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 : מבוא
 

, השפלה מחוז" בריאות שירותי מכבי"ב הבריאות משרד בקרת התקיימה 11/07/2013  בתאריך
 ביטוח חוק פי על הזכויות מימוש על קהילתית לרפואה האגף שמוביל, הפיקוח הליך    במסגרת
 .ממלכתי בריאות

 
 ובמכונים במרפאות ובדיקה, המחוז מנהל י"ע המחוז ופעילות מאפייני בהצגת החלה הבקרה

 . תחומיים ורב קצועייםמ בקרה צוותי 21 באמצעות, ועצמאיים שכירים שירות ספקי של
 

 הבריאות משרד נציגי.   פעולה שיתוף של ביותר חיובית באווירה נערכה במחוז הבקרה, לציין
 השקיפות,  הפעולה שיתוף על הקופה ולעובדי המחוז להנהלת, הקופה להנהלת מודים

 .עצמה הבקרה ואת ההכנה הליך את פיינושא, וההקשבה
 

הדוח מפרט את הנושאים העיקריים בכדי ליעל את תהליך הפקת דוחות סיכום הבקרה 
 עפ"י הצורך מבקר משרד הבריאותדוח מלא לגבי כלל הממצאים  ניתן לקבללשימור ושיפור , 
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 : שנבדקו מרפאותהבקרי משרד הבריאות ו
 

 
 שבוקרו מרפאות צוותים שמות תחום

1 

 רפואה
 
 
 

 ד"ר איריס לייטרסדורף 

  ד"ר הדר ירדני, מנהלת המחלקה
להתפתחות הילד, משרד 

 הבריאות

  ,ד''ר ילנה קנבסקי, רופאת בקרה
 לשכת בריאות מחוז המרכז

 אחראית  ד"ר דנה גפן, רופאה
בקרה, לשכת הבריאות מחוז תל 

 אביב

  גב' אורית יונה, אחראית ארצית
 לתזונה ברפואה כללית וקהילה

    גב' רותי וינשטיין קידום בריאות 

 בקרת פתע: 

 , לוד1מרכז רפואי לוד, הציונות 

מרפאה בראשון לציון, רח' שרירא 
 3שמואל 

 , חולון 16בית הרופאים, רח' פרופ' שור 

 דים עצמאית, סוקולוב חולוןרופאת יל

 סניף הקופה קדושי קהיר, בת ים

 בקרה מתוכננת: 

  31סניף הקופה בלוד, שפירא 

רפואת המשפחה, סניף הקופה בקריית 
 , חולון. 9בן גוריון, רח' לנדאו 
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 גריאטריה
 בית וטיפולי

 לאוניד גולדנשטיין  ר"ד:  1 צוות
שבע כץ -)ל.בריאות(, ד"ר בת

 )ל.בריאות(. 
 גב, טירר אופליה ר"ד:  2 צוות '

 ( האפרת סימנהויז )פיזיותרפי

 גריאטרית:מרפאה 
, יחידה לשיקום היחידה לטיפולי בית

 )ראשל"צ(
 תביקורי בי

 

 השן בריאות 3

 אלבז אירינה ר"ד: 1 צוות 
 )משולבת צוות רפואה(

 רבאב חליחל, ד"ר  ר"ד: 2 צוות
 יואל כהן 

 
 רמלה "דנט מכבי"

 ציונה"מכבי דנט" נס 
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 סיעוד
 ובטיחות
 המטופל

 מרים פייס )ל.בריאות( ' גב: 1 צוות
  ' שרית רחמנידר: 2 צוות

 נס ציונה ראשונית מרפה
 ת "פרס נובל" בראשל"צמרפא

-חדר פעולות כירורגיות "כצנלסון" בת 
  ים.

 עצמאיים בראשון לציון יםמטפל גב' שרה קריצמן פסיכולוגיה 5

6 
 

 זילברברג אורית' גב :1צוות  תזונה
 

 תות עצמאיומטפל
 ובבת ים בראשון לציון

 
 משולב יונה אורית' גב: 2 צוות 

  רופאים בצוות
"ראשונית" בראשל"צ: מכון במיקור  אילה פרג ' גב:  1 צוות  זיותרפיהיפ 7
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 סימנהויז אפרת' גב :2 צוות 
 בצוות משולב פיזיותרפיה

 גריאטריה

 חוץ
 

 היחידה להמשך טיפול בראשל"צ
 

 , גב יעל ניסןכץ מעין 'דר בעיסוק ריפוי 8

 בעיסוק לריפוי מכון : בקרת פתע
 רחל נאות מסחרי מרכז, חולון, מבוגרים

 
 – "מדרגות" קליניקה בקרה מתואמת: 

 ילדים תחום, חוץ מיקור ספק
 צ"שלאר, מבוגרים בעיסוק לריפוי מכון

 

 קלינאות 9
 הרצברג אורלי 'דר תקשורת

 של"צבראלישנסקי מכון שמיעה ודיבור 
  ציונה -מטפל עצמאי בהסדר בנס

 מכון שמואל לשמיעה ודיבור בלוד

 שרותי 10
 מעבדה

 
 ישי רותי 'דר

 

 )מרפאת פרס נובל( רמלה וראשון לציון
 בקרת פתע: אזור 

  דליה כהן ר'מג: 1צוות  רוקחות 11
 מתואם: בית מרקחת מכבי פארם בלוד

 

  
 ר'ג, מ שטרן אתי ר'מג: 2 צוות 

 קרומר אילן
פתע: בית מרקחת מכבי פארם ראשל"צ 

 מזרח

   
 

 אוסטין עפרה' גב אוטיזם 12
 חולון,9צאלים  – הילד התפתחותל מכון

, 91פתע: קלינאית תקשורת, הרצל 
 ראשל"צ

 עבודה 13
 סוציאלית

 חולון, 54אילת   ברשטלינג אורית ס"עו
 פתע: מרפאת "רמות" ראשל"צ

 שיקום 14
 וניידות

 גב+סלומון יעל' גב:  1צוות '
 זיתוני בתיה

 בית וביקורי מחוזית ברמה בקרה

  
 גב+גומפורט חן' גב: 2 צוות' 

  דאובה אלישבע

15 
 גביה תכנית

 ופיקוח
 ן"השב על

בית מרקחת בחולון, רופא במרפאת  מר מתן אונגר, גב' חווה חג'יגי
 הקופה בחולון

16 
  בטחון
 עם התמודדות
 אלימות

 מנהלת המחוז, מרפאת הקופה בלוד מר דוד שוורץ

מכשירי שיקום  17
 וניידות

  יעל סלומון, גב' בתיה 1צוות :
 זיתוני

  גב' חן גומפרט, גב' 2צוות :
 אלישבע דאובה

יח' לטיפולי בית בראשון לציון, ביקורי 
 בית במחוז

 פרלמן ניל מר ומשק מנהל 18

 מוקד רפואה דחופה ואשפוז יום, חולון; 

מרפאת שיניים "מכבידנט",קדושי 
 קהיר, בת ים; 

 מרפאת שפירא, לוד;

 מכון הגסטרו, נאות שפירא, חולון. 
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 עיקרי ממצאי הבקרה
 

תשומת לב הנהלת הקופה והנהלת המחוז לכך, שההמלצות והפעולות המתקנות הנדרשות שמועלות 
המדגמית, הינן לביצוע רוחבי בכל המחוזות, ובכל מרפאות ומכוני הקופה,  כאן בעקבות בקרת המחוז

 לרבות השירותים הקנויים והמטפלים העצמאיים.

 
 . מרפאות והנהלה רפואית1
 

 שימור : לממצאים 

הנחיית מנכ"ל הקופה , כפי שנמסרה בבקרה, לחיזוק הקשר עם הרופאים  פיקוח ובקרה: .1
הליך בקרה ופיקוח על עבודת המספקים טיפול למבוטחי הקופה, ותחילת  ,העצמאיים

ההנהלה הרפואית. פיתוח הניהול הרפואי נמצא בראשית דרכו וחשוב לפתח רופאים ע"י ה
, עבודה פול הניתן , הטמעה בפועל של נהליולכוון את הניהול הרפואי לשיפור איכות הטי

ערך המוסף של טיפול רב ים לחשיבות ולוהגברת מודעות הרופאהבטחת הרצף הטיפולי 
 מקצועי במטופל. 

אפשרות  :נגישות למידע רפואי והנחיותאפשרות שליטה באתר אינטראנט של הקופה,  .2
רצוי לוודא שכלל ת. חלק מהרופאים מכיר זארק ש ,מצאנטובה להנגשת המידע, עם זאת 

הרופאים המשתמשים במערכת התיק הממוחשב בקופה מכירים את היכולות הטמונות 
   טיפולי. הרצף הבמערכת, בעיקר בנושא של 

 מרפאות שנבדקו בחולון. חלק מהב ,רופאים ואזורי ההמתנההשל חדרי  תשתיות פיזיות: .3

השכירים  ות של הרופאיםבתדירות גבוה ורמת ההשתתפ ג'ורנל קלאבקיום  פיתוח מקצועי: .4
 בעיקר.

 

 ממצאים לשיפור: 

לציין שבכל המרפאות משתמשים במאזניים לא מכוילים. יש  יש: ליקויי בטיחות ותשתית .1
לוודא כיול של הציוד הרפאי, לרבות מאזניים, באופן תדיר , כדי לוודא מדידה נכונה 

, מינוני תרופות ותרפואיהאשר משמשת בהמשך את המטפלים בקבלת ההחלטות  ,ומדויקת
  .ונוזלים וכדומה

מבוטחים ופניות הציבור,  הזכויות  בנושאילוט מלא ומתאים, כולל חסר ש שילוט חסר:  .2
לדוגמה בבתי הרופאים , עצמאייםהרופאים המרפאות בבחלק ממרפאות הקופה שנבדקו ו

ר, בכל יש להוסיף שילוט ומידע למבוטחים, קריא וברו. מרפאת הקופה בבת יםבבחולון, ו
  ח, לאלתר."אזורי ההמתנה, בהתאם למצוין בדו

חסר מידע יזום לציבור בנושא, לא ברור כיצד נקבעות הפעילויות והיקפן  קידום בריאות: .3
שותפים למידע ואינם מפנים את  אינםבחלוקה לסניפי המחוז, והרופאים העצמאיים 

ים, שהוא הסניף עם  , בסניף בתמשלשמבוצעות בסניפי הקופה.  ל ,מטופליהם לסדנאות
כרת, ויש רק סדנה וסובלים מס 12%שיעור המחלות הכרוניות הגבוה ביותר במחוז , כ 

הוקצו ו מודעים להיקף המעשנים אינםהמנהלים הרפואיים  .כרתואחת בשנה לסובלים מס
לא ברור בהתאם לאיזה קנה מידה בוצעה ההקצאה . זאת, כאשר סדנה  .סדנאות לשנה 2

מהווה חסם בפני רכישת התרופה במחיר מופחת בסל הבסיסי. בבית  לגמילה מעישון
שמבוצעת בסניף  ,הרופאים בבת ים, המשויך לסניף הקופה, אין כלל מידע על פעילויות

ואינה מפנה  בסניףלקידום בריאות, והרופאה העצמאית אף איננה מדעת לפעילות הנרחבת 
יש   .ע לציבור, המטופלים והמטפליםאת מטופליה לפעילויות אלה.   יש להנגיש את המיד

שיעור אודות שיעור המעשנים בסניפים ו אודותלהנגיש למנהלים הרפואיים מידע 
גורמי סיכון למחלות קרדיווסקולאריות ממחלות כרוניות והסובלים מהמבוטחים 
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לדוגמה,  לגמילה מעישון למספר  –לוודא התאמת מספר הסדנאות . יש ומטבוליות
 בקנה מידה ראוי.  המעשנים בסניף,

 

 : הערכה וטיפול רב מקצועי בחולה עם מחלות כרוניות .4

במקרים בהם יש צורך קליני בכך, לדוגמה בחולה צעירה עם מחלות כרוניות, מוגבלות  .1
לא נצפה תיאום בין כלל המטפלים בחולה,  –פיזית ונפשית וקשיים סוציאליים ניכרים 

ויכולותיה. זאת, כאשר החולה מטופלת בסניף למתן טיפול מיטבי ומותאם לבעיותיה 
אשר מטפלים בה בו זמנית. הסמיכות הפיזית של  ,הקופה בו נמצאים מספר מטפלים

המטפלים, לא באה לידי ביטוי בתכלול הטיפול בחולה זו. יש לפעול לתיקון ותיאום הטיפול 
 . בחולים הסובלים ממחלות כרוניות ,הרב מקצועי במיוחד

תיק ממוחשב ההקופה מקושרים עם בעלי המקצוע השונים באמצעות נמסר, שרופאי  .2
במערכת ''קליקס'', עם זאת, נמצא בחולון שחסר רצף טיפולי בין הרופאה לדיאטנית, 

וון שהרופאה לא קיבלה הדרכה כיצד ניתן למצוא במחשב את סיכום הביקור ותוצאות ימכ
קיבל טיפול תזונתי, מה  הטיפול אצל הדיאטנית. הרופאה אינה עוקבת האם המטופל

אשר משתמשים  ,כלל המטפליםכי עדיין במעקב. יש לוודא הוא תוצאות הטיפול והאם 
תוצאות הביקור אצל את אפשרות לקבלת מודעים לובמיוחד בקיאים בהפעלתה במערכת, 

 .מטפל אחר, במטרה לתאם את כלל הטיפול לחולה

כי נמצא בבקרה בראשל"צ לדוגמה  .יש לוודא זמינות שירותים סבירה שירותים:הזמינות  .3
יום. מדובר במחוז במרכז הארץ  40חודשיים ולרופא נשים  אורך תור לגסטרואנטרולוגיה 

. יש לוודא קיום כל כךעם מגוון אפשרויות, ולא ברור מדוע פרק הזמן לשירותים אלה ארוך 
 . יםזמן סביר יתורים בפרק

ההתייחסות הסביבתית במרפאות אינה  חה, כנגד קטינים וחסרי ישע:אלימות במשפ .4
איתור בפועל. לדוגמה, רופאת הילדים המספקת ולא מבוצע מעקב אחר דיווח הרופאים ו

שבמהלך שנתיים וחצי שעובדת במכבי,  הרופאה ציינה,שבוקרה בחולון לא עברה הכשרה. 
לא ראתה חשד למקרה אחד אפילו. בבדיקת הרשומות הרפואיות בבקרה נמצא מקרה של 

הופיעו באופן פתאומי גמגום וקשיי דיבור  ,שנים, אשר לאחר שדיבר באופן מלא 1.5ילד בן 
ת ילקלינאע עם סבתו לביקורת והופנה עם התקפי זעם חדשים, ללא סיבה ברורה. הילד מגי

פאה, עד לביקור תקשורת. התלונה חזרה על עצמה מספר פעמים בביקורים חוזרים במרה
ת התקשורת, אין ינעשה אצל קלינאה אחרן מעקב ת התקשורת. אייהמשוער אצל קלינא

 ,התייחסות להתקפי הזעם החדשים, ולא הועלתה כלל ע"י רופאת הילדים האפשרות
מטופלת  -דוגמה נוספת אצל רופאת משפחה ת כלפיו. שייתכן והילד חשוף וסובל  מאלימו

, סובלת מבעיות פיזיות ונפשיות מרובות, מבקרת לעיתים קרובות אצל מטפלים 56בת 
חשיבה על אפשרות  שונים ומקבלת טיפולים שונים ומורכבים, אין רצף טיפול מיטבי, ואין

ימות במשפחה כלפי שיודעת על אירועי אל ,למרות שהרופאה מציינת לאלימות במשפחה.
אומנם נמסר ע"י ההנהלה חברי משפחה אחרים, לא חשבה על כך במטופלת שלה.  

הרפואית על עליה במספר הדיווחים החודשיים במחוז, אולם המספרים רחוקים מאד 
, ושני המקרים שהועלו בבקרה המדגמית המצומצמת מהשכיחות הידועה באוכלוסייה

צביעים על שיעורי מודעות ואיתור בפועל נמוכים שבוצעה ע"י צוות משרד הבריאות מ
הכשרה מיטבית של הרופאים בנושא  קיוםיש לוודא   ביותר אצל הרופאים המטפלים.

 חשוב זה, ולוודא דיווח מתאים לגורמים הרלוונטיים.

, רופאים הראשוניים ופחות בשניונייםמבוצעת בעיקר בקרב ההפעילות  בקרה ופיקוח: .5
, כמתואר ראייה רב מקצועית מתכללת של הטיפול באיכות הטיפול ווממוקדת פחות ב

טיפול רב מקצועי בדגש על ביצוע בקרת איכות הטיפול הניתן , יש להקפיד על ח. "בדו
 ליקויים .הבראייה כוללנית, ומעקב סדיר אחר תיקון 
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 . גריאטריה 2
 

  ממצאים לשימור: 

באזור השפלה, פועלת מרפאה להערכה  :הקמת מרפאות להערכה גריאטרית כוללנית .1
אדם תואמים הגריאטרית כוללנית , בעיר ראשון לציון.  תחומי פעילותה  והרכב כוח 

   (.  12/2007לדרישות משרד הבריאות ) חוזר מינהל רפואה 

שפלה של המחוז פועלת מזה כמה שנים,  יחידה לטיפול הבאזור   היחידה לטיפולי בית .2
בית. ברמת הקופה, נכתב והופץ נוהל ארצי קופתי, המגדיר את הרכב ותחומי  קירתוב

 למרותקים לביתם.   ,הניתנים במסגרת היחידות לטיפולי בית ,פעילות הצוות והשירותים

בית וגם ה רתוקיטיפול שיקומי בקהילה, גם ללקיים מערך מסודר להפניה ו: טיפול שיקומי .3
פעם ברבעון מתקיימות פגישות של  הצוות הניהולי  היכולים להגיע למכונים. ,לקשישים

 גריאטריה. ההמחוזי בתחום הטיפול השיקומי ובתחום 

רופאה מומחית בגריאטריה מתפקדת כגריאטרית מחוזית,  :מחוזיהגריאטר התפקיד  .4
במרפאות להערכה מעקב אחר יישום עקרונות הטיפול בקשישים במעורבת בתכנון, 

 ביחידה לטיפולי בית. ו גריאטרית כוללנית
 

 ממצאים לשיפור: 

המרפאה להערכה גריאטרית כוללנית  בראשון לציון נמצאת במרחב, המיועד גם לצוות של  .1
היחידה לטיפולי בית. לא קיימת הפרדה ברורה בין החדרים, המיועדים לבדיקת הקשישים 

י בדיקת החולים לבין החדרים, המיועדים לעבודת הצוות הרב מקצועי. יש להפריד בין חדר
 לבין חדרי העבודה של אנשי הצוות הסיעודי, מקצועות בריאות.      

יש . רופא במרפאה להערכה גריאטרית כוללנית בראשון לציון אין כיורהבחדר בדיקת  .2
 להתקין כיור בחדר זה. 

הרשומה הרפואית ביחידה לטיפולי בית: בחלק מהתיקים לא נמצא תיעוד מלא של  .3
 הממצאים בבדיקה הגופנית בקבלתה הרפואית ליחידה. 

תהליכים מובנים לעבודה ולטיפול בקשישים, בין רופא מומחה בגריאטריה  לא קיימים  .4
לפיזיותרפיה לבין צוות המכון בין  הממשק דק אתיש להצוות המכון לפיזיותרפיה. בין ל

    בקשישים.בטיפול בגריאטריה,   רופא מומחה
 
 
 . בריאות השן3
 

 ממצאים לשימור: 

 פעילות באיתור וזיהוי נפגעי אלימות ומניעת אלימות.ה .1

 .צוות מרפאות שיניים מעודכן בנהלים חדשים .2

 .שיניים מצוידות היטב, נקיות ומסודרותהמרפאות  .3

 .שינייםהרפואי במרפאות היש שיפור ניכר בתיעוד  .4
 

  :ממצאים לשיפור

 ( כפסולת מסוכנתfixer and developerחומרי קיבוע וחומרי פיתוח )  אחסוןליקוים ב

 הקמת חדר או ארון נפרד ונעול לאחסון חומרי קיבוע ופיתוחהנחיות לתיקון:  

  (fixer and developer 'והתקנת שלט:" פסולת מסוכנת", בהתאם ל: חוזר מס )34/98 

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

http://www.health.gov.il/hozer/mr34_1998.pdf
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שעות לא קיים מעקב אחרי השתתפות בהשתלמויות וכנסים וחסר רישום של מס'  .1
 שתתפות  הה

 מצ"ב הקישור לנוהל 2.10הנחיות לתיקון: התאם לנוהל 

http://www.health.gov.il/hozer/DT02_10.pdf 

 

תיעוד בדיקה שגרתית מלאה ומפורטת חסר : ליקוים ברשומה רפואית במרפאות שיניים .2
הוספת , ד מלא וטיפול מתאיםועחסר תי -במקרי עזרה ראשונה, תקופתיתבכל בדיקה 

התייחסות מלאה לכלל חסרה , צילומי רנטגן במקרה הצורך או שימוש בצילומי נשך גדולים
 .דגש ראוי ומפורט למניעת העששת ולא ניתן ים ולא רק לעששת,יהממצאים האוראל

 .הנחיות בדבר ניהול רפואי של מרפאות שיניים:  2.1הנחיות לתיקון: בהתאם לנוהל        

  

העברת מידע  .אין העברת מידע ממוחשב בין מערכות ברפואה כללית ורפואת שיניים .3
במסירת תכתובת ע"י המטופל למטפל. מערכת המחשוב של הקופה אינה מתזכרת תלויה 

 ."קליקס" שינוי תוכנת המחשב :לתיקון המלצותלגבי הפניה לבדיקה אצל רופא השיניים. 

 

 אין מספיק מעקב אחרי השתלמויות: חסר רישום מס' שעות השתתפות .4
: הנחיות בדבר דרישות מקצועיות למתן טיפול  2.10המלצה לתיקון : בהתאם לנוהל 

 שיניים איכותי.

 

 רופאים כללים לא עוברים השתלמויות בנושא בריאות הפה והשיניים .5
 והשיניים בקורסי השתלמויות לרופאים.המלצות לתיקון : שילוב נושא בריאות הפה 

 
 . סיעוד ובטיחות 4
 

 ממצאים לשימור:

תוך קידום נושאים מיוחדים  ברמה מקצועית גבוהה מאד,ניתן במחוז הטיפול הסיעודי  .1
 וקידום הבריאות.

נהלים פנימיים של הקופה ונגישות לקיימת נגישות לנוהלי משרד הבריאות, נהלים:  .2
 .תהליך מובנה של  הטמעת נהליםלמידע תרופתי. קיים 

 קיים מנגנון בקרה מובנה על הפעילות המתבצעת במרפאות ברמת המחוז. .3

מתאם, מכוון , ש,המנוהל ע"י אחותגוף מקצועי מחוזי קיים  :טיפול בקהילההיאום ת .4
 .סיעוד ומקצועות הבריאותהרפואה, הלשרות המטפלים בתחומי ומייעץ 

הקמת שירות חדש למעקב הריון  במודל כנית פיילוט למעקב הריון בליווי אישי: ת .5
שירות כולל רשת תמיכה, מומחית בתחום. העבודה משותף של רופא נשים ואחות 

התנהגות בריאותית, אבחון  מעקב יזום , ייעוץ והדרכה בנושא בדיקות הריון, קידום

 אחיות את ההכשרה ועוסקות בנושא. 10במחוז עברו  . מוקדם ומניעת סיבוכי הריון

 
 ממצאים לשיפור:

לא מעודכן .יש לוודא המצאות תדריך חיסונים מעודכן  -נמצא תדריך חיסונים מודפס .1
 בכלל מרפאות המחוז.

 

 

 

http://www.health.gov.il/hozer/DT02_10.pdf
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 חדר פעולות כירורגיות כצנלסון בת ים:

 ממצאים לשימור:

 במחוז.לעומת הבקרה הקודמת  חל שיפור משמעותי בהתנהלות של חדר הפעולות, .1

 כירורגיות.הפעולות הניהול ספר  .2

סימנים חיוניים לפני ואחרי  כולל אנמנזה, רשומה סיעודית מנוהלת במלואה כנדרש,ה .3
 הפעולה ואומדן כאב.

 קיים תהליך מובנה לשליחה, קבלה ומסירת תשובות פתולוגיה. .4
 

 ממצאים לשיפור:

 ידיים מחוץ לחדר הפעולות. לרחוץמומלץ  ידיים נמצא בחדר הפעולות.הכיור רחצת  .1

 כירורגית. הפעולות ההפרדה של אזור נקי ולא נקי בחדר  .2
 

 
 . פסיכולוגיה5

 ממצאים לשימור:

עבודתם ברמה את המנהלת  ,בראש המחוז עומדת אחראית על הפסיכולוגים המטפלים .1
 גבוהה מושכלת ועל פי נהלים.

 ניתן להתרשם מעבודה טיפולית מקצועית טובה. .2

 המיועדים לדיון בנושאי עבודתם. ,מפגשים של צוות הפסיכולוגים במחוזמתקיימים  .3

אלימות נגד קטינים ופגיעה בחסרי  ,קיימת מודעות לזיהוי ואיתור נפגעי אלימות במשפחה .4
טיפול הנחיות המתאימות וקיים גוף המופקד על הפסיכולוגים מצוידים בנהלים וה ישע.

 בנושא.

 ניקות נגישות לבעלי מוגבלויות פיזיות. לאפשר קלי וניסיוןקיימת מודעות  .5

 ממצאים לשיפור:

רשומת פסיכולוג בתיק מטופל לא הוטמעו ולא יושמו עד תום אם כי ניכר יצירת ההנחיות ל .1
כנית ורטת, אבחנה, סטטוס פסיכיאטרי, תיש לכלול ברשומה אנמנזה מפ שיפור ברשומה.

 שנעשתה ע"י המטפל. ,ות הטיפוליתכום ביניים, תיעוד כל מגע ותיעוד ההתערביס טיפולית,

 יש לערוך בקרות פנימיות על הרשומות. .2

 אין מעקב אחר השתתפות הפסיכולוגים בהשתלמויות ואין יכולת לאכוף השתתפותם. .3

ה שונות ולא נעשית בדיקה מעמיקה דילא נערכת  בקרה על העבודה הטיפולית  בגישות ה .4
 שהמטפל הוכשר לעשות בהן שימוש.  ,כדי לבדוק

ום עבור שקיימת בעיתיות בנושא התשל ,בבקרה נמסר ע"י אחת הפסיכולוגיות העצמאיות .5
להן זכאי המבוטח( על המטופל לשלם סכום  30-)מתוך ה 16 -הטיפול . החל מהפגישה ה  

 הגורם לעיתים קרובות להחלטה להפסיק את הטיפול בטרם עת .
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 . תזונה6
 

 ממצאים לשימור:
 

הנגישות הן לנוהלי משרד הבריאות והן  .המשרד, הקופה והמחוזקיום נהלי עבודה של  .1
 .נהליםהדרך האינטראנט וקלסר  מידיתלנוהלי הקופה הינה 

הנעשית באופן רשומת הדיאטנית ממוחשבת. קיימת אנמנזה תזונתית   -רשומה תחומית .2
יכולים קיימת תוכנה בתזונה. הדיאטנים שוטף  כולל תיעוד של עישון ופעילות גופנית.  

 להפנות לבדיקות דם.

, היחידה לטיפולי ביתצוות הדיאטניות הן חלק אינטגרלי מ -טיפולי בית והזנות מיוחדות .3

. מתבצעת הערכה תזונתית, לקיחת אנמנזה TPNעושות מעקב גם אחרי חולים מוזנים ב ו
 ומתן טיפול.

עורבות בכל הן מ .הדיאטניות העצמאיות הנן חלק אינטגרלי מצוות הדיאטנים ומהקופה .4
תחום ונמצאות בקשר ישיר עם הרופאים המטפלים, הדיאטנים בצוות והדיאטנית 

 המחוזית.

  .הדיאטנית המחוזית ניהול מקצועי וארגוני ברמה גבוהה תוך סדר ראוי לציון של .5

 
 :נחיות  לשיפורה
 

 .יש לדאוג לשירותי נכים בשתי המרפאות שנבדקו -תהנגשה לבעלי מוגבלויו -תשתיות .1

 ים לדלפק המותאם לנכים. יש לדאוג בסניף בבת -הנגשה לבעלי מוגבלויות .2

 בשני סניפי הקופה שנבדקו. יש לדאוג לכיור בחדר הטיפולים -תשתיות .3

יש לתדרך את המוקדניות בזימון התורים להציע תורים מוקדמים יותר  –זמינות מטפלים  .4
 שלא במערכת הממוחשבת של זימון התורים.  ,גם דרך הפנייה לדיאטנים

 .צף טיפולי בין הקופה לבתי החוליםעל הנהלת המחוז לדאוג לקיום ר .5

 יש להעלות את מספר ביקורי הבית החודשיים. –טיפולי בית  .6

 חודשים. 3תוך  –יש למנות רכז תחום לנושא הנפרולוגיה  .7
 
 
 . פיזיותרפיה7
 

 ממצאים לשימור: 

כללית: המקצוע מתנהל כארגון לומד, מודד תוצאות, בוחן הניהולית הההתנהלות  .1
תהליכים ומטמיע שיפורים ושינויים באופן המשכי. יש לציין לשבח את "מד האיכות" 

 המקצועי.

הרשומה איכותית  . מיושמת גם במכונים למיקור חוץהרשומה הרפואית במכוני הקופה  .2
חסות לתפקוד ישימוש מובנה בכלי מדידה תפקודיים, לרבות התי נעשהוממוקדת תפקוד; 

 קיום בקרה מקצועית על השירות במיקור חוץ. , תוךבסיכום הטיפול

יה עם מחלות יפיתוח שירותים לרבות שירותים לקידום אורח חיים בריא ופעיל לאוכלוס .3
הושם על ש ,חסות להתאמה תרבותית ומגזרית. יש לציין את הדגשיכרוניות, תוך התי

 הדרכת מטופלים לתרגול עצמי גם במכון למיקור חוץ.

 חוץ.ה(, גם במיקור CPDפיתוח הצוות תוך שימת דגש על השתתפות בהכשרה המשכית ) .4

  קידום הרצף הטיפולי ועבודת הצוות בגריאטריה, ביחידה להמשך טיפול ובשיקום. .5
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 ממצאים לשיפור: 
 

יום  21מחוזי הממוצע ה: פי בדיקה בפועל( זמינות השירות )על פי דיווח המבוקר ועל
 יום(. 15מהווה שיפור לעומת הבקרה הקודמת, אך עדין מעל הנדרש )( שבחודש יוני)

  מצ"ב הקישור לנוהל 46/2009סימוכין: חוזר מנהל 

http://www.health.gov.il/hozer/mr46_2009.pdf 

 
 
 . ריפוי בעיסוק8
 

 : לשימור ממצאים

 .האנושי במשאב ההשקעה .1

 .הארצית לרמה המכון מרמת האינפורמציה איסוף, הפנימית הבקרה תהליכי .2

 .הארצית הרמה עד הפרט מרמת ומצוינות לאיכות השאיפה .3

 
   :לשיפור ממצאים

 

 מבנהה לשינויי לדאוג יש – רחל נאות המסחרי במרכז, בחולון בעיסוק לריפוי במכון .1
 טיפול ויתאפשר, המטופל של ופרטיותו כבודו על השומר ,טיפול שיתאפשר כך ,קייםה

 . במקביל

 מובנה חלק בה שיהיה לוודא: הפרט ברמת.  הרשומה איכות על: יש להקפיד  ורישום תיעוד .2
 .המטרות השגתל או התקדמות טרלנ במדדים ושימוש טיפולה מטרותאת  הכולל
 .הרשומה איכות על להבנות תהליך בקרהיש :  המחוז ברמת

 
 
 . קלינאות תקשורת9
 

 : לשימור ממצאים

, לקחת חלק כולל העצמאיים ,עידוד הצוות. וקיום השתלמויות פנים מוסדיות הצוות פיתוח .1
 בהשתלמויות אלו.

שמאפשרת  ,גם באמצעות תכנה מיוחדת ,הקנוי השירות אחר קבועות בקרות של קיומן .2
 .נמצא בטיפול, לכל תיק של מבוטח הקופה, שמחוזיהתקשורת הגישה של קלינאי 

 .הרישוםעל איכות ו בתיקים התיעוד כללי על הקפדה .3

  .הקפדה על עבודה לפי נהלי הקופה .4
 

 : ממצאים לשיפור

ריבוי הספקים הפרטיים יוצר קושי בהפניית המבוטחים למקומות בהן הזמינות היא  .1
יש צורך במערכת זימון תורים  מרכזית, אשר תהיה מקושרת גם הטובה ביותר. המלצה: 

לכל נותני השירות העצמאיים, ואשר תקל על המבוטח ותבטיח את קבלת השירות בזמינות 
 הטובה ביותר. 

נאית התקשורת המחוזית אחר השירות הקנוי היא אחת לשנתיים. תדירות הבקרה של קלי .2
הנחייה: מאחר וחלק ניכר מהשירות בתחום קלינאות התקשורת ניתן על ידי ספקים 

חיצוניים , ולנוכח גודלו של המחוז ופיזורו הגיאוגרפי, יש צורך להגדיל את המשאבים 
 ה.המוקצים לבקר

http://www.health.gov.il/hozer/mr46_2009.pdf
http://www.health.gov.il/hozer/mr46_2009.pdf
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למבוגר במכון של  הקופה. זמינות שכזו עלולה זמינות של מעל חודש ימים לבדיקת שמיעה  .3
לפגוע במתן השירות בתחום השיקום השמיעתי, שאמור להסתיים לפי חוזר משרד 

יש מקום להרחיב את השירותים בתחום השמיעה והדיבור,  :יום. הנחיות 60הבריאות בתוך 
מחוז, על הניתנים על ידי הקופה, למשל, הקמת מכון שמיעה ודיבור גם בערים נוספות ב

 מנת להבטיח שירות זמין ונגיש במרחק סביר וברמה מיטבית.

כי קלינאי  נכוןקלינאי התקשורת בטיפולי בית אינן חלק מהצוות הרב מקצועי. הנחייה:  .4
 .התקשורת יהיה חלק מצוות הרב מקצועי

בבדיקה כלקוח סמוי, ניתן מידע מטעה על ידי מוקדנית בשירות זימון התורים, בעניין  .5
 לשפר את המידע הניתן למבוטח .יש יך של אספקת מכשיר שמיעה. הנחייה: התהל

 
 . רוקחות 9
 

 ממצאים לשימור: 

כלל הרוקחים נשלחים לשני ימי עיון מקצועיים בשנה, הרצאות מקצועיות מועברות על ידי  .1
 רופאים מומחים.

 .זמני המתנה יחסית קצרים בבתי מרקחת בינוניים וגדולים .2

 קיימת הפרדה מלאה בין דלפקי בית המרקחת לטובת שמירת פרטיות המטופל.  .3

 מקצועי ואדיב.הצוות ה .4

 ממצאים לשיפור: 

עבור בדק'( אין מספיק מקומות ישיבה  15למרות שזמן ההמתנה יחסית סביר )ממוצע של  .1
 הלקוחות הנזקקים לכך

יש להוסיף לבתי המרקחת מקומות ישיבה נוספים לטובת הנחיות/ המלצות לתיקון: 
 המטופלים.  

מחודש דצמבר  לא נמצאו אוגרי טמפ' במקררי התרופות בהתאם לדרישת הרוקח המחוזי .2
2012 

 ,יש לצייד את כלל בתי המרקחת באוגר טמפ' על פי החוזרהנחיות/ המלצות לתיקון: 
 שפורסם על ידי הרוקח המחוזי

 .אחר פגי תוקף של תרופות לא נמצא נוהל מעקב .3

יש לכתוב וליישם באופן מידי נוהל מעקב אחר פגי תוקף של הנחיות/ המלצות לתיקון: 
 תרופות לכלל הקופה.

 

 . אוטיזם10
 

 ממצאים לשימור: 

 שר עם ספקים. וק זמינות מטפלים לאבחון וטיפול באוטיזם במערך התפתחות הילד .1
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ייעוץ ומענה על כל השאלות לצורך  –מינוי רכזת תחום אוטיזם והגדרת מזכירה ייעודית  .2
 הטמעת  נהלי העבודה.ולבנושא הזכויות והשירותים בתחום האוטיזם, 

 הדרכות לצוות בנושא אוטיזם וזכויות המבוטחים. .3

 חולון –פרויקט ייחודי לאבחון וטיפול בפעוטות עם אוטיזם במכון צאלים להתפתחות הילד  .4

 הערכות מול גורמים מחוץ למכבי: עמותות, מסגרות חינוכיות, רווחה ועוד. –מיפוי מענים  .5

 

 ממצאים לשיפור: 

 קשיי נגישות במכון להתפתחות הילד בחולון .1

 השירותים למיקום מכוון שילוט. יש להוסיף קיימים קבלה דלפקי יש לשנות: לתיקון המלצות
 פיזית מגבלה לבעלי" בית טיפולי" במתכונת. יש לתת שירותים רותיםיהש חסרות בקומות
 .בניידות

חוק זכויות החולה, חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלויות, תקנות שוויון :  בהתאם לחוק
 2008זכויות לאנשים עם מוגבלויות, התאמות נגישות לאתר, 

 ע"י מבוטחים ש"ש טיפול בשבוע 3חוסר הכרות עם זכויות ומימוש חלקי של  .2

חוברות מידע בנושא זכויות למאובחנים בספקטרום באופן נגיש, כגון דלפק קבלה, יש להציג 
 ולא רק למי שעבר אבחון. 

שאינם ממשים את זכאותם לטיפולים שבועיים  ,פניות יזומות למשפחות מבוטחיםיש לבצע 
ייעוץ או להפנות  לשיחת והסיבה היא העדר מודעות יש להזמינםהסיבה לכך. במידה  לבררו

 למקורות מידע אחרים.

 בקרה חסרה על ספקים בהתקשרות .3

המבנה בו ניתן הטיפול ע"י הספק, על ספקי השירות: תדירות הבקרה הפנימית יש להגביר את 
 עבודה ובזכויות המטופל.ההתמצאות בנהלי השילוט, ה

 
 

 . עבודה סוציאלית11
 

 ממצאים לשימור: 

 הבאה לידי ביטוי בשמירה על רצף הטיפול ובדרכי עבודת צוות ידועות.    ,תפיסה הוליסטית .1

 יצירתיות ותהליכי חשיבה מתמידים לשיפור השירות.  .2

סוציאלי ושותפות במגוון מרשים של פרויקטים -איתור יזום של אוכלוסיות בסיכון פסיכו .3
 לרווחת החולה ומשפחתו. 

 

 ממצאים לשיפור: 

 זמינות השירות  .1



15 

 

הנחיות/ המלצות לתיקון: יש לדאוג לחדר ייעודי לעו"ס במרפאת אילת, חולון. המרחק בין 
טיב השירות, קל  קהל המבוטחים לחדרה של העו"ס ברח' קדושי קהיר עלול להשפיע על

המטופלת במרפאה שלעיל.  ,באוכלוסייה מבוגרת וקשת יום יחסית וחומר כאשר מדובר
ים בעקבות פתיחת המרפאה החדשה באזור, אך מדובר אמנם סידור זמני זה אמור להסתי

  במספר שנות המתנה ולא בפרק זמן קצר.    

 רצף טיפול  .2
הנחיות/ המלצות לתיקון: במסגרת המאמץ לשפר את רצף הטיפול בין הפרופסיות השונות, 

לא רק עם זו של הצוות  ,אני ממליצה מאד לאחד את הרשומה הממוחשבת של העו"ס
  ם עם זו של הצוות הסיעודי ושל מקצועות הבריאות האחרים. אלא ג,הרפואי 

 תשתיות .3
הנחיות/ המלצות לתיקון: יש צורך להנגיש את המידע אודות השירות הסוציאלי באתר 

  הקופה. כרגע הוא נמצא תחת "מכונים ומעבדות". 

 הערכה ובקרה  .4
ואת תוצאות כניות העבודה ך באופן מובנה את תהנחיות/ המלצות לתיקון: יש להערי

  ההתערבויות השונות, כדי להפנות לכך משאבים בהתאם. 
 
