קבלה לעבודה ובדיקות פיקוח ועד לכשלושה  זמינות השירות

 דה והחמרת מצב .ושבועות לבדיקת כושר עב

 הדרכות :   .2

. הדרכה לרופאי במרפאה הראשונית ברמות א' לרופאי המשפחה כן הדרכות פרטניות לפי בקשה לרופאי משפחה ו

ופאי משפחה במסגרת השתלמות בבית חולים הדסה וכמו כן גם לסטודנטים הדרכות לר משפחה במחוז תל אביב .

 . 4לרפואה שנה 

ביצוע הדרכות קבוצתיות ופרטניות לעובדים החשופים לגורמים מזיקים שונים כחלק מפעילות נדרשת בתקנות 

 לבריאות העובד.

 יתר לחץ דם , חכם בשמש ).  עישוןהדרכות לממוני בטיחות ולעובדים במפעלים ( רעש מזיק, קידום בריאות הפסקת 

המרפאה עומדת בכללים של משרד העבודה והכלכלה בכל הקשור לנושא , כמו כן מתקיימת בקרה שוטפת של 

 המחלקה הארצית לרפואה תעסוקתית.

צוות המרפאה משתתף בימי העיון של מרכז לרפואה תעסוקתית לפי תכנית המרכז , רופאים משתתפים גם בכנסי 

 פואה תעסוקתית וגם בישיבות של איגודים מקצועיים אחריםאיגוד לר



 

 

 צמצום פערים ואי שוויון

דוברי ערבית, עולים מחבר העמים, עולי אתיופיה, דוברי אנגלית. ההנגשה  –מחוז ירושלים מתאפיין באוכלוסייה רב גונית במרפאות 

התרבותית מסתמכת על מיפוי לשוני תרבותי של המטופלים במרפאה, התאמת השילוט, חומרי הסבר על זכויות, חוברות מידע 

עים תרבותיים שונים עברו הכשרה, צוותי מרפאות שעוסקים באוכלוסיות מרק בריאותי , מגשרים (עולי אתיופיה) ותרגום טלפוני .

 הרצאות וסדנאות בהתאמה שפתית לצוותים מטפלים, 

 :  ההתערבות בתחום סוכרת במרפאות כללה -מזרח העיר 

שיפור ידע ומיומנות בטיפול ובהתמודדות עם –ם דוגמת הדרכה בתחום  סוכרת -מתקיימות פעילויות ייחודיות למנהלת מזרח י

אנשי צוות רפואה וסיעוד.  30השתתפו  -התנגדויות מותאם תרבותית ושפתית לאוכלוסיית היעד של המגזר הערבי  

מרפאת סוכרת מחוזית ובמתכונת המופעלת במרפאות רבות במחוז . הכנסת ייעוץ סוכרת בקהילה במרפאות מנהלת מזרח בחסות     

,הרחבת ייעוץ אחות סוכרת במחוז, כרת במרפאותוהרחבת ייעוץ רופאי הס, הרחבת שעות מרפאת סכרת   

.נפרולוגיה מונעת, עיבוי שירות דיאטנית ועו"ס  

: מגד, בית 2015אנשי מקצוע דוברי ערבית מכסים את אזור מזרח ירושלים והשכונות הערביות. המרפאות בהן הופעלה סדנא בשנת  4

 צפפא, אל חיכמה, זועייתר , אל זהרה ,בית הרופאים בית חנינה, שיח גארח,אל ארצה, צור באהר.

 ם. -הערבית במזרח י נכון, מפות שיחה בשפהתרגום מסכים של תיק ממוחשב על מנת להקל על המטפלים בתיעוד 

 אוכלוסייה אתיופית 

 מרפאות : עיר גנים, גונן ח', ומרכז קליטה מבשרת ציון.  –מגשרים אתיופים המועסקים ב  2

מתקיימות באופן שוטף הרצאות מקדמות בריאות לאוכלוסייה האתיופית מדובר באוכלוסייה בעלת מאפיינים ייחודיים 

 שפה, בעיות נגישות וכיוצ"ב.  מבחינת תרבות,

לאור הקשיים היום יומיים ליצירת קשר ושיפור אורח חייהם של אוכלוסייה זו, הוחלט על הנגשה תרבותית בשיתוף עם 

 ארגונים המתמחים בכך. 

 מגזר חרדי 

מדובר באוכלוסייה בעלת מאפיינים ייחודיים הדורשת התאמה. אי לכך, ולשם קידום הבריאות הונגשו עבורם מספר 

 סדנאות מקדמי בריאות המתאימים לדרישותיהם. ראשית, כל הסדנאות מבוצעות בנפרד לגברים ולנשים. 

 מה .בלבד במרפאת רמות והר של 2015/16סדנאות לגמילה מעישון לגברים התקיימו ב

המותאמות הן מבחינת התכנים והן מבחינה מגדרית לנשים החרדיות. סדנאות אלו נפתחות באופן  סדנאות הכנה ללידה

 רציף במרפאת ירמיהו ובמרפאת דונה בבית שמש. הסדנא מותאמת מגזר הן מבחינת תכנים ומיועדת לנשים בלבד.

ציבה ומהדרין)כולל קבוצה לילדים,  במרפאות בית"ר ישנן ב:  בית שמש (בית ומנוחה, חפ בתחום הפעילות הגופנית

קבוצות),  בית וגן , קריית משה (כולל קבוצה לנשים  6עילית, (כולל קבוצה לגברים וקבוצה לילדים),  במרפאת רמות א'(

 בהריון ),  רוממה, שטראוס. 

, הן מבחינת המוסיקה (יהודית פעילות גופנית לנשים בלבד המותאמת מגזר הן מבחינת בחירת המנחות שתתאמנה למגזר

בלבד, מילים בעברית או ללא מילים), והן מבחינת הימים שנבחרו לפעילות. סדנאות הפעילות הגופנית פועלות על בסיס 

 קבוע.

 בוצע במרפאות יתר עלית, מקור ברוך, בית וגן וכיכר השבת :לפי שיטת שפר -הדרכת הורים 

 במרפאות הר נוף ורב שפעלנשים בלבד  -הדרכה לתזונה נכונה 

 החייאה : מעלות דפנה, מקור ברוך.

 לווי התפתחותי : בית ומנוחה , רמות אשכול.

 בית שמש. -עיסוי תינוקות : מהדרין נשים, דונה



 

 

 סיכום הפעילות

מספר  פעילות נושא
 הפעילויות

מספר 
 משתתפים

 צמצום פערים

    יוצאי אתיופיה

הרצאות בנושאים: תזונה נכונה , שימוש בתרופות ,בישול 

 בריא, חינוך לבריאות

4 60 

הרצאות בנושאים: אורח חיים בריא, בריאות האישה,  מזרח ירושלים 

בריאות הילד, היגיינה, התבגרות בקלות, מחלות לב, סוכרת, 

מחלות ריאה, תזונה נכונה ואוכל בריא , אנמיה, מניעת 

 עישון

30 600 

 סדנאות לגמילה מעישון לגברים    חרדים

סדנאות הכנה ללידה המותאמות הן מבחינת התכנים והן 

 מבחינה מגדרית לנשים החרדיות.

