דין וחשבון שנתי לשנת 5105

1

המרכז הרפואי הגריאטרי בית החולים "שמואל הרופא" ,באר יעקב
 .0בעלי תפקידים בבית החולים:
בעלי תפקידים בכירים בבית החולים:
מנהלת בית החולים – ד"ר ורה רוזנפלד
ס .מנהלת בית החולים – ד"ר ז'ק מג'ר
מנהלת אדמיניסטרטיבית – גב' איילת מנדלוביץ'
מנהלת שירותי הסיעוד – גב' אהובה צברי
 .5תיאור מבנה בית החולים ותחומי פעילותו:
א .ביה"ח שמואל הרופא הינו בית חולים ממשלתי גריאטרי הממוקם בבאר יעקב .ביה"ח מסונף
לבית הספר לרפואה ע"ש סאקלר באוניברסיטת ת"א ומוכר להוראת מתמחים לרפואה,
סיעוד ,פיזיותרפיה ,ריפוי בעיסוק ותזונה.
ייעודו של בית החולים הוא מתן שירותים רפואיים ,סיעודיים ופארא רפואיים ברמה גבוהה
ומקצועית לאוכלוסייה המבוגרת באזור השפלה ומחוז מרכז בשגרה ובחירום.
ב.

לבית החולים רישיון ממשרד הבריאות להפעלת  341מיטות ,ובביה"ח קיימות  3מחלקות
פנימיות גריאטריות 2 ,מחלקות לשיקום גריאטרי 3 ,מחלקות לסיעוד מורכב ,מחלקת ריאות
ומחלקת מונשמים שנפתחה בשנת .2013

ג.

להלן פריסת מיטות ברישיון בית החולים לפי מחלקות:
פנימיות גריאטריות – 100
סיעוד מורכב – 108
שיקום – 72
ריאות – 40
סיעודיות – 9
מונשמים 12 -
סה"כ 341 :מיטות

ד.

לביה"ח חדר מיון משותף עם ביה"ח "אסף הרופא" והוא פועל עמו בשיתוף פעולה בכל
התחומים הקליניים.
בביה"ח קיימות מרפאות חוץ ,מכון שיקום (פיזיותרפיה ,ריפוי בעיסוק ,ריפוי בדיבור) ,מכון
רנטגן ,מעבדה רפואית ,בית מרקחת ויחידת תזונה ודיאטה.

ה .רובם של המטופלים הם קשישים מאזור רמלה ,לוד ,באר יעקב והסביבה .סה"כ משרת בית
החולים אוכלוסייה של כ 100,000-איש.
ביה"ח מקבל כ 4,000-מטופלים מדי שנה ,חלקם ישירות מחדר המיון באסף הרופא וחלקם
בהתאם להפניות קופות החולים.
1

לפי סעיף  5לחוק חופש המידע -התשנ"ח( 8991-להלן -חוק חופש המידע).
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ו.

ביה"ח עוסק ,בין השאר ,בהכשרה ובהדרכת צוותים מקצועיים בכל תחומי הגריאטריה.
ביה"ח מקדם את בריאות קהילת הקשישים בסביבה באמצעות קשר ישיר מול בתי האבות,
מפגשים צוותים רב מקצועיים מבית החולים ומהקהילה והשתתפות במתן הרצאות ביום
עיון במסגרת יום הקשיש הבינלאומי.

ז.

בבית החולים כ 560-עובדים מסקטורים שונים :רופאים ,אחיות וכוחות עזר ,עובדים פארא
רפואיים ,עובדי משק ,תחזוקה ,שירותים ועובדי מנהל.

ח .מנהלי המחלקות והיחידות הרפואיות והפארא רפואיות בבית החולים:
ד"ר אלכסנדרה יארובוי – מנהלת מחלקה פנימית גריאטרית 107
ד"ר ילנה כץ – מנהלת מחלקה פנימית גריאטרית 109
ד"ר אמיליה לוברט – מנהלת מחלקה פנימית גריאטרית 105
ד"ר אלי מזרחי  -מנהל מחלקת שיקום 103
ד"ר רות מישייב – מנהלת מחלקת שיקום 4
ד"ר מרינה מטרון – מנהלת מחלקת סיעוד מורכב  2ומנהלת מחלקת מונשמים 106
פרופ' רפאל סגל – מנהל מחלקת סיעוד מורכב  1ו7 -
ד"ר דניאל שנקר בן-דיין – מנהלת מחלקת ריאות 108
ד"ר פאול גוטליב – מנהל יחידת הרנטגן
ד"ר אנדה לזרוביץ' – מנהלת שירותי רוקחות
גב' מוניקה קרן – מנהלת יחידת תזונה ודיאטה
גב' ליאורה פלג – מנהלת שירותי ריפוי בעיסוק
גב' נעמה קשת – פיזיותרפיסטית אחראית
גב' שירה פרהם – מנהלת המעבדה
גב' אסמרו יצחק– טכנאית ראשית
גב' חרטה ון סינדרן -מנהלת השירות הסוציאלי (בפועל)
 .3דרכי התקשרות עם בית החולים:
פקס
08-9220672
08-9258824
08-9237156
08-9258608
08-9258711

