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אקרדיטציה 

 הראשונות 10פנימיות בין   2 -המטופל במיקוד של הכללית חוויית 

 24/7מושכל באנטיביוטיקה שימוש 

רפואה בינלאומית 

 ח"לשעשיפור מוכנות 

 ב"משהשל מודלים 

22 אנס נוסף לחיים  'איש קיבלו צ 
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 המשאב האנושי

ממנהיגות צעירה לעתודה ניהולית 

קפה ומאפה, יוגורט, גלידות, שייקים 

התחלנו מסורת של מפעל חיים... 

  שדרוג שי יום הולדת לארוחת בוקר זוגית 

 ומצויינותאקדמיה 

 מעבדתימחקר 

המטולוגיה ילדים 

 צואהביום והשתלת  -מיקרו 

7  ל  "בחו פלושיפמענקי 
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 מדדי ליבה כולל לאומיים





הערכת מסוכנות  
  למלרדלפונים 

 פסיכיאטרי  

98.06 

טיפול אנטיביוטי מונע  
 שעה לפני קולקטומי

97.33 

 5טיפול תוך  תוכנית
 ימים מקבלה 

95.18 

  בסטטיניםטיפול 
 בשחרור לאחר אוטם  

94.31 

  TIAביצוע דופלקס ב 
 שעות   72תוך 

92.21   

טיפול אנטיביוטי  
   י"בשצמניעתי 

90.38 

 –שברים בצוואר הירך 
 שעות 48מנותחים תוך 

89.37   

תוך זמן  CTביצוע 
חציוני בחולים עם שבץ  

 מוחי  

87.87   

וסידן בשחרור   Dויטמין 
 משיקום בגין שצי  

81.87 

הפחתת צילומי חזה  
 לפני ניתוח אלקטיבי

80.31   

 הלימות דיאליזה  

72.96   

-ל CLABSIשיעור 
טיפול   -ימי צנתר  1000

 נמרץ כללי  

42.40   



 בילינסון סורוקה יוספטל קפלן כרמל העמק שניידר מאיר השרון

85.5 

82.9 

81.9 

80.6 80.3 80.2 

79.3 79 78.7 



 מאיר העמק בילינסון כרמל ממוצע סורוקה קפלן השרון יוספטל שניידר

71.9 70.1 68 67 65.4 63.2 61.9 60.8 59.7 
55.8 

 דקות 15ממטופלים ראשונים יתקבלו תוך  80% –היעד 

 לקבל טיפול בזמןבעידן הנוכחי כולנו מצפים 



 המחלקות המובילות –יחס ושביעות רצון 

 יחס הסיעוד במהלך החלפת משמרת

 קרדיולוגיה•

 אורולוגיה•

 אאג•

 'פנימית א•

 עיניים•

 יחס רופאים במהלך ביקור מטופלים

 קרדיולוגיה•

 אאג•

 ילדים ב•

 פנימית ה•

 נשים•

 



 לוגושיווקית ועדכון אסטרטגיה 

שדרוג האתר שלנו 

110 סרטונים וראיונות חדשים 

126,000 צפיות 

ל"חו – טוויטר 

יולדות - אינסטגרם 

פייסבוק 
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קליפ סלוגן חדש.mp4
קליפ סלוגן חדש.mp4
קליפ סלוגן חדש.mp4
ליצנים_רפואיים_ליוטיוב.mp4


 מרחבים קיימים וחדשיםקידום 

דימות 

  גסטרו 

גנטיקה 

בריאות הנפש 

המטולוגיה  -אונקו 

 עיניים ד"למלרהפחתת פניות 

 נפרולוגייםוחולים  סכרתיתרגל  –רצף טיפול 

 קבוצותEBP משותפות של הסיעוד 

חלופות לאשפוז בפנימיות 

מרפאה יועצת של המחוז 
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 ...למרות המיקום

 במגרש של הגדולים –רפואה בינלאומית •

 ₪ מיליון  1.3רווח של  –רפואה בינלאומית –

 ₪ מיליון  2 –הגדלת רווח מפעילות מחוץ לסל •



   
עמידה בתקציב 

ל וחטיבות"עמידה ביעדי מנכ 

"עומס  ושחיקה –על צורכי המחוז " קטנים 

מחלקה לרפואה דחופה 

ושחיקה, צפיפות, עומס 

עלייה דרמטית באירועי ירי ודקירות 

איתור מנהל מחלקה 

 בשכר נוכחי   ת"קצהפעלת 

א רפואי"כ 

ציפיות קידום ושכר 

 אחרים ח"בתיתחרות מול 
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4 מחלקות האשפוז המאותגרות ביותר 

פנימית ד 

אורולוגיה 

טיפול נמרץ 

בריאות הנפש 

ד"מלר 

מרפאות מאותגרות מבחינת תשתיות 

אורולוגיה ונפרולוגיה 

ילדים ונוער נ"בה 

מבוגרים נ"בה 

אורתופדיה 

כאב 
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 (רב תחומי) 4אכלוס מדורג של מבנה 

 מרכז הסרטן כחלק ממרחב של הצפון 

מהלך אסטרטגי שהחל לפני מספר שנים 

שלב חפירות והסטת תשתיות הסתיים 

מכרז ותחילת בינוי 

 בינוימכרז ותחילת  –ניתוח חדרי 

ליולדות' פנימית ד 

עור הישנה' למרפאורולוגיה ונפרולוגיה ' מרפ 
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חדר צנתורים 

POCUS 

הנשמה בפנימיותכתחליף  וופותרם 

נ"בה – נוירומודולציה 

גנטיקה ובמכון הפתולוגי, ביולוגיה מולקולרית במעבדה 

 ד"במלרשלוחה של מכון דימות – CT ,US ו-DR 

CT מתקדם ביותר במכון דימות 

  החלפת מכשיר איזוטופים 

MRI  4במבנה 
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