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  תקציר
  

ארגונים . מרכזי במערכות בריאות בכל העולםאתגר הרצון לספק שירותים רפואיים באיכות גבוהה הוא 

שונות ישנן דרכים . ואת תוצאיוטיפול האיכות את המספקים שירותי בריאות מחפשים דרכים לשפר 

שיפור איכות שהיא , ומתמקדים באחת מהן,  מגוון דרכיםבוחניםאנו שיפור איכות ובעבודה זו ל

תכניות תכניות אלה הן  . הגדיר כתכניות הבטחת איכות) Donabedian) 1991-באמצעות תכניות מהסוג ש

 ניתוח נתונים ;איסוף נתונים על תהליכי או תוצאי טיפול או שירות: מובנות שכוללות מספר שלבים

ונים חוזר כדי לבדוק  ואיסוף נת; הפעלת התערבות שמיועדת לשפר את המצב;וקביעת דרכים לשיפור

מעקב מתמשך מרכיב של  והן תכנית לשיפור הן מרכיב של כוללות תכניות אלה. את השפעת ההתערבות

שכולל בתוכו את האלמנטים , השלם ביותרהמלא ומודל השיפור הן מהוות את ולפיכך , אחר תוצאות

 ,לקראת שיפור מתמיד מרכיב הכרחי כדי להמשיך בפעולות נתפסהמעקב . החשובים ממודלים אחרים

אחת הסוגיות העיקריות ביישום תכניות הבטחת איכות כיום היא  .דרדרות במצביולכל הפחות למנוע ה

 בשיפור תכניתה הצורך בהבנה טובה יותר של גורמים ארגוניים וסביבתיים התורמים להצלחה של

  .התכנית בארגוןושל גורמים התורמים להטמעה מוצלחת ומתמשכת של  ,ותהליך הטיפול ותוצאי

  

  מטרות המחקר
 החולים לבחון את מקומן של תכניות הבטחת איכות במסגרת האסטרטגיה הכוללת של קופות .1

  .    לשיפור איכות הטיפול והשירותבישראל

  . ואת תחומי התוכן שלהןהחולים- האיכות בקופותשיפורתכניות סוגי למפות את  .2

מתאימה האם קיימת תשתית ו, יכות נוספותלבחון באילו תחומים יש צורך בתכניות הבטחת א .3

  .ומהם הקשיים העומדים בפני הפעלתן, להפעלתן

הן מבחינת היישום , שלון של תכניות הבטחת איכותילזהות גורמים התורמים להצלחה או לכ .4

  . והן מבחינת יכולתה לשפר את איכות הטיפול,המוצלח וההמשכיות של התכנית

  

  שיטת המחקר
 ולפחות אדם בכיר ,החולים-קר רואיינו עובדים מרכזיים במטה של ארבע קופות של המחבשלב הראשון

. מובנה- באמצעות שאלון חצי2001 הלךהראיונות נערכו במ).  איש71(אחד מכל מחוז בכל קופה 

בשלב . איכות ברמת כלל הקופה או המחוזלהבטחת תכניות פעולות שיפור ועל המרואיינים נשאלו על 

. ארבע מוצלחות ושלוש לא מוצלחות,  תכניות הבטחת איכות7-נו להתמקד ב של המחקר בחרהשני

ושהן מתמשכות , )מנהלים בקופההבעיני (תכניות הבטחת איכות שהצליחו להשיג את יעדי השיפור שלהן 

רואיינו מנהלי תכניות ואנשי שטח שמבצעים את  2003במהלך  .תכניות מוצלחותכלאורך זמן הוגדרו 

  . מובנה-באמצעות שאלון חצי, ) איש42(התכניות 

  

  עיקרי הממצאים
 כל הקופות :החולים לשיפור איכות-מקומן של תכניות הבטחת איכות באסטרטגיה הכוללת של קופות

ורוב המרואיינים בכל הקופות מאמינים שהנהלת הקופה שלהם , איכות שיפורמכריזות על מחויבות ל
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, בחלק מהקופות יש תשתית ארגונית מיוחדת לנושא, הלאמירות אל נוסףב. אכן מייחסת חשיבות לנושא

בקופות נערכות . ת כחלק מהעבודה השוטפת של מנהלים שוניםוובכולן לפחות חלק מהפעולות נעש

תכניות שכוללות את כל המאפיינים , אבל. מסוגים שונים ובתחומים שונים, פעולות רבות לשיפור איכות

והן מהוות מיעוט מכלל פעולות , ילות העיקרית לשיפור איכותאינן דרך הפע" הבטחת איכות"של תכנית 

) על כל שלביה(המודל של תכנית הבטחת איכות , ראשית: ישנם מספר הסברים אפשריים למצב זה. אלו

עוסקים בפעולות אינם  החולים-אנשים רבים בקופות. לא בהכרח מוכר לכל האנשים העוסקים בשיפור

.  מתוך התנגדות לשיטה זו אלא מחוסר היכרות איתהדווקא-ולא ,שיפור בשיטה של הבטחת איכות

, בחלק מהמקרים  תשתית המידע הנחוצה להפעלת תכניות הבטחת איכות איננה מפותחת מספיק,שנית

 שמה ייתכן. אוריה למציאותיהסבר נוסף נוגע לפער בין ת. והדבר מקשה על הפעלה יעילה של תכניות

התערבות ושוב איסוף וניתוח , חוזרים ונשנים של איסוף וניתוח נתונים מעגלים -שנראה נכון בתיאוריה 

 ניתן ליישום במציאות ארגונית של משאבים מוגבלים שצריכים לשמש לצרכים רבים אינו -נתונים 

נותנות מענה נכון וטוב , מוגבלות בזמן ובהיקף, טווח-תכניות קצרות,  שבמציאות כזוייתכן. ושונים

. אינן יכולות להיות האסטרטגיה הדומיננטית, אם כך, יות הבטחת איכותתכנ .מספיק לבעיות

  . אסטרטגיה זו טובה לטיפול במספר נושאים מרכזיים לגביהם יש עדיפות מיוחדת

  

סוגי :  המיפוי נעשה בשני ממדים: ותכניות הבטחת איכות קיימות,מיפוי פעולות לשיפור איכות

  .תות התכניור אליהם מתייחסותחומי השיפו, אסטרטגיות לשיפור איכות

   

בקרות תקופתיות בהן ; שיפור ללא מדידהלפעולות כלליות :  שנמצאו הןהאסטרטגיות העיקריות

ססות על נתונים ובקרות יכולות להיות אישיות או מב -  שנקבע מראש לסטנדרט כלשהוהביצוע מושווה

הקמת תשתית ; ליחידות אחרותה השווא ב,ידי הממונה על רמת הביצועים-מתן משוב על; טיבייםגאגר

; איסוף וניתוח נתונים בתחום מסוים כדי לבחון צורך בהתערבות; לאיסוף וניתוח נתונים על הפעילות

 עם מדידות לפני )מוגבלות בזמן(פעמיות -תכניות חד; תכניות פיילוט עם מדידה לפני ואחרי ההתערבות

ם מדידות תקופתיות שמכוונות להשגת שיפור ותכניות הבטחת איכות שהן תכניות מתמשכות ע; ואחרי

   .ומשלבות בתוכן הרבה מהאלמנטים המופיעים באסטרטגיות האחרות, מתמיד

  

שיפור תשתיות ) 1(:  מתייחסות תכניות שיפור איכות הם משני סוגים עיקרייםם אליהתחומי השיפור

שיפור ) 2(-ו; ) המוצרים והציודובקרה על טיב, שיפור נוהלי העבודה, שיפור מיומנויות עובדים, מחשוב(

פעולות  בקרת ,סוציאלי-איכות טיפול רפואי סיעודי או פסיכו,  זמינות ונגישות:ספקת שירותהתהליך 

:  תחומי הפעילות מצומצמים יותר,בתכניות הבטחת איכות שמופו). יםאשפוז, למשל(ספק השירות 

  .שיפור איכות השירותמעט  ו;סוציאלי- שיפור איכות הטיפול הפסיכו;איכות הטיפול הקלינישיפור 

  

:  והקשיים העומדים בפני הפעלתן,תחומים בהם יש צורך בתכניות שיפור או הבטחת איכות נוספות

קא ודו-לאו(  נוספות צורך בהפעלת תכניות שיפור, לדעתם,המרואיינים ציינו תחומים רבים בהם יש

, )כאוןיטיפול בדו שיפור אבחון ,למשל(רפואיים הנושאים שעלו כוללים נושאים . )תכניות הבטחת איכות

 ניהול תור ,למשל(מינהליים ושירותיים , )רפיהתהלי עבודה בפיזיוו גיבוש נ,למשל(רפואיים -פרה

הקשיים ).  בניית ארכיון ממוחשב של צילומי רנטגן,למשל(וטכנולוגיים , )במרפאה וברפואה מקצועית

 התנגדויות או חוסר ;עומס עבודה;  מחשוב ותקציב,ח אדםוכעדר תשתיות יה: העיקרים שצוינו כוללים

היו .  אינן מוטמעות כהלכהחלקן גורם לכך ש ריבוי תכניות;שיתוף פעולה של רופאים ועובדים אחרים
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, ה ניכרת רק בטווח הארוךתמרואיינים שטענו כי המערכת אינה מעודדת איכות רפואית שכן השפע

  .ותחועיקר הדגש הוא לַרּצות את הלקו

  

תכניות הבטחת איכות  :זיהוי גורמים התורמים להצלחה או לכישלון של תכניות הבטחת איכות

הוגדרו  ,ושהן מתמשכות לאורך זמן, )מנהלים בקופההבעיני (שהצליחו להשיג את יעדי השיפור שלהן 

עלה  מ, כפי שהם עולים מתשובות המרואיינים,אלוניתוח של מאפייני תכניות . כתכניות מוצלחות

אף שלא לכולם אותה מידת , זמנית- בקיום מספר מאפיינים בוותת תלויותכניהשהצלחה והתמשכות של 

את הגורמים . שלונהיהצלחת תכנית או כעל  אחד שאחראי לבדולא ניתן להצביע על מאפיין . חשיבות

  . ייםימנפולגורמים , יים לתכניתחיצונניתן לחלק לגורמים 

  

   :כולליםת לתכניהגורמים החיצוניים 

 . משאביםהבהקצאת ומחויבות לנושא כפי שהיא מתבטאת ב , ההנהלהה מתמשכת שלתמיכ 
שכן מרכיב מרכזי בתכניות הבטחת איכות הוא ניטור אחר , תמיכה מספקת של מערכות מידע 

 . השפעות התכנית המבוסס על איסוף קבוע של נתונים
 .תפיסה בארגון שהתכנית מביאה לתועלת כלכלית 

  

 : כוללים לתכניתפנימייםהמים גורה
  .  קדימהתהוודוחפת אבכל ההיבטים של התכנית  שמעורבת ,מנהיגות חזקה ופעילה 

ושיש צורך אמיתי בהתערבות , שהבעיה בה עוסקים היא חשובה ומרכזיתשל מפעילי התכנית תחושה  

 . בה
ת א ובפרט ,םיהכנה כזו צריכה לכלול את כל הגורמים הרלוונטי. השטח לתכניתאנשי הכנת  

 . אחריםאנשי צוות לשתף פעולה עם כאשר הם אמוריםהרופאים 
ם פעיליתחושה שהם שותפים את ה לאנשים תתנונ ש,השטח בכל שלבי התכניתאנשי של ות מעורב 

 .תכניתב
, אנשי השטח אצלתחושה באמצעות יצירת , למשל,  גבוהה לאורך התכניתמוטיבציה שמירה על 

מוטיבציה היא ה הגביר אתדרך נוספת ל. תורמת להם בדרך כלשהי או ,שהתכנית מתגמלת אותם

 להמשיך ושיכול לתת הדרכה ועידוד,  שאפשר להתייעץ איתו, אדם שמהווה סמכות מקצועיתינוימ

  . במשימות התכנית

  

ובתכניות הלא , באופן כללי  ניתן לראות שבכל התכניות המצליחות קיימים כל או רוב המאפיינים האלו

מכאן נראה שהצלחת תכנית תלויה בקיום מספר . הם חסרים או שקיימים רק חלק קטן מהםמצליחות 

ממצא זה מדגיש את החשיבות של . ולא ניתן להסתפק בקיום גורם יחיד זה או אחר, זמנית-מאפיינים בו

 גורמיםכדי להבין אלו , מערך מחקר שבו מסתכלים על מקרים של חוסר הצלחה לצד מקרי הצלחה

  . למקרי ההצלחהייחודיים

  

  השלכות המחקר 
  . עלו כמה דרכים בהן ניתן לעודד יישום תכניות הבטחת איכות מוצלחותהממצאי המחקר 

הפעלת תכניות הבטחת ההכרחי ל ,תהליך איסוף הנתוניםפיתוח נוסף של מערכות מידע יוכל להקל על  

 .איכות
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תכנית הבטחת איכות כבר בשלב  שלה תהתייחסות למכלול הגורמים הארגוניים המשפיעים על הצלח 

רופאים ואנשי שטח ה מעורבותו; מנהיגות ; מחויבות ההנהלה לטווח ארוךבהם, התכנוןמוקדם של 

 .אחרים בשלב מוקדם
מינוי אחראי להפעלת תכניות הבטחת איכות , למשל. תשתית מתאימה ברמת המטה או המחוזבניית  

 .ועדת איכותאו 
 ,בפעילויות שיפור איכות להשקיע החולים-קופותאת יצים שיעודדו ניתן לשקול תמר, ברמה הלאומית 

, על רמת איכות גבוהה או על שמירה חולים על קיום פעולות לשיפור איכות-תגמול קופות, למשל

 . תוצאות מדדי איכותשל  פעולות השיפור או מספרפרסום של 
ים וארגוני בריאות אחרים חול-אסטרטגיות לעידוד קופותשל  מחקרים נוספים בנושא חשוב לבצע 

חשוב גם .  תקציבייםםמיבמיוחד בתקופה של צמצו, בפעילויות לקידום איכותלהשקיע משאבים 

כדי לסייע לארגוני ,  להבטחת איכותגורמים המשפיעים על הצלחת תכניותה על ללמודלהמשיך 

עלות את  וכיצד לה,םהחלטה מושכלת באילו תכניות כדאי להשקיע את משאביהל בלקבריאות 

כדאי לחקור באילו נסיבות כדאי להשקיע בתכניות , בנוסף .בחרושנהסיכויים להצלחת התכניות 

 .הבטחת איכות מלאות ובאילו נסיבות ניתן להסתפק בתכניות פחות מורכבות
  

לקחים אלו שהופקו מניתוח תכניות להבטחת איכות יכולים להיות מתאימים לעידוד כל סוגי הפעולות 

 .ותלשיפור איכ
  

  . מומן בסיוע המכון הלאומי לחקר שירותי הבריאות ומדיניות הבריאות
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  הקדמה. 1
  

  

  

מרכזי במערכות בריאות בכל העולם אתגר הרצון לספק שירותים רפואיים באיכות גבוהה הוא 

)Donabedian, 1989; Batchelor & Esmond, 1989 .( הסוגישיפור תהליכי איכות ותוצאי טיפול הופך להיות 

וארגונים המספקים שירותי בריאות מחפשים דרכים לתת , מרכזית במדיניות הציבורית בהרבה מדינות

 הבטחת איכות הפעלת תכניותו, ישנן דרכים שונות להשגת מטרה זו. טיפול יעיל יותר ואיכותי יותר

תכניות הבטחת ). Shortell et al., 1995(  מהןאחתהמבוססות על עקרונות של שיפור איכות מתמשך היא 

איסוף נתונים על תהליכי או תוצאי טיפול קליני או : איכות הן תכניות מובנות שכוללות מספר שלבים

ת לשפר את המצב ואיסוף הפעלת התערבות שמיועד, ניתוח הנתונים וקביעת דרכים לשיפור, שירות