 
 

 . שיקום וניידות12
 

 : לשימורממצאים 

 :ראשל"צ-מחוז ירושלים והשפלה יחידה האזורית להמשך טיפולה .1

ושל בתחום מכשירי השיקום והניידות קיימים נהלי עבודה של משרד הבריאות  .1.1
 .קופת החולים, והגורמים הממליצים עובדים על פי הנוהל 

 אודותהרשומה הרפואית ממוחשבת ומאפשרת קבלת מידע זמין תיקי המטופלים:  .1.2
 ., שקיבל מכל הגורמים המקצועייםהמטופל ועל הטיפול

קיים מערך להעברת מידע בין המטפלים השונים בקהילה ובין מערך האשפוז  .1.3
 שמירת רצף הטיפול במבוטחי הקופה.למערך הקהילתי, המאפשר 

 ביקורי בית .2

 כלכל ההמלצות מוגשות על גבי הטפסים הייעודיים של משרד הבריאות וב .2.1
 כנדרש.וברור  מפורטההמלצות המידע ניתן באופן 

ביחידה להמשך טיפול קיימת עבודת צוות רב מקצועית ויש לציין כי הדו"ח  .2.2
 מפורט וברור. -הסיעודי/תפקודי מהאחיות 

 

  :לשיפורממצאים 

מומלץ לעקוב אחר המכשיר שהומלץ, לבדוק את התאמתו ולהדריך לשימוש נכון במכשיר  .1
 שסופק, על ידי הגורם הממליץ.

קשר עם הגורמים הממליצים בקופת החסר מידע למטופלים על התהליך ועל דרכי יצירת  .2
בבקשה לקבלת חולים ובמשרד הבריאות. יש לתת למבוטח מידע, בכתב ובע"פ, על התהליך 

 מבוקש.   ההמכשיר 

 אין מידע נגיש למבוטחי הקופה באתר של קופת חולים מכבי באינטרנט.  .3
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 . גביה ופיקוח על השב"ן13
 

  :ממצאים לשימור
 

ובבית המרקחת בסניף חולון הצוות האדמיניסטרטיבי הפגין ידע ובקיאות לוד וחולון במרפאות 
 ובהכרת חוזרי הסמנכ"ל לגביהם נשאל.בזכויות המבוטחים, בכללי הגבייה 

 
 ממצאים לשיפור:

 
 נקודות שיש לתקנן: 2בנושא הימצאות מידע נגיש למבוטחים, עלו  

בשני הסניפים חסר שילוט לגבי סל השירותים הקבוע בחוק וחסר שילוט בדבר סכומי  .1
בר יש לדאוג כי מידע חשוב בדהגבייה של השתתפויות עצמיות, הנחות תקרות ופטורים. 

 זכויות המבוטחים יהיה נגיש למבוטחים.

גם בבית המרקחת חסר שילוט בדבר ההשתתפויות העצמיות שהקופה רשאית לגבות עבור  .2
 תרופות.

 
 
 

 מעבדהשרותי . 14
 

 ממצאים לשימור: 

 . שילוט מכוון ברור1

בקרות פנימיות, ע"י ביצוע קיום מערכת הבטחת איכות של שרות המעבדה בסניפים לרבות . 2

 ISOע"פ  תעודהבקרות עמיתים, בקרות מנהלים ובקרות חיצונית באמצעות גוף המקנה 

 .מעקב אחר מדדי איכות, קיום מערך הדרכות והשתלמויות. 9001:2008

 . הקפדה על נהלי הבטיחות בעבודה.3

 . המערך פתוח לקבלת ביקורת.4

 בדי שרות המעבדה המחוזית. . מוטיבציה ותודעת שירות גבוהה בקרב מנהלי ועו5

 

 ממצאים לשיפור: 

נמצא טופס ייעודי לצורכי ניטור ומעקב טמפרטורה של המקפיא ובו תיעוד ניף רמלה: בס .1
יש להקפיד ולתעד על הטופס גם את הסיבה  מעלות צלזיוס. 49כפול לטמפרטורה של 

 פרק זמן לתיקון: לאלתר לחריגה ואת הטיפול במכשיר במידה ונידרש.

יש להחליף את מכשיר  מכשיר הצנטריפוגה שבשימוש אינו מסוג ביו הזרד.בסניף אזור:  .2
 3: פרק זמן לתיקוןהצנטריפוגה לדגם ביוהזרד ע"מ לשמור על בטיחות העובד והסביב. 

 חודשים. 

פרס נובל, נעשה שימוש בדלי מתכת ע"מ לבצע ערבוב של דגימות איסופי  -בסניף ראשון .3
ת מנוזלי גוף לרבות באיסופי שתן באמצעות כלים מעבדתיים יש לטפל בדגימו שתן.

מפלסטיק ייעודי ולא ממתכת ע"מ להבטיח את תוצאת הבדיקה. בהתאם לנוהל: "דרישות 

 . פרק זמן לתיקון: לאלתר.CL-11-001/5כלליות לאבטחת איכות במעבדות רפואיות", 
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 מנהל ומשק. 15
 

 ממצאים לשימור: 

 .המרפאות 3טיפול בכביסה בכל ה .1

 , חולון.אמרפאת נאות שפירבניקוי חיטוי ועיקור אנדוסקופים,  .2

 , לוד.ארימרפאת שפבטיפול בפסולת,  .3

 

 ממצאים לשיפור: 

מחסן עם פסולת התיאור הממצא: אחסון פסולת חדה )פסולת זיהומית( באותו  .1
 שאינווריכוז הפסולת הציטוטוקסית במיכל  ,ציטוטוקסית, המהווה פסולת מסוכנת

 .מוקד רפואה דחופה ואשפוז יום, חולוןמתאים, ב
חדרים /ארונות/כלובים נפרדים לאחסון פסולת זיהומית  יש להקיםהנחיות לתיקון: 

מיום  34/98ופסולת מסוכנת, כל אחד עם כניסה, מנעול וסימון נפרד, בהתאם ל: חוזר מס' 

 (. http://www.health.gov.il/hozer/mr34_1998.pdf )הקישור לחוזר:17/05/98

 

שי קהיר, בת ניים " מכבידנט", קדושירותים במרפאת שיהאחסון כביסה מלוכלכת בתוך  .2
 ים.

זר חובהתאם להנחיות לתיקון: העברת הכביסה המלוכלכת המרוכזת לחדר /שטח נפרד 
 )הקישור לחוזר:  .26/06/08מיום   29/08מס' 

http://www.health.gov.il/hozer/mr29_2008.pdf)  
 

 קרת איכותעיקור ציוד החודר רקמות, ללא ביצוע ב -, חולון אבמכון הגסטרו בנאות שפיר .3
 העיקור על בסיס אינדיקאטורים ביולוגיים.
 .26/06/08מיום   29/08בהתאם לחוזר מס'  הנחיות לתיקון: ביצוע הבדיקות הנדרשות, 

   (http://www.health.gov.il/hozer/mr29_2008.pdf)הקישור לחוזר: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.health.gov.il/hozer/mr34_1998.pdf
http://www.health.gov.il/hozer/mr29_2008.pdf)
http://www.health.gov.il/hozer/mr29_2008.pdf)
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 מחוז השפלה –"מכבי שירותי בריאות" 

 .  2012מושתת על חוברת שהוגשה בדצמבר  2013תעודת זהות המוצגת לבקרת משרד הבריאות 

 . 12/2012בנתונים של כלל המחוז אין שינוי מהותי מתעודת זהות של 

הות  מוצגים נתונים ייחודים לאזור השפלה בלבד ותכניות חדשניות בהתאמה לשאלון תעודת ז
 . 2013 -הנדרש ל

 ויצוין בראש העמוד. 2012בחוברת ימצאו  העתקים של הנכתב ב

 מפת המחוז 
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 2012 זהות. מת העתק

 

 

  רמת מחוז –מאפייני המבוטחים  .1
 

  2012אוקטובר  –נתונים כלליים למחוז 

ירושלים  
 והשפלה 

מחוז 
 המרכז

 סה"כ מכבי  דרום שרון צפון

מספר 
 נפשות 

487,076 450,535 356,230 388,539 297,168 1,979,608 

 

 2012אוקטובר  –פילוח לפי גיל במחוז 

 נפשות מתוקנות מקדם קפיטציה  מספר נפשות קבוצת גיל לפי שנים 
 

 15,623.7 1.6 9,474 עד שנה 
1-5  39,671 0.85 33,789.4 

5-15  91,392 0.4 36,988.7 
15-25  63,425 0.4 25,679.9 
25-35  64,718 0.59 38,471.1 
35-45 75,737 0.71 54,113.7 
45-55 57,877 1.1 64,020.7 
55-65 44,900 1.8 81,279.2 
65-75 24,627 3.0 73,502.9 
75-85 11,597 4.0 46,382.6 

85+ 3,658 3.9 14,268.2 
 484,120 0.99 487,076 סה"כ 

 

 רמת המחוז  –התפלגות ביטוחים 

 מכבי  מחוז ביטוחסוג 
אחוז מביטוח  מס נפשות 

 בסיסי 
אחוז מביטוח  מס נפשות 

 בסיסי 
 100.0 1,979,608 100.0 487,076 ביטוח בסיסי 

 84.1 1,665,145 83.8 408,287 מגן זהב
 2.0 40,214 2.0 9,778 מגן כסף

 86.1 1,705,359 85.8 418,065 סה"כ שב"ן 
 64.3 1,274,130 62.9 306,561 סיעודי זהב
 4.9 97,777 5.2 25,602 סיעודי כסף

 69.3 1,371,907 68.1 332,163 סה"כ סיעודי 
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 מקדם קפיטציה

 2/2009 2/2010 2/2011 2/2012 מקדם קפיטציה
 0.95 0.96 0.97 0.98 ירושלים והשפלה

 1.00 1.00 1.01 1.03 הצפון
 0.95 0.96 0.97 0.98 השרון
 0.97 0.98 0.98 1.00 הדרום
 0.99 0.98 1.00 1.01 מרכז
 0.97 0.97 0.98 1.00 מכבי

 

 

 דרוג סוציו אקונומי

 בין המחוזות  SESהתפלגות דרוג סוציו אקונומי 

 1-5 6-10 11-15 16-20 
מחוז ירושלים 

 והשפלה
6.94% 20.58% 58.76% 13.72% 

 18.59% 38.65% 30.90% 11.86% מחוז צפון
 6.84% 29.47% 35.85% 27.83% מחוז דרום
 39.65% 39.07% 18.60% 2.68% מחוז שרון
 37.85% 31.16% 21.85% 9.14% מחוז מרכז

 24.73% 40.10% 24.54% 10.63% מכבי
 

 

 מיוחדות אוכלוסיות

 

 

מספר  האוכלוסיות המיוחדות 
 נפשות

 1000שיעור ל 
 נפש

 מכבי מחוז

 82.9 84.8 41,298 בט"ל הטבה סוציאלית

 1.2 1.2 582 איבה נפגעי

 175.2 180.6 87,951 דרכים תאונות

 185.3 198.8 96,852 עבודה תאונות

 3.2 2.5 1,210 טיפול בית

 9.1 8.7 4,219 חולה קשה

 313.6 310.3 151,141 חולה כרוני

 7.1 6.5 3,163 נכה צה"ל

 9.9 8.7 4,261 ניצולי שואה

  787.5 802.1 390,677 סה"כ 
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 אשפוזים בבתי חולים
 

 אחוז צריכה  מס' מטופלים סוג השירות 
 מכבי  מחוז 

 4.9 4.7 23,067 אשפוז
 3.5 3.4 16,572 דפרנציאלי  .א

 0.2 0.2 1,293 אשפוז המשכי 
   215 החלמה לאחר אשפוז 

 

 פילוח לפי מס' האשפוזים בבי"ח גריאטרי

 כמות חברים האשפוזים מס'
1 775 
2 128 
3+ 84 

 

 אשפוז כללי לפי ימים –כמות אשפוזים בבית חולים 

 כמות חברים מס' האשפוזים
1 3983 
2 1165 
3+ 911 

 2012אוקטובר  –הנתונים מתייחסים לחודשים ספטמבר 

 מספר מטופלים בתרופות כרוניות

קבוצת תרופות  + 65מבוטחים 
  7עד  5כרוניות 

קבוצת תרופות 
 ומעלה  8כרוניות 

 5,059 10,537 מס' מטופלים 

 

 
 מחלות קשות

 
 ם והשפלה-מחוז י מחלות קשות
DIALYSIS 336 

GAUCHER 30 

NEOPLASTIC DISEASE 4,219 

HEMOPHILIA 36 

AIDS 257 

THALASSEMIA 13 

TUBRCULOSIS 38 

CYSTIC FIBROSIS 70 

MULTIPLE MYELOMA 103 

                      
   

 ם והשפלה-מחוז י מות מטופליםכ

 5,040 2010שנת 

 4,871 2011שנת 

 4,884 2012שנת 
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 המבנה התפעולי של המחוז  .2
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 דורון תומר  – ראש המחוז

   ד"ר יאיר עמית –מנהל רפואי    ניצה  גלעד גב'  –מנהלת התפעול 

מקצועות 

   הבריאות

מנהלים 

   רפואיים 

רפואה 

שכירה 

   ועצמאית  

 כספים

 שיווק

 פניות הציבור 

 תכנון

   סגניות  

 מנהלי סניפים  סגן 

  משק ונכסים 

  מערכות מידע  

 משאבי אנוש 

 איכות שירות 

 ובטיחות  ביטחון

 השירות המנהלי 

מרפאות 

   שיניים  
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 אזור השפלה  –פריסת השירותים  .3

 
 אזור השפלה  –ספקי אשפוז 

 בתי חולים כלליים:

 אסף הרופא 

 וולפסון 

 בתי חולים שיקומיים / גריאטריה :

 שמואל הרופא 

 בית בלב, בת ים  

 נס ציונה, נאות המושבה 

 שיקום לב:

 בת יםמול הים, 

 

 
סה"כ  ישוב

 מבוטחים
מקדם  גיל ממוצע

 קפיטציה
 גודל סניף

 גדול  1.09 34.57 16,609 לוד
 גדול  0.97 31.64 17,602 רמלה 

 גדול  0.84 28.05 19,762 נס ציונה 
 גדול מאוד  1.06 35.01 47,612 רמות ראשל"צ 

 –פרס נובל 
 ראשל"צ 

 גדול  0.9 31.67 26,512

 גדול  1.03 34.03 20,575 ראשל"צ  –נווה ים 
 מאודגדול  1.13 35.44 44,767 חולון 

 גדול  0.94 32.2 12,257 חולון  –ק.ב.גוריון 
נאות שושנים 

 חולון 
 גדול  1.05 33.48 32,587

 קטן 0.98 31.98  6,203 אזור 
 גדול מאוד 1.23 38.13 42,291 בת ים 

בת  –קדושי קהיר 
 ים 

 גדול  1.37 40.87 18,899

 305,676 סה"כ 
 

33.92 
 

  

 

מאופיין באוכלוסייה שגילה הממוצע הוא גבוה מהממוצע המחוזי:   מחוז השפלה הינו מחוז 
32.05 . 

 
 מאוכלוסיית מחוז ירושלים והשפלה. 63%אזור השפלה מהווה 
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 פריסת שירותים באזור השפלה

 מיקום  מס' מתקנים  סוג
  12 סניפים 

 חולון  )חדש(  -ראשל"צ , צאלים  -מרכז מכונים  2 מכון התפתחות הילד
 ראשל"צ  –מרכז המכונים  1 מרכז בריאות האישה 

 חולון, רמות ראשל"צ  2 מוקד רפואה דחופה 
 חולון , רמות ראשל"צ  2 מרכז ליעוץ וטיפול יום 

בת -חולון, נס ציונה, רמלה, קדושי קהיר-ק.ב.ג 6 מרפאת שיניים 
 ראשל"צ -ים, רמות ראשל"צ, פרס נובל

 ראשל"צ  –מרכז המכונים  1 מכון שמיעה ודיבור 
בת ים , חולון, רמות ראשל"צ -קדושי קהיר 4 מכון ריפוי בעיסוק 

 הועבר ממגדלי שמש( , רמלה  -)חדש
 ראשל"צ  –מרכז המכונים  1 מכון הלב 

 ראשל"צ , לוד   -מרכז המכונים  2 כרת ומכון ס
הועבר  -לוד, רמלה, חולון, רמות ראשל"צ )חדש 5 מכון פיזיותרפיה 

 בת ים, -ממגדלי שמש( , קדושי קהיר
 חולון , רשות שדות התעופה , –נאות שושנים  2 רפואה תעסוקתית 

 חולון  –נאות שושנים  1 מכון גסטרו 
 לוד, בת ים, רמות ראשל"צ, חולון  3 יחידה לטיפול בית 

-מרפאה גריאטרית רב
 מקצועית 

3 
 

 בת ים, רמות ראשל"צ , לוד 

 הועבר ממגדלי שמש(  -רמות ראשל"צ )חדש 1 יחידה לשיקום 
 בת ים )חדש( -קדושי קהיר  1 מחב"ק )מחלקה בקהילה(

 

 השירותים המצוינים הינם יחידות מחוזיות , בכל סניף קיימים שירותי מרפאת אחיות ועו"ס.
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 משכי המתנה לרופאים

 .מקצוע לפי, מבוטחים לקבלת, ושכירים עצמאיים, מכבי רופאי זמינות את בוחן זה ח"דו
 . 2002 משנת החל הרופאים זמינות אחר שנתי רב מעקב מציג ח"הדו

 .וביוני בינואר, בשנה פעמיים  נאספים הנתונים

. התורים זימון מערכת מתוך נגזרים מרכזי תורים לזימון המחוברות הרופאים מרפאות נתוני
 על מבוססים מרכזי תורים לזימון מחוברות שאינן העצמאיות במרפאות לתור המתנה זמני
 ".סמוי לקוח" סקר

 (.דחוף לא תור) שנקבע למועד ועד התור הזמנת מרגע הימים מספר= המתנה  משך

 .2013 בינואר נערך הסקר

תקן מכבי  
 בימים

 2013ינואר  2012יוני 
 

 82% 81% 3 משפחה 
 94% 94% 3 ילדים
 59% 51% 7 נשים 

 68% 56% 10 אורתופדיה
 81% 63% 10 כירורגיה

 66% 62% 10 אורולוגיה 
 75% 67% 14 עור ומין 

 87% 75% 10 א.א.ג
 62% 61% 10 עיניים 

 71% 58% 14 נאורולוגיה
 24% 10% 14 גסטרולוגיה

 29% 31% 14 אנדוקרינולוגיה
 62% 38% 14 דרכי נשימה וריאה 

 65% 54% 14 קרדיולוגיה 
 

חל שיפור בזמני המתנה בכל התחומים . בולטים  במיוחד  תחומי: אורתופדיה, כירורגיה,  
 נאורולוגיה ודרכי נשימה וריאה.

המחוז ממשיך בפעילותו לשיפור השירות הן ע"י  חיבור הרופאים למוקדים  ארציים להזמנת 
 תורים וכן באמצעות האינטרנט.

אלה יכולים בכל נקודת זמן לדעת מהם זמני ההמתנה של כל נותן שירות ולכוון ספקי שירות 
את המבוטח לרופא עפ"י זמני ההמתנה שלו באזור הגיאוגרפי של המבוטח ובכך להתאים את 

 השירות לצרכי המבוטח.

 זמני המתנה בתחומים הבאים :

 הערות משך ההמתנה תחום
מבוטחים המבקשים רופא ספציפי  זמני  שבועות 2-8 קולונוסקופיה למבוגר 

ההמתנה ארוכים. בנוסף מופעלת תכנית 
גישה ישירה לביצוע קולונוסקופיה שקיצרה 

 באופן משמעותי את זמני ההמתנה.

 אנדוסקופיה למבוגר 

חולים בהתאם לבחירת -מתבצע בבתי  ברונכוסקופיה למבוגר 
 ברונכוסקופיה לילד  המבוטח.

 מרכז המכונים ראשל"צ  שבוע  אקו לב 
 חולים-מתבצע בבתי  תפקודי ריאות לילד 

במסגרת הקהילה מתבצעות ספירו מטריה  ימים 5-10 תפקודי ריאות למבוגר 
 בזמינות גבוהה



26 

 

בדיקות שמיעה 
 לתינוקות 

 מס' ימים  –בדיקות דחופות  שבועות 3-6

M.R.I   חולים-מתבצע בבתי 

 

 רפואת שיניים: 

ילדים שיניים רפואת   

–משך ההמתנה   

תור רגיל   

  –משך ההמתנה 

    תור דחוף 

 

רפואת שיניים ילדים עד גיל 
14 

משך ההמתנה לבדיקה 
 תקופתית

 זמן המתנה לתחילת טיפול

משך ההמתנה בין טיפול 
 לטיפול

זמן המתנה לפדודונט 
)מומחה לרפואת שיניים 

 לילדים(

זמן המתנה להרדמות כלליות 
 / סדציה

 

 המתנה לרפואת הפהזמן 

זמן המתנה לטיפולי שיניים 
 לחולים אונקולוגיים

 

זמן המתנה לאישור תוכנית 
 טיפול שיקומית

זמן המתנה לכירורגיה פה 
 ולסתות

יום 1עד  –מיידי   3-7 ימים     

ימים     יום 1עד  –מיידי   3-8  

ימים    יום 1עד  –מיידי   3-7  

ימים     יום 1עד  –מיידי   4-7  

 יום  14עד  בי"ח אסותא 

 יום  14עד  בי"ח אסותא 

 כללי – שיניים רפואת

  שבועיים עד חודש

במקרים דחופים הטיפול יינתן  באישור דר אלגיסר 
באותו יום, יטופל בתשלום 

 עד להגעת האישור.

במקרים דחופים ניתן להתייעץ  עד חודש 
 במייל ובטלפון.

  שבועיים 
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 משאבי אנוש 

 עצמאיים –רופאים ומקצועות הבריאות 

 452 רופאים ראשוניים 
 483 רופאים שניוניים 

 233 מקצועות הבריאות 
 

מס'  :תחום
 מטפלים

 % תקן
איוש 
 בפועל

% 
שכירים 
/שירותי 

פנים 
של 

 המחוז

מומחים/ הכשרה  %
 מיוחדת

משך 
המתנה 

לתור 
 רגיל

משך 
המתנה 

לתור 
 דחוף

 23/26 100% 5.36 26 גריאטריה
 מטפלים

כל הרופאים הם 
. האחיות םגריאטריי

 עם קורס גריאטריה. 

 -שבוע
 חודשיים

 שבוע

 ביקורי בית

 רופאי+  18 רופאי היחידה לטיפולי בית 
 משפחה

 עם רופאים 10  100% 6.1
 התמחות

  

 על קורס עם אחיות 8   7.24 14 אחות היחידה 
 בסיסי

  

   בשילוב מהסניפים      עו"ס 

   בנוסף, שירות קנוי.   1.0 4 פיזיותרפיה 

רכזות תחום + שירות      2 תזונה
 קנוי 

  

מכוני/יחידות להתפתחות 
 הילד

101 52.65      

 פסיכולוגיה:

 קליניים 

 

 שיקומיים 

 התפתחותיים 

 רפואיים 

 

 אחרים 

כולל  63
שכירים 

ועצמאיים 
 בכל המחוז

 1-7 חודש    

 ימים

       

7 3.5       

       

1 

 חינוכית

      

       70 רופאי שיניים ראשוניים

        80 שינניות
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        121 רופאי שיניים שניוני

 אחיות:

 אקדמאיות 

 מוסמכות 

 מעשיות 

  הכשרה על
 בסיסית מוכרת 

241 

184 

55 

2 

130 

      

כל  24.13 24.94 40 עו"ס
העו"ס 

הן 
 שכירות

אלימות רכזת  -
 במשפחה

רכזת אלימות  -
 נגד קשישים

מרכזת ניצולי  -
שואה )אחת 

 בכל אזור(

 רכזות אזוריות -

אי ספיקת  -
לב)אחת בכל 

 אזור(

התפתחות  -
 הילד

 מיידי יום 7-14

       5.7 12 תזונה

      71.91 127 פיזיותרפיה

 8.74 במכונים 21 יפוי בעיסוקר

 

 

שיקום וניידות   7.84
 וטכנולוגיות מסייעות

 שיקום נהיגה

 

 3-6בין 
 חודשים

בממוצע 
 חודש!!

במחוז.  -4 רוקחות
 3מתוכן 

רוקחות 
 קליניות 

4 100%     

      67.51 154 מעבדה
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 שמירת רצף הטיפול .4
 

הצורך בשיתוף מידע רפואי על מטופל בין שירותי בריאות קיימים בבי"ח ובקהילה חשובים 
 . הטיפול של המטופלהטיפולי ואיכות לצורך הבטחת הרצף 

בנוסף לפעולות הקיימות הנהוגות לשמירה על רצף טיפולי כגון: רשומה אחודה, יחידת קשר 
יחידת טיפולי בית, תאום חולים אקוטיים ומוסדות המשכיים, -בבתי)קש"ב( שירות ובקרה 

                  (.                     2011טיפול בקהילה )מערכי המשך הטיפול בקהילה פורטו בחוברת 
בנוסף קיימות מערכות מחשוב תומכות: תיק אחוד של כל הרשומה הרפואית של המטופל, 

 הודעה לרופא מטפל במחשב על אשפוז מטופל. 

שתי יחידות המבטיחות שמירה על הרצף הטיפולי בין ביה"ח והקהילה   בשנה האחרונה הוקמו
 ובין שותפי הטיפול בקהילה.

 לאחר אשפוז . ביחידה למעק –מחב"ק  – מחלקה בקהילה .1

 מוקד רב תחומי. - מומה .2

 יחידות אלה מסייעות לבטיחות הטיפול בחולה המורכב והחולה הכרוני.

 

 היחידה למעקב לאחר אשפוז ולצמצום  –מחלקה בקהילה  –המחב"ק 
 אשפוזים חוזרים ברי מניעה

 
וגוברת של ארגוני הבריאות בארץ מניעת אשפוזים חוזרים הינו נושא המרכז תשומת לב הולכת 

 ובעולם.
 אשפוז חוזר המתרחש תוך חודש מיום השחרור נחשב כאשפוז לא צפוי וחלקם ברי מניעה . 

 מהאשפוזים במחלקות הפנימיות. 20% -אשפוזים חוזרים מהווים כ
 2012לשנת  10%משרד הבריאות הציב יעדים לקופות החולים להפחתת אשפוזים חוזרים סה"כ 

 .2013לשנת  20%, ו
יספק מעטפת תמיכה קהילתית   המחלקה בקהילה , שירות זה של המחלקה מה על רקע זה הוק

עם המשאבים הקיימים כבר בקהילה, ויבטיח רצף טיפולי בטווח המידי והקצר שלאחר 
 השחרור מביה"ח, ע"י מתן מענה רפואי סעודי פסיכוסוציאלי ואדמיניסטרטיבי .

מחלקות פנימיות, שאותרו כבעלי הסיכון  מאושפזים ממחלקות  ראל המחב"ק מופנים בעיק
 הגבוה לאשפוז חוזר, וזקוקים לטיפול מהיר.

בראש וראשונה   הרציונל להקמת מחלקה כזו בקהילה היא צמצום אשפוזים ברי מניעה אבל
עת חשיפתו לזיהומים יוהיא החשובה , מן ההיבט של השארת המטופל בסביבתו הטבעית, מנ

 בסביבת מגוריו של המטופל.  בקהילה ם בביה"ח, ושימוש מושכל במשאבים הקיימים הנרכשי
 קהילתית במסגרת שיטופל ראוי החולים לבית מחוץ רפואי טיפול לקבל שיכול חולה כל
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 " )מחב"ק( מחלקה בקהילה"מטרת 

ולרופאים מטרת היחידה לטפל בחולים מורכבים במעבר בין בי"ח לקהילה ולסייע לחולים 
ולמסגרות הקהילתיות בהם שוהה המטופל  להתארגן להמשך הטיפול בהתאם להנחיות 

השחרור ולהבטיח את רצף הטיפול לאחר האשפוז ובכך למנוע את האשפוז של המטופל בבי"ח 
 כאשפוז ראשוני או כאשפוז חוזר.

 פעלה המודל 

והבטחת האיכות שלו הינה התפיסה הינה שאחריות מכבי שירותי בריאות על הטיפול במטופל 
 בכל מסגרת בה הוא נמצא , קרי: ביתו, מוסד המשכי או בית אבות.

 בתפיסה זאת נבנה מודל העבודה של היחידה לאחר אשפוז =  מחלקה בקהילה

 

 

 תכנית "להוסיף חיים לשנים" 

תכנית חדשה שמטרתה לבנות אסטרטגיה לטיפול באוכלוסיות בסיכון. התכנית מתגבשת בשנת 
 . 2014תחילת  – 2013והפעלתה מתוכננת לסוף  2013

 מטרת התכנית: 

 שירות מתן ידי על זאת . במחוז  לקשישים  ביותר הטובים תפקוד ורמת חיים איכות לספק
 בהתאמה  במשאבים אפקטיבי שימוש על המבוסס ואינטגרטיבי הוליסטי, איכותי, מקצועי

 מניעה על דגש הכולל לבית וריתוק שבריריות למצב עד בריאות ממצב לקשיש הטיפול לרצף
 .וטיפול איתור

התכנית תרכז באופן אינטגרטיבי את הטיפול במטופל בין הגורמים השונים במסגרות אשפוז 
רופא מטפל, יחידה לטיפול בית, תיאום  אקוטיות וכרוניות ובין הגורמים המטפלים בקהילה:

 נותני השירות. –טיפול, מחב"ק וכל השירותים של מקצועות הבריאות 
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 שמירת רצף הטיפול  ברפואת השיניים

ניהול הטיפול בחולה והעברת מידע בין רופא קהילה ורופאי השיניים מתבצעת במצבים בהם 
החולים. העברת המידע נעשה בשיחה טלפונית נדרש מידע רפואי, התייעצות באופן פרטני לגבי 

                          או בכתובים.                                                                                                                  
א הקהילה קיימת מערכת ממוחשבת של ניהול לקוחות בו מצוי מכתב מובנה המופנה לרופ

 מרופאי השיניים העברת המידע מבי"ח באמצעות סיכומי מחלה.

 

 דוגמא מכתב מובנה
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 מומ"ה  – רב תחומימוקד 

מערכות שירותי הבריאות בארץ ובעולם מתמודדות עם עליה בשכיחותן ומורכבותן של מחלות 
 כרוניות המהוות נטל הצפוי לעלות בהתמדה.

מכבי שירותי בריאות, בשיתוף מכון גרטנר מרחיבה את שירותי הרפואה המקוונת ופותחת 
הצפוי  –מוקד טלפוני ארצי לניהול טיפול כוללני, בקבוצות מטופלים במגוון מצבים כרוניים 

 מטופלים . 10,000 -לתת מענה לכ

תם נושאים מטרות המוקד לספק רשת תמיכה וסיוע לרופא המטפל, להקל על הרופא בכל או
הדורשים זמן רב בטיפול ומהווים חלק מהביקורים המורכבים ברבעון, מתן מענה למטופלים 

 הזקוקים לתשומת לב ביום ובלילה ולאילו המתקשים להתנייד למעקב במרפאת הרופא. 

המוקד מאויש ע"י צוות רב מקצועי הכולל: רופא אחראי, קרדיולוג, אחיות, עובדת סוציאלית, 
 וקח קליני.דיאטנית ור

המעקב אחר המטופלים מתבצע באמצעות טכנולוגיות שונות: שיחות טלפון, תקשורת וידאו, 
לראות את  ניתן כאשר התיעוד והדיווח מתבצע בגיליון המטופל, בתיק הרפואי )בקליקס(, כך ש

 הנעשה, מעבר לדיווח השוטף.

 

 מטרות התוכנית:

 ושביעות רצון של המטופלים. שיפור איכות החיים, מדדי תפקוד, מדדי היענות 

 .שיפור המעקב הרפואי, אבחון מוקדם של מצבים חריגים ומתן מענה בזמן אמת 

  מניעת פניות למיון ואשפוזים שאינם נחוצים, הפחתה בצריכת שירותי בריאות, תוך
 תיאום הטיפול מול שירותי הקהילה.

 

 

 – מיצוי זכויות המבוטחים .5
 ון, פרס נובל, רמלה, נס ציונה(מתייחס למחוז השפלה )בת ים, חול

 

 :12מספר מבוטחים שקיבלו טיפול שיניים בשנה קלנדרית אחרונה או ב  רפואת שיניים 
 חודשים אחרונים

 0-5ילדים גילאי 

 מתוכם הופנו להרדמה כללית 

17,012 

226 

 6-8ילדים  גילאי 

 מתוכם הופנו להרדמה כללית 

7,594 

93 

 9-14ילדים 

  להרדמה כלליתמתוכם הופנו 

6929 

18 

 98 חולים אונקולוגים

 

 סגור 
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 פניות הציבור .6

 

פעילותה של נציבות פניות הציבור במכבי )הן במטה והן במחוזות( מונעת בראש ובראשונה 
מזכותו של המבוטח למענה מהיר, ענייני ואמפאתי. הנציבות במטה במכבי ובמחוז פועלת 
לחיזוק הדיאלוג על המבוטחים, יצירת אקלים ארגוני של פתיחות כלפי הפניות ותרומתן 

אמצעי למידה ואיתור כשלים מחד וכמדד לשביעות רצון המבוטחים לארגון, וביסוס התלונה כ
 מאידך. 

 
 עיקרי פעילות היחידה לפניות הציבור במחוז ירושלים והשפלה

 
 ובפניות   הנציבות ידי-על למחוז שמופנות בפניות הטיפול את היחידה המחוזית מרכזת

  המחוז. בהנהלת ישירות המתקבלות
 

  כל שלביו מרגע הגעתה ועד סיום הטיפול מול המבוטח תוך מנהלת את הטיפול בפניה על
 בקרה שוטפת על איכות ומשך המענה בהתאם ליעד הארגוני/מחוזי.

 

  ,מכשירה ומדריכה את העוסקים בטיפול בפניות ציבור )מנהלים רפואיים, מנהלי סניפים
ונית רפרנטיות  סניפיות ומתאמות ניהול רפואי( בעבודה במערכת פניות הציבור הארג

 ובטיפול ומענה הולם לפניות ציבור. 

 

  במחוז )מנהלי מטה  הציבור בפניות תומכת, מסייעת ומייעצת למטפלים כתובת מהווה
 המחוז, הנהלות הסניפים, הרופאים המנהלים ואנשי השטח(.

 

 ידי גורמי המחוז.-לפונים על המענה פועלת לשיפור איכות 

 

  מספר רב של גורמים מחוזיים וגורמי מטה.מרכזת  טיפול בפניות מורכבות המערבות 

 

 ושינוי  לקחים הפקת בוחנת את הנושאים העולים מהפניות, מעודדת ומלווה תהליכי
 מפניות ולמידה רוחבית מהפניות . כתוצאה

 

  .מפרסמת דוחות ומשתפת גורמים ארגוניים בידע הנצבר במערכת פניות הציבור 

 

 ידה מעת לעת בפורומים שונים ברחבי המחוז עוסקת בהסברה באמצעות הצגת פעילות היח
במטרה לבסס אווירה של פתיחות כלפי הפניות כהזדמנות ללמידה ושינוי ושיפור איכות 

 רותיות כפי שעולה מניתוח פניות הציבור. יירות למבוטחים בנקודות התורפה השהש
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 יום. 14מהפניות תוך  80%מדדי איכות שרות נקבע יעד ארגוני של סגירת במסגרת הגדרת 
 

נושא ראשי  – 2012דווח מכבי דנט רפואת שיניים לשנת 

  

 

 

 

 

E-Mail 
6% 

 ביקור במשרד
1% 

 דואר
4% 

 טופס מקוון
64% 

 טלפוני
6% 

מכבי ללא 
 הפסקה

0% 

 פייסבוק
1% 

 פקס
18% 

 אופן קבלת פניה 
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 תת נושא  – 2012- דווח מכבי דנט רפואת שיניים לשנת 

 

 

 

 פניות. 96סה"כ  – 2012ח תלונות מרפאות שיניים לשנת "דו

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

הבראה לאחר 
 אשפוז  

1% 

הנפקת התחייבויות  
 רפואת שיניים -

טיפולי שיניים   14%
 זכיינים -בסל

1% 

  -מכבידנט
 0-8בסל 

11% 

שירות   -מכבידנט 
 מנהלי והוצאות

37% 

שירות   -מכבידנט 
 מקצועי
23% 

 רפואת השן
13% 
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 פיתוח הצוות: הדרכות והשתלמויות  .7
 

מסלולי התמחות  מערך השתלמויות  אחוז ההשתתפות משאב אנושי:
 מוכרים 

החייאה + השתלמויות לפי   רופאים ראשוניים
תחום שמפורטים בפורטל, 

כל רופא בוחר  בהתאמה 
 אישית.

 

   רופאים שניוניים

   גריאטריה

 "הקשיש בקהילה"

 

   יחידה לטיפולי בית

  תחום האוטיזם  התפתחות הילד

יום עיון בנושא: "היחס   פסיכולוגיה
לאוכל" / "מעקב הפרעות 
אכילה" / "סיום טיפול" / 

 "כנס בנושא: "רגשות

 

  השתתפות בכנסים  רופאי שיניים

החייאה עפ"י  אחיות
נהלי משרד 

 הבריאות

  

   לאחר לידה יכאוןדאיתור  33 אחיות 

  היריוןמעקב  אחיות 10

  הכשרה בנושא פגים אחיות 33

חיסוני   –אפידמיולוגיה  אחיות 10
 עובדים

 

  אלימות במשפחה אחיות 40

 אחיות 3
 עצמאיותהכשרה לאחיות 

אחות עצמאית 
 –במרפאת רופא 

 תכנית חדשה 

קורסים על בסיסיים   אחיות 9
סכרת, בריאות 

ציבור, מיילדות, 
הנקה, מניעת 

 זיהומים, גריאטריה 

 

 עבודה סוציאלית

כל עוסי"ת עברה 
הכשרה אחת  לפחות

 מהמוזכרות לעיל.

קורס קבוצות רכבת  -
--לעובדים סוציאליים, 

הובלת תהליכים, משימות 
הדרכה  -ופרויקטים 

באמצעות התנסות 
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איתור  -בסימולציות 
דכאון לאחר לידה )ארצי 

הטמעת - מחוזי(ובהמשך 
כלי אלימות לאיתור 

 קשישים נפגעי אלימות
 ייעוץ על מקרים מורכבים-
עקרונות הטיפול -

הכשרה למנחי  -  הדיאדי
ראייה  -קבוצות סכרת 

מערכתית משפחתית 
בטיפול בילדים עם עודף 

 משקל.

פורום דיאטניות  95% תזונה
השלמה /   טיפולי בית

להנחיית קבוצות 
טיפול /  סוכרת

משפחתי בעודף משקל 
פורום /  בילדים

/  דיאטניות ילדים
פורום רב מקצועי 

פורום /   אונקולוגיה
דיאטניות מחוזי 

ורס / ק  בנושא סוכרת
  אונקולוגיה לדיאטניות

ורס הובלת / ק
השתתפות  –תהליכים 

דיאטנית אחראית 
ארוחה  תחום אחת
קורס  –משפחתית 

נס איחוד / כ חיצוני
קורס /   כוחות

בריאטריה של מכבי, 
קורס נוסף של עמותת 

השתלמות /   עתיד
/    לרכזות סטאג'

השתלמות על מערכת 
  לניהול קבוצות

 

קורסים:  מקאנזי,   פיזיותרפיה
אביזרים כללי ומתקדם, 

דגשים ברצפת אגן, אבחנה, 
טיפול והערכה בעמוד 
שידרה צווארי, קורס 

 וסטיבולרי 

 

 

בהתאם להתמחות  ריפוי בעיסוק
המקצועית של כל 

 מרב"ע

*אלימות נגד עובדים. 
*אימון במיומנויות 

תקשורת ע"י סימולציה. 
. * באוטיזם*טיפול 

טכנולוגיה מסייעת. *סדנא 
פליאטיבית. *ניהול 

השירות והטיפול. * שינויי 
 –דיור. *הכשרה בכלי ה 

GCP כנס מדעי* .
יפוי בגריאטריה. *ר

 



39 

 

בעיסוק. *התפת' הילד. 
*טיפול קוגנטיבי. *קורס 

מתקדם לשיקום היד. 
*הורות בריאה. *התפיסה 

קרן ג'יקובס.  –המקצועית 
נוירו *קורס מודעות. *

 . איפרא

קורס רוקחות קלינית של  4 רוקחות
האוניברסיטה העברית / 
קורס לימודי המשך של 

 ארגון הרוקחות 

 

 משתתפים  49 מעבדה

 

 משתתפים  34

גנטיקה בנושא קריוטיפ + 
 גנומטר 

פענוח קליני + קרישיות 
 יתר של בדיקות המעבדה

 

  קורסי ידע   נהלמ

    אחראי פניות הציבור

    מזכירות רפואית 

 

 

 

 פיקוח ובקרה של הקופה .8
    פיקוח ובקרה מבוצע ע"י ההנהלה והמנהלים המקצועיים, כל אחד בתחומו.                   

קיימות שיטות מגוונות לביצוע הפיקוח והבקרה שהתפיסה העיקרית הינה ביקורים 
 סדירים בסניפים, במרפאות הרופאים ובשירותים הניתנים ע"י ספקים חיצוניים.

 

 ברמת מחוז

כל סניף, תחום מקצועי. בתחילת שנה מציג תכניות עבודה במערכת ממוחשבת ונדרש  .1
תכניות העבודה או עיכובים אם חלו ולנהל על כך  פעמיים בשנה לדווח על התקדמות
 דיון עם הממונה בהנהלת המחוז.

