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 הנהלה רפואית

 מחובר היטב לשטח ויוזם פעילויות לשיפור ושדרוג!  - והרופא המחוזי מנהל מחוז

 קיים קושי רב בניהול רפואי לאור שדרת ניהול חסרה.  

  ור:שיפל

 וניהול סיכונים.   מחלות מדבקותחשד ללוואי ועל תופעות הטמעת נהלים כדיווח  :ניהול רפואי 

 :לפתח ראייה מערכתית וניהול המידע על הפעילות לאישורי התחייבויות ותרופות, יש  מוקדי אישורים

 למטופל ולרופא המפנה – בירוקרטיה לכולם םצומולצלייעול העבודה מול ספקים, 

 וסוכרתבית  יפוליט:  

o קצועות הבריאות נעשה בהיקפים נמוכים מאד עד זניח! שילוב מטפלים ממ 

o  יתר לחץ דם, היפרכולסטרולמיההשמנה, כעישוןורמי סיכון טיפול בגיש למקד ,  

o  למטופל ולמטפל העיקרי/משפחה תומכת. לציין לחיוב, פיתוח  מענה פסיכוסוציאלייש לפתח

רת מטופל שלהם מהיחידה לטיפולי בית; ראוי לפתח מענה תומך לאנשי צוות בעת פטי

 מענה דומה למטפל העיקרי ולמשפחת המטופל. 

o  בפעילות מניעתית כחיסוני שפעת ופניאומוניה, במיוחד בחולים אלה, אשר גם יש להתמקד

 נמצאים במסגרת היחידה ו/או המכונים, ועלולים לחלות בכך ולהתאשפז.  

 :ברחבי המחוז וברפואה שניונית, למעט  שנמצאו ברפואה ראשוניתמשכי ההמתנה  זמינות שירותים

לעומת זאת, בשכונות מסביב למרכז העיר בירושלים ובערים . טוביםנמצאו   -כאב,  בירושלים עצמה 

 4.5 –בירושלים היחידה במחוז, מרפאת כאב הזמינות לשירותים שניוניים נמוכה.  –ברחבי המחוז 

 ודמת.ממצא חוזר מבקרה קחודשים!  

  צוותכנגד אלימות : 

o  קיימת –כפי שדווח בבקרה . 

o  ראוי לשקול הוספת לחצני מצוקה בחדרי הטיפול, במיוחד במקומות בהן ידוע כי יש אירועים

 כאלה. 

o לעודד דיווח להנהלה התחומית/מחוזית על האירועים הללו  ראוי 

o  ראיה מערכתית לנושא.  ראוי לפתח 

 

 רפואה

  ירושליםלשכת בריאות : 

o קטנה עם עלוני מידע בנושאים מגוונים.ת גבעת משואה: מרפא 

o  מרווחת עם שירותי רפואה ראשוניים ושניוניים.הר נוף: מרפאת 

o .בשתי המרפאות רופאים מקצועיים. הרשומה הרפואית שנבדקה מנוהלת היטב 

o  חבביה"אפשרות צפייה של תשובות יעוץ שניתנות עיי יועצים  קיימת . 

o  סביה"ור בריא״ לילדים עד גיל פרויקט ״ביקקיים . 

o לשיפור: 

 קיום מפגש של רופא מרחב עם רופאים חדשים בסמוך לקליטתם 

  גבעת משואהבמרפאת שיפור נגישות למבוטחים עם מוגבלות 

  מרכזלשכת בריאות: 

o מרווחת, מונגשת, נקיה ומזמינה.  ת גבע בנימין מרפא 

o ת נגישים לנטילה. עלוני מניעת אלימות קטנים ודפי הפניה לחיסון שפע 

o  .מערכת מטיב לשמירת רצף טיפולי 

o לשיפור: 

   .האנמנזרשומות רפואיות של רופאים במרפאה וגם מומחים כפי שנצפה דלות מאוד 

 אם ישנה דלה מאוד ובדיקה גופנית לא תמיד תועדה ואין התייחסות לתכנית טיפול. 

 זהאין רופא מרחבי למרחב ניכר, ש  . 

 



 

 

 טיפולי בית

 כוח יישר .ושאפתן פעיל.  לשטח ומחובר מחויב מסור הצוות. קודש עבודת נעשית בית לטיפול ביחידה 

 מידע של הדדית בנגישות קושי קיים . 

 התיעוד הוא חובה.  .בנייר הממוחשבת יש לתעד התוכנה הטמעת עד 

 

 גריאטריה

 בתפקיד חוסר ודמא ניכר המחוזית ברמה אבל .בתחום קלינית ומיומנות רב ידע ניכר הארצית ברמה 

 . רבים בתחומים ניכר החוסר. המחוזי הגריאטר

 גבוהה מקצועית ברמה מתקיימת ההערכה. כוללנית גריאטרית הערכה מתקיימת ירושלים בעיר . 

 ראוי .לאומי לביטוח כגון הוק אד בעיקר. גריאטרי ייעוץ של הוא המודל. מתבצעת לא בפריפריה 

 . בייעוץ להעמיק

 ליחידה הפנותל מורכב יש  במקרה  . 

 מספקת אינה היחידה זמינות . 

  רוחבית ופעילות הדרכות יותר, וראשוניים רופאים בקרב גריאטרית ראיהראוי להטמיע. 

 

 שיקום בית

  קיים מערך שיקום מחוזי זמין ואיכותי. ניהול מקצועי. הובלה ע"י רופאת שיקום מחוזית. רופאת שיקום

 שי תחומים. בביקורי בית. צוות רב מקצועי עם רא

 בעיה ברמת הקופה במערכות התיעוד. רשומה ידנית בטבלאות אקסל, מערכות  -בעיה עיקרית

 הן, קושי בשליפת נתונים והסתכלות על רצף טיפולים.יממוחשבות ללא ממשקים בינ

 

 בריאות השן

 :מרפאת שיניים 

o מרפאת ק. ארבע:  

 יצוות מקצוע 

  ,הסלשרות במסגרת ניתן מודעים לזכויות המטופל 

o מרפאות בית שמש :  

 לשיפור 

  הצוות לא השלימו את החיסוניםאנשי 

 ין מעקב של לימודי המשך א 

 ריות.ירתיעוד בדיקת תלונה עיקרית, תיעוד רפואית:  רשומה 

 :לשימור  

 חיטוי ועיקור 

 איזור המתנה מתאים לילדים 

 שילוב בריאות השן במרפאות ראשוניות : 

o .ות לנושאמודע מרפאה מספקת שרות ברמה טובה 

o צוות אדיב ומקצועי 

 

 

 התפתחות הילד

  .ישנו קשר מול אחראיות תחום סקטוריאליות בתחום התפתחות הילד 

  .יש לדאוג לבקרה פיזית בשגרה. -לעתים הבקרה נעשית טלפוניתנעשות בקרות אצל הספקים 

  19/2013בחלק מהסקטורים תורי ההמתנה ארוכים משלושה חודשים בניגוד לחוזר. 

 יש לדאוג להשתתפות הספקים בתוך מתקני הקופה.  פיזיתודל מוצלח של ספקי שירות העובדים ישנו מ

 בישיבות הצוות וההדרכות במכון עמ"נ לאפשר טיפול בילדים מורכבים כפי שנדרש



 

 

 יישום הרפורמה בבריאות הנפשו בריאות הנפש

  ירושליםמחוז לשכת בריאות: 

o תחו מרפאות חדשות ויש התקשרויות עם ספקים בהשוואה לבקרה הקודמת השירות הורחב, נפ

 חדשים.

o .יש עליה במספר הפונים לשירות, גם בקרב מבוגרים וגם ילדים ונוער 

o  ח'  2-ו ,ח' בממוצע  לילדים ונוער 3-ח'. לפסיכוטרפיה  כ 2תורי המתנה: לפסיכיאטר בממוצע

 מקרים דחופים מתקבלים בין התורים. למבוגרים.

o  במרפאה ראשונית, ממוקמת בקומה נפרדת. תנאים פיזיים נאותים. מרפאת הגבעה: משולבת

 עובדים לפי נהלים.

 

  :יישום הרפורמה בבריאות הנפש 

o בכל המטופלים במספר עלייה קיימת, פריפריאליים לאזורים גם השירות בפריסת שיפור ניכר 

 וראוי אדמ גבוה הוא המבוגרים בקרב ושיעורם(, שירות וספקי אורגניות מרפאות) המסגרות

 . המטופלים מספר של מסוים הגדלה המשך נדרש עדיין הילדים ובקרב, לציון

o ומחייבים התארכו, ולנוער לילד במיוחד, מהשירותים לחלק ההמתנה זמני זאת עם יחד אולם 

 זה ובכלל, זאת שיבטיחו שירותים רכש הסכמי על חתימה והשלמת כ״א גיוסלדוגמה 

 .הערבית דוברת לאוכלוסייה

o תוך, בהתאם דיווחיהם את לנתב ויש הנפש בריאות משירותי  חלק איננה רפואית כולוגיהפסי 

 .הנפש מבריאות הפרדתם

o במרפאות אדם כח היקפי של השוואתיים נתונים להעביר יש הבקרה השלמת לצורך 

 .להיום ונכון 2014, 2011 הקופה של האורגניות

 

 רפואה תעסוקתית

 נשים ומשפחה: 

o  הדיווח לרשם מח׳ מקצוע ורישוםהיעדר הכרת חובת 

o  הכרת שדה משלח ידאי 

 :תעסוקתי  

o היעזרות בעו״ס לעיבוד מקרי כושר עבודה, מרפא בעיסוק לבדיקות  -מספר יוזמות ברוכות

ארגונומיות במפעלים וקלינאית תקשורת לבדיקות שמיעה בשטח, שדות או״ח מפורטים 

 .easymedב

o :לשיפור 

 זה יש לכתוב נהלים פנימיים לתחום  

 במחוז יש לדון נוספות על סיבות ופתרונות אפשריים לתחלואה תעסוקתית 

  למחשב את תיקי המפעל ראוי 

 

 



 

 

 סיעוד

 הנהלת הסיעוד:  

o .ניהול הסיעוד במחוז ברמה גבוהה 

o .בקרות עמיתים ובקרות פנים 

o תחקירים והפצת לקחים. -פעילות ענפה בתחום ניהול סיכונים 

o והכשרת  2019פואת הקהילה בשנת מתוכננת הכשרה על בסיסית ברACLS  לכלל האחיות- 

 יוזמה של מטה הקופה.

o  אתגר בגיוס כ״א.וזהו אחיות במחוז,  50מחסור של כ נמסר, שקיים 

  הר נוף מרפאה ראשונית -סיעוד 

o .אח אחראי מרפאה 

o .מרפאה בעלת רמת שירות ותודעת שירות גבוהה 

o .תיעוד סיעודי תקין ומפורט 

o דרש: נפילות, סוכרת וכו׳ביצוע אומדנים כנ 

o .עיסוק נרחב בקידום בריאות וסדנאות למניעת עישון 

o .ידע לגבי מחלת החצבת 

o :בחדר בדיקות גינקולוגיות נמצאו מכשירים סטריליים פגי תוקף ותמיסה פגת תוקף. לשיפור 

  ברוכים  מרפאה ראשונית -סיעוד  

o .מרפאה עם תודעת שירות ורמת שירות גבוהה 

o  תקין ומפורט.תיעוד סיעודי 

o .ציוד רפואי ותרופות שנבדקו בתוקף 

o  שימוש יעיל בTo Do List .של הצוות הסיעודי 

o .ידע הצוות הסיעודי תקין 

o .יש להקפיד על ביצוע אומדן כף רגל סוכרתית 

 

  בריאות ירושלים: מרפאת פסגת זאבלשכת 

o .הסיעוד במרפאה שנבדקה ניתן ברמה מקצועית גבוהה 

o  הרלוונטיים למטופל ולמצבו. םבאומדניתיעוד הטיפול תוך שימוש ברשומות שנבדקו נמצא 

o  'נצפה תיעוד של הרצף הטיפולי ברשומות של מטופלים ששוחררו מאשפוז או הועברו מהיח

 להמשך טיפול למרפאה.

o .דווח על פעילות מגוונת של קידום בריאות 

o לשיפור 

 תיעוד מעקב תיקון ליקויים לאחר בקרות פנים 

 קה בחדרי טיפול.העדר לחצני מצו 

  :מרפאת גבע בנימיןלשכת בריאות מרכז 

o  .מרפאה קטנה, יפה, מונגשת ומרווחת 

o  הסברה בנושאים שונים כולל אלימות. חומרי 

o  .אחיות אקדמאיות, אחת תואר  2עבודת הסיעוד מקצועית. מקום ראשון במדדי איכות במרחב

 בריאטריים 2%-סוכרתיים, כ 2.5% -מבוטחים, כ 2230ראשון ואחת שני  מכירות המטופלים.

o  יישוג  תניסיונוחולי סוכרת. מעקבי סיעוד מפורטים, רישום ודיווח מצוינים.  3רשומות,  4נבדקו

 רבים לחולים סוכרתיים. מבוצעים תשאולי אלימות. 

  השירות המונע לפרט בטיפות חלבהנהלת 

o לשימור 

 י לטיפת חלבדווח כי כל האחיות האחראיות בעלות קורס על בסיסי רלוונט 

 קיים טיפול מובנה בארועים חריגים והפקת לקחים 

 .הוחל בעבודה לפי תכנית עבודה מובנת 

o לשיפור 

 העדר הפרדה בין השרות המונע לשרות הקוראטיבי במרפאת גבעת זאב 

 פנים הבקרות תיעוד המעקב אחר תיקון הליקויים ב 

 

 



 

 

  חיסוני עובדים

 נמצא כי הטיפול נעשה בהתאם לנוהל משרד : ני עובדיםדגימת תיקי עובדים פרטניים בנושא חיסוב

 . בתיקים שנבדקו, הבריאות

  כמתואר לעיל –צוות רפואת שיניים מצא, שלא בוצעו כל החיסונים כנדרש  –לציין 

 למרות אחוזי העובדים שהשלימו את תכנית החיסונים לא הועברו הנתונים מהקופה והמחוז לגבי ,

 דרישות חוזרות מהקופה. 

 

 קדי רפואה דחופהמו

  יש להסדיר מנגנון בקרות שגרתי על מוקדי הרפואה, על כל הפעילות המקצועית, למנות מנהלים רפואיים

 לכל סניף, לכתוב נהלים פנימיים להפעלת המוקד . 

  מאוחדת עוברת לספק שירותים מעבר לשעות הפעילות השגרתיות למבוטחי המחוז בסניפי נמסר, כי

 קים חיצוניים.מאוחדת ולא דרך ספ

 לשמירת רצף הטיפול מומלץ שהביקור במוקד יקפוץ כהתרעה לרופא המטפל ,. 

 

 מוקד נשים

 .נראה כי המוקד מתפקד ברמה מקצועית ושירותית גבוהה 

 הרופאים והאחיות. לא נעשית בקרה פנימית על עבודת צוותי  

  מחזור ניקוי(, ואת ביצוע בדיקות יש לעדכן את נהלי החיטוי של המכשור הרב פעמי )החלפת אנדוזין בכל

 השגרה  לאוטוקלאב.

  המידע לא מפורסם טלפוני לנשים הרות בשעות הלילה.  פתחה שירות חדש של מוקדמאוחדת

 למבקרות במוקד.

 

 שירותי מעבדה

   .שרות מעבדה ברמה גבוה ומבוקר גם ברמת ביקורי הבית, מרפאות ומעבדות 

  חייבים לקדם תקןISO 9001-2015 ומשגב לדך. חייאםדת אל במעב 

 לנשים בהריון ובסיכון גבוה, לחסוך הגעה לרופאעצמית ערכה לבדיקת שתן : שירותי בריאות מרחוק-

יש לוודא, בקרה על הערכה והשירות, בהתאם לחקיקה ולנהלי משרד הבריאות, לרבות אישורי  – מרפאה

למתן שירותי בריאות  15/2012הל ר, בקרה על אמינות, איכות ותיקוף הערכה, ועמידת השרות בנואמ"

 . משרד הבריאות ביקש השלמת מידע בהתאם. , כולל פיקוח ובקרהמרחוק

 

 

 : רוקחות

 טובה בצורה מנוהל הרוקחות וםחת. 

  שבהסכם מרקחת בבתי ביקורות תכנית של קיומהעל המשרד מברך. 

  לרוקחים התמחות תכנית לאפשר תתחיל הקופה כי שמחהמשרד  

 הפעילותהיקף ל מתאים אינו שהשטח תרופות חדרי קיימים עדיין אך תוקנו קודמת מבקרה הליקויים רוב . 

  ,רובוט בבית ה חר הכנסתאלשנתיים לפני והשימוש מדדי בבדיקת הנתונים אשר הועברו לגבי לציין

 הטיפול משך עלה לא, אולם התקצר ההמתנה זמן   - פעילות היקף באותובמרפאת הטורים:  המרקחת

 . רדי אלא – המטופל עם הרוקח של

 

 תזונה

  רק במכונים ו 30%בסוכרת רק , ומטופלים מופנים לטיפול תזונתיהמ 50%טיפולי בית פחות מ 

ב תת הפנייה ע״י עק. הסיבה שנמצאה היא כנראה זוכים לטיפול האחרות בקהילה במרפאות  15%

 מול הרופאיםשל הדיאטניות  יזומהיש צורך ביותר עבודה . רופאים ואחיות

 עם  ילובהניהול המחוזי מקצועי יוזם יצירתי מקיף תוך דאגה לקידום אישי ומקצועי לדיאטניות במחוז ובש

 כל הסקטורים

  שהיו מפורטות ומקצועיות של דיאטניות מרחבי המחוז, נבדקו רשומות 

 

 



 

 

 

 

 דום בריאות קי

  רופא.לקידום בריאות ל תהתכניחסרה תקשורת ומשוב בין 

  אין מקום לביצוע סדנאות.שנבדקו, בשתי מרפאות  -תשתיות 

  עם חצי מיליון מבוטחים, במגוון רחב של דתות ותרבויות, יש רק תקן אחד מאויש של מקדמת  -תקינה

 במקום שלושה.בריאות 

 

 עבודה סוציאלית

 לשימור : 

o קצועישירות מ 

o מבחני התמיכה בקשישים בעוניעמידה ב 

o סוציאלי-פסיכו-קביעת מדדים לפילוח ואיתור יזום של אוכלוסיות בסיכון ביו 

o התארגנות של עבודת צוות רופא אחות ועו''ס עם חולים מורכבים לקראת מבחני התמיכה 

 לשיפור: 

o  ושילוב עו"ס בטיפול.  לעו''ס בתחום סכרת להפניההתוויות 

o בישיבות הצוות רב מקצועיות במכון, הכשרת מטפלים  -ילוב העו"ס  בסוכרת: ש 

o  .קיום תיק אחוד במכון הסוכרת לכלל המקצועות 

o דווח על ירידה באיתור אלימות כנגד חסרי ישע וקטינים.  – אלימות במשפחה  

o אין תגבור מספק של עו''ס בבריאות הנפש 

o  ייעודית בבריאות האישה/הילדחסר עו"ס 

 

 סוקריפוי בעי

 : מוצר של אילוץ בוצע כלי תיעוד לא הולם.  לשיפור מיידיWindows  ללא מתן , לתפקד כתיק רפואי

כאבטחת מידע, סודיות רפואית, שמירת רשומות כחוק.  מענה להיבטים הנדרשים מרשומה רפואית

גוזל אין אפשרות לעיבוד ושליפת נתונים, אין אפשרות נעילה, אין ממשק לתיק הרפואי, לא יעיל ו

 משאבי זמן מהצוות שנאלץ לבנות קבצי סכימה וריכוז נתונים בנפרד. 

  ,מעורבות בגריאטריה, ברה״ן, שיקום  -עבודה רחבת טווח: בנוסף לתחומי השוטף הרגילים לציין לטובה

 )בהתהוות( ועבודה ייחודית מול רפואה תעסוקתית.

  

 רישום רפואי

 בקרה משולבת עם צוות ריפוי בעיסוק: 

לאחד מידע אודות המטופל בתיק רפואי אחד על בסיס תיק רפואי ממוחשב של קופת החולים מאוחדת  חשוב

 איזימד.המערכת ב

 

 קלינאות תקשורת

  :לשימור 

o  שיפור בניהול השירות והרחבה שלו לתחומים נוספים.  -קלינאית מחוזית 

o שיתוף פעולה עם הנהלת המחוז 

o רכזת תחום טיפולי בית 

  שעותרכש ציוד והוספת 

  :לשיפור 

o  חודשים 9 -. האוכלוסייזמינות שירות נמוכה מאד באבחון וטיפול כלל 

o  יש צורך בהרחבת השיקום למבוגר במכון 

o שיפור הזמינות לבדיקות שמיעה ילדים 

o בקרה על ספק חיצוני בשיקום כגון צבר 

 



 

 

 פסיכולוגיה

  הפסיק להפנות. דבר מסר ששהרופא כך יש מחסור רב במענה פסיכולוגי עד כדי -כאב מרפאת

 ., במיוחד בבעיה זוהפוגע בטיפול שמקבלים המבוטחים

  . עם זאת התורים רופא המשפחה מכיר היטב את היתרונות והצורך בטיפול פסיכולוגי ומפנה מטופליו

 הארוכים מהווים מכשול.

 ל ככלל, הטיפול הפסיכולוגי מנוהל היטב אך קיים מחסור משמעותי בפסיכולוגים, בעוד שטיפו

 מבוטחים.הטיפול בפסיכולוגי חוסך משאבים. על הקופה להרחיב את המענים לטובת 

 

 אוטיזם

 נמצא בבקרה שירות טוב במחוז, ברובו ניתן ע''י הקופה וספקים בהסדר ומיעוטו בהחזר. באופן כללי 

 .שירותים שנבדקו נמצאו מקצועיים 

 עלולה להיגרם סכנה  !2017עוד ב  ופהביתר עלית  אין תיקון ליקויים בטיחותיים שנמצאו בבקרת הק

  במקום לילדים המקבלים טיפול

  לא העבירה את הנתונים טרם הבקרה, ורק לאחר בקשות חוזרות, הועבר המידע כנדרש, הקופה

 במהלך הבקרה. 

 

 

 פיזיותרפיה

  תחום  שירות מקצועי, זמין, איכותי. מנוהל באופן מקצועי. שגרות עבודה ברורות. מעולה. :ביקורי בית

 מתקדם ומתפתח מקצועית, שותף במחקרים. מופת מקצועי.

 מאוד מוצלח תהליך נעשה. ובקרה ניהול שגרות קיימות שמש: ובבית בגילה והמכונים המחוז ניהול  

 . ואיכותי מקצועי שירות. הגעה -אי אחוזי והורדת לטיפול המתנה זמן לצמצום

 גילה מכון:  

o להתקין ראוי הסניף של המרוחק בקצה המכון ומיקום ותצו כלפי מטופלים אלימות בעיות עקב 

 . המכון מזכירות בעמדת מצוקה לחצן

o תרגול מרחב וחסר המטופלים המבוטחים למספר בהלימה אינו הקיימות והתשתיות המכון גודל. 

 

 מכשירי שיקום וניידות

 :ופן מקצועי, מפורט עובדים לפי הנוהל. רוב ההמלצות כתובות בא פיזיותרפיסטים בתחום בקורי הבית

 ומנומק  והרוב תואם לצרכי המבוטחים. רוב המבוטחים מאוד מרוצים מהקופה.

  :בקרה על הרשומות 

o  נבחרו וחלק מהרשומות שבקלסרים רבים  מתויקותלא קיים תיק ממוחשב. רוב ההמלצות

 לא נמצאו.  -  יקהלבד

o  .ברוב ההמלצות עומדים בלוחות הזמנים על  פי חוזר מינהל 

o  כפי שנעשה בכל  -ותרגול הדרכהונערך מעקב על התאמת המכשיר להמלצת המטפל , לא

 מתהליך חלק מהווה מכשירה התאמת. משאבת אינסולין או משאףכדוגמת מכשיר רפואי אחר 

 חלק הינם ומעקב תרגול, הדרכה .בקהילה הכרוני החולה/  מוגבלות עם באדם הכולל הטיפול

 המכשירים התאמת שאי לציין למותר. המבוטח של פקודיהת הפוטנציאללמיצוי  נפרד בלתי

 .החולה של במצבו להרעה לגרום עלולה

 

 כלפי צוות אלימות עם התמודדות, מרפאות אבטחת

  מבצעים הנחיות כפי שקבע הרגולטורו שיתוף פעולה טוב עם המשרדויש מדיניות אבטחה קיימת. 

 .מבוצעות הדרכה כנדרש 

 מצלמות וכדומה – קיימים אמצעים טכנולוגיים כנדרש. 

 להוסיף לחצני מצוקה בחדרים בהם תיתכן בעיה מומלץ מאד 

 



 

 

 מינהל ומשק

 מגזר חרדי:-בית וגן 

o לא תקין -סטריליזטור בחדר אוכל צוות. 

o שעות. 72איסוף פעם בשבוע במקום -כביסה 

 :הטורים 

o שעות. 72איסוף פעם בשבוע במקום -כביסה 

o בארון בשקית.הכביסה  אין אוגר. -בימ"ק 

o אוטוקלב במטבחון צוות. -מרפאה 

o חומרי פיתוח מאוחסנים במטבחון .במרפאה אין הוראות הפעלה של האוטוקלב של הקופה -מר"ש

.אין מתקן שטיפת מגשי חומרים דנטליים במטבחון עם כלי מטבח.. של חברת טוטנאוור. אאל

 יחות כללי בקבלה לעבודה..סייעת מסרה שאין הדרכת בט עיניים ואין פלקט בטיחות בנושא

o .פסולת זיהומית עם שקיות לבנות בפחים לפינוי במקום שקיות כתומות של פסולת זיהומית 

 מיכלי שתן שנפלו מהשקיות פזורים מסביב לפחים במקום לאסוף אותם.

o נצפו  במרתף כביסה נקייה במחסן על מדפים עם קירות בטון חשופות ללכלוך-כביסה(

 שהכביסה מחוץ לשקית(. במקום אריזות שמיכות

o תדירות מתבקשת ובחומרים מתאימים. "יאין שטיפה של עגלות כביסה עפ 

 :רמת שלמה 

o רוקח לוקח לכבס חלוקים בבית....-בימ"ק 

o שקית עם כביסה נקייה שצריכה לחזור לספק בתוך  .שעות 72אחת לשבוע במקום -כביסה

 הכביסה המלוכלכת..

o ל הרופא במקום עם מטליות ע"פ מרפאה כפרית.א.א.ג. ניקוי רישום ואחזקה נכונה ש 

o .אחיות שוטפות בכיור חדר הטיפולים את יתר הציוד של א.א.ג. ולא במקום ייעודי 

o .אין נוהל ניקוי ולא רשום ניקוי ארון סקופים 

o לא תקין. אוגר נגיש לכל במסדרון.-כביסה 

o תדירות פינוי מול טביב  יש להגדיל .הפחים ועל הרצפה 2 פסולת זיהומית: גדוש מעל גדותיו ב

 זבל לבנות במקום.  ולוודא שלא יהיו שקיות

o שעות. 72פעם בשבוע במקום -כביסה 

 פסגת זאב:-פתע 

o .בשיחה עמה  סקופים שלא הוכח צורת ניקוי ותיעוד המכשירים . 2רופאה לא במקום.-א.א.ג

טריסטל לא מכירים בכלל את חוברת התיעוד של  ציינה שמתעדת ניקוי בקרדקס החולים!?

ניתן שבועיים להצגת הממצאים ותיעוד קמ משם מתבצע כיאות...5 על אף שבמרפאה 

 הניקוי.

o יש  .כביסה נקיה ומלוכלכת באותו מדף בארון...שמעליהם בגדי היומיום של הצוות -בימ"ק

 הפרדות והבאת אוגר לכביסה המלוכלכת.לבצע 

o חדר טיפולים תקין כולל פינוי פסולת.-מרפאה 

o עם אחראית מר"ש מחוזית ומנהל תפעול מחוזי במרפאה האחרונה בבקרה, בוצע סיכום 

 בעיות "משמעת" ובינוי חוץ ממרפאת א.א.ג. במרפאת הפתע שממתין לדיווח הסופי . ןישנ

 

 

 גביה ופיקוח על קופו'ח ושב'ן

 רופאת המשפחה הראתה בקיאות בחוזרים ובנהלים שנבדקו וכן התמצאות במערכות המידע 

 ע בתיק המבוטח כהמלצה לביצוע הבדיקות: אאורטה ביטנית בדיקות סקר: במערכות הקופה לא הופי

 ומשטח צוואר הרחם. מומלץ לכלול הודעות לרופא לביצוע הנ"ל

  המזכירה במלאכי הראתה בקיאות בחוזרים ובנהלים שנבדקו והתמצאה במערכות המידע. ידע

 המזכירה בקרית יובל לקה בחסר בנושאים שנבדקו ובהתמצאות במערכות המידע.
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 מבוא

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

 פי חוק ביטוח בריאות ממלכתי.

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

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

 התחומים והמרפאות שנבדקו:

 מרפאות ומכונים שנבדקו תחום

 ניהול מחוזי  הנהלה רפואית

 מרפאת בית אגדדוקרינולוגיהאנ , 

  לתרופות, בדיקות ופעולותמוקד אישורים 

 מרפאת גבע בנימין  רפואה 

  גבעת משואה26רח' אריה דולצ'ין , 

 הר נוף57שאולזון  רח' הרב , 

 שמש בבית" גבעה" ראשונית מרפאה  גריאטריה וטיפולי בית

 שמש בית בעיר בית טיפול/לאשפוז יחידה 

 שמש בבית" חפציבה" גריאטרית במרפאה גריאטרי יעוץ 

 (  יבש ביקור היה מהם אחד) בית ביקורי שני 

 ארבע בקרית שיניים ומרפאת מאוחדת מרפאת  בריאות השן

  שמש בית רמת מאוחדת שיניים מרפאת 

 שמש בית בעיר מאוחדת שיניים מרפאת 

 שמש בבית –" הגבעה" הנפש בריאות מרפאת  בריאות הנפש

 מחוזי 

 105 לחם בית רחוב-ראשונית רפואה  רפואה תעסוקתית

 לדך משגב חולים בית-נשים רפואת 

 רפואה תעסוקתית משגב לדך 

  , סיעוד ובטיחות המטופל
 חיסוני עובדים

 מחוזי 

 השירות המונע לפרט 

 106 דיין משה שדרות' רח, זאב פסגת מרפאת 

 ירושלים, נוף הר, שאולזון הרב מרפאת 

 ירושלים, 7 ברוכים מרפאת 

 בנימין גבע, אדם מרפאת 

השירותים מעבר לשעות 
 הפעילות

 "מוקד רפואה דחופה ה"טורים 

 אגד בבניין הנשים מוקד 

 המחוזי הדיאטן עבודת  תזונה

 וסוכרת הבית טיפולי תחום 

  :בדיקת תיקים מרחוק 

 עלית ביתר 

 רמות-ירושלים 

 שמש בית 

 אדומים מעלה 

 ציון תל 

 מרחוק תיקים בדיקת כולל במחוז הבית טיפולי. 

 מחוזי  התפתחות הילד

 ספק בבית אל 

 אפרת 

 .ביתי ושיקום מוסדי שיקומי אשפוז דרך,  האקוטי מהאשפוז השיקום רצף נבדק  שיקום
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  שמש בית  -קופה מכון  פיזיותרפיה  

 גילה  - קופה מכון 

 ירושלים  – טיפול להמשך היחידה 

 שאול גבעת, ענבר בית  ריפוי בעיסוק

 יובל בקרית מכון 

 תלפיות 

 בית ביקורי 

   פרטי ספק – ירושלים, דיסקין, שמיעה מכשירי והתאמת ילדים שמיעה בדיקות  ת תקשורתוקלינא

 וגן בית סניף -הקופה במתקני פרטי ספק - ילדים ודיבור שפה  

 קופה -בית ושיקום בית טיפולי תחום 

 .תור -א בשכונה ביקורים 2: בית ביקורי באמצעות המעבדה שרות  שירותי מעבדה

 מרפאות : 
 תור-א 
 שועפט 
 חנינה בית. 

 חייאת אל: רפואית מעבדה 

 לדך משגב: רפואית מעבדה. 

 עמוד אל ראס  רוקחות

 טלזסטון 

 א"החיד עילית ביתר , 

 איש חזון שמש בית רמת 

 אוטיזם
 

 יערים קרית, 9 לתורה אוזניים רחוב -ענבר בית הילד להתפתחות היחידה שלוחת 

 ירושלים, הזיתים הר 17 עדויה אל רבע רחוב – בסמה אלעמירה -בהסדר ספק 

  ירושלים שמאי' רח – הנפש לבריאות המרפאה  פסיכולוגיה

 משפחה רופא, ש ר"ד -יום טיפול – הטורים מרפת 

 רפואי מ, ופסיכולוג ר"ד -כאב מרפאת – אגד-בית מרפאת  . 

 א"החיד – עילית ר"בית  עבודה סוציאלית

 צפאפא בית 

 . שמש ובבית בירושלים בית ביקורי   11 מכשירי שיקום וניידות

 בקלסרים(, 13 הנשרים כנפי רחוב) פיזיותרפיה במכון המרוכזת הרפואית הרשומה נבדקה ,
 .וניידות שיקום מכשירי בנושא

 יעקב נווה  בריאות קידום

 ג׳ראח שייח 

 ישראל שבטי 

 ענבר בית מרפאת  תיעוד ורישום רפואי 

 יובל קריית מרפאת  

 תלפיות מרפאת 

 בעיסוק ריפוי תחום בקרת במסגרת בוצעה המטופל תיק בקרת. 

תוכנית הגביה ופיקוח על 
 השב"ן

 מלאכי 

 מרקחת בית +יובל  קריית 

בטחון והתמודדות עם 
 אלימות כלפי צוות

 מרפאות שמורות במשרד הבריאות 

מינהל ומשק + בקרת 
 סקופים

 35 הפסגה' רח – וגן בית מרפאת 

  הטורים 

 אברהם' רח – שלמה רמת מרפאת 

 106 דיין משה' רח – זאב פסגת מרפאת 
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 דוחות בקרת תחומיים

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

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

 העצמאיים. והמטפלים הקנויים השירותים

 

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

 .האפשרי או בהתאם לדחיפות המצוינת בדוח הפרטני, המוקדם ביותר בהקדם ליישומם
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 רקע כללי למחוז

 

 המחוז בגדול ביותר במאוחדת 

 אוכלוסיית המחוז:  

  הקופהמ 41%אלף מבוטחים,  500מעל 

 14,863 בשנה נפטרים 1,012,  נולדים 

  יתר ב 3.9לעומת גידול של % הבקרה הקודמת, מ  12.5גידול של  % , 65מעל גיל  31%כ

 האוכלוסייה

 )משגב לדך( שלומחוז הכולל בית חולים  

 מרחבים 6 במחוז מבנה ארגוני: 

 כמתואר בתרשים היקפי פעילות בקהילה: 
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 הנהלה רפואית 

 

  זמינות שירותים: 

 ברחבי המחוז וברפואה שניונית, למעט כאב,  בירושלים עצמה  משכי ההמתנה שנמצאו ברפואה ראשונית-  

הזמינות  –לעומת זאת, בשכונות מסביב למרכז העיר בירושלים ובערים ברחבי המחוז . טוביםנמצאו 

 חודשים!   4.5 –מרפאת כאב גם בירושלים לשירותים שניוניים נמוכה. 

  לשיפור.ביותרתורים שלא סבירים באופן חריג  –בטבלהמסומן באדום , 

 

 : פנוי תור ראשון -, ביום הבקרה זמינות תורים במחוז

 

מבשרת  מקצוע
 ציון

ביתר 
וביתר 
 עילית

 ירושלים הר נוף

 באותו יום באותו יום באותו יום  באותו יום  משפחה

 באותו יום  באותו יום באותו יום  באותו יום  ילדים

 שבוע שבועיים  ימים  3 שבועות  3 נשים

 7 גסטרואנטרולוגיה
 שבועות

8 
 שבועות

 באותו יום שבועות 8

 באותו יום אין נפרולוגיה

 6 קרדיולוגיה
 שבועות

6 
 שבועות

 באותו יום אין

 באותו יום אין גריאטריה

 19 אורתופדיה
 עותשבו

 

 שבוע שבועות 2 ימים 10

 6 אא"ג
 שבועות

 באותו יום שבועות 3 שבועות 2

 ימים 1 אין שבועות 3 שבוע עיניים

 7 פסיכיאטריה
 שבועות

 באותו יום אין שבועות 4

 16 שבועות 4 אנדוקרינולוגיה
  שבועות

 שבועות 3 אין

 כאב
 

 שבועות 18 אין
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 ממצאים לשימור ופיתוח: 

 

הרושם הוא, שיש ניהול מחוזי משולב באדם אחד של מנהל המחוז והמנהל הרפואי המחוזי, אשר ניהול המחוז:  

פיקוח , וחוסר בקושי רב בניהול רפואי לאור שדרת ניהול חסרהאולם קיים מביא לעשייה מתפתחת, יזומה ולומדת, 

  ובקרה ולמידה מערכתית לשיפור השירות.  

 

רופאות במרפאת בית אגד, רופאה נפרולוגית ורופאה אנדוקרינולוגית, והרושם  2נבדקו  צוות רפואי מסור ומקצועי: 

הוא, של רופאות מקצועיות ומסורות לחולים!  נמסר, שחלק נכבד מהרופאים אשר נותנים שירות במחוז זה, הם 

פאה רופאים בכירים מבתי החולים בירושלים. לציין, במהלך הבקרה נערכה שיחה עם מטופלת אצל הרו

האנדוקרינולוגית, באופן אקראי, אשר הביעה את שביעות רצונה הגבוה מהרופאה ושירותי רופאים נוספים במרפאות 

אחרות, והציגה את סיכום הביקור שקיבלה מהרופאה על הביקור הנוכחי, ורשימת תרופות עדכנית מודפסת, אשר 

הרופאה האנדוקרינולוגית ציינה,  כי מתתפת ת! לדבריה מקבלת מהרופאה בכל ביקור אצלה, למניעת בלבול וטעויו

באופן קבוע בישיבות הצוות של המחלקה לאנדוקרינולוגיה בהדסה, ויש לה קשר טוב ומועיל עם הצוות בבית החולים, 

   יישר כוח!להתייעצויות והפניית מטופלים בהתאם לצורך.  

 

גובשו "סלי התחייבויות" עם בית החולים הדסה, למתן חבילת התחייבויות בסיסית , אשר  אישורים להתחייבויות: 

כוללת בדיקת מרפאה ובדיקות פשוטות, כדי להקל ולייעל את העבודה ולצמצם בירוקרטיה למטופלים. במיוחד 

חודשים. לא ברור,  3 תקף ל –באונקולוגיה. לדוגמה, סל מרפאה תקף לשנה וסל לאשפוזי יום באונקולוגיה/המטולוגיה

חודשים ולא מעבר לכך, במיוחד בחולים פעילים. אומנם נמסר, כי החשיבה היא,  3כיצד נקבע תוקף הסל, מדוע 

חודשים לרופא המשפחה ליכוז הטיפול בו, אולם לא נבדק שאכן זה מתרחש, או שלמעשה מוקמת  3שהחולה יגיע כל 

החולים ו/או באופן אוטומטי ע"י הרופא. העשייה לצמצום בקשה להתחייבויות, ע"י המזכירות לבקשת בית 

הבירוקרטיה במיוחד בחולים אלה היא טובה, וראוי לבחון אפשרות להארכת תוקף הסל ולגבש סלים נוספים לחולים 

במחלות אחרות אשר מופנים לטיפול בשירותים האמבולטוריים של בתי החולים בתדירות גבוהה ובמילא הבקשה 

    מאושרת בד"כ.

 

הסדרי הבחירה הם ברמת הקופה, עם מתן אפשרות לדגש מחוזי, לשימוש יעיל בהסדרים ובשירותים הסדרי בחירה:  

אין הגבלה וניתן לקבל טיפול בכל בתי החולים בישראל אשר  –הקיימים במחוז. לחולה עם קוד אונקולוגי פעיל 

 בהסדר עם הקופה. 
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 ממצאים לשיפור: 

ופחות ברפואה ברפואה ראשונית הוא המיקוד הראייה בקופה היא, ש פיקוח ובקרה של ההנהלה הרפואית: 

גם אצל  ,בשל קשיים באיוש שדרת הניהול הרפואי במחוז, הבקרה המבוצעתיתרה מזאת,  ./מקצועיתשניונית

 מצומצמת. הרופאים הראשוניים, 

  הנחייה

, והשניונית הראשונית הרפואה שירותי לרבות, למבוטחיה הניתנים השירותים כלל על אחראית הקופה

 ואיכותי מקצועי שירות להבטיח כדיכולל מעקב תיקון ליקויים, , וסדירה מובנית בקרה ובאחריותה לבצע

   .למטופלים

 

לפחות בטווח סביר של מרחק וזמן,  -יש לבחון ולגבש פתרונות להיעדר השירותים הזמינים  זמינות שירותים: 

תור לנפרולוג  .במקומות מסוימים נמצא ארוך במיוחדבהם מועד התור הזמין המופיעים באדום בטבלה, בתחומים 

 חודשים. 3לרופאה הוא כ בירושלים בית אגד: נמסר שהתור 

 

גם כאשר הרובוט החדש בפעולה,  –במהלך הבקרה נצפה עומס בבית המרקחת בטורים עומס בבית המרקחת:  

 .  דקות 40עד  ממתינים בתור טענו שהם מחכים כחצי שעה -כך ואמור היה לסייע ב

   :באותו היקף פעילותזמני ההמתנה טרם/לאחר הכנסת הרובוט, נראה כי מבדיקת הנתונים על  

o למרות שבפועל אנשים התלוננו על מעל חצי שעה המתנה. , זמן ההמתנה התקצר 

o לא ניתן יותר זמן כנראה שניות. כך, ש 26 ב אלא אף ירד, לא עלה משך הטיפול של הרוקח עם המטופל

 למטופל. 

  ע"י סקר מטופלים.ראוי לבדוק את הנתונים, כדי לשפר את חווית המטופל במקום, ניתן לדוגמה לבדוק   

 ממוצע אורכי התורים בבית המרקחת לדוגמה לבדוק את באופן סדיר וברור, , ראוי לנטר את העומסים במקום

 - ממוצע משך הזמן שרוקח שהה עם לקוח, השוואה לאותו רבעון טרם הכנסת הרובוטבטורים ברבעון האחרון וב

 . שיעור תקלות ו"כמעט טעות, וכדומה, ברבעון האחרון ובהשוואה לאותו רבעון טרם הכנסת הרובוט
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 : 2014/34חוזר מנהל רפואה  –דיווח על תופעות לוואי חמורות או בשכיחות חריגה מתכשיר רפואי  

  ומוסרת שלא 2011הרופאה שנבדקה הכירה את המשבר שנוצר בעקבות החלפת תכשיר האלתרוקסין ב ,

לא מכירה את חוזר משרד הבריאות והמנגנון שהוקם  –ידעה למי לדווח על תופעות הלוואי אז, וגם כיום 

 לייעול הדיווחים וההנחיות לדיווח.

 הנהלה במחוז לא מכירה אם יש דיווחים מהשטח למשרד הבריאות ו/או לרוקחות בקופה.   ה 

יש לוודא, שההנהלה הרפואית והרופאים  – לאלתר כדי להגביר ערנות בהתאם לצורך, עוד לפני פרוץ משבר

 מודעים ל:

  אם קיים.  –נוהל זה ולמנגנון הדיווח הקיים בקופה 

 חשוב שההנהלה הרפואית תכיר  -שיעור הדיווחים, מהותם ואיכות התיעוד של תופעות הלוואי ברשומה

זאת, כדי שתוכל לפעול באופן ממוקד להעלאת שיעור הדיווחים ולביצוע תיעוד הולם בשטח, ואיתור 

 בעיות בזמן אמת.   

 

, שהינה מחלה FH, משפחתיתהמידע אשר התבקש הוא עבור היפרכולסטרולמיה  :משפחתית היפרכולסטרולמיה 

 , אולם לא הועבר מידע על כך. גנטית

, יש צורך במיקוד תשומת הלב הניהולית של הקופה בהתאם לפניות הציבור, הן במשרד והן לוועדות הכנסת

יזום ככל הניתן, במיוחד לאור  לשיפור האיתור והטיפול בהתאם. ראוי לאתר את כלל המבוטחים הללו באופן

ההסתמנות הקלינית המשמעותית ובגיל מאד צעיר יחסית של מחלות קרדיווסקולאריות וטרשת עורקים 

 מתקדמת, בחברי משפחה רבים, כאשר יש כיום אמצעים יעילים לטיפול!

 

מבוצעת  בין היתר, דרך המיילים, והנהלה מודעת לכך, שלא כל  תקשורת בין ההנהלה הרפואית לרופאים בשטח, 

 הרופאים פותחים את המיילים. 

  אינה פותחת, שכן אין זמן ייעודי לכך, ועליה לראות את החולים לפי הזימון, ולא נותר  –הרופאה במרפאה טוענת

 זמן לפעילות שאיננה ישירות עם החולים. 

 מועבר למנהל המרפאה ומבקשים ממנו, שיעביר לרופאים.  –ב ההנהלה מציינת, כי אם יש נושא חשו 

 

 לא ברור כיצד זה אכן מועבר, ומה היקפים, ואיך מתקבלת ההחלטה איזה נושא חשוב או לא. 

החשוב, אזי קרוב לוודאי, שאין סיבה לכך שיפתחו  מידעבכל אופן, אם הרופאים יודעים שיעבירו אליהם את ה

 . על דרך זו, ולא ניתן להסתמך מילים

חשוב להבנות את הקשר עם הרופאים, שמרביתם הם רופאים עצמאיים, כדי ליצור צוות רפואי מגובש ומכיר את 

 הנהלים והעבודה הנדרשת, בשגרה, במצבי קיצון והתפרצויות ובחירום

 

 ניהול סיכונים:  

  .דווח כי קיים צוות מחוזי לנושא זה 

   ,לא ידעה על נוהל בנושא, לא דיווחה ואינה יודעת למי בבדיקה אצל הרופאה, אשר עובדת שנים רבות בקופה

 לדווח אם תצטרך. 

 עלייה בהשוואה לעבר. מרבית וזו אירועים חריגים  218, עד כה דווח על  2018בשנת  :מספר הדיווחים

 להערכת הנהלת המחוז יש תת דיווח משמעותי, ובעיקר מהרופאים. ,  מגיעים מהאחיות. 167 –הדיווחים 

 הנחייה: 

, לנטר דיווחים, ולבצע למידה מערכתית ברמת הנהלת המחוז והקופה, זאת מכירים הרופאים כל כי, לוודא יש

 בהתאם לתובנות העולות מהדיווחים. 

מטופל -מיליון מפגשי רופא 4מדובר ב מעל  –ראוי להתמקד בפעילות הרופאים, אשר כפי שתואר ע"י המחוז 

  בשנה ברחבי המחוז.  
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 דיווח על מחלות מדבקות ללשכת הבריאות המחוזית:  

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

 

 הנחיות:  

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

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

 תוצאת בדיקת מעבדה"

  ף העולה בבירור על שיעור הופעה של תחלואה זיהומית בהיק -התפרצות של מחלה" "להתפרצות חשד

היארעות הצפוי באותו איזור או קהילה" כדוגמת "הרעלות מזון ומים" וכגון "התפרצויות של מחלות 

קיימת חובת דיווח גם כאשר יש חשד קליני בלבד וגם כאשר יש  –. מכאן, להבהיר 'שאינן כלולות בחלק ג

מינהל הרפואה העדכני בנושא זה  רושם של התפרצות חריגה של מחלות בכלל. מצ"ב לינק לחוזר

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

 וילודה וחולים במחלות כרוניות כפי שדווח על ידי המחוז במסגרת  במיוחד באיזור זה עם שיעור גבוה של ילדים

יש חשיבות לנטר זאת מידית ולבצע פעולות לצמצום האירוע במהירות רבה, עוד ברמת  המידע המקדים לבקרה,

 המרפאה, המרחב והמחוז.  

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

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

כמנהלים רפואיים המרכזים מידע ממספר רופאים ומרפאות, ההנהלה הרפואית במחוז  מתוך הראייה של

כדי להיערך בהתאם ברמות , וגם כדי ליידע את הרופאים האחרים העובדים בקופה באיזור הרלוונטי

 של השירות במרפאה, במחוז ובקופה.   השונות

  ראוי לוודא, שאין פערים בדיווח ללשכת הבריאות מהרופאים, ומתבצע הליך מאורגן של ריכוז והעברת המידע

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

בנהלים. מצופה מהנהלה רפואית לוודא זאת וליידע את הרופאים במיוחד בעת ולוודא דיווחים כנדרש בפקודה ו

 התפרצות מחלה או עליה בשיעורי הדיווח במקומות אחרים בארץ.  

 

מכלל העובדים  47%במחוז ירושלים שיעור העובדים המחוסנים, ופילוח סיבות לאי התחסנות : חיסוני עובדים 

 ם לתחום עיסוקם.השלימו את תכניות החיסונים שלהם בהתא

 

 וועדות אתיקה בהתאם לחוק זכויות החולה:  

  .נמסר, כי הוועדה היא ברמת הקופה ולמחוז אין מידע. לא הועבר מידע על כך , לבקשת משרד הבריאות 

 :אין שילוט בנושא, נמסר, כי נמצא באתר הקופה.   אמצעי יידוע למטופלים 

  הנחיות:

  המחוז הוא היחידה התפעולית של הקופה בשטח, וגם אם הוועדה היא ברמת מטה הקופה, ראוי

שהמחוז יהיה מחובר לפעילותה , היקף הפניות של מטפלים מהמחוז לוועדה, נושאים שעולים מהשטח , 

 ממצאי הוועדה, לתובנות העולות מהחלטותיה, פעילות רוחבית הנדרשת במחוז הספציפי וכדומה. 

 למטרת הכרת ההנחיות בשטח הצוותים הרפואייםכלל העלאת המודעות בקרב וודא לדחוף ורך יש צ ,

 הרלוונטיות בחוק ובנהלים ולחובה החוקית לפנייה בסוגיות המתאימות. 

 במשרד הבריאות לאיידס, ולוודא רצף ה הארצית וועדלוודא הטמעה והיכרות של המטפלים עם הש י

. מצ"ב קישור לחוזר בנושא, "נוהל למניעת הפצת תקבלויככל ש טיפולי בהתאם להחלטות הוועדה,

 , https://www.health.gov.il/hozer/mr45_2005.pdf 2005משנת   45/2005איידס לבן/בת זוג מיניים" 

 וקישור לאתר המחלקה לשחפת ואיידס במשרד הבריאות 

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

 

https://www.health.gov.il/hozer/mr08_2011.pdf
https://www.health.gov.il/hozer/mr08_2011.pdf
https://www.health.gov.il/hozer/mr45_2005.pdf
https://www.health.gov.il/UnitsOffice/HD/PH/TBAids/Pages/default.aspx
https://www.health.gov.il/UnitsOffice/HD/PH/TBAids/Pages/default.aspx
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על הצורך לחזק את המודעות לנושא  למרות ההמלצות בבקרה הקודמת אלימות במשפחה וכלפי חסרי ישע: 

 נמצא שישנה ירידה באיתור ובדיווח! -לאת האיתור והדיווח ולפעול להע

 ועדות ושמונה במשפחה אלימות נפגעי ומניעת לאיתור מחוזית ועדה פועלת ירושלים זאת למרות, שנמסר כי " במחוז

 כתובת מהווים וחבריה המרפאות צוותי לכלל זה בתחום ומומחיות ידע הקניית על אמונות אלה ועדות .מרחביות

 " .האלימות בנפגעי טיפול והמשך באיתור והכוונה להתייעצות

 איתורים ודיווחים:
 

 ספטמבר-ינו' 2018 2017 2016 2015 2014 

 37 74 121 75 78 קטינים

 15 30 33 51 44 בגירים

חסרי 
 ישע

14 23 12 14 3 

 55 118 166 149 136 סה"כ
 
 

 הנחיות והמלצות: 

o  הקיימות כבר במחשבי הקופה לאיתור מטופלים בסיכון באמצעות כריית ראוי להשתמש במערכות המידע

נתונים בהתאם למשתנים ייעודיים. לדוגמה, איתור כל הפניות למיון בכלל בתי החולים והמוקדים בתקופה 

ולמקד איתור אבחנות מחשידות כשברים, של מטופלים בגילאים השונים, שהם קטינים וחסרי ישע,   מוגדרת

 וכו'.  , אירועי דמם חוזרים, המטומות עוריותלות ראש וגפייםכוויות, חב

o  ראוי להגביר את המודעות בפועל של הרופאים וההנהלה הרפואית לכך. יש לוודא לאלתר מתן הכשרות לכלל

 הצוותים ובכלל זה לרופאים, להכרת החוק וההנחיות הרלוונטיות ובחינת החסמים והתובנות מהשטח. 

o  ,בסביבת המרפאהראוי להנגיש מידע לרופאים על העו"ס אשר הם יכולים לפנות אליה להתייעצות ודיווח. 

o להסרת חסמים והעלאת  ,הן בסיעור המוחות והן בגיבוש פתרונות הולמים ,משרד הבריאות ישמח לסייע

 המודעות לנושא חשוב זה. 

 

יש לוודא העלאת המודעות לנושא זה, במיוחד במחוז בו איתור נשים בסיכון לדיכאון בהריון ו/או לאחר הלידה:  

שיעור הילודה גבוה. ניתן להיעזר בדף המידע לנושא זה שנערך ע"י המחלקה לבקרה על קופות החולים, ומפורסם 

  באתר משרד הבריאות בקישור,

http://www.health.gov.il/UnitsOffice/HD/MHealth/CRD/Documents/PerinatalDepression.pdf 

 

  בדיקות והתחייבויות: ,מוקד אישורים לתרופות 

, , אישור תרופותכולל התחייבויות לבריאות הנפש פניות ליום 1000אישור התחייבויות, כ  –מוקדים  2קיימים במחוז 

ותרופות מיוחדות מטופלות  PETCT או   MRIפניות ליום. בדיקות דימות כגון  170כ  כולל תרופות פסיכיאטריות, 

 ברמה הארצית.  

 והפעילות במוקד היעדר ראיה רוחבית נגישה וזמינה לבחינת סטטוס הבקשות וסיבות אישור/דחייה: 

לקחים מערכתית ממאפייני הפעילות ותיקון ואין הפקת , בטיפול בכל בקשה פרטניתהראייה היא בעיקרה 

לבקר את מאפשרת לא היעדר ראיה רוחבית . צמצם בירוקרטיה למטופלים ולרופאיםהפערים, כדי לייעל ול

 לדוגמה,הפעילות במוקד ולטייבה. 

 אחוזי אישור/ בבקשות מסוימות אין מידע על משך ההמתנה הכללי, מספר הפניות להתייעצות ,

 או לרופא מאשר מסוים, בדיקה חלקית של התיק הרפואי הממוחשב  ועוד. ימותדחייה לבקשות מסו

  .אין השוואה לביצועי המוקדים במחוזות אחרים 

 בהתקדמות הרפואית יש ובדיקות שנחשבו  – צורך בכלל בפניה בבקשות ספציפיות לאישור מקדים

טיפול הרפואי , כבדיקות בעבר לשכיחות פחות הופכות היום לכלי שגרתי ביותר בהליכי האבחון וה

http://www.health.gov.il/UnitsOffice/HD/MHealth/CRD/Documents/PerinatalDepression.pdf
http://www.health.gov.il/UnitsOffice/HD/MHealth/CRD/Documents/PerinatalDepression.pdf
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או בדיקות אקו לב. לכן, פניות שמרביתן המכריע מאושר, ראוי לבחון, באופן תדיר וסדיר,    CTהדמיה 

כגון כאמצעי ליצירת אפקט הזקיף, או שמא זהו סרבול מיותר  -צורך באישור מקדיםאם יש עדיין 

לפחות במוקד  85%אישור במוקד ההתחייבויות, וכ  97%למטופלים ולרופאים. דווח לדוגמה על 

 חלק נכבד מאושר לאחר המשך בירור או ערעור.  –התרופות, כאשר גם מתוך אלה שנדחו בתחילה 

 שייתכן וחוזרות על  דר מסמכים או שאלת הבהרה המופנית לרופא הממליץהיע - בבקשות חסרות

עצמן או מעידות על צורך בהכשרה לרופאים בשטח, פערי ידע או שירות, או דווקא צורך בשינוי 

  נהלים וכדומה.

  ,שבמחצית מהבקשות חסר מידע או שהבקשה לא מולאה כנדרש. במוקד התרופות נמסר

יודעים או לא משתדלים להעביר את כלל החומר הנדרש בעת  הרושם הוא , שהרופאים לא

 הגשת הבקשה וסומכים על המוקד שיאתר זאת בתיק הרפואי. 

  .לדוגמה, אין קשר לדוגמה למוקד הארצי של בדיקות הדימות, כדי לסייע בטיפול בבקשה

המוקד דחה בפעם הראשונה, הרופאה המומחית  –נדחתה פעמיים על ידי המוקד   MRIבקשת 

ביקשה שוב, ללא מידע נוסף, ושוב הבקשה נדחתה. אין שיח, מתועד לפחות, עם הרופאה 

המפנה, לא ברור מה סיבת הדחייה שכן הבקשה היתה מפורטת, והציפייה היא, שמנהלת 

מסתיים הטיפול המרפאה האדמיניסטרטיבית תיידע את הרופאה המפנה על כך. לא ברור, כיצד 

של   MRIאורתופד הקופה ביקש בדיקת  –בבקשה לטובת המשך בירור בחולה. במקרה אחר 

. הבקשה נשלחה שוב CTעמוד שדרה אולם לא אושר, למרות בקשה מפורת והומלץ על ביצוע 

משך התהליך ואז הבדיקה אושרה.  –עם אותה הפניה למעט שינוי ההתוויה ל"מועמד לניתוח" 

מדוע הרופא לא רשם  –אם זו ההתוויה מלכתחילה  –לא ברור אם כך  יום.  12הזה ארך כ 

זאת ונמנע מראש הסרבול בחולה המועמד לניתוח. כמו כן, לא ברור מדוע המוקד לא בירר 

זאת ומהי הלמידה המערכתית שבוצעה, שכן הרושם של הרופאים במוקד, שאין זה אירוע 

 חריג. 

  ההודעה נמסרת לרופא  – קופההישירה בשנמצא מחוץ למערכת בקשות על סמך המלצת רופא

נזקק לעסוק בכך בעצמו, כולל לזמן שוב תור לרופא,  /הרופאוהמטופל /הרופא המפנה בקופההמשפחה

להביא מסמכים חסרים, להעביר שוב למוקד לבחינה, וחוזר חלילה עד לקבלת התשובה אם הטיפול אושר 

 או נדחה. 

 נמסר, שהפניה במייל היא בדרך כלל, דרך ניה לעיתים במייל לרופא המבקשהמוקד מסייע על ידי פ .

כולל פרטים אישיים של המטופל ומידע רפואי , ההמיילבית החולים/מרפאה. יש לוודא, ש –מייל מוסדי 

   והמתאימים להעברת מידע רפואי.  באמצעים מאובטחים רק עדכני על מחלותיו והבקשה לאישור מועבר 

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

נקבע נוהל לא  –ישיב במהירות  -או בשיחת טלפון מהמוקד הפרטי לדוגמה או למייל בבית החולים 

לא ברורה הציפיה שהרופא בבית החולים ישיב . כמו כן, המחוז/הקופה לבית החולים לשם כךמוסכם בין 

אם החולה לא נמצא פיזית במרפאתו, יש שהרי שאלות על סמך הזיכרון שלו על החולה הספציפי, על ה

 והרופא אינו נגיש לתיק הרפואי הממוחשב בבית החולים )משיקולי אבטחת מידע לדוגמה(.  

  ,בראייה רפואית תוך רצון לייעל ולטייב את הטיפול בחולה אין שילוב תהליכים המשכיים ומשלימים כמו כן

כדי לשפר את האיכות בקופה חבר מידע ממערכות שונות ראוי ל מחוזי ו/או קופתי. –ובהיבט המערכתי 

הכוונה פרויקטים לטיוב הטיפול גם בראייה מניעתית ומערכתית. וביצוע  הרפואית והכוונה בהתאם לצורך

לאחר בקשת בדיקות לצפיפות עצמות, תרופות אוסטיאופורוזיס שנזקקים לטיפול כ, לאיתור מטופלים לדוגמה

 –דיווח למרב"ד או חשד לאלימות כנגד חסרי ישע יווח על מקרים מחייבי דיווח כ, דאשפוז וניתוחמסוימות או 

הגדול  באשפוזים ופניות חוזרות לבתי חולים, זמינות תורים והיעדר שירות מסוים באיזור מסוים של המחוז

רצף הטיפול , רצף טיפולי בפגים וילודים מורכבים בהתאם לחוזרי משרד הבריאות בנושאגיאוגרפית ומספרית, 

או ביצוע בדיקות להמשך בירור וטיפול, בחולים המשתחררים מאשפוז ונדרש אישור לרכישת תרופה בהנחה 

 .    ועוד חוזריםצמצום אשפוזים 
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 להסיק מסקנות ראוי לבחון את אופן העברת התשובות, ו ה:העברת הודעה למטופל על דחיית בקש

מערכתיות, כיצד לייעל ולמנוע סרבול או מצב שבו מטופל לא יודע על סטטוס הבקשה ומה עליו 

  לעשות/חלופה. 

 לאחרונה, הוחל במפגשים בין הנהלת המוקד ממשקי עבודה בין המוקד להנהלה רפואית ורופאים בשטח :

 לרופאים, להיכרות העבודה במוקד וייעול הטיפול בבקשות, באופן דו צדדי.  

 

 הנחיות:

  ,הקופה אומנם רשאית להפעיל מערך אישורים מקדים, אולם יש לוודא, כי הפעילות שבו בהמשך למפורט לעיל

, גם ממש את זכאותול, ומאפשרת למטופל ובזמינות הבירוריעילה ואינה פוגעת במתן הטיפול הרפואי או 

             בהתאם לסל ובמסגרת הביטוחים האחרים העומדים לרשותו.

 חשוב להבהיר, כי דחיה או אישור של פעולה מסוימת עלול להיחשב כחלק מההתנהלות : אחריות רפואית במוקד

פואית, ככל שנעשית ע"י בעל מקצוע רפואה או הרפואית מול החולה וקיימת אפשרות סבירה של אחריות ר

  מובנים ומסודרים. ןבריאות. יש לוודא, כי הצוות המקצועי המאשר מקבל הכשרות וריענו

 

 :ניהול הטיפול התרופתי בחולה עם מחלות כרוניות 

 ביחידה לטיפולי בית נמסר, שהרופא אמור לעבור  3/2013חוזר מינהל הרפואה  לא נערך באופן מובנה כנדרש ב ;

תרופות; לא מבוצעת  8פוליפרמסיה מוגדר בקופה מעל על כלל התכשירים כל העת. אין בקרה על יישום בשטח. 

 –ייעוץ רוקחי על הרשומה  ואיןתרופות ומעלה, אין רוקח ביחידה  8בדיקה יזומה וייעודית לחולים המטופלים ב 

לוודא יישום מובנה, במיוחד בחולים מורכבים כדוגמת המטופלים ביחידה לטיפולי בית כדי  ייעוץ "יבש". יש

 למנוע כפל טיפולים, טעויות ואי הבנה מצד המטופל והמטפלים העיקריים בו על הטיפול העדכני המותווה. 

 

  תרופתי: להיענות לטיפו 

  .אין מעקב יזום, וברמת המערכת במרפאה/מחוז/קופה 

  .הרופא יכול לראות זאת ברמה הפרטנית בתיק החולה. הרופאה שנבדקה במרפאה מודעת לכך ובודקת 

 .לדוגמה, שיחה יזומה  אולם, אין פילוח של הסיבות לאי היענות לטיפול תרופתי, וביצוע פעולות יזומות בהתאם

ינת בעיה סוציאלית וסיוע של הרופא עם המטופלים, טיוב הרישום בהתאם ללקיחה בפועל, העצמת מטופלים, בח

 מתאים, החלפת תרופות לזולות יותר ככל האפשר וכדומה. 

ראוי לפתח זאת ברמה המערכתית, כדי לאפשר מענה טוב יותר למטופלים ושיפור היענותם לטיפול, למניעת 

 התדרדרות והופעת סיבוכים בהמשך. 

 

קנביס לכל מבוטחי הקופה, עדיין התור ארוך חודשים, למרות הפסקת מתן  4נמסר, שיש תור של כ מרפאת כאב:  

 . נמסר, כי נכלל שירות של טיפול תחת שיקוף, אשר אולי גורם להארכת התור. , ומבוסס בעיקר על רופאמאד

ראוי לשקל שילוב פתרונות נוספים, כדוגמת "נאמני כאב" רופאי משפחה אשר יקבלו הכשרה לטיפול ראשוני ומתקדם 

פיזיותרפיסטים למתן פסיכולוגים, אשר טיפול מורכב יותר יינתן ע"י רופא הכאב, שילוב של יותר בחולים עם כאב, כ

   שעשוי לשפר ולצמצם את הצורך בטיפול תרופתי וברופא, וכדומה.  טיפולים משולבים בכאב

             

נמסר, כי ידוע על מבוטחים : אקטיביות פסיכו ותרופות כאבים לשיכוך מרשם תרופות צרכני אחר מחוזי מעקב 

 –מבוצע כרגע בקופה  פעילות ממוקדת.העונים על כך, וכי הוחל באיתור יזום של החולים הללו, למטרת גיבוש 

באופיאטים בלבד. הדוח מועבר להנהלת המחוז ונעשית עבודה פרטנית, לשילוב בין רופא ורוקח למטופל, כך 

 קום אחד.  שניתן יהיה לקבל מרשמים ולנפק תרופה רק ממ

ראוי לאתר את החולים הללו באופן יזום, ולוודא, שמקבלים טיפול רפואי המתאים למהלך העדכני של מחלתם, 

ובהתאם לצורך רפואי. לדוגמה, ניתן לקבוע את תדירות הבדיקה והערכה מחודשת אצל רופא המומחה בתחום 
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 תלות מקרי לזהותהטיפול, לבחינת הצורך בהמשך הטיפול ועדכונו בהתאם למצב הקליני של המטופל. חשוב 

  .מתאים לטיפול ולהפנותם והתמכרות

 

, כי מדובר במידע המקדיםתואר, : ערכה לבדיקת שתן לנשים בהריון ובסיכון גבוהמתן שירותי בריאות מרחוק:  

ערכה לבדיקת שתן ביתית מקוונת המאפשרת לנשים בהריון/ בהריון בסיכון לבצע  -בשירות, של " מעבדה דיגיטלית

בדיקת שתן כללית הנשלחת ישירות לשולחן הרופא ו/או אחות ליווי הריון ללא צורך בביקור פיזי במרפאה" כלומר, 

לא מדובר רק במצב בו לדוגמה, המטופלת . להחליף מפגש פיזי במרפאה ולאפשר מפגש וירטואליאמור השירות 

קיבלה הפניה במפגש פיזי עם הרופא, ואז מקבלת מהמעבדה את הקיט, מבצעת את הבדיקה, התשובה עולה 

לרשומה הרפואית, והמטופלת חוזרת למפגש פיזי עם הרופא לקבלת תוצאות הבדיקה והנחיות להמשך בירור 

דיגיטאלית היא רק במסגרת מעבדה, ומחליפה רק את שירות המעבדה. וטיפול. במקרה כזה, ייתכן ואכן הבדיקה ה

אחרת הערך של הבדיקה בעייתי, וכך גם ההנחיות לאחר  –י המטופלת "גם אז, יש לוודא, שהבדיקה נעשית נכון ע

  ה הכתובה של הקופה לאחר הבקרה. במידע המקדים ובתשובאשר תואר אולם זה לא השירות מכן. 

 

מבוצעת בדיקה והתשובה מועברת לרופא , בוודאי אם לרופא/מטפל, היא למעשה מפגש רפואיכל פניה  :הנחיה

 לקבלת אבחנה והנחיות להמשך בירור וטיפול. 

 גם אם,זאת, 

 כפי שמתרחש בהעברת תמונה של נגע עורי או נתוני מדידה המידע נשלח לרופא והנחיותיו הן לא בסמיכות זמנים ,

" מפגש המתבצע של מינהל הרפואה  15/2012מוגדר בחוזר פי שלהחלטתו הרפואית. כוניטור לחץ דם/ערכי סוכר 

לא באמצעים טכנולוגיים ודרך תקשורת אלקטרונית למתן שירות בריאות מקצועי ומאורגן בין מטופל למטפל מזוהים, 

 בהכרח בחפיפת מקום וזמן." 

 הנחיה רפואית. זוהי דבר ולהישאר במעקבלא לעשות כלום ולהמשיך אותו  –הנחיה של רופא/אחות למטופלת ה ,

 עמידה בכל חוק ונהלים.  תמחייבו

 

לדוגמה את אימות זהות המטופלת, הסכמה לטיפול בשירות בריאות מרחוק, חיסיון וסודיות רפואית, ניהול יש לוודא 

התיק הרפואי, הבטחת רצף טיפולי ואחריות רפואית משפטית כולל רשלנות רפואית, אבטחת מידע, שימוש נכון 

ם? עדות להתייבשות? מי רואה מה אם יש חלבון בשתן? דם? לויקוציטי –במכשיר, זמינות תשובת הרופא/אחות 

יש לוודא זאת בזמן אמת ונותן מענה? אם נדרשת התייעצות דחופה? מה הדרישה והנהלים בשירות זה? וכדומה. 

 , כנדרש בחקיקה ובנהלים, כולל כמפורט בחוזר עמידה בכך, כולל בקרה ופיקוח של הקופה על השירות הניתן

 בקישור Telemedicine)רפואה-בריאות/טלה-טלה(ות מרחוק . אמות המידה להפעלת שירות בריא 15/2012

https://www.health.gov.il/hozer/mr15_2012.pdf 

 

 

לציין,  –לא הועבר המידע בנושא זה, לבקשת משרד הבריאות הכשרות קורס טיפול מתקדם בהחייאה לרופאים:  

 כזה בקורס השתתף הרופא המחוז, ואם מרופאי 20% כ על רק נתונים , נמצא שיש2016בבקרה הקודמת ב 

 , ניתנה הנחייה, שיש2016כבר בבקרה ב . זה מידע הרפואית להנהלה אין הרי, קופתית חוץ אחרת במסגרת

 במסגרת אם ובין הקופה במסגרת אם בין, בנהלים כנדרש החייאה בקורסי הרופאים כל השתתפות לוודא

כמו כן, לאור זאת, שחלק נכבד מרופאי הקופה הם למעשה עצמאיים אשר עובדים במוסד רפואי אחר . לה שמחוצה

חשוב לבצע תרגול של הצוות במקום, הן להיכרות של הציוד והתשתית במקום והן לגיבוש עבודת כבית חולים, 

 מענה בעת אירוע חירום רפואי במרפאה.  כדי לטייב ככל הניתן את ה –הצוות במקרה חירום 

 

 

 

 

https://www.health.gov.il/hozer/mr15_2012.pdf
https://www.health.gov.il/hozer/mr15_2012.pdf
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 צוות:   כלפי אלימות עם התמודדות 

 :במרפאה 

o בעיקר במזכירות. בעיקר כאשר מטופלים  –, הרופאה סייעה בעצמה לאנשי הצוות דווח כי יש אירועי אלימות

 לא מקבלים התחייבויות אשר ביקשו או ע"י מטופלים אשר מכורים לסמים.

o  היתה שמירה עכשו כבר אין. נעזרים בסיור של קב"ט במחוז.  –יש שומר בבניין בשעות הבוקר.. בערב

 לא ברור תוך כמה זמן מגיע. 

o  לחצני מצוקה: יש רק במרפאות ברה"ן. נמסר, שהסטנדרט בקופה הוא לחצן מצוקה בכל קומה ולא

 בכל חדר טיפול. 

o  מפאת  –ן לפתיחה מבחוץ כדי לסייע בעת הצורך או לא האם נית –יש דיונים בקופה לגבי מנעול החדר

 צנעת הפרט וסודיות רפואית.   

o  .לא בוצעה הדרכת העובדים לנושא זה 

 

 לפעול מערכתית באפיקים השונים, כדי לצמצם את האירועים הללו מראש ראוי לפתח ראיה מערכתית לנושא ו

לטפל מידית כדי למנוע הסלמה, ולאפשר סביבה בטוחה הן לעובדים והן  –ככל הניתן, ואם התרחשו 

 למטופלים.  

  .ראוי לשקול הוספת לחצני מצוקה בחדרי הטיפול, במיוחד במקומות בהן ידוע כי יש אירועים כאלה 

 ראוי לעודד דיווח להנהלה התחומית/מחוזית על האירועים הללו 

  יש לוודא הדרכת העובדים בנושא זה 

  .חשוב לגבש מענה לצוותים גם בטיפולי הבית 

  .משרד הבריאות שם דגש על כך, וישמח לשתף פעולה וללמוד מהתובנות של ההנהלה הרפואית בנושא זה 

 

יש   :המיידע את המטופל על אפשרות ביצוע הבדיקה עם חולצה נוסחהפניה למבחן מאמץ ו/או אקו לב: הופעת  

שמירה על צנעת הפרט בעת ביצוע בדיקות לב מינהל הרפואה " תאם לחוזרעדכון הנוסח , לאלתר, בהלוודא, 

  :https://www.health.gov.il/hozer/mr07_2016.pdf, בקישור 7/2016" שמספרו במאמץ

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

קרוב משפחה, איש צוות ). הנבדק רשאי לבקש נוכחות מלווה בעת הבדיקה החזייאך ללא  יייעודלהתבצע עם סינר 

 "(רפואי זמין או אדם אחר לפי בחירתו

https://www.health.gov.il/hozer/mr07_2016.pdf
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 רצף טיפולי:  

 טיפולי לאחר אשפוז: מבוגרים: רצף  

 מהשחרור.  (!) עד שבוע –ר קשר צרק בשני שליש מהחולים הללו, נונמסר, כי 

 

 בקהילה ביקור ונרשם פנימית  ממחלקה שהשתחררו ומעלה 50  לבנילאחר השחרור  שמירת רצף הטיפול

  
שעור קליטה לאחר 

 אשפוז
 פער מת.ק.

 0.5% 66.3% ימים מהשחרור 7בקור עד 

 % 25.9 7.7% מהשחרור 8-14 בקור תוך

 % 2.6 74% ימים מהשחרור 14בקור תוך 

 
בסמיכות רבה ככל האפשר  עם כלל המטופלים הללוסיעודי, -, ע"י איש מקצוע רפואיראוי לוודא, יצירת קשר

כדי לוודא קיום רצף טיפולי מיטבי, התאמת הטיפול התרופתי, המשך בירור בהתאם להמלצות לשחרור , 

   ומניעה של אשפוז חוזר. 

 

 :ילודים ופגים  

. לא הועבר ילדים 15,000כמעט היקף הילודה במחוז שיעור ילודים מורכבים ופגים: שיעור ילודה במחוז ו

 . יילודים מורכבים ופגיםהמידע כמה מתוכם הם 

  מומחה, כנדרש בחוזר מינהל אין מעקב שאכן כל התינוקות נמצאים במעקב אצל רופא ילדים

פגים, וקיים מעקב אצל רופא  50-60במרפאת התפתחות הילד הרושם הוא שמטופלים כ  הרפואה.

 ילדים מומחה בבית שמש. לא ידוע על היקפים. 

  הנחייה:

זו אחריות ! 2016בהתאם לחוזר מ  ש ובהתאם להנחיות, לאלתר!הילודים הללו, מטופלים כנדר כלנדרש לוודא, כי 

בהתאם להנחיות החוזר, ומתוך ראיית "המטופל במרכז" , חווית המטופל, מימוש זכאויות וצמצום , הקופה והמחוז

.  יש לאתר פערים במימוש האפשרויות שכבר קיימות כיום במחוז כדי לבחון בכמה ילדים מדובר שלא בירוקרטיה

 ם במעקב כנדרש, ולגבש עבורם מענה ראוי. נמצאי

, לדוגמה את הקשר בין ההורים  באופן יזוםיש לוודא, שכלל הילודים המתאימים לכך ידועים במחוז, ושהמחוז יוצר 

 -, כדי להקל על המטפלים העיקריים בתינוק ונותן להם מענה באופן יזום. ולא נסמך עליהם המומחהלרופא הילדים 

המשפחה, שנמצאים בשלבי הסתגלות למעבר מבית החולים לקהילה, ומנסים להבין את הבירוקרטיה ההורים ובני 

 והנהלים למימוש הזכאויות לילדם הפג ולאפשר לו טיפול מיטבי בהתאם לאפשרויות שכבר קיימות.

 

 :העברת סיכומי ביקור ומחלה מחוץ לקופה  

o מועברים בסריקה, מהדסה שע"צ וטר"מ 

o ללא אפשרות אחזור וחיפוש ספציפי.סמכים סרוקים ברשומה הרפואית, נשמרים בתיקיית מ 

o  שהמטופל שלו ביקר במלר"ד או מוקד לדוגמה, או שהתקבל מסמך אין חיווי לרופא , 
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  :יפולי ביתט 

ירושלים, והיחידה מתפקדת כחלופה לאשפוז מוסדי  במרכזהם  %66, כ מטופלים 0021נמסר כי ביחידה יש כ 

ולמרותקי בית, ו"נבנית לכל מטופל תוכנית טיפול רב מקצועית מותאמת".  כמחצית ממטופלי היחידה הם כרוני 

 יציבים.  

  :בלבד, ובחודשי האביב מגיע לכ  50%נמסר, כי בתחילת העונה שיעור ההתחסנות עומד על כ חיסוני שפעת

 ראה מסרבים. , השאר כנ80%

o  ים לחיסון ומאלו סיבות. במסר 20%לא ברור כיצד מחליטים לחסן, והאם אכן 

o  אין פעילות ממוקדת להעלאת שיעור ההתחסנות, לפחות בקרב אלו אשר אושפזו בשנה הקודמת בשל

 מחלה נשימתית חריפה לדוגמה. 

ראוי למקד את הפעילות המניעתית ולהגיע לשיעור חיסונים גבוה כבר בתחילת העונה, במיוחד בחולים 

יש . שייכים למסגרת מוגדרת של היחידה לטיפולי בית, והצוות מבקר אותם באופן סדיראשר אלה 

, בצע פעולות מניעתיות יזומות לצמצום שיעור האשפוזים של חולים מורכבים אלהחשיבות רבה ל

 להתדרדרות מצבם הרפואי באופן בלתי הפיך.     ולהפחתת האפשרות 

 :מהמטופלים הם מעל גיל  85%, למרות ש לא ידוע שיעור המחוסנים בקרב מטופלי היחידה חיסוני פניאומוקוק

 ראוי לוודא, כי האוכלוסייה מקרב מטופלי היחידה מחוסנת כנדרש בהנחיות משרד הבריאות, לאלתר! . 65

  :את לבחון יש  שיעור הטיפול הרב מקצועי הניתן לחולים מורכבים אלה נמוך למדי!טיפול רב מקצועי בקהילה 

, בטיפול הנפש ובריאות הבריאות ממקצועות מטפלים בשילוב( נוסף אדם בכוח לצורך מעבר אף) לפערים הסיבות

 כרוניות מחלות או בית בטיפולי במיוחד

 
o דיאטניות מהן אחת רכזת תחום מחוזית 16כוללת : היחידה דיאטנים ביחידה לאשפוז בית . 

 
 
 
 

 

 

o שיעור הטיפול של מטפלים  – גם אזכפי שהתבקש.  –הדיווח הועבר רק לפי ביקורים ולא לפי מספר מטופלים

 נמוך.   –ממקצועות הבריאות 

 מס' ביקורי בית שנעשו מס' הפניות לדיאטנים 

 538    625 2017שנת 

שנת  1מחצית 
2018 

225    196 
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  :רופאים מומחים 

 ממוצע ביקורים בחודש תחום

 8 עניים

 3 ריאות

 5 פסיכיאטריה 

 1 אורולוגיה

 5 אא"ג

 5 עור

 2 אורתופד

 1 המטולוגיה

 
 

o  בדיקות מעבדה שנעשו למטופלים מורכבים אלה בביתםמידע על היקף אין   . 

o  גם לא "יבש" על תיקים.אין!  –ייעוץ רוקחי יזום 

o  :בחולים מורכבים אלה עם  אין מעקב על התאמת הטיפול בפועל לרשום בתיק:פוליפרמסיה

ניהול הטיפול התרופתי  - חוזר מינהל הרפואה - 3/2013פוליפרמסיה, שלא בהתאם לחוזר 

 בחולה עם מחלות כרוניות

 

 :נמסר, על מתן סדנה למטפלים במסגרת היחידה, גם בעת פטירת מטופל שלהם. פעילות  סדנת שחיקה למטפלים

אשר עליהם מושתת הטיפול בהחלט ראויה. חשוב לתת תמיכה דומה גם למשפחה ולמטפלים העיקריים בחולה, 

 והן כאשר הוא נפטר.  חולההן לאורך תקופת הטיפול בומניעת האשפוז המוסדי, 

 

 : נוספות הנחיות

  ראוי לפתח נהלים וקריטריונים להפניות לטיפול רב מקצועי, בראייה מתכללת של הטיפול. ניתן לחשוב על שילוב

 טכנולוגיות ושירותי בריאות מרחוק במתן השירות, ככל שמתאים למטופלים ולקופה.  

 

  :ה הדוקים על  הרושם, שיש מקום לנטר ולבצע לפיקוח ובקרשילוב מטפלים ממקצועות הבריאות בהתאם לצורך

זאת משום, שקרוב לוודאי, שחולים אלה . היקפי ההפניות לטיפול רב מקצועי במטופלים המקבלים טיפול בביתם

 מציגים בעיות מורכבות ונדרשת התייחסות ממוקדת.

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

לוודא לדוגמה כי יש קריטריונים ברורים להפניית המטופלים ומתן הכשרות ממוקדות לצוות המפנה. ראוי 

עילות, לדוגמה ראוי לוודא תוצאים קליניים בהתאם לפלבצע בקרה מקיפה ליישום העבודה בהתאם לכך. 

צמצום אשפוזים חוזרים, צמצום אשפוזים על רקע פניאומוניה וסיבוכי שפעת, שמירה על רצף טיפולי, מדדי 

ולבחון איזון והחלמה מבעיות שמציג החולה )החלמת פצע , איזון נשימתי, איזון סכרת ואי ספיקת לב, ועוד( 

היחידה אינה זמין למטופליה ושילובו ברצף באופן הדוק את המענה הרפואי אשר ניתן בשעות בהן צוות 

 הטיפולי בזמן אמת. 

o  ראוי לבדוק כמה מהמטופלים סובלים מדיכאון לדוגמה, אשר יכול בהחלט להשליך על הבריאות הפיזית וההיענות

קרוב לוודאי, שיש צורך לפחות לפיכך, לטיפול במחלות הנוספות, והם נזקקים להערכה וטיפול בהתאם. 

של המצב הנפשי והמצב התזונתי, הנפשי  והסוציאלי של המטופל ובהמשך באופן תדיר, נית בהערכה ראשו

ומסוגלות החולה ומשפחתו לתמוך בטיפול, במיוחד בחולים מורכבים אלה המטופלים בביתם ועל ידי בני 

 משפחתם. 
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  סוכרת: 

  מהאוכלוסייה הבוגרת במחוז.  6%, כ מבוטחי המחוז עם סוכרת 18,000ידוע על כ 

  16,680 -2סוכרת סוג 

 מטופלים  370 -כ 30מטופלים, מעל גיל : 688: 30עד גיל  : 1 סוכרת סוג 

   נמסר, שהם מופנים למרפאה וחלקם גם בשע"צ בעיקר במרפאה בהדסה -הקטינים מטופלים .

 רב צוותית בבתי החולים, זו ההתחייבות שניתנת, והילדים מאוזנים. 

 ראוי לוודא, ש:

 הילדים אכן מקבלים טיפול רב מקצועי 

 שמושג איזון במדדי הסוכרת 

  שמירה על הרצף הטיפולי בין המרפאה לרופא הילדים בקופה 

  בית החולים, עם ההתבגרות, ומעבר למכוני הקהילהשמירה על רצף הטיפול בסיום הטיפול במרפאות 

 ביצוע חיסוני שגרה, כולל חיסון שפעת 

  :במכונים בקופהמבוגרים 

 

 :מכוני סוכרת ברחבי המחוז.  3 פריסת שירותים 

  באיזור החברה הערבית בשל קשיי מטפלים להגיע וקשיים  ונסגר – 5בבקרה הקודמת היו

 לוגיסטיים. מחפשים חלופות. 

 חודשים 3 ל שבועות 3 בין למכון, טווח ממכון משתנה שגרתי תור :למכונים תורים זמינות. 

 צריך אם יום באותו, והאחות הרופא דעת שיקול פי על מתקבלים דחופים מקרים. 

 שעה חצי של הוא הרופא אצל הביקור משך  

 דקות  45 של הינו אחות אצל ראשוני ביקור משך 

 

 

, בהשוואה למספר מכוני הסוכרת במחוזות וההחלטה לפתוח מכוני סוכרתראוי לבחון את פריסת השירותים 

 –במיוחד לאור שכיחות דומה של סוכרת באוכלוסיית המכונים ואחרים של הקופה שהינם קטנים יותר, 

 האוכלוסייה הבוגרת. 

 

 בריאות "לחיות סוכרת והפנייתם לסנדת קידום  טרום עם מטופלים איתורנמסר על  :מניעת סוכרת וטרום סוכרת

 . לא ידוע כמה אותרו וכמה הופנו והשתתפו[ו בסדנא. אין מעקב יזום אחר התפתחות/אי התפתחות הסוכרת מתוק"

 
  :נמוכים מאד!  ובקהילה,  הסוכרת במכוני, היקפי הטיפול הרב מקצועיהיקפי טיפול רב מקצועי 

o :לצורך ובהתאם סוכרת אחות אצל שוטף ביקור מתקיים ביקור בכלאומנם נמסר, כי  במכונים ,

אולם, תמוה, שהמספרים בסופו של דבר זניחים  .ופודיאטר פסיכולוג, סוציאלית ועובדת דיאטנית

דיאטניות ו עו"ס. במיוחד לאור המצב הסוציואקונומי הנמוך  מאד, והמטופלים לא מטופלים אצל

 במחוז. 

o :אחוזים נמוכים עוד יותר בקהילה 

  לא הועברו הנתונים על היקפי בדיקת רופא עיניים, סה"כ בדיקת כף רגל סוכרתית ושילוב פסיכולוג, כפי

 שהתבקש במסגרת המידע המקדים. 

 

ראוי לפעול ולוודא, בדחיפות, עליה בהיקף הטיפול הרב מקצועי, במטופלים הסובלים מסוכרת ומהתסמונת 

לאפשר במטרה המטבולית, כדי לשלב כוחות ולתת מענה מיטבי להיבטים השונים אשר המטופל מציג 

 סיבוכים למטופלים לאזן את מחלתם וגורמי הסיכון הנוספים ולצמצם ככל האפשר את הסיכון להתפתחות

 . ומחלה טרשתית
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 :חלקי למדי, המיקוד הוא במחלת הסוכרת ופחות בגורמי סיכון לאירוע מוחי כיתר  איזון אופטימלי של גורמי סיכון

 בחולים אלה.  BMIלא ידוע מה ה לחץ דם, או לאירוע לבבי ככולסטרול ועישון. 

 

 עישון, ירידה במשקל ואיזון גורמי סיכון נוספיםחשוב וראוי להתייחס למכלול הגורמים שהמטופל מציג, לרבות 

 ולא רק במחלת הסוכרת. , כדי לטייב את הטיפול בחולה עצמו, למחלה טרשתית

וזו חשוב לנצל את הקשב של החולה והמוכנות שלו לשינוי, במיוחד כשנמצא כבר במרפאה הפועלת לפי המודל, 

 יפול. מנות להגביר את המודעות, המוטיבציה וההיענות לטדהז

 

  לאור המיקוד נמסר, כי אין מיקוד בכך עד כה בריאות הנפש: –באוכלוסיות בעלות מאפיינים מיוחדים מיקוד .

 במסגרת תוכנית מדדי האיכות, יתחילו. 

 

 מניעת עישון וגמילה מעישון: 

   .הצפי במחוז זה לא נמסר כמה מחולי הסוכרת גם מעשנים, וכמה מהם אף הופנו לגמילה מעישון

 מבוטחים( 18,000מתוך  20%מבוטחים ) 3,600לפחות כ –למבוטחים עם סוכרת או טרום סוכרת ועישון 
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 רפואה 

  לשכת בריאות מחוז ירושלים

  מבוטחים. רוב המבוטחים דוברי עברית אשר  2,600-מרפאה שכונתית קטנה בה כ מרפאת גבעת משואה

מגיעים לסניף משכונות גבעת משואה ושכונת מנחת הסמוכה. השירות ניתן ברפואה ראשונית. שירותי רפואה 

 יועצת ניתנים בסניף קריית יובל, סניף קניון מלחה, כמו גם רב הסדנאות קידום בריאות.

 אין שירותי נכים במרפאה. -חלקית  המרפאה מונגשת 

 שנים. אוכלוסיית המבוטחים  0-19בני  50%-מבוטחים, מתוכם כ 12,490-נותנת שירותים ל מרפאת הר נוף

 הינם במגזר דתי חרדי/דתי לאומי.

שירותי הרפואה הניתנים במסגרת הסניף: רפואה ראשונית, רפואת א.א.ג., אורולוגיה, גסטרו, רפואת עור ומין, 

US .במרפאה מתקיימות ישיבות צוות רב מקצועיות בהשתתפות רופאי המרפאה,  כללי , שירותי מעבדה

 חודשים ובהתאם לצורך.-3-בתדירות פעם ב

בין הסדנאות שהוצגו: גמילה  עם היענות טובה של אוכלוסיית המבוטחים. סדנאות ופעילויות לקידום בריאותנערכות 

 –ביקור בריא , . סדנאות מועברות ע"י עובדות סוציאליות ודיאטניות12-16בנות  סדנא לנערות –לגדול בריא , מעישון

 יעד.ה אוכלוסייתבדיקות יזומות לילדים, פעם בשנה. ישנה היענות טובה של 

נמסר כי הרופאים משתתפים בכנסים/ימי עיון הנערכים ברמה ארצית וברמה : השתתפות בקורסים, כנסים וימי עיון

מתקיימים מפגשים בהשתתפות רופאים, אחיות ומנהלי מרפאות. מועברים נושאים עם תכנים כמו כן,  מרחבית.

 בתדירות של פעם בשבוע.  JURNAL CLUBבמרפאת הר נוף מתקיימות ישיבות  קליניים.

זמין ונגיש. ישנם מסכים עם מידע מתחלף, כמו כן, עלוני מידע נמצאים  םמידע רחב למבוטחי: מיצוי זכויות מבוטחים

 בשטחי המרפאה.

נבדקו רשומות בתחום רפואת משפחה ורפואת ילדים. הרשומה הרפואית הינה ממוחשבת.   הרשומה הרפואית

 התיעוד ברשומה בשתי המרפאות נמצא מלא ומפורט ועונה לדרישות.

מערך מובנה להעברת מידע בין אשפוז לקהילה ובין הסקטורים/מטפלים שונים בתוך  קיים שמירת רצף הטיפול

מערכת ממוחשבת מאפשרת צפייה במכתבים במסגרת מלר"ד, לאחרונה ניתנים לצפייה מכתבים של יועצים  הקופה.

 הניתנים למבוטחים במסגרת ביקורים במרפאות חוץ של בתי חולים.

 דיווח.הכרות טובה עם מנגנון יהציגו ה, רופאים נשאלו על פעילותם באירוע חריג: בטיחות הטיפול וניהול סיכונים

בהתאם לדרישות. הרופאים נשאלו על כך  ACLSנמסר כי כל הרופאים עוברים השתלמות בהחייאה :  פיתוח מקצועי

 נושא זה מרוכז ברמה של מנהל רפואי/או רופא ילדים.  שנתיים אחרונות.-ודווחו כי עברו קורס בשנה

עלת  ועדה מחוזית העוסקת  במניעת בכללית הוקמה ופו: איתור וזיהוי נפגעי אלימות במשפחה, קטינים וחסרי ישע 

 רופאים דיווחו שעברו הדרכה.האלימות. הרכב הועדה: רופא, אחות ועובדת סוציאלית ומקצועות נוספים. 

לציין כי ישנה מעורבות של רופא בהיבטים סוציאליים של משפחות המטופלים כולל דיווח, שיתוף עובד סוציאלי ברמת 

 ח לגורמים רלוונטיים ומעקב כולל תיעוד ברשומה הרפואית.המרפאה החל מזיהוי מקרים, דיוו

 בטרם חודשים מספר עבודה שהחלה משפחה ופאתרנמסר כי נערכים מפגשים עם רופאי מרחבי.  :בקרת פנים

 בלבד ממוחשבת תוכנה בנושא הדרכה עברה, לדבריה. שמו את הכירה ולא מרחבי רופא עם נפגשה טרם, הבקרה

 

 הינם מקצועיים עם יחס טוב ואמפטי לאוכלוסייה.יכר כי הרופאים נ

 

 לשיפור:

 יש להנגיש חדר שירותים לאנשים עם מוגבלויות במרפאת גבעת משואה. 

רופאת משפחה שהחלה עבודה מספר חודשים בטרם הבקרה, טרם נפגשה עם רופא מרחבי ולא הכירה את  

לקיים מפגש של רופא מרחבי עם רופאים  ראוי שמו. לדבריה, עברה הדרכה בנושא תוכנה ממוחשבת בלבד.

 חדשים סמוך למועד תחילת עבודתם  במרפאה.
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 לשכת בריאות מחוז מרכז

 תקציר מנהלים:

 עלוני מניעת אלימות קטנים ודפי הפניה לחיסון שפעת נגישים לנטילה.   .מרפאה מרווחת, מונגשת, נקיה ומזמינה

  .לשמירת רצף טיפולימערכת מטיב 

 דלה  קיימת,אם  אנמנזה,  .רשומות רפואיות של רופאים במרפאה וגם מומחים כפי שנצפה דלות מאוד -לשיפור

 מאוד ובדיקה גופנית לא תמיד תועדה ואין התייחסות לתכנית טיפול. 

 .הערה: אין רופא מרחבי למרחב צפון שאליו שייכת המרפאה 

 

 נקודות לשימור:

, ובמרפאה רופא ילדים, ושני רופאים המטפלים במבוגרים. המרפאה שבוקרה משויכים 1500-למרפאה כ 

חדר המתנה מותאם לילדים, שילוט ברור, מידע למבוטח. המרפאה משרתת דוברי  רגנת ומונגשת פיזית.ומא

 דיסקרטית.צעירה ובריאה. קיימים עלונים למניעת אלימות קטנים לנטילה  אוכלוסייהעברית בעיקר. 

שנות ניסיון,  40-ומחויבות. הרופא עצמאי עם יותר מ ידע, מסירות  הדגים, והראשוני עצמאי, ללא התמחות הרופא 

של  רב מקצועיתבנוסף ניכר הרושם להתייחסות מקצועית ביותר למטופלים מורכבים הגם שאינם רבים, ורתימה 

, מדובר ברופא ACLSל. הרופא שבוקר עבר הכשרת צוות המרפאה לגיוס מטופלים עם הענות נמוכה לקבל טיפו

יש לציין ידע . הרופא כמעט לא עובר הדרכות אחרות מטעם הקופה בנושאים כגון אלימות, עדכונים וכועצמאי, 

  מומלץ לעודד גם רופאים עצמאיים לצאת להשתלמויות. בתחומי עדכוני חצבת, הטיפול בפג בקהילה.

שפעת, עלונים לנטילה על שולחן המטפל ובמזכירות וכן תמונה של מנהל המרפאה בסניף מודעות גבוהה לחיסון  

 מתחסן בכניסה.

 ם תורים, וגם קשר ישיר עם בית החולים משגב לדך של הקופה.ודילק -מוקד לרופא :לציין לטובה 

בקרה מובנה עם טופס  ,)כאשר יש רופא מרחבי( קיימת הרופא עבודת על רפואית הנהלה ידי על מקצועית בקרה 

 נמסרים אינם הבקרה של הקופה כהמלצה מתווה. נבחן הרישום בתיקים והערות ומשוב נמסרים למבוקר. ממצאי

המידע נאסף על תחום זה מהרופא של מרחב בית  -בעת הבדיקה למרחב צפון אין רופא מרחבי .בכתב לרופא

 שמש.

 

 נקודות לשיפור:

שנבדקו )יותר מעשר רשומות ולאורך תקופה, ובנוסף בחינת הרבה מהרשומות הרפואיות  :רפואית רשומה 

תיקי יועצים( נמצאו ברמת תיעוד דלה מאוד, אי הקפדה על תיעוד כל המידע הנדרש לרבות אנמנזה, סקירת 

בעיקר  מערכות ובדיקה רלבנטיים. ברוב המקרים הללו לא קיים תיעוד של תחקור אלימות דכאון וכדומה.

בחלק מהרשומות אין  ה מבדלת ונימוקים להחלטות טיפוליות, במקרים מורכבים.חסר רישום בנושא אבחנ

תיעוד גורמי סיכון ואורחות חיים. יש לציין כי בעיון ברשומות נמצאו תיקים גם של רופאים יועצים אשר לא 

ר למשל מטופל שיש לו אבחנה כרונית מרופא עיניים כבר מספ -הייתה בהם הלימה בין האבחנה למפגש וכו'

 .אקוטיתשל קונג'קטיביטיס  שנים

  הנחיות לתיקון:

ברמת מטופל, על מנת להבטיח איכות הטיפול הרפואי, המשך  מלאהיש להקפיד על קיומה של רשומה רפואית 

  טיפול ומעקב ושמירה על רצף טיפולי.

 11/21  ל "למנכיש להקפיד על תיעוד גורמי סיכון ע"י הרופא המטפל בתיקו הרפואי של המטופל בהתאם לחוזר 

. לכן יש להטמיע בשטח, באופן רחבי ובמסגרת "חובת תיעוד של גורמי סיכון ואורחות חיים בתיק הרפואי הממוחשב"

  בקרה פנימית. 

תבדחיפופרק זמן לתיקון: 
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 גריאטריה וטיפולי בית

 לשימור:

 בתחום השירות הגריאטרי:

 ברמה הארצית ניכר ידע רב ומיומנות קלינית בתחום. -תחום גריאטריה ברמה הארצית  הובלת 

 מתקיים רשם דמנציה ארצי/מחוזי. 

"בית האגד" בעיר ירושלים.  הערכה -מרפאות "טיילת" ו –מרפאות להערכה גריאטרית כוללנית  2במחוז פועלות  

 בנוכחות קבועה של מרפאה בעיסוק. , ומתקיימת ברמה מקצועית גבוהה

על פי תכנית עבודה שנתית, התקיימה בקרה של רופא אחראי גריאטריה ארצי  על הפעילות המקצועיות במרפאות 

"בית -בוצעו בקרות על הפעילות המקצועית במרפאות "טיילת" ו 2018במחוז. לדוגמה, בשנת  תחומית-להערכה רב

 "טורים". -אגד". בנוסף, בוצעה בקרה בתחום גריאטריה על פעילות רופאים ראשוניים במרפאות "טיילת" ו

 להגדיל את היקף הבקרה בתחום גריאטריה במחוז.  מומלץ

 10רופאים מומחים בגריאטריה, המועסקים בהיקף כולל של  2אחרונה על ידי תחום גריאטריה במחוז תוגבר בשנה ה

-)מ 5%-שעות עבודה שבועיות. בזכות תוספת בתקינת הרופאים, מספר ייעוציים בתחום גריאטריה במחוז עלה בכ

 (. 2017/2018-ב 825-ל 2016/2017בשנת  783

 הצוות, בעלי הכשרה הייעודית בתחום גריאטריה.הערכה גריאטרית כוללנית מבוצעת במחוז על ידי חברי  

צוות האחיות המועסק ביחידות השונות המספקות שירותים לאוכלוסיית קשישים משתתף בפעילות רבעונית של  

 להרחיב את פעילות הפורום ולשתף רופאים ומקצועות בריאות. מומלץ'ורנאל קלאב בנושאים גריאטריים שונים. ז

 ריה במחוז בוגרת הכשרה ייעודית, בעלת תואר אחות מומחית קלינית בגריאטריה.אחות אחראית תחום גריאט

 

 ביחידות לאשפוז/טיפול בית:

נבדקה היחידה לטיפול בית בבית שמש. הצוות מסור, מחויב, מחובר לשטח, פעיל ושאפתן.  – ניהול השירות 

 עבודה חמים בין הצוות ומשפחה.כרים קשרי ינ, וניכרת חתירה לשימור ושיפור איכות חיי המטופל וסביבתו

המערך לטיפול במטופלים מרותקים לביתם במחוז מאורגן היטב. נבנתה תשתית ארגונית רחבת היקף, הכוללת 

פעילות מטה והנהלת היחידה לאשפוז/טיפול בית מחוזית. המערך המובנה מאפשר קביעת מדיניות מקצועית אחידה, 

 עילות היחידות, זיהוי, ניתוב, סינון הפניות והתאמת השירותים למטופלים. הובלת תהליכי שיפור, פיקוח, בקרה על פ

מקצועי ביחידות במערך לאשפוז/טיפולי -פותחה ומיושמת תכנית רחבת היקף להכשרת הצוות הרפואי, הסיעודי והרב

ספיקת לב, -איבית. ההכשרה מועברת בדגש על היבטים גריאטריים והקניית כלים לטיפול פליאטיבי, טיפול בסוכרת, 

שיקום, זיהוי קשישים בסיכון להידרדרות, אלימות והתעמרות,  טיפול בפצעים, כאב, ניהול חולה כרוני, שיקום, תת"ח, 

תמיכה נשימתית, החייאה, טיפול במטופלים עם סטומה ועוד. פיתוח ויישום התכנית התאפשרו בזכות התקציב 

 טיפולי בית.הייעודי שהוקצב לצורך הכשרה בתחום גריאטריה ו

מתבצע יעוץ רופאים מומחים בבית המטופל, בתחומים: גריאטריה, רפואת  - רפואה יועצת למטופלי היחידה 

משפחה, רפואה פנימית, פסיכיאטריה, עיניים, א.א.ג, זיהומים, אורולוגיה, המטולוגיה, שיקום. תשובת יעוץ זמינה 

 ונגישה לצוות המטפל. 

חדשים, המטופלים המתאפשרת הערכה גריאטרית ו/או שיקומית לרוב  - הערכה בתחומי גריאטריה/שיקום 

 המתקבלים ליחידה לטיפול/אשפוז בית.

נצפתה זמינות גבוהה של הטיפול בתחומים רפואה וסיעוד למטופלים מרותקים לביתם בבית  - זמינות המענה 

שמש. מתאפשר מענה טלפוני למטופלים בשעות ערב, שבתות וחגים. במקרה הצורך מופעל שירות כוננות של 

 זמין.רופא או אחות, המגיעים לבית המטופל הסובל מבעיה חריפה/דחופה, בשעות בהן צוות היחידה לא 

 שינוע המטופלים המרותקים לביתם לבדיקות וטיפולים רפואיים מתבצע באמבולנסים במימון הקופה.  

דווח על מעורבות פסיכולוג בטיפול למרותקי בית. השירות ניתן בחצי משרה ומאפשר בשלב זה  – טיפול פסיכולוגי 

להגדיל את היקף השירות ולאפשר מענה זמין גם  מומלץ. ייעוץ בעיקר למטופלים הזקוקים לטיפול תומך

למטופלים נוספים, הזקוקים ליעוץ/טיפול פסיכולוגי, לדוגמה למטופלים בסטטוס שיקומי, מונשמים כרוניים, 

 מטופלים, הסובלים מתחלואה מורכבת ו/או משולבת קשה.

לזיהוי קשישים בסיכון. איתור מתקיימת פעילות מובנית ושיטתית  – זיהוי קשישים בסיכון להתעמרות והזנחה 

 גורמי סיכון מתקיים בהערכה ראשונית של אחות, ומעקב המשכי של כל חברי הצוות המגיעים לבית המטופל.



23 
 

  – הכשרת הצוות המטפל 

  רופאים מומחים בגריאטריה, מתאפשרת הערכה גריאטרית זמינה  4ביחידה לאשפוז/טיפול בית מועסקים

חודשים מתחילת  9-לים מבעיות רפואיות מורכבות/תסמונות גריאטריות פעילות. בלמטופלים מרותקים לבית הסוב

 ייעוציים למטופלים ביחידה לאשפוז/טיפול בית. 81בוצעו במחוז  2018שנת 

  הם רופאים מומחים בתחומי רפואה שונים.  –רוב הרופאים המטפלים ביחידה לאשפוז בית 

 13  בגריאטריה ותחומים נוספים, הרלוונטיים לסטטוס המטופלים המאושפזים אחיות בוגרות הכשרה על בסיסית

 ביחידה, לדוגמה, טיפול בסתומה, טיפול בפצעים קשיי ריפוי, סוכרת, אונקולוגיה ואחרים.

  הן אחיות מוסמכות, בוגרות תארים בסיעוד ו/או במקצועות הרלוונטיים.   -כל האחיות ביחידה לאשפוז/טיפול בית 

 מקצועי עבר הכשרה בתחום הטיפול הפליאטיבי.-הצוות הרפואי, הסיעודי והרבחלק גדול מ 

 .האחות שמנהלת את היחידה המחוזית לאשפוז/טיפול בית לומדת בתכנית הסמכה למומחית קלינית בגריאטריה 

יחידה מקצועי בנוגע לכל המטופלים ב-מתקיימים דיונים תקופתיים בצוות רבנמסר כי,  – מקצועי-דיונים בצוות רב 

בין חודש  הלטיפול/אשפוז בית. תדירות הדיונים נקבעת בהתאם לדחיפות המענה ומורכבות המצב הרפואי ונע

 לחודשיים, בהתאם למצב המטופלים.

 י רופאה מומחית בשיקום."מתקיים מעקב שוטף והערכת מצב המטופלים בתהליך השיקומי ע - הערכה שיקומית 

חשוב לשפר  , בקרב המטופלים ביחידה.70%-דווח על שיעור התחסנות לשפעת העונתית, כ - חיסון המטופלים 

 זאת ולמנוע תחלואה נוספת. 

 במרפאה ראשונית:

 מקצועית לטיפול בתחום סוכרת.  -נבנתה ומיושמת תכנית רב 

 במסגרת התכנית המחוזית, במרפאה הוחל באיתור יזום של קשישים החיים בעוני.  

 

 

 לשיפור ותיקון:ממצאים 

 בשירות גריאטרי:

 יש לשפר זמינות השירות בתחום גריאטריה במחוז. 

צוות הרפואי במרפאות ראשוניות לרופאים הראשוניים וליש לפעול, להקניית ידע, כלים והנחלת גישה גריאטרית  

 וביחידות לטיפולי בית.

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

 והסיעוד, במרפאות ראשוניות וביחידות לטיפולי בית.

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

חוזר מנהל רפואה  -יש לפעול לשיפור חווית המטופל והפחתת בירוקרטיה בקביעת תורים לשירות גריאטרי  

6/2013 . 

  מחוזי.מומלץ לפעול למינוי גריאטר  

 

 במערך לטיפולי בית:

לפתח מנגנון לאיסוף, ריכוז וניהול הנתונים אודות הטיפול ביחידות גריאטריות   ראוי – איסוף נתונים ברמת המחוז 

 ., בקופה ובמחוזשונות

לפעול להבטחת רצף המידע בין הגורמים השונים המטפלים במטופל, לאפשר זמינות  יש - הבטחת רצף המידע 

 רשומת המטופל לכל הגורמים המעורבים בטיפול.

ומלץ על ביצוע פעילות ברמת המחוז לשימור ותמיכה בצוות המטפל בתתי מ - שימור צוות ומניעת שחיקה 

 היחידות השונות לאשפוז/טיפול בית ומניעת שחיקתו. 

מקצועי בנוגע למטופלים -יש להבטיח השתתפות קלינאית תקשורת בדיונים בצוות רב - מקצועי-דיונים בצוות רב 

 מקצועי.-קלינאיות תקשורת בדיוני צוות רב לא נצפתה השתתפותרלוונטיים, ביחידות לטיפולי בית. 

ניהול הטיפול התרופתי במטופל  – 3/2013יש לפעול ליישום מלא של חוזר מנהל הרפואה  - טיפול תרופתי כרוני 

 עם מחלות כרוניות.
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מומלץ לאפשר זמינות הטיפול בתחום רוקחות קלינית למטופלי  - זמינות יעוץ/הערכה בתחום רוקחות קלינית 

 .היחידה

 המטופל חדש המרותק לבית. לכל עו"סלאפשר הערכה וייעוץ  ראוי - מענה בתחום עבודה סוציאלית 

יש לפעול להכשרת אחיות להחזרת קנולה לטרכיאה כפעולה מצילת  - בטיחות הטיפול במטופלים עם פיום קנה 

 (.86/2010חיים, למטופל עם פיום קנה )חוזר מנהל הסיעוד 

איכות הטיפול, שביעות רצון המבוטחים וניהול הרשומה  באופן סדיר ומובנה אתיש לבקר  – בקרה פנימית 

 הרפואית ביחידות השונות לאשפוז/טיפול בית.

מומלץ להקים קבוצות תמיכה לבני המשפחה של המטפלים במטופלים  -ים קבוצות תמיכה למטפלים עיקרי 

 המרותקים לביתם.

 

 במרפאות ראשוניות:

 מומלץ על קיום פעילות שנתית מתוכננת, המכוונת לטיפול באוכלוסיית קשישים.  - קידום בריאות 

מומלץ לקדם את הפעילות המכוונת לאיתור יזום של קשישים מרותקים לבית ו/או  – איתור קשישים בסיכון 

 קשישים בסיכון להידרדרות. 

אטרית בקרב רופאים ראשוניים וצוות יש לפעול להקניית ידע, כלים והנחלת גישה גרי - הטמעת גישה גריאטרית 

 מקצועי במרפאות ראשוניות. -רב

מקצועית, תוך התייחסות כוללנית לבעיות -יש להרחיב את תכנית ההתערבות הרב - מקצועית-תכנית טיפול רב 

 ולתסמונות גריאטריות.

להתערבות  יש לפעול להעלאת המודעות של הרופאים הראשוניים במרפאות  – הבטחת רצף המידע והטיפול 

 מקצועית בתחום גריאטריה ולחשיבות הפניית מטופלים רלוונטיים ליעוץ גריאטרי/הערכה גריאטרית כוללנית.  

לפעול להעלאת שיעור ההתחסנות נגד שפעת עונתית בקרב  יש – שיעורי התחסנות נגד שפעת בקרב קשישים 

(, ביחס לשיעור 40.9%דווח על שיעור ההתחסנות נמוך יחסית במחוז )המבוטחים קשישים במחוז. 

 (. 62.9%ההתחסנות הארצי )

יש לשפר את תנאי הנגישות עבור מטופלים קשישים ו/או מוגבלים בניידות במרפאה ראשונית "הגבעה"  - נגישות 

 בעיר בית שמש. 

מונגשים שפתית/לשונית לאוכלוסיות  יש להבטיח המצאות חומרי הסברה ומידע לקשישים, – מידע לקשישים 

 היעד של המבוטחים במרפאה )עברית ואידיש(.

 

 :בהרחבה -ממצאים לשיפור ותיקון 

 :בשירות גריאטרי

. ברמה המחוזית ניכר מאוד חסר זהברמה הארצית ניכר ידע רב ומיומנות קלינית בתחום  – מינוי גריאטר מחוזי 

קשישים גבוה פי הבשנתיים האחרונות נצפה, כי קצב גידול אוכלוסיית בתפקיד רופא אחראי גריאטריה במחוז. 

(. נכון ליום הבקרה, מספר מבוטחים קשישים הנמצאים 12.5%ביחס לכל קבוצות הגיל האחרות במחוז ) 3

גריאטריה השנים תחום  3 . במשך יותר ממבוטחים 31,103 -באחריות טיפולית של מאוחדת במחוז הגיע ל

בשל היעדר יד קרוב לוודאי בין התהליכים הנותרים ללא מענה מספק, י רופא מחוזי. "הובלה ע במחוז פועל ללא

הטמעת ראיה גריאטרית בקרב רופאים ראשוניים, הדרכה ופיקוח,  שיפור זמינות  -מכוונת של ראש תחום מחוזי 

ים פנימיים, הקמת מקצועיים, בניית נהל-השירות, פריסה ותעדוף השירותים לקשישים, הובלת תהליכים רב

 שירותים חדשים לאוכלוסיית הקשישים. 

בנוסף, נצפה חוסר היכרות של הנהלת המחוז בנוגע לחלק מהשירותים לקשישים, הקיימים כיום בפריסה 

מחוזית. לדוגמה, הנהלת המחוז לא הכירה ולא מסרה לצוות הבקרה פרטים אודות לשתי מרפאות גריאטריות 

מרפאות גריאטריות, כאשר  8ובמזרח ירושלים. נמסרה רשימת המרפאות הכוללת הפועלות בערים בית שמש 

 בעיר כי, נמסר הבקרה לצוות תחומית בתחום גריאטריה.-מרפאות לייעוץ/הערכה רב 10בפועל במחוז פועלות 

 למבוטחים וניתן בפועל קיים אלו במרפאות שהשירות למרות, גריאטרי ייעוץ ניתן לא ג׳ראח ובשייח שמש בית

 .רציף באופן
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  – שיפור זמינות השירות 

תחומית מבוצעים -יש לשפר זמינות ונגישות השירות בתחום גריאטריה במחוז. כעת ייעוץ גריאטרי/הערכה רב

שעות עבודה שבועיות(,  39משרה ) 0.98-רופאים מומחים בגריאטריה, בתקן כולל של כ 6במרפאות המחוז על ידי 

קינה בתחום הגריאטריה ברוב המחוזות +. התקן נמוך משמעותית ביחס לת65מבוטחים בני  1000 -תקן ל - 0.0315

פוגע בזמינות השירות קרוב לוודאי במחוז,  זההאחרים של הקופה. ההיקף המצומצם של הפעילות הרפואית בתחום 

לדוגמה, נכון למועד הבקרה, זמן ההמתנה ליעוץ  גריאטרי ו/או להערכה גריאטרית כוללנית למבוטחים קשישים. 

 -, לדוגמה ואף יותר לשלושה עד שבעה חודשיםמגיע 

 תחומית שנערכו בסמוך למועד -ממספר בדיקות של חווית לקוח סמוי בקביעת התור לייעוץ גריאטרי/הערכה רב

חודשי  8 - 9.07.19-, ירושלים הוצע למטופל ב12הבקרה, עלה כי התור הקרוב במרפאה ברחוב בית הדפוס 

חודשי  4 - 2019, ירושלים הוצע בחודש מרץ 208ו )!(.  תור ראשון פנוי במרפאה גריאטרית ברח' יפ המתנה

, ירושלים 2)!(, באתר האינטרנט של הקופה פורסם, כי התור הקרוב ליעוץ גריאטרי במרפאה ברח' בית"ר המתנה 

  חודשי המתנה )!(. 5 -17.04.2019-זמין ב

 
  תחומיות -גריאטריות רבלשפר זמינות של הערכה גריאטרית כוללנית במחוז. לא מתבצעות הערכות יש

 (. הערה חוזרת מהבקרה הקודמת) למטופלים מרותקים לביתם

  יש להרחיב את פריסת השירות הגריאטרי במחוז עם קיום המענה לפריפריה מחוזית ולמגזרים מיוחדים כאוכלוסייה

מענה לאזורים תחומיות מרוכזות כעת בעיר ירושלים, ללא מתן -חרדית או ערבית. כל המרפאות הגריאטריות הרב

  גיאוגרפיים שונים ולמגזרים מיוחדים.

  .מרפאה ליעוץ גריאטרי, מונגשת לשונית לאוכלוסייה הערבית פועלת במרפאה אחת, הממוקמת במזרח ירושלים

 קשישים רבים נמנעים מלהגיע לאזור זה של העיר. 

 .מענה לאוכלוסייה חרדית בעיר בית שמש ניתן בהיקף של שעתיים בשבוע בלבד 

 

במועד הבקרה נבדק ייעוץ גריאטרי במרפאה בעיר בית שמש. הייעוץ הגריאטרי במרפאה  – ייעוץ גריאטרי 

. ראוי להעמיק בייעוץ, במקרה מורכב להפנות להערכה מתבצע אד הוק, כגון מילוי הערכה לביטוח לאומי

 גריאטרית כוללנית. 
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היקף הביצוע של הערכה גריאטרית למבוטחי  לפעול להעלאת ראוי - תחומית(-הערכה גריאטרית כוללנית )רב 

בהיקף  3%-הערכות גריאטריות כוללניות, עליה של כ 631בוצעו במחוז  2018המחוז. לדוגמה, במהלך שנת 

העלייה הקטנה בהיקף השירות, אינה מדביקה את הפערים שנוצרו הערכות(.  612) 2017-השירות ביחס ל

 . באוכלוסיית קשישים במחוז הגידול 12.5%-כתוצאה מהקצב הגבוה של כ

 בנוכחות קבועה של אחות, כנדרש בחוזר מנהל יש להבטיח ביצוע הערכה גריאטרית כוללנית בצוות גרעיני מלא ,

כעת במרפאת "בית האגד" ההערכה מבוצעת ע"י צוות של רופא, עובדת סוציאלית ומרפאה . 12/2007הרפואה 

 בעיסוק, בלא השתתפות של אחות.

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

בריאות נוספים, הרלוונטיים למצב המטופל. לדוגמה, בתחומי תזונה, פיזיותרפיה, קלינאות תקשורת, רוקחות 

משפחתו, לפגוע בחוויית קלינית. הפניית המטופלים להשלמת הערכה, עלולה לגרום לקשיים וסבל למטופל ול

 (, לעכב את מתן המענה לצורכי המטופלים.6/2013המטופל )חוזר מנהל הרפואה 

  .זמן ההמתנה לבדיקה ארוך ומגיע לשלושה  יש לשפר זמינות תורים במרפאות להערכה גריאטרית כוללנית

 (. 6/2013)חוזר המנהל הכללי  עד שבעה חודשי המתנה

  מקצועית למטופלים המרותקים לביתם.-הרביש לשפר את זמינות ההערכה 

 תחומית.-יש לבנות תהליכי מעקב אחרי יישום ההמלצות הייעוץ/הערכה רב  

 תחומיות במחוז, עם דגש על מתן מענה -מומלץ לפעול להרחבת פריסת המרפאות הגריאטריות הרב

 לפריפריה מחוזית ולמגזרים מיוחדים, כמו אוכלוסייה חרדית או ערבית.  

 

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

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

פניות למקורות מידע וקביעת תורים שונים, ביניהם, אתר הקופה באינטרנט, מוקד הארצי לזימון תורים, 

 -הממצאים כדלקמןמרפאות גריאטריות בירושלים ובית שמש. 

 מופיע באתר הקופה אינו מעודכן ומטעה את המבוטחים בדבר נצפה, כי המידע ה – באתר מאוחדת באינטרנט

לא נצפה פרסום המידע בדבר פעילות מרפאה גריאטרית בעיר בית לדוגמה,  קיום השירותים לקשישים ופריסתם.

 שמש. במנוע החיפוש של אתר הקופה בתחום גריאטריה בעיר מופיע, "לא מצאנו בשבילך רופאים".

 
 , אינו תואם את השם של הרופאה המנהלת את השירות בפועל.208אטרית ברח' יפו שם של הרופאה במרפאה גרי

 התקבל מענה זמין ואדיב. לשאלה בנוגע לאפשרות לקבוע תור לרופא במרפאה ברח'  – במוקד לזימון תורים ארצי

המוקדנית, לדברי פייר ואן בא בירושלים, נמסר, כי הרופא אינו עובד יותר במאוחדת ושירות המרפאה נסגר. 

בירושלים וסביבתה לא קיים מענה בתחום גריאטריה הפועל בשפה הערבית. מהנתונים שנמסרו במועד 

הבקרה על ידי ראש תחום גריאטריה ארצי עלה, כי השירות במרפאה הממוקמת במזרח ירושלים פועל 

דובר ערבית. היעדר מידע שעות שבועיות ניתן על ידי רופא מומחה בגריאטריה  8השירות, בהיקף של  כשגרה)!(.

כמו כן, במענה לשאלות עדכני בדבר קיום השירות עלול לפגוע בנגישותו וזמינותו לאוכלוסייה דוברת ערבית.  

 בתחום גריאטריה ניכר, כי קיים בלבול וחוסר אבחנה בין יעוץ גריאטרי להערכה גריאטרית כוללנית.

  ,המענה של רכזת התורים דקות המתנה.  9קבל לאחר המענה הטלפוני הת– , ירושלים208מרפאה ברח' יפו

, שניסה לקבל פרטים נוספים מטופלה באמצע שאלת ה, השיחה נותקה על ידבגריאטריה היה עצבני וקצר רוח

 לכתובת המרפאה. על

  ,9.07.19-התקבל מענה מקצועי וענייני. עם זאת, התור נקבע ל – , ירושלים12במרפאה ברח' בית הדפוס – 

 שבעה )!( חודשי המתנה.נדרשים 
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 התקבל מענה זמין, אדיב ומקצועי, נקבע תור דחוף בזמינות טובה. – במרפאה "חפציבה", בית שמש 

 

 במרפאה ראשונית: 

מומלץ על קיום פעילות שנתית מתוכננת, המאפשרת מענה לבעיות מיוחדות של  אוכלוסיית  - קידום בריאות 

 קשישים.  הבקרב כזו הקשישים בעיר/מחוז. מהנתונים שהוצגו בבקרה עלה, כי בבית שמש לא נערכת פעילות 

ראשוניים וצוות  יש לפעול להקניית ידע, כלים והנחלת גישה גריאטרית בקרב רופאים - הטמעת גישה גריאטרית 

יש להקפיד על ביצוע אומדנים מקצועיים לאבחון תסמונות גריאטריות וזיהוי מקצועי במרפאות ראשוניות. -רב

קשישים בסיכון בתחום הרפואה הראשונית. יש להשתמש בכלים סטנדרטיים לאיתור גורמי סיכון לנפילות, 

ירוד, פגיעה חושית, אומדן הסיכון לעצירות,  תזונה, מצב תפקודי-כאב, בידוד חברתי, נטייה לדיכאון, תת

 אומדן מצב העור, התייחסות למצב הקוגניטיבי, זיהוי קשישים בסיכון להתעמרות והזנחה וכד'.

מקצועית, תוך התייחסות כוללנית לבעיות  -יש להרחיב את תכנית ההתערבות הרב – תכנית טיפול במטופל 

נמצאו הפניות ותכניות טיפול מובנות המשקפות את הבעיות לא לתסמונות גריאטריות קיימות והצפויות. 

. יש להבטיח מתן יעוץ המרכזיות של המטופלים. התיעוד התמקד בטיפול בבעיות קיימות וספציפיות בלבד

, לא בוצע ייעוץ בתחום התאמת דיור במקרים בהם חל או צפוי שינוי במצב התפקודי של המטופלים.  לדוגמה

ממארת, בסיכון להידרדרות תפקודית חדה, לא נצפתה מעורבות טיפולית בתחום עבודה למטופל הסובל ממחלה 

סוציאלית למיצוי זכויות ותמיכה במטופל ובבני משפחתו. לא הייתה הפניה לפיזיותרפיה של המטופל בסיכון 

ישום בצע ייעוץ/ייעוציים חוזר/ים להערכה מחודשת ובדיקת יל ראוי. לנפילות, על רקע חולשה וסחרחורת

 . שכבר ניתנו ההמלצות

  – איתור/טיפול בקשישים בסיכון 

 לפעול לקידום הפעילות המכוונת ולאיתור וטיפול בקשישים מרותקים לבית ו/או קשישים בסיכון להידרדרות.  ראוי

נצפו מספר מטופלים שלא לדוגמה קשישים שנפלו מהמעקב הרפואי/סיעודי ולא ביקרו במרפאה תקופה ממושכת. 

אצל רופא מטפל/אחות במשך יותר משנה. המטופלים נפלו מהמעקב במרפאה, ללא בירור הסיבות בקרו 

 מקצועית, העונה לצרכיהם.-לשינוי בהרגלי הצריכה של שירותי בריאות וללא בניית תכנית התערבות הרב

 המטופלים קשישים מקצועית בנוגע לבעיות מרכזיות של -מומלץ לקבוע יעדי טיפול ולפעול ליישום תכנית טיפול רב

לא נמצאה בסיכון להידרדרות. בבדיקת הרשומות הרפואיות והסיעודיות של מספר המטופלים במרפאת "הגבעה" 

התייחסות מספקת לזיהוי המטופלים בסיכון לדיכאון, למצוקה של המטפל העיקרי, לסיכון להתעמרות ו/או 

ן המענה בתחומים של מיצוי זכויות המטופל,  מקצועי במת-הזנחה. כמו כן לא נמצאה מעורבות של הצוות הרב

 והתאמת דיור למטופל בסיכון להתדרדרות בשל מחלה ממארת. 

  ,אומדן תפקודי מומלץ לבצע הערכת תפקוד תקופתית יזומה בתחומי רפואה/סיעוד למבוטחים קשישים לדוגמא

צע אומדן סיכון לנפילה למס' . לא בו2017למטופל בסיכון לירידה תפקודית בוצע לאחרונה לפני כשנה, בשנת 

מטופלים עם גורמי סיכון בולטים לנפילה. המעקב "לפי הצורך" אינו עונה לצרכי המטופלים השבריריים, 

   מקצועית  והדרכת המטופלים ובני המשפחה.-לאיתור המטופלים בסיכון להידרדרות, יישום תכנית טיפול רב

 

 נגישות )תשתיות( 

יש לשפר את תנאי הנגישות עבור המטופלים הקשישים ו/או המוגבלים בניידות במרפאה ראשונית "הגבעה" בעיר 

 נצפו מפגעי בטיחות המסכנים את שלום המבוטחים הקשישים ו/או המוגבלים בניידות. בית שמש. 

השביל המותאם למעבר ממוקמת במרחק בלתי סביר מ, והיא לדוגמא, באזור המרפאה נצפתה חנית נכים אחת בלבד

כמו כן, השביל המונגש ארוך מהמצופה עבור המתקשים בהליכה ו/או נעזרים מבוטחים מוגבלים בניידות. 

אזור המדרכה מטרים סה"כ מחניית נכים עד לכניסה למרפאה(.  200 -באמצעי עזר, כגון הליכון או מקל. )כ

חלקם חסמו וחנו באופן לא בטיחותי, , רכבים שעלו על המדרכה "יהמונמכת בסמוך למרפאה היה חסום ברובו ע

 את הגישה למרפאה ואף את שביל הגישה לאמבולנס חירום.  

 . הנמכהבגובה קבוע, ללא אפשרות כיוון ו אמיטת הבדיקה בחדר הרופא הראשוני הי
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יש להבטיח הימצאות חומרי הסברה ומידע לקשישים, מונגשים שפתית/לשונית לאוכלוסיות  – מידע לקשישים 

במועד הבקרה במרפאת "גבעה" הוצג עלון מידע אחד היעד של המבוטחים במרפאה )עברית ואידיש(. 

. לא הוצגו ברית בלבדענצפה שילוט חיצוני ופנימי בו הרלוונטי לאוכלוסיית קשישים, בשפה העברית בלבד

 חומרי מידע ודפי הסבר בנוגע לקידום בריאות ונושאים נוספים הרלוונטיים לאוכלוסיית קשישים. 

 

 ביחידה לטיפולי בית:

ומובנית על איכות הטיפול, שביעות רצון המבוטחים וניהול סדירה בקרה פנימית  יש לקיים – בקרה פנימית 

. כעת במחוז מתקיימות בקרות נושא נקודתיות, ללא ביתהרשומה הרפואית ביחידות השונות לאשפוז/טיפול 

 שימוש בכלי שיטתי, ללא תכנית שנתית לביצוע הבקרה והמעקב מובנה אחרי תיקון ליקויים.

, בקופה שונותהגריאטריות ההטיפול ביחידות  עללפתח מנגנון לאיסוף, ריכוז וניהול הנתונים  ראוי :איסוף נתונים 

 בקרההעיבוד ויכולת הנאספים ביחידה לאשפוז בית באופן ידני, המצמצם עד מאוד את . כעת רוב הנתונים ובמחוז

לדוגמה, לא מתקיים איסוף וניהול נתונים בדבר מספר המטופלים שחוסנו נגד דלקת . למתן טיפול כראוי

, שיעור פטירות בית בקרב מטופלים סופניים, מספר ביקורים של מטופלי .pneumococcal vac)ראות )

בקרב מטופלים  VAPהיחידה במיון )שהסתיימו ללא אשפוז(, שיעורי היארעות וריפוי פצעים, שיעורי 

מידע ה. איסוף וניהול מונשמים, שיעורי נפילה בקרב מטופלי היחידה, עומס טיפולי על המטפל העיקרי וכד'

 במחוז.  קביעת מדדים לבקרה לאיכות הטיפול בתתי היחידותו תמונה כוללת במחוז קבלתרום לעשויים לת

יש לשפר את רצף המידע בין הגורמים השונים המטפלים  - נגישות רשומה רפואית לגורמים המטפלים במטופל 

לאשפוז בית, . כיום, בשל שינוי התוכנה והטמעה חלקית בלבד של תוכנת "קמיליון" במאושפזי/מרותקי בית

נצפה, כי הרשומות של חברי הצוות שונים ביחידות לאשפוז בית ובמרפאות הראשוניות,  ואינן נגישות באופן 

היעדר תקשורת והעברת המידע בין התוכנות השונות פוגע ברצף המידע  מלא לכלל הצוות המטפל במטופלים.

הנמצאות כעת בשימוש ביחידה לאשפוז בית והטיפול במטופלים. הצורך באיסוף הנתונים מהתוכנות השונות, 

גוזל משאבים יקרים של זמן בין היתר, אינו מאפשר קבלת מידע זמין, רציף ועדכני ו –ובמרפאות ראשוניות 

 המטפל המושקע בחיפוש וריכוז המידע. 

רשימת נמצאה להמשיך ולפתח מנגנון שיבטיח עדכון תקופתי של תיק המטופל בביתו. יש  – תיק המטופל בביתו 

 תרופות לא מעודכנת.

מבדיקת מספר רשומות רפואיות ביחידה לאשפוז/טיפול בית ובמרפאה  – ניהול הטיפול התרופתי הכרוני 

הלימה בין הטיפול -ראשונית, עלה כי לא מתבצעת בדיקת מכלול הטיפול התרופתי הכרוני. נמצאה אי

 שהמטופל נוטל בפועל.  המפורט בתיק המטופל/מכתב סיכום רפואי לבין הטיפול התרופתי

יש לפעול לשיפור הזמינות של הערכה/טיפול למטופלים ביחידות לטיפול/אשפוז בית. בהתחשב  – של עו"סמענה  

סוציאלי גבוה, מומלץ לאפשר ההערכה וייעוץ בתחום העבודה הסוציאלית -כי מרותקי בית נמצאים בסיכון פסיכו

והערכה בתחום העבודה הסוציאלית בולט במיוחד במקרים בהם  המטופלים המרותקים לביתם. הצורך בייעוץ לכל

המטופלים זקוקים לטיפול תומך, מטופלים במצב סופני, מטופלים הסובלים מתחלואה רפואית/סיעודית מורכבת 

 הכרוכה בעומס טיפולי רב על מטפלים עיקריים.

מטופלים המרותקים לביתם ולמטופלים דווח כי לא מתבצע ייעוץ רוקחות קלינית ל -מענה בתחום רוקחות קלינית  

 (.polypharmacyהמשתמשים בטיפול מרובה תרופות )

מומלץ להקים קבוצות לתמיכה בבני המשפחה/המטפלים העיקריים המטפלים במטופל.   – תמיכה במטפל עיקרי 

מומלץ לבנות את הפעילות על פי קווים משותפים בהתמודדות הטיפולית, לדוגמא, תמיכה בבני המשפחה 

המטפלים במטופלים הסובלים מדמנציה מתקדמת, או בבני המשפחה המתמודדים עם הטיפול במטופלים 

 בריאותיים מורכבים ו/או סופניים, הכרוכים בעומס טיפולי רב על בני המשפחה.במצבים 
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 בריאות השן

 ממצאים לשימור: 

נגיש  במרפאות מופיע מידע לציבור אודות סל השירותים ברפואת השיניים, זכויות מטופלים מוצגות במקום 

הציבור בקופה            המבקרים דרך התקשרות עם משרד נציב תלונותלמבקרים במספר שפות. מוצגת לראוות 

 ובמשרד הבריאות. רופאים מודעים להרכב הסל בתחום בריאות הפה והשיניים.

לשפור נגישות מבוטחיה למומחים בתחומים הדנטלים: הקופה מפנה מקרים של רפואת הפה  תמאוחדת  פועל 

הדסה בירושלים. טיפולי שיניים בהרדמה כללית וסדציה מופנים למומחה מטעמה בסניף בירושלים ולביה"ח 

 בירושלים. ךלבי"ח משגב לד

 רישום ופירוט מהלך הטיפול הדנטלי מלא ומספק. קיים דגש על מניעת מחלות השיניים.  

פת במרפאות שיניים. צוותי מרפאות השיניים די בקרות שוטהדנטליים  על י םמאוחדת מפקחת על איכות שירותי 

 מיומנים, בעלי מוטיבציה לעבודה.

 

 

 ממצאים לשיפור ותיקון: 

בתיקים , אולם מרפאת שיניים בקריית ארבע מפנה ילדים לטיפולים בסדציה והרדמה כללית לגורמים חיצוניים 

. הדבר פוגע הטיפול שקיבלו הילדים והמלצות להמשך מעקב ומניעהשמנוהלים במרפאה אין מידע אודות 

 .ומניעה  בהמשכיות הטיפול

 הנחייה: 

אין להסתפק בהפניית המטופל לגורם חוץ אלא יש לוודא כי הוא אכן הגיע אליו ולציין זאת בתיקו הרפואי, 

 ולבקש מכתב סיכום טיפול. 

 מיידי: פרק זמן לתיקון

 

 

ילדים פחות מעורים בתחומים הקשורים בתחום הדנטלי. האגף לבריאות השן פרסם הרופאי המשפחה ורופאי  

 לומדה בתחום רפואת הפה והשיניים לרופאי ילדים ולרופאים כללים. 

 נא להפיץ בין הרופאים קישורית לאתר ללומדה הדיגיטלית אשר פורסמה באתר האגף -

ראוי  לתכנית השתלמות רופאי משפחה וילדים .לשקול הכנסת נושאים בתחום רפואת הפה והשיניים ראוי  -

 '(.דלהיעזר בידע מקצועי של רופאי השיניים )ימי עיון משותפים וכ
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 בריאות הנפשהרפורמה ב

 פריסה

 או חינמית ניתן באמצעות:  בהשתתפות עצמית רבעוניתהשירות הציבורי למבוטחים  

 ה, ללא התחייבותמרפאות רב מקצועיות או נקודות שירות במרפאות ראשוניות אורגניות של הקופ. 

  אצל ספקי שירות )מרפאות ממשלתיות, מרפאות של בי"ח כלליים או בי"ח פסיכיאטריים אחרים(, עמותות, וזאת

 .(17ט' התחייבות )באמצעות 

  און ליין( לאחר קיום מפגש מיון פנים אל פנים. השירות חינמי.טיפול פסיכותרפי מקוון( 

 קיים שירות של פסיכותרפיסטים עצמאיים )מטפלים עצמאיים(, בהשתתפות עצמית גבוהה יותר לכל פגישה. גם 

מרפאות רב מקצועיות אורגניות של הקופה קיימות בירושלים )מבוגרים(, בית שמש )מבוגרים וילדים(, מעלה  

ית ימרפאות ראשוניות ושניוניות נוספות, כולל אפרת, קר 25-)מבוגרים וילדים(, ונקודות שירות פרוסות באדומים  

 ארבע, ביתר, מבשרת ציון.

מרפאות המרכז הירושלמי לבריאות הנפש )כפר שאול איתנים(,  -למחוז הסכם רכש שירותים ממספר ספקים 

ת ארבע(, "בשבילך" ית, מרקם )דרום הר חברון וקריבי"ח הדסה, בי"ח הרצוג, תפארת בית חם לדוברי ערבי

ציבור חרדי(, בית חם. המחוז נמצא במו"מ עם עמותות נוספות לקראת חתימה על הסכמי רכש  –)נשים. בעיקר 

 או  לבחינה מחדש של הסכמים קיימים. 

הפריסה, קרי יכולתו העקרונית לקבל שירות בסמוך למקום מגוריו היא טובה כאשר  -מנקודת מבטו של מבוטח 

ממשלתיים ועמותות, אם כי לחלק מהשירותים  -לוקחים בחשבון גם את האפשרות לקבל שירות מספקים נוספים

אשר שם יכול  -בקרית ארבעיידרש המבוטח לנסיעה רחוקה יותר )דוגמת קבלת שירות פסיכותרפי למתגוררים 

 מרק"ם; או שירות פסיכיאטרי למתגוררים באפרת(.  -לקבל גם שירות מספק חיצוני

 
 זמינות ותורי המתנה

יש למלא  -קביעת התורים לפסיכיאטר מתבצעת באמצעות מוקד התורים הארצי. קביעת תור לפסיכולוג ממיין 

ברה"נ עוברים על הטפסים, יוצרים קשר עם הפונה ומפנים מייל. רכזי /טופס פנייה ולהעבירו באמצעות תיבת פקס

מזמנים לפגישה להערכה ראשונית ומפנים להמשך טיפול  –להמשך טיפול על פי מאפייני הפנייה. במקרה הצורך 

 על פי התרשמותם.

משכי ההמתנה לקבלת שירות שונים בין השירותים ובין היישובים השונים ונעים בין קבלה מיידית )טיפול  

המתנה ממוצעת לטיפול פסיכיאטרי . חודשי המתנה לפסיכותרפיה מבוגרים בביתר 6-לפסיכיאטרי בקרית ארבע( 

חודשים לטיפול פסיכותרפי מאפיינת למעלה ממחצית מהמרפאות  3-של חודשיים ומעלה, והמתנה של למעלה מ

 ומדגישה את ההכרח להמשיך ולפעול לצמצום תורי ההמתנה.

 
 פולהיקפי מטופלים וטי

 הינם כדלקמן: שהועברוסיכום נתוני המטופלים והמפגשים הטיפוליים )המגעים( הממוצעים 

 מס' מגעים מס' מטופלים מבוגרים
ממוצע מגעים 

 למטופל

 שנה
7/2016-
6/2017 

7/2017-6/2018 
7/2016-
6/2017 

7/2017-
6/2018 

7/2016-
6/2017 

7/2017-
6/2018 

 5.8 8.5 26,918 23,161 6,881 6,284 מתקני קופה*

 12.7 11.8 38,411 25,470 3,018 2,154 מרפאות ציבוריות ומכונים

 12.3 13.5 27,776 25,205 2,254 1,866 מסלול "בחירת מטפל"

 9 8.3 93,105 73,836 10,306 8,941 סה"כ )ת.ז. בודד(

         3.8% 3.4% אחוז מטופלים

         21.9% 20.9% מטופלים אצל פסיכותרפיסטים עצמאיים



31 
 

 * ממוצע מגעים במתקני קופה ללא אינטייק       
     

       

       
 מס' מגעים מס' מטופלים קטינים

ממוצע מגעים 
 למטופל

 שנה
7/2016-
6/2017 

7/2017-6/2018 
7/2016-
6/2017 

7/2017-
6/2018 

7/2016-
6/2017 

7/2017-
6/2018 

 5.8 6.6 8,484 6,308 2,698 2,188 מתקני קופה*

 13.7 12.6 18,605 13,478 1,359 1,072 מרפאות ציבוריות ומכונים

 6.6 7.5 4,398 3,253 669 436 מסלול "בחירת מטפל"

 7.5 7 31,487 23,039 4,197 3,292 סה"כ )ת.ז. בודד(

         1.8% 1.4% אחוז מטופלים

         15.9% 13.2% טופלים אצל פסיכותרפיסטים עצמאייםמ

 
 ניתוח הנתונים מצביע על:

 המשך עלייה במספר המטופלים ועלייה במספר המגעים הן בקרב המבוגרים והן בקרב הקטינים. 

אך שיעורם עדיין נמוך המשך עלייה בשיעור המטופלים מכלל מבוטחי הקופה, בקרב מבוגרים וקטינים,  

 הקטינים.במיוחד בקרב  -קטינים( 2%מבוגרים;  4%מהמצופה )

 מכלל המטופלים. 2/3-כ -שיעור המטופלים במתקני הקופה הוא גבוה 

קרי אצל פסיכותרפיסטים עצמאיים )בהשתתפות עצמית של  -שיעור המטופלים במסלול "בחירת מטפל" 

הוא נמצא במגמת עלייה, ולא  -לכל מפגש( הינו גבוה מאד, במיוחד בקרב המבוגרים, ולא רק זאת₪  139

קרי תשלום  -כפי שיש לצפות משירות ציבורי המעודד קבלת שירות בהשתתפות עצמית נמוכהבמגמת ירידה 

 השתתפות עצמית רבעונית כבכל שירותי הרפואה המומחים.

 
 טיפול מרפאתי כפוי

מרפאת שמאי, מרפאת בית שמש, מרפאת "כיכר יהלום"  –מרפאות ברה"נ במחוז  3השרות ניתן כיום במסגרת  

 גם בקרית ארבע.  –כיום  –במעלה אדומים, נקודתית 

תורם להפחתת , וכויש לראותו בחיוב רב , מדובר בשרות אשר בבקרה הקודמת לא ניתן במרפאות הקופה 

 יכול לסייע בצמצום האשפוזים הכפויים.ו, כך שרהסטיגמה ולהנגשת השרות, ולשיפו

 
 : מגמה רב שנתית -נתוני כ"א במרפאות האורגניות של המחוז

 במיוחד, במתקניה הקופה ידי על המועסקים המקצועיים האדם כח בהיקפי עלייה על מצביע הנתונים ניתוח

 .בתחום החריפה האדם כח מצוקת אף על בפסיכיאטריה גם אך, פסיכותרפיה שירותי למתן

 שינוי באחוזים 2014סה"כ משרות ב  2018סה"כ משרות  מקצוע

 106% 2.54 5.23 פסיכיאטריה מבוגרים

 100% 0.55 1.1 פסיכיאטריה ילדים

 311% 3.58 4.4 פסיכותרפיה מבוגרים

 1.33 פסיכותרפיה ילדים

 5.4 פסיכולוגיה קלינית מבוגרים

 3.6 פסיכולוגיה קלינית ילדים

 48% 1.42 2.1 פסיכולוגיה רפואית

 תוספת חדשה 0 1.65 פסיכולוגיה שיקומית

 16% 0.81 0.94 דיאטניות

 תוספת חדשה 0 0.55 רפוי בעיסוק

 32% 2.95 3.9 מזכירות רפואיות

 תוספת  0 0.5 מזכירות מחוזית

 196% 8.9 26.3 סה"כ אנשי מקצוע)ללא מזכירות(
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 רכש שירות של "בית מאזן"

המחוז מספק למבוטחיו שירותי בית מאזן  למניעת אשפוז ב"חירם" בהרדוף במסגרת הפיילוט הארצי שמקיימת  

 הקופה.

 
 עיקריות לפיתוח עתידי תכניות

פתיחה והרחבה של שירותים במרפאות הקופה: מרפאת חגי, מרפאת הר"ן, מרפאת ברה"ן מחוזית לילד ולנוער  

 (, וכן טיפול מקוון.2020)

 רכש עם ספקים נוספים )"למרחב", "עמך", "תלם"(הסכמי  

 
 

 נקודות עיקריות לסיכום הבקרה

ניכר שיפור בפריסת השירות גם לאזורים פריפריאליים, קיימת עלייה במספר המטופלים בכל המסגרות )מרפאות  

אורגניות וספקי שירות(, ושיעורם בקרב המבוגרים גבוה וקרוב למצופה, אך בקרב הילדים עדיין נדרש המשך 

, במיוחד לילד ולנוער, םזמני ההמתנה לחלק מהשירותיהגדלה של מספר המטופלים. אולם יחד עם זאת 

גיוס כ״א ו/או השלמת חתימה על הסכמי רכש שירותים שיבטיחו זאת, ובכלל זה שקילת התארכו ומחייבים 

 .לאוכלוסייה דוברת הערבית

 

את היות קופ"ח  -יש לציין לחיוב גם מתן שירותי טיפול מרפאתי כפוי במתקני הקופה, ולציון מיוחד לחיוב 

 אפשרות לחלק ממבוטחיה לקבל שירותי בית מאזן!מאוחדת חלוצה במתן 

 

קרי אצל פסיכותרפיסטים עצמאיים )בהשתתפות עצמית של  -שיעור המטופלים במסלול "בחירת מטפל" 

הוא נמצא במגמת עלייה, ולא  -למכל מפגש( הינו גבוה מאד, במיוחד בקרב המבוגרים, ולא רק זאת₪  139

קרי תשלום  -בורי המעודד קבלת שירות בהשתתפות עצמית נמוכהבמגמת ירידה כפי שיש לצפות משירות צי

 השתתפות עצמית רבעונית כבכל שירותי הרפואה המומחים.

 

משירותי בריאות הנפש ויש לנתב את דיווחיהם בהתאם, תוך הפרדתם  פסיכולוגיה רפואית איננה חלק  

 מבריאות הנפש.

 

  



33 
 

  פסיכיאטריה

 ירושליםלשכת בריאות מחוז 

 שירותי בריאות הנפש במחוז ירושלים   

  מערך בריאות הנפש מורכב משירותים הניתנים במתקני הקופה, באמצעות מסלול "בחירת מטפל" וע"י ספקים

 חיצוניים כולל מרפאות בריאות הנפש ממשלתיות, ציבוריות ופרטיות. 

 במערך בריאות הנפש ניתן שירות למבוגרים, לילדים ונוער. 
למרחבים. בכל מרחב יש ממונה אחראי אליו מופנים כל השאילתות וההתייעצויות בתחום בריאות המחוז מחולק 

ר ע"י סגנית מנהל המחוז בבריאות הנפש, טהנפש, כולל התייעצויות של כלל רופאי המשפחה במחוז. התהליך מנו
 אשר גם מעורבת במקרים מורכבים.

 הנפש(ממנהל המחוז בבריאות  עהרחבת השירות ) על פי מיד : 

בישוב אפרת ובמעלה אדומים. היקף  -נפתחו מרפאות חדשות ברחבי המחוז   2017 -2016במהלך השנים 
השירות הורחב במרפאות שיח ג'ראח )לאוכלוסייה ערבית( ובעיר ביתר עילית )לאוכלוסייה חרדית(. בישוב קריית 

 האשונית של הקופה בישוב. בימים אלארבע ניתן שירות בריאות הנפש על ידי ספק חיצוני, במסגרת מרפאה ר
 נפתחה מרפאה לילדים ונוער בירושלים,  מרפאת כי"ח.

 נתוני פעילות אמבולטורי: 

מכלל המבוטחים מקבלים שירות בבריאות הנפש, עליה לעומת שנה קודמת אז השיעור עמד  3.8%כיום  מבוגרים
תר הינה בקבלת השירות במרפאות בשירות . חלה עלייה גם במספר המגעים, כאשר העלייה הגדולה ביו3.4%על

הקנוי. ממוצע המגעים למטופל הוכפל במרפאות בשירות קנוי, בעוד שבמתקני הקופה ובמסלול בחירת מטופל 
 ממוצע המגעים ירד.

מכלל הילדים המבוטחים מקבלים שירות בריאות הנפש, לעומת  1.8%נמצא מגמה דומה של עליה, כיום  ילדים 
 לפני שנה . 1.4%

,  אולם מהנתונים החלקיים של 2016לעומת  2017נמצא כי מספר הביקורים עלה בשנת  – נתונים לפי מרפאות
 , מסתמנת מגמת ירידה במרחב מערב , מרחב בית שמש ומרחב דרום.  2018שנת 

 : תורי המתנה 

עדיין למרפאות ייחודיות כגון ביתר עילית ואפרת חלה ירידה בזמני המתנה לעומת בקרה קודמת, אולם 
לא התקבלו נתונים על מספר ממתינים, למרות בקשת צוות חודשים.  4ההמתנה לפסיכותרפיה הינה מעל 

 הבקרה, אלא רק על משך ההמתנה.
 לבד.מטופלים ב 4הוחל במתן השירות, אולם בהיקף מצומצם ביותר. בזמן הבקרה דווח על   - טיפול מרפאתי כפוי 

 לא מתבצעים ועדיין לא פותח מנגנון לקידום התהליך. - ביקורי בית 

 אין הדרכות לצוותים ולמאבטחים ואין מערך מובנה לטיפול בתופעה של אלימות כלפי צוות. - אלימות כלפי הצוות 

 חלה ירידה בהפניות לסל שיקום במהלך השנה וזאת למרות דיווח שהועברה הדרכה   - הפניות לסל שיקום

בנושא לצוותי בריאות הנפש כולל רופאים עצמאיים. מצופה שתהייה עליה במספר מופנים לסל שיקום, 

 בהתאם למגמה של עליה במספר המטופלים. 

 קת  תהליכי עבודה איכות הרשומות. הרכזים המרחביים, החלו בבקרה פנימית הבוד - תהליכי בקרה פנימיים 

 מאוחדת  הינה דומיננטית במחוז ירושלים. חלק מהתושבים מוכרים למערכת הרווחה ולמערך  – עבודה מערכתית

בריאות הנפש. חשוב לקדם שיתופי פעולה ותיאום טיפול, בכפוף לחוקים, לטובת הנגשת שירותי בריאות הנפש / 

 ים במערכות אלו.רווחה  לאוכלוסיות הצורכות שירות

   קיימת חשיבות ליישום תפיסת לא נמצא עדות על קידום בריאות למטופלי מערך בריאות הנפש -קידום בריאות .

 קידום בריאות בשיתוף צוותי בריאות הנפש וצוותי מרפאות ראשוניות.    לתכניותעולם של גוף ונפש אחד הם ולבנות 

 באה לידי ביטוי בתחום בריאות הנפש, למרות שנמסר כי במחוז  התאמה והנגשה תרבותית לא - הנגשה תרבותית

 ישנה מקדמת הנגשה תרבותית .

 אין מידע על יישום חוזר משרד . נהלים מועברים במחשב מהמטה למחוזות ולצוותים במרפאות בשטח - נהלים

 הבריאות בתחום חיסוני עובדים בקרב עובדי מערך בריאות הנפש.
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 סיכום 

. הנהלת המחוז פועלת לקידום 2016ישנה התייחסות ותיקון חלק מהממצאים מבקרה הקודמת שנערכה בשנת  
ופיתוח מערך בריאות הנפש במחוז. נבנו נהלים ותהליכי בקרה פנימיים לשיפור השירות. ישנה עליה במספר ושיעור 

ראה ממצאים  -שירותי בריאות נפש. ישנם תחומים נוספים שמצריכים התייחסות וטיפול  המבוטחים המקבלים 
 לשיפור.

 
 ממצאים  לשימור

 המשך פיתוח והרחבת השירות לבריאות הנפש במחוז ירושלים. 

 המשך פיתוח תהליכי בקרה פנימיים.  

אובדני שהגיע למיון. מתבצע מעקב על נבנה מערך לקבלת מידע מבתי החולים הכלליים על כל ניסיון  –אובדנות  

 המשך ורצף הטיפול ע"י סגנית מנהלת מערך בריאות הנפש במחוז.

 מרפאות ראשוניות ומקצועיות. -המשך הדרכה והתייעצויות של צוותים בשטח  

 
 ממצאים לשיפור

ים לפי אבחנה במחוז אין נתונים מרוכזים כגון התפלגות מטופל –יש לבנות מסד נתונים לצורך ניתוח מגמות  

 עיקרית, מאפייני טיפולים במרפאה, התייעצויות עם שירותים בקהילה וכו'.

 יש לבצע בקרה על ספקי השירות השונים מהם הקופה קונה שירות. 

 יש לפתח מנגנון לבצע ביקורי בית בתחום בריאות הנפש. 

 ום ומיצוי זכויות.יש להמשיך להטמיע את נושא סל שיקום, בדיקת זכאות, הפניות לוועדות סל שיק 

 יש לפתח תהליכים להתאמה והנגשה תרבותית בתחום בריאות הנפש, בשיתוף רכזת מחוזית. 

 יש לערוך ולהטמיע את תחום קידום בריאות לכלל המטפלים בפסיכיאטריה. 

 יש להקפיד על ביצוע חיסוני בקרב העובדים במרפאות בריאות הנפש. 

 יש לקדם העסקת אחות פסיכיאטרית מחוזית. 

 יש להטמיע ולהדריך את הצוות כיצד פועלים באירוע אלימות כלפי  צוות. 

 מומלץ לפתח תהליכי עבודה עם שירותי הרווחה ברשויות המקומיות. 

 
 בבית שמש –מרפאת בריאות הנפש "הגבעה" 

פסיכותרפיסטים. סה"כ פסיכולוגית קלינית.  הצוות כולל פסיכיאטרים מומחים למבוגרים, לילדים,  -מנהלת המרפאה 
 משרות. 4.65
המרפאה לבריאות הנפש צמודה למרפאה הראשונית, עם כניסה נפרדת. המבנה מותאם ומונגש לבעלי  -מבנה

מגבלות פיזיות. השירות ניתן לילדים ומבוגרים כאחד ללא הפרדה של שעות או ימים. יש לחצני מצוקה לפי נוהל 
 .5/2007ביטחון  

 יתן שירות בכל ימי השבוע ופעמיים בשבוע בשעות אחרי הצהריים.במרפאה נ - קבלת קהל
 לא התאפשר  והתקבל  מידע על  התפלגות מטופלים על פי סוגי  התחלואה. - מאפייני מטופלים

חסר מידע על חוק טיפול בחולי הנפש, אין מידע על חוק שיקום נכי נפש בקהילה ופרטים של  - פרסום מידע למבוטח
 המחוזי. המידע לא נגיש במגוון שפות. לשכת הפסיכיאטר

 טיפול זוגי ומשפחתי.  –על פי מידע שהוכן ע"י מנהלת המרפאה, ניתן  מגוון רחב של טיפולים למעט   -סוגי טיפולים 
 לא מתבצעים -ביקורי בית 

אין . צוות יודעים כיצד לפעול במקרים של אלימות נגדאינם הצוות, כולל מאבטח/ת  - מניעת אלימות כלפי עובדים
 בקרב הצוות והמאבטח/ת.   5/2007הנחיות כתובות והטמעת הנוהל 

במחוז פועלת וועדה מחוזית לאיתור ומניעת נפגעי אלימות  -  איתור וזיהוי אלימות במשפחה קטינים וחסרי ישע
ים בתחום במשפחה. וועדה זו דנה גם בפניות מצוותים  של בריאות הנפש. במרפאה אין רישום מרוכז של  איתור

אין המשך מעקב כיצד ומי אחראי על המשך הטיפול, לאחר איתור. לא נמצא שילוט או עלונים אלימות במשפחה, 
 או מדבקות בשירותים בנושא. 

הצוות מדבר שפות שונות ומשתדלים להתאים את המטופל למטפל בהתאמה.  בחדרי המתנה  –הנגשה תרבותית 
 לוונטיים.אין פרסומים בשפות שונות בנושאים ר
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לעומת  2018על פי נתונים שהתקבלו במהלך הבקרה נמצא כי ישנה ירידה בשנת   -היקף פעילות במרפאה
 במספר מטופלים מבוגרים ע"י פסיכיאטר. אין פירוט של הסיבה. 2016

 אין תיעוד ורישום של הפניות לסל שיקום ממרפאה זו.  - סל שיקום
והלת ע"י המזכירה. מנהלת המרפאה בודקת את רשימת המוזמנים ובוחנת כל פניה נרשמת ביומן ומנ - תורי המתנה

תכיפות וצורך במענה מידי, אין רשימת המתנה של מטופלים לפסיכיאטריה או לפסיכותרפיה. במקרים בהם מטופל 
חודשים, בפרט אם נדרשת מטפלת לנשים חרדיות. ביטול תורים  4אז יש המתנה של עד  –מבקש מטפל מסוים 

המידע  -מטופל מודיע ישירות למרפאה על ביטול תור, נקבע לו תור חלופי, תור מבוטל באמצעות המוקד אם  –
 לא מועבר למרפאה ולמטופל לא נקבע תור חלופי ויש חלון פנוי למטפל.

 מקבלות ייעוץ ומענה מותאם. -  טיפול בפניות דחופות
 פלת תוך יום עד יומיים, בהתאם לסוגי המנויים . ההתחייבות לספק שירות  מטו – לספקי שירות 17הנפקת טופס 
  רישום ותיעוד

  תיקים. הרישום מנוהל בהתאם לנוהל הרשומה הרפואית. יש התייחסות  4רפואה פסיכיאטר מומחה : נבדקו

 למסוכנות ואובדנות. יש פירוט דרכי התערבות והאם יש צורך במעורבות גורמים מערכתיים נוספים.

  העובדת הסוציאלית הינה מטפלת  בפסיכותרפיה. בשל הרצון לשמור את החיסיון בין מטפל  –עבודה סוציאלית

למטופל, הרישום איננו מפורט. בתיעוד  פירוט של  מספר השיחות שנערכו, מטרת הטיפול והאם מטרות הושגו. 

 בסיכום הטיפול חסרים לעיתים פרטים משמעותיים. 

 בטופס חסרה התייחסות בנושא :  המטופל ממלא טופס זה,  18בוגרים מעל גיל טופס פרטים אישיים למ

אפוטרופסות, האם מקבל שירותים נוספים בקהילה. בפניה לטיפול אין התייחסות האם הפונה סובל מאלימות 

 במשפחה או האם עבר טראומה כלשהי בעבר.    

 אולםנהלים בתחום אלימות במשפחה ,ת,  נמצאו נמצאים במחשב, באופן מרוכז. הלשונית בנושא אלימו - נהלים
,  נוהל איתור זיהוי וטיפול בקטינים 24/20013נוספים כגון נוהל טיפול בנפגעי תקיפה מינית מס'  חסרים נהלים

. כמו כן, אין תיעוד של תהליך ההטמעה של הנהלים בכלל ונהלים בתחום  25/2006נפגעי התעללות והזנחה 
 מניעת אלימות בפרט.

 
 תחומים לשימור

 תהליכי ניהול רשימת המתנה 

מתן הדרכה והכשרה ייעודית לתחום בריאות הנפש לצוות מנהלי ע"י מנהלת המרפאה אשר גם זמינה לכל פנייה  

 או התייעצות.

 תהליכים מובנים ליצירת קשר עם מטופל שלא הגיעה לתור שנקבע. 

 תיעוד מקצועי של רופאים פסיכיאטריים. 

 
 תחומים לשיפור

 .תמידי –"אבטחת יחידה לבריאות הנפש בקהילה"  5/2007יש להטמיע בקרב הצוות והמאבטחים את הנוהל  

 לטיפול מידי. –יש להזמין פרסומים רלוונטיים לבריאות הנפש במגוון שפות  

 לטיפול מידי. –יש להשלים נהלים חסרים ולבנות תהליך הטמעה של כל הנהלים  

 .  לטיפול מידי–בתחום איתור וזיהוי אלימות במשפחה קטינים וחסרי ישע יש לשפר את התיעוד והמעקב   

 חודשים 6לטיפול תוך  –יש לבנות מערך של ביצוע ביקורי בית  

מומלץ להכניס בטופס אינטייק שאלות בנושא אפוטרופסות, האם מקבל שירותים נוספים בקהילה,  האם הפונה  

 בר.סובל מאלימות במשפחה או האם עבר טראומה בע

 מומלץ להפריד את השירות של הילדים מהמבוגרים, בימים/שעות שונות.  
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 רפואה תעסוקתית

 שילוב ראייה תעסוקתית בשירות הרפואי: 

 מרפאה לרפואת משפחה

 נושאים לשימור  

 יום. 90הפניית מטופלים לרופאים תעסוקתיים במקרה תאונה או מחלה הנמשכת מעל  

 ., דו כיווניהתעסוקתית במחוזהרפואה עם רצף טיפולי תקין  

 

 נושאים לשיפור

 ולא דיווח לרשם מעודו. חוק: אינו מכיר את הדיווח על מחלות מקצוע 
 יש לוודא הכרת החוק ע"י כלל הרופאים, ודיווח בהתאם.  הנחייה:

 למשרד הכלכלה בדוא"ל. , מאובטח, טופס ממוחשב לנושא, רצוי עם אפשרות משלוח ישירלפתח : ההמלצ
 שנתי ריענון לוודא: המלצהלא עבר הדרכה תעסוקתית.  הדרכה: 
 שדה ייעודי ברשומה הרפואית הכולל תפריט מפורט של משלוחי יד. לפתח : המלצה: חסר. תיעוד משלח יד  

 : חסר.  תיעוד אנמנזה תעסוקתית 

הועבר לרופא יש לוודא הכשרה ע"י רופא תעסוקתי כיצד לרשום את האנמנזה התעסוקתית. במהלך הבקרה 

  http://www.aafp.org/afp/2010/0715/p169.htm/lמאמר מאיר עניים בנדון הכתוב עבור רופאי משפחה:

 

 

 מרפאת רפואת נשים

 נושאים לשימור  

 יום. 90הנמשכת מעל הפניית מטופלים לרופאים תעסוקתיים במקרה תאונה או מחלה  

 מכיר חובת דיווח לרשם מחלות מקצוע. 

 רצף טיפולי תקין אל/מהרפואה התעסוקתית במחוז. 

 
 נושאים לשיפור 

 : לוודא ריענון שנתי.המלצהשנים.  1.5: הודרך לפני הדרכה 

 שדה ייעודי ברשומה הרפואית הכולל תפריט מפורט של משלוחי יד.  לפתח: המלצה: חסר.  תיעוד משלח יד 

לוודא הכשרה ע"י רופא תעסוקתי כיצד לרשום את האנמנזה ראוי : חסר. תיעוד אנמנזה תעסוקתית 

 התעסוקתית.

 
 
 

  

http://www.aafp.org/afp/2010/0715/p169.htm/l
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 מרפאה תעסוקתית

 נושאים לשימור

מישרה( המסייעת בבדיקות כושר עבודה,  0.25) ס"בעלי תפקידים חדשים: עו 2: ראוי לשבח הכנסת כוח אדם 

 הכוונה לגורמים למיצוי זכויות, כולל פרישה. כמו כן, קלינאית תקשורת לביצוע ניטורי רעש במפעלים. 

 .  (הערה בנושאים לשיפורלמעט : ככלל, תקינות המכשור וכיולו )תקינות הציוד וכיולו 

 .JOEMוכן עיתון UpToDate קובץ התקנות אלקטרוני וכן בסיס המידע  גישה לספרות המקצועית: 

שבועות. יש לציין  4שבועות וכושר עבודה תוך  3: קבלה לעבודה תוך שבוע, פיקוח עבודה תוך זמינות השירות 

 מעבר ליום אחד בשבוע, אך יש הדרכה בהקלטה. אנושישאמנם אין מענה קולי 

 עם כל המידע בתחום העישון, שתיית אלכוהול, תזונה, היקף בטן. יםמפורט: שדות אורחות חיים רשומה רפואית 

לצורך היכרות עם תהליכי  24-לצורך הערכת כשירות ו 11, : מספר ביקורים סבירתיעוד ביקור במקום העבודה 

עבודה. נמסר שנקבע כעת אמת מידה קופתית של ביקור אחד לחודש. משתתפת בביקורים מרפאה בעיסוק 

 רכה ארגונומית.העושה הע

 : מתבצע כנדרש ואף תואר מקרה שאבחנו.איתור אלימות 

 
 נושאים לשיפור 

 תקן( עקב מחלה ממושכת. בתהליך קליטת אחות חדשה. 0.5: היעדר אחות תעסוקתית )כוח אדם 

משקל הבקר במאזניים במרפאה התעסוקתית היה שונה מהמשקל שנמדד זמן קצר לפני כן : תקינות הציוד וכיולו 

 מאזניים רפואי אמין.מכשיר לבדוק את שני המכשירים מול יש . במאזניים במרפאת נשים

 רשומה רפואית:  

 יעדר ציון עצימות בביצוע פעילות גופנית.ה 

   .לא ניתן היה להציג שדה חיסון שפעת 

  נרשם  27בבדיקת הפיקוח של טכנאי רנטגן בן תיק של בדיקות פיקוח ותיק של בדיקת כושר עבודה. בבדיקת

)!(. שדה אורחות החיים של הטכנאי היה ריק. 11.6יצא   BMIק"ג, כך שה 53מטרים ומשקל  2.14בטעות גובה 

עם כאבי גב ופריצת דיסק לא הוזכרה אפשרות להחמרת מצבה עקב  46בבדיקת הכושר של סוכנת נסיעות בת 

(. בנוסף, לא נמצא sit-stand work stationמקצועה היושבני ולא פתרון בדמות תחנת עבודה שחלקה בעמידה )

 תיעוד לחיסונים אצלה. 

 לייצר התרעות ממוחשבות לתוצאות בלתי הגיוניות. ראוי 

 תעסוקתית מלאה  להקפיד על רישום אנמנזהיש 

 פתרונות ארגונומיים מוכחים. הוספת המלצות כתובות ללשקול 

 לוודא הימצאות שדה ייעודי ברשומה הרפואית הכולל תפריט מפורט של משלוחי יד.  יש חסר. עוד משלח יד :תי

 היעדר שדה ממוחשב זה לרופא תעסוקתי לחלוטין אינו מקובל.

 : תיק מפעל 

 (.הערה חוזרת) .נמסר שמתוכנן לחודשים הקרובים. למרות שנטען שבוצע-עדיין ידני 

  .לא תועד ניטור רעש סביבתי 

 רישום הפעולות בתיק.על יש להקפיד 

 . טרם פורסמו נהלים )הערה חוזרת(.: קיום נהלים 

 Easymed-: הפניה לרופאים תעסוקתיים מתבצע עדיין בפקס לדוא"ל. המלצה: לשדרג את מערכת הרצף טיפולי 

 להם הפניה. נהכדי לאפשר משלוח הפנית וקבלתן דרכו, כולל עדכון הצוותים שממתי 

הדרכת יוודא  (השוכן באותו בניין) ,ניהול הסיכונים המחוזיראוי, ש: לא הועברה הדרכה לאחרונה. ניהול סיכונים 

 הצוות התעסוקתי בצורה עיתית. 

חודשיות של הרופאים עם התייחסות גם לאחיות וכן קיום הדרכות -: אמנם מתבצעות הדרכות דוהדרכת הצוות 

מקרים דחופים שאירעו או חילוקי דעות שהתגלו. אקראית: ארציות כפעמיים בשנה, אך הנושאים נבחרים בצורה 

 (.המלצה חוזרתשנתי שיוודא כיסוי מרבית התחומים החשובים בסבב )-: בניית סילבוס רבהמלצה

לבנות מדדי איכות שישמשו בסיס לתחרות חיובית בין המרפאות ראוי : מתקיימת בקרה מסוימת. בקרה פנימית 

 (. המלצה חוזרת)
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 ת המטופלסיעוד ובטיחו
 

 הנהלת הסיעוד המחוזית

 םמאפייני

  אחיות מרחביות ורכזות תחום )סוכרת, איכות, בריאות הציבור, ניהול סיכונים,  6תחת האחות המחוזית, פועלות
 גריאטריה, סטומה, טיפולי בית וכו'(.

  אחיות מעשיות 12אחיות מוסמכות ללא תואר,  70תואר שני,   םע 53תואר ראשון,  עם 197: אחיות 332במחוז 

  השתלמות מוכרת בסיעוד במגוון תחומים. םאחיות ע 98במחוז 

  במחוז אחיות מומחיות קליניות בתחומים: פגים, פנימית, כירורגיה, רפואה ראשונית, כאב, שיקום, מדיניות
 ומנהל בסיעוד, סוכרת, טיפול תומך, גריאטריה.

 קיימות הכשרות במגוון רחב של תחומים: הכשרת אחות קהילה, קורס פצעים מורכבים, קורס גנטיקה, במחוז מת
 החייאה וע"ר, סטומה, מתן ברזל, פליאטיבי, סוכרת.

 :הטיפול בחולי סוכרת במרפאה הראשונית כולל 
o .אחות מרפאה ראשונית אחראית על ניהול הטיפול במטופל הסוכרתי 
o בחדר אחות כולל מעקב כפות הרגליים.למעקב סוכרת  זימון יזום 
o דיאטנית,, הפניית המטופל  לצוות רב מקצועי המשויך למרפאה הראשונית לפי הצורך: רופא משפחה 

 ס, סדנאות קידום בריאות."עו פיזיותרפיסטית, יועצת פעילות גופנית,
o פול.זיהוי גורמים מעכבים והתווית תכנית טיפול לרתימת המטופל ולשיפור ההיענות לטי 
o  .מתן הפניה לייעוץ של דיאטנית דרך מערכת האחיות 
o  מטופלים עם סיבוכי סוכרת מופנים לאחיות מרפאת סוכרת 1מטופלים לא מאוזנים, מטופלי סוכרת סוג ,

 מחוזית.
o .העברת סדנאות מידע ותמיכה בחולי סוכרת סדנאות טרום סוכרת ברחבי המחוז 
o  ניתן לפנות לפי צורך.במחוז פזורות מספר אחיות סוכרת אליהן 

 :מטרות ויעדים מרכזיים של מערך הסיעוד במחוז כוללים 
o  שיפור איכות הטיפול הסיעודי: שיפור מדדי האיכות, תהליכי בקרה סדורים בבקרות פנים, הרחבת הרצף

 הטיפולי, שיפור איכות הטיפול הפליאטיבי.
o תוח מקצועי של האחיות, מיצוי בניית מערך סיעוד מקצועי, העלאת מספר האחיות האקדמאיות, פי

 הפוטנציאל, הכשרות פנימיות.
o :"תכנית ביקורים שנתית, בקרת איכות הטיפול במחלקות. שיפור שגרות ניהול "משגב לדך 
o  ,שיפור מערך ניהול סיכונים: העלאת מודעות לאירועים חריגים במחוז, שקיפות בהצגת אירועים ללמידה

 המדווחים.שיפור תהליכי המשוב לצוותים 

  אחיות במחוז. 50אתגר משמעותי להנהלת הסיעוד במחוז בשימור וגיוס אחיות, מחסור של 
 

 לשימור ממצאים

 ניהול מערך הסיעוד במחוז ברמה גבוהה. 

 משרד הבריאות.עבודה בהתאם לנהלי  

 המערך מנוהל באופן מקצועי תוך פיתוח והתמקדות בתחומים שונים הרלוונטיים לאופי המחוז. 

 מתבצעת בקרה שוטפת ע"י הנהלת הסיעוד במרפאות המחוז השונות באמצעות מגוון רחב של פעולות. 
 מתקיים פיתוח מקצועי רחב לצוות הסיעודי במחוז, תוך התמקדות בצרכי האוכלוסייה המבוטחת. 
 מתקיימות ישיבות מקצועיות עיתיות של הצוותים הסיעודיים ברמות שונות, באופן שוטף. 

הבטחת רצף הטיפול  הסיעודיים משולבים באופן אינטנסיבי בטיפול בחולים מורכבים במחוז לרבותהצוותים  
 בשחרור מאשפוז.

מקצועיות של הצוותים ה, אשר גורם לשיפור מתמיד ברמת  קיים מגוון רחב של הכשרות בתחום הסיעוד 
 הסיעודיים.

 במרפאה הראשונית. משמעותי רחב היקףבמחוז מתקיימת פעילות ענפה בתחום הסוכרת הכוללת טיפול  
 במאוחדת )יוזמה ארצית(. קורס ייעודי לאחיות -מתוכננת הכשרה מוכרת בסיעוד ברפואת הקהילה   2019בשנת  
 לכלל אחיות מאוחדת )יוזמה ארצית(. ACLSמתוכננת הכשרת אחיות בקורס  2019בשנת  
 ירושלים. ד במחוזמיכה וליווי של אגף הסיעוד בהנהלה הארצית במערך הסיעות 
 אחיות במחוז. 50המשך עיסוק בגיוס ושימור כ"א סיעודי, גם בעקבות מחסור של  
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 לשיפור ממצאים

מביצוע הבקרות במרפאות נמסר, שנהלי העבודה של משרד הבריאות מוכרים ומועברים לכל הצוות הסיעודי  

במחוז ונערכת פעילות ובקרה לוודא יישום בשטח, אך נמצאו מספר ממצאים לשיפור כגון: ביצוע אומדן כף רגל 

יש להמשיך ולפתח רות פנים. סוכרתית, מעקב תוקף למכשור סטרילי ותמיסות, מעקב אחר תיקון ליקויים מבק

 את הבקרה והפיקוח על הפעילות במרפאות בהתאם לנהלי המשרד.
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 הנהלת הסיעוד בשירות המונע לפרט
 

 : רקע
 פעוטות.  4,530 -תינוקות ו 932טיפות חלב מטופלים בהן  5במחוז ירושלים פועלות 

 והטיפול המונע.  בארבע מטיפות החלב קיימת הפרדה בין הטיפול הקוראטיבי
 בטיפת חלב בגבעת זאב הטיפול ניתן במבנה משולב ללא הפרדה של ימים ושעות קבלה או חדר המתנה נפרד.

 
 פיתוח והכשרת אחיות:

  תקני אחיות(. 6.6) 11מספר אחיות בטיפות חלב במחוז 

  .קיימת תכנית אוריינטציה מובנת לקליטת אחות חדשה לטיפת חלב 

 אמצע התקופה ובסיומה על ידי רכזת רפואה מונעת והחונכת.  הערכת אחות מתבצעת ב 

 5  בשנה האחרונה סיימה  הכשרה מוכרת בסיעוד ברפואה מונעת וקידום בריאות/קהילה. עםאחיות אחראיות
 אחות אחת הכשרה מוכרת בסיעוד ברפואה מונעת וקידום בריאות ואחות נוספת עתידה לצאת לקורס הקרוב.

  בצוותי טיפות בחלב לא מועסקת אחות שעברה הכשרה מוכרת בסיעוד בייעוץ הנקה/ ייעוץ שינה/פעילות
 גופנית. 

 קיים שירות של יועצת הנקה אחת במחוז שניתן להפנות אליה את האימהות.

  הכשרות בשנתיים האחרונות: האחיות קיבלו הכשרה בנושא איתור דכאון אחרי לידה וביצעו לומדות משרד
 הבריאות בנושאים: בטיחות בדרכים, קבלות בנושא מתן חיסונים ולידה בחרום.

  
 הבטחת איכות:

  מתקיימות ישיבות צוות של רכזת רפואה מונעת עם אחיות טיפת חלב, פגישות המרכזת עם אחיות אחראיות
 טיפת חלב ואחת לרבעון ישיבת עבודה פרטנית של רכזת רפואה מונעת עם האחות האחראית.

 וח על ביצוע תצפיות על עבודת האחות ובקרות תיעוד )אחות אחראית, מרכזת תחום(.דיו 

  .לא תועד מעקב אחר תיקון הליקויים.נערכה בקרת פנים בטיפת חלב אפרת 

 .דווח על הפקת דוחות מדדי איכות בטיפות חלב ועבודה עם האחיות לשיפור המדדים 

 .החלה הכנת תכנית עבודה שנתית 
 

קיימת תשתית מובנת לניהול אירועים חריגים, תחקורם ביחידה לניהול סיכונים, הסקת מסקנות  ניהול סיכונים:

 ופעולות מתקנות. האירועים מדווחים מהשטח ועד לרמת המטה.

 
להעלות את הענות ההורים לביצוע ס"ד לתינוקות נעשה שיתוף פעולה בין טיפת כדי  דוגמא לטיפול באתגר בארגון:

תוך העלאת הזמינות של ביצוע הבדיקה, איתור והפנייה  ,יבי בטיפות חלב בתל ציון ובגבעת זאבחלב לשירות הקוראט

 לטיפול בהתאם לצורך. מתוכנן להרחיב את הפרויקט לטיפת חלב נוספת.

 
 תקשורת ושיתופי פעולה:

  ,קיימים קשרי עבודה שוטפים מול לשכת הבריאות בנושאים כגון: סקר ילודים, אפידמיולוגיה )ייעוץ בנושא חיסונים
 הזמנת חיסונים(. 

 נמסרת הודעה ללשכה על פתיחה טיפת חלב חדשה.

 קיימים שיתופי פעולה עם משרד הרווחה. 
 

 :ממצאים לשימור

 הול טיפות החלב. במאוחדת, מחוז ירושלים, קיים מערך מובנה לני 

המערך כולל קליטה מסודרת לאחות חדשה, בקרות פנים בטיפות החלב, הטמעת נהלים, עדכוני ידע שוטף וכן  

 טיפול ולמידה מאירועים חריגים. 

 
 :נקודות לשיפור

 יש לדאוג להפרדת השירות הקוראטיבי והשרות המונע במרפאת גבעת זאב. 

 בקרות פנים.יש לתעד מעקב תיקון הליקויים אחרי  

 מומלץ שאחיות טיפת חלב נוספות ישתתפו בהכשרות מוכרות בסיעוד רלוונטיות לעבודה בטיפות החלב. 
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 מרפאת פסגת זאבסיעוד ב

 :כללי

כלכלי  -מעמד חברתי. מבוטחים. אוכלוסיית המרפאה מעורבת, רובה חילונית ומסורתית 14,000במרפאה רשומים 
  ותיקים מברית המועצות לשעבר.בינוני. במרפאה רשומים גם עולים 

 במקום ניתנים שירותי רפואה ראשונית ומגוון שירותי רפואה יועצת.
 , בעלת הכשרה מוכרת בסיעוד בקהילה. .M.Aאחיות. האחות האחראית, מוסמכת, בעלת  2במרפאה מועסקות 

 . .B.Aהאחות השנייה מוסמכת, לומדת לימודי 
 ות דם.בנוסף, מועסקת במרפאה דוגמת של בדיק

 
 :ממצאי הבקרה

 :הניהול הסיעודי
 פעמים בשנה. 1-2מתבצעת בקרת פנים על פעילות המרפאה על ידי האחות המרחבית 

 לא תועד מעקב על תיקון הליקויים של הבקרה האחרונה. 
 קיים תיעוד של ישיבות צוות סיעודי של המרפאה, ישיבות עם האחות המרחבית ועם מנהלת המרפאה.

 דווח כי הערכת עובד מתבצעת אחת לשנה.  לא נצפתה בבקרה. -לקליטת אחות חדשה תכנית מובנת 
 נמצא תיעוד על עדכון ידע בהחייאה לאחיות בשנתיים האחרונות.

 נמצא תיעוד על ביצוע לומדות לידה בחרום, קבלת החלטות במתן חיסונים ובטיחות.
 

 ע חריג. מתבצע תחקיר וממנו נגזרות פעולות מתקנות. קיים מנגנון מובנה לתיעוד ודווח על אירו :ניהול סיכונים
 .ניתוחי האירועים החריגים מועברים בדואר אלקטרוני למרפאות לצורך למידה

 
 : בדיקת חדרי הטיפול

  חדרי הטיפול ניתנים לנעילה פנימית, אזור הבדיקה מאפשר פרטיות, קיימת תאורה מתאימה לפעילות ומתקן
 לאחסון פסולת חדה. קיים תכשיר לחיטוי ידיים ומגבות נייר חד פעמיות. קיימת הפרדה בין ציוד נקי למזוהם. 

  .המיטה בחדר הטיפולים כוללת מעקות 

  בסיסי בתוקף. מתקיים מעקב אחת לשבועיים אחר הציוד בעגלה לפי רשימת  נמצא ציוד החייאה -ציוד החייאה
 התכולה. 

  קיים מקרר לשימוש רפואי בלבד. קיימת בקרה על טמפרטורת המקרר פעמיים ביום. ישנו  -מקרר לשימוש רפואי
 מד טמפרטורה אלקטרוני רציף. 

  מסודרות באופן שיטתי וכל התרופות שנדגמו בחדרי הטיפולים נבדקו ארונות תרופות שנמצאו סגורים. התרופות
 נמצאו בתוקף. לא נמצאו סמים מסוכנים בחדרי הטיפולים.

 
: קיימת נגישות לנוהלי משרד הבריאות, תדריך החיסונים, נהלים פנימיים של הקופה קיום נהלי עבודה של המשרד

 א כי הוטמעו כנדרש.נדגמו מספר נהלים מתוך הרשימה בכלי הבקרה ונמצ ונגישות למידע תרופתי.
 

, BMIבגיליונות שנדגמו נמצא כי גיליון המטופל הסיעודי כולל  פרטים אישיים, רגישות, הרגלים,  :רשומה סיעודית
סימנים חיוניים ואומדנים. נמצא תיעוד של התלונה העיקרית, ההתערבות הסיעודית, המשך ברור והפנייה לגורמים 

 ון עם המטופלים. נוספים. נצפה תיעוד של  שיחות הטלפ
תפקודי של המטופל בנושאים כגון: אומדן כאב, אומדן נפילות בקרב  -נצפה ביצוע אומדנים בהתאם למצבו הרפואי 

 מטופלים בסיכון, הערכה תפקודית ואומדן פצע. 
 בתיקים של חולי סוכרת שנדגמו נמצא כי אומדן כף הרגל בוצע בתדירות הנדרשת. 

 יות בעקבות האומדנים כגון: טיפולים, הדרכות והפניות לגורמים מקצועיים רלוונטיים.קיים תיעוד של פעילות האח
 

בבית החולים פועלות אחיות הקשר אשר מעדכנות את המרפאה על שחרור צפוי של מטופל  :שמירת רצף הטיפול
 הנזקק לשירותים נוספים. חולים מורכבים מועברים לטיפול היחידה לטיפולי בית.

 או היחידה להמשך טיפול למרפאה.מבי"ח האחות מתעדכנת  ויוצרת קשר טלפוני עם חולה שמשתחרר 
 בבדיקת רשומות של חולים ששוחררו מבית החולים לקהילה נמצא תיעוד של הגורמים המעורבים בטיפול. 

 מכתב השחרור זמין לאחות לצפייה במחשב.
 עם צוות היחידה להמשך טיפול.קיימים ממשקי עבודה של אחיות במרפאה הראשונית 

 
לצוות הסיעודי נגישות למידע אודות זכויות המטופל. קיימים ממשקיי עבודה עם העובדת  :מיצוי זכויות המבוטח

 הסוציאלית. בתיקים שנדגמו נמצא תיעוד של פנייה לעו"ס, במקרים בהם נדרש סיוע למיצוי זכויות המטופל.
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הכשרה וריענון ידע בנושא של מניעת אלימות  04/2018 -דווח כי הצוות עבר ב :איתור וזיהוי נפגעי אלימות במשפחה

 נמצא מידע בנושא איתור נפגעי אלימות במשפחה, מספרי טלפון חיוניים  ועלונים לציבור.  במשפחה.
 האחיות מודעות לנהלים הקשורים בחובת דיווח של נפגעי אלימות במשפחה )קטין/חסר ישע/ בגיר/אישה(. הצוות

 מדווח באמצעות התוכנה הממוחשבת לוועדת האלימות המחוזית. 
 

שכללה הדרכה בגני ילדים  2018הצוות על פעילות קידום בריאות בשנת  דווח על ידי :בריאותפעילות בתחום קידום 
הצבת עמדות למדידת לחץ דם ומשקל. ביום  -סדנאות לסוכרת, פעילות ליום המשפחה  בנושא "חכם בשמש",

 הוקמה עמדת לקיחת מדדים והדרכות לנשים וכן עמדת הדרכה למניעת סרטן העור.האישה 
 

 קיימת אפשרות לפנות למוקד תרגום של הקופה בארבע שפות.  :הנגשה תרבותית
 

 . לא נמצא תיעוד של מעקב אחר תיקון הליקויים. 2018: בקרת פנים התבצעה במרפאה זו בשנת בקרת פנים
 

 .04/2018התקיימה הדרכה לצוותים בנושא  :צוותמניעת אלימות כנגד חברי 
. במקרה של מצוקה האחות אמורה להתקשר לדברי הצוות, קיים לחצן מצוקה במזכירות אך לא בחדר הטיפול

 ולדווח באמצעות הטלפון. לדברי הצוות, ניתן להסתייע בקב"ט של הקניון במצבים בהם נדרשת עזרה. 
 

 :נושאים לשימור

במרפאה בפסגת זאב ניתן טיפול סיעודי ברמה מקצועית גבוהה. הטיפול כוללני ומונגש תרבותית. חדר הטיפולים  

 מסודר ומאובזר כנדרש, הציוד הרפואי והתרופות שנדגמו נמצאו בתוקף. 

הרישום והדיווח בגיליון המטופל מתבצע באופן רציף על ידי הגורמים המעורבים בטיפול. נערכים אומדנים  

 רלוונטיים למצבו של המטופל. 

 לציין לחיוב ביצוע מעקב יזום לחולי סוכרת על פי רשימה מובנת ותיעוד הממצאים ברשומות. 

 קיים תהליך מובנה לטיפול בחולים המשתחררים מאשפוז וקידום הרצף הטיפולי בין בית החולים לקהילה. 

 
 :נושאים לשיפור

 תיעוד מעקב אחר ליקויים של בקרות הפנים. 

 מומלץ על התקנת לחצן מצוקה בחדרי האחיות. 
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 מרפאת הר נוף

 :כללי

 לאומית.-אוכלוסיית המרפאה ברובה חרדית ודתיתמבוטחים. 12,500במרפאה 
 + במרפאה.65מבוטחים בני  843

רופאי משפחה( ומגוון שירותי רפואה יועצת: כירורגיה כללית, אא"ג,  4במקום ניתנים שירותי רפואה ראשונית )
 אורולוגיה, נשים. קיימים גם שירותי עו"ס ודיאטנית. 

במרפאה אח מוסמך אקדמאי, בוגר הכשרה מוכרת בסיעוד בסוכרת, מנהל הסיעוד במרפאה ואחות מוסמכת נוספת 
 בשבוע.  העובדת פעמיים

 דוגמות דם. 2במרפאה 
 .08:00-19:00ימים בשבוע בין השעות  5המרפאה פועלת 

 היחידה לטיפולי בית הינה יחידה מחוזית.
 

 :ממצאי הבקרה

 מתבצעת בקרת פנים על פעילות המרפאה על ידי האחות המרחבית מספר פעמים בשנה. :הניהול הסיעודי
 וישיבות עם האחות המרחבית.מתקיימות ישיבות צוות סיעודי של המרפאה 

 נמצא תיעוד על עדכון ידע בהחייאה לאחיות בשנתיים האחרונות.
 מרפאה עם תודעת שירות גבוהה.

 
 מתבצע תחקיר וממנו נגזרות פעולות מתקנות.  קיים מנגנון מובנה לתיעוד ודווח על אירוע חריג. :ניהול סיכונים

 .אלקטרוני למרפאות לצורך למידהניתוחי האירועים החריגים מועברים בדואר 
 

 : בדיקת חדר הטיפולים

  חדר הטיפולים ניתן לנעילה פנימית, אזור הבדיקה מאפשר פרטיות, קיימת תאורה מתאימה לפעילות ומתקן
 לאחסון פסולת חדה. קיימת תמיסה לחיטוי ידיים ומגבות נייר חד פעמיות.

 יים מעקב אחת לשבועיים אחר הציוד בעגלה לפי רשימת נמצא ציוד החייאה בסיסי בתוקף. מתק -ציוד החייאה
 התכולה. 

 קיים מקרר לשימוש רפואי בלבד. קיימת בקרה על טמפרטורת המקרר פעמיים ביום. ישנו  -מקרר לשימוש רפואי
 מד טמפרטורה אלקטרוני רציף. 

 י וכל התרופות שנדגמו בחדרי הטיפולים נבדקו ארונות תרופות שנמצאו סגורים. התרופות מסודרות באופן שיטת
 נמצאו בתוקף. 

 
  קיימת נגישות לנוהלי משרד הבריאות ונהלים פנימיים של הקופה. :קיום נהלי עבודה של המשרד

 נדגמו מספר נהלים מתוך הרשימה בכלי הבקרה ונמצא כי הוטמעו כנדרש.
 קיים שילוט במרפאה בנושא מחלת החצבת, ידע הצוות בנושא תקין.

 
  :רשומה סיעודית

, סימנים BMIרשומות סיעודיות. נמצא כי גיליון המטופל הסיעודי כולל  פרטים אישיים, רגישות, הרגלים,  4נדגמו 
חיוניים ואומדנים. נמצא תיעוד של התלונה העיקרית, ההתערבות הסיעודית, המשך ברור והפנייה לגורמים נוספים. 

 נצפה תיעוד של  שיחות הטלפון עם המטופלים. 
תפקודי של המטופל בנושאים כגון: אומדן כף רגל סוכרתית, אומדן  -צוע אומדנים בהתאם למצבו הרפואינצפה בי

 נפילות בקרב מטופלים בסיכון, הערכה תפקודית ואומדן פצע. 
 תועדו ביצוע חיסוני שפעת.

 ועיים רלוונטיים.קיים תיעוד של פעילות האחיות בעקבות האומדנים כגון: טיפולים, הדרכות והפניות לגורמים מקצ
 

בבית החולים פועלות אחיות הקשר אשר מיידעות את המרפאה על שחרור צפוי של מטופל  :שמירת רצף הטיפול
 הנזקק לשירותים נוספים. חולים מורכבים מועברים לטיפול היחידה לטיפולי בית, שהינה יחידה מחוזית.

מבית חולים או מועבר מהיחידה להמשך טיפול  האח במרפאה מתעדכן ויוצר קשר טלפוני עם חולים שמשתחררים
 להמשך טיפול במרפאה.

 קיימים ממשקי עבודה של האח במרפאה עם צוות היחידה להמשך טיפול.
 

לצוות הסיעודי נגישות למידע אודות זכויות המטופל. קיימים ממשקי עבודה עם העובדת  :מיצוי זכויות המבוטח
 הסוציאלית. 
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 הצוות עבר הכשרה וריענון ידע בנושא של מניעת אלימות במשפחה. :מות במשפחהאיתור וזיהוי נפגעי אלי

 נמצא מידע בנושא איתור נפגעי אלימות במשפחה, מספרי טלפון חיוניים ועלונים לציבור. 
 

 מתקיימת פעילות נרחבת בנושאים: סוכרת, חיסונים ותזונה. :פעילות בתחום קידום בריאות
 מניעת עישון בישיבות בהר נוף וסדנאות גמילה מעישון מזה מספר שנים.מתקיימות סדנאות בנושא 

 
 קיימת אפשרות לפנות למוקד תרגום של הקופה בארבע שפות.  :הנגשה תרבותית

 
 :חדר גניקולוג במרפאה

 בחדר מתבצעות בדיקות גניקולוגיות.
 מספר חודשים.בחדר נמצאו מכשירים סטריליים גניקולוגיים ותמיסת אלכוהול פגי תוקף מזה 

 
 

 :נושאים לשימור

במרפאה בהר נוף ניתן טיפול סיעודי ברמה מקצועית גבוהה, לרבות תודעת שירות גבוהה של כלל אנשי הצוות.  

 הטיפול מונגש תרבותית. 

 חדר הטיפולים מסודר ומאובזר כנדרש, הציוד הרפואי והתרופות שנדגמו נמצאו בתוקף.  

מתבצע באופן רציף על ידי הגורמים המעורבים בטיפול. נערכים אומדנים הרישום והדיווח בגיליון המטופל  

רלוונטיים למצבו של המטופל. לציין לחיוב ביצוע מעקב יזום לחולים כרוניים על פי רשימה מובנת ותיעוד 

 הממצאים ברשומות.

 ים לקהילה.קיים תהליך מובנה לטיפול בחולים המשתחררים מאשפוז וקידום הרצף הטיפולי בין בית החול 

 
 :נושאים לשיפור

 מעקב אחר פגי תוקף של מכשור סטרילי גניקולוגי ואלכוהול שנמצאו בחדר הגניקולוג. 
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 , ירושלים7ברוכים מרפאת 

 :כללי

 אוכלוסיית המרפאה ברובה חרדית, ילדים רבים מטופלים במרפאה.מבוטחים. 13,000במרפאה 
שירותי רפואה ראשונית )משפחה, ילדים ונשים( ומגוון שירותי רפואה יועצת: עור, אורולוגיה, אא"ג, במקום ניתנים 

 ימים בשבוע. 6ופיזיותרפיה. המרפאה פועלת    usנשים. קיימים גם שירותי
 מנהלת הסיעוד במרפאה, אח מוסמך נוסף ביום קבוע ותגבור משמרת ערב. -במרפאה אחות מוסמכת 

 
 :ממצאי הבקרה

 מתבצעת בקרת פנים על פעילות המרפאה על ידי האחות המרחבית מספר פעמים בשנה. :הניהול הסיעודי
 מתקיימות ישיבות צוות סיעודי של המרפאה וישיבות עם האחות המרחבית.

 נמצא תיעוד על עדכון ידע בהחייאה לאחיות בשנתיים האחרונות.
 מרפאה עם תודעת שירות גבוהה.

 
 קיים מנגנון מובנה לתיעוד ודווח על אירוע חריג. מתבצע תחקיר וממנו נגזרות פעולות מתקנות.  :ניהול סיכונים

 .ניתוחי האירועים החריגים מועברים בדואר אלקטרוני למרפאות לצורך למידה
 

 : בדיקת חדר הטיפולים
  לפעילות ומתקן לאחסון חדר הטיפולים ניתן לנעילה פנימית, אזור הבדיקה מאפשר פרטיות, קיימת תאורה מתאימה

 פסולת חדה. קיימת תמיסה לחיטוי ידיים ומגבות נייר חד פעמיות.

 נמצא ציוד החייאה בסיסי בתוקף. מתקיים מעקב אחת לשבועיים אחר הציוד בעגלה לפי רשימת  -ציוד החייאה

 התכולה. 

 קרר פעמיים ביום. ישנו מד קיים מקרר לשימוש רפואי בלבד. קיימת בקרה על טמפרטורת המ -מקרר לשימוש רפואי

 טמפרטורה אלקטרוני רציף. 

  בחדרי הטיפולים נבדקו ארונות תרופות שנמצאו סגורים. התרופות מסודרות באופן שיטתי וכל התרופות שנדגמו

 נמצאו בתוקף. 

 
 קיימת נגישות לנוהלי משרד הבריאות ונהלים פנימיים של הקופה. :קיום נהלי עבודה של המשרד

 נהלים מתוך הרשימה בכלי הבקרה ונמצא כי הוטמעו כנדרש. נדגמו מספר
 קיים שילוט במרפאה בנושא מחלת החצבת, ידע הצוות בנושא תקין.

 
 :רשומה סיעודית

, סימנים BMIרשומות סיעודיות. נמצא כי גיליון המטופל הסיעודי כולל  פרטים אישיים, רגישות, הרגלים,  3נדגמו 
חיוניים ואומדנים. נמצא תיעוד של התלונה העיקרית, ההתערבות הסיעודית, המשך ברור והפנייה לגורמים נוספים. 

 נצפה תיעוד של  שיחות הטלפון עם המטופלים. 
תפקודי של המטופל בנושאים כגון: אומדן נפילות בקרב מטופלים  -נצפה ביצוע אומדנים בהתאם למצבו הרפואי

 הערכה תפקודית ואומדן פצע.בסיכון, 
נמצא מטופל חולה סוכרת ללא ביצוע אומדן כף הרגל משנת  – יש להקפיד על ביצוע אומדן כף רגל סוכרתית

2015. 
 תועדו ביצוע חיסוני שפעת.

 קיים תיעוד של פעילות האחיות בעקבות האומדנים כגון: טיפולים, הדרכות והפניות לגורמים מקצועיים רלוונטיים.
 

 קיימים ממשקי עבודה של האחות במרפאה עם צוות היחידה להמשך טיפול. :שמירת רצף הטיפול
 

 הצוות עבר הכשרה וריענון ידע בנושא של מניעת אלימות במשפחה. :איתור וזיהוי נפגעי אלימות במשפחה
 נמצא מידע בנושא איתור נפגעי אלימות במשפחה, מספרי טלפון חיוניים ועלונים לציבור. 

 
 קיימת אפשרות לפנות למוקד תרגום של הקופה בארבע שפות.  :נגשה תרבותיתה
 
 



46 
 

 :נושאים לשימור

במרפאה ברוכים ניתן טיפול סיעודי ברמה מקצועית גבוהה, לרבות תודעת שירות גבוהה של כלל אנשי הצוות.  

 הטיפול מונגש תרבותית. 

 חדר הטיפולים מסודר ומאובזר כנדרש, הציוד הרפואי והתרופות שנדגמו נמצאו בתוקף.  

הרישום והדיווח בגיליון המטופל מתבצע באופן רציף על ידי הגורמים המעורבים בטיפול. נערכים אומדנים  

 רלוונטיים למצבו של המטופל. 

 בנת ותיעוד הממצאים ברשומות.לציין לחיוב ביצוע מעקב יזום לחולים כרוניים על פי רשימה מו 

 ידע הצוות הסיעודי תקין. 

 
 :נושאים לשיפור

 יש להקפיד על ביצוע אומדן כף רגל סוכרתית לחולי סוכרת, עפ"י הנחיות מינהל הסיעוד. 
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 מרפאת אדם, גבע בנימין.

 מרפאה ראשונית במרחב צפון, מחוז ירושלים.
 במקום ראשון במרחב במדדי האיכות.המרפאה נמצאת 

 המרחב נמצא במקום שני במדדי האיכות במחוז, אחרי מרחב מזרח ירושלים.
 

 :  הצוות הסיעודי
( בסיעוד בנשים במגמת גינקולוגיה MAאחיות מוסמכות אקדמאיות: האחות האחראית בעלת תואר שני ) 2בצוות 

. הכשרות ברמה ארצית של מאוחדת 2019לה בינואר קלינית. התחילה הכשרה מוכרת בסיעוד בבריאות הקהי
 בקורס עזרה ראשונה וקורס אחיות אחראיות. בנוסף, הדרכות ברמת מחוז בנושאים מגוונים רלוונטיים לעבודתה.

(. הכשרות 60%פעמים בשבוע ) 4שנים במרפאה, עובדת  10 -(, עובדת כBAהאחות הנוספת: בעלת תואר ראשון )
 בקורסים לאחיות קהילה ועזרה ראשונה. בנוסף, הדרכות נוספות ברמת המחוז. ברמה ארצית של הקופה

 
 רופא ילדים, דיאטנית, בית מרקחת.  1רופאי משפחה,   2: צוות נוסף במרפאה

 
 :מאפייני המבוטחים במרפאה

המחצית  מבוטחים. האוכלוסייה ברובה צעירה, ילידי הארץ. מחצית מתושבי היישוב הינם חילוניים, 2,230משרתת 
 השנייה דתיים ודתיים לאומיים. 

בנוסף, קיימת תנועת מטופלים שאינם משתייכים למרפאה, מרביתם מיישובים סמוכים אשר עובדים באזור ומגיעים 
 לבדיקות וטיפולים שונים.

  
 : התפלגות האוכלוסייה

 אחוזים מספר גיל

0-5 272 12% 

5-15 740 34% 

16-35 524 24% 

36-65 621 28% 

 2% 50 ומעלה 65

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
 אקונומי בינוני.-שוב אדם הינם מבוטחי מאוחדת. מצב סוציומתושבי הי 36%

קיימים קשרים טובים עם אוכלוסיית היישוב, באמצעות רשת חברתית והודעות טלפוניות בהם האחות יכולה לפרסם 
 מידע רלוונטי.

 
 :תחלואה

 אחוזים מספר חולים

 2.9% 65 סוכרתיים

 2.4% 55 בריאטריים

 0.04% 1 חולי דיאליזה

 0.04% 1 סטומה

 10.3 230 מעשנים

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
 תהליכי עבודה

  מכירה את המטופלים במרפאה.האחות האחראית 

 .יש נגישות לנוהלי משרד הבריאות ולנהלי הקופה, באמצעות אתר משרד הבריאות, אתר הקופה 

  ציוד תקין, כולל ציוד ורישום התרופות בעגלת החייאה, הנבדק אחת לשבוע. קיים מקרר נעול לאחסון  –חדר טיפול

תיעוד לגבי אירועי חריגה מהטמפרטורה. בשנה שעברה  תרופות עם ניטור טמפרטורה הנבדק פעמיים ביום. קיים

 ועד ליום הבקרה לא דווחו אירועים. 2018נרשם אירוע אחד. בשנת 

  ,נבדקו רשומות של מטופלים. תיעוד ממצא ויסודי ע"י האחות. במחשב קיימות התראות לגבי חיסוני דלקת ריאות

 וי.שפעת לילדים מנה שנייה, בדיקות ממוגרפיה וצואה לדם סמ

  ,קיימת שמירה על רצף הטיפול ומערך מובנה להעברת מידע. המעקבים מופיעים ברשומות לציין לחיוב

המטופלים שנבדקו, לדוגמא ילד סכרתי שנמצא במעקב בהדסה, חולה בריאטרי, מטופל סרבן כולל מעורבת 

 של עובדת סוציאלית וכו'.
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  מנהל המרפאה, הרופא המטפל והאחות. לגבי קיים מידע לגבי מטופלים מאושפזים. את הרשימה מקבלים

 מאושפזים מורכבים, אחיות הקופה בביה"ח יוצרות קשר עם המרפאה. 

  .הצוות מודע לנושא מיצוי זכויות  החולה. קיימות חוברות המסבירות על זכויות המבוטחים, המחולקות במרפאה

 בנוסף, המבוטחים מופנים לטיפול העובדת הסוציאלית.

 אלימות: הצוות מכיר את הנושא, את החוזרים והנהלים. מעבר לחוזרים/נהלים של משרד הבריאות,  איתור וזיהוי

ישנם גם נהלי קופה לגבי נושא זה. קיימת נגישות טלפונית לעו"ס, אם נחוץ, העו"ס מפנה לגורמים נוספים )פקיד 

רפואיות, בהמשך האחות סעד, משטרה(. במידת הצורך מפנים לבית החולים, רופא משפחה מתעד ברשומות ה

 יוצרת קשר ומוודאת הגעת המטופל.

  מתקיימים מנגנוני בקרה ופיקוח באמצעות בקרה על רשומות, על איכות הטיפול ברמות הסיעוד השונות, בקרות

עמיתים מאותו מרחב או ממרחבים שונים. מתקיימות ישיבות צוות של כלל צוות המרפאה וגם של האחיות 

 רות במרחב פעמיים בשנה.המרפאה עם אחיות אח

  פיתוח הצוות והשתלמויות מתקיימות ברמות שונות: ארצית, מחוזית, מרחבית. קיימות השתלמויות פנימיות של

הקופה לכלל האחיות וספציפיות לאחיות המתמקדות בתחומים מגוונים רלוונטיים לעבודתן בקהילה כמו סוכרת 

ובה: קבלת החלטות לגבי מתן חיסונים, לידת חירום ובטיחות ונוספים. בנוסף, האחיות ממלאות את לומדות הח

 ילדים.

  היה אירוע אחד של התקף אפילפטי בו הייתה נפילה מהמיטה.  2017קיים מנגנון מובנה של ניהול סיכונים. בשנת

ממונה על אירועים חריגים מחוזית אשר מרכזת את כלל האירועים, מתחקרת ומפרסמת לכלל אחיות המחוז. פעם 

 רבעון נערך סיכום מחוזי. בנוסף, מפורסמים מקרים כגון: אמפולות דומות של אדרנלין ואטרופין, כאמצעי זהירות.ב

  מתקיימת פעילות סיעוד יזומות בתחום קידום בריאות: שיתוף פעולה עם טיפת חלב הדרכות לאימהות/הורים

פר בישוב בנושאי היגיינת ידיים, תזונה, הגנה בעיסוי תינוקות, החייאת תינוקות. מקיימות הדרכות לילדים בבית הס

מפני השמש. במועדון קשישים ניתנות הרצאות בנושא איתור מוקדם של מחלות, בדיקות תקופתיות לגיל המבוגר, 

 התעמלות. ישנן סדנאות למעשנים בישוב סמוך )פסגת זאב( אליו מופנים המבוטחים של מרפאת אדם.

  :במרפאה לא נרשמו/דווחו אירועים מסוג זה. קיים לחצן מצוקה מחובר לקב"ט התמודדות עם אלימות כלפי צוות

היישוב. במידה ויש מטופל אלים, הצוות יודע להתמודד עם התנהגות מאיימת: מרגיעים, אם לא מצליחים, מוציאים 

הישיר  את המטופל מהחדר, מפעילים לחצן מצוקה ואם יש צורך מזעיקים משטרה. לאחר האירוע מדווחים לממונה

 ולקב"ט.

 
 :נקודות לשימור

 שיתוף פעולה עם טיפת החלב בישוב. 

 שמירה על רצף טיפולי.  

 המשך קיום מיצוי זכויות המבוטחים, הזכויות מוכרות וההפניות הן בהתאם לכל מצב.  

 תיעוד ברשומות סיעודיות, מפורט ומקצועי, בכל מפגש עם מטופל. 

 .המשך ביצוע פעילות קידום בריאות 

 המרפאה יפה, קטנה, מסודרת ומאורגנת. 

 
 נקודות לשיפור:

 הרחבת נושאים בפעילויות קידום בריאות. 
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 חיסוני עובדים

 
 השירות ניתן למחוז ירושלים כולו, כולל בית החולים משגב לדך, על ידי הקופה עצמה. 

 בשכונת גילה בירושלים.המרפאה כוללת אחות ומזכירה. השירות ניתן במרפאה 

   לפני כחצי שנה עזבה אחות המרפאה ואת מקומה ממלאת אחות ניהול סיכונים בליווי אחות מחוזית.

. האחות במרפאת החיסונים מרכזת את הנושא,  בונה לעובד תכנית חיסונים מותאמת ומחסנת את העובד בפועל

 כאשר העובד מסיים את התהליך מועברת הודעה למשאבי אנוש כנדרש. 

  ביום הבקרה הציגה האחות המחוזית טבלאות נתונים הכוללת מאגר נתונים של שמות עובדים וסטטוס חיסון.

 . מכלל העובדים השלימו את תכניות החיסונים שלהם בהתאם לתחום עיסוקם 47%דווח כי 

 

רופאים, אחיות  ומזכירה המועסקים במרפאת שיניים  -עובדים של מקצועות שונים תיקי 4במהלך הבקרה נדגמו 

 באפרת ובמרפאת הטורים. בתיקים שנדגמו נמצא כי ניהול הטיפול מתבצע בהתאם לדרישות הנוהל.

הצוות דיווח שנעשות פעולות להגברת המודעות של ההתחסנות לעובדים באמצעות פנייה אישית לעובדים במייל. 

 א מועלה בישיבות הצוות של האחות המחוזית עם האחיות האחראיות.הנוש

 

 :לשימור

 .8/2016ניהול תיק העובד בהתאם למקצועו וסוג עיסוקו והחיסונים הנדרשים בחוזר מנכ"ל  

 

 :לשיפור

 העלאת אחוז העובדים המחוסנים בהתאם לנוהל ושיפור מערך הטיפול בנושא חיסוני העובדים.  
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 לשעות הפעילות השגרתיות של המרפאותהשירותים מעבר 

 דחופה רפואה מוקדי

 מוקד רפואה דחופה ה"טורים"
 שנה.  14 -המוקד פועל כ

 המוקד יעבור לקומת הקרקע שהותאמה והורחבה לצורכי השירות. 1/1/2019החל מה 
 19:00-23:00ד' -שעות פתיחה: ימים א'

 ברציפות. 7:00ועד יום א' בשעה  19:00יום חמישי מהשעה 
 מטופלים. 30 -מבוטחים. במהלך סוף השבוע מטופלים במוקד כ 50 -בכל ערב באמצע שבוע מבקרים במוקד כ

 בשנה האחרונה מונה מנהל רפואי למוקדי הרפואה הדחופה במחוז. 
 בעת הבקרה סניפי טרם בכל המחוז משמשים את מבוטחי המחוז . 

 נים להפסיק את ההתקשרות עם ספקי השירות ולהפעיל את כל המוקדים ע"י הקופה.מתכנ 2019החל מינואר 
 

 נקודות לשימור:

 המחוז מינה לפני כשנה מנהל רפואי מחוזי על שירות מוקדי רפואה דחופה. 

 לתחום האדמיניסטרטיבי ולניהול הפרויקט. -המחוז מינה לפני כשנה מנהלת תחום רפואה דחופה 

את כל שירותי הרפואה הדחופה שמבוצעים ע"י ספקי שירות לסניפי הקופה ולהפעלתה המחוז החליט להעביר  

 הישירה.

 המרפאה משמשת כמרפאה אחודה ומיועדת להמשיך לתת שירות בשע"ח. 

 כל ספקי השירות של קופ"ח מאוחדת במחוז המפעילים מוקדי רפואה דחופה מדווחים לרשומת המטופל בקופה. 

אחיות. בסופי שבוע  3כל ערב ברופא ילדים+ רופא משפחה+ אורתופד וכירורג +המוקד מאויש באמצע שבוע ב 

 המוקד  מאויש ברופא ועוזר. 

 

 נקודות לשיפור:

 על , הרפואה מוקדי על שגרתי בקרות מנגנון להסדיר יש לא מתבצעת בקרה באופן שגרתי על מוקדי הרפואה. 

 .תהמקצועי הפעילות כל

 יש   .יש מנהלים רפואיים - לא לכל מוקדי הרפואה הדחופה במחוז המופעלים ע"י הקופה או במתקניה  

 לכל מוקד. רפואיים מנהלים למנות

אין נהלים פנימיים להפעלת מוקדי הרפואה הדחופה כגון באלו מצבים ליידע את המנהל הרפואי, באלו מצבים  

 להפעלת פנימיים נהלים לכתוב יש  להשהות במוקד ולכמה זמן וכו'.ליידע את הרופא המטפל, אלו מצבים ניתן 

 . יםהמוקד

נהלי משרד הבריאות הרלוונטיים לתחום מוקדי הרפואה מופיעים עם נהלים אחרים באתר הפנימי של מאוחדת  

יש לארגן את הנהלים הרלוונטיים לשירות תחת כותרת "נהלים למוקד רפואה  תחת לשונית "לקראת בקרה".

 ופה".דח

יש להטמיע בקרב צוות המוקד, אלו מצבים  אין הנחיות לצוות המוקד, באלו מצבים יש ליידע את הרופא המטפל. 

נדרשים ליידע את הרופא המטפל. כגון: חשד לאלימות והזנחה חסר ישע,  מטופל שמסרב לטיפול, ניסיון 

 .אובדני וכו'

הקופה אינה ביצעה בקרה על שירות עות ספקי שירות. בסופי שבוע, השירות במוקדי קופ"ח בסניפים ניתן באמצ 

 יש לבצע בקרה על עבודת הספקים בסניפי הקופה. .זה

הביקור במוקד הרפואה הדחופה נכנס לרשומת המטופל כבדיקת יועץ ואינו מופיע כהתרעה לרופא המטפל.  

 .המטפל לרופא כהתרעה יופיע  במוקד שהביקור מומלץ , הטיפול רצף לשמירת

יש לוודא כי למנהל  .אין דו"חות ניהול על מספר המבקרים, אחוז הפנייה למלר"ד, זמן המתנה במוקד וכו' למוקד 

 הרפואי יש דו"חות המאפשרים לו לנהל את המוקד ולוודא את איכות וזמינות השירותים.
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 נשים מוקד

 . 8:00-19:00ה' בין השעות -מוקד הנשים בבניין אגד פועל בימים א'
 נשים במוקד הנשים. 150-200בכל יום מתקבלות בממוצע 

מעבר לשעות פעילות אלו יש למבוטחות הקופה אפשרות לפנות  למוקד "יד שרה" שבהסכם עם הקופה בכל ערב עד 
 .23:00השעה 

 אולטרסאונד בלבד )ולא ע"י רופאים(. בדיקות אולטרסאונד מבוצעות ע"י טכנאיות
 

 נקודות לשימור:

 .גבוהה ושירותית מקצועית ברמה מתפקד המוקד  

במוקד מועסק צוות רב מקצועי של רופאים אחיות טכנאיות אולטרסאונד, עובדת סוציאלית, פסיכולוגית קלינית  

 ועוד. מתקיימות ישיבות רב מקצועיות.

 למוקד הנשים.כל אשה יכולה לפנות ללא הפנייה  

 כל אשה נבדקת בתחילה ע"י אחות המבצעת מיון ראשוני ולאחר מכן מופנית לרופא. 

 במוקד יש שלטים המיידעים כי כל אשה יכולה להכניס מלווה לבדיקה. 

ה' -מוקד נשים טלפוני ארצי שנותן מענה מעבר לשעות הפעילות )בימים א' , 2018מאוחדת הקימה בספטמבר  

(. יש נשים שמבצעות מעקב סטיק בשתן בביתם, הן שולחות תמונה של הסטיק 18:00-24:00בין השעות 

 הנהלת המחוז לא יודעת מי מפענח את תוצאת הסטיק בשתן. לפענוח. 

 כל צוות האחיות ביצע את לומדת קבלת לידה בחרום. 

 בוצעה הכשרה לצוות על ניקוי וחיטוי מתמר וגינלי ע"י היצרן. 

 
 נקודות לשיפור:

 יש לבצע בקרה על עבודת הצוותים הרפואיים. .והאחיות הרופאים צוותי עבודת על פנימית בקרה נעשית לא 

 של החיטוי נהלי את לעדכן יש. תמיסת החיטוי האנזימטית מוחלפת בסוף יום ולא לאחר כל מחזור השרייה 

 . פעמי הרב המכשור

יש לוודא  הנחיות יצרן לעיקור  וכימיות וכו'( אין הנחיות יצרן לטיפול שגרתי באוטוקלאב )בדיקות ביולוגיות 

 .בקרב הצוות ולהטמיעהמכשור ולטיפול באוטוקלאב 

מפורסם למטופלות. יש  לא המידעהלילה.  בשעות הרות לנשים טלפוני מוקד של חדש שירות פתחה מאוחדת 

 להביא לידיעת המטופלות במוקד הנשים ובמרפאות הנשים את השירות 

מוקד יד שרה, המשמש כמוקד גניקולוגי מעבר לשעות פעילות קופ"ח, אינו מעביר דיווחים לקופה על נשים  

 יש לוודא העברת המידע בי מוקד "יד שרה" לרופא המטפל או הרופא המפנה.שביקרו במוקד. 

ו הכשרה לא כל אחיות המוקד בעלות הרשאה לצפות ברשומה שתועדה ע"י רופא הנשים, אלא רק אחיות שעבר 

יש לוודא אפשרות צפייה ברשומה הרפואית נושא זה עלה בבקרות קודמות בקופה. . ב"ליווי הריון" של הקופה

 הרלוונטית.

 

 



52 
 

 תזונה

 ממצאים לשימור: 

  :טיפולי בית 

 .שימוש ברשומה רפואית משותפת לכל מקצועות הרפואה והבריאות 

  לדיאטניות בטיפולי בית והן להפניה לדיאטנית עבור הצוות הרפואי והסיעודי.קיים נוהל פנימי הן 

 .התחום מרוכז ע"י רכזת מחוזית 

  ,נבדקו אקראית מספר רשומות רפואיות. היות והתוכנה בהרצה, חלקם לא נרשמו במערכת, אך באילו הרשומים

 נעשה מעקב תזונתי איכותי שתועד במקצועיות, ולפי הדרישות.

 קיימת אפשרות גם לאחיות להפנות מטופלים לדיאטנים. :סוכרת 
 כתובות היטב, לפי ההנחיות והכללים.  שר נבדקוהרשומות  הרפואיות א :עבודת הדיאטנית במרפאה 
 טובה של דיאטניות במחוז פריסה 

 מנגנוני בקרה ופיקוח:בקרה ברמה המחוזית:  

  אחר זמינות הדיאטנים ומקפיד לאזן את זמני ההמתנה ע"י תוספת שעות או  באופן שוטףהדיאטן המחוזי עוקב

 דיאטניות מחליפות. נבדקה זמינות של דיאטניות לילדים, נפרולוגיה, מגזר ערבי, סוכרת ובריאטריה.

 .נעשית בקרה מקצועית ויסודית  על עבודת הדיאטנים במחוז 

 ב. תהליך קליטה והדרכה לדיאטניות החדשות, מאורגן היט 

  .הוצגו תכניות עבודה ודיווחים להנהלה 

 .המחוז משתתף בפרויקט הארצי לאיתור קשישים בתת תזונה, הפרויקט בראשית דרכו 

  חודשים. 3מתקיימות ישיבות צוות אזוריות שוטפות, אחת ל 

 .במרכז להתפתחות הילד עובדת דיאטנית, חשוב שתהיה בכל המרכזים שיפתחו בקרוב 

  טיפול למטופלים בשיקום בית המופנים אליהן.דיאטניות נותנות 

  קיים מעקב למטופלים בTPN. 

 .המעקב והטיפול במטופלים בריאטרים מבוגרים וילדים עפ"י הנהלים 

  מתקיים רצף טיפולי בין אשפוז לקהילה ע"י "מטיב", עפ"י רשימת קריטריונים. כמו כן מתקיים מעקב רבעוני

 שים.אחרי מטופלי הדיאליזה במכונים המור

 :בריאות הנפש 

 13   .דיאטניות עברו קורס פסיכיאטריה למרות שאין מרפאות ייעודיות לבריה"נ 

 .קיים טיפול תזונתי מקיף, ובצוות רב מקצועי במרפאות להפרעות אכילה 

 מאתרים נשים בעזרת שאלות ייעודיות בהתאם לנוהל של משרד הבריאות. :דכאון לאחר לידה 
 הדיאטניות עברו הדרכה בנושא לפני כחודש. :צוותהתמודדות עם אלימות כלפי  
 כוח אדם ומשאבי אנוש: 

תחום 
 טיפול

 פסיכיאטריה סוכרת לוגיהנפרו גריאטריה בריאטריה ילדים
הנחיית 
 סטאז'

הנחיית 
 קבוצות

מספר 
הדיאטניות 
המטפלות 

 בתחום

19  
 (18-)גיל לידה 

8  
 (5-)גיל לידה

 33 8 כולם 17
אין מרפאות 

 ייעודיות
33 23 

מספר 
הדיאטניות 

שעברו 
קורס 
 בתחום

10 21 4 14 22 13 0 1 

 

 הפרעות אכילה תחום טיפול
קורסים התנהגותיים ומיומנויות 

 CBT ,NLPטיפול כגון: 

 12 3 מספר הדיאטניות המטפלות בתחום

 12 10 מספר הדיאטניות שעברו קורס בתחום
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 ממצאים לתיקון: 

 . פחות ממחציתם הופנו לטיפול תזונתימטופלים.  1167ביחידה לטיפולי בית רשומים טיפולי בית:  
יש לעלות את מספר המטופלים המופנים לדיאטניות הן ע"י עבודה פרואקטיבית של הדיאטנים והן ע"י 

 , בדחיפות, לבחינה והתאמה של התזונה למצב הבריאותי הכוללני. מודעות של הצוות הרפואי והסיעודי
 

 נתונים שהוצגו מראים מציאות עגומה:הכרת: סו 
 15%  הופנו לדיאטנים  בקהילהממטופלי הסוכרת 
 30%  הופנו לדיאטנים  במכוניםממטופלי הסוכרת 
  מהטרום סוכרתיים הופנו לטיפול תזונתי. 7.5%רק  

פרואקטיבית את מספר ההפניות של כל המטופלים הנ"ל הן ע"י עבודה , בדחיפות, יש להגדיל משמעותית
, במיוחד במחלה של הדיאטנים בקרב הרופאים, והן ע"י הבנת הרופאים שטיפול תזונתי הוא הכרחי

 . מטבולית כרונית כסוכרת
 

 מנגנוני בקרה ופיקוח: 

 . הערה זו ניתנה גם בבקרה הקודמת, WHOאין שימוש בעקומות גדילה של ה  

  -16/2014כפי שנדרש בחוזר ראש שרותי בריה"צ מס'   WHOיש לעבוד עם עקומות ה 

 חודשים 3 -פרק זמן לתיקון

 

 . רצף הטיפול בנושא הפגים אינו מוגדר ומובנה 

   20/2016יש להסדיר את תחום רצף הטיפול בפג בקהילה כפי הנדרש עפ"י חוזר מינהל הרפואה מס'  

 מידי -פרק זמן לתיקון

 

 כוח אדם ומשאבי אנוש: 

לפי נתונים שהוצגו בפני נראה שלפחות חצי מהמטפלים בתחומים סוכרת, ילדים, טיפולי בית, והנחיית קבוצות, לא 
 עברו קורס בתחום. 

 יש לשאוף שכל דיאטן המטפל בתחום מקצועי מסוים יעבור קורס ייעודי באותו התחום 
 חודשים 6 -פרק זמן לתיקון

 
חוז במקצועיות, יוזמה ויצירתיות. דואג לקידום אישי ומקצועי הדיאטן המחוזי מנהל את תחום התזונה במ 

מומלץ מאד לעלות את מספר שעות הניהול  לדיאטניות במחוז, ועובד בשיתוף פעולה עם כל הסקטורים.
 לקדם את המענה הטיפולי לכל המבוטחים הזקוקים לכך. כדיהשבועיות של הדיאטן המחוזי  
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 שיקום

שהחל בתהליך של בניית ומיסוד מדיניות שיקום  .מובל מזה מספר חודשים  ע"י ד"ר ש תחום השיקום בקופה

 .פיזיו' הראשית ובהובלת אנשי מקצוע מתחום השיקוםהקופתית ברמה הארצית בשותפות עם 

שבנו מערך בקרה והפניה להמשך טיפול שיקומי מתאים למבוטחים,  .וד"ר ג .ר.למר מובל ע"י  תחום השיקום במחוז

 תוך שמירה על רצף טיפול. בנוסף, יש רופאת שיקום שמנהלת את יחידת השיקום הביתי. 

 

 :יחידת השיקום

קיימת יחידת שיקום מחוזית בהובלת פיזיותרפיסט ורופאת שיקום, הכוללת את כל מקצועות הבריאות  )ראשי 

   .תחומים(

דרכי הפניה אל היחידה מובנות ומוכרות לצוות. מתקיימים קשרי עבודה הדוקים עם רופאת השיקום המחוזית ויתר 

 מקצועות הבריאות בדגש על תחום הפיזיותרפיה. 

 הפיזיותרפיסט משמש כמנהל הטיפול במקרי השיקום המתאימים. 

 ך. פעמים בשבוע בהתאם לצור 5למטופל שיקומי ניתן טיפול פיזיותרפי 

 שעות.  48זמינות הטיפול תוך 

 ניתנים גם טיפולים בבית של יתר מקצועות הבריאות בתדירות הנקבעת ע"י איש המקצוע בהתאם לצרכי המטופל. 

 קיימים נהלי עבודה וסטנדרטים המוכרים לכלל אנשי הצוות. 

 הרשומה ממוחשבת ואחודה. 

 מתקיימות ישיבות צוות רב מקצועיות באופן קבוע. 

    .ם תהליך של רצף טיפול משיקום הבית למכונים /המטפלים הרלוונטיים בקהילהקיי

הרשומה ממוחשבת בתיק ייעודי )קמליון לביקורי בית( ממוקדת תפקוד, כוללת מטרות תפקודיות, מעקבים ומשקפת 

 את מצבו העדכני של המטופל. 

יסטיקה של המעקבים והניהול של בעיה ברמת הקופה בקשר בין מערכות התיעוד. הלוג -הבעיה העיקרית

המערכים מבוצעים ברשומה ידנית בטבלאות אקסל, המערכות הממוחשבות ללא ממשקים ביניהן, קושי 

 בשליפת נתונים והסתכלות על רצף טיפולים.

 

כפי שקיים במחוזות אחרים של הקופה. בפועל, המבוטחים מקבלים  לא קיים מכון לשיקום יום רב מקצועי במחוז

 טיפולים שיקומיים בבית חולים הדסה הר הצופים , שההמתנה למכון שיקום היום שלהם ארוכה. 

 מאשרת את ההפניה למכון השיקום בהדסה , ומאשרת המשכי טיפול בהתאם לצורך.  .ד"ר ג

 ם רב מקצועי. התהליך בשלבי איתור מקום. לאחרונה אושר תקציב להקמת מכון שיקום יו

  ממצאים לשימור

 הובלת ומיסוד מדיניות השיקום הקופתית ופיתוח מקצועי של תחום השיקום  -ברמת הקופה 

 ניהול התחום במחוז כך שכל מבוטח מקבל את הפתרון השיקומי התפור עבורו. 

הניהול המקצועי, זמינות השירות וניהול הטיפול של מטופלי שיקום הבית ע"י פיזיותרפיסט, עבודת הצוות ביחידת  

 השיקום עם רופאת השיקום ותמהיל הצוות הרב מקצועי 

 

  צאים לשיפור ותיקוןממ

 פתרון מחשובי למערכות המידע והרשומה  -ברמת הקופה 

 ,רב מקצועי אשר ישרת את מבוטחי הקופה במחוז וינגיש את השירותלהמשיך ולקדם את הקמת מרכז שיקום יום  

 .בהתאם למודל המקצועי המוצלח הקיים כבר במחוזות אחרים בקופה
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 פיזיותרפיה 

 : שר בוקרותור ראשון פנוי למטפל/ספק א  תורים:זמינות 
 זמינות התורים במכונים שבוקרו עומדת בדרישות הנוהל גם למטופל במצב אקוטי וגם למטופל במצב כרוני.  

 ימים  5מיידי , למטופל במצב כרוני עד : למטופל במצב אקוטי  -יחידה לטיפולי בית
 

 במחוזר האינטרנט מעודכנים לגבי כלל הספקים הנתונים באת – התאמה לרשום באתר האינטרנט
 

  : רקע
  14מספר מכוני קופה: 

 מכונים במזרח ירושלים 5מספר מכוני ספקי חוץ : 
 גם במערך טיפולי בית.  40עצמאיים; מתוכם  8פיזיו. שכירים;  54תקן משרה פיזיותרפיסט מחוזי : 

 מונעיםמורשים לכיסאות  2מורשים לאביזרי שיקום וניידות ;  13
 

שירות הפיזיותרפיה במחוז איכותי ומקצועי. ניכר כי ברמה המחוזית כמו ברמה הארצית,   שירותי הפיזיותרפיה:
המקצוע מתנהל על פי כל הנהלים ופועל לפיתוח שירותים מותאמים לאוכלוסיות. יש לברך על תהליכים של פיתוח 

 ה על השירות. כישורים ניהוליים ברמה הארצית. ברמה המחוזית, מתקיימות ישיבות מנהלים ומתבצעת בקר
נמצא היצע עשיר של תכניות פעילות לקידום בריאות וניהול אורח חיים פעיל למבוטחים עם מחלות כרוניות, כמו 

 ועוד. התכניות והפעילויות מותאמות מגזרית.  CVAסכרת, השמנת יתר, לקשישים, לחולים אחרי 
 הצוות מוביל ושותף  במחקרים קליניים. 

 
החצי שנה האחרונה, נעשה תהליך מוצלח של צמצום זמן ההמתנה לשירותי הפיזיותרפיה  במהלך – זמינות השירות

הגעה. הזמינות במכוני הקופה עומדת בנוהל לקבלת מטופל במצב אקוטי וברוב המכונים -במחוז והורדת אחוזי האי
עבודה של מכוני עומדת בזמינות הנדרשת בנוהל לקבלת מטופל במצב כרוני. תהליך זה הפך להיות חלק משגרת ה

 הפיזיותרפיה במחוז. 
 

עבר משירות ע"י ספק לשירות של עובדי קופה. נבנה תהליך מעבר, ונקלט צוות מקצועי  -מכון הקופה בבית שמש 
באופן שלא השפיע על השירות ורציפות השירות שניתן למבוטחים. קיים ניהול מקצועי למכון, קיימות שגרות ניהול 

 ליכי קידום בריאות לקהילה ומפתח שירותים טיפולים חדשים שלא היו בעבר במכון.ובקרה והצוות מוביל תה
אולם קבוצות , קיים המכון מרווח ומטופח ובנוסף לתאי הטיפול הפרטני המאפשרים לשמור על פרטיות המטופל

 ואולם תרגול.
 

המכון קטן מבחינת חללי העבודה. לא קיים מרחב לתרגול עצמי. בסניף אין אולם לקבוצות.  -מכון הקופה בגילה
האולם שקיים במרתף לא נגיש לבעלי מוגבלויות. גודל המכון והתשתיות הקיימות אינו בהלימה למספר המבוטחים 

דת השומר. במכון נצפו המטופלים. בנוסף, המכון ממוקרם בקצה המרוחק של הסניף, רחוק ממזכירות הסניף או מעמ
בעיות של אלימות מטופלים כלפי צוות המכון וצוות  מזכירות המכון ולא נמצא לחצן מצוקה בעמדת המזכירות ולא כל 

 לחצני המצוקה במכון תקינים.  
 

: יש לציין את הניהול המקצועי של היחידה לטיפולי בית, הרשומה המקצועית , זמינות השירות היחידה להמשך טיפול
ביחידה . הרשומה הרפואית בתחום ביקורי הבית לא ממוחשבת ולא אחודה, אבל איכותית וממוקדת תפקוד; שימוש 

פנימית , כאשר  מובנה בכלי מדידה תפקודיים, לרבות התייחסות לתפקוד בסיכום הטיפול. מתנהלת בקרה מקצועית
תהליכי הדרכה, חניכה וליווי מקצועי ע"י  נדרשים כולם לעמוד בסטנדרטים מקצועיים ושירותיים גבוהים. קיימים

 המרכזים המקצועיים ביחידה לביקורי בית.  
 ימים למטופל במצב כרוני.  5השירות זמין במידי למטופל במצב אקוטי , ועד 

הפיזיותרפיסט האחראי ביחידה בשיתוף הפיזיותרפיסטית המחוזית מובילים תהליכי הכשרה והעשרה ייחודיים לצוות 
. 
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  אים לשימורממצ

 
התנהלות ניהולית כללית: ניכר הנהגת סטנדרט מקצועי גבוה בשירות במחוז כמו גם החתירה המתמשכת  

 להטמעת שיפורים ושינויים בשירות. 

 
תהליכי פיתוח מנהלים, פיתוח שגרות עבודה והטמעת תהליכי עבודה מובנים בהתאם ליעדים ארגוניים וקיום  

 והספקים.בקרה פנימית על מכוני הקופה 

 
 פיתוח ההון האנושי: קיום תכניות להכשרה המשכית לפיזיותרפיסטים, ולמידה תוך ארגונית. 

 
 הגעה-תהליכים מובנים לצמצום זמן המתנה לטיפול ולהורדת אחוזי אי 

 

 מבחר רחב מאוד של פעילויות קידום  בריאות המתאימות למגוון האוכלוסיות שבמחוז.  

 
תחום ביקורי הבית  מתנהל כארגון לומד, מודד תוצאות, בוחן תהליכים ומטמיע :  יתיחידה להמשך טיפול/טיפול ב 

ניהול מקצועי,  שיפורים ושינויים באופן המשכי, לרבות פיתוח צוות מקצועי בקורסים רלוונטיים לתחום ביקור הבית:

  טיפול זמין  .

 
 ממצאים לשיפור ותיקון: 

 . בגילה בעמדת מזכירות המכון ולבדוק תקינות המערכת במכון עצמויש להתקין לחצן מצוקה במכון   -מיידי 

 
לרבות קבוצות  טיפולית בקבוצות,מאפשר קיום פעילות ה , אין מרחבבחלק ממכוני הקופה שנבדקותשתיות:  

קבוצות למניעת נפילות לאוכלוסיות מיוחדות כמו אנשים עם מחלות כרוניות ו  אורח חיים פעיל לקידום

 . חלק בלתי נפרד מתכניות הטיפול בפיזיותרפיה ות זאת היאפעילזקנים. ל

 קיום פעילות זאת. ם המתאימים למתחם עם מרחבישימוש בשקול ראוי ל

 

להטמיע רשומה רפואית ממוחשבת הכוללת  ראויממוחשבת בתחום ביקורי הבית/היחידה להמשך טיפול :  רשומה 

 את כל שדות החובה וליצור תיק אחוד ע"מ לאפשר זמינות מידע רפואי כולל ברשומה הרפואית להבטחת טיפול

 .ורציף איכותי ,מקצועי
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  שירותי מעבדה

  ממצאים לשימור:

בהתאם לנהלי העבודה של  ככלל, שרות המעבדה הרפואית באמצעות ביקורי הבית ניתן ברמה מקצועית גבוה, 

 שרות המעבדה המחוזי של הקופה ובאופן רציף כל השנה באמצעות היחידה לטיפולי בית.

במסגרת ביקורי בית, כלל התהליך הניתן בבית הלקוח הינו קשוב ואמפאטי לנבדק ומטבע השרות, נדרשת עבודה  

 אינטנסיבית ומרוכזת בפרקי זמן קצובים.

ל, זיהוי נבדק, איסוף דגימות, לקיחת דם ורידי, ציוד מתכלה, מתקנים, מתן רות המעבדה במרפאות: ככלש 

הסברים ומידע לנבדק והכנת דגימות לשינוע ברמה טובה ובהתאמה לנהלי העבודה של שרות המעבדה המחוזי 

 של הקופה.

 תודעת שרות של צוותי עובדי שרות המעבדה גבוה. 

 
 

 ממצאים לשיפור ותיקון 

הצורך בביצוע ביקורת יותר מקיפה במחוז על שרות המעבדה הקנוי שניתן ע"י החברה  :בקרת השירות 

 חייאת.-( ואת המעבדה הרפואית אל4, בית חנינה )ועוד טילה את המרפאות שועפעשמפ

תגרים ובהלימה עם א: יש להקפיד ולבצע ביקורת לעיתים יותר קרובות על מנת לעמוד את טיב השרות וההנחיות
בתחנות האיסוף שבמרפאות על ידי צוות שרות המעבדה של הקופה ובנוסף לגבי המעבדות עצמן השרות שניתן 

 )אל חייאת ומשגב לדך(, בהלימה עם השרות שניתן ע"י המעבדה המרכזית בלוד. 
  לאלתר  :פרק זמן לתיקון

 

, נעשה שימוש במכשירי צנטריפוגה שאינם ביוהזרד )ללא סגירה טבמרפאת בית חנינה ובמרפאת שועפ 

 כפולה(. 

: בכל עמדה של שרות מעבדה רפואית שעשה שימוש במכשיר צנטריפוגה יש חובה להקפיד על הנחיות לתיקון
 שימוש במכשיר ביוהזרד )סגירה כפולה( על מנת לשמור על בטיחות העובד והסביבה ובעיקר בזמן תקלה. 

  לאלתר:  תיקוןפרק זמן ל
 

 חייט ומשגב לדך.-המעבדות הרפואית אלהתעדה של היעדר  

..בהתאם לתקנות, ISO 9001:2015חובה על המעבדות הרפואיות לעבור התעדה לפי תקן  :הנחיות לתיקון
 , "חובת התעדה הדרגתית של מעבדות רפואיות".  2013לינואר,  2-הוראת מנכ"ל המשרד מו

 לאלתר  פרק זמן לתיקון:
 

 המעבדה הרפואית במשגב לדך.תשתית וארגון  

, יש צורך לסדר ולהסיר פריטים שיכולים לא מסודרת וגם לא בטיחותית: המעבדה קטנה אך הנחיות לתיקון
. יש בנוסף צורך לסדר ולסמן את תכולת הארונות באמצעות נפילה ממדפים וגובה לגרום לנזק לעובדים. 

למצוא פריטים וגם על ידי צוותי עובדים שלא עובדים בשגרה במעבדה ומגירות במעבדה על מנת שיהיה קל 
 זו )לדוגמה בעת חרום(.

 בהתאם לתקנות בריאות העם )מעבדות רפואיות( ובהתאם לנוהל בטיחות במעבדות רפואיות.  
 לאלתר: פרק זמן לתיקון

 
 

 במעבדת משגב לדך: לא מבצעים בקרת איכות חיצונית לבדיקות גזים בדם.  

 . גזים בדםחובה לבצע מבחני בקרת איכות חיצונית לכל בדיקות המעבדה כולל  הנחייה:

 לאלתר: פרק זמן לתיקון
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 תיאור מלא

  ממצאים:

 תשתיות:  

  חניה ונגישות, אזורי ההמתנה, חדרי הטיפול וציוד רפואי: באופן כללי, תשתיות הקשורות לשרות המעבדה

 ובהתאמה להוראות והנחיות המשרד והקופה.במרפאות הינו ברמה טובה ולפי 

 בהתאמה לדרישות המשרד והקופה.: שילוט: שלטי הכוונה, תגי זיהוי, שפה: מידע למבוטח 

: לשרות המעבדה בבית הלקוח ישנו נוהלי עבודה בהתאמה של שרות המעבדה במחוז. לשרות מעבדה  נהלים 

אין לשרות במרפאות, נהלי עבודה בהלימה עם שרות המעבדה במרפאות של הקופה. במעבדות הרפואיות: 

 לשרות הניתן על ידי מעבדת האם בלוד.  התאמה מלאה

באמצעות היחידה לטיפולי בית, באופן רציף במחוז ובימים קצובים. שרות המעבדה בבית ניתן  זמינות התורים: 

ה', ביום שבת ומעבירים את -ובית חנינה מקנים גם שרות מעבדה מעבר לימי השבוע: א' שועפטבמרפאות 

 הדגימות לטובת אנליזה למעבדת אל חייאת.

 של הרופא המפנה. שה שימוש בהתאם לטופס ההפניהו:  שרות המעבדה בבית דוגם וע תיעוד ורישום 

 לרוב, שרות המעבדה מתנהל ע"פ תקנות בטיחות בעבודה ונהלי הבטיחות של מעבדות רפואיות. בטיחות: 

במעבדת משגב לדך יש צורך לשיפור ולסדר כללי ומבוקר על מנת למנוע צפיפות במשטחי : הערה והנחייה
העובדים . יש בנוסף צורך לסדר ולסמן את העבודה ובמדפים מעל משטחי העבודה ועל מנת לשמור על בטיחות 

תכולת הארונות ומגירות במעבדה על מנת שיהיה קל למצוא פריטים וגם על ידי צוותי עובדים שלא עובדים 
 בשגרה במעבדה זו )לדוגמה בעת חרום(.

(, ובית חנינה עושים שימוש במכשירי צנטריפוגה שאינם ביוהזרד )ללא סגירה כפולה שועפטבמרפאת  הערה:
 דבר היכול לסכן ולזהם את העובדים והסביבה בזמן תקלה.

ככלל, שירות המעבדה הניתן בביקורי הבית והמרפאות מבוקר באמצעות נהלי והוראות עבודה  הבטחת האיכות: 

 מתעדכנים ע"י הנהלת שרות המעבדה בלוד והמחוז ונגישים כאמור באמצעות תוכנה ייעודית. והמונפקים 

חייאת ובמשגב לדך לא עומד בדרישות משרד -שירות המעבדה הרפואית שניתן באמצעות המעבדות אל: הערה 
. יש לציין שמגוון בדיקות המעבדה שמבצעים ISO 9001:2015הבריאות מאחר ולא עבר התעדה לפי תקן 

וואה לכמות במעבדות הנ"ל הינו מצומצם ובסיסי ובתחומי ההמטולוגיה, ביוכימיה ומיקרוביולוגיה וזאת בהש
במזרח  מבוטחיםשרות המעבדות חשוב לטובת שרות הולם, ומגוון הבדיקות המבוצעות במעבדת האם בלוד. א

 החולים )חובה(.  מטופליירושלים ול
חייאת ומשגב לדך באופן דחוף על מנת להשלים תהליך שהיה -מעבדת אל-יש לקדם תהליך ההתעדה ב הנחייה:

 .2015אמור להסתיים בסוף שנת 

 :בקרת האיכות 

ככלל, שרות המעבדה באמצעות ביקורי הבית ובמרפאה לא מבצע בדיקות מעבדה ומעביר את דגימות הנבדקים 

חייאת ומשגב לדך. עיקר העיסוק הינו זיהוי -לאחר הכנה כולל סרכוז לביצוע למעבדות האם בלוד או במעבדות אל

לי גוף, הכנה של הדגימות לפני שינוע, מעקב אחר וקליטת הנבדקים, לקיחת דגימות דם, איסוף דגימות של נוז

 הדגימות וקבלת תוצאות.

חייאת ומשגב לדך מקדמים בקרת איכות יומית וכמו כן משתתפים במבחני בקרת איכות -ככלל, במעבדות אל

 חיצונית.

 במעבדת משגב לדך: לא מבצעים בקרת איכות חיצונית לבדיקות גזים בדם.  הערה:

. יש להתחיל ולבצע באופן גזים בדםחובה לבצע מבחני בקרת איכות חיצונית לכל בדיקות המעבדה כולל  הנחייה:

 מידי.

 : כוח האדם 

ככלל, האחראים על השרות המעבדה בביקורי בית ומרפאה וצוות העובדים, מקדמים עבודה איכותית עם    

צועי הרציף עם האחרית לשרות המעבדה תודעת שרות גבוה לטובת הלקוחות. שוב מציינים לחיוב הקשר המק

 במחוז ומעבדת האם בלוד לטובת השרות.

עובדים בלבד וכאמור הפעילות בסיסית ומצומצמת אך חשובה. על מנהל המעבדה  2: במעבדת משגב לדך הערה   
 לעבוד בהלימה ולפי הקריטריונים, מדדים ונהלים שנקבעים על ידי מעבדת האם בלוד ובכל הרמות.
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 ריפוי בעיסוק

 תור ראשון פנוי למטפל/ספק:   זמינות תורים:
קיים נוהל פנימי לתיעדוף תורים.  במקרים דחופים )כמו ניתוחי גידים, שינויי דיור( מקבלים מהיום למחר, מקרים 

 כרוניים או פחות דחופים ממתינים חודש ויותר.
 

לדלות אינפורמציה על השירות על מהותו ועל : קל ופשוט ממשיך להשתפר  :התאמה לרשום באתר האינטרנט

 ודרכי פנייה לקבלו.

 
 ממצאים לשימור

לאחר בדיקה בה ראו שאנשי גוש עציון, קריית ארבע, גילה בעצם ויתרו על טיפול בשל : תיחת שירות בתלפיות פ 
הרושם, כי   היעדר נגישות, נפתח המקום בתלפיות לשרת את דרום העיר.  יותר נגיש, תחבורה ציבורית טובה.

ההחלטה לגבי המיקום הייתה נכונה, המכון עובד שנה וחצי ומאוד מצליח.  אפילו מבוטחים ממעלה אדומים 
 מעדיפים להגיע לשם.

 
ניתוב כ"א נבון ופיזור שעות העבודה כדי שיקיפו גם את אחר הצהריים הביאו לקיצור : קיצור תורים במכון יובל 

 שבועות לשבוע אחד  7 תורים מ
 
 : פור ניכר באיכות התיעודשי 

 מכניות(-ניסוח מטרות טיפול תפקודיות )פחות ביו 

 .מעקבים לגבי חזרה לתפקוד יום יומי ודיוק מטרות הטיפול בתאם 
 

 

 ממצאים לשיפור  

כל המרפאים בעיסוק עובדים בתכנית ביניים  –תחום הריפוי בעיסוק לא מקושר לתיק מטופל ממוחשב  

ולא מספק להם את המענה הנדרש  שאינו מתפקד כתיק רפואישל מיקרוסופט  one driveעל עצמאית , 

  מבחינה קלינית )אפשר לאלץ אותו לעבוד כתיק מטופל רק באופן מוגבל(,

 אין אפשרות לנעול רשומה.  אפשר להיכנס ולערוך בכל עת 

 בילים.  הטיפול אין לריפוי בעיסוק אפשרות להיכנס לראות נתונים אודות המטופל במקצועות טיפול מק
 שלהם תלוש מעבודת הצוות.

 .בשל חוסר הקישוריות, מטופל שמגיע לטיפול ריפוי בעיסוק לא מדווח כמי שמשתתף במבחני התמיכה   

 אבטחת המידע כנדרש מרשומה רפואית: לא מתקיים 

 עבודה בה-one drive  לא מאפשרת כריית מידע, ניהול נתונים, זיהוי מגמות, ניטור ובקרה, קביעה
 ומעקב אחר מדדי איכות, שיתוף מידע לגבי מבחני תמיכה ושמירה על רצף הטיפול.

  המרפאים בעיסוק משקיעים חשיבה ומשאבים בניסיון לנהל את הנתונים באופן שיהיה מועיל עבורם, הם
 א תפקידם.  עושים כמיטב הבנתם אבל זה ל

 
 הנחייה:

, במסגרת הרשומה לזרז מעבר לתיק ממוחשב ואחודיש   :עוד מהבקרה הקודמתמכיוון שמדובר על הערה 
   .הרפואית בקופה

 
 
 בתהליך גיבוש, יש יותר ערנות. עדייןהנושא  התייחסות לדיכאון לאחר לידה: 
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 רישום רפואי 

 בוצעה במסגרת בקרת תחום ריפוי בעיסוק.בקרת תיק המטופל 
    

 ממצאי הבקרה:

 שלא מאפשר נעילת תיעוד  WORD'על בסיס  ON DRIVEניהול תיקי מטופלים מתבצע במערכת  

 מקצועי מיד לאחר הטיפול.      
 יצירה ותיעוד, איסוף ובקרה,לא עומדת בסטנדרטים של רשומה רפואית:  ON DRIVEמערכת  

 וניהול רשומה   קיימת בעיה רצינית בנושא של אבטחת המידעאחזור והפצה, שמירה וביעור.       
 בריפוי בעיסוק, באופן עצמאי ובנפרד מתיק רפואי ממוחשב של המטופל וללא כל הכללים       
 הנדרשים.      

 אין ממשק לתיק רפואי ממוחשב איזימד. 

 יק רפואי ממוחשב איזימד.לצוותים של תחום ריפוי בעיסוק אין גישה לת 

 ניהול רשומת מטופל נעשית לפי שם המטפל ולא לפי תעודת זהות של מטופל. 

 סריקת מסמכים )הפנית רופא, אישור לטיפול, מכתבי שחרור וכו'( ללא כותרת מסבכת אחזור מסמך רלוונטי. 

יועצים, מכתבי שחרור  בתיק רפואי ממוחשב איזימד נכללים בדיקות מטופל, מכתבי ביקור המטופל, הפניות 

 אך אין תיעוד טיפוליי פיזיותרפיה וריפוי בעיסוק.ממוסדות האשפוז 

 
 

 ממצאים לשימור:

 רצף הטיפול 

 צוות מקצועי ומסור 

 
 

 ממצאים לשיפור:

 לאלתר: 

"יישום תקן ישראלי לסיכום אשפוז   11/2011בשלב זה יש להטמיע סעיפים רלוונטיים של חוזר מנהל רפואה  

 .ON DRIVEבמוסדות האשפוז" במערכת 

 חובה לבדוק את נושא אבטחת המידע, בהתאם לנדרש מרשומה רפואית.  

 ת"."הרשומה הרפואי 6/96בהתאם לממצאי הבקרה יש לרענן הנחיות חוזר מנכ"ל מס'  

 יש לממשק תיעוד טיפוליי פיזיותרפיה וריפוי בעיסוק לתיק רפואי ממוחשב איזימד. 

 לפי תעודת זהות של מטופלים ולא לפי שם המטפל. ON DRIVEיש לנהל מסמכים של מערכת  

 יש לסרוק מסמכים עם כותרת רלוונטית למסמך. 
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 התפתחות הילד 

מכון מרכזי בבית ענבר בגבעת שאול. שלוחה בבית שמש, בית"ר, אפרת, מעלה אדומים,  פריסת השירות במחוז :
 נווה יעקוב, גילה, חגי, טלזטון.  

 
שני ספקים בשפה הערבית במזרח העיר.  מטפלים ביידיש במכון המרכזי  התאמות תרבותיות שפתיות במחוז:

קלינאית תקשורת דוברת צרפתית בהר חומה ובבית שמש. בשנה האחרונה נוספו ספקי שירות מותאמי מגזר: 
 וקלינאית תקשורת דוברת אנגלית בשכונת הר נוף.

 "אורות אדומים בתחום התפתחות הילד". -ניתנות הדרכות לרופאי ילדים במגזר הערבי
 

 )לפי נתונים שנמסרו על ידי המחוז( מענה התפתחותי במחוז
סקטורים יחד. המיון המשותף קיצר משמעותית את ההמתנה במכון מתקיימת מדי יום ועדת מיון חומר ע"י מספר 

 לוועדת הסינון והוביל לשיפור גדול של  השירות למבוטחים, ייעול מהירות הטיפול וקידום התקשורת מול ההורים.
 בשנה האחרונה:

מהמבוטחים פנו לאבחונים באופן פרטי  1% –בקרב ספקים ו כ  8% -במתקני הקופה, כ אובחנומהמבוטחים  91%כ 
 תמורת החזר כספי. 

 באופן פרטי תמורת החזרים. 18%במסגרת ספקים בהסדר ו  49%מהמבוטחים טופלו במתקני הקופה,  32%כ  
 .פרטי תמורת החזר כספילא התקבל פילוח לפי גילאים למענה בתוך שירותי הקופה, באמצעות ספקים ובאופן 

 
 לא התקבלו נתונים. פילוח המענה ההתפתחותי במחוז על פי מעמד סוציואקונומי:

 
 זמינות השירות )לפי סקטורים(: 

 חודשים. 6עד  –עד חודש, לטיפול  -ריפוי בעיסוק: לאבחון 

  ,וחצי חודשים. 3לטיפול פיזיותרפיה: לאבחון עד חודשיים וחצי 

 עד חודשיים וחצי. -לטיפולעד חודש וחצי חודשים,  -פסיכולוג: לאבחון 

  ,עד שלושה חודשים לטיפולעו"ס: לאבחון עד שלושה חודשים.  

 חודשים 6.5עד  -עד חודש, לטיפול -קלינאות תקשורת : לאבחון . 
 

 כ"א במכון להתפתחות הילד לפי תחומים שונים: 
 רופאים. 13רפואה: 

 קלינאים. 37תקנים המאוישים ע"י   17.4קלינאות תקשורת : 
 מרפאות בעיסוק. 33תקנים המאוישים על ידי  16.5ריפוי בעיסוק:  

 פסיכולוגיות.  11תקנים, המאוישים על ידי  7.3פסיכולוגיה : ישנם 
 עו"ס. 12תקנים המאוישים ע"י  8.7עבודה סוציאלית: 

 פיזיותרפיסטים.  21תקנים המאוישים ע"י  12.65פיזיותרפיה: 
 

 שירותים נוספים: 
 נותן ייעוץ אחת לשבועיים. דיאטנית ילדים ברבע משרה.  -במכון נוירוכירורג ילדים 

 לא הצליחו לגייס פסיכיאטר ילדים שיעבוד בתוך המכון.
 שת"פ עם הדיאטנית במקרה הצורך. , מרפאה בעיסוק ופיזיותרפיה."סמרפאת פגים רב צוותית של עו

 
פיזיותרפיה שנכנס לעשות סינון/ אבחון  -פרויקט טיפת חלב מתקיים בטיפות חלב של הקופהממשק עם גורמי חוץ: 

 והדרכה קצרה. נותנות ייעוץ  והדרכה לאחיות. 
 

 פעילויות מיוחדות במכון: 
 .אבחונים משולבים 

 ת סוציאלית.  בעיות אכילה מורכבות מופנים למרפאות אכילה צוות אכילה המורכב מקלינאית תקשורת ועובד

 חיצונית אל"ין והר הצופים.

 :ניהול  המכון מקיים קבוצות טיפוליות מגוונותADHD ,cogfun  קבוצות הדרכת הורים שפתיות, מיומנויות ,

חברתיות לילדים עם , הורים לילדים פגים, שיפור מיומנויות ASDחברתיות, שפה בהקשר חברתי, 'שובבנים', 

 קשיי תקשורת באמצעים מוטוריים, קבוצה לקשיי מוטוריים.
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 פרויקט שעובד שנה. פועל לסינון ילדים  -פרויקט ניידת התפתחות הילד ככלי לצמצום פערים בהתפתחות הילד

פולים והפנייתם לאבחונים וטיפולים בהתפתחות הילד בהתאם לצורך. לאחר סינון, גם ילדים שאינם זקוקים לטי

 באופן ישיר, זוכים לטיפולים קבוצתיים עם מטרות מניעתיות שפתיות. 

 
 :קשר עם נציגי הקופה )לפי סקטורים(

, ריפוי בעיסוק סוציאליתלקופה יש ראש תחום בכל המקצועות הטיפוליים בתחום התפתחות הילד )עבודה 
דמיניסטרטיבית ייעודית לתחום התפתחות פיזיותרפיה, קלינאות  תקשורת, פסיכולוגיה(. כמו כן, ישנה מנהלת א

הילד. הקשר של הספקים מול הקופה נעשה מקצועית דרך מנהלות תחום בסקטורים השונים באמצעות מיילים וגם 
הקשר נעשה מול המנהלת האדמיניסטרטיבית של התפתחות הילד. הקופה  -דרך התייעצות טלפונית. מנהלית

 ובה מועברים נהלים ותוכן מקצועי.מקיימת כינוס מקצועי לספקים מדי שנה 
 
 

 :לשימור במסגרת המחוז

 ערוץ תקשורת ישיר בין הספקים לאחראיות תחום בקופה לעדכוני נהלים, ארגון מפגשי תוכן, והתייעצות מקצועית. 

 ניהול מקצועי סקטוריאלי ואדמיניסטרטיבי יעיל באמצעות מנהלות ייעודיות לתחום התפתחות הילד. 

 תורם לניהול תיק ואיחוד משאבים. -ספקי שירות בתוך מתקני הקופה  שימוש במודל של 

 
 ספק בית אל –לשימור במסגרת 

 מענה טיפולי מגוון פרטני וקבוצתי ע"י צוות המכון. 

 מענה ברמה מקצועית גבוהה על ידי צוות המכון.  

 קשר שוטף וישיר עם גורמי חוץ בעיר, כגון נציגי רווחה, חינוך ועוד. 

 
 

 :רמה מחוזיתלשיפור ב

 לביצוע מידי.. בקרה פיזית אצל כל הספקים. יישום ממצאי הבקרה אצל הספקים וביצוע בקרות חוזרות 

 לתיקון מידי.. 19/2013בחלק מהסקטורים ארוכים משלושה חודשים בניגוד לחוזר  -תורי ההמתנה  

ומטפלים בילדים עם השתתפות בישיבות צוות המכון גם של ספקי השירות העובדים בתוך מתקני הקופה  

 . לתיקון מידי.מצב התפתחותי מורכב

ספקי , כולל ע"י הפחתת מספר הטיפולים הפרטיים הניתנים תמורת החזר כספי והגדלת המענה בקופה  

 שירות.

 מתן טיפולים קבוצתיים אצל הספקים בהתאם לזכאות בסל. 

 
 בית אל: לשיפור במסגרת ספק

 מעבר לרשומה ממוחשבת. 

 רשומה רפואית העומדת באמות המידה ובחוק.הקפדה על  

 ישיבות צוות, ישיבות סקטוריאליות וקשר מול הקופה. -תיעוד  

 
 מתקן הקופה באפרת

היא איננה משתתפת בישיבות הצוות על אף שמטפלת בילדים במקום עובדת קלינאית תקשורת כספקית פרטית.  

 ם.עם בעיות התפתחותיות מורכבות המטופלים בסקטורים נוספי

 הרשומה ממוחשבת, מאוחדת, באמצעות מערכת מחשובית של קופת החולים. -רשומה רפואית 

  -רשומה רפואיתבדיקת  תיק רפואי:
 12טיפולים. אושררה סדרה שנייה של  18המטרות אינן כתובות באופן תפקודי ומדיד. סדרה ראשונה בת . 2.11בן 

 טיפולים ללא דו"ח עם מטרות מדידות ותפקודיות.
 חודשים. 4תור ההמתנה אצל הספקית עומד על  
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 ת תקשורתוקלינא

 סיכום זמינות התורים לפי בדיקת המבוקרים ביום הבקרה: 

 זמינות  שם הבדיקה

 חודש וחצי 5בדיקת שמיעה ילדים עד גיל 

 שבועיים 5בדיקת שמיעה ילדים מעל גיל 

ABR חודש וחצי שמיעה ילדים 

ABR  שבוע מבוגרים 

 שבועיים בדיקת שמיעה מבוגרים 

 שבועיים שלושה 9אבחון שפה ודיבור ילדים מתחת לגיל 

 חודשים תלוי אזור גיאוגרפי 5-10 9טיפול שפה ודיבור ילדים מתחת לגיל 

 מיידי התאמת מכשירי שמיעה

 מיידי  אבחון וטיפול שפה ודיבור מבוגרים

 
 ממצאים לשימור: 

נמצא כי שירות קלינאות התקשורת במחוז ניתן בסטנדרט מקצועי גבוה. בכלל הספקים והמקומות בבקרה  

 שנבדקו נמצא שירות מקצועי, איכותי, מסור, מתעדכן ולומד.

הקלינאית המחוזית, בתמיכת ההנהלה, משקיעה מאמצים רבים בשיפור פריסת השירות, פיתוח שירותים חדשים  

והרחבת השירותים הקיימים, הרחבת מערך ההדרכה, שיפור תהליכי ייעול ובקרה וכן מקיימת קשר אישי וקבוע 

 עם נותני השירות העצמאיים והספקים של הקופה. 

 בסדציה בבית החולים משגב לדך.  ABRפתיחת שירות של בדיקות  

ספקיות. כתוצאה מכך, חל שיפור בפריסת השירות במחוז.  3מונתה רכזת תחום שיקום בית וטיפולי בית ונוספו  

 יש לציין כי השירות מותאם לשונית וניתן בנוסף גם באנגלית, רוסית וצרפתית.  

 ערכות ואביזרים לאבחון ולטיפול.  לכולידות מרפאות חדשות ובוצע רכש והצטי 8מאז הבקרה האחרונה נפתחו  

המתנה ההיא טובה.  5זמינות השירות אצל ספקי בדיקות השמיעה ומכשירי השמיעה למבוגרים ולילדים מעל גיל  

 א כשבועיים, ולהתאמת מכשירי שמיעה מיידי. חשוב להמשיך ולשמר זמינות זו של שירותים. ילבדיקות שמיעה ה

זית נמצאת בקשר קבוע עם הספקים ומבצעת בקרות פיזיות בממוצע של פעם בשנה קלינאית התקשורת המחו  

 וכן בקרה פנימית על הקלינאיות השכירות בקופה. 

 

 ממצאים לשיפור ותיקון  

 רשומה רפואית ושמירה על רצף טיפול 

 בבקרה של הספקים השונים בכל תחומי השירות נמצאו ליקויים בתחום הרשומה הרפואית כגון:    

 מכתבי סיכום ללא חותמת ומספר רישיון 

 דיווח שוטף ללא ציון שם המטופל על גבי מסמך וורד 

 בבדיקות שמיעה לא חתומים שני הבודקים על טופס הבדיקה 

 .בתוכנת בדיקות השמיעה הסיכום הרפואי לא ננעל וניתן לשנות אותו בדיעבד 
 על כך.  ושוטפת ולבצע בקרה מובניתיש לשפר את אופן התיעוד ברשומה הרפואית 

  

אין לקלינאית המחוזית נגישות לתיקים של המטופלים על ידי הספק הפרטי. לא ניתן  -שיקום וטיפולי הבית 

 היה לבצע בקרה על הרשומה הרפואית ורצף הטיפול אצל ספק זה.  

 הרשומה. פעילות הספק הפרטי, כולל על סדירה ומובנית בצע בקרה יש להנחייה: 
 
חודשים תלוי במיקום הגיאוגרפי  5-10התורים הם בין  :לאבחון וטיפול שפה ודיבור לילדיםזמינות השירות  

. הקופה הגדילה את שירות 20%-מאז הבקרה הקודמת הורחבה פריסת השירות והיקף הפעילות עלה בכ במחוז.
עדיין  למרות הגידול בהיקף הפעילותהפנים ובמקביל צומצם היקף הפעילות עם נותני שירותים בתחום. 

הזמינות הינה נמוכה מאד ופוגעת באיכות השירות ובסיכוי הילדים לשיקום. כמו כן, מצב זה פוגע במיוחד 
. יש לפעול לשיפור באוכלוסיות החלשות שעלולות להתקשות למצות  את זכותן לקבלת החזרים מהקופה

 זמינות השירות בתחום.
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בממוצע כחודש ור ההמתנה לבדיקות שמיעה ילדים הוא ת: 5זמינות השירות בדיקות שמיעה ילדים מתחת לגיל  
למרות שבמהלך השנתיים האחרונות מכון השמיעה של הקופה הגיע למלוא היקף פעילותו ונוסף ספק פרטי  וחצי.

 עדיין לא חל שיפור משמעותי בזמינות השירות.  
  .המחוז רחבי בכל לילדים שמיעה לבדיקות התורים זמינות את לשפר לדאוג הנחייה: יש

 
 

נפתחה מרפאה בבית ענבר : םשירות הפרעות שפה ודיבור נרכשות במבוגרי -זמינות השירות, ציוד ותנאים פיזיים 

הנותנת שירות בתחום אבחון וטיפול בהפרעות שפה ודיבור נרכשות במבוגרים שאינם חלק ממערך שיקום הבית 

ע רכש של ציוד טיפולי שעדיין לא היה בזמן הבקרה. או טיפולי הבית.  השירות הניתן הינו מקצועי ואיכותי. בוצ

 . חדר הטיפולים זקוק לתיקוני צבע ושיפוצים

השירות מצומצם ואינו תואם את הצרכים של שעות שבועיות, יומיים בשבוע.  12השירות ניתן בהיקף של 
 אוכלוסיית מטופלים הזקוקים לאבחון וטיפול בתחומי הבליעה השפה והדיבור.

 את שירות קלינאות תקשורת בתחום זה ולשפר את התנאים הפיזיים.יש להרחיב 
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 רוקחות

 

 ממצאים לשימור 

משרד הבריאות רואה לחיוב ביצוע בקרות של ספקי השירות החיצוניים. יש להמשיך וליישם בקרות אלה בתדירות  

 מספקת ובצורה יסודית.

 בבקרה שבוצעה לפני שנתיים. לתשאול רוקחי כנדרש וכפי שעלה 112יושמו הנחיות נוהל  

אשר יושמה כעת בבתי מרקחת של  2013הנחיה של אגף הרוקחות משנת  –סריקה של האריזות המנופקות  

 אריזה על מנת לוודא ניפוק תקין למטופל.כל קופה והרוקחים כעת סורקים ה

פרטורות המקרר ב אחר טמקבקרת טמפרטורה במקררים יושמה לאחר הבקרה שבוצעה לפני שנתיים. ישנו מע 

" תנאי  126ובדיקה כי אין חריגה בטמפרטורה. במידה ויש חריגה הרוקח האחראי יודע כי עליו לפעול על פי נוהל 

 .2וטופס  1אחסון והובלה של תכשירים" ולדווח בהתאם לטופס 

, 2019ת יש לעודד קליטה של סטז'רים לביצוע התמחות בקופות החולים. מאוחדת מתכננת לקלוט סטז'רים בשנ 

קיים תכנון לקליטה של סטז'ר אחד במחוז ירושלים. קיימת תכנית הדרכה ייעודית לסטז'רים כיום שהרוקח 

 האחראי נדרש למלא תוך כדי תהליך החניכה. יש להרחיב קליטת סטז'ר לביצוע סטאז' בקופה ככל האפשר.

 
  ממצאים לשיפור ותיקון

אינם תקינים! או שפנקס מרשמים לא חתום ע"י הרוקח ניהולם של פנקס מרשמים ופנקס סמים מסוכנים  

המחוזי עפ"י פקודת הרוקחים )תוספת רביעית( או שלא רושמים רכישות של מסים מסוכנים בפנקס סמים 

 )ב((!20מסוכנים ביום קבלתם כנדרש בהתאם ולתקנות הסמים המסוכנים )סעיף 

 

במספר רב של חדרי התרופות כיום ניתן לראות כי האוכלוסייה באזור זה גדלה וכיום חדר התרופות קטן מלהכיל  

את כל הדרוש לכלל המבוטחים באזור. חסר כיום מקום למקרר תרופות וכספת נוספת, פינת המיהול אינה עונה 

מסדיר את התנאים למיהול תכשירים "תנאים לפינת מיהול בחדרי תרופות"  111לדרישות הנוהל: על פי נוהל 

נמצא ס"מ, לפחות ועוד..  60מטר ורוחב של  1.80בחדר תרופות וקובע כי יימצא משטח עבודה רחיץ באורך של 

כי פינות המיהול לא עומדות בנוהל זה, על פינת מיהול להיות ייעודית ויש להקפיד כי לא יימצאו שם דברים 

תן היה לראות כי שולחן העבודה של הרוקח האחראי משמש גם כפינת שאינם רלוונטיים לפינת מיהול.  ני

המיהול ובכך זה אינו עונה על דרישות הנוהל. בשולחן המשמש גם כפינת מיהול ישנה ניירת רבה, מכשיר 

 פקסימיליה, טלפון ועוד. 

 

לשיפור התחזוקה יש לפעול יחד עם זאת,  חדרי תרופות והיד נטויה! 7נפתחו במחוז  2018- 2016בין השנים  

השוטפת של חדרי התרופות הקיימים ולשפצם על מנת לתת תנאי עבודה ראויים לצוות ולתת מענה ראוי 

 הקופה. מבוטחיל

 

  ":הטורים"ית המרקחת הרובוטי בנתוני פעילות בעת השימוש בב 

 היקף הפעילות לא השתנה  -מבדיקת הנתונים על הרובוט: באותו היקף פעילות  •
המתנה אנשים התלוננו על  -בבית המרקחת למרות שבפועל  – הנתונים שהועברוזמן ההמתנה התקצר לפי  •

 מעל חצי שעה. של 
 אלא אף ירד. כך, שלא ניתן למעשה יותר זמן למטופל. –לא עלה משך הטיפול של הרוקח עם המטופל  •

 

פל ועד כמה אכן מקבל הנחיות חווית המטו חינת, לבלדוגמה סקר מטופליםבדיקה באמצעות לבצע  מומלץ

 וייעוץ מהרוקח. 
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 אוטיזם

 כללי

 -. סה"כ מבוטחים עם אבחנת אוטיזם במחוז נכון ליום הבקרה18 -מבוטחים בגילאי לידה 250,000 -במחוז ישנם כ
. נתון זה אמנם נמוך אך מראה על שיפור משמעותי מהבקרה הקודמת 1:100מצפי אבחון ביחס של  38% -, כ933

 מצפי האבחון. 30% -נמצאו רק כשבה 
 

 ממצאים לשימור: 

נשמר הקשר עם משפחות המבוטחים עם אבחנת אוטיזם בשיחות טלפון פעמיים בשנה ע"י ממונת תחום אוטיזם  

 במחוז וכן נשמר קשר במייל עם רופאי הילדים שדווח שיש לגביהם חשד לאוטיזם.

התחומים )בטיפולים בשעות הבוקר(. שירות ניתן גם בשפה חודשים בכל  3טיפול ניתן ברמת זמינות מיידית ועד  

הערבית בכל המקצועות בהתאמה לאוכלוסיית המבוטחים, פריסה גיאוגרפית מספקת מחוץ לירושלים וטובה מאד 

 חרדים וערבים. -בתוך העיר תוך התחשבות באוכלוסיות ממגזרים מיוחדים

 שים מיום הגשת הבקשה הראשונה ועד לקבלת אבחנה.חוד 4 -תהליך אבחון רפואי ופסיכולוגי נמשך בד"כ כ 

ניתנים ע"י הקופה או ע"י ספקים בהסדר.  9מהטיפולים מעל גיל  60% -וכ 9הרוב המוחלט של הטיפולים עד גיל  

על שיפור המשרד מברך נחתם לאחרונה הסכם עם תחנת החי"ש למתן טיפול פסיכולוגי לילדים ומתבגרים. 

 למתבגרים ומקווים להמשך בכיוון זה.השירות הנדרש בעיקר 

שלוחת היחידה להתפתחות הילד וכן ספק בהסדר נמצאו ברמה מקצועית גבוהה. מתקיימות ישיבות צוות סדירות,  

 הדרכות קבועות ותכופות וכן השתלמויות מרוכזות.

ל הספקים ונמצא שהבקרה ע ,תחום בקרה על ספקים בהסדר נבדק בדוחות הקופה ובבדיקה אצל הספק שבוקר 

 בקרה שנתית שגרתית.קיום  וודאיש למקצועית ומקיפה. תדירות הבקרה יכולה לנוע בין חצי שנה לשנתיים. 

קורס בן חצי שנה מוצע לרופאי ילדים ובהמשכו עבודת במכוני התפתחות הילד תחת הדרכה  מאפשר הכשרת  

 רופאי ילדים כרופאים התפתחותיים והפחתת זמני ההמתנה במקצוע זה.

 תי מזכירות במחוז קיבלו הכשרה מיוחדת בתחום אוטיזם.ש 

שיתוף פעולה עם טיפות חלב של הקופה מסביב לירושלים בתחומי פיזיותרפיה ורב"ע לשם  -עידוד איתור מוקדם 

בדיקות סינון ואיתור מוקדם של בעיות התפתחותיות. בדיקות סינון ע"י צוות רב מקצועי ב"ניידת" בשכונות 

 עם עיכוב בדיבור. 3קבוצות הורים לפעוטות "מדברים עם קטנטנים" לפעוטות עד גיל  המגורים.

 
 ממצאים לשיפור:

המידע שהגיע לקראת הבקרה היה חלקי ולא מספק גם לאחר בקשות חוזרות ונשנות. רק ביום הבקרה הוצג  

 מראש.מידע לקראת בקרה יש להעביר  -לקופה ע"י ממונת תחום אוטיזם במחוז המידע המלא. 

בדוח בקרה פנימי של המחוז על ספק טיפול "רמת דוד" ביתר עילית נמצא שהמבנה וחדרי הטיפול מוזנחים  

למרות דוח הבקרה . מאד וכן נמצאו ליקויי בטיחות חמורים העלולים לסכן את הילדים המקבלים שם טיפול

 החריף נמשך ההסכם עם הספק. 

שאחת שהן הייתה חסומה כולה בפסולת בניין. חניות נכים  2 בשלוחת היחידה להתפתחות הילד בקרית יערים 

. נמצאו עלוני מידע לגבי זכויות ילדים בקופת המבנה שופץ לאחרונה ועדיין אין שילוט על דלתות חדרי הטיפול

  החולים והתייחסות מיוחדת לילדים עם אוטיזם אך ללא פרטי התקשרות.

 בסמה לא נמצא כלל מידע על זכויות ילדים עם אוטיזם בקופת החולים.  אצל ספק בהסדר אלעמירה 

 בדגש על טיפול פסיכולוגי 9יש להמשיך ולשפר זמינות שירות במסגרת הקופה או בהסדר לילדים מעל גיל  

שעות שבועיות בלבד בסה"כ בתפקיד זה. היקף ההעסקה הינו קטן  8ממונות תחום אוטיזם במחוז מועסקות  2 

חסי למספר המבוטחים עם אוטיזם ההולך וגדל משנה לשנה והעומס עליהן רב מאד. על מנת להמשיך באופן י

 להרחיב היקף העסקת ממונות תחום אוטיזם.הרושם הוא, שראוי לתת שירות ברמה טובה 
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  פסיכולוגיה

   זמינות תורים :

 והרופא הפסיק להפנות להתייעצות/טיפול פסיכולוגיאין מענה זמין   -מרפאת כאב )בית אגד( 
 חודשים 6רפואי , םתור לטיפול פסיכולוגי מבוגרים, בברה"ן חודשייו תור לאינטייק מבוגרים  -מרפאת שמאי 

מערך שלא משתמש בהתייעצויות פסיכולוגיות. במידת הצורך הפניה דרך ברה"ן, אך   –טיפול יום )הטורים(
 תורים ארוכים של חודשים מהווים מכשול 

 
 ממצאים לשימור  

 המערך הפסיכולוגי מנוהל מקצועית בתנאי החסר הגדול של פסיכולוגים שקיים.  

 גוון רחב של גישות ושיטות טיפול. הפסיכולוגים מבצעים עבודה מקצועית ברמה ובסטנדרטים  גבוהים, במ 

השירות הפסיכולוגי נמצא בפיזור רחב תוך השתדלות להתאמה למרחב הגדול של המחוז, למרות החסר העצום  

 בכ"א ובמשאבים.

 יש פסיכולוגים רפואיים במרפאות והמכונים השונים. 

 של קבוצות. הפסיכולוגים הרפואיים במחוז משתדלים לפתח מענים מקצועיים וחשובים כמו למ 

 האוכלוסייהרב לבריאות הכללית של  ךערבעל הטיפול הפסיכולוגי לצד הרפואה הראשונית התפיסה, כי  

 הודגם אף שיפור כלכלי בעקבות זאת.  .במחוז

 מכירים היטב את הצורך והערך שבטיפול פסיכולוגי. , משפחההכאב והן רופא רופא ההן  

 מתקיימות ישיבות צוות שהינן תשתית ללמידה החשובה להתפתחות מקצועית.  

ה במרחב, גם באמצעות תחנות ברה"נ יקיימת השתדלות להעניק טיפול פסיכולוגי בהתאם לצרכי האוכלוסי 

 הממשלתיות הפועלות במרחב המחוז.

מענה במצב של תורים ארוכים מתקיימות התערבויות חירום במצבים הדורשים התערבות מיידית מתוך רצון לתת  

 ליין. ביותר. כמו כן, מופעל שירות טיפול און

 חדרי הטיפול הייעודיים במרפאת ברה"ן מצוידים כנדרש לעבודת הפסיכולוג.  

 העבודה במרפאה מתנהלת ע"פ נהלי המשרד וקיימת בקיאות בכל הדרגים של הנהלים.  

 קיימת נגישות מידע אודות הטיפולים. 

קיים מידור לכל הפעולות הנעשות בתחום בריאות הנפש. התיעוד ממוחשב ומותאם   –חיסיון וסודיות תיעוד,  

 בברה"נ.

 נערכות בקרות מקצועיות מתועדות לפסיכולוגים. 

 
 ממצאים לשיפור  

ולאור הממצאים החד משמעיים על  קיים מחסור גדול בפסיכולוגים כולל, קליניים, רפואיים ושיקומיים במחוז 

ה, ההיענות לטיפול וירידה בפניות לרופא כאשר ניתן מענה פסיכולוגי ילת הרבה הן לבריאות האוכלוסיהתוע

 את כוח האדם הפסיכולוגי, לצד הרפואה הראשונית, במחוז. מיידיתלהגדיל חשוב  –מתאים )כפי שנעשה בחלקו( 

ומקדם שיפור שלא ניתן להשיגו ללא הטיפול הפסיכולוגי במצבי כאב הינו חיוני והכרחי  הרופא,לדברי  –כאב  

הטיפול הפסיכולוגי. עם זאת הוא  הפסיק להפנות מטופליו להתערבויות פסיכולוגיות, לאחר שלא היה מענה 

הרופא . בשל עומס גדול של הפסיכולוג הרפואי והיקף מצומצם יחסית של עבודת הפסיכולוג במרפאת אגד

מומחה בתקן מלא לפחות למענה טיפולי הולם לחולים  הציג מצב אשר לו בלבד נדרשת משרת פסיכולוג

 שבטיפול.

גם פועל כרופא עצמאי של הקופה ומכיר היטב את הצורך בפסיכולוגים וגם מפנה לברה"ן,  .ד"ר ש - טיפול יום 

 ןאין לו כתובת פסיכולוג זמי, . לדבריוורים בקופה ארוכים ביותרשכן והתבעיקר לפסיכולוגים עצמאיים, 

פסיכולוג מומחה מייעץ לצד הצוות הרפואי הכרחי לשם מתן מענה פסיכולוגי  .הפניות ולהתייעצותלבמהירות 

מכוון ומתאים לצוות ולמבוטחי הקופה, דבר שישפר וידייק את המענה הרפואי הכולל של המבוטחים ועשוי אף 

אי/שיקומי וכד' ובקופה גם אין לחסוך משאבים. בנוסף, הוא אינו  יודע ומבחין בהבדל בהפניה לפסיכולוג קליני/רפו

הפרדה כזו. ידע  של הצוות הרפואי על ההבחנה בין תחומי הפסיכולוגיה ומה המענה הנכון במצבים רפואיים 

 שונים ידייק את ההפניה ואת המיידע שיימסר גם למבוטחים.
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כאשר הטיפול מוצג בפרסומי . צורת טיפול זו יכולה לתת מענה  במיוחד למטופלים בפריפריה – טיפול אונליין 

כברירת הקופה בחזית לפני כל סוג טיפול פסיכולוגי ו/או נפשי אחר נוצר מצב לפיו מטופלים מופנים אליו 

אשר אינה בהכרח המענה הנכון והמתאים למצוקותיהם. יתר על כן "נסתמת" אופנות טיפול  מחדל ראשונית

 מתנה .זו שנגישותה לפריפריה חשובה וכבר נוצר בה תור ה

נמצא כי הפסיכולוגים הרפואיים בקופה  מתעדים עבודתם ברשומה של ברה"נ.    - תיעוד פסיכולוגיה רפואית 

עם זאת הטיפול הפסיכולוגי הרפואי והשיקומי אמור להינתן לצד הרפואה הראשונית ולא תחת הרפורמה 

ספת השניה לחוק בריאות )ד( בתו 22)בהתאם לסל השירותים תומכי הרפואה המפורטים בסעיף  בברה"נ

(.  לכן גם לא נדרשת התוויה/אבחנה פסיכיאטרית למתן הטיפול. 8/2013ממלכתי וכן בחוזר מנהל רפואה 

בהתאם לכך יש לייצג את עבודת הפסיכולוג הרפואי גם ברשומת המטופל באופן תמציתי ביותר שייצג וינכיח את 

; תכנים שדורשים מידור יישארו ברשומת ברה"נ ) או המהות לצד הרפואה הראשונית )בשונה מטיפול ברה"נ(

 במידור אחר(.

יש לפתח את הפסיכולוגיה השיקומית במחוז, בתחומי הגריאטריה, טיפולי הבית, טיפול פליאטיבי, שיקום  

 .ועוד

הם מרובים ועוסקים ככלל בבריאות הנפשית כחלק מבריאות האדם אך לא כולם שייכים  תחומי הפסיכולוגיה 

ת הנפש שהינה מהות אחת בקצה הרצף של הבריאות הנפשית. מומלץ לבנות מערך של תחום לבריאו

להקפיד שתפוקות  ראויהפסיכולוגיה עם מובחנות לתת התחומים, החל מהמטה הארצי ובכל מחוז. בנוסף לכך 

 (.בהמשךהשרות הפסיכולוגי והשיקומי לא יימנו עם תפוקות ברה"נ ) כמפורט 

ומצת ביותר הנעשית ע"י הפסיכולוגים המומחים במחוז, העוסקים אך ורק במענים העבודה המא -- שחיקה 

ה מורכבת וקשה, מביאה לשחיקה.  הפסיכולוגים זקוקים להעשרה והתפתחות יטיפוליים אינטנסיביים לאוכלוסי

מתמחים הנעשים דרך למידה, אך לא פחות מכך ע"י כך שהם עצמם יהפכו לצוות מלמד ומכשיר לפסיכולוגים 

וסטודנטים לפסיכולוגיה )קלינית/רפואית בהתאמה לתחום המומחיות(.  מומלץ מאד לקדם תהליכים אלה ע"מ 

 לשמר במחוז צוות מקצועי למען אוכלוסיית מבוטחי הקופה.

: על פי הנחיות משרד הבריאות, תמהיל עבודת הפסיכולוג ארגון עבודת הפסיכולוג במסגרת שעות משרתו 

מסך שעות  1/3 -עבודה טיפולית  -מסך שעות העבודה השבועיות להיקף המשרה 2/3  -כהשבועית מוגדר 

(  הפסיכולוגים בקופה 66183012, סימוכין 2012ישיבות, הדרכה ופעילות ) –העבודה השבועיות להיקף המשרה 

שעות  100%לא רק שאינם עובדים על פי תמהיל זה, אלא שעל פי הנתונים שנמסרו, חלקם אף עובדים את מלוא 

משרתם בעבודה טיפולית ישירה. מצב זה לא רק שאינו עומד בהנחיות המשרד, אלא שאינו תקין ולא מאפשר 

עבודה מקצועית נכונה המשלבת עבודה מול  ועם גורמים מקצועיים אחרים, אם בצורת ישיבות צוות, ייעוצים 

באופן מובנה לתוך עבודת  -ירות וכד'באופנים אחרים, עבודה מול גורמי רווחה ואחרים וכן שמירה על כש

הפסיכולוג. ההנחיה באה להבטיח עבודה פסיכולוגית טיפולית מקצועית נכונה ונדרש להקפיד על הנחיה זו. בנוסף 

לכך, הקפדה על נוהל זה מהווה גורם ממתן שחיקה לצוותים )ובסופו של דבר שומר על רמת השרות הניתן 

הלאומית למניעת שחיקת עובדים במערכת הבריאות הציבורית, של משרד למבוטחים( כפי שגם נמצא בתוכנית 

 הבריאות.

 התמחות בפסיכולוגיה: 

  מרפאת ירושלים הוכרה להתמחות קלינית אך אין בה עדיין מתמחים.  מתמחים לא רק  –פסיכולוגיה קלינית
מעשירים  ומפתחים את צוות מגדילים באופן משמעותי את מצוות כ"א )ומלגות של משרד הבריאות( אלא גם 

 הפסיכולוגים ע"י תהליכי הכשרה, הדרכה, מחקר ועוד. מומלץ מיידית להכניס מתמחים בפסיכולוגיה קלינית.

  קבלת מתמחים מאפשרת בהמשך גם קבלת סטודנטים לשנת פרקטיקום, שמגדילים ומשפרים את איכות
 את הצוות הקבוע וכל זאת ללא עלותהשירות, מעשירים 

  דבר שיכול להגדיל מיידית את כ"א  –מומלץ לקדם הכרה להתמחות בפסיכולוגיה רפואית  –פסיכולוגיה רפואית
ויאפשר התפתחות מקצועית משמעותית.
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  עבודה סוציאלית

 מותאם: התאמה לרשום באתר האינטרנט

 ממצאים לשימור

 ראייה מערכתית מקיפה עםמקצועיות, מחויבות למטופלים, למשפחות ולארגון ו ןשבוקרו ה "סיותהעו :מקצועיות 

 המענה לאוכלוסייה הערבית. תהרחב, לאויש תקן מלא נוסף לעו"ס במזרח ירושלים - שירות זמין ונגיש תרבות 

 רצף טיפול  

  עבודה בצוות רב מקצועי ועמידה ביעדים של מבחני התמיכה של קשישים בעוני של משרד הבריאות. זאת, תוך
 פיתוח ממשקי עבודה משותפים בין הפרופסיות השונות ועם גורמים בקהילה. 

  העו"ס במרפאת החיד"א משתתפת בישיבות הצוות וכן מקיימת ממשקי עבודה עם גורמי טיפול בקהילה
 שירותים חברתיים בעיר.ובמחלקה ל

סוציאלי המאפשרים התמקדות -פסיכו-נקבעו מדדים לפילוח ואיתור יזום של אוכלוסיות בסיכון ביו - איתור יזום 

 מרותקי בית, משתחררים מאשפוז, חולים כרוניים( -והפניית משאבים לאוכלוסיות אלו. )לדוג' 

י משרד הבריאות ואמון על כתיבת נהלים פנימיים השירות לעבודה סוציאלית במחוז עובד על פי נהל – נהלים 

 העו"ס במחוז היו מעורבות בכתיבת נהלים כגון דיכאון לאחר לידה. -בראייה רב מקצועית במחוז 

 
 ממצאים לשיפור

  – סוכרת 

  :שיעור חולי הסוכרת המופנים להתערבות עו"ס נמוך. אין התוויות ברורות להפניית חולי סוכרת לעו"ס )כגון
סוציאליים -פסיכו-יש לחדד את ההיבטים הביו לא מאוזנים, רגל סוכרתית, פגיעה בכליות או בעיניים(. חולים

 בעבודה עם חולי סוכרת. 

 יש לשלבן בהכשרות אלו.העו"ס אינן משולבות בהכשרות של מכון הסוכרת לאנשי המקצוע . 

 ק אחוד לצורך שמירה על רצף יש להטמיע ישיבות של הצוות הרב מקצועי במכון הסוכרת וכן להבנות תי
 טיפול.

 
, כמו כן, העו"ס ביחידה לטיפולי ביתהעו"ס אינה יכולה לראות מטופלים שאינם מטופלים על ידה  – רצף טיפול 

להבנות תשתית מחשובית  ראויבמרפאה אחת אינה רואה את מעורבות העו"ס בתחום זה במרפאה אחרת. 

 שתסייע לשימור רצף הטיפול.

 
. יש במחוז ובפעילות הועדה למניעת אלימות האיתוריםנמצאה מגמת ירידה בכמות  – במשפחהאלימות  

 וכיוב'( 25/03, 26/03) םהרלוונטיי, לרענן את פעילות הועדה ולפעול על פי הנהלים תת לכך דגש ניהוליל

 
 רשומה  

 להגדיר כללים יש . במרפאת בית צפאפא נמצא שאופן רישום המפגשים עם המטופלים לא התבצע כנדרש
 ברורים לרישום מפגשים והתערבויות בתיק המטופל.

 סוציאלית את תת הסעיף של הערכה רגשית התנהגותית. העו"ס אינה -לשנות ברשומה הפסיכו\יש להוציא
 מוסמכת לבצע הערכה רפואית

 

יר זאת עקב תחלופת מנהלים במחוז לא התקיימה בקרה והדרכה סדירה של העו"ס. יש להסד – הדרכה ובקרה 

 ולהבנות כלי בקרה על איכות השירות. 56/2003על פי חוזר מינהל רפואה  בהקדם

 
 כח אדם 

  העו"ס במחוז נותנות מענה בתחום בריאות הנפש, בין השאר במילוי סלי שיקום וטיפול במטופלים מורכבים
על תפקידן ברפואה כללית. כתוצאה מכך נמצאות תחת עומס רב;  בנוסףהמתמודדים עם תחלואה כפולה. זאת, 

 פועל יוצא של היעדר תגבור מספר של עו"ס בבריאות הנפש.

  הילד בגין המאפיינים הייחודיים של אוכלוסיית \במרכזים לבריאות האישה ייעודיתיש לשלב עובדת סוציאלית
 .2016. הנושא עלה גם בבקרה קודמת משנת המבוטחים במחוז
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 מכשירי שיקום וניידות

 ממצאים לשימור 

קיימים נהלי עבודה של משרד הבריאות בתחום מכשירי שיקום וניידות. הפיזיותרפיסטים והמרפאים בעיסוק  

 עובדים על פי הנוהל. 

למכשירי ניידות כתובות באופן מקצועי, מפורט מנומק ומסודר, המפרטים תואמים לצרכי  חלק מההמלצות 

 המבוטחים.

 מערך מובנה להעברת מידע בין מערך האשפוז השיקומי והכללי ובין המערך בקהילה.קיים  

 קיים מערך להעברת מידע בין המטפלים השונים בקהילה.  

 צוות הממליצים יצא להשתלמויות מקצועיות בתחום המכשירים בשנה האחרונה.  

 קיים נוהל עבודה פנימי המתייחס למכשירי שיקום וניידות. 

עורך מעקב אחר קבלת המכשירים שעליהם המליץ לאחר אספקתם, זאת על פי חוזר מנהל  רק ממליץ אחד 

 . 11/2014רפואה 

הקופה מעבירה את כל המסמכים למחלקה למחלות ממושכות ושיקום בלשכת הבריאות באזור מגוריו של  

 שיפור מבקרה קודמת!!. 11/2014המבוטח, בהתאם לחוזר מנהל רפואה 

 מהיחס האישי והמקצועי -הביעו את שביעות רצונם מהממליצים לק ניכר מהמבוטחים ח 

 
 ממצאים לשיפור ותיקון 

גם בבקרה שנערכה לפני כשנתיים , שיפור משמעותי מהבקרה הקודמת בה צוינו הממצאים לשיפורלא נמצא  

 ! טרם יושמו -2014-ההמלצות לשיפור מבקרה שנערכה בההנחיות וצוין כי חלק ניכר מ

רוב ההמלצות  ממוחשב הכולל את כל המסמכים הנדרשים לצורך המלצה על מכשיר ניידות.לא קיים תיק  

לא -לבדוקצוות הבקרה ביקש חלק מהרשומות שמתויקות בקלסרים רבים הנמצאים במכון לפיזיותרפיה. 

כיום נמצאו. ממצא זה צוין גם בבקרות הקודמות ולא חל כל שינוי. דבר זה מנע אפשרות לבדיקת הרשומה. 

  כל ממליץ שומר את המפרטים במקום עבודתו ולכן לא ניתן היה למצוא חלק מההמלצות.

 יש לרכז את כל המפרטים הנרשמים בכל המחוז אצל האחראי על תחום מכשירי שיקום וניידות במחוז הנחייה:

 למחשב תיק פונה בנושא זה.  ראוי :ההמלצ

בחלק מהפניות למכשירים סטנדרטיים, לא קיימת עמידה בלוחות זמנים מיום קבלת ההפניה מהרופא ועד ליציאה  

 לביקור בית.   

יום ממועד קבלת ההפניה מרופא המשפחה או רופא מומחה. בהתאם  14יש להקפיד  לצאת לביקור בית תוך 

 .     7/2013לחוזר מנהל רפואה מס' 

   מיידי.פרק זמן לתיקון: 

הסעיפים  המצוינים. זאת,  על מנת שמשרד הבריאות  יספק  כליש להקפיד למלא במפרטים למכשירים את  

                                      מכשיר בהתאם לצרכי המבוטח. בנוסף יש לפרט ולנמק מדוע נדרשות תוספות שאינן בסטנדרט.                                              

-בבקרה נמצא כי מספר מכשירים שסופקו המכשיר שהומלץ. כמצוין מעלה, קיים מעקב חלקי בלבד על קבלת 

יש לציין כי במספר  מול הגורמים הרלבנטיים(.גם )משרד הבריאות יפעל בנושא זה  ניתנו שלא על פי המפרט

לקיים מעקב אחר  ראויפניות נערך מעקב ונמצא כי חלק ממאפייני כיסאות הגלגלים לא סופק על פי המפרט. 

 קבלת המכשיר שהומלץ, בבית הפונה, ובדיקת התאמתו לצרכיו. 

לא מתבצעים בקרה ופיקוח מובנים ומתועדים ברמת המחוז וברמה האישית על עבודת הממליצים בתחום  

 . לאחרונה סיימו ממליצים מקופת החולים קורס טכנולוגיה מסייעת בניידות ונדרש ליווימכשירי שיקום וניידות

מאחר ולאחראי מטעם המחוז הוקצה זמן מוגבל, הוא אינו יכול לבצע מטלה חיונית זו. נמסר, כי צמוד והדרכה. 

יש .  נמצאו המלצות למכשירים שאינם מתאימים למבוטחים ונדרשה החלפת חלק מהמכשירים שסופקו

                                              בקרה מובנית.ולקיים להרחיב בקרה על כל הממליצים. 
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 קידום בריאות

 הממצאים המשמעותיים בתחום קידום בריאות

 תיעוד אורחות חיים בתיק רפואי ממוחשב  

, תיעוד שיחות בנושאים והפניות לסדנת BMIתיקי מבוטחים, נמצא תיעוד של סטטוס עישון, בבדיקה של 

אחרים, במקרה של סדנאות בתחום קידום גמילה/דיאטנית. עם זאת, בשונה מהפניות לבדיקות או טיפולים 

בריאות הרופא המפנה לא יודע האם אכן המטופל ביצע את ההפניה והצטרף לטיפול אליו הופנה. מכיוון שהכל 

מתועד במערכות ממוחשבות, מומלץ ליצור את החיבור והמשוב שיאפשר לרופא לקבל עדכון על הטיפולים 

 שעוברים או לא עוברים המטופלים שלו.

 

 תשתיות לפעילות קידום בריאות  

במרפאות שבטי ישראל ונווה יעקב אין מקום פיזי המאפשר ביצוע פעילות רפואית בתחום קידום בריאות, כגון 

סדנאות מניעת סכרת או גמילה מעישון ועוד. אלו אמנם פעילויות קבוצתיות, אך בדומה לכל טיפול אחר, 

 לשבת, פרטיות ושקט.נדרשים תנאים סביבתיים בסיסיים של מקום 

 

 מערך קידום בריאות 

למרות שהמחוז משרת חצי מיליון מבוטחים, עם מגוון אוכלוסיות רחב מבחינה תרבותית, סוציואקונומית, 

דתית, יש רק תקן אחד של מקדמת בריאות. לנוכח מגוון האתגרים בקידום בריאות, בין השאר בתחום 

מומלץ להוסיף לתקינה. במבחני התמיכה בקידום בריאות מומלץ תקן כרת, גילוי מוקדם, מניעת עישון ועוד, והס

 מבוטחים.  150,000של מקדם בריאות לכל 
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 מינהל ומשק

 
 ממצאים לשימור :

 אישורי אמ"ר לחומרים ומכשירים בתוקף. 

 אישורי פינוי פסולת בתוקף . 

 פסגת זאב. פינוי הפסולת ועבודת אחיות המרפאה בסניף 

 ניקוי הסקופ במרפאת רמת שלמה. 

 
 ממצאים לשיפור :

 תדירות פינוי כביסה . 

 חסר נוהל לניקוי ארון סקופים קופתי/מקומי . 

 נושאי הטיפול בכביסה במרפאת טורים ורמת שלמה. 

 פינוי פסולת רפואית במרפאת טורים ורמת שלמה. 

 .חידוד נהלי הכביסה בכלל בתי המרקחת שנבדקו בבקרה זו 

 תיעוד וצורת הניקוי של הסקופים במרפאת פסגת זאב. 

 הוצאת האוטוקלב מחדרי המנוחה/שתייה של הצוות. 

 
 מרפאת בית וגן :

 יש להוציאו למקום אחר ולוודא הפרדה בין תהליכי עיקור וניקוי מכשור במרפאה ממוקם המעקר בחדר צוות ,

כמוכן במכשיר נצפו מספר רב של פריטים בשקיות שהוכנסו רפואי לחדר מנוחה ואכילה של הצוות. 

 יש לוודא הכנסת שכבה אחת של מכשור בכל מדף ע"מ לאפשר ביצוע העיקור כנדרש."כערימה", 

 29/14בהתאם לחוזר מס'  סימוכין:.  שעות ע"פ ההנחיות 72תדירות החלפה של פעם בשבוע במקום : כביסה 

 (. http://www.health.gov.il/hozer/mr29_2008.pdfילה. טיפול בכביסה במתקנים רפואיים בקה

 .יתר התהליכים שנבדקו מתנהלים כסדרם ע"י צוות המרפאה 

 
 מרפאה רב תחומית הטורים :

 שעות.  72. ההנחיה בנהלים של משרד הבריאות כל במרפאה נעשה איסוף כביסה פעם בשבוע: פינוי כביסה

כביסה נקייה במחסנן שממוקם במרתף / חניון הבניין , חשוף ללכלוך על מדפים עם קירות בטון )נצפו גם 

יש לשנות את המיקום או להכניס במקום ארונות סגורים שניתנים גם לניקוי  - שמיכות ללא שקיות ניילון במקום(

 יפת עגלות כביסה שנמצאות במקום, לא בתדירות ולא בחומרים המתאימים.לא מתבצע שטושטיפה. 

 טיפול בכביסה במתקנים רפואיים בקהילה.  29/14בהתאם לחוזר מס'       

 במתקן איסוף פסולת נמצאו בפחים שקיות עם פסולת זיהומית )כתומות( ושקיות : איסוף ושמירת פסולת

רבבים ביחד. שקיות פסולת ציטוטוקסיקה )ירוקים( מחוץ לבנות של פסולת רגילה עם פחי מחטים מעו

לפחים על אף שהפחים לא מלאים ויכולים להכיל אותם. במתקן נמצאו מכלים פלסטיים זרוקים מחוץ 

איסוף כלל החומרים הרפואיים במידה ונשפכו מהשקיות/פחים.    -, יש לוודא בסיום כל טיפול/ריקוןלפחים

וע"פ תקנות בריאות העם )טיפול בפסולת במוסדות רפואיים(  17/5/98ם מיו 34/98בהתאם ל חוזר מס' 

 (. http://www.health.gov.il/hozer/mr34_1998.pdf . )הקישור  לחוזר:1997-התשנ"ז

 :אוטוקלב ממוקם במרחב מטבחון צוות )גם בהנחיות הפעלה של קופ"ח מאוחדת רשום  מרפאה ראשונית

 הבטיחות(.שהנ"ל בניגוד להוראות  12בע"מ 

 :חומרי פיתוח לסרטים דנטליים מאוחסנים במטבחון, אין מתקן שטיפת עיניים ואין פלקט   מרפאת שיניים

בטיחות או הכוונה למתקן הקרוב למרפאה, בתשאול הסייעת לא קיבלה תדרוך בטיחות בכניסתה לעבודה. 

 מגשים לציוד וחומרים דנטליים נמצאו במטבחון הצוות.   

 :ביתר ן אוגר בזמן הבקרה במקום, משתמשים בשקית אוגר שנמצא בארון הכביסה הנקייהאי בית מרקחת .

 הנושאים שנבדקו הצוות פועל כנדרש.

 

http://www.health.gov.il/hozer/mr29_2008.pdf
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 רח' אברהם : –מרפאת רמת שלמה 

 נמצא אוגר עם כביסה מלוכלכת כאשר . הכביסה נמצאת באוגר במסדרון נגיש לכל בניגוד לנהלים: כביסה

שהגיעה בטעות למרפאה ולא הוחזרה בצורה הולמת דרך ספק הכביסה. בתוכה שקית עם כביסה נקייה 

 .   שעות ע"פ ההנחיות 72פינוי כביסה נעשה פעם בשבוע במקום 

 :ואפשרות למשלוח דרך המרפאה. רוקח לוקח כביסה )חלוקים( הביתה לכביסה בניגוד להנחיות בימ"ק 

 :למעט ארון הסקופים שיש לנקותו ום הבקרה, מתבצע ע"פ כלל הנהלים כפי שהציג ד"ר ח בי סקופים א.א.ג

במקום  -שלא היו בנמצא) פעם בשבוע ולחתום על דף ביצוע בתאריך הניקוי בפועל  -ע"פ נהלים של הקופה 

 50/13חוזר מס' נמצא רק דף הנחייה לניקוי של החברה שמוכרת את הארונות!( 

(http://www.health.gov.il/hozer/mr50/2013 ) 

  :ר בחדר טיפולים של האחיות מתבצע ניקוי המכשירים של מרפאת א.א.ג., אין כיור נפרד בכיומרפאה

לרחיצת ידיים אלה כיור אחד לניקוי כלים וידי הצוות שמטפל במתרפאים בנוסף במקום. מתקן איסוף 

נדרש פינוי תדיר יותר למול . פסולת גדוש מעל גדותיו בשקיות ופחי מחטים רבים מחוץ לעגלות האשפה

במקום ערבוב של שקיות אשפה לבנות וכתומות של פסולת זיהומית כמוכן  הספק )במקרה זה חב' טביב(,

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

 זיהומית )כתומות( ושקיות במתקן איסוף פסולת נמצאו בפחים שקיות עם פסולת :  איסוף ושמירת פסולת

. יש לוודא הפרדת הפסולת והזמנת פינוי לעיתים לבנות של פסולת רגילה עם פחי מחטים מעורבבים ביחד

וע"פ תקנות בריאות  17/5/98מיום  34/98קרובות )במקרה זה מחברת טביב(.  סימוכין: בהתאם ל חוזר מס' 

  .1997-העם )טיפול בפסולת במוסדות רפואיים( התשנ"ז

  :עובדים יפה ללא הערות והנחיות לטיפול ביום הבדיקה. מרפאת שיניים 

 
 פתע : - 106רח' משה דיין  –מרפאת פסגת זאב 

 :במקום ארון ללא הנחיות לתדירות וסוג  .א.א.ג במרפאה -ביום הבדיקה לא נכחה רופאת ה סקופים א.א.ג

לא קיימת במקום מחברת תיעוד לניקוי  הארון.חומר הניקוי הנדרש, אין דף חתימות במקום על ביצוע ניקיון 

סקופים ללא מספור ואין מחברת מעקב מי המטופל שטופל בכל סקופ  2הסקופים ע"י הרופאה, בארון 

במידה ונדרש למצוא אותו. בשיחה טלפונית הרופאה מסרה שמתעדת את הניקוי בתיק החולה. לא הודגם 

 50/13הנ"ל בחוזר מס'  ם לאחר הבקרה למבקר.הנ"ל בזמן הבדיקה במרפאה ולא נשלח לאימות ג

(http://www.health.gov.il/hozer/mr50/2013 ) 

  :הכביסה הנקייה, בגדי הצוות והשקית )של האוגר..( לאיסוף הבגדים המלוכלכים באותו ארון בית מרקחת

בגדי הצוות לכביסה , יש להביא אוגר תקני ולהוציא את החלוקים המלוכלכים אליו ולהפריד בין בבית המרקחת 

 הנקייה.

  ע"פ ההנחיות.   72פינוי כביסה אחת לשבוע במקום  :פינוי כביסה 

 עבודה מתבצעת יפה ע"פ הנהלים ביום הבקרה כולל מתקן איסוף הפסולת איסוף ושמירת פסולת, מרפאה :

 החיצוני.
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 סיכום ההנחיות וההמלצות:

 

תחום  מס"ד

 הבדיקה

פרק הזמן  המלצה/הנחיה לתיקון

 לתיקון

מיון סוגי פסולת בפחים  –מרפאת הטורים ורמת שלמה  פסולת .1

 במרכז האיסוף.

הגדלת תדירות הפינוי של הפחים  –מרפאת רמת שלמה 

 ממרכז הפסולת.

הוצאת חומרי הפיתוח ממטבחון הצוות,  –מרפאת הטורים

תליית שילוט בטיחות בדגש מתקני שטיפת עיניים, העברת 

 הדרכת בטיחות לכל איש צוות חדש )בדגש מר"ש(.

 

 לאלתר.

 לאלתר.

 

 עד שבועיים.

 

תדירות פינוי כביסה אחת לשבוע כאשר  -כלל המרפאות  כביסה .2

 שעות. 72ע"פ הנוהל יש לבצע תוך 

 טיפול בהבאת אוגר תקני לכביסה במקום. -טורים בימ"ק

טיפול בחדר הכביסה, שטיפת העגלות ע"פ  –מרפאת טורים

 ההנחיות.

פינוי האוגרים מהמסדרון למחסן  -מרפאת רמת שלמה

ייעודי. וידוא משלוח הכביסה מבימ"ק המקומי ע"י המרפאה 

 לצוות לכבס את החלוקים בבית. אפשרולא ל

הבאת אוגר כביסה לטובת הבימ"ק.  -בימ"ק פסגת זאב

 הפרדת הכביסה הנקייה והמלוכלכת מבגדי הצוות במקום.

 עד חודש.

 

 לאלתר.

 לאלתר.

 לאלתר.

 

 

 לאלתר.

הנחיות קופה/מרפאה לניקוי ותחזוקת  -מרפאת רמת שלמה סקופים .3

 ארונות הסקופים.

 תליית דף ביצוע החתמות על פעולות הניקוי. 

הנחיות קופה/מרפאה לניקוי ותחזוקת  -מרפאת פסגת זאב

 ארונות הסקופים.

 תליית דף ביצוע החתמות על פעולות הניקוי.

 

למול כל סקופ  תיעוד הניקוי ותיעוד פרטי החולים

חסר תיעוד של פעולות הניקוי  -שבשימוש המרפאה 

ואופיים, אין מחברת מעקב מטופלים והסקופ שטופלו בהם 

 במרפאה.

 עד שבועיים.

 

 ועיים.עד שב

 עד שבועיים.

 עד שבועיים.

 

 

 לטיפול מידי

יש להוציא את האוטוקלבים  -מרפאת הטורים ובית וגן כללי .4

 מחדרי השתייה/מנוחה של הצוות.

 לאלתר

מציאת מקום לטובת הטיפול וניקוי  – מרפאת רמת שלמה בינוי .5

 (.ולא בחדר הטיפולים של האחיותציוד מרפאתי )

 עד שבועיים
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  בטחון והתמודדות עם אלימות כלפי צוות

 נקודות לשימור:

 מחלקת ביטחון עם מדיניות ברורה ומוכוונת על ידי משרד הבריאות .  

 מערך כתוב ברמה גבוהה ועל פי סטנדרט אגף הביטחון של משרד הבריאות. 

 הבריאות.מדיניות אבטחה בהתאם לדרישות אגף הביטחון משרד  

 מערך הדרכה והנחייה ברמה טובה מאוד ומפורטת .  

 שת"פ בזמן אמת. 

 מערך מצוקה ותגובה ברמה טובה מאוד. 

 טכנולוגי, הפיזי תחום בכל  מקצועית בטחון ומדיניות  גבוהה רמה על לשמור ממשיך המאוחדת של הביטחון אגף 

 .לקחים והפקת תיעוד מנגנון קיים – לומד מערך. והחרום

 
 נקודות לשיפור:

 ימים. 8יישור קו בנושא קורס מאבטחים רמה ב מתקדם  

 אמצעי קשר בחירום. 

התקנת אמצעים להזעקת עזרה במרפאות בחדרי הטיפול השונים, כפי שהומלץ ע"י הבקרים בתחומים שונים:  

 ברה"ן לדוגמה.  ב -. מתן הכשרות לעובדים להתמודדות עם אלימות כלפי צוות ופיזיותרפיה סיעוד, הנהלה רפואית

 
 פירוט הממצאים:

 הבקרה התקיימה תוך התייחסות לאורך השנים ולא רק ליום הבקרה.

 הארגון לומד ומתאים את עצמו לאתגרים הרלוונטיים.

 
 :אבטחה פיסית

 בדרך כלל אין מאבטחים בכל יחידה אלא כצורך מיוחד בהתאם לאיומי הגזרה ובאזורי סיכון.

 לדך עונה על דרישות אגף הביטחון.רמת האבטחה בבי"ח משגב 

 רמת האבטחה במחוז באופן כללי תואמים את הנחיות אגף הביטחון.

 
 :אמצעים טכניים

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

 האבטחה.

 מאויש כל היממה .         מוקד האבטחה של מאוחדת מבוצע דרך חברת קבלן ו

 בתי המרקחת ממוגנים כנדרש בהתאם לדרישת המשטרה כולל כספת לאחסון טוקסיקה.

 
 נהלים והנחיות:

 בכל יחידה ישנו תיק ביטחון המכיל נהלי בטחון לעובדים ולאנשי הביטחון  בדגש על דרכי פעולה .

 קיים מערך שילוט ברמה טובה .

 טובה מאוד.קיימות  בצורה –דרכי תקשורת 

 צוותי המרפאות בקיאים ומתודרכים בנהלי אגף הביטחון , מסודרים מעודכנים ומתואמים .

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

 בילדים.

 
 אלימות:

 ה ועובדים רלוונטיים בתחום.וועדת אלימות מתכנסת פעמיים בשנה, חברים בה גורמי הנהל

 קיימים פרוטוקולים של הוועדה באופן סדיר.

 העובדים עוברים הדרכות וסדנאות סימולציות מסודרות בנושא , בליווי מצגות .

 



 

 

 תוכנית הגביה ופיקוח על השב"ן

 ממצאים לשימור: 

בנהלים ובעדכונים וכן התמצאות במערכות בבדיקה מול רופאת משפחה נמצא כי היא בקיאה  

 המידע של הקופה.

המש"רית במרפאת מלאכי הפגינה ידע ובקיאות בנהלים ובחוזרי סמנכ"ל פיקוח קופות חולים  

בנושאים הבאים שנבדקו, כגון אי גביית השתתפות עצמית לטיפולים בגין תאונת עבודה/תאונות 

  .19סקות הריון לנערות עד גיל דרכים, התנהלות קופ"ח במקרים של הריון והפ

 בבדיקה מול הרוקחת נמצא כי היא בקיאה בנהלים. 

 
 ממצאים לשיפור:

. התנהלות זו של OTCבבדיקה מול הרוקחת נמצא כי הם מקבלים תגמול צוותי בגין מכירת  

"מתן גמול מיוחד לרוקח עבור מכירת תכשירי  – 4/14הקופה אינה עומדת בתנאי חוזר מספר 

OTC." 

בבדיקה מול רופאת המשפחה נמצא כי הודעות לרופאה בדבר בדיקות סקר הכלולות בסל הבריאות  

כוללות רק את בדיקות הסקר בגין דם  סמוי וממוגרפיה ולא כוללות את הבדיקות של אאורטה 

 ביטנית ומשטח צוואר רחם. 

לפי  לעדכן את מערכת ההודעות של הרופא ולכלול בתוכה את כלל בדיקות הסקרראוי 

 ההתוויות שיש בסל. 

ת יובל לקה בחסר בנושאים שנבדקו וכן בהתמצאות במערכות יהידע של המש"רית במרפאת קרי 

 המידע של הקופה. 

 
 

     
 

  



 

 

  תשתיותבקרת 

  :כיבוי אש 

  לוודא עמידה בהנחיות רשות הכבאות הארצית בכלל המרכזים מערכות לגילוי עשן ומתזים: יש

 הרפואיים במחוז!  

  .לא נצפו במרפאה בבית אגד מטפי כיבוי, או שילוט על קיומם במרפאה 

  ראוי לבצע תרגול לכלל העובדים במרפאה וליידע אותם, במהלך השגרה, היכן האמצעים לכיבוי

  רום. אש והזעקת עזרה, כדי שיוכלו להשתמש בכך בחי

 

 :בית אגדמרפאת  

 :למרות שבקומה יש מספר רב של איזורי 4יש מידע דל באיזור המזכירות בקומה  מידע ושילוט ,

 המתנה.  

