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ת בתי  הכנ ו   ומוסדות רפואיים   תחום בטיחות בתי חולים |    2021  ינואר  |    פרופיל ושירותים   

 FMS בתחום ה     J.C.I- של ה    למבדקי אקרדיטציה   חולים 

 
 :  ומוסדות רפואייםתחום בטיחות בתי חולים 

 

בתחומים  במוסדות רפואיים ובתי חולים  מספקת שירותי ייעוץ בטיחות ב בטיחות ובטחוןבו חברת  .1

כניות בטיחות אש  וכולל הכנת ת בטיחות אשבטיחות בבנייה ושיפוצים, מגוונים: בטיחות בעבודה, 

, הכנת משטרי הפעלות למערכות בטיחות אש וביצוע בדיקות אינטגרציה בין מערכות   בפרויקטים

, בטיחות חומרים מסוכנים, בטיחות מעבדות כימיות  בטיחות אש וליווי הארגון מול שירותי הכבאות

וליווי בתי החולים   כתיבת נהלים בנושאי בטיחות ואיכות סביבהוביולוגיות, בטיחות קרינה לסוגיה, 

 , שירותי ממונה בטיחות במוסדות רפואיים.  ISO 45001ו ISO 14001ה לתקני להסמכ

והכנתם ומוסדות רפואיים בליווי בתי חולים יעוץ וב ,שירותיהמתמחה בין יתר  בוב בטיחות וביטחוןחברת  .2

להסמכה לתקן בין לאומי לאיכות הטיפול ובטיחות המטופל אשר ניתן ע"י הוועדה הבין לאומית  

 (. בשיקגויושב  )הוועדה הבין לאומית להסמכה , מטה הוועדה   JCIה  וליםלהסמכת בתי ח

 : השירותים הניתנים ע"י החברה בתחום זה כוללים  .3

ליווי בתי החולים עד להסמכה ע"י הוועדה כולל ליווי בית החולים במבדקי ההכנה ובמבדק הסופי   . א 

 להסמכה. 

  ((F.M.S   FACILITY MANAGEMENT SAEFTY-כניות הומדיניות ות , נהלים ייעוץ וכתיבת . ב 

 .(בית החולים ובטיחותם מתקני ניהול )

 :  JCIשל תקן ה    7במסגרת הכנת המהדורה ה    כניות הבאות ובמסגרת זו ייכתבו הת 

, תקנות, תקנים רשמיים ודרישות אחרות רלוונטיים לתחום הבטיחות  רשימת חוקיםנוהל ו הכנת   .1

 קת ישומן שטח.                וניהול בטיחותי של התשתיות בבית החולים ובדי

 )לדרישת תקנות הבטיחות במדינת ישראל (    לניהול הבטיחות והבריאות בתעסוקה  תוכנית .2

 .  ומדיניות ניהול הסיכונים בסביבת מטופלים, מבקרים וצוות בית החולים  תוכנית .3

כולל סקרי סיכונים מולטי דיסציפלינריים לתחום התשתיות הבטיחות והמערכות התפעוליות של  

 בית החולים .   
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של בית החולים בהתאם להנחיה של משטרת ישראל ודרישות קב״ט משרד   ביטחון  תוכנית .4

 הבריאות . 

      .  כולל הכנת הערכת סיכונים אש של מבני בית החולים בטיחות אש   תוכנית .5

 .של שירותי כבאות  503שטח על פי מכ"ר    הכנת תיק .6

 . בטיחות חומרים מסוכנים ופינוי פסולת מסוכנת  תוכנית .7

   .  כולל הערכת סיכונים פנימיים וחיצוניים  כנית שעת חירום )תגובה למצבי אסונות ( ו מדיניות ות .8

 לניהול ואחזקת מכשור וטכנולוגיות רפואיות.    תוכנית .9

 מאיזוטופים( )קרנת לייזר (    – נת  מיינ ( ) xבטיחות קרינה )רנטגן     תוכנית .10

 .  )כימיות וביולוגיות (בטיחות מעבדות רפואיות   תוכנית .11

 .  בית החולים אלקטרומכניות של  ניהול תשתיות ומערכות    תוכנית .12

במסגרת זו, מבוצעת סקירה של כל התשתיות בבית החולים לנבדקי עמידה בחוקים, תקנות  

והתחזוקה המונעת הנדרשת מכל אחת ממערכות התשתיות בבית  ודרישות יצרן לגבי הבדיקות 

 החולים.