תכניות אלו אמורות להיות מופעלות באופן מתמשך . נתונים חוזר כדי לבדוק את השפעת ההתערבות

שיטתי ומתמשך על תהליך , ידי השגת מידע מהימן-עלמנטרות את ביצועי המערכת הן  .לאורך זמן

ת הסיכוי לחזור על טעויות מידע זה משמש בסיס לנקיטת פעולות שמיועדות להפחית א. הטיפול ותוצאיו

, תכניות מסוג זה הן מודל השיפור המלא והשלם ביותר). Donabedian, 1991( שקרו בעבר ולשפר איכות

  .שכולל בתוכו את האלמנטים החשובים ממודלים אחרים

  

 הגברת היעילות ידי-על ובו בזמן גם לרסן עלויות , לשפר איכות, אפוא,תכניות הבטחת איכות עשויות

חשוב לאתר ולקדם , בעולם של משאבים מוגבלים ועלויות הולכות וגדלות. פקטיביות של הטיפולוהא

יתה ימחקרים ממדינות אחרות הראו שלא תמיד ה, אבל .תכניות שיכולות להשיג את שני היעדים האלה

 ;Shortell et al., 1995( ובהשפעה שלהן על תהליכי ותוצאי טיפול ,הצלחה בהחדרת תכניות אלו לארגונים
Walshe & Buttery, 1995; Walshe, 1995; Fooks et al., 1990; Klazinga, 1994; Benbassat & Taragin, 1998; 

Chambers et al., 1995.(  

  

אחת הסוגיות העיקריות ביישום תכניות הבטחת איכות כיום היא הצורך בהבנה טובה יותר של , לפיכך

כלומר להצלחה שלה בשינוי התנהגות , לאפקטיביות של התכניתגורמים ארגוניים וסביבתיים התורמים 

ושל גורמים התורמים להטמעה מוצלחת ומתמשכת של  ותוצאיוהמטפלים כדי לשפר את תהליך הטיפול 

  ).Shortell et al., 1995; Donabedian, 1991( התכנית בארגון

  

. בארגונים הנותנים שירותי בריאותסיונות להעריך תכניות הבטחת איכות יעד כה תוארו בספרות מספר נ

 ;Klazinga, 1994; Eldar & Ronen, 1995; Shortell et al., 1995(חולים -ההערכות נעשו הן על תכניות בבתי
Anderson et al., 1991( , והן על תכניות בקהילה כגון יוזמת הבקרה הרפואית באנגליה)Walshe & 

Buttery,1995; Eccles et al., 1996; Macpherson & Mann, 1992(, ופעילויות הבטחת איכות של מספר 

  ).Fooks et al., 1990(מקצועות בריאות בקנדה 

  

, התייחסו לגורמים הקשורים להפעלה מוצלחת של תכניות שיפור איכות מסוגים שוניםמספר מחקרים 

 TQM כניותת, )Klazinga 1994; Eldar & Ronen 1995 (חולים-בתיכולל תכניות הבטחת איכות ב
(Warwood & Antony 2003), clinical audit (Johnston et al., 2000), clinical governance (Campbell et al., 



 

  2

 ).Baltic et al., 2002; McGilloway et al., 1999; Walshe & Freeman 2002(ואסטרטגיות נוספות ) 2002

תמיכת כאשר גורמים מרכזיים הם , יותזוהו מספר גורמים הקשורים להצלחת התכנ במחקרים אלה

הכרה מקצועית וממלכתית , הקצאת משאבים :כולליםגורמים נוספים . ההנהלה ומנהיגות אפקטיבית

, מעורבות הצוות, רופאים ואנשי סיעוד, שיתוף פעולה בין מנהלים, תמיכת הצוות הרפואי הבכיר, בבעיה

 המעורבים כרלוונטית ידי-עלוג פעילות שנתפסת ס, תמריצים, ניטור ודיווח, תמיכה של מערכות מידע

והעצמה , מאפיינים שונים של רכזי התכנית, הכשרה מתאימה, תרבות ארגונית תומכת, לעבודה שלהם

 ;Klazinga, 1994; Eldar & Ronen, 1995; Baltic et al., 2002; McGilloway et al., 1999( ח העבודהושל כ
Johnston et al., 2000; Walshe & Freeman, 2002; Warwood & Antony, 2003.(  

  

Donabedian) 1991( א: הציע מסגרת לסיווג משתנים שמשפיעים על הצלחת תכניות הבטחת איכות .

. ג; מאפיינים של מערכת הבריאות במדינה. ב; של ההקשר החברתי שבו הארגון פועלמאפיינים 

מאפיינים של תכנית . ה; נים של מקצוע הרפואהמאפיי. ד; מאפיינים של הארגון המפעיל את התכניות

  . שלה ושל תהליך היישום, הבטחת האיכות הספציפית

  

 כלומר הארגון המפעיל ,בטחת איכותהעת תכנית מתבצגורמים אלה קשורים באופן הדוק להקשר שבו 

ות על מנת לקדם יישום של תכניות אבטחת איכות אפקטיבי, לכן .ומערכת הבריאות והחברה הכללית

 כישלוןעל ישנה חשיבות מיוחדת לבחון אילו גורמים משפיעים על הצלחה או , ברפואת הקהילה בישראל

  . החולים במערכת הבריאות בישראל-בטחת איכות המיושמות בקופותהשל תכניות 

  

  1מטרות המחקר. 2
  

 לבחון את מקומן של תכניות הבטחת איכות במסגרת האסטרטגיה הכוללת של הקופות לשיפור .1

  .   איכות הטיפול והשירות

 .החולים ואת תחומי התוכן שלהן-למפות את סוגי תכניות שיפור האיכות בקופות .2
ומהם , האם קיימת תשתית להפעלתן, באילו תחומים יש צורך בתכניות הבטחת איכות נוספותבחון ל .3

  .הקשיים העומדים בפני הפעלתן

הן מבחינת היישום , ת הבטחת איכות של תכניוכישלוןלזהות גורמים התורמים להצלחה או ל .4

  . והן מבחינת יכולתה לשפר את איכות הטיפול,המוצלח וההמשכיות של התכנית

  

  שיטות. 3
  

 ושלב שני של ,)3-1שענה על מטרות ', שלב א(שלב ראשון של מיפוי התכניות : המחקר נערך בשני שלבים

בסוף השלב הראשון הצגנו ). 4ה על מטרה שענ', שלב ב(חקר תכניות לעומק כדי לעמוד על גורמי הצלחה 

                                                 
  .לא גובשו השערות מחקר מראש, מאחר שזהו מחקר איכותני גישושי 1
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 והתייעצנו ,את הממצאים בפני אנשים מרכזיים המעורבים בנושא הבטחת איכות בארבעת הקופות

  .איתם לגבי המשך המחקר ולגבי תכניות שכדאי להתעמק בהן

  

ובם פנים ור-אל-מיעוטם בראיונות פנים,  איש71הכל רואיינו לצורך השלב הזה במחקר -סךב :'שלב א

 16,  שירותי בריאותמכבימ 21,  כלליתמשירותי בריאות 20: לפי החלוקה הבאה, בראיונות טלפוניים

. רבו להתראייןישבעה אנשים שפנינו אליהם ס.  מאוחדתוליםח-ת מקופ14- לאומית ווליםח-תמקופ

, אהרפו, סיעוד(נעשה מאמץ לראיין אנשים מרכזיים במטה הקופה בכל תחומי הפעילות העיקריים 

 מנהל המחוז או , אדם בכיר אחד מכל מחוז בכל קופהולפחות; )הדמיה, מעבדות, לוגיסטיקה, מינהל

  . ובשתי הקופות הגדולות את שניהם, המנהל הרפואי

  

ורובם ארכו כשעה עד שעה , מובנה- באמצעות שאלון חצי2001הראיונות נערכו בחודשים יוני עד נובמבר 

  .וחצי

  

מתוך ידיעה שלא נוכל להגיע לכל עשרות או מאות ,  כלל הקופה או המחוזהתמקדנו בתכניות ברמת

ומתוך ,  או בכל יחידה מינהלית ברמה שמתחת לרמת המחוז,במכונים, התכניות הקיימות במרפאות

אנחנו חושבים שהגענו . מחשבה שלתכניות הנערכות ביחידות קטנות יש השפעה מוגבלת ומקומית

  . סוגי התכניות הקיימות ברמת המחוז והקופהאור די מקיף ומהימן של ילת

  

מכיוון שבשלב הראשון של המחקר ראינו שברוב הקופות לא מתקיימות תכניות איכות רבות : 'שלב ב

בחרנו , הצליחולא ומכיוון שהיה לנו קושי מיוחד לאתר תכניות ש, שהן מלאות ומתמשכות לאורך זמן

שנועדו לבדוק את הישימות של תכניות במטרה להפוך , טמחקר לבחון גם תכניות פיילושל הבשלב השני 

, החולים הגדולות-יימות בשתי קופותהתכניות שהתמקדנו בהן מתק. אותן למתמשכות אם יצליחו

  . האיכותהבטחת בהן מתקיימות רוב תכניות  ,כללית ומכבי

  

התכניות . ותוהתמשכ,  הצלחה להשיג את היעדים שנקבעו לה:הצלחה של תכנית נמדדת בשני ממדים

 תכניות לא 2. ושלדעת אנשים בקופה מצליחות במימוש היעדים,הנחשבות מוצלחות הן כאלו שמתמשכות

  . שאינן מצליחות לממש יעדים, לדעת מעורבים בקופה,  או,הן תכניות שנפסקו מוצלחות

  

, פותולאחר שיחות עם אנשים המעורבים בנושא בקו, מתוך התכניות שעלו בשלב הראשון של המחקר

, ארבע מהתכניות הן מוצלחות ושלוש לא מוצלחות. שבהן התמקדנו בשלב השני,  תכניות7-בחרנו ב

מכבי ארבע מהתכניות הן של . מתוכן שתיים שהופסקו ואחת שממשיכה אבל נתקלת בקשיים גדולים

  .שירותי בריאות כללית ושלוש הן של ,שירותי בריאות

  

-סךב. ינו מנהלי תכניות וגם אנשי שטח שמבצעים את התכניות ראי,כדי לקבל תמונה מלאה ככל האפשר

 םיפנים ורובם בראיונות טלפוני-אל-מיעוטם בראיונות פנים,  איש42הכל רואיינו לצורך שלב זה במחקר 

, שלושים ושמונה מרואיינים היו קשורים ישירות לתכניות שבחרנו להתמקד בהן. 2003במהלך שנערכו 

                                                 
  .ידי איסוף נתונים לגבי תוצאות-  התכניות עלבמחקר זה לא נעשה ניסיון להעריך באופן ישיר את הצלחת 2
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רוב הראיונות .  או השלימו פרטים חסרים,ם נשאלו שאלות רקע על תכניותוארבעה מרואיינים נוספי

  .ארכו כשעה עד שעה וחצי

  

מטרותיה , השאלון כלל שאלות הנוגעות לאופי התכנית. מובנה-הראיונות נערכו באמצעות שאלון חצי

, ותקשיים ובעי, ביצוע התכנית בשטח, התמיכה לה זכתה התכנית, תהליך בניית התכנית, ויעדיה

הבטחת "כאן המקום לציין שהמושג . וגורמים להצלחה או לחוסר ההצלחה של התכנית, תוצאות

היו מקרים . כפי שאנחנו משתמשים בו במחקר זה לא היה בהכרח מושג שגור אצל המרואיינים" איכות

 לפי הגדרת המחקר הן אינןאך , ת להבטחת איכותתכניושבהם מרואיינים ציינו תכניות שלדעתם הן 

ולפי הגדרת , תכניות שהמרואיינים לא ציינו בהקשר זה, והיו גם מקרים הפוכים; נכללות בקטגוריה זו

  . המחקר הן בעצם תכניות הבטחת איכות

  

אבל ביקשו מאיתנו לא לפרסם את ,  שיתפו איתנו פעולה וסייעו לנו לאורך המחקרהחולים-קופות

מכיוון שמטרתנו איננה . ם באופן כולל ואינטגרטיביהממצאים בדוח מופיעי, לפיכך. הממצאים לפי קופה

 אלא להבין את התמונה הכוללת בנוגע לשיפור איכות ,לחקור את פעולותיה של קופה זו או אחרת

  . איננו חושבים שמגבלה זו מפריעה או פוגמת בניתוח ,והבטחת איכות

  

  ממצאים. 4
  

 לשיפור החולים-קופות מקומן של תכניות הבטחת איכות באסטרטגיה הכוללת של 4.1
   איכות

  התייחסות הקופות לנושא איכות. א

ורוב המרואיינים בכל הקופות מאמינים שהנהלת הקופה , כל הקופות מכריזות על מחויבות לאיכות

לשתיים מהקופות יש מסמך חזון ומסמך אסטרטגיה שמפרטים את . שלהם אכן מייחסת חשיבות לנושא

. ותכניות עבודה שנתיות שמפרטות תכניות ספציפיות,  של איכותהמחויבות שלהן לאספקטים שונים

וכולל סטנדרטים כמו קביעת , לקופה נוספת יש מסמך המפרט את מדיניות הקופה בנושא איכות שירות

 ,בקופה הרביעית. )'שירות ראשוני ומקצועי וכו, מענה טלפוני(זמני המתנה מקסימליים לשירותים שונים 

וכל , כאחת ממטרותיה  נושא שיפור השירות והטמעת איכות בקופהעל מכריזה תכנית העבודה השנתית

אך כל , של פעולות שיש לבצעמפורטת קופתית -אין תכנית כלל. אגף צריך לפעול לקידום המטרה הזאת

  . אגף מקדם לפי שיקול דעתו את הנושא

  

שנן קופות שבהן יש במטה י. גם מבחינת תשתית ארגוניתיש שוני בין הקופות , מעבר לרמה ההצהרתית

וישנן , בתחום הקליני או בתחום השירות, יחידות מיוחדות העוסקות בהבטחת איכות או בשיפור איכות

 כחלק תו לפחות חלק מהפעולות נעש,בכל הקופות. קופות שבהן אין תשתית ארגונית מיוחדת לנושא

  .מהעבודה השוטפת של מנהלים מתחומים שונים
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  ת לשיפור איכות בקופות ה הכוללאסטרטגיה. ב

את הראיונות בשאלה כללית על פעולות  פתחנו, למרות שבמוקד המחקר עומדות תכניות הבטחת איכות

שיש , כבר בראיונות הראשונים ראינו שיש התייחסות רחבה לנושא זה. לשיפור איכות שנעשות בקופה

  . הי איכותיש תפיסות שונות לגבי השאלה מש ו,אסטרטגיות שונות לשיפור איכות

  

בראיונות הוזכרה קשת . שמירה על איכותל משתמשות באסטרטגיות שונות לשיפור או החולים-קופות

דרך , פעולות כלליות לשיפור שלא נעשה ניסיון למדוד או לתעד את השפעתןהחל ב, רחבה של פעולות

ת מתמשכות שמלוות ועד תכניו, פעמיות-פעמיות או שהתכניות עצמן הן חד-תכניות שבהן יש מדידות חד

  ". תכניות הבטחת איכות" שנכנסות להגדרה של ,באיסוף וניתוח נתונים

  

התברר לנו כי באסטרטגיה הכוללת של ,  המרואיינים במחקר זהידי-עלמתוך מיפוי התכניות שדווחו 

ון הקופות נוקטות במגוכי ו, תכניות הבטחת איכות אינן דרך הפעילות העיקרית לשיפור איכות, הקופות

הבטחת "מספר התכניות שכוללות את כל המאפיינים של תכנית  .משךדרכים אחרות שיפורטו בה

יש שונות בין , עם זאת .המופעלות בקופותהאיכות  בהשוואה לכלל תכניות שיפור ,מועט, "איכות