 פעילות גופנית לנשים בלבד 

 הדרכת הורים  

 תזונה נכונה   

 החייאה   

 עיסוי תינוקות  

 ליווי התפתחותי   

3 

6 

 

26 

4 

2 

2 

3 

2 

45 

90 

 

360 

60 

30 

30 

45 

20  

 תסמונת מטבולית, טרום סוכרת  וסוכרת 

תסמונת 

 מטבולית

 120 8 מפגשים  8סדנאות רב מקצועיות  

 מפגשים ) מגזר ערבי  2סדנאות סוכרת (  10
 מפגשים ) מגזר יהודי  2סדנאות סוכרת (  10

20 200 

 80 4 טרום סוכרת , סדנאות אורח חיים בריא 

ויל"ד במסגרת ימי בריאות הרצאות בנושא תזונה , סוכרת 

 מרפאתיים

60 1800 

 360 40 מפות שיחה 

 גמילה מעישון

 1100 92 סדנאות גמילה מעישון גמילה מעישון

  285  רופאים פעילים 45קו טלפוני לגמילה (

 קשישים

הרצאות בנושא מניעת נפילות, שימוש מושכל בתרופות,  קשישים

 אורח חיים בריא בגיל השלישי, תזונה, 

6 90 

 30 2 סדנת זיכרון 

 30 2 פעילות גופנית  

ילדים העולים 

לכיתה א', 

להורים, ו": מניעת תאונות בית לילדים 6במסגרת "חוגגים 

הצגה של נושאי בריאות כגון תזונה נכונה   בדיקות עיניים , 

62 3030  



 

 

מספר  פעילות נושא
 הפעילויות

מספר 
 משתתפים

בטיחות 

 בילדים

זהירות בדרכים , יציבה נכונה פיזי , שינניות,  הרצאות 

ופעילויות בנושאים: בריאות הילד, בריאות הנער, היגיינה, 

 נזקי שמש ,

סדנאות תזונה 

 נכונה 

 בתינוקות , תזונה נכונה ואוכל בריא 

 לאוכלוסייה כללית,  בישול בריא 

22 320 

סדנאות מחוץ 

 לסל

 420 35 הכנה ללידה 

 260 52 עיסוי תינוקות

סדנאות  60 פעילות גופנית 

 במקביל

780 

 400 30 החייאה 

 180 15 הדרכת הורים  בשיטת אדלר  

 25 2 הנחיית הורים (מגזר חרדי) 

 100 19 ליווי התפתחותי  

 

 
 
 

 בריאות מרחוקשירותי 
 

 מנהל רפואי מחוזי אחראי לשירות 
 שירות רופא ילדים מקוונת , רפואת משפחה מקוונת , 

 הזמנת תור לרפואה ראשונית, יועצת ובדיקות מעבדה באתר האינטרנטי 



 

 

 חיסון עובדי בריאות: 

 הערות כן/לא חיסונים עובדי בריאות (הנהלת מרפאה/מרחב/מחוז)

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

a. הרכב הצוות  

מנהלת סיעוד  כן
מחוזית ומנהלת 

משאבי אנוש 
 מחוזית 

אחות רפואה 
 מונעת 

מנהלת סיעוד 
 ברפואה תעסוקתי 

 
  

 צוות עבר הדרכה )לציין מקום ההדרכה(?ההאם  .2
מרכז הדרכה לד  כן

 -בי"ח בלינסון ב
2014 

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

  בכל המחוז

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

 כ"א אל אחראי תחום החיסונים?

רפואה  –חדשים  כן
תעסוקתית 

 ומשאבי אנוש 
אחראית  –ותיקים 

 תחום 

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

  כן

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

  הקופה

אחוז מהעובדים חדשים שהחלו לעבוד איזה  .7
 100% בשנה הקודמת לבקרה סיימו התכנית החיסונים?

חלק מהעובדים 
עדיין בתהליך 

הנמצא במעקב 
 משאבי אנוש

 אחוז מהוותיקים סיימו התכנית החיסונים  .8
80.07%  

 

 

 

 

 כיבוי אש:  
 אישורים 17בקרות וניתנו  45נערכו 

 של  נציבות הכבאות למרפאות ומכונים שנותנים שירותים למבוטחי קופה - אישורים עדכניים

 יינתנו עפ"י דרישה ביום הבקרה 
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 החטיבה

 חטיבת הקהילה
 אגף סיעוד            

 
 ה ה נ ה ל ה   ה ר א ש י ת  

 
 י"ג תמוז תשע"ו  

  19/07/2016 
  NK-4022 סימננו: 

 לכבוד
 ד"ר איריס לייטרסדורף

 מנהלת המחלקה לבקרה על קופות החולים
 משרד הבריאות

 
 

 שלום רב,
 
 
 
 

 44.4.46 -מתאריך ה התייחסות הכללית לבקרת משרד הבריאות במחוז ירושלים: הנדון
 51877846מס' סימוכין:  

 
, 14.4.16-להלן התייחסות הכללית לממצאי בקרת משרד הבריאות במחוז ירושלים, מתאריך ה

 המחוז והנהלת הכלליתההתייחסות כוללת את תגובת הנהלת 
 

 
 התייחסות תיאור ליקוי נושא

     הנהלה רפואית   .4

 
מערכת המידע אינה 
כוללת את הרופאים 

 המועסקים במזרח העיר

בספר השירות ניתן למצוא את שמות הרופאים 
 במרפאות מזרח העיר )ראשוניים ויועצים.(

קיים מעקב אחר אורך התור ברמת המנהלת 
 ורמת הנהלה הרפואית. 

 
שיפור % הרופאים 

 שעברו קורס החייאה

מתבצע מעקב קפדני אחר השתתפות הרופאים 
בקורס החייאה, באחריות המנהלות וסגנית 

  .בהתאם לנהלי משרד הבריאות -מנהל רפואי 

 
פתוח מערכת מיחשובית 

שתאפשר ריכוז המידע 
 ומיקוד הפעילות 

 .בניית המערכת תבחן ברמת ההנהלה הארצית

     רפואה  .7

למרות היכרות טובה עם  
קיום נהלים בנושא, 
שיעור האיתור נמוך 

 מאוד

בוצעה הפצה מחודשת של תקציר המידע בנושא 
 והכוונה לאתר המחוזי 

מתקיימות הדרכות לצוות המטפל במרפאות 
 ע"י עו"ס 

המשך פעילות ועדה מחוזית בנושא מניעת  
 .אלימות במשפחה 
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 החטיבה

 חטיבת הקהילה
 אגף סיעוד            

 
 ה ה נ ה ל ה   ה ר א ש י ת  

 
 התייחסות /תגובה ממצא לשיפור/ תיקון נושא

גריאטריה  .3
 וטיפולי בית 

    

 טיפולי בית
 

 
 

יישום חוזר מנהל רפואה 
"אמות מידה  12/2007

למרפאה הערכה 
גריאטרית כוללנית 

 בקהילה".

חמשת רופאי היחידה להערכה גריאטרית 
בודקים את החולים ונותנים ייעוץ בכל 

שהוזכרו בחוזר מנהל  םהרלוונטייהתחומים 
רפואה. עפ"י שיקול דעת מקצועי יש שיתוף של 

,ריפוי  הפיזיותרפיסקטורים נוספים: סיעוד, 
כי "מרפאות   מצוין  ובחוזרבעיסוק ועו"ס. 

להערכה גריאטרית אמבולטוריות יכולות 
 להתקיים במספר מודלים או בשילוב ביניהם" .

יש להקפיד על יישום 
חוזר מנהל נאות של 

בנושא  3/2013רפואה 
הניהול והטיפול 

התרופתי במטופלים עם 
 מחלות כרוניות.

רופאים מומחים הבקיאים  35באשפוז בית  
 בייעוץ ובטיפול התרופתי. 

 

נהלי רוחב הבניית 
המסדירים את עבודת 

הצוות הרב מקצועי 
ביחידות הטיפול השונות 

במערך הגריאטרי 
  במחוז.

ביחידה קיימים נהלים כתובים מפורטים 
 לסדרי העבודה . 

הקפדה על ניהול תקין 
של הרשומה הרפואית 

המטופלים של 
המרותקים לביתם ) 

יישום חוזר מנהל רפואה 
6/96 )  

הוחל במחשוב אשפוז בית וכיום לרוב הצוות 
המטפל )רפואה , סיעוד וסקטורים  

פרארפואיים( יש מחשב נייד . בעיות טכניות 
בטיפול מחלקת המחשוב של ובעיות חומרה 

 הכללית.