מתקיימים בכל סניף מפגשים סדורים עם הנהלת המחוז בהם הסניף מציג סטטוס  .2
 תכניות עבודה.

כל אחראי מקצועי מבצע פיקוח ובקרה על איכות הטיפול, איכות השירות ברמת הפרט  .3
ת הממוחשבות המציגות ציונים של היחידה.                                וברמת היחידה ומסתייע במערכו

 לדוגמא: מד שירות במעבדה, אחיות, מכון פיזיותרפיה, משרד הסניף, רנטגן.                

מד השירות הינו תוצר של סקר של מבוטחים שנשאלים על שביעות רצון מהשירות  
שאלות שאלות המתייחסות לזמן המתנה, יחס ביחידה ומדרגים את שביעות רצונם. נ

 מד השירות מהווה כלי ניהולי נוסף לפיקוח ובקרה ובניית תכניות התערבות..וכו' 
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קיימת מערכת ניהול תחום שמציגה מדדים מצטברים למשך שנה בניהול תחום כמו:  .4
ביקורים במרפאות רופא, שימוש במוסדות רפואיים, צריכת תרופות. תקציב. מאפשרת 

  לנתח שימושים ולהכין תכניות התערבות.

קיימות מערכות ממוחשבות למדידת מדדי איכות ברפואה, פיזיותרפיה, סיעוד, תזונה  .5
 מערכות המותאמות לכל תחום עם מדדים ייחודיים. 

 

 ברמת הנהלת סניף 

 פיקוח ובקרה על עבודת הרופא 

ם, גניקולוגיה. כולם בוגרי תכנית מנהלים רפואיים בהתמחויות השונות: פנימית, ילדי 15במחוז 
עתודה ניהולית ורובם בעלי תואר במינהל מערכות בריאות. מנהלים רפואיים אחראיים על 

 הרופאים באזור מוגדר שלהם.

 מנהלים רפואיים מבצעים ביקורים במרפאות הרופאים ודנים עם הרופא בנושאים הבאים:
, קליניות בהנחיות ומעדכנים מדריכים, מטופלים קבוצות לגבי פרטנית קליניים איכות מדדי

 .  המערכת בכלי  ושימוש נהלים
מערכת מדדי  -בעת הביקור מסתייעים בכלים הניהוליים המחשוביים  כגון: "מערכת סמן"  
 איכות של הרופא שימוש בתרופות, צריכת משאבים כגון: מיונים , אשפוזים.

ש.ר )ניהול שירות רפואי( המשוב יכול להיות המנהל הרפואי  מתעד את הביקור במערכת נ.
 משוב פיזי או משוב טלפוני.                                                            

במשוב יעודכנו ,במידת הצורך,  פרטי הרופא, יצוינו  נושאים מקצועיים שעלו בדיון ע"י הרופא. 
 סיכום ביקור והתייחסות למבנה מרפאה וציוד.

 

 אלימות במשפחה, קטינים וחסרי ישע .9
 
 

 הועדה המחוזית למניעת אלימות במשפחה:

חברות ממקצועות וסקטורים שונים. כל חברות הועדה בעלות מעורבות  8הועדה מונה 
 ומחויבות גבוהה לנושא.הועדה נפגשת באופן קבוע אחת לשישה שבועות, מנהלת פרוטוקול. 

שנקבעות מראש, דרכי עבודה וחלוקת תפקידים בין חברות הועדה פועלת לפי תכניות עבודה 
 הועדה.

הועדה פועלת לקידום הנושא במחוז, ברמת הדרכות לצוותים , תכנון השתלמויות לסקטורים  
מיוחדים הועדה מהווה גורם משמעותי להתייעצות לצוותים במחוז, בתחום אתור ודיווח על 

 נפגעי אלימות במשפחה.

דה בין היתר בדיון על מקרים הדורשים התערבות מיוחדת ויכולים בישיבותיה עוסקת הוע
 להוות מקור ללמידה.

להיכרות עם –חברות הועדה עוברות השתלמויות בתחומים שונים כגון: בקור בבית נועם  
ה"גבר האלים" , והטיפול בו. כ"כ  בקרנו לאחרונה במרכזים למניעת אלימות למשל במזרח 

ת במגזרים בתרבויות שונות כגון אצל האוכלוסייה הערבית, ירושלים, למידה של אלימו
 החרדית.
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 2012פעולות ייחודיות בהן עסקה הועדה במהלך שנת 

החליטה הועדה לפעול להעמקת מיומנויות הצוותים לאיתור יזום של נפגעי  2012בשנת ◄
אלימות במשפחה בעיקר ע"י תשאול. התמקדנו בתחום הקשישים בקרב אחיות מרפאה 

יאטריה וטיפולי בית ע"י הכנת כלי מתוקף לתשאול יזום. נכרת עלייה בשימוש בקודים של גר
אלימות ע"י אחיות נכרת עלייה  בכמות התשאולים ע"י עובדות סוציאליות ואחיות. באיתור של 

קשישים  124אותרו  2012 -קשישים בסיכון, וב 114אותרו סה"כ  2011-קשישים בסיכון. ב
 בסיכון.

צרפנו לוועדת אלימות שתי חברות מתחום ילדים וזאת על מנת להגביר את פעילות הועדה ◄
אותרו  2011בתחום הילדים    בסיכון. ניכרת עליה במספר האיתורים של ילדים בסיכון בשנת 

 קטינים.  155שבה אותרו   2012קטינים בסיכון., לעומת    שנת   147

יות במסגרת שלוש ישיבות צוות שלימות שהוקדשו נעשתה העשרה לצוות העובדות הסוציאל◄
לתחום: הזנחה   עצמית של קשישים. ילדים בסיכון הכרות עם עבודת פקידת הסעד לחוק נוער. 

היכרות עם עבודת פקידת הסעד לחוק חסרי ישע. והעלאת המודעות  –קשישים חסרי ישע 
 לשימוש  נכון ומייצג של דיווחי פנים. 

ו בהכשרות חדשות לסקטורים שבעבר לא קבלו הכשרות בתחום,  התמקדנ 2012במהלך  ◄
 כמרפאות 

השיניים של מכבידנט, פסיכותרפיסטים, רופאים עצמאיים בקהילה, ומתמחים ברפואת  
 משפחה.

 

  דיווחי אלימות במחוז ירושלים והשפלה

 

  2012-2007איתורי אלימות במשפחה לפי אוכלוסיות במחוז ירושלים והשפלה במהלך השנים 

  במהלך השנים.במחוז  קיימת עלייה מתמדת בדיווחי האלימות  ◄

על נשים נפגעות אלימות, למדנו את הנושא ופעלנו שם הייתה ירידה בדיווחים  2012למעט שנת 
 אנו עדים לשינוי משמעותי במגמה זו . 2013לשנותו .  כבר בחציון הראשון של  שנת 

2009 2010 2011 2012 

302 
388 

500 458 

מספר אתורי אלימות במחוז ירושלים והשפלה  
2009-2012   

 סה"כ קשישים קטינים נשים שנה
2007 124 76 49 249 
2008 106 103 42 251 
2009 141 89 72 302 
2010 168 148 72 388 
2011 239 147 114 500 
2012 179 155 124 458 
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 קיימת עלייה מתמדת לאורך השנים באיתור הקשישים בסיכון. ◄

 קיימת עלייה מתמדת לאורך השנים באיתור קטינים בסיכון.◄

 .רפואיים והפסיכותרפיסטים-המקצועות הפראמקרב  באיתור משמעותית עליה◄

 

 2201 בשנת  תנו לצוותי המחוז בתחום אלימות במשפחהיפעילויות והדרכות שנ

מעובדי  1,230-לכ וסדנאות הכשרות 110 – כ העבירו במחוז הסוציאליות העובדות כלל◄
 המחוז.

 .2012בשנת  בצעו את לומדת הידע בתחום אלימות במשפחהמעובדי המחוז  65% -כ◄

 ".מכבידנט" במחוז מכבי של  השיניים מרפאות עובדי 120 - לכ הדרכות הועברו◄

 הועברו הכשרות לכלל האחיות אחראיות מרפאה בנושא תשאול לאלימות,   ◄

 כולל הטמעת הנושא במרפאות והפקת נתוני תשאול, בשיתוף עם האחות המחוזית.     

בקרב הועברו הכשרות לאחיות אחראיות בטיפת חלב, כולל תרגול תשאול לאלימות  ◄
 אימהות.ה

 כתוב מידע וקיבלו בסניפים להכשרות הוזמנו במחוז הנפש בריאות בתחום המטפלים ◄
 .בנושא

היחידה לטיפולי בית וגריאטריה בנושא התעללות והזנחה של  ילצוות ותהדרכ הועברו ◄
 , קשישים

 .קשישיםכ"כ והוטמעו שאלות באנמנזה הסיעודית המתייחסות לתשאול יזום של      

 ניתנו הדרכות למתמחים ברפואת משפחה בדגש על איתור יזום ותרגול תשאול. ◄

חולקו לרופאים העצמאיים חוברות הדרכה, פוסטרים, עלונים וכרטיסי ביקור של העו"ס  ◄
 באזורם.

, דילמות אתיות בדיווח ותשאול יזום קשישיםהזנחת  ישיבות צוות עו"ס הוקדשו לנושא 3 ◄
 .של קשישים

הצטרפו עו"ס מהתפתחות הילד ואחות אחראית מחוזית על טיפות  ת אלימות במחוזלוועד ◄
 חלב. 

 צוותי התפתחות הילד השתתפו בסימולציות שכללו תרחיש אלימות במשפחה. 11 ◄

 

 מעקב ובקרה

   , בתחום השונות ובהכשרות בהשתלמויות םהמשתתפי שמות את מרכזת אלימות ועדת◄
 ברמת מטה מחוז וסניפים.
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על  הבריאות,    מקצועות ולמנהלי הסניפים למנהלי דוח הועדה מוציאה, שנה לחצי אחת◄
 לפי סקטור  ולפי סניף.  מספר דיווחי האלימות במשפחה,

נפגשה הנהלת המחוז עם נציגות  ,2012תורי אלימות לשנת אי של שנתי הדוח בעקבות ◄
התובנות . 2012רידה באיתור נשים נפגעות אלימות בשנת לימהועדה, להפקת לקחים הקשורים 

 והכלים המעשיים כבר מיושמים בשטח. 

אלימות במחוז, מקיימת פגישת  תבוועדמחוזית שהינה גם חברה הסוציאלית העובדת ה ◄
של נפגעי  ,תור היזוםיאישיים בהעלאת האה הלגבי יעדי ,עובדת סוציאלית בנפרד עבודה עם כל 

 בסניפים/מכונים בהן היא עובדת. מאפייני האוכלוסיות,  אלימות בהתייחס באופן אבחנתי לפי

דוח על דיווחי אלימות מקרב  לבקשתה, המחוזית לאחות הוועדה מעבירה  שנה לחצי אחת◄
כבר נעשתה  2013בתחילת  קומות החלשים.האחיות, וזאת על מנת לעודדן  ולהגביר דיווחים במ

איתור וקיימת עלייה משמעותית בחציון ראשון של -עבודה מול אחיות טיפת חלב, שם זיהנו תת
2013  

 מקרה על דנו ובה, הרופא אסף חולים בבית אלימות ועדת בישיבת השתתפו הועדה נציגות◄
 . משותפות עבודה דרכי לחדד מנת על וזאת, המשותף בטיפולינו שהיה

עצות עמה ואשר ניתן ללמוד להתיי הובאו אשר מורכבים במקרים, הועדה דנה בישיבותיה◄
תור טיפול ודיווח על נפגעי יהבהרות והדגשים הקשורים בא הועדה  וציאהמ מהם, ובעקבות כך 
 העובדים במחוז. לכלל  אלימות במשפחה,

 

 

 

 

 



44 

 

 קידום בריאות בהתאמה לאוכלוסייה .10

 
 הכרוניניהול החולה 

פעילויות מגוונות  מהמבוטחים במחוז הינם חולים כרוניים . לאור נתון זה מתקיימות  22%-כ
 הן פרטניות והן קבוצתיות לאורך השנים וכתוכניות לשנים הבאות במכבי בכלל ובמחוז בפרט

                                                                               טיפול באוכלוסיית החולים הכרוניים 

במסגרת המחוז מתקיימות מספר תכניות לאיתור יזום וטיפול באוכלוסיות חולים כרוניים 

במטרה לסייע לחולים בניהול מחלתם , לשפר את איכות חייהם ולשפר את מדדי הבריאות 

מקצועי שעובד כצוות במרפאות "רופא אישי"  –ע"י  צוות רב שלהם. התוכניות מופעלות 

 בסניפים.  

 

 חולים סוכרתיים 

אישי  של צוות רב מקצועי , -נעשה זימון יזום באופן פרטני של חולים במרפאות רופא  .1

 אחות, עו"ס , דיאטנית

קיימות  סדנאות "לקראת עצמאות", לחולים בעברית  רוסית וערבית  על ידי אחות,  .2

ס, דיאטנית.. הקבוצות הן גם עבור אוכלוסיות ייחודיות כגון דוברי ערבית )מזרח עו"

 ירושלים( וקבוצות ייחודיות )לגברים/נשים(במגזר החרדי 

בקבוצה קבוצות רכבת לבוגרי  קבוצות סוכרת: קבוצה המתקיימת אחת לחודש.  .3

 ם. ההנחיה , חלקם מלווים בבני/בנות זוג40-65חולי סכרת, בגילאי  20משתתפים כ 

אחות. לעתים משולבים תכני ידע ע"י מרצים כגון ייעוץ פעילות של עו"ס ובקו מתבצעת 

הדרכה בסיעוד, פודיאטור, דיאטנית, ייעוץ מיני ע"י  על ידי פיזיותרפיסט. גופנית,

מחד מקום להעברת ולמידה על  הקבוצה משמשת  סקסולוג, רופא עיניים ורופא סוכרת.

להתמודדות הקשורים לים בה תכנים ות תומכת לחבריה ועמסגרהמחלה ומאידך כ

הרגשית עם המחלה. אנו מוצאים שההשתייכות לקבוצה, באופן ממושך, משמשת כגורם 

 מדרבן לשמירה על אורח חיים מותאם

הליך אבחון  2010סוכרת מתקיים משנת הבמכוני הטמעת שאלון לסיקור דיכאון:  .4

המטופלים במכון הסוכרת .האחיות במכון  ,דכאון בקרב חולים סוכרתיים ותיקים

מבצעות תשאול ראשוני של שתי שאלות סקר ובמידה ותשובותיו חיוביות , ניתן לו 

י תוצאותיו רופא הסוכרת מחליט האם להפנותו ". עפ  phq9שאלון אבחון דכאון 

המכון מרכזת את  לפסיכיאטר, מתן טיפול תרופתי או מעקב . עובדת סוציאלית 

לכוונם  נתמל ונפגשת עם החולים שתוצאות השאלון מעידות על דכאון ע השאלונים

  ס עורכת מעקב אחר חולים אלו. "לקבלת טיפול מתאים בקופה ובקהילה . כמו כן העו

קיום "ערבי סכרת" לאוכלוסיות ייחודיות. התקיים ערב למגזר הערבי בהנחיית  .5

ל המחלה, בהיבטיה השונים, סטודנטיות לעו"ס, רופא ודיאטנית. במפגש ניתן מידע ע

 תוך התייחסות למאפיינים הייחודיים של האוכלוסייה.   

 כרתיים בהם מתבצעות ביקורת ייעודיות על ידי אחיות.וימי בריאות לחולים ס  .6

 כרת הם בקבוצת היעד לטיפול במוקד הרב תחומי )מומ"ה(.וחולי ס .7
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  ספיקת לב -חולי אי

ו הכשרה בקורס על בסיסי מוכר בתחום ורכשו תכנית  המנוהלת על ידי אחיות שעבר

מיומנות לניהול הטיפול במחלה תוך התמקדות במרכיביה השונים. התוכנית בוצעה 

בתחילה במסגרת מחקר והועברה כשרות לכלל האוכלוסייה. במסגרת התוכנית משולבות 

 עובדות סוציאליות, דיאטניות.

טיפול פסיכו סוציאלי כוללני לחולי אי ספיקת לב, הינו  חלק מצוות רב מקצועי המטפל 

קבוצת מידע והעצמה לנשים הסובלות מאי  בחולים. בנוסף לטיפול הפרטני, מתקיימת 

ת הקבוצה מתן ואחות המרכז לאי ספיקת לב. מטר של עו"ס עם הנחייה בקו  . ספיקת לב

עצמת הנשים החולות. הקבוצה מתקיימת אחת לחודש. מידע על התמודדות עם המחלה וה

חולי אי ספיקת לב הם  .המעסיק את הנשים סביב המחלה כל מפגש מוקדש לנושא שונה

 בקבוצת היעד לטיפול במומ"ה. 

 

 חולים עם מחלות ריאה חסימתיות

כחלק ממהלך לקידום החולים הכרוניים מכבי ומחוז ירושלים והשפלה בשיתוף עם מחוז 

פיתחו מערך כוללני לטיפול בחולים עם מחלות ריאה חסימתיות שאינם מאוזנים.  גרטנר

מרכזים ייעודים שממוקמים בתוך הסניפים.  התוכנית הינה במסגרת מחקר  6קיימים 

 שנים. 3 -ונמשכת  כ

בכל מרכז פועל צוות הכולל רופא מומחה ברפואת ראות, אחיות מנהלות טיפול  במחלות 

ייעודית , טכנאיות ספירומטריה, פיזיותרפיסטים שעברו הכשרה ריאה שעברו הכשרה 

 ייעודית בנושא טיפול נשימתי, דיאטנית.

 השרות לעבודה סוציאלית משלב במספר תחומים:

מתן יעוץ וטיפול פרטני לחולי התוכנית , הכולל סיוע במיצוי זכויות , מתן שוברי  (1

 לחולים ובני משפחותיהם.תרופות לחולים מיעוטי  יכולת , מתן סיוע רגשי 

השתתפות עו"ס במפגש קבוצתי, של חולים המטופלים במרכזי השיקום הנשימתי.  (2

מטרת המפגשים: מתן מידע בנוגע לזכויות החולים במכבי ובשירותי הקהילה  וכן  

הסבר על קשר בין מצבי לחץ וסטרס על המחלה ולימוד התייחסות לפן הרגשי:  

מטופלים משולבים בטיפולים משך, לפי מידת הצורך, ה. בהוהתנסות בטכניקת הרפיה

 פרטניים אצל עו"ס הסניף.

 מתן יעוץ לצוות בנוגע לחולים עם קשיי היענות לטיפול .  (3

 הדרכה לצוותים. (4

 חולים עם מחלות ריאה חסימתית הם בקבוצת היעד לטיפול במומה.

 

 חולים אונקולוגיים

הטיפול בחולים אונקולוגיים מתרחש על הרצף הטיפולי החל משלב גילוי המחלה ועד להחלמה/ 

שלב הסופני.   הטיפול נעשה על ידי צוות רב מקצועי: רופאים אונקולוגים, אחיות שעברו 

הכשרה  בתחום ,עבודות סוציאליות שעברו הכשרות, מתאמות אישיות , מתאמת אישית הינה 
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לתפקיד כמתאמת אישית .דיאטניות  הטיפול בחולה   בכל המרפאות  איש מינהל  שהוכשר

 הראשוניות  ובמרפאות אונקולוגיות ייעודיות  נעשה ברמה פרטנית בקבוצות . 

 

 

 פרויקטים ייחודיים:

מסירת מידע  -הנחייה של עו"ס ,אחות אונקולוגית, מתאמת אישית  -קבוצות מידע .1

 חדשים.  רפואי, סיעודי ורגשי לחולים מאובחנים

קבוצה המונחית ע"י שתי  -קבוצות העצמה לנשים המחלימות ממחלה אונקולוגית .2

עובדות סוציאליות. הקבוצה מיועדת לנשים שנמצאות ברמיסיה ולאחר שלב הטיפולים 

האקטיביים. מטרת הקבוצה וונטלציה ותמיכה רגשית וכן מתן כלים להתמודדות 

 הרגשית בזמן ההחלמה.

קבוצת המשך לקבוצת  -ם המחלימות ממחלה אונקולוגיתקבוצת גוף נפש לנשי .3

ההעצמה. מטרת הקבוצה הקניית כלים קוגנטיביים להתמודדות בזמן תקופת 

 ההחלמה.

ניהול של עו"ס מחוזית ו אחות אונקולוגית מחוזית. קהילת סרטן באתר  -אתר כמוני .4

ית לחברי כמוני.  הקהילה הינה קהילה חברתית, בה נותנים מידע ותמיכה וירטואל

 הקהילה.  

 מתקיים פורום אונקולוגי רב מקצועי  לצורך העשרת ידע, תמיכה וליווי למטפלים.   .5

                                                                                                     :טיפול בחולי פיברומיאלגיה

חולי פיברומיאלגיה  סובלים מכאבים מופשטים כרוניים המקשים על איכות חייהם , לצורך כך 

 מתקיימות קבוצות הבאות בצוות רב מקצועי.

ת הפגישה מטר  :ם בשיתוף הפיזיוטרפיסטיםהמתקייבהנחיית עו"ס  מפגש קבוצתי חד פעמי  .1

למצוא דרכים לשימור להם לסייע להכרה בערך העצמי ו ים בקבוצהלהביא את המשתתפהיא 

ים. העו"ס משתמשת בכלים טיפוליים כגון יהשינויים, המסייעים להם בשיפור באיכות הח

  קלפים.

. הקבוצה מיועדת לחולים/חולות עם כאב כרוני: קבוצת גוף נפש לחולי פיברומיאלגיה. 2

בקבוצה ניתן מידע מפגשים.  3הקבוצה  מונחית ע"י עו"ס ורופא שיקום. בכל קבוצה מתקיימים 

על התמודדות עם כאב מבחינה רפואית וכן נלמדים כלים להתמודדות רגשית עם כאב )כגון 

טכניקות , למידת לצורך ניהול מחשבות ומצב רוח-  -CBTטיפול קוגנטיבי התנהגותי עקרונות ה

  (להרפיה, דמיון מודרך

                                                         :פריוןמתמודדות עם קשיי קבוצות גוף נפש לנשים ה

ההחלטה קבוצות אלו מונחות על ידי עובדות סוציאליות ולעיתים בהנחיה משותפת עם אחות 

להביא ילד מטיפולים הינה קשה, ומשפיעה על תפישת העצמי, דימוי גופני ודימוי נשי. במהלך 

לת להביא ילד. ההשתתפות בקבוצה, מסייעת בעיבוד עיבוד אבל על אובדן היכו הטיפולים נעשה

הרגשי. הקבוצה מהווה כלי שמכיל את הרגשות והפחדים, שדרכו כל אחת יכולה להתבונן 
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בעצמה, ולבחור לה את הדרך שמתאימה לה ביותר להתמודד עם המצב המורכב. 

                                                           מהקבוצות, יועדו לאוכלוסיות ייחודיות: לקח

                             קבוצת גוף נפש לנשים יחידניות : נשים שבחרו להביא ילד, ללא בן זוג.

מפנייה של  -קבוצה לנשים שאמורות להתחיל תרומת ביצית. יוזמה לקבוצה זו עלתה מהשטח 

ודיים המתייחסים לשונות לקבוצות אלו תכנים ייח  קבוצת נשים לעו"ס המומחית בתחום.

 בתוך עולם טיפולי הפריון.

 )חדש(  -דיכאון לאחר לידה 
שה והמשפחה והמאופיינות בשינויים יהריון ומשכב לידה הן תקופות משמעותיות בחיי הא

 גופניים, רגשיים והתנהגותיים.

 -אם האינטראקציהשינויים רגשיים המלווים בקשיים או באפקט עצוב של האם, משפיעים על 

 ילד, מהווים סיכון להתקשרות לא בטוחה של הילד, לעיכובים התפתחותיים ולבעיות בריאות. 

לאור חשיבות הנושא, נבנתה תכנית כוללת לאיתור וטיפול בנשים בדיכאון בהריון ולאחר לידה, 

 משותפת של בריאות הנפש, הסיעוד ושירות הרווחה.ארצית  בהובלה

מה הארצית והן ברמה המחוזית, על מנת להכשיר את הצוותים נבנה תהליך הכשרה מקיף הן בר

 וללוותם בתהליך. 

סיות "ברמה המחוזית גובשה תכנית הכשרה וליווי לצוות אחיות טיפת חלב ואחיות הריון ולעו

כאון יהעובדות בסניפים להם משויכים טיפות חלב. ההכשרה כוללת הקניית ידע אודות נושא הד

שה שחוותה דכאון לאחר לידה וע"י התנסות יע"י א חוויתית,אשר חלקה הועברה בדרך 

   ות.ע"י סימולצי  בעבודה

 

                                                                                        מטופלים לאחר ניתוח בריאטרי:  

שנה , שהם למעלה מלמטופליםקבוצה המונחית ע"י עו"ס, דיאטנית ואחות. הקבוצה מיועדת 

תחושה של ו רידה חדה במשקלקיימת יאחרי הניתוח .  נמצא שפעמים רבות, הניתוח מאז 

. בשלב לאחר זמן , ההתמודדות הרגשית עם השמירה על המשקל הופכת לקשה יותר. אופוריה

יעילה  ותלהתמודדמטרות הקבוצה הן תמיכה והקניית כלים  התמיכה קבוצתית חשובה.זה, 

  .ל ההישגיםע הרילשמ

                                                                                                                   סטומהחולים עם  

מחוזית מנהלת את השרות במחוז במטרה לתת מענה מקצועי ומיטבי לצרכים  אחות סטומה

המורכבים של אוכלוסייה ייחודית זו. האחות מטפלת בכל בעלי הסטומה במחוז משלב האשפוז 

בבית החולים דרך תיאום השחרור לביתם בשיתוף פעולה עם אחיות הסטומה בבתי החולים , 

צוות המטפל בקהילה וחברות התרופות המספקות את אחיות הקש"ב , בתי המרקחת במחוז ,ה

על מנת לשפר ,לייעל ולנהל את הטיפול והשימוש בציוד מתאים, מתקיים קשר רציף בין  הציוד.

אחות הסטומה לרוקחים מבתי המרקחת ברחבי המחוז , למתן ידע על התחום ומגוון הציוד 

 הנדרש, בהתאם לצרכים המשתנים שכולל גם הכשרות מרוכזות.
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                                                                                      מפגשי הדרכה תרופתית למטופלים 

הדרכות נעשות ע"י רוקחות קליניות לחולים הנוטלים תרופות כרוניות. לדוגמא: הדרכת 

 מטופלים הנוטלים קומדין. המפגשים הינם פרטניים ובקבוצות.

 
 דרכה תרופתית למטופלים )מפגשים אישיים(מפגשי ה

 
 מטרות 

 .שיפור רמת הידע של המטופלים לגבי תרופותיהם ואופן השימוש בהן  

 .שיפור באיזון מצבים רפואיים כגון סוכרת, דיסליפידמיה, קרישיות דם 
   .שיפור היענות 

  .זיהוי והפחתת תופעות לוואי 

  זיהוי והפחתת אינטראקציות בין תרופתיות ואינטראקציות עם תוספי תזונה, עם
 גורמים סביבתיים )חשיפה לשמש( וכו'. 

 
  לפני המפגש

 למידת התיק הרפואי. 

 הכנת טבלת תרופות למטופל. 

 איזון למטופלעמידה ביעדי כנת טבלת ה. 
 

  מהלך המפגש
 הנלקחות לפי צורך, כולל תרופות התרופות הקבועות ועל תרופות   מעבר מסודר על

 ותוספי תזונה.   OTCמרשם, תרופות

  הסבר לגבי שעות נטילת התרופות, קשר לאוכל, והערות נוספות ייחודיות לכל
 תרופה. 

 .הדגשת חשיבות הטיפול התרופתי והגעה ליעדי טיפול 

 שמות התרופות, זמני הלקיחה, הוראות מיוחדות.קבלת טבלה מסכמת , 
 

 לאחר המפגש

  ולאחות )במידה ומדובר במרפאת רופא  רופא המטפלמועברים לסיכום והמלצות
 .אישי(

 .מעקב אחר המלצות לגבי שינויים תרופתיים ימסרו לרופא בלבד ולא למטופל
 יישום המלצות

 

                                                                                                          חיסונים  -מניעת תחלואה
אחד התחומים המובילים ברפואה מונעת בקהילה הינו תחום החיסונים במיקוד על אוכלוסיות 

                                                                         ומעלה(.        65בסיכון עפ"י הנחיות משרד הבריאות. )חולים כרוניים, בני 
מבוטחים .  חיסון נגד דלקת ריאות התחסנו  66,232בשנה זו, עד כה, המחוז חיסן נגד שפעת  

 מבוטחים שבקבוצת היעד להתחסן. 3,630
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 שואה )מעודכן( בניצולי טיפול -הרווחה שירות

 :רקע

 עובדים להעסקת" בריאות שירותי מכבי"ו" להשבה החברה" בין הסכם נחתם 2011 ביולי
 ".לניצול עזר" פרויקט במסגרת, שואה בניצולי הטיפול כמרכזי סוציאליים

 פ"וע במחוז השואה ניצולי אוכלוסיית היקף פ"ע, ס"עו תקן 0.9 אושר והשפלה ירושלים במחוז
 .עצמו במחוז השואה ניצולי של גיאוגרפי פיזור

 3240 שישנם נמצא 2012 שנת לתחילת נכון. במחוזו השואה ניצולי נתוני את פילח מחוז כל
 .ניצולים 498: ירושלים ובאיזור ניצולים 2742:השפלה באיזור. למחוז השייכים שואה ניצולי

 : הפרויקט מטרת

 .  ובקהילה במכבי  זכויותיהם במיצוי השואה ניצולי לאוכלוסיית סיוע

 :השיטה

 לשני חולק התקן, גיאוגרפית מבחינה הניצולים ופיזור המחוז של הגיאוגרפי גודלו בשל
, הנושא מרכזת, ייעודית ס"עו יש איזור בכל. 0.25 ירושלים ואיזור 0.65 השפלה איזור: איזורים

 . השואה בניצולי הטיפול בנושא שהתמקצעה

 :רבדים/ מישורים במספר נעשית הנושא מרכזות סיות"העו עבודת

 זכויות מיצוי לצורך השואה ניצולי עם פגישות*  

 שואה ניצולי שיפנו וכדי לפרוייקט המודעות העלאת לצורך השונים לצוותים הדרכות*   
 .צרכים ולהערכת זכויות למיצוי, סיות"לעו שבטיפולם

 

 : צוות לאנשי הדרכה

 :הדרכות סוגי מספר התקיימו 2013עד מרץ -2012מינואר 

,  גריאטריה מרפאות צוותי, בית לטיפולי יחידות צוותי) השונות  המרפאות לצוותי  הדרכות•
 ומנהלי ת"למשריו הדרכות, שמיעה בדיקות סינון פרוייקט מתנדבי, אחיות, רנטגן מכון צוות

 ולמיצוי  השואה ניצולי לאוכלוסיית המודעות את להעלות במטרה( יחידות ורופאי משפחה
 מסקטורים עובדים70 מ למעלה עברו כ"סה.  טיפול להמשך  ס"לעו ולהפנותם  זכויותיהם

 .בנושא הדרכה שונים

 באופן, סוציאלית לעבודה ולסטודנטים סיות"לעו הדרכות 21 התקיימו -ס"העו לצוות הדרכות•
 מיומנות רכישת היא ההדרכה מטרת. ההדרכה את עברו עובדות 34 כ"סה. וקבוצתי פרטני

 גם לטפל תוכלנה עצמן ס"שהעו מ"ע, השואה ניצולי של זכויות מיצוי בתחום( התמקצעותן)
  בניצולים

 :סטודנטים שילוב

 במכבי שלהם המעשית ההכשרה מתהליך כחלק, בפרויקט ס"לעו סטודנטיות 11של שילוב
 . בריאות שרותי

 

 



50 

 

 :בקהילה גורמים עם קשרים

 ניצולי של זכויות ובמיצוי בטיפול  העוסקים ארגונים עם שוטף קשר מקיימות המרכזות ס"העו
 ל"מחו אישיים פיצויים לענייני הלשכה, השואה ניצולי לזכויות הרשות -האוצר משרד: שואה

 ,השואה ניצולי בית, ך"עמ, בישראל השואה נפגעי לרווחת הקרן, התביעות ועידת, שלום במגדל
  ארגון, השואה נספי של נכסים והשבת לאיתור החברה, שואה לניצולי יב"אב עמותת יד ושם,

 .ועוד" לעד"

 : בקהילה נוספים גורמים עם שוטף קשר

 .סיעוד חברות, חולים בתי, לאומי לביטוח המוסד, חברתיים לשירותים הלשכה

 

 :והשפלה ירושלים במחוז" לניצול עזר" פרויקט נתונים ריכוז

 שואה ניצולי 693:  טופלו 2012במהלך שנת 

 ניצולי שואה 167טופלו: 2013 מרץ -במהלך ינואר

 , טיפול במשפחה מחלה עם התמודדות, זכויות במיצוי סיוע: עיקריות התערבויות סוגי

 הקרן, השואה ניצולי לזכויות הרשות:  טיפול להמשך פניות הועברו אליהם עיקריים שירותים
 .מכבי בתוך זכויות מיצוי והמשך השואה ניצולי לרווחת

 

 וויון בבריאות ש

מכבי רואה את השוויון  כמימד מרכזי בהגדרתה כארגון בריאות איכותי ומחויבת להשקיע 

מאמצים  לצמצום פערים בבריאות בקרב /בין קבוצות של חבריה. בהתאם פועלת למתן 

שירות הולם תרבות, תגבור הצוותים והנגשה שפתית של השירותים הפועלים באזורים 

לדוגמא : מגשרת  לאוכלוסייה האתיופית. מהלך זה  בהם ישנו ריכוז של אוכלוסיית יעד.

מתבסס על עקרונות רפואה יוזמת ומנוהלת ע"י  צוות רב מקצועי, במתן השרות ניתן דגש 

 על מרכזיות המטופל והתאמת השירות לצרכיו ומאפייניו התרבותיים.

רבות כחלק ממדיניות של מכבי  בהובלת קידום שוויון בבריאות במחוז נבנו תכניות התע

 בפריסת השירותים לאוכלוסיות במגזרים השונים.

 גויסו צוותים מטפלים דוברי שפות: ערבית, רוסית, אמהרית.

פותחה תכנית לסניף שבו נצפו פערים משמעותיים ביותר בתוצאי בריאות, אוכלוסייה 

בו  –שבדרוג סוציואקונומי נמוך לדירוג סוציואקונומי של מכבי במחוז נבחר סניף לוד 

 נתה תכנית התערבות לשיפור תוצאי הבריאות.נב
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 קידום השוויון בסניף לוד

צמצום פערים בתוצאי הבריאות בין אוכלוסיית מבוטחי מכבי בלוד ממעמד ס"א המטרה: 
 (16-20( לבין אוכלוסיית מבוטחי כלל מכבי ממעמד ס"א גבוה )מדרג 1-8נמוך )מדרג 

 2012עד סוף  50% -צמצום הפערים ב   היעד:

 : הפעילויות

 פעילות יזומה לזימון מבוטחים ע"י הסניף וצוות המרפאה. •

זימון מבוטחים להדרכות  -פעילות יזומה של כלל האחיות בסניף ובמרפאות רופא אישי •
 וימי בריאות, מעקב אחר תוצאות בדיקות

 שת"פ הדוק עם הרופאים לצורך מעקב ואיזונים של המבוטחים באוכלוסיית היעד •

העשרה רבעוניים לכלל הרופאים הראשוניים והאחיות בנושאים הקשורים קיום מפגשי  •
 למדדים הנבחרים

 :והישגים נתונים

 
1.2012 9.2012 

 

 

לוד 

SES 1-

8 

מכבי 

SES 16-

20 

 פער
 SESלוד 

1-8 

 SESמכבי 

16-20 
 צמצום הפער פער

איזון ל"ד בחולי 

 סוכרת
72.9 75.1 2.2 80.4 79.1 

       

1.30  
159% 

איזון כולסטרול 

 בסוכרתים
54.9 60.8 5.9 56.7 60.9 

        

4.20  
29% 

בחולי  איזון כולסטרול

 לב
57.3 66.5 9.2 62.5 66.7 

        

4.20  
54% 

טיפול תרופתי בחולי 

 חוסמי בטא -לב
44 46.5 2.5 54.8 45.3 

       -

9.50  
480% 

טיפול תרופתי בחולי 

 סטטינים -לב
49 61.8 12.8 52.7 62.8 

      

10.10  
21% 

טיפןל תרופתי בחולי 

 ACE/ARB -לב 
48 50 2 47.3 50 

        

2.70  
-35% 

סרטן  -בדיקות סקר 

 מעי גס
50.3 57.5 7.2 53.5 59.7 

        

6.20  
14% 

סרטן  -בדיקות סקר 

המשך  -מעי גס 

 בירור

14.3 43.6 29.3 60 50.3 
       -

9.70  
133% 
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 כיבוי אש .11

 
 אש בטיחות ברמת קבוע באופן מוחזקות, שוכרת שמכבי והן מכבי שבבעלות הן, מכבי מרפאות

 .הנדרשים לתקנים ובהתאם שישנם מהגבוהות

 לרבות ידה על הנבנות המרפאות אכלוס לפני הנדרשים האישורים כל את לקבל מקפידה מכבי
 .אש כיבוי

 מתקבלות ולעיתים לעת מעת מתקיימות אש כיבוי רשות מטעם ביקורות, כידוע, זאת עם יחד
 . הבודק הכבאי דעת שיקול לפי לשיפורים לרבות שונות דרישות

 .מטעמה לדבר מקצועיים מומחים עם ובתיאום, דרישה בכל פרטני באופן מטפלת כמובן מכבי

 בעניין מקפידה מכבי כי לאשר ניתן בהחלט אך המבוקש את גורף באופן לאשר ניתן לא, לפיכך
 .במתקניה אש כיבוי

 רוכשת בהם למקומות מתייחס אינו אך לעיל כאמור מכבי למרפאות מתייחס כמובן האמור)
 '(".וכו חולים בתי, הדוגמא לצורך זה ובכלל בשליטתה ואינם באחריותה שאינם שירותים מכבי

 

 נושאים בדגש מיוחד .12

 
 אזור השפלה  –שירותי הרפואה למבוטחי הקופה מעבר לשעות הפעילות  של מרפאות הקופה 

 

 השירות הרפואי למבוטחי הקופה מעבר לשעות הפעילות של הסניפים מתאפשר:

 

 במרפאות הרופאים העצמאיים שעות פעילותן גמישות. .1

ימים בשנה.  365, 24/7מוקד פעיל   -מוקד מכבי ללא הפסקה מוקדים טלפונים:  .2
 זימון תורים )במהלך ימי חול בלבד(.                              יהמוקד מספק מידע אדמיניסטרטיב

להתייעצות במצבים דחופים. גיבוי של רופאים כוננים לאחיות.                                 –מוקד אחיות  .3
המוקד  –מוקד טלפוני לחולים כרוניים שהביעו הסכמתם להשתייך לתכנית  –מומה 

 מאויש .

