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  אבי פורת' ברוך רוזן          פרופר "ד
  

מכון -וינט'ג-  כיוזמה משותפת של מאיירס1997- פורום איכות הטיפול בישראל הוקם ב

. ית בישראל ומשרד הבריאותההסתדרות הרפוא, אוניברסיטת הרווארד, ברוקדייל

. הפורום מבקש לקדם פעילויות וחשיבה אסטרטגית הקשורים לאיכות הטיפול בישראל

הביא ; לאומיים רבים וסימפוזיונים ארציים-במהלך השנים הפורום ארגן כנסים בין

ארגוניים שונים לקידום -וסייע במבצעים בין; לאומיים-לישראל מומחים בכירים בין

, קובעי מדיניות וחוקרים בכירים בישראל, ם מורכב ממנהלים בכיריםהפורו. איכות

  . שלכולם יש מחויבות חזקה לקידום איכות

  

 הייתה לערב את בכירי מערכת 21-מטרתו העיקרית של הפורום בתחילת המאה ה

התבקשו , לשם כך. הבריאות בבדיקה של אסטרטגיות חלופיות להגברת איכות הטיפול

  : על נושאים כגוןמאמריםם לכתוב מספר מומחים בכירי

 ?מה צריך להיות תפקידו של משרד הבריאות בפיקוח על איכות 
 ?כיצד יכולים אמצעי התקשורת לקבל תפקיד גדול יותר בקידום איכות 
 ?כיצד ניתן לנצל את הספקת המידע לצרכנים כדי לקדם איכות 

  

יתור מומחים ובא, לחברי הפורום היה תפקיד מרכזי באיתור נושאים למאמרים

חברי הפורום שימשו משאב למתן הערות ולחידוד , כן-כמו. שיתבקשו להכין אותם

 מפגשים שארכו 12מאמרים אלה הוצגו בפורום ונידונו בהרחבה בסדרה של . המאמרים

. 2002- ו2001מכון ברוקדייל במהלך -וינט'ג-שהתקיימו במאיירס, שעתיים כל אחד

יחד עם סיכומי הדיונים שנערכו בפורום על , רים אלהבמונוגרפיה הנוכחית מוצגים מאמ

יש לציין שמכיוון שחלף זמן מאז שהמאמרים ). ידי ברוך רוזן-שהוכנו על(מאמרים אלה 

קיבלו כל הכותבים הזדמנות להכין נספח בן , הוצגו בפני הפורום והוכנו להוצאה לאור

  .רבים ניצלו הזדמנות זו; עמוד אחד שיעדכן את מאמרם

  

מאמרים שדנים בפעילויות להבטחת איכות : פה זו נכללים מאמרים משני סוגיםבאסו

כגון (או בסוג של ארגון , )כגון הארגון בו המחבר עובד(באחד מארגוני הבריאות בישראל 
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, כגון התפקיד שיש לצרכנים, ומאמרים שעוסקים בנושאים רוחביים; )חולים-בתי

  .ם לקידום איכותבמאמצי, לאמצעי התקשורת ולחינוך לבריאות

  

  מאמרים שהתמקדו בסוגים ייחודיים של ארגוני בריאותמאמרים שהתמקדו בסוגים ייחודיים של ארגוני בריאות. . אא
הקבוצה הראשונה של המאמרים עוסקת במגוון רחב של מסגרות המספקות שירותי 

אשר אלחיאני ונורית פרידמן עוסקים במאמצים לקידום איכות טיפול . בריאות

, ה מור יוסף ועמיתיושלמ. עם דגש על מרפאות הרפואה הראשונית, החולים-בקופות

בעוד שמאמרה , חולים כלליים-מתמקדים בבתי, ונימה עמית ועמיתיה, אלישבע שמחן

תוך התמקדות במוסדות לטיפול , של רחל פליישמן מציג שיטה לפיקוח על איכות

  . ממושך

  

אבל , רבים מהאתגרים ומההזדמנויות להבטחת איכות משותפים לכל המסגרות הללו

החולים ישנם מספר רב -בקופות. ותר במסגרת אחת מאשר באחרתכמה מהם בולטים י

מה שמקל על , עם אחריות דומה) מרפאות ורופאים עצמאיים(של ספקי רפואה ראשונית 

החולים הוא בכך -יתרונם של בתי. עריכת השוואות בין נותני שירות שונים בארגון אחד

, רגילים בניתוח נתוניםה, שיש בהם ריכוז גבוה של אנשי מקצוע בעלי שיעור קומה

וכן יש בהם מערכות מידע טובות , והבאים מתרבות של התייעצות עם השווים להם

. המגוון הרחב של הרכב מקרים מקשה על הפעילויות להבטחת האיכות, אבל; יחסית

 הן בדרך כלל פחות חזקות במונחים של יכולת ממושךהמסגרות המספקות טיפול 

 מאופיינת בריכוז גבוה ממושךמסגרת לטיפול , בנוסף. וותניתוחית ואוריינטציה של הצ

 המתקשים לעמוד  או סיעודייםושל חולים תשושים, יחסית של ארגונים למטרות רווח

  .על זכויותיהם

  

ברור , ראשית. עולים ממאמרים אלה מספר נושאים משותפים, למרות הבדלים אלה

ידה רבה על המאמצים שההתפתחויות במערכות מידע ובטלקומוניקציה הקלו במ

רבים ממאמצים אלה השתמשו בכלים ובמדדים של , שנית. לקידום איכות הטיפול

ברור שהתחום , שלישית. אבל הותאמו לישראל, איכות טיפול שפותחו בארצות אחרות

התקדם מעבר להתמקדות רק בממדים המינהליים של איכות הטיפול ומדדים מבניים 

 את השלבים הראשונים של פעילויות לקידום איכות טיפול בישראל ובארצות שאפיינו

המאמצים לקידום איכות הטיפול עסקו גם בסוגיות , בכל הארגונים שנבדקו. אחרות

והשתמשו במדדי תהליך ותוצאה לצד מדדים מבניים מסורתיים , רפואיות ומינהליות

  .יותר
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במאמצים לקידום איכות טיפול בתוך הבחנה חשובה בין המאמרים היא שחלקם דנים 

 הקטגוריה. בעוד אחרים בוחנים מאמצים שמתקיימים במספר מוסדות, מוסד בודד

ואלישבע ) באשר לטיפול ממושך(האחרונה כוללת את המאמרים של רחל פליישמן 

דומה היוזמה הנוכחית , בהקשר זה). חולים כלליים-לגבי בתי(שמחן ונימה עמית 

, החולים-בי פורת לפיתוח מערכת משותפת של מדדי איכות לקופותידי א-שמונהגת על

  .אליה הוא מתייחס בקצרה במאמרו

  

, ישנם יתרונות לגודל בפיתוח כלים. מוסדיים יש מספר יתרונות חשובים-למאמצים הרב

אלה יכולים להיות חשובים במיוחד למדדי . באיסוף נתונים ואולי גם בניתוח הנתונים

הם גם מאפשרים . וחכמים יותר שבהם המומחיות הזמינה מוגבלתאיכות הטיפול המת

וזה יכול , לארגונים לזהות תחומים שבהם למוסדות דומים יש הישגים גבוהים יותר

כמו גם להקל על הלמידה של דרכים מעשיות לשפר איכות , לשמש מניע לשיפור איכות

 מוסד בודד יש יתרונות גם למאמצים לשיפור איכות בתוך, לעומת זאת. במגוון ארגונים

ידיו בעלות חשיבות -הם מאפשרים לארגון להתמקד בסוגיות שנחשבות על .מובחנים

וזה יכול לפעמים (רבה יותר וכן מקל על שמירתם של ממצאים מסוימים בארגון פנימה 

ברור שיש צורך בניסיונות לקדם ). להיות חשוב לממצאים חיוביים וללא חיוביים כאחד

ובמידה רבה הם משלימים אלה , בודדות והן במסגרות, מוסדיות- רב גרותאיכות הן במס

  1.את אלה

  

, בחלק מהמאמצים: מוסדיים ישנה הבחנה נוספת שראוי לציין- בין המאמצים הרב

ידי רחל - כדוגמת שיטת הרף לפיקוח הנוהגת במוסדות לטיפול ממושך שפותחה על

השתתפות המוסדות הייתה , שמחןידי אלישבע - ורוב הפרויקטים שנערכו על, פליישמן

ומאמץ , של אלישבע שמחןץ כגון הפרויקט של יחידות טיפול נמר, בעוד שבאחרים. חובה

. ההשתתפות הייתה בהתנדבות, החולים של אבי פורת- הפיתוח של מדדי איכות לקופות

מכיוון שרק , יש לציין שהמאמצים שנערכו מתוך חובה דורשים מעורבות ממשלתית

גם מאמצים אלה יכולים , עם זאת. ולה לחייב את המוסדות להשתתףהממשלה יכ

ידי -כפי שהודגם על, להשתמש במומחיות מקצועית וארגונית שבאה מחוץ לממשלה

ראוי לציון גם שמאמצים המבוססים על הממשלה אינם צריכים לחייב את . שיטת הרף

דה הפועלת מחקרי התוצאות של אלישבע שמחן התבססו על יחי; הספקים להשתתף

  . אבל ההשתתפות בהם הייתה לחלוטין מרצון, במשרד הבריאות

  

אבל נמצאת ברקע , סוגיה מרכזית אחת שאף אחד מהמאמרים אינו מטפל בה במפורש

. היא הסוגיה של המניע להשתתף מרצון במאמצים לקידום איכות טיפול, רבים מהם

                                                      
כגון , מצב בן כלאיים מעניין קיים כאשר לארגון יש יחידות רבות עם תפקודים דומים 1

ניתן להשוות בין , כפי שאלחיאני מתאר, שם. מרפאות ראשוניות בשירותי בריאות כללית
 .תוך שמירה על כל הממצאים בתוך הארגון, יחידות
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, ם לאיסוף נתוניםמה מניע כיום ארגונים ישראליים להשקיע אנרגיה במאמצי

האם זוהי בראש ובראשונה ? ולהשתמש בממצאים כדי לשפר את איכות הטיפול

 - או שהמניע הוא יותר כלכלי באופיו ? ארגונית לאיכות לכשעצמה/מחויבות מקצועית

האמונה שטיפול באיכות גבוהה יותר , דאגה לצמצום שכיחותן של תביעות על רשלנות

אם (או האמונה שניתן להסב את האיכות לנכס שיווקי /ו, הוא פחות יקר בטווח הארוך

קובעי , יהיה הרכב המניעים הנוכחי אשר יהיה). כי אז במועד עתידי כלשהו, לא מיד

לאור העלויות המשמעותיות (המדיניות צריכים לשקול האם מניעים אלה מספיקים 

ה לאיתור כי אז יש להקדיש מחשב, אם הם אינם מספיקים; )הקשורות בשיפור איכות

  .לבחינתם ולעידונם, מניעים נוספים

  

מאמרם של נימה עמית ועמיתיה מסכם את סדרת המאמרים העוסקים בפעילויות 

מאמר זה סוקר את התפקידים הרבים . לקידום איכות טיפול במוסדות מסוגים שונים

מאמץ מרכזי אחד קשור בסקירות איכות . של משרד הבריאות בקידום איכות הטיפול

יחידה נוספת במשרד . המתמקדת במדדי מבנה ותוצאה, די היחידה לאיכות הטיפולי- על

המשרד , בנוסף. הבריאות מפתחת ומיישמת מדדי תוצאים שונים של איכות הטיפול

יחד עם תשתית חוקית של , אחראי על יצירת אווירה שתעודד מאמצים לשפר איכות

לבין , טפים לשיפור איכותבהקשר זה חשוב להבדיל בין מאמצים שו. מאמצים אלה

ואשר יכולות להסתיים בהליכים , אותן חקירות המתמקדות ברשלנות רפואית לכאורה

  .מינהליים או אפילו פליליים

  

  מאמרים על סוגיות רוחביותמאמרים על סוגיות רוחביות. . בב
המונוגרפיה כוללת מספר מאמרים , בנוסף למאמרים העוסקים בסוג ארגון מסוים

שהוא ,  את המאמר הראשי של אבי פורתאלה כוללים. המטפלים בסוגיות רוחביות

פורת מביא במאמרו . שותף בכיר בארגון הפורום ובעריכה של המונוגרפיה הנוכחית

לאומי בעת - המצב הבין, סקירה של מצב המאמצים לקידום איכות טיפול בישראל

הוא גם . וחזון לעתיד, האופציות האסטרטגיות לקידום איכות הטיפול, כתיבת המאמר

. ר מכשולים פוליטיים ומעשיים העומדים בדרך המאמצים לשיפור איכותמאתר מספ

אלה כוללים את המתח ששרר בין משרד הבריאות לבין ההסתדרות הרפואית בישראל 

והעברת מידע בלתי מספיק בין , לגבי השליטה על המאמצים לפיקוח על איכות

 גוף מעוגן בחוק והקמת, פורת תומך בחקיקת חוק איכות בריאות ממלכתי. הארגונים

בהקשר לסוגיה של פיקוח חיצוני . שיהיה אחראי על קידום מאמצים לשיפור איכות

פיקוח חיצוני על סדרה מצומצמת של : פורת תומך בסינתזה, לעומת פנימי שנדונה לעיל

  .יחד עם מתן עידוד לפיקוח פנימי על סדרה רחבה יותר של מדדים, ממדי מפתח

  

.  והציבור בקידום איכות הטיפולאמצעי התקשורת של כמה מאמרים דנים בתפקידם

טוענת שהעיתונות יכולה לשחק תפקיד חשוב ) רוזלם פוסט'מהג(איצקוביץ - ודי סגל'ג
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התנהגויות , בקידום איכות באמצעות הפצת מידע מדויק על ההתפתחויות ברפואה

ות בין והשוואות של איכ, בעיות באיכות טיפול במוסדות מסוימים, מקדמות בריאות

רבים מהעיתונאים . המצב הנוכחי בישראל רחוק מלהיות אידיאלי, עם זאת. המוסדות

חששות לגבי אובדן הכנסות . בתחום הבריאות חסרים ידע מספיק בסוגיות רפואיות

מפרסום מונעות לעתים קרובות מהעיתונים לפקח בצורה הולמת על התוכן של מודעות 

דדות רצינית עם סוגיות של בריאות הציבור או מהתמו, פרסומת הקשורות לבריאות

משרד הבריאות וארגונים אחרים בתחום הבריאות טרם התגייסו , בה בשעה. כגון עישון

  .כדי לנצל במלואם את אמצעי התקשורת

  

בוחן את התרומה האפשרית ) מכון ברוקדייל- וינט'ג- ממאיירס(מאמרה של רויטל גרוס 

תוך שימוש במספר דוגמאות . שפר איכותשל מידע המתקבל מהצרכנים במאמצים ל

ואכן (היא מדגימה כיצד נתונים מצרכנים יכולים לשמש , ת שלה ושל עמיתיהומעבוד

 /הן ברמת המוסד הבודד והן ברמה הארצית, לשיפור שירותי בריאות) משמשים

היא מבהירה את המגבלות של נתונים המתקבלים מסקרי , בה בשעה. מערכתית

ך לאסוף ולהשתמש גם במקורות אחרים של נתונים על איכות ואת הצור, צרכנים

  .הטיפול

  

מטפלת בסוגיה הרגישה של הפצת נתונים ) מההסתדרות הרפואית בישראל(לאה ופנר 

היא מעצימה : היא טוענת שהפצה כזו חיונית משתי סיבות. על איכות הטיפול לציבור

ר מציינת שלא נעשה מספיק ופנ, עם זאת. את החולים ותורמת למאמצים לשיפור איכות

מכאן היא עוברת לתאר בקווים כלליים מספר צעדים שספקי . בהקשר זה בישראל

ופנר מציינת . יכולים לנקוט בהקשר זה, י"אמצעי התקשורת והר, שירותי בריאות

, י מאמינה שחשוב להשוות איכות בין המוסדות השונים"שהר) בניגוד לתפיסה השולטת(

דבר זה ניתן לביצוע רק אם ההשוואות משתמשות , עם זאת. ולפרסם השוואות אלה

והתוצאות מופצות באופן מקצועי , ומפקחות על הרכב המקרים, במדדים תקפים

  .יש לתמוך בהשוואות רק אם הן עומדות בתנאים אלה; ואחראי

  

, העוסקת בקשר בין מדע לבין קביעת מדיניות בתחום האיכות, סוגיה רוחבית נוספת

, תוך שימוש בדוגמאות רבות מהמחקרים שערכה. אמרה של אלישבע שמחןמטופלת במ

. שמחן טוענת שמחקר רציני על תוצאים יכול לתרום באופן משמעותי לאיכות הטיפול

כמו גם מוסדות שבהם , דבר זה יכול להיות קשור באיתור מעשים רפואיים מזיקים

נת שכדי שהשפעתם של שמחן טוע, עם זאת. איכות הטיפול היא הרבה מתחת לממוצע

יש צורך להקים פורומים ומוסדות לאומיים שבהם ניתן , מחקרים אלה תהיה מלאה

  .ולשקול את השלכותיהם על המדיניות הארצית, יהיה לדון בממצאי המחקרים

אסופת המאמרים מסתיימת במאמר מעורר המחשבה של יוחנן בן בסט העוסק באתגר 

שלושה .  התייחסותם של הרופאים-איכות מרכזי העומד בפני המאמצים לקידום 
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ת של הרופאים שלכשעצמם רּוְבהחינוך והִח, ראשית: גורמים תורמים להתייחסות זו

ישנה דאגה בגין חשיפת טעויות , שנית. ודאות ומטעויות- מחדירים בהם פחד מאי

בן בסט ממשיך . יש ספק לגבי המהימנות והתקפות של מדדי איכות, שלישית. וענישה

ולעודד אווירה של פתיחות , ה מספר הצעות כיצד ניתן להתגבר על חששות אלהומעל

-שינויים רפואיים, הצעות אלה כוללות הכנסת שינויים בחינוך הרפואי. גדולה יותר

, שיפורים במדדי איכות, התמקדות מחודשת במדדי תהליך של איכות, משפטיים

יש צורך בהכרה גדולה יותר של , מעל לכל. והשקעה בשיפור התקשורת בין רופא לחולה

הדבר מאפשר לצמצם . טועים לפעמים, כולל הרופאים הטובים ביותר, העובדה שכולם

הגורמות לשגיאות , את מספר השגיאות באמצעות איתור המגרעות של השיטה והתהליך

    .ואז לתקן אותן, השכיחות ביותר

  

ויות בקידום איכות המונוגרפיה מסתיימת באחרית דבר המצביעה על מספר התפתח

  .במערכת הבריאות מאז קיום הפורום
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  איכות במערכת הבריאות בעידן המודרניזציהאיכות במערכת הבריאות בעידן המודרניזציה
  

  
  

  1אבי פורת' פרופ

  ,הפקולטה למדעי הבריאות של אוניברסיטת בן גוריון בנגב, מרכז רפואי סורוקה
   ההסתדרות הרפואית בישראל-ר החברה לאיכות ברפואה "ויו

  
  הקדמה הקדמה 

 ,העולמיעל פי דוח ארגון הבריאות . איכות הרפואה בישראל גבוהה בכל קנה מידה

ובמקום גבוה בדירוג העולמי , ישראל נמצאת בשורה אחת עם מדינות מערב אירופה

 ,יחס הישג זהיניתן ל )The World Health Report, 2000(בביצועי מערכת הבריאות 

מערכת של ארגון לוכן למבנה ו,  לחוק ביטוח בריאות ממלכתי,בראש וראשונה

 רמה מקצועית גבוהה של ;בורית איתנה מתבססת על רפואה צימערכת זו. הבריאות

  .כגון מחקר וחינוך,  וגורמים תומכים באיכות;קלינאים

  

חוסר יעילות במתן , ניתן להצביע על בעיות בזמינות שירותים ורשימות המתנה, עם זאת

 חוסר תיאום וקומוניקציה בין רפואה ראשונית בקהילה ורפואה ;שירותים מסוימים

 בעיות רפואיות ;רפואיים וחוסר פיתוח מקצועי מספק עומס על צוותים ;יועצת

 בעיות בתקשורת בין רופא ; למניעהנותכולל אשפוזים ומוות הנית, איאטרוגניות

  . וחוסר התחשבות הולמת בהעדפות מטופלים,ומטופל

  

בתחום הפרט אלא בפתרונות  ,רוב- פי- על, פוטנציאל השיפור לגבי רבות מבעיות אלו אינו

 6%-אשר אחראיות לכ, בעיות כגון מניעת תופעות לוואי לתרופות, מהלדוג. מערכתיים

שיטת , שיטת מתן הפקודות(תר יעילות במערכת ויידי -עלניתנות לשיפור , מהאשפוזים

 ,.Bates et al(חיפוש אחר חולים בסיכון אמצעות  מאשר ב,)ההכנה וחלוקת התרופות
1999 .(  

                                                   
; הפקולטה למדעי הבריאות של אוניברסיטת בן גוריון בנגב; כיום מרכז רפואי סורוקה 1

 .שירותי בריאות כללית בנגב, חטיבת הקהילה, מנהל המחלקה למדיניות רפואית



8 אסטרטגיות לקידום איכות הטיפול בישראל: פורום איכות

 בתפקוד ותעוגגם פהן אלא ,  בחיי אדםמחיר יקר לא רקרפואית יש איכות בלבעיות 

מיעוט מבין המוסדות והארגונים . ניצול לא יעיל של משאבים מוגבליםגורמות לו, הפרט

ל הצלחות עדיווחים הלמרות , יום מערכות לשיפור איכותעד ההרפואיים בארץ הטמיעו 

ת וארגוני שאר המוסדו). O’Connor et al., 1996; Evans et al., 1997(של מערכות אלו 

- וממשיכים לפתח תהליכי שיפור פנים, הבריאות התנסו בפעילויות איכות ממוקדות

  .ארגוניים בהיקפים שונים

  

 להבטיח רפואה איכותית בעידן , לפחות,או, השאלה היא כיצד ניתן להמשיך ולשפר

וככל שהרפואה הופכת , התשובה לכך אינה פשוטה כלל ועיקר. הדינמי בו אנו מצויים

  . כך גם גובר הקושי להבטיח את איכותה,ר מודרנית ומורכבתליות

  

  ת האיכות המודרניתת האיכות המודרניתססתפיתפי
מו כ.  ברמת הפרט קשה להסכים על משמעות האיכות ברפואההןלאומית וה ברמה הן

ולא נהסס לקבוע אם שירות , ושג אינטואיטיבי בנושאיש מלרובנו , בכל תחום שירות

שנתקשה להסביר כיצד קבענו את רמת למרות  (כזה או אחר הוא איכותי או לא

הטיפול השיג בה קלינאי יעדיף להתמקד במידה . לאיכות פנים רבות, עם זאת). האיכות

. 'וכד, היחס כלפיו, התבצע הטיפולבו מטופל ישים דגש על האופן ש. את יעדיו הקליניים

מבטח או נותן שירותים יבחנו את היעילות בה ניתנו השירותים ואת השימוש 

ל שירותים שה כללית את הנגישות והזמינות יהמדינה חייבת לבחון בראי. שאביםבמ

  . 'וכד, את איכות הטיפול באוכלוסיות חלשות, שונים באזורים שונים

  

 ,Schuster, McGlynn( שקיימת שונות רבה באיכות הטיפול באזורים שונים , כיום,ידוע
& Brook, 1998( ,זהות נותני השירות מאשר מושונות זו מושפעת יותר מהרכב ו

ידוע שניתן לשפר ). Kahn et al., 1990(הצרכים של מקבלי השירות ממהמאפיינים ו

פחות ידוע על שיפור ). Oxman et al., 1995(אך הדבר אינו מושג בקלות , איכות קלינית

 כגון קיום ביטוח בריאות ,אך ברור שזו מושפעת ממרכיבים, איכות בריאות מערכתית

, זמינות ונגישות רפואה מקצועית, איכות רפואה מונעת, ינות רפואה ראשוניתזמ, לכל

כלי חשוב בשיפור איכות בראייה מערכתית הוא היכולת , כפי שיתברר בהמשך. 'וכד

  .למדוד אותה באמצעות מערך מדדים מוסכם

  

בתכנון , ת האיכות יש משמעות מעשית בקביעת מדיניות הבריאותסאין עוררין שלתפי

, לדוגמה .וזאת מעבר לחשיבות התיאורטית, ה של מערך השירותים בפועלסיובפר

   : הינה1990 משנת Institute of Medicine-הגדרת האיכות על פי ה
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“Quality of care is the degree to which health services for individuals 
and populations increase the likelihood of desired health outcomes and 
are consistent with current professional knowledge.” (Lohr, K.N. 1990) 

  

ועם מאמץ להשיג את מיטב , הגדרה זו כורכת את העשייה הרפואית עם הידע המעודכן

 איכות תלויה בתהליך ובתוצא ,על פי הגדרה זו. בתנאים נתונים) outcomes(התוצאים 

תוצא טוב אינו מעיד בהכרח על רפואה . לא מובטח, תיוהיא ערך הסתברו גם יחד

כאשר מצב החולה קשה , למשל, תוצא גרוע הוא לעתים בלתי נמנע, וההפך, איכותית

  . וזאת למרות מיטב הטיפול שקיבל, מלכתחילה

  

 Netherlands- ושל הRoyal Dutch Medical Association-הגדרה נוספת היא של ה
Institute for Health and Social Services: 

 “Quality is the degree to which the sum of the characteristics of a 
product, process or service meets those requirements laid down for it, 
which derive from its purpose.” (The Quality of Care in The 
Netherlands, 1991) 

  

 במדיניות מתבטאתאשר משמעותה בפועל ,  מעולם התעשייהשאולהה הגדרה זוהי

היא . ובהחלטות אופרטיביות שהממשל והמוסדות הרפואיים בהולנד היטיבו לתת לה

  .מדגישה את ריבוי המרכיבים של איכות ואת תלותה בציפיות

  