 בשתיים מהקופות יש מעט מאוד תכניות הבטחת :הקופות מבחינת היקף פעולות הבטחת האיכות

  .בשתיים אחרות יש יותר ו,איכות
  

  ות לשיפור איכות ותכניות הבטחת איכות קיימות תכנימיפוי  4.2
סוגי אסטרטגיות לשיפור איכות שנמצאו בתכניות : הפעולות לשיפור איכות נעשה בשני ממדיםמיפוי 

   .  השיפור אליהם מתייחסת התכניתותחומי, הנעשות בקופות

  

  החולים-קופותניות הפועלות בתכשיפור איכות באסטרטגיות לסוגי . א

 כל קטגוריה מייצגת 3. המרואיינים במחקר זה סווגו למספר קטגוריותידי-עלשדווחו השונות התכניות 

  .בעלות אופי דומהשונות פעילויות 

  

  פעולות שיפור כלליות . 1
. תןללא כל מדידה של השפע, פעולות שנעשות מתוך מטרה ברורה לשפר את איכות הטיפול או השירות

פעולות , החלפת ציוד מיושן בציוד חדש, שיפור פיזי של פני המרפאות: דוגמאות לפעולות מסוג זה הן

  . ח אדם כמו השתלמויות וקורסים מקצועייםושונות לטיוב כ

  

  בקרות שוטפות. 2
 הגורם הממונה ובהן נשוא הבקרה נבדק מול סטנדרט קבוע ידי-עלבקרות תקופתיות שנערכות לרוב 

בבקרה יש לרוב . בקרה יכולה להיות אישית והיא יכולה גם להתבסס על נתונים אגרגטיביים. כלשהו

דוגמאות לפעולות מסוג זה . לא ברמת המערכת, סיון לאתר פגמים או כשלים ברמת הפרט או היחידהינ

                                                 
פעמיות עם מדידות -למעט הקטגוריה של תכניות פיילוט ותכניות חד, תכניות אלה נמצאו כמעט בכל הקופות 3

  .שנמצאו רק בחלק מהקופות
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בקרת רשומות , בקרה מובנית על עבודת אחיות, םיבקרה מובנית על עבודת עובדים סוציאלי: הן

  . )ISO( ועמידה בסטנדרטים של איכות ,בקרה על הימצאות ציוד ותרופות במרפאות, ותרפואי

  

   הגורם הממונהידי-עלמתן משוב . 3
כך ניתן משוב לעובדים או ליחידות על רמת הביצועים או תוצאי -פעולות שבהן נערך איסוף נתונים ואחר

. שר מצפים שהמידע יהיה המניע לשיפורכא,  כדי לדרבן שינוי ותיקון, יחסית לאחרים,הביצועים שלהם

 ,איסוף נתונים על פעולות שונות של רופאים, סקרי שביעות רצון לקוחות: דוגמאות לפעולות מסוג זה הן

  .והצגת הממצאים בפני הרופאים

  

  הקמת תשתית שתאפשר הפעלת תכניות בעתיד. 4
בעיקר באיסוף וניתוח ,  בעתידלבניית תכניות הבטחת איכות) בין השאר(הקמת תשתית שיכולה לשמש 

פעולות נוספות הן . הפעולה הבולטת בתחום זה בכל הקופות היא המעבר לתיק רפואי ממוחשב. נתונים

ובניית מערכת ניטור לכל , בניית מערכות לאיסוף נתונים בתחום ספציפי כמו ביצוע בדיקות ממוגרפיה

  . לאומיתחולים-קופתב הפעולות המתבצעות במעבדה

  

  סוף וניתוח נתונים בתחום מסוים כדי לראות אם צריך ואפשר להתערבאי. 5
דוגמאות לפעולות . פעמי בתחום שנראה שיכול להיות שיש בו בעיה שדורשת התערבות-איסוף נתונים חד

 כדי לראות האם יש טעם ,)למשל חוסמי בטא(איסוף נתונים לגבי השימוש בתרופות שונות : מסוג זה הן

ניסיון לאפיין מאושפזים חוזרים כדי לראות באילו , לנסות לשנות את המצב הקייםלהפעיל התערבות ו

  .בדיקת השימוש בבדיקות מעבדה כדי לראות אם יש בעיה שדורשת התערבות, מקרים כדאי להתערב

  

  פיילוטים עם מדידות. 6
צב לפני מלווים באיסוף נתונים למדידת המ, פיילוטים שבהם נבדקת היעילות של התערבות מסוימת

 הכוונה היא להפוך את התכנית לקבועה אם . למשך זמן מסוים, ואחרי ההפעלה,הפעלת ההתערבות

, םי לשיפור הטיפול בחולים כרונייהסיעודהמגזר תכנית של :  דוגמאות כוללות.תוכיח את עצמה בפיילוט

  .מרוביםסוציאלית אצל צרכני שירותים -התערבות פסיכו, מהתשיפור איכות הטיפול בחולי אס

  

  פעמיות עם מדידות-תכניות חד. 7
אבל בלי כוונה , תכניות מוגבלות בזמן בהן מפעילים התערבות מלווה במדידות לשיפור תחום מסוים

צוותי שיפור : דוגמאות לתכניות מסוג זה הן. להמשיך לאחר מכן את ההתערבות או את המדידות

  . בריאות נשיםום תכנית לקיד, תכנית לשיפור המענה הטלפוני, מרחביים

  

  )תכניות מתמשכות עם מדידות(תכניות הבטחת איכות . 8
ואיסוף נתונים מתמשך , הפעלת התערבות, תכניות הבטחת איכות שכוללות איסוף וניתוח נתונים ראשוני

 ולאפשר שינויים ותיקונים במידת הצורך על מנת להגיע ,כדי לראות את השפעת ההתערבות לאורך זמן

, תכניות אלה כוללות בתוכן את כל האלמנטים הקיימים באסטרטגיות האחרות שנמנו. ד מתמילשיפור

שיפור הטיפול : דוגמאות לתכניות מסוג זה. ולפיכך הן המודל המלא והשלם ביותר לשיפור איכות

מניעת הפניות מיותרות לבדיקות , כרתושיפור הטיפול בחולי ס, שיפור זמינות רופאים, מה בילדיםתבאס
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CT ,הקמת ידי-עלעול הטיפול בחולים מרותקים לבית ישיפור וי, כנית לטיפול באלימות במשפחהת 

  .מינהלת לטיפולי בית

  

   שיפור איכות מתייחסות תכניותם אליהתחומי שיפור. ב
שיפור בתחום מסוים יכול להתבצע באמצעות .  שבהם נעשות תכניותןכותחומי תבמיפוי עלו מספר 

פעולה לשיפור איכות הטיפול הקליני , למשל. לו שהוזכרו בסעיף הקודםאסטרטגיות שונות מתוך א

 הפעלת ידי-עלוהיא יכולה להיעשות ,  מתן משוב לרופאים על העבודה שלהםידי-עלעשות ייכולה לה

  .  תכנית הבטחת איכות-תכנית התערבות מלווה באיסוף נתונים 

  

ושיפור תהליך , שיפור תשתיות: קריותמהראיונות עלה שתחומי השיפור מתחלקים לשתי קבוצות עי

  .ספקת השירותה

  

  .רוט תחומי השיפור ודוגמאות לסוגי הפעולות בכל תחוםילהלן פ

  

  שיפור תשתיות. 1

מעבר לתיק רפואי , פיתוח מערכות המחשוב והמידע:  הכנסת טכנולוגיות חדשותידי-עלשיפור איכות  

 .שיפורים בטכנולוגיות הדמיה, ממוחשב
הן בתחומים המקצועיים השונים והן ,  סדנאות; קורסים;הדרכות: ור מיומנויות עובדיםפעולות לשיפ 

סיון לקבל לעבודה רק י נ; לימודי תעודה וסיוע במימון לימודים לתואר מתקדם;בתחום השירות

  .רופאים מומחים ואחיות מוסמכות

הגדרות , כי עבודהתהלי, הגדרת תקנים, הוצאת נהלים והנחיות: פעולות לשיפור ניהול העבודה 

  .עריכת בקרות ומבדקים, פיתוח כלים לבקרה ,תפקיד

תנאי , איכות התרופות, בקרה על טיב המוצרים שהקופה רוכשת: הקפדה על איכות מוצרים וציוד 

  .איכות הציוד, האחסון וההפצה

  

  ספקת השירותהשיפור תהליך . 2

הקמת מוקדים טלפוניים להזמנת , םשיפור הזמינות והנגישות של נותני השירותי: שיפור השירות 

ביצוע סקרי שביעות רצון לקוחות , שיפור התנאים הפיזיים במתקני הקופה, תורים וקבלת מידע

  .מסירה מהירה ונוחה יותר ללקוח של תוצאות בדיקות, תקופתיים

תכניות לטיפול , על רפואיים-שימוש ביועצי, תכניות לניהול מחלות: שיפור איכות הטיפול 

הוצאת הנחיות , )'חולים מרותקים וכו, נשים נפגעות אלימות, ילדים בסיכון(וסיות מיוחדות באוכל

פעולות חינוך , שחרור מתוכנן מאשפוז, מתן משוב לרופאים על איכות העבודה שלהם, קליניות

 . לבריאות
ת בקרו, בקרות אשפוז: פעולות שהמטרה העיקרית שלהן כלכלית אבל יש להן ערך מוסף של איכות 

פתיחת מכונים של הקופה במקום רכישת ,  פרטייםחולים-בתיעל תגמול רופאים על ניתוחים ב

  .שירותים מבחוץ
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  בטחת איכות מתייחסות תכניות הם אליהתחומי שיפור. ג
, רפואיים(עוסקות בעיקר בנושאים טיפוליים  במחקר זה  עליהןשדווחהבטחת האיכות תכניות 

 דוגמאות של תכניות הבטחת איכותיוצגו להלן . ומקצתן בנושאי שירות, )םיסוציאלי-ופסיכו, סיעודיים

  .בכל תחום

  

  תכניות העוסקות בשיפור איכות הטיפול הקליני . 1

בניית מפה ; הוצאת והטמעת הנחיות קליניות; שינוי ארגון העבודה -כרת ושיפור האבחון והטיפול בס 

הערכת ; ה האתיופיתייה הערבית ולאוכלוסייסתכניות מיוחדות לאוכלו; טיפולית לאחיות ולרופאים

תוצאות ;  בדיקותקב אחרמע; בדיקת מדדי איכות חיים של החולים; ההשתלמויות לצוותים

  .איזון החולים; הבדיקות

עידוד וקביעה מיידית , ה לנשים שלא הגיעו בעקבות הזימון הראשוןי פני-ענות לממוגרפיה ישיפור הה 

  .יצוע ממוגרפיותמלווה בנתונים על ב; של תור

מלווה , הדרכה במתן חיסונים לכל האחיות. יהסיעודהמגזר תכנית של  -מניעת טעויות בחיסונים  

 .רועים החריגים והתלונות בנושא זהיבמדידת מספר וסוג הא
  

  סוציאלי-תכניות העוסקות בשיפור איכות הטיפול הפסיכו. 2

מלווה במדידת ימי אשפוז .  פעמים3-סוציאלית לקשישים שהתאשפזו יותר מ-מתן תמיכה פסיכו 

 .ובאיסוף נתונים על איכות חיים
  

  תכניות העוסקות בשיפור איכות השירות. 3

הקמת מחלקה באמצעות  , בקופהתכנית לשיפור השירות והקשר ללקוחות פנים במינהל הספקה 

ת בלוח מדידת חריגו, מלווה במדידות שביעות רצון, לשירות לקוחות ומערכת מעקב אחר דרישות

  .זמנים ומדידת חסרים בהזמנות

  
התשתית , תחומים בהם יש צורך בתכניות שיפור או הבטחת איכות נוספות 4.3

   והקשיים העומדים בפני הפעלתן, להפעלתן
  תחומים בהם יש צורך בתכניות שיפור. א

יינו  המרואיינים צ,בתשובה לשאלה על נושאים נוספים שכדאי להפעיל בהם תכניות הבטחת איכות

בחלק מהמקרים דובר בנושאים שכבר נעשו .  לתכניות הבטחת איכותדווקא-לאו, נושאים לשיפור

ובמקרים אחרים דובר ,  או שיש תכנית ממשית להתחיל לפעול,פעולות כלשהן במטרה לקדם אותם

נים הכל ניתן לראות שבעיני המרואיי-בסך. כנס אליהםיבאופן כללי יותר על נושאים שחושבים שצריך לה

חלק היו , חלק מהנושאים עלו בכמה קופות במקביל .ישנם נושאים רבים שדורשים התייחסות ושיפור

מינהליים , רפואיים-פרה, הנושאים שעלו כוללים נושאים רפואיים. חודיים לקופה זו או אחרתיי

   .להלן כמה דוגמאות. וטכנולוגיים, ושירותיים

  

בניית כללים לשימוש במידע ; כאוןיבחון והטיפול בדשיפור הא: רפואיים-נושאים רפואיים ופרה

בניית תכנית בנושא טיפול ; ממערכות שיכולות לתת מידע בזמן אמת לרופא על חולה שלו שמתאשפז

; שיפור הידע של הצוותים הרפואיים בכל התחומים; שיפור הטיפול בבעיית יתר שומנים בדם ;בקומודין
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בניית ; שיפור הטיפול בעודף משקל; פור איכות הרשומה הרפואיתשי; גיבוש נהלים נוספים בפיזיותרפיה

הכנסת רוקח קליני לקופה שיתן הדרכה ; פרופיל הפניות לצילומי רנטגן של רופאים במקצועות השונים

  . לרופאים ויתריע על בעיות בתרופות

  

שיפור ; םיאליקביעת מערכת סטנדרטים והנחיות לתקינה לעובדים סוצי: נושאים מינהליים ושירותיים

שיפור השירות ; ניהול התור במרפאה וברפואה המקצועית; איכות הבדיקות ושדרוג הציוד במעבדה

- הפרההעובדים גיוס הרופאים ו; קיצור זמן המתנה בבית מרקחת; שהמרפאות מקבלות מהנהלת המחוז

 ליחידות ISOהכנסת תקן ; העמקת הדיאלוג בין ההנהלה לעובדים; רפואיים לנושא איכות שירות

  .נוספות

  

יצירת מצב שכל רופא ; שיפור המחשוב; סוציאלי ממוחשב-הכנת תיק פסיכו: מערכות מידע וטכנולוגיה

בניית ארכיון ממוחשב של צילומי ; שלו מהמחשב לצורך בקרה עצמיתהחולים יוכל להוציא את פרופיל 

תן יתו' ביצוע בדיקות וכו-איפיתוח מערכת ממוחשבת שתעביר לרופאים הודעות אוטומטיות על ; רנטגן

  .כשהמלאי נגמר  אוטומטיאיתותשתיתן באגף הלוגיסטיקה בניית  מערכת ; תזכורות

  

  תשתיות. ב

חלק מהמרואיינים בכל הקופות אמרו שאין בעיה . התשובות שקיבלנו לשאלה זו היו דומות בכל הקופות

חד עם תכניות ולכן השאלה איננה אחרים ענו שתשתיות נבנות י. של תשתיות להפעלת תכניות נוספות

בין , ח אדם בשטח לביצוע התכניותומחסור בכ: הבעיות העיקריות שעלו בתחום התשתית הן. עולה

ח ומחסור בכ. אפשר להטיל עליו מטלות נוספות-ח האדם הקיים עמוס כבר מאוד ואיוהשאר בגלל שכ

הצורך בהקמת צוין גם .  נתוניםאיסוף וניתוחוב יעסוק בהטמעה ,אדם ברמת המטה שירכז את הנושא

  .מערכות מידע לא מספיק מפותחות; מחסור בתקציב; יחידה מיוחדת שתעסוק בנושא

  

  קשיים בהפעלת תכניות. ג

  :  הקופות,רובב או ,כמה מהם חוזרים בכל. מרואיינים העלו קשיים שונים בהפעלת תכניות שיפור

הבעיה . ב מדובר גם בעבודה שאיננה מתוגמלתולרו, תכניות שיפור מוסיפות עבודה: בעיה של עומס 

  .  כלליתחולים-קופתעלתה בצורה בולטת אצל מרואיינים מהתחום הרפואי ב

 תוספת עומס שאיננו -התנגדויות של רופאים מכמה בחינות : התנגדויות או חוסר שיתוף פעולה 

 רופאים ;םרופאים מתנגדים לבקרה על עבודת; )בעיה בעיקר אצל רופאים עצמאים(מתוגמל 

להתמודד עם ביקורת )  רופאיםדווקא-לאו(קושי של עובדים בכלל ; מתנגדים לתהליכי איכות שירות

עדר י ה;כנראה בגלל ריבוי הדרישות מהם, חוסר שיתוף פעולה של הנהלות המחוזות; על עבודתם

  . גיבוי מספיק של הנהלת הקופה

  .גדולותה החולים-קושי להביא לשינויים בקופות 

לפעמים , קיימות תכניות רבות. חוליםה-תוקופאחת מהבעיה עלתה בעיקר ב: של ריבוי תכניותבעיה  

נושאים חדשים וזונחים ב ואחת התוצאות של מצב זה היא שמתחילים ,הן אינן מוטמעות כמו שצריך

  . ברמות גבוהות יותרהןברמת המרפאה והן תה לתכניות יהכוונה הי. ישנים
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שלתכניות בתחום הרפואי יש ,  האחת-שתי בעיות הוזכרו : ת רפואיתהמערכת איננה מעודדת איכו 

את מעודדת שהמערכת , היהשני. השפעה לטווח הארוך והמערכת מטבעה ממוקדת בטווח הקצר

  ).כאשר יש התנגשות בין השניים(גם על חשבון רפואה איכותית ,  את הלקוחותּצלַרהרופא 

 על פעולותיהם של רופאים עצמאים מאשר של לקופה יש הרבה פחות שליטה: רופאים עצמאים 

  .  והדבר מקשה על הפעלת תכניות,רופאים שכירים

  .רמת מחשוב לא מספקת 

  .מחסור בתקציב 

כדי לקיים תכנית הבטחת איכות : ח אדם מיומן מספיק במתודולוגיה של הבטחת איכותומחסור בכ 

בניית פתרונות , בניית מדדים, ת בניתוח בעיו-מוצלחת צריך אנשים מיומנים במתודולוגיה עצמה 

 . 'ישימים ויעילים וכו
  

   של תכניות הבטחת איכות כישלוןזיהוי גורמים התורמים להצלחה או ל 4.4
  מחקרשל ' שלב במאפייני תכניות הבטחת האיכות שנכללו ב. א

כלומר תכניות מתמשכות שמלוות , בחלק זה של המחקר חקרנו לעומק שבע תכניות הבטחת איכות

 שונות זו מזו במגוון החולים-קופותמאחר שתכניות הבטחת האיכות ב .ובניתוחם יסוף נתוניםבא

שכן הנחנו , שונות זו מזו בפרמטרים אלהה איכות תלהתעמק בתכניות הבטחמחקר ב בחרנו, פרמטרים

ת תכניו, לפיכך.  יושפעו גם ממאפייני תכנית הבטחת האיכותכישלוןשהגורמים המשפיעים על הצלחה או 

רים מגזב, הן בהיקף שלהן ו, בנושאים בהם הן עוסקותהןשונות זו מזו שנבחרו  הבטחת האיכות

 ובהיקף המשימות שהן מטילות על ,ברוחב היריעה של המטרות שלהן, המעורבים בהן והמבצעים אותן

הצלחה להשיג את היעדים :  בשני ממדיםבדקנות ותכניהשל או חוסר ההצלחה הצלחה את ה. המבצעים

. ידי איסוף נתונים לגבי תוצאות- להעריך את הצלחת התכניות עלניסינולא . והתמשכות, ןשנקבעו לה

.  ושלדעת אנשים בקופה מצליחות במימוש היעדים,התכניות הנחשבות מוצלחות הן כאלו שמתמשכות

   .תכניות לא מוצלחות הן תכניות שנפסקו או שאינן מצליחות לממש יעדים לדעת מעורבים בקופה

  

 ואחת בחולי סטומהאחת בטיפול , שתיים עוסקות בטיפול בחולי סוכרת, מבין התכניות המצליחות

  . במניעת אשפוזים מיותרים של קשישים

  

ומעורבים בהן אנשים מכל , קופתיות- הן תכניות כללהאל: תכניות הסוכרת הן תכניות גדולות ומורכבות

, רופאים ראשוניים: ובעיקר, עלי מקצועות שוניםמבצעים אותן ב. במגוון משימות, רים בקופהמגזה

 אגף ידי-עלהתכניות מופעלות . ומקדמות בריאות, דיאטניות, עובדות סוציאליות, אחיות, רופאי סוכרת

  . הרפואה

  

תכנית הסטומה : תכניות הסטומה ומניעת אשפוזי קשישים הן תכניות מצומצמות יותר ופחות מורכבות

התכנית למניעת אשפוזי .  אחיותידי-עלומבוצעת ,  אגף הסיעודידי-עלוהלת קופתית שמנ-היא תכנית כלל

ואיננה מתיימרת להגיע לכלל (קשישים היא תכנית שעובדת בפריסה ארצית אבל בקנה מידה קטן 

 עובדות סוציאליות ידי-על מחלקת הרווחה בקופה ומבוצעת ידי-עלמנוהלת , )החולים הזקוקים לה

  .  שנעזרות ברופא
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ותכנית לצמצום , דם-לחץ-תכנית בנושא חולי יתר, יות שלא הצליחו כוללות תכנית בנושא סוכרתהתכנ

  . שימוש יתר בשירותים רפואיים בקהילה

  

.  האגף הרפואיידי-עלוהופעלה , יתה תכנית פיילוט שהתקיימה בסניף אחד בכל מחוזיתכנית הסוכרת ה

תכנית . מקדמות בריאות ורופאים ראשוניים, ליותעובדות סוציא, דיאטניות, ביצעו אותה בעיקר אחיות

מקדמות , דיאטניות, רוקחים, אחיות,  רופאיםידי-עלקופתית שמבוצעת - היא תכנית כללדם-לחץ-יתר

התכנית לצמצום שימוש יתר .  האגף הרפואיידי-עלוהיא מופעלת , המחלקה לחינוך לבריאות, בריאות

 אחות אחת ועובדת ידי-עלובוצעה , תקיימה במחוז אחדבשירותים רפואיים הייתה תכנית פיילוט שה

  .1אור מפורט יותר של התכניות מופיע בנספח ית. בתמיכה של רופאה, סוציאלית אחת

  

  גורמים המשפיעים על הצלחת תכניות. ב

גורמים אלו עלו . ןוהתמשכותהתכניות מתשובות המרואיינים עלו מספר גורמים שמשפיעים על הצלחת 

, שבעזרתו אפיינו את התכניות המצליחות והלא מצליחות, איוןי ניתוח מכלול התשובות בר:בשתי דרכים

 נשאלו המרואיינים לדעתם לגבי מה תרם להצלחה או לחוסר ההצלחה של ןושאלות ישירות שבה

ה יוהשני, להצלחת התכנית בהשגת יעדיהאחת לגבי הסיבות , המרואיינים נשאלו שתי שאלות. התכנית

אותם גורמים כמשפיעים על את מהתשובות עלה שהמרואיינים זיהו .  התכניתהתמשכותת ללגבי הסיבו

   4.כך שבניתוח לא נעשתה הפרדה ביניהם, שני הדברים

  

.  כנושא חשוב בחלק גדול מהתכניותועדרם עליהגורמים שימנו להלן הם גורמים שהימצאותם או ה

בכך שגורמים רבים נעדרו כניות אלו התאפיינו הכל ת-אבל בסך, חלקם נמצאו גם בתכניות שלא הצליחו

כאלה : ניתן לחלק את הגורמים לשתי קבוצות. )2פירוט מופיע בנספח  (תכניות שהצליחוה לעומת ,מהן

  .וכאלה שהם פנימיים לתכנית, הואינם נגזרים בהכרח מהתנהלות, שהם חיצוניים לתכנית

  

   לתכניתגורמים חיצוניים

  התמיכה מתמשכת של ההנהל. 1
. תמיכת ההנהלה עולה בראיונות כאחד הגורמים החשובים ביותר בהצלחת תכנית ובהתמשכותה

-ולגבי המחויבות ארוכת, התמיכה מתחילה במסר כללי לגבי חשיבות נושא שיפור איכות בכלל לקופה

תמיכה זו כוללת העברת מסר . צריכה להיות תמיכה לתכנית ספציפית, בנוסף. הטווח של הקופה לנושא

, שיכול להיות מועבר בדרכים רבות, עובדים בכל הדרגים לגבי החשיבות שההנהלה מייחסת לתכניתל

; בישיבות ובתהליך קבלת ההחלטות לגבי התכנית, עדות היגויותפות של בכירים בקופה בותשהכמו 

; התעניינות בתוצאות; רועים פומביים אחרים הנוגעים לתכניתיימי עיון וא, השתתפות שלהם בכנסים

 או כסעיף בבחירת סניף , הכנסת היעדים ליעדי הביזורידי-על, שילוב התכנית בתכנית העבודה של הקופה

דרישות ומטלות , מסר חזק מההנהלה חשוב בעיקר במצב בו השטח מוצף בתכניות.  וכדומה,מצטיין

 שמקבל נושא, כאשר צריך לבחור במה להתמקד ובמה להשקיע תשומת לב, במצב כזה. חדשות כל הזמן

  .תמיכה חזקה מלמעלה יכול לעלות לראש סדר העדיפויות

                                                 
ברור מתוך הראיונות שאחד הגורמים המרכזיים להתמשכות תכנית הוא העובדה שהיא מצליחה להשיג לפחות  4

  .כדי שהארגון יהיה מעוניין בהתמשכותה" להראות תוצאות"תכנית צריכה . ק מיעדי השיפור שלהחל



 

  12

תלוי (של ההנהלה המרכזית או המחוזית  תה תמיכה מתמשכתיבתכניות המצליחות שבדקנו מצאנו שהי

התעניינות , הכנסת התכנית לתכנית העבודה:  שבאה לידי ביטוי בדרכים שהוזכרו,)בסוג הפרויקט

  . 'ס שיתוף הפעולה של גורמים בשטח וכדשותפות של בכירים בגיו, בתוצאות

  

תמיכה לה זכו התכניות באשר לתה או ישנה בעיה י ראינו שהי,שלא הצליחושבדקנו בכל התכניות 

נאמר לנו במפורש שההנהלה החליטה לא לקדם את התכנית , דם-לחץ-יתרלגבי תכנית . מההנהלה

נית במטה לא הוקצה מספיק זמן כדי למנהלי התכ". תכנית רדומה"והיא רואה בה , לתקופה מסוימת

. והם הבינו שהתכנית איננה חשובה במיוחד לקופה, להשקיע בתכנית ולקדם אותה בצורה אפקטיבית

הפעילות בשטח בתכנית זו כמעט . בשלב מסוים עזב מנהל התכנית את תפקידו ולא מונה לו מחליף

  . תה עקבית ומתמשכתיא היגם בשתי התכניות האחרות שלא הצליחו תמיכת ההנהלה ל. נעצרה

  

  משאבים. 2
אלה כוללים משאבים . היבט נוסף של תמיכת ההנהלה בא לידי ביטוי בהקצאת משאבים לתכניות

הן ברמת , ומשאבי כוח אדם) 'פיתוח מערכות מידע וכו, ארגון ימי הדרכה, להפקת חומרים(כספיים 

  ).שעות עבודה, משרות(השטח והן ברמת המטה 

  

, לא היה מחסור גדול במשאבים לפעולות הדרכה) מצליחות ולא מצליחות(בתכניות שבדקנו , באופן כללי

הקושי העיקרי מבחינה זו הוא תמיד בנושא שעות . 'הפקת חומרי הדרכה למטופלים וכד, ארגון ימי עיון

ברוב המקרים לא מוקצית תוספת משמעותית של כוח אדם לעבודה . בשטח וגם במטה, כוח אדם

 ומחמירה את בעיית העומס ,כך שעבודה זו לרוב מתווספת על הקיים, נדרשת לביצוע התכניתהנוספת ה

בתכניות שבדקנו מצאנו  , למרות זאת,אבל. מטההצוותים בשטח וגם אנשי  הממילאשבו נמצאים 

זוהי בעיה שקיימת . חוסר הצלחה של תכניתעל  השפעה מכרעת על הצלחה או הייתהשלגורם זה לא 

הם , ובאותם מקרים שבהם ברור לאנשים שהתכניות חשובות לקופה או לממונים עליהם, דתמי בקופות

 העומס הגדול גורם ,לפעמים, אם כי. מצליחים להתמודד עם המטלות הנוספות במסגרת הזמן הקיים

אחד , למשל. לכך שהעבודה לא נעשית בצורה מלאה ויסודית כפי שהמבצעים עצמם היו רוצים

בגלל עומס . מיםמסויסוכרת מצליחה הוא זימון יזום של חולים במרווחי זמן המרכיבים בתכנית 

  . הזימון לא תמיד נעשה בתדירות הדרושה, העבודה הגדול

  

  תמיכה מספקת של מערכות מידע . 3
מרכיב מרכזי בתכניות הוא ניטור המבוסס על איסוף קבוע של , לפי ההגדרה של תכניות הבטחת איכות

איסוף נתונים באופן ידני הוא עניין איטי ועתיר . אחר התקדמות התכנית ותוצאותיהנתונים כדי לעקוב 

חלק מהנתונים המשמשים . וקשה לשמר אותו לאורך זמן, שמקשה מאוד על התנהלות התכנית, עבודה

חלק אחר מופק . של נתונים מינהליים או קליניים, את התכניות מגיעים מתוך מאגרים שקיימים ממילא

יש צורך , גם כאשר הנתונים קיימים. למשל רשם סוכרת, ם שנבנו במיוחד בעבור התכניותמתוך כלי

בתמיכה כדי לארגן אותם ולהפיק מהם דוחות שבנויים בצורה נוחה ומובנת למי שאמורים להשתמש 

היכולת לעקוב אחר תוצאות חשובה גם כדי לתת משוב . בהם למעקב או לניהול יומיומי של העבודה

תוצאות המצביעות על . ולגייס תמיכה לתכניות בשטח ובהנהלה, ת איפה צריך להשקיע יותרלדע, לשטח

יכולות להגביר את ', שיפור בנתונים קליניים וכד, שיפור בשביעות הרצון של הלקוחות, חיסכון כספי
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תמיכה של מערכות מידע חשובה גם כדי להפיק . תמיכת ההנהלה ואת המוטיבציה של המבצעים בתכנית

רשימות של חולים שהם קהל היעד של , למשל, מהלך התכנית נתונים שנדרשים להפעלה השוטפתב

  . התכנית

  

בחלק מהמקרים , והתפתח בעיקר בשנים האחרונות, חשוב הוא חדש יחסית בקופותמכיוון שנושא הִמ

, כלליבאופן . והכלים הממוחשבים משתכללים כל הזמן, מערכות המידע נבנות יחד ובמקביל לתכניות

אחת . ועדיין עם ליקויים, אם כי לא מושלמת, רוב התכניות שבדקנו קיבלו תמיכה ממערכות מידע

התחילה את העבודה עם כלים , שהיא הוותיקה בין התכניות, מתכניות הסוכרת המצליחות שבדקנו

ימים בתכנית זו עדיין יש קשיים מסו. ובמשך הזמן פותחו לה כלים ממוחשבים, שברובם היו ידניים

ישנן בעיות ) שאיננה מצליחה(דם -לחץ-בתכנית יתר. להפיק את הדוחות הרצויים לכל רמות המשתמשים

היו בעיות שמנעו ניתוח סטטיסטי של נתוני ,  קשה לקבל דוחות על עבודה שנעשתה-גדולות עם המחשוב 

אם . י של התכניתשהיה המדד העיקר, אפשר היה לבדוק אם בנושא זה חל שיפור-כך שאי, דם-איזון לחץ

תכנית . הדבר היה יכול לסייע בגיוס תמיכה לתכנית בהנהלה ובשטח, ניתן היה להראות שיפור כזה

תכנית (יתר -נוספת שבה היעדר תמיכה של מערכות מידע הוזכר כבעיה רצינית היא התכנית למשתמשי

דבר שעיכב מאוד , תשבה לא ניתן היה להוציא רשימות של חולים חדשים מתאימים לתכני, )שהופסקה

, לא הייתה אפשרות למדוד כמה כסף נחסך, ומבחינת בדיקת תוצאות התכנית; את התקדמות העבודה

  . אפשר היה להשתמש במידע הזה כדי לגייס תמיכה להמשך התכנית-ולכן אי, אם בכלל

  

ולא , חשוב שהכלים שמשמשים את מבצעי התכנית יתאימו למטרתם ויהיו קלים ונוחים לשימוש, בנוסף

 בעיה מרכזית באחת ,אבל, הנושא הזה לא עלה כבעיה ברוב התכניות שבדקנו. יוסיפו לעומס העבודה

לה שמילוי מלא ש, לא נוחה לשימוש, התכניות שלא הצליחו הייתה מפה טיפולית ממוחשבת מסורבלת

 בגלל חוסר הנוחות והזמן הרב הכרוך בעבודה ,אבל, המפה היא מרכיב מרכזי בתכנית. אורך זמן רב

  . רופאים ואחיות אינם משתמשים בה, איתה

  

  תועלת כספית נתפסת לארגון . 4
עלה שאחד השיקולים בהחלטה על כניסה , ובשלב הראשון של המחקר, בראיונות שבוצעו בשלב זה

נראה כי אמונה בתועלת הכלכלית שתכנית יכולה . כות שלה הוא השיקול הכלכלילתכנית ועל ההתמש

לפחות , תכניות הבטחת איכות עולות כסף. תורמת לרצון להשקיע בה, או הארוך, להביא בטווח הבינוני

. בסופו של דבר הן גם יחסכו כסף, אבל ברוב המקרים יש ציפייה שבנוסף לשיפור איכות, בטווח הקצר

בזמן קרוב " רווחים"שבהן מצפים לראות , שבדקנויותר כון במיוחד לגבי התכניות המצומצמות דבר זה נ

בתכניות הסטומה ומניעת אשפוז . ולפעמים זוהי גם אחת המטרות המוצהרות של התכנית, יותר

התכנית למניעת אשפוזי קשישים נדרשה להוכיח .  מפעילי התכניות האמינו שיוכלו לחסוך כסף,קשישים

כדי לקבל אישור להוספת תקנים של עובדות סוציאליות לביצוע התכנית בהיקף , א אכן חוסכת כסףשהי

 אחת הסיבות , כנראה,וזוהי, יתר לא הצליחה להראות חיסכון כספי-התכנית למניעת שימוש. רחב יותר

  .לכך שהוחלט להפסיק אותה

  

ובהן גם קשה , כון בטווח ארוך יותרהמצב מורכב יותר בתכניות הגדולות והמורכבות שבהן מצפים לחיס

לגבי סוכרת מאמינים לרוב שטיפול נכון יכול . הרבה יותר למדוד את ההשפעות הכספיות של התכנית
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. לא פשוט למדוד את החיסכון הזה, שכאמור, למרות, לחסוך כסף בטווח הארוך או אפילו בטווח הבינוני

ובכל זאת הקופה איננה מקדמת ,  לחסוך כסףדם יש פוטנציאל-לחץ-לתכנית יתר, לעומת זאת, אבל

ולא תמיד משחק ,  נראה כי השיקול הכלכלי איננו שיקול יחיד,לפיכך". רדום"אותה והיא נמצאת במצב 

  .תפקיד מרכזי בהחלטה לגבי גורלן של תכניות

  

   לתכניתגורמים פנימיים

  מנהיגות . 1
, לעקוב אחרי מה שנעשה, צריך לקדם אותן מישהו -אליהן מהראיונות עולה שתכניות אינן מתנהלות מ

תכניות . נושא זה עלה כחשוב בכל התכניות. גם לאחר תקופת ההטמעה הראשונית', לפתור בעיות וכד

בין השאר , מוצלחות מתאפיינות במנהיגות חזקה ופעילה שמעורבת ודוחפת את התכנית לכל אורך הדרך

ומתן , התאמה של התכנית לתנאים משתנים בשטח,  בעובדיםמוטיבציההחדרת , בגיוס תמיכה בהנהלה

מנהיגות כזאת דרושה הן ברמת  .ומתייחס אליה םתעבודאת תחושה לכל המעורבים שיש מישהו שבודק 

. מקצועיות-מורכבות ורב,  והדבר נכון במיוחד לגבי תכניות גדולות,המטה והן ברמה המקומית

  . ולעבוד עם אנשיםהמנהיגות צריכה להיות כזאת שמסוגלת להניע אנשים 

  

שנמצאת בקשר רציף עם השטח ולא נותנת , בשתי תכניות הסוכרת המצליחות שבדקנו יש מנהיגות כזאת

התכנית לטיפול בחולי סטומה . וזה המצב גם בתכנית למניעת אשפוזי קשישים, לנושא לרדת מסדר היום

 במקרה זה התכנית בעצם כבר . וקל יותר להפעיל אותהיהסיעודהמגזר בידי שונה בכך שהיא בעיקרה 

גם במקרה זה ניתן לראות את . והאחריות על הובלת התכנית עברה למחוזות, השתלבה בשגרת העבודה

ואיכות ביצוע התכנית במחוז תלויה , )אם כי מדובר במנהיגות מקומית ולא ארצית(חשיבות ההנהגה 

 לכך שגם למנהיגות המקומית הגמהיא דו, ששרויה בקשיים, דם-לחץ-יתרתכנית . באחות המובילה שם

גם , אבל. אחת הבעיות המרכזיות שהוזכרו לגבי תכנית זו היא שאין לה הנהגה פעילה. יש השפעה

במחוז שבו יש מישהו שלוקח על עצמו את הנושא ומקדם , בתכנית כזו שאין בה הנהגה מרכזית חזקה

ר להפעיל את התכנית איננו עושה ובמחוז אחר שבו האדם שאמו, יש פעילות והתכנית מתבצעת, אותו

מובילי התכנית עזבו את , בשתי התכניות האחרות שהופסקו. התכנית איננה מתקיימת בשטח, זאת

  .ם והתכניות נשארו ללא הנהגה פעילהמסויתפקידם בשלב 

  

  מרכזיות הבעיה בעיני המעורבים בתכניות. 2
ם ובהצלחת התכנית הוא תחושה של ציה של המשתתפיבמהראיונות עלה שגורם חשוב בקביעת המוטי

ושיש ,  שהבעיה בה הם עוסקים היא חשובה ומרכזית- מהמובילים ועד אנשי השטח -כל המעורבים 

מבעיות שמטפלים נתקלים בהן , נושאים לתכניות יכולים לעלות מהשטח. צורך אמיתי בהתערבות בה

מבחינת , שמדובר במשהו חשוב חייבת להיות הרגשה , בכל מקרה,אבל, או מהמטה, במהלך עבודתם

מבחינת חומרת הבעיה ולפעמים גם מבחינת ההשלכות הכלכליות , ה המושפעת מהבעיהיהיקף האוכלוסי

יה רחבה ובעלת השלכות יסוכרת היא בעיית בריאות מרכזית הפוגעת באוכלוס, בתכניות שבדקנו. שלה

עיה רצינית של אוכלוסיית אשפוזים מיותרים נתפסים כב. בריאותיות וכלכליות מרחיקות לכת

והיא מרכזית לעבודה הסוציאלית , השלכות בריאותיות וכלכליות חמורותיש  שגם לה ,הקשישים

  . בשירותי בריאות
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מדובר בבעיה שמשפיעה על מספר קטן יחסית של חולים , שהיא תכנית מצליחה, בתכנית הסטומה

אך הן אינן מגדירות , בעיני המטפלות בחוליםהבעיה היא חשובה . ואיננה גורמת לרוב לסיבוכים חמורים

חשיבותו של הנושא , במקרה זה. אותה כבעיה העומדת במקום גבוה בסדר העדיפויות של אגף הסיעוד

ר המקצועי מגזאלא מהתרומה שיכולה להיות לתכנית לקידום ה, מרכזיות הבעיהמאיננה נובעת מהיקף ו

ר שלהן בתוך ארגון שבו הסיעוד מגזדם את מעמדו של הלמנהלות אגף הסיעוד יש אינטרס לק. העוסק בו

במקרה זה מדובר בבעיה שבה לסיעוד יכולה להיות שליטה מלאה על . משמש לרוב כמקצוע עזר לרפואה

הרחבת , בתכנית זו יש מרכיב של העצמת האחיות. בטיפול בה לאחיות יש תרומה ייחודיתו, הטיפול

מגזר מבחינה זו מדובר בבעיה שיש בה ענין גדול לו ,ית שלהןהסמכויות שלהן והגדלת העצמאות הטיפול

  .יסיעודה

  

ת הסוכרת עסקו גם הן בבעיות ותכניאחת מ ודם-לחץ-יתרתכנית על אף שצריך לציין ש, עם זאת

  .צליחולא הן הלמרות זאת , מרכזיות

  

  השטח להכנסת תכניות חדשותאנשי הכנת . 3
הכנה כזו צריכה . השטחאנשי יכה להיות מלווה בהכנת מהראיונות עולה שהטמעת תכניות חדשות צר

תכניות . גם כאלו שאינם קשורים ישירות לפרויקט, לכלול ולשתף את כל הגורמים הרלוונטיים בשטח

בניית , תוך שיתוף כל המגזרים הרלוונטיים, נבנו באופן הדרגתי, למשל, הסוכרת המצליחות שבדקנו

  .מבחינת מטרות ויעדים חדשים שנוספו מדי שנהוהתקדמות הדרגתית גם , תשתית מבנית

  

. וגם לא תוקנו במהלך התכנית, היו אספקטים שלא קיבלו התייחסות, בתכנית הסוכרת שהופסקה

שהם דמויות , מנהלי הסניפים. האחיות היו צריכות להשקיע חלק גדול מזמנן בהזמנת המטופלים, למשל

מההתחלה וכך לא הוקמה מערכת תומכת בתוך לא היו מעורבים בתכנית ,  בקופהמאוד מרכזיות

שבה מזכירות בסניפים , בניגוד למצב בתכנית הסוכרת החדשה באותה קופה(הסניפים לביצוע התכנית 

התוצאה הייתה שהשקעת הזמן של האחיות הייתה מעבר למה ). עוזרות לאחיות בזימון המטופלים

  . ומעבר לזמן שהוקצה להן, שתכננו וציפו

  

לתהליך בנייה שיטתי . בצורה הדרגתית) במיוחד גדולות(השטח כולל גם הכנסת תכניות חלק מהכנת 

כאשר מתחילים במשהו קטן ובכל שנה . יש יתרונות, כאשר היעדים פרוסים לאורך זמן, והדרגתי

 מאשר מצב בו מציגים בפני השטח בבת ,הדבר פחות מאיים, מוסיפים נושאים חדשים ויעדים חדשים

  . כנית הגדולהאחת את כל הת

  

בארגון . הכנה מיוחדת נדרשת כאשר רופאים צריכים לשתף פעולה כשחקני משנה עם גורמים אחרים

וצריך לקחת עובדה זו בחשבון בתכנון , חולים הרופאים עומדים בראש ההיררכיה-רפואי כמו קופת

או שהם מוכנים , כאשר התכנית עוסקת בנושא שאיננו בתחום אחריותם של רופאים. ובבניית התכנית

 כאשר מדובר בנושא שנוגע להם ושבו נדרש ,אבל. אין בעיה, )כמו נושא הסטומה(לוותר עליו בקלות 

בעיה כזו עלתה בתכנית . אפשר להתייחס אליהם כאל שותפים שוליים-אי, שיתוף הפעולה שלהם

ופאים נדרשה ועזרת הר, כאשר מי שביצעו את התכנית היו אחות ועובדת סוציאליות, יתר-למשתמשי

חלק מהרופאים לא הראו נכונות גדולה לשתף פעולה עם צוות . כדי להעביר להן מידע על המטופלים
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או שהם , יכול להיות שאילו הייתה נעשית עבודה מקדימה עם הרופאים להכין אותם לתכנית. התכנית

  . שיתוף הפעולה היה גדול יותר, היו מקבלים בה מקום מרכזי יותר

  

   השטח בבניית התכנית אנשישלשותפות . 4
שיתוף כזה נותן . שיתוף של נציגים מהשטח בכל שלבי התכנון והביצוע של התכנית חשוב מכמה סיבות

 הוא מעודד ; ושהצלחה שלה היא גם הצלחה שלהם,ם בתכניתילאנשים תחושה שהם שותפים אקטיבי

בל משוב מהשטח בשלב מוקדם הוא נותן הזדמנות לק, אותם לגייס את תמיכתם של אנשי שטח אחרים

 ומאפשר ;)שאיננה בהכרח חופפת לחשיבות שמייחסים לה במטה(לגבי חשיבות הנושא לאנשים בשטח 

וכך לבנות פתרון וכלים , לקבל את תשומת השטח עוד בשלב התכנון לגבי מה ישים ויכול לעבוד

  . שמקובלים על השטח ומתאימים ליכולות ולמגבלות שלו

  

 הזמנת אנשי ידי-עלשיתוף השטח מתבצע לרוב . קבע לפי גודל התכנית והמורכבות שלהאופי השותפות נ

בונים ומפעילים את , גופים אחרים שמתכנניםבעדות היגוי או ושטח בדרגים שונים להשתתף בו

 ומאפשרים חופש ,שותפות באה לידי ביטוי גם בכך שנותנים מקום ליוזמות מקומיות. התכניות

  .  ולא מכתיבים הכל מלמעלה,קבוע את דרך ביצוע התכניתלמנהיגות מקומית ל

  

מבין התכניות . יתה שותפות גדולה של השטח בכל שלבי התכניתיבכל התכניות המצליחות שבדקנו ה

 ובשתי התכניות האחרות לא היה שיתוף מספיק, בתכנית אחת עבד רק צוות אחד בשטח, הלא מוצלחות

נאמר לנו שלא היה שיתוף של אנשי שטח בבניית המפה , למשל, דם-לחץ-יתרבתכנית ל. של השטח

דבר שמישהו שאמור לעבוד עם המפה באופן , כך כבעייתית ביותר לשימוש-הטיפולית שהתגלתה אחר

בתכנית הסוכרת שנכשלה לא היה שיתוף מספיק . שוטף אולי היה שם לב אליו כבר בשלב בניית המפה

שלהם תפקיד , ולא שיתפו את מנהלי הסניפים, ת התכנית לא שיתפו את האחיות בשלב בניי:של השטח

  . בשלבים הראשונים של התכנית, מרכזי בניהול העבודה בסניף

  

  ציהבמוטי. 5
תהיה תחושה שהתכנית מתגמלת , שמבצעים את התכנית, מהראיונות עולה שחשוב שלאנשים בשטח

איכות בדרך כלל איננו כספי או תגמול בקופות על ביצוע תכניות . אותם או תורמת להם בדרך כלשהי

והוא ', ציון שם של מרפאה מצטיינת בכנס וכו, תעודת הוקרה, שווה ערך לכסף אלא מגיע בצורת פרס

  .  או כל דבר אחר שמציין את תרומתו,מכתב משבח, יכול להיעשות גם בדרך של דברי שבח לעובד

  

כפי , לות על העבודהי בכך שהן מקןהביכולות לתרום לעובדים הבטחת איכות תכניות , ברמה אחרת

בסופו של דבר קל יותר , פי שהן מוסיפות לעומס העבודה-על-שאף, שנאמר לנו לגבי תכניות הסוכרת

 לתרום בכך ותהן יכול. לנהל מעקב ולטפל בחולים כאשר יש פרוטוקול מובנה ומסודר מה צריך לעשות

כפי שקורה לאחיות בתכניות הסוכרת , הםשהן מחזקות את מעמדם של עובדים ומרחיבות את סמכויותי

תרומה אחרת היא . ולרשום ציוד, עץילי, שקיבלו סמכויות חדשות להפנות לבדיקות, ובתכנית הסטומה

וגם מביעים את , החולים מטופלים טוב יותר ומרוצים יותר, תחושה שהעבודה באמת נעשית טוב יותר

, למשל, למניעת אשפוזי קשישים) שמצליחה (עובדות סוציאליות שעובדות בתכנית. שביעות רצונם

גם יציאה מהשגרה הרגילה של העבודה מתגמלת . מקבלות משוב חיובי והכרת תודה מהמטופלים שלהם
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 נמוכה מוטיבציהדיווחו חלק מהמרואיינות על , שלא הצליחה, יתר-ת למשתמשייבתכנ. בפני עצמה

לעומת . כך הניבה תוצאות- קשים שלא כל ומהעבודה עם חולים,שנבעה מקשיים בתוך צוות העבודה

 , בין השאר,שנבעה,  גבוההמוטיבציה דיווחו רוב המרואיינות על , בתכנית הסוכרת שלא הצליחה,זאת

מצד . 'ארגנו הרבה ימי עיון וכו, מכך שניסו לתת לאחיות המשתתפות תחושה שהן נבחרות ומיוחדות

 וקשה היה להגיע ,תה קשה ומתסכלתיודה איתם הישהעב, בחרו לתכנית זו חולים קשים במיוחדנ, שני

  .לתוצאות איתם

  

: ציינו נושא נוסף שנראה להם חשוב לגבי התמשכות של תכניות) שמצליחה(מרואיינים בתכנית אחת 

בשלב קצב השיפור , לאחר שרואים הצלחות ושיפורים משמעותיים בהתחלה, דווקא בתכניות שמצליחות

 של מוטיבציהלשמר את ה, דרדרות אחורהיהזה חשוב למצוא דרך למנוע הבשלב . השני הופך איטי יותר

 הכנסת ידי-עלדרך לעשות את זה היא . ין מחודשי ולחשוב על אתגרים חדשים שיעוררו ענ,כל המעורבים

  .כפי שנעשה בשתי תכניות הסוכרת שמצליחות, נושאים חדשים והגדרת יעדים חדשים באופן תקופתי

  

 היא תמיכה של ,מוטיבציה ועוזרת לטפח ,שחשובה לאנשי השטח העוסקים בתכניתסוג נוסף של תמיכה 

מישהו , מהראיונות עולה שחשוב שיהיה מישהו שאפשר להתייעץ איתו. אדם שמהווה סמכות מקצועית

בתכניות .  והוא גם מעודד להמשיך ולבצע את משימות התכנית,שמקבלים את הסמכות שלו, מכוון

 בתכנית אשפוזי ;אי מכוני הסוכרת הפכו ליועצים של הרופאים הראשונייםהסוכרת המצליחות רופ

בתכנית . קשישים שמצליחה מנהלת התכנית היא גם סמכות מקצועית שאפשר להתייעץ איתה

  . אחת המרואיינות שלא היה ליווי והדרכה ושהיא הרגישה בודדה בשטחידי-עליתר נאמר -למשתמשי

  

  דיון . 5
  

של  יםשלבשני השהוגדרו לעיקריות שעולות מהממצאים בהתייחס למטרות הלהלן נדון בסוגיות 

  . המחקר

  

  מקומן של תכניות הבטחת איכות באסטרטגיית האיכות הכוללת של הקופות  5.1
-קופות ידי-עלאחת המטרות המרכזיות של המחקר הייתה למפות את תכניות הבטחת איכות שמופעלות 

. קומן במסגרת האסטרטגיה הכוללת לשיפור איכות של הקופה בקהילה על מנת להעריך מה מהחולים

אף שידוע לנו שקיימות תכניות רבות גם ברמות , הגבלנו את עצמנו לתכניות ברמת המטה והמחוז בלבד

  .נהליות נמוכות יותרימ

  

הן ברמה ההצהרתית והן ברמה , ראינו שנושא שיפור האיכות זוכה להתייחסות רצינית בכל הקופות

הבטחת כאשר תכניות ל, איכותאת ה מצאנו שהקופות משתמשות באסטרטגיות רבות לשפר .המעשית

, הן בשיפור תשתיות כמו ציוד, שיפור האיכות נעשה בתחומים שונים. ת שבהןו העיקריןאיכות אינ

  . והן בתחומים ספציפיים כמו איכות הטיפול הרפואי ואיכות השירות, ח האדםומחשוב ורמת כ
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כמעט כולן מופעלות , בנוסף;  הבטחת איכות מלאות מהוות מיעוט מכלל תכניות השיפורתכניות, כאמור

תכנית "  שלמודל הוא שההראשוןההסבר . ישנם מספר הסברים אפשריים לתופעה זו. בתחום הרפואי

ביצוע ,  סמך הנתוניםלתכנון התערבות ע, הכוללת את כל השלבים של איסוף מידע" (הבטחת איכות

במובן " הבטחת איכות"בראיונות נמצא כי המושג , ואכן.  מוכר לאנשיםואינ) ידה חוזרתהתערבות ומד

ברצינות לצורך בהחלט איינו התייחסו וכל האנשים שר. אליו אנו מתכוונים אינו שגור אצל כולם

, לכן .כל אחד בדרכים שמוכרות לו ונראות לו סבירות, וכולם פועלים בנושא בתחומם, בהכנסת שיפורים

, ובדה שהם אינם מפעילים תכניות הבטחת איכות יכולה לנבוע מכך שהם אינם מכירים את הדרך הזוהע

 גם להבין את ההבדל בין נושאים רפואיים , אולי,בהקשר זה ניתן. מכירים ודוחים אותההם ולא מכך ש

 מהסביבה , או את דרך הפעולה הזו,סביר להניח שרופאים מכירים יותר את המושג. נהלייםילנושאים מ

 הדימות ומדיכ. מפגשים עם רופאים אחרים, ספרות מקצועית,  כנסים-המקצועית שאליה הם נחשפים 

יכול להיות שישנה למידה הדדית , בנוסף. הן הדרך שנחשבת נכונה לעשות דברים בעולם המקצועי שלהם

סים ליישם תכניות  מנ,ורופאים שרואים תכניות בתחום הקליני שמופעלות בקופות אחרות, בין הקופות

  .דומות אצלם בקופה

  

תכניות הבטחת איכות כפי שהן מתוארות בספרות  . נוגע לפער בין תיאוריה למציאותההסבר השני

. איסוף וניתוח נתוניםחזרה על  ו,התערבות, מורכבות ממעגלים חוזרים ונשנים של איסוף וניתוח נתונים

היא שתמיד אפשר בתכניות הבטחת איכות ההנחה  ,רבניגוד לתכניות שמציבות לעצמן יעד סופי לשיפו

יכול להיות שמה שנראה נכון בתיאוריה איננו מתאים למציאות . והשאיפה היא לעשות כן, לשפר עוד

השקעה גדולה של משאבים  . משאבים מוגבלים צריכים לשמש למטרות רבות ושונותרשכאהארגונית 

חשובים גם , לה למנוע את העיסוק בנושאים אחריםלזמן בלתי מוגבל במספר מצומצם של נושאים יכו

פעמיות -ותכניות חד, יכול להיות גם שלגבי נושאים מסוימים לא נכון להפעיל תכניות כאלו. הם

וות את דרך אינן יכולות לה, אם כך, תכניות הבטחת איכות. ונקודתיות נותנות מענה טוב מספיק לבעיה

בה לטיפול במספר נושאים מרכזיים לגביהם יש עדיפות אסטרטגיה זו טו. השיפור העיקרית בקופה

ברוב המקרים מדובר בתכניות , צריך לציין שאפילו לגבי אותן תכניות שמצאנו בקופות .מיוחדת

  .משכוייהן ואין לנו דרך לדעת כרגע כמה זמן , שקיימות שנים ספורות בלבד

  

בתחום זה  .בצורה יעילה איכות הבטחת נוגע לתשתית המידע ההכרחית להפעלת תכניות הסבר נוסף

ככל שמערכות המידע . והתהליך נמשך, ישנם בשנים האחרונות שינויים גדולים בכל הקופות

ותהליך זה יכול לתרום רבות לבניית , הממוחשבות יתפתחו יהיה קל יותר לאסוף ולנתח נתונים

  .הטמעת תכניות הבטחת איכות מתמשכות בקופותלו

  

  יימות לשיפור איכות היקף הפעילויות הק 5.2
בכל הקופות מתנהלות  ,בטחת איכותהחשוב לזכור כי למרות המיעוט היחסי של תכניות מלאות של 

ממצאי המחקר תורמים להבנת גורמים שמסבירים את ריבוי תכניות . פעולות רבות בתחום שיפור איכות

  . החולים-קופותהשיפור ב

  

התחרות בין  .שיפור איכות קשורה לתחרות בין הקופותמהראיונות עלה שאחת הסיבות לריבוי תכניות 

והיא אף התרחבה בעקבות החלת חוק ביטוח בריאות  ,90-הקופות החלה להתגבר כבר מראשית שנות ה



 

  19

 והפך את תחום השירות לתחום העיקרי שבו הקופות יכולות , שקבע סל שירותים אחיד,ממלכתי

גם לאוכלוסיות , הישירותים לכלל האוכלוסיאת ה החוק נתן תמריץ לשפר, בנוסף. להתחרות ביניהן

 מרואיינים  .כך שהתחרות התרחבה גם במובן זה, ין מיוחד למשוך אותןישלקופות לא היה קודם לכן ענ

ולכן הקופות , משמשות הרבה פעמים ככלי שיווקי, בעיקר בתחום השירות, ציינו שתכניות שיפור

כך שבעידן החוק לא ניתן יותר להתחרות על תוכן השירותים מספר מרואיינים דיברו על . מעודדות אותן

.  רמת השירות ללקוח-ולכן נותר לקופות להתחרות על לב המבוטחים בזירה אחת  ,שיינתנו למבוטחים

 סדנאות לעובדים בנושא איכות שירות :ואכן ניתן לראות שחלק לא קטן מהמאמצים מוקדש לנושא הזה

  . 'פיתוח אתרי אינטרנט ומוקדים טלפוניים וכו, ותהרחבת שעות הפעיל, ויחס ללקוח

  

שכן תכניות אלה , מהראיונות עולה עוד שלשיקול הכלכלי יש מקום חשוב בעידוד תכניות שיפור איכות

 היו כל הקופות נתונות בקשיים נוכחימחקר ההבתקופה בה נערך  .נתפסו כחלק מתהליך של התייעלות

שיפור איכות יכול  :יתרונות הכלכליים של הפעלת תכניות כאלהמרואיינים הדגישו את ההו, כלכליים

שעות , בדיקות, סכון בתרופותיח,  מניעת אשפוזים יקריםידי-עללהיות כרוך במניעת בזבוז משאבים 

עולים קודם כל , גם בתחום הרפואי, מרואיינים סיפרו שחלק מהנושאים לשיפור, יתרה מכך .'עבודה וכו

כל המרואיינים אמרו שלשיקול הכלכלי יש מקום .  רפואייםדווקא-לאוליים ומתוך ניתוח נתונים כלכ

כדי להשיג תקציב לתכנית צריך שיהיה לה . אך הוא איננו השיקול הבלעדי, כנס לתכניתיבהחלטה אם לה

 איננה רק ארגון כלכלי ולא בכל מקרה השיקול חולים-קופתגם הגיון כלכלי אבל יש הסכמה על כך ש

  . מובילהכלכלי הוא ה

  

 הוא הערך המוסף הנתפס של תכניות אלה ליחידות איכותגורם נוסף שתומך בפיתוח תכניות שיפור 

מספר מרואיינים דיברו על כך שהתכניות גורמות לתהליכים בתוך המערכת שהם רווח . המפעילות אותן

רמים השונים תורמת לתקשורת טובה בין הגוובנייתן העבודה על הכנת התכניות , למשל. בפני עצמו

 להיות ,אנשי ביצוע בשטח ועד למומחיםהחל ב, זוהי הזדמנות לאנשים מדרגים שונים. השותפים בה

  . שותפים בקביעת מדיניות

  

 ,יציאה מהשגרה, הוא שתכניות כאלה הן החלק המהנה בעבודהוחלק מהמרואיינים הדגישו היבט נוסף 

זה . בחלק גדול מהמקומות זה הצימוק שבחיים ":כפי שאמר מרואיין אחד. והזדמנות לעשות משהו אחר

למרות העומס , זאת". עסוק בו, פעיל, זה משהו שאתה חושב. לא עיסוק בניירת, לא החולה הנודניק

  . שכרוך בהפעלת תכניות אלה

  

  וגורמים המעכבים את פיתוחן הערכת הצורך בתכניות שיפור נוספות 5.3
 , לדעתם,בהם יש מקום) ום הרפואה ובתחומים אחריםבתח(המרואיינים הצביעו על תחומים רבים 

 ישנראה כי , כלומר. שאינן בהכרח תכניות הבטחת איכות מתמשכות, להפעיל תכניות שיפור נוספות

המרואיינים הצביעו על , בהמשך. יכות מעבר למה שנעשההאלות לשיפור ומודעות לצורך להרחיב פע

קבוצה ראשונה של גורמים  .וח תכניות שיפור נוספות פית, לדעתם,מספר גורמים מרכזיים המעכבים

). ח אדם מיומן במתודולוגיית הבטחת איכותוכ, מחשוב מתקדם, תקציב, זמן(קשורה להיעדר משאבים 

עדר שיתוף פעולה או התנגדויות יה(גישות של העובדים לה של גורמים מתייחסת לעמדות ויקבוצה שני

סדר , קושי להנהיג שינוי בארגון גדול(קשורה לסביבה הארגונית  וקבוצה שלישית ,)מצד קבוצות עובדים
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נשאלת השאלה מה העדיפות שיש לתת לפיתוח , לאור זאת). עדיפויות ותמריצים לשיפור איכות בקופות

וכיצד ניתן להתגבר על הגורמים , קופה תכניות שיפור במסגרת הצרכים והמשאבים הכוללים של

וגיה נוספת שעולה מכך קשורה לאופן קבלת ההחלטה לגבי תכניות ס .שמעכבים פיתוח תכניות כאלה

לאור המשאבים המוגבלים נראה כי יש חשיבות רבה לפתח תכניות שיש להן סיכויי . שאותן הארגון יישם

   .הצלחה גבוהים
  

   של תכניות הבטחת איכותכישלוןלגורמים התורמים להצלחה או  5.4
כישלון של תכניות הבטחת לגורמים התורמים להצלחה או בשלב השני במחקר ניסינו לזהות את ה

  .  והן מבחינת היכולת שלהן לשפר את איכות הטיפול,הן מבחינת ההתמשכות שלהן, איכות

  

שישנם גורמים ,  כפי שהם עולים מתשובות המרואיינים מעלה,ניתוח של מאפייני התכניות המצליחות

 באופן כללי, למרות כמה יוצאים מהכלל. דת חשיבותאף שלא לכולם אותה מי, רבים התורמים להצלחה

 ).2נספח ( וחסרים בתכניות הלא מצליחות ,ניתן לראות שגורמים אלה מופיעים בתכניות המצליחות

ולא ניתן , זמנית-מר שהצלחה של תכנית תלויה בקיום מספר מאפיינים בוונראה לנו כי ניתן ל, לפיכך

  . שלונהיכב קשור בהצלחת תכנית או ושכשלעצמלהצביע על מאפיין זה או אחר 

  

 ונראה שהם החשובים ביותר להצלחה ,שני גורמים עלו מדברי המרואיינים כבולטים במיוחד, עם זאת

 3- שני הגורמים נמצאו בכל ארבע התכניות שהצליחו והיו חסרים ב. ולהתמשכות של תכנית איכות

   5.התכניות שלא הצליחו

  

שכוללת העברת מסר , משפיע מאוד הוא תמיכה מתמשכת של ההנהלההגורם הראשון שעולה כמרכזי ו

   . ומספקת לתכנית תנאים המאפשרים את קיומה בפועל,לשטח לגבי חשיבות הנושא

  

 ,שמנהלת את התכנית ודוחפת אותה קדימה, הגורם המרכזי השני הוא הימצאות מנהיגות חזקה ויעילה

 של מנהיגות שפועלת בצורה טובה ויעילה הוא חלק מהתפקיד. גם לאחר תקופת ההטמעה הראשונית

תפקיד חשוב נוסף של המנהיגות הוא טיפוח . ולהתמודד עם מכשולים, ולטפל בהןבעיות את הלאתר 

  .  של מבצעי התכניתמוטיבציהה

  

עולים גם בספרות כגורמים מרכזיים בהצלחה , תמיכת ההנהלה והמנהיגות, שני הגורמים האלה

, הכרה בבעיה, גורמים נוספים שמוזכרים בספרות הם הקצאת משאבים .ובהתמשכות של תכניות

ניטור , תמיכת מערכות מידע, מעורבות הצוות, מגזרי-ביןשיתוף פעולה , תמיכת הצוות הרפואי הבכיר

ח והכשרה והעצמה של כ, מאפייני מנהלי התכניות, תמריצים, תרבות ארגונית תומכת, רלוונטיות, ודיווח

 Klazinga, 1994; Eldar & Ronen, 1995; Baltic et al., 2002; McGilloway et al., 1999; Johnston et( העבודה
al., 2000; Walshe & Freeman, 2002; Warwood & Antony, 2003.(  רוב הגורמים האלה עלו גם במחקר

                                                 
וחסר , נמצא בתכניות שהצליחו" תמיכה מספקת של מערכות מידע"ו" הכנת השטח"יש לציין שגם הגורמים של  5

 .מהראיונות עלה שתרומתם להצלחת תכנית נתפסת כפחות מרכזית, אולם, באילו שלא הצליחו
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ש צורך בשילוב  וניתוח המקרים שעשינו מלמד שי,אף גורם אינו עומד בפני עצמו, כאמור, אולם, הנוכחי

  .גורמים כדי שתכנית תצליח

  

 מודגשת ,לא מצליחותלבין אלה של ה תכניות מצליחות ם שלבעקבות ההשוואה בין מאפייני, לבסוף

אלא גם על , החשיבות המתודולוגית של מערך מחקר שבו מסתכלים לא רק על מקרים שבהם יש הצלחה

פיינים הקיימים בתכניות הבטחת איכות מהמא ראינו שחלק, שכן .מקרים שבהם יש חוסר הצלחה

 , כדי להבין אלו מאפיינים ייחודיים לתכניות המצליחות,לכן. המצליחות קיימים גם באלו שלא הצליחו

בחינת תכניות מוצלחות  .חשוב לבחון גם תכניות שלא הצליחו כדי לוודא שמאפיינים אלה חסרים בהן

  . שמופיע בכמה תכניות מצליחות קשור להצלחהכאילו כל גורם, בלבד יכולה ליצור תמונה מטעה

  

    המחקרוהשלכותמסקנות . 6
  

הבטחת  על מנת לשפר את אפקטיביות תכניות , אולם,בספרות זוהו גורמים שונים התורמים להצלחה

 ישנה חשיבות מיוחדת בזיהוי הגורמים הייחודיים בעלי ההשפעה על , בישראלהחולים-קופותהאיכות ב

ולפיכך ,  מתגברת הדרישה לשיפור איכות,בעידן של שקיפות ומעורבות הציבור .רץאבהצלחה בתנאים 

  .ועידודה, ישנה חשיבות רבה במעקב אחר פעילות זו

  

. על סמך ממצאי המחקר עולות כמה דרכים בהן ניתן לעודד יישום תכניות הבטחת איכות מוצלחות

אפשר לדעת מה -דידות ובנתונים ולכן אי אינן מלוות במהחולים-קופותתכניות ופעולות שיפור רבות ב

 כך שיאפשרו ,פיתוח נוסף של מערכות מידע. ההשפעה שלהן על איכות הטיפול והשירות הניתן ללקוחות

-עלו,  יכול להקל על הפעלת תכניות הבטחת איכות,ניטור קבוע של מדדי איכות מרכזיים בכל התחומים

יכול להיות שהתכניות לא , ציאות של משאבים מוגבליםלאור המ.  כך לתרום לשיפור האיכות בקופותידי

 ניתן יהיה ,גם אחרי שתכנית נפסקת, אם יהיו מערכות ניטור קבועות, אבל. חייבות להתמשך ללא גבול

  .לקיים מעקב ולדעת אם המצב מחייב התערבות חוזרת

  

כנית שעונה שכדי להפעיל תכנית מצליחה לא מספיק לתכנן ת, מסקנה נוספת העולה מהמחקר היא

כפי , כבר בשלב התכנון צריך להתייחס לגורמים הנוספים המשפיעים על הצלחה. מקצועית על הבעיה

לוודא שההנהלה אכן מחויבת לתכנית לטווח : שהם באים לידי ביטוי בתכנית המסוימת שרוצים להפעיל

, הדרוש לתפקידלבחור במוביל או צוות מובילים מתאימים ומחויבים ולאפשר להם את הזמן , ארוך

,  נדרשת מעורבותםןלדאוג לשיתוף הרופאים בתכניות שבה, לערב ולשתף את השטח בכל שלבי התכנון

, הפקת וניתוח נתונים, לדאוג לתמיכה של מערכות מידע באיסוף, להכין את השטח להכנסת התכנית

  . ' וכו,להתאים את התכנית ליכולת ולצרכים של השטח

  

ת ו פעילות מורכבת הדורשת מחויבםיווהמון ויישום תכנית הבטחת איכות מהמחקר עולה עוד כי תכנ

חשיבות לתשתית יש , לאור זאת נראה שעל מנת לעודד קיום פעילות זו.  והשקעת זמן,מצד המפעילים

ראי להפעלת תכניות מינוי אח, למשל . בחלק מהקופותמתכפי שקיי, מתאימה ברמת המטה או המחוז

. ולעקוב אחר מידת ההצלחה, לסייע בהוצאתן לפועל, ליזום את הפעילויותהבטחת איכות שמתפקידו 
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ות תכנישמתפקידה לאתר תחומים בהם יש צורך ב, )חולים-בתיכפי שקיים ב(ועדת איכות ניתן גם למנות 

  .הבטחת איכות וליזום תכניות בהתאםל

  

לפחות לא ( מובטחים שפירותיה הכלכליים אינם, תכנית הבטחת איכות דורשת לפעמים השקעה גדולה

ומשום כך למדינה יש , שיפור איכות הטיפול והשירות הם לתועלת המבוטחים). בטווח נראה לעין

וסוג והיקף הפעילות נתונים לשיקול , כיום המדינה איננה מעורבת בנושא .אינטרס לקדם פעילות כזו

 להשקיע בפעילויות שיפור החולים-קופותאת ניתן לשקול תמריצים שיעודדו , ברמה הלאומית .הקופות

ניתן גם לאסוף מידע על מדדי ,  על קיום פעולות לשיפור איכותחולים-קופותניתן לתגמל , למשל. איכות

תמריץ נוסף יכול  .או להטיל סנקציות על רמת איכות נמוכה, איכות ולתגמל קופות על רמת איכות גבוהה

 או אף פרסום השוואתי של תוצאות ,השונותלהיות פרסום של היקף פעולות השיפור שנעשות בקופות 

-קופותחשוב לזכור כי מעורבות המדינה בנושא זה עלולה להגביר את הפיקוח על , עם זאת. מדדי איכות

  . ולכן לא בהכרח תתקבל בברכה,  ולפגוע באוטונומיה שלהןהחולים

  

 וארגוני בריאות חולים-קופותבמחקר עתידי חשוב להמשיך ולבחון לעומק אסטרטגיות אפשריות לעידוד 

 .במיוחד בתקופה זו של צמצום מתמשך במשאבים, אחרים להשקיע משאבים בפעילויות לקידום איכות

 על מנת ,)שהצליחו או נכשלו(תכניות הבטחת איכות נוספות   חשוב להמשיך ולבחון לעומק,כן-כמו

 החולים-קופותה יכול לסייע למידע ז . הידע שלנו לגבי גורמים המשפיעים על הצלחת תכניותלהרחיב את

 וכיצד להעלות את הסיכויים ,בהחלטה מושכלת באילו תכניות כדאי להשקיע את משאבי הארגון

  .להצלחת התכניות בהן בחרו להשקיע

  

לקחים אלו שהופקו מניתוח תכניות להבטחת איכות יכולים להיות מתאימים לעידוד כל סוגי הפעולות 

  .לשיפור איכות
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  של המחקר'  תכניות שנחקרו בשלב ב:1נספח 
  

  ) מצליחה(תכנית סוכרת . 1
,  הגדולה הראשונה בקופההאיכותהבטחת תכנית  הייתהזו . 1996מת מאז תכנית הסוכרת קיי: רקע

עד .  תכניות קליניות גדולות אחרותשבה לא היו קיימותבתקופה  והתחילה ,שקיבלה תשומת לב רבה

ולא , הרבה בדיקות מעקב  לא בוצעו:תחילת התכנית לא היו תהליכים מובנים למעקב אחר חולי סוכרת

 ,חלק מהבדיקות היו סגורות בפני רופאי המשפחה. שתומכת במעקב ובטיפוליתה מערכת מובנית יה

  .ומצב איזון החולים לא היה טוב

  

לשפר את ,  ואת האיזון שלהם, אחריהםאת המעקב,  לשפר את איתור חולי הסוכרת:מטרות התכנית

ציפיים נבנים מטרות ויעדים ספ. איכות הטיפול בחולים ולהוריד את שיעור הסיבוכים הנגרמים מסוכרת

  . בהדרגה ומתווספים בכל שנת עבודה

  

 בה שיתוף פעולה מתקיים. אגף הרפואה ידי-עלומופעלת ,  התכנית פועלת ברמה הארצית:אור התכניתית

כאשר , כרתוורופאי ס, מחנכות לבריאות, דיאטניות, אחיות, ומבצעים אותה רופאי משפחה, מקצועי-רב

יש שונות , למרות שהתכנית היא ארצית. ת במרפאות הראשוניותעיקר העבודה היא של רופאים ואחיו

לתכנית הוקמה . שוני בסוגי המרפאות ושוני אישי, היעל רקע שוני באוכלוסי, ה בין המחוזותתבהפעל

,  הסוכרת בכל מרפאה ובכל מינהלתנושא לעי אחרא, נקבע רכז לכל מחוז, תשתית אדמיניסטרטיבית

  .וצוות היגוי במטהוהוקמו צוותי היגוי מחוזיים 

  

, האחיות. מטופל המאובחן כחולה סוכרת נכנס לתהליך של מעקב מובנה אצל הרופא ואצל האחות

בנוסף לכך ניתנות . מפנות לבדיקות ונותנות הדרכה, מזמינות חולים באופן יזום, שמרכזות את הטיפול

פותחו . ם הראשונייםמרפאות הסוכרת נותנות הדרכה מקצועית לרופאי. סדנאות והרצאות לחולים

guide linesונערכות השתלמויות לצוותים באופן שוטף,  וחומר הדרכה לצוותים ולחולים.  

  

כאשר . איסוף הנתונים נעשה בחלקו באופן ממוחשב ובחלקו באופן ידני. לתכנית נקבעו יעדים מדידים

בקרה על העבודה . חדבר שהקשה מאוד על ניטור ופיקו, התכנית התחילה הנתונים היו כולם ידניים

, כמו מפה טיפולית(בינתיים נבנו גם כלים ממוחשבים .  איסוף נתונים ממדגם תיקיםידי-עלנעשתה 

  . שעדיין אינם טובים מספיק ונמצאים כל הזמן בתהליך שיפור) דוחות

  

מעבר לשיפור . במעקב ובאיזון, יש שיפור באיתור החולים.  רואים תוצאות חיוביות לתכנית:תוצאות

חיזוק שיתוף הפעולה : היו לתכנית זו גם תוצאות והשפעות נוספות שכוללות, ותוצאיו בתהליכי הטיפול

שינוי תפקיד מכוני הסוכרת והסטת מרכז הכובד של , העצמה של אחיות ורופאי משפחה, ימגזר-הבין

  .ויצירת תפקיד חדש של רכזי סוכרת במחוזות ובמינהלות ,עבודתם ממטפלים ליועצים
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  ) מצליחה(כנית סוכרת ת. 2
שהופסקה זמן , מצומצמת יותר בהיקף,  תכנית אחרתהלקדמה  .1999התכנית קיימת מאז שנת : רקע

 דווקא-לאו( חולים , לפי ראות עיניהם,לפני תחילת התכנית רופאי המשפחה היו מפנים. קצר קודם לכן

 להם כל נגיעה לחולים יתההישהיו מטפלים באותם חולים ולא , למכוני הסוכרת) את הקשים ביותר

  . אחרים

  

לשפר את ניהול , לשפר את ידע המטופלים, לשפר את הידע והביצועים של הצוותים הרפואיים: מטרות

   .והטיפול בהם  ולשפר את אבחון חולי סוכרת,החולים במכוני הסוכרת

  

. ף הרפואיבאג המחלקה לבריאות הקהילה ידי-על התכנית פועלת ברמה הארצית ומופעלת :התכנית

מעליה מקדמת בריאות ארצית ומעליה מנהל , כרתו רפרנטית ארצית לסידי-עלהתכנית מנוהלת בפועל 

 רופאים ידי-על והיא מבוצעת ,מקצועי-בתכנית נעשה שיתוף פעולה רב. המחלקה לבריאות הקהילה

מעבר . רתורופאי מכוני סוכ, מקדמות בריאות, דיאטניות, עובדות סוציאליות, אחיות, ראשוניים

למחוזות ניתן חופש רב להחליט איך הם רוצים לקדם את הנושא ולהגיע , למסגרת הכללית של התכנית

, נציג מכון סוכרת, אדמיניסטרטור, אחות, רופא(מקצועי -בכל מחוז יש צוות היגוי רב .ליעדים שלהם

ית שכוללת אנשי מטה מקצוע-יש ועדת היגוי ארצית רב. ויש רפרנט שאחראי על הנושא, )מקדמת בריאות

  .ונציגי מחוזות

  

נבנה רשם סוכרת כדי לזהות את החולים ולרכז . בלב התכנית עומד ארגון מחדש של הטיפול בחולים

שאחראים על , יעוץ אזורייםימכוני הסוכרת הפכו ממרכזי טיפול למרכזי . נתונים על מהלך הטיפול בהם

, שאינם מגיעים למכון ואינם מוכרים אישית במכוןגם אותם חולים , הטיפול בכל חולי הסוכרת במחוז

עובדת , דיאטנית, אחות(בכל סניף אמור להיות מוקם צוות סוכרת . יעוץ לרופאי המשפחהיונותנים 

, בנוסף.  ומברר אילו חולים זקוקים להדרכה נוספת,אשר יוצר קשר עם רופא המשפחה, )סוציאלית

המכונים אמורים .  אחיותידי-על ההדרכה נעשית בעיקר .מוציאים מהרשם שמות של חולים לא מאוזנים

נערכו הדרכות , הוכנו והוטמעו הנחיות קליניות. לשחרר כמה שיותר חולים חזרה לרופאי המשפחה

 אנשי צוות שעברו ידי-עלעבור חולי הסוכרת שמועברות בוכנסים להכשרת הצוותים ונבנו סדנאות 

הרופאים מקבלים מהרשם נתונים  .ה לחולים ולצוותיםהופק חומר הדרכ. קורסים בהנחיית קבוצות