     חופה                                                                                                                         מוקדי רפואה ד .4
: של מכבי מצויים באזור השפלה: חולון, ראשל"צ. פועלים בכל מוקדי רפואה דחופה

 .                                    09:00-22:30שבת  וחג  –,  שישי  19:00-22:30ה  -ימות השבוע. א

                                                                                                    מרפאות תורניות של מכבי: .5
                                                          רמלה                                                                                     

 שירות רופא, אחות    
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 שירות רופא בבית המטופל
 

  חברת  נטלי
מכבי ערכה הסכם עם חברת "נטלי" לביצוע ביקור בית אצל המטופלים,   2012החל מאוגוסט 

 שבת וחג.  –ובכל ימי שישי  19:00החל משעה 
 לטיפול בית זכאים לשירות בכל שעות היום.מטופלי היחידה 

 ההסכם עם נטלי לגבי אופן העברת הנתונים, פיקוח ובקרה טרם התגבש ברמת מטה. 
 יופעל במחוז בהתאם להנחיות מטה מכבי.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

סה"כ ב%סה"כטראומהנשיםילדיםמבוגרים

42661307166959841612919953921113611253839%ינואר

45851376181060242615901035232091156443748%פברואר

55121541225970262917571332282759912344208%מרץ

510212912174790601131013331825312614494429%אפריל

518114032062818624150512922326215614434759%מאי

5074132720518286311451139538274159236051610%יוני

468712581988679495145512003830817648410%יולי

4784121320857205541397123750251146245747810%אוגוסט

602116652664787652177215363531615923685669%ספטמבר

543214012242842690174515873126513220634809%אוקטובר

461712961763704570171713733522112619414079%נובמבר

5093153518837216651418151743280153174949910%דצמבר

6035416613246508791695318408158324013125168318353355249%סה"כ

הפניה למיון סה"כ 

ביקורים 

במוקד

פניית 

ילדים

פניית 

מבוגרים

פניות 

רנטגןטראומטולוג

מוקד רפואה דחופה - סניף חולון שנת 2012

חיילים

לאחיות 

מעבדהבלבד

נשיםילדיםמבוגרים

אחר 

סה"כ ב%סה"כטראומה

312412151094319262818512381816312046032911.00%ינואר

3315124012363162792178131517661185113236711.00%פברואר

37621375154633432552301516736981105112838710.00%מרץ

342711581489347299424712466121021404813842812.00%אפריל

12041204141542430431991283546861286314041712.00%מאי

31991107127940127871781230459801107716343013.00%יוני

3095984125746827091651230401651138015140913.00%יולי

331810371421445290318711374773823513570044017.00%אוגוסט

4308151919274593905188146768046891307222551612.00%ספטמבר

3606116816264223216195103654013471136120042112.00%אוקטובר

31001071121334222842119364692870946012334712.00%נובמבר

3427133713453502682160108666036641206614439412.00%דצמבר

מוקד רפואה דחופה - סניף ראשל"צ שנת 2012

חיילים

סה"כ 

ביקורי 

רופא

לאחיות 

מעבדהבלבד

הפניה למיון סה"כ 

ביקורים 

במוקד

פניית 

ילדים

פניית 

מבוגרים

פניות 

רנטגןנשים
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 פעלת שירות פליאטיבי  ה

פליאטיבי בנושא: "הפעלת שירות  12.7.2009מיום  30/09התארגנות ליישום חוזר מנכ"ל 
 )הוספיס( בקהילה, בבית חולים כללי ובמוסד סיעודי"

 
 תפיסת העבודה של היחידה לטיפולי בית הינה טיפול במטופל בביתו ולסייע לו במיתה שלווה,

 במידה שזה רצון המטופל ומשפחתו. 
 ביחידה צוות מקצועי שעובר הכשרה מתמדת בטיפול תומך בחולים. כל עובדי היחידה עברו

 הכשרה לטיפול פליאטיבי  לפי תכנית אוניברסיטת בן גוריון.
הצוות מסתייע גם בצוות מחוזי כגון: אחיות מומחיות באונקולוגיה ובאיזון כאב, עובדת 

 סוציאלית 
 המחוזית שתחום עיסוקה באונקולוגיה, רופאה אונקולוגית בכירה מומחית באיזון כאב.

 
אחות מומחית קלינית בתחום  –ז , במודיעין יחידות טיפולי בית מפוזרות  בכל המחו

 אונקולוגיה שנותנת שירות פליאטיבי למטופליה בכל  שעות היום ובכל ימי השבוע. 
 

 בנוסף לכך, נערכו הסכמים עם ספקי שירות חיצוניים:

  הוספיס הר הצופים 

  הוספיס חברת צבר 

 השומר-הוספיס תל 
 

 ההפניה לשירות הוספיס נעשית ע"י אחות  שעות. 24בזמינות של  24/7השירות נותן מענה 
 היחידה שמבצעת אומדן שהמטופל מתאים.

 
 

 דרכי עבודה:

 נשלחת בקשה להוספיס ע"י המזכירות והוצאת התחייבויות  .1

 שעות. 24צוות הוספיס נכנס תוך  .2

 מדווח לצוות שהפנה על הביקור ונותן  מענה למעקב שוטף. .3

 ליחידה לגבי הפעילות.בקרה אחת לחודש מועבר דיווח מההוספיס  .4

 קשר שוטף של צוות הוספיס עם הצוות כשיש בקשות מיוחדות  /  בעיות  כלשהן. .5
 

 

 

( infection control, "מניעת זיהומים ) 49/2011התארגנות ליישום חוזר מינהל רפואה מספר 
 במתקנים רפואים בקהילה"

המחוז : נמצאת אחות בקורס מכבי נערכת לבנייה והערכות ברמת מטה ליישום חוזר זה. ברמת 
 על בסיסי העוסק במניעת זיהומים.

 להכין תכנית מחוזית שתהייה מושתתת על הנחיות מטה. 2013-14מתוכנן ל 

 נוהל חיטוי ועיקור מיושם בכל היחידות.
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 חיסון עובדי בריאות 

חיסונים עובדי בריאות )הנהלת 
 מרפאה/מרחב/מחוז(

 הערות כן/לא

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

a.  ,מה הרכב הצוות?אם כן 

b. ?אם לא, מדוע 

בהובלת  -המרפאה התעסוקתית הצוות האחראי לנושא מורכב מאחיות  כן
 איילת עמידן.

 אורנית לוגסי -רכזת קליטת עובד חדש  -משאבי אנוש ו
 סמדר הראל -סגנית מנהלת משאבי אנוש  -כלל העובדים 

 
  

 צוות עבר הדרכה )לציין מקום ההדרכה(?ההאם .2
הצוות הסיעודי עבר הדרכה מרוכזת של יומיים במטה מכבי ע"י פרופ'  כן

 רישפון ממשרד הבריאות ומנציגי מטה מכבי . 

הצגת תהליך החיסונים וממשקי עבודה של משאבי אנוש מול המרפאה 
ממונה ארצי  –בפורום משאבי אנוש בהובלת הרצל מלכה  –התעסוקתית 

 על שע"ח במכבי

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

השירות ניתן 
לכלל עובדי 

 המחוז 

מנוהל ע"י המרפאות התעסוקתיות בחולון  -בניית תכנית החיסונים
וירושלים ומתן חיסונים בפועל ניתן בנוסף, גם במרפאות בראשל"צ 

 ובמודיעין

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

 אל אחראי תחום החיסונים?

ע"י הסניף מיד עם קבלת החלטה מופנה למרפאה התעסוקתית חדש עובד  כן
תחילת עבודה בפועל לקבלת תכנית חיסונים אישית ע"י  ולפניעל קליטה 

תכנית החיסונים עד חצי  אחיות תעסוקתיות. העובד נדרש להשלים את
 שנה מתחילת עבודה.

למרפאה התעסוקתית ממשאבי אנוש מעקב דוח אחת לחודשיים נשלח 
 לגבי עובדים שטרם השלימו את תכנית החיסונים

. 
לקבל יוכל עובד חדש מעודכן שללא השלמת תכנית החיסונים לא **

 .במכביקביעות 

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

 ברמת כלל מכביסופית נמצא בתהליך היערכות  -עובדים ותיקים  כן

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

ת ומרפאכן, ב
 הקופה 

 

אחוז מהעובדים חדשים שהחלו לעבוד בשנה .איזה 7
 החיסונים?הקודמת לבקרה סיימו התכנית 

*תכנית החיסונים לעובדים חדשים בהתאם להנחיות החדשות  100%
 של משרד  

 01.07.2012-הבריאות הינה מ 

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

מכבי נערכת לתכנית החיסונים החדשה לכלל העובדים הוותיקים . היעד  
 כך אושר תקציב ייעודי וגיוס כ"א לביצוע. , לצורך 1.11.2013להתחיל ב 
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 דו"חות בקרה מלאים
 
 

 דו"ח בקרה בתחום המרפאות וההנהלה הרפואית

  :  משתתפים מטעם משרד הבריאות

 ד"ר איריס לייטרסדורף

 ד"ר הדר ירדני, מנהלת המחלקה להתפתחות הילד, משרד הבריאות

 בריאות מחוז המרכזד''ר ילנה קנבסקי, רופאת בקרה, לשכת 

 ד"ר דנה גפן, רופאה אחראית בקרה, לשכת הבריאות מחוז תל אביב

 גב' אורית יונה, אחראית ארצית לתזונה ברפואה כללית וקהילה

 גב' רותי וינשטיין קידום בריאות                                                                                             

 

   :  משתתפים מטעם הקופה

 מג'ר צחי קציר, עוזר ראש חטיבת בריאות, הנהלה ראשית            

 ד''ר יאיר עמית, הרופא המחוזי

 ד"ר טניה קרדש, סגנית הרופא המחוזי

 ד"ר סיגל רינגל, סגנית רופא מחוזי

 ד"ר ענת קוטלר, מנהלת רפואית, סניף נאות שושנים

 

  המרפאות  שנבדקו:

 בקרת פתע: 

 , לוד1מרכז רפואי לוד, הציונות 

 3מרפאה בראשון לציון, רח' שרירא שמואל 

 , חולון 16בית הרופאים, רח' פרופ' שור 

 רופאת ילדים עצמאית, סוקולוב חולון

 סניף הקופה קדושי קהיר, בת ים

 בקרה מתוכננת: 

  31סניף הקופה בלוד, שפירא 

 , חולון. 9ן גוריון, רח' לנדאו רפואת המשפחה, סניף הקופה בקריית ב
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  ממצאים:

 תשתיות:  .1

 ונגישות לבעלי מוגבלות פיזית:   חניה

  ,מונגשות לבעלי מוגבלויות מבחינת דרכי גישה. בכל שלוש המרפאות בלוד ובראשל"צ
המתאימים למתן שירות כאלו המרפאות דלפקים מיועדים למתן שירות בעמידה ולא 

 ליושבים בכיסא גלגלים.    

  והן שתי המרפאות נגישות הן לנכים  -בחולון: בבית הרופאים ברחוב שור ובסניף הקופה
טיפולים מרווחים הרופאים וחדרי הממוזגים. חדרי ו לפינוי. חדרי המתנה מרווחים

 ומאובזרים. אין דלפק נמוך בבית הרופאים בחולון.

  דלפקים נמוכים ים, בחולון חסרותנגישהמרפאות  –בחולון ברחוב סוקולוב ובבת ים, 
 המתאימים למתן שירות גם ליושבים בכיסא גלגלים.

 

 :ההמתנה אזורי

 לילדים. יםהמתנה ייעודי יבמרכז רפואי לוד ובמרפאה בראשון לציון אין אזור 

  ( נמצא מחסן לא נעול סמוך 3בבקרת פתע במרפאה בראשון לציון )רח' שרירא שמואל
ילדים. במחסן נמצא ציוד רפואי, ציוד משרדי וחומר ניקוי. הדלת של המחסן הלחדר רופא 

, אין ידית בדלת ולכן אין אפשרות לסגור ולנעול את יתרה מזאתללא מנעול, נמצאה 
ילדים. ההמחסן. המחסן מהווה סכנה לשלומם של המטופלים, במיוחד לאוכלוסיית 

ת למים החמים. מים חמים זורמים באותה מרפאה נמצא מתקן לשתייה ללא נעילת בטיחו
 בלחיצת כפתור ועלולים לגרום לכוויות.

 דם, איזור הכירורג כלי במרפאת בבית הרופאים בסוקולוב חולון במרפאת הילדים ו
לא ברור מה נעשה בימי  . ממתינים באזור בחוץהנצפו הורים וילדים . המתנה קטן ביותרה

סא יכ ם:תנה מצויד באופן דל ביותר לילדימהזור ה. אהקיץ החמים ובימי החורף הגשומים
ושולחן, מתקן מים חמים עם נעילה, ליד מתקן השתייה נמצא פח לפסולת. חסר מתקן 

החתלה, ומבין אוכלוסיית המטופלים במרפאה ביום הבקרה, נצפו תינוקות וילדים רבים 
וש להחלפת שבהם נזקקים עדיין לחיתול. נמסר , ע"י מנהל המרפאה, שנעשה שימ ,בגילאים

נמצא בחלק מהזמן, על מיטת הבדיקה בחדר, אולם  אינוחיתולים בחדר הרופא הכירורגי, ש
. נידונו לאחר ההחתלה.ניקוי וחיטוי שוטף של מיטה זו, מתבצע במקביל  האםלא ברור 

 ,ליד כיור עם מים זורמים וסבון לניקוי הידייםן החתלה ראוי האפשרויות למיקום מתק
 החיתולים.תים ולא באזור ההמתנה, להשלכת פסולת פח בחדר השירולו

 
 חדרי טיפול

  רופאים בכל המרפאות שנבדקו. הבלוד ובראשל"צ : אין תכשיר לחיטוי ידיים בחדרי 

  רופאים בסוקולוב חולון ובת ים: סבירהבית 

 
 : במרפאות משתמשים במאזניים לא מכוילים.ציוד רפואי
 

 שילוט: 

 השילוט החיצוני בעברית בלבד, למרות  המרפאות נצפהבמרבית הכוונה:  שלטי

  .המרפאות משרתות אוכלוסייה דוברת שפות אחרות, כערבית ורוסיתש

 כולל בסניף  –במרפאות בלוד, ראשל"צ, בית הרופאים בסוקולוב חולון  ובת ים זיהוי:  תגי
לנוהל משרד הוא אינו תקני בהתאם  –הקופה, רק חלק מהצוות נשא תג זיהוי, ואם יש תג 

שם וסמל המוסד. נמסר  התגים חסרהבריאות בנושא. לדוגמה, חסר מספר מזהה ובחלק מ
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מספר תעודת זהות של העובד בתג את שהנהלת הקופה מתנגדת בתוקף לכתוב  ,בבקרה
   זיהוי. 

  :עברית, לעומת השילוט הפנימי בחלק מהמרפאות ההשילוט החיצוני הינו רק בשפה שפה
בשלוש שפות: עברית, ערבית ורוסית.  בחולון סוקולוב לדוגמה חסר שמופיע  ,שנבדקו

 שילוט בשפה הרוסית.

 
מידע בנושא עיקרי חוק זכויות החולה, מידע בנושא סל השירותים הקבוע בחוק שבאחריות  

הקופות, קריטריונים למתן התחייבות לפניה למלר"ד  ומידע לגבי אפשרויות הגישה לממונים 
   על פניות הציבור:

 שתתפות הבמרכז רפואי לוד כל המידע בנושא חוק זכויות החולה, סל השירותים, גובה ה
 נגיש למטופלים.  אינועל תלונות הציבור נמצא בקלסר ו גישה לממוניםההעצמית ואפשרות 

 במרפאה,  השילוט באמצעות ניתן למטופלים מידעהסניף לוד בבמרפאות בראשון לציון ו
 שונים.  באזורים הפזורים במרפאות ,ועלונים מידע חוברות

  ,מלא ואם קיים  אינובבית הרופאים בסוקולוב חולון ובסניף הקופה בבת ים: המידע חסר
 מופיע רק באזורי המתנה בודדים, ובאופן לא קריא, לא ברור ולא נגיש למבוטחים. 

  מוצג בצורה נגישה למטופל. המידע בסניף קריית בן גוריון 

 פאים מופנים לקבלת מידע לסניף נאות השושנים.מטופלים של בית הרו 

  כל המידע מופיע בעברית וברוסית ובערבית, בהתאם  -נגישות תרבותית:  בחולון
בסניף הקופה חלק ניכר מהמבוטחים דובר רוסית,  –לאוכלוסייה המבוטחת. בבת ים 

 ת. ברוסי קייםמצם ביותר ולעומת זאת, השילוט רובו בעברית וחלק בערבית, חלק מצ

 
  מידע לקידום בריאות:

  בכל המרפאות לא מפורסם מידע למטופלים באופן יזום, לדוגמה על סדנאות לגמילה
רופא המטפל ופנייה יזומה של ההפניה לסדנאות מתקיימת רק באמצעות המעישון, 

 המטופל לצוות המרפאה. 

  עילויות רופאים בסוקולוב חולון, המשויך לסניף הקופה, אין כלל מידע על פהבבית
ת בסניף לקידום בריאות, והרופאה העצמאית אף איננה מודעת לפעילות הנרחבת ושמבוצע

 שמבוצעת בסניף, ואינה מפנה את מטופליה לפעילויות אלה.   
 

  נוהלים .2

 והמחוז:  הקופה של עבודהה ונוהלי הבריאות משרד נהלי
נשלחים למייל האישי של באתר האינטרנט. עדכונים ונהלים חדשים  לרופאים גישה קיימת

רפואית אחר פתיחת המיילים בתחום הרפואה הראשונית הנהלה ההרופא, וקיים מעקב של ה
 בעיקר. 
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 זמינות התורים:  .3

 זמינות התור במערכת הממוחשבת לרופאים במקצועות השונים במרפאה בראשון לציון:  

 אזור א'  מקצוע / איזור נבדק

 ראשון לציון

 ימים 3 משפחה

 יום אחד ילדים

 יום 40 נשים

 חודשיים גסטרואנטרולוגיה

 - נפרולוגיה

 חודש קרדיולוגיה

 - גריאטריה

 יום 15 אורטופדיה

 ימים 3-4 אאג

 - עיניים

 יום 11 עור

 יום 25 דיאטנית

 

 לקיחת בדיקות דם בבית:  לחולים כרוניים מתאפשרת לקיחה בביתם . 
 

  נגישות תרבותית .4

 במרפאות הצוות  דובר שפות: בעיקר עברית ורוסית.   תרבותית: הנגשה
 מונגש חלקית, כמפורט לעיל.  –שילוט ה

 

  תיעוד ורישום .5

 רשומות אקראיות של רופאי משפחה, רופאי ילדים ואנדוקרינולוג.  נבדקו

 בחלק מהרשומות שנבדקו נמצא  תיעוד מלא ותקין.  .א

 תיעוד חלקי של ערכי לחצי דם בחולים עם מחלות כרוניות רלוונטיות. נמצא  .ב
 ברשומה הרפואית בבת ים נמצא רישום יפה אצל הרופאה שנבדקה. 

 תיעוד גורמי סיכון ואורחות חיים:  .ג

i.  בהתאם  חובהממוחשבת של הקופה אין תיעוד של פעילות גופנית כשדה הבמערכת
יעוד של גורמי סיכון ואורחות חיים בתיק "חובת ת 21/11לחוזר המנהל הכללי מס' 

 הרפואי הממוחשב". 

ii.  שדהגם ללא  אורחות חיים,במרבית הרשומות שנבדקו, אין כלל תיעוד בנושא 
לדוגמה, בילדים: נכנסת תזכורת  .של הרופא ותלוי במודעות. התיעוד ייעודי
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ס ידוע , למרות שעפ"י נתוני משרד הבריאות והלמ"14מגיל לגבי עישון אוטומטית 
לא נשאלת. אצל רופאה אחרת  –פעילות גופנית ביצוע על עישון בגיל צעיר יותר. 

מעשנת למרות היותה חולת אסטמה, , ה21נמצא תיעוד יפה ומלא על צעירה בת 
 ונמצא תיעוד על שיחה להפסקת עישון והצעה להשתלב בסדנה לגמילה מעישון.

 
 

 

 שמירת רצף הטיפול : העברת המידע ועדכונו:  .6

  –בין היועצים ובעלי המקצוע השונים המטפלים באותו מטופל 

תיק הבעלי המקצוע השונים באמצעות נמסר, שרופאי הקופה מקושרים עם  .1
ממוחשב במערכת ''קליקס'', עם זאת, נמצא בחולון שחסר רצף טיפולי בין ה

לא  , שעובדת כבר כשנתיים וחצי עם הקופה, הרופאה לדיאטנית, מכוון שהרופאה
קיבלה הדרכה כיצד ניתן למצוא במחשב את סיכום הביקור ותוצאות הטיפול אצל 

הדיאטנית. הרופאה אינה עוקבת האם המטופל קיבל טיפול תזונתי, מה תוצאות 
 הטיפול והאם עדיין במעקב.  

ה מופנים אליהן, ומציינת שמטופלי ,הרופאה העצמאית לא מכירה את הדיאטניות .2
מצעות המטופלים. יודעת שניתן לקבל סיכום ביקור של בא מתקייםמן שהקשר ע

 לא ידוע לה.  –אורטופד בתיק הממוחשב, לגבי דיאטניות  או אחיות 

 .מתן משוב לרופא על תוצאות הפעילויות לקידום בריאות במטופל הבודד: חסר .3

ים,  -לדוגמה בסניף בת. טיים לטיפול דיאטנית: חלקיהפניית מטופלים רלוונ .4

טופלה קודם לכן אף שבמהלך טיפולי פוריות ומעשנת, , BMI 31- מטופלת עם 
 לא הופנתה כלל לדיאטנית. , בסניף אחר של המחוז

בחולה צעירה עם מחלות כרוניות,  הערכה רב מקצועית משותפת של המטופל: .5
לא נצפה תיאום בין  –מוגבלות פיזית ונפשית וקשיים סוציאליים ניכרים 

 ,החולה מטופלת בסניף בו נמצאים מספר מטפלים זאת, כאשר. המטפלים בחולה
אשר מטפלים בה בו זמנית. הסמיכות הפיזית של המטפלים, לא באה לידי ביטוי 

 בתכלול הטיפול.   

שמירת הרצף הטיפולי בין הדיאטנית לרופא: קיים, יש מכתבי סיכום של הטיפול   .6
 שנשלחים לרופא המטפל ונמצאים במערכת הממוחשבת. ,התזונתי

 תיבת תשובה מפורטת ע"י הדיאטנית לרופא המפנה: תקין.כ .7

אין מידע בזמן אמת, הרופאים  –באשפוז או בשחרור: בין בית החולים לקהילה  .8
   ימים. 3 – 2איחור במקבלים מידע על אשפוז או שחרור 

 מיצוי זכויות המבוטח: .7

ולון: בסניף הקופה בחמודעות המטפלים למיצוי זכויות המבוטחים, באופן כללי:  .1
  .  זכויות המבוטחיםהרושם שהרופאים מודעים ל

ריכוז פניות בתחום, פילוח נתונים, פעילות לשיפור: אין אחידות פניות הציבור:   .2
שאין כלל פעילות בנושא. נמסר,  ,בין הסניפים, במרפאות עצמאיות הרושם

ברמת המחוז, לא ברור אם נערכת פעילות מתקנת והפקת פניות שהקופה מרכזת 
 לקחים ברמה המחוזית. 



61 

 

 מנגנוני בקרה ופיקוח:  .8

ברמה הארצית: נמסר, שקיימת הנחיית מנכ"ל הקופה לחזק את הממשק בין  .א
 ההנהלה הרפואית לרופאים העצמאיים בשטח. 

וז וקיים רופאים עצמאיים בתחומי המח 1,400הרופא המחוזי מציין, כי קיימים כ  .ב
 ר אותם לקופה באופן מיטבי.  וקושי לקש

 רפואי בסניף: המנהל ה .ג

אחראי גם על רופאים עצמאיים המשויכים לסניף. המנהל הרפואי המרחבי  .1
מהם הם רופאים  80רופאים, כאשר כ  120בבקרה, ציין שהוא אחראי על כ 

לות שלו רופאי נשים.  הפעי 7הינם רופאים ראשוניים ועוד כ  30שניוניים וכ 
 ממוקדת ברופאים הראשוניים ופחות בשניוניים. 

המנהל הרפואי נפגש עם רופא ראשוני בתדירות של פעמיים בשנה, ובתחילת  .2
בתחילת עבודתו במכבי ופעם  –עבודתו במכבי. מפגש עם רופא שניוני 

רופאים שתחת אחריות המנהל הרפואי הסניפי,  80בשנתיים. למעשה, מתוך כ 
מהם כנראה לא מבוצע מעקב וביקור/ בקרה של מנהל  60מסתבר שאצל כ 

 רפואי בדרג כלשהוא. 

פרופיל המרפאה שכולל את תמהיל המטופלים, טיפולי בהמפגש מתמקד  .3
ה א ברורלכלכלי, גורמי סיכון ומדדי איכות, רשם עודף משקל. היבט הבית, הה

יות על איכות הטיפול וראייה רב מקצועית מתכללת של הטיפול בבעהבקרה 
 שהחולה מציג. 

 תיעוד המפגש: במערכת נשר, נגישה לרופא המבוקר.  .4

אמצעי קשר נוספים עם הרופאים: מיילים, הודעות מתפרצות ואתר הקופה.  .5
פותחים לדברי  90%שיעור פתיחת המיילים ע"י הרופאים, כ  אחרקיים ניטור 

 נוצר קשר טלפוני.    10%המנהל הרפואי הסניפי ועם שאר ה 

מעקב אחר ביצוע ההחלטות שהתקבלו ו צוות: נמסר על קיום, תיעודיבות יש .ד
מחוז או ,ישיבות ובקרות של מנהלת רפואית אחרותיקון ליקויים. לא הוצג תיעוד 

 מרחב.

 פיתוח מקצועי של הצוות, השתלמויות ועדכונים מקצועיים:   .9

אינטרנט של הקופה. הנהלים מוזרמים לאתר הכל החידושים ועדכון  .א 
 השתלמויות בנושאים שונים. מתקיימים

מנהל רפואי סניפי: מקיים פגישות פעם ברבעון עם קבוצת רופאים עצמאיים,  .ב 
 120לא מפגשי חובה, מציין שלא מגיעים הרבה רופאים עצמאיים. מתוך כ 

, 60-70%, ומהם רק 30רופאים, מגיעים בעיקר הרופאים הראשוניים, שהם כ 
 ים עצמאיים בעיקר ראשוניים.  רופא 20כלומר השתתפות מירבית של כ 

 אלימות במשפחה  .10

סניף לוד בבמרפאות בראשון לציון והתייחסות סביבתית במרפאות שנבדקו:  .א
זורים במידה מועטה. במרכז רפואי לוד קיימים שפקיימים שלטים ועלונים, 
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עלונים קטנים על הדלפק. באף אחת מהמרפאות אין עלונים ללקיחת עצמית 
  בחדר רופאים.  

נמסר שקיים מערך מובנה להכשרת הצוות בנושא אלימות. כל עובד צריך  .ב
ומעלה באתר  80לעבור על המצגת בנושא אלימות ולעבור בוחן בציון של 

 הפנימי של הקופה. 

רופאת הילדים שבוקרה בחולון: לא עברה הכשרה. מציינת שבמהלך שנתיים  .ג
ברשומות נמצא כי  לא ראתה מקרה אחד אפילו. לציין וחצי שעובדת במכבי,

באופן  ושנים, אשר לאחר שדיבר באופן מלא הופיע 1.5מקרה של ילד בן 
פתאומי גמגום וקשיי דיבור עם התקפי זעם חדשים וקושי בטיפול בילד, ללא 

ת תקשורת. יע עם סבתו לביקורת והופנה לקלינאגיהסיבה ברורה. הילד 
נרשמה מרפאה, התלונה חזרה על עצמה מספר פעמים בביקורים חוזרים ב

עד לביקור המשוער אצל . ההמתנה behavior disorderאבחנה של 
ת התקשורת, י. אין מעקב מה נעשה אצל קלינאחודשים מספרארך קלינאות 

אין התייחסות להתקפי הזעם החדשים, ולא הועלתה כלל ע"י רופאת הילדים 
 האפשרות שייתכן והילד סובל  מאלימות כלפיו. 

למרות  .סובלת מבעיות פיזיות ונפשיות מרובותה, 56מטופלת בת נמצאה  .ד
לא  כלפי חברי משפחה אחרים, ,שהרופאה מציינת אירועי אלימות במשפחה

 חשבה על כך במטופלת שלה.  

אומנם נמסר ע"י ההנהלה הרפואית על עליה במספר הדיווחים החודשיים  .ה
 אוכלוסייה.במחוז, אולם המספרים רחוקים מאד מהשכיחות הידועה ב

נמסר שקיימת חוברת חדשה למטפלים עם אלוגריתם וטלפונים לפנייה,   .ו
 רופאי נשים.  למופצת בעיקר לרופאים ראשוניים וה

 אין פיקוח הדוק של ההנהלה הרפואית על שיעור הדיווחים, אלא ע"י העו"ס.  .ז

נמסר על פעילות ייחודית במגזר החרדי במודיעין לדוגמה, עם הבלניות  .ח
 שנים.   4מזה כ  במקווה,

 

  :קידום בריאות ופעילויות ייחודיות  

  ,לוד וראשל"צ: נמסר על מגוון סדנאות לגמילה מעישון, לחולי סוכרת
 ירידה במשקל.   וסדנאות ל

  :בחולון סוקולוב 

הפנייה לסדנאות אורח חיים בריא ע"י הרופא: חסר, הרופאה אינה  .1
 מפנה.

הפנייה לסדנאות אורח חיים בריא ע"י אדמיניסטרציה, שילוט, מידע  .2
כתוב במרפאה וכדומה: חסר פרסום על כך בצורת שילוט ו/או עלוני 

 מידע. 

 בקרה על תוצאות והטמעה של סדנאות אורח חיים בריא: חסר. .3



63 

 

 הנחיות והמלצות

המתקנות הנדרשות תשומת לב הנהלת הקופה והנהלת המחוז לכך, שההמלצות והפעולות 
שמועלות כאן בעקבות בקרת המחוז המדגמית, הינן לביצוע רוחבי בכל המחוז, ובכל 

 מרפאות ומכוני הקופה, לרבות השירותים הקנויים והמטפלים העצמאיים.

 

 תשתיות:  .1

  :נגישות 

i.  דלפק קבלה נמוך לנכים לדוגמה בבית הרופאים התקנת יש לוודא
 .בסוקולוב בחולון

ii.  מתקשים בהליכה, להגעת הות למבוטחים הנגשת המרפאיש לוודא
 עם מוגבלויות.מטופלים לעגלות ילדים, או 

 :אזורי המתנה: 

i.  אזורי המתנה ייעודיים לילדים ומצוידים בהתאם, לרבות יש לארגן
 מתקן שתייה מתאים, מתקן החתלה, פחים לפסולת. 

ii.  אזור המתנה מקורה קיום במרפאת הרופאים בחולון: יש לוודא
 ההולם לתנאי מזג האוויר.

  :ציוד רפואי 

i.  יש להקפיד על אמצעי זהירות שגרתיים למניעה של הדבקה במחוללי
"היגיינת ידיים  24/2009זיהום בסביבה הטיפולית בהתאם לחוזר מס' 

"אמצעי זהירות שגרתיים  10/2010במוסדות רפואיים" וחוזר מס' 
 במוסדות רפואיים". 

ii. בות מאזניים, באופן תדיר , כדי רפאי, לריש לוודא כיול של הציוד ה
ר משמשת בהמשך את המטפלים אש ,מדידה נכונה ומדויקת קייםל

  .רפואיהטיפול ההחלטות בקבלת 

  :שילוט ומידע 

i.  בכניסה לבניין במרפאות בחולוןיש להוסיף רשימת בתי מרקחת. 
סניף  –שעות העבודה של מרפאת העם את בבית הרופאים להוסיף 

  .השושניםנאות 

ii. :מידע על זכויות החולה, זכאויות הנחות ופטורים ופניות הציבור 
קיים באופן חלקי ולא אחיד: יש להציג שילוט ועלונים בנושאים אלה, 

המרפאות, לרבות  בכלבאזורי ההמתנה באופן קריא, נגיש וברור, 
  .סניפי הקופהבמרפאות רופאים עצמאיים וב

iii. את יש לוודא לוסיית המרפאה: הנגשת המידע ובשפה מותאמת לאוכ
 הנגשת המידע בכל השלטים , בשפות המותאמות לאוכלוסיית

  . מבוטחי המרפאה
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iv. :יש לוודא ענידת תגי זיהוי כנדרש בנוהל משרד הבריאות  תגי זיהוי
נמסר בבקרה שהנהלת הקופה מתנגדת בתוקף לכתוב מספר . 12/2001

במקרים בהם המטפל תעודת זהות של העובד בתג זיהוי, לפיכך, 
   שניתן על פיו לזהותו בקופה.  , מסרב לכך, ניתן לציין מספר סידורי

 

משכי זמינות שירותים סבירה, לדוגמה קיום יש לוודא זמינות השירותים:  .2
אינם  בראשל"צ  (יום 40 ) רופא נשיםלו (חודשיים)גסטרואנטרולוגיה ההמתנה ל

סבירים. מדובר במחוז במרכז הארץ עם מגוון אפשרויות, ולא ברור מדוע פרק 
 . כל כךהזמן לשירות זה ארוך 

 

  פניות הציבור: .3

 ציבור בכלל המרפאות ובאופן אחידיש לוודא מתן אפשרות הולמת לפניות ה . . 

  יש לוודא קיום פעילות מתקנת ברמה הפרטנית ולמידה ברמה המחוזית וכלל
 ופה, בהתאם.  מערכתית בק

 

 טיפול רב מקצועי: .4

  יש לוודא הכרת הרופאים את המערכתv תיק הרפואי הממוחשב, לרבות
 אפשרות צפייה בסיכום ביקור אצל מטפל אחר.

 יש לבצע מעקב אחר הפניות לדיאטניות . 

 

 : רשומה רפואית: .5

חובת תיעוד  -21/11יש לוודא קיום התיעוד הנדרש על פי חוזר מנכ"ל מס'  .א
 סיכון ואורחות חיים.גורמי 

הבדיקה , כולל יש לוודא תיעוד מלא ותקין של הביקור הרפואי .ב
 ערכי לחצי דם. ו הפיזיקאלית

 

ביצוע בקרת איכות הטיפול הניתן , טיפול רב יש להקפיד על  בקרה ופיקוח: .6
. המיקוד הוא אומנם , ומעקב סדיר אחר תיקון ליקוייםמקצועי בראייה כוללנית 

אולם גם זה אינו מספק, ולא ברור המעקב והבקרה אחר עבודת  ברפואה ראשונית,
 הרופאים השניוניים, וכחלק מהטיפול הכוללני בחולה. 
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 אלימות במשפחה:  .7

בכרטיסים קטנים, כפי שנצפה במחוזות בעלונים ויש לוודא הנגשת המידע  .א
אחרים, ללקיחה ע"י המטופלות באופן דיסקרטי ועצמאי, ובשפות 

 .השונות

ידע ומודעות הרופאים בנושא האלימות, הכולל אבחון יזום  אתיש לרענן  .ב
 והפניה לגורם מטפל מתאים, כולל יצירת קשר מידי במקרה הצורך.    

 

חסר מידע רב לציבור בנושא, לא ברור כיצד נקבעות הפעילויות  קידום בריאות: .8
מידע ואינם שותפים ל אינםוהיקפן בחלוקה לסניפי המחוז, והרופאים העצמאיים 

  . בסניפי הקופהמפנים את מטופליהם לסדנאות 

את המידע לציבור, , , ובשפות השונות ברור ויזוםיש להנגיש באופן  .א
 רופאים עצמאיים.להמטופלים והמטפלים, לרבות 

על להנגיש למנהלים הרפואיים מידע על שיעור המעשנים בסניפים ויש  .ב
גורמי סיכון למחלות ממחלות כרוניות והסובלים משיעור המבוטחים 

 –קרדיווסקולאריות ומטבוליות, ולוודא התאמת מספר הסדנאות 
 למספר המעשנים בסניף, בקנה מידה ראוי.,לדוגמה,  לגמילה מעישון 

יש לקבל משוב באופן יזום אחר יעילות הסדנאות לקידום בריאות ולבצע  .ג
את הערכות חוזרות כיצד ניתן להגביר את השתתפות המבוטחים ולשפר 

 תוצאות הטיפול הקליני. 
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 בקרה בתחום הגריאטריה
 

   :תשתיות

היחידה לטיפולי בית והמרפאה להערכה גריאטרית כוללנית בראשון לציון  נמצאים באותו בנין 
המיועדים לבדיקת הקשישים במרפאה להערכה גריאטרית  ,ואין הפרדה ברורה בין החדרים

לבין החדרים המיועדים לעבודת הצוות הרב מקצועי. נמצא גם, שבחדר בדיקה של  ,כוללנית
רופא המרפאה להערכה גריאטרית אין כיור. בחדר אחר, שהוצג כחדר אחות, יש  מיטה 

יש לשפר את תנאי הבדיקה של המטופלים שאינה מאפשרת גישה נוחה לקשישים.  מאולתרת
 קין כיור בחדר בדיקת רופא.  להת, ובמרפאה להערכה גריאטרית כוללנית

 :  זמינות השירות הגריאטרי
 

גבוה של אוכלוסייה מעל גיל  זבראשון לציון, אחת הערים עם ריכו: הערכה גריאטרית כוללנית
, פועלת מרפאה להערכה גריאטרית כוללנית. צוות המרפאה כולל שני רופאים מומחים 65

בגריאטריה, אחות וצוות רב מקצועי ) עו"ס, פיזיותרפיסט, דיאטנית, מרפא בעיסוק(. המרפאה 
המשך מטופלים ל 7-ל פעם נבדקים שלושה מטופלים חדשים ו כים בשבוע, בכפועלת פעמי

כשלוש ונמשכת בדיקה. הערכת מטופל חדש מתבצעת על ידי הרופא ואנשי הצוות האחרים, 
יישום ההמלצות המתייחס לתוצאות הטיפול הכוללני ולשעות. המעקב מתבצע על ידי הרופא, 

 קשישים  נמצאים כעת במעקב המרפאה.  300 -של הצוות הרב מקצועי.  דווח ש כ
  
 :  היחידה לטיפולי בית 

 

  מרותקי בית עם מחלות במחוז הוקמה יחידה לטיפולי בית , הנותנת מענה לטיפולם של
מונשמים, הזקוקים לטיפול תומך. רוב המטופלים ביחידה לטיפולי בית הם כרוניות ו

. צוות היחידה כולל רכזות לשכה, אחיות, רופאים מומחים 65קשישים, מעל גיל 
קצועי.  לציין שבעת הבקרה, ביחידה אין עובדת צוות רב מ, רופאים תחומיים ו בגריאטריה

 סוציאלית ושירות זה ניתן על ידי עובדים מחוץ  ליחידה.  

 הרשומה היא ממוחשבת, כוללת נתונים  הרשומה הרפואית ביחידה לטיפולי בית  :
רפואיים, תפקודיים, ותוצאות מבחני הערכה גריאטרית. בחלק מהתיקים,  לא הייתה 

ל כלמצבם הקוגניטיבי של המטופלים ובקבלות הרפואיות לא תועדו התייחסות מעמיקה 
  הממצאים בבדיקה  הגופנית. 

  ע: ביחידה לטיפולי בית החלפת המידבין גורמים מטפלים אחרים הטיפול ביחידה רצף 
התפתחות במצבם של המטופלים מתבצע  באופן ישיר בין אנשי הצוות העדכון לגבי הו

המסכמים את מטרות  ,.  בישיבות נרשמים פרוטוקוליםותועיישיבות הרב מקצמסגרת הוב
ערכו למטופלים ביחידות לטיפול בית, לא נש ,הטיפול והמעקב אחר יישומן. בביקורי בית

העתק תיק רפואי או תמצית נתונים רפואיים עדכניים. במידה והמטופל חייב לפנות  ונמצא
חוסר  לשירותי בריאות חלופיים דחופים ולצוות היחידה אין אפשרות להגיע בעת הפנייה,

ועדכני בבית  רצוי  לדאוג להמצאות מידע רלבנטיעלול לפגוע ברצף הטיפול. מידע עדכני 
 המטופל, בהסכמתו ובידיעתו.

 השירות הרפואי  עלהניתן על ידי ספקים של ציוד ו ,דווח שנערכות בקרות על הטיפול
ונשמים, אבל לא נרשמים המוענק על ידי גורמים מטפלים במיקור חוץ, לדוגמה במ

ת לשיפור בפרוטוקולים, נגישים יש לתעד את הממצאים ואת ההמלצו פרוטוקולי בקרות.
 במחוז. םל הגורמים הרלבנטיילכ

 
מקבלים טיפול שיקומי, במכונים או  65מבוטחי המחוז, גם הצעירים וגם אלו מעל גיל   :שיקום

הנהלה, ל המחוז. הוקם פורום  ילות  בתחום זה בכבבית. רופא מומחה בשיקום מרכז את הפע
פים בתחום הטיפול השיקומי. בפורום משתתפים גם תושאים משוהמתכנס פעם ברבעון לדיון בנ

בעת הבקרה, במכון , למרות זאתבשיקום וגם רופא מומחה בגריאטריה. הרופא מומחה 
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שיקום, לא הוצגו תהליכים מובנים לעבודה / טיפול בקשישים, בשיתוף רופא מומחה ה
 בגריאטריה.  

 
 המלצות: 

 

                           להתקין כיור בחדר בדיקת רופא במרפאה להערכה גריאטרית כוללנית בראשון לציון.  .1

 ולקבוע עים למכון הפיזיותרפיהיקשישים המגבגריאטריים בטיפול הלהתייחס להיבטים  .2
     תהליך מובנה להפניה לייעוץ  גריאטרי. 