מהצטמצמות בהיבט הרפואי של . ת האיכות עברה שינויים משך השניםסתפי, ככלל

, Institute of Medicine-לפי ההגדרה של ה, ת לטיפוליֹוָרת והלימות ההֹוהצלחה טיפולי

, נגישות, כגון זמינות, התקדמו להבנה שאיכות נקבעת גם בהיבטים של שירות

. הסינתזה הנוכחית רחבה אף יותר. ה ההולנדיתסלפי התפי, בטיחות ויחס, המשכיות

מידת , הָיָרנכונות הֹו(ות קלינית איכ: איכות היא אופטימיזציה של שלושה כוחות, לפיה

ואיכות ארגונית , )'וכד, נגישות, היחס לחולה(איכות השירות , )'וכד, ההצלחה של טיפול

 הביא למרבה זו לא ניתן לסעל פי תפי). 'וכד, מניעת כפילות, שימוש הולם במשאבים(

 שיפור. " מהמרכיבים הנותרים, או תוך התעלמות,את אחד המרכיבים על חשבון

ומכאן , מתייחס למכלול השינויים בשלושת המרכיבים גם יחד, ה זוסלפי תפי, "איכות

ה זו מאפשרת שפה משותפת בין קלינאים ובין מנהלים סתפי". אופטימיזציה"גם המושג 

ואבני היסוד שלה הן מושגים הבאים ממדע השיפור התעשייתי בצד , במערכות בריאות

ית המטרה של יפונקצ. יכות היא תורה של איזוניםא, לפיכך. מונחים קליניים קלאסיים

במיוחד נכון הדבר ברפואה . בריאותו וזכותו לדעת, איזונים אלו היא טובת האזרח

, ניסיון, מיומנות, ידע(מת אחריות כוללת לחלוקה הוגנת של משאבים יבה קי, ציבורית

  .בהיבט חברתי) וכסף, אמפתיה, נגישות
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  :שירות איכותי/ בסיסיים לקיום טיפולנדרשים תנאים, מעבר להגדרות

בהיבט המאקרו . שירות לענות על הצרכים האמיתיים של החולים/על הטיפול. 1

, דמוגרפיה(להתאמת מספר מיטות אשפוז לצורכי האוכלוסייה , לדוגמה, הכוונה

האחריות לקיום תנאי זה היא מעבר לאחריותו הישירה ). 'וכד, אפידמיולוגיה, תחלואה

וסדרי ,  צרכים בריאותייםונוגעת יותר לשיקולים מערכתיים של, השירותשל נותן 

לאיזון היא בהיבט המיקרו הכוונה .  בהקצאת משאבים לבריאות,העדיפויות הלאומיים

בין ל, שבין מגוון הטיפולים והשירותים שאכן נחוצים לחולה ואשר הוא מעוניין לקבלם

כוח לגבי פוטנציאל שיפור האיכות בהיבט קיים וי. מה שנהוג להציע לחולים באופן כללי

 New Zealand(וון המיקרו ילכ,  כנראה,כאשר המאזן נוטה, המאקרו לעומת המיקרו
Health Technology Assessment, 1998 .(  

  

קיימת " סטנדרטית"מן הראוי להזכיר שברפואה , "בצרכים האמיתיים"כאשר דנים 

דוגמת חוסמי בטא (ת טיפול מונע יעיל כגון מניע,  מחד,רפואה חסרה: סכנה כפולה

 כגון ניתוח או צנתור ,רפואה עודפת,  ומאידך;)חיסוניםאחרי  אוטם שריר הלב או יאחר

נושאים אלו ראויים להיבחן במסגרת הערכת איכות הטיפול . ה מפוקפקתָיָרבהֹו

  .המערכתי

  

ואיים הכוונה לאותם טיפולים רפ. שירות להינתן בסטנדרט גבוה/על הטיפול. 2

בה המידה ש(היבטי האיכות כאן הם מועילות קלינית . וסיעודיים הנחוצים לחולה

הידע והכישורים של נותני (מקצועיות , )הטיפול אכן משפר את מצב הבריאות של החולה

צמצום (ובטיחות , )מיומנות ודיוק באופן שבו ניתן הטיפול(איכות הביצוע , )השירות

  ).להסיבוכים הכרוכים במתן הטיפו

  

, טכנולוגיה, הכוונה לשימוש במשאבי ציוד. שירות להינתן בצורה יעילה/על הטיפול. 3

לבד מהיותו בזבוז של , טיפול לא יעיל. המוקדשים לטיפול בחולה, כוח אדם וזמן

גורם לא אחת לטרדה מיותרת וסיכון , משאבים ציבוריים על חשבון מטופלים אחרים

  . שהוא נדרש לעתים לשלם מכיסוכולל הוצאות נוספות, לחולה עצמו

  

בעיקר הכוונה לאופן בו הטיפול ניתן . חולה-שירות להיות ממוקד/על הטיפול. 4

שמירה על כבודו ופרטיותו של לאך לא פחות , הכוונה לארגון הפיזי של השירות. ומאורגן

שיתופו בהחלטות , מתן מידע רלוונטי ומספק לגבי האופציות שעומדות בפניו, המטופל

ומחויבות כלפיו בהיבט של מתן דין וחשבון על מה , ן בכךימקרים שהחולה מעוניב

  .שנעשה והושג בטיפול
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, מדע האיכות יודע כיום למדוד ולנטר באופן שוטף היבטים אלו של העשייה הקלינית

 ,Brook(ולהבטיח שהתמונה הכוללת המתקבלת אכן משקפת איכות באופן נאמן 
McGlynn & Cleary, 1996.(יש להטמיע ,  אם ברצוננו לקבל מושג על איכות הטיפול

  .במערכת הבריאות כלים ומדדים לניטור ביצועים כך שישקפו עקרונות אלו

  

  מאמצי שיפור איכותמאמצי שיפור איכות  ללעעהמערכת הישראלית ומחסומים המערכת הישראלית ומחסומים 
שני החוקים העיקריים המתייחסים לאיכות הטיפול הם חוק ביטוח בריאות ממלכתי 

 עוסקים באיכות הטיפול , ותקנות שונות הקיימות כיום, אלוחוקים. וחוק זכויות החולה

  . ואינם מבטיחים את שמירתו וקידומו, והשירות רק באופן מוגבל

 לבין הגופיםחוק העוסק ביחסים בין המדינה : חוק ביטוח בריאות ממלכתי  .א

החוק , בכל הנוגע לאיכות השירות. והמגדיר סל תרופות לאזרחי המדינה, המבטחים

  : התייחסות כללית לרמת שירות סבירה לגבי שירותים הכלולים בסלמסתפק ב

לפי , שירותי הבריאות הכלולים בסל שירותי הבריאות יינתנו בישראל"

בתוך זמן סביר ובמרחק סביר ממקום , באיכות סבירה, שיקול דעת רפואי

' פרק ב, 1994- ד"התשנ, חוק ביטוח בריאות ממלכתי..." (מגורי המבוטח

   ).ד(3סעיף , סודעקרונות י

, בבקרה על תהליכים ותוצאים, עוסק כלל בהלימות השימוש במשאביםאינו החוק 

  .'וכו, בצורת הניטור והדיווח

  

מבטיח לחולה זכות לקבלת מידע מלא על כל המידע שתועד לגבי : חוק זכויות החולה  .ב

ולפגיעה , החוק גרם לתיעוד מינימלי של המתחייב בלבד, בדיעבד. הטיפול בו

תחלואה "כדוגמת ישיבות , בתהליכי הבקרה העצמית של הקלינאים במוסדות

כל ניסיון להשתית מערכי דיווח ארגוניים לצורך שיפור איכות נתקל ". ותמותה

ועדות "הניסיונות ליצור יצור כלאים בדמות . בחשש של חשיפה לתביעות משפטיות

  . שום ארגוןלא קרם עור וגידים באופן משמעותי כמעט ב" בקרה ואיכות

חוק שבא להגן על החולה ולהבטיח טיפול איכותי ר שכאסלי קלמעשה נוצר מצב פרדו

  .ומפריע לתהליכי שיפור איכות, בו כובל את ידי המערכת

, ואף גורם להכרעת המשפט לצד זה או אחר, נושא התיעוד עולה בתביעות משפטיות

קיימת חובה לתיעוד , םכדוגמה לאנומליה השורה כיו. לא אחת בשל תיעוד בעייתי

אך בפועל אין חובה על נותני השירותים לנטר את איכות , רפואי ושמירת מידע

  . התיעוד ולפעול לשיפורו

  

  פעילויות לקידום איכות בישראלפעילויות לקידום איכות בישראל
ובאופן , לות הבולטת ביותר בתחום זה בשנים האחרונות חלה אצל נותני השירותיהפע

  . וולונטרי
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הגברת , ות שמטרתן עדכון ידעייותר בהנחיות קלינהחולים משתמשות יותר ו-קופות

כולן הרחיבו את פעולות שיפור השירות . עול הטיפול במגוון מחלותייפעולות אבחון ו

שירותי , לדוגמה). Gross, 1999(ה ת ששביעות הרצון מהקופות עלכך, למבוטחים

בו , בריאות כללית הפכה את יום האיכות של הקופה לאירוע הראשי של הארגון

  .ומוצגות פעילויות האיכות של השנה החולפת, מוכרזים יעדי הקופה לשנה הקרובה

  

.  כיום בעל משרה שעוסק בקידום איכות במוסדמצואהחולים בארץ ניתן ל- ברבים מבתי

להבטיח , ISOכגון שיטת , החולים משתמשים בשיטות הסמכה חיצונית-חלק מבתי

  . איכות של שירותים קריטיים

  

נרתמה ליצירת הנחיות רפואיות בנושאים רבים בישראל רפואית ההסתדרות ה

והנחיות אלו מופצות לרוב רופאי , ם המרכיבים אותהיבאמצעות הארגונים המדעי

פעילויות האיכות מוצגות בכנסים של החברה הישראלית לאיכות ברפואה של . ישראל

בכנסים . חברות שאר האיגודים והמרביתובכנסים מקצועיים של , ההסתדרות הרפואית

 במה למומחים המביאים את הניסיון העולמי ואת החידושים ,רוב- פי-לע ,אלו ניתנת

ה ניתן לומר שכיום רבים מנותני השירות בארץ נחשפו לעשיי. במתודולוגיות איכות

  .שיפורשל ת ו האיכות ולמתודולוגבתחום

  

יכות הקלינית ומחקר הא, הספר לרפואה קיימים קורסים בנושא איכות ברפואה- בבתי

  .הספר לרפואה וסיעוד-הפך שגרתי בין בוגרי בתי

  

 או ,משרד הבריאות עורך סקרים לניטור איכות הטיפול בנושאים כגון ניתוחי מעקפים

מערך הפיקוח על , עם זאת. פול בחולים קריטייםיבנושאי תשתית כגון זמינות מיטות ט

וקשה לראות בו , ישוי תקופתייםמתבסס ברובו על תהליכי רונותני השירות הוא מוגבל 

יום כאשר מופעל   בתי אבותעלהפיקוח יוצא מכלל זה הוא מערך . כלי לקידום איכות

  . ומושתת על כלים להבטחת איכות,בהצלחה

  

ת סהמרכז הישראלי לבקרת מחלות בונה מסדי נתונים בתחומים מגוונים כגון פרי

 כגון איכות ,ם בנושאים קלינייםולאחרונה ג; רפואה מונעת, ניצול מיטות, שירותים

 יחד עם מסדי נתונים ממשלתיים ,ממצאי מרכז זה. ועוד, פול בחולי אוטם שריר הלביט

מדדים . הישראלית בתחום הבריאות" תעודת הזהות"ו את בשבילנ יוצרים ,נוספים

  .לאומיות-ןידי גופים אלו מאפשרים השוואות בי- המתפרסמים על

  

קיימות פעילויות ספורדיות רבות הפרושות בכל רחבי , לובצד פעילויות מאורגנות א

  .אך עדיין וולונטרית ולא מוסדרת,  שהעשייה רבהמכאן. ורובדי הרפואה בארץ
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  מחסומים לפעילות האיכות בישראלמחסומים לפעילות האיכות בישראל
בבסיס מחסום פוליטי  .שומייםייבין מחסומים ניתן להבחין בין מחסומים פוליטיים ל

ואיזה צביון יהיה , סטנדרט האיכות הקליניתהשאלה מי יקבע את , לדוגמה, עמדה

ם של יה שהתגבשה כיום היא שהגופים המדעיסהתפי. ינת בהםילסקרים שהמדינה מעונ

ונציגיהם יהיו מיוצגים , ההסתדרות הרפואית הם המוסמכים להוציא הנחיות רפואיות

עם לגבי סקרים לאומיים מט. בפורומים לאומיים לקביעת מדיניות בנושאים קליניים

ושהם יעסקו יותר במבנה , המדינה נקבע שההסתדרות הרפואית תהיה שותפה בבנייתם

כולנו זוכרים שאך לפני מספר .  ופחות בהערכת תוצאים של עשייה רפואית,ובהליכים

בשל דליפה של ממצאי סקרים לאומיים לעיתונות הכללית באופן לא אחראי  ,שנים

גם כיום . מרכזיים-רב, קרים השוואתייםנמנעו רופאים רבים מלקחת חלק בס, ופוגע

  .ארגוני הרופאיםלבין נושא הסקרים ממשיך להוות נקודת חיכוך בין המדינה 

  

 יכולה אפשר נקיטת צעדים לקידום איכותשיזרימת מידע שוטף במערכת באופן 

, זרימת המידע בין נותני השירותים לבין עצמם. שומיימחסום ילכדוגמה להיראות 

נותני השירות רואים . ולא סדירה, לא אחידה, שרד הבריאות היא חלקיתובינם לבין מ

מידע עובר כיום רק לגבי . מידע עסקי ושמור, את המידע הקליני והביצועי כמידע פנימי

מצב זה מקשה על בניית מסדי נתונים . או לצורך התחשבנות, נושאים המחויבים בחוק

גם . ותוונת פעולות שיפור מערכתי או להכ,מעודכנים ותקפים לצורך קבלת החלטות

 כגון החלת חוק ביטוח בריאות ,כאשר מתרחשים במערכת הבריאות שינויים מהותיים

המדינה מוצאת עצמה ללא כלים ממשיים לבחון ולנטר את השפעת החוק על , ממלכתי

בעבר הוכח שחשוב לנטר איכות בעת החלת שינויים מהותיים במערכת . המבוטחים

, על כן). Kahn et al., 1990 (ריתהב-צות בארDRG-סביב הפעלת שיטת הכגון , בריאות

או על ,  קשה כיום להעריך את השפעת החוק על תחומים נבחרים,עדר מערך מדדיםיבה

. הרשויות נדרשו לסוגיה והקצו משאבים לחקר השפעת החוק. רמת הרפואה בכלל

 , סקרים תקופתייםרוב- פי-ו עלישיטות המחקר החלופיות למערך ניטור מדדים ה

אינן עושות שימוש משני יעיל , שיטות אלו יקרות יחסית. ושיטות המבוססות על דגימה

באותם , עם זאת. ומוגבלות מעצם היותן דגימות אוכלוסייה, במאגרי נתונים קיימים

כבר ניתן להראות שינויים בשימוש , נושאים שבהם היו קיימים נתונים בני השוואה

והפחתת מספר ביקורים , יה לרפואה מקצועיתירידה משמעותית בפנכגון י, בשירותים

  ).Central Bureau of Statistics, 1996-1997(אצל רופא ראשוני בקהילה 

  

שומי נוסף הוזכר לעיל בצורת היעדר סטנדרטים של ניטור איכות ודיווח ימחסום י

רה וולונטרית פעילות האיכות בדרגים השונים הייתה ונשא. בחוקים שהמדינה חוקקה

  .בהתייחסותי לצורך להמשך תקינה בנושא, לנקודה זו אחזור בהמשך. ופרגמנטרית
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הן שיטת מתן . שיטות הרישוי וההכרה בארץ לא עברו עדכון המעודד פעילות איכות

והן שיטת ההכרה , ידי משרד הבריאות-הרישוי להפעלת שירותים ומוסדות על

אינן מחייבות , ת של ההסתדרות הרפואיתבמחלקות להתמחות מטעם המועצה המדעי

  .פעילות של שיפור איכות או ניטורו כתנאי לאישור

  

בין בין ללארגוניים ארגוניים --מציאת האיזון הנכון בין מאמצי שיפור פניםמציאת האיזון הנכון בין מאמצי שיפור פנים: : התלבטותהתלבטות
  בקרות חיצוניות כאמצעי לקידום איכות מערכתיתבקרות חיצוניות כאמצעי לקידום איכות מערכתית

 והאם לשם כך יש להתבסס על, שאלה מרכזית היא כיצד משיגים איכות מערכתית

  ?וכיצד לשלב בין השניים, ארגוניים-או על תהליכי שיפור פנים, בקרות איכות חיצוניות

  

בקרת . שתי חלופות אלו נבדלות ביתרונות ובחסרונות הפוטנציאליים לקידום איכות

מתבססת יותר על מדדים מערכתיים המיועדים לציבור הרחב ) 1 לוח(איכות חיצונית 

 המדדים עצמם מתווים כך שיבטיחו רמת ,עם זאת. לאומיות-ןלהשוואות לאומיות ובי

במידה , ואינם מקנים לנותני השירות הבנה היכן למצוא את שורש הבעיה, סף ביצועית

. בעיה גדולה יותר קיימת באמינות המידע. מתחת לממוצע הלאומיהם ביצועיהם ש

באופן  , או מוטה,קיים תמיד חשש שמידע שנאסף ומדווח לגוף חיצוני יהיה לא שלם

, אם כן, מערכי בקרה חיצוניים הם. בעיני הציבור והרשויות" ראה טוביי"שהארגון 

 לכל ,אלא, ואינם מסוגלים להביא לשיפור מתמשך, אמינותם לא מובטחת, בלתי יעילים

  .לשמירה על סטנדרט קיים, היותר

  

 בקרת איכות חיצונית: 1 לוח
 יתרונות חסרונות

  כתיתיה מערירא   רמת מינימוםתקבענ
    

 ת לאומי)benchmarking(קביעות סטנדרטים    מדדים לא ספציפיים
    

 לאומיות- השוואות בין  לפתרונותותלא מכוונ
    

 )accountability( נשיאה באחריות, שקיפות ציבורית  ם קלינאיםמימקומ
    

    ארוך)cycle time(זמן מחזור 
    

  עלול להיות לא אמין
  

יש פוטנציאל ) 2 לוח(ארגוניים -בססת על תהליכי שיפור פניםלגישה המת, לעומת זאת

ת האיכות נותנת עדיפות לקיום מערכי מדדים לניהול יפילוסופי. שיפור רב בהרבה

מאשר , חולים ובקהילה-בבתי, בקרה עצמית ברמת הארגוןואיכות ברמת השטח 

איכות , )Deming) Walton, 1986על פי . ידי המדינה-הסתמכות על בקרות חיצוניות על

ועל כן יש , אלא מרכיב אינטגרלי שלה, או חיצוני למערכת, זר, אינה אלמנט נוסף
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הסיבה לכך נעוצה בפוטנציאל השיפור הטמון . ארגונית-להשתיתה על העשייה התוך

רכי בקרה וולא לצ, ואשר נאספים לצורך שיפור פנימי, במערכי מדדים הקיימים בארגון

, לשימוש בידי אנשים הקשורים לביצוע עצמו, פן אמיןהמידע נאסף באו. חיצונית

בחן יהמדדים ותהליכי קבלת ההחלטות המתבקשים מהם יכולים לה. ולצורך שיפור

חסרון השיטה . ולאפשר התקדמות אל פתרון בזמן קצר יחסית, בתדירות גבוהה יותר

רק בשל ולו ,  עם מדדים של נותני שירות אחרים הארגוןמדדיאת הוא בקושי להשוות 

  .אופן איסוף וניתוח הנתוניםבעדר אחידות בהגדרות ויה

  

  ניהול איכות ברמת הארגון: 2 לוח
 יתרונות חסרונות

  מבוסס על תהליכים פנימיים  מקשה על השוואה חיצונית
    
 חלק אינטגרלי מהניהול עדר שקיפות ציבוריתיה
    

 פוטנציאל שיפור רב שימוש למטרות שיווק
 לינאיהמידע שייך לק  
  קצר ותכוף)cycle time(זמן מחזור  

 רוב- פי- אמין על  
  

מערב קיימות ב. ל"בתשומה להתלבטות בדקנו את נושא הבקרות החיצוניות גם בחו

 שבה יש, ריתהב-צותבאר. חולים-להסמכת בתיבעיקר  ,במספר מודלים קרות חיצוניותב

חולים הביאה -יאין כל הוכחה שהסמכה של בת, מסורת ההסמכה הארוכה ביותר

 מפרט את 3לוח ). Keeler et al., 1992(חולים -לצמצום השונות הגדולה הקיימת בין בתי

 ISO-שיטת ה, כאמור. ידי איזו מדינה- הופעלו לראשונה ועלהמודלים השנה שבה 

 פורסמה הערכה טרםאך , מכונים ומעבדות, חולים-במספר בתי נמצאת בשימוש בארץ

ידי אף רשות - מוכר עלינו אISOהשימוש במערכת . ות לאיכהפורמלית של תרומת

בשיטה זו אינם פטורים מהליכי  ומוסדות שבחרו להשתמש, כמקנה יתרון כלשהו

  .הרישוי הסטנדרטיים

  

 לפי שנה וארץ, ל בקרה חיצוניתל ש"תכניות מובילות בחו: 3 לוח
Accreditation - USA (1917), American College of Surgeons, Hospital 
Standardization Program 
International Organization for Standardization (ISO)  - UK (1947), standards for 
defense engineering and manufacturing industries; ISO 9001/2 standards applied 
to healthcare organizations 
European Foundation for Quality Management (EFQM) model  - Europe (1988), 
14 major European companies with EC endorsement 
Visitatie - The Netherlands (1992), by the medical associations, peer review for 
re-registration of members 
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. בתחום איכות הטיפול והשירות בקהילהשיטות הבקרה החיצונית מצומצמות יותר 

בבריטניה מערך מדדים לקהילה הוא אבן יסוד ברפורמת הבריאות שמדינה זו אימצה 

וחלק רק לניטור , חלק מהמדדים משמשים לקביעת סטנדרטים. בממשלתה הנוכחית

  . מתמשך של תהליכים ותוצאים

  

 National Committee for- מטעם הHEDIS- השימוש במדדי ה מתרחבריתהב-צותבאר
Quality Assurance ,ידי - מהווים כיום בסיס מועדף לבחירת קופות מבטחות עלאשר

, HEDIS-כדוגמת ה, מערך מדדים לקהילה). Corrigan & Nielsen, 1993(מעסיקים 

 איכות הטיפול מהווה כלי מספיק לניטור, המשתרע על תחומים רבים של רפואת קהילה

 National(בהיותו דינמי ורגיש דיו לזהות שיפורים במערכת הבריאות , בקהילה
Committee for Quality Assurance, 1999 .(נתונים אלו מראים שהשימוש בה-HEDIS 

הביא תוך פרק זמן של שלוש שנים לשיפור ברבים ממדדי הביצוע ושביעות הרצון 

 היא שלמידע ההשוואתי יש די כוח לעודד תהליכי ההנחה. בקופות שהצטרפו לתכנית

  .ארגוניים- שיפור פנים

  

  חלופות למערך מידע לקידום איכות בקהילהחלופות למערך מידע לקידום איכות בקהילההה  כשלים שלכשלים של
 את השימוש בהוראות מחייבות ימזערמודל שיפור מודרני : הוראות מחייבות. 1

שכן אלה מעוררים , )לדוגמה הנחיות למתן דם או חיסונים(וסטנדרטים חיצוניים 

הקלינאים רואים . וקשים לאכיפה, אינם מתעדכנים בקצב הדרוש, נגדות הקלינאיםהת

 וביטוי למעורבות רבה מדי של המדינה בנושאים ,בהם סכנה לתביעות משפטיות

  . הנתפסים כאוטונומיה מקצועית

  

ם מידע על איכות ביצועים יניע וכאן ההנחה היא שפרס:  תחרות שוק חופשי.2

 לגבי ות ספקיש. ם אל הספקים והמבטחים הטובים יותראוכלוסיות של מבוטחי

, ת השוק והמידה שאיכות אכן משפיעה על צריכת שירותי בריאותיההוכחות לתיאורי

מערכת הבריאות הבריטית שדגלה . ועל ההיגיון הכלכלי של השקעה בתחרות שוק

 The (בזנחה שיטה זו וחזרה לחיק שיטות ניהול האיכות אחר כשלון צור, בתחרות שוק
New NHS, Modern, Dependable, 1997( :  

“The internal market was a misconceived attempt to tackle the 
pressures facing the NHS. It has been an obstacle to the necessary 
modernization of the health services. It created more problems than it 
solved. That is why the Government is abolishing it.” 