בניית תוכנית טיפול רב 
 מקצועית

השבועית מתקיים דיון על בישיבת צוות 
המטופלים בהתאם לשיקול דעת מקצועי וצורך 

בדיון וסיעור מוחות  , במרפאות ראשוניות 
העבודה מתנהלת עפ"י נוהל מרותקים של 

 הכללית .
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 החטיבה

 חטיבת הקהילה
 אגף סיעוד            

 
 ה ה נ ה ל ה   ה ר א ש י ת  

 
 התייחסות /תגובה ממצא לשיפור/ תיקון נושא

שיפור תנאי נגישות עבור  
 מטופלים קשישים/נכים

נכים בכניסה למרפאה והשומר  קיימת חניית
מאפשר לרכב נכים להיכנס לרחבת הכניסה 

למרפאה . המחוז פנה לעיריית ירושלים בקשה 
 להוסיף חניית נכים.

קיימות חוברות מידע והסברה בתחומים שונים  חומרי מידע רלוונטים 
, ייתכן כי ביום הבקרה היו חסרות חוברות 

 .מסוימות

 

זיהוי המבוטח "כמטופל 
 בית"

המידע קיים במערכת אופק של מאושפזים כעת 
 הועברה לטיפול במרכז. -, זיהוי בתיק רפואי 

 

ביצוע אומדנים 
מקצועיים לאבחון 

תסמונות גריאטריות 
 בתחום הסיעוד

מבוצע באופן שוטף , מתבצעת בקרה שוטפת 
לרמת השימוש באומדנים  בהתאם לנדרש וכן 

 הדגשה בישיבות הצוות.

     שיקום  .4

אין רופא שיקומי , אין   
מענה מספק לאשפוז יום 

 למטופלים צעירים 

. הרוב המכריע של מטופלי השיקום 1
הגריאטרי מקבל שירות באמצעות היחידה 

 להמשך טיפול
הצעירים שיקום יום  םהאמבולטוריי. לחולים 2

 בהר הצופים נותן מענה 
. קיים מערך שיקום רחב באמצעות מכון 3

לטיפול מולטי דיסיפלינארי   הפיזיותרפיה  

     בריאות השן  .5

 
יש להמציא אישור 

 למרפאת גילה

במעמד הבקרה הועבר מסמך רשמי כי בימים 
 תייעודיואלו יחלו עבודות התקנת מערכות 

מח' לוגיסטיקה . במרפאת  ע"ילהחלפות אויר 
 מלחה האישור נמסר ונמצא תקין.

 
שיפור איכות התצלום 

 והפענוח

המרפאות מודעים לאחריותם על איכות רופאי 
התצלום ופענוחם , כללית סמייל עומדת לפני 
הטמעת מערכות הדמיה דיגיטליות בחודשים 

 הקרובים .

 
לעדכן את הרשומה 
 הרפואית בנושא זה

רופאי השיניים לילדים מודעים לנושא זה ואף 
.יחודד הנושא שוב בקרב  בענייןהופצו מנשרים 

 הרופאים.

טופס הסבר להורים על  
 זכאות לטיפולי שיניים 

בכול מרפאות כללית סמייל קיימים מנשרים 
 עדכניים

ההמצאות כיתוב פסולת  
זיהומית ע"ג שקיות 

 כתומות

 הנושא יועבר למח' לוגיסטיקה לביצוע

 

הפרדת פסולת זיהומית 
ומסוכנת בדלתות 

 נפרדות

 .הנושא בטיפול מח' לוגיסטיקה 

 בשבוע פינוי פעמיים 

 .הנושא בטיפול מח' לוגיסטיקה
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 החטיבה

 חטיבת הקהילה
 אגף סיעוד            

 
 ה ה נ ה ל ה   ה ר א ש י ת  

 

 התייחסות /תגובה ממצא לשיפור/ תיקון נושא

     בריאות הנפש .6
קושי לקבל נתונים לפי:  

אוכלוסיות ,מרפאות, 
 גיל, אבחנות

  הנתונים הועברו.

 
 
 
 
 
 
 

 -מרפאת ויניק 
 דישראלי

מומלץ להוסיף שעות 
 פעילות אחה"צ ערב

 .בבדיקה

ובעיקר המתנה לשירות 
 לפסיכותרפיה

מתבצע גיוס כוח אדם, הוספת ספקים, פתיחות 
קבוצות, הצעת מגוון טיפולים כולל טיפולים 

 .קצרים 
יש לבצע בדיקה פעם 

בשבועיים ולא פעם 
 בחודש

 .מתבצע עפ"י הנחיות הכללית 

 .נבדק מול ההנהלה הראשית  יש לקבוע תכולת ערכה

הנתונים הם מרכזיים 
 במרפאותולא נמצאים 

הנתונים הינם מרכזיים . ניתנים להפקה על פי 
 .דרישה 

יש לפעול להשלמת עלוני 
מידע על מחלות 

והפרעות נפשיות 
-ולתרגם למספר שפות  

על פי הנחיות משרד 
 הבריאות 

   .יבוצע בתיאום ובכפוף להנהלה ראשית

 
 
 
 
 
 
 
 

 מערך בריאות הנפש

אין פריסה מחוזית 
 בעיקר בפריפריה

קיימת מערכת יעוצים בפריפריה הכוללת 
התיחסות  המערך לצרכי הטיפול במחוז 

 "בשטח".
נוהל שירות מרפאתי 

בבריאות הנפש מס 
  -נספח ד'  70.002

למבוגרים תור המתנה 
חודשים ומעלה.  3-מ

בילדים תור המתנה מעל  
חודישם. יש להתאים  6

 שירות מרפאתי 

 .מההמחוז פועל לקיצור אורכי תור בהתא

יש לפתח מערך ביקורי 
בית ומודל עבודה 

מותאם למאפייני וצרכי 
 האוכלוסיה

המחוז פועל בהתאם לנוהל ובהתאם לצרכי 
 .המחוזי

יש להבטיח  פרסום 
 מידע בשפות שונות 

 
 

 בהתאם למשאבים.קיים 
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 החטיבה

 חטיבת הקהילה
 אגף סיעוד            

 
 ה ה נ ה ל ה   ה ר א ש י ת  

 

 התייחסות /תגובה ממצא לשיפור/ תיקון נושא

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

מרפאת בריאות הנפש 
 שמש מבוגריםבית 

ימים  4פסיכיאטרי נוכח 
בשבוע. ממליצים 

להרחיב פעילות שלו 
 ולהרחיב שעות פעילות 

 .בטיפול

המתנה לרופא חודש, 
המתנה לפסיכוטרפיה 

 חודשים 4.5עד 

גיוס מטפלים נוספים, הפניה ככל הניתן 
 .לספקים, בדיקת ספקים נוספים

 .בטיפול העדר לחצני מצוקה 

 .הועבר לטיפול הנהלה ראשית  זמין אין מסד נתונים

 תייעודיאין אחות 
במרפאת בריאות הנפש 

  מבוגרים בבית שמש.

קיים גיבוי מהאחיות במרפאות ראשוניות  
 .ומקצועית 

 צוות מקצועי מצומצם
במרפאת בריאות הנפש 

 מבוגרים בבית שמש.
 

 .בפיתוח

הצוות אינו בקיא 
בהנגשה של מסלולי 

 טיפול 

 . ןריענומתבצע 

גיוס מטפלים נוספים, הפניה לספקים, בבדיקה   חודשים  10המתנה עד  
 .ספקים נוספים

 .בטיפול  העדר לחצני מצוקה 

שירות ניתן רק בשעות 
 הבוקר 

 .בבחינה מחודשת 

אין שרות למקרים 
 דחופים 

מקרים דחופים נראים על ידי צוות רופאים תוך 
 ימים(. 1-2זמן קצר )

 
 
 
 
 
 
 

 יישום הרפורמה

ראוי לחדד הבדלים בין 
מסלול ציבורי למסלול 

 מטפלים עצמאים.  
קיים מידע באתר 

 קשה לאתרו-אינטרנט 

 .ההערות הועברו  להנהלה הראשית  

הקף הפניות מסך 
המבוטחים נמוך 

 בקטינים ומבוגרים 

 .והסבר נוסף בקרב רופאי משפחה ןריענויבוצע  
. 