לתעד את הממצאים בבדיקה הגופנית, בקבלות של מטופלים ביחידה לטיפולי בית. להקפיד  .3
 ועדכני בבית המטופל, בהסכמתו ובידיעתו. רצוי  לדאוג להמצאות מידע רלבנטי
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 דו"ח בקרה בתחום בריאות השן
 

 משתתפים מטעם משרד הבריאות:  ד"ר אירנה אלבז, ד"ר יואל כהן, ד"ר רבאב חלייחל
 .ר חיימוב אלכסמטעם הקופה:  ד"ר קובי מוריץ, ד" משתתפים
 .נס ציונה ורמלה "מכבידנט"  שנבדקו:המרפאות 

 
 מרפאות מתואמות מרפאות פתע 

 מכבידנט רמלה מכבידנט נס ציונה שיניים
 רופא כללי רופא כללי  כללית

 
 הממצאים וההנחיות מהאגף לבריאות השן

 מבנה פיזי, שילוט ונגישות .1

 השילוט תקין. קיימת תחבורה ציבורית למרפאות. קיימת חנייה. קיימת נגישות למוגבלים. .א
  חדרי טיפול. 3-4המרפאות קטנות בינוניות,  

מרפאות נקיות ומאווררות, קיים חדר המתנה מסודר. קיים חדר שירותים למטופלים  .ב
 ולצוות. קיים אזור ייעודי ומותאם לילדים בחדר ההמתנה. 

 

 נהלי עבודה .1

 קיים קלסר נהלים/גישה דרך האינטרנט.–נהלי משרד הבריאות  .א 

 קופת חולים. ינגישות לנוהל קיימת .ב 

 קיים מנגנון מובנה להטמעת נהלים ועדכונם. .ג 

 סל/ שב"ן.קיימים מידע ונהלים של הקופה לטיפול באוכלוסיות זכאיות  .ד 

בהתאם לחוזר מנהל רפואה  ,רוע חריגיא אודותת בדרכי הדיווח והמרפאות מעודכנ .ה 
 וחדים.רועים מיי: חובת הודעה של מוסד רפואי על פטירות וא11/2012

הכרות הצוות האדמיניסטרטיבי עם זכויות קיימת במרפאות הרפואה הכללית שנבדקה,  .ו 
 הניתנים בסל. ,המטופלים והשירותים בתחום בריאות הפה והשיניים

 

 זמינות שירותים  .2

 . 8:00-20:00שעות ין הב 'ו-'המרפאות עובדות בימים א .א 

 במרפאות קיימים שירותי מומחה לרפואת הפה. .ב 

במרפאות קיים מוקד עזרה ראשונה מעבר לשעות המרפאה. במקרה של עזרה ראשונה  .ג 
 המתרפאים מופנים לבית חולים "אסותא",  מידע על כך זמין במרפאות. 

 להלן טבלת זמינות השירותים במחוזכם לילדים המבוטחים.  .ד 
 

 עיר ב עיר א רותיםיזמינות ש

עזרה ראשונה במקרה כאבים מעבר 
 לשעות העבודה

 מידי מידי

 עד שבועיים עד שבועיים משך ההמתנה לבדיקה תקופתית

 עד שבועיים עד שבועיים משך ההמתנה לתחילת טיפול

 ימים 10עד  ימים 10עד  משך ההמתנה בין טיפול לטיפול

 עד שבועיים עד שבועיים משך המתנה לשיננית

 יום 21עד  יום 21עד  משך ההמתנה לפדודונט

 עד חודש עד חודש להרדמות כלליות/סדציהמשך ההמתנה 
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 להלן טבלת זמינות שירותים על פי חוק ביטוח בריאות ממלכתי לטיפולים אחרים
 

 עד שבועיים עד שבועיים משך ההמתנה לרפואת הפה

חולים במשך ההמתנה לטיפולי שיניים 
 אונקולוגיים

 עד שבועיים עד שבועיים

 עד חודש עד חודש גית פה ולסתותרמשך ההמתנה לכירו

 

 נגישות תרבותית ולשונית .3

במרפאות השיניים מוצגים עיקרי זכויות החולה בחדר ההמתנה. הצוות מסודר, ולובש חלוקים. 
 הצוות עונד תגי זיהוי. מוצגים רישיונות הצוות. 

לזכאות לטיפולי שיניים קיימת נגישות חלקית למידע במרפאת הרפואה הכללית שנבדקה, 
חלקי מידע  קייםשבסל. במרפאה אחת לא מוצג מידע לזכאים. המידע הינו בשפה המתאימה. 

 חת המרפאות חסר מידע על כך. אב. עזרה ראשונה דנטלית אחרי שעות המרפאהאודות 
 

 תיעוד ורישום .4
 במרפאה קיימת רשומה רפואית ידנית. הרשומה מאוחסנת כראוי.  רשומה רפואית:

 שנבחרו באופן אקראי. להלן סיכום הממצאים העיקריים , תיקים 16במסגרת הביקורת נבדקו 

 .פרטים אישיים על המטופל קיימים .א 

 בכל התיקים שנבדקו נמצאו שאלוני בריאות מעודכנים וחתומים. -שאלון רפואי .ב 

 בכל התיקים. גם במקרה של בדיקה שגרתית ללא תלונהקיים לא  –תיעוד תלונה עיקרית  .ג 
חשוב לפרט ]סוג כאב, כאב ספונטני/לא,  - יש לציין את סיבת הביקור. במקרה של תלונה

 מתי...[

המטופלים נבדקים בדיקה קלינית מלאה במפגש  - ע"פ רוב הרשומות -םיממצאים קליני .ד 
 הראשון עם רופא השיניים. 

ם אבל בחלק מהתיקי ,בכל התיקים נמצאו צילומי נשך באיכות טובה -צילומי רנטגן .ה 
טיפול. להצילומים הללו אינם מספקים את כל המידע הנחוץ לרופא השיניים לבדיקה ו

, מומלץ לבצע צילומי נשך גדולים על מנת להפיק יותר מידע באותה  6בילדים מעל גיל 
חשיפה לקרינה. במידה ונעשה שימוש בצילומים קטנים, יש לבצע צילומים פריאפיקלים 

עששת עמוקה ובנשך לא ניתן  -ע בצילום הנשך ]לדוג'שאין מספיק מיד ,באותם המקרים
לראות פורקציה, עששת בשן שע"פ הגיל דנטאלי השן לקראת נשירה אבל אי אפשר לראות 

 בצילום הנשך הקטן  את הנבט של השן הקבועה [

 פרט למוקדי עששת. ,רק בחלק מהתיקים יש פירוט לאבחנות –תיעוד אבחנה  .ו 

 לממצאים.אמות ותהכניות טיפול לעששת ת .ז 

 רשומה של פירוט הטיפול מספקת.ה .ח 

ומת זאת אודות הערכת סיכון לעששת, לעבתיקים שנבדקו באחת מן המרפאות היו טפסים  .ט 
שם דגש על  איננובשנייה לא היו. בנוסף, עדיין הטופס הקיים להערכת סיכון לעששת 

 ותר יישומי.אלא כמעט אך ורק על גורמי הסיכון. הוא צריך להיות י ,התוכנית המניעתית

הרגלי תזונה והיגיינה בכל הנוגע למניעתי בפירוט הרק בחלק מהתיקים ניתן דגש למרכיב 
שניתנה למטופל ו/או הוריו לתזונה  ,פירוט של ההדרכה לא קייםברוב התיקים  אוראלית.

 נכונה והיגיינה אוראלית. 

 ים של טיפולי עזרה ראשונה שנבדקו:במספר תיק .י 

 נה המתרפא ]סוג כאב, מתי, כמה זמן...[אין פירוט מלא של תלו 

  מיקום, גודל, סוג, ניידות שן, כאב  -ים ]נפיחותיקלינהממצאים האין פירוט של
 בניקוש...[

 אין תיעוד אבחנה. 

 שאין בכך צורך או שניתן לטפל בצורה  ,יש שימוש באנטיביוטיקה לטיפול במקרים
 .[אקסטרפציה -יותר מהירה ויעילה בדרכים אחרות ]לדוג'
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מערכת המחשוב של הקופה יניים. תיעוד להפניה לרופא הש קייםבמרפאת הרפואה הכללית, 

 המלצותבהקדם. פרק זמן לתיקון:  אינה מתזכרת לגבי הפניה לבדיקה אצל רופא השיניים.
 .החולים קופות על לפיקוח ל"הסמנכ חוזר פי על :לתיקון

 

 שמירת רצף הטיפול  .5
 וללא קשר לא ממוחשבתניים קיימת העברת מידע רציפה, אמנם ישהבמרפאות 

י "ת עובמידע תלויה רק במסירת התכתהכללית. העברת הרפואה המידע של הערכות למ
 המטופל.

בין היועצים ובעלי המקצועות השונים קיימת העברת מידע. קיימת הקפדה על קבלת 
חולים/ ביופסיות מתקיים ות למומחה/ בית מעקב אחר הפניהאשפוזי. המידע מהמערך 

 במרפאה הכללית, אין מידע על טיפולי השיניים בהרדמה כללית.  .הרופארק ביוזמת 
 

 ציוד: .א

 ונמצאה תקינה. קיימת  –ערכת החייאה במרפאות נבדק קיום ציוד למרפאת שיניים. 
 קיימת. –ערכת סכר גומי מלאה  בתוקף וקיים סינר עופרת עם צווארון.–מכשיר רנטגן 

 מחברת רישום משתלים על פי ההנחיות )מדבקה( קיימת. 

 

 מנהל ומשק: .ב

 חדרי הטיפול נקיים.  
 

     סילוק חומרי קיבוע וחומרי פיתוח  פינוי פסולת זיהומית חדה ופסולת מסוכנת לא תקין.

 (fixer and developer כפסולת מסוכנת ) הנחיות לתיקון: הקמת חדר או ארון נפרד

( והתקנת  שלט:" פסולת fixer and developerונעול לאחסון חומרי קיבוע ופיתוח ) 
)הקישור לחוזר: 17/05/98מיום  34/98מסוכנת", בהתאם ל: חוזר מס' 

http://www.health.gov.il/hozer/mr34_1998.pdf .) 
 

 .קיים –אוטוקלב 

 

 שימוש בסדציה : .ג

 תקינה.   . המערכתבמרפאות קיימת מערכת לסדציה נשאפת

 

 מיצוי זכויות המבוטח ופניות הציבור .6

טיפול בתלונות או הפקה והטמעה להגביה נעשית על פי חוק. קיים תהליך מובנה לבירור ו
 של לקחים. 

 מידע לגבי מספר המבוטחים שקיבלו טיפול: 

 טופלו בתקופה זו בשתי המרפאות.  0-12ילדים בגילאי  4494  :תקופה שנבדקהב
 42 -הפנייה לטיפול בהרדמה כללית  ילדים. 42 -הפנייה לטיפול ע"י רופא מומחה לילדים

 .תפרוצדורו 2-3 –מס' פרוצדורות ממוצע בכל ישיבה  ילדים.

 

 ופיקוח על הרופאיםמנגנוני בקרה  .7

 .קיים מנגנון בקרה ברמה האישית על רופאי המרפאות ואיכות עבודת המטפל .א

 קיים מעקב להערכת שיפורים. .ב

מכיר את נהלי השמירה על הסודיות במרפאות יודע את חובותיו, ו הרופא האחראי .ג
 הרפואית.

ביצוע  . ישנו מעקב אחראינן מתועדותהרופא האחראי מקיים ישיבות צוות. הישיבות  .ד
 ההחלטות שהתקבלו ותיקון הליקויים.

http://www.health.gov.il/hozer/mr34_1998.pdf
http://www.health.gov.il/hozer/mr34_1998.pdf


71 

 

 ברמת המרפאה.ברמה המחוזית ו ברמה הארצית, –קיים פיקוח ברמת קופת החולים  .ה

 
 

 פיתוח הצוות והשתלמויות .8

 מערך מובנה להשתלמויות ופיתוח הצוות.  קיים .א 

המעקב אחר ההשתתפות      לא  קיים מעקב מסודר אחר השתתפות בהשתלמויות וכנסים. .ב 
 מתקיים חלקית : חסר רישום של מס' שעות השתתפות.

 הצוות לא/עבר קורס החייאה לאחרונה.      .ג 

 .השןבריאות צוות אינו עובר השתלמויות בנושא במרפאה הכללית, ה .ד 

 

 איתור וזיהוי נפגעי אלימות במשפחה .9
במרפאות אשר במחוזכם, יודעים להיכן לפנות בנושא אלימות במשפחה. במרפאות 

כה לכל צוות המרפאה ע"י עובדת סוציאלית מטעם מכבי, בנושא איתור הייתה הדר
וזיהוי נפגעי אלימות ומניעת אלימות. בנוסף, התקיים יום עיון בנושא לכל הצוות. 
 במרפאות ישנם עלוני מידע על איתור וזיהוי נפגעי אלימות ומניעת אלימות לקהל הרחב. 

 

 פעילות קהילתית מחוץ למרפאה .10

 ונה מקיימת פעילות קהילתית מחוץ לכתליה.  המרפאה בנס צי
 

 רופא/שיננית ומניעת מחלות בקהילה על עבודתהגבלה אדמיניסטרטיבית  .11
 הרופאים/ שינניות.עבודת במרפאות שנבדקו לא  קיימת הגבלה אדמיניסטרטיבית על 

 
 
 

 

 במרפאות שיניים סיכום הביקורת

 (fixer and developerקיבוע וחומרי פיתוח ) : חומרי יש ליקויים באחסון פסולת מסוכנת .1

 רפואת שיניים. באין העברת מידע ממוחשב בין מערכות ברפואה כללית ו .2

 .יש לשפר תיעוד בדיקה שגרתית מלאה ומפורטת בכל בדיקה תקופתית .3

 .יש להקפיד על תיעוד מלא וטיפול מתאים -במקרי עזרה ראשונה .4

 .או שימוש בצילומי נשך גדוליםהוספת צילומי רנטגן במקרה הצורך  .5

 .ם ולא רק לעששתילכלל הממצאים האוראלי באופן מלאיש להתייחס  .6

 .לתת דגש ראוי מלא ומפורט למניעת העששתיש  .7

 לבצע מעקב מסודר אחר השתתפות בהשתלמויות וכנסים. כולל רישום של מס' שעות השתתפות.יש  .8
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 וחדר פעולות כירורגיות הטיפולבטיחות סיעוד, בקרה בתחום ה

נס ציונה, ב ראשוניתמרפאה ב פתעבקרת הנושאים והמרפאות שנבדקו: בקרה ברמה המחוזית, 
בת ים.                                "כצנלסון"וחדר פעולות כירורגיות בראשון לציון  "מרפאת "פרס נובלבקרה מתואמת ב

. 

 בקרה ברמת המחוז

  אקדמיות. 74% ןמתוכ מוסמכות, 98%. (תקנים 154 )אחיות   241במחוז 

 54% אחיות בקורס על  10לומדות  2013שנת ב .מהאחיות בוגרות קורס על בסיסי
 ., מניעת זיהומיםסוכרת, בריאות הציבור, מיילדות, הנקה בסיסי: 

 :הדרכת סטודנטים במרפאות 
אחיות בקורס הדרכה קלינית.                                                                                 8. השנה לומדות מדריכות קליניות מורשות 33במחוז 

בתי ספר  7-מרפאות המחוז מהוות שדות קליניים לסטודנטים ממסלולים שונים מ
בריאות  בנוסף, קיימים שדות קליניים לסטודנטים מקורסים על בסיסיים:. לסיעוד 

 הקהילה, בריאות הציבור, סוכרת, גריאטריה, מיילדות, אי ספיקת לב.
 

 ניהול מחלות כרוניות ותכניות לניהול מחלה

  סוכרת

חולי סוכרת .בכל סניף נמצאת אחות מתאמת סוכרת, רובן אחיות מצוותי  25,233במחוז 
אחיות  25 סוכרת: כהאחיות מדריכות קבוצות "לקראת עצמאות" לחולי  מרפאות רופא אישי.

כרתיים לסניף למתן במחוז עברו קורס פנים אירגוני להדרכה זו. נעשה זימון יזום למבוטחים סו
סניפים במחוז מארגנים "ימי בריאות" לחולים הסוכרתיים: בימים אלה טיפול כוללני. 

 וכן, לחץ דם וכו'( BMIמצוותות אחיות לבדיקת כפות רגליים, בדיקת מדדים )גובה, משקל, 
במחוז פיילוט  כנית התערבות וליווי על פי צרכי המבוטח.יצירת קשר ראשוני להמשך בניית ת

בתוכנית בה מכון הסוכרת  ,ראשוני, ייחודי מסוגו במכבי,  על מנת לקדם מתן אינסולין בקהילה
 מרפאות רופא אישי בהן העבודה נעשית בצוות רב מקצועי. 12יוצא לקהילה. לשם כך, נבחרו 

 אישי  רופא

כנית רופא אישי יצרה תכנון מחדש של מתן השירות במרפאת הרופא הראשוני ושל המערכת ת
מרפאות הפועלות על  47התומכת בו ככלל והעשייה המשותפת עם האחות בפרט. היום במחוז 

  .אחיות 39פי תפיסת עולם זו. את המרפאות מאיישות 

  תוכנית אי ספיקת לב

שעברו קורס על בסיסי מוכר  ,ע"י אחיותמנוהלת  -הול מחלהכנית חדשנית וייחודית לנית
התוכנית . במרכיביה השוניםהתמקדות תוך טיפול במחלה לניהול הרכשו מיומנות בתחום ו

התבצעה במסגרת מחקר שהסתיים. כעת השרות ממשיך להינתן בשתי מרפאות אי ספיקת לב 
 בראשל"צ ובירושלים ופתוחה לכלל החולים במחלה .

 קשיי ריפויפצעים 

הטיפול בפצעים מורכבים ניתן במרפאות המחוז ומלווה ע"י אחיות מומחיות בתחום. במאי  
 הוקמה מרפאת פצעים בראשל"צ. 2010
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 אונקולוגיה:

אחיות בוגרות קורס על בסיסי  9במחוז  התחום מובל ע"י אחות אונקולוגית מחוזית.
שתיים מתוכן בעלות מומחיות מוכרת ב"טיפול תומך". האחיות נותנות מענה  ,באונקולוגיה

משלב הגילוי ועל פני רצף המחלה, הן למטופלים ובני משפחתם והן לצוותים המטפלים  מקצועי,
 במרפאות הראשוניות וביחידות טיפולי הבית .

ולוג, אחות, עו"ס מרפאות אונקולוגיות העובדות בצוות רב מקצועי : אונק 4במחוז מופעלות 
 ודיאטנית. 

 ,י: אחות ועובדת סוציאלית לייעוץבחלק מהמרפאות הראשוניות קיים צוות אונקולוגי סניפ
  משפחותיהם משלב האבחון.לטיפול פרטני ומעקב לחולים ו

 אחיות. 23התקיימה הכשרה לאחיות מתאמות אונקולוגיות בסניפים. השתתפו  2013במאי 

 סטומה

ית מנהלת את השרות במחוז במטרה לתת מענה מקצועי ומיטבי לצרכים אחות סטומה מחוז
, ציוד הנדרשהכרת אופן השימוש באת כולל  . השירותורכבים של אוכלוסייה ייחודית זוהמ

 הכשרות מרוכזות.המתבצע גם באמצעות 

 יאום טיפול בקהילהת

בתחומי רפואה, סיעוד למטפלים מתאם, מכוון ומייעץ ,המנוהל ע"י אחות, גוף מקצועי מחוזי 
מעגל הטיפול במבוטחים בעלי צרכים מיוחדים  סגירת  - מטרות השרות  .ומקצועות הבריאות

מוקד הגוף המקצועי מהווה ם במיוחד עבורם. ותאהמ ,ובמצבים מורכבים, הזקוקים לפתרון
 "יעמניעת אשפוזים חוזרים ועוסק ב,  הטיפולים והשירותים בקהילה ובמוסדות לגביידע 

 .התאמת גורם מטפל מתאים

 חיסוני שפעת ופנוימווקס 

חיסונים נגד שפעת ההסיעוד מנהל את תחום  תחום זה הינו חלק מתוך מדדי האיכות הקלינית.
 ודלקת ריאות.

 .אחיות מקדמות בריאותפועלות בחלק גדול מהסניפים  :דום בריאותיק

 בתחומים :צוות רב מקצועי בהעברת סדנאות קבוצתיות באחיות שותפות 

 גמילה מעישון 

 לקראת עצמאות -סוכרת 

 הכנה ללידה 

 כולל עיסוי תינוקות הורות בריאה 

  נפש למטופלות פריוןוגוף 
 

 דום בריאות שמובילות האחיות :יפעילויות ק

  מפגש קבוצתי -הנקה 

 מרפאת הנקה 

 החייאה להורים לילדים 
 



74 

 

בפורומים המציגה את הנושא  ,תחוםל אחראיתמונתה אחות : בטיחות ילדים ומניעת היפגעות
 .נים רלוונטייםשל אחיות מנהלות מרפאות וטיפות חלב ומידי חודש שולחת עדכו

כנית כוללת לאיתור וטיפול בנשים לאור חשיבות הנושא, נבנתה ת : כאון אחרי לידהיאיתור ד
משותפת של בריאות הנפש, הסיעוד ושירות ארצית  בדיכאון בהריון ולאחר לידה, בהובלה

נבנה תהליך הכשרה מקיף הן ברמה הארצית והן ברמה המחוזית, על מנת להכשיר את  הרווחה.
 הצוותים וללוותם בתהליך. 

 ,ס"אחיות הריון ולעו, רה וליווי לצוות אחיות טיפת חלבכנית הכשברמה המחוזית גובשה ת
 הדיכאוןטיפות חלב. ההכשרה כוללת הקניית ידע אודות נושא  משויכיםהעובדות בסניפים להם 

אחר לידה וע"י התנסות כאון לישחוותה ד ,שהיע"י א חווייתית,אשר חלקה הועברה בדרך 
     סימולציות .ב בעבודה

 תוכנית פיילוט למעקב הריון בליווי אישי:  

 מומחית בתחום.ואחות הקמת שירות חדש למעקב הריון  במודל עבודה משותף של רופא נשים 
 עיקריות:המטרות ה

  שימוש מושכל במשאביםבאישה ההרה תוך איכות הטיפול שיפור. 

 גילוי מוקדם ומניעת סיבוכים של האישה ההרה והעובר. 

  טיפול להיענות למעקב הריון והקידום בריאות של האישה ההרה ושיפור
 .עצמי

 איתור  נשים בסיכון לדיכאון בהריון  ולאחר לידה. 

  הפחתת עומס על מרכזי בריאות האישה ע"י ביצוע מעקב הריון בסיכון נמוך
 .ראשוניתה במרפאות

  מבוטחותהרצון בקרב ההעלאת שביעות. 
 

התנהגות  שירות כולל רשת תמיכה, מעקב יזום , ייעוץ והדרכה בנושא בדיקות הריון, קידוםה

אחיות את ההכשרה ועוסקות  10במחוז עברו  . בריאותית, אבחון מוקדם ומניעת סיבוכי הריון
 בנושא.

 :פעילות אקדמית 

 .בארץ ובחו"ל בכנסיםאחות מציגות  –

 ., אי ספיקת לב COPDאחיות חוקרות במחקרים קליניים בתחומים: סוכרת,  –

   נוספות  אחיותושתי  הסיכוניםתחום ניהול את בסיעוד אחות מרכזת  :ניהול סיכונים

 .ומובילות בצוות ניהול סיכונים מחוזבצוות.  שותפות פעילות פועלות 

 פעולות מתקנות ברמה המחוזית בעקבות הדיווח על האירועים:         

בעקבות לידות במרכזי בריאות –הכשרות לאחיות בריאות האישה בנושא קבלת לידה  –
 .האישה

בחולון ובמרכז  -הכשרת רכזות ניהול סיכונים נוספות בסניפים גדולים ובמכונים –
 אישה.בריאות ה

 הטמעה בשטח.לללמידה ו לאחיות חודשמידי  "חדשות ניהול סיכוניםהפצת " –

 

 המלצות ארציות שהתקבלו בעקבות תחקירים על אירועים שהיו במחוז

 חשוב הפניות רופאים לזריקות פוריות.מ –
  כתיבת נוהל - PROLIAזריקת  -הכנסת טכנולוגיה חדשה –
  XOLAIR מחברים לזריקת  –
 תקציר החייאה למחוזות עם המלצות לסניפים. -ייאהחסיכום אירועי ה –
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  VENOFERטיפול תרופתי באחיד לנוהל  –
 .חיצוניתנים מחברת תשינוי מזרקי מטוטרקסט הני –

 

 שפור איכות השרות  
יים סקר טלפוני הבודק את תפיסת השירות ושביעות הרצון של המטופלים מהשרות ק

 . לשרות אותו קבלו 7מהמטופלים יתנו את הציון  80%שקבלו. היעד הארגוני הוא שלפחות 

ומעל ממוצע מכבי בתחום  מרפאות האחיות במחוז מובילות בין הסקטורים הנמדדים

 אחיות.המרפאות 

 
 

 53מרפאת נס ציונה רח' האירוסים 

 הבקרה במרפאה זאת הייתה בקרת פתע,  ולהלן הממצאים:

 תושבי נס ציונה מבוטחי מכבי, מרביתם 19,700 -במרפאה מטופלים כ. 

 מכאן נובע 16.7%הינם כ  5-14גילאי  25-45ממבוטחי המרפאה הינם בגילאי  15.4%-כ, 
 שמרבית המטופלים הינם משפחות צעירות עם ילדים.

  שלוש מהן בוגרות קורס על בסיסי  אחיות מוסמכות אקדמאיו, 4עובדות  במרפאה
נוספת של מדריכות  מוכר. האחות האחראית ואחות נוספת הינן בעלות הכשרה

 קליניות. במרפאה מתקבלות "פרחי סיעוד"  תחת הדרכתן של אלו.

  משרות. 2.52סה"כ 
 

 תשתיות 

  נגיש למטופלים.  ,שניה בתוך קניוןההמבנה חדש בקומה 

 .לא נמצאו ליקויים מבניים 
 

 נהלים

 .)האחות האחראית מיומנת באיתור נהלים במחשב )הן של הקופה והן של מ. הבריאות 

 .הנהלים שנדגמו נמצאו במלואם 

 .תדריך החיסונים הלא ממוחשב אינו מעודכן 
 

 חדרי אחיות

 במרפאה קיים חדר טיפול אחד מרווח וגדול עם נעילה , בחדר עצמו קיימים: 

 חדרון לטיפולים  מורכבים הכולל מיטת טיפול . .1
 מחסן ציוד  הכולל מקרר. .2
 אחראית המאפשר שמירת פרטיות .החדרון  לאחות  .3
 מיטות טיפול מופרדות ע"י ווילון. 3 .4
 מיטות הטיפול הינה בעלת מעקה.אחת מארבעת  .5
 קיימת הפרדה בין ציוד נקי וציוד מזוהם . .6
 לא קיים מתקן לאיסוף פסולת זיהומית בחדר טיפולים. .7
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 עגלת החייאה

 .הציוד הבסיסי הינו בתוקף 

 ציון שעה(. בקרת תכולת ציוד להחייאה נערכת אחת לשבועיים, כנדרש )ללא 
 

 מקרר

 .מתבצע מעקב יומי של הטמפרטורה במקרר 

 .)קיימת התרעה חיצונית במקרה של חריגת טמפ' )חיבור למוקד 
 

 רשומות, שמירת רצף טיפול, העברת מידע ועדכונו:

  לכל רופא רשימת חולים כרוניים משלו. לכל אחות חולים משלה. מתוך כלל החולים
המחולקים לחץ דם, חולי יתר  1,343כרת, וחולי ס 530(  רשומים כ 1,607הכרוניים ) 

 בין האחיות לצרכי מעקב. 

  כרוניים. 330בנוסף במסגרת רופא אישי רשומים עוד 

 .הרשומות הינן רשומות ממוחשבות 

 לרוב מתבצע מעקב שיטתי וקיים רצף וכרת( שנדגמו נמצא כי מתוך הרשומות )חולי ס
קיימים אומדנים ואנמנזה  ת כגון סוכרת.טיפולי אחר מטופלים עם מחלות כרוניו

ברור/ הפניות לגורמים המקיפה. ההתערבות הסיעודית מתועדת במלואה. המשך 
זימונים להמשך טיפול ומעקב מבוצעים ע"י בת שירות  מתועדים בחלקם. –נוספים

 לאומי ולעיתים "מאבדים " את המטופלים.

  השונים בקהילה. בכל בית חולים יש קיים מערך מובנה להעברת מידע בין המטפלים
 אח/ות קשר. 

  נמצאו מיילים פנימיים של אחות הקשר מבית החולים לאחות המרפאה המתארים את
המטופל המשתחרר, מכתב שחרור , הוראות להמשך טיפול , הדרכות וטלפון איש 

 הקשר במידה וקיים צורך לברור נוסף.

  שוטף במחשב.מידע על שחרורם של מאושפזים מתקבל באופן 
  

 איתור נפגעי אלימות

 .הצוות עבר הדרכה מובנית בתחום 

 .קיימת תכנית הכשרה להעלאת המודעות לאלימות במשפחה 

 עלוני מידע ושלטים אחרים בנושא זה. ,נמצאו מדבקות בשירותים 

 .קיימת עבודה משולבת של אחות המרפאה עם עו"ס מהרווחה 

  והאיתור של נשים בסיכון.קיימת עליה ניכרת במספר התשאולים 
 

 מנגנוני בקרה ופיקוח 

  אחראית , מתקיימות שיחות אחת לחודש עם כל אחות בנפרד להערכת האחות הלדברי
 קיימים פרוטוקולים. –תפקודה ובניית מערך לשיפורים 

 .הערכת אחיות מובנת מתבצעת אחת לשנה 

  יש תיעוד. –אחת לחודשיים מתקיימות ישיבות צוות 
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 קצועיפיתוח מ

 . קיים מערך מובנה להשתלמויות ופיתוח מקצועי של כלל האחיות בסגל המרפאה 

 .)במרפאה מתבצעת הדרכת סטודנטים )פרחי סיעוד 

 כרת לקראת והאחות האחראית שותפה בתוכניות קידום בריאות, גמילה מעישון, ס
 עצמאות.

 .לא מתבצעת פעילות מחקרית 
 

 

 . 33מרפאת ראשון לציון "פרס נובל" )מערב( רח' שמעון פרס 

 במרפאה התקיימה בקרה מתוכננת, ולהלן הממצאים:

 גיל הכשליש מהתושבים בשכונת מערב,  ,מבוטחים 27,000-במרפאה מטופלים כ
. מרבית המטופלים דוברי עברית 35-45ו  5-15, מרבית המטופלים בגילאי 31ממוצע ה

 וציואקונומי גבוה. חלקם רוסית. מצב ס
  משרות. 2.00אחיות מוסמכות אקדמאיות, סה"כ  4במרפאה עובדות 

 בעלת תואר ראשון וקורס על בסיסי בהדרכה קלינית. האחות האחראית 
        

 תשתיות

  ה נגיש למטופלים באמצעות מעלית. ישניההמבנה בקומה 

 .המעלית קטנה ולא נראה כי קיים מקום לאלונקה בשכיבה 

 או ליקויים מבניים.לא נמצ 
 

 נהלים 

  .האחות האחראית שולטת היטב באיתור נהלים ותדריכים במחשב 
 

 חדרי אחיות 

, כאשר לאחת מהן מיטות טיפולים 3טיפולים גדול עם כניסה נפרדת ובו: החדר  .1
 מופרדות בווילון לשמירת פרטיות.מעקה בטיחות. המיטות 

מקרר פרט למנורה לפעילויות בחדר הטיפולים נמצא כל הציוד הנדרש כולל  .2
הנדרשת להיות מוצבת בסמוך ו /או מעל למיטת הטיפולים. מנורה זו  ,מיוחדות

 נגישה לשימוש בעת צורך.ונמצאה במחסן 

 המחסן בחדר נפרד אליו נכנסים מתוך חדר הטיפולים. המחסן מאורגן ומסודר. .3

אפשרות לשמור כניסה נפרדת ו ,אחות )אחראית( כולל מיטת טיפולים נוספתהחדר  .4
 מטופל .העל פרטיות 

 אין מתקן לאיסוף פסולת זיהומית. .5
 

 עגלת החייאה 
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  בקרת תכולת ציוד להחייאה )הכוללת תאריך, שעה וחתימת אחות( נערכת אחת
 לשבועיים, כנדרש ללא ציון שעה.

 

 מקרר 

 .מתבצע מעקב יומי של הטמפרטורה במקרר 

  'קיים חיבור למוקד(.קיימת התרעה חיצונית במקרה של חריגת טמפ( 
 

 רשומות, רצף טיפולי, העברת מידע ועדכונו

 הרשומות הינן רשומות ממוחשבות. 

 1,042 כרת )אותרו באמצעות מערכת סינון(וחולי ס. 
 

 ברשומות שנדגמו:

 . קיים תיעוד חלקי של הרגלי חיים 

 ותיעוד מעקבים כולל אומדנים הסיעודית והמשך התערבות הקיים במלואו תיעוד של ה
 יעוץ טלפוני.

 בעיקר אחר ההפניות המבוצעות דרך  ,קיים קושי בהמשך תיעוד מעקב אחר הפניות
 שהמטופל באחריותה. ,שלא תמיד מובא לידיעת האחות ,"רופא אישי"

  קיים מערך מובנה להעברת מידע )אחות קש"ב( בין המערך האשפוזי לקהילתי. נמצא
 ותבת בכל שחרור.תיעוד במייל למרכז. האחות האחראית מכ

 

 איתור נפגעי אלימות

 .הצוות עבר הדרכה מובנית בתחום 
 חה.פקיימת תכנית הכשרה להעלאת המודעות לאלימות במש 

 עלוני מידע ושלטים אחרים בנושא זה. ,נמצאו מדבקות בשירותים 

  עו"ס.הקיימת עבודה משולבת של אחות המרפאה עם 

 תורים של נשים בסיכון.ת עליה ניכרת במספר התשאולים והאיקיימ 

  איתורים בחודש )נכון לחודש הבקרה(.  2 –תשאולים  40מעל 
 

 מנגנוני בקרה ופיקוח 

  קיים מערך מובנה להשתלמויות ופיתוח הצוות כמו גם מעקב אחר השתתפות הצוות
 בהשתלמויות.

 .קיים תיעוד על עדכון ידע בהחייאה אחת לשנתיים 

 .קיימת תכנית לקליטת אחות חדשה 

 .קיים מנגנון מובנה של תיעוד ודיווח על אירועים חריגים 
 

 פיתוח מקצועי 

 .לא מתקיימת פעילויות אקדמאיות / מחקריות 

 .במרפאה קיימת תכנית להכשרת סטודנטים בסיעוד / קליטת אחיות חדשות 



79 

 

 כרת, ואחראית שותפה בתוכניות קידום בריאות הגון: גמילה מעישון, סהאחות ה
 פלים אונקולוגים.מפגשי מידע למטוו

 הדרכה לאורח חיים בריא,  :הצוות משתתף בפעילויות בקהילה כגון בגני הילדים
 חיסוני שפעת, בריאות השן.

 

 חדר פעולות כירורגיות כצנלסון בת ים:

רופאים:   ביופסיות וכד'. הוצאת נגעים, -חודשניתוחים ב 250 -כ מבוצעיםהיקף הפעילות : 
אלקטיביים, לא נקי/דחופים בחדר  1-מס' עמדות ניתוח כירורגיה כללית.ו רופאים פלסטיקאים

 .2-מס' מיטות התאוששות רופא לפי הצורך ,

 :תשתיות 

ליד הכיור יש תמיסת  בחדר הפעולות. קיים ברז ייעודי לרחיצת ידיים לפני הניתוח, -
 אלכוהול לחיטוי ידיים.

 למכשיר. ותשימוש בדיאטרמיה בשפה העברית, צמודההוראות  -

לפעולות חודרניות נמצא ארוז, באריזות שלמות ותקינות, מסומן   ציוד סטרילי -
מעלות,עד  20סטרילי עד הציוד האכסון של התנאי  תאריך תפוגה.בתאריך ייצור וב

 ס"מ. 20מוגבה מהרצפה  לחות, 60%

ח עזר בחדר והטיפול במכשירים מלוכלכים מבוצע ע"י כ טיפול במכשירים:האזור  -
קיימת  .5/2001קיימת תכנית מובנת לשטיפה, ניקוי ועיקור המכשירים לפי נוהל  .נפרד

 טיפולים,ההאוטוקלב נמצא בחדר  שימוש באינדיקטורים ובקרים. בקרת אוטוקלב,
 מופעל רק כשאין אנשים.

 
 ם ורגיות מעודכנים, זמינים ונגישיכירהפעולות ה: כל הנהלים הנדרשים להפעלת חדר נהלים

 מנגנון מובנה להטמעת הנהלים ועדכונם. קיים .לכלל הצוות

 חייאה חדשה ומסודרת.העגלת הלציין שהחייאה בתוקף ,נבדק ומתועד. הציוד ותרופות ה 

  מסודר ומאורגן באופן שיטתי. תרופות בחדר הטיפוליםהארון 

  עם בקרה רציפה של טמפרטורה והתראה חיצונית. חדש, תרופות בחדר הטיפוליםהמקרר 

 לכל רופא תכנית משלו. ,כנית ניתוחים  קבועה מראשקיימת ת 

   ת לציין כי קיים רישום של העברה להתאוששו מנוהל כנדרש על פי הנהלים.: ספר פעולות
 חרור.ושעת ש

 מדבקות עם פרטי המטופל. מותקיי 

  ק.המטופל מקבל עות קיים בכל השפות .עיקר השימוש בשפה הרוסית :טופס הסכמה לניתוח 
 של הטופס החתום.

 :קיימים כלל השדות הנדרשים  חל שינוי מהותי בקליקס. 5/2013החל מ רשומה סיעודית
  לניהול הרשומה הסיעודית.

 כגון מעקב אחר סימנים  קיימת הקפדה על מילוי כל הפרטים הנדרשים,: אנמנזה סיעודית
לוחית הארקה ,חתימת טווח זרם מיקום  שימוש בדיאטרמיה, חיוניים לפני ואחרי הפעולה,

  אומדן כאב.ביצוע  אחות,

  :לראות את האנמנזה של רופא  הרופא יכול ממוחשבת, תיק אחוד בקליקס,רשומה רפואית
 קיים מכתב סיכום הפעולה ושחרור חתום עי" הרופא המנתח. משפחה.

 ,מעקב וקבלת תשובות פתולוגיה: תהליך שליחה 

 דגימות עם פורמלין נשמרות במקום נעול עד לשליחתן למעבדה.  -

 .את כלל הפרטים הנדרשים כולל ,הנשלחות לפתולוגיה ,תיעוד בדיקות  -

 .לרבות החיוביות כל התשובות של הבדיקות ממוחשבות, -
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ובות חריגות תש מופיע חלון "בדיקות פתולוגיה". עם פתיחת המחשב ע"י רופא, -
 בטלפון או בדואר. נמסרות ע"י המעבדה

  תיעוד. קיים התשובות נמסרות ע"י הרופא בשיחה טלפונית, -

 במחשב. ע"י שמירת עותק מהחלון קיים מעקב ע"י האחיות אחר בדיקות פתולוגיה -

 כנדרש.וגיה חיוביות: קיים מנגנון מסירה תשובות פתול -

 

 בקרה בתחום הפסיכולוגיה

בבקרה מתואמת. פסיכולוגית עצמאית נוספת פסיכולוגיות עצמאיות   2במהלך הבקרה נבדקו 
 נבדקה בבקרת פתע.

 תשתיות: 

, חוסר נגישות קרבה לתחנת אוטובוס מבחינת חניה,חלק מהקליניקות שנבדקו אינן נגישות 
בחלק מהקליניקות לא נמצאו חדרי המתנה. הוסבר שקבלת המטופלים  לבעלי מוגבלות פיזית.

 שאין במקום חדר המתנה. ,מתוכננת בהתחשב בכך

אם כי לא כולם מטופחים ומושקעים. בחלקם קיים ריהוט  ,חדרי הטיפול מתאימים לייעודם
 ואבזור הולם. חדרי הטיפול מאפשרים פרטיות.

 שילוט ותגים :

 נצפה שילוט מתאים בשפה העברית בלבד בו מופיע שם הפסיכולוג ללא תחום מומחיותו. 

 נשאו תגים. ,שנבדקו בבקרה ,חלק מהפסיכולוגים

 קיום נהלים:

 .הניהול במחוז מתבצע תוך שמירה מוקפדת על ביצוע הנהלים 

 מנגנוני בקרה ופיקוח:

קיימת בקרה פנימית של האחראית על הפסיכולוגים המטפלים אם כי לא  נערכת בקרה על 
כמו כן לא נערכת איכות עבודת המטפל, גישות הטיפול אותן הם מיישמים ותכני הטיפול עצמו .

 השתתפותם בהשתלמויות והתעדכנות. את בקרה  ואין יכולת לאכוף  

מתקיימים מספר פעמים בשנה מפגשים של כל צוות הפסיכולוגים במחוז לצורך דיונים על 
 הקשורים לעבודת הפסיכולוגים. ,נושאים שונים

 פיתוח מקצועי של הצוות:

לא קיים מערך מובנה להשתלמויות חיצוניות   ות.לא קיים מערך מובנה להשתלמויות ופיתוח צו
ואין יכולת לאכוף השתלמויות על הפסיכולוגים . בשנה האחרונה נערכה השתלמות  פנימית 

 בנושא הפרעות אכילה.