הטוען שאחד הלקחים , ותומכים בכך ממצאי הדוח האחרון של ארגון הבריאות העולמי

א העובדה שמערכות בריאות המקדשות את ו מערכות בריאות בעולם ה191שעלו מחקר 

  ).The World Health Report, 2000(שוויוניות ואינן יעילות -תחרות השוק יוצרות אי
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עדר פעילויות יאו קנסות בה/ ו, פעילויות שיפורבגין מתן תמריצים לספקי איכות. 3

שיטות התגמול הקיימות כיום בארץ מעוגנות בהסכמים קיבוציים ההופכים : אלו

, תגמול לפי פעולות מעודד ביצועי יתר. לא רלוונטיותלאופציות אלו לבלתי אפשריות או 

 שיטת תגמול כיום אינה מתגמלת שום. ודד פעילות חסרואילו תגמול לפי קפיטציה מע

  . לפי מצוינות או קידום יעדי איכות

  

  הבסיס למדיניות לאומית בנושא איכות הטיפולהבסיס למדיניות לאומית בנושא איכות הטיפול
 ופיתוח תכנית ,בריאות מחייבת השבחה של תשתית האיכותהמודרניזציה של מערכת 

  . לאומית לאיכות בבריאות

  

אך דווקא . מודרניזציה של מערכות בריאותחשיבות קריטית ביש ית המידע ילטכנולוג

. בעולם הטכנולוגי גוברת חשיבותם של הקלינאים בהבנת התהליכים ובהכוונתם

תרומתם מתבטאת ביכולת למקד את עולם המידע לאותם תחומים הרגישים לעשייה 

ית יטכנולוג. וביכולתם להבין את משמעות הנתונים המורכבים המתקבלים, איכותית

 ניהול האיכות במערכות - זו המאפשרת את מהפכת הניהול הגדולה ביותרהמידע היא 

  .בריאות

  

הטמון ברפואה מודרנית ויעילה לכלל  האתגר הוא להביא למימוש את הפוטנציאל

ובזבוז משאבי , סיבוכים הניתנים למניעה, "עודפת"תוך מניעת רפואה , האזרחים

עם ריבוי הטכנולוגיות , הדינמיקה הרבה העוברת על תחום הבריאות. הציבור

לכך תורמים כוחות . מחייבת הערכה תכופה של מה שנחוץ ומה שנכון, ומורכבותן

, העלייה בנפח הביצועים,  כגון הלחצים המסחריים על הרפואה הציבורית,נוספים

 מריבוי התמחויות ספציפיות וריבוי תומורכבותם הגוברת של שירותי הרפואה הנובע

, התפתחויות אלו עלולות לסכן את איכות הטיפול, יות ברורהעדר מדיניבה. מטפלים

ועל פי רמת הנגישות , להגביר את השונות במערכת על פי זמינות שירותים אזורית

  .למומחים שונים

  

 ,בין השאר. רבים הגורמים היום המנסים לעצב את דפוס האיכות של הרפואה בארץ

, החולים-קופות, ם משרד הבריאותגופים ממלכתיים הפועלים מטע, גורמים מקצועיים

  . םיוגורמים מסחריים אינטרסנטי, גופי צרכנים

  

 להיערך ברמה לאומית על מנת להבטיח התפתחות שיל "הנמודרניזציה המול כוחות 

נדרשים שינויים מערכתיים משמעותיים . מקבילה של כלי הניהול ושיפור האיכות

יהיה .  מערכת הבריאות בישראלבנוסחה הלאומית הנוכחית של בקרה תפעולית של

קשה להסתמך על יכולתו של משרד הבריאות לפקח על איכות הרפואה הניתנת ברמות 

שעיקרה חלוקת , ברוח העתים, נוסחת תפעול חדשה, כנראה, נדרשת. השירות השונות

  : תפקידים וסמכויות ברורה
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הול תוך שימוש הראשון לדאוג לתשתיות מידע ולחייב ניהתפקיד :  תפקידי המדינה.א

התפקיד . חולים וקופות-במדדי איכות ברמות הרפואה השונות ככלי בסיסי בניהול בתי

הפיקוח הוא על עצם . השני הוא בפיקוח על קיום פעילות איכות במוסדות וארגונים

תפיסה זו של .  ופחות על סטנדרטים קונקרטיים,ארגונית-קיום פעילות השיפור התוך

מחויבותו של משרד הבריאות כאחראי ציבורית לאיכות עצמית שומרת על  בקרה

 נבחר של מדדים לאומיים בתחומים מערךלצורך כך יעמוד לרשותו . שירותי הבריאות

מדדים אלו יכללו מדדי תהליך . ושביעות רצון, מדדי נגישות, ברפואה מונעת, הקליניים

ם לאומי זה גם  מדדימערךבבוא העת ניתן יהיה לקבוע לגבי . ומדדי תוצא) הרוב(

  .סטנדרטים לאומיים

   

יקבעו נושאים יבמסגרתו . יש להקים מוסד סטטוטורי לקידום איכות, לצורך פיקוח זה

 בסיסי של מדדי האיכות הלאומיים באופן מערך ובאמצעותו ינוטר ,ותחומי בקרה

, ידי קבוצות מומחים מתחום הקליניקה-בנו עליהמדדים י. מקצועי ובלתי תלוי

 שיפעלו באופן , ונציגי המבטחים והציבור,כלכלנים, חקר שירותי בריאות, וגיהאפידמיול

 National Institute for-בדומה ל, המוסד יפעל במימון ממשלתי. מקצועי ובלתי תלוי
Clinical Excellence) NICE (חוק האיכות , מוסד כזה יצטרך לפעול מטעם חוק. הבריטי

  .  אחראי לחקיקתואשר משרד הבריאות, בשירותי בריאות

  

עיקר תפקידו ו, לאומיתההגוף הסטטוטורי החדש יהיה מופקד על מערך המידע ברמה 

  . ובמטרה לידע את הציבור, נבחריםלהעריך תחומי בריאות מוגדרים ויהיה 

  

. תפקיד נוסף של מוסד זה יהיה ארגון הפיקוח והבקרה אחר איכות השירות הרפואי

, נציגי הרופאים והציבור, החולים- קופות, שרד הבריאותאום בין מיפעילות זו תעשה בת

. אך למוסד תהיה זכות לקבוע את תכנית עבודתו ושיטות עבודתו באופן בלתי תלוי

 ,הפיקוח יתבסס במשולב על פעילויות הבקרה הפנימית של הארגונים וספקי השירותים

צדורות להבטחת הגוף ימליץ לארגונים על פעולות ופרו. ועל מדדי האיכות הלאומיים

ופחות , בתהליכים להבטחת איכותיותר הגוף יתמקד . ניטור וקידום איכות בארגון

המוסד ). אשר יהיו באחריות הבקרה העצמית של הארגונים עצמם(בתוצאי התהליכים 

  .הסטטוטורי יוציא דוח שנתי לציבור

  

במהלך המוסד הסטטוטורי יהיה רשאי להמליץ למשרד הבריאות לגבי ממצאים שעלו 

ימצאו שימשרד הבריאות יהיה רשאי להמשיך לחקור או לפעול במידה . הפיקוח

שיטות הפיקוח של , לפיכך. או לצורך אכיפתו, ממצאים של חריגה מהנחיות החוק

, לא יהיה צורך במערכות אכיפה ממשלתיות נוספות. יעלנהיהמדינה תצטמצמנה ותת

  .ואלה הקיימות יוכלו לתפקד ביתר יעילות
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ת האיכות שתוארה לעיל תואמת את האינטרס של המבטח וספק השירותים ספי ת.ב

החולים והקופות המבטחות -בתי תפקיד. בשל הכללת מרכיב היעילות בהגדרת איכות

ניטור מדדים . הלאומימערך הוא לבנות ולהשתמש במערכי מדדים מפורטים יותר מה

ברמת פירוט , כל זאת, איםמעקב אחר ביצועים ותוצ, עשה לצורך ניהול איכותיאלו י

. ובמגוון הנושאים המותאמים לאוכלוסיות החולים וסוגי התחלואה שבאחריותם

 מהווים חלק מתהליכי ,ארגוניים- פעילות זו תתבטא גם בתהליכי הביזור הפנים

  . המודרניזציה

  

 או מתוך תיק ,כאן המקום להזכיר ששיטות בקרה המסתמכות על איסוף נתונים ידני

ההנחה היא ששימוש שיטתי .  לא כדאיות כלכליתובר- יפ-לינן מורכבות ועה, החולה

קלינאים יביא לדינמיקה להזנתם חזרה למנהלים וובמערך מידע המכיל מדדי איכות 

לגבי  אין צורך לקבוע סטנדרטים לאומיים. ובאופן יעיל, ארגונית של שיפור מתמיד-פנים

  . מדדים אלו

  

ועל מנת להבטיח שמירה , ות מדדים בתחומים דומיםהשונות בהגדראת על מנת לצמצם 

על . יש ליצור תמריצים מערכתיים לפעילות זו, מידה גבוהות של פעילות זו- על אמות

-התמריצים גם להבטיח אחידות ֵמֵרבית במדידה באותם נושאים חוצי ארגון ובין

ימיים באים התמריצים הפנ. תמריצים אלו יכולים להיות פנימיים וחיצוניים. ארגוניים

, שמירת הידע בארגון, )self-regulation(להבטיח אוטונומיה מערכתית של בקרה עצמית 

תמריץ . וחיסכון בעצם הפעלת מערכי הניטור כחלק אינטגרלי ממערך המידע של הארגון

להציג מדדי איכות ) חולים- קופות(הוא דרישות מבטחים , לדוגמה, חולים- חיצוני לבתי

- בתי. מחויבות חוזית זו תשרת את שני הצדדים. וזית ביניהםכתנאי להתקשרות הח

ואילו המבטחים , החולים וספקי שירות יבטיחו לעצמם המשכיות חוזית עם המבטח

  .יוכלו להבטיח למבוטחיהם את רמת השירות המתחייבת בסל השירותים

  

, מוסדתמריץ חיצוני נוסף עשוי לנבוע מכוח חוק המחייב קיום מערך ניהול איכות בכל 

בעידן המודרניזציה קיימת מחויבות לציבור אשר תחייב , בנוסף. כתנאי להכרה במוסד

מערך מדדי . מוסדות וארגוני בריאות להפיק דוח שנתי לציבור על פעילות האיכות שלהם

  .איכות ישמש גם למטרה זו

  

לבנות ולעדכן ,  תפקידי הארגונים המדעיים הוא לקחת חלק ביצירת מדדי האיכות.ג

ולתרום ידע מקצועי לגוף הסטטוטורי , הנחיות רפואיות שמהן נגזרים חלק מהמדדים

תרומה רבה לאיכות הרפואה בישראל עשויה לבוא . האחראי על ההערכה והשיפור

מהמועצה המדעית של ההסתדרות הרפואית אם ועדות ההכרה במחלקות להתמחות 

  .הכרההמשך יתנו משקל לפעילויות שיפור במחלקה כחלק מהדרישות לה
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לדאוג להכללת ,  תפקיד הציבור ונציגי צרכנים הוא לקחת חלק בגוף הסטטוטורי.ד

.  באופן מובן ושימושי לציבור,יות של הממצאיםשנורפמדדים בעלי עניין לציבור ול

  .תפקיד מרכזי של הציבור הוא לדרוש מידע על מדדי איכות מנותני שירות רפואי

  

  . הבאלוחרשות מובא בסיכום של עיקרי הפעולות הנד

  

  פעילויות מקדמות איכות: 4לוח 
, ארגוניים-הכרה של ראשי מערכת הבריאות בחשיבותם של מערכי ניהול איכות פנים 

   והכללת נושא זה ביעדי מערכת הבריאות ,ברמות השירות השונות
  מתן עדיפות לשיפור מערכי המידע במערכת הבריאות בכל רמותיה  
תני השירות ליצירה ושימוש במדדי איכות תוך ניצול מערכי מידע חינוך הקלינאים ונו 

  קיימים על ביצועים ואיכות 
על , כולל תהליכי ההכרה התקופתית במוסדות, השתת מערכי הבקרה החיצוניים 

ומתן קרדיט למערכות המשתמשות במערך , מערכי מדדים מוסדיים ומערכתיים
  מידע לשיפור איכות 

ועל סמך עצם קיום מערך , ולמענשירות על סמך מידע שנאסף חינוך הציבור לבחון  
  ניטור ושיפור בארגון 

  

  תחיקה ואיכות בישראלתחיקה ואיכות בישראל
היבט הרשלנות הרפואית מוסדרת מבחינת אחריות המבטח ונותן השירות , ככלל

החוקים . בנהלים הרבה יותר מאשר אחריותם ואחריות המערכת לאיכות השירות

על . ה עליהשירות באיכות הטיפול ואינם מבטיחים שמירהקיימים כיום אינם עוסקים י

מגבלות של חוק ביטוח בריאות ממלכתי ושל חוק זכויות החולה בנושא קידום איכות ה

 כבר היה ברור שיהיה צורך בחקיקה נוספת שתבטיח םוסמוך לחקיקת, כבר דנו לעיל

  ).Porath & Lev, 1995(קידום איכות 

  

  חוק איכות בשירותי בריאותחוק איכות בשירותי בריאות
א וביש, חוק איכות בשירותי בריאות,  צורך בחוק נוסףהיה 2001ישראל של שנת ב

  . ים המתחייבים מהצורך להשיג שיפור איכותילהבטיח את השינויים הארגונ

  

הצורך בחוק איכות בשירותי הבריאות נובע מהכשל האדמיניסטרטיבי לקדם איכות 

והבקרות החיצוניות  ,שיטות ההכרה במוסדות. ולנטרה בשיטות המצויות היום

אינן עומדות בקצב השינויים ,  אינן מסוגלות להבטיח איכות,הקיימות היום בישראל

או  ת מנגנוני בקרה עצמית של ארגוניםו מעודדןואינ, המתרחשים במערכת ובמורכבותם

  .יהםת עלומושתת
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מערכת הבריאות צריכה . ה לצורך בחוק האיכות הוא ההיבט הפיננסייהסיבה השני

, עודד מבטחים וספקים בתחום הבריאות לקדם ולנטר איכותשיות ממומנת באופן להי

י מהתקציב המועבר מהמדינה לחלק פרופורציונ. ולא להשאירה ליוזמה וולונטרית

התחיקה צריכה לקבוע את , בנוסף. לקופות צריך להיות מיועד לפעילות קידום איכות

ליצירת התנאים להגשמתם , רטיםלקביעת סטנד, האחריות הארגונית לאיכות השירות

החקיקה אמורה להגדיר את . לבקרה העצמית נחוצה הכרה משפטית. ולניטורם הסדיר

  .התערבות המדינה במקרה של כשל הבקרה העצמית

  

ולאפשר חופש פעולה , התחיקה צריכה להצביע באופן כללי על סדרת דרישות בסיסיות

את ם של בקרה עצמית על מנת להשיג ספקי בריאות לפעול במנגנונילניכר למבטחים ו

, החוק צריך לחייב את עצם הקמת תשתיות הניטור והשיפור. בחוקהקבועים היעדים 

 ברוב ,ככלל. ולדרוש דיווח על תחומים והיקף פעילות השיפור תוך שימוש בתשתיות אלו

. תחומי הבקרה העצמית לא יהיה צורך לחשוף את ממצאי הפעילות אלא את היקפה

 ומצומצם של נבחרהדיווח למשרד הבריאות יתמקד במספר , כני הממצאיםולגבי ת

שהמדינה אחראית על איכות הוא משמעות הדבר . כאלה שיוגדרו בחקיקה, תחומים

 כך לשםחלק מהאמצעים שהיא מפעילה .  ופועלת לקדמה,הבריאות שניתנת לתושבים

, דהיינו, קרה עצמיתידי מערכות ב- עשה עליי, גדול ככל שניתן, וחלק, הם ישירים

ידי שיטת - המדינה תבטיח שאכן תתקיים פעילות זו בהיקף הנדרש על. אחריות שילוחית

  . מימון

  

ותחומים נוספים , סיעודיים, בשיטה זו תובטח המשכיות העיקרון שסטנדרטים רפואיים

רוב -פי-אלו נקבעים על. מקצועיים- ידי גופים מדעיים-קבעו עליי, של בריאות

  .  המתבסס על העדויות המדעיות בספרות המקצועיתבקונסנסוס

  

איזון זה צריך להיות . בין בקרה עצמיתלחקיקה / למצוא איזון נכון בין תקנותשי

נושאים שיזכו לראשונה , לפיכך.  יש צורך בחקיקה חדשהזהולצורך , מבוטא בחוק

  :להתייחסות בחוק יכללו

  ):חולים-תקופדוגמת (המבטח לבין הגוף בין המדינה היחסים . 1

המבטח ידאג . כל מבטח מחויב לציבור המבוטחים שלו בנושא איכות הטיפול 

שירותים המתחייבים לצורך שמירה על איכות ה של תיאוםנגישות ו, לזמינות

  .השירות הרפואי

  . כל מבטח יאמץ מדיניות של קידום וניטור איכות שיטתי בארגון 

מדדי איכות וניהול איכות של המבטח יקים מערך . החוק יחייב בקרה עצמית 

כולל , פעילות זו תהיה שיטתית ומוטמעת בעשייה הארגונית. ארגונית-כפעילות פנים

  .פרוצדורות לבקרה ודיווח, קביעת יעדים ארגוניים, היבטי תשתית
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,  המדדים הלאומי לגוף סטטוטורי לאיכות במערכת הבריאותמערךהמבטח ידווח על  

הבקרה החיצונית תהיה תחומה .  לגבי מדדים אלוויפעל להשגת יעדים לאומיים

  .למספר מדדים נבחרים ויעילים

יש לראות . כללו בשיקולי הרישוי של מוסדות וארגוניםיקידום וניטור האיכות י 

שאותה ) self-regulation(בפעילות לשיפור איכות ביטוי לבקרה עצמית של הארגון 

  .יש לעודד ולתמרץ

ומצב פעילות האיכות , היעדים, ח שנתי לגבי המדיניותהמבטח יהיה חייב לפרסם דו 

 לגוף ים מיועדוחלקים מהדוח יהי. אשר יהיה מיועד לציבור המבוטחים, בארגון

  .הסטטוטורי המפקח

כל עוד מתקיימות פעילויות , המדינה לא תפעיל מערך בקרה חיצוני או פיקוח מקביל 

  . ידי המבטח-אלו על

  

  :ספק שירותיםבין למבטח הגוף הבין היחסים . 2

, כולל היבטים של יעילות, ספק השירות חייב לדאוג להערכה של איכות הטיפול 

עשה בחינה ביקורתית של היבטים יכחלק מהערכה זו ת. ותוצאים, ארגון השירות

 ןעשה באופן הניתיהערכה זו ת. כולל היחס למטופלים, קליניים וטכניים של השירות

  .למדידה ותיעוד

מדדי . כלול מרכיבי איכות בכל התקשרות חוזית עם ספק שירותיםהמבטח חייב ל 

ואלו יהוו חלק מדיווח המבטח לציבור , האיכות ידווחו למבטח באופן תקופתי

   .המבוטחים

המבטח יהיה רשאי לשנות או לבטל התקשרות חוזית עם ספק שירותים על בסיס  

וכן לנקוט , זיתשמהווה הפרה של ההתקשרות החו, רמת איכות שירות לא מספקת

  .באמצעים נוספים הנחוצים להבטיח את איכות הטיפול במבוטחים

  

 ,ואולי אף עולה, אשר אינה יורדת,  האחריות הארגונית לאיכות השירותמתבטאת כךב

 ותניתן להרחיב את החלת החוק על קבוצות רופאים אם הם פועל. על אחריות הפרט

  .כגוף משפטי אחד

  

  האיכות בשירותי בריאותהאיכות בשירותי בריאותהיבטים כלכליים של חוק היבטים כלכליים של חוק 
  : שניטור וקידום איכות יעלו את מחיר המוצר או השירותהכרחאין 

עשויים לחסוך כסף ) 'תלונות וכד, המתנות, סיבוכים, מניעת טעויות(קידום איכות  .1

  .חיסכון למניעת תביעות משפטיות אף היא בעלת פוטנציאל רב. במערכת
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. את יעילותהעשוי להעלות יפור איכות ומערך ש,  יעילהאינההמערכת הרפואית כיום  .2

איבוד את הנושא של מניעת כפילויות בשירות ושל נושא הניתן לציין את , לדוגמה

  .בין מטפליםבמעבר מידע קליני 

מערך הניטור והשיפור אינו מחייב הקמת מערכי מידע חדשים אלא שיכלול  .3

יאות למטרות ושימוש מושכל במידע שכבר נצבר אצל רבים מספקי הבר, הקיימים

  .שונות

  

.  המימון להפעלת החוק צריך לבוא במסגרת מימון המבטחים וספקי הבריאות,לפיכך

שכן רוב העלויות נכללות ממילא , יהיה די בכך שהמימון יבטיח פעילות שוטפת שולית

ספק שירות יכול להבנות את מחיר האיכות , בכל מקרה. בהוצאות הניהול השוטף

  .מחיר גמיש הנקבע בין ספק ומבטחוזהו , בתמחור השירות

  

  סיכוםסיכום
 ואולי תנאי להמשך קיום ,איכות היא זכות בסיסית של צרכני הרפואה הציבורית בארץ

מערכת הבריאות בישראל חייבת להבטיח לאזרחיה רמת איכות . רפואה ציבורית הגונה

 .רפואית המבטאת את הפוטנציאל הגלום בהתקדמות הקלינית שחלה בשנים האחרונות

ניהול מערכות הבריאות ברמות השונות חייב ללוות את המודרניזציה הקלינית ואת 

  . השיפור בתשתיות המידע

  

היא ש, קלינאיםל ויוצר שפה משותפת למנהלים ו,ידע הניהול חובר היום לידע הקליני

איכות בשירותי בריאות ושיפור תשתיות המידע במטרה לשרת , על כן. שפת האיכות

 גבוה ברשימת היעדים של האחראים למערכת ים במקום להיות מוצביםחייב, מטרה זו

  .הבריאות בארץ

  

, הארגוני, והיא חובקת את ההיבט הקליני, ת האיכות עברה אף היא התפתחותסתפי

ההערכה וכלי השיפור , שיטות המדידה.  באופן המאפשר אופטימיזציה,והכלכלי

כים אותה מרכיב חיוני וחסר המדעיים שתורת האיכות מעמידה בפני מנהלים הופ

נומיה מקצועית לקלינאים בקביעת ושמירה על אוט. תחליף בארסנל הניהול המודרני

ם וויהמ כל אלה, ובהמלצות למערכת הבריאות,  של הממצאיםבפרשנות, מדדי האיכות

  .ביטוי למרכזיות הקלינאים בקידום איכות

  

. ת ותנאים שיקדמו איכותלעצב מדיניוהוא  קברניטי מערכת הבריאות ם שלתפקיד

חקיקה של חוק איכות ) א(:  ניתן להשיג כיום על ידי שתי פעילויות מרכזיות,זאת

החוקים .  ניטור מספר מצומצם של מדדי בריאות ברמה לאומית)ב(-  ובמערכות בריאות

ובמידה ידועה אף , רכי המדידה והשיפור הנחוציםוהקיימים כיום אינם עונים על צ
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החוק החדש צריך להתמקד באחריות . לקידום איכות במערכת הבריאותמהווים מכשול 

דרגות החופש . קיום מערכות שיפור איכות בארגוניהם לעספקי השירותים והמבטחים 

 נדרשים ,בנוסף.  יובטחו במסגרת החוק החדש, וקידום איכות,לבקרה עצמית בארגונים

פעילות . בריאות ברמה לאומיתשינויים ארגוניים לצורך ניטור מספר מצומצם של מדדי 

משרד .  חוקעל פיו, במימון המדינה, בלתי תלוי, ידי גוף מקצועי- זו עדיף שתתבצע על

יהפוך למיניסטריון המנווט , האחראי על מכלול הפעילויות שפורטו לעיל, הבריאות

 להבטיח לאזרחים קידום , לראשונה,מערכת הבריאות תוכל. בריאות בכלים מודרניים

  .איכות
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  5.2.015.2.01, , אבי פורתאבי פורת' ' דיון על המאמר של פרופדיון על המאמר של פרופ
  

איכות במערכת הבריאות בעידן " :אבי פורת הציג את עיקרי המאמר שלו

  ". המודרניזציה

  

כל . הדיון התמקד ביתרונות ובחסרונות של בקרת איכות פנימית מול חיצונית

, כתהמשתתפים הכירו בכך שהן בקרה פנימית והן בקרה חיצונית יכולות לתרום למער

בסיכום הדיון הודגשו . אך הובעו דעות שונות לגבי השאלה איפה יש לשים את הדגש

ורבים מהמשתתפים דיברו , קשרי הגומלין החשובים בין בקרה חיצונית לבקרה פנימית

צוין שלפעמים הידיעה שתהיה בקרה חיצונית  .על החשיבות של שילוב בין השתיים

לפעמים יש צורך בבקרה חיצונית ,  בנוסף.מדרבנת פיתוח תהליך של בקרה פנימית

כך לשמש לבקרה -מוסדיים כדי לפתח כלים ומדדים שיכולים אחר-ובמחקרים רב

והשוואות , היכולת להשוות לארגונים אחרים עשויה לתרום לקידום האיכות. פנימית

  .כאלה מתבצעות ביתר קלות וטבעיות כאשר הבקרה היא חיצונית

  

  :בקרה פנימית עלו גם הנקודות הבאות/יצוניתבמשך הדיון בנושא בקרה ח

, בין היתר, תלויה) פנימי או חיצוני(התשובה לשאלה מי צריך לעשות את הבקרה  

תהליכים או , מבנה(ובסוג המדד שנבדק , )רפואי או מינהלי(בסוג הנושא הנבדק 

צוין שניתן לבצע הן בקרה חיצונית והן בקרה פנימית לגבי כל , עם זאת). תוצאות

 . אחד מסוגי הנושאים וסוגי המדדים
צוין שלמרות שניתן לחשוב שהממצאים מבקרה פנימית לא מתפרסמים , כן-כמו 

, במיוחד. הדבר אינו בהכרח כך, ואילו ממצאים מבקרה חיצונית כן מתפרסמים

קיימות דוגמאות של בקרה חיצונית כאשר הממצאים לא מתפרסמים בקרב הציבור 

גם שהממדים של איכות שמעניינים את הציבור הם לא בהקשר זה צוין . (הרחב

 ). את משרד הבריאות, או צריכים לעניין, תמיד אותם האלמנטים שמעניינים
צוין שהעובדה שרוב הקלינאים לא חונכו לחשיבות מדידת האיכות וניטורו מקשה הן  

 .על בקרה חיצונית והן על בקרה פנימית
אמינות הדיווח נוטות להיות טובות יותר התקיים דיון סביב השאלה האם איכות ו 

 .בבקרה פנימית לעומת בבקרה חיצונית
הובעה דעה שלבקרה החיצונית יש תפקיד מרכזי בהשגת אמון הציבור ומתן דין  

 .וחשבון בפני הציבור הרחב
, לאומי בשילובים שונים בין בקרה חיצונית לפנימית-ןסיון הבייהוצע לבדוק את הנ 

בקרה חיצונית לגבי מספר (פורת ' ידי פרופ-ב שהוצע עלובמיוחד בסוג השילו

כולל , )ובקרה פנימית לגבי מגוון רחב של מדדים, מצומצם של מדדים מרכזיים

 .השימוש שהוא מציע בתמריצים כספיים ובחקיקה
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שהיא גישה אחת לקדם את , TQMצוין שהמאמצים בעשור האחרון בארץ עם  

הובעו הערכות שונות לגבי מידת הדעיכה . די דעכו, האיכות דרך בקרה פנימית

 .והייתה תחושה כללית שיהיה חשוב לברר את הנושא הזה בהמשך, והסיבות לכך
צוין שאחת התרומות החשובות של המאמר היא רשימת יתרונות וחסרונות של  

ושיהיה חשוב לעבות את הרשימות הללו בעקבות , בקרה פנימית ובקרה חיצונית

,  התבקש גם להתייחס לשאלה האם יתרונות וחסרונות אלוהמחבר. הדיון בפורום

, קופות, אשפוז(זהים על פני כל סוגי השירותים , והמשקל שיש לתת לכל אחד מהם

 ). 'וכו, בתי אבות
: ונשאלה השאלה, צוין המקרה שבו קופה מפקחת על האיכות במחוזותיה וסניפיה 

 ?וניתהאם יש להתייחס למקרה כזה כאל בקרה פנימית או חיצ
: הוצע שהמחבר יבהיר יותר את הכוונה שלו כשהוא מדבר על תמריצים כספיים 

  .'וכו? באיזה היקף? בעבור מה? תמריצים למי

  

שאינם קשורים לאבחנה בין בקרה פנימית , במשך הדיון גם הועלו נושאים נוספים

  :לבקרה חיצונית

. ות ברמה הלאומיתארגון הבריאות העולמי מפתח כלים לניטור איכות מערכות בריא 

 .קיימת אפשרות שמומחה מטעמם יגיע ארצה וייפגש עם פורום איכות
מספר משתתפים דברו על החשיבות בשיתוף הרופאים וההסתדרות הרפואית  

צוין שבחלק מהמאמצים המוצלחים , עם זאת. במאמצים השונים לקדם את האיכות

רופאים שהבינו את התוכן ביותר לקידום איכות בעולם היה שיתוף פעולה הדוק בין 

 .לבין אנשי מינהל שידעו איך לנהל תהליכי שינוי ולבנות מערכות מידע, הקליני
מספר דוברים הביעו אכזבה מהעובדה שכיום חסרים נתונים קריטיים על איכות  