יש לפעול לקיצור זמני  
 המתנה במסלול הציבורי 

בטיפול:  גיוס מטפלים נוספים, הפניה ככל 
 .הניתן לספקים, בדיקת ספקים נוספים

בדבר  לא נמסר מידע 
 הקף כח אדם

 
 
 
 
 

 קיים בתעודת זהות של כל יחידה ויחידה. 
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 החטיבה

 חטיבת הקהילה
 אגף סיעוד            

 
 ה ה נ ה ל ה   ה ר א ש י ת  

 

 התייחסות /תגובה ממצא לשיפור/ תיקון נושא

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 אפרתמרפאת 

העדר נתונים ברורים של 
אישורים ודחיות. 

בקשות למנוע בעיות 
 במתן אישורים

תהליך אישור במערכת מתבצע תוך שמירה על 
רצף הטיפול . לעיתים יש ברורים  בין הבקרים 

לבין מרפאות הספקים בדבר הטיפול, סוג, 
אורך ללא פגיעה בהמשכיות טיפול . ניוד 

המטופלים בהתאם לרצונם.   ישנם הסכמים 
ועבודה ישירה בין הבקרים לבין מנהלי 

 היחידות אצל הספקים ונהלי עבודה
המאפשרים ליבון בעיות ללא פגיעה במטופלים 

 . 
מהמרפאות הראשוניות  17העברת  ט   -בטיפול 

 למרפאות הספק ללא מעורבות המטופלים.  
הוסבר לבקרים כי בחינה "יבשה" של מספרי  

דחיה אינו מייצג את המצב הממשי  \אישור  
שכן ימספר רב של דחיות הינו  מסיבה טכנית 

 חיה אמיתית שמטופלת ואינה  ד

יש לחדד ולהדגיש  זכות 
לקבל טיפול ציבורי ללא 

 תשלום

 מיושם  על ידי כל המטפלים. 

באחריות הקופה לספק 
גם ביקורי בית הן 
למטופלים שאינם 

מגיעים לטיפול  והן על 
 פי הנחיות פ. מחוזי

 

מרפאות אורגניות ומרפאות ספק נותנים שרות 
ביקור בית למטופלי המרפאות. כל מרפאות 

הספק יודעים כי זהו חלק מהשירות וכנ"ל 
 מרפאות הקופה.  

מחסור בשירות 
פסיכוטרפיה בישובים 

הפריפריאליים מבחינת 
שיקולים בטחוניים 

 ומרחק גאוגרפי 

 במחוז שירות הניתן בפריסה הגדולה.
ביתר נבחנת האפשרות של גיוס באיזור 

מטפלים ונעשתה הרחבה של השירות 
 הפסיכיאטרי במקום.

קרית ארבע והר חברון נבחנו הנתונים ונמצא כי 
מספר נמוך מאד של מטופלים ולכן לא נפתחה 

נקודת יעוץ פסיכיאטרי ניתן להגיע  לישובים 
הסמוכים או לירושלים. לא ניתן לצפות לפתוח 

ל הישובים באיזור שרות פסיכיאטרי בכ
 .גאוגרפי כה גדול
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 החטיבה

 חטיבת הקהילה
 אגף סיעוד            

 
 ה ה נ ה ל ה   ה ר א ש י ת  

 

 התייחסות /תגובה ממצא לשיפור/ תיקון נושא

רפואה  .7
 תעסוקתית

 

    

  
שילוב תחום רפואה 
תעסוקתית ברפואה 

 ראשונית

 
  
  
  
  
  
  

 הדרכה מכוונת
 
 
 

   ישולב במסגרת תוכניות הפיתוח.

דיווח על חשד לתחלואה 
 תעסוקתית

במסגרת השתלמויות של רופאי יטופל 
המשפחה להעלאת המודעות והכרת האפשרות 

למחלות מקצוע וגורמים מזיקים במסגרת 
 עבודה

רישום משלח יד 
 יהייעודבאמצעות השדה 

מותנה בעדכון קובץ משלח יד של משרד 
 הכלכלה.

שיפור הקשר מחשובי 
של הרפואה 

התעסוקתית עם 
 הרפואה הראשונית

בין רופא משפחה לרופא קיים קשר מובנה 
תעסוקתי ע"י מדפסת וירטואלית, מיילים  

 .פקסים ודואר פנימי

העברת מידע בין אחות 
 לרופא

 העברת המידע מתבצעת על בסיס יום יומי .

 בחינת הוספת מיעוד 
 ניתנת הדרכה וייעוץ במסגרת התור שנקבע .

סיכום דיווח על בדיקות 
 אי התאמה לעבודה

למפקחת עבודה על אי התאמה. על דיווח נשלח 
 אי התייצבות לבדיקות פיקוח באופן שוטף.

תיעוד מחלקות ותחנות 
 וסך עובדים שנבדקו

קיים במסגרת מכתבי הסיכום המונפקים 
למפעלים. המציינים את מספר העובדים 

ברשימה, עובדים שנבדקו בפועל והוצא עבורם 
פנקס בריאות, מספר עובדים שנשלחו להמשך 

בירור, מספר עובדים שלא התייצבו לפיקוח 
 כלל. 

 העדר מערכת אופק

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .כיום סיכום המידע מועבר באמצעים שונים
פיתוח העברת הסיכומים לרופא המשפחה 

 יבוצע על בסיס התעדוף באגף המחשוב.
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 החטיבה

 חטיבת הקהילה
 אגף סיעוד            

 
 ה ה נ ה ל ה   ה ר א ש י ת  

 

 התייחסות /תגובה ממצא לשיפור/ תיקון נושא
. סיעוד ובטיחות 8

 המטופל
    

 חדר פעולות כירורגיות

יש לבצע מעקב אחר 
עגלת החייאה אחת 
לשבועיים לפי חוזר 

 מנהל רפואה 

 .המחוז פועל עפ"י הנחיות הכללית 

חתימת אחות בספר 
ניתוחים לא מספיק 

 ברורה 

 .טופל 

 מניעת זיהומים

הכשרת אחות 
בהשתלמות על בסיס 

 מניעת זיהומים

אחות רכזת תחום בטיחות המטופל וניהול 
סיכונים  עברה השתלמות בנושא ומובילה את 

 .התחום

 מרפאת סוכרת

יש להזמין המטופלים 
למעקב כף רגל סוכרתית 

 חודשים 6לפחות כל 

המחוז פועל עפ"י הנחיות הכללית , במטופלים 
לא מאוזנים מתבצע זימון יזום אחת לחצי שנה 

  .בו מתבצע מעקב גם מעקב כף רגל סוכרתית

חומר ההסברה לחיבור 
משאבת אינסולין 

 בערבית 

 .בוצע 

 
 
 

 מרפאת בר אילן

 יש לשפר ביצוע אומדנים

 .בכל המרפאות  ןריענובוצע 

 .קיימות מיטות חשמליות ללא מעקות  מיטות עם מעקות 

ביצוע מעקב על כיול מד 
 טמפרטורה

 .בכל המרפאות  ןריענובוצע 

      עבודה סוציאלית. 9

 

קושי בגישה ותיעוד 
בתיק המטופל 

שהמטופל אינו שייך 
למרפאה שבה העו"ס 

 עובדת  

 .הנושא בבדיקה ברמה ארצית

 