 אלימות במשפחה:

 אלימות נגד קטינים וחסרי ישע.הוי ואיתור נפגעי אלימות במשפחה וקיימת מודעות לזי
וניכר שהנושא מטופל והוטמע היטב.  ,כל הנהלים וההנחיות בנושאהפסיכולוגים מצוידים ב

 במקרה הצורך.בו בקופה קיים גוף המופקד על טיפול בנושא וניתן לפנות ולהיעזר 

 מסגרות טיפוליות:
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מבצעות טיפול פרטני . לא ניתן טיפול זוגי, משפחתי  ,שנבדקו במהלך הבקרה ,כל הפסיכולוגיות
הפסיכולוגיות שנבדקו מבצעות  3מתוך  2וקבוצתי. לעיתים רחוקות מתבצעת הדרכת הורים .

 התערבויות במשבר.

 לא מתבצעים אבחונים פסיכו דיאגנוסטיים.

 

 

 רשומה:

דיין לא שחל מאז הבקרה הקודמת בנושא, הרשומה ע ,למרות מחשוב הרשומה והשיפור
 הוטמעה ולא יושמה כראוי.

ישום סטטוס על פי ההנחיה שהוצאה ע"י מנהל רפואה נמצא חסר ברישום אבחנה, ר
המעובדים בפגישות  ,רישום מתומצת של נושאים כנית טיפולית,פסיכיאטרי, אנמנזה ות

 כום בסיום הטיפול. יכום ביניים  וסיס השוטפות,

 הנחיות והמלצות:

 ליניקות לכל הפונים לטיפול. יש לדאוג להנגשת הק .1

 .מומלץ לרשום בשילוט את תחום מומחיות הפסיכולוג המטפל .2

 .יש להוסיף ולקיים בקרות פנימיות מקצועיות  וסדורות על עבודת הפסיכולוגים העצמאיים .3

שהפסיכולוגים המועסקים  ,יש להבנות מערכת השתלמויות ופיתוח צוות וגם לדאוג לכך .4
 חלק בהשתלמויות אלו. יטלו בקופה י

כשרה ראויה שבהן קיבל  ה ,שמטפל יעשה שימוש רק בגישות טיפוליות ,יש לדאוג לכך .5
 והשתלם באופן הולם .

 יש להוסיף ולהטמיע את ההנחיות לרשומת פסיכולוג בתיק מטופל .6
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 נאותדו"ח בקרה בתחום התזו
מסונף לסניף כצנלסון בבת ים ובתיאום ה ,בבית רופאיםנבדקו בבקרת פתע דיאטנית עצמאית 

 מראש דיאטנית עצמאית בראשון לציון.

 תשתיות
  :מבנה

 גישה לרכב פינוי ולנכים. קיימת  .בשני המקומות המבנה תקין וחד קומתי 

 .אין שרותי נכים בשני המקומות 

 .בבת ים הדלפק לא מתאים לנכים 

  הטיפולים.בשני המקומות אין כיור בחדר 
 

 יש שילוט רלוונטי בשני המקומות. השילוט בעברית, ערבית ורוסית. פנימי: שילוט
 

 תקין. תג זיהוי:
 

תקין. במערכת המחשוב של הדיאטנים מצויים דפי מידע בתזונה   הימצאות מידע נגיש למבוטח:
 בתחומים שונים ובשפות שונות. 

 
הנגישות הן לנוהלי משרד הבריאות והן לנוהלי : קיום נהלי עבודה של המשרד, הקופה והמחוז

קיים מנגנון להטמעת נהלים באמצעות הדואר   .דרך האינטראנט מידיתהקופה הינה 
 חודשים. 4 – 3עדכון בישיבות צוות מחוזיות אחת ל  מתבצעאלקטרוני, כמו כן ה
 הוצגו כל הנהלים.  
  

המידי ועד שבועיים. הבעייתיות במערכת  טווחזמינות התורים הינה ב  :מטפליםהזמינות 
לא נמצאות במערכת ויש צורך להתקשר אליהן  תורים הינה שחלק מהדיאטניותהזימון 

שאליהן התור היה  ,לדיאטניות שבמערכת תורים נתנו תור קודם כל הישירות. במערכת זימון 
 ,ר נתנו מספר טלפוןיות  ורק לאחר שנשאלו על ידנו אם יש תורים קרובים ,ארוך, כחודש ימים

 על מנת שנתקשר ונברר.
 

  נגישות תרבותית:
במחוז יש דיאטנים דוברי עברית, אנגלית, ורוסית. אין דיאטנית דוברת ערבית אך יש חומר  

אמהרית והטיפול מתבצע דרך תרגום טלפוני או דוברי במחשב.  אין דיאטנים  לקהל לחלוקה
 בני משפחה.באמצעות 

 
אנמנזה תזונתית באופן שוטף  כולל  מתבצעתרשומת הדיאטנית ממוחשבת.  :רשומה תחומית
יכולים להפנות למספר בדיקות דם קבוע מראש, אם  םהדיאטני , ופעילות גופנית.תיעוד של עישון

נגישות מלאה לתוצאות בדיקות קיימת  המטפל. יש צורך בבדיקות נוספות מבקשים מהרופא
הדיאטניות שולחות מכתבי סיכום לרופאים מיד לאחר  . תתרופולאבחנות רפואיות ול ,המעבדה

טיפול. תיק המטופל פתוח הקבלת המטופל, אחת לכמה טיפולים לפי שיקול דעת מקצועי ובסוף 
 תזונה של מכבי.התוכנה בשימוש נעשה  לכל המטפלים.
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 שמירת רצף הטיפול:  

הדיאטניות נמצאות בקשר ישיר עם המטפלים באמצעות התיק הממוחשב, השתתפות  
 אין קשר עם בתי החולים.  בישיבות צוות,  שיחות אישיות ומיילים.

של המחב"ק )שירות  לדיאטנית המחוזית יש קשר ישיר עם הדיאטניות ב"רעות" ולדיאטנית 
 יש קשר עם בתי החולים.מחלקה בקהילה( ו

  
 
 

 : כויות המבוטחמיצוי ז
 תחום.הדרך הדיאטנית המחוזית ודיאטנית אחראית 

 

אחת לשנתיים. קיימת מתבצעת בקרה על כל הדיאטנים במרפאות   :מנגנוני בקרה ופיקוח
מחוזית ולמזכירה ובה תכנון בקרות שנתי. קיימת בקרה דיאטנית המשותפת ל ,טבלה מובנית

בצפייה במפגשים. בקרה חוזרת לתיקון  –הפעילות בקבוצה  אחרמרפאות רופא אישי ו אחר
 חודשים. 2-3אחרי נערכת ליקויים 

תור ויחס חדש חוזר. גם מנהלי הסניפים עושים בקרות המתקיימת בקרה שבועית על אורכי 
 מחוזית.דיאטנית התורים ונמצאים בקשר ישיר עם ההזמינות  אחר

 .1:2.2יחס חדש חוזר: 
 

דרך טבלאות ארציות ודרך תכניות עבודה פעמיים בשנה. כמו נעשה ראשית דיאטנית הדיווח ל
 באותה הדרך.נעשה הדיווח למנהל הרפואי  פגישות עבודה קבועות.נערכות כן 

 

מכשירים סטודנטים בתזונה במחוז וכתוצאה מכך  2012החל מ  יתוח הצוות והשתלמויות:נ
  אחת לשנה יש סבסוד לקורס לכל הדיאטנים.

 :  אלימות במשפחה איתור וזיהוי נפגעי
קיימת התייחסות סביבתית להעלאת המודעות לנושא ע"י כרזות. הדיאטנית בבת ים קיבלה 

דרכי  הדיאטניות מכירותחודשים והדיאטנית מרשל"צ לפני כחצי שנה.  1.5הכשרה נוספת לפני 
 לקיום טפסי דיווח  מיוחדים.מודעות עו"ס ותקשורת ל

 נושאים בדגש מיוחד בתחום הפרטני:
הדיאטנית לא כולל  3080שעות עבודה של כל הדיאטנים במחוז בחודש :  כ"א ומשאבי אנוש

שעות עבודה חודשיות במכוני  307שעות עבודה בחודש.  120מחוזית.  לדיאטנית המחוזית ה
להפרעות  שעות 60שעות חודשיות לדיאטניות ילדים .  570לסוכרת הריונית. ₪  71סוכרת ו 
דיאטניות ברחבי המחוז עברו הכשרה בנפרולוגיה. לא קיימת רכזת לתחום.  20אכילה. 

 בשנה האחרונה. 12ודנטים לתזונה, מתקיימת הכשרת סט

חלק אינטגרלי מצוות טיפולי הבית. אחראית הדיאטניות הן טיפולי בית והזנות מיוחדות:  
ממטופלי הבית  41%ו אזור מודיעין טופלמשתתפת בכל שבוע בישיבות צוות היחידה. ב התחום

ממטופלי הבית טופלו ע"י דיאטניות. נעשה מעקב גם אחרי חולים  70%-במחוז כ  ע"י דיאטניות.
לדרגת החומרה של המצב  ת. מתבצעת הערכה תזונתית ויש התייחסוTPNהמוזנים בזונדה או 

"ביקורי בית", במרפאה, מוקלד בקליקס יקורי הבית נעשה בטופס מובנה ההתזונתי. תיעוד ב
 ת.ושע 72תוך 

 תכניות קידום בריאות:

 גמילה מעישון, הכנה ללידה.  ,סדנאות לירידה במשקל, סוכרת 

 .קבוצות במודיעין לטיפול בילדים בעודף משקל 

 של"צאהתנדבות במרכז לבני נוער בר. 

  טיפול רב מקצועי בילדים חולים CP  וPDD .במרכז להתפתחות הילד בחולון 
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 .'הרצאות לילדים בכיתות ה', ו 

 .הפעלת התוכנית גיוון זה הכיוון בבתי ספר 

  הרצאות לחוליCOPD   של"צ.אבר 
 

 ולהיענות לסייע רבה מוטיבציה עם,  מאד ומקצועי מאורגן, יוזם תזונה שירות נמצא  סיכום :
 .המבוטחים לצרכי

 
 

 בתחום הפיזיותרפיה דו"ח בקרה
 

 29.4.13תאריך הבקרה  מחוז מרכז                     מכביחולים הת ובקרה בקופ
 משתתפים מטעם משרד הבריאות: 

 פיזיותרפיסטית ראשית.  –אילה פרג 
 

 

  משתתפים מלווים מטעם הקופה:
פיזיותרפיסטית מחוזית מחוז  –חנה אלקלי 

 שפלה-ירושלים
פיזיותרפיסטית אחראית  –דיצה גוטליב 

 ארצית
פיזיותרפיסט אחראי יחידה לטיפולי  –תמיר 

 בית רשל"צ

 

 
 המרפאות שנבדקו: 

 
 בקרת פתע:  מרפאות מתואמות:

  של"צ מיקור חוץאמרפאת "ראשונית" ר
  

  עם גריאטריה –יחידה לביקורי בית 
 
 

 מרפאת "ראשונית" ראשל"צ : מיקור החוץנגישות וציוד  ,תשתיות .1

 קיימת חניה בצמוד למכון.השירות במכון נגיש לבעלי מוגבלויות ;  

 .מבוטחים מקבלים תור לפיזיותרפיה באמצעות זימון התורים הממוחשב של הקופה 

  הרשומה הרפואית הינה הרשומה הממוחשבת של הקופה. הדבר מאפשר בקרה צמודה על
מנהל מכון במכבי.  יש לציין  ,הטיפול על ידי פיזיותרפיסט אחרכלל הנתונים ומעקב צמוד 

מכון במיקור חוץ יש מכון "אם" של הקופה, כך ששיתוף הפעולה והפיקוח הינם כי לכל 
  העבודה.חלק אינטגרלי מ

 .כל מטופל מודרך לתרגול עצמי ומקבל רשימת תרגילים מותאמים 

 קיים ציוד טיפולי המתאים לפעילות. קיימים מקומות אחסון ייעודיים לציוד. 

 כולל שילוט בנושא אלימות לכתובת  המטופלים,עברית, מתאים לאוכלוסיית השילוט ב
 לפניות )בקופה( .

 מכלל השירות במחוז ומאפשר שיפור בזמינות. 28%-יש לציין כי השירות הקנוי מהווה כ 

 46/2009אסמכתא נוהל שירותי פיזיותרפיה במכונים בקהילה   - נהלים .2

 התנהלות מול המכון הנוגעים לתפקוד השירות ולבנושאים של מכבי נהלים פנימיים  ישנם
 למיקור חוץ.

  ,חוץ. הקיום הנהלים, לרבות השירות במיקור  אחרמתקיימת בקרה ברמת המחוז 
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 .ממצאי הבקרה מתועדים ומתקיים תהליך מובנה של תיקון ליקויים 

 ראשונית" נמצאו כל הנהלים, כולל חתימת הפיזיותרפיסטים על קריאתם. במיקור חוץ" 

  מתבצע בהתאם לנהלים "ראשונית"מכון בשירות הפיזיותרפיה. 

 נהלים חדשים בקרב הצוותת קיים מנגנון מובנה להטמע. 

 הפיזיותרפיסטים עונדים תג זיהוי. 
 

 

  השירותות זמינ .3
 לפי בדיקה טלפונית ו/או במחשב בפועל :זמינות תור       

  חלק קיימת מערכת ממוחשבת לניהול תורים על פי דחיפות כאשר המכון למיקור חוץ הינה
 ממערכת זאת.

  ף עומד בדרישות הנוהל.דחו לתורזמן המתנה 

 ימי  15יום במקום  21רגיל במכון הקופה מעט ארוך מדרישות הנוהל ) ורזמן המתנה לת
 עבודה(.

  עומד בדרישות הנוהל. במיקור חוץ ןלמכו לתורזמן המתנה 

  שעות. 24-48למטופל במצב אקוטי הינו  בטיפולי ביתזמן המתנה ממוצע לקבלת שירות 

  למטופל במצב כרוני הינו עד שבוע. בטיפולי ביתזמן המתנה ממוצע לקבלת שירות 

 

 7/11אסמכתא חוזר מנכ"ל נגישות תרבותית: זמינות מטפלים דוברי שפות:  .4

 מתמותא  -מכוני הקופה, מיקור חוץ ויחידה לביקורי בית הנגישות התרבותית ב 
 .הלאוכלוסיי

 46/2009אסמכתא נוהל שירותי פיזיותרפיה במכונים בקהילה   - תיעוד ורישום .5
כל  העונה ,ממוחשבת הרשוממיקור החוץ וביחידה לביקורי בית : קיימת בבמכוני הקופה, 

 ,בתיקים לכל המטפליםהמידע נגיש . הדרישות, לרבות שימוש בכלי מדידה תפקודיים
 :במיקור חוץשנבדקו 

 הערכה תפקודית באמצעות כלי מדידה תקפים ומהמנים הנמצא. 

 נמצאו מטרות טיפול תפקודיות רלוונטיות. 

  מהלך הטיפול אחרנמצא מעקב שוטף.  

  הדרכת המטופל לתרגול עצמי אחרנמצא תיעוד. 

 חס למטרות, המשקף את המצב התפקודייקיים סיכום טיפול המתי. 

 כנדרש מופיעים חתימה ומספר רישוי.  

  תיעוד של פעילות גופנית בשגרת החיים, על פי חוזר מנכ"ל משרד הבריאותקיים. 

  איכות הרשומה אחרמנהל המכון במכבי  מתועדת של הפיזיותרפיסטמתקיימת בקרה. 

 
  הרשומה הרפואית ביחידה להמשך טיפול

  כל הדרישות, לרבות שימוש בכלי מדידה תפקודייםהעונה על  ממוחשבת הרשומקיימת , 

  הרפואי לא נגיש לפיזיותרפיסטים, ותיק הפיזיותרפיה המידע כך ש –תיק אחוד לא קיים
 .לא נגיש לצוות היחידה

 ימי עבודה מרגע הטיפול 4בתיקים מתבצע תוך  ישוםהר. 

   

פי בדיקת רשומות, על  - יחידה להמשך טיפול)בקרה על טיפולי בית/שמירת רצף הטיפול  .6
 תשאול וביקור(
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  השירות הפיזיותרפי בבית, לרבות זמינות.  יפנימי, המתייחס לכלל מאפיינקיים נוהל 

 צוות הרב מקצועילטיפול פיזיותרפיה, המוכרות לתוויות להפניה קיימות ה. 

  שירותי הפיזיותרפיה ביחידהעל  למבוטחים, מונגש שפתית, כתוב מידעקיים 

  :זמינות 

o  ההפניי ליחידהש' מהגעת  72קיים מענה למצבים אקוטיים תוך. 

o  קיים מענה ראשוני )מצבים לא אקוטיים( תוך שבוע, ממועד שחרור
 .ה"חיהמטופל מב

o תפקודית, תוך שבוע מקבלת ההפניה ליחידה-מתבצעת הערכה פיזיקאלית. 

 מטופל שהופנה לשיקום בית מקבל מענה כולל, לרבות הפניה לאנשי מקצוע מתאימים. 

  ליקויים על ידי הפיזיותרפיסט/ית המחוז/ית או מי מתקיימת בקרה מתועדת ומעקב על
 .מטעמו/ה

  כעת מוקם מערך חדש כדי לתת מענה מקצועי הולם בנושא מכשירי שיקום וניידות, לרבות
 בקרה על הציוד שהוזמן עבור המטופל.  

  פיתוח צוות: הפיזיותרפיסטים בטיפול בית משתתפים בהשתלמויות מקצועיות, בהתאם
 לנוהל.

 ץ זמין )אי מיילים או טלפוני( להעברת מידע ולהתייעצות מקצועית בין כלל אנשי קיים ערו
 הצוות .

  בטיחות המטופל: מתועד איתור מטופלים עם סכנה לנפילות והדרכתם/בני משפחתם
 .בהתאם

  כלל הפיזיותרפיסטים הודרכו באיתור נפגעי אלימות )"חסרי ישע"( והזנחה )תיעוד מועדי
 .הדרכה ומשתתפים(

 טיפוליםהיזיותרפיסט המטפל שיקול דעת בקביעת תדירות ומספר לפ. 

 ( פיזיותרפיסט/ית משמש מנהל הטיפולcase managerבמקרים מתאימים ).  
 

 : היחידה להמשך טיפול בראשל"צ

 הפיזיותרפיסט הינו מנהל הטיפול. ניתן שירות איכותי ומקצועי. במטופלי השיקום האורטופדי
טיפולים בהתאם למצב. קיימים ממשקי האורך סדרת את לפיזיותרפיסט המטפל מנדט לקבוע 

עודי יביחידה לביקורי בית קיים צוות יעבודה מסודרים עם יתר בעלי התפקידים ביחידה. 
. חלוקת העבודה נעשית באמצעות רכזים , המבצעים גם בקרה ופיקוח פיזיותרפיסטים כולל ה

 במכוני הפיזיותרפיה.
התאמת דיור, מניעת  גוןהדרכה ייעודית למשפחות המטופלים בנושאים רלוונטים כ מתקיימת

 נפילות ומניעת פצעי לחץ.
יומיים; לטיפול  -של"צ. זמינות: בדיקה ראשונית ארב מקצועי בר לשיקום יוםקיים מרכז 

ת רב שבוע. יש סיוע להסעות של מטופלים במידת הצורך. מתקיימות ישיבות צוו –שיקומי 
 מקצועיות אחת לשבוע.

יש לציין שהרשומה של אנשי צוות מקצועות הבריאות האחרים ביחידה נגישה . קיים תיק אחוד
 , והרשומה הרפואית נגישה להם. הפארארפואי לכלל הצוות

במקום מרוכז מידע אודות זכויות המבוטחים במכון הקופה קיים : מיצוי זכויות המבוטח .7
 ונגיש.

 

 : ופיקוחמנגנוני בקרה  .8

  קיימת בקרה מובנית ומתועדת ברמת המחוז בתדירות של אחת לשנה לפחות, לרבות בקרה
 על ספקי החוץ. 
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  ת המכון בתדירות של אחת לרבעון, כולל בקרה ברממתועדת בקרה  קיימת -במכוני הקופה
אחר איכות הטיפול וקיים מעקב אחר תיקון ליקויים. בנוסף, קיימת בקרת עמיתים, לצורך 

  שנה.אחת למתועדת לפחות עובד ת קיימת הערכלמידה הדדית. 

 במכוני הקופה:  ישיבות צוות 

 ישיבת מנהלי מכונים במחוז אחת לחודש 

 באופן סדיר לפחות אחת לחודש מתקיימות ישיבות צוות 

 מתקיימות ישיבות צוות כלל מחוזיות 
    

 פיתוח צוות .9
קופה וביחידה להמשך טיפול הצוות משתתף בהשתלמויות מקצועיות כנדרש בנוהל במכוני ה

 ומתבצע תיעוד. 

 , קטינים וחסרי ישעאלימות במשפחהמודעות ל .10

   וטליאו שו/דפי מידע  קיימים הטיפוליתובבריכה במכוני הקופה וביחידה להמשך טיפול 
 עם כתובת לפניות הציבור

 בקופה )ע"פ תיעוד( מתקיימות תכניות הכשרה/הדרכה לצוותים. 

 רשימת התוויות לחשד/איתור נפגעי אלימות במשפחההכולל  ,נוהל פנימי םקיי. 

 הצוות מודע לאדם הייעודי עליו יש לפנות במקרה של חשד לאלימות. 

  המטופלים במערכת  ,חוזר מנכל "טיפול בחשד לאלימות כנגד חסרי ישעהכרת קיימת
 20/12הבריאות" מספר 

 

 וצמצום פעריםפעילויות בתחום קידום בריאות  .11
במכוני הקופה מתקיימת פעילות רבה ומגוונת לקידום בריאות לאנשים עם מחלות כרוניות; 

ת ומסוכנת נפילות ותכני, ילדים עם השמנת יתר; איתור COPDכרת, ו, לב, סCVAכמו 
 התערבות מתאימה לקשישים, כולל קבוצות פעילות גופנית.

 
 

 בתיאור המלא: הנחיות והמלצות מסקנות

 
שירות הפיזיותרפיה במחוז המרכז איכותי ומקצועי. ניכר כי ברמה  : שירותי הפיזיותרפיה

המחוזית כמו ברמה הארצית, המקצוע מתנהל כארגון לומד, בוחן תהליכים, מודד תוצאות 
מכוונות והקפדה על הערכה תפקודית תוך  הומטמיע שיפורים ושינויים באופן המשכי. נמצא
סות לתפקוד המבוטח כמדד המכוון טיפול. חישימוש בכלי הערכה סטנדרטים מקובלים והתי

כלל השירות לרבות השירות במיקור חוץ. נמצא היצע עשיר של תכניות מתקיימת בקרה על 
כרת, וס פעיל למבוטחים עם מחלות כרוניות כגוןפעילות לקידום בריאות וניהול אורח חיים 

הינו חלק אינטגרלי  פיזיותרפיסטהועוד. יש לציין כי  CVAלב, מחלות , COPDהשמנת יתר, 
בטיפולי הבית ובשיקום. כמוכן, קיימת  ,הערכת המטופל בגריאטריהאת צוות המבצע מה

 קידום בריאות, גריאטריה ומחקר. מיבתחותירת מתמדת למצוינות ולמקצועיות ח

, כך שהרשומה של אנשי צוות מקצועות הבריאות האחרים ביחידה נגישה לכלל קיים תיק אחוד
 ה הרפואית נגישה להם. הצוות, והרשומ

 ימי עבודה לבעיה כרונית.  15חשוב להקפיד כי  זמינות השירות לא תעלה על 
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 בעיסוק ריפויבתחום ה בקרה ח"דו

 
   ניסן יעל:  הבריאות משרד מטעם משתתפים

 
 מנהלתה דוריון יהודית, מחוזיתה מנהלתה' יעקובוביץ חנה:  הקופה מטעם משתתפים

 ארציתה
 

  שנבדקו המרפאות
 רחל נאות מסחרי מרכז, חולון, מבוגרים בעיסוק לריפוי מכון : בקרת פתע

 ילדים תחום, חוץ מיקור ספק – "מדרגות" קליניקה בקרה מתואמת: 
 צ"שלאר, מבוגרים בעיסוק לריפוי מכון                            
 
 
 

 
 :שנבדקו בשלושת המקומות ממצאים

 
 תשתיות

 שירותים, גלגלים לכיסא גישה) מוגבלויות לבעלי נגיש שנבדקו במרפאות השירות 
 (.דלפקים שהיו היכן - נמוכים דלפקים, מותאמים

 החולים בקופת הניתנים ,ייחודיים שירותים של גיאוגרפית קיימת נגישות . 

 המבוטחים לאוכלוסיית ומותאמים נגישים המתנה אזורי קיימים שנבדקו במרפאות.  

 משרד, קבוצתי, פרטני לטיפול ייעודיים חדרים קיימים שנבדקו במרפאות . 

 משפחתו בניעם  או הלקוח עם פרטית שיחה לקיום הולם חדר קיים . 

 וטלפון אינטרנט, מחשב לעמדת נגישות קיימת . 

 לציוד אחסון מקומות קיימים. 

 לנעול שניתן ,ומסמכים לתיקים אחסון מקומות קיימים. 

 השונים הטיפול לחדרי הכוונה שלטי קיימים שנבדקו במרפאות . 

 החיצוני הספק אצל למעט – זיהוי תג עונדים בעיסוק המרפאים. 

 במרפאה המבוטחת לאוכלוסייה המותאמות בשפות קיים השילוט.  

 בעיסוק ריפויה לחדר הכוונה שלטי קיימים . 

 באתר, הקופה בספר מופץ לקבלתו הפנייה ודרכי בעיסוק לריפוי השירות על מידע 
 . במקום מידע דפי גבי ועל האינטרנט

 במקום הקופה שבאחריות בחוק הקבוע ,השירותים וסל החולה זכויות חוק על שלט קיים 
    . החיצוני הספק אצל למעט, שפתית ובנגישות בולט

 מותאמות התערבות תכניותב או תרגום בשירותי צורך אין שנבדקו המכונים באוכלוסיית 
 .ומגזרית תרבותית
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 למבוטחים תרגול/מידע דפי( ומחולקים) קיימים. 

 
  נהלים

 ולנהלים לחוקים בהתאם מתבצעת שנבדקו במרפאות בעיסוק הריפוי שירות. 

 הקופה ולנהלי המשרד לנוהלי מלאה נגישות בעיסוק למרפאים. 

 מרכזיים בנושאים פנימיים נהלים מפיץ בעיסוק הריפוי שירות. 

 הצוות בקרב חדשים נהלים של ולהטמעה נהלים לריענון מובנה מנגנון קיים. 

 הנהלים פי על העבודה על המחוזית בעיסוק המרפאה של בקרה מתקיימת . 
 

  התורים זמינות

 דחיפות פי על תורים לניהול מערכת קיימת. 

 חודשים 3 על עולהאינו  בילדים ההמתנה זמן. 
 

 .המרפאה לאוכלוסיות מותאמת תרבותית נגישות

 
  ורישום תיעוד

 נגיש הרפואי המידע – אחוד לתיק ממשק קיים  .ממוחשבת בעיסוק הריפוי שירות רשומת 
 .  למטפל

 הרלוונטי מקצועי הרב הצוות לאנשי נגיש בעיסוק בריפוי טיפול על המידע. 

 למטרות התייחסות חסרה הייתה המובנה בחלק.  מספק הפתוח החלק: הרשומה איכות 
 . יעדים והשגת התקדמות מדדילו, מדידות טיפול

 המבוטח עם התערבות כל מהלך לציין ה/מקפיד בעיסוק ה/המרפא . 

 כנדרש רישוי ומספר חתימה מופיעים. 

 הרשומה איכות על פנימית בקרה מתקיימת לא . 

 החיים אורחות לתיעוד התייחסות קיימת  . 

 
 ועדכונו המידע העברת - הטיפול רצף שמירת

 מטופל באותו המטפלים השונים המקצוע ובעלי היועצים בין הטיפולי הרצף נשמר. 

 בעיסוק הריפוי שירות תפקיד על כתוב מידע קיים. 

 מקצועי הרב הצוות לאנשי מופצים בעיסוק הריפוי בשירות לטיפול להפניה ההתוויות . 

 הפנימי האתר דרך מופצים בו שינויים או הניתן השירות על מידע. 

 ומשוב מעקבים, העברה דרכי, הפנייה דרכי) ומובנות ברורות הצוות אנשי בין העבודה דרכי 
 (.חוזר

 לשירות בהפניה ומסתיים מתחיל לקהילה החולים בית בין הטיפולי הרצף  . 

 בקהילה נוספים לשירותים לבין בעיסוק לריפוי השירות בין הטיפולי הרצף נבדק לא 
 .הנוכחי המרפאות למצבור רלוונטי היה שלא מכיוון ,(וכד יום אשפוזי, בית טיפולי)

 ארצית ברמה או המחוז ברמת ארגוניים חוץ בפורומים משתתפים בעיסוק המרפאים . 
 

  המבוטח זכויות מיצוי

 אצל למעט, הצורך בעת לשימוש ונגיש מרוכז במקום נמצא המבוטחים זכויות אודות מידע 
 . החיצוני הספק

 הצורך בעת לשימוש ונגיש מרוכז רלוונטיות ועמותות ארגונים, מוסדות אודות מידע. 
 

 (תהליך, תדירות, מקיימם מי) ופיקוח בקרה מנגנוני
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 המרפאה ברמת בקרה מנגנוני קיימים.  

 המחוז ברמת בקרה מנגנוני קיימים.      

 הארצית ברמה בקרה מנגנוני קיימים .    

 השירות איכות לבדיקת מובנית בקרה מתקיימת.     

  ותיקון שהתקבלו ההחלטות ביצוע אחר מעקב, תיעוד, קיום: צוות ישיבותמתקיימות 
 .ליקויים

 המטפל עבודת איכות על פרטנית בקרה מתקיימת.  

 המחוזית בעיסוק המרפאה ידי על עובד כל של אישית הערכה/בקרה מתקיימת.   

 ליקויים ותיקון שיפור להערכת מעקב נעשה . 

 מתועדים הבקרה מהלכי: 
o צריך אם העובד בתיק – עובד ברמת. 
o עבודה ובתכניות נתונים באיסוף, ישיבה בפרוטוקול – מכון/מרפאה ברמת. 
o עבודה ובתכניות נתונים באיסוף – מחוז ברמת. 

  
  מקצועיים ועדכונים השתלמויות, הצוות של מקצועי פיתוח

 הוק אד להיוועצות ברור הסדר קיים או/ו שוטפת הדרכה ניתנת . 

 המחוז/  הקופה ידי על המאורגנות כאלה: וללימודים להשתלמויות יוצא הצוות 
  וקורסים חוץ השתלמויותו

 
  במשפחה אלימות

 לצוותים בנושא הדרכה/הכשרה תכניות מתקיימות. 

 לאלימות חשד של במקרה לפנות לאן ויודע מודע הצוות . 

 מספר" הבריאות במערכת המטופלים ישע חסרי כנגד לאלימות בחשד טיפול" מנכל חוזר 
 .וידוע מוכר 20/12

 
 במרפאות שמבצעות פעילויות מגוון על מידע הועבר: ייחודיות ופעילויות בריאות קידום
 פערים וצמצום בריאות לקידום, המחוז

 אוכלוסיות, גיל) המחוז לאוכלוסיית ומתאימה שוויונית בעיסוק הריפוי שירות פריסת 
 '(וכד מיוחדות

 דיור ובשינויי, בית בטיפול בעיקר בית בטיפולי ביטוי לידי בא בעיסוק הריפוי שירות. 

 
  למקצוע ייחודיים נושאים

 שונים בנושאים סדנאות מתקיימות . 

 ורלוונטי שמתאים היכן קבוצות מתקיימות. 

 (מרפאות מנהלי, משפחה רופאי) לצוות מידע העברת תהליך קיימם. 

 לעניין בהתאם למלווים או למשפחות להורים הדרכות מתקיימות. 

 א לכיתה הכנה קבוצות מתקיימות'. 

 עיון ימי מתקיימים. 
 

 והמלצות הנחיות
 

 ונגישות תשתיות

 כך ,קייםה מבנהה לשינויי לדאוג יש – רחל נאות המסחרי במרכז, בחולון בעיסוק לריפוי במכון
 . במקביל טיפול ויתאפשר, המטופל של ופרטיותו כבודו על השומר טיפול שיתאפשר
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  ורישום תיעוד

 מטרות הכולל מובנה חלק בה שיהיה לוודא יש: הפרט ברמת.  הרשומה איכות על להקפידיש 
 .המטרות השגתל או תקדמותהה יטורלנ במדדים ושימוש  טיפול
 .הרשומה איכות על להבנות תהליך בקרה יש: המחוז ברמת

 
 
 
    תקשורתהקלינאות בתחום ח בקרה "דו

   
 
 

  הרצברג קלינאית תקשורת ארציתד"ר אורלי משתתפים מטעם משרד הבריאות:  
הגב' גלית זלצר קלינאית תקשורת מחוזית, הגב' חנה ביבי מנהלת  משתתפים מטעם הקופה

 "מכבי"ארצית בקופת חולים התחום ה
 המרפאות שנבדקו.

 . קלינאית תקשורת עצמאית2. מכון שמיעה ודיבור של הקופה 1 מקומות מתואמים:  .1

 פק פרטיס -בקרת פתע: מכון שמיעה ודיבור .2
 

 ראשל"צבמכון שמיעה ודיבור לישנסקי  :מרפאה מתואמת
בדיקות שמיעה , טימפנומטריה ורפלקס, בדיקת : כללי: המכון נותן שירותים בתחום השמיעה

ABR   ובתחום שמיעה ובדיקות עם מכשירי שמיעה.  מכשיריגבי שנים, יעוץ ל 5החל מגיל
סגרת התפתחות אבחון שפה ודיבור, גמגום,  ) לא כולל ילדים המקבלים טיפולים במ :הדיבור

תקנים(  4.77קלינאי תקשורת שכירים בהיקפי משרה שונים )סה"כ  10 הילד(. במכון עובדים
 קלינאית תקשורת בעלת תואר שני . ומנהלת המכון הינה

 
 :םממצאי

 תשתיות .1
וקם במקום אליו יש לישנסקי ראשל"צ . המכון ממכללי: המכון ממוקם במרכז המכונים 

חדרים  2המכון כולל עמדת מזכירות,  בתחבורה ציבורי והן ברכב פרטי. נגישות נוחה הן

שממוקם בקומה  ,, וחדר אחד לטיפול בדיבור  ABRלבדיקות שמיעה , חדר  מבואה לבדיקת 
ישנו שילוט ברור  והכוונה לחדרי  סא גלגלים.יעם כנגיש לבעלי מוגבלויות המקום  אחרת בבניין.

נמצא שילוט י קלינאי התקשורת בכניסה לחדר דיבור.בחדר הטיפול בשפה ולבדיקות השמיעה ו
מתנה נגישים ומותאמים לאוכלוסיית ה.  אזורי ההכולל את שמות קלינאי התקשורת ,מתאים

ים בשפות השילוט קי תג זיהוי. יםעונד קלינאי התקשורתהמבוטחים )ילדים, קשישים(. 
על חוק בכניסה  שלטקיים .יה המבוטחת במרפאהיהרשמיות ובשפות המותאמות לאוכלוס

   במקום בולט ובשפות שונות. ,זכויות החולה
 

 אמצעי טיפול, כלים ציוד ומכשור:
תאים אטומים לבדיקות שמיעה, כאשר אחד מותאם לבדיקות ילדים ותא  2 בתחום השמיעה:

 .ABRחדר עם מיטה לבדיקת קיים  אטום קטן יותר מותאם לבדיקת שמיעה למבוגרים.
המכשור . החדרים נקיים ומסודרים למופת. בכל חדר עמדה של מחשב. בחדרים ריהוט מתאים 

המכשירים מכוילים אחת לשנה ומועד .  ABR-הכולל אודימטרים, טימפנומטר, ומכשיר ל
 .במדבקות על גבי המכשירים כנדרש ניםהכיול האחרון ומועד הכיול המתוכנן מצוי

קיום שיחה להולם  המהווים מקום ,בסמוך לתא האטום ישנו חדר מרווח עם עמדת מחשב
נם יש. קיימים מקומות וארונות מתאימים לאחסון הציודאו בני משפחתו.  הלקוחפרטית עם 

 .מקומות לאחסון תיקים ומסמכים שניתן לנעול
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שאינו נמצא בקומת המכון אלא בקומה נפרדת.  ,חדר טיפול אחדקיים  בתחום השפה והדיבור:
עובדים בו גם  .ינו ייעודי רק לקלינאי תקשורתוא לטיפול בילדים ובמבוגרים , משמש חדר קטןה

 שתופש מקום רב מהשטח החדר. ,ישנו בחדר משקל גדול. בעלי מקצועות אחרים
ישנו מזגן גדול בחדר מותאם לטיפול בילדים צעירים אולם החדר צפוף. ה ,ישנו אמנם ריהוט

 מבחן גורלניק, מבחן כצנברגר, מבחן מעש"ה, מבחן היגוי(  PLS-4ישנם כלי אבחון ). וישן
 .המאוחסנים בארון סגור ,שנם בחדר צעצועים וכלי טיפולוי

 

 נהלים .2
נגישות מלאה  לקלינאי התקשורת מתבצע בהתאם לנהלים. כוןבמ לינאי התקשורתשירות ק

מפיץ  שירות קלינאות התקשורת המשרד. נגישות לאתרבאמצעות הבריאות  לנוהלי משרד
מתקיימת בקרה של . מקצועיים והם מרוכזים בקלסר נגיש בנושאים והנחיות נהלים פנימיים

 המחוזית על העבודה על פי הנהלים. קלינאית התקשורת
 

 זמינות התורים .3
בדיקת מבוגר הייתה ארבעה שבועות . בזמן ההמתנה לבדיקת שמיעה  ,בבדיקה כלקוח סמוי

ור לבדיקת שמיעה לילד ת :במוקד זימון התורים באזור המרפאה שבוקרה זמינות התור הפנוי
ה לפי זימון התורים היה ששדיבור זמן המתנה לאבחון ב. ששה שבועות עד גיל חמש היה

 .חצי שנה -לטיפול בשפה ודיבור לפי דיווח הקופהזמן המתנה . שבועות
 

  
 

 נגישות תרבותית .4
 מותאמת לאוכלוסיות המרפאה

 

 תיעוד ורישום .5
הוא ידני. הרישום עונה על  רישום  האודיוגרמות מבדיקה של שני תיקים:בתחום השמיעה: 

הבדיקות . מודפס ברור ובהתאם לכללים מקצועיים ABRהדרישות המקצועיות. סיכום בדיקות 
 .הרישום לא נעשה בצורה ממוחשבת . חתומות כנדרש

מבדיקה של שני . התיעוד ממוחשב ומתבצע בתיק האחוד של המטופל בתחום הדיבור והשפה:
התיעוד והרישום מלאים וכוללים הפנייה, אנמנזה מפורטת, סיכום אבחון, תיעוד  תיקים:

 ישנו סיכום טיפול.  הטיפול כולל מטרות, אמצעים ומהלך.מהלך 
 

 העברת המידע ועדכונו -שמירת רצף הטיפול  .6
דרכי העבודה בין אנשי הצוות . בישיבות צוות השירות הניתן או שינויים בו מועבריםמידע על 
 (. , דרכי העברה, מעקביםמובנות )דרכי הפנייהברורות ו

 

 מיצוי זכויות המבוטח .7
. מידע אודות נמצא במקום מרוכז ונגיש לשימוש בעת הצורךמידע אודות זכויות המבוטחים 

 רלוונטיות מרוכז ונגיש לשימוש בעת הצורך.מוסדות, ארגונים ועמותות 
 

  מנגנוני בקרה ופיקוח .8
מתקיימת בקרה/הערכה אישית של כל עובד על ידי . ת המכוןברמ מנגנוני בקרהקיימים 

ישנה מעקב להערכת שיפור ותיקון ליקויים.  יםנעש. המנהלת את המכון ,קלינאית התקשורת
 .כל עובד עובר הערכה תקופתית בהתאם לכללי הקופה. תכנית לקליטת עובד חדש

 

 פיתוח מקצועי של הצוות, השתלמויות ועדכונים מקצועיים .9
 .הישיבות מתועדות. של כלל קלינאי התקשורת במכון אחת לחודשיים מתקיימות ישיבות צוות
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ישנה הדרכה לקלינאי חדש בתדירות של שעה בשבוע על ידי קלינאית תקשורת בעלת ותק 
הצוות יוצא באופן שוטף . אין נוהל כתוב או תיעוד של ההדרכה. קצועי של מעל חמש שניםמ

השתלמויות חיצוניות )כנסים, לימודי המשך, לעל ידי הקופה ולהשתלמויות המאורגנות 
 שעבר כל אחד מהעובדים ,ישנו תיעוד ורישום של ההשתלמויות .קורסים מקצועיים(

 .מתקיימות התנסויות קליניות של סטודנטים להפרעות בתקשורת .במכון

 

 אלימות במשפחה  .10
הצוות מודע ויודע לאן לפנות . דרכה בנושאה הצוות עבר. ושילוט במכוןנמצאו דפי מידע 

 .במקרה של חשד לאלימות
 

 

 נושאים ייחודיים למקצוע  .11
תחנת ארגון "בקול " )ארגון כבדי שמיעה ומתחרשים( פועלת במכון ומספקת מידע ותמיכה 

 תמודדות עם הלקות.ההשיקום השמיעתי ודרכי האודות  ללקויי שמיעה
 

 
 בהסדר עם הקופהבקרה מתואמת :קלינאית תקשורת עצמאית 

  ראשון ותעודת רישוי. בעלתכללי :קלינאית תקשורת עצמאית בהסדר עם הקופה. בעלת תואר 
 .שנים. עובדת בהסדר עם הקופה מזה מספר שנים 12וותק מקצועי של 
 דיבור, בעיקר הפרעות היגוי בילדיםילדים בלבד: טיפולים בהפרעות שפה ותחומי השירות: ל

 
 :םממצאי

  תשתיות .1
 קלינאית התקשורת עובדת במרפאה של הקופה בנס ציונה  ובקליניקה הממוקמת בביתה

ישנה נגישות  קניון.השנייה של ההממוקמת בקומה  ,הבקרה נערכה במרפאת הקופה רחובות.ב
שעות את הכולל  ,ישנו שילוט ברור השילוט מכוון לחדרה של הקלינאית במרפאה. לנכים.