 .הטיפול במגוון רב של נושאים בארץ
מריצים מספר דוברים דיברו על הצורך להקצות יותר משאבים לנושא וליצור ת 

אחד המשתתפים הציע לכלול מדדי . כספיים לארגונים שיעסקו יותר בבקרת איכות

 .איכות בנוסחת הקפיטציה אשר משמשת לחלוקת משאבים בין הקופות
   JCAHO-ובמיוחד צוינו לחיוב ה, נאמר שחשוב ללמוד מהניסיון בארצות שונות 

, לישראל מאפיינים משלהזמנית יש לזכור ש-בו. Inter-Mountain Health System-וה

, גם אם הדבר בא על חשבון תהליכים מסודרים, כגון הרצון לפתור בעיות במהירות

 .כן הנטייה להתעלם מנוהלים-וכמו
 .הובעה דעה שרצוי שבקרת איכות תשלב מדדים כמותיים עם מדדים איכותיים 
נושא מספר משתתפים הביעו דעה שרצוי שמשרד הבריאות יגביר את הפעילות שלו ב 

כאשר חלקם הדגישו את הצורך בקביעת סטנדרטים לאיכות , קידום האיכות

 .ואחרים הדגישו את הצורך בהגדרות אחידות למדידת איכות, ואכיפתם
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ככל שהציבור ידרוש יותר . צוין שלציבור עשוי להיות תפקיד מרכזי בקידום האיכות 

 .המערכת תייצר יותר מידע כזה, מידע על איכות
חלק מהמשתתפים ציינו שפיתוח מערכות .  בין הוצאות לקידום האיכותנידון הקשר 

אחרים ציינו . מידע על איכות עולה הרבה כסף ויש לדאוג לתוספת משאבים לשם כך

צוין גם שבמקרים שמוסד . שבנושאים רבים שיפור איכות מביא לחסכון בהוצאות

הכספית הדרושה אזי התוספת , הכי משקיע כסף בפיתוח מערכת מידע חדשה-בלאו

גם . כדי שיכללו מדדים נוספים הקשורים לאיכות הטיפול היא קטנה יחסית

התוספת הכספית , כאשר היא ממוחשבת וגמישה, כשמדובר במערכת מידע קיימת

 .הדרושה עדיין תהיה קטנה יחסית
צוין שההתעניינות של קובעי מדיניות ושל הציבור הרחב בנושא האיכות עולה ויורדת  

 .לשינויים בסדרי עדיפויות על פני זמן, בין היתר,  הדבר מתקשר.בגלים
אחד . ששם חלו שיפורים מאוד גדולים, צוינה הדוגמה של בקרת איכות בטיסות 

דבר שהביא , פיתוח גישה יותר סובלנית לטעויות, כנראה, מסודות ההצלחה שם הוא

 .לעלייה גדולה בדיווח על טעויות ואפשרות למידה מהן
  

ורת הודה למשתתפים על ההערות המועילות וציין שהן יעזרו לו רבות בשיפור פ' פרופ

  .המאמר
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  יםיםצועצועייבבלשיפור הלשיפור ההשימוש במדדי איכות רפואיים ככלי השימוש במדדי איכות רפואיים ככלי 
  במרפאות קהילתיותבמרפאות קהילתיות

  

  
  

  ר אשר אלחיאני"ד
  שירותי בריאות כללית, מנהל מחוז מרכז

  
א קידום השימוש היעיל ו ה,לחוליה ולרופאיה,  למדינהרותים בי החשובנושאים הדאח

מה ו, משאביםבזבוז מערכת המנוהלת ללא יעילות מובילה ל. במערכת הבריאות שלה

 כאב וסיבוכים תעילמנ, משאבים והזדמנויות להציל חייםת ופחל, יותרעוד חשוב ש

, עבודת הרופאבעצמאות היא מאפיין בולט . טיפול רפואי לאלה הזקוקים לוספקת הול

 עצמאות זו ,בניגוד למקצועות רבים אחרים, עם זאת. אשונירהרופא הבעיקר של 

ה ביסב הם פועלים בגם כאשר של רופאים שונים םת ניכרת בהתנהגותנּומובילה לשֹו

  . ומטפלים באוכלוסייה דומה,דומה

  

 ולתהיות בדבר  הרופאים מובילה לבזבוז משווע של משאביםביצועיבהשונות הנרחבת 

 יותר במשאבים ה טובלהשתמש בצורהההזדמנות , תבמילים אחרו. איכות עבודתם

 לבדוק את המרפאות יםהמכווננוהלי עבודה הקיימים אובדת בשל היעדר כלים או 

  .ם של הרופאיםיביצועאת הוהשונות 

  

ר שכאבמיוחד בתקופה זו , בעין יפהשונות זו המטופלים וקובעי המדיניות אינם רואים 

העלייה החדה בביקוש לשירותים . ות במהירותצומח  בתחום שירותי הבריאותהעלויות

 תקבלב את הצורך  מבליטים, בהרבה במשאביםןמתוה גידול לעומת ה,רפואיים

סוגיה זו מבליטה את הצורך לאמוד את איכות . החלטות באשר להקצאת המשאבים

 וכן את השאלה האם החלטות רפואיות המבוססות על שיקולים ,הטיפול הרפואי

  . את האיכות הרפואיתתומסכנ" כלכליים"

  

כדי לבחון שאלה זו ובאותו זמן להבטיח שהאיכות הרפואית תהיה גורם שיש להתמודד 

לצייד את הרופאים ואת מנהלי חיוני , התערבויותגבי  החלטות לתקבלבעת עמו 

 כמשוב נתונים אלההפצת . איכות הטיפול הרפואי שהם מספקים לעהמרפאות בנתונים 

בין  ת נתונים המשוויםהפצ ו,ם בתחום של איכות הטיפול הרפואייהביצועלרופאים על 
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כלי יעיל לקידום כ בעבר ו כבר הוכח,ה של עמיתיהם בסביבה דומהאללבין  ביצועיהם

 Roland et al., 1998; NHS Centre for Reviews and(איכות הטיפול שיפור 

Dissemination, 1999; Implementing Clinical Guidelines, 1994(.  
  

על המובילים באיכות  יכול גם להצביע במדויקרפואית איכות  לענתונים יש בו שכלי 

פרקטיקה הטובה " ולהביא לשימוש בהם הן כקובעי סטנדרטים והן כ,בכל התחומים

 לעמיתים העובדים בתנאים דומים ה שיש לשאוף אליה כדוגמביצועהזוהי רמת ". ביותר

  .ובסביבה דומה

  

 של פיתוח מרפאות קהילתיות  של תהליך נרחבבשיאו תכללית נמצאשירותי בריאות 

 הנוטלות אחריות על ביצועיהן בתחומי ,)תהליך ביזור(כיחידות המנהלות את עצמן 

יעילות תפעולית ואיכות , שימוש מרבי במשאבים, שירותהאיכות (הפעילות השונים 

, איתפור של איכות למושככדי לסייע למנהלי המרפאות בניהול ). שירותים רפואיים

 לרופאים להשוות ואפשרשיים אתישווהשירותי בריאות כללית פיתחה מדדים רפואיים 

  .יהם לאורך זמןביצוע ול,סטנדרט המקובל לוכן ,יהם לאלה של עמיתיהםביצועאת 

  

  :השיקולים לבחירת המדדים הייחודיים כוללים

  .חשיבות המדד לרופא ולטיפול בחולה .1

ו כמדד נעשה ב השימוש ש,שללמ(מדד איכות בעולם הרפואי  כ המדד שלמקובלותה .2

 ).HEDIS-איכות ב
ים ריסבגיע לאומדנים להשניתן יהיה קיומם של מספיק מקרים ברמת המרפאה כדי  .3

 .מסקנות אמינותלו
 .קיומם של נתונים מהימנים שיאפשרו חישובי מדד .4
 .קלות הפקת נתוני הביצוע לגבי המדד .5
 .יםביצועלשיפור הוביל שתנתוני המדד שתהיה השפעה על האפשרות   .6
 .ןהארגושל לאסטרטגיה  המדד התאמת .7
 . גבוהתועלת-  יביא ליחס עלותיםביצועשיפור ה .8
  

שימוש רציונלי , טיפול במחלות כרוניות, רפואה מונעת: םמדדים מתחומים שונינבחרו 

  .ושימוש סלקטיבי בתרופות, בתרופות

  

  : הןמדדים שנבחרודוגמאות ל

  ונעתרפואה מ. א

  . לקבל חיסוניםהעדויש האוכלוסייהשיעור מקבלי חיסונים נגד שפעת בקרב  .1
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  נשים בנות (מתוך אוכלוסיית היעד ) ממוגרפיות(שיעור מבחני סינון לסרטן השד  .2

74-50.( 
 . מתוך אוכלוסיית היעדPneumovaxשיעור מקבלי חיסון  .3
 .ליתדם באוכלוסייה הכל- לחץ-יתרחולים הסובלים משל אבחון השיעור  .4
 ).54-35גילאי (דם באוכלוסיית היעד - לחץ-יתרחולים הסובלים משל אבחון השיעור  .5
  

  טיפול במחלות כרוניות. ב

 .שיעור בדיקות עיניים לחולי סוכרת במהלך השנה האחרונה .6
 ).COPD (ותשיעור האשפוז של חולי מחלות ריאה כרוני .7
 .וניותמטופלים הסובלים ממחלות ריאה כר לאצשיעור ביקורי חירום  .8
 ).CHF ,CRF ,CVA(דם - לחץ- שיעור החולים הסובלים מסיבוכים של יתר .9

 .דם- לחץ-שיעור האשפוז של חולי יתר .10
 .שיעור המשתמשים במשאפי סטרואידים בקרב חולי אסתמה .11
 .כרתו לחולי סLDLשיעור בדיקת  .12
 .LDL ואיזון םד- חץשיעור איזון ל .13
 .כרתושיעור איזון ס .14
 
  שימוש רציונלי בתרופות . ג

 ).בטא-ים ובחוסמיִנּתַששיעור השימוש בְמ(דם -לחץ- טיפול רציונלי ביתר .15
 PPI-שיעור המשתמשים ב(טיפול רציונלי בחולים הסובלים מהפרעות בדרכי העיכול  .16

 ).במינון נמוך
ים לעומת ִנּתַששימוש בְמ(טיפול רציונלי בחולים הסובלים מאנגינה פקטוריס  .17

 ).במונוניטרטים
 .דם-לחץ-יתרב תעלות סידן בקרב כלל מקבלי הטיפול שיעור המקבלים חוסמי .18
  

שיעור ההיענות להוראות לגבי שימוש סלקטיבי בתרופות בשירותי בריאות כללית . ד
  בקבוצות הטיפול השונות

, לפיכך. רופאי המשפחה של םלעבודת בעיקר כיוםמרבית המדדים הנבחרים מתייחסים 

 והרופאים ילדיםה רופאי ,לעבודת האחיותלהוסיף מדדים שיהיו קשורים יותר כוונה יש 

והם , ארגוניםכמשותפים לכל הרמה הארצית  למתייחסיםכמה מהמדדים . היועצים

כל מרפאה זכאית להציע מדדים נוספים , כן- על-יתר. ים את כל המרפאותמחייב

את רשימת מדדי , מדי שנה ,הארגון שוקל מחדש. השלשישולבו בתכנית העבודה 

נתונים העוסקים במדדי מדי רבעון מופקים . ונהתניעדיו בשנה ההאיכות בהתאם ל

י ביצועיחד עם נתונים השוואתיים על , איכות רפואית ונשלחים לכל מנהלי המרפאות
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כל  לש יעדה. יעד לכל מדדה וכןממוצעי ביצוע מחוזיים וארציים ,  זהתחוםהעמיתים ב

לפי או , )HEDIS) (Corrigan & Nielsen, 1993(רמת היעד האמריקני לפי מדד נקבע 

  ).הפרקטיקה הטובה ביותר(הביצוע הטוב ביותר במחוז המוביל באותו מדד 

  

 יחד עם סדירבאופן למנהלי המרפאות הנתונים על מדדי איכות רפואיים נשלחים 

, אשפוז, כוח אדם: נתונים אחרים על הביצוע הכלכלי של המרפאה בתחומים שונים

. מיםוחשמל ,  טלפוניםתחזוקת התשתית והוצאות בסעיפי, ייעוץ, אבחונים, תרופות

נתונים על רמת , המרפאה מקבלת נתונים על עזיבתם הצפויה של מבוטחים, כן-על-יתר

וכן נתונים באשר , שביעות הרצון שלהם כפי שבוטאה בסקרים שנערכים מדי תקופה

  .ידי המרפאה-לתלונותיהם על השירות הרפואי הניתן על

  

  המרפאה המרפאה ידי ידי -- המדד הרפואי על המדד הרפואי עלבנתוניבנתונישימוש שימוש 
, המרפאות מקבלות מדי רבעון, ר לעילו כאמ,אשר, נתונים על המדדים הרפואיים

דהיינו , העיקרי שלההפעילות ים כלי מידע חיוני לתכנון ולטיפול במרפאה בתחום שמשמ

  :הדבר נעשה בכמה דרכים. רפואיהטיפול ה

רפאה שונים באופן בולט מאלה תחומי הטיפול הרפואי שבהם ביצועיה של המזיהוי  .1

 .מרפאות אחרותל ש
על פי נתוני המדד המרפאה קובעת קדימויות לטיפול . ת תכנית עבודה שנתיתייבנ .2

 תכוללה,  את איכות הביצוע הרפואי כחלק מתכנית עבודה שנתית מקיפהשפרלכדי 

 .תכנון של כלל הפעילויות של המרפאה בכל התחומים
. ליעדים שנקבעו בתכנית העבודהה ענתת מולת למעקב שוטף אחר הביצוע והיכ .3

מרפאה או במהלך פגישות מקצועיות של רופאי בהנתונים מוצגים בפני כלל הצוות 

 ,ת הסיבה להבדליםים אקרוחהמשמשים במה לדיונים פורומים אלה . המרפאה

ת במיוחד לחזק את התחום שבו ביצועיה של המרפאה יועדן התערבות המוולתכנ

 .או ליעדים שהוצבו מלכתחילה למרפאה, ואה לאלה של עמיתיםים בהשוועגר
 קיימים תחומים שבהם תנתוני המדד משמשים כלי חשוב למנהל המרפאה לזהו .4

ת דומה ועלגם כאשר הסביבה שבה המרפאה פ. גדולים בתוך המרפאההבדלי ביצוע 

לים  יכוםביצועיה, )הרכב דומה של מטופלים, תנאים חברתיים דומים, מצב כלכלי(

הנתונים משמשים חומר גלם מצוין . בין רופא אחד למשנהוניכרת להשתנות במידה 

 נתוניםה.  ולניתוח רציונלי של הסיבות להבדלים אלה,הבדליםהל ש מדויק איתורל

 של תכנית להתאמתה או , חיוני לתכנון התערבות ביחידה מסוימתמידע גם יםמספק

להפחית את רמת , יפול שלו בחוליםאת רמת הטלשפר  לרופא מסוים כדי ייחודית

 .למטופליםבה את איכות הטיפול המוצע לרמה רצויה השונות במרפאה ולהביא 
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  גמול של המרפאותגמול של המרפאותהערכה וִתהערכה וִת
כלי להערכה של ביצועי המרפאה בתחום של איכות כנתוני המדד הרפואי משמשים 

משת כלי הערכה זו מש. הם אליביצועהכוללת של התקופתית רפואית כחלק מההערכה 

יה במהלך ביצועבגין מרפאה  הלשץ כלכלי ותהליך תמרכחלק מ ציון למרפאה עניקמה

 חשובים ,רפואיתהאיכות ה יתסוגי לש ת מיוחדהדגשה ו,ביצוע הערכה כזו. שנת העבודה

 וכדי לאזן את ההערכה של , של ניהול עצמיעמדבמיוחד כאשר המרפאה מתקדמת למ

,  ככלל,מערכתהיש סכנה גדולה ש, ות כאלהבהיעדר מדדי איכ. הביצוע הכלכלי

ת ללא הכספי ההוצאהלצמצום אך ורק המכוונות   לפעילויותויגררי, בפרט, והמרפאה

. על איכות הרפואה המוצעת למבוטחיםזמנית של השפעתה של פעילות זו -הערכה בו

ם לצוות וגרתההערכה של המרפאה בתהליך רפואית האיכות  הו של מרכיבללתהכ

 רק ולּו, לב מיוחדת לאיכות הטיפול הרפואי הניתן במרפאה-  תשומתהקדישלהמרפאה 

משאבים נוספים שיפנה תמריץ הכלכלי ב לזכותדי המרפאה כדי י לענות על יעדכ

 םערך לסכו-בונוס שווהב זכההיא ת, תקציבהב תעמודאם זו האחרונה . למרפאה

קח בחשבון מספר משתני הציון לו. של המרפאה באחוזיםהאיכות  כפול ציון נותהחסכו

הערכה של , סקר על רמת שביעות הרצון של המטופליםשל כולל תוצאות , איכות

ת גרדשלושים אחוזים מהציון נקבעים לפי . ' וכדהרשומה הרפואיתהערכה של , מנהליה

ידי -במשותף עלבתכנית העבודה השנתית  ו שנקבעת איכות רפואים שליעדיב העמידה

 75% מרפאה שאינה מקבלת ציון של לפחות . האזוריתהנהלת המרפאה וההנהלה

תנאי זה . אפילו אם עמדה בתקציב שלה, בהערכת איכות העבודה אינה מקבלת בונוס

. בונוסיםב זכות ולךידי הרצון לחסו- שהאיכות תושפע עלאפשרותהוכנס כדי למנוע 

פאה או ה של המרמבנה כגון שיפור ,זכאית להשתמש בכספי הבונוס לנושאיםהמרפאה 

תוך שהיא עומדת ', וכד, הצוות והכשרתוחיזוק , ספרות מקצועית, תנאי העבודה

  . לחלק את הבונוס כתוספת למשכורתאישוראין , לעת עתה. יותבמגבלות חוק

  

  עבודה עם מדדיםעבודה עם מדדיםבבניסיון ניסיון 
ים האחרונות של עבודה שוטפת עם כלי מידע על מדדים הניסיון שנרכש במהלך השנמ

  :  כיהעולרשות המרפאות לים דמעורפואיים ש

 עצם העברת המידע הזה למרפאות גורמתהצוות הרפואי צמא למידע כזה ו .1

  .לתהליכים של שיפור עצמי ומודעות לתחום חשוב זה של איכות הביצוע הרפואי

נושאים של מדיניות הטיפול הדנות במידע בפגישות מקצועיות נעשה שימוש ב .2

 .ל בתחומים המקצועיים השוניםות טיפונחי של הההטמעהוחיזוק  במרפאות
מרפאות גבוה לאין ערוך מאשר שיעור העמידה  התוךבות נחישיעור העמידה בה .3

ממשיך  גבוהה כאשר הצוות עצמו יענותרמת הה. לאומיות- או ביןותארציות נחיבה

, כך. או רובו,  כולוהצוות מעורבפים בהם יות בדיונים מקנחימפתח את ההו
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אלא כהחלטה פנימית שיש להתכוונן , כתבות מלמעלהות אינן נתפסות כמונחיהה

 .אליה
ידי הסתמכות על -ידי המרפאה עצמה על- העמידה ביעדים הרפואיים שנקבעו על .4

ספור של מרפאות -דוגמאות איןכיום ישנן .  מרשימה,נתוני המדדים הרפואיים

 ביעדים רפואיים הבניהול עצמי שהשיגו הישגים מרשימים של עמידהמנוהלות 

רחוקים מלהיות יו השלגביהם יעדים לאומיים היו קיימים במשך שנים ומים שבתח

 לזיהוי סרטן  באמצעות ממוגרפיהדוגמה מצוינת לכך היא התחום של סינון. מושגים

 עד 15%המרפאות לא הצליחו לעבור את שיעורי הבדיקה של , במשך שנים. השד

 יעדים  בעצמןאות קבעומאז שהמרפ  בשנים האחרונות. בקרב אוכלוסיית היעד20%

לפעמים אף  ו75%  עד60% אין זה נדיר כלל למצוא שיעורים של, להשגה בתחום זה

, שבהן,  של מטופלות שנבדקו מתוך אוכלוסיית היעד באותן מרפאות90%מעל 

 שעהב. ים מלהיות מושגרחוקים אלה היו יעדים, ההנחיות הקודמותבמסגרת 

עצמה היא , ויותיהמדיסדרי ק חלק מןה כאלה בדיקותשהמרפאה עצמה מחליטה ש

לעקוב שימוש במדדים הרפואיים כדי ה. קו פעולה המתאים להשגת המטרהמתכננת 

 להם להגדיל ים מסייע,ע התערבויות ותיקוניםביצו ו,התקדמות להשגת היעדה אחר

כל צוות המרפאה למשימה של  גיוס באמצעות.  מטרתםשישיגו אתאת הסיכויים 

פאה סיכוי טוב בהרבה להשיג הלכה למעשה את המטרות שהיא למריש , המשותפת

 . לעצמהקבעה
 שלושת המרכיבים שאוזכרו יןבחיוני גורם נתפס  תהליך הארגוניבשילוב מדידה  .5

האפשרות לניהול עצמי והתאמת המאמץ לשיפור , אתישווהקבלת מידע : לעיל

 תכנית עבודה ניית כחלק מתהליך של ב,ניהולהשגרות בעבודת המרפאה ובהאיכות 

מדים עום למי שי תמריצים כספימתן ו,חלקי של התכניתיישום מעקב אחר , שנתית

: תכנית העבודה כוללת, הבהקשר לכל מדדי האיכות שנבחרו להשג. יעדי התכניתב

חבר צוות ב הובחיראבני דרך ,  היעדהשיג אתלכדי צעדים שננקטים ה, יעד כמותי

 .היעדגת שלהאחראי  השיהי
מראה שגישה ריכוזית לשיפור איכות נידונה לכישלון משום שהיא מניחה הניסיון 

לפיכך ו, "מכתיבה"כגישה כזו נתפסת . )Enthoven, 2000(" טוביותר "שהמרכז יודע 

רפואי בשטח ועושה אך מעט ה של הצוות ו את כוחמחלישההיא ; מעוררת התנגדות

 ושל חידות בשטחהגישה של העצמת הי. פרתשהלשבהם לעודד את הטובים כדי 

 .סיכוי טוב יותר להצלחהלמעשה שיש לה  זו אהיביזור האחריות והסמכות 

 תןהמרפאות מגלות יצירתיות במציאת שיטות ייחודיות המתאימות לסביב

מה שנותר לעשות הוא לספק . ן העמידו לעצמןהייחודית כדי להשיג את היעדים שה

 לנהל באופן רציונלי אתלו שיוכ כדי ןלההדרושים המידע את  את הכלים וןלה

גדול טיוב נתוני החולים להסיכוי , כן-על-יתר. השירות איכות לשמור על וןמשאביה

ברמת המרפאה במקום שתהיה היא ם שגתיותר כאשר האחריות לקביעת יעדים ולה

  .מוכתבת מלמעלה
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תפסת מרובה לא "האמירה . מדדים ףודעיש לנקוט צעדים כדי להימנע מ, ועם זאת

 למדי וכאשר מצומצםיש לזכור שצוות המרפאה . זהבמקרה  מתאימה מאוד "תפסת

יכולת להתמקד בסוגיה - מוביל לאיהדבר,  רבים מדימרפאה מדדיםניתנים ל

  .הנדונה

  

  ים עם רופאיםים עם רופאיםקונפליקטקונפליקטמדדי טיפול רפואי גורמים למדדי טיפול רפואי גורמים ל
של קיימת תופעה ידועה , של מרפאהאו לניהול טיפול בתהליכים הקשורים לניהול עצמי 

 , בין אתיקות רפואיות,רופאיםבקרב צוות ובעיקר אנשי  קרבים בקונפליקט צמיחת

 לבין הצורך לשקול גם , המטופל"לריפוי"המקדמות כל טיפול רפואי אפשרי וקיים 

 חששות מוביל לקונפליקט זה. שיקולים כלכליים בתהליך קבלת ההחלטות של הרופאים

ישנם . לחוליםשהם מציעים  הטיפול  איכותשעלולים להשפיע עלבקרב הרופאים 

 המצביעים על כך , והאנגלית בעיקר במערכת הבריאות האמריקנית,יםחוויד

 בקרב הרופאים ואפילו עזהשיקולים כלכליים כאלה מובילה להתנגדות ב התחשבותש

 ובכך הם,  אף עוזבים את המקצוע מסוימיםרופאיםש בכךמשתקפים אשר , דיכאוןל

גורמת להם בהמשך ש, בדן העצמאות בקבלת החלטות רפואיותתחושת או לעמגיבים 

הספקת נתונים שוטפים על ). Smith, 2001(להרגיש שהם עלולים להזיק למטופליהם 

 בקרהנותנת בידי הרופאים כלי ל, הביצוע הכלכלי יחד עם ,איכות הרפואה המוצעת

גיע באופן  יכול גם לשמש אמצעי להרכלי זה. איכותהם בתחום יהעביצועל שוטפת 

איכות או על רמת הטיפול העל בנוגע להשפעה אפשרית שלהם חששותיהם משמעותי את 

קונפליקט  עם התותמודדלההוא יכול גם לשמש כלי חיוני לרופאים . המוצע לחוליהם

 -  מעסיקיהם  אתמטופליהם לבין הרצון להשביעשל  נםרצואת  בין הרצון להשביע הזה

שהם  ידיעהבם ולהישאר נאמנים למצפונם המקצועי ם לעצמנאמנילצד רצונם להיות 

  .כל שביכולתם כדי לתת טיפול רפואי אופטימלי ואיכותי למטופליהםאת עשו 

  

  יתיתארצארצברמה הברמה ה
מידע על , פעם הראשונהזו ה , רפואה איכותית מספק גםה שלפיתוח של כלי מדידה לרמ

שבו ך השנתי  ונתונים אלה משמשים גם רכיב חשוב בתהליתאזורי ההברמהביצוע 

  .הנהלות אזוריות וגם מחוזות על הצטיינות בעבודתםבוחרים 

  

  ??מה צפוי בעתידמה צפוי בעתיד
החולים - של קופותיהןהשוואות בין ביצוע סדרתליזום  אפשרות נותןקיומו של כלי זה 