קיום מפגשים ומיסוד 
קשרים קבועים עם 

שותפי התפקיד 
במחלקות לשירותי 

רווחה ובלשכת 
הבריאות. דגש על 

 מראפת שיח ג'ראח

בין צוותי   -מתקיימים מפגשים קבועים
המרפאות לבין לשכות שכונתיות )כולל 

השתתפות עו"ס שיח ג'ראח בפורומים של 
רווחה( וברמה עירונית. התקיימו מפגשים עם 

עמיתים בלשכת הבריאות ירושלים , בנושא 
 .אלימות במשפחה 

     תזונה.41

28/2014אין יישום נוהל   ייעודי בטיפול הנהלה רישום מרשם למזון  
 ראשית.  מלבד תחום זה יישום מלא
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 החטיבה

 חטיבת הקהילה
 אגף סיעוד            

 
 ה ה נ ה ל ה   ה ר א ש י ת  

 

 התייחסות /תגובה ממצא לשיפור/ תיקון נושא

חסרה תכנת  
DATABASE תזונתי 

 .הועבר לשיקול הנהלה ראשית

אין דיאטניות בתחום  
 של בריאות הנפש

 .כפוף לאישורי קליטה במחוז

לדיאטניות אין אפשרות  
להעביר מידע לרופא 

 דרך הקליקס
 

 .יטופל  ברמת הנהלה הראשית 

 .טופל  שייך ג'ראח 

 .כפוף לאישורי קליטה במחוז בית שמש -גריאטריה  

 .כפוף לאישורי קליטה במחוז -מבשרת 

 .כפוף לאישורי קליטה במחוז הפרעות אכילה

לבדוק אם יש תת הפניה 
 לדיאטנית

מתבצע בהתאם לשיקול דעת רופאי היחידה 
 .טיפול להמשך

מומלץ להגדיל את  
מספר הדיאטניות 

 במערך לטיפולי בית

 .כפוף לאישורי קליטה במחוז

      פיזיותרפיה.44

 
יום 45אורך תור כרוני  השרות במיון אורתופדי נותן מענה ראשוני גם  

לבעיות כרוניות. מטופלים מקבלים  הדרכה 
.ראשונית, שאמורה לתת כלים לעבודה עצמית  

 
מבוצעת בקרה כוללנית על השירות, למבוטחי  בקרה 

  הכללית.

 

מעקב על קבלת 
 מכשירים סטנדרטיים

הנחית הכללית אינה תומכת בדרישה לקיים 
ביקור חוזר על כל מכשיר סטנדרטי המסופק 
ממשרד הבריאות. בקרה נעשית על מכשירים 

 .מיוחדים עפ"י הנחיות 
מסמכים מועברים   

למשרד הבריאות על ידי 
המשפחה ולא על ידי 

 הקופה

העברת המסמכים מבוצעת בהתאם להנחיות 
 הקופה.

  

מכשירים מורכבים, 
המתנה לביקור בית 

יום  14לעיתים עולה על 
 כנדרש

 
 

 .בטיפול

  

לא מתבצעים בקרה 
ופיקוח מובנים 

מתוכננים ומתועדים על 
עבודת ממליצי הציוד 

 .השיקומי
 

מתבצע במסגרת הבקרה שנעשית על כלל 
ביקורי העובדים ביחידה להמשך טפול. ייבדק 

הצורך והאופן לביצוע בקרה נפרדת לתחום 
 ההמלצה על הציוד השיקומי. 
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 החטיבה

 חטיבת הקהילה
 אגף סיעוד            

 
 ה ה נ ה ל ה   ה ר א ש י ת  

 

 התייחסות /תגובה ממצא לשיפור/ תיקון נושא

 
  

חסר מערך מובנה 
להעברת המידע בין 

מערך האשפוז השיקומי 
והכללי לבין המערך 

 בקהילה

קיים מערך פעיל מוסדר ומסודר של העברת 
 מידע בין מערך האשפוז למערך בקהילה. 

  

מידע רפואי סיעודי לא 
 מלא 

יטופל בשיתוף עם הנהלה רפואית וסיעוד על 
מנת שכל הסעיפים ימולאו בו והוא יהווה מקור 

 .מידע על מצבו של המטופל
 
 
 

   . ריפוי בעיסוק47

 

פער משמעותי בין 
האיכות המקצועית 

הטובה לבין התנאים 
הפיזיים הלקויים 

 במכונים

שירות הריפוי בעיסוק ערוך להצטיידות 
טכנולוגית ככל שהמקום הפיזי יאפשר זאת. 

קיימת פרוגרמה מקיפה המכילה את התנאים 
 הפיזיים הרצויים וההצטיידות הנדרשת.

 

העדר נגישות במכון 
בטלביה, ובמכון 

 בשמשון בית שמש

מרפאה בעיסוק מורשית נגישות במחוז תייעץ 
לגבי השינויים הדרושים. בנוסף בטיפול ועדת 
 נגישות מחוזי

כביסה מלוכלכת סמוך  
 לכביסה נקייה

 .טופל 

קלינאית . 43
     תקשורת 

 
זמינות תורים לאבחונים 

 וטיפולים 

המחוז בתהליך יצירת זימון מחוזי לאבחונים 
 בתחום קלינאות תקשורת,

תהליך גיוס של קלינאי תקשורת והוספת שעות  
 .בטיפול –טיפול לצמצום תורי ההמתנה 

 
זמינות תורים לילדים 

 שנים  3מתחת לגיל 

בתהליך גיוס קלינאית תקשורת אשר תתן 
 -שירות בבדיקות שמיעה ילדים במתקני הקופה

 לב תלפיות. 

 

יש -שירות בהיקף מוגבל
להעלות את מודעות 

ולהרחבת הצוותים 
 הפעילות

בטיפול לגיוס קלינאי תקשורת אשר ישתלבו 
ביחידה להמשך טיפול ויתנו מענה הן למזרח 

 והן למערב העיר. 

 .ראה תשובה בסעיף נגישות  מצוקה בחדרי טיפול  

 .תוקן  רשומה רפואית באנגלית 
  

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

11 
 

 החטיבה

 חטיבת הקהילה
 אגף סיעוד            

 
 ה ה נ ה ל ה   ה ר א ש י ת  

 

 התייחסות /תגובה ממצא לשיפור/ תיקון נושא

יש לבצע בקרות  
  יבוצעו בקרות מקצועיות. מקצועיות

מינוי אחריות תחום  
 בשלוחות 

המחוז ימנה אחראיות תחום בשלוחות, בפיקוח 
 והכוונה של קלינאית תקשורת מחוזית. 

 
     שירותי מעבדה . 44

 

חיטוי נכון וטיפול 
 בפסולת חדה 

 . ןריענובוצע 

 חלוקים ארוכים 
מכתב . מצ"ב בכפוף להנחיות הנהלה הראשית

  שהופץ בנושא.

 .טופל  סימון ארונות   

 .טופל  קרטונים מעל הארון   

 .טופל  הנחיות עדכניות   

 . הנושא ייבדק ציוד שטיפת עיניים   

  

שילוט ייעודי, הנגשה 
 לשונית  

 .קיים

     רוקחות .45

נעשה לפי  -כל בית מרקחת חדש /כל שיפוץ   131התאמה לנוהל  
הנוהל המעודכן . אין החלפה גורפת של כל 

 הדלפקים. 
לתוקפו  הבהירה הנהלת   131עם כניסת נוהל 

הקופה למשרד הבריאות כי מדובר בעלות 
 גבוהה ויעשה שינוי מדורג .

לא נמצא מד טמפרטורה  
ולא נמצאו כלל רישום 
ותיעוד של טמפרטורה 
בחדר קבלת קהל ולא 

 בפינת מיהול ולא במחסן 

זמן התארגנות של שנתיים .  ניתן לכללית  
המכרז של חטיבת הלוגיסטיקה בנושא פורסם 

 והטיפול יבוצע בהתאמה.

     אוטיזם.46

יחידה  -מרפאת יהלום  
לא  -להתפתחות הילד

נמצאו מגיני משקופים 
 למניעת קטיעת אצבעות

 .בטיפול 

 
 -מכון הסדר משעולים 

 ליקויי בטיחות חמורים
הופסקו ההפניות של הקופה למכון עד  

 להשלמת הטיפול.