 ומדיניות ביצוע הערכת סיכונים לפני בנייה הריסות ושיפוצים כולל בקרה בתהליך .     תוכנית .13

 ביצוע סקרי סיכונים טרייסרים בנושא בטיחות סביבת המטופל ומתקני בית החולים  .  .14

 מסוכנים הנמצאים בשימוש בית החולים. במסגרת זו מבוצעת סקירה של כל החומרים ה

    כתיבת נהלים במידת הצורך.  .15

 נוהלי ניקיון.  .1

 נוהל קבלנים. .2

נוהל בנייה ושיפוצים של מחלקה פעילה בבית החולים הכוללת ממשך למניעת זיהומים עקב   .3

 בנייה ושיפוצים של מחלקה פעילה בבית החולים + רשימת תיוג בהתאם לדרישת התקן. 

 במסגרת ההכנות למבדקים.כל נוהל שיתבקש  .4

 )טרייסרים(  .F.M.S -רשימת תיוג לביצוע מבדקים עצמיים בכל תחום ה  .5

. במידה ויידרשו נהלים בממשק  F.M.S -ייעוץ לגבי הממשקים בין יתר הפרקים של התקן עם פרק כ . ג 

 זה או אחר, יוכנו נהלים בהתאם לדרישות בשטח.
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מדדי האיכות  הכנת סקירה שנתית של  עזרה ל FMS, –ה  תוכניות בכול לבחירת מדדי איכות  ייעוץ  . ד 

לצורך הצגה בוועדת   ).F.M.S -בתחום ה תוכניותמכל ה השדרוגים הנדרשים תוכניתהיעדים ו

 . (האיכות של בית החולים

 .    JCIבאמצעות סימולציה למבדק הסופי של ה    FMSהכנת צוות ה  . ה 

וותה והכינה את בתי החולים הבאים של שירותי בריאות כללית  בטיחות לי  בטיחות ובטחון  בחברת בו 

 . 98%  - ים שמעל  נ להסמכה לתקן אקרדיטציה. בתי החולים עברו את המבדק המסכם בציו 

 

 :   בתי חולים   , בין לקוחותינו 

 .FMSבתחום ה  והכנה לאקרדיטציה ממונה בטיחות – בית רבקה  – בית החולים הגריאטרי השיקומי   .א

 . שירותי ממונה בטיחות ובטיחות אש – לבריאות הנפש "גהה" המרכז  .ב

   שירותי ממונה בטיחות ובטיחות אש.  – בית החולים לבריאות הנפש ב"ש  .ג

במהדורה  FMSבתחום ה   הלאקרדיטציממונה בטיחות והכנה  – שניידר  –בית החולים לרפואת ילדים   .ד

   . של התקן 5למהדורה במבדק השדרוג  שנים, 3וליווי בית החולים לאחר  4

, וכן שדרוג למהדורה  5מהדורה  FMSבתחום ה  הכנה למבדקי אקרדיטציה – סורוקה  המרכז הרפואי  .ה

(  JSA. ליווי ויעוץ לבית החולים בתחום התשתיות , החירום והבטיחות , הכנת סקרי הערכת סיכונים ) 6

 במחלקות בית החולים.  