דרגת שביעות הרצון של ,  לא רק בהקשר למדדי ביצוע כלכליים-השונות בישראל 

,  אלא דווקא- ים שעוזבים ושמצטרפים חטבוהשוואת נתונים על מ, המבוטחים

-  בקופותתועלת-עלותגם בין איכות הרפואה המוצעת לבין האפשרות לחשב , ראשונהל

עדיין ארוכה הדרך עד שנתונים אלה יהיו זמינים לכלל הציבור כדי . החולים השונות
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 שייתנו למטופל את ,רופא מסויםבמרפאה או ב, חולים- קופתב השישמשו כלי לבחיר

 ויש להגיע , על המדדים להיות אחידים ומקובלים,תחילה. הטיפול הרפואי המבוקש

-יתר. ההתערבויות וההשפעות, האבחונים הקליניים, לתקינה אחידה של מאגרי המידע

 את איכות הנתונים כדי שיהיה אפשר להשוות את הנתונים שהושגו ששיש לא, כן- על

  . רפואייםלגבי אותם מדדי איכותשונות   מידעתוממערכ

  

לא ניתן יהיה לאמת את השפעת הביצועים וההתערבויות , בהיעדר צעדים חיוניים אלה

  .השונים על התוצאות

  

 לחשוף בפני הציבור ,מוכנותאינן  או ,החולים השונות אינן פתוחות- קופות, כן-על-יתר

פה  לחשי יתנגדויםהרפואישהאיגודים ניתן לצפות גם . את הנתונים על הביצוע הרפואי

כלל הציבור לשפוט את הרופאים לפי בידי מתן אפשרות ל ו,הרופאים הספציפייםברמת 

שמידע השוואתי ית ציבורתהיה דרישה  שעדזהו רק עניין של זמן ,  עם זאת.מדדים אלה

רכישת מכשירים ב, טלקומוניקציהבושקיפות שהתפתחו בתחומי שירות רבים כגון 

- כמו בארצותבדיוק ו, יבוא יום. פול רפואיתחום של טיל  גםוחדרי', חשמליים וכו

 של הרופאים בתחומי יהםים על ביצועאתישווהלוחות יפורסמו גם בישראל , הברית

 בבואו לבחור ובמיוחד למבוטח הבודד ,מידע זה יהיה גלוי לכלל הציבור. שוניםטיפול 

של  שהואכל סוג  וכן מומחים ספציפיים ל,את רופא המשפחה, את המטפל הרפואי שלו

  .ייעוץ

  

 תועלת-עלותקיומם של נתונים על איכות הטיפול מעלה את הפוטנציאל לחישובי 

 כגון החלטות על ,אבחונים קליניים שוניםגבי והשוואות בין אופציות טיפוליות שונות ל

רופאים מקצועיים , ידי רופאים ראשוניים בקהילה- האם על-   בסוכרתהמטפל המיטבי

רק נתונים כלכליים בנמצא אף שעד היום היו ? וליםהח-יאו אולי בבת, בקהילה

הטיפול פיתוחם של נתונים השוואתיים על איכות התהליך והשפעות , השוואתיים

  .רציונלי של חלופות כאלהה בניתוח קדימה צעד מהווה

  

יש צורך לחבר בין , למשל. ולהרחיבם,  את הנתוניםטייבצורך לעדיין  יש לשם כך

- ידי בתי- שניתנים עלאלה בין  ל,ידי הרפואה הראשונית-תנים עלהנתונים הרפואיים הני

 מי ם שלרשותעומדים לבנתונים שהיום אחד הליקויים הבולטים ביותר . החולים

מידע ה הוא ,ופות טיפוליותחל ולהחליט בין מספר ,את האיכות הרפואיתלשפר שמנסים 

 ונייחמקובל שרות בתעשיות אח. החולים ועל תמותה- על אבחונים בעת השחרור מבית

דבר עשוי להיות קשה ה. להעריך את העלות לפי יחידת תוצאה ברמה סבירה של דיוק

 ,קשה על השגת יעילות במערכתיאבל היעדרה של אופציה כזו , בריאותהיותר במערכת 

 מי , או לשפוט,אף אחד לא יוכל לדעת,  ועל איכותהתפוקהה שללא נתונים על שוםמ

  .או איזה טיפול יעיל יותר, א נותןוהבטיפול שיותר יעיל 
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  סיכוםסיכום
במרפאות בתחומים של הניתן  איכות הטיפול הרפואי שיעריך את הדי של כלי מדופיתוח

אבחון , מניעת סיבוכים ושימוש רציונלי בתרופות, טיפול בחולים כרוניים, רפואה מונעת

 הקיימת בין  השונות אתפחיתשי לרופאים ולמערכת הבריאות כלי חיוני מספק, וייעוץ

ניתן יהיה , בעתיד. ספק תמריץ לשיפורםיו, ים בתחום זהביצועעריך יוישפר , רופאים

חולים - קופתבלבחור להם  שיעזור, לצייד את הציבור בכלי חשוב שיתן להם מידע

יפקידו את גופם לטיפול  ושבידיהם ,רופא שבהם הם מעוניינים לשים את מבטחםבו

 יותר שלםהבריאות ומקבלי ההחלטות יהיה כלי ברשותם של מערכת . בתחלואיהם

וקבלת  תועלת-עלותחישובי , שיאפשר להשוות בין החלופות הטיפוליות בתחומים שונים

וכן  ,מותנה בשיפורזה דבר . בהקשר להקצאת המשאבים במערכתודעת מהחלטות 

בריאות מי שעוסקים בתחום הרשותם של עומד לובהרחבה של המידע שבטיוב  בתקינה

  .שראלבי
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  13.2.0113.2.01, , ר אשר אלחיאניר אשר אלחיאני""דיון על המאמר של דדיון על המאמר של ד
  

השימוש במדדי איכות רפואיים ככלי לשיפור " :שר אלחיאני הציג את המאמר שלוא

בו הוא מסביר איך שירותי בריאות כללית פיתחה , "הביצועים במרפאות קהילתיות

  . מדדים לאיכות רפואית במרפאות הקהילתיות ואיך היא משתמשת בהן ככלי ניהולי

  

  :בדיון עלו הסוגיות הבאות

ובהם החשיבות הרפואית של , חים בחשבון מספר שיקוליםבבחירת המדדים נלק 

וחשיבות הנושא , ידי מאמץ ברמת המרפאה-ההזדמנות להביא לשיפור על, הנושא

 . לקופה
) כולל מידע השוואתי(מידע חדש ) 1: (בתכנית ההתערבות משולבים שלושה יסודות 

, ניהול עצמילמנהלי המרפאות ניתנת יותר אפשרות ל) 2(, הניתן למנהלי המרפאות

מעקב ומתן תמריצים , שילוב המדידה בתהליך ארגוני של קביעת תכנית עבודה) 3(

 . כספיים
גם בנושאים שבהם לא הצליחו לשפר את , השיטה הביאה לשיפורים גדולים מאוד 

 .האיכות בשיטות אחרות
 שילוב המדידה בתוך - השלישי , כל שלושת היסודות של ההתערבות חיוניים אך 

 .הקריטי ביותר, כנראה,  הוא-רגוני תהליך א
צעדים שננקטים להשגת , כוללת יעד כמותי, תכנית העבודה בכל מדד איכות שנבחר 

 .וציון שם איש הצוות שאחראי להשגת היעד, אבני דרך, היעד
היא מקבלת , אם מרפאה עומדת בתקציב שקיבלה: התמריץ הכספי למרפאה 

הציון לוקח בחשבון . באחוזים של המרפאהבהיקף של החיסכון כפול הציון " בונוס"

תוצאות הביקור של , כולל תוצאות סקר שביעות רצון לקוחות, מספר משתנים

ידי מידת העמידה ביעדי -שלושים אחוזים מהציון נקבעים על. 'וכו, הנהלת המחוז

ידי הנהלת המרפאה והנהלת המחוז בתכנית העבודה -האיכות שנקבעו במשותף על

 . השנתית
גם אם היא הוציאה ,  לפחות לא מקבלת בונוס75%ה שאינה מקבלת ציון של מרפא 

תנאי זה הונהג כדי למנוע פגיעה באיכות בגלל הרצון לחסוך . פחות מהמתוקצב

  .ולזכות בבונוסים

, ספרות מקצועית, ריהוט, כגון צביעה, מרפאה רשאית להשתמש בבונוס לנושאים 

אין ,  למשל- וך מגבלות שונות של הקופה ת', וכו, שבוע לצוות לצורכי גיבוש-סוף

 . לחלק את הבונוס בתור תוספת לשכר של הצוות
 .בשירותי בריאות כללית יש שביעות רצון מהבונוסים ומהשימוש בהם 
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ולחשש שצוות המרפאה לא יוכל , בתשובות לשאלה האם יש יותר מדי מדדים 

. תר מדי מדדיםנאמר שלא שומעים מהשטח שיש יו, להתמודד עם שיטפון המידע

  .השטח כן מבקש פירוט נוסף לגבי המדדים שנבחרו

בבחירת המדדים יש לוודא שיהיו מספיק מקרים ברמת המרפאה כדי להגיע  

 .לאומדנים סבירים ולמסקנות מהימנות
המידה שבה , השיקולים בבחירת מדד כוללים את החשיבות הקלינית של הנושא 

נעשה ניסיון לבחור , בנוסף. ומה לקופהוהתר, המרפאות יכולות להביא לשינויים

  .טיפול אקוטי וטיפול כרוני, מניעה: מדדים מתחומים שונים

בהמשך יוספו מדדים שיתייחסו גם ; רוב המדדים מתייחסים לעבודת הרופאים 

 . לעבודת האחיות
מדדים אלה . חלק מהמדדים נבחרים ברמה הארצית ומחייבים את כל המרפאות 

בהסתמך על היכרות עם הספרות ,  קטנה של אנשים במרכזידי קבוצה-נבחרים על

כל מרפאה רשאית להציע מדדים , בנוסף. הקופה ומערכות המידע שלה, המקצועית

 .נוספים שישולבו בתכנית העבודה שלה
לא ברור אם קידום איכות בנושאים שנבחרו למעקב עשוי להגדיל את הוצאות  

יה לגבי כמעט כל המדדים היא שקידום הציפי. הקופה או להקטין אותן בטווח הקצר

וזאת משום שהאפקט הצפוי על , איכות יביא לירידה בהוצאות גם בטווח הקצר

, נושא הממוגרפיה. הוצאות בטווח הקצר היה אחד הקריטריונים בבחירת המדדים

לא נכנס כמדד בשנה הראשונה מתוך תחושה שהוא יביא לעלייה בהוצאות , למשל

בשנה . ארוך-יא לירידה בהוצאות זה יקרה רק בטווח הבינוניואם יב, בטווח הקצר

, השנייה של הפרויקט הוחלט להכניס את הממוגרפיה כמדד בגלל חשיבותה לבריאות

 .וההכרה שהמצב בישראל היה מאוד לא משביע רצון
ובהקשר לו ניתן , דגל האיכות הוא הדגל הטוב ביותר אליו ניתן לגייס את הרופאים 

 .יותגם להוריד עלו
יש דרכים . הרופאים שמחים מאוד לקבל מידע עם משוב על האיכות של עבודתם 

אך הצוות הרפואי לא ישתמש בהן , לחסוך כסף בטווח הקצר, אולי, יותר טובות

 .הדגש על איכות עזר לקופה לשווק את הניהול העצמי על כל מרכיביו. בטווח הארוך
מבלי שתהיה , לה לבעיות שעולותלא ברור אם כל מרפאה צריכה לפתח פתרונות מש 

יש ניסיונות של ניהול . לה אפשרות ללמוד מהתמודדויות מוצלחות במרפאות אחרות

אינטראנט של , ולמידה מהצלחות באמצעות עריכת כנסי איכות ארציים, ידע בארגון

כאשר מגלים בעיות איכות שמאפיינות כמעט את . אך עדיין יש לשפר, ועוד, הקופה

 . מפתחים בדרך כלל תכניות התערבות ברמה ארצית,כל המרפאות
או רק למרפאות , מהדיון האם הגישה שהוצגה רלוונטית גם לרופאים עצמאיים 

עלתה תמימות דעים , ידי מנהל מרפאה- ומנוהלות על, שבהן עובדים מספר רופאים

אך ייתכן שיש גם יסודות , שייתכן שיש צורך בגישה אחרת לגבי רופאים עצמאיים

 .פים בשתי הגישותמשות
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המידה בה המדדים שנבחרו מתבססים על דיווחי רופאים שנעשים אך ורק לצורכי  

הובהר . דבר הפותח פתח להטיות מכוונות בדיווח, בדיקת איכות אינה ברורה

 .שהמערכת בנויה אך ורק על מדדים הקיימים במערכת הממוחשבת של הקופה
מה שתורם , גלים חורים רביםהניהול העצמי מביא לכך שבמערכות המידע מת 

 .לפעולות להעלאת איכות המידע
והן , הן מידת השימוש בהם ואופי השימוש, הן מספר המדדים: המערכת היא דינמית 

 .גדלים עם הזמן, מידת ההפריה ההדדית בין הקופות
והוצע לנסות לנצל ימי השתלמות של , בהתערבות שהוצגה ישנו אלמנט חינוכי חשוב 

מאמצים בכיוון זה , ואמנם. ם הידע והפרקטיקה בנושאים הנבדקיםרופאים לקידו

אך חלק מהגורמים באקדמיה לא מדגישים מספיק את צורכי השטח , נעשו ונעשים

 .בקביעת תכניות ההשתלמויות
וכדאי להבליט ולנצל , המאמרים השונים שהוצגו בפורום קשורים אלה באלה 

גה את הגישה לקידום איכות במכבי לאחר שנורית פרידמן הצי, למשל. קשרים אלה

ועל ההבדלים , רצוי לחשוב ביחד על ההבדלים בגישות בין הקופות, שירותי בריאות

לבין קופות המבוססות בעיקר , באתגרים בין קופות המבוססות בעיקר על מרפאות

- יוסף על תפקיד בתי- לאחר ההרצאה של שלמה מור, כן-כמו. על רופאים עצמאיים

נוצרת הזדמנות לחשוב על הדומה והמשותף בין הקופות ,  איכותהחולים בקידום

לפורום יש הזדמנות ליצור ידע , כלומר. חולים בכל הנוגע לקידום איכות-לבין בתי

 .ולהגיע לתובנות הקשורות לאינטגרציה בין המאמרים הספציפיים השונים
ל עצמי התמיכה שניתנת לצוותים בתוך המרפאות לביצוע משימות חדשות של ניהו 

הצוות , כן-כמו. וקידום איכות מתבטאת בהשתלמויות אינטנסיביות שהצוות עובר

 לפני שמאשרים לו להיכנס TQMצריך להוכיח את עצמו בביצוע מספר תהליכי 

הנהלת המחוז עומדת לצד המרפאה כמשאב גם , בנוסף. לתכנית של ניהול עצמי

 .לאחר המעבר למעמד של ניהול עצמי
, המרכזיים של המרפאות שמצליחות יותר מאחרות לקדם איכותאחד המאפיינים  

 .הוא מעורבות רצינית של הצוות בתהליך
בדיון עלתה הסוגיה של הקשר בין קביעת סטנדרטים ארציים לבין ניהול עצמי ברמת  

אם כי יש שיתוף פעולה בין ההנהלה , קיים מתח מסוים בין שני הנושאים. המרפאה

ומית בעשייה שמשלבת אלמנטים של בקרה פנימית עם הארצית לבין ההנהלה המק

 .אלמנטים של בקרה חיצונית
הובעה התפעלות רבה מהמאמץ לקדם את האיכות במרפאות של שירותי בריאות  

צוינו גם קשרי הגומלין בין המאמץ בשירותי בריאות . ומההרצאה של אשר, כללית

יל לפתח מדדי איכות בכל פורת מוב' לבין המאמץ שפרופ, ידי אשר- כללית שהוצג על

 .החולים-קופות
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  החוליםהחולים--שימוש במאגרי מידע לקידום האיכות בקופותשימוש במאגרי מידע לקידום האיכות בקופות
  מודל מכבי שירותי בריאותמודל מכבי שירותי בריאות

  

  
  

  נורית פרידמן
  מכבי שירותי בריאות, ה ולמחקרהמחלקה להערכמנהלת 

  
  מבואמבוא

ים מעניקה שירותו ,ה בגודלה בישראליהחולים השני-קופתינה מכבי שירותי בריאות ה

המבוסס על עקרונות , השירות הרפואי.  מבוטחים בכל רחבי הארץ1,600,000-יותר מל

בריאות "ניתן ברוח של , מצוינות תפעולית ומרכזיות הלקוח, של חדשנות רפואית

 ועד טיפול במחלה בכל טווח , החל מקידום בריאות של כלל האוכלוסייה,"כוללת

  . הגילאים

  

 , זוכה להערכה רבה בקרב המבוטחים,ופא העצמאישיטת הרב, מתן השירות הרפואי

עברו ( את השיטה באופן מלא או חלקי ן האחרות אימצו לעצמהחולים- קופות, ולראיה

ידי מתן אפשרות למבוטחים -שיטה זו מקדמת את איכות השירות על ").מכביזציה"

ונים  וגם קובעת את הכנסתו של הרופא על פי מספר הפ,לבחור רופא ולהחליפו כרצונם

על " שמור" את הרופא לספק את השירות הטוב ביותר על מנת לעודדמה שמ, אליו

. חוסר אינטגרציה בין נותני השירות השוניםקיים חשש לשיטת הרופא העצמאי  ב.חוליו

 ובעיקר ,במקרים מסוימים,  עלול-של עצמו " מנהל הטיפול" החולה בומצב 

   .אום השירות הרפואיילפגוע ברצף ובת, באוכלוסיות חולות וקשישות

  

מחייב את הנהלת הקופה לא רק בבדיקה שוטפת של , מבנה השירות הרפואי במכבי

בטחת האינטגרציה של הטיפול הרפואי בין כל הגורמים האלא גם ב, איכות השירות

ידי הרופא ב הןבגין אותה המחלה , לעתים, חולים כרוניים מטופלים .המטפלים

-  ולעתים גם במסגרת בתי,ייעצים ברפואה השניוניתידי גורמים מב הן, הראשוני

ידי מומחים -ת שונות מטופלים לעתים עלוחולים הסובלים ממספר מחל .החולים
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 מידע רק לגבי התהליך הטיפולי שלכל אחד מהגורמים המטפלים י .במקצועות שונים

כבי מכאן שחובה על הנהלת מ .למידע ממטפלים אחרים" חשוף" ואין הוא ,שהוא מעניק

 הן ברמת החולה המסוים והן ברמת ,אום בין כל הגורמים המטפליםילדאוג לת

  .האוכלוסייה

  

 משקיעה מאמצים בפיתוח היא, לאור חזונה של מכבי למתן שירות רפואי מכוון לקוח

, פי שבמדידות חוזרות ונשנות-על-אף. תהליכים לבחינת רמת השירות והטיפול הרפואי

מכבי נתפסת כקופה הטובה , ידי גופי מחקר חיצוניים-הן עלידי גורמים במכבי ו-הן על

 שיפורתהליכים לוביישום  בפיתוח רבההנהלת מכבי רואה חשיבות , ביותר בישראל

היו איטיים , בטחת איכות בארץ ובעולםהתהליכי , עד שנות השמונים. איכות מתמיד

לא (רפואיים  על בחינת תיקים , בעיקר,היו מבוססיםמכיוון שבהיקפם ומוגבלים 

הכתיבה פיתוח ,  שנה25-כבר לפני כ, ה האסטרטגית של מכבייהראי). ממוחשבים

 .המבוטחו של מערכות מידע ממוחשבות ותהליכים לבחינת האיכות מנקודת מבט

 והערכה מנקודת ,כלכלי,  המשלבות בתוכן מידע קליני,ממוחשבותהמידע הערכות מ

 תהליכים לקידום איכות ויעילות  מאפשרות למכבי ליישם,המבוטחיםשל מבט ה

  .הטיפול של כלל השירותים לאורך זמן

  

  עקרונות קידום איכות ומאגרי המידע עקרונות קידום איכות ומאגרי המידע 
, כל אחד מחלקי המערכתב קידום איכות פירושו לא רק בחינת האיכות .אינטגרציה .1

ה כוללת של השירות מחייבת יצירת קשר יראי. םאלא גם שיפור האינטגרציה ביניה

בין הנעשה בקהילה לבין הרפואה , ת השונים ברפואה הראשוניתבין נותני השירו

-  במצב בו אין קשר מובנה בין הקהילה ובתי.החולים- ובין הקהילה לבתי,המייעצת

מערכות המידע ממלאות תפקיד מכריע , ובמכבי גם בין הרופאים בקהילה, החולים

 .בהבטחת איכות הטיפול
ידי כלל נותני השירות -על ל הרפואיתהליך הטיפוקידום איכות מבוסס על בדיקת  .2

 מאגרי המידע מאפשרים בחינה של הרצף ".רצוי"לתוך השוואתם  ,תוצאותיועל ו

  .הטיפולי אל מול הנחיות קליניות מקובלות

 נתונים בעלי משמעות קלינית והשוואות רלוונטיות .המטפל כמשפר שירות .3

יטה של מתן משוב יישום ש. מאפשרים לנותן השירות לתת טיפול איכותי יותר

 הנתונים בהשוואה לקריטריונים רפואיים ה שלמחייב הצג, למטפל על פעילותו

הרכב תוך התייחסות להבדלים הנובעים משוני ב, או בהשוואה לעמיתים/ ו,מקובלים

תהליך  מערכות המידע תומכות ב.יםת המטופלי של אוכלוסי)case mix(המקרים 

  .כלכליוהני השירות והלקוחות בהיבט המקצועי ידי נות-מקובל עלוהפיכתו להאיכות 
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בטחת איכות כוללת מתייחסת לא רק לבחינה  ה.המבוטח כמעריך שירות .4

אלא גם להערכה סובייקטיבית של מקבלי , של השירות שניתן" אובייקטיבית"

 לגבי תהליך -איון מקבלי השירות ימדדי איכות רבים מתקבלים מר. השירות

נתוני סקרי לקוחות ופניות הציבור הם חלק ממערכת . לגבי תוצאותיווהשירות 

 . המידע הכוללת המאפשרת שיפור מתמיד
 פעילות תהליכי קידום האיכות תלויה במידה רבה .הטמעה בתהליך מתן השירות .5

התיק הרפואי . ביכולת הטמעתם בזמן אמת בתהליך מתן השירות הרפואי

תהליכי  זאת באופן שבו מאפשר, המקושר למאגרי המידע המרכזיים, הממוחשב

  .במהלך הטיפול" מפריעים" לשירות ולא תורמיםהאיכות 

  

יוטמעו בארגון עליהם תהליכי קידום האיכות על מנת ש, בנוסף לכל העקרונות שצוינו

חסור מ בעידן של .של יישומם) Cost Effectiveness (להתייחס גם להשלכות כלכליות

 ,איתור התחומים בהם ניתן לשפר את השירותבמשאבים ניתן להיעזר בתהליכי איכות ל

הן חיוניות , כפי שיובהר בהמשך, מערכות המידע הממוחשבות .בזמן לחסוך בעלויות-ובו

  .  בהתאם לעקרונות שהוזכרו לעיל,ליישום תכניות לקידום איכות

  

  מאגרי המידע במכבימאגרי המידע במכבי
  מאגרי המידע הממוחשבים

 בו חבר מכבי אתרבכל . ספר זיהוי אישיכל חבר מכבי נושא כרטיס מגנטי עליו מוטבע מ

, השוניםפרטי התהליך בנוסף ל ,זיהוי החבר וזיהוי נותן השירות ,מקבל טיפול או שירות

  .במחשב נקלטים

  

 במערכת הממוחשבת במרפאת הרופא קיימת תוכנה לניהול תיק רפואי .מרפאת הרופא

, אבחנות, בדיקות כולל ,במערכת זו מתועד התהליך הרפואי"). clicks("ממוחשב 

במערכת מוטמעות מספר הנחיות קליניות ודפי הדרכה אותם . 'הפניות וכו, טיפולים

כל מחשבי הרופאים מקושרים למחשב המרכזי . הרופא יכול להנפיק לחוליו בעת הצורך

כגון תוצאות בדיקות ,  וממנו גם נשאבים נתונים,שאליו מועברים נתונים ממחשב הרופא

  .א הפנה את החולהמעבדה שאליה הרופ

  

כוללים את בתי המרקחת של מכבי ובתי מרקחת פרטיים המשרתים את  בתי המרקחת

,  בנוסף לסוג תרופה,בעת הנפקת התרופות נקלטים במערכת הממוחשבת. חברי הקופה

כמעט כל בתי המרקחת . מספרי הזיהוי של החולה ושל בית המרקחתגם  ,כמות ומינון

 נבדק, לבסיס המידע המרכזי וכל מרשם שמונפק, ניםיויבעזרת תקשורת לו, מחוברים

 יןלהבטיח שאכדי , מול תרופות אחרות שהמטופל מקבל) on-line( באופן מקוון

  . תרופתית-ביןשלילית אינטראקציה 
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 בין אם הם בבעלות ,החולים בארץ- מכבי קונה שירותים מכל בתי.החולים-בתי

 דיווח חודשי. פרטיתאו בבעלות ציבורית ו א, בבעלות שירותי בריאות כללית, תיתממשל

מחלקות אשפוז ב,  הכולל נתונים אדמיניסטרטיביים על חברי הקופה אשר טופלו במיון-

מידע רפואי נוסף . החולים-ידי בתי- מתקבל בחשבון המוגש לתשלום על-  מרפאות חוץבו

ב לאחר  וזמן רהחולים- הכולל נתוני אבחנות וטיפולים מתקבל כיום רק מחלק מבתי

כל הנתונים המתקבלים נקלטים בבסיס המידע הממוחשב של מכבי ומהווים . השחרור

  .בטחת איכות הטיפולהנדבך חשוב ב

  

 מכבי מפוזרות ברחבי הארץ והן קולטות את כל הבדיקות הנעשות בתחנות מעבדות

 של כל הבדיקות ותוצאותיהן נקלטות במערכת הממוחשבת. האיסוף שבסניפי הקופה

 ומעבירות מידע לבסיס המידע ,המעבדות ממוחשבות ומקושרות ביניהן. תהמעבדו

  .  שעובר משם למחשב הרופא המטפלההמרכזי של הקופ

  

מעבירים את תוצאות הבדיקות ישירות למחשב  של מכבי ממוחשבים ומכוני ההדמיה

 מעבירים בסוף כל חודש , הנותנים שירות לחברי מכבי,מכוני ההדמיה הפרטיים. הרופא

. סוגי הבדיקה ותוצאותיה, אבחנות, קובץ חשבונות ממוחשב המכיל את פרטי החבר

  . נתונים אלה נקלטים במערכת המידע המרכזית של מכבי

  

 והמידע , חלק ניכר מהמכונים המייעצים נמצאים בתהליך מחשוב.מכונים מייעצים

  .ותנותן שירות ותאריך השיר, הזורם לבסיס המידע המרכזי כולל זיהוי חולה

  