 

קיצור משך ההמתנה 
לאבחון וטיפול במגזר 
הערבי. משך ההמתנה 

לאבחון ולתחילת טיפול 
 3גם יחד, לא יעלה על 

 חודשים
 
 
 

 .נערך לקיצור משך ההמתנההמחוז 
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 החטיבה

 חטיבת הקהילה
 אגף סיעוד            

 
 ה ה נ ה ל ה   ה ר א ש י ת  

 

 התייחסות /תגובה ממצא לשיפור/ תיקון נושא

 

יצירת פורטל ספקים 
מאובטח ו/או מערך 

ממוחשב בו יוכלו 
הספקים לשלוח דוחות 

 ולקבלם
 

הקופה בתהליך  בניית דואר אלקטרוני 
 .מאובטח לספקים

 

מומלץ ליצור פורום 
ארצי ברמת מנהלים 
בתחום האוטיזם וכן 

נציג ארצי  רצוי כי
בתחום התפתחות 

נ/אחר, "הילד/ברה
יצטרף לבקרת תחום 

 אוטזם במחוזות
 
 

 

 .הארצית   ברמהתיבדק  ההמלצה 

 

חובתה של הקופה 
להקים שירות אבחוני 

וטיפולי עבור ילדים 
(. 9-18בוגרים יותר )

הטיפול הנפשי חייב 
להינתן ע"י מטפלים של 

הקופה )בהסדר( ולא ע"י 
מטפלים פרטיים 

 )בהחזר(

המחוז נמצא בשלבי בדיקה ומיפוי הצרכים 
 .ופועל במטרה לאפשר מיצוי זכויות המטופלים 

 

יש להעביר הכשרות 
בתחום האוטיזם, לספק 
הדרכה ולהעביר ימי עיון 
בנושא בתדירות שצוינה 

בהנחיות בתחום 
 האוטיזם

המחוז נמצא בשלבי בדיקה של הדרכות לאנשי 
 להחלטות הנהלה.המקצוע בתחום. כפוף 

     פסיכולוגיה .47

 

חסר מאד שרות 
פסיכולוגים רפואיים 

ושיקומיים במרפאות 
 הראשוניות והשניוניות

הנחית הנהלה הראשית לקלוט פסיכולוגים 
רפואיים/שקומיים לקהילה. בהתאם לכך 

שוקדים על בניית מתווה לנושא והנחיות לאופן 
 הקליטה.

 

ארוך מדי, במיוחד  לגבי 
 ילדים

 
 
 
 
 
 
 

 .בטיפול 
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 החטיבה

 חטיבת הקהילה
 אגף סיעוד            

 
 ה ה נ ה ל ה   ה ר א ש י ת  

 

 התייחסות /תגובה ממצא לשיפור/ תיקון נושא

 

מערכת הרשומה 
הממוחשבת סה"כ טובה 

ומוקפדת, יש להקפיד 
עוד יותר, במיוחד 

 בסכומים.
 
 
 
 
 

 ומתקיימת בקרה ומעקב . ןריענובוצע 

כיום מסמכים סרוקים  
פתוחים לכלל הקופה, 

אין שדות להערכה 
 פסיכולוגית בין סיום

אינטייק לתחילת טפול, 
לא כל המטפלים 

העצמאים מחוברים 
 למע' התיעוד הממוחשב

הועברה בקשה לאגף מחשוב ארצי , מטפלים 
 העצמאים חוברו למערכת הממוחשבת.

 

לפסיכולוגית המחוזית 
אין גישה לרשומה על 

 המטופלים

 רלהיפתאמור  .בכללית המחשובהנושא בטפול 
 .2017בראשית 

 

מספיק אינה מובנה 
 ואינה מתועדת

 

  .מידיבטיפול 

 

נוהלי עבודה למטפלים 
עצמאים  אינם בהירים 

 מספיק.

הפסיכולוגית המחוזית הכינה רשימת נהלים 
שאושרה ע"י הפסיכולוגית הארצית ונשלחה 

 .לכלל המטפלים העצמאים 

 

יש לבקר בכל מרפאות 
 המטפלים העצמאים.

 .ביקורים יתקיימו כרוטינה במהלך השנה 

 

לא כל המטפלים 
העצמאים בסביבה 

 מונגשת

 תובטח אפשרות להגיע למטפלים עם הנגשה.  

 

לא קיימת מע' מובנית 
 קהילה-למידע אשפוז

קיים רצף חלקי דרך יחידת הבקרה, תלוי  
 בתהליכי מיחשוב ארציים .

 .שיקום וניידות48
  ראה התייחסות בסעיף 

(  הפיזיותרפי   ) 11 
 

     קידום בריאות .49

 

אי העסקה בעל הכשרה 
 זו 

, הקורס  2015תוכננה יציאה לקורס באוקטובר 
 .לא נפתח 

 כפוף לאישורי קליטה במחוז. הוספת תקנים 

  
תוכנית לא עפ"י 

 עקרונות 
 קיימת תוכנית מפורטת 
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 החטיבה

 חטיבת הקהילה
 אגף סיעוד            

 
 ה ה נ ה ל ה   ה ר א ש י ת  

 

 התייחסות /תגובה ממצא לשיפור/ תיקון נושא

שירותים מעבר  .71
לשעות 

     הפעילות 
 .הועברה ההנחיה לטרם פראמדיקים 

     מנהל ומשק  .74

 
בית צפאפא אחסון 

 כביסה במקום לא סגור 

 .הועבר לחדר נפרד מידיתטופל 
 
 

 
פינוי אחת לשבוע לא לפי 

  .הנושא יבחן עם הנהלת תל בר הנוהל 

 .ראה תשובה בסעיף בריאות השן  סמייל קניון מלחה  

 
ריפוי בעיסוק מעלות 

   .מידיתטופל  דפנה 

 
הסדרת מקום נפרד 

 .בטיפול בשיתוף עם מערך לוגיסטי  לעיקור 

 .נבדק וקיים באופן מלא  תיעוד   
גביה ופיקוח על . 77

 השב"ן
    

הגישה והכניסה לסניף  
בעייתיים. אין חניה 

שמונגשת למבקרים כמו 
 גם מעלית. 

 
 

מתוכנן מעבר למבנה חדש  -סניף בר אילן 
 .במהלך השנה הקרובה

בסימולציה טלפונית מול  
המכון בשועפט: תקופת 

 חודשים 8ההמתנה היא 

 התור לאבחון עומד כיום על חודשיים.
 מיידי -טיפול ריפוי בעיסוק 

     תשתית מרפאות. 73

טיפול במרתף שהגישה  
 אליו היא רק במדרגות 

מתוכנן שיפוץ והעברת המכון לקומה עליונה 
ובמקביל ניתן טיפול למקרה הצורך בחדרים 

 .הנגישים במרפאה 
שילוט הכוונה לחדרי 

 טיפול 
 .מטופל 

רועננה ההנחיה  לענוד את כרטיס העובד שבו  תג לא היה תיקני 
 .יש כל הפרטים המלאים 
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 החטיבה

 חטיבת הקהילה
 אגף סיעוד            

 
 ה ה נ ה ל ה   ה ר א ש י ת  

 

 /תגובההתייחסות  ממצא לשיפור/ תיקון נושא

ההנחיה לכל העובדים הינה לענוד את כרטיס  תג לא היה תיקני  
 .העובד שבו יש כל הפרטים המלאים 

  .הסדרת החנייה הינה בתחום העיריה אין סימון לחניית נכים

 .תקין  אין כסאות עם ידיות 

לחצני מעלית באותו צבע  
 כמו פאנל המעלית 

 .בטיפול מחלקת אחזקה 

 .הועבר לבדיקת ממונה הבטיחות  משטחים מונעי החלקה 

ללא חלון בעת  םשירותי
הפסקת חשמל חשוכים 

 לחלוטין

 .בטיפול מחלקת אחזקה 

שילוט הכוונה לחדרי 
 שירותים כולל נכים 

 .קיימת הכוונה 

הועבר מכתב בנפרד לגבי הערות , אין הפניות  מכון משעולים  
 .עד לתיקון הליקויים 

שיפור תנאי נגישות עבור  
 מטופלים קשישים/נכים

סודרה חניית נכים בתיאום מול עיריית 
ירושלים. השומר מאפשר לרכב נכים להיכנס 

 לרחבת הכניסה למרפאה . 