 FMSבתחום ה  האקרדיטציהכנה למבדקי ממונה בטיחות ושירותי  - ינשטייןו השיקומי בית ל  המרכז  . ו

 .  FMSשל התקן בתחום 6כניות, ליווי, והכנת בית החולים למהדורה  ו שדרוג הת של התקן. 5למהדורה 

הכנת בית החולים למבדקי  ,ובטיחות האש ליווי בית החולים בתחום הבטיחות – פלןהרפואי ק המרכז   .ז

( במחלקות    JSAשל התקן , הכנת סקרי הערכת סיכונים ) 5במהדורה FMS בתחום ה  האקרדיטצי

 . 18001ו  14001 -בית החולים, ליווי והכנת בית החולים למבדקי הסמכה לתקני איזו 

 FMSבתחום ה  ליווי בית החולים והכנה למבדקי אקרדיטציה – המרכז לבריאות הנפש שער מנשה .ח

 . ת והבריאות בתעסוקה , יעוץ בתחום הבטיחו של התקן 5למהדורה 

 בטיחות  תוכנית , כתיבת ייעוץ בתחום חומרים מסוכנים  – בית החולים הגריאטרי שיקומי שמואל הרופא .ט

 במסגרת הכנה למבדקי אקרדיטציה.חומרים מסוכנים ופינוי פסולת מסוכנת 

   .שירותי ממונה בטיחות ובטיחות – בית החולים "משגב לדך"  . י

 ייעוץ בתחום בטיחות והכנת סקרי הערכת סיכונים.   – "בלינסון" בית החולים   . יא
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וליווי המרכז הרפואי בהכנה למבדק    תוכניות יעוץ , כתיבת   – מרכז רפואי רבין )בלינסון והשרון ( .יב

 .  5מהדורה  FMSאקרדיטציה  בתחום ה 

  5למהדורה  4 ממהדורה תוכניות שדרוג ליווי בית החולים למבדק אקרדיטציה    – בית החולים "מאיר"  . יג

 . FMSהתקן בתחום ה של 

ליווי והכנת בית החולים    שירותי ממונה בטיחות ובטיחות אש. – בית החולים מדיקל סנטר הרצליה . יד

 של התקן .   6מהדורה   FMSלמבדקי אקרדיטציה בתחום ה 

בהכנה למבדק אקרדיטציה   בית החולים,וליווי   תוכניותיעוץ , כתיבת  - בית החולים הצרפתי בנצרת .טו

 .  5מהדורה  FMSבתחום ה 

בהכנה למבדק   בית החולים,וליווי   תוכניות יעוץ , כתיבת   -  בית החולים שערי צדק בירושלים .טז

 .  5מהדורה  FMSאקרדיטציה  בתחום ה 

לאקרדיטציה בתחום ה  למבדקי  הכנה יעוץ ו ,ממונה בטיחותשירותי  – בית החולים יוספטל באילת . יז

FMS של התקן   5שנים, במבדק השדרוג למהדורה  3וליווי בית החולים לאחר  4ורה במהד . 

 (   6התקן למהדורה  4מהדורה ) FMSיעוץ והכנה למבדקי לאקרדיטציה בתחום ה  - מרכז רפואי העמק  .יח

בית החולים למהדורה  תוכניות)שדרוג  והכנה למבדקי לאקרדיטציה יעוץ -    מרכז רפואי ת"א )איכילוב( .יט

 בסימולציה למבדק הסופי .      FMSשל התקן והכנת צוות ה 6

הכנה וליווי בתי   -  FMSיעוץ בתחום ה  –  חטיבת בתי החולים הממשלתיים במשרד מהבריאות  . כ

   החולים הממשלתיים למבדקי אקרדיטציה .  

 

 בברכה ,                                                             

 

 ראש תחום בטיחות בתי חולים ומוסדות רפואיים. |   יועץ בטיחות בכיר|  .M.Sc שלום בריד  

050-5525187  | Barid1@bezeqint.net  בוב בטיחות ובטחון | 
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