 ממוחשבים ברמת , כגון שירותי אחיות ופיזיותרפיהרפואיים-השירותים הפרה

בדיקת , כגון חיסונים ,בכל אינטראקציה עם החולה נקלטים פרטי מידע רבים. המרפאה

  . בצורה ממוחשבתדם או טיפול פיזיותרפיה -לחץ

  

ל חברי  ומכיל נתונים דמוגרפיים על כ, נמצא במערכת המידע המרכזיתקובץ חברים

  . מכבי

  

 כגון מערכת ,מספר מערכות ממוחשבות המופעלות בצורה מקומיתקיימות , בנוסף

החולים שמפעילות מערכת ממוחשבת הכוללת - של מכבי בבתיאחיות הבקרה

מצב רפואי ושירותים להם הוא , זיהוי(פרטי כל חולה . קריטריונים קליניים לאשפוז

קריטריונים האחות בוחנת אם האשפוז נחוץ  ובהתאם ל,מוקלדים למחשב הנישא) נזקק

גם מידע זה מועבר ונקלט בסוף כל חודש במערכת במחשב  .מבחינה רפואית או לא

   .המרכזית
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נושא ,  שקולטת את פרטי הפוניםפניות הציבור היא מערכת נוספתמערכת מקומית 

 "מכבי ללא הפסקה"במוקד  . ותוצאות הבדיקה,תהליך הטיפול בבקשה, פנייתם

משרת את ציבור המבוטחים לאורך כל שעות היממה נקלטים פרטים לגבי רמת ה

  . השירותים השונים ואלה מספקים מידע כבסיס לתהליכי שיפור

  

  זרימת מידע למחשב הראשי: 1תרשים 

אבחנות
שחרור

סיכוםחשבונות
שחרור

חולים-בית
)חדר מיון, מרפאות חוץ, אשפוז(

,תאריכי קנייה
, סוג תרופות

,מינון, כמות
מחיר

בתי מרקחת

 תאריך ביקור•
 אבחנות•
 בדיקות מעבדה•
 מרשמים•
 הפניות ליועצים•
 נתונים נוספים•

מרפאת הרופא

נייר

מחסן הנתונים
המרכזי

מרפאות שירותי
נתונים דמוגרפיםמומחים

קובץ חברות

 תאריכי ביצוע•
 סוג הבדיקה•
 תוצאות הבדיקה•

שירותי הדמיה

 החזרים כספיים•
 תשלומים•

משרדי הסניפים במכבי

 רופא מפנה•
 סוג הבדיקות•
 תאריכי בדיקות•
 תוצאות הבדיקות•

מעבדות

אבחנות
שחרור

סיכוםחשבונות
שחרור

חולים-בית
)חדר מיון, מרפאות חוץ, אשפוז(

,תאריכי קנייה
, סוג תרופות

,מינון, כמות
מחיר

בתי מרקחת

 תאריך ביקור•
 אבחנות•
 בדיקות מעבדה•
 מרשמים•
 הפניות ליועצים•
 נתונים נוספים•

מרפאת הרופא

נייר

מחסן הנתונים
המרכזי

מרפאות שירותי
נתונים דמוגרפיםמומחים

קובץ חברות

 תאריכי ביצוע•
 סוג הבדיקה•
 תוצאות הבדיקה•

שירותי הדמיה

 החזרים כספיים•
 תשלומים•

משרדי הסניפים במכבי

 רופא מפנה•
 סוג הבדיקות•
 תאריכי בדיקות•
 תוצאות הבדיקות•

מעבדות

  
  

מאפשר לקשור את כל , אחד מהקבציםהמופיע בכל , שימוש במספר הזיהוי של המבוטח

 כמו גם את רצף כלל הטיפול במחלה ולנתח את ,פיסות המידע מהמערכות השונות

 CM -9ICDקודי  - לאומי-ןבקידוד בי, במידת האפשר, כל המערכות משתמשות .הטיפול

בעזרת קודים אלה . לאומיים- שהינם קודים אחידים בין לטיפוליםCPT-4-לאבחנות ו

ת ניתן לחבר בין המערכות השונות ולהשוות את הנתונים המתקבלים במכבי לתוצאו

  .מחקרים שנעשו במקומות אחרים בארץ ובעולם
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  )מבוטחים ונותני שירות(סקרי לקוחות 
להאיר את מדדי , מטרתם. לקוחות מהווים נדבך חשוב בתהליכי קידום איכות סקרי

כגון הסברים ( בפרט כאלה שהם חלק מתהליך הטיפול , למחשובנים ניתםאינהאיכות ש

ענות החולה יכגון ה[ם כלל לנותן השירות או שאינם ידועי, )שהרופא נותן לחולה

מנקודת מבטו ידי הבאת תמונת האיכות הנתפסת -על ,])compliance(להוראות הרופא 

 אלה בעזרת כלים מהימנים משתניםהסקרים מאפשרים לנו לבחון  . לארגוןשל המבוטח

  .לבחינת איכות שפותחו לצורך זה

  

מקנה לתוצאות הסקרים , כזמרבאת הלקוח שמה ש, הראייה האסטרטגית במכבי

 ולקביעת , מהוות בסיס חשוב לאיתור נקודות לקידום האיכותוהן ,רבהחשיבות 

 של ייהההתייחסות לשירות מנקודת הרא. מדיניות לגבי יישום פתרונות שונים בשטח

ת לנותן השירות לשפר את ו גורמ, והעברת תוצאות המדידה לנותן השירות,המבוטח

  ".צרכן מידע"ח להיות איכות הטיפול ולמבוט

  

התחומים בהם נעשה . תוצאות הסקרים מהוות חלק אינטגרלי ממאגרי המידע במכבי

  :שימוש בסקרים במסגרת קידום האיכות הם

  ).'הסברים וכו, אדיבות(ך השירות ישביעות רצון כללית מתהל 

  . בעיני המטופלמקצועיות נותן השירותתפיסת  

עלות השירות , המתנה במשרד נותן השירות, המתנה לקבלת תור[נגישות שירותים  

  .]' וכו,)השתתפות עצמית(למבוטח 

 תחום שהופך להיות , בעיקר באוכלוסיות הסובלות ממחלות כרוניות,איכות חיים 

  . חשוב בהערכת התערבויות ובהערכת טכנולוגיות חדשותמשתנה

מים  מחקרים רבים מראים שישנם תחו.בחינת נחיצות הטיפול מבחינה רפואית 

 יש השלכות כבדות משקל כך ול,שימוש-  או תת,"שירות עודף"רפואיים בהם קיים 

 , הן מהמבוטח והן מנותן השירות,שימוש בסקר לאיסוף מידע. על איכות הטיפול

אתר תחומים בהם ל ים מאפשר,והשוואת התוצאות לקריטריונים רפואיים מקובלים

 .קיימת עשייה הולמת סטנדרטים רפואיים
  

  ש במאגרי מידע לקידום איכותש במאגרי מידע לקידום איכותשימושימו
 תחומים בהם ניתן לשפר כדי לאתרבמערכות המידע הממוחשבות נעשה שימוש נרחב 

 והן ,אוכלוסיית החולים שלוכלל  הן ברמת ,השירות של הרופאהטיפול ואת איכות 

כאשר  ,המטופל בריאכאשר תהליכי קידום האיכות מתבצעים עוד . ברמת החולה הבודד

 על מנת לשמור על בריאותו הכוללת במסגרת פעילויות בתחום מושקעים מאמצים

 במסגרת התהליך הרפואי כיםנמש תהליכים אלה .קידום הבריאות ורפואה מונעת

להלן מובאות מספר דוגמאות לתחומים .  וגם לאחר סיום אפיזודת המחלה,האקטיבי

   .בהם נעשה שימוש במערכות מידע ממוחשבות לשיפור תהליך הטיפול
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 מערכת המידע הממוחשבת .ר מטופלים שזקוקים לשירות שאינם מקבליםאיתו

 . אותםבדיקה שלא קיבלו/מאפשרת לרופא לאתר את אותם החולים שזקוקים לטיפול

מאוזנת לא חולים הסובלים מאסתמה ,  שלא עברו ממוגרפיה50 נשים מעל גיל ,הלדוגמ

 HbA1cשלא ביצעו בדיקת חולים סוכרתיים או , ואינם מקבלים טיפול סטרואידי מונע

  .שחייבת להיות מבוצעת לפחות פעם בשנה, )בדיקת רמת הסוכר בדם(

  

 מאפשרות לרופא לתת את הטיפול הטוב והיעיל ביותר בהתאם הנחיות קליניות

דהיינו , עובדים בצורה ממוחשבתרופאי מכבי ש מכיוון. לקריטריונים רפואיים מקובלים

בעת הקלדת הרי , קלדים למחשב תוך כדי הביקורפרטי המחלה כמו גם החלטותיהם מו

הנחיות ל בהתאם את מהלך הטיפול נחותלהניתן , או הטיפול הנדרש/האבחנה ו

שימוש בהנחיות  .")התראות ממוחשבות ("הקליניות העדכניות ביותר באבחנות נבחרות

, כמו, קליניות כבסיס לבחינת נחיצות הטיפול נעשה באופן ממוחשב במספר תחומים

נחיצות של מספר פעולות כירורגיות ואבחנתיות " בזמן אמת"מערכת שבוחנת , משלל

)MRS( , הבוחנות את הנחיצות של ימי החולים -אחיות הבקרה בבתיוכן עבודתן של

 נעשו מספר עבודות ,בנוסף. נתוני החולים לקריטריונים רפואייםהאשפוז תוך השוואת 

  .'יתות רחם וכוכר, צנתוריםכגון , פעולותלבחינת נחיצות 

  

מהמעבדה לתיק הממוחשב של ) בתקשורת( ישירות העברת תוצאות בדיקות המעבדה

ידי העברת המידע - מבטיחה את איכות הטיפול במבוטח על,המטופל במרפאת הרופא

בעזרת הכרטיס המגנטי האישי ומכשיר הנקרא ,  בנוסף.בצורה מדויקת ומהירה

 ובכך לחסוך את ,ות בדיקות המעבדה שלוהמבוטח יכול לקבל את תוצא, "בדיקומט"

 או לזרז את הטיפול במקרים ;כאשר התוצאות תקינות, הטרחה להגיע למרפאת הרופא

  .בהם התוצאות מחייבות טיפול

  

למומחים בהם  גישההש,  כגון רדיולוגיה, בתחומיםממומחיםלשם ניצול יעיל של ידע 

קבלת הייעוץ מערכת זו מאפשרת . "טלרדיולוגיה" הכתמערהוקמה במכבי  ,אינה גבוהה

צילום ממכון ההדמיה בצורה ידי העברת ה-על, הטוב ביותר בזמן הקצר ביותר

הפענוח מועבר באופן ממוחשב חזרה לתיק . ממוחשבת למרכז שבו יושבים מומחים

סכון בזמן יחל ו,מעבר לתרומת הפענוח שנעשית באופן המקצועי ביותר. הרפואי במכון

 בארכיון ןמחשוב התוצאות ותיוק, ול הולם בזמן הקצר ביותרשמאפשר אבחון וטיפ

 את איכות התהליך הרפואי בחולה יםמבטיח, הממוחשב הנמצא במערכת המרכזית

  .במשך השנים

  

במכבי קיים חופש בחירה במטפל והחולה יכול לפנות  .בדיקת אינטראקציות בין תרופות

א יודע רק על התרופות שהוא כאשר כל רופ, במקביל למספר רופאים בתחומים שונים

- על מנת למנוע מצב בו נרשמת לחולה תרופה המתנגשת עם תרופה שנרשמה על. רושם
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 -  עלמקבל תרופה מול שאר התרופות שהחולההנערכת בדיקה בעת מתן , ידי רופא אחר

בין שלילית מתגלה אינטראקציה שבמקרה . ידי רופאים אחרים-  עלאו הרופא ידי

 ובכך נמנעים סיבוכים אפשריים שיכולים לקרות כאשר ,ודע לגביה הרופא מי,התרופות

  . תרופות נוגדות ניתנות לאותו החולה

  

מערכות המידע הממוחשבות . קבלת תמונה מקיפה על מצב הבריאות של המטופל

 הוא םהטיפולים אותעל תמונה מקיפה על מצבו הרפואי של המבוטח ומאפשרות קבלת 

קריטית במקרים בהם המטופל פונה לקבלת טיפול  תמונה שהופכת לעתים, מקבל

במוקדי החירום של מכבי ובחדרי  .במקום שבו אין מידע לגבי ההיסטוריה הרפואית שלו

חולים ישנה אפשרות כיום להתחבר בעזרת כרטיס החבר המגנטי - המיון של מספר בתי

 ורגישויות כגון טיפולים, מידע רלוונטיקבל למאגר המידע המרכזי של מכבי ולהאישי 

קיום המידע הכולל בזמן  ).בקבלת הסכמת המטופל, כמובן, כפוף(לגבי החולה המסוים 

יוצר קשר בין הטיפול בקהילה לטיפול ו, שלעתים מציל חיים, אמת מבטיח טיפול הולם

  . קשר שבאופן פורמלי אינו קיים במערכת הבריאות בארץ,החולים- בבית

  

  איכות והתייעלותאיכות והתייעלותמערכות המידע בבסיס תהליכי שיפור מערכות המידע בבסיס תהליכי שיפור 
לשיפור מספר דוגמאות מתחומים בהם נעשה שימוש שוטף במערכות המידע יובאו להלן 

  .איכות הטיפול והשירות ולהתייעלות

  

או /לגבי מצבים רפואיים מסוימים וית  נעשמני איכות ברמת האוכלוסייהיבדיקת ס

ת הקליניות בהתאם להנחיו.  טיפול בפרפור פרוזדורים,הלדוגמ. טיפולים מסוימים

  אוCumadinתרופות כגון חולה הסובל מבעיה זו צריך להיות מטופל ב, המקובלות

Sintron,ולהיות במעקב בבדיקות מעבדה  ).T.P ,INR.(%  כלל המטופלים ת נתוני בבחינ

מטופלים תרופתית ועוברים את ) 42%( שפחות מחציים עולה ,1999במחלה במשך שנת 

 2%-ו,  עברו אבחון ובדיקות מעבדה14%;  אבחון בלבד עברו41%; הבדיקות הנדרשות

חלט בהנהלת הותוצאות אלה בעקבות . בלבד טופלו תרופתית ועברו בדיקות מעבדה

הקופה לשלב את נושא הטיפול הנאות בפרפור פרוזדורים במערך לימודי ההמשך של 

ות בדיקה שנערכה במסגרת בחינת איכ נוספת היא הממצא על הוגמד .רופאי הקופה

 במשך HbA1cשיעור חולי הסוכרת במכבי שלא עברו בדיקות מבדיקת . הטיפול בסוכרת

עולה כי במחוזות מסוימים כשליש , לפי מחוזות, )1998עד מחצית  1997מחצית מ(שנה 

 בעקבות נתונים אלה הוחלט ליישם תכניות. מהחולים לא עברו את הבדיקה הנדרשת

, הדרכת רופאים ראשונייםל עתכניות מבוססות ה. סוכרת בכל המחוזותניהול מחלה של 

הבניית תהליכי עבודה במכוני הסוכרת ויצירת קשר בינם לבין הרופאים בקהילה 

נתונים אלה משמשים בסיס  .מדריכות את החולים לטיפול עצמיוהכשרת אחיות ה

 תכניות התערבות במקרים בהם מתקבלת החלטה ליישםבצורך הלקבלת החלטות על 

  .ועל אופיין, פור הטיפולתכנית לשי
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מכבי בוחנת באופן שוטף את ,  ברמה האסטרטגית.ידי האוכלוסייה-תפיסת האיכות על

 מדד חשוב לתפיסת איכות וותהמתוצאות המדידה . שביעות הרצון של המבוטחים

בהם שביעות הרצון ש ובסיס לאיתור אותם תחומים ,ידי המבוטחים-השירותים על

בסקר ,  לדוגמה.או בהשוואה לקופות אחרות/ ו,לאורך זמן או משתנה ,נמוכה יחסית

שביעות רצון מהרופא הראשוני עלה שחלק מהרופאים אינם משוחחים עם מטופליהם 

  .תוצאות הסקר הוצגו לרופאים ויושמו תכניות שיפור. על שמירת אורח חיים בריא

  

 ,ים במקביל כגון אלה המשתמשות בשירותים רב,שימוש של אוכלוסיותהבחינת דפוסי 

בשל ,  אולם,חולים אלה אינם דווקא החולים היקרים ביותר. ללא סיבה רפואית ברורה

 קיים חשש שאין מסגרת המטפלת בהם בצורה ,ריבוי המטפלים והטיפולים

היא שגורמת להם , שלא אובחנה ולא מטופלת,  ובעייתם האמיתית,אינטגרטיבית

עושים במערכת לה ומיפוי השימוש שהם איתור חולים א. בין מטפלים רבים" הסתובב"ל

 ולספק להם את ,לקופה להתערב באופן ממוקדים  מאפשר,בעזרת מערכות המידע

בפרויקט ניסיוני שנערך באחד המחוזות עלה בבירור . השירות האיכותי הנדרש

 הרופא ידי-עלאו חרדה שלא אובחנו ולא טופלו /כאון וישמבוטחים אלה סובלים מד

) case manager ( מנהלת המקרה המיושם במחוז זה מבוסס על אחותהפתרון .הראשוני

מטופל וכן מדריכה את ה, השוניםאום בין נותני השירות ישלוקחת על עצמה את הת

  .ותומכת בהם, ומשפחתו

  

 כשטכנולוגיה חדשה מוצגת בפני הנהלת :תועלת של שירותים שונים-בחינת עלות

הנתונים שמוצגים הם נתונים , בזמן ההכללהאו " סל השירותים" בהלפני הכללת, מכבי

דווקא משקפים את - ולאו,המבוססים על ניסויים קליניים המצומצמים בהיקפם

 להערכת "אמיתיים"שימוש בנתוני מכבי מאפשר לבנות מודלים . המציאות הישראלית

בחינת  .מכבי מבחינת איכות הטיפול ועלותומבוטחי השפעת הטכנולוגיה על אוכלוסיית 

 כגון מוקדי חירום של ,גם לגבי שירותים קיימיםמתבצעת באופן שוטף תועלת /ותעל

  .'רפואה אלטרנטיבית וכו, )כגון מרפאות כאב(מרפאות ייחודיות , מכבי

  

לאחר איתור תחומים בהם קיימת אפשרות  :הערכת מודלים חדשים לשיפור השירות

מודלים ניסיוניים שמהם מיושמים במכבי , לשיפור איכות הטיפול ברמת האוכלוסייה

תכנית שיושמה בשלושה ,  לדוגמה.מופקים לקחים לפני יישום התכנית לכלל הארץ

כל תכנית כזאת מתחילה . חולים הסובלים מאסתמההטיפול בלגבי מחוזות שונים 

 באחד המחוזות שבו נאספים נתוני בסיס לגבי תהליך מתן )"Pilot"(מחקר ניסוי ב

נאספים , במהלך הפרויקט הניסיוני ולאחר סיומו. 'יות וכועלו, איכות חיים, השירות

אם . נתונים אשר יאפשרו לבחון את שיטת ההתערבות שנבחרה ליישום והשפעתה

התכנית , בעלויות) סכוןיאו ח(התוצאות מראות שיפור באיכות הטיפול תוך שמירה 

  . חלק ממערך השירותיםתהפוך בכלל הארץ וםיושת
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  תן השירותתן השירותהערכת ביצועים ברמת נוהערכת ביצועים ברמת נו
משמשת לרופא כלי לבחון את הטיפול והשירות שהוא  הערכת ביצועים ברמת הרופא

המכונה , דוח זה. עבודה של עמיתיו במכביהאו לדפוסי / ו, יחסית להנחיות קליניות,נותן

נמצא בפורטל הרופא והנתונים בו מעודכנים ונגישים לרופא בכל , "פרופיל רופא"במכבי 

יקטיביים מנקודת י וסוב,)רפואיים וכלכליים(יקטיביים יים אוב כולל נתונהדוח. עת

 ,הנתונים ההשוואתיים נגזרים הן ממערכות המידע הממוחשבות.  המטופלייה שלראה

  . שלוים לתוצאהן לתהליך הטיפול והן ומתייחסים ,והן מתוצאות סקרים

  

 לדפוסי רופא היא התייחסותפי בהערכת נתונים השוואתיים לנוקטת גישה שמכבי ה

תפקידו של הרופא . דווקא דיון במקרה זה או אחר- ולאו,השימוש של הרופא המסוים

 , ולבחון לעומק האם הממצאים אכן משקפים את פעילותו,הוא לאתר מספר מקרים

במכבי מאמינים שזהו אחד הכלים החשובים בקידום איכות . מה גורם לכך, ואם כן

 וקבלת המשוב מסייעת ,למתן שירות איכותימאמינים שהרופא שואף שבקופה זו מאחר 

   . להלן מספר דוגמאות מהערכת ביצועים ברמת הרופא.לו בכך

  

   חיסוני שפעת-ביצועי רופא : 2תרשים 

 
  

 ניתן לראות את שיעור מטופלי הרופא שקיבלו חיסון לשפעת בהשוואה 2בתרשים 

מהתרשים ניתן לראות  .ופאים במחוז ובכלל מכבילשיעור המחסנים בקרב מטופלי הר

שביצועי הרופא נמוכים מאלה של המחוז ואילו ביצועי המחוז גבוהים מאלה של כלל 

חולים כרוניים : הביצועים מוצגים גם בפירוט לפי קבוצות היעד לחיסונים. מכבי
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ימת על מנת להקל על עבודת הרופא הוא מקבל את רש, בנוסף. 55+ומטופלים גילאי 

  .החולים שלא חוסנו עם מספרי הטלפון בהם ניתן להשיג אותם

  

 כאשר 10-1 ניתן לראות את ממוצעי התשובות של המטופלים על סקאלה של 3בתרשים 

  .  מאוד לא מרוצה1-  מאוד מרוצה ו10

  

  איכות הטיפול כפי שהיא נתפסת בעיני מטופלי הרופא : 3תרשים 

9.4 9.4 9.39.6 9.7 9.5

1

4

7

10

תשומת לב הרופא לדבריך הסבלנות שהרופא מגלה לשאלותיך
ולדאגותיך

הזמן שהרופא מקדיש לך בביקור

כלל הרופאים במחוז X רופא

  
החולים בו הם -  חברי מכבי רשאים לבחור את בית:חולים-בתיוואת ביצועים בין הש

הנהלת מכבי רואה חובה לעצמה להבטיח שנותני השירות השלישוני . יקבלו את השירות

   . בעלות סבירהיהיההשירות שניתן ש ןזמב- ובו, שירות איכותי למבוטחיהוספקיאכן 

  

ת לקבל החלטות המאפשרות לה להתקשר הנהלת הקופה עושה שימוש בנתונים על מנ

הנתונים שנאספים ומנותחים כוללים . חולים זה או אחר-בתנאים מיוחדים עם בית

. נתוני נחיצות ימי אשפוז ושביעות רצון מבוטחים, )איכות ועלות(נתוני משך אשפוז 

החולים המעניקים את השירות הטוב והיעיל - נתונים אלה מאפשרים לאתר את בתי

התוצאים חולים את המחלקות בהן התוצאים עולים באיכותם על -בתוך כל בית ו,יותר

החולים השונים - בין בתיושוויםנתוני האשפוז מ. חולים-מחלקות דומות באותו ביתשל 

נחיצות האשפוז מתקבלים מהשוואת נתוני על  םנתוניה. ובין מחלקות מאותו סוג

. מסקרי מבוטחיםהמתקבלים ון שביעות רצלנתוני  ו,החולה לקריטריונים רפואיים

הבדלים בין  עולים 2002-2001 מנתוני . הללומשתניםכולל את כל ה" חולים- פרופיל בית"

ימי אשפוז בממוצע  4.5-3.5 הנע בין חולים במשך אשפוז ממוצע במחלקות פנימיות-בתי
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 ללא  אשפוזבאחוז ימיגם . חולים אחרים- ימים בבתי6-4.5לבין , חולים- במספר בתי

  . ימים לא מוצדקים45%- ל4%יש הבדלים בין , ופדיותתצדקה רפואית במחלקות אורה

  

 ניתן לראות 4בתרשים . החולים נבחנים גם על פי שביעות רצון המטופלים בהם-בתי

החולים הגדולים -נתונים המתייחסים לשביעות הרצון של מאושפזי מכבי בעשרת בתי

  .מבית החולים" מרוצה"או "  מאודמרוצה"האחוז מתייחס לאחוז העונים . בארץ

  

   )באחוזים(החולים הגדולים -שביעות הרצון של מאושפזי מכבי בעשרת בתי: 4תרשים 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  סוגיות בשימוש במאגרי מידע לקידום האיכותסוגיות בשימוש במאגרי מידע לקידום האיכות
 ,מצד אחד ,כאשר נעשה שימוש במאגרי מידע הנוגעים למצב הרפואי של האוכלוסייה

  .  עולות סוגיות שונות,מהצד האחר ,ולעלויות שירותי רפואה

  :שונותה ברמות מתבטא סיון הנתוניםיח 

קיימת הקפדה על שמירת חיסיון הנתונים בהתאם למתחייב  -ברמת החולה  -

  .בחוק

והצגת  ,")האח הגדול מפקח(" החשש מתהליכי בקרה - ברמת נותן השירות  -

ולעכב למידה , שיתוף פעולה- נתונים השוואתיים באופן פרטני עלול להוביל לאי

  . כבסיס לשיפור

 ובכך לפגוע , חשש מחשיפת נתונים כלכליים ורפואיים לגורמי חוץ-ברמת הארגון  -

  .ביתרון האסטרטגי של הארגון

74% 74% 73%
68% 67% 67%
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ברובם ממידע המועבר מאגרי המידע הממוחשבים נגזרים  .מהימנות המידע הקליני 

 בסיס לתשלום העובדה שהדיווח הינו. לצורך התחשבנות בין נותני השירות ומכבי

מהימנות הדיווח מבחינה קלינית מחייבת , אולם, מבטיחה שכל שנעשה מדווח

כדי שרופא ,  לדוגמה.בטחת איכות ושלמות הנתונים הרפואייםהמאמצים בהשקעת 

, אולם, )CM -ICD9לפי קוד (יקבל תשלום בעבור הביקור הוא חייב לדווח על אבחנה 

דיווח על קיום , ולכן. ופא לא נפגעאם נרשמת בטעות אבחנה אחרת התשלום לר

 .אולם יש לוודא שהאבחנה היא אכן זו שאליה התכוון הרופא, הביקור מובטח
 בהשוואת ביצועים קליניים בין נותני שירות שונים .חוסר במידע נחוץ לצורך תקנון 