עמדות מידע אינן נגישות 
 לנכים 

תחום הנגישות נמצא בבדיקה ויישום ברמה 
   .ארצית 

 
 
 

 בברכה                                                                                                     
 כלנית קיי                                                                                                    

                                                                                                 
                                                                                                       

 
 

 אגף סיעוד בקהילה ראש                                                                                         
 
 
 

 העתקים:
 מנכ"ל שירותי בריאות כללית –אלי דפס 

 סמנכ"ל וראש חטיבת הקהילה –מיכאל אורן 
 מנכ"ל משרד הבריאות –מר משה בר סימן טוב 

 מ"מ המשנה למנכ"ל –פרופ' ארנון אפק 
 נציבת קבילות לחוק ביטוח בריאות ממלכתי –ד"ר עו"ד אסתר בן חיים 

 סמנכ"לית לפיקוח על קופו"ח ושב"ן – טופרגב' רויטל 
 ראש מנהל רפואה - -ד"ר ורד עזרא 

 ראש שירותי בריאות הציבור –פרופ' איתמר גרוטו 
 רופאה מחוז ירושלים –זמיר  –ד"ר חן שטיין 

 מ"מ ראש אגף רפואה קהילתית –ד"ר הדר אלעד 
 ליתראש אגף רפואה , חטיבת הקהילה, שירותי בריאות כל –ד"ר ניקי ליברמן 

 עוזר המנכ"ל לענייני בקרות –עו"ד אורי יעקבלביץ 
 מנהל רפואי מערך ביטוחי בריאות וכללית מושלם –ד"ר יגאל הקסלמן 
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 החטיבה

 חטיבת הקהילה
 אגף סיעוד            

 
 ה ה נ ה ל ה   ה ר א ש י ת  

 
 ראש תחום בריאות השן, אגף בקרה בחטיבת הקהילה, שירותי בריאות כללית – ד"ר אוה סהר

 מנהל בטחון ארצי, שירותי בריאות כללית –יניב בצלאל 
 מחוז ירושלים מנהל –יורם סגל 

 מנהל רפואי מחוז ירושלים –ד"ר ארז ליבל 
 מנהלת הסיעוד במחוז ירושלים –אורנה בראל 

 
 



 

 אגף רפואה קהילתית
 משרד הבריאות

Division of Community Medicine 
Ministry of Health 

 91010ירושלים  1176ת.ד.
KEHILA@moh.health.gov.il 

 02-5655961 פקס:  02-5681498  טל:

P.O.B 1176 Jerusalem 91010 
KEHILA@moh.health.gov.il 
Tel: 02-5681498   Fax: 02-5655961 

 

 ג' באב, התשע"ו
 2016אוגוסט  07

 212728316סימוכין:  
 )במענה, נא ציינו את מספרנו(

 לכבוד,

 וראש חטיבת הקהילה סמנכ"למר מיכאל אורן, 

 נציגת ההנהלה הראשית לבקרותואגף הסיעוד בקהילה מנהלת גב' כלנית קיי, 

  ירושלים מחוזמנהל יורם סגל, מר 

 ירושלים מחוז יאורפנהל ארז ליבל, מד"ר 

           כללית בריאות שירותי

 

 שלום רב,

 

 הנחיות המשרד בהמשך לתשובתכם לדוח סיכום בקרה בשירותי בריאות כללית מחוז ירושליםהנדון: 

 סימוכין:

 50827816סיכום בקרה בשירותי בריאות כללית מחוז ירושלים סימוכין:  .1

 NK-4022: ביולי, סימנה אצלכם 24, ביום במיילתשובת הקופה שהועברה  .2

 

 תודה על העברת תשובתכם לדו"ח הבקרה שנערכה במחוז. 

שירותי משרד הבריאות רואה בהליך הבקרות בקופות החולים מנוף לשיפור השירות למבוטחים, ומתרשם ש

 ה זו. בכלל ומחוז ירושלים בפרט, שותפים לראייבריאות כללית 

 משרד הבריאות מברך על פעילות הקופה להטמעת מרבית הערות הבקרה.

 להלן הנחיות המשרד והתייחסויות צוותי הבקרה, בהמשך לתשובתכם:  

 יישום הרפורמה בבריאות הנפש 

 :בדבר הפעולות שבוצעו  30/11/2016יש לעדכן את משרד הבריאות עד ליום  קיצור זמני המתנה

)השלמת גיוס מטפלים נוספים, השלמת חתימת הסכמים עם ספקי שירות  בפועל לקיצור התורים

נוספים( וכן לעדכן במצב תורי ההמתנה במרפאות האורגניות של הקופה לשירותי אינטייק, לשירותי 

 בהשוואה למצבם במועד הבקרה. -פסיכותרפיה

  'ת" של בקשת המרפאה. יש לוודא אי פגיעה ברציפות טיפול עקב "דחייה טכני :17אישורים ודחיות ט

ת בקשות המרפאות של ספקי השירות, לאחר תהליך ישיעורי דחיהצפי הוא, צמצום משמעותי של 

 משרד הבריאות ימשיך לעקוב. למידה ראשוני וגיבוש הליכי עבודה בין הקופה לספקים השונים.

 השירותים  משרד הבריאות מברך על פריסת :מחסור בשירותי פסיכותרפיה ביישובים פריפריאליים

 אפיוניםהפעלת שירות כזה בשל  תאך מצביע מאידך על מקומות שבהם מתבקש ,מחד תהנרחב

שם פועל שירות אשר הקופה  -ארבע והר חברון קריית . לדוגמה,גיאוגרפיים וביטחוניים מיוחדים

 .כךמבוטחיו הנזקקים למספר המועט של להתקשר עמו בהסכם לאספקת השירות ללדוגמה יכולה 
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  :חותרוק 

  כי שיבה, אכן הנהלת הקופה ה - "פרטיות המטופל בבית מרקחת וחדר תרופות": 131התאמה לנוהל

במשרד הבריאות לא קיבל טענה זו. אגף הרוקחות , אולם מדובר בעלות גבוהה ויעשה שינוי מדורג

י קישור לנוהל העדכניש לוודא לאלתר עמידה בנוהל. הנוהל העדכני איפשר תקופת התארגנות, ו

http://www.health.gov.il/hozer/DR_131.pdf 

 

 'טמפרטורה לא נמצא מד   "תנאי אחסון והובלה של תכשירים": 126  אי עמידה בדרישות נוהל מס

בעבר,  .ולא במחסן ולא נמצאו כלל רישום ותיעוד של טמפרטורה בחדר קבלת קהל ולא בפינת מיהול

לכן, לא ברורה . עכשיוהנושא נידון והקופה קיבלה תקופת היערכות של שנתיים, אשר הסתיימה 

 לאור זאת:  עדיין בעינה. תשובת הקופה שתקופת ההתארגנות 

  ,קהל לדוגמה, שיש לשמור על טמפרטורת חדר בהתאם  קבלת תרופות וחדר במחסןלציין

ידני שלוש פעמים ביום למעט סופי שבוע שאז באחריות הקופה  טמפרטורהבמד השימוש לנוהל, 

נדרש לקיים זאת לאלתר, . אפשרי, ולא ברור מדוע נדרשת תקופת היערכות לכך, לנהל סיכונים

 בהתאם לנוהל. 

 נדרש לוודא – 621בהתאם לנוהל  קיום התרעה על חריגה בטמפרטורה במקררים 

  .ובקופה במחוז המרקחת בתי בכלל  חודשים 1 , עדהנוהל דרישות מיידית קיום

  נדרש לדווח למשרד הבריאות לאלתר על היערכות המחוז לתיקון ממצאים אלה

 שור לנוהלימצ"ב הק ועמידה בהנחיות הנוהל בדחיפות, עם קבלת דו"ח זה.

6.pdfhttp://www.health.gov.il/hozer/dr_12 

 

 

  :קידום בריאות 

 לתקן את הממצאים הבאים בהתאם למבחני התמיכה, באחריות הקופה:  

 תחום זהלהציב עובד ב יש :העסקת מקדמת בריאות ללא הכשרה בתחום קידום בריאות 

 הקיימות.  האופציותמגוון בעל הכשרה אקדמית בקידום בריאות מ

 150,000דם בריאות על כל להציב תקנים בתחום ביחס של מק יש :הוספת תקנים 

 מבוטחים 

 המחוז התבקש להעביר  :אינן כתובות לפי סטנדרטים מקצועיים תוכניות עבודה בקידום בריאות

, הן במהלך תכניות עבודה בקידום בריאות אשר כתובות עפ"י הכללים המקצועיים בקידום בריאות

 ביר תוכניות אלה לאלתר. העהבקרה והן לאחריה, אולם עדיין לא התקבל המידע במשרד. יש ל

 

http://www.health.gov.il/hozer/DR_131.pdf
http://www.health.gov.il/hozer/DR_131.pdf
http://www.health.gov.il/hozer/dr_126.pdf
http://www.health.gov.il/hozer/dr_126.pdf
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, ככל שיהיה מקצועי ואיכותי, ניתן מכונים שבוקרוחלק מב השירותבבקרה נמצא, ש :בעיסוקריפוי  

אינם מאפשרים למעשה שימוש בכל טכנולוגיות הטיפול הקיימות. אף ו ,בתנאים פיזיים שאינם נאותים

תשובת הקופה, ששירות הריפוי בעיסוק ערוך להצטיידות טכנולוגית ככל שהמקום הפיזי יאפשר זאת, 

לא ברורה. הקופה אחראית על הבטחת תשתית ראויה למתן שירות, לרבות מתקן פיזי נאות, בין אם 

להעניק  והתנאים הפיזיים במכונים שבוקרו אינם מאפשריםבמתקניה ובין אם ברכישת שירות, 

נדרש לוודא מתן שירות . ול מקצועי מיטבי לחולים, כפי שאכן יש ביכולת אנשי המקצוע במחוזטיפ

מקצועי בתנאים פיזיים נאותים למתן שירות רפואי, לאלתר, במכונים שבוקרו, ולוודא התאמה בכל 

 מכוני המחוז.  

לא על ידי : בבקרה נמצא, שמסמכים מועברים למשרד הבריאות על ידי המשפחה ושיקום וניידות 

היא כי זו הנחייתה. יש לציין, כי באחריות הקופה להעביר את כל שהועברה הקופה, ותשובת הקופה 

המסמכים למחלקה למחלות ממושכות ושיקום בלשכת הבריאות באזור מגוריו של המבוטח, בהתאם 

פלים, ולצורך צמצום בירוקרטיה והנגשת הטיפול באופן מיטבי למטו 11/2014לחוזר מנהל רפואה 

  שנזקקים למכשירי שיקום וניידות. 

  רפואה תעסוקתית: 

 מותנה בעדכון קובץ רישום זה שהיא תשובת הקופה  הייעודי: השדה באמצעות יד משלח רישום

התאמה עם לבצע הומלץ : נדון עם משרד הכלכלהלציין, הנושא  משלח יד של משרד הכלכלה.

 יעלה בוועדת ההיגוי הקרובה של הרשם.ן, כמו כרשימת משלוחי היד שברשם מחלות המקצוע. 

 העברת המידע מתבצעת על בסיס יום אומנם תשובת הקופה היא, ש :העברת מידע בין אחות לרופא

 , מומלץ לייצר מנגנון בקרה פנימית.הקרהיעדר התיאום שהתגלה בבלאור , אולם יומי

  תשובת  :ך עובדים שנבדקותיעוד מחלקות ותחנות וסוסיכום דיווח על בדיקות אי התאמה לעבודה

על אי התייצבות לבדיקות פיקוח באופן ו דיווח נשלח למפקחת עבודה על אי התאמהההקפה היא ש

מציינים את מספר המכתבים במסגרת מכתבי הסיכום המונפקים למפעלים. מבוצע תיעוד , ושוטף

דים שנשלחו העובדים ברשימה, עובדים שנבדקו בפועל והוצא עבורם פנקס בריאות, מספר עוב

תשובת המשרד: בבדיקה עם משרד  להמשך בירור, מספר עובדים שלא התייצבו לפיקוח כלל.

כדי לאמוד  בסיס תקופתיהכלכלה, אכן נשלחים דיווחים פרטניים. חשוב לרכז גם מידע מסכם על 

 מגמות ואת הצורך לפעול ברמה מערכתית יותר.

 פיתוח ו כום המידע מועבר באמצעים שוניםתשובת הקופה היא, שכיום סי  אופק: מערכת העדר

העברת הסיכומים לרופא המשפחה יבוצע על בסיס התעדוף באגף המחשוב בקופה. המשרד מבקש 

בין הרופאים הראשוניים והשניוניים לרופא התעסוקתי, מיטבי יש חשיבות לרצף טיפולי להדגיש, כי 

 העדכניות של המטופל.  מתן טיפול כוללני לרבות התאמה תעסוקתית בהתאם ליכולותל

נהליי משרד הבריאות מציינים תדירות בדיקת עגלת החייאה אחת לשבועיים, אולם הנחיות  סיעוד: 

יש לוודא עבודה בהתאם לנוהל משרד הכללית לשטח היא אחת לחודש, בניגוד להנחיית המשרד. 

 הבריאות, לאלתר. 
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כפי שנמצא  עבדה בחלוקים קצריםקיימת אי הסכמה עם הקופה בנושא שימוש עובדי מ :מעבדות 

המשרד לצורך הגנה על העובדים בעת לקיחת , ולא חלוקים ארוכים ורכוסים כהנחיית בבקרות

נושא זה נמצא במחלוקת מתמשכת בין המשרד לקופה, ולמרות הנחיות  .הבדיקות והטיפול בדגימות

י הנהלת משרד הבריאות חוזרות, ואי קבלת עמדת הקופה, לא נצפה שינוי בשטח. הנושא יובא בפנ

 להמשך דיון והחלטה.  

 

 

 דו"ח הבקרה, יועבר בהמשך להפצה, כמקובל, באתר משרד הבריאות.  

 

 תודה על שיתוף הפעולה ונשמח לסייע, לקידום מערך הטיפול במבוטחים.

 

 

 בברכה,                                                                    

                           

 

 ד"ר איריס לייטרסדורף        

 מנהלת המחלקה לבקרה על קופות החולים                

 

 

 העתקים:

 טוב, מנכ"ל משרד הבריאות -מר משה בר סימן 

 פרופ' ארנון אפק, מ"מ המשנה למנכ"ל

 ממלכתי בריאות ביטוח לחוק קבילות חיים, נציבת-בן ד אסתר"עו, ר'ד

 ן"ושב ח"קופו על לפיקוח  לית"סמנכ, ופרט רויטל' גב

 רפואה מנהל ראש, עזרא ורד ר"ד

 הציבור בריאות שירותי ראש, גרוטו איתמר' פרופ

 ירושלים ה מחוז, רופאזמיר-חן שטייןד"ר 

 ד"ר הדר אלעד, מ"מ ראש אגף רפואה קהילתית 

 מנהלי אגפים מקצועיים רלוונטיים במשרד הבריאות  

  ירותי בריאות כלליתש, מנכ"ל אלי דפסמר 

 :קופ''ח כלליתשם תיק: 

 