יכולים להתרכז באותם חולים הם וכך ', איזה בדיקות עשו וכו,  מצב האיזון שלהם-לגבי החולים שלהם 

  .שיש בעיה בטיפול שלהם

  

  . לתכנית נקבעו יעדים מדידים שמתעדכנים כל שנה

  

היו לתכנית , בר לשיפור בתהליכי ותוצאי טיפולמע.  ניתן לראות שיפור כמעט בכל מדדי התכנית:תוצאות

חיזוק שיתוף , שינוי ארגוני שהתבטא בהגדרה מחדש של תפקיד מכון הסוכרת: גם תוצאות נוספות

לחלק ) הנחיית קבוצות(הקניית מיומנות חדשה , העצמה של מקדמות בריאות ואחיות, ימגזר-פעולה בין

הכנסת אלמנט של תוצאות מדידות לעבודת , רת רכזי סוכ-הגדרת תפקידים חדשים , מהעובדים

  .הרופאים הראשונים

  



 

  27

  )מצליחה(תכנית סטומה . 3
סטומה הוא פתח בדופן הבטן שנוצר בתהליך כירורגי ונועד . 2000תכנית הסטומה קיימת מאז שנת : רקע

מש לניקוז שמש) 'צינורות וכו, שקיות(יש ציוד מיוחד . לניקוז הפרשות והוא יכול להיות זמני או קבוע

שמתאימות לחולים ציוד ומדריכות , החולים יש אחיות מיוחדות לנושא הסטומה-ברוב בתי. ההפרשות

 אחיות ביחידות טיפולי המשך ידי-עלחולי סטומה טופלו , בקהילה. אותם לגבי השימוש בו לאחר הניתוח

רופאים רשמו את . החולים לקהילה-ולא תמיד היה רצף טיפול משביע רצון בין בית, כחלק מעבודתן

יש כמה מאות חולים .  בשימוש בותו והדריכו את החוליםוהציוד והאחיות היו אלו שלרוב התאימו א

  .חדשים בשנה

  

  .העצמת האחיות המטפלות; צמצום ההוצאות על ציוד;  שיפור הטיפול בחולי הסטומה:מטרות

  

אבל , התכנית היא ארצית. חיות אידי-על ומבוצעת יהסיעודזר גמהתכנית מתקיימת ב: התכניתתיאור 

אבל , יש מחוזות בהם יש אחות שעוסקת רק או בעיקר בנושא זה. שוניםהפועלת באופן שונה במחוזות 

במטה נתנו לאחיות בשטח . ברוב המחוזות אחיות הסטומה עובדות במסגרת היחידה להמשך טיפול

  . לקבוע איזה דגם מתאים לאזור שלהן

  

 כפי שהופיעה במאגרי ,חולים אותרו על פי צריכת הציוד שלהם: שלביםהפעלת התכנית כללה מספר 

, הןילא ה וסמכות רישום ציוד הסטומה הועבר,מנהלות טיפולאחיות מונו להיות . המידע של הקופה

נערכו . כדי שיוכלו לרשום מרשמי ציוד, חשוב בבתי המרקחתוהוגדרו להן קודים במערכת הִמ

 ונבנו ערכת הנחיות וקטלוג מוצרים מומלצים ,חיות העוסקות בנושאהשתלמויות לשיפור הידע של הא

ית תהליך שחרור לקהילה יהחולים ולבנ-עשו פעולות לשיפור התקשורת עם בתינ ,כן-כמו. לאחיות

  . מסודר

  

שאלונים ללקוחות שנה לאחר , איסוף הנתונים נעשה באמצעות שאלונים לאחיות לפני התכנית ובמהלכה

נתונים מתוך מערכות המידע של הקופה לגבי מספר החולים וסוג ועלויות הציוד שהם  ו,תחילת התכנית

   .צורכים

  

, ראיונות שנערכו בקרב החולים בסוף השנה הראשונה של התכנית הראו שביעות רצון גבוהה: תוצאות

ולים יש ירידה בכמויות הציוד שהח, בנוסף. שיפור באיכות החיים ושיפור ביכולת ההתמודדות עם המצב

כוללות מתן סמכויות חדשות והעצמה של , ותוצאיוטיפול התוצאות נוספות שמעבר לתהליכי . צורכים

  .האחיות

  
  )מצליחה(תכנית למניעת אשפוזי קשישים . 4

והורחבה שנתיים לאחר ,  במחוז אחד2000 התכנית למניעת אשפוזי קשישים החלה לפעול בשנת :רקע

הרקע לבניית התכנית היה נתונים המצביעים על כך שישנה .  הארץ בקנה מידה מצומצם בכלהמכן לפעול

 כאשר החשד הוא שהרקע לאשפוז איננו רפואי אלא ,קבוצה של קשישים שמתאשפזים לעתים תכופות

  .סוציאלי בעיקרו-פסיכו
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  . שיפור איכות החיים של החולים וצמצום עלויות:מטרות התכנית

  

איננה מתיימרת להגיע אל כלל ו ,אם כי בהיקף מצומצם, צית התכנית פועלת ברמה האר:אור התכניתית

 ידי-על ומבוצעת שבאגף הרפואי שירות הרווחה הארצי ידי-עלהתכנית מנוהלת . החולים הזקוקים לה

במחוז אחד יש עובדת סוציאלית שהעבודה בתכנית היא . בגיבוי של רופא מינהלי, עובדות סוציאליות

 אבל כל ,לתכנית אין ועדת היגוי. בודה היא בנוסף למטלות הרגילותבשאר המחוזות הע, עיקר תפקידה

 וקבוצה זו ממלאת , התכניתמנהלתהעובדות הסוציאליות השותפות נפגשות באופן תקופתי וקבוע עם 

  .תפקיד של ועדת היגוי

  

 שעברו שלושה אשפוזים 75העובדות הסוציאליות של התכנית מקבלות רשימות של קשישים מעל גיל 

נעשה . מאתרים מתוך רשימות אלו מועמדים לתכניתהם יחד עם רופא . תר בחצי השנה האחרונהויו

סוציאלי שבו יש - ולאחר מכן מתחיל תהליך טיפול פסיכו,נסיון לקבל מידע גם מרופאי המשפחה

  . התייחסות למכלול הבעיות של המטופל

  

. ין מסובך ביותר וקשה לביצועי כענוהתגלה, איסוף הנתונים על איכות חיים נעשה באמצעות שאלונים

  .איסוף נתונים על עלויות נעשה מתוך המערכות הממוחשבות

  

תחושה של שיפור במדדי איכות חיים יש למבצעות . ניתן לראות ירידה במספר ימי האשפוז: תוצאות

  . סיון למדוד תוצאות אלו באמצעות שאלוניםי הצלחה בנהייתהאבל לא , ושביעות רצון

  

  )לא הצליחה(יתר בשירותים רפואיים -ת לצמצום שימושתכני. 5
הרציונל בבסיס ). 2003 עד תחילת 2000מסוף (יתר פעלה במשך כשנתיים - התכנית למשתמשי:רקע

- יה למטפלים רבים ושימוש רב בתרופות נובעים מבעיות פסיכוימים פנמסויהתכנית היה שבמקרים 

  . נה לבעיות אלוושיש לתת מע, סוציאליות ולא מבעיות רפואיות

  

 הפחתת ייד- על, וצמצום עלויות, שיפור איכות הטיפול ואיכות החיים של המטופלים:מטרות התכנית

  .  והפחתת שימוש בתרופות,ביקורים אצל רופאים מקצועיים

  

 העובדת הסוציאלית ידי-עלנוהלה  היא.  התכנית פעלה כפיילוט במחוז אחד בקופה:אור התכניתית

האחראית על רפואת (עם גיבוי של רופאה ,  בה אחות אחת ועובדת סוציאלית אחתועבדו, המחוזית

  ). המשפחה במחוז

  

יותר מחמישה רופאים ( ומעלה שעברו בין הרבה רופאים 55הוגדרו מטופלים מגיל " משתמשי יתר"כ

). ונים קבוצות תרופות שונות במשך שני רבע4( וצרכו הרבה תרופות ,) רבעונים רצופים3לרבעון במשך 

הצוות קיבל מהמחשב רשימות של חולים העומדים :  אמורה להתנהל בדרך הבאההייתההעבודה 

כדי לקבל מידע נוסף ולבחור חולים ם  אותלאחר מכן נפגש עם הרופא המטפל של. בקריטריונים שנקבעו

וות הצ. הרופא היה אמור להציע למטופל להשתתף בתכנית ולהציג לו את הצוות. בחולים המתאימים

עוץ לצריכה נכונה של י וכוללת הדרכה וי,םיסוציאלי-בנה תכנית טיפול שנותנת מענה לצרכים פסיכו

  . אסף באמצעות שאלונים למטופליםיחיים היו אמורים לההנתונים על איכות . שירותי רפואה
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ושה  תחהייתהלמבצעות . לאורך הדרך היו קשיים באיסוף נתונים ובקבלת נתונים ממוחשבים: תוצאות

.  כתוצאה מהתכניתהייתהאבל לא ניתן היה להראות שהירידה ,  ירידה במספר ביקורי הרופאיםהייתהש

סיון לאסוף נתונים על מדדים יהנ, אבל,  גם תחושה שהיה שיפור בשביעות הרצון של החוליםהייתה

  .צועהקשורים לאיכות חיים באמצעות שאלונים למטופלים התגלה כבעייתי מאוד ובלתי ניתן לבי

  

  )לא מצליחה (דם-לחץ-יתרתכנית . 6
 היא מחלה כרונית שכיחה שמהווה את אחד מגורמי דם-לחץ-יתר. 1998 התכנית קיימת מאז שנת :רקע

עד ליצירת התכנית הטיפול לא היה . ד מטופלים בקהילה"חולי יל. וסקולריות-הסיכון למחלות קרדיו

ורבים מאלו , ד"אבחון של חולי יל-היה תת. רופאסיון של הימובנה והיה מבוסס על הידע האישי והנ

  . שאובחנו לא היו מאוזנים

  

  . ואת הטיפול בהם אחריהםאת המעקב,  לשפר את איתור החולים:מטרות

  

נעשה בה שיתוף פעולה .  אגף הרפואהידי-עלהתכנית פועלת ברמה הארצית ומופעלת : התכניתתיאור 

. דיאטניות ומקדמות בריאות, אחיות במרפאות הראשוניות רופאים וידי-עלוהיא מבוצעת , מקצועי-רב

אנשי , דיאטנית ומקדמת בריאות, אחיות, מקצועית במטה שכוללת רופאים-לתכנית יש ועדת היגוי רב

בקבוצות דיון של כל . בנוסף הוקמו גם ועדות היגוי במחוזות ונקבעו רכזים מחוזיים. מטה ואנשי שטח

  . לעשות בכל שנהעדות המחוזיות מחליטים מה והו

  

. נכנס למסגרת של מעקב מובנה שמתנהל על פי מפה טיפולית מסודרת, ד"מטופל המאובחן כחולה יל

 של )רגיסטר(רשם נבנה . ועוקבת אחר ביצוען, מפנה לבדיקות, הרופא מאבחן והאחות מזמנת למעקב

נקבעה רשימה .  ביתייםםד-לחץרוקחים בקופה אמורים לעודד חולים לרכוש מכשירי מדידת . ד"חולי יל

  .כאשר כל מחוז היה יכול לבחור מספר יעדים מתוך הרשימה הזאת, של יעדים מדידים

  

שכללו , ונערכו פעולות להטמעת ההנחיות, שעודכנו במשך הזמן,  הנחיות קליניות לטיפול במחלהפותחו

שהתחילה כמפה ,  והדרכה בשימוש במפה הטיפולית,הדרכה של רופאים ואחיות בנושאים מקצועיים

  . קלטות וחוברות במספר שפות:הופק גם חומר הדרכה לחולים. חשבתידנית ומאוחר יותר הפכה לממו

  

 ונכון לזמן ,מנהל התכנית עזב לפני כמה חודשים.  תכנית זו נמשכת אבל נתקלת בקשיים רבים:תוצאות

 ירידה הייתה,  ההנחיותלאחר התקופה הראשונה שבה הוטמעו. הראיונות לא מונה לו מחליףבו נערכו 

, כנסים, ולא מתקיימות כמעט ישיבות ,הדרכות הצוותים נפסקו ברובן. בפעילות של הנהלת התכנית

יש בעיות עם . מים כמעט נעצרהמסויובמחוזות , גם הפעילות בשטח הצטמצמה. ומתן משוב לשטח

אין תוצאות לגבי מדד משום כך . חשוב של התכנית וקשיים בניתוח המידע הנאסף הִמת מערכותתמיכ

 ולדברי חלק מהמרואיינים יש ,היו שיפורים במדדי התהליך. דם-לחץהשיפור העיקרי שהוא איזון 

  .תחושה שיש מגמה חיובית ושיפור הטיפול בחולים
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  ) לא הצליחה(תכנית סוכרת . 7
  . 2000תכנית הסוכרת פעלה כפיילוט עד שנת : רקע

  

, שיפור הטיפול בחולי סוכרת ותוצאיו, ענות החוליםיים ושיפור ה שיפור הידע של הצוות והחול:מטרות

  .פיתוח מודל לעבודת אחות כמנהלת הטיפול בסוכרת

  

 המחלקה לבריאות ידי-עלהיא הופעלה . התכנית פעלה בסניף אחד בכל מחוז בקופה: אור התכניתית

כשמתחתיה , )ועהאחות במקצ(את התכנית הובילה מקדמת בריאות ארצית . הקהילה באגף הרפואי

. מעליהן היה מנהל המחלקה לבריאות הקהילה שהוא רופא). דיאטנית במקצועה( רכזת התכנית

  .במחוזות את התכניתהובילו מקדמות הבריאות המחוזיות 

  

ביחד עם עובדות סוציאליות , )מנהלות הטיפול( בנויה בעיקר על עבודת אחיות הייתההתכנית 

והאחיות שבתכנית היו אמורות , )9 מעל Hba1cחולים עם (לים קשים כמטופלים נבחרו חו. ודיאטניות

להדריך אותם ולהפנות אותם לבדיקות ולגורמים מטפלים , לערוך איתם סדרת מפגשים, לזמן אותם

לאחיות שבתכנית ניתנו סמכות . היו פרוטוקולים מה לעשות בכל מפגש - המפגשים היו מובנים. שונים

בדות עו, אחיות(הצוותים , בנוסף. כמו לשלוח מטופלים לבדיקות, י כןואחריות שלא היו להן לפנ

לרופאי המשפחה לא היה תפקיד גדול . היו אמורים להעביר הנחיות קבוצתיות) יות ודיאטניותוציאלס

והיה כנס של יום אחד , האחיות שבתכנית עברו הכשרה. כרת לא היה תפקיד כללוולמכוני הס, בתכנית

  .רופאים ראשונייםלהציג את התכנית ל

  

תוצאות שלא קשורות .  ולא במידה שציפו לה, היו תוצאות חיוביות רק בחלק מהסניפים:תוצאות

פיתוח קורס להנחיית קבוצות , לתהליכי ותוצאי טיפול היו מתן סמכויות חדשות והעצמה של אחיות

לצוות אחיות ועובדות והקניית מיומנויות בתחום זה , שנעשה בו שימוש גם מאוחר יותר בתכנית אחרת

  .סוציאליות
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   הימצאות גורמים הקשורים להצלחה בתכניות השונות:2נספח 
  

   גורמים חיצוניים לתכנית  גורמים פנימיים לתכנית
  
  

מוטיבציה 
  )תגמול(

  
שותפות 

אנשי 
 השטח

  
  

הכנת אנשי 
  השטח

  
מרכזיות 

נתפסת של 
  הבעיה

  
מנהיגות 

לאורך 
  התכנית

תועלת 
כספית 
נתפסת 
  וןלארג

תמיכה 
מספקת של 

מערכות 
  מידע

  
  
  

  משאבים

תמיכה 
מתמשכת 

של 
  ההנהלה
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