במאגרי המידע של הקופות . יש צורך להתייחס לשוני באוכלוסיות המטופלות

 .'וכו, השכלה, כלכלי-כגון מצב חברתי, שתנים חשוביםמ, לעתים, חסרים
 

מערכות המידע הממוחשבות מחייבות עדכונים רבים ושוטפים , בנוסף לסוגיות שהועלו

 על מנת שיהוו בסיס רפואי , וברמה הטכנולוגית,)הנחיות קליניות(ברמה הרפואית 

  .מהימן וזמין לנותן השירות לקידום איכות השירות הרפואי

  

   עתידי עתידיפיתוחפיתוח
,  והסוגיות שעולות תוך כדי פעילות זו,מצד אחד ,לאור השימוש הנרחב במאגרי המידע

בפיתוח בעתיד  מתגבשים כיום התחומים הבאים בהם הוחלט להתמקד ,מהצד האחר

  . המידעמערכות

  

במחשב במרפאת הרופא קיים תיק רפואי לכל חולה המכיל  , כיום.תיק רפואי מרכזי

במערכת העתידית לא יהיה תיק רפואי . ול הרפואי שניתן במרפאהפרטים רבים על הטיפ

 בתיק רפואי על החולה מידע אלא כל נותן שירות יתעד, נפרד במחשבו של כל רופא

לכללי שמירה על , כמובן, כפוף( וייחשף למידע הכולל במערכת המידע המרכזית ,מרכזי

ולא רק " בזמן אמת"הרפואי יתוח זה יבטיח אינטגרציה של הטיפול פ). סיון נתוניםיח

  . בשלב מאוחר יותר בתהליך הרפואי

  

 מחקרים רבים מראים שאחד הגורמים .תשלום לרופאים המבוסס על מדדי איכות

מיושמת במכבי . המשפיעים ביותר על תהליך עבודתו של הרופא הוא שיטת הִתגמול

במתן , בין היתר, וישיטה לקידום איכות הטיפול לפיה התשלום תל, באופן ניסיוני, כיום

שיטה זו אמורה לעודד את הרופאים לתת . שירות רפואי בהתאם לקריטריונים רפואיים

יישום .  בעיקר לאוכלוסיות של חולים כרוניים ואוכלוסיות קשישות,טיפול הולם יותר

 של מערכות מידע ממוחשבות שכוללות מידע ןשיטה מסוג זה אפשרי רק בעזרת קיומ

  .רפואי
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 מכבי רואה חשיבות רבה בהעצמת המבוטחים .)"Consumer Report"(ים דוח צרכנ

על מנת שיוכלו לקבל , הם מקבליםששלה בעזרת הקניית ידע לגבי איכות השירותים 

עד כה הופקו נתונים  .או החלפתו/החלטה מושכלת בעת בחירת נותן השירות ו

ות ייעשה עיקר בשנים הקרוב. החולים הציבוריים הגדולים- השוואתיים לגבי בתי

מכבי תשקול את האפשרות לפרסם לחבריה נתונים . הפיתוח בתחום הרופאים

 בשלב . ומדדי שביעות רצון, מדדים רפואייםושיכללהשוואתיים ברמת קבוצות רופאים 

  . רק לרופאים עצמםיםמופצנתונים מסוג זה זה 

  

במאגרי המידע של קיים עניין רב בשימוש . ל"שיתוף פעולה עם גורמי מחקר בארץ ובחו

 , בקרב עובדי ורופאי מכביהןתועלת השירותים הרפואיים /מכבי לבדיקות איכות ועלות

משרד הבריאות , חברות תרופות, מכוני מחקר,  בקרב גופי מחקר מאוניברסיטאותהןו

ינת לקדם שיתופי פעולה מחקריים בישראל יבראייה אסטרטגית מכבי מעונ .ועוד

  . ת בשירותי הרפואהומחוצה לה לקידום האיכו
  

  יכוםיכוםסס
. ם בסיס הכרחי לפעילות לקידום איכות השירות והטיפול הרפואיינמאגרי מידע ה

הופכים להיות , מהימןממוחשב והמבוססים על מידע , בטחת האיכותהתהליכי הבקרה ו

בנוסף  .סיון המידעינעשים תוך שמירה קפדנית על חהם מקיפים ויעילים יותר בתנאי ש

אינטגרציה מאגרי המידע מאפשרים קיום , כות של כל אחד מהשירותיםבטחת האיהל

 ומבלי להזדקק , וזאת מבלי לפגוע בחופש הבחירה של המבוטח,בין השירותים השונים

- על, שימוש במאגרי המידע להעצמת חברי הקופה .)Gate Keeper(שומר השער לשיטת 

, )informed consumer" (ודעיםימשתמשים מ"ידי העברת נתונים שהופכים אותם ל

  .לקידום איכות השירותאף הוא תורם 

  

בטחת להמשמשים לא רק לבקרה ו, שהם בין המפותחים מסוגם, מאגרי המידע במכבי

ידי - אלא גם למחקרים בתחומי הרפואה וכלכלה רפואית הנעשים על,איכות שוטפת

מאגרי  .ולם בשיתוף פעולה מחקרי עם גורמים אחרים בארץ ובע,עובדי ורופאי מכבי

מאפשרים ,  המכילים מידע רפואי וכלכלי לכלל אוכלוסיית מכבי,המידע הממוחשבים

,  ונאמנות לעקרונות הקופה של חדשנות רפואית,יישום תהליכים לקידום איכות

  .מצוינות רפואית ומרכזיות הלקוח

  

  ""ניהול איכות כוללתניהול איכות כוללת""לל" " שיפורשיפורלל  םםפרויקטיפרויקטי""ממ.. .. ..ארבע שנים לאחר מכןארבע שנים לאחר מכן
 ארגון עם מסורת ומכבי שירותי בריאות הנ, 2001שנכתב בשנת , במאמרכפי שתואר 

  במכביאמצע שנות השמונים פותחומכבר . ידעשנים של מדידה וניהול מבוסס - רבת

ה שניהול מודרני חייב להיות מושתת ימערכות מידע ממוחשבות מתקדמות מתוך ראי

כמו , במכבי, פול הרפואי הטישליבת העיסוק של ארגוני בריאות היאלמרות . על מידע
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בניהול ,עד לשנים האחרונות, המאמץ הארגוני התמקד, בארגוני בריאות אחרים

 משמעות הדבר היא שהתקציב נוהל באופן שוטף .התקציב ולא בניהול איכות הרפואה

שנבחרו על פי על פרויקטים ולעומתו שיפור האיכות התבסס , ועל פי מדדים קבועים

יישום , למשל, כך. למחוז מסוים ולתקופת זמן קצרה וגבלוהו" ותמקומי"העדפות 

תכנית שיפור הטיפול במחלת האסתמה באחד ממחוזות הקופה היה יוזמה של ראש 

בעוד שתכניות לשיפור הטיפול במחלות לב וכלי דם , רופא ריאות במקצועו, המחוז

ו במחוז או רוב תכניות השיפור יושמ. יושמו במחוז שבראשו עומד מומחה לקרדיולוגיה

גם במקרים בהם ניתן , תוצאות היישום). שנתיים-שנה(שניים ונמשכו זמן קצר יחסית 

- לא תמיד היוו בסיס ללמידה ארגונית וליישום ברמה כלל, היה להצביע על הצלחות

  . ארצית

  

לפיה   ארגוניתאסטרטגיה  קבעה ההנהלה הנוכחית של מכבי,2001החל מאמצע שנת 

תעניק רפואה אינטגרטיבית ומותאמת , ות השלמה של חבריהתקדם את הבריא"מכבי 

על מנת שקביעה זו ". בידע ובשירות, ותטפח מצוינות באיכות הרפואה, אישית לכל חבר

 היה צורך בפיתוח וביישום מודלים ניהוליים שישפיעו על לא תישאר ברמת הצהרה

גרת זו פותח  במס.הארגוניתתהליכי העבודה בקופה באופן שיקדם את האסטרטגיה 

שמטרתו לבנות מסגרת , )Health Value Added )HVAהמכונה ,  מודל תיאורטיבמכבי

המודל מהווה פלטפורמה שמשנה . יחסית להשקעת המשאבים, לבחינת שיפור האיכות

המודל נגזר . דרה ניהולימפרויקטים מקומיים לעמוד ִש: את הגישה הארגונית לאיכות

 ומבוסס על שימוש, ן והוכיחו הצלחות במגזר העסקימגישות ניהוליות שצברו ניסיו

היכולת לגזור מדדים אלה ממערכות המידע תוך ניצול במדדי ביצוע להנעת הארגון 

 על מנת להפוך מודל זה מאוסף של מדדים לכלי לקידום האסטרטגיה .הקיימות במכבי

העדפות  "ולא לפי(המדדים נגזרים מאסטרטגיית הארגון : מיושמים בו מספר עקרונות

כדי שניתן יהיה לקדם , בנוסף. וזאת במטרה לקדם את היעדים הארגוניים, ")מקומיות

המדידה כוללת מדדי איכות , את איכות הטיפול תוך שמירה על המסגרת התקציבית

. ועלות בצורה אינטגרטיבית תוך הבהרת הקשרים בין המדדים בתחומים השונים

 במערכת המשפיעים על הצלחת הארגון המדדים במודל מתייחסים לכלל הגורמים

  .המודל התיאורטי מתואר בתרשים הבא. בטווח הקצר ובטווח הארוך

  

אחד הגורמים העיקריים שעיכבו עד כה את יישומם של מודלים מסוג זה הוא ההשקעה 

הפקת . ובמיוחד מדדי האיכות, הרבה הנדרשת להפקת המדדים עליהם מבוסס המודל

בהשקעת משאבי תקציב וזמן לשם ביצוע פרויקט , ך כללבדר, מדדי איכות כרוכה

לעתים (יעודי המבוסס על איסוף נתונים ייעודי שתוצאותיו מתפרסמות זמן רב -מחקרי

כדי שמערכת מדדי ביצוע ארגוניים תשמש , לעומת זאת. לאחר תחילת המחקר) שנים

 אמת וזולה זמינה למקבלי החלטות בזמן, כלי ניהולי עליה להיות גמישה לשינויים

תנאי הכרחי לכל אלה הוא זמינות נתונים כפי שמאפשרות כיום מערכות מידע . יחסית

  .החולים בישראל-ממוחשבות הקיימות היום בקופות
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  התיאורטי המודל: 5 תרשים

איכות הטיפול
)תהליכים(

שביעות רצון
מבוטחים
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)דרך מתן שירות, עובדים/תגמול רופאים( תהליכים •
 מערכות מידע•
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)דרך מתן שירות, עובדים/תגמול רופאים( תהליכים •
 מערכות מידע•

  
  

מדדים לאיכות נתפסת , חלקו העיקרי של המודל הכולל מדדים בתחומים הקליניים

המדדים הפרטניים בכל אחד . 2004במכבי החל משנת יושם , ומדדי עמידה ביעדי תקציב

, לדוגמה. ידי ועדות שהוקמו לצורך זה ומבטאים את חזון מכבי- מהתחומים גובשו על

. מרבית המדדים בתחום הקליני מתייחסים לקידום אורח חיים בריא ולמניעת מחלות

 תהליכי וזאת לשם הכוונת, בנוסף לגיבוש המדדים נקבעו יעדים בכל אחד מהתחומים

  .העבודה לקידום האסטרטגיה

  

פותחה , על מנת שהמודל לא ישאר ברמה תיאורטית אלא ישמש כלי עבודה לכלל הארגון

יחסית , את ביצועי היחידה הארגונית, בכל רגע נתון, במכבי מערכת ממוחשבת המציגה

ל להלן דוגמה ממסך הכניסה למערכת המציג את ביצועי הארגון בראייה ש. ליעדים שלה
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, 6כפי שניתן לראות בתרשים . איכות נתפסת ועמידה ביעדי תקציב, איכות קלינית

מוצג כפי שהוא בתרשים בבירור לא ניתן לראות זאת . הביצועים מוצגים בצורת שעונים

 כאשר הצבע הירוק מסמל עמידה ,אך על המסך רמת הביצועים מוצגת בצבעים, כאן

ואדום ,  קודמת אבל עדיין ללא הגעה ליעדצהוב מבטא ביצועים טובים משנה, ביעדים

  .מסמל הרעה בביצועים

  

 HVA-מסך כניסה למערכת ה: 6תרשים 

  
  

הינו אמצעי , שמבטא את יעדי הארגון באמצעות מדדים מפורשים, המודל הניהולי

והוא עודד אינטגרציה ותאימות בכל , לשידור אסטרטגיית הארגון לכלל המערכת

לאחר שנה של יישום . כלל הארגון ועד לרמת הרופא הבודד מרמת -הרמות הארגוניות 

ובעיקר בהתייחסות לאיכות כתהליך , ניתן לראות שיפור בתהליכי העבודה בארגון

באופן , הטיפול בתחומים הקליניים האסטרטגיים תופס. עבודה שוטף ולא כפרויקט

תייחסות בתקציב הקופה קיימת ה. מקום חשוב בדיונים ברמה הבכירה ביותר, קבוע

התמריצים לשיפור ). ולא רק לתשומות כפי שהיה עד כה(מובנית לאיכות הקלינית 

  ). סניף ורופא, מחוז(איכות קיימים באופן מובנה ואחיד בכל הרמות הארגוניות 
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לאחר שתי שנות היישום  .התוצאות מעודדות" שורה התחתונה"גם ב, מעבר לכל זאת

נשמרה רמת שביעות רצון , דים הקלינייםהראשונות נצפה שיפור מובהק בכל המד

  .הגבוהה של המבוטחים וכל זאת נעשה במסגרת התקציב הנתון
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  17.4.0117.4.01, , דיון על המאמר של נורית פרידמןדיון על המאמר של נורית פרידמן
  

שימוש במאגרי מידע לקידום האיכות "נורית פרידמן הציגה את המאמר שלה על 

רית שהיה רלוונטי בסיכום הדיון יובא רק אותו חלק מדבריה של נו". החולים-בקופות

  .לדיון שהתפתח לאחר מכן

  

נורית ציינה שהעובדה שמכבי שירותי בריאות מתבססת על רופאים , בפתיחת דבריה

נורית דנה בשימוש במאגרי . עצמאיים מגבירה את הצורך במערכות מידע כגורם מקשר

ם בין שירותי, מידע כדרך לקשר בין הרופא הראשוני לבין המאגר המרכזי של הקופה

נורית ציינה . ובין הקופה לבתי המרקחת הפרטיים, חולים-קהילתיים לבין שירותי בתי

שרק חלק מהמידע שנמצא במחשב של הרופא המטפל מועבר כיום למערכות המידע 

  . המרכזיות של הקופה

  

, החולים- נורית דיברה על הצורך ביותר שיתוף פעולה בהעברת נתונים מבתי, בהמשך

 תיקח תפקיד פעיל יותר בפיתוח כלים למדידה ולניטור איכות וגם בצורך שהממשלה

  . הטיפול

 
לקישור בין מדדי , data warehousing, מכבי מתכוונת לפתח תיק רפואי מרכזי, בעתיד

בין היתר בשיתוף עם חברות (ושימוש מחקרי במאגרי המידע , איכות לבין תגמול הרופא

  ).תרופות

  

 :הנקודות העיקריות שעלו בדיון
חולים לאומית הציגו בקצרה את אופן השימוש -משתתפים בפורום מטעם קופת 

הכיוונים ושימושים רבים . החולים שלהם כדי לקדם איכות- במאגרי מידע בקופת

ההבדל המרכזי הוא . חולים זו דומים לנעשה במכבי שירותי בריאות-בקופת

ות מעניינות הוצגו דוגמא. חולים לאומית משתמשים במאגר מידע מרכזי-שבקופת

  . מתחומי המעבדות ובתי המרקחת

הועלתה טענה שחברי מכבי נתקלים לפעמים בבעיה לקבל העתק מהתיקים  

הרי זה בניגוד למדיניות ויש , בתשובה נאמר שאם אכן כך הדבר. הרפואיים שלהם

  . זאתבדוקל

 הוזכר מקרה שבו רוקח דיבר עם לקוח על נושאים רגישים וחסויים בנוכחות לקוחות 

באופן כללי במכבי מתייחסים ברצינות . גם בתופעה זו יש לטפל: התשובה. אחרים

המחלקה המשפטית מבהירה לצוות , בין היתר. רבית לנושא חיסיון המידעהֵמ

אלא גם לתביעות , שעבירות בתחום זה יכולות להביא לא רק לתביעות נגד הקופה

  .העובד הספציפי המעורב בעבירה אישיות נגד
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, עובדים על הנושא: התשובה. ההתמחויות של הרופאים-חסר מידע על תתלצרכנים  

  .יות של רופאיםכלל מידע לגבי התמחונבמדריך השירותים של הקופה ו

הפגישה הנוכחית מדגימה את התפקיד החשוב שפורום האיכות והמונוגרפיה יכולים  

  . החולים-לשחק בהעברת מידע בין קופות

הטמון בפיתוח המואץ של , ל לקידום איכותהובע חשש שרק חלק מהפוטנציא 

מאחר שהרופאים בארץ מרגישים מאוימים , זאת. ימומש, מערכות המידע בקופות

  . ונכנסים למצב של מגננה

הוצע לנסות לעודד את נציגי ההסתדרות הרפואית בפורום איכות לנסות להגיע  

  .לפגישות הפורום

. גמול רופאיםשיפורים באיכות לבין ִתהובע עניין לשמוע יותר פרטים על הקישור בין  

, לא כל הרופאים ששים לרעיון. נורית הביעה נכונות להעביר מסמך בנדון למעוניינים

ייתכן שבהתחלה הוא יחול רק על רופאים . וייקח זמן עד שאפשר יהיה לממשו

  . חדשים בקופה

ת על השאלה האם הקופה יכולה לתרגם את ההשקעה שלה במערכות מידע המקדמו 

אך בשלב , התשובה הייתה שחשבו על הנושא, המבוטחיםאיכות לנכס שיווקי למען 

אשר חדירה לפרטיות ממערכות המידע יותר כהשימוש בזה הציבור תופס את 

  .כמשאב

באופן כללי היו , החולים על סקר המאושפזים שמכבי ביצעה ופרסמה-תגובות בתי 

אחד מבין שני . החולים בסקר-בתילתוצאות של לעתים היו קשורות  ו,מאוד חיוביות

והשני ניצל אותו ככלי , החולים עם התוצאות הנמוכות ביותר פסל את הסקר-בתי

קשו מידע נוסף והשתמשו בתוצאות הסקר ככלי יחולים אחרים ב- בתי.לשיפור

  . שיווקי וככלי לשיפור

בצורה לא ,  הוצע להשקיע בהדרכת רופאים-באשר לגיוס הרופאים לתהליך  

צוין גם שרופאים רבים לא אוהבים את . איך להשתמש במידע על איכות, מתמאיי

, אותן הם מקבלים במחשב, התזכורות הנוגעות לטיפול המומלץ בחולים הכרוניים

נורית הסכימה שהנושא דורש חשיבה נוספת . ושיש מקום להמציא להם חלופה

ות פעילה של וציינה שבכל הוועדות העוסקות בתכנון מערכות המידע יש השתתפ

 . רופאים
בסיום הדיון הובעה משאלה שבעתיד הקרוב הרופאים יתחילו ליזום שימושים  

 .'וכו, יגישו שאילתות, חדשים במערכות המידע
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  בקידום האיכותבקידום האיכות  תפקיד המרכזים הרפואיים תפקיד המרכזים הרפואיים 
  במערכת הבריאות בישראלבמערכת הבריאות בישראל

  

  
  

  1יוסף שלמה מור' פרופ       ר אילן זלינגר"ד
  המרכז הרפואי האוניברסיטאי סורוקה, ההנהלה הרפואית

  
מאז ומעולם היה למרכזים הרפואיים תפקיד מרכזי במערכות הבריאות השונות ברחבי 

של הרפואה המודרנית " היכלי השן. "כשישראל אינה יוצאת דופן בתחום זה, העולם

- סיעודי ופרה, ועדיין מהווים את בית היוצר העיקרי להכשרת כוח אדם רפואי, היוו

ואת המוקד העיקרי להשקעות ופיתוח בתחומי תשתית , אי בשביל מערכת הבריאותרפו

על פי תפקידם המרכזי בחזית . האבחון והטיפול במערכת הבריאות הישראלית

מצד , וכבית יוצר עיקרי לכוח אדם מקצועי למערכת הבריאות, מצד אחד, הטכנולוגית

ות במערכת הבריאות מובילים המרכזים הרפואיים כחלוצי מהפכת האיכ, אחר

  .המתרחשת מאז אמצע שנות התשעים במערכת הבריאות הישראלית

  

בסקירה זו נבחן את תפקידם של המרכזים הרפואיים במערכת אבטחת ושיפור האיכות 

 Palmer & Adams נסקור את התפקידים השונים בהתבסס על המודל של. בישראל

המודל : במוסדות רפואייםלהתפתחות מערכת מובנית של שיפור איכות ) 1993(

בהמשך נסקור את המערכת הקיימת . המודל הארגוני והמודל התעשייתי, המקצועי

ונדון , במרכזים הרפואיים השונים בישראל לקידום איכות ולהוראת והדרכת איכות

  . וחשיבותו לשיפור האיכות במרכזים הרפואיים, בנושא השימוש במידע ובמערכות מידע

  

:  שלושה מודלים למערכת הבריאותPalmer & Adams מתארות 1993במאמרן משנת 

תפקידם של מודלים אלה הינו . המודל הביורוקרטי והמודל התעשייתי, המודל המקצועי

אך , בעיקר להבין את הפיקוח והאחריות בתחומי ניהול האיכות במערכת הבריאות

. אים של מערכת זוהפיקוח והערכת התוצ, תיאורם מאפשר גם הצצה אל מנגנוני המימון

על מנת לתאר את , נטלנו מודלים אלה והשלכנו מהם על המרכזים הרפואיים בישראל

  .תפקידיהם בנושא ניהול ושיפור האיכות במערכת הבריאות בארץ

                                                   
 .ל הסתדרות מדיצינית הדסה"כיום מנכ 1
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  המודל המקצועיהמודל המקצועי
אחיות , רופאים. מקצוע הינו קבוצת עובדים השולטת בעבודתה, על פי ההגדרה הקיימת

הינם , תזונאים ופיזיותרפיסטים, כגון רוקחים, איים אחריםרפו- ובעלי מקצועות פרה

שליטה זאת כוללת בקרה מוחלטת על . בעלי מקצועות בשל השליטה שיש להם בעבודתם

שליטה במומחיות מיוחדת , הצטרפות חברים חדשים למקצוע וקידומם המקצועי

צמם את והתחייבות לקבל על ע, ידי המטופלים- הקיימת רק במקצוע זה והנדרשת על

, במקצועות אלה. הקוד האתי והאחריות הנובעת כתוצאה מהשתייכות למקצוע ספציפי

בעלי המקצועות . בעל המקצוע הבודד הוא הנושא באחריות אישית אל מול המטופל

למרות שלבעלי ותק וניסיון , השייכים לאותו מקצוע שווים ביכולת ההחלטה שלהם

  .ולניסיונם המקצועייתר בהתאם למומחיותם -בהם ניתנת הערכת

   

חולים מבוססים בראש וראשונה על ההנחה - בבתימנגנוני ניהול איכות במודל המקצועי

רפואיים מנחים את כל - של בעלי המקצועות הרפואיים והפרהאחריות ויושר אישיש

תחושת האחריות המקצועית דוחפת את בעלי . ללא יוצא מן הכלל, העושים במלאכה זו

בתחומי מערכת הבריאות למאמץ ליצירת מערכת בריאות המעניקה המקצועות השונים 

ודוחפת את בעלי המקצועות ; מצד אחד, את הטיפול הטוב ביותר האפשרי למטופלים

יומית -ניתוח מקרים והסקת מסקנות מהנעשה בעבודה היום, הללו לתהליכי לימוד

ה מלאה של היושר האישי והרצון להשתפר מאפשרים חשיפ. מצד אחר, בתחומים אלה

על מנת להבין , ידי בעלי מקצועות הרפואה-פרטי המקרים המנותחים ונלמדים על

פעולות האחריות האישית נתמכת ב. הצלחות ולהימנע מטעויות במידה שאלה קורות

ניתן לחלק את הפעולות ההדדיות הללו .  של בעלי אותו מקצועהדדיות לשיפור איכות

  .ת ופעולות חיצוניותפעולות פנימיול

  

   פעולות מקצועיות פנימיות לשיפור איכות

, כגון מחלקה, ידי גוף מקצועי ברמה המקומית של המוסד-מתבצעות עלאלה פעולות 

" בחינה בידי שווים"עיקרן של הפעילויות המקומיות הוא . חטיבה או מרכז רפואי אחד

)Peer Review( ,מקצוע על היא להסתייע בניסיונם של שותפים לאותו , ומטרתן, כאמור

בשעה , בדרך כלל בזמן אמת, מאידך, ולשפר את מהלך הטיפול בחולה, מחד, מנת ללמוד

כוללות התייעצויות עם  דוגמאות לפעולות פנימיות. שהטיפול בחולה אכן מתרחש

  .והרצאות בנושאים מקצועיים, פגישות תחלואה ותמותה, פגישות מחלקתיות, עמיתים

 
החולים מוצגים למספר רופאים מתחומי התמחות  באמצעות ההתייעצות .עצותיתיה

או בביצוע פעולות , בכוונה לסייע לצוות המטפל בפתרון בעיות רפואיות, שונים

ההתייעצות הרפואית מהווה מרכיב . שאין ביכולתו לבצע, או טיפוליות, אבחנתיות

פאים בדרך כלל הפנייה להתייעצויות הינה בין רו. יומית- מרכזי בעבודה הרפואית היום
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לאור ההתמקצעות , בנוסף. בדרג זוטר לרופאים בכירים יותר באותו תחום התמחות

