אקרדיטציה
למרכז הרפואי
ברזילי :תו תקן
בינלאומי של
איכות ובטיחות
בשבוע שעבר עבר בית החולים בדיקה מחמירה
בת חמישה ימים לשם קבלת הסמכה לתו תקן
בינלאומי יוקרתי .
ארגון

-

Commission

JCI

Joint

 ((Internationalהינו ארגון אמריקאי ,אשר
קבע כללים מחמירים ,המופיעים בספר בן
שישה פרקים ו  1200 -היגדים אשר על פיהם
הוא בודק בתי חולים ברחבי העולם ומעניק להם
תו תקן בינלאומי ,במידה ועמדו בבקרה.
תהליך האקרדיטציה מסמיך למעשה את בית
החולים כבית חולים מצויין ,אשר מתקיימים בו
תהליכי בטיחות ,איכות ,מניעת זיהומים ,הוראה,
מחקר ופרסומים,
תהליכי אספקה

תשתיות ובטיחות העובד,
ורכש מבוקרים

ואיכותיים

וכן מערכות לוגיסטיות ,לרבות פינוי פסולת
מזוהמת ובדיקת מעבדות.
זהו שבוע אינטנסיבי ,שבו ארבעה סוקרים בכי־
רים מרחבי העולם בודקים תהליכים במחלקות
השונות ומקיימים ישיבות נושאיות לבדיקת
היערכות בית החולים ובסוף מסכמים באופן
מדוייק את התאמת התהליכים בבית החולים
ועמידתם בסטנדרטים המחמירים הבאים לידי
ביטוי בהיגדים.
שבוע הבדיקה הינו שבוע קשה ואינטנסיבי ,שמ־
סכם תהליך הכנה של כשלוש שנים ,אשר במה־
לכו התבצע סקר דמה לפני כעשרה חודשים,
המחקה בצורה מדוייקת את הסקר אשר נערך
בשבוע שעבר.
ההכנות כללו שינויים מרחיקי לכת בבית החו־
לים ,מתיחת פנים ,חידוש תשתיות ושיפור הב־
טיחות ומעל הכל בדיקת כל התהליכים בבית
החולים והתאמתם לסטנדרטים המתבקשים .
הכנות מדוקדקות וארוכות אלו ,שאליהן נרתמו
כלל עובדי בית החולים במסירות רבה ,הביאו
לשיפור עצום בתהליכי איכות ,תהליכי בטיחות
החולה ,תהליכי מניעת הזיהומים והטמעתם,
תהליכי מתן תרופות וחלוקת תרופות ,תהליכי
רישום רפואי ,תהליכי הוראה ומחקר אנוש ,תה־
ליכי רכש ותיעודם ועוד עשרות פריטים.
אנו גאים על הירתמות כלל העובדים ,על הע־
בודה הקשה שהושקעה ימים כלילות.

בעצם

המעבר של המבדק בהצלחה הפכנו לבית חולים
אוניברסיטאי ואקדמי ,אשר הוסמך על ידי תו
תקן בינלאומי מחמיר מאוד המחייב אותנו לע־
קרונות איכות ומצויינות במתן השירות הרפואי
לכל רבדיו.
בית החולים התחייב להמשיך ולטפל בחו־
לים ולנהל את מהלכיו ברוח ההישג ההיסטורי
שהושג בבקרת ה  JCI -בשבוע שעבר.