   . ת חלק גדול ממנוסשתופ ,חדר טיפול קטן ובו מיטת רופא. ישנו ישנו חדר המתנה. פעילותה
שלא להשאיר את כלי הטיפול בחדרה. היא מביאה תיק עם  ,קלינאית התקשורת בחרה

על המיטה ואינם סגורים  יםבמהלך יום העבודה התיק והחומרים מונח צעצועים וכלי אבחון.
 ,שמתאימים לטיפולים ,אש רק כליםלפי סידור זה קלינאית התקשורת מביאה מר. בארון

 . לפיכך, קשה להתרשם מהמצאי של כלי האבחון והטיפול בחדר. יוםהשמתוכננים לאותו 
 

 נהלים .2
  .לקלינאית התקשורת העצמאית נגישות לנוהלי הקופה הן דרך האתר והן בתיק נהלים 
קלינאית התקשורת מקבלת עדכונים שוטפים על נהלים ונמצאת בקשר שוטף עם קלינאית        

 . תקשורת המחוזיתה

    

 זמינות התורים .3
 .פניות דחופות נענות על ידה תוך מספר ימים. לפי דיווח אורך התור לטיפול הוא חודש וחצי

 

 תיעוד ורישום .4
קיים ממשק  .ממוחשבת התקשורת קלינאותרשומת סמך בדיקה אקראית של שני תיקים:  על

  .הרשומה מנוהלת בתוכנה מיוחדת של הקופה למטפל.המידע הרפואי נגיש   .לתיק אחוד
 .מטרותיו, תיעוד הטיפול ומהלכו פנה, אנמנזה, סיכום אבחון,מהרשומה כוללת הן את הגורם ה

מקפידה לציין מהלך כל התערבות עם המבוטח. מופיעים חתימה ומספר  קלינאית התקשורת
 איכות הרשומה.  אחר של קלינאית התקשורת המחוזית  מתקיימת בקרה. כנדרש רישוי

 

 מיצוי זכויות המבוטח .5
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 . נמצא במקום מרוכז ונגיש לשימוש בעת הצורך . המידעמידע אודות זכויות המבוטחים קיים
 

 פיתוח מקצועי של הצוות, השתלמויות ועדכונים מקצועיים  .6
על ידי קלינאית התקשורת  ,קיים הסדר ברור ובו האפשרות למתן ייעוץ והדרכה בעת הצורך

 .קלינאית התקשורת יצאה בשנה האחרונה לשתי השתלמויות חיצוניות ,לפי דיווח . המחוזית
  

 אלימות במשפחה  .7
של הקופה  קלינאית התקשורת עברה הדרכה במרפאות הנבדקות.שלטים ונמצאו דפי מידע 

 .בנושא 
 
 

 עמותה( –בקרת פתע : מכון שמואל  לשמיעה ודיבור בלוד )ספק של הקופה 
 

 המכון ממוקם  במבנה חד קומתי ישן ולא מטופח בשכונת מגורים בלב העיר לוד.
הנותנת שירותים בתחום השמיעה  ,המכון קיים מעל שלושים שנה. היום פועל המכון כעמותה

 השפה והדיבור לתושבי האזור ולמבוטחים של כל הקופות, ובכללן מכבי.
ילדים  המכון הינו ספק של מכשירי שמיעה וכמו כן ניתנים בו שירותים בתחומי השפה והדיבור

גיל בית הספר, אבחון וטיפול בהפרעות קול, אבחון במבוגרים: אבחון וטיפול בגיל הרך ולו
 וטיפול בגמגום.

קלינאי  7במכון עובדים  שנה במקצוע. 14מנוהל על ידי קלינאית תקשורת בעלת ותק של המכון 
במכון שלוש . יים בהיקף של שני שליש משרהנמהן בהיקף של חצי משרה וש 5תקשורת 

שנים ושתי  3-4קלינאיות בעלות ותק של  2שנים,  33עד  14קלינאיות בעלות ותק מקצועי של 
 נאיות תקשורת כעלות ותק של שנה  במקצוע.קלי

 

 תשתיות .א
סא יהכניסה למכון אפשרית בכ. ישנו שילוט למכון אולם השילוט אינו כולל ימים ושעות פעילות

שאינה מונגשת  ,ישנה עמדת מזכירות. הריהוט ישן, המבנה ישן, הרצפות שקועות. גלגלים
חדרים לטיפולי דיבור: חדר אחד במבנה  3 -ו במכון שני חדרים לבדיקות שמיעה. ללקויי שמיעה

שיש להגיע אליהן במדרגות ברזל  ,קרוואן ובו עוד שני חדרי טיפולנמצא צמוד למבנה . המרכזי
השמיעה ובדיקות הכניסה לחדרי את האפשרות להנגיש . קיימת ישנות והגישה אינה מונגשת

ול של קלינאי התקשורת חדרי הטיפ. שמותאם גם לילדים ,ישנו חדר המתנה. באמצעות רמפה
 .במקום לא ענדו תג זיהוי התקשורת שנכחו קלינאי. שמות הקלינאיםבאינם משולטים 

אחד החדרים גדול ומרווח  .שאטימותם מאושרת, תאים אטומים לבדיקות שמיעה 2במכון 
 .בדיקות עם מכשירי שמיעהלומתאים לבדיקת ילדים ו

 .אך מותאם לטיפול ,סודרים  וכוללים ריהוט נקיים ומ ,חדרי הטיפול במכון עצמו מרווחים
 -. המכשיריםאולם המחשבים ישנים ונוטים להתקלקל ,בכל חדר עמדת מחשב

התקלקל לאחרונה ואין תקציב  ABRמכשיר . מכוילים אחת לשנה ,טימפנומטראודיומטרים,ו
 הציוד כולל כלי אבחון מתאימים ומקובלים מקצועית לתחום השפה. לרכישת מכשיר חדש

 . קיימים מקומות אחסון לציוד. והדיבור
המחסן סגור אולם . מטבחון כקיימים מקומות אחסון לתיקים ומסמכים במחסן המשמש גם 

  . אינו מסודר
ישנם דפי מידע על השירותים במכון . בעברית רוסית וערביתעל חוק זכויות החולה  שלטקיים 

 . בעברית ובאנגלית
    

 נהלים .ב
נהלים והן באתר הפנימי של הנגישות מלאה לנוהלי המשרד )הן בקלסר  לקלינאי התקשורת

 .המופצים לעובדים וזמינים להם בקלסרים ,ישנם נהלים פנימיים של המקום הקופה(.
 המחוזית על העבודה על פי הנהלים. קלינאית התקשורתמתקיימת בקרה של 
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 זמינות התורים .ג
. תור לבדיקת שמיעה חודשאורך כתור בדיקת שמיעה לילד  -לפי בדיקה בזימון התורים במקום

 .חודשים 3 -. תור לטיפול בשפה ודיבר אורך כשבועייםלמבוגר אורך כ
 .תור על פי דחיפותהאפשרות להקדמת  על פי דיווח קיימת 

  

 תיעוד ורישום .ד
 מיוחדת עם חיבור לקופה.התיעוד הוא ממוחשב בתוכנה  בתחום השפה והדיבור:

שמאפשרת ניהול תיק  ,בנוסף עובד המכון באמצעות תוכנה מיוחדת למכוני שמיעה ודיבור
 ,חומרים ישנים נשמרים בתיקים ובקלסרים. ממוחשב וכמו כן בדיקות שמיעה ממוחשבות

 המאוחסנים כמתואר לעיל
כוללת גם נתוני אנמנזה. ישנה תוכנה ממוחשבת לבדיקות שמיעה. התוכנה  בתחום השמיעה:

האודיוגרמות כוללות את כל המידע הדרוש מבחינה  הניהול של הרשומה בעיקר ממוחשב.
 .אודיוגרמות של ילדים מתחת לגיל שש חתומות על ידי שתי בודקות מקצועית.

העומדים  םנמצאו סיכומי: לפי בדיקה אקראית של  שני תיקים במערכת הממוחשבת של מכבי
ועיות, הטיפולים מתועדים ברמה מקצועית טובה והתיעוד כולל תכנית טיפול מקצהבדרישות 

 .ומטרות
 

 מיצוי זכויות המבוטח .ה
 . נמצא במקום מרוכז ונגיש לשימוש בעת הצורךמידע אודות זכויות המבוטחים 

 

 פיתוח מקצועי של הצוות, השתלמויות ועדכונים מקצועיים  .ו
השתלמויות להצוות יוצא . אשר סיכומה מועבר במייל לצוות ,ישנה ישיבת צוות אחת לשבוע

 .המשתתף בימי העבודה ואפילו חלקית במימון ,קורסים מקצועיים בעידוד המקוםלו

 

 אלימות במשפחה  .ז
 צוות המכון עבר הכשרה בתחום וכללי הדיווח ונהלי הדיווח ידועים ומוכרים ואף זמינים        
 בכתב במקום גלוי      

 
 

 מחוז:הניהול 

 )מי מקיימם, תדירות, תהליך( מנגנוני בקרה ופיקוח .1
באופן  מתקיימת בקרה מובנית לבדיקת איכות השירותת המחוז. מנגנוני בקרה ברמקיימים 

 .הבקרה מתועדת בטפסים. שוטף על ידי קלינאית התקשורת המחוזית
במקרים שנמצאו . כל ספק חיצוני מבוקר בתדירות של כאחת לשנתיים בלבד באופן שגרתי

לא נערכות בקרות . ספק חדש עובר בקרה לפני החתימה. ליקויים מתקיימת בקרה תכופה יותר
כל אחד מהמטפלים החיצוניים באמצעות מערכת עבודת  אחרבקרה פרטנית מתקיימת . פתע

מערכת זו מאפשרת לקלינאית התקשורת  שבאמצעותה נערך התיעוד. ,אחידה של תיק מטופל
עקוב אחר כל התיעוד בתיק הן מבחינת איכות הטיפול והן מבחינה המחוזית ל

 .שבהסדר עם הקופה ,מהלכי הבקרה מתועדים ברמת העובד והמכונים. ניסטרטיביתיאדמ
 
בצעות במרפאות תשמ ,קידום בריאות ופעילויות ייחודיות: הועבר מידע על מגוון פעילויות.   2

 צמצום פעריםלהמחוז, לקידום בריאות ו
פרויקט מיוחד של הקופה לעידוד קריאת ספרים ינאיות התקשורת מובילות ושותפות בקל

במרכז המכונים ישנה תחנה  לצד מקדמות בריאות ואחיות טיפת חלב. ,לתינוקות ופעוטות
המספקת מידע ותמיכה למבוטחים על שיקום שמיעתי  ,מטעם ארגון "בקול" )ללקויי שמיעה(

 .ודרכי התמודדות עם לקות שמיעה

 
  פריסת שירות קלינאות התקשורת. 3



96 

 

אולם ישנה פריסה גם בתחום , פריסת השירות בתחום מתמקדת יותר בתחום הילדים
אולם השירות ברובו ניתן על ידי  ,ישנו שירות של קלינאי תקשורת בטיפולי בית. המבוגרים

 . שאינן חלק מצוות טיפולי הבית ,קלינאיות עצמאיות
 . ניתן על ידי ספקים חיצוניים חלק גדול מהשירות בתחום

  .בדיקות שמיעה למפני התאמת מכשיר למבוגרים ניתן ברובו במכון של הקופה
 
 

 
 
 
 

 הנחיות והמלצות
 

 1רה מכון שמיעה ודיבור של הקופה בעקבות הבק
 מכון היחידי של מכבי ובמיוחד לנוכחבהיותו ה ,המלצות: הרחבת השירותים הניתנים במכון

מדיניות הקופה להפנות בדיקות שמיעה למבוגרים לצורך התאמות מכשירי שמיעה רק למכוני 
 . הקופה

 הנחיות: 
יש לפעול לשיפור התנאים הפיזיים במכון בתחום טיפולי השפה והדיבור. חדר הטיפול היחיד 

רחב שפוגעים במ ,עודי לקלינאי תקשורת ושלא ימצאו בו אביזריםיה יהישקיים במכון ראוי שי
 הטיפולי.

 .יש לדאוג לשפר את הזמינות במיוחד לטיפול בתחום השפה והדיבור
 

 2ת הבקרה קלינאית תקשורת עצמאית בעקבו
ש מקום לשפר את התנאים בחדר הטיפול של קלינאית התקשורת העצמאית ולדאוג לארון י 

 סגור לאחסון חומרי הטיפול וכלי האבחון.
 

 
 3ודיבור ספק שירותים מכון שמיעה בעקבות בקרת הפתע ב

נאים המכון פועל באופן מקצועי בכל התחומים אולם החזות של המקום, התחזוקה והת
  הקופה. הפיזיים אינם בסטנדרטים של מכוני

 .חזות המכון  יש לשפר אתהמלצות: 
      

 
 ברמת המחוז:

 
  המלצות: 

כדוגמת     ,הניתנים על ידי הקופה ,יש מקום להרחיב את השירותים בתחום השמיעה והדיבור
על מנת להבטיח שירות ברמה מיטבית בתחום,  ,ערים נוספות במחוזלגם  ,מכון שמיעה ודיבור

 שירות נגיש וזמין למבוטחים גם באזורים המרוחקים מראשל"צ.
     

 :נחיותה 
תן על ידי ספקים חיצוניים , לאור מאחר וחלק ניכר מהשירות בתחום קלינאות התקשורת ני

לאור גודלו ( ו34/2011סדרת התחום )לפי חוזר הרחבת סל הבריאות בתחום מכשירי השמיעה וה
 של המחוז ופיזורו הגיאוגרפי, יש צורך להגדיל את המשאבים המוקצים לבקרה. 

 
 ,זית בתחוםלאור ריבוי הספקים ונותני השירות העצמאיים, יש צורך במערכת זימון תורים מרכ
קבלת את אשר תהיה מקושרת לכל נותני השירות העצמאיים ואשר תקל על המבוטח ותבטיח 

 השירות בזמינות הטובה ביותר.
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יש מקום להדריך את המוקדנים לגבי מידע למבוטחים בעניין  -לאחר בדיקה כלקוח סמוי 
 מכשירי שמיעה, במיוחד.

   
       

 
 
 
 
 
 
 

 בקרה בתחום הרוקחות

  .מגר' אתי שטרן ומגר' אילן קרומרמשתתפים מטעם משרד הבריאות:  

   .אתי שטיינפלד, רוקחת ראשית מכבי פארםמשתתפים מטעם הקופה:  

  שנבדקו: בתי המרקחת/חדר תרופות

 בית מרקחת מכבי פארם ראשל"צ מזרח :פתעקרת ב

 בית מרקחת מכבי פארם לוד  :קרה מתואמתב

 תשתיות: 

אין מקומות חניה. בבית המרקחת  -בבית המרקחת מכבי פארם ראשל"צ מזרח  –חניה  .1
 יש מקומות חניה. –מכבי פארם לוד 

בבית המרקחת מכבי פארם ראשל"צ מזרח וביבת המרקחת מכבי פארם  –אזורי המתנה  .2
בית המרקחת המחוזי נתניה  ובחדר התרופות  -לוד: אין מספיק מקומות המתנה. נגישות 

 נה. בצורן: תקי

בבית המרקחת מכבי פארם לוד לא היו שלטי  – ילוט: שלטי הכוונה, תגי זיהוי, שפהש .3
  הכוונה לבית המרקחת.

מידע למבוטח: מידע בנושא עיקרי חוק זכויות החולה, מידע בנושא סל השירותים הקבוע  .4
ומידע לגבי   בחוק שבאחריות הקופות, קריטריונים למתן התחייבות לפניה למלר"ד

 תקין - אפשרויות הגישה לממונים על פניות הציבור, מידע כללי למבוטח בתחום המבוקר

בשני בתי המרקחת שנבדקו מתבצע מעקב ידני אחר פגי  –חסר: נוהל פגי תוקף  – הליםנ .5
המיושם בצורה רוחבית בכל  ,התוקף של התרופות. אולם אין נוהל מעקב אחר פגי תוקף

 קופה.בתי המרקחת של ה

  דק'. 12מהמטופלים ממתינים עד   71%עד זמינות התורים:  .6

 תקינים.  – תיעוד ורישום .7

 מנגנוני בקרה ופיקוח: )שימו לב, בכל קופה יש מערך בקרה ברמות שונות ובאופן שונה(  .8

  :לא קיימתברמה הארצית 

 :על ידי מפקחי הרוקחותבקרה הנעשית קיימת  ברמה המחוזית.  

  על ידי הרוקח האחראי מתבצעת :בית המרקחתברמת 
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כלל הרוקחים נשלחים לשני : פיתוח מקצועי של הצוות, השתלמויות ועדכונים מקצועיים .9
 ימי עיון מקצועיים בשנה, הרצאות מקצועיות מועברות על ידי רופאים מומחים.

 

 

 

 

 

 בית מרקחת מכבי פארם ראשל"צ מזרח

 .מחסןסייעות, אחראי  3רוקחים,  6מספר עובדים עדכני: 

פתיחה, לוח תורניות, שילוט האוסר ה)שם בית המרקחת, שם רוקח אחראי, שעות  שילוט
 .עישון(: תקין

)רישום שם תרופה, סימון תרופה, הוראות שימוש, המצאות תוויות  ניפוק תרופות לקהל
 .אזהרה(: תקין

ורה, מיזוג כניות למציאות, לבוש נאות, סדר וניקיון, צבע, תא)התאמה בין ת חדר קבלת קהל
אוויר, מיקום תרופות, אחסון נאות למניעת טעיות ניפוק, הפרדה בין תרופות למוצרים אחרים, 

 .מדגם לתרופות פגי תוקף, סימון תפזורת(: תקין
 

)תיעוד מרשמים, תיעוד מסמכים לתרופות פסיכוטרופיות, מינונים  בדיקת מרשמים ומסמכים
 .ג(: תקין29במרשמים, מרשמים לתרופות 

כניות למציאות, סדר וניקיון, צבע, רהיטים, תאורה, מיזוג אוויר, )התאמה בין ת חסן תרופותמ
ואינו מתאים להיקף הפעילות של בית המרקחת, יש בתרופות ארון בגדים(: המחסן מאד דחוס 

 שתייעל ותגדיל את נפח האחסון. ,להתקין מע' אחסון בצורת קומפקטוס

 תקין. -לפינת מיהול  100עברה הסבה על פי נוהל  – מעבדה

יש לרכוש אוגר טמפ' על  –: במקררים אין אוגר טמפ', המקררים מחוברים למע' התראה מקרר
 פי החוזר של הרוקח המחוזי.

מספק ויש לדאוג לכספת  אינו: בחדר התרופות כספת תיקנית, אך גודל הכספת סמים מסוכנים
 שתתאים להיקף ניפוק הסמים במקום. ,חדשה

 
 .)נגישות וזמינות(: תקיןחרוםיציאת 

 
על פי תקנות הרוקחים )תנאי פתיחה וניהול של בתי מרקחת וחדרי תרופות(  –שירותים שונות: 

כיורים,  2אסלות ו  2עובדים במשמרת אחת חובה שיהיו  8-10 -ל" ג  7סעיף  1982 –התשמ"ב 
 אסלות ושני כיורים" 3עובדים נדרשים  10מעל ל

תים אחד, יש להוסיף בהתאם לתקנות הרוקחים אסלות וכיורים וזאת שירותא בפועל יש רק 
 לאחר הגשת תכנית עסק חדשה לאישורו של הרוקח המחוזי.

 
 
 
 
 



99 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 בית מרקחת מכבי פארם לוד
 

 .סייעות 3רוקחים,  3מספר עובדים עדכני: 

תורניות, שילוט האוסר הפתיחה, לוח האחראי, שעות הרוקח ה)שם בית המרקחת, שם  שילוט
תורניות ממוקם הבתוך המרפאה, לוח שאין הכוונה לבית המרקחת  –עישון(: תקין בחלקו 

 שאינו נגיש לקהל.,באזור 

)רישום שם תרופה, סימון תרופה, הוראות שימוש, המצאות תוויות  ניפוק תרופות לקהל
 .תקיןנמצא אזהרה(: 

לבוש נאות, סדר וניקיון, צבע, תאורה, מיזוג  כניות למציאות,)התאמה בין ת חדר קבלת קהל
אוויר, מיקום תרופות, אחסון נאות למניעת טעיות ניפוק, הפרדה בין תרופות למוצרים אחרים, 

 .תקיןנמצא מדגם לתרופות פגי תוקף, סימון תפזורת(: 
 

)תיעוד מרשמים, תיעוד מסמכים לתרופות פסיכוטרופיות, מינונים  בדיקת מרשמים ומסמכים
 .תקיןנמצא ג(: 29במרשמים, מרשמים לתרופות 

כניות למציאות, סדר וניקיון, צבע, רהיטים, תאורה, מיזוג אוויר, )התאמה בין ת מחסן תרופות
 .ארון בגדים(: תקין 

 
עברה הסבה לפינת  – נמצאה תקינהכניות למציאות, סדר וניקיון( : )התאמה בין ת מעבדה

 .100מיהול על פי נוהל 

יש לרכוש אוגר טמפ' על  –ררים אין אוגר טמפ', המקררים מחוברים למע' התראה : במקמקרר
 פי החוזר של הרוקח המחוזי.

 : תקין סמים מסוכנים
 

 )נגישות וזמינות(: תקין.יציאת חרום
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 דו"ח בקרה בתחום האוטיזם

 

  89,175:  0-18 בגילאי השפלהמבוטחים במחוז ילדים המספר ה

, מכלל הילדים 0.5% -כ 0-18ילדים בגילאי  437:  השפלהמספר מבוטחים עם אוטיזם מחוז 
 בגילאים אלו.

 .ASDהצפי הוא לכמות כפולה של ילדים באבחנה של  1:100לפי סטטיסטיקה של 

 

 אוטיזם תיאור מלא של הממצאים , ההנחיות וההמלצות במקצוע חלק ב': 

 משתתפים מטעם משרד הבריאות:  

 עפרה אוסטיןאוטיזם: הארצית תחום הבקרה האחראית 

  משתתפים מטעם הקופה:  

מחוז במנהלת מערך התפתחות הילד  – דפנה גולןד"ר : האוטיזםהמנהלת הרפואית של מערך 
מומחית ברפואת ילדים ובנוירולוגיה, מנהלת מכון מכבי להתפתחות הילד  השפלהוירושלים 
 בירושלים

  קרן מחלב:   המערך המחוזיאדמיניסטרטיבית של המנהלת ה

 עובדת סוציאלית דלית רשף קמחי  אוטיזם במחוז :הרכזת תחום 

 מזכירה רפואית יונה פרלמןאוטיזם במחוז : הת תחום מזכיר

  המרפאות שנבדקו:

                                  .בנושא מערך האוטיזם בקרה מתואמת -, חולון9מכון צאלים להתפתחות הילד, צאלים 
ח מטעם המחלקה להתפתחות הילד ", ובעקבותיה ייצא דו3/6/13 -בקרה במקום נערכה ב

 .משרד הבריאות -ושיקומו

  .בקרת פתע -ראשון לציון, 91הרצל רחוב קלינאית תקשורת , 

 

  ממצאים:
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 אשל"צ:במבנה ציבורי במרכז ר ינאית תקשורתקליניקה פרטית של קלתשתיות: 

נמצאה נגישות רבה לתחבורה : חניה ונגישות, אזורי ההמתנה, חדרי הטיפול וציוד רפואי 
חניון בתשלום בבניין במרחק הליכה )בית העיריה(, ומעבר נגיש מהרחוב קיים ציבורית, 

 לכיסאות גלגלים באמצעות מעלית.

 2אחרים, מוצבים , ובמסדרון המוביל אליה כמו גם לבתי עסק 3הקליניקה נמצאת בקומה 
 חדר שירותים. נוכסאות לצורך המתנה. אין חציצה המאפשרת שמירה על פרטיות. בקומה יש

דרישות הביטוח המחויב ע"י מכבי.  על פיהקליניקה מצוידת במטף כיבוי אש  :ליקויי בטיחות
קיימים חלונות הזזה רחבים, אשר אינו מאפשר שימוש מידי.  ,המטף נמצא ארוז באופן

חשמל הים לפתיחה ע"י טיפוס על כוננית, ללא אמצעי הגבלה לרוחב הפתיחה. חוטי הניתנ
נגישים ומודבקים לשקע חשמלי באמצעות סרט הדבקה. מראת קיר המשמשת לטיפול תלויה 

 על קיר באמצעות חוט ומסמר, באופן בלתי יציב.

י אצבעות על מומלץ להתקין מגינתקן את ליקויי הבטיחות שפורטו. יש ל לתיקון: הנחיות
  משקוף הדלת.

בכניסה לבניין הציבורי שילוט המכוון לקומת הקליניקה, אך : שילוט: שלטי הכוונה, שפה
ביציאה מהמעלית אין שילוט מכוון למסדרון המוביל למקום. על דלת הקליניקה שילוט נוסף. 

 כל השלטים בעברית בלבד.

התקנת שילוט מכוון בקומה, והוספת שילוט בשפה האנגלית לשלטים  לתיקון: /הנחיותהמלצות
 קיימים.

מידע למבוטח: מידע בנושא עיקרי חוק זכויות החולה, מידע בנושא סל השירותים הקבוע 
בחוק שבאחריות הקופות, קריטריונים למתן התחייבות לפניה למלר"ד  ומידע לגבי אפשרויות 

  .מידע כללי למבוטח בתחום המבוקרהגישה לממונים על פניות הציבור, 

אין פרסום של מידע בנושאים השונים. נעדר גם  ינאית התקשורתבקליניקה הפרטית של קל
אשר הופק ע"י  ,עלון מידע בנושא "זכויות ושירותים לילדים המאובחנים על הרצף האוטיסטי"

נות את ההורים שילדיהם אובחנו. המטפלת נוהגת להפ ,הנהלת המחוז במטרה להקל על הורים
 לגורמים המתאימים בקופה כדי לקבל מהם מידע לפי הצורך.

שמגיעות למבוטחים מטעם החוק  ,באתר האינטרנט של מכבי מופיע מידע מפורט על הזכאויות
נותני השירותים בהנהלת המחוז. בנוסף, חוברת ארצית של הקופה בנושא אוטיזם מספקת על ו

מחוזי, גורמים רלבנטיים בקהילה ועוד. חוברת הצוות הם, מידע על האבחנה, זכאויות ושירותי
שנים ובקרוב תצא גרסה מעודכנת, בשפות שונות. החוברת נמסרת במכוני  3-זו הופקה לפני כ

. מידע על ASDהתפתחות הילד של הקופה ובאמצעות הדואר, להורי ילדים שקיבלו אבחון 
 ני הקופה.זכויות ופרטי הצוות המחוזי נמצא גם על לוחות במכו

 חומרים פרסומיים בנושא זכויות לידי המטפלים בהתקשרות. יש להעביר המלצות:

 

  נהלים

כולל ועדת קבלה ע"י רופא מומחה ברפואת ילדים ובנוירולוגיה,    ASDנוהל אבחון וטיפול
של המבוטח לאבחון תוך שבועיים, אבחון ע"י רופא ופסיכולוג בהתאם להנחיות  ה דחופהטיקל

משרד הבריאות, ישיבת צוות, שיחת סיכום עם ההורים והפנייתם לייעוץ ולטיפול עם גורמים 
 מתאימים בקופה, בהתאם לגיל הילד ומסגרת החינוך בה לומד. 

 להלן פירוט שהועבר לידינו ע"י נציגי הקופה:
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 4-2 נמשך מכון להתפתחות הילדב 6עד גיל ון ילדים עם חשד לקשיי תקשורת נוהל אבח
 .חודשים

רופאה  -ועדת קבלה -+ שאלון גננת + שאלון רופא שאלון הורים ערכת פניה למכון: .1
 .נוירולוגית התפתחותית

 .הפעלת נוהל דחוף -עולה חשד לקשיי תקשורת .2

 .רפואי פאראהתפתחותי, פסיכולוגי,  -, אבחון רפואיאבחונים: אינטייק .3

מתן סיכום מודפס  ,פגישה עם המשפחה -מתן אבחנה החלטה לגבי האבחנה: -ישיבת צוות.   4
ייעוץ , אבחונית ספקים, טיפול אבחוני/תוכנית/מכון טיפול, ושליחתו לרופא הילדים המטפל

 .פסיכיאטרי

 

 .6/ ואבחון מחוץ למכון עד גיל 6מעל גיל נוהל אבחון ילדים עם חשד לקשיי תקשורת 

  .הפניה לאבחון רפואי -מסגרת חינוכית, הורים -. עולה חשד לקשיי תקשורת1

רפואית המנהלת ה שאושר ע"י ,. אבחון רפואי אצל רופא הקופה או אבחון רפואי פרטי2
 .מחוזיתה

 .בהסכם עם הקופהש ,הפניה לפסיכולוג התפתחותי/ קליני -מחוזי. פנייה לצוות אוטיזם 3

מנהלת השעבר אישור של  ,מטפל בהסכם או אבחון פסיכולוג פרטי "י. אבחון פסיכולוגי ע4
 .מחוזיתהרפואית ה

ההורים ממלאים ערכת פניה לקבלת הכרה לילד  -מחוזיהאוטיזם ה. העברת אבחונים לצוות 5
 .חת מכתב בנוגע לזכאותעם אוטיזם, קבלת קוד, שלי

 6ומעל גיל  6בנוסף, התקבל פירוט נוהל טיפול לילדים עם אבחנה עד גיל 

שונים בארגון, כגון צוות מרפאת הגורמים הפעולה בין הדווח על בניית נהלי עבודה ושיתוף 
ילדים המחוזיות, רופאת התחום המחוזית, מנהלות משרדי הסניפים, אחראיות הברה"נ 

 מנהלת השירות המנהלי ועוד.מחוזית, ה

 

 זמינות התורים: 

זמינות במסגרת בקרת המחלקה להתפתחות הילד של הבחולון, נבדקה  במכון התפתחות הילד
  משרד הבריאות.

אבחנה התהליך אורך חודשיים עד ארבעה המרגע פניה ועד מתן  -אבחון במכוניםהתהליך 
 .מופעל נוהל "דחוף" -עם המשפחה קחודשים. כאשר עולה חשד מערכת הפניה או מהאינטיי
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פרסום בעברית באתר בעלונים ובלוחות. מדווח על תהליך תרגום דף קיים  –שפתיתנגישות 
שילדם אובחן  ,מידע לרוסית ולערבית. מתוכננת הוצאת חוברת מידע מעודכנת להוריםה

 עברית.ברוסית ובבאנגלית, 

 -עצמאים מטפלים דווח על גיוס לתרגום. ערבית, נעזרים באנשי צוותודוברי רוסית אבחון ל
 ערבית., צרפתית, רוסית, עברית דוברי

 04-6331877" לצורך תרגום: בריאות מכבי נעזרת בשרותי חברת "טנא -לשפה האמהרית 

  תיעוד ורישום

המידע הרפואי כולו ורפואי ממוחשב התיק הבמכוני הקופה:  והמטפלים הרופאים י"ע תיעוד
. הילד להתפתחות מכוןוה הרופאים כללבקרב  בשימוש נמצאת זו תוכנה. -מתועד בקליקס

. המערכת כוללת מידע אודות העצמאיים המטפלים אצל לשימוש הכנסה בתהליךהתוכנה 
ת צוות, בדיקות מעקב, טיפולים, סיכומי טיפול תקופתיים,  שיחות טלפון עם המשפחה, ישיבו

 ועוד. פרטי המשפחה )מתעדכנים אוטומטית( אבחנות, 

גיבוי על הווח ידני, ללא מערכת אבטחת מידע, י: דשנבדקהלינאית התקשורת בקליניקת ק
 בקופה.  "קליקס"דיסק בביתה. הדיווח מועתק לתכנת 

 שמירת רצף הטיפול : העברת המידע ועדכונו: 

נשלח בדוא"ל במקרים הבאים: דרישת תשלום  שנבדקה:קלינאית התקשורת בקליניקת 
טיפולים )סידרה(, לקראת ביקור מעקב אצל רופא התפתחותי,  15טיפול כל ח "חודשית, דו

 לצורך בקשה למעקב רפואי/אחר.

  בין המטפלים השונים בקופה:

ייעוץ וירטואלי, מתבצע קשר ישיר במייל עם מנהלת המערך, מתקיים רופא הילדים המפנה:  
  הפניות דחופות.ניתנות 
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  מיצוי זכויות המבוטח

זכאים לטיפולים באמצעות  ASD שאותרו עם אבחנת , 437ילדים מתוך  365לפי בדיקת הקופה, 
 82-הקופה. לא הועברו נתונים על סוג והיקף הטיפולים הניתנים לכל אותם ילדים, אלא רק ל

 מתוכם. 

 : חוקי הבריאות ונהלי משרד הבריאות, בנושא מודעות המטפלים למיצוי זכויות המבוטחים
 הסניף, ביחידות שילוט במשרדי, ברופאהפורטל בידע" באינטרנט,  באתר "מכביהמידע מופיע 

 השונות ובחדרי המטפלים. 

הדרכות וישיבות בנושא חוק קיימו מחוזי האוטיזם המחוזית וצוות האוטיזם הועדת היגוי 
התפתחות  הטמעת נהלים עם הגורמים הבאים: צוות מכוניואוטיזם, זכאויות, שיתוף פעולה, ה

נפש המחוזית, המחוזיות בתחומי הטיפול השונים, צוות המרפאה לבריאות האחראיות ההילד, 
מחוזית של השירות המנהלי, מנהלת מעו"ף )מתן החזרים המנהלת המחוזית, הילדים הרופאת 

דף מידע בנושא החוק וצוות מתן , מנהלות משרדי הסניפים. ההדרכות כללו גם (למבוטחים
 ומצגת מפורטת בנושא אוטיזם. הופץ במייל אשר ,חוזימהאוטיזם ה

הופץ דף מידע למטפלים. : נגישות המטפל למידע אודות זכויות המבוטח ומעקב אחר מימושן
 אפשרות יש לרופאי ילדים בקופה  מכבי ידע. -פנימי למטפלים וצוותהמידע נמצא גם באתר ה

 מפסיכיאטריים בעיקר פניות יש כרגע. הילד התפתחות מערך י"ע וירטואלי מקצועי ייעוץ לקבל
מנהלת הביחד עם אוטיזם הרכזות תחום  .הילדים את לכוון לאן לדעת המבקשים ילדים ורופאי

 פעילים.התיקים העוקבות אחר  מנהלת אדמיניסטרטיביתוה הרפואית של המערך

תפקידו ליידע  ויוגדרילדים לרופא  ישויכונהל את המקרה, ירופא ילדים/משפחה  :בתכנון
 מסגרת החינוכית.בולקבל מידע תקופתי לגבי הטיפול בילד, 

 פניות הציבור:  ריכוז פניות בתחום, פילוח נתונים, פעילות לשיפור

 קצרים מתנההה תורי ולכן גבוהה בעדיפות לטיפול מוכנסים אוטיזם של אבחנה עם ילדים
 לקדם ניסיון. נעשה רפואיים פארא בתחומים בעיקר התקשרויות לקדם מאמץ. נעשה יותר

 להם המתאימות חינוכיות במסגרות ילדים שילוב לקדםו קבוצתיים טיפולים

 

 מנגנוני בקרה ופיקוח: 
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חודשים נערכת פגישה של המערך הארצי ונציגי המחוזות בתחום  3כל ברמה הארצית: 
 אוטיזם.ה

עם המנהלת  פגישה חודשית של מנהלת מערך התפתחות הילדנערכת  ברמה המחוזית:
אוטיזם. בנושאים: קשר עם גורמים בקהילה, הסטרטיבית במערך ועם רכזת תחום יהאדמינ

 התקשרות עם ספקים, זמינות תורים וכד'. 

עמידה ובדיקת רופאים מחוץ למכבי אבחנות אוטיזם של  אחרבקרה מתבצעת  בקרה מקצועית:
ילדים במחוז, רובם הי רופא אחר מחוזית עורכת בקרההילדים הם. רופאת בקריטריוני

המאובחנים  ,מבוטחיםהעצמאיים, אך לא ידוע אם הבקרה כוללת הכרות עם זכויות 
 ובהתאם ,הספקים  שעוברים ,והדרכות השתלמויות בנושא תעדכןבספקטרום. הצוות המחוזי מ

 .המבוטחים את מנתבים ולהכשרה לניסיון

 לטפול הזכאים שכל לוודא מנת על, האבחנה מתן לאחר מתקיימת אדמיניסטרטיבית: בקרה
זכאות הקוד את תקן, מעדכנת  1/2אוטיזם בהיקף של המזכירת תחום  .זכויותיהם את יקבלו

 לתיאום פגישת, ASD אבחנת שקיבל ,המבוטח הורי ילדים במערכת, יוצרת קשר עםהפרטי את ו
פניה להורי מתבצעת . "קליקס"במערכת המתבצע שיחות התיעוד  אוטיזם.ה רכזת עם ייעוץ

 לצורך מימוש זכויות.  ,שאובחנו ע"י גורם חיצוני ,ילדיםלאו  9מבוטחים מעל גיל 

 מעדכנות, העצמאים המטפלים עם ובקרה קשר מקיימות תחוםה אחראיות בקרת ספקים:
טיפול ניתן לפי הבמקרה של ספקים בהסכם  .תקופתיים טיפול סיכומי מקבלותו הקופה בנהלי

טיפולים(,  15טיפול )כל החות "דו אחר בקרה מקצועית של המערך. מתקיימת זכאותהמכסת 
 אינה הבקרה .מבנה הקליניקה אחרהתמצאות בזכויות ו מתבצעת בקרה מספקת אחראך לא 

 והם שנים מספר לפני ניתנה שאבחנתם ,למבוטחים טיפולים בנושא קבוע באופן מתקיימת
 בדיקת לצורך בקליניקה ספקים אצל שנתי ביקור אין .הילד התפתחות למערך מחוץ מטופלים

  .המבנה

בקרה על הספק לפחות אחת לשנה, בנוסף לבקרה המקצועית. יש לקיים  הנחיות לתיקון:
 זכויות המטופל.להתמצאות בנהלים, ולשילוט, לת, והבקרה תתייחס לתשתי

 ידוענבדקים:  הצוות.מנהלי המכונים ואחראיות התחום מבצעות בקרה על אנשי ישיבות צוות: 
ביצוע , ראשונית הערכה לקבלת המטפל לצוות פניה, אבחנהה קוד באמצעות הרפואי הצוות

 .חיצוניים ספקיםבקרב  כולל, טיפול סיום ח"ודו תקופתי ח"דו

 

 פיתוח מקצועי של הצוות, השתלמויות ועדכונים מקצועיים 

 .והמטפליםפיתוח צוות הרופאים למערך מובנה להשתלמויות וקיים 

 הכשרה פנימית כלל סקטוריאלית של מכבי.התבצעה   - 2010
 -גרא ודי'וג , עו"ס -לביא עמי ע"י –אוטיזם הבתחום הכשרה במחוז התבצעה  -2011

 מומחית התפתחותית פסיכולוגית
  הכשרה מטעם משרד הבריאות. להכשרה הוזמנו גם מטפלים בהסכם.התבצעה  -  2012 

 מס' עובדים תחום

הכשרה 
של מכבי 

2010 

הדרכה 
של המחוז 

2011 

הכשרה של 
משרד 

הבריאות 
2012  

סה"כ 
 עברו

 אחוז

 43% 3   1 1 7 פסיכולוגיה

 53% 34       64 סה"כ
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סטרציה )מנהלות יאדמינהבמחוז( ו מקצועיה תחוםה טיפול )אחראיותהלצוות הדרכה שנתית 
אוטיזם האוטיזם, מזכירת הרפרנטית ע"י ניתנה אוטיזם, השרות( בנושא המשרד, מתאמות ה
 סטרטיבית.יאדמינהמנהלת הו

מתקיימת הדרכה , ובהמשךלעבודתם  הראשונה בשנהמתקיימת קבועה למטפלים  הדרכה
 . לצורך בהתאם

 
 התחום באחראי נעזריםהם  הצורך ובמידת והדרכות הכשרות מגוון עברו העצמאיים העובדים

הקלינאית שנבדקה פנתה ביוזמתה להדרכה פרטית בשנה הראשונה לעבודתה בתחום  .מכביב
מקבלת הדרכה לפי הצורך מהמחוז והשתתפה בכנס ובהשתלמויות הקופה, בנוסף היא כיום, 

 להשתלמויות חיצוניות.
ללא חובת וישנו פורום שבועי של הקופה לקלינאיות תקשורת עצמאיות ושכירות, ללא תשלום, 

אינה משתתפת בישיבות הצוות של מערך התפתחות קלינאית התקשורת שבוקרה . השתתפות
 הילד.

 יש להעביר למשרדנו נתונים אודות אנשי צוות שהשתתפו בהדרכה בתחום אוטיזם. :הנחיות

 

סה"כ מס.  סקטור 
העובדים 

שעברו 
 הדרכה

מס. העובדים 
בהתקשרות 

 שעברו הדרכה

סוג 
ההדרכה 

ומשך 
 קיומה

הגורם 
מארגן 

 ההדרכה

     רפוי בעיסוק 1

     קלינאי תקשורת 2

     פסיכולגים 3

     עו"ס 4

     רופאים 5

     מזכירות 6

     מנהלות מרפאה 7

 אלימות במשפחה 

   השנבדק הפאמרבלנושא התייחסות אין 

, עלונים, שילוט י"ע לנושא המודעות להעלאת סביבתית התייחסותנדרשת  הנחיות לתיקון:
 '.וכד פתקיות, בשירותים מדבקות

דף מידע לפניות מתן הדרכה שנתית ע"י עו"ס במחוז, כולל  התקיימה  הכשרות למטפלים
 .בנושא

רוע חריג: פניות לקופה ינוהל דיווח על אמודעות המטפלים לחוקים הרלוונטיים ולנהלים  
 מקצועי בקופה.במקרה של אירוע חריג מתועדות אצל המטפלת ומועברות לאחראית התחום ה

 

  קידום בריאות ופעילויות ייחודיות:

לקבל סיוע כספי במימון טיפולים. הסיוע ניתן  ,הנזקקים לכך ,אפשר למבוטחיםמת קרן רווחה:
שהומלצו ע"י המכון להתפתחות  ,במידה והילד מטופל בצורה רציפה באופן פרטי בטיפולים

  הגורם המאבחן.ע"י הילד או 
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מספר הילדים במחוז המקבלים סיוע כספי באמצעות יש להעביר למשרדנו את נתוני  :הנחיות
 קרן הרווחה.

 חולון. התוכנית – הילד להתפתחות צאלים מכון :אוטיזם עם בפעוטות לטיפול ייעודית תכנית
 משולבים שאינם, תקשורת קשייהסובלים מ שנים 3 -1:9 בגילאי לילדים מענה לתת נועדה

 ,מהילדים 70%-50% כי וידוע מאחר. אבחנהה וחידוד טיפולל – מיוחדת חינוכית במסגרת
 מוקדמת.  התערבות בעקבות התקדמות מראים לשלוש שנתיים גיל בין המאובחנים

טיפולים פרטניים וקבוצתיים, לילד באמצעות יום בשבוע, כחמישה חודשים, התכנית  משך �
קלינאיות תקשורת, מרפאות בעיסוק, פסיכולוגיות, דיאטנית, ולהורה, ע"י צוות מקצועי הכולל 

 .פסיכולוגית מדריכת הצוותומרכזת התוכנית,  -עו"סית

 

  נושאים ייחודיים למקצוע פרטני

פעולה עם הקהילה ומיפוי השיתוף אחראית על  -משרה 1/2רפרנטית אוטיזם בהיקף של  .1
 שירותים לאוטיזם.ה

אשר אובחנו בספקטרום האוטיזם, בהנחיית  ,להורי ילדיםחינוכית  קבוצת הורים פסיכו .2
 עו"ס.

 הדרכה של דיאטנית ביחידה להפרעות אכילה של בי"ח וולפסון. .3

 - 
 
 

 דו"ח בקרה בתחום העבודה הסוציאלית

 משתתפים מטעם משרד הבריאות: עו"ס אורית ברשטלינג 

משתתפים מטעם הקופה: עו"ס ליאת פוקס זך, עו"ס מחוזית, ועו"ס טלי צינמון, מנהלת 
 שירות הרווחה הארצי

   :שנבדקוהמרפאות 

, חולון )הבקרה התקיימה בפועל ברח' קדושי קהיר שם נמצאים 54אילת מרפאות מתואמות: 
 .אגף המנהלה וחדרה של העו"ס(

 .רמות, ראשל"צפתע: בבקרת מרפאות 

 

 ממצאים:

 תשתיות. 1

 :על פי תצפית במרפאות שבוקרו נמצא כי

 סא גלגלים, שירותי נכים, יהשירות במרפאת "רמות" נגיש לבעלי מוגבלויות )גישה לכ
  .דלפקים נמוכים(

 במרפאת "רמות" קיימים אזורי המתנה נגישים ומותאמים לאוכלוסיית המבוטחים.  

  הקבוע בחוק  ,זכויות החולה וסל השירותיםבמרפאת "רמות" קיים שילוט אודות עיקרי
       .שבאחריות הקופה

 .השילוט קיים בשפות הרשמיות )עברית וערבית( ובשפות המותאמות לאוכלוסייה במרפאה 



108 

 

  .במרפאת אילת בחולון אין חדר ייעודי לעו"ס במרפאת "רמות" נמצא חדר ייעודי לעו"ס
דקות הליכה. עובדה,  10מרחק של  ,רוהאחרונה יושבת בבניין המנהלה ברח' קדושי קהי

 המשפיעה על זמינות השירות הניתן לקהל המבוטחים.  

 במרפאת "רמות" קיימים שלטי הכוונה לחדר העו"ס.   

 השילוט קיים בשפות הרשמיות )עברית וערבית( ובשפות המותאמות לאוכלוסייה במרפאה.  

 )בכניסה לחדר העו"ס נמצא שילוט מתאים )שם ותחום עיסוק.   

  החדר הולם קיום שיחה פרטית עם החולה או בני משפחתו.  

 לעו"ס יש נגישות לעמדת מחשב, אינטרנט וטלפון.   

 ברשות העו"ס ארון נעול לשמירת מסמכים סודיים.  

 העו"ס במרפאות שנבדקו עונד/ת תג זיהוי.  

 ס ודרכי הפנייה לקבלת שירות מופץ באתר האינטרנט/על גבי דפי ומידע על השירות לע"
  מידע. 

  באתר האינטרנט של הקופה המידע על השירות הסוציאלי אינו נגיש, כי הוא מופיע תחת
  "מכונים ומעבדות". 

 

 

 

 

 

 נהלים. 2

 : על פי דיווחי המלווה או הצוות ועל פי בדיקה בפועל של הנהלים נמצא כי

  .)לעו"ס נגישות מלאה לחוקים ולנוהלי משרד הבריאות )במחשב/באתר פנימי של הקופה 

  השירות הסוציאלי מנסח ומפיץ נהלים פנימיים בנושאים מרכזיים )אלמ"ב, אפוטרופסות
 וכדומה(. 

 ענון נהלים ולהטמעה של נהלים חדשים בקרב הצוות. כל נוהל חדש יקיים מנגנון מובנה לר
 ענון ועדכון של נהלים.  יר בתיקיית נהלים. בישיבות צוות ובהדרכות קיים רמופץ במייל ונשמ

  מתקיימת בקרה של עו"ס מחוזי/ת על עבודה בהלימה לנהלים. כמו גם של מדריכות
 העובדים ומרכזת ועדת אלמ"ב.  

 

 זמינות השירות לעבודה סוציאלית. 3

על פי בדיקה בפועל של זמינות התורים הפנויים במערכת הממוחשבת/מוקד זימון התורים ועל 
 פי דיווח המלווה או הצוות נמצא כי: 

  תכנית הפריסה של השירות מאושרת על ידי הנהלת המחוז והמנהל/ת הארצי/ת של הע"ס
 בקופה. 

 משרות(  הוא  9.74ממוצע לקבלת שירות עו"ס במרפאות הראשוניות )סך המתנה הזמן ה
 שבועיים.   -שבוע

  זמן המתנה ממוצע לקבלת שירות בטיפולי בית )העו"ס בסניפים בשפלה משולבות בטיפולי
 שבועיים.   -בית( הוא שבוע
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  לד משרות לא כולל ה. הי 3.65זמן המתנה ממוצע לקבלת שירות במרפאות המקצועיות )סך
 וברה"נ(: שבוע עד שלושה. 

 ממוצע במקרים דחופים: מידי.המתנה הזמן ה 

  ראשוניות ללא עו"ס קבוע/ה: מרפאה אחת. במרפאת נווה ים אין תקינה המרפאות המספר
 לעו"ס. 

  לא כולל בריאות הנפש והתפתחות הילד( למס'  -יחס משרות עו"ס )ברפואה כללית
 .1/33,077מבוטחים במחוז: 

  לעו"ס במרבית המתקנים של הרפואה הכללית במחוז.   יש תקינה 
 

 7/11אסמכתא חוזר מנכ"ל  –נגישות תרבותית ולשונית . 4

 על פי דיווח המלווה או הצוות ועל פי בדיקה בפועל של דוחות/דפי מידע רלוונטיים נמצא כי: 

 צוות השירות הסוציאלי דובר את השפות: עברית, רוסית וערבית.  

  לדוברי אמהרית.     "טנא" –נעשה שימוש בשירות מתורגמנים 

  .קבוצת מידע לחולים אונקולוגים למשלתכניות ההתערבות מותאמות תרבותית ומגזרית ,
 דוברי ערבית או ימי עיון לניצולי שואה דוברי רוסית.   

  דפי מידע למבוטחים מותאמים הן שפתית והן תרבותית. כגון, עלוני מידע לחולים
 פעילות השירות הסוציאלי.    אודותאונקולוגיים, עלון אלמ"ב, עלון 

 

 

 

 26/2002אסמכתא חוזר מנהל רפואה  –תיעוד ורישום . 5

 על פי בדיקה בפועל של רשומות ועל פי דיווח המלווה או הצוות נמצא כי: 

   .רשומת העו"ס ממוחשבת 

  .קיים ממשק בין רשומת העו"ס לרשומה הרפואית 

  המבוטח נגיש לעו"ס ועומד לרשותו/ה.    אודותהמידע הרפואי 

      .המידע על טיפול העו"ס נגיש לצוות הרפואי במייל או כתשובת יועץ 

 שחשוף בפני הצוות הרב מקצועי.   ,העו"ס יכול/ה לשלוט על המידע 

   .איכות הרשומה )מובנה/פתוחה( נמצאה תקינה 

 תערבות עם המבוטח.  העו"ס מקפיד/ה לציין את מהלך כל ה 

  .ברשומה מופיעים חתימה ומספר רישוי 

  עו"ס מחוזי/ת ומדריכות.  האיכות הרשומה על ידי אחר מתקיימת בקרה פנימית 

  כתיבה מקצועית.    בנושאמתקיימות הדרכות 

 הרשומה נשמרת בתנאים המבטיחים סודיות. 

 לרשומות של צוות הסיעוד ושל מקצועות הבריאות האחרים,  אין ממשק בין רשומת העו"ס
 למעט ביחידה לטיפולי בית.  

 

 רצף טיפול. 6

 41/2001: חוזר מנהל רפואה 1אסמכתא 
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 12/2007חוזר מנהל רפואה  –: אמות מידה להערכה גריאטרית כוללנית בקהילה 2אסמכתא 

 נמצא כי:  הרב מקצועיעל פי בדיקה בפועל של דפי מידע/דוחות רלוונטיים ועל פי דיווח הצוות 

     .נשמר רצף הטיפול בין העו"ס ובין הצוותים הרב מקצועיים המטפלים באותו מבוטח 

 תוויות להפניה מופצים לאנשי הצוות הרב מקצועי.  המידע כתוב על תפקיד העו"ס וה 

 "ס מופץ בע"פ בישיבות הצוות הרב מקצועי ובפורום מנהלי היחידות.  מידע על תפקיד העו 

  .)דרכי העבודה בין אנשי הצוות מובנות וידועות )דרכי הפנייה ומשוב חוזר 

  .)נשמר רצף הטיפול בין בית החולים לעו"ס הקופה )בעת אשפוז או שחרור המבוטח
התקיים ביקור בשירות הסוציאלי באסף הרופא ובוולפסון ובאמצעות אחיות הקשר 

 ומחב"ק.  

  .דרכי העבודה בין העו"ס למערך האשפוז במחוז ידועות 

 במחוז. בלשכת הרווחה  נשמר רצף הטיפול בין העו"ס לשירותי רווחה ובריאות נוספים
 בראשל"צ יש עו"ס רפרנטית למכבי.   

  העו"ס משתתפ/ת בפורומים חוץ ארגוניים ברמת המחוז או ברמה ארצית. למשל, פורומים
 עירוניים לילדים בסיכון, אלמ"ב או גיל שלישי. 

  למחוז כדי להחליט על ממשקי עבודה.   "מומה"עו"סיות של  2הוזמנו 
 

 

 

 

 

 זכויות המבוטחמיצוי . 7

 בדיקה בפועל של דפי מידע רלוונטיים נמצא כי: מ

  נגישות העו"ס למידע אודות זכויות המבוטח ומעקב אחר מימושן. קיימת 

   .מידע אודות זכויות המבוטחים מרוכז בשירות הסוציאלי ומופץ בהתאם לצורך 

  גם הוא למבוטחים מידע אודות מוסדות, ארגונים ועמותות מרוכז בשירות הסוציאלי ומופץ
 בהתאם לצורך. 

 

 56/2003אסמכתא חוזר מנהל רפואה  –מנגנוני בקרה ופיקוח . 8

 על פי דיווח המלווה ועל פי בדיקה בפועל של דוחות רלוונטיים נמצא כי: 

  .השירות הסוציאלי במחוז כפוף למנהל הרפואי 

  כל העו"סים/ות במחוז כפופים/ות מקצועית לעו"ס מחוז/ית 

  ברמה הארצית מתקיימת אחת לשנה לבדיקת איכות השירות ברמת המחוזבקרה.  

 בקרה ברמה המחוזית מתקיימת אחת לשנה לבדיקת איכות השירות ברמת המחוז.  

  בקרה פרטנית על איכות עבודת העו"ס מתקיימת אחת לשנה על ידי עו"ס מחוזי/ת ובאופן
 עובדים.  השוטף על ידי מדריכות 

 ליקוייםהים ונעשה מעקב להערכת שיפור ותיקון ממצאי הבקרות מתועד.  

   .מתקיימת הערכה אישית של כל עובד/ת על ידי עו"ס מחוזי/ת אחת לשנה 
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   .מתקיימות ישיבות צוות אחת לחודש 

   .תכני הישיבות מתועדים ונעשה מעקב אחר ביצוע ההחלטות שהתקבלו ותיקון ליקויים 

  העובדפעילות ברמת המתבצע תיעוד של נתוני.  

  פעילות ברמת המחוזהמתבצע תיעוד של נתוני.  

  מתבצעים ניתוח והערכה של נתוני הפעילות על פי גורם מפנה, מאפייני החולים או
 אבחנות שכיחות.  ה

  שנתית, המבוססת על נתוני הפעילות, מוגשת על ידי עו"ס מחוזי/ת למנהל העבודה התכנית
  .וציאלי בקופההרפואי ולמנהל/ת הארצי/ת של השירות הס

  אחרשנתית )על פי פרמטרים קבועים מראש( ודיווחים חציונים שוטפים העבודה התכנית 
אין הערכה מובנית של תוצאות העשייה מוגשים על ידי כל עובד/ת לעו"ס מחוזי/ת. 

 ההתערבות.  

 

 פיתוח מקצועי של הצוות. 9

 על פי דיווח של המלווה או הצוות ועל פי בדיקה בפועל של דוחות רלוונטיים נמצא כי: 

  :)מתוכן משרות בתקן של   17.04סה"כ משרות במחוז )לא כולל התפתחות הילד וברה"נ
 100%הקופה: 

  :)מתוכם/ן בעלי תואר  40מספר עובדים/ות סוציאליים )רשומים בפנקס העו"סים
 עו"ס בסיום לימודי הדוקטורט.  1תואר שני. בעלות  37שני/שלישי: 

  :)5מספר עובדים חדשים )עד שנתיים בתפקיד 

  :20מספר סטודנטים/ות לעבודה סוציאלית 

  מונו מרכזי/ות נושא מחוזיים/ות בתחומים: אלמ"ב, ניצולי שואה, סוכרת, בריאות
 האישה. 

 שתתפות במחקר ראויה לציון. הה 

  העו"סים/ות וקיים הסדר ברור להיוועצות אד הוק )פרטנית מתבצעת הדרכה שוטפת לכלל
 .וקבוצתית(

  .מתקיימים ימי לימוד מרוכזים לעו"סים חדשים 

  .יחס מדריכים/ות למספר משרות עו"ס מלאות במחוז תקין 

  קיים מערך מובנה של השתלמויות ארגוניות. 

  :בשנה הקלנדרית הקודמת התקיימו השתלמויות בנושאיםCBT פליאטיבי, שעת , טיפול

כרת, רכבת, גישת האימון, אונקולוגיה, טיפול Uחירום, הנחית קבוצות גמילה מעישון, ס
 דיאדי.  

  .הקופה מאפשרת יציאה ללימודי תואר שני/שלישי או ללימודי תעודה 

  במחוז )רלוונטיים  הקופהצוות השירות הסוציאלי משתתף בפורומים או בוועדות של
ום מקצועות הבריאות, אלימות נגד עובדים או מטפלים בחולים פורבלפעילותו(. למשל, 

 אונקולוגים.   

 

 20/90אסמכתא חוזר מנכ"ל  –אלימות במשפחה . 10

ועל פי בדיקה בפועל של מסמכים רלוונטיים  הצוות הרב מקצועיעל פי דיווח של המלווה או 
 נמצא כי: 

    .במרפאת הנבדקות נמצאו דפי מידע או שלטים בנושא ובשפות שונות 
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 כניות הכשרה/הדרכה בנושא לצוותים. מתקיימות ת 

 הצוות מודע לחוקים הרלוונטיים ולדרכי האיתור והטיפול באוכלוסיית הנפגעים.  

 מונו ועדות אלימות במחוז על פי אוכלוסיות הנפגעים נשים/קטינים/קשישים.  

 ז/ת את פעילות הוועדותהעו"ס מרכ.  

 שמות חברי הועדה מופצים וידועים לצוותים השונים במחוז.  

 קיימת רשימת התוויות לחשד/איתור נפגעי אלימות במשפחה המיועדת לאנשי הצוות.  

  שיעור הנפגעים והעברתם למחלקה לאלימות במשפחה במשרד  אודותריכוז נתונים מתבצע
 .הבריאות 

  שירות הסוציאלי בפורומים אזוריים וארציים בנושאהשתתפות צוות הקיימת.  

 

 קידום בריאות ופעילויות ייחודיות. 11

 על פי דיווח של המלווה או הצוות ועל פי בדיקה בפועל של דוחות רלוונטיים נמצא כי: 

  ת המחוז, לקידום בריאות וצמצום פערים, ומגוון פעילויות במרפאהשירות הסוציאלי מבצע
 לדוגמה: 

o או דיאטה  סדנאות לגמילה מעישון 

o  .הדרכת רופאים מתמחים ברפואת משפחה וסדנאות לצוותי סיעוד ופיזיותרפיה 

o  .קבוצות תמיכה מגוונות 

o הרצאות וימי בריאות בקהילה. 

 סוציאלי הן ברמת הנהלת המחוז -מתבצע תמהיל של מאפייני המבוטחים בתחום הפסיכו
 והן ברמת השירות לעבודה סוציאלית.  

  התמהיל שלעיל משמש לבניית תכניות התערבות ולאיתור יזום של מטופלים בקדימות
כרת/חולים כרוניים אחרים )לב, ו)חולים אונקולוגים/קשישים וניצולי שואה/חולי ס

COPD פיברומיאלגיה(/צרכני יתר(. התקיימו ימים מרוכזים למיצוי זכויות של ניצולי ,
דיכאון אחרי לידה מהסובלות מקשיי פריון או  ,יםנשבהתערבות  מתבצעתשואה. כמו כן, 

 ועם מטופלים בבריאטריה. 

  אחות המחלקת התנדבות בעיריית ראשל"צ על אלמ"ב בתיאום עם  –תרומה לקהילה
 אחראית. ה

 

 30/09אסמכתא חוזר מנכ"ל  –הפעלת שירות פליאטיבי בקהילה . 12

 על פי דווח של המלווה או הצוות ועל פי בדיקה בפועל של מסמכים רלוונטיים נמצא כי: 

  במחוז קיים מערך פליאטיבי ייעודי לבית המטופל/ת במסגרת היחידה לטיפולי בית
 שירותים קנויים.  לו

 צוות המערך הפליאטיבי כולל עו"ס ייעודי/ת.  

 הייעודי/ת עבר/ה הכשרה מוכרת בתחום הטיפול הפליאטיבי העו"ס.  

  .דרכי העבודה והעברת המידע בין אנשי הצוות במערך הפליאטיבי מובנות וידועות לכל 
 

 . השוואה לבקרה קודמת:13

 המלצות הבקרה הקודמת נלקחו בחשבון ומולאו בחלקן על ידי העו"ס המחוזית.

  תקין.מספר המדריכים הפורמאלי נמצא 
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  אחרתכנית עבודה שנתית מוגשת עתה על ידי כל עו"ס לעו"ס המחוזית. מתקיימת בקרה 
 התקדמות כל תכנית.  

   .התכנית לקביעת תור לעו"ס דרך מוקד זימון תורים מרכזי עומדת לצאת לפועל בימים אלו 

 רך נעשה ניסיון לשפר את הגישה למידע על מקצועות הבריאות באתר הקופה. עדיין יש צו
 בתיקון. 

    .הושם דגש על דרכי העברת המידע בין אנשי הצוות תוך שמירה על רצף הטיפול 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 בתחום מכשירי שיקום וניידותדו"ח בקרה 

 בתיה זיתוני חן גומפרט, ,אלישבע דאובה: יעל סולומון, הבקרים

 ליאור קלייןירון לביא, ד"ר דפנה דורון, שולי סימון, :  משתתפים מהקופה

 נבדקה היחידה האזורית להמשך טיפול מחוז ירושלים והשפלה- ראשל"צ:  

 : תשתיות .1

ירותים ומידע לגבי זכויות ה וסל השקיים מידע נגיש למבוטח בנושא עיקרי זכויות החול
מידע זה אינו זמין באתר למבוטחים. לא הפנייה לקבלת מכשירי שיקום וניידות. ותהליך 

חיפוש מילות מפתח כגון "כיסא גלגלים, מיטה", אלא רק על פי מילת למידע בניתן להגיע 
 מפתח: "שיקום וניידות", שאינה שגורה בפי רוב האוכלוסייה. ה

 לשפר את זמינות המידע לכלל המבוטחים של הקופה.המלצה: 

 :קיום נהלי עבודה של משרד הבריאות וקופת החולים .2

קיים מנגנון מובנה להטמעת  .ת החוליםקופוקיימים נהלי עבודה וחוזרי מנהל רפואה 
, אך לא קיים מנגנון מרפאים בעיסוקו פיזיותרפיסטים-עדכונם בקרב הממליציםלהנהלים ו

 לרופאים ולאחיות בקהילה. הזה

 :בדיקת רשומה .3

 בבדיקה אקראית של מספר תיקי מטופלים נמצא:
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וד מסודר של כל שלבי הטיפול מכילה תיעו זמינה רשומת המטופל ממוחשבת, .א
 ה. בפני

 נערך ביקור בית לצורך בדיקת זכאות למכשיר המבוקש. .ב

 הפניות רשומות בכתב יד קריא וברור. .ג

משך ההמתנה לביצוע ביקור בית מיום קבלת הפניית הרופא )כפי שנמצא ברשומות  .ד
  .על פי הנהלים הינובמחשב( 

  :פיתוח הצוות והשתלמויות .4

 לא קיימת התייחסות לנושא זה. 

 הנחייה: יש לקיים מעקב אחר הגורמים הממליצים )פיזיותרפיסטים/מרפאים בעיסוק(
השתלמויות הנערכות על ידי משרד  -מכשיריםבנושא השתלמויות מקצועיות בתחום ה

 הבריאות או על ידי גורם אחר. 

 : שמירת רצף הטיפול : העברת המידע ועדכונו .5

 אלקטרוני. הדואר הדרך  נה להעברת מידע בין המטפלים השונים בקהילהקיים מערך מוב

 על ידי אחיות קש"ב.בין מערך האשפוז למערך הקהילתי,  קיים מערך מובנה להעברת מידע   

 :אלימות במשפחה .6

איתור וזיהוי נפגעי אלימות במשפחה: עובדת סוציאלית מהקופה העבירה השתלמות 
 העלאת המודעות והנושא מתועד בקלסר ייעודי. צורך ל בנושא

 :מנגנוני בקרה ופיקוח .7

 : קיימים מנגנוני בקרה ופיקוח על עבודת הממליציםלא 

הנחייה: על הפיזיותרפיסט ביחידה לטיפולי בית לבדוק קיום הלימה בין המידע הרפואי 
ת והמלצות פיזיותרפיסטים/מרפאים בעיסוק וכן לבצע פיקוח מקצועי אחר עבוד

 הממליצים )בדיקה אקראית(. 

 ניידות.השיקום והמתקיימות ישיבות צוות שאינן ייעודיות לנושא מכשירי 

. מומלץ את ההחלטות נושא מכשירי שיקום וניידות ולתעדבבישיבות צוות  דוןהנחייה: יש ל
 אחת לרבעון. זאת לבצע 

 :לסיכום

 הנחיות והמלצות: דגשים 

שיימסר  ,דף מידע לתושב בנושא מכשירי שיקום וניידותמצא יבכל יחידה להמשך טיפול י
שהוכנו על ידי משרד  ,בנוסף היחידה הארצית תשלח  לקופת החולים דפי מידעלפונים. 

 הבריאות )קיים גם באתר האינטרנט של משרד הבריאות(. 

 

 עבודה של משרד הבריאותהנהלי 

ניידות של משרד השיקום והיש לקיים תהליך מובנה להטמעת נוהל אישור מכשירי  :המלצה
 הבריאות לרופאים ואחיות בקהילה.  

 
 :פיתוח הצוות והשתלמויות
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יש לדאוג להשתתפות צוות הממליצים בהשתלמות מקצועית/מנהלית בתחום  :הנחייה
 המכשירים, אחת לשנה. 

 :מנגנוני בקרה ופיקוח       

 בקרה מתוכננת, מובנית ומתועדת ברמת המחוז על עבודת הממליצים. לקיים יש: המלצה

 נושא מכשירי שיקום וניידות בישיבות צוות, אחת לרבעון. יש לשלב את   הנחייה:

 

 ביקורי בית של הגורם הממליץ בקופת החולים:

 וברור.  המפרטים מולאו באופן מקצועי .1

לבין צרכי הפונים: המכשיר התאים רק בשני מקרים נמצא כי אין התאמה בין ההמלצה  .2
שסופק על ידי הספק התאים  ,באופן חלקי למידות הפונה ולמצבו הפיזי; בנוסף, המכשיר

 באופן חלקי למפרט שהומלץ.     

: יש לבצע הערכה מוקפדת לגבי הצורך במכשיר הניידות וזאת על פי אמות המידה הנחייה
 ידות של משרד הבריאות המופיעות בנוהל אישור מכשירי שיקום וני,

    : יש לקיים מעקב אחר קבלת המכשיר בבית הפונה ובדיקת התאמתו לצרכיו וכן המלצה

 שמירה על תקינותו. ללבצע הדרכה לשימוש נכון במכשיר ו

למבוטחים חסר מידע על התהליך לקבלת מכשיר ניידות ממשרד הבריאות ודרכי  .3
 התקשרות עם הגורם הממליץ ומשרד הבריאות. 

 המלצות : 

 .)מתן עלון מידע לתושב ) הופק על ידי משרד הבריאות 

 .שיפור זמינות המידע באינטרנט לכלל המבוטחים 

 .שיפור המידע בקרב הרופאים המטפלים 

 

 דו"ח בקרה בתחום מנהל ומשק

שי ומרפאות שבוקרו: מוקד רפואה דחופה ואשפוז יום, חולון; מרפאת שיניים "מכבידנט",קד
 , חולון.א, לוד; מכון הגסטרו, נאות שפיראמרפאת שפיר קהיר, בת ים;

 נהל ומשק.הבריאות: ניל פרלמן, מנהל תחום ממשתתפים מטע משרד 

 אוריון.-משתתפים מטעם הקופה: מר משה וייס, מר עמוס נחום, מר אייל בר

 

 ממצאי הבקרה המפורטים במסמך זה מבוססים בנהלים הבאים:

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

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

 .26/06/08מיום  31/2008חוזר מס'  -ניקוי, חיטוי ועיקור אנדוסקופים 

 מבנה

 המרפאות עומדות בדרישות המבנה לטיפול בפסולת וטיפול בכביסה, פרט לנקודות הבאות:
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חסנות ופסולת זיהומית ומסוכנת ) ציטוטוקסית( מא: מוקד רפואה דחופה ואשפוז יום, חולון
 ציטוטוקסית מאוחסנת בסל פתוח.המחסן. הפסולת הביחד באותו 

 : שי קהיר, בת יםומרפאת שיניים "מכבידנט",קד

 שירותים .מתאי הכביסה מלוכלכת מאוחסנת באחד 

 שאינו ,במיכלחסנת ופסולת ציטוטוקסית, המהווה פסולת מסוכנת, מא:  , לודמרפאת שפירא
 סמוך לחדר הטיפול. ,במחסן כללי ,סגור ונעול

 

 נהלים

 נקודות הבאות:לבהתאם לנהלים, פרט נעשה הטיפול : טיפול בפסולת

 :  מוקד רפואה דחופה ואשפוז יום, חולון

   עם פתיחה רגלית. ,, פסולת רגילה מרוכזת במיכל ללא מכסה צמודיםבחדר טיפול

נמצאים פריטים שאינם פסולת, כגון: מכלים לריכוז פריטים במחסן הפסולת הזיהומית, 
 רפואיים חדים.

 מרפאת שיניים "מכבידנט",קדשי קהיר, בת ים 

 שאריות אמלגם, המהוות פסולת מסוכנת, מרוכזות במיכל המיועד לפסולת זיהומית חדה.

ם במכלים ( המהווים פסולת מסוכנת, מאוחסני fixer and developerחומרי קיבוע ופיתוח ) 
 ללא סימון: "פסולת מסוכנת".

 

 

 טיפול בכביסה

 בכל המרפאות.הטיפול בהתאם לנהלים, 

 

 .ניקוי, חיטוי ועיקור אנדוסקופים : מכון הגסטרו, נאות שפירה, חולון

 :תנקודה אחויכול לשמש כדגם לכל הארץ, פרט ל מכל הבחינותהטיפול בהתאם לנהלים, 

שמבוצע לציוד החודר רקמות ) ציוד ביומטרי(, מבחינת  ,עיקוראחר הלא מבצעים בקרת איכות 
  אינדיקאטורים ביולוגיים )ספורות(.

 

 תיעוד ורישום

 הטיפול בהתאם לנהלים. 

 

 :הנחיות והמלצות
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 המלצה/הנחיה לתיקון תחום 'מס

  מבנה .1

 
 

1.1 
 
 
 

1.2 
 
 

1.3 
 
 
 

1.4 
 
 

 

 
 
 

 

 מוקד רפואה דחופה ואשפוז יום, חולון
 

יש לאחסן פסולת זיהומית ומסוכנת 
בחדרים/ארונות/כלובים נפרדים, כל אחד עם כניסה, 

 מנעול ושילוט נפרדים.  
 

את הפסולת הציטוטוקסית במיכל סגור  יש לאחסן
 ונעול עם סימון: " פסולת מסוכנת".

 
  שי קהיר, בת ים.ומרפאת שיניים "מכבידנט",קד

ים יש להוציא את הכביסה המלוכלכת מהשירות
 ולאחסנה בחדר )או שטח( לשימוש מטרה זו בלבד.

 
 ., לודמרפאת שפירא

את הפסולת הציטוטוקסית במיכל סגור יש לאחסן 
 ונעול. עם סימון: " פסולת מסוכנת".

 
 

  נהלים 2  

 
2.1 

 
 
 

2.2 
 
 

2.3 
 

 

 

 פסולת

 

 

 

 

 

 

 מוקד רפואה דחופה ואשפוז יום, חולון
פסולת רגילה מרוכזת בחדרי הטיפולים, יש להבטיח כי 

 מכסה צמוד עם פתיחה רגלית. יבמכלים בעל
 

 שי קהיר, בת ים.ומרפאת שיניים "מכבידנט",קד
יש לרכז שאריות אמלגם, המהוות פסולת מסוכנת, 

 במיכל מתאים עם סימון: "פסולת מסוכנת".
 

 fixer and developerיש לרכז חומרי קיבוע ופיתוח ) 
 מסוכנת". מנים: "פסולתו(  במכלים מס

 
 

 

 
 
 
3. 

 
 סקופים

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 , חולון.מכון הגסטרו, נאות שפירא

 
על תהליך העיקור באמצעות  תיקוףיש לבצע בדיקות 

 אינדיקטורים ביולוגיים  ) ספורות(.
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 , הדורשים תיקון לאלתרבבקרה תכתובת לגבי ליקויים –ספחנ

 
 
 

 ח' באב, התשע"ג
 2013יולי  15
 40259013סימוכין:  

 )במענה, נא ציינו את מספרנו(
 לכבוד,

 ד"ר יאיר עמית    מר דורון תומר  ד"ר יאיר בירנבאום 
 ם והשפלה-רופא מחוז י  ם והשפלה-מנהל מחוז י  ראש חטיבת הבריאות 

   מכבי שירותי בריאות    מכבי שירותי בריאות   מכבי שירותי בריאות
  

 שלום רב,
 

,  11/7/2013ממצאים שאותרו בבקרה ב"מכבי" , מחוז ירושלים והשפלה, מיום הנדון: 
 הדורשים תיקון לאלתר

 
 

 בוצעה בקרה של משרד הבריאות במחוז ירושלים והשפלה. 11/07/2013 בתאריך
 

  לאלתר.בבקרה זו נמצאו ממצאים הבאים , הדורשים  תיקון 
 לציין, דו"ח רשמי מלא יישלח ויופץ כמקובל.  

 
 צוות הרופאים

 
 תיאור הממצא:  .1

מחסן לא נעול ( נמצא 3בבקרת פתע במרפאה בראשון לציון )רח' שרירא שמואל 
 במחסן נמצא ציוד רפואי, ציוד משרדי וחומר ניקוי.סמוך לחדר רופא ילדים. 

אין ידית בדלת ולכן אין אפשרות  יותר מזה,ללא מנעול,  הדלת של המחסן
המחסן מהווה סכנה לשלומם של המטופלים, במיוחד לסגור ולנעול את המחסן. 

 לאוכלוסיית ילדים. 
I. המלצות לתיקון: תיקון דלת ונעילת המחסן  
II. פרק זמן לתיקון:  לאלתר  

 תיאור הממצא:  .2
 תייה( נמצא מתקן לש3בבקרת פתע במרפאה בראשון לציון )רח' שרירא שמואל 

מים חמים זורמים בלחיצת כפתור ללא נעילת בטיחות נגד ילדים למים החמים. 
 ועלולים לגרום לכוויות. 

I. .המלצות לתיקון: להתקין ברז ביטחון למים החמים להגנה על ילדים  
II. פרק זמן לתיקון:  לאלתר 

 תיאור הממצא:  .3
רופאי לוד, בחדרי רופאים בכל המרפאות שנבדקו )מרכז אין תכשיר לחיטוי ידיים 

   סניף לוד ומרפאה בראשון לציון(.
I.  המלצות לתיקון: יש להקפיד על אמצעי זהירות שגרתיים למניעה של

 24/2009הדבקה במחוללי זיהום בסביבה הטיפולית בהתאם לחוזר מס' 
"אמצעי זהירות  10/2010"היגיינת ידיים במוסדות רפואיים" וחוזר מס' 

  שגרתיים במוסדות רפואיים".
II. פרק זמן לתיקון:  לאלתר  
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 צוות רפואת שיניים
 

 במרפאת השיניים בנס ציונה:
  ( כפסולת מסוכנתfixer and developerסילוק חומרי קיבוע וחומרי פיתוח ) 

 fixer andהנחיות לתיקון: הקמת חדר או ארון נפרד ונעול לאחסון חומרי קיבוע ופיתוח ) 
developer 'מיום  34/98( והתקנת  בו שלט:" פסולת מסוכנת", בהתאם ל: חוזר מס
 (. http://www.health.gov.il/hozer/mr34_1998.pdf)הקישור לחוזר: 17/05/98

 פרק זמן לתיקון: מיידית.
 
 

 קופה והנהלת המחוז, לאלתר: לאור ממצאים אלה, נדרש מהנהלת ה     
לדווח למשרד הבריאות, לח"מ, על תיקון ליקויים אלה במחוז ירושלים והשפלה ובדיקה 

 . 15.8.2013ויישום מלא בכלל מרפאות הקופה, עד לתאריך 
 

משרד הבריאות יערוך בקרת פתע על יישום תיקון הליקויים הללו במחוז, ויתמקד בין      
 בבקרות הבאות במחוזות הקופה.     היתר בנושאים אלה גם 

 
 בברכה,                                                                    

                           
 

ד"ר איריס         
 לייטרסדורף

מנהלת המחלקה לבקרה על                 
 קופות החולים

 
 

  
 העתקים:

 מינהל רפואהראש  -פרופ' ארנון אפק 
 ראש אגף רפואה קהילתית –ד"ר דרור גוברמן 

 מנהל המחלקה לקביעת נהלים וסטנדרטים, אגף רפואה קהילתית –ד"ר ישי לב 
 ממונה ארצית ישום סטנדרטים, אגף רפואה קהילתית -גב' ויקי וקסלר 

 ראש תחום תמחור, אגף רפואה קהילתית –גב' זהבה רומנו 
 

 
 ת:בקרושם תיק:

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.health.gov.il/hozer/mr34_1998.pdf
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 2013ביולי  31

  לכבוד

 לייטרסדורף איריס דר

 חולים קופות על לבקרה המחלקה מנהלת

 האגף לרפואה קהילתית

 משרד הבריאות 

 

 

  40259013סימוכין   למכתבכם מענה: הנדון

 

 :התייחסותנו ולהלן תוקנו  בבקרה שאותרו הממצאים

. ומנעול המחסן לדלת ידית הותקנה - ניקוי וחומרי רפואי ציוד למחסן ומלווים מטופלים נגישות. 1

 במזכירות. מצוי המחסן נעול ,המפתח

 קרים למים חדש מכשיר של לרכישה עד מהמרפאה הוצא המכשיר -בטיחותי לא שתייה מתקן. 2

 .קיים במכשיר החמים מים נטרול לחילופין או בלבד

 . מדויק אינו זה ממצא -ידיים לחיטוי תכשירים היעדר. 3

 הצוות אנשי עם בשיחה. לציון בראשון במרפאות חיטוי תכשירי המצאות של  תמונות מצרפת

   בלוד עצמאי רופא של ומרפאה בלוד  במרפאה. התכשירים את הבקרים בפני הציגו  בבקרה שנכחו

 .לשימושם חיטוי חומרי נמסרו

 

 נעול  נפרד בארון מאוחסנים החומרים -מסודרת כפסולת שלא פיתוח וחומרי קיבוע חומרי סילוק.4

 .מסוכנת בפסולת ומשולט

 

 בברכה,

 

 

 

 

  העתקים:

 ראש המחוז -תומר דורון

 במכבי הבריאות חטיבת ראש-בירנבוים יאיר דר'

 עוזר ראש חטיבת הבריאות  -קציר צחי דר'

 ממונה ארצית יישום סטנדרטים, אגף רפואה קהילתית  -גב' ויקי וקסלר

            

 
 
 

 דר' יאיר עמית

 

 מנהל רפואי מחוז ירושלים והשפלה

 מרים ורון

 סגנית המנהל הרפואי

 רכזת בקרת משרד הבריאות