במקצועות הרפואה השונים נעזרים ביועצים ) ההתמחות-או על(ההתמחות - ותת

, למשל, שכיח למצוא חולה קשיש המאושפז, כך. מהתמחויות אחרות בהתאם לצורך

חלות זיהומיות כדי לקבל החלטה והצוות המטפל בו נעזר ביועץ למ, במחלקה הפנימית

ביועץ , ביועץ קרדיולוגי לטיפול בבעיותיו הלבביות, על טיפול אנטיביוטי בדלקת ריאות

ספיקת הכליות וביועץ פסיכיאטרי לבירור הבלבול והאגרסיביות -נפרולוגי לטיפול באי

יה למרות שהחולה מוצג לפני כל אחד מהיועצים בהצגה המכוונת לפתרון בע. של החולה

הצוותים היועצים מנסים לגבש תמונה מקיפה לגבי מכלול , הנוגעת לתחום התמחותו

במנגנון ההתייעצות אין חובה על הצוות המטפל להסכים . בעיותיו הרפואיות של החולה

אולם מקובל לאמץ המלצות כאלה במידה , דעתם של היועצים- ולקבל תמיד את חוות

 .שאין סיבה מיוחדת לדחותן
  

 פגישות צוותי המחלקות מהוות כלי להצגת מקרים בפורום .ות והצגת מקריםפגישות צו

  : יש מספר סוגי פגישות בהם חולים מוצגים. רחב יותר מאשר בהתייעצות

ובהם מוצגים כל , המתקיימים בחלק מהמחלקות) Morning Report(דיווחי בוקר  -

בצעת בפני ההצגה מת. החולים שהתקבלו למחלקה במהלך התורנות בלילה הקודם

מתמחים , רופאים בכירים, בדרך כלל, הכוללים, הצוותים העובדים במחלקה

ההצגה נערכת בפורמט מקוצר . ידי הרופא התורן שקיבל את החולים-רים על'וסטז

אירועים מיוחדים , טיפול שהוחל, ממצאים מיוחדים, הכולל את התלונה העיקרית

, למשל[כנית אבחנתית או טיפולית ות, )כגון החייאה או צורך בהנשמה מלאכותית(

דיווח הבוקר מאפשר לצוות . הצפויה לחולה, ]או צנתור) (CTטומוגרפיה ממוחשבת 

 .המחלקה להכיר את החולים החדשים וגם לבקר את עבודתו של התורן
במחלקות בהן מבצעים . פגישות דיווח ומעקב אחר פרוצדורות ופעילות מחלקתית -

מתקיימות באופן קבוע , ת פוטנציאל גבוה לסיבוכיםניתוחים או פרוצדורות בעלו

עם , פגישות מעקב ודיווח של הצוות המבצע הזוטר יותר) יומי-בדרך כלל יום(

. בהן מדווחות כל הפעולות שבוצעו בתורנות הקודמת, הרופאים הבכירים במחלקה

דיון מעקב בנושא לידות קיסריות בחטיבת הנשים : דוגמאות לפגישות כאלה

בדיקת צילומי רנטגן ודיון על מקרים בחדר מיון בבוקר לאחר תורנות , דותוהמייל

 . וסקירה מדגמית של חולים ששוחררו מחדר המיון, במחלקה האורתופדית
 בפגישות אלה מתבצעת בדרך כלל הצגה של -פגישות מחלקתיות או חטיבתיות  -

חלקה ידי הצוות הרפואי או המ-ההצגה מתבצעת על. מספר מצומצם של מקרים

בפגישות מעין אלה . בדרך כלל לאחר שהטיפול בחולה הסתיים, שטיפלו במקרה

- ולאחר מכן מתקיים דיון במקרה על, ידי רופא זוטר בהצגה מובנית-החולה מוצג על

רופאים , ההצגה מתבצעת בפורום רחב הכולל מנהלי מחלקות. ידי רופא בכיר יותר

לי על המחלה ודיון על הטיפול שניתן בסיום ההצגה יש דיון כל. בכירים וסטודנטים

 .הכולל המלצות של הסגל הנוכח במקום, לחולה
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אלה דיונים ). Morbidity and Mortality Conference(דיוני תחלואה ותמותה  -

ובהם מוצגים כל או חלק ממקרי התמותה ) פעם בחודש(המתקיימים באופן עיתי 

דיונים אלה . לקה מסוימתידי צוות חטיבה או מח- והתחלואה הקשה שטופלו על

ומועלים בהם מקרים הנתונים לדיון לגבי , שכיחים יותר בהתמחויות הכירורגיות

- המקרים מוצגים בדרך כלל על. ידי הצוות הרפואי- אופי הטיפול הרפואי שניתן על

ידי - על, ובסיום ההצגה נערך דיון לגבי מהלך הטיפול שניתן, מנתח/ידי הצוות המטפל

 .ים את סגל הרופאים הבכירהכולל, הנוכחים
 אלה דיונים בהם מוצג בדרך כלל מקרה יוצא -) CPC(פתולוגיים -דיונים קליניים -

כאשר סיפור המחלה , המקרה מוצג כחידה רפואית. דופן של תחלואה או תמותה

כפי שנמצא , ופתרונה, ידי צוות המחלקה המטפלת-מוצג על)  החלק הקליני-החידה (

, על מנת לשמור על מתח. ידי פתולוג- מוצג על, יקה הפתולוגיתבנתיחת הגופה או הבד

שאינם תואמים , צוות המחלקה המציג לא יודע את ממצאי הבדיקה הפתולוגית

 . בדרך כלל לאבחנות שנעשו במהלך מחלתו או בעת מותו של החולה
  

לא , הברית ובמדינות אחרות- בניגוד לקיים בארצות,  בישראל. מקצועיותהרצאות

רוב המרכזים .  חובה על בעלי רשיון לעסוק ברפואה להתעדכן בתחומי מומחיותםקיימת

הרצאות ) בתדירות שבין אחת לשבוע עד אחת לחודש(הרפואיים מקיימים באופן סדיר 

ופתוחות לכלל סגל , המציגות חידושים בתחומי הרפואה השונים, בנושאים מקצועיים

ואיים מתקיימים קורסים מקצועיים בחלק מהמרכזים הרפ. המרכז הרפואי ולאורחים

, אך פתוחים לכלל סגל המחלקות השונות, המיועדים בעיקר למתמחים) לימודי המשך(

מחלקות רבות מקיימות הרצאות בנושאים . ומאפשרים לסגל המקצועי להתעדכן

בסיוע חברות התרופות המעוניינות להכניס , הקשורים לחידושים בטיפול התרופתי

המרכזים , בנוסף. או להגדיל נתחי שוק של תרופות קיימות, דשותלשימוש תרופות ח

המשתלמים בקורסים ללימודי , הרפואיים משמשים אתרי הדרכה לסגל רופאי הקהילה

 . המשך באופן סדיר יום בשבוע
  

    לאבטחת ושיפור איכותפעולות מקצועיות חיצוניות

, ם הרפואיים ומחוצה להםידי גופים מקצועיים בתוך המרכזי- מתבצעות עלאלה פעולות 

שאינם קשורים ישירות לצוות הרפואי אך יש להם השפעה ניכרת עליו בשל סמכות או 

. בעיקר בשל חברים מכובדים המשתתפים בהם, עליונות מקצועית הקיימת בגופים אלה

ועדות בדיקה במרכזים , דוגמאות לגופים חיצוניים כאלה הן חברות ואיגודים מקצועיים

  .וועדות מקצועיות בהסתדרות הרפואית, הרפואיים

 
 החברות והאיגודים המקצועיים הינם התארגנויות של .יםמקצועיואיגודים חברות 

, שמטרתם החלפת יידע בכנסים והרצאות, מומחים במקצועות הרפואה השונים

חלק מהאיגודים המקצועיים . והתוויית קווים מנחים לפעילות המקצועית של חבריהן
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ם איכות הפעילות המקצועית של חבריהם באמצעות הפצת קווים מנחים פועלים לקידו

ובאמצעות בניית מאגרי מידע למעקב אחרי תהליכים ותוצאי , בנושאי התמחותם

האיגוד הקרדיולוגי הישראלי הפיץ קווים מנחים לביצוע , לדוגמה. פעילות בתחומן

 יחידות לטיפול נמרץ וקווים מנחים להקמת, )PTCA(צנתור והרחבה עורקית מילעורית 

ומבצע איסוף מידע , איגוד זה פעיל ביותר לבדיקת תוצאים בתחומי פעילותו. ולהפעלתן

  .לגבי מהלך האשפוז והטיפול במרכזים הרפואיים הניתן לחולים באוטם שריר הלב

 
חוק ( ועדות אלה קיימות מתוקף חוק .במרכזים הרפואיים בדיקה ובקרת איכותועדות 

ומטרתן לבדוק אירועים בהם קיים חשש לחריגה , )1996-ו"התשנזכויות החולה 

, למרות המעמד החוקי של ועדות אלה. בפעילות המקצועית של הצוותים הרפואיים

מקובל להתייחס אליהן כאל מקור סמכות במודל המקצועי מאחר שפעילותן תלויה 

קצועיות ומטרת פעילותן הינה הסקת מסקנות מ, בשיתוף הפעולה של הצוות המטפל

  .לגבי אופי התפקוד של הצוות הרפואי במרכז הרפואי במהלך טיפולו במקרה
  

   צוניתיבקרה ח

ידי גופים שאינם שייכים לארגון או - עלמתקיימת בקרה חיצונית במודל המקצועי 

אך פעילותם הינה במישור המקצועי ומתוקף הסמכות , למרכז הרפואי המבוקר

צונית זו עוסקת תמיד בנושאים הקשורים בקרה חי. המקצועית שלהם בתחומם

של ) או את שלילת רשיונו(וקובעת את קידומו , לפעילות במסגרת המקצוע המבוקר

  . הרופא הנמצא תחת בקרה זו

 
וכן ,  הגופים המקנים זכאות לרישוי לעסוק ברפואה במדינת ישראל.רישוי ומומחיות

מחלקות במרכזים נמצאים ב, המוכרים להתמחות במקצועות הרפואה השונים

הספר -בוגרי בתי, על מנת לקבל רישוי לעסוק ברפואה בישראל. הרפואיים השונים

רים באחד המרכזים 'לרפואה חייבים לעמוד במבחני רישוי ולעבוד במשך שנה כסטז

רק לאחר שעברו בהצלחה את כל המחלקות . בארץ' הרפואיים המוכרים לסטאז

רופאים עולים חייבים גם הם . לעסוק ברפואהזו יקבלו רישיון ' הנדרשות בשנת סטז

או הסתכלות בהתאם לוותק ולמעמדם המקצועי בטרם ' בבחינת רישוי ותקופת סטז

גם במהלך ההכשרה כמומחה באחד . יקבלו רישיון קבוע לעסוק ברפואה בישראל

, התלויים בסוג ההתמחות, ממקצועות הרפואה חייבים המתמחים לעבוד פרקי זמן

גם בהתמחויות שהעוסקים בהן . ת המוכרות להתמחות במרכז רפואיבאחת המחלקו

יש חובה , רפואת המשפחה או בריאות הציבור, למשל, חולים- אינם מועסקים בבתי

בכך . כגון פנימית או ילדים באחד המרכזים הרפואיים, להתמחות במחלקות כלליות

 אדם חחית לכומהווים המרכזים הרפואיים אתרי פיתוח חשובים ונקודת מעבר הכר

ההכרה במחלקה במרכז רפואי כמחלקה מוכרת . איכותי במערכת הבריאות הישראלית
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 המועצה המדעית של ההסתדרות - ידי גוף חיצוני -להתמחות מתבצעת לאחר הערכה על

ידי משרד הבריאות להמליץ על -שהינה הגוף שהוסמך על, )י"הר(הרפואית לישראל 

רשיונות לעסוק .  על מסלולי ההתמחות ברפואההענקת תוארי מומחה ברפואה ולפקח

 .ידי המחלקה למקצועות רפואיים במשרד הבריאות-ברפואה ותוארי מומחה ניתנים על
  

  המודל הביורוקרטיהמודל הביורוקרטי
לשיטת ) managed care(שם הפכה הרפואה המנוהלת , הברית- בניגוד לקיים בארצות

היחידה ברפואה בישראל הייתה זו השיטה , הניהול הרווחת רק בעשור האחרון

במודל הביורוקרטי האחריות על מתן . החולים השונות- הציבורית מאז הקמת קופות

שירות רפואי באיכות גבוהה מוטלת על הארגון המפעיל את המוסד הרפואי בו ניתן 

הרוב המכריע של המרכזים הרפואיים מנוהלים ושייכים לאחד , בישראל. הטיפול

משרד הבריאות והסתדרות , בריאות כלליתשירותי : משלושה ארגונים גדולים

ארגונים אלה הינם המעסיקים של כל הצוות הרפואי המועסק . מדיצינית הדסה

ובמקרים של שירותי בריאות כללית ומשרד הבריאות הם גם , במרכזים הרפואיים

  . ולאחריו, לפני האשפוז במרכז הרפואי, מספקים שירותי בריאות בקהילה

  

  כות במודל הביורוקרטימנגנונים לקידום אי

שם היו האחריות האישית והדימוי המקצועי הגבוה של בעלי , בניגוד למודל המקצועי

במודל , הגורמים המובילים את מערכת האיכות, המקצועות הרפואיים השונים

השיקולים המנחים את . הביורוקרטי הארגון מעוניין באיכות גבוהה בכלל המערכת

עמידה בתנאי תקציב , הם שיקולי יעילות, ול הרפואיהארגון בנוסף לאיכות הטיפ

- נהלים קשיחים כללבכללים ובמודל הביורוקרטי נעשה שימוש נרחב ב. ובדרישות החוק

ונאכפים בכלל הארגון , ידי הנהלת הארגון על פי צרכיו-הנקבעים על, ארגוניים

ת המנהל במשרד הבריאות נקבעים כללי הפעילות באמצעו. באמצעים מינהליים שונים

ומופצים באמצעות חוזרים המכונים חוזר , הכללי של המשרד ומנהל אגף הרפואה

הנהלים המפורטים בחוזרים אלה דינם כתקנות והם . ל וחוזרי אגף הרפואה"מנכ

מחייבים את כלל מערכת הבריאות בישראל ולא רק את המרכזים הרפואיים השייכים 

ידי מרכז הקופה - עים הנהלים עלבשירותי בריאות כללית נקב. למשרד הבריאות

  . לכלל הארגון" החוזר המרוכז"ומופצים באמצעות 

  

בנוסף לנהלים הכלליים של משרד הבריאות וארגון הבריאות , לכל מרכז רפואי יש

גם נהלים פנימיים העוסקים הן בפן המינהלי והן בפן , )החולים אליה הוא שייך-קופת(

דוגמאות לנהלים פנימיים של המרכז הרפואי . איקליני של העבודה במרכז הרפו- הרפואי

נוהל אישור לביצוע בדיקת דימות תהודה מגנטית : סורוקה בהיבט המינהלי כוללות

)MRI (נוהל רכישת ספרות , נוהל ניפוק פנטניל למרדימים בחדר הניתוח, לחולה מאושפז
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 לנהלים דוגמאות. נוהל ועדת הלסינקי מוסדית, מקצועית למחלקות המרכז המקצועי

נוהל העברת חולה מונשם , נוהל אישור טיפול באנטיביוטיקה מיוחדת: רפואיים קליניים

  . נוהל שימוש באלבומין, בין מחלקות

  

למרות שחלק , הנהלים בהם נעשה שימוש במודל הביורוקרטי מחייבים את כלל הארגון

או , ליהםמהעובדים מחויבים לעתים לפעול על פי כללים ונהלים שאינם מוסכמים ע

ארגוני הבריאות הגדולים . שהשיקולים לקבלתם אינם ברורים להם די צורכם

משתמשים במנגנוני בקרה פנימיים וחיצוניים על מנת לפקח פיקוח הדוק על פעילות 

 . ארגוניהם במסגרת מערכת הכללים הפנימית שנקבעה
על מנת לפקח  הארגון הביורוקרטי מקים מנגנונים פנימיים :מנגנוני בקרה פנימיים 

פועל מבקר , למשל, בשירותי בריאות כללית. על יישום הנהלים שנקבעו בארגון

מבקרים הפועלים באופן -הקופה באמצעות מערכת קבועה של בקרה הכוללת נציגים

מבקרים אלה מבצעים ביקורת על יישום נוהלי . קבוע בכל המרכזים הרפואיים

, י כל המרכזים הרפואיים באורח סדיריד- הקופה ואיכות הטיפול והשירות הניתן על

כשהם מבקרים את כל היחידות והמחלקות הקיימות במרכז הרפואי בזו אחר זו 

הנהלות המרכזים . ומפרסמים את ממצאיהם בדוחות, )הנמשך מספר שנים(בסבב 

ולתקן את הטעון תיקון תוך פרקי , הרפואיים נדרשות להתייחס לממצאי הדוחות

. התיקון מבוקר גם הוא באמצעות מערכת הבקרה הקיימתותהליך , זמן סבירים

בקרת , דוגמאות נוספות לסוגי בקרה על נהלים ארגוניים הינם בקרת אשפוזים

ניתוחים חוזרים , כגון אשפוזים חוזרים, ובקרה של מדדי איכות, שימוש בתרופות

 . וביקורי מיון חוזרים
.  ברוב המרכזים הרפואייםהחולים מבצעות בקרת אשפוזים-קופות: בקרת אשפוזים 

והאשפוז אינו , מטרת הבקרה לוודא שאורכו של האשפוז הולם את סיבת הקבלה

בקרת האשפוז . על מנת להגדיל את הכנסות המרכז הרפואי, מוארך ללא צורך רפואי

כגון , המקומית מסייעת במקרים רבים במציאת סידור להמשך טיפול לאחר אשפוז

כגון צנתור , או זירוז ביצוע בדיקות אבחנתיות, קומיהסדרת אשפוז סיעודי או שי

 .במסגרת אמבולטורית לאחר השחרור מהאשפוז
הארגונים המנהלים את המרכזים הרפואיים קובעים : בקרת שימוש בתרופות 

מדיניות זו הינה נגזרת של סל התרופות . מדיניות בנוגע לשימוש בתרופות במסגרתם

של מגוון התרופות המאושרות לשימוש , לכתיכפי שנקבע בחוק ביטוח בריאות ממ

ושל שיקולים כלכליים כגון עלות התרופה מול יעילותה וזמינות , במדינת ישראל

, החולים-ידי הנהלת קופת-מדיניות התרופות נקבעת באופן מרכזי על. תחליפים

לאחר שנקבעת מדיניות שימוש לגבי . ידי ועדת התרופות המקומית-ובאופן מקומי על

ידי שירותי הרוקחות ובית - מבוצעת בקרת שימוש באותה תרופה על, ה מסוימתתרופ

אם נקבע שתרופה אנטיביוטית מסוימת תנופק רק , לדוגמה. המרקחת המקומי

יידרש אישור חתום של מומחה כזה בכל פעם , באישור מומחה למחלות זיהומיות
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כגון , אחרותתרופות . שבית המרקחת יתבקש לנפק את התרופה לשימוש במחלקות

ינופקו רק לאחר שנבדקה סיבת המתן והתאמתה לנהלים , IVאימונוגלובולינים 

לגבי תרופות מסוימות שעלותן גבוהה . חולים- הקיימים לגבי מתן תרופה זו בקופת

  .כוחו-יידרש לעתים אישור בכתב של מנהל המרכז הרפואי או בא, מאוד

ובארגוני בריאות דוגמת שירותי ,  במרכזים רפואיים מסוימים:בקרת מדדי איכות 

מתבצעת מעת לעת בקרה אחר מדדים הנחשבים כסמנים ישירים של , בריאות כללית

בקרה כזאת מתבצעת באופן סדיר בנוגע לאיכות ולשלמות . איכות הטיפול הרפואי

ובמהלכה נבחן שיעור הרשומות , הרישום הרפואי ברשומה הרפואית הסיעודית

לא נחתמו הפקודות כמתחייב , רישום יומי בתיק החולההרפואיות בהן לא התבצע 

בקרה דומה מתבצעת בנושא שיעור . 'לא נכתב מכתב שחרור מפורט וכו, בתקנות

הנחשב ) תוך שבוע ותוך חודש(האשפוזים החוזרים במחלקות החטיבה הפנימית 

מעת לעת מתבצעים . כמדד לאיכות הטיפול הרפואי הניתן במחלקות אלה

חולים בנושא -רים השוואתיים בין כלל המחלקות הפנימיות בקופתומתפרסמים סק

והוא , שיעור הניתוחים החוזרים נחשב למדד דומה במחלקות החטיבה הפנימית. זה

מדד נוסף בו נעשה שימוש במרכז הרפואי . נמדד באופן סדיר במרכז הרפואי סורוקה

 המסתיימים בבאר שבע הוא שיעור הביקורים החוזרים בחדר המיון תוך יממה

 . המהווה מדד לאיכות הטיפול הרפואי הניתן בחדר המיון, באשפוז
ידי הגורמים העוסקים - מנגונים אלה מופעלים בדרך כלל על: מנגנוני בקרה חיצוניים 

ומשמשים לבקרה על עמידת , בחקיקה וקביעת הנהלים מחוץ לארגון הביורוקרטי

. משלתי כגון משרד הבריאותבמשרד מ, בדרך כלל, מדובר. הארגון בנהלים אלה

מאחר שמשרד , במרכזים הרפואיים השייכים למשרד הבריאות קיים מצב יוצא דופן

דוגמאות למנגנוני . הוא גם הגוף המבקר, בנוסף להיותו קובע הנהלים. הבריאות

בקרה חיצוניים במרכזים הרפואיים הם רשיונות הפעלה לִמתקנים רפואיים 

 . הבריאותולמכשור רפואי ונוהלי משרד
הפעלת כל מתקן רפואי במדינת ישראל מחייבת קבלת רישיון :  הפעלהרישיון 

למספר , רשיונות הפעלה ניתנים לכל מחלקה בנפרד. הפעלה ממשרד הבריאות

חדרי , כגון מכשור הדמיה, ולהפעלת ציוד, המיטות הכולל המופעל במרכז הרפואי

רשיונות אלה ניתנים . ה גרעיניתצנתור קרדיולוגים או מצלמות גמא במכונים לרפוא

, בהתאם לצרכים השונים ועל פי מפתחות הקובעים את מספר המכשירים המותרים

 אחד MRIמכשיר , למשל( אותה משרת המרכז הרפואי היחסית לגודל האוכלוסיי

באמצעות מתן רשיונות ההפעלה מבקר משרד הבריאות את ).  תושבים750,000לכל 

 מונע כפילויות יקרות במכשור מתקדם ועודף משאבים ,ההוצאה לבריאות במדינה

 . כגון מיטות אשפוז באזורים מסוימים בארץ, יקרים
המשמשים , משרד הבריאות קובע נהלים: הלי משרד הבריאותותקנות ונ ,חוקים 

. לפעילויות שונות המתקיימות במרכזים הרפואיים, קווים מנחים מפורטים ביותר
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או בעקבות אירועים , ל על פי צרכים מיוחדיםנהלים אלה נקבעים בדרך כל

נוהל רשומה רפואית : דוגמאות לנהלים כאלה. המחייבים כתיבת נהלים או רענונם

נוהל כבילת עצורים ואסירים , נוהל נטילת דם לבדיקת סוג דם, בחולה מאושפז

נהלים אלה הינם בגדר תקנות מחייבות לכל , כאמור. נוהל שחרור יולדת, מאושפזים

 .רכזים הרפואיים בארץהמ
 

  בעיות ביישום המודל המקצועי והמודל הביורוקרטיבעיות ביישום המודל המקצועי והמודל הביורוקרטי
שני המודלים שתוארו עד כה מהווים את המודלים הנפוצים בכל המרכזים הרפואיים 

. לכל אחד מהם יתרונות מסוימים וחסרונות רבים. בישראל במערכת ניהול האיכות

, לה של בעלי מקצועות הרפואההמודל המקצועי לקידום האיכות מתבסס על שיתוף פעו

מודל זה . המעוניינים במערכת התורמת להם מבחינה מקצועית ומסייעת בקידומם

במודל זה אין למצוא . ואינה חוצה גבולות, לוקה בפעילות המוגבלת למגזרים מקצועיים

המקיפה גם את הבעיות , פעילות לשיפור האיכות הכוללת של מערכת הבריאות

כגון , אלא קיימת התרכזות בבעיות של מגזרים,  ואיכות השירותהתורים, המינהליות

  .רופאים או אחיות

  

. המודל הביורוקרטי הינו בעל תפיסה כוללת יותר וחוצת גבולות יותר מהמודל המקצועי

. מודל זה לקידום איכות נתקל בהתנגדויות רבות מקרב כלל העובדים בארגון, עם זאת

המנסה " ממסד"וקרטי ככפייה של הארגון או ההעובדים תופסים את המודל הביור

ואף כאלה המתעלמות מדעותיהם ומהמלצותיהם , לאכוף נורמות מקצועיות

ועלולות לגרום לפגיעה , המקצועיות של הרופאים ובעלי המקצועות האחרים בארגון

בשל תפיסה זו של המודל הביורוקרטי יש התנגדות רבה לקידום . בציבור המטופלים

ובהתנגדות קולנית וקריאות , מצד אחד, שיתוף פעולה- המתבטאת באי, ה זואיכות בשיט

במהלך שנות , לדוגמה. מצד אחר, לחוסר השתתפות ביוזמות לקידום האיכות בשיטה זו

, כגון ניתוחי מעקפים, התשעים נעשו מספר ניסיונות לבקרת איכות של פרוצדורות

 מטעם מכון גרטנר ומשרד ידי חוקרים שפעלו- הפריה מלאכותית וצנתורי לב על

פרסום ממצאי עבודות אלה נתקל . הבריאות בכלל המרכזים הרפואיים בישראל

צוות הרופאים והנהלת המוסדות שהיו נתונים , בביקורת רבה של מנהלי המחלקות

ניסיונות אלה לבקרת איכות שבוצעו באמצעות המודל . לבדיקה בעבודות אלה

עד כדי קריאה של ההסתדרות הרפואית בישראל , הביורוקרטי נתקלו בהתנגדות חריפה

  .שיתוף פעולה של ציבור הרופאים עם פעילות מעין זו שהביאה להפסקתם וסיומם-לאי

  

  המודל התעשייתי המודל התעשייתי 
בו העובדים מתנהגים כקבוצות נפרדות על פי השתייכותם , בניגוד למודל המקצועי

; ת תפיסתו על העובדים בובו הארגון נתפס ככופה א, והמודל הביורוקרטי; המקצועית
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 במקרה זה השירות -המודל התעשייתי מדמה את הארגון הרפואי למפעל המייצר מוצר 

ה במספר י עלי-  כלכלימבחןהצלחתו של מפעל זה נבחנת ב. הרפואי הניתן לחולה

על מנת . רעון כספיי ומניעת גה ברווחיותיעלי, )מטופלים, מבוטחים( "לקוחות"ה

ולא , עוסק איכות בכל התחומים בהם הארגוןאת השפר ש הכרח ללהצליח במבחן זה י

הגורם הדוחף כאן לעיסוק בנושא האיכות הוא הצורך של . רק בנושאים מקצועיים צרים

שיפור וקידום איכות בחזית . כלל חברי הארגון לשרוד ולהצליח בסביבה תחרותית

והופך אותם , יך של ֵמרב חברי הארגון בתהלםמעורבותרחבה מעין זו מחייב את 

 .הארגון) או כישלון(לשותפים מלאים הן בתהליך קידום האיכות והן בהצלחת 
  

המודל התעשייתי לשיפור איכות הינו המודל הרווח לקידום האