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 ז"התשע, בכסלו ג"י

 2016 דצמבר 13
 294567416סימוכין:  

 )במענה, נא ציינו את מספרנו(
 לכבוד,

      פרופ' זמיר הלפרן

     מדמנהל רפואי מכון גסטרו

   ת"א 14וייצמן 

 

 שלום רב,

 

 201611/2/מתאריך  ת"א 14ויצמן דו"ח בקרה מכון גסטרו  הנדון:

 

בוצעה בקרה מתואמת במכון גסטרואנטרולוגיה, ע"י צוות מינהל רפואה של  משרד הבריאות  2/11/2016בתאריך  

 .ת"אולשכת בריאות מחוז 

 

עות כלי בקרה הבוחן את הפעילות המבוצעת ואת כל תהליכי העבודה במכוני הבקרה בוצעה באמצ

 גסטרואנטרולוגיה עצמאיים בקהילה.

 

 אני רוצה להודות לצוות מכון הגסטרו  על שיתוף הפעולה במהלך הבקרה.

 

 מצ"ב דו"ח הבקרה.

 

 דו"ח תיקון ליקויים. לצרף לממצאים ו חודשהנך מתבקש להעביר את התייחסותך תוך 

 יפורסמו באתר משרד הבריאותממצאי דו"ח זה והתייחסותך לממצאים 

 

 בברכה,                                                         

                                                            
 שרית יערי                                                                              

 מנהלת מחלקה לבקרה על שירותים רפואיים בקהילה                                                                 
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 העתקים:

 מנכ"ל -מר משה בר סימן טוב

 ראש מינהל הרפואה )בפועל( -ד"ר ורד עזרא 

 ראש שירותי בריאות הציבור -פרופ' איתמר גרוטו 

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

  ת"ארופאה מחוזית, לשכת הבריאות  - רבקה שפרד"ר 

 ראש אגף רוקחות -ד"ר אייל שוורצברג       

         רוקחת מחוזית לשכת בריאות ת"א -מג'ר מירי טריינין       

 אחראי יישום סטנדרטים בקהילה, אגף רפואה קהילתית –מר אביב אוחנה        
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  מדו"ח בקרה מפורט מכון גסטרוד

 

במסגרת הליך הפיקוח, שמוביל האגף ,   גסטרומדהתקיימה בקרת משרד הבריאות במכון  2.11.2016בתאריך 

 לרפואה קהילתית.

הבקרה כללה הצגה של מאפיינים ופעילות המכון ע"י מנהל מכון הגסטרו, ובדיקה במכון הגסטרו בהשתתפות 

צוות אדמיניסטרטיבי, ואחראית ניקוי וחיטוי האנדוסקופים של נו גם הבעלים, המנהל הרפואי של המכון שהי

 . המכון

 

את שקיפות ונכונות לשמוע ולקבל  של שיתוף פעולה,ביותר אווירה חיובית נערכה בהבקרה לציין כי 

  בקרים לשיפור.של המלצות הה

  

תוף הפעולה, השקיפות וההקשבה נציגי משרד הבריאות מודים לצוות מכון הגסטרו שנכח בבקרה, על שי

 שאפיינו את הבקרה.

 רופאי גסטרו נוספים  שמבצעים בדיקות אנדוסקופיות במכון.  לדברי פרופ' 7יש לציין כי במכון עובדים 

 הלפרן את כולם מכיר מעבודתם המשותפת בבית החולים. 

 

 נתונים כללים על מכון גסטרו 

 ת"א   14ויצמן  : כתובת המכון

  פרופ' זמיר הלפרן:  בבעלות

 לאקיום הסדר עם קופ"ח : 

 

 שמות הבקרים מטעם משרד הבריאות:

 ד"ר הדר אלעד, ראש אגף רפואה קהילתית

 מג'ר מירי טריינין, רוקחת מחוזית לשכת בריאות ת"א

 אביב אוחנה, אגף רפואה קהילתית, מינהל רפואה

 גב' שרית יערי , אגף רפואה קהילתית, מינהל רפואה

 ל סולד, רוקחת לשכת בריאות מחוז ת"א.מג'ר מיכ

 

 שמות המבוקרים מטעם המכון:

 פרופ' זמיר הלפרן מומחה בגסטרואנטרולוגיה בעלים ומנהל רפואי של מכון גסטרומד

 צוות אדמיניסטרטיבי ואחראית ניקוי וחיטוי אנדוסקופים.            
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 בדיקות בחודש.  300-סקופיה. כבמכון מבוצעות בדיקות קולונוסקופיה וגסטרו -היקף הפעילות

 מיידי–חודשים. המתנה לבדיקה דחופה  6-כזמן המתנה לבדיקת סקר: 

 ימים בשבוע . 5המכון עובד 

 

 להלן התחומים שנבדקו בבקרה ופירוט הממצאים:

 

 תיאור המבנה: .1

  שנים. 11 -כהמכון שוכן בבניין מרפאות ומשרדים, סמוך למרכז הרפואי ת"א.  המכון פעיל במבנה זה       

ורך חדרי פעולות, חלל המתנה, חדר התאוששות, חדר רופא )ובו מיטה המשמשת במקרה הצ 2במכון       

 להתאוששות(,  חדר ניקוי מכשירים.

 , דיאטנית ועוד..u.sבמכון ניתנים שירותים נוספים כגון :       

 כוח אדם במכון הגסטרו :  .2

  7-8– מס' רופאים

 . 4-5 – מס'  אחיות

 2 -כח עזר

אחיות, כח עזר וצוות  2עם  בלבד בחדר פעולות אחד, בכל יום שמכון הגסטרו פעיל עובד רופא אחד

 אדמיניסטרטיבי.

 תהליך ניקוי וחיטוי אנדוסקופים: .3

מהמנהל הרפואי  הסברים על מבוססים הממצאים; הבקרה בעת במכון פעילות הייתה לא כי לציין יש

 . דוסקופים במכוןוחיטוי האנ ניקוי על והאחראית

בדיקות. במכון יש מספיק אנדוסקופים  13 -במכון קיימת מכונת שטיפה דו תאית. ביום עבודה מתבצעות כ

 לביצוע כמות הבדיקות המתבצעת במכון.

לאחר הניקוי, האנדוסקופים מאוחסנים בארון  והחיטוי של האנדוסקופים מתבצע ע"פ הנהלים. תהליך הניקוי

 .חד פעמיים אביזרים סטרילייםבדינמי. נעשה שימוש 

 המכון נבדק ע"י המשרד לאיכות הסביבה בשל השימוש בחומרים מסוכנים )פרצטיק אסיד לשטיפת המכונה(

 : נהליםקיום  .4

 קיים קלסר המכיל את  חוזרים  רלוונטיים של  משרד הבריאות. .א

קיימים נהלים פנימיים מפורטים של המכון לדוג' : טיפול בביופסיות, ניקוי וחיטוי אנדוסקופים, הכנה  .ב

 לבדיקה, קבלת ושחרור נבדק.
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 חיסוני עובדים: .5

 קיים מעקב  ותיעוד חלקי של חיסוני עובדים לצוות המכון. 

כנדרש בנוהל חיסוני רטיבי( )כולל צוות אדמיניסטיש להשלים את חיסוני העובדים  החסרים לכלל הצוות 

 עובדים.

 חדר פעולות/ בדיקות: .6

 חדרי פעולות מצוידים כנדרש. 2במכון 

 הצוות משתמש במיגון כנדרש במהלך הפעולה. 

 למקרה של הפסקת חשמל.  UPSקיים גיבוי חשמלי של גנרטור ומערכת 

 רשומה רפואית: .7

 קות במכון.נדגמו מספר גיליונות רפואיים של מטופלים לאחר ביצוע בדי 

  .הרשומה הרפואית והסיעודית  ממוחשבת ומלאה 

  ,התיעוד הרפואי מלא ומתייחס לכל הפרמטרים הנדרשים: אבחנות, תרופות, מטרת הבדיקהASA שעת ,

תחילת הבדיקה ושעת שחרור, "אימות נתונים", אומדני כאב, עור לפני הבדיקה, סימנים חיוניים, ביופסות, 

 הבדיקה והדרכה לשחרור.  שימוש בדיאתרמיה, ממצאי

 פיתוח הצוות הכשרות והשתלמויות: .8

  קיים תיעוד על ריענון הצוות בביצועACLS   'סדציה למבוגרים ע"י  36/2014ע"פ הנדרש בחוזר מנכ"ל מס"

 רופא שאינו מרדים" .

 .קיים תיעוד של ביצוע השתלמות בסדציה לרופאי ואחיות מכון הגסטרו  

 עגלת החייאה: .9

לת החייאה במכון אלא תיק החייאה עם ציוד ותרופות החייאה. בנוסף קיימת עגלה עם תרופות לא קיימת עג

 וציוד נוסף שיכול לשמש להחייאה.

 תיק החייאה אינו נעול.

 .2014-2015בלוני חמצן פגי תוקף משנת  2

 למכון המבצע סדציה נדרשת עגלת החייאה. 

"פ נוהל "ניהול מערך החייאה במתקן רפואי בקהילה" יש לדאוג לעגלת החייאה ולא תיק החייאה במכון. ע

  4/2012חוזר מנהל רפואה מס' 

 יש להחליף בלוני חמצן פגי תוקף.
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 חדר התאוששות:  .10

עם מיטה אחת וכורסא אחת.  בחדר הרופא יש מיטת רופא שמשמשת גם כן  קטן במכון קיים חדר התאוששות

פרופופול לסדציה, ההתאוששות מהירה ואינה מצריכה להתאוששות. לדברי המנהל הרפואי בשל השימוש ב

 אין מקום מספק לשהיית אחות בחדר ההתאוששות. שכיבה במשך שעה.

 תרופות וסמים מסוכנים: .11

 .PROPOFOL ,DORMICUM ,FENTANYLבמכון נעשה שימוש בתרופות הבאות לסדציה: 

 מצ"ב דו"ח מפורט בנוגע לתרופות ולסמים המסוכנים .

 יך שליחה, מעקב וקבלת תשובות:פתולוגיה: תהל .12

  קיים מנגנון מובנה המוודא את שליחת כל הדגימות, קבלתן במעבדה , והפצתן למטופלים באחריות

 הרופאים כנדרש.

 בגיליון המטופל ועל טופס ריכוז תיעוד בדיקות הנשלחות לפתולוגיה מכיל את כלל הפרטים הנדרשים , 

 הבדיקות הנשלחות למעבדה.    

  מנגנון לקבלת תשובות באופן דחוף   יםקיכמו כן 

  ניהול סיכונים: .13

 מנגנון מובנה של תיעוד ודיווח על אירועים חריגים. קיים  

 מנגנוני בקרה ופיקוח: .14

 מתקיימות ישיבות צוות   . 

   המנהל הרפואי לא מבצע בקרה על הרופאים המועסקים במכון, לדבריו כולם רופאים בכירים מאד והוא

 מבית החוליםמכיר את עבודתם 

 יש לבצע בקרה פנימית על עבודת הצוות הרפואי והסיעודי במכון.

 פסולת: .15

 .טיפול תקין בפסולת זיהומית ורגילה 

  .יש  אישור מתועד על פינוי פסולת זיהומית לאתר ייעודי 

 : חנייה ונגישות .16

  לרכב פינוי רפואי למכוןקיימת גישה. 

 השירותים במכון נגישים לנכים. 

 : שמירת רשומות .17

 כל הרשומה  הרפואית ממוחשבת. מסמכים שאינם ממוחשבים, נסרק ומוכנס לגיליון המטופל.               
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 :רצף הטיפול .18

 .קיימת תוכנה לזימון תורים חוזרים במידת הצורך 

 .המטופל יכול לקבוע בדיקה מבלי להביא סיכום בריאותי מרופא מטפל 

 הנבדק בלבד. מומלץ לבקש אישור מהמטופל וליידע את  רצף הטיפול לא נשמר עם הרופא המטפל אלא עם

 הרופא המטפל, בעיקר בממצאים שאינם תקינים.

 

 נושאים לשימור:

 על ידי מנהל רפואי מקצועי ומיומן. מנוהל המכון  .1

 מבנה מטופח, חדיש ונגיש לנכים. .2

 התיעוד  הרפואי והסיעודי מבוצע בצורה מלאה וטובה. .3

       מערכת ממוחשבת באופן מלא.    .4

 חדר הפעולות וחדר ההתאוששות מצויד כנדרש. .5

 תהליך הטיפול בבדיקות פתולוגיה, ווידוא שכל הבדיקות הגיעו למעבדה והופצו לרופאים מנוהל  .6

 היטב.      

 

 לסיכום ריכוז הנחיות והמלצות לתיקון ושיפור:

ייאה במתקן רפואי בקהילה" יש לעבור לשימוש בעגלת החייאה ולא בתיק החייאה ע"פ נוהל "ניהול מערך הח .1

  4/2012חוזר מנהל רפואה מס' 

 בלוני החמצן פגי התוקף. 2יש להחליף את  .2

למרות שמדובר במכון פרטי שמבצע בדיקות ללא הסכמים עם קופות החולים, מומלץ לבקש מהמטופל להביא  .3

יקה ובמיוחד מכתב סיכום רפואי טרם הבדיקה מהרופא המטפל וליידע את הרופא המטפל על ביצוע הבד

 במידה ונמצאו ממצאים חריגים.

 יש לתקן את כל הליקויים שפורטו בדו"ח הרוקחת המחוזית בנוגע לתרופות וסמים מסוכנים. .4

 

 

 