 יש פניות הציבור  – חסר לדוגמה שילוט על חוק זכויות החולה, פניות הציבור למשרד הבריאות

 בקופה עם טלפון ותיבה. התיבה היתה ריקה, ריכוז הפניות בסניף לא היה נגיש לבקרה. 

 זורי ההמתנה בקומה. בא גם אותו היה קושי לאתרברוסית,  1: נמסר, שיש שלט שילוט בשפות 

 רק עברית.   –שפות נוספות אין 

 קיים דרגש גבוה. עלולה להיות סכנת  המיטה בחדר הרופא וגבוה מאד וללא מעקה, :טיפול מיטות

 נפילה בעליית חולים שבריריים או ילדים לבדיקה או טיפול. 

  : בחלק מהבקבוקים מצוין תאריך הפתיחה תמיסות פתוחות בבקבוקים לשמירה על הגיינית ידיים

 והתפוגה, לדוגמה בחדר הרופאה הנפרולוגית, אולם לא באיזור המזכירות והשירותים במרפאה. 

 לאלתר, אשר נקבע בהתאם להוראות היצרן -יש לוודא רישום של תאריך פתיחה ותאריך תפוגה 

 

 מרפאה ראשונית "הגבעה" בבית שמש  

  נצפו מפגעי בטיחות יש לשפר את תנאי הנגישות עבור המטופלים הקשישים ו/או המוגבלים בניידות

 המסכנים את שלום המבוטחים הקשישים ו/או המוגבלים בניידות. 

ממוקמת במרחק בלתי סביר מהשביל , והיא לדוגמא, באזור המרפאה נצפתה חנית נכים אחת בלבד

כמו כן, השביל המונגש ארוך מהמצופה עבור המותאם למעבר מבוטחים מוגבלים בניידות. 

מטרים סה"כ מחניית  200 -המתקשים בהליכה ו/או נעזרים באמצעי עזר, כגון הליכון או מקל. )כ

רכבים  "ייסה למרפאה(. אזור המדרכה המונמכת בסמוך למרפאה היה חסום ברובו ענכים עד לכנ

חלקם חסמו את הגישה למרפאה ואף את שביל וחנו באופן לא בטיחותי, , שעלו על המדרכה

 הגישה לאמבולנס חירום.  

    
 

 והנמכה כיוון אפשרות ללא, קבוע בגובה היא הראשוני הרופא בחדר הבדיקה מיטת . 

 יש להבטיח הימצאות חומרי הסברה ומידע לקשישים, מונגשים שפתית/לשונית  – לקשישים מידע

הרלוונטי לקשישים,  1בבקרה הוצג עלון מידע לאוכלוסיות המבוטחים במרפאה )עברית ואידיש(. 

. לא הוצגו חומרי מידע ודפי הסבר בנוגע ברית בלבדענצפה שילוט חיצוני ופנימי בו בעברית בלבד

 לקידום בריאות ונושאים נוספים הרלוונטיים לאוכלוסיית קשישים. 



 

 

  מרפאת פסגת זאב 

 

נגישות 
 המבנה 

חדר המתנה 
 ומזכירות

המצאות מידע  שילוט חדר טיפולים
 נגיש למבוטח

הנגשה 
לשונית 

 ותרבותית

חסרים כיסאות  תקין.
לילדים בחדר 

 המתנה.

דלת רוחב 
הכניסה לחדר 

 ס"מ. 80טיפולים  

 תקין.
 

המידע מופיע על 
גבי מסכים 

במרפאה ובארבע 
אין מידע , שפות

מלא כתוב שלא 
 על מסכים. 

 תקין.

 
 מרפאת הר נוף  

 

נגישות 
 המבנה 

חדר המתנה 
 ומזכירות

המצאות מידע  שילוט חדר טיפולים
 נגיש למבוטח

הנגשה לשונית 
 ותרבותית

 תקין. תקין.
 

 לקוי.
 

 תקין.
 

 תקין. 
 
 

 תקין.

 

 מרפאת ברוכים  

 

נגישות 
 המבנה 

חדר המתנה 
 ומזכירות

המצאות מידע  שילוט חדר טיפולים
 נגיש למבוטח

הנגשה לשונית 
 ותרבותית

 תקין. תקין.
 

 לקוי.
 

 תקין.
 

 תקין. 
 
 

 תקין.

 
 

   מרפאת גבע בנימין 

 

 חדר המתנה שילוט נגיש  מידע  ציוד החייאה 
 ומזכירות

 חדר טיפולים

 תקין  תקין תקין תקין  תקין

 

 בית ענבר, גבעת שאול 

 בקרית יובלריפוי בעיסוק מכון  

 תלפיות 

הנגישות טובה, הקצאה לחניית נכים מסודרת, ומעליות.  בתוך המבנה, השילוט מאיר עיניים ומקל על 
 וכשלא, המזכירה יוצאת אל האדם שמבקש שירות.   –התמצאות, דלפק נגיש 

 יש שירותי נכים, הדלתות והמעברים נאותים.
 

 מרפאת קריית יובל 

 ין.נמצא תק - בוצעה בדיקת כלי רוחבי בנושא נגישות

 

  105רחוב בית לחם -ראשוניתמרפאה  

 .להיעדר מעקה לתמיכה בחלק מהכיסאותתקין, פרט 



 

 

 בית"ר עלית –מרפאת החיד"א  

 

המצאות מידע  נגישות המבנה 
 נגיש למבוטח

חדר המתנה  שילוט
 ומזכירות

הנגשה לשונית 
 ותרבותית

חדר 
 טיפולים

  יש יש יש נגיש חלקי

במרפאה לא 
הייתה גישה 
נוחה לנכים. 
קיימת רמפה 
המתאימה 

לעגלות ילדים 
 בלבד

     

 
 

 מרפאת בית צפאפא 

 

המצאות מידע  נגישות המבנה  
 נגיש למבוטח

חדר המתנה  שילוט
 ומזכירות

הנגשה לשונית 
 ותרבותית

חדר 
 טיפולים

  יש יש יש נגיש בית צפאפא
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 2018תעודת זהות מחוז ירושלים לשנת 

 דבר הנהלת מחוז ירושלים

 מחוז ירושלים בקופ"ח מאוחדת מאופיין ב:

 המחוז הגדול בקופה .1

 מחוז הכולל בית חולים )משגב לדך( .2

 קופה מובילה במספר המבוטחים בירושלים רבתי .3

שונות תרבותית רבה בין המבוטחים )חרדים, דתיים, מסורתיים, חילונים ותושבי מזרח  .4

 ירושלים(

 תחרות עזה בין הקופות .5

בשנים האחרונות אנו עמלים על פיתוח השירותים הרפואיים למבוטחינו; כך קלטנו עשרות 

 5ורפואת הילדים, פתחנו בשנתיים האחרונות  רופאים בעיקר בתחום רפואת המשפחה

מרפאות חדשות ושיפצנו מרפאות קיימות, הרחבנו בצורה משמעותית את שירותי הרפואה 

, MOHS, ממוגרפיה, אשפוז יום פנימי, ניתוח MRIלדך )שירותים שנוספו: -הציבוריים במשגב

את תחום הרפואה הדחופה הזרקות תוך עיניות וטיפולי שיניים בהרדמה כללית(, פיתחנו מאד 

מוקדים במהלך כל ימות השבוע ובקרוב נפתח את מוקד  6מוקדים בשבתות ובחגים,  26)

 (. 24/7הטורים החדש שיפעל 

במקביל לפיתוח השירותים אנו פועלים לשיפור איכות השירות הניתן למבוטחינו ע"י הצוות 

והרפואי במרפאות ובמכונים וזאת תוך התאמה תרבותית לכל סוגי האוכלוסייה אותה  המנהלי

 אנו משרתים.

למרות השיפור בשירות עדין יש מס' חסרים ובהם: מחסור ברפואי/ות נשים, אורכי תורים 

ממושכים מידי בתחומי בריאות הנפש והתפתחות הילד ואנו פועלים לשפר את השירותים גם 

 בתחומים אלו.

רצוני להביע את הוקרתי הרבה לכל עובדי המחוז העושים המיטב למתן שירותי רפואה ב

 איכותיים ושירותיים למבוטחינו.

 בברכה

 

  MD, MPHד''ר יובל וייס      

 מנהל המחוז והרופא המחוזי
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 תוכן העניינים

 3------------------------------------------------------------------------מאפייני המבוטחים .א

 6-------------------------------------------------------------------------------מבנה ארגוני .ב

 7----------------------------------------------------------------------------צריכת שירותים .ג

 9------------------------------------------------------------------- פריסת שירותים במחוז .ד

 10 -------------------------------------------------------------------------שירותים זמינות .ה

   16---------------------------------------------------------------------------מוקדי אישורים .ו

 18----------------------------------------------------------------פיקוח ובקרה של הקופה .ז

 20-------------------------------------------------------------------- מערך רפואה דחופה .ח

 21----------------------------------------------------------------------------------- סיעוד:  .ט

 21---------------------------------------------------------------------הטיפול בטיחות 1.ט

 25-------------------------------------------------------------------------------סוכרת 2.ט

 35------------------------------------------------ת חלבוהשירות המונע לפרט בטיפ 3.ט

 37-------------------------------------------------------------חיסוני עובדיםוחיסונים  4.ט

 38----------------------------------------------------------פיתוח הצוות והשתלמויות 5.ט

 39-------------------------------------------------------קידום בריאות ופעילויות ייחודיות .י

 43------------------------------------------------------שחרורשמירת רצף הטיפול לאחר  .יא

 44---------------------------------------------------------מערך לטיפולי בית ואשפוז בית .יב

 51------------------------------------------------------------------------- התפתחות הילד .יג

 61------------------------------------------------------------------------------ פיזיותרפיה .יד

 62-----------------------------------------------------------------------------ריפוי בעיסוק .טו

 64----------------------------------------------------------------------- קלינאות תקשורת .טז

 66----------------------------------------------------------------------------מערך התזונה .יז

 68----------------------------------------------------------------------------בריאות הנפש .יח

 73-------------------------------------------------------------------------עבודה סוציאלית .יט

 75-----------------------------אלימות ופגיעה מינית במשפחה כנגד קטינים וחסרי ישע .כ

 77---------------------------------------------------------------------צוותיםאלימות כלפי  .כא

 77-----------------------------------------------------------------------השירות הגריאטרי .כב

 78-----------------------------------------------------------------------------------רוקחות .כג

 79------------------------------------------------------------------------------בריאות השן .כד

 79-----------------------------------------------------------------------רפואה תעסוקתית .כה

 80--------------------------------------------------------------------מרחב מזרח ירושלים .כו

 82---------------------------------------------------------------------------- פניות הציבור .כז

 85-------------------------------------------------------------------------רשומות רפואיות .כח

 86------------------------------------------------------------------------------ שעת חירום .כט

 86 -----------------------------------------------------------------------------------נגישות .ל

 86 -------------------------------------------------------------------------אישורי כיבוי אש .לא

 87---------------------------------------------------------------------------------- ספחיםנ .לב
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 מאפייני המבוטחים .א

מכלל לקוחות מאוחדת  41(, המהווים % 6.2018לקוחות )נכון ל  504,802במחוז ירושלים 

 בארץ.

 

    5.17 %  -  24,821 - מהביקורת האחרונה גדל מס' הלקוחות ב

                      : 2.7( עמד על  % 2018יוני  – 2017)שנה צפה יולי   הטבעיהגידול 

 . 13,851 סה"כ  – נפטרים 1,012 –נולדים ו  14,863

 

 

 

 

 

41%

21%

19%

19%

התפלגות ארצית של לקוחות מאוחדת

ירושלים דרום מרכז צפון

0

0.5

1

1.5

2

2.5

3

צפוןמרכזדרוםירושלים

2.7

1.4
1.8

1.5

( 2018יוני -2017יולי )גידול טבעי  באחוזים 

פילוח לפי מחוזות    
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 פלגות גילאי הלקוחות במחוזתה

 

 

 

מאז הביקורת   %12.5  גידול של : לקוחות  31,103 מונה כיום +  65קבוצת בני ה 

 של יתר האוכלוסייה. %3.9 גידול של לעומת האחרונה 

   

  

 

 

 

48%

29%

17%

6%

התפלגות הגילאים

0-18

18-40

40-65

65+

223

8

4
0

7

4

14

1111

[00-01][01-05][05-15][15-25][25-35][35-45][45-55][55-65][65-75][75-85][85]+

אחוז הגידול של קבוצות הגילאים השונות 
מאז הביקורת האחרונה
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 התפלגות מגזרים של לקוחות ירושלים

 גידול מוחלט ויחסי  קטן של המגזר החרדי ע"ח הכללי בהשוואה לביקורת הקודמת

 

 

 : נתונים עדכניים והשוואה למועד הביקורת האחרונהביטוחים משלימים

 ללא שינוי – מסוג עדיףלקוחות מבוטחים בביטוח  68%

 עלייה קלה – לקוחות מבוטחים בביטוח מסוג שיא ועדיף 51%

 %6  -ירידה של כ  – לקוחות מבוטחים בביטוח סיעודי %39.7 

 

 : נתונים עדכניים והשוואה למועד הביקורת האחרונהאוכלוסיות מיוחדות

  17.4גידול של %  –מקבלי קצבאות  38,558

 46.3קיטון של %  –עולים חדשים  567

 , הנובע מהרחבה של ההגדרות 29.3גידול של %  –ניצולי שואה   2,682

 

 

 

 

 

 

5556

3130

1414

2 0 1 62 0 1 8

התפלגות מגזרים באחוזים

חרדי כללי ערבי

14% 16% 
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 מבנה ארגוני של המחוז .ב
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 צריכת שירותים .ג
 (2017היקפי הפעילות בקהילה ) .1

 

 במרפאות פרטיות. התקיימו ממפגשי רופא מטופל  %50  - יותר מ 

 ולעומת תקופה מקבילה אשתקד(  2018יוני  ביקורים לנפש אצל רופאים )ינואר עד  .2

  2.2:  ירידה של  %  3.1 -רפואה ראשונית  

  1.8: גידול של % 1.8 -רפואה יועצת  

 

 (2018רכש בב"ח )ינואר עד יוני  .3

 

 

 

נ"ברה
6%

,  גריאטריה
מונשמים  

ושיקום
5%

פ"שר+ כללי 
89%

ח"פילוח לפי סוג בה
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 :רכש בב"ח כללים

 

 .מהרכש של לקוחות המחוז הוא בבה"ח הדסה ושערי צדק %90  -כ 

  34,382:  31/08/2018ל  01/09/2017מספר האשפוזים, בתקופה שבין. 

 25,152:  בתקופה זו  מספר מבוטחי המחוז, שאושפזו . 

  681:)ע"פ הגדרת מב"ר ( חוזריםהאשפוזים השיעור. 

 :ב"ח גריאטריים/שיקום ומונשמיםרכש ב

 

 .גריאטריה פעילה של מיטות אשפוזמתמשך בקיים מחסור 

מזרח ירושלים
2%

פ "כולל שר, הדסה
ת"וקצ

51%

כולל  , שערי צדק
ת"פ וקצ"שר

37%

פרטי+ אחר 
10%

פילוח הספקים  : ח כללים "ב

הרצוג עזרת נשים
47%

אלין
19%

משגב לדך
12%

הוד עמל
6%

רעות
6%

בית הדר
2%

לוינשטיין
2%

סנט לואיס
2% אחר

4%

שיקום ומונשמים/ח גריאטריים"ב
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  :רכש ברה"נ )ב"ח ומחלקות(

 

 

 שירותים במחוזריסת פ .ד

 

 לקוחות  72,000ים את מרחב מזרח ירושלים, שבו , הכוללמשישה מרחבים  מורכב המחוז 

 רשימת  אתרי השירות העיקריים: 

 :  ראשוניות מרפאות 91

 72 במזרחה 19 ירושלים במערב 

 11 שמש בבית 

 5 עילית בביתר 

כפר שאול
69%

הרצוג
11%

הדסה עין כרם
11%

מעיני הישועה
3%

אחר
6%

פילוח ספקים: נ"ברה
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 21 פרוזדור, בנימין מטה, אדומים מעלה ארבע קרית, עציון גוש) ירושלים בסובב 

 (זאב גבעת, ירושלים

 18 במזרח ירושלים 

 כולל מרפאות פרטיות  . -מרפאות ברחבי העיר  300  -כ סה"כ  

 וכן:

 101 (פארם מאוחדת מתוכם 28) מרקחת בתי 

 36 דחופה רפואה מוקדי 

 40 (מאוחדת של מתוכם 18) שיניים מרפאות 

 61 ( ספקים השאר מאוחדת של מתוכם 11) הילד התפתחות שירות נקודות 

 הילד בריאות מרכז 

 שהיהא בריאות מרכז 

 לדך משגב 

 . 1בנספח  -רשימת מרפאות ראשוניות מלאה

 .2בנספח  -רשימת כל ספקי השירות העצמאיים

 

    מינות שירותיםז  .ה

 משכי המתנה לתור ומשאבי אנוש תחום הרפואה:

 % מומחים מספר  :תחום
)או בעלי 
הכשרה 
 מיוחדת(

 משך המתנה
 לתור רגיל

 )חציון מחוזי(

משך המתנה 
 לתור דחוף

 )חציון מחוזי(

 רפואת משפחה/פנימית
)% לציין מומחים 
 ברפואת משפחה(

 

 0 ימים 1-3 42% 178

 0 ימים 1-3 90% 87 רפואת ילדים

 3 –שבועיים  89% 72 רפואת נשים
 חודשים

 שבוע

 0 ימים 1-3 98% 17 כירורגיה

 0 ימים 1-3 100% 5 כירורגית שד

     רופא תעסוקתי

 0 ימים 1-10 97% 31 אורתופדיה

 2 ימים 1-20 100% 3 אורתופדיה ילדים

 יום ימים 3-20 92% 12 נוירולוגיה

 שבועיים חודש 100% 5 נוירולוגיה ילדים

 0 ימים 2-10 100% 24 קרדיולוגיה

 ימים 2-5 ימים 10 100% 5 קרדיולוגיה ילדים

  שבוע  2 הולטר לב

 0 ימים 3  4 בדיקות אקו לב
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 0 ימים3-10 100% 4 אלרגיה

חצי שנה -חודש 100% 9 אנדוקרינולוגיה
 שנה

 ימים 1-3

  חודש-שבוע 100% 20 אף אוזן גרון

 3 -חודש 100% 4 גסטרו ילדים
 חודשים

 ימים 7

 3 -חודש 100% 14 גסטרואנטרולוגיה
 חודשים

 יום 7-14

 שבוע חודש וחצי  10 אנדוסקופיה

 עד שבוע חודש  10 בדיקות קולונוסקופיה 

 0 ימים 1-7 100% 2 המטו אונקולוג ילדים

-שבועיים 100% 7 המטולוגיה
 חודשיים

 שבוע

 חודש חודשים 3  3 נשים אורוגניקולוגיה

 ימים 1-7 שבועיים 100% 4 הריון בסיכון

 -שבועיים  100% 11 מחלות ריאה
 חודשיים

 

  עד שבוע  2 תפקודי ריאה

 0 ימים 1-7 100% 24 עור ומין

 0 ימים 1-7 96% 33 עיניים

 שבועיים חודשים 3 100% 2 ראומטולוגיה

 ימים 3-7 חודש -שבוע 100% 6 כירורגית ילדים

 0 חודש -שבוע 100% 2 שיקום

CT 1   שבוע עד חודש 

 4 –חודשיים   EMG 3מכון 
 חודשים

 שבועיים

 חודש שלושה חודשים 100% 5 נפרולוגיה

 חודש שלושה חודשים 100% 1 רופא  כאב

 שבוע שבועיים 100% 1 רפואת מתבגרים

  ימים 1-7 100% 3 רופא גריאטר

 שבועיים שלושה חודשים 100% 3 שיקום
 

 

 משך המתנה לתור רגיל פרוצדורות והדמיות
 )חציון מחוזי(

 משך המתנה לתור דחוף
 )חציון מחוזי(

 חודשיים שנהחצי  קולונוסקופיה למבוגר 

 חודש ארבעה חודשים אנדוסקופיה למבוגר 

 ספקים חיצוניים בלבד ברונכוסקופיה לילד

 ספקים חיצוניים בלבד ברונכוסקופיה למבוגר 

 מיידי ימים 3 בדיקת אקו לב 

 ספקים חיצוניים בלבד ציסטוסקופיה  למבוגרים

  יום בדיקת תפקודי ריאות לילדים

בדיקת תפקודי ריאות 
 למבוגרים

  יום

 מיידי חודשיים בדיקת שמיעה לתינוקות 
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 הדמיה: משך ההמתנה לבדיקות

MRI  תלוי בבדיקה חודש וחצי 

CT 
 

 ימים 2-3 חודש

US  בטן 
 

 שבוע חודש

US יומיים שבוע מיילדותי/גניקולוגי 

 

 מענה טלפוני מקוון בקופה:

 ביממה, בנוסף לשירות צ'אט ממוחשבשעות  24מאוחדת מפעילה מרכז מידע טלפוני ארצי 

השירות מונגש גם ללקוחות עם ליקוי שמיעה הן באמצעות אתר האינטרנט של הקופה, והן 

 09-8853666באמצעות פקס שמספרו: 

: קבלת מידע, פעילות מרפאות, זימוני תורים, הצטרפות הבאים םמיותן מענה בתחוהמוקד נ

חשבונות, ביטוחי ניות למוקדי חירום, ביקור בריא, הפזכאויות, למאוחדת, ביטוחים משלימים, 

 רישום לסדנאות וזימון תורים לרפואת שיניים. -חו"ל, קידום בריאות

 המוקד מפעיל קווים ייחודיים:

 "חולים במלכוד" -קו לרופאים

 קו ייעודי לניצולי שואה

 ת בכל הארץמוקדים היושבים פיזית בנתניה ובבני ברק ונותנים שירותים למאוחד 2קיימים 

מוקד נתב אוטומטי לקביעת תורים ללא מענה אנושי, צ'אט למזכירות וצ'אט בהוטמע 

 ללקוחות.

בהנהלת המחוז אנו נותנים דגש על מענה טלפוני זמין ואיכותי במרפאות וזאת באמצעות 

 התקנת מערכות ניטור במרפאות וניהולן. התהליך בעיצומו.

 

 חווית מטופל במערכת הבריאות

 ווית מטופל:סקרי ח

 . היקף הסקרים:1

, בכל ארבעת 2012 – 2017א. מאוחדת מדדה את שביעות רצון מטופליה בין השני 

 המחוזות.

 כולל ארצי. 180ב. סך המרפאות שנמדדו היה כ 

מאוחדת החלה באופן הדרגתי למדוד מחדש את חווית  2018ג. החל מהרבעון הראשון של 

 המטופלים.
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לקוחות רשומים  2500 -כל המרפאות שבהן קיימים למעלה מד. במודל החדש נמדדים 

כלולות ברשימה. אל רשימה זו אנו מוסיפים מרפאות קטנות שנבחרו ותועדפו ע''י המחוז 

 בנפרד.

ה. בכל מרפאה נמדדים השירותים הבאים: רופאים, אחיות, מעבדה, מזכירות. בתי מרקחת 

 וזימון תורים בנפרד.

ני תיעדוף לטיפול ביעדים שירותים. התיעדוף נוצר מהשוואת  ו. בכל מרפאה קיימים שעו

ביצוע המרפאה ביחס למרפאות המצטיינות בכל נושא נסקר ומשקלו היחסי של הנושא 

 במודל המדידה.

 . תקשורת ושגרות2

 א. המדידה נעשית ברמת מרפאה.

 .ב. למנהל המרחב הרשאה לראות את תוצאות המדידה בכל המרפאות המשויכות למרחב

 ג. למנהל המחוז ומנהלת השירות המחוזית קיימות הרשאות לבחון את תוצאות כלל המחוז.

ד. בכל רמת הרשאה ניתן לבחון את תוצאות הסקרים הפרטניים, וכן לבצע ניתוח ברמת 

 מגדר, גיל וותק הנסקרים.

)קרי:  ה. כמו כן ניתן לבצע חיתוך רוחבי עבור כל שאלה ועבור ביצועים בכל עולם תוכן נמדד

 מרפאה, רופאים, אחיות, מעבדה, מזכירות(.

 ו. המערכת מאפשרת עיון בתשובות הפתוחות שנמסרו ע"י המרואיין.

ז. מאחר והמערכת פתוחה לפי רמת הרשאות מוסדרת, כל מנהל מרחב יכול לדון עם כל 

אחד ממנהלי המרפאות בכל נושא שנסקר, מרמת השאלה הפרטנית ועד רמת ביצועי 

 המרפאה.

 ח. שגרת הניהול המומלצת הינה שיחה חודשים, עם עיון עומק ברמה רבעונית.
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 הנגשת זכויות למטופלים

חוק זכויות החולה מפורסם באתר מאוחדת, בפורטל הקופה, בקולאג' מידע במרפאות ובספר 

 שירותים.

 
  בירוקרטיה וצמצום חסמים הפחתת

 QFLOW מערכת הכנסת ידי על השונים בסקטורים מטפלים זימון הסדרת .א 

 .מרכזיים שירותים/במרפאות

 הטלפוני מהמענה הפרונטאלי המענה הפרדת באמצעות במרפאות עומסים הפחתת .ב

 back officeמערכות ניטור טלפוני והקמת 

 כרטיסים הפקת ידי על בדואר מגנטים כרטיסים הגעת של המתנה זמני צמצום .ג

 במרפאות מגנטים

 מרחבים לרמת הרשאות ביזור ידי על כספיים החזרים לקבלת המתנה זמני הפחתת .ד

 .ומרפאות

 )נשים ,ילדים ,משפחה (ראשונית לרפואה לפנות אפשרות – שלי לרופא מקוונת פניה .ה

 תוצאות ,מחלה תעודות ,מרשמים לקבלת מאוחדת ואתר בסמארטפון אפליקציה באמצעות

 .תורים זימון ,מעבדה

 

 וחדשנות משולחן הרופאשירותי בריאות מרחוק 

שירות של פנייה מקוונת לרופא שלי, המאפשר ללקוחות  2017במאוחדת הושק בשנת 

הקופה לפנות דרך האתר או האפליקציה לרופא המטפל שלהם )משפחה, ילדים ונשים( 

בבקשה לקבל הפניות, אישורים ומרשמים. תשובת הרופא נשלחת ישירות ללקוח וחוסכת לו 

 למרפאה. את הצורך להגיע 

הפנייה מתקבלת בשולחן הרופא, בתוך מערכת האיזימד ולרופא יש את האפשרות על פי 

שיקול דעתו יחד עם עיון בתיק המטופל להחליט האם נענה לפנייתו או מבקש מהלקוח להגיע 

 לביקור פיזי.

ביקור התנאי הבסיסי לפנייה לרופא בשירות זה הינו רישום הלקוח ל"מאוחדת און ליין" וכן 

 פיזי אצל הרופא בשנה האחרונה.

המרשמים המונפקים בדרך זו חתומים דיגיטלית ומכובדים בבתי המרקחת של הקופה ובבתי 

 המרקחת בהסדר.

 .רופאים במחוז הרשומים לשירות 300פניות ע"י כ 100,000עד כה טופלו למעלה מ

 שירותים נוספים חדשים בקופה:

 הוטמעה מערכת אישורי תרופות- (CRM ישירות משולחן הרופא למוקד )

 האישורים הרלוונטי )מחוזי/ ארצי(

 ערכה לבדיקת שתן ביתית מקוונת המאפשרת לנשים בהריון/  -מעבדה דיגיטלית

בהריון בסיכון לבצע בדיקת שתן כללית הנשלחת ישירות לשולחן הרופא ו/או 

 אחות ליווי הריון ללא צורך בביקור פיזי במרפאה.
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 I CONNECT- .ייעוץ מקוון בין רופאים ראשוניים ליועצים בתחומים שונים 

 ד"ר ערד קודש -מנוהל ע"י המטה. אחראי ארצי בתחום -טיפול פסיכולוגי אונליין. 

 

 יתוח צוות, הדרכות והשתלמויות מזכירות רפואיות במהלך השנה האחרונה:פ

 תיאור השתלמות שיעור השתתפות המשאב האנושי

 מזכירות רפואית

120 

 ביטוח סיעודי

 התחייבויות

 יחידת המטי"ב

 קלינאות תקשורת

 תאונות עבודה

 ייעוץ ארגונומי

 התפתחות הילד

 קובץ לקוחות

 שב"ן

 רשומות

 משגב לדך

 רפואה תעסוקתית

 מוקד אישורים

 היחידה לאשפוזי בית

 הנגשה תרבותית

 מערכת מידע דיגיטאלית 382

 

 מחוזי  מוקד אישורים .ו

 

 מוקד התחייבויות .א

מערכת מית"ר לייט, מייל ייעודי התחייבויות ברה"נ, מייל ייעודי שיקום יום : כלי עבודה

 ירושלים. 

 SLA  : 

 באותו היום  –מקרים דחופים 

 ימי עבודה 2-4 – שאינם דחופיםמקרים 

 ימי עבודה    6 עד -מקרים הדורשים יועצי מטה מחוזי/ארצי 

 תהליך האישור:

 טיפולמרופא ל מקבל הפניה מבוטח   

 המרפאהכירות הגשת בקשה ע"י המבוטח למז  
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  בקשה במערכת מיתר לייט/מייל רך אישר מוקד, שליחתנצבאם    

  מאושר/נדחה -יש חומר מספק 

  הבקשה מוחזרת לטיפול המרפאה  -אין חומר מספק 

 נתונים:

 :01/01/2018-31/10/2018תקופה ב במחוזהופקו/טופלו שהתחייבויות ה"כ ס

 הכוללות: אשפוז אלקטיבי, מיון, מרפאות חוץ ומכונים.  335,883

 שהופנו לטיפול המוקד לא אושרו .הבקשות מ 3% -כ 

 סיבות לדחייה:

 לא על פי מתווה סל הבריאות .1

 קיימת התחייבות מאושרת עבור הבדיקה .2

 הבדיקה בקהילה ניתן לבצע את  .3

קיימות בדיקות אחרות טרם : אין התוויה רפואית,  הקופה יועץ ידי על מאושר לא .4

 הבדיקה המבוקשת

מרפאות הינה של  ויידוע המבוטח/סגירת המעגל טיפול בבקשותשלבי ה אחריות על מעקבה

 .המחוז

 

 מוקד אישורי תרופות .ב

 תרופות סל:     

 מערכת מיתר משולחן הרופא, מייל ייעודי, פקסכלי עבודה: 

SLA: 

 .ימי עבודה וברוב המקרים באותו היום 2 - דחופים מקרים

 עבודה.ימי  4 -מקרים שאינם דחופים 

 תהליך האישור: .

 רופאמקבל מרשם לתרופה מ מבוטח 

  במערכת מיתר משולחן הרופא ע"י הרופא בקשה שליחת 

 נשלח לגורם המאשר 

  רופא מקבל הודעה במערכת האיזימד האישור הבקשה ו-יש חומר מספקאם 

 מקבל הודעת אישור ON LINEלקוח המחובר במערכת      

 רופא ממליץ מקבל הודעת דחייה עם נימוק  -דחייה -אם אין חומר מספק 

 זרת לרופא ולמרפאה להשלמה החומרבקשה מוח 

 )בכל שלב ניתן לבדוק סטטוס הבקשה ע"י צוות המרפאה )רופא/מזכירה/מנהלת 
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 ':ג29וועדת חריגים וועדת  –תרופות שאינן בסל 

 מייל ייעודי, פקס: כלי עבודה

SLA : כחודש 

 מיידי –במקרים דחופים )כגון בשחרור מבית חולים( 

 

 רופאים מצוות הקופה: 

 ומר רפואי ע"פ דרישות הוועדה למזכירות המרפאה שליחת ח 

 חת הבקשה במייל ייעודי למוקד תרופותישל 

  ג' 29הבקשה לוועדת ושליחת מיון ובדיקת החומר ע"י רופאת המוקד 

  מרפאה ולמייל הרופא להשלמת החסרל החזרת הבקשה–במידה וחסר חומר/נימוק 

 

 : רופאים שאינם מצוות הקופה

 מוקד התרופותשליחת החומר הרפואי ל  

  מיון ע"י רופאת המוקד 

  בקשה לוועדההעברת ה –אם החומר מושלם ע"פ דרישות הוועדה 

  ישי להשלמת החומר החסר ומרפאת האם הרופא מקבל מייל א -אם החומר חסר

 של הלקוח בהעתק 

  מיון ובדיקת החומר ע"י הרופאה –עם החומר הדרוש קבלת הבקשה 

  שליחת הבקשה לוועדה 

 ג': 29לאחר דיון בוועדת חריגים/

  הרופא מקבל הודעת אישור במערכת האיזימד ולקוח המחובר למערכת  -אם מאושר

 מקבל הודעת אישור ON LINEה 

  הרופא הממליץ מקבל מכתב דחייה עם נימוק לדחייה  -אם נדחה 

 ציוד ואביזרים רפואיים: 

 מייל ייעודי

  בקשה מועברת ע"י מזכירות המרפאות למייל ייעודי מוקד תרופות 

 בקשה מועברת ליועץ חטיבת הרפואה-אם יש חומר רפואי כנדרש 

 בקשה מוחזרת במייל למרפאה להשלמת החומר   -רפואי חסר החומר אם ה

 

מרפאות ויידוע המבוטח/סגירת המעגל הינה של  טיפול בבקשותהאחריות על מעקב שלבי ה

 .המחוז
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  פיקוח ובקרה של הקופה .ז
 

 מתבצעת על ידי הרופא המחוזי באמצעות רופאי מרחב.  בקרה על הרופאים 

ב: נושא הכשרה והשתלמות, ריכוז משך הבקרה בין שעה לשעתיים, עוסקת 

פעילויות רופא )לדוג': רישום אבחנות, הפניות למיון(, מדדי איכות, הכרת מערכת 

האיזימד, בקיאות הרופא בנהלי משה"ב, חוק זכויות החולה, סל השירותים, קידום 

 בריאות, אלימות במשפחה וכד'

 

 בתוך המחוז הכוללת בקרות של איכות  בתחום הסיעודבקרות פנימיות  75צעו וב

 .טיפול, תיעוד ובטיחות מטופל. הן בחדרי אחיות והן בחדרי הדיגום

מנהל מח' בקרת איכות לבקרות הארציות הנעשות ע"י בנוסף בקרות אלה הן 

 בשירותי הרפואה.
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 מתבצעת באופן שוטף במשך השנה. תשתיותבקרה על 

מנחה אך גם גורם מפקח ומבקר באופן שוטף אחר חטיבת התפעול )הארצית( מהוה גורם 
 .פעילות התפעול במחוז

 

 על ידי ראשי התחומים במחוז.לשנה  אחתמתבצעות  מכונים חיצוניים לבקרות ע

 .והמרפאותמתבצעות באופן רציף על ידי מנהלי המרחב  מוקדי הרפואהבקרות על 
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אחוזי ביצוע מדדי איכות

איתור אנמיה בתינוקות איתור מוקדם לסרטן מעי הגס איתור השמנה בילדים
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 מערך רפואה דחופה  .ח

אסטרטגית של פיתוח עצמאות המחוז בתחום הרפואה  התקבלה החלטה 2016בשנת 

 הדחופה תוך צמצום רכש מיקור חוץ:

 .הרחבת פעילות המוקדים במחוזו 24/7 לשירות מבוטחי הקופה  פתיחת "מלרד"

 :ותמטרה

  איכות הטיפול ורצף הטיפול בקהילהשמירת 

  המבוטחים שביעות רצוןשיפור 

 כלכלית ותהתייעל 

 שיניים1נשים,  1מוקדי חוץ,  8פנים במרפאות,  מוקדי 23במחוז ירושלים 

מרפאות שבת  9הרחבת שרות ו  9מוקדי פלוס,  4מוקדי פנים כוללים: מלר"ד הטורים, 

 (.3בנספח )פירוט רשימת מוקדי החירום 

 2019פברואר -צפי פתיחת מלר"ד

 : למערך הרפואה הדחופה משולש ניהולי

 רפואי מוקדיםמנהל ו מלר"ד מנהל רפואי ,מנהלת המערך

 מפת פריסת מוקדי החירום במחוז:
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  סיעוד .ט

 אחיות )לא כולל מזרח ירושלים( 280 ירושלים במחוז 

, 9-על בסיסי ראשון בהדרכה קליניתמתוכן בעלות )בסיסי אחיות בעלות קורס על  91

 אחיות( 14, סה"כ 5-על בסיסי שני בהדרכה קלינית

 על בסיסי שני.קורס  נוספות בעלותאחיות  11

 

 הכשרות נוספות:

 סך אחיות סוג הכשרה

 11 קורס הכשרת אחות קהילה

 6 סימונס

 40 קורס פצעים מורכבים) אחיות בעלות הכשרת פצע(

 בפועל( 15) 21 קורס גנטיקה )נאמנות גנטיקה(

 11 קורס הכשרת אחות קהילה

 6 סימונס

 40 פצע(קורס פצעים מורכבים) אחיות בעלות הכשרת 

 GCP 21קורס 

 

 

 בטיחות הטיפול 1.ט

 
מבנים, תשתיות, מניעת החלקות / נפילות, מניעת דקירות, שמירת  -בטיחות "פיזית"  .א

 .חומרים מסוכנים בארון נעול, מיטות עם דפנות וכד'

פעמים בשנה במרפאות  8במחוז קיימת ועדת בטיחות כחוק המתכנסת לפחות 

 בעיות אשר מטופלות בהתאם באופן שוטף.הקופה. בפגישות אלו עולות 

כפפות, מניעת זיהומים, מתן תרופות תוך בקרה כפולה )כאשר  -בטיחות בטיפול  .ב

 וכד' הסטריליזציהצריך(, הקפדה על כללי 

 

לרכזת ניהול סיכונים מחוזית  בהתאם לנוהלבכתב ובעל פה כל אירוע חריג מדווח 

 ולממונים על גבי טופס ייעודי. 
 

 :סיכוניםניהול 

  
קיים 

באופן 
 מלא

קיים 
באופן 
 חלקי

לא 
 קיים

 הערות

קיום מערך ניהול סיכונים 
 מחוזי

 
 
 
 
 
 
 

V   

  קיים מערך ניהול סיכונים מלא לפי
חוזר משרד הבריאות המורכב 
מרכזת ניהול סיכונים מחוזית 

משרה ורופא  50%בהיקף של 
 10%ניהול סיכונים בהיקף של 

 משרה. 

  בתפקיד צוות המערך: ליווי, הכוונה
ותחקור אירועים בליווי מערך ניהול 

 סיכונים במטה הקופה.   
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קיום נהלים בתחום בטיחות 
 הטיפול וניהול סיכונים

 
 
 
 
 
 

V   

 דיווח בוצעו פעולות הטמעה לנוהל" 
שנכנס בסוף חריג"  רפואי אירוע

 בחשיפה "טיפולשנה שעברה ונוהל 
או נוזלי הגוף" שנכנס /ו לדם

 בתחילת השנה. 

 אופן הטמעת הנהלים
 
 
 
 
 
 
 

V   

  הפצת דגשים דרך מיילים תוך מתן
משוב על עבודה לפי נוהל בכל 

 אירוע שדווח. 

  הדרכות פרונטליות במרפאות )צוות
רופאים, אחיות, צוות 

 (.יאדמיניסטרטיב
 

קיום למידה רוחבית 
מחוזית מאירועים בתחום 

 הטיפולבטיחות 
 
 
 
 
 
 
 

V   

  הפצת אגרות בטיחות הטיפול
 תקופתיות

 הפצת תיאור אירועים נבחרים 

 הדרכות פרונטליות 

 קיום הדרכה יזומה בתחום
 
 
 
 
 
 
 
 

V   

 בפורומים  פרונטליות הדרכות

שונים )אחיות אחראיות, כנס 

 דוגמים(. 

 אחיות, רופאים צוות) במרפאות ,

 (.אדמיניסטרטיבי צוות

  הדרכה והרצאות בישיבות מרחבים

 ותחומים 

 קליטת בעת פרונטליות הדרכות 
 .ה/חדש ות/אח

 

 ביצוע סקרי ניהול סיכונים
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 V  

  תחילת ביצוע סקר ניהול סיכונים
בנושא החייאה ומתן מענה לטיפול 

רפואי דחוף. בניית מערך 
 סימולציות במרפאות המחוז
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 1.1.18-17.10.18סיכום אירועים 

 ביחס לאותה תקופה אשתקד 33%-אירועים . ממצא זה גדול ב 218במחוז דווח על 

 

 34  -בית שמש  .1

 38 –דרום  .2
 5 –המשך טיפול  .3

 8 –מזרח ירושלים  .4
 49-מערב  .5

 38 –מרכז  .6
 39 –צפון  .7
 7 -אחר )מטיב, רופא מקצועי(  .8

 

34, 16%

38, 17%

5, 2%

8, 4%49, 23%

38, 17%

39, 18%

7, 3%

פריסת אירועים לפי מרחב

בית שמש  דקום  5המשך טיפול  מזרח ירושלים   מערב   מרכז   צפון   אחר

167

10

5
5

1

1

21

1 1

4

מקצועות המדווחים

אחיות   דוגמים   מנהלי מרפאה 

פיזיוטרפיסטים/ריפוי בעיסוק סייעת רופא שיניים   ס  "עו

רופא  חייל הרפואה -ל "צה מנהל מעבדה

אחר 
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 167 –אחיות  .1
 10 –דוגמים  .2

 5 –מנהל מרפאה  .3
 5 – פיזיותרפיהריפוי בעיסוק/  .4

 1 –סייעת רופא שיניים  .5
 1 –עו"ס  .6

 21 –רופא  .7
 1 –צה"ל וחייל הרפואה  .8

  1 –מנהל מעבדה  .9
 4 -אחר .10

 

 60 –חיסון/תרופה  .1
 22 –זיהוי  .2

 21 –נפילה  .3
 19 –היענות  .4

 16 –חשיפה  .5
 12 –פתולוגיה  .6

 4 –פתיחת עגלה/החייאה  .7
 3 –אובדן דגימה מעבדה  .8

 3 –אלימות  .9
  2 -פטירה .10

60

25
19

21

16

12

3
5

2

4 3 3 2

1

סוגי אירועים שדווחו  

חיסון  /טעויות במתן תרופה ( כולל טעויות רשומה)טעויות בזיהוי  סירוב/הענות
התעלפות  /נפילה חשיפה לנוזלי הגוף פתולוגיה  

סוציאלי   עזרה ראשונה  ציוד  
החייאה/פתיחת עגלת החייאה אובדן דגימת מעבדה אלימות פיזית או מילולית  

פטירה  רצף טיפולי
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 סוכרת 2.ט

 בפרט: וסוכרת מטבולית תסמונת

 מכלל 3.5% ומהווים כסוכרתיים המאובחנים מטופלים  17,593במחוז ירושלים ישנם 

ממבוטחי המחוז הינם  45%שיעור נמוך מאוד אך בהתייחסות לעובדה ש.במחוז המבוטחים

מטופלי  18כאשר מסתכלים על האוכלוסייה מעל גיל  הינו מתאים יותר. 18מתחת לגיל 

 האוכלוסייה.מ 6%הסוכרת מהווים כ 

 

 

 

 16,680 -2סוכרת סוג 

 מטופלים  370 -כ 30מטופלים, מעל גיל : 530: 30עד גיל  -1 סוכרת סוג
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ומאתגרת, היא כוללת את מהמגזר החרדי,  המגזר  האוכלוסייה במחוז ירושלים מגוונת

לכל הערבי  והמגזר המעורב. לפיכך נדרשת התאמה , "תפירת" תכניות עבודה המותאמות 

מגזר, תוך הבנה והתחשבות ברקע התרבותי, כולל פנייה למובילי הדעה בציבור, הדרכה 

 והטמעת חשיבות הטיפול בסוכרת בקרב כל הצוותים המטפלים.

 אישי וקשר למטופל הראשונית מהווים נוחות ברמת המרפאה הסוכרת מחלת ומעקב טיפול

לפיכך ישנה פריסה נרחבת של השירותים בסוכרת   .ומשפחתו המטופל את הצוות המכיר של

ברחבי המחוז, הכוללת מעקב וזימון יזום של מטופלים על ידי אחיות המרפאה הראשונית, 

ייעוץ תזונתי, עבודה סוציאלית, ייעוץ של רופאי סוכרת לרופאי מרפאות ראשוניות, ייעוץ 

 אות וטיפול בכפות הרגלים.לפעילות גופנית במכוני הפיזיותרפיה , סדנאות לקידום ברי

 

בנוסף לכך, קיים במחוז ירושלים מכון סוכרת מחוזי הנותן מענה של צוות רב מקצועי  שישה 

 ימים בשבוע, הן למטופלים והן למטפלים.

 

 : מניעת סוכרת וטרום סוכרת

 סוכרת והפנייתם לסנדת קידום בריאות "לחיות מתוק" טרום עם מטופלים איתור 

 , סדנת גמילה מעישון וסדנת תזונה נכונה בהתאם לצורך למטופלי טרום סוכרת

 סוכרת מטופלים עם טרום לאיתור מיקוד – הבינלאומי הסוכרת יום סביב פעילויות 

 לבדיקת המחוז מרפאות בכל מרוכזים ימים : מקצועי רב צוות ידי על לטיפול והפניה

 וכרתסוכרת וס טרום לתחום מודעות והעלאת מדדים

  מתן הפניה לייעוץ של דיאטנית למטופלים עםBMI  ע"י אחיות 27מעל 

 של היסטוריה משפחתי של סוכרת, סיפור :אנמנזה פי על הראשוני הצוות ידי על איתור 

  סוכר בהריון ושיקול ביצוע העמסת סוכרת

46%

21%

33%

אוכלוסיית חולי הסוכרת מחוז ירושלים לפי מגזרים

חרדי ערבי כללי
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  הראשוני הרופא משולחן – חיים והרגלי תזונה נכונה לסדנת ממוחשבת הפניה 

 צוות ידי על , תמיכה לסדנאות ,ייעודית בריאות קידום בתכנת ממוחשב רישום 

 .והאחיות המזכירות

 בריא לגדול" סדנה פתיחת"  

 וסוכרת  סוכרת טרום עם למטופלים סדנאות להנחיית מנחים הכשרת 

 ברחבי המחוז  גופנית לפעילות חוגים פריסת 

 

 מכון הסוכרת המחוזי ושלוחותיו 

 שלוחות )בית שמש, פסגת זאב, כיכר השבת(. 3מחוזי גדול ולו  פועל מכון סוכרת במחוז

מכון הסוכרת המחוזי עובד שישה ימים בשבוע במתכונת רב צוותית ונותן מענה רחב 

 למטופל ולמטפלים במרפאות הראשוניות.

 

המטופלים מופנים למכון לפי הנוהל שנקבע על פי ועדת הסוכרת הארצית, ע"י רופאים 

 ת המרפאות הראשוניות  ובקרת אשפוז ) מטי"ב(ראשוניים , אחיו

צוות המכון כולל רופאים אנדוקרינולוגים, אחיות סוכרת, דיאטניות מומחיות בספירת 

 פחמימות, עובדת סוציאלית , פסיכולוגים קליניים ופודיאטר.

 הסוכרת למכוני המופנים האוכלוסייה אפיון

  18מבוטחים  מעל גיל 

  1מבוטחים  עם סוכרת סוג 

  בהם נכשלו הטיפולים המתקדמים החדשים בהשגת  2מבוטחים מורכבים עם סוכרת סוג

 יעדי האיזון ו/או עם סיבוכי סוכרת

 אינסולין למשאבת המחוברים מטופלים. 

 רציף. סוכר מד -לסנסור המחוברים מטופלים 

 1סוכרת סוג  עם הרות נשים 

 

השרות במכון הסוכרת ניתן בשפות: עברית, ערבית, אנגלית, צרפתית, איטלקית, 

 5445*רוסית ופורטוגזית. במידת הצורך נעשה שימוש במוקד תרגום 

 

 :המכון מטרות

 לקהילה. ולייעץ למעלה על ההגדרות העונים סוכרת בחולי לטפל מיועד הסוכרת מכון

 

 סוכרת וסיבוכי וסקולריים-קרדיו סיכון לגורמי התייחסות תוך הסוכרת של מיטבי איזון. 

 המחלה עם המטופלים של התמודדות וקשייה רגשיים לצרכים מענה מתן. 
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 השגת במרפאה הראשונית לאחר ומעקב טיפול להמשך סוכרת מאוזנים חולי  שחרור 

 האיזון ויעדי הטיפוליות המטרות את שהשיגו הטיפוליות.)מדובר במטופלים המטרות

ואחות  המטפל הרופא ידי על ומעקב טיפול טיפולי להמשך קו והותווה ,עבורם שנקבעו

 של סיכום ביקור במקביל העברה ידי על טיפולי המרפאה הראשונית(. שמירה על רצף

הראשוני )רופא ואחות(, מתן אפשרות לייעוץ המשך עבור המטופל בכל  לצוות והמלצות

 רגע נתון.

 בקהילה המשפחה לרופאי הסוכרת בתחום והדרכה ייעוץ 

 והכשרה אחיות הדרכת ,ראשוניות מרפאות לאחיות ייעוץ. 

 רופאי המכון 

מתן טיפול תרופתי אופטימלי לחולי הסוכרת בהתחשב במכולל בעיות המטופל, תוך שיתוף 

 כלל הצוותים, כולל המטפלים במרפאה הראשונית

 לרופאים שניוניים ראשוניים רופאים בין קשר

 של לקבוצות המחוזית: הרצאות משפחה במרפאת הסוכרת  לרופאי לסוכרת ספר בית 

 משתתפים בממוצע. 35רופאי משפחה, חמישה מפגשים, 

 לרופאי משפחה כל שלושה חודשים, מפגש של שעה וחצי סוכרת רופא של אישי ייעוץ 

 מייל-באי או בפקס שנשלחות יעוץ המטופל לבקשות בתיק סוכרת רופא של מענה 

 המחוזית על ידי רופאים ראשוניים / אחיות או דיאטנים.  למרפאה

 תוכנת איזימד דרך ,לרופא מומחה רופא משפחה בין ישיר קשר 

  מתן הדרכה לרופאים ראשוניים בתוך מכון הסוכרת. השתתפות בקבלת מטופלים במכון

 סוכרת מחוזי

 באזור   הסוכרת בתחום שלהם קשר של אנשי פרטים קיבלו המשפחה רופאי כל

 .דיאטנית ,ס"עו ,אחות סוכרת וטלפון שם :להפנות למי המרפאה שלהם, כדי שידעו

  עדכונים שוטפים על תרופות סוכרת חדשות נשלח בדואר ארגוני לכל הרופאים ראשונים

 )עברית ואנגלית(

  הוראה של סטודנטים לאנדוקרינולוגיה במכון הסוכרת המחוזי: תכנית משולבת עם

הפך תלמיד אחד למומחה  12.2017-הדסה עין כרם, ב המחלקה האנדוקרינית של 

  שנים במכון הסוכרת 2.5לאנדוקרינולוגיה לאחר לימוד והתנסות בחצי משרה במשך 

  ,השתתפות רופאים ראשוניים בתכנית לימוד של ייעוץ סוכרת באוניברסיטת תל אביב

 התנסויות יערכו במכון הסוכרת

 אחיות במכון סוכרת

 סוכרת קבלת מטופלים למכון 
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  הדרכת מחודשת של מטופל על מחלת הסוכרת וסיבוכיה, מעבר על טיפול תרופתי

ובדיקות מעבדה, ביצוע הערכה  לגבי אופי קבלת מחלה, הפניה לגורמים הרלוונטיים 

 במכון.

 שימוש בטכנולוגיות להורדת נתונים 

 יפול תפעול המשאבה , בדיקת מוכנות המטופל לט -הדרכה על שימוש במשאבות וסנסור

 באמצעות טכנולוגיות קיימות.

  עבודה רב צוותית , שיתוף פעולה ואינטראקציה בין כל אנשי הצוות במכון. עדכון

 המרפאה הראשונית, כאשר מטופל משוחרר מהמכון.

 עבודה מול מטי"ב לקבלת מטופלים המשוחררים מאשפוז 

  נושרים"ניהול רשם של מכון, המאפשר רצף טיפול וזימון מחודש של מטופלי" 

 "ניהול רשם "משאבות וסנסורים 

 .יומן משותף לכלל האחיות המכון למען שמירה על מעקב של המטופלים במכון 

 תזונה במכון סוכרת 

 עבודה .פחמימות וספירת1 מסוג לסוכרת מומחיות במרפאות הסוכרת עובדות דיאטניות 

כמו כן עבודה עם כל הטכנולוגיות להורדת  .בטיפול הדיוק לשיפור ואחות במקביל לרופא

 נתונים 

  ותיקים בעת חיבורים חוזרים למשאבה,  1הדרכות חוזרות למטופלי עם סוכרת סוג

 הכוללות קבלה אצל אחות וקבלה אצל דיאטנית לבדיקה וריענון ביצוע ספירת פחמימות.

 קליניים במכון הסוכרת פסיכולוגים

 הזקוקים  סוכרת חולי אליהם מופנים .מקצועי הרב צוותב קליניים במכון שני פסיכולוגים

 .המחלה לניהול וייעוץ לתמיכה

 עם ובנושא התמודדות ,רגשית אכילה בנושא וסדנאות מיוחדות רכבת סדנת העברת 

  .לחץ מצבי

 האחיות ותמיכה לצוות העשרה הרצאות העברת. 

 עבודה סוציאלית במכון הסוכרת

 המחלה קבלת רגשית סביב לתמיכה יזומה כחלק מקבלת המטופל למכון  הפניה 

  .השונים המגיעים למבוטח בשלבי המחלה ושירותים זכויות בטיפול, מימוש ודביקות

 סוציאליים.-פסיכו-ביו מורכבים במקרים טיפול 

 העברת סדנאות תמיכה בסוכרת 

 קידום בריאות במכון הסוכרת

 1למטופלי סוכרת סוג סדנאות ספירת פחמימות  2

 סדנאות לאכילה רגשית 2

 סדנאות רכבת למטופלי סוכרת של המכון

 סדנאות תמיכה למטופלי סוכרת 4
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 .9מעל   A1cימי עיניים המשלבים מעקב אחות סוכרת למטופלים לא מאוזנים עם  3

 2017אחיות מצוות המכון ביום  הסוכרת בכנסת ישראל  3השתתפות  –יום סוכרת בינלאומי 

, מדידת ערכי סוכר ומתן מידע ואיתור חולים לא מאובחניםדוכן קידום בריאות במכון למדדים 

 למטופלים בנושא הסוכרת

 2018יום סוכרת בינלאומי 

מפי דיאטנית מומחית  1הרצאה + סדנת שף בנושא ספירת פחמימות למטופלי סוכרת סוג 

 וספירת פחמימות 1לסוכרת סוג 

ומשפחתם מפי דיאטנית מומחית לספירת  2פלי סוכרת סוג הרצאה ספירת פחמימות מטו

 פחמימות

 

 :למכונים תורים זמינות

 3 ל שבועות 3 בין נע הטווח כאשר למכון ממכון משתנה שגרתי לתור ההמתנה משך

 .חודשים

 .יותר מוקדם במועד או הראשון הביקור בעת :סוכרת אחות אצל ראשונית הערכה

 ועובדת דיאטנית ,לצורך ובהתאם סוכרת אחות אצל שוטף ביקור מתקיים ביקור בכל

 סוציאלית, פסיכולוג ופודיאטר.

 הרופא והאחות, באותו יום אם צריך. דעת שיקול פי על מתקבלים דחופים מקרים

  שעה של חצי הוא הרופא אצל הביקור משך

 דקות  45משך ביקור ראשוני אצל אחות הינו של 

 

 אשוניתפעילות רב צוותית במסגרת מרפאה ר

 סיעוד

 ראשונית אחראית על ניהול הטיפול במטופל הסוכרתי. מרפאה אחות 

 .לכל מרפאה רשימת מטופלים המשויכים לה 

 עבודה באמצעות רשם סוכרת פרטני עבור כל מרפאה 

 מעקב סוכרת בחדר אחות כולל מעקב כפות רגליים. זימון יזום ל 

  רופאלפי הצורך:  הראשונית למרפאה המשויך רב מקצועי לצוות הפניית המטופל 

, סדנאות קידום ס"עו , גופנית פעילות יועצת פיזיותרפיסטית , דיאטנית , משפחה

 בריאות.

 המטופל  לרתימת טיפול תכנית והתווית מעכבים גורמים זיהוי – בסוכרת בטיפול דבקות

 ולשיפור ההיענות לטיפול

  מתן הפניה לייעוץ של דיאטנית דרך מערכת האחיות 

  לאחיות , מטופלים עם סיבוכי סוכרת מופנים1מטופלים לא מאוזנים, מטופלי סוכרת סוג 

 מחוזית סוכרת מרפאת
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 במחוז  .המחוז סדנאות טרום סוכרת ברחבי בחולי סוכרת ותמיכה מידע סדנאות העברת

 פזורות מספר אחיות סוכרת אליהן ניתן לפנות לפי צורך.

 עבודה סוציאלית

 בטיפול ודביקות המחלה קבלת רגשית סביב לתמיכה יזומה הפניה, 

 השונים בשלבי המחלה ושירותים זכויות הנגשת.  

 סוציאליים. -פסיכו-ביו מורכבים במקרים טיפול 

 ס המרפאה"לעו פניה -הראשוניות במרפאות. 

 המחוז ברחבי בחולי סוכרת ותמיכה מידע סדנאות העברת. 

 :צוות

 בחולה בטיפול הקשוריםלנושאים  ,לצוות ומייעץ מכוון גורם. 

 

 תזונה

  ישנה פריסה רחבה של דיאטניות ברחבי המחוז במרפאות הראשוניות. חלקן עברו

 הכשרה מתקדמת בתחום הסוכרת.

  המחוז ברחבי מומחיות לסוכרת דיאטניות הפצת דף קשר. 

 סוכרת ותמיכה בחולי ומידע הרזיה סדנאות העברת. 

 :לצוות

, במקביל הסוכרת  וריענון ידע מקצועית בתחום עוברות מידי רבעון העשרה  דיאטניות

 נשלח חומר מקצועי עדכני באמצעות המייל

 

 פיזיותרפיה

 הפניה  .במכון הפיזיותרפיה גופנית לפעילות הפניה להמלצה לקבל זכאי סוכרת חולה כל

 נעשית על ידי צוות הרופאים והאחיות.

 בסדנאות הסוכרת פיזיותרפיה של אורח הרצאת-סוכרת בחולי ותמיכה מידע סדנאות. 

 סדנאות פיזיותרפיה עבור מטופלי סוכרת 

 

 פעילויות להעלאת המודעות לסוכרת

 ( 14/11/17) הבינלאומי הסוכרת יום פעילויות

 על מנת להעלות את המודעות לסוכרת  ימי בריאות בנושא סוכרתנערכו  ברחבי המחוז

. בשיתוף אחות/דיאטנית ,פיזיותרפיסטית ועובדת סוציאלית. בחלק מימי  וסיבוכיה

 הבריאות שותפו גם רוקחים קליניים ורופאי סוכרת.

  לחץ דם משקל וגובה( , מדידת ערכי  לאיתור מבוטחים חולי סכרתדוכני קידום בריאות(

לחדר אחות סוכר ומתן מידע למטופלים בנושא הסוכרת. חולי סוכרת שהגיעו לדוכן נכנסו 

 למעקב סוכרת מסודר.
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  השתתפות אחות סוכרת מחוזית במענה על שאלות מבוטחים בנושא סוכרת באתר

 הפייסבוק של מאוחדת

  אחות סוכרת מחוזית –כתבה במקומון של ירושלים בנושא "טרום סוכרת" זיהוי וטיפול 

 חגים ומועדים

 למבוטחים  יום בנושא סוכרת לקראת הרמאדן 

 וטחים לקראת צום  יום כיפור בהשתתפות רבנים , רופא ראשוני , מענה לשאלות מב

 רופא סוכרת.ורופא משפחה, רופא נשים  

 סדנאות קידום בריאות

 בחולי סוכרת ותמיכה מידע ,הרזיה ,גמילה מעישון לסדנאות הפניה. 

 

 בסוכרת לצוות המטפל ידע ועדכון הכשרה

 סיעוד

   הדרכה על ניהול הטיפול בסוכרת, טיפול תרופתי נערכו חמישה ימי עיון בסוכרת שכללו

 סוכרת חולי להעצמת בסוכרת וטיפול בכפות הרגליים. כלים

  שני ימי עיון בסוכרת בשפה הערבית עבור אחיות מזרח ירושלים הועברו על ידי אחות

 מומחית קלינית בסוכרת.

  לקבל ייעוץ  נערכות ישיבות צוות במרפאות ראשוניות בהשתתפות אחיות סוכרת על מנת

 על מטופלים, הכוונה כיצד לנהל את תחום הסוכרת במרפאה.

  העברת ניוזלטר במייל הארגוני על ידי מרכזת תחום הסוכרת לצוות האחיות עם עדכוני

 תרופות/נושאים רלוונטיים אחרים בסוכרת

  במכון הסוכרת נערכות אחת לרבעון ישיבות צוות שחלקן מוקשות לשם העשרה ועדכון

 חום הסוכרת.ידע בת

  תמיכה , הדרכה, בקרה ופיקוח באמצעות בקרת רשומת תיקי מטופלים סוכרתיים כדי

לשפר את רמת התיעוד והדיווח. ע"י מנהלות הסיעוד במרחב ואחות סוכרת מחוזית 

 רופאים

 בחולי סוכרת והקהילה בין האשפוז טיפולי רצף

שוטף בין צוות הבקרה בבית רצף הטיפול בין בתי חולים לקהילה מתנהל באמצעות קשר 

החולים לבין צוות המרפאה הראשונית והנהלת המרחב ) רופא מרחבי ואחות מרחבית(, 

 ובסיוע אחות סכרת מחוזית במידת הצורך.

מערכות הבינה ותכנת האחיות מאפשרות מעקב אחיות מרפאה ראשונית אחר חולים 

 המשתחררים.

תיזום קשר עם מכון סוכרת בעניין  פוזהקריטריונים לפיהם היחידה לבקרת אש  רשימת

 המטופלים המשתחררים מאשפוז:

  1חולים עם סוכרת סוג: 

o אבחנה חדשה של   Type 1 . 
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o   אשפוזים בשל היפוגליקמיה אוDKA 

o  חולים עם משאבה שאושפזו בגלל חשד לMalfunction  או התנהלות לקויה עם

 משאבה

  2חולים עם סוכרת סוג   : 

o וז היו עם טיפול פומי ושוחררו עם אינסולין. מטופלים שלפני האשפ 

o  אשפוז עםHyperosmolar State .או היפוגליקמיה 

o  מטופלי סוכרת לא מאוזנים עםHbA1C >9 

 

 עם אשפוז על רקע פצע סוכרתי או קטיעה : הפניה לא מאוזנים  חולים

 למרפאת פצע מחוזית+ מכון סוכרת.

 רגל בכף וטיפול הפעילות לאיתור לרבות ,סיבוכי הסוכרת של שניונית מניעה

 .כלייתית פגיעה, רטינופתיה  ,סוכרתית

מאוזנים ישנו  לא סוכרת לחולי דחיפות.מרפאתי שיוך פי על הסוכרת לכל חולי יזום מעקב

 רשם המאפשר לראות האם מטופל היה בחדר אחות בחצי שה אחרונה

 כפות רגלים

 ולאלו  למרפאה סוכרת המזדמנים לחולי רגליים על ידי אחיות מוסמכות  כפות בדיקות

 בזימון יזום המגיעים

 .ישנו רשם כפות רגליים חדש. בתהליכי הטמעה 

 יום כף רגל ארצי בו מתבצעים מעקבים בשילוב עם אחיות ופודיאטורים בסניפים נבחרים 

 ניוזלטר שהופץ לצוות הסיעוד בנושא טיפול בכף רגל 

  סוכרתיים  פצעים עם סוכרת לחולי מענה , נותנת צוותית רב- מרפאה פצע מחוזית

 טיפול :סיבוכים ומניעת מוקדם איתור ,מניעה לצורך הדרכות ומקיימת ,שונים בשלבים

 חבישות ,עומק תרביות נטילת הטריות ,זעירות כירורגיות פעולות ביצוע, ומקומי כוללני

 ,הדמיה :עזר לבדיקות הפנייה.הצורך פ"ע מתקדמות בטכנולוגיות ושימוש מתאימות

 מכון ,אנדוקרינולוג ,דם כלי ,עור רפואת :ואחרים רפואיים ליועצים מעבדה, הפנייה

 סוציאלית ועובדת דיאטנית ,פיזיותרפיה ,סוכרת

  .מדרסים ,הליכה מגף ,דרקו נעל : רפואי מכשור לרכישת הפנייה

 על ידי מרפאת   בו למטפלים או/ו למטופל הנחיות מתן ,וסיעודי רפואי לצוות הנחיות מתן

 פצע מחוזית

 .הכשרת אחיות לטיפול בפצעים מורכבים מכל מרחב 

  הודפס בשלוש שפות )עברית/ערבית ורוסית( –עלון טיפול בכף רגל 

 כליות

  זימון מטופלים לביצוע בדיקות מעקב לבדיקת המצאות חלבון בשתן לפי רשם 
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 .דיאטנית מומחית לטיפול בחולים עם פגיעה כלייתית 

  לרופאים נפרולוגים בהתאם לצורךהפניה 

 עיניים

 בדיקות  עשו שלא סוכרת חולי עיניים בהם מזמנים לרופא מרוכזים ימים -עיניים פרויקט

 לרופא העיניים במקביל סוכרת אחות נמצאת שנה. באותו יום מעל עיניים

  רשם סוכרת חדש המאפשר זימון יזום לפי מדדים ובדיקות חסרות בנוסף לרמת איזון של

A1c  

 ברשם חולה לכל שנתיות מעקב בדיקות לביצוע ולאחיות לרופאים ממוחשבות תזכורות 

 .הסוכרת

 למבוגרים1 מסוג סוכרת מרפאות 

 מחוזית סוכרת במרפאת לטיפול מופנים, ומעלה 18 מגיל 1 מסוג סוכרת חולי 

 .ושלוחותיה

 אחיות מקצועי הכולל רב וצוות 1 מסוג לטיפול בסוכרת מומחים רופאים במרפאה 

 ומיצוי לתמיכה המומחית ס"עו ,פחמימות ספירת המלמדות דיאטניות,סוכרת מומחיות

 .ופודיאטר,1 מסוג זכויות לסוכרת

 ס ופסיכולוג"ע ,דיאטנית ,אחות ,רופא הרצאות (למטופלים והדרכה תמיכה סדנאות 

 רפואי(

 במשאבת חידוש טיפול ובזמן ,וסנסורים חיבור למשאבות ובמהלך לפני כוללת הדרכה 

ההדרכה ניתנת על ידי : אחות , רופא ודיאטנית מומחית לספירת  .שנים 6 אחרי אינסולין

 עם משאבה( 2פחמימות ) גם למטופלי סוכרת סוג 

 וסנסורים משאבות ,סוכר נתונים ממדי להורדת מתאימה הדרכה על שימוש טכנולוגיה. 

 1 מסוג סוכרתעם  בנשים מטפלת שגם מומחית באנדוקרינולוגיה נשים רופאת 

 .ההיריון הריון ובמהלך המתכננות

 ...בקרוב 

 במזרח ירושלים 1בתכנון הקמת מרפאת סוכרת סוג 

 מחקר

מחויבות רב צוותית ושיתוף פעולה בין רופא לאחות כבסיס לטיפול איכותי פיילוט " 2017

 ואיזון סוכרת" הוצג בכנס איכות. נעשית כעת הרחבה של הנושא לפני הגשה לוועדת

 .הלסינקי של הקופה

 שני אנשי צוות מתחילים מחקרים בתחום סוכרת במסגרת קורס מחקר של מאוחדת

 



 
 

35 

 10/2018 ירושליםמחוז -ת.ז מחוזית
 

 השירות המונע לפרט בטיפות חלב 3.ט

 פריסת שירותי טיפות החלב של קופת חולים מאוחדת מחוז ירושלים

 נשים הרות מספר פעוטות  מספר תינוקות מבנה משולב או נפרד שם היישוב 

 0 1361 300 משולב גבעת זאב

 0 1242 223 נפרד אפרת

 0 499 69 נפרד אדם

 0 437 137 נפרד אגן איילות

 0 763 176 נפרד תל ציון

 0 228 27 נפרד מצפה יריחו

     

 זמינות השירותים:

 חמישי רביעי שלישי שני ראשון 

 8.00-19.00 8.00-14.00 גבעת זאב
 

8.00-19.00 8.00-14.00 8.00-14.00 

 8.30-13.00 10.00-18.00 7.00-16.00 8.00-16.00 8.30-19.00 אפרת

  15.00-19.00  7.30-15.00  07.30-15.00 אדם

 8.00-13.00 אגן איילות
16-18 

10.30-14.00 8.00-13.30 8.00-13.00 8.00-13.30 
 אחה"צ
16.00-

 לסירוגין18.30.

 8.00-14.30 8.00-16.00 8.00-19.30 תל ציון
16.00-
19.00 

 

8.00-16.00 8.00-14.00 

מצפה 
 יריחו

9.00-10.30 9.00-12.00 7.30-10.30 7.30-12.00  

 מבנה תפעולי של המחוז בתחום:

 אחות בריאות ציבור מחוזית -שירות המונע ה מנהלת

 מספר תקני אחיות בטיפות  החלב במחוז:

 מספר תקני אחיות מספר אחיות שם היישוב 

 1.25 2 גבעת זאב

 1.6 2 אפרת

 0.47 1 אדם

 0.79 2 אגן איילות

 0.3 1 מצפה יריחו

 2.25 3 תל ציון 

 פיתוח צוות הדרכות והשתלמויות 

 קיום הכשרות בשנתיים אחרונות)מספר מודרכים(

לומדות משרד  דכאון דל"ל–איתור  תחום
הבריאות )בטיחות 
בדרכים, החלטה 

 ימי עיון
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בנושא חיסונים 
 ,שעת חירום(

 9 11 11 אחיות

 :קידום בריאות ופעילויות ייחודיות לאוכלוסיות בעלות מאפיינים ייחודיים

 פיזיוטרפיה בתחנות טיפות חלב..1

 .הכנה לכיתה א' בשיתוף מרפאה בעיסוק.2

 .קבוצות הדרכה לאימהות ותינוקות לעיסוי תינוקות.3

 . קבוצת הדרכה לנשים בנושא הנקה.4

 לחיסון שפעת עונתי..ימי חיסון מרוכזים 5

 .RSV.ימי חיסון מרוכזים לחיסון 6

 חווית המטופל במערכת הבריאות:

 :2018תכנון הדרכות /הנחיית קבוצות מטופלים לשנת 

 החייאה עיסוי תינוקות הכנה לכיתה א' פיזיותרפיה טיפת חלב

   שנתי אחת לחודש אפרת

    אחת לחודש גבעת זאב

 שנתי    אדם

 שנתי פעמיים בשנה שנתי לחודשאחת  תל ציון

     

 

 בקרה פנימית בטיפות חלב: -פיקוח ובקרה של הקופה

 ישיבות צוות מנהלות סיעוד טיפות חלב. .1

 ישיבות צוות אחיות טיפות חלב כלל מחוזי. .2
 פגישות עבודה מרכזת תחום ואחות מנהלת סיעוד טיפת חלב רבעוני. .3

 ואחיות טיפות חלב.מרכזת תחום על עבודת מנהלת סיעוד  -תצפית .4
 תצפית מנהלת סיעוד טיפת חלב על אחיות כפיפות בתחנה. .5

 מרכזת תחום, מנהלת סיעוד בטיפת חלב.-בקרת תיעוד .6
 בקרה חודשי על ניהול מלאי חיסונים במקרר .7

חודשי, מאושר ע"י -הזמנה מול כמות מועמדים  –בקרה על ניהול מלאי חיסונים  .8

 מרכזת תחום.

 ות טיפות חלב .דוחות חודשיים של פעיל .9
הפקת דוחות עמידה במדדי איכות בטיפות חלב )לאומיים ( ממערכת "רימון" בטיפות  .10

 חלב

 שמירה על רצף טיפול:

 קשר עם גורמים בקהילה כגון: רווחה,  קשר עם ועדות
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 חיסוני עובדיםחיסונים ו 4.ט

החיסונים, בנית קיים צוות האחראי על חיסוני העובדים. האחריות כוללת מעקב אחר סטטוס 

טיפול בהתפרצויות, קבלת עובדים חדשים וכל זאת  תכנית חיסונים מותאמת אישית, 

בשיתוף פעולה עם ממשקי מש"א. הצוות מקבל תמיכה מקצועית מלשכת הבריאות המחוזית 

 בירושלים ועובד בשיתוף פעולה בכל הנדרש.

 .ם לנהלי משרד הבריאותהשירות לעובד ניתן בכל מחוז ירושלים כולל משגב לדך ובהתא

 הערות כן/לא חיסונים עובדי בריאות )הנהלת מרפאה/מרחב/מחוז(

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

a. ?אם כן, מה הרכב הצוות 

b.  ?אם לא, מדוע 

קיים צוות אחראי על נושא חיסוני  כן
עובדים הכולל אחות ומזכירה ייעודית 

 אנוש.העובד עם ממשק משאבי 

 

 
  

 האם הצוות עבר הדרכה )לציין מקום ההדרכה(? .2
פנימית על פי   הצוות עבר הדרכה כן

נהלי משרד הבריאות ונמצא בקשר 
עם המחלקה האפדמיולוגית של 

 לשכת הבריאות המחוזית. 

 

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

 הצוות נותן שירות במחוז כולו 

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

 תחום החיסונים?

  כן

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

  כן

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

לחיסון עובד הבריאות הנה המרפאה  

 ממרפאות הקופה

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

  

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

 לדרישות משרד הבריאות.המחוז נערך כבכל שנה לחיסון אוכלוסיות היעד בהתאם 

 ההכנה מתחילה כשלושה חודשים לפני תחילת העונה וכוללת:

 יישום מסקנות לשיפור עונה קודמת. .1

 בנית תכנית פעולה לעונה הקרבה. .2
 הכנת צוותי המרפאות. .3
 חיסון עובדים .4
 ניטור קבוע שבועי של עמידה ביעדי חיסוני השפעת. .5

 חצבת:

 עם תחילת התפרצות החצבת :

 עבודה מול משרד הבריאות נבנה תהליך .1

 הוקם צוות לטיפול במקרי החצבת .2
 הטמעה של כל ההנחיות  .3
 ניטור תחלואה בירושלים .4

 
 

 פיתוח הצוות הדרכות והשתלמויות: 5.ט

סך אחיות  סוג הכשרה
 לומדות

 קורס על בסיסי
 

8 

 קורס על בסיסי בהדרכה קלינית
 

2   

 )השתלמות חד יומית( ימי עיון חיצוניים ע"פ תחומים מקצועיים
 

53 

 (2018החייאה ועזרה ראשונה)
 

148 

 (2017החייאת ועזרה ראשונה)
 

34 

  12 סטומה פצע -ימי רענון ועדכון ידע פנימיים

 13 גבס

 14 קורס אחיות אחראיות

 12 ברזל

 19 פליאטיבי

 145 מפגשים, לאחיות מרפאה)כולל מזרח( 6ימי עיון בסוכרת, 
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 ייחודיותדום בריאות ופעילויות קי .י

עובדים ברמת המחוז: מקדמת בריאות מחוזית משרה מלאה, רכזת סדנאות מחוזית משרה 

 מלאה.

 מתאמות בריאות, מזכירות ומנהלי מרפאות. 60 -עובדים במרפאות: מתאמות בריאות

 תיאור עבודת קידום בריאות במחוז:

  בריאות )כולל שיתופי פעולה(תכנית עבודה לפרויקטים מחוזיים בקידום 

 פעילויות ייחודיות 

 סדנאות ופעילויות במסגרת מבחני התמיכה וסל הבריאות 

 תסמונת מטבולית וסכרת 

 השתלמויות 

 צמצום פערים 

  מחוז ירושלים.2016התייחסות לבקרת משה"ב, 

 סדנאות ופעילויות במסגרת מבחני תמיכה וסל הבריאות

 מניעת עישון וגמילה מעישון:

רופאים ואחיות מתעדים בתיק הרפואי הרגלי עישון של המבוטח, מבוטח מקבל הפניה -איתור

והסבר על סדנא לגמליה מעישון .שמות המבוטחים מועברים למתאמות בריאות שתפקידן 

לייצור קשר עם המבוטחים ולוודא רישום לסדנא. בהקמה היום ,רשם מעשנים המאפשר 

 פניות יזומות למבוטחים. 

 מטבולית: תסמונת

המשלבת ליווי   תפיילוט של תכנית " לחיות מתוק", תכנית ייחודית למניעת התפרצות הסוכר

 פרטני וקבוצתי על ידי קביעת יעדים אישיים לסיוע בשינוי הרגלי אורח חיים.

מספר קבוצות  דגם הפעילות
2017 

סה"כ 
משתתפים 

2017 

מספר קבוצות 
2018 * 

סה"כ 
משתתפים 

2018* 

 418 24 770 44 מעישוןגמילה 

"אויר נקי" 
גמילה מעישון 
 לנשים הרות**

- - 8 8 

מידע ותמיכה 
 לחולי סכרת

43 501 23 289 

-לחיות מתוק
 טרום סכרת

- - 5 63 

   12 1 "לגדול בריא"

הרזיה 
 למבוגרים

111 1562 59 818 

 1.10.2018*נתונים רלוונטיים עד 

 2018** תכנית לפיילוט החל משנת 
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 תסמונת מטבולית וסכרת:

 מטופלים  17,593במחוז ירושלים ישנם  10.2018מספר חולי הסוכרת במחוז ירושלים 

  3.2016בבקרת  11,678,לעומת  כסוכרתיים המאובחנים

 מקדמת בריאות מחוזית עובדת בשיתוף מלא עם מכון סכרת המחוזי.

- 2018-רוסית. בשנת סדנאות לתמיכה בחולי סכרת מתקיימים בשפות עברית, ערבית ,

 .790עם משתתפים  63התקיימו  2017

. התקיימה ם"לחיות מתוק": תכנית חדשה למבוטחים טרום סוכרתיי-סדנאות טרום סכרת

 6הכשרה לצוותים והטמעה בשטח לקראת תחילת הפיילוט. במחוז ירושלים התקיימו 

בנויה כמערך עם ליווי קבוצות בפעילות החשדה עם הענות מעולה מצד המבוטחים. התכנית 

אישי וקבוצתי והמנחה מסייע למבוטחים לקבוע יעדים אישיים בשינויים להרגלי אורח חיים 

 בריא שידועים כמפחיתה סיכון לתחילת סכרת .

המוקד מאויש על ידי רופאים ורבנים. השנה הוספנו -מוקד טלפוני למבוטחים ערב צום כיפור

על שאלות רלוונטיות עבור מבוטחים בהקשר  רופא מומחה מהמכון סכרת מחוזי שענה

 .תלסוכר

 :צמצום פערים ואי שוויון

במחוז צוות צמצום פערים כולל: מקדמת בריאות מחוזית, אחות מחוזית ועובד סוציאלי 

 מחוזי. הצוות מקדם תכניות ארציות ומחוזיות.

 הכשרות הצוותים בהנגשה תרבותית:

 ה והעלאת המודעות בנושא על ידי חשיפ-שימוש במוקד תרגום והטמעת השימוש

 שימוש במדבקות מסך והדרכות אנשי צוות.

  .הדרכה בנושא צמצום פערים לכלל המזכירות 

  חשיפה והעלאת המודעות בנושא בקרב צוותי הבריאות בישיבות צוות במרפאות

,בדגש על מרפאות עולים. ההכשרה כוללת הרחבת ארגז הכלים העומד לרשות 

 עם אתגרים במפגש הרב תרבותי. המטפלים בהתמודדות

 ממוגרפיה:

  2018נאמנות ממוגרפיה חדשות בשנת  6הכשרת 

  שיתוף פעולה בין המכון לבריאות השד במשגב לדך, שמירת תורים לטובת

 אוכלוסיית היעד.

 .הסעות של נשים מאוכלוסיית היעד, ממזרח העיר בליווי מתורגמן למכון במשגב לדך 

  שימוש בניידת במקומות מרוחקים. בית שמש וביתר 
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 כמות בדיקות בהשוואה לשנתיים האחרונות:

 

 

 פעילויות יזומות לאוכלוסיות ותרבויות מיוחדות :

 פעילויות לצוותים:

 קבוצת עובדים -סדנא תזונה נכונה

 קבוצת עובדים בהנחיית פיזיותרפיסטים במחוז- 2019סדנת הכנה למרוץ ירושלים 

 פעילויות למבוטחים:

 סדנאות מותאמות מגדרית ותרבותית 

 ייעוץ רב תחומי-יום בריאות האברך 

  סכסיות הנמצאות לבד בארץ. –ערב בריאות לנשים עולי ארצות אנגלו 

 .הרצאות וימי בריאות במגזר הערבי לקראת ימי הרמדאן 

 לה בין איתור וטיפול בקשישים החיים בעוני במסגרת מבחני התמיכה. שיתוף פעו

 הסיעוד והעבודה הסוציאלית ומקצועות בריאות אחרים.

  סדנאות התעמלות במגזר החרדי: פילאטיס ,התעמלות בריאותית ,חיזוק רצפת האגן

 .והתעמלות במים

 שיעורי התעמלות לחולי סכרת 
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 פעילויות בשיתופי פעולה חיצוניים:

 ערב הרצאות לחולי צליאק 

  .מוקד רפואי והלכתי לקראת צום יום כיפור מענה על ידי רופאי נשים, סכרת ורבנים 

 ."ערב רבניות להעלאת המודעות בנושאי בריאות האישה בשיתוף עמותת "בשבילך 

 גננות וסייעות במגזר החרדי בנושא איתור סימני אלרגיה חריפה  150הדרכה ל

מתוכננים עוד  .2017הבריאות,   ושימוש במזרק אפיפן , בעקבות חוזר מנכ"ל משרד

 2018-2019מפגשי הדרכה, בשנה הקרובה  2

 "השתתפות כנס בריאות לעולי צרפת בשיתוף עמותת "סנטה ישראל 

 הרצאות במרפאות וטיפות החלב.–פעילויות יום ההנקה 

 

 תכנית עבודה

 2018 2017 תכנית

הכשרת עובדים לתכניות 
 ארצי-קידום בריאות

 עובדים 22 עובדים 20

הכשרת עובדים בהנגשה 
 תרבותית

 צוותים של מרפאות עולים  מזכירות 20

 נאמנות חדשות 5 נאמנות חדשות 10 הכשרת נאמנות ממוגרפיה

"אויר נקי" גמילה מעישון 
 לנשים הרות

 7רופאים ו 60הוכשרו  
 מנחים 

הכשרת צוותים+ הדרכות  "לחיות מתוק" טרום סכרת
 למחוז 

 תמרפאו 6פיילוט ב

 10 8 הכשרת מתאמות בריאות

עמותת בשביליך, אחת  שיתופי פעולה חוץ ארגוניים
מתשע, הדסה ,מנהלים 

 קהילתיים

פרויקט משותף עם שכונת 
 בית וגן בשיתוף סטודנטים.

אירועים במרפאות  4  יום בריאות האברך
 חרדיות

 

 2016-2018קידום בריאות -השתלמויות

מספר  המשתתפיםתיאור  תיאור ההשתלמות
 משתתפים

סיעוד, עבודה סוציאלית  הכשרת "טרום סכרת" למנחים
,דיאטנים ,רופאים 

 ופיזיותרפיסטים

24 

הכשרת צוותים לסדנאות "לגדול 
 בריא"

סיעוד, עבודה סוציאלית 
,דיאטנים ,רופאים 

,פיזיותרפיסטים ומתאמות 
 בריאות

26 

 8 מעישון מנחי גמילה הכשרת צוותים לתכנית : "אויר נקי"

קורס שנתי "מובילי תכניות קידום 
 בריאות "

  צוותי המרפאות

 18 מזכירות ומנהלי מרפאות הכשרת מתאמות בריאות 
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סיעוד, עבודה סוציאלית  הכשרת מנחי סדנאות סכרת,
,דיאטנים ,רופאים 

 ופיזיותרפיסטים

 

 קורס הכשרה לאימון קליני
2018 

סיעוד, עבודה סוציאלית 
,רופאים ,דיאטנים 

 ופיזיותרפיסטים

2 

+ גמילה BMIקורס הכשרה שקילות 

 מעישון

כל  מתאמות בריאות
המתאמות 

 (60במחוז )

קורס למתאמות בריאות במרפאות 
 מפגשים יומיים 10

 18 

 23 רופאי ילדים ביקור בריא,"–הכשרת צוות 

 60 רופאי נשים מפגש הכשרה "אויר נקי"

הכשרת מנחי קבוצות "מידע 
ותמיכה לבני משפחה המטפלים 

 בחולים דמנטיים

 4 

 8 מנחי סדנאות ותיקים  קורס "הנחיית על "

סיעוד, עבודה סוציאלית  יום עיון בנושא בריאטריה
,דיאטנים ,רופאים 

,פיזיותרפיסטים ומתאמות 
 בריאות

30 

 

 :3.2016התייחסות לבקרת משרד הבריאות מאוחדת מחוז ירושלים 

  מחוזית חדשה בעלת תואר ראשון בסיעוד ותואר שני בבריאות מקדמת בריאות

 הציבור ,מסלול קידום בריאות.

 מבוטחים 150,000תקינה עבור מקדמות בריאות לכל  לא הוקצתה 

 באחריות -שדה חובה כמענה לחוזר מנכ"ל " חובת תיעוד עישון ברשומות רפואיות

 המטה הארצי של מאוחדת

 

 

 ר לאחר השחרו שמירת רצף הטיפול .יא

  
שעור קליטה לאחר 

 אשפוז
 פער מת.ק.

 0.5% 66.3% ימים מהשחרור 7בקור עד 

 % 25.9 7.7% מהשחרור 8-14בקור תוך 

 % 2.6 74% ימים מהשחרור 14בקור תוך 

 

        ממחלקה שהשתחררו ומעלה 50  לבני מתייחס זה מדד  - אשפוז לאחר קליטה *שיעור

 מספר מוגדר של  ימיםתוך  בקהילה ביקור ונרשם פנימית
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  מערך לטיפולי בית ואשפוז בית .יב

אשפוז בית הינו מערך המהווה מסגרת אשפוז ביתית עם מגוון בעיות רפואיות, סיעודיות 
 ותפקודיות, הזקוקים למעקב וטיפול על ידי צוות רב מקצועי.

לאשפוז הטיפול במסגרת הבית ניתן כחלופה לאשפוז במוסדות לטיפול המשכי או כחלופה 
 אקוטי.

במסגרת אשפוז הבית נבנית לכל מטופל תכנית טיפול רב מקצועית מותאמת, הטיפול 
באשפוז הבית ניתן כשלב ביניים ליצירת רצף במעברים בין גורמים מטפלים בקהילה ובין 

 בית חולים לקהילה.

 בסיום הטיפול משוחרר המטופל להמשך טיפול  מותאם.

 רות למרתוקי בית בכל המחוז, בהתאם לקריטריונים בנוסף היחידה במחוז נותנת שי

סוגי "אשפוז בית" בהתאם למצבם ולתוכנית  7מטופלים אשר מתקבלים ליחידה משויכים ל 
 הטיפול שהתהוותה. 

 

 סוגי אשפוזי בית:

 יחידת טיפול ממוצעת מטרת הטיפול אפיון המטופלים

 
כרוני לא נייד יציב  -כלנ"ית
 רפואית

 טיפול כרוני מעל שנה משמר/מניעתי

 כחצי שנה טיפול במצב סיעודי חריף סיעוד מורכב
 

 כחודש איזון וטיפול רפואי חריף תחליף אשפוז
 

 חודשים 3עד  איזון כאב וסימפטומים, נוחות פליאציה )הוספיס(
 

 כ חמש שנים שימור. נוחות מונשמים
 

 
 שיקום בית 

 כשלושה שבועות שיקום אורתופדי
 

 כחודש נוירולוגישיקום 
 

 כחודש שיקום קימום

 צוות המטפל:

 הטיפול ניתן ע"י צוות רב מקצועי מיומן, כאשר האחות משמשת כמנהלת טיפול.

 .6בנספח -רשימת צוות המטפלים

 רופאים:

רופאי היחידה אחראים על כל ההיבטים הרפואיים הקשורים למצבו של המטופל. הטיפול 
שכוללת כמקובל אנמנזה ובדיקה גופנית ובדיקה כוללנית לצרכים כולל קבלה רפואית מלאה 

 הרפואיים של המטופל והערכות מקצועיות נוספות לפי המצב הרפואי.
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הרופאים מבצעים איזון סימפטומים בחולים סופניים, טיפול בזיהומים, איזון אי ספיקת לב,  
ופל בביתו במצב מיטבי. טיפול באי ספיקה נשימתית בדגש על מניעת אשפוזים ושמירת המט

בנוסף, הרופאים נותנים טיפול למטופלים שעוברים תהליך של שיקום בבית לאחר בעיות 
נוירולוגיות, אורתופדיות ואשפוז אקוטי ממושך. כל הטיפול ניתן תוך שיתוף פעולה של הצוות 

ות, ייפוי הרב מקצועי.  כמו כן, הרופאים מעורבים בתהליכים סוציאליים, כגון הנחיות מקדימ
 כוח ואפוטרופסוט. 

 מערך הסיעוד:

 אחיות היחידה משמשות כמנהלות טיפול עבור המטופלים ובני משפחתם. 

בהערכת הצרכים הראשונית האחות מבצעת אומדן צרכים ויכולות של הבית, הסביבה 
 והתמיכה המשפחתית.

 בהתאם לאומדן הצרכים מבצעת הדרכות ומערבת אנשי מקצוע נוספים.

בעבודת האחות ביחידה לאשפוז בית הוא במניעה ושימור יכולות של המטופל. כגון: הדגש 
מניעת פצעי לחץ ושמירה על מצב עור תקין, מניעת אספירציות, ומניעת נפילות. התכנית 

למניעה מורכבת מהדרכה מובנית המלווה בדפי מידע, מעקב אחר המצב הגופני והתפקודי 
 קצועי.של המטופל ושיתוף של צוות רב מ

האחיות מבצעות באופן שוטף מעקב סכרת, מעקב יתר לחץ דם, התייחסות למדדי איכות, 
מעקב אחר חולים אונקולוגים וניהול סימפטומים ועוד. המעקבים כוללים בדיקה גופנית, 

 לקיחת אנמנזה, הדרכה, הפנייה לבדיקות דם ולגורמי טיפול נוספים.  

י: חיסונים, זריקות, חבישות, החלפת גסטרוסטום, הטיפולים הניתנים ע"י הצוות הסיעוד
טיפול והחלפת זונדה, תחזוקת צנתר מרכזי, טיפול בפצעים מורכבים, טיפול בסטומה, 

 החלפות קטטר, א.ק.ג, טיפול בנקז פלאורקס, מתן אנטיביוטיקה, מתן נוזלים ועוד. 

דנטיות ואחיות חדשות בצוות האחיות יש מדריכות קליניות ובמסגרת זו האחיות מדריכות סטו
במסגרת קליטה למערכת. כמו כן, מעבירות הדרכות וסדנאות בתחומים שונים לצוות הסיעוד 

 במרפאות. 

 פסיכולוגיה: 

מטופלי היחידה אשר סובלים ממצוקה נפשית, על רקע מצבם הרפואי, מופנים על ידי הצוות 
טיפולים  לקבלת טיפול ממוקד להטבת מצבם הרגשי ולהקלה על סימפטומים באמצעות

המתמקדים בקשרי גוף נפש. עדיפות ניתנת לחולים במצב פאליאטיבי. הטיפולים הניתנים 
נהגויות קוגניטיביות, לימוד הרפייה ודימיון מודרך, טיפול כוללים בין היתר; התערבויות הת

 אקזיסטנציאלי, עיבוד תהליכי פרידה. 

לצוות לגבי  כמו כן, נערכים ייעוציים במסגרת ישיבות צוותיות ובמסגרת פרטנית
למניעת שחיקה והעשרה בתכנים  נוספים ופגישות קבוצתיות בעבור האחיות והרופאים חולים
 רפואיים. -פסיכו

 רפואיים: -ז בית משויכים רכזים בתחומים הפראופביחידה לאש

 תזונה:

מערך התזונה מספק שירותי תזונה מקצועיים ליחידה לאשפוז בית וזאת על ידי התאמת 
תזונה נכונה אישית למטופלי היחידה במטרה לשמור על מצב בריאותי נאות כחלק מרכזי 

פועלים על פי נוהל ברור המאפשר זרימת  ובלתי נפרד מהטיפול הרפואי. הדיאטנים ביחידה
 מידע כללי ורפואי לצורך עבודה משותפת יעילה מול כל הגורמים המקצועיים בצוות.
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הדיאטנים בצוות פועלים ומונחים על פי הפניות מהרופא/האחות המטפלים ומייעצים 
י סוכרת למבוטחים במגוון תחומים: הזנות אנטרליות, השלמת חוסרים תזונתיים, איזון מדד

 וליפידים, דיאטות לעלייה וירידה במשקל ובמגוון נושאים נוספים. 

 ריפוי בעיסוק:

  טיפול  ותרגול לשיפור מיומנויות תפקודיות: על ידיBADL   וIADL . 

  .טיפול אורתופדי ואו נוירולוגי  ע"פ צורך מזוהה 

 הערכה וטיפול  קוגניטיבי תפקודי על פי צורך מזוהה 

  לאסטרטגיות  זיכרון לתפקוד בבית.הדרכה 

 .הערכה תעסוקתית, סדר יום ופנאי ומתן המלצות 

 הדרכה למניעת נפילות ובטיחות בבית המטופל 

 המלצות לאביזרי עזר והתאמת דיור 

  המלצות לשינויי דיור פנים וחוץ, הכנת פרוגרמה ודוח תפקודי מפורט עבור הועדה
 ת והשיכון. הבין משרדית לשינויי דיור במשרד הבריאו

 פיזיותרפיה:

טיפולי פיזיותרפיה במסגרת טיפולי הבית ,ניתנים לחולים אשר אינם ניידים ואינם יכולים 
 לקבל טיפול במכוני הקופה.

הטיפול כולל שיקום תפקודי על פי הצורך והדרכת המשפחה והמטפלים לתרגול ולתפקוד 
 ביתי מיטבי, או עד להשגת הניידות ליציאה עצמאית

כגון פצעי לחץ והתאמת מכשור ואביזרי ניידות על פי  -הטיפול אמון על מניעת חולי  בנוסף
 הצורך.

 להבאת המטופל לתפקוד מלא ככל הניתן.  במקרים שצריך נעשות גם התאמות דיור

 קלינאית תקשורת:

טיפולים ע"י קלינאית תקשורת ניתנים למטופלים שהצוות מזהה אצלם הפרעה בשפה, 
ת או בבליעה. במסגרת התפקיד מבוצעות הערכות שפה ודיבור מעמיקות בדיבור, בתקשור

וכן אומדני בליעה והערכות תת"ח )תקשורת תומכת וחלופית(. כמו כן, ניתנות 
ותרגולים למטופל ומשפחתו והנחיות לצוות המטפל, ומבוצעים טיפולים לשיפור  הדרכות

ית )מספר פעמים בשבוע( או הטיפול יכול להינתן במסגרת אינטנסיב תחומים אלו. אלו
ישנו  במסגרת שבועית לאורך זמן, הכל מותאם לפי צרכי המטופל. בנוסף, בתחום הבליעה,

מטופלים  שיתוף פעולה רב צוותי )הכולל קלינאית תקשורת, אחות ורופא( על מנת לאתר
 בסיכון לאספירציות. 

 

  מסלול טיפול במסגרת שיקום בית  בנוסף לטיפולי בית של צוות רב מקצועי , ישנו
 שניתן למטופלים שאינם ניידים ואינם יכולים להגיע למכוני הקופה. 

  
 עבודה סוציאלית:

מטרת התערבות עו"ס הינה הבטחת מענה פסיכו סוציאלי )נפשי, משפחתי, חברתי( הנדרש 
וללני בסביבתו הטבעית, בתנאים הולמים, כחלק מהטיפול הכ-לחולה ולבני משפחתו בביתו

 בו.

שמירת רצף הטיפול הפסיכוסוציאלי במעבר ממסגרת אשפוזית לבית או מהבית  -היעדים: 
 למסגרת מוסדית.
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סיוע בהתמודדות הרגשית/ נפשית של החולה עם המחלה, המגבלות, ושיפור ההיענות 
 לטיפול רפואי.

 סיוע בהתארגנות המערכת המשפחתית .

 ים פסיכוסוציאליים של החולה.בין הגורמים המטפלים בהיבט סיוע בתאום

יעוץ ותמיכה לצוות הרב מקצועי בהיבטים פסיכו סוציאליים הקשורים לטיפול 
                  בחולה.

סוציאלי, התערבות פסיכו סוציאלית -מוקדי עבודת העו"ס הינם: אבחון פסיכו
ולגורמים פרטנית/משפחתית/קבוצת, הנגשת מידע, מיצוי זכויות וייעוץ לחולה, למשפחה 

מטפלים, קישור, תיווך, תיאום ומעקב בהתאם, ייזום והפעלה של תכניות ברמת הקהילה 
 והארגון.

 צוות מזכירות והנהלת היחידה:

מזכירות: משמשות מוקד אשפוז הבית  הינם הגורם הראשוני המקבל את ההפניה מגורמים 
ופל בתוכנת הקמליון , מפנים , אחראיות לקליטה ושיבוץ מטופלים ואנשי צוות  בתיק המט

אחראיות על מענה טלפוני לפניות מטופלים ואנשי צוות , אחראיות על פנייה לספקים 
 להזמנת ציוד , בדיקות וכו  , והפקת התחייבויות 

 : הנהלת אשפוז בית

ההנהלה מורכבת ממנהלת אדמיניסטרטיבית , מנהלת רפואית, ואחות אחראית. עיקר 
ללני, איכותי ורב מקצועי בבית המטופל. באחריותם לעמוד תפקידם לספק מענה רפואי כו

ביעדים הכוללים יישום תכוניות טיפול, עמידה בזמנים, אשפוזים חוזרים, מדדי איכות, יחס 
 תחלופה, הדרכות והכשרה, גיוס צוות, ניהול משאבים, תקציב, ספקים, וכוח אדם. 

 עקרונות עבודה ביחידה:

 קריטריונים לקבלה :
 

  רפואי אינו מחייב אשפוז דחוף במסגרת בית חולים .מצב 

 . אבחנה ידועה ללא צורך בבירור רפואי אבחוני ראשוני 

 . הסכמה מדעת לאשפוז בית ומטרותיו 

 . מערכת תמיכה ותנאים סביבתיים נאותים ומתאימים בבית המטופל 

  המטופל .מטופל צלול המסוגל לבצע את תוכנית הטיפול או קיום מטפל עיקרי בבית 

  צוות אשפוז הבית קבע כי המטופל מתאים לתכנית אשפוז בית בהתאם למסלולי
 הטיפול .

  ניתן לספק את כלל הטיפולים הנדרשים בהתאם לתכנית הטיפול במסגרת אשפוז
 בית .

 . הסכמת שאר בני הבית )המשפחה ( לאשפוז בית 
 קריטריונים 8מתוך  5איתור חולים בסיכון על פי 

  78מעל גיל 

  מחלות כרוניות 2מעל 

  אשפוזים בשנה או ביקורים בחדרי מיון 3מעל 

 8  תרופות קבועות , ומעלה 

  הזמנות רופא ממוקד "ביקור רופא" בשנה 2מעל 

 מצב תזונתי ירוד 
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 מקבלי הבטחת הכנסה 

  :שימוש בתרופות מגבירות סיכוןNsaid , Anti Platelet , Diuretics , 
Sulfonylurea 

  ,Digoxin , Anticoagulant 
 

 : תהליך קבלה ושחרור מטופלים ביחידה
 
 איתור מטופל: .1

a.  רופא משפחה/דוחות איתור-בקהילה מטופלאיתור 
b. צוות בקרה-איתור מטופל באשפוז 

 
מזכירות היחידה שולחת פרטים ראשוניים לאחות אחראית שממיינת ומנווטת  קבלה: .2

 שעות 24-48ביקור ראשון ע"י רופא / אחות תוך 
 

 טיפול: .3
a. תדירות בהתאם לקטגוריה-תכנית טיפול 
b. עדכון ומעורבות של רופא משפחה -שמירה על רצף הטיפול מול המרפאות

 במקביל
c. ישיבות צוות חדשיות 

שחרור לאחר השגת מטרות טיפול תוך שמירה על רצף עדכון צוות  שחרור: .4
 המרפאה המטפל

 
 ישיבות צוות רב מקצועיות:

בנוכחות הצוות הרבה מקצועי. בישיבה דנים בהיבטים אחת לחודש מתקיימת ישיבת מרחב 
השונים הקשורים למטופל ומתקבלות החלטות בנוגע לטיפול במטופל והמשך אשפוזו 

 ביחידה.

  24/7מענה טלפוני 

היחידה מפעילה שירות של מענה טלפוני בערבים, חגים ובסופי שבוע. המענה ניתן ע"י אחות 
דרכה טלפונית למטופל, לשלוח אחות/רופא לביקור כוננית אשר בסמכותה: לתת מענה וה

 בית או במידת הצורך להפנות את המטופל לחדר מיון. 

 מונשמים:

  98 -0מטופלים מונשמים מגיל  37ביחידה מאושפזים . 

  למטופלים ניתן שירות של צוות היחידה ובנוסף שירות של ספק חיצוני שכולל חבילת
מונשם מקיפה, הכוללת מעקב צמוד של טכנאי, רופא מומחה בטיפול נשימתי וסיעוד, 

 . 24/7מענה טלפוני של 

   .בתיק המטופל ישנם דיווח חודשי מהצוות הרפואי של הספק 

 דה. מתבצעת בקרה ומעקב ע"י מנהלות היחי 
 

 הערכות היחידה לשעת חירום:

הערכות היחידה לשעת חירום כוללת יצירת קשר עם מטופלים מונשמים לוודא קיום ותקינות 
ימים, הנחית ספקי  30שעות, הנחיית המטופלים להצטיידות לתרופות ל 48סוללת רזרבה ל

 ציוד הנשמה לאספקת מלאי של סוללת גיבוי.
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פונה במחוז ולמשוחררים מבית החולים לקהילה וזקוקים אנו נערכים לקליטת אוכלוסייה מ
להמשך טיפול בבית. ההערכות נעשית על ידי תגבור צוות היחדיה בצוותים רפואיים 

 וסיעודיים מהקהילה. מנהלות היחידה מעבירות הדרכה לקליטת הצוות הנוסף. 

 :2018הדרכות והכשרות של הצוות בשנת 

כגון סכרת, אוסטיאופורוזיס, תזונה, הנשמה, פליאציה,  הרצאות מקצועיות בתחומים רפואיים
טיפול בפצעים, טיפול בסטומה, איתור אלימות במשפחה בדגש על קשישים, ייפוי כוח 

 והנחיות מקדימות. 

 בקרות:

 נעשות באופן שותף על ישי מנהלות היחידה ורכזי התחומים. 

 שירות ייחודי למטופלי היחידה:

 טריה.הערכות יעוץ מומחה בגריא 

 .הערכת שיקום ע"י מנהלת הרפואית ביחידה, מומחית ברפואה פיזיקלית ושיקום 

 .דיונים רב מקצועיים וביקור בית משותפים ע"י צוות רב תחומי במקרים מורכבים 

 .  ביקור בבית המטופל ע"י רופאים יועצים 

   בשעת כולל סופי שבוע וחגים .ובדיקת רופא  24/7מענה טלפוני ע"י אחות כוננית
 הצורך .

  מתןIV FUSID   וIV   ברזל )ממנה שינה ( בבית המטופל בנוכחות רופא עד לסיום
 המתן .

 

 תוכנת הקמליון : 

תוכנת ה"קמליון "  תיק רפואי  ייחודי לאשפוז הבית  המושתת על עבודה מסונכרנת בין 
 תחומית ורב מקצועית .

 רופאים מומחים:

 ממוצע ביקורים בחודש תחום

 8 עניים

 3 ריאות

 5 פסיכיאטריה 

 1 אורולוגיה

 5 אא"ג

 5 עור

 2 אורתופד

 1 המטולוגיה
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 10/2018 מטופלי היחידה בחלוקה לקטגוריות

 

 מטופלי היחידה לפי מרחבים

 מס' אחיות מס' רופאים מס' מטופלים מרחב

 3 4 231 דרום

 2 2 138 מזרח

 3 3 239 מערב

 2 2 221 מרכז

 2 3 173 צפון

 2 2 74 ביתר וקריית ארבע 

 2  4 63 בית שמש 

 

 פילוח מטופלי היחידה לפי גיל :

 אחוז מטופלים מספר מטופלים גיל

0-18 29 2.5% 

19-64 165 14% 

65-89 707 61% 

90-99 251 21.5% 

100-106 15 1% 

 1167  10.2018מעודכן ל  : סה"כ מאושפזים ביחידה

 :2018יחס תחלופה 

 857קבלות 

 957שחרורים 

4%, הוספיס 
10%, זמני

3%, מונשם 

, סיעודי מורכב 
14%

56%, ת "כלנ5%, תת חריף

שיקום תחליף  
8%, אשפוז 

מטופלים לפי קטגוריות

הוספיס   זמני מונשם  סיעודי מורכב   תת חריף ת  "כלנ שיקום תחליף אשפוז  
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 0.9שחרורים = \יחס קבלות

  2017בהשוואה ל 2018קליטת מטופלים לפי קטגוריות 

 10.2018 10.2018 קטגורית טיפול 

   

 131 115 כלנ"ית 

 130 200 שיקום תחליף אשפוז 

 7 9 מונשמים 

 61 59 סיעודי מורכב 

 20 30 תת חריף 

 68 59 הוספיס 

 

 

 התפתחות הילד .יג

 :משאבי אנושנתוני 

 תחום
סה"כ מספר 

 עובדים
סה"כ 

 הערות משרות

קלינאות 
  17.4 37 תקשורת

  16.5 33 ריפוי בעיסוק
עבודה 

  8.7 12 סוציאלית
  12.65 21 פיזיותרפיה
  7.26 11 פסיכולוגיה

 שכירים 5  13 רופאים

  25 26 אדמינסטרציה

  87.51 153 סה"כ
 

 היקפים ופילוח לפי סוג  :פעילות

 
 

 2018 -1חציון  2017

פניות של ילדים חדשים סה"כ מספר  אבחונים

  במערכת התפתחות הילד

7458 4474 

 9481 17995 סה"כ מס' אבחונים ובדיקות רפואיות

מתוך סה"כ ילדים שאובחנו מהו אחוז 

 המאובחנים במסגרת שירותי הקופה
91% 92% 

 8% 8% אחוז המאובחנים במסגרת ספק הסדר

 0% 1% אחוז ההחזרים לאבחון פרטי
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סה"כ מספר טיפולים במכוני הקופה,  טיפולים

 ספקים והחזרים
90591 55807 

מתוך סה"כ הילדים המטופלים מהו 

 אחוז המטופלים במסגרת שירותי קופה
32% 33% 

מהו אחוז המטופלים במסגרת ספק 

 בהסדר
49% 45% 

 22% 18% מהו אחוז ההחזרים לטיפולים פרטיים

 :התפתחות הילדבמסגרת המכון ל שירותים של התחומים  המקצועיים  

 תחום
שם 

 הקבוצה
מטרה של 

 הקבוצה

קבועות/ 
לפי 
 ביקוש

 הערות איך נרשמים גיל

קלינאות 
 תקשורת

מדברים 
עם 

 קטנטנים

הדרכת הורים 
לשיפור יכולות 

ההבעה של 
 ילדיהם

על פי 
 ביקוש

1.6-
 ש'3

המתנה 
לקבוצה/ק"ת/ 

-בהערות 
מדברים עם 

 קטנטנים

הורים,  6-8בכל קבוצה 
 5לרוב בשעות הערב. 
מפגשים קבוצתיים 

בנוכחות ההורים בלבד 
ומפגש אחד של 

הקלינאית עם 
 ההורים+הילד

מיומנויות 
 חברתיות

שיפור יכולת יצירת 
הקשרים 

והתנהלות 
חברתית במסגרת 
ביה"ס )הפסקות( 

 והבית

 -כרגע
'קבוצת 

 רכבת'
8+ 

המתנה 
לקבוצה/ק"ת/ 

 -בהערות
מיומנויות 
 חברתיות

 4עד כה בכל קבוצה היו 
הקבוצה נערכת  ילדים,

מפגשים,  9במהלך 
לאחריהם הפסקה בה 

עוזבים/מצטרפים ילדים 
על פי החלטה מקצועית 
 9או מסיבות טכניות )גיל 

 סיום הזכאות(

שפה 
בהקשר 

 חברתי

מתן מענה לילדים 
עם קשיי הבעה 

קלים, יישום 
אסטרטגיות 

שנרכשו בטיפול 
פרטני ושימוש 

באסטרטגיות אלה 
 בהקשר חברתי

על פי 
 ביקוש

גן 
חובה 
כיתה 

 א'

המתנה 
 לקבוצה/ק"ת

הקבוצה מיודעת לילדים 
שעברו סדרת טיפולי 

 שפה



 
 

53 

 10/2018 ירושליםמחוז -ת.ז מחוזית
 

 

 

 תחום
שם 

 הקבוצה
 מטרה של הקבוצה

קבועות/ 
לפי 
 ביקוש

 הערות איך נרשמים גיל

ריפוי 
 בעיסוק

איך לנהל 
ADHD 

קבוצות הדרכה 
להורים לילדים עם 

סימנים של קשיי קשב 
 וריכוז

 4.5-9 קבוע

המתנה 
לקבוצה/לאה 

 -מנחם/בהערות
 קבוצת הורים

מפגשים,  4
נפתחת אחת 

 לחודש לפי ביקוש

קבוצת קוג 
 פאן לילדי גן

קבוצה מיועדת לילדי 
גן עם סימני קשב, 
בקבוצה לומדים  

אסטרטגיות ניהוליות 
לעבודה על מטרות 

 תפקודיות

לפי 
 דרישה

גן חובה 
העולים 

לא' )מעל 
 (5גיל 

לאחר אבחון 
המתנה  -רב"ע

לקבוצה רב"ע/ 
מרב"ע/יעל 

 -נבט/ בהערות
קבוצת קוג פאן 

 ילדי גן

מפגשים,  12
הורי הקבוצה 

מקבלים הדרכה 
קבוצתית ע"י 

עו"ס בזמן 
 הקבוצה

קבוצת קוג 
פאן לילדי 

 ב' ג'

זיהוי קשיים ניהוליים 
ופיתוח שפה ניהולית 

חיובית לשיפור 
התפקוד היומיומי 

 -והאינטראקציה הורה
 ADHDילד בילדים עם 

פעמיים 
 בשנה

ילדים 
עם 

ADHD 
בכתות 

 ב' ג'

המתנה לקבוצה 
רב"ע / נורית 

 עמית

מפגשים.  12
קבוצת הילדים 

 2מועברת ע"י 
מרפאות בעיסוק 
מורשות קוג פאן. 

בזמן הקבוצה 
ההורים בחדר 

מקבלים  -מקביל
הדרכה קבוצתית 

 ע"י עו"ס
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 שם הקבוצה תחום
מטרה של 

 הקבוצה

קבועות/ 
לפי 
 ביקוש

 גיל
איך 

 נרשמים
 הערות

 עו"ס

 שובבנים

הורים לילדים עם 
פעלתנות יתר 

וקושי התנהגותי/ 
 רגשי

נפתחו 
שתי 

קבוצות 
 28.5ב
  31.5וב

2-6 

המתנה 
 -לקבוצה

יעל 
 פלדמן

תפתח קבוצה נוספת 
 10.18ב

בית  -שובבנים 
 שמש

הורים לילדים עם 
פעלתנות יתר 

וקושי התנהגותי/ 
 רגשי

בית 
 -שמש

נפתחה 
 28.5ב

2-6 

המתנה 
 -לקבוצה

יעל 
 פלדמן

תפתח קבוצה נוספת 
 10.18ב

 קבוצת קוג פאן 

קבוצת הורים 
לילדים 

שמשתתפים 
 בקבוצת קוג פאן

מתקיימ
 ת

7-8 
הגיוס ע"י 

צוות 
 רב"ע

קבוצת ילדים = צוות 
רבע קבוצת הורים = 

 צוות עוס

 קבוצת קוג פאן

קבוצת הורים 
לילדים 

שמשתתפים 
 בקבוצת קוג פאן

 

גן 
חובה 
עולים 

לא' 
)מעל 

 (5גיל 

הגיוס ע"י 
צוות 
 רב"ע

קבוצת ילדים = צוות 
רבע קבוצת הורים = 

 צוות עוס

קבוצת הורים 
לילדים שקבלו 

 ASDאבחנת 

התמודדות עם 
קבלת אבחנה 

 קשה

תפתח 
במהלך 
החודשיי

ם 
הקרובי

 ם

 כל גיל

המתנה 
 -לקבוצה

יעל 
 פלדמן

 -תנחה את הקבוצה
 טובי ברנס

קבוצת הורים 
לילדים 

שבקבוצת 
מיומנויות 
 חברתיות

עבודה עם ההורים 
על התכנים 
שמועברים 

 בקבוצת הילדים

מתקיימ
ת בבית 

 שמש

המתנה  
 -לקבוצה

יעל 
 פלדמן

מובילות קבוצת 
 הילדים פיזיו ושפה

קבוצה להורים 
 עם ילדים פגים

אמהות לפגים עד 
 גיל שנה 

מרחב  -לגדל פג
 רגשי

נפתח 
אחרי 
 החגים

עד גיל 
 שנה

המתנה 
 -לקבוצה
יעל 

פלדמן 
ולכתוב 
 -בתיאור
 פגים

הנחיה עוס  -מפגשים 4
ומפגש אחד ביחד עם 

 פיזיוטרפיסטית
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 השתלמויות:

 הערות תחום שם ההשתלמות

התערבות מוכחת ראיות   POETקורס 
 לילדים טרום בית הספר והוריהם

 ימי השתלמות 8 ריפוי בעיסוק

האוניברסיטה  -הערכת תפקודי כתיבה
 העברית

ללא השתתפות הקופה ביום  ריפוי בעיסוק
 ובעלות

Cog-fun-  פרוטוקול טיפל מוכח ראיות

 ADHDקליניותלילדים עם 

 ימי השתלמות 8 ריפוי בעיסוק

 ימי השתלמות 6 ריפוי בעיסוק PIVOTלפי גישת ה מפגשי הדרכה

יום חידושים  -לילדים cog-funהתערבות 

 במחקר

  ריפוי בעיסוק

PROMPT 
 

 השתלמות פנימית קלינאות תקשורת
 

 כנס קלינאיות
 

  קלינאות תקשורת

 מצוינות קלינאיות
 

 השתלמות פנימית קלינאות תקשורת
 

OPT 
 

  קלינאות תקשורת

 אדומות באבחון / טיפול תינוקותנורות 
 

 אגודת הקלינאיות קלינאות תקשורת
 

 התפתחות תינוקות -לימודי המשך 
 

 אוניברסיטת תל אביב קלינאות תקשורת
 

  קלינאות תקשורת כנס איכות ברפואה

 שם הקבוצה תחום
מטרה של 

 הקבוצה
קבועות/ 
 לפי ביקוש

 גיל
איך 

 נרשמים
 הערות

 פיזיו

ליווי להורי 
פגים פיזי+ 

 עו"ס

ליווי רגשי להורים 
ע"י עו"ס והקניית 

ידע על התפתחות 
פגים ותרגול 

 בפועל ע"י פיזיו

 לפי ביקוש
1-2 

 שנים

טלפון 
פניה 

 להורים

יפתחו שני קבוצות 
 בשנה הבאה

קבוצה 
לשיפור 

מיומנויות 
חברתיות 

לילדים קשיי 
 -תקשורת

 פיזיו+ק"ת

שיפור מיומנויות 
חברתיותי 

באמצעות פעילות 
 מוטורית

 לפי ביקוש

לפי 
הצורך 
מחולק 
לגילאי

 ם

המתנה 
 -לקבוצה

 אסנת לוי

מפגשים  15-16
קבוצה רצה כעת 
ותיפתח גם שנה 

 הבאה

קבוצה 
לילדים עם 

קשיים 
מוטורים 

קלים וקשיים 
 רגשיים קלים

שיפור מיומנויות 
מוטוריות 

והשתתפות 
בפעילות משולבת 

עם מיומויות 
 חברתיות

 5-8 לפי ביקוש

המתנה 
 –לקבוצה 

איילת 
 ביגי

מפגשים ומפגש  12
סיכום עם ההורים. 
קבוצה רצה לאורך 

 שנה
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 כנס אייזק

 
  קלינאות תקשורת

 שפה ותפקודים ניהוליים
 

  קלינאות תקשורת

 קוגניציה חברתית
 

  קלינאות תקשורת

 כנס שערי צדק
 

  קלינאות תקשורת

 שפה של למידה
 

  קלינאות תקשורת

 בטיפולי רגשיים היבטים לקורס רישום
 ותינוקות לילדים פיזיותרפיה

 2018יולי  פיזיו

 בטיפולי רגשיים היבטים לקורס רישום
 ותינוקות לילדים פיזיותרפיה

 מאוחדת פיזיו

 6.3.2018 פיזיו לקטינים גופני אימון לקורס רישום

 מפגשים 6 עו"ס קורס עובדות סוציאליות מתחילות

 עו"ס 2 עו"ס משה"ב ASDקורס 

  פסיכולוגיה כנס פסיכולוגים שנתי

  פסיכולוגיה בריאות הנפש של התינוק

 איטליה פסיכולוגיה התינוק של הנפש בריאות

CPP- פסיכולוגיה טיפול בטראומה  

 משרד הבריאות פסיכולוגיה DC0-5אבחנות 

 מטפלות 2 פסיכולוגיה לימודי טיפול דיאדי

  פסיכולוגיה יום עיון פנימי בריאות הנפש

 150-כלל עובדי המערך  פגים-בקרי עמיתים

, מיקוד בתוכנית ADHD -בוקר עמיתים
 POET, COGFUNהתערבות מורחבת 

 150-המערך עובדי כלל 

 150-המערך עובדי כלל  פלייבקהמטפל במרכז,  -בוקר עמיתים

ויסות חושי, ויסות -ערב לרופאי ילדים
 עצמי

  

 

 2018בתחומים ובשלוחות חודש ספטמבר *  זמני המתנה

 229מספר פניות חדשות לחודש: 

 ריפוי 
 בעיסוק

 קלינאית
 תקשורת

 עובדת פיזיותרפיה
 סוציאלית

 פסיכולוגיה

 טיפול אבחון טיפול אבחון טיפול אבחון טיפול אבחון טיפול אבחון 

בית 
 ענבר

 5.5 שבועיים
 חודשים 

 מיידי
 

חודש  מיידי חודש
 וחצי

 6 מיידי
 שבועות

 חודש מיידי

 6 שבועיים גילה
 חודשים

 3 מיידי
 חודשים

 3 חודש  -
 חודשים

 חודשיים מיידי מיידי

 3.5 שבועיים בית"ר
 חודשים

 5 מיידי
 חודשים

2.5 
 חודשים

3.5 
 חודשים

3 
 חודשים

3 
 חודשים

 חודשיים -

 3 - חודשיים שבועיים אפרת
 חודשים

 - - - - מיידי -
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 מעלה
 אדומים

 5.5 מיידי מיידי שבועיים
 חודשים

חודש  מיידי -
 וחצי

 חודשיים - חודש

נווה 
 יעקב

 2 שבועיים
 חודשים 

 6.5 מיידי
 חודשים 

חודש  -
 וחצי

חודש 
 וחצי

חודש 
 וחצי

חודש  -
 וחצי

בית 
 שמש

 חודש
 

4 
 חודשים

 

 חודש
 

5 
 חודשים 
בעיקר 
 אידיש

  חודש חודש  חודש חודש
חודש 
 וחצי

 

 3 - חגי
 חודשים

 3 - מיידי -
 חודשים

 מיידי מיידי
 

- - 

 טלזסטון
 

 2 - שבועיים - חודש -
 חודשים

 מיידי - מיידי מיידי

 

*הרשימה  איננה כוללת ילדים שהוריהם קבלו הצעה ראשונה או יותר לתור ובוחרים להמתין 

 לזמן נוח.

 הנגשה תרבותית:

  נקלטו במערך מטפלים פרא רפואיים נוספים דוברי שפות. 2018-2017בשנים 
 כיום ניתן השירות בשפות:עברית, אנגלית, אידיש, צרפתית ורוסית.

 מגזר ערבי-  
 ד"ר חאלד תמימי.  -למערך התפתחות הילד הצטרף רופא דובר ערבית .1

 .גוייס פסיכולוג דובר ערבית .2

 נחתם הסכם ספק עם הספק "אלאמירה באסמה " במזרח ירושלים. .3

"אורות אדומים בתחום התפתחות  -הדרכות לרופאי ילדים במגזר הערבי .4

 הילד"

 הדרכות לצוות מנהלים ומזכירות במגזר ערבי .5

 כנת התפתחות הילד לצוותי מזכירות במגזר.הרשאה לתו .6

 נוספו ספקי שירות בשכונות , מותאמי מגזר. לדוגמא: חוה קדושים -ספקי שירות

קלינאית דוברת צרפתית בשכונת הר חומה. רבקי שטילרמן קלינאית דוברת אנגלית 

 בשכונת הר נוף.

, מאוחדת חולים קופת -הילד בהתפתחות פערים לצמצום ככלי הילד התפתחות ניידת

 ירושלים, 13 נשרים כנפי' רח, ירושלים מחוז-הילד והתפתחות לנוירולוגיה המערך

 :התוכנית מטרות

 .ופעוטות בתינוקות התפתחות לעידוד להורים ראשוניים כלים מתן .1

 .פניה תת שבהן במרפאות התפתחותיות לקויות עם ילדים באיתור הפער צמצום .2

 : שיטות

       בהשוואה הילד להתפתחות למכון נמוכים פניה אחוזי קיימים שבהן מרפאות אותרו .1

 .לממוצע

 .הרשמה וחייב למערך פנו שטרם, שנים שלוש ועד לידה בגילאי לילדים הוצע השרות .2
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 פסיכולוגית, פיזיותרפיסטית, תקשורת קלינאית, בעיסוק מרפאה של צוות נבחר .3

 .ניידת בכל צוות אנשי שלושה,  ס"ועו

 18 רואה שעות 3 - כ ובמשך, ומשחקים מזרנים פורס, שונות למרפאות מגיע הצוות .4

 והצוות חופשי באופן במרחב משחקים והילדים ההורים. בהדרגה שמגיעים ילדים

 . לשאלותיהם ועונה להורים מייעץ, אליה ומצטרף באינטרקציה צופה

 :ממצאים

 :ניידות 21 - ב בפעילות שהשתתפו ילדים  268 מתוך

  - במכונים לאבחון והופנו משמעותית התפתחותית לקות בעלי נמצאו ילדים 90 .1

33%  . 

 57% – במקום הדרכה קיבלו ילדים 154 .2

 9% -  בקופה המשך לסדנאות הופנו 24 .3

 

 :והמלצות מסקנות

 מניעתית התערבות מאפשרת,  רחבה בפריסה קהילתיות קופה במרפאות הניידת הפעלת

 כשליש. מוקדם ואיתור הדרכה ומשלבת הבית בסביבת להורים המונגשת חינוכית-פסיכו

 התערבות הדורש התפתחותי ליקוי בעלי נמצאו התוכנית במסגרת שהשתתפו מהילדים

 . מקצועית

 הפרא הצוות, המרפאות צוותי בין ומונגש ישיר קשר המאפשרת פלטפורמה נוצרה, בנוסף

 .והמבוטחים רפואי

 :אוטיזם

 10/2018במחוז ירושלים נכון ל  ASDילדים מאובחנים עם   899 -כ       

 

 
 

 
 

סה"כעד 18 9עד 9 6עד 6 3לידה עד 3

ASD 17110210562899כמות ילדים עם אבחנה

2017שנה

אוטיסטיםסוג אוכלוסיה מיוחדת

מחוז ירושליםמחוז

סכום של כמות טיפוליםתוויות שורה

4488החזרים

1458מכונים פנימיים

2061ספקים

8007סכום כולל
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 מ"מ אחראית מחוזית ASDJER@meuhedet.co.ilאשת הקשר: תמר ינובסקי 

 להשאיר הודעה במזכירות – 02-6302222טלפון התפתחות הילד 

 liat_shveka@meuhedet.co.ilאחראית בית שמש   -ליאת שוויקה

 משכי המתנה לתורים ומשאבי אנוש:

 
 

 תחום

 
 

 זמן המתנה

 
 ASDאבחון 

 רופא + פסיכולוג + 
 צוות פרה רפואי 

 

מופנים החוצה –חודשים במכון  3
 לביצוע האבחון

 
 FTטיפול פסיכולוגי 

 

 חודשיים

 
 ליווי עו"ס

 

 זמין

 
 טיפול ריפוי בעיסוק

 

 זמין

  
 טיפול שפה ותקשורת

 

 זמין

 
 טיפול פיזיוטרפיה

 

 חודש

 

 

 

אוטיסטיםסוג אוכלוסיה מיוחדת

מחוז ירושליםמחוז

1חציון

2018שנה

סכום של כמות טיפוליםתוויות שורה

2520החזרים

900מכונים פנימיים

1084ספקים

4504סכום כולל

file:///C:/Users/haya.g4/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.IE5/9PEWGWYN/ASDJER@meuhedet.co.il
mailto:liat_shveka@meuhedet.co.il
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טפלים פרטיים שיש בידינו תעודות וקורות חיים שלהם ועומדים בקריטריונים של מ

 (:4 )פירוט בנספחתמורת החזרים ASDמשרד הבריאות לעבודה עם ילדי 

  69 –ם פסיכולוגי

 11 - עובדים סוציאליים

 28 - מרפאים בעיסוק

2 -פיזיותרפיסטים     

 

 שירותים לאוטיזם בקהילה:

בית לורן )אגודה לאומית לילדים אוטיסטים( קבוצות תמיכה להורים. סניף  -אלו"ט

 . 30, רח' הצפירה 02-5665294ירושלים 

 

מוקם בימים אלה ומיועד לתת  –האוניברסיטה העברית ירושלים  –המרכז לאוטיזם 
שירות למאובחנים ילדים, נוער ומבוגרים ובני משפחותיהם, השתלמויות למשפחות 

 . וכד'

 הכולל :  pddעם אוטיזם ו באוכלוסייההשירות לטיפול  –משרד הרווחה 

 מרכז לתמיכה וייעוץ למשפחה

 נופשונים

 שירותי תעסוקה ושירות לאומי

 משעולים

 תכנית ייחודית לטיפולים, קידום בריאות והשתלמויות להורים:

וכן אצל מטפלים  הילדים והוריהם מופנים לקבוצות, לדוגמא: במשעולים, תעצומות, צמיחה,

 עו"ס. -עו"ס קליני ועקיבא קליצנר-פרטיים כגון עמי לביא

 :כמות אוטיסטים וסומטיים במחוז

 סומטיים אוטיסטים מרחב

 138 217 דרום

 119 109 בית שמש

 84 154 מערב

 142 93 מרכז

 96 126 צפון

 65 64 מזרח ירושלים

 644 763 סה"כ
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 פיזיותרפיה .יד

 אחרי הבקרה הקודמת: מכונים חדשים שנפתחו

 ישוב מכון תחום

 מעלה אדומים הרחבה -מעלה אדומים  פיזיותרפיה

 קרית ארבע הרחבה -קרית ארבע  פיזיותרפיה

 ירושלים טור-מכון א פיזיותרפיה

 ראזי) ג'אבל מוכבר(-מכון אל פיזיותרפיה
 ירושלים

 מכון צור באהר פיזיותרפיה
 ירושלים

 חיאת -מכון אל  פיזיותרפיה
 ירושלים

 

 משכי המתנה:

 % מומחים מספר  :תחום

)או בעלי 

הכשרה 

 מיוחדת(

משך המתנה לתור 

 רגיל

 

משך המתנה 

 לתור דחוף

 פיזיותרפיה
 

                                   
 שכירים 54

 עצמאיים    8
  3-5ימים   ועות בממוצעשב3 100%

-פיזיותרפיה
 טיפולי בית

 ימים3 שבועות 3 עד 100% 38

 

 קורסים והשתלמויות:

מס'  תיאור השתלמות
 משתתפים

 62 כנס מחוזי

 50 קורס עזרה ראשונה

 38 יום עיון טיפולי בית

 12 קורס דיקור מערבי

 1 קורס לימפאדמה

 1 קורס לימפאדמה מתקדם

 4 קורס רצפת אגן 

 1 קורס שיקום אנורקטלי

 1 קורס מיניות וכאב

 2 קורס שרוט

 6 פ"ג לאוכלוסיות מיוחדות 

 4 קורס דגלים אדומים

 3 פציעות ספורט
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 1 קורס וסטיבולרי

 6 קורס טכנולוגיה מסייעת

 1 קורס ממונעים

 4 שיקום גפה עליונה

 1 פעילות גופנית לנשים

 2 שיקום מפרק הלסת

 1 מאליגן

 2 קורס מחקר

 1 טכניקות מנואליות של הצוואר

 5 תואר שני

 

 בעיסוק ריפוי .טו

 אחרי הבקרה הקודמת מכונים חדשים שנפתחו

 ישוב מכון תחום

 ריפוי בעיסוק
-מכון ריפוי בעיסוק פיזיקלי

 תלפיות
 ירושלים

 ריפוי בעיסוק 
ריפוי בעיסוק במכון בריאות 

 הנפש
 ירושלים

 

 משכי המתנה:

 % מומחים מספר  :תחום

)או בעלי 

הכשרה 

 מיוחדת(

משך המתנה 

 לתור רגיל

 

המתנה לתור משך 

 דחוף

 הערות

ריפוי 

-בעיסוק

קרית 

 יובל

 לטיפול ימים 3-6 שבועיים 100% 2

 /קוגנטיבי

 נוירולוגי

וחצי  שבועיים

  ימים 1-2 שבוע 100% 4 רב"ע תלפיות המתנה

רב"ע בית 

 ענבר

כולל תקן  שבוע עד ימים 3 שבועות 3 100% 14

רב"ע בית  מרב"ע מחוזית

 שמש

  שבועיים שבועות 3 100% 2

סה"כ מכוני 

 ריפוי בעיסוק

לא כולל תקנים  ימים 3-1 שבועיים וחצי %100 19

של רב"ע 

בגריאטריה 

 ובריאות הנפש 

      

 :טיפולי בית ריפוי בעיסוק 

מרפאים בעיסוק שכירים )מעבר לתקינה הרגילה, תוספת שכר תשלום  11תקינה: 

 ספק להתאמות דיור בלבד 1לפי ביקור( + 



 
 

63 

 10/2018 ירושליםמחוז -ת.ז מחוזית
 

  1457 ספטמבר עד ינואר 2018 בית טיפולימספר 

  1426  דצמבר עד ינואר  2017   שנת בית מספר טיפולי

 קורסים והשתלמויות:

 מאז בקרה קודמת: 2016-2017-2018 ריפוי בעיסוקימים ומעלה(  3קורסים )

 מס' משתתפים תיאור השתלמות

 4 )פנימי( 'א שלב דיור שינויי קורס
 2 (פנימי' )ב שלב דיור שינויי קורס

 6 האוניברסיטה העברית - מתקדם יד כף שיקום קורס

 1 .אביב תל אוניברסיטת – השירות נגישות קורס

 1 )פנימי( GCP קורס מחקר

 ארגונומיה ללימודי המרכז – ארגונומיה מורחב קורס

 בוינגייט האקדמית במכללה

1 

 1 מאוחדת של מחקר קורס

 1 באוניברסיטה ועמיתים סטודנטים הדרכת קורס

 7 קורס ארגונומיה )פנימי(

 1 אונו קרית, הבריאות במקצועות קליניים מדריכים הכשרת

 2 היד כף לשיקום העשרה תוכנית – דגנית אצל שישי

 2 אשל ומשרד הבריאות -קורס על בסיסי בגריאטריה 

 1 חלופית לתקשורת הבריאות משרד של ח"תת קורס

 1 דיור: משרד הבריאות ושינויי  התאמות קורס

 1 )פנימי( בית טיפולי רכזי קורס

 1 )פנימי( שיקום מ"טיב קורס

 1 האגודה למלחמה בסרטן -קורס פליאטיבי 

 

 שינויים שנעשו מהביקורת הקודמת:

 לב הבא מעבר מעבודה בתיקים ידניים לשיטה ממוחשבת בענן אינטרנטי לקראת הש

 של כלל הצוות של תיק אחוד

  הכתיבה בתיק הרפואי בדגש על הצבת מטרות טיפוליותשיפור 

 .קוצרו זמני ההמתנה ע"י הסטה של הצוות ושל הפונים בין המכונים השונים 

 כיום, תור דחוף נענה מהיום למחר

 עד שבועיים לתור ראשון –תור רגיל 
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 קלינאות תקשורת .טז

 מכונים ומרפאות חדשות שנפתחו מאז הבקרה הקודמת:

 יישוב מכון/מרפאה תחום

 קלינאות תקשורת

קלינאיות תקשורת כלל אוכלוסייה 
 במרפאה גבעת מרדכי

 גבעת מרדכי

קלינאיות תקשורת כלל אוכלוסייה 
 במרפאה טלזסטון

 קריית יערים

קלינאיות תקשורת כלל אוכלוסייה 
 במרפאה אגן האיילות

 גבעת  זאב

קלינאיות תקשורת כלל אוכלוסייה 
 הקניוןבמרפאה מעלה אדומים 

 מעלה אדומים

קלינאיות תקשורת כלל אוכלוסייה 
 במרפאה ברוכים

 ירושלים

קלינאיות תקשורת כלל אוכלוסייה 
 במרפאה סנהדריה המורחבת

 ירושלים

קלינאיות תקשורת כלל אוכלוסייה 
 במרפאה הטיילת

 ירושלים

 -קלינאיות תקשורת בבית ענבר
אבחון וטיפול מבוגרים עם פגיעות 

 נרכשות

 ירושלים

 

 משכי המתנה לתורים ומשאבי אנוש:

תחום 
 השירות

מס' 
 מטפלים

משך המתה  % מומחים
 לתור רגיל

משך 
המתנה 

 לתור דחוף

 הערות

קלינאות 
 תקשורת

ק"ת   20

 סה"כ
 
 שיקום -2

כון מ -11
 שמיעה

כלל  -9
 אוכלוסייה

 
חלק 

מהקלינאיות 
עובדות בשני 

 תחומים

כלל  
 -אוכלוסייה

מחודשיים 
 8-9עד 

 חודשים
 

 -שמיעה
 -מבוגרים
 חודשיים

חודש  -ילדים
 וחצי

 
 

 מידי -שיקום

 3עד 
שבועות 
בעזרת 

הקלינאית 
 המחוזית

כלל 
 -אוכלוסייה

 ספקים 13
 

        -שמיעה
ספקים +  6

שני בתי 
 חולים

 
שיקום בבית 

 4 –המבוטח
ספקים+ 

 שכירה
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 השתלמויות לפי תחומים וסקטורים:

 מספר משתתפים תיאור השתלמות

 14 פנימי - 2017כנס קלינאיות תקשורת 

 2 פנימי -קורס פרומט

כנס קלינאיות ארצי של האגודה 
2017 

2 

 1 קורס בליעה של האגודה

ירידה בשמיעה והשפעתה  -יום עיון
 הדים-מדטון -על המח והקוגניציה

3 

נורמות ודילמות בקליניקה  -יום עיון
 הדסה ע"כ -הפדיאטרית

4 

אודיולוגיה פדיאטרית של  -יום עיון
 סונובה

2 

עפרה  -השתלמות גמגום אצל ילדים
 ורד איזנקסון

1 

 1 המוח –בי"ח הדסה  -שישי בריא

 1 אפרת חרל"פ -סדנת ריור

 -גמגום, ניצה כץ ורותי עזרתי
 השתלמות פנימית

4 

 2 חיצוני -שרי לוטם -השתלמות קול

הדרכת הורים לילד עם גמגום  -סדנה
 בגיל הגן

1 

 1 חיצוני -סדנת היגוי

 -לילודים AEPפרוטוקולי  -יום עיון
 חברת אורגיל

1 

 2 2018 כנס אגודת קלינאי התקשורת

נוירולוגיה עדכונים -אוטו -יום עיון
 מרכז רפואי איכילוב -וחידושים

5 

 מערך טיפולי בית

תחום 
 השירות

מס' 
 מטפלים

משך  % מומחים מס תקנים
המתנה 

 לתור רגיל

משך 
ההמתנה 

 לתור דחוף

קלינאות 
 תקשורת

 שכירה+
 ספקים 4

לא קיימת 
תקינה 

למשרת 
קלינאית 
תקשורת 
ביחידה. 

הקלינאית 
השכירה 

מבצעת את 
הטיפולים 

 כססיות

 מידי ימים 3עד  
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מועמדות, קריטריונים  -יום עיון
ומאפייני שיקום שמיעה באמצעות 

 הדסה ע"כ -מערכות הולכת עצם

8 

 9 פנימי -אובייקטיביותבדיקות שמיעה 

ירידה בשמיעה והשפעתה על המוח 
 והקוגניציה

1 

 1 טנטון וטיפול בטנטון

 1 יום עיון בנושא שתל שבלול

 2 יעל שאג -סדנת דחיקת לשון

 -כנס קלינאיות ארצי של האגודה
2018 

6 

 4 פנימי -מפגשים המשך פרומט

 1 קורס תת"ח של משרד הבריאות

 8 פנימי -סדנת קול ד"ר עופר אמיר

 dynamic stuttering  1קורס 

 16 פנימי -הדרכת אלימות במשפחה

 12 פנימי -הדרכת פיקוד העורף

 

 מערך התזונה .יז

 כוח אדם ומשאבי אנוש

תקן  0.7תקנים לדיאטנים במרפאות )וכן  12 -לשירותי התזונה במחוז ירושלים הוקצו כ

דיאטניות ודיאטנים  33לניהול וריכוז תחום(. השירותים התזונתיים במחוז ניתנים ע"י 

דיאטניות העובדות בביה"ח משגב לדך במחלקות אשפוז  2מרפאות ומתוכן  66 -הפזורים ב

דיאטנים ייעודיים לפעילויות קידום  4יום אי ספיקת לב וסיעודי מורכב.   בנוסף, בצוות 

 בריאות.

 רכזות תחום: סוכרת, ילדים ואשפוז בית. 3במערך התזונה המחוזי 

 למען הקהילה

תזונה ואורח חיים בריא, מערך התזונה והדיאטה של כחלק מעשייה ותרומה לקהילה בנושא 

שירות תזונתי בבית ספר נבחר   - בי"ס בריאמאוחדת מפעיל מדי שנה פרויקט ייחודי בשם 

)בנושאי תזונה בריאה( ופעילויות בהנחית דיאטניות לצוות החינוכי  םבו ניתנים ייעוצי

 מוסד.ולתלמידים תוך שיתוף פעולה מלא עם הגורמים המקצועיים ב

 מגזרים והנגשת השירות

נעשית עבודה שוטפת להנגשת והרחבת השירות התזונתי במרפאות  – במגזר החרדי

רלוונטיות.  במסגרת קידום בריאות מועברות סדנאות לנשים וגברים בנפרד כולל סדנא 

 ייחודית לגברים המשלבת תזונה ופעילות גופנית. 

למרפאות נוספות וגיוס דיאטניות במגוון  נעשית עבודה להרחבת השירות – במגזר הערבי

התמקצעויות כולל: ילדים, בריאטריה וסוכרת. מרבית הדיאטניות מבצעות ביקורי בית וניכרת 

 עליה בכמות ההפניות והביקורים במגזר. 
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בצוות דיאטן דובר יידיש ואנגלית באזור מאה שערים,  מספר דיאטניות  – הנגשה שפתית

רלוונטיים כגון אפרת, בית שמש וכד', דיאטניות דוברות ערבית דוברות אנגלית באזורים 

 במזרח ירושלים ודיאטנית דוברת צרפתית בהר חומה.

 עבודה בצוות רב מקצועי

דיאטנים/ות של המערך עובדים בצוותים רב מקצועיים במכוני הסוכרת ומכוני ברה"נ לטיפול 

בודה בצוותים רב מקצועיים בהפרעות אכילה. בתקופה האחרונה דיאטניות גם שובצו לע

 במרפאת פצע ובמרפאות בריאות האישה )בית שמש, משגב לדך(. 

תיערך הכשרה לדיאטניות המערך בנושא עבודת הדיאטנ/ית במסגרת  2018בסוף 

המרפאות להתפתחות הילד.       עם תום ההכשרה יוכנסו דיאטנים/ות לעבוד במכוני 

תוף פעולה עם השלוחות ע"פ  נוהל "אמות מידה התפתחות הילד הגדולים בכל המחוז ובשי

 לעבודת דיאטנים/ות במרפאות התפתחות הילד" של משרד הבריאות.

 דיאטנים ביחידה לאשפוז בית

דיאטניות מהן אחת רכזת תחום  16היחידה לאשפוז בית )תזונה( במחוז ירושלים כוללת 

 מחוזית )מונתה לאחרונה(.

-ן השאר, גם במטופלים המוזנים בהזנה אנטרלית, פרהצוות אשפוז בית )תזונה( מטפל, בי

 וילדים. TPNאנטרלית 

 הצוות מקפיד על קיום רצף טיפול למטופלים בהזנה אנטרלית ע"פ הוראות משרד הבריאות.

 חולים משויכים ליחידה לאשפוז בית. 1200ברגע נתון כ 

 

 

 

 

השנה החלה הטמעתה של תוכנת ה"קמיליון" המאפשרת תיעוד ברשומה ממוחשבת 

הנגישה לכלל מקצועות הבריאות המטפלים במטופל בביתו ומאפשרת עבודה רב מקצועית .  

מחוז ירושלים סיים את הפיילוט ואנו פועלים לשיפור התוכנה והתאמתה לצורכי מערך 

 התזונה. 

 

 

 

 

 מס' הפניות לדיאטנים 

 

 מס' ביקורי בית שנעשו

 538    625 2017שנת 

שנת  1מחצית 

2018 

225    196 
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 ריאות הנפשב .יח

 מסלולי טיפול: ארבעהה ארצית באמצעות סשירותי בריאות הנפש במאוחדת ניתנים בפרי

אבחון וטיפול פסיכיאטרי  – בחינם, או בהשתתפות עצמית רבעונית -ציבורי  .1

 ופסיכולוגי במסגרת מרפאות מאוחדת

 במסגרת מרפאות ציבוריות )ספקים( - באמצעות הפנייה והתחייבות –ציבורי  .2

מסלול "בחירת  –טיפול אצל מטפלים עצמאיים במרפאות )קליניקות( פרטיות  .3

גובה ההשתתפות (  בהשתתפות עצמית -טיפול פסיכולוגי בלבד  -מטפל" 

לכל פגישה ₪  139לפגישה ראשונה, ₪  58 – 2018העצמית נכון לאוקטובר 

רשימת המטפלים העובדים עם מאוחדת. נוספת(.  פנייה ישירה למטפל/ת מ

 הרשימה מתפרסמת באתר מאוחדת.

אצל מטפלים  – טיפול פסיכולוגי בלבד –בחינם  –ציבורי  - טיפול מקוון )און ליין( .4

 העובדים כספקי שרות של מאוחדת

 *(.3833באמצעות מוקד זימון תורים ארצי ) – קביעת תור לטיפול פסיכיאטרי

יש למלא טופס פנייה ולהעבירו באמצעות תיבת פקסמייל.  – לוגיקביעת תור לטיפול פסיכו

רכזי ברה"נ עוברים על הטפסים, יוצרים קשר עם הפונה ומפנים להמשך טיפול על פי 

מזמנים לפגישה להערכה ראשונית ומפנים להמשך טיפול  –מאפייני הפנייה. במקרה הצורך 

 על פי התרשמותם.

 ים בפריסה רחבה בכל המחוז על פי הפרוט להלן:שרותי ברה"נ במרפאות מאוחדת ניתנ

מרפאת שמאי במרכז העיר )רחוב שמאי  –מקצועית מרכזית למבוגרים -מרפאה רב .1

19) 

גרעין ראשוני של מרפאה לקראת הקמת  –מרפאת ברה"נ מחוזית לילדים ונוער  .2

 בניין כי"ח במרכז העיר – 2019מרפאה נרחבת ב 

 מרפאת הגבעה –מרפאת ברה"נ למבוגרים ולילדים ונוער בבית שמש  .3

 מרפאת כיכר יהלום –מרפאת ברה"נ למבוגרים ולילדים במעלה אדומים  .4

 נקודות שרות( 18שרותי ברה"נ במסגרת מרפאות ראשוניות במרחבים )כ  .5

 נקודות שרות( 7שרותי ברה"נ במסגרת מרפאות מומחיות / מרפאות שניוניות ) .6

 רה"נ ניתנים גם באמצעות ספקי שרות:שרותי ב

 איתנים, בי"ח הרצוג-המרכז הירושלמי כפר שאול –בתי חולים פסיכיאטריים  .1

 מחלקות אשפוז ומרפאות –בית חולים הדסה  .2

 מרפאות משרד הבריאות בירושלים, מעלה אדומים ובית שמש .3

 מרפאת בי"ח הרצוג )מרפאת שמעון חכם( .4

 "בית חם" )הסכם בבחינה מחדש( .5

 "תפארת בית חם" .6

 "מרקם" .7

 "בשבילך" .8
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 "למרחב" –בתהליך להסכם  .9

 "עמך", "תלם" –בתהליך מו"מ ראשוני  .10

 63סה"כ  –מטפלים עצמאיים בקליניקות פרטיות במסגרת מסלול "בחירת מטפל"  .11

 מטפלים

 טיפול מקוון על ידי ספק )פמי( )בבחינה מחדש( .12

 במחוז:שרותי ברה"נ הניתנים במסגרת מרפאות ברה"נ של מאוחדת 

 טיפול פסיכיאטרי למבוגרים וילדים .1

 טיפול פסיכולוגי למבוגרים וילדים במגוון גישות ושיטות .2

 טיפולים קבוצתיים .3

 טיפול פסיכולוגי רפואי בהתמודדות עם מחלות גופניות .4

 איתור והפנייה לסל שיקום כולל וועדות סל שיקום .5

"כיכר יהלום" מעלה טיפול מרפאתי כפוי )במרפאות שמאי, "הגבעה" בית שמש,  .6

 אדומים, קרית ארבע(

באמצעות צוות ברה"נ  –בדר"כ באמצעות ספקי שרות. במקרה הצורך  –ביקורי בית  .7

 של מאוחדת

 תורי המתנה לשרותי ברה"נ במרפאות ברה"נ שבמחוז:

טיפול  מרפאה
פסיכיאטרי 

 מבוגרים

טיפול 
פסיכיאטרי 
 ילדים ונוער

פסיכותרפיה 
 מבוגרים

פסיכותרפיה 
 ילדים ונוער

פסיכולוגיה 
 רפואית

 חודשים 6 ---- חודשים 2 חודשים 3.5 חודשים 2 מרפאת שמאי

 חודש 1 חודשים 3 חודש 1 חודש 1 חודש 1 מרפאת בית שמש

 ------- חודשים 3 חודשים 3 חודש 1 חודש 1.5 מרפאת מבשרת

 1.5 מרחב מערב
 חודשים

   ------- 

 ------- חודשים 5 חודשים 6 חודשים 2 חודשים 2 מרפאות ביתר

 ------- חודשים 4 חודשים 4 ------- ------- מרפאת אפרת

 ------- --------- -------- -------- שבועיים מרפאת גילה

 ------- חודשים 1.5 חודשים 1.5 -------- -------- מרפאת שיח ג'ראח

מרפאת "כיכר יהלום" 
 )מעלה אדומים

 ------- חודשים 3 חודשים 1.5 חודשים 2 חודשים2

 ------- --------- חודשים 3 -------- חודשים 2 מרפאת פסגת זאב

טיפול  מרפאה
פסיכיאטרי 

 מבוגרים

טיפול 
פסיכיאטרי 
 ילדים ונוער

פסיכותראפיה 
 מבוגרים

פסיכותראפיה 
 ילדים ונוער

פסיכולוגיה 
 רפואית

 2.5 מרחב מרכז
 חודשים

 חודשים 2.5 --------- חודשים 2 --------

מרפאת ברה"נ ילדים 
 ונוער

 ------- ללא המתנה ---------- חודשים 4.5 --------

 

 ניתן לקבוע תור קרוב/מידי באמצעות רכז מרחבי / מנהל מרפאת ברה"נ. – במקרים דחופים
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רופא משפחה או כל גורם רפואי אחר המתרשם מצורך בתור דחוף יכול לפנות לרכז ברה"נ 

 הפנייה דחופה.מרחבי ולתאם 

הפנייה וקביעת תור למרפאת  –נוהל מוסדר מול מנהלי בתי החולים  – רצף טיפולי מאשפוז

 משרד הבריאות או מרפאת שמאי או מרפאת מאוחדת באחד המרחבים על פי המקרה.

הליך סדור על פי נוהל באחריות רכזי ברה"נ  – רצף טיפולי מאשפוז אחרי ניסיון אובדני

 מרחביים.

 באמצעות מוקד מטי"ב בתאום עם רכזי ברה"נ מרחביים. – פולי במקרים אחריםרצף טי

 (:2016מרפאות ברה"נ חדשות שהוקמו מאז בקרה אחרונה )

 מרפאת אפרת .1

 מרפאת "כיכר יהלום" במעלה אדומים .2

 מרפאת ברה"נ לילדים ונוער )מרפאת כי"ח( )גרעין ראשוני( .3

 הרחבה משמעותית –מרפאת שיח ג'ראח  .4

 הרחבה משמעותית –מרפאת ביתר  .5

 שרות באמצעות ספק )"מרקם"( בתוך מרפאת מאוחדת –קריית ארבע  .6

 שרות פסיכולוגי ופסיכיאטרי במסגרת מרפאת מתבגרים  .7

 שרות פסיכולוגי ופסיכיאטרי במסגרת מרפאת בריאות הילד .8

 

עד  2016השתלמויות מרכזיות בבריאות הנפש מחוז ירושלים בשנתיים אחרונות )מיוני 

 (2018סוף 

מספר  תיאור ההשתלמות
 מפגשים

מספר 
 משתתפים

( של צוותי ברה"נ מאוחדת בנושא חדשנות 2016יומי )-כנס ברה"נ ארצי דו
 בבריאות הנפש

 50 יומיים
 )מהמחוז(

( של צוותי ברה"נ מאוחדת בנושא 2019יומי )מתוכנן לתחילת -כנס ברה"נ דו
 טיפול בפגיעה מינית

  יומיים

 63 1 ( בנושא "סיום טיפול" 2017כנס ברה"נ מחוזי )

   

 20 8 ד"ר יערה לבנה –( 2017סמינר בנושא אבחון וטיפול בהפרעות תקשורת )

 18 8 ד"ר ליאור כהן –( 2017לטיפול בהפרעות חרדה ) C.B.Tסמינר 

 18 10 (2018יעל איל ) –סמינר בנושא התערבות במשבר 

 15 10 (2017דורון גלנור ) –הדרכת הורים  –סמינר "אייכה" 

 11 20 מיכל לנג –(  2018למתקדמים )–הדרכת הורים  –השתלמות "אייכה" 

 4 6 ( 2018קורס הנחיית קבוצות )

 18 7 (29.10.18איריס קליינמן )מתחיל ב  –סמינר בנושא טיפול בבני הגיל השלישי 

 19 1 ד"ר אילנה לח" –( 2017"מקורות הרוע בנפש האדם" )

 22 1 (2017ד"ר ריבה אלטמן ) –"יחסי אחאות" 

 14 1 ד"ר אביבה כהן –( 2017מפגש רופאים פסיכיאטרים בנושא אובדנות )

 18 1 דנה בכר –( 2018סוגיות בטיפול בקרב אוכלוסיית להט"ב )

 8 1 (2018ד"ר אורי ורניק ) –ניטשה וטראומה 

 1 4 (2018בנושא טיפול בפגיעה מינית )השתלמות משרד הבריאות 
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 S.E (2018) 3 2קורס טיפול 

E.M.D.R (2018) 5 1 

 ACT (2018) 6 1קורס 

 E.F.T (2018) 4 1סדנה מרוכזת בטיפול ממוקד רגשי 

 1 8 ( 2019ומתוכנן להמשיך ב  2018קורס מחקר )

 RIAP (2018) 2 1השתלמות בדיאגנוסטיקה על 

 1 1 (2018וכלי התערבות בריפוי בעיסוק בבריאות הנפש )הכשרה לאבחונים 

 משרות ותקנים בבריאות הנפש מחוז ירושלים

 

מס' אנשי 
 מקצוע

תקני 
 שכירים

משרות 
עצמאיים 
במתקני 
 הקופה

סה"כ 
 משרות

פסיכיאטריה 
 4.5 1 3.5 14 מבוגרים

פסיכיאטריה 
 1.2 1.2 אין 4 ילדים

פסיכותרפיה 
 10.7 2.7 8 33 מבוגרים

פסיכותרפיה 
 5.4 2.7 2.7 18 ילדים

פסיכולוגיה 
 2.95 0.5 2.45 7 רפואית

 24.75 8.1 16.65  סה"כ

 כולם מומחים –למל"מ.  פסיכולוגים  2מומחים כולם למעט  –רופאים 

 מבוגרים –ברה"נ מחוז ירושלים  –נתוני פעילות אמבולטורית 

 מס' מגעים מס' מטופלים מבוגרים
 

 למטופלממוצע מגעים 

 7/2016-
6/2017 

7/2017-
6/2018 

7/2016-
6/2017 

7/2017-
6/2018 

7/2016-
6/2017 

7/2017-
6/2018 

)ללא  8.4 26,918 23,126 6,881 6,288 מתקני קופה
 אינטייק(

)ללא  5.8
 אינטייק(

מסלול "בחירת 
 מטפל"

1,809 2,254 24,289 27,776 13.4 12.3 

 12.7 6.5 38,411 14,357 3,018 2,205 מרפאות ציבוריות

 8,952 סה"כ
)ת.ז. 

 בודדת(

10,306 
)ת.ז. 

 בודדת(

)ת.ז.  6.9 93,105 61,772
 בודדת(

)ת.ז.  9.0
 בודדת(

   3.8% 3.4% אחוז מטופלים
 

  

 קטינים –ברה"נ מחוז ירושלים  –נתוני פעילות אמבולטורית 

 מס' מגעים מס' מטופלים מבוגרים
 

 ממוצע מגעים למטופל
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 7/2016-
6/2017 

7/2017-
6/2018 

7/2016-
6/2017 

7/2017-
6/2018 

7/2016-
6/2017 

7/2017-
6/2018 

מתקני 
 קופה

)ללא  6.9 8,484 6,583 2,698 2,240
 אינטייק(

)ללא  5.8
 אינטייק(

מסלול 
"בחירת 

 מטפל"

422 669 3,442 4,398 8.2 6.6 

מרפאות 
 ציבוריות

1,036 1,359 7,536 18,605 7.3 13.7 

 3,221 סה"כ
)ת.ז. 

 בודדת(

4,197 
)ת.ז. 

 בודדת(

)ת.ז.  5.5 31,487 17,561
 בודדת(

)ת.ז.  7.5
 בודדת(

אחוז 
 מטופלים

1.4% 1.8%     

 

  2016התייחסות להערות בקרה קודמת של משרד הבריאות משנת 

 התייחסות הערה

בשנתיים האחרונות נוספו תקני מטפלים. עדיין בחלק  זמינות שרות
מהמרפאות זמינות לא מספקת בשל הגידול במספר 

 הפונים

 1.5מאוחדת פתחה שרותי ברה"נ באפרת בהיקף של כ  מענה לסגירת מרפאת אפרת
 תקן

חודשים  3גרעין ראשוני של מרפאת ילדים פועל מזה  אין מרפאה ייעודית לילדים ונוער
במשך יום בשבוע במרכז העיר בבניין כי"ח. בנוסף יש 

ה"נ לילדים במסגרת מרפאת מתבגרים ומרפאת שרותי בר
בריאות הילד שבבניין כי"ח וכן שרותי ברה"נ לילדים בחלק 

 מהמרפאות במרחבים

תקן  1.25נוספו שרותי ברה"נ בשיח ג'ראח בהיקף של  אין שרות ייעודי לאוכלוסייה דוברת ערבית
פסיכותראפיה. עדיין חוסר בפסיכיאטריה בשפה ערבית. 

חודשים ולא נמצאו  3במרפאה עזב לפני כ רופא שעבד 
 רופאים מתאימים אחרים

ש"ש  5תקן פסיכותראפיה באפרת ו  1.5קיים שרות בהיקף  שרות מצומצם באפרת וקריית ארבע
עמותת "מרקם" בדרום  -פסיכיאטריה בקרית ארבע. בנוסף 

הר חברון מספקת שרותי ברה"נ למאוחדת בקרית ארבע 
 ובדרום המחוז

שמאי לא מונגשת לבעלי מוגבלות מרפאת 
 פיזית

המרפאה מתוכננת לעבור לאתר חדש ומונגש באפריל 
2019 

 טופל חוסרים במידעים למטופלים במרפאת שמאי

תיבת פניות הציבור במרפאת שמאי מותקנת 
 שלא על פי חוזר סמנכ"ל

 טופל

 טופל אין לחצני מצוקה בחדרים במרפאת שמאי

ימד )תוכנת הערות שונות לתוכנת האיז
 הרשומות הרפואיות(

 בהמתנה לטיפול. דורש שינויי תוכנה

אין ערכת תרופות בחדר אחות במרפאת 
 שמאי

חדר אחות בוטל כיוון שאין אפשרות התקנת כיור בחדר. 
באתר החדש של המרפאה יהיה חדר אחות ואז גם נקלוט 

אחות פסיכיאטרית למרפאה ונצטייד בערכת תרופות 
 כנדרש
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ה"נ במחוז לא מספקים טיפולים שרותי בר
 מרפאתיים כפויים

 –מרפאות ברה"נ במחוז  3השרות ניתן כיום במסגרת 
מרפאת שמאי, מרפאת בית שמש, מרפאת "כיכר יהלום" 

 גם בקרית ארבע –כיום  –במעלה אדומים. נקודתית 

 טופל חלקית. קיימים עלוני מידע בעברית, אנגלית וערבית הנגשה תרבותית

 סוציאליתבודה ע .יט

 היקפי טיפול רב מקצועי במחוז ירושלים:

 סה"כ טופלו ע"י עו"סים במחוז: 

 מספר התערבויות מספר מטופלים 

 6871 2647 2017שנת 

 3354 1436 2018חציון 

 

 סה"כ מטופלי ברה"נ ע"י עו"סים:

 מספר התערבויות מספר מטופלים 

 821 279 2017שנת 

 500 164 2018חציון 

 

 התערבויות לסל שיקום ע"י עו"סים:סה"כ 

 מספר התערבויות מספר מטופלים 

 65 17 2017שנת 

 60 15 2018חציון 

 

 סה"כ טיפול מול מטופלים אונקולוגיים:

 מספר התערבויות מספר מטופלים 

 587 222 2017שנת 

 292 108 2018חציון 

 

 מערך לטיפול בית ואשפוזי בית משולבות:

לאשפוז בית משולבות עובדות סוציאליות   )ע"פ שיוך מרחבי ומרפאתי(, בכל היחידות 

 מאושפזי בית ובני משפחה. \העוסקות בתוך עבודתן השוטפת בטיפול במרותקים

 משרה. 25%ש"ש ו  10לאחרונה, מונתה עו"ס רכזת אשפוזי בית בהיקף של 

 יחידה ואשפוזי בית:

 מספר התערבויות מספר מטופלים 

 1049 403 2017שנת 

 403 156 2018חציון 
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לא רק תחת מסגרת טיפול של היחידה לאשפוזי  -סה"כ מספר ביקורי בית ע"י עו"ס )כללי

 בית(

 ביקורי בית 424 – 2017שנת 

 ביקורי בית 256  - 2018חציון 

 פעילות בתחום מניעה וטיפול בסכרת

 בצוות הרב מקצועי. סוציאליותבכל מרפאות הסוכרת משולבות עובדות 

 העובדים מנחים קבוצות למניעת סכרת.

 מספר מבטוחים שהופנו להתייעצות עקב סוכרת:

 מספר התערבויות מספר מטופלים 

 1147 510 2016שנת 

 1807 556 2017שנת 

 1750 367 2018חציון 

 

 קורסים והשתלמויות:

המשאב 
 האנושי

 תיאור השתלמות שיעור ההשתתפות

 עו"ס

 מפגשים 8 –הדרכה קבוצתית קלינית לצוות  100%

 מפגשים 4 -מיינדפולנס להתמודדות עם חולי ונכות 100%

חדשנות  -כנס חד יומי שנתי של השירות סוציאלי 100%
 ואיכות בעבו"ס

יום השתלמות בנושא איתור וטיפול בנשים בדיכאון  100%
יצירת מודל עבודה ליישום  -בהריון ולאחר לידה

 הנוהל

חיזוק מיומנויות התערבות במוקד  -יום השתלמות 100%
 תמיכה טלפוני בחירום

הכשרת מדריכים להתמודדות  -יומיים השתלמות 100%
 צוותים במצבי חירום 

 -פיתוח מיומנויות ראיון מוטיבציוני -יום השתלמות 100%
 מס"ר ומרכז הדרכה מאוחדת

הדרכה מס"ר ומרכז  -אלמ"ב -יום השתלמות 100%
 מאוחדת

 הכשרה בהדרכה סטודנטים מרכז למידה 
 

 משכי המתנה לתורים ומשאבי אנוש :

תחום 
 השירות

מספר 
 מטפלים

משך המתנה  % מומחים
 לתור רגיל

משך המתנה 
 לתור דחוף

 הערות

 תקנים13.27 ש' 48 12 100% 15 עו"ס
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 מערך טיפולי  בית:

תחום 
 השירות

מספר 
 מטפלים

המתנה משך  % מומחים
 לתור רגיל

משך המתנה 
 לתור דחוף

 הערות

 תקנים 2 ש' 48 ימים 7  1 15 עו"ס

 במשפחה, כנגד קטינים וחסרי ישע -אלימות ופגיעה מינית .כ

 ועדות ושמונה במשפחה אלימות נפגעי ומניעת לאיתור מחוזית ועדה פועלת ירושלים במחוז

 .מרחביות

 וחבריה המרפאות צוותי לכלל זה בתחום ומומחיות ידע הקניית על אמונות אלה ועדות

 .האלימות בנפגעי טיפול והמשך באיתור והכוונה להתייעצות כתובת מהווים

 צוותי עם  -ארגוניים וחוץ ארגוניים פנים עבודה במפגשי הועדות חברי משתתפים, בנוסף

 .במשפחה אלימות בנפגעי הטיפול רצף והבטחת העבודה ממשקי לחיזוק, ובריאות רווחה

 :המחוזית הועדה חברות

 סגנית רופא מחוזי-הועדה ר"יו

 עובדת סוציאלית-הועדה מרכזת

 מחוזי ס"עוו אחות מחוזית-ועדה חברי

 .המרחב לוועדות זה בתחום העבודה תוכנית את מתווה המחוזית הועדה

 :הדרכות בנושא איתור וטיפול בנפגעי אלמ"ב

  לרופאי משפחה ויום הכשרה  נערך יום הכשרה באלמ"ב 2017במהלך שנת

 לוועדות מרחביות באלמ"ב

  התקיימו במרפאות המחוז  הדרכות בנושא , כולל דגש מיוחד   2017-18במהלך

אנשי צוות ועוד  281על איתור קשישים נפגעי אלימות וחסרי ישע, בהן השתתפו 

ועד היום. אנשי צוות הם מכלל הדיסציפלינות; רפואי,  2018מינואר  250כ 

רפואי, רנטגן וטכנולוגיה רפואית, צוותי אדמיניסטרציה ומזכירות -ודי, פרהסיע

רפואית , מרפאות שיניים,  טיפות חלב ועוד. לשמונה הדרכות הצטרפו פקידות 

סעד לחוק נוער ופקידות סעד לענייני קשישים לצורך חיזוק ממשקי העבודה 

 והבהרת התהליך לאחר דיווח.

 

 איתורים ודיווחים:

 
ספטמבר-ינו' 2018 2017 2016 2015 2014  

 37 74 121 75 78 קטינים

 15 30 33 51 44 בגירים

חסרי 
 ישע

14 23 12 14 3 

 55 118 166 149 136 סה"כ
 



 
 

76 

 10/2018 ירושליםמחוז -ת.ז מחוזית
 

 

 

 

 דרכים להעלאת המודעות לנושא:

 קיימת תיקייה נפרדת לתחום זה הכוללת חוקים,  -אתר מאוחדת -קליקה

 נהלים, טפסים ומידע

  ניתן ע"י ד"ר תמר  -לרופא בקהילה בנושא אלימות כלפי ילדיםייעוץ אישי

 קופרמן, רופאה מומחית להגנת הילד

 עברית, רוסית וערבית, -הפצת מידע פרסומי בשלוש שפות -מידע פרסומי

כולל פוסטרים מרפאתיים, כרטיסיות אישיות ומדבקות. הופקה כרטיסייה 

ובגירים נפגעי אלימות מחוזית בארבע שפות, לטובת חובת היידוע לנשים 

הכוללת שמות ומספרי טלפון של המרכזים הטיפוליים. הפצת תקציר לאנשי 

צוות הכולל מושגי יסוד בנושא אלמ"ב וכן את שמותיהם ומספרי הטלפון של 

 חברי הועדה המרחבית באזור עבודתם

 אלימות איתור דווח טופס הושק 2016 יולי בתחילת, הדיווח מחובת כחלק 

 באופן נפתחים המבוטח של הפרטים הקלדת עם.  בפורטל ארגוני מקוון

 .לוועדה דווח וטופס דיווח טופס לקטין- :המתאימים הטפסים אוטומטי

 היידוע פעולת על לוועדה טופס לבגיר

  עבודה של רכזות עו"ס מחוזיות לאלמ"ב על שינוי דגש מצגות הדרכות

 ונטרול חסמי דיווח ודרכי איתור לזיהוי  אלמ"ב מהתמקדות במתן מידע

 עבודה ממוקדת עם מכוני התפתחות הילד בשל תת איתור 

 הכנת פורמט עבור סדנאות לאחיות טיפת חלב לטיוב התשאול האוניברסלי 

  '( פגישה ראשונה לחיזוק ממשקי עבודה בין גורמי הרווחה 2018)אוק

בעיריית ירושלים לבין הנהלת המחוז. בפגישה זו עלה גם נושא האלמ"ב 

 והידוק קשרי עבודה בנושא

  השמה של  -התארגנות לקראת שבוע מודעות למניעת אלימות במשפחה

ידיעה מרכזית בקליקה  \שני מאמרים באתר הקופה עבור המבוטחים

 הכוללת הפנייה למאמרים ומידע בנושא וכמו"כ הפנייה לטופס דיווח דיגיטלי

  לנושאבכלל המרפאות יועלה סרטון למבוטחים להעלאת המודעות 

 

 שינויים בולטים בהשוואה לביקורת הקודמת:

 מגמת ירידה בכמות איתורים ודיווחים .1

מגמת ירידה בפעילות ועדה מחוזית בנושא )בעיקר עקב עזיבת עו"ס מחוזית מרכזת  .2

 הועדה( 

 כיווני פעולה:

 התכנסויות ועדה מחוזית –החזרת הנושא לעדיפות גבוהה  .1

דות מרחביות בתוך שגרות עבודה ותחת יישום מודל שיכלול בתוכו הפעלת וע .2

בחינת נושא, העלאת מודעות וכמות איתורים  -ת"ע שיתמקדו בפיתוח הנושא
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)מיצוב הועדה המחוזית והועדות האזוריות כמומחים בתחום וכגורמים מייעצים, 

 מכוונים, מדריכים ומפקחים(.

 

 

 אלימות כלפי צוותים .כא

 :דיווח מהמטפלים על מקרי אלימות יימות תכניות לעידוד. ק1

 חוזר לעובדים אחת לשנה 

 ועדת אלימות 

 סדנאות אלימות לצוותים 

 פרסום בקליקה 

 חלק מתכניות עבודה מחלקתיות 

 ם בנושא צעדי פעולה כנגד אלימותשליחת מידע לעובדי 

 .68 - 2017מספר המקרים המדווחים בשנת . 2

  : אירועיםפעילות הנהלה בהתמודדות עם  .3

 מכתבי הרחקה 

 שיחות עם מטופלים 

 צווי הרחקה 

 תלונות במשטרה 

 :הנהלה בנושא . תובנות4

 התקנת מצלמות 

 לחצני מצוקה 

 הרחבת שמירה במרפאות אדומות 

 נגישות העובדים למרכזת התחום 

 הרצאות מול סקטורים  

 
  השירות הגריאטרי במחוז: .כב

  משרת גריאטר מחוזי. אוישהטרם 

 המרפאות הגריאטריות: 

  רופאהערכה גריאטרית ע"י :  -מרפאה רב צוותית  -הטיילת  +

 מטופלים. 3אחות+רב"ע+עו"ס. פעם בשבוע 

  ח, ביקור חצי 3-6+ אחות. מוזמנים כל  רופא -מרפאת מעקב  -הטיילת

 שעה. 

  ח. חצי שעה ביקור. 6. מוזמנים כל רופא -מרפאת מעקב  -בית חולים צרפתי 
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  רב"ע. תור  רופאה -ית טרום ניתוח מרפאת הערכה גריאטר -בית אגד+

 מיידי. 

  רב"ע+עו"ס.  רופאהערכה גריאטרית ע"י :  -מרפאה רב צוותית  -בית אגד +

 מטופלים.  3פעם בשבוע 

  בשנה 1 . הזמנה יזומה עי הצוות. בדרכרופא -מרפאת מעקב  -בית אגד 

  אחות גריאטרית )עתיד להפתח  רופא -מרפאת מעקב  -קרית יובל +

  ( בקרוב

  מטופלים  2. פעם בשבוע. רופא -בית הדפוס   

 רופא -העיר  רחמז 

 
   משכי המתנה לתורים ומשאבי אנוש:

 )בטיפולי בית(  3)בקהילה( +  5 -מס גריאטרים במחוז 
 מומחים  100%

 בית( יום )טיפולי1  .ח4  -  משך המתנה לתור רגיל
  רשימת המתנה. לפי לוז המרפאה הגריאטרית.  -משך המתנה לתור דחוף 

 ח' )רשימת המתנה למקרה דחוף( 5 -למרפאה רב צוותית 
 
 

  השתלמויות לפי סקטורים
 באופן פרטני.  -רופאים בקהילה 

  במסגרת היחידה. -רופאים ביחידה להמשך טיפול 
 

 רוקחות .כג

 כללי 

 מיליון שורות בשנה . 3.6בבתי המרקחת במחוז נאמד ב כ  היקף הפעילות .1

 בתי מרקחת פנימיים של הקופה. 38רות ניתן ב יהש .2

 סייעים. 25רוקחים ו  105בבתי המרקחת עובדים  .3

 .בתי מרקחת פרטיים  85במחוז יש בנוסף התקשרות עם עוד כ  .4

 . בבתי המרקחת הפנימיים והיתר בחיצוניים 67%כ  : היקף הפעילות מתחלק .5

 

 בתי מרקחת חדשים שנפתחו במחוז מאז בקרה קודמת :

 נופי הסלע . – 07מעלה אדומים  .1

 שאולזון . –הר נוף  .2

 רמת בית שמש ג'  .3

 סולם יעקב –רמות  .4

 גבעת מרדכי .5

 בית צפפא .6

 צפון .  –פ.זאב  .7

 תחום רוקחות :  -פרוט השתלמויות מקצועיות

 % משתתפים תיאור ההשתלמות

 80% כנס מקצועי שנתי
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 2% קורס קנאביס רפואי

 80%  360השתלמות רבעונית    רוקחות 

 25% קורס יעוץ רוקחי 

 20% סדנאות שונות

 15% ימי עיון מקצועיים

  

 

 בריאות השן .כד

ילדים 61,594אשר טופלו במחוז :  16מספר ילדים מתחת לגיל   

: נקולוגיםוחולים א  

15:  18ילדים מתחת לגיל   

489=  385+ בקופה : 104: מחוץ לקופה: 18מעל גיל   

הצופים, משגב לדך, פנקס )בית שמש(, מ.ר.ב בת יםהדסה עין כרם, הר הרדמה כללית:   

6מספר רופאי שיניים מומחים לילדים:   

  126רופאי שיניים ראשוניים: 

42שינניות :   

3מומחים רפואת הפה:   

1כירורגיה פה ולסת :   

 1בנספח כלולה רשימת פריסת מרפאות השיניים 

 
 רפואה תעסוקתית .כה

 המחלקה מנוהל ע"י רופאה אחראית מחוזית בתחום ואחראית אדמיניסטרטיבית  
 בי"ח משגב לדך  27כתובת המרפאה: רח' חזקיהו המלך 

 השירות ניתן למבוטחים הנמצאים במעגל העבודה.
  

 שירותי הרפואה התעסוקתית כולל את התחומים הבאים:
 תהליך קליטתו לעבודה.קבלה לעבודה : בדיקה לקביעת התאמת העובד לעבודתו ב .1
בדיקת כושר עבודה : בחינת מידת התאמתו וכושרו הבריאותי של העובד להמשיך  .2

 לבצע את עבודתו.
בדיקות פיקוח עובדים בעבודה : עפ"י החוק לעובדים החשופים לגורם מזיק שאותו  .3

מגדיר הממונה בטיחות מטעם המעסיק ובכפוף לתקנות משרד הכלכלה צריך להיות 
 הרופא התעסוקתי . במעקב תחת

 פעולות מונעות: ייעוץ והדרכה בנושא בריאות תעסוקתית במקום העבודה .4
 אספקת ציוד עזרה ראשונה למפעלים בהתאם לתקנות. .5
סיור במפעלים לצורך בדיקות פיקוח, סיור בעמדות עבודה לצורך קביעת כושר/  .6

 התאמה לתפקיד.
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לצורך , כגון: קידום  שירותים נוספים עפ"י החלטת הרופא התעסוקתי ובהתאם .7
 בריאות בעבודה, רופאה מונעת, מתן חיסונים לעובדי בריאות.

 עודכן הפורטל בתחום רפואה תעסוקתית לעובדי הקופה וגם למטופלים .8
 הוכנס שרות רפואה תעסוקתית דרך השב"ן . .9

 
 צוות המרפאה :

  משרה  90%דר' גורדון 

  ש"ש7דר' מידן 

  ש"ש 10עו"ס 

  ש"ש ) תגבור זמני(  4קלינאית תקשורת 

  (6.2018)נמצאת במחלה מ  40% –אחות תעסוקתית 

 2  ש"ש  54מזכירות 
 

 זמינות תורים 

  ללא נוכחות(קבלה לעבודה : שבוע( 

  : שבועות 4כושר עבודה 

  : שבועות 3פיקוח בעבודה 
 

  – השתתפות בהשתלמויות

  2 –כנס שנתי 

  3 –קורס ארגונומיה 

  1 -לימודי תואר 
 

 אנו סופרים בסוף שנה לדיווח למשרד הכלכלה  –לגבי מס' מטופלים 
 מטופלים. 4070היו  2017 בשנת

 890קבלה לעבודה :
 1983כושר עבודה : 

 1197פיקוח בעבודה: 

 

 
 מרחב מזרח ירושלים .כו

מרפאות בפזורות  18ב  ספקי שירות 6מבוטחי מזרח ירושלים משוייכים ל  72,000

 .במרחב

 

 בין הקופות: התפלגות מבוטחים
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 התפלגות גילאים:

 

 
 

 :שירותי הרפואה במרחב

 רפאת א.א.גמ 

 רפאת קרדיולוגיהמ 

 רפאת אורתופדיהמ 

 רפאת עינייםמ 

 רפאת מחלות עור ומיןמ 

 רפאת ראומטולוגיהמ 

 ורולוגיהארפאת מ 

 רפאת ריאות מבוגריםמ 

 רפאת המטולוגיהמ 

 רפאת רדיולוגיהמ 

 יאטנית קליניתד 

 בודה סוציאליתע 

 רפאת סכרתמ 

 רפאת אונקולוגיהמ 

0-20
55%20-40

28%

40-60
14%

60-80
3%

80+
0%

מהמבוטחים עד גיל הפוריות 83%
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 פואה פנימיתר 

רפאת נוירולוגיה מ 

 מבוגרים

 רפאה כירורגיתמ 

 מרפאות ילדים:

 ירורגיהכיניים, ריאות, נוירוכירורגיה, אלרגיה, ש 

 מכון והדמיה:

 כון רנטגןמ 

 כון פיזיותרפיהמ 

 כון ממוגרפיהמ 

 כון צפיפות עצםמ 

 כון אקו לבמ 

 כון סכרתמ 

 כון פנוראמה + פריאפיקלימ 

 כון אולטרסאונד גיניקולוגי + רדיולוגימ 

 עבדהמ 

 תי מרקחתב 

 
 מדדי איכות בשיפור מתמיד:

 

 
 

 פניות הציבור .כז
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  ניתן לראות כי סיבת הפנייה בגינה מרבית הפניות היא בנושאים 2018גם בשנת ,

הנוגעים לכספים: החזר הוצאות, חיוב כספי לביטוחים משלימים, פירוט/ הסבר 

לגביית כספים, השתתפות באביזר רפואי, פינוי אמבולנס, השתתפות באגרת רופא 

 ועוד. 
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2018מחצית ראשונה 2017
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מחוז ירושלים  -סך פניות הציבור
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ואביזרים

הפניה שירותיחס
/  ח"לביה

מכון

התפלגות על פי נושא פנייה עיקרי

2017 2018מחצית ראשונה 
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 ולים ומכונים. יתכן כי הסבר לכך הוא נושא בו נצפתה עלייה, הוא הפניות לבתי ח

ההסטה שלנו לקבלת מענים במשגב לדך ובקהילה. מרבית הפניות קשורות למוקד 

 ההתחייבויות. 

 
 

 הסברים אפשריים להאטה במהירות התגובה :

 .מחיר" של הטמעת שינויים בתהליכי עבודה" 

   תקן. 1.15, משמע חוסר של 2.45 -ל 3.6 –הקטנת תקינה בפועל מ 

 . עליה במספר תלונות 

  מחייב הקצאת עובדת ייעודית, מדי יום בין  –מענה טלפוני כ"גזלן" זמן 
 . 09:00-13:00השעות 

 

 

 : 2018-2019תוכנית עבודה 

 

 תהליכים: הטמעת שינוי בדפוסי עבודת המחלקה וטיוב 

השירות הניתן למבוטחים, בשיתוף הנהלת מעבר ממתן מענה מגיב לשאיפה לשיפור 

 המחוז.

 והעברת המסקנות אל הנהלת  ביצוע תחקירים לתלונות מורכבות המגיעות למחוז

 . המחוז

  עבודה שוטפת מול היועץ המשפטי של הקופה, מנהל הסיכונים, מטה הקופה ומנהל

 המחוז. 

 לכלל עובדות  מעבר לתיעוד ממוחשב בתוכנה ייעודית המאפשר זמינות ושיתוף מידע

 .(2018המחלקה. )החל מחודש ינואר 

 משך זמן תגובה לפנייה
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  בעזרת תוכנת הרימון . מאפשר לכלל צוות המנהלים לצפות בזמן  –שיקוף נתונים

  אמת בפניות ציבור המבוטחים.

  ניתוח והצגת נתונים בתחום פניות הציבור למערך המנהלי במחוז ומתן המלצות

 בהתאם. 

 ת ומנהלי תחומים.השתתפות בישיבות צוות של מנהלי מרפאו 

 סיורים במרפאות למטרת הכרות עם צוות העובדים וצרכי  – יציאה למרפאות

המבוטחים במרפאה והדרכת הצוותים לגבי תובנות העולות מתהליכי הטיפול 

 .בתלונות

  .חיזוק ממשקי העבודה בין מנהל שיווק ומנהלת שירות למחלקת פניות הציבור 

 ."מתן מענה "מגיב" ולא "יזום 

 ת הכשרה רלוונטית לרכזות פנ"צ שתאפשר מתן מענה מקצועי.קבל 

 

 

 

 

 

 רשומות רפואיות .כח

 2016-2018 ריכוז בקשות שטופלו בחיוב במהלך שנת

 סה"כ בקשות שטופלו בשנה: ממוצע ליום: שנה

 בקשות  9,119  37 2016

 (9בקשות )עד חודש  8,252 46 2018

 
 מחויבות בתשלום מ: ןמספור זה אינו כולל בקשות שאינ

משרד האוצר, משרד הביטחון, מעבר קופה, משטרת ישראל, בתי משפט, מדנס, ביטוח 
ב'  25 – 30סיעודי, רופאי קופה המבקשים רקורד רפואי להמשך טיפול וביטוח לאומי )בין 

 ביום(.
 

 מח' רשומות מקפידה לעבוד ע"פ נוהלי משרד הבריאות:

  105הרפואית שלו תמורת תשלום ע"ס כל מבוטח רשאי לקבל את הרשומה  ₪

 שקל על כל עמוד נוסף( . 0.5)מעמוד עשירי 

 הסכומים האמורים כפופים למחירון משרד הבריאות ויתעדכנו מעת לעת. 

  המבוטח רשאי להעביר את בקשתו דרך עו"ד, באותם תנאי תשלום, בצירוף ייפוי כח

 וויתור סודיות.

 אי לקבל את הרשומה הרפואית ללא עלות.כל מבוטח אשר עובר לקופ"ח אחרת זכ 

  ,מחויבות בתשלום חודשי חברות ביטוח הפונות לבקש רשומה רפואית עבור מבוטח

עבור כל תיק רפואי מקצועי)כל רופא(, על החברה להציג ייפוי ₪  175מרוכז ע"ס 

 כח וויתור סודיות.
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  רפואית ללא משרד הביטחון, בתי משפט, ושרות בתי הסוהר רשאים לקבל רשומה

 תשלום.

  כל פניה למחלקת רשומות רפואיות , נעשית בצרוף בקשה להוצאת חומר רפואי

 החתום כנדרש, ללא הבקשה  לא ניתן לטפל בבקשה ולקבל את החומר.

  מבוטח המבקש תיעוד רפואי עבור קרוב משפחה שנפטר, עליו לצרף צו

 ירושה/תעודת פטירה.

  המחוז, המרפאה שולחת בקשה להוצאת תהליך עבודה: הפניה נעשית במרפאות

 חומר רפואי חתומה וקבלה בגין התשלום.

בין שבוע לעשרה ימים יוצרים קשר עם המבוטח להגיע לאסוף את החומר בהצגת 

 ת"ז.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 שעת חרום .כט

 השתלמויות:

 מס' משתתפים תיאור השתלמות

 121 יום שע"ח מחוזי

 39 יום שע"ח מרחב מזרח

 49 מרכזיום שע"ח מרחב 

 34 יום שע"ח מרחב מערב

 

 ימי שע"ח מתוכננים:

 בית שמש       22.10.18

 מכונים       31.10.18

 דרום      14.11.18

 בשוטף נערכות הדרכות וישיבות עם ראשי התחומים והמרחבים בנושאי שע"ח.

 בוצעה בקרה ע"י האגף לשעת חירום של משרד הבריאות. 24/07/2018בתאריך 

 .5 ריתוק משקי בנספחפירוט 
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 נגישות .ל

 

 .הוקם פורום נגישות במחוז, הן התחום השירות והן בתחום המתו"ס 

  תקנים. 1.5המחוז הקצה לעניין זה 

 דלפקים לדלפקים נגישים 25-שלוש הוחלפו במחוז כ-במהלך השנתיים 

 הותאמו חדרי שירותים נגישים 

 הותקנו לולאות השראה 

 פי כללי הנגישות כל מרפאה חדשה שמוקמת, נבנית על 

  אנו בקשר שוטף עם הרשויות המקומיות, לעניין הקצאת חניות נכים והנגשת

 דרכי גישה למרפאות. 

 

 אישורי כיבוי אש .לא

 .בכל מרפאה קיים אישור תקינות ציוד כיבוי מגורם מוסמך 

 עותק ממסמך זה קיים במטה התפעול ובמחלקת האחזקה במחוז. 

 פחיםנס   .לב

 )מרפאת אחודה מסומנת באדום( זהמחופריסת מרפאות  :1נספח 

שעות  פקס טלפון בית רחוב עיר/ישוב מרפאה
קבלה 

בוקר/רצו
 ף 

שעות 
קבלה 
 אחה"צ

ימי 
 שישי

מנהל 
 המרפאה

 מרפאות ראשוניות

 מרחב מערב

         03-7234577 02-6442999 35 הפסגה ירושלים בית וגן
א',ב',ד',ה'        

8:00-
20:00 

-8:00ג'  
19:00 

8:00-
12:00 

 מלכי וייס

גבעת 
 משואה

אריה  ירושלים
 דולצין

ה'  -א' 02-6441550 02-6441555 26
8:00-
12:30 

       
א',ג',ה'        

16:00-
18:00 

8:00-
11:30 

שירלי  
 כהן

גבעת 
 -שאול

 רפא נא

בית  ירושלים
 הדפוס

מזכירות    02-6510896  02-6526552 12
רפואית 

עד השעה 
16:00           

08:00-
19:00   

  08:00-
12:00 

אין 
שירותי 

מזכירות 
 רפואית

ד"ר פרי 
 נוסן

גבעת 
  -שאול 

 לב שאול

ה'  -א' 02-6548676 02-6548666 1 אלקבץ ירושלים
8:00-
13:00 

א' ג' ה' 
15:00-
ב'   20:00

-15:00ד' 
19:00 

8:00-
11:00 

אסתר כהן 
 שמח