תפקיד
מנהלת ביה"ח
ס .מנהלת ביה"ח
מנהלת אדמיניסטרטיבית
מנהלת שירותי הסיעוד
מנהלת השירות הסוציאלי (בפועל)

שם
ד"ר ורה רוזנפלד
ד"ר ז'ק מג'ר
גב' איילת מנדלוביץ'
גב' אהובה צברי
גב' חרטה ון סינדרן

טלפון
08-9258602
08-9258604
08-9258801
08-9258611
08-9258708

מנהלת מחלקת רשומות רפואיות

גב' אורלי נוי

08-9258727 08-9258722/4

08-9258735 08-9258730/2
גב' שגית קליינברט
מנהלת המשרד לקבלת חולים
08-9237156
08-9258822
עו"ד מיכל צברי-דוד
ממונה על חוק חופש המידע
מרכז רפואי גריאטרי בית חולים שמואל הרופא ,רח' הבנים ,ת.ד 2 .באר יעקב ,מיקוד 70300
shmuel.public@grsh.health.gov.il
www.shmuelh.org.il
מרכזיה08-9258666 -
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 .4סקירת עיקרי פעילות בית החולים לשנת :5105
א .מס' מיטות פעילות ברישיון– 341
ב .מס' קבלות לאשפוז – 3889
ג .סה"כ תפוסה – 89%
ד .שהייה ממוצעת באשפוז:
פנימיות –  13.5ימים
שיקום –  33.89ימים
סיעוד מורכב –  57.2ימים
מונשמים –  272.62ימים
ריאות –  46.84ימים
 .5תקציב בית החולים לשנת :5105
הכנסות
שכר
קניות

₪ 98,000,000
₪ 120,400,000
₪ 38,430,000

 .6המקומות והמועדים שבהם ניתן לעיין בהנחיות המנהליות הכתובות שלפיהן פועל בית
החולים כאמור בסעיף  6לחוק חופש המידע:
בית החולים פועל כנגזר מהנחיות ונהלי משרד הבריאות הבאים לידי ביטוי בין היתר בחוזרי
מנכ"ל .נהלים וחוזרים אלה ניתן למצוא באתר הרשמי של משרד הבריאותwww.health.gov.il :
 .7תיאור ומטרות של מאגרי המידע של בית החולים ,הרשומים לפי חוק הגנת הפרטיות,
התשמ"א – :0980
מאגרי המידע המרכזיים של בית החולים:
א - ATD .פרטים מזהים ומידע דמוגרפי אודות המטופל ,חיובים ותקבולים בגין אשפוז ,מכתבי
קבלה ושחרור כולל עותק אלקטרוני של סיכום האשפוז והמלצות בשחרור.
ב .מרכב"ה – מערכת  .ERPנמצאת בשימוש משאבי אנוש ,כספים ,ועוד.
ג .מערכת בוחן/פיננסית/לוגיסטית  -נמצאת בשימוש כספים ,רכש ועוד.
ד .פרומתאוס – מערכת לניהול ממוחשב של התיק הרפואי.
ה .מאגר נתונים של מלם – רישום ,ניהול ומעקב נתוני שכר עובדים .
קיימים מאגרי מידע מקומיים נוספים המכילים מידע נקודתי על שירותים/פעילויות הנעשות
במחלקות השונות.
 .8דיווח הממונה על חופש המידע לפי תקנה  7לתקנות חופש המידע ,התשנ"ט0999-
א .במהלך שנת  2015התקבלו בבית החולים  2בקשות למידע לפי חוק חופש המידע ,אשר נענו
במלואן עד  15ימים ממועד קבלתן .בעבור קבלת המידע לא נגבתה אגרה.
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ב.

במהלך שנת  2015לא הוגשו עתירות כנגד בית החולים לפי חוק חופש המידע.

ג.

להלן פרטי הדיווח:
מידע אודות בקשות
מספר
 .1הרשות מסרה את כל המידע המבוקש
 .2הרשות מסרה את המידע המבוקש באופן חלקי
 .3הרשות דחתה את הבקשה למסירת מידע
 .4הטיפול בבקשה הופסק בשל אי תשלום אגרה

אחוזים

2

100.00%

0

0.00%

0

0.00%

0

0.00%

0

0.00%

0

0.00%

 .5הטיפול בבקשה הופסק מטעמים הנוגעים לפונה
 .6הטיפול בבקשה טרם הסתיים

2

סה"כ

מידע אודות זמני טיפול בבקשות שנענו
סך הבקשות הרלוונטיות
זמן הטיפול
עד  15יום
בין  16ל 30-יום
בין  31ל 60-יום
בין  61ל 120-יום
מעל  120יום
סה"כ

2
במספר
2
0
0
0
0
2

באחוזים
100%
0%
0%
0%
0%
100%
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100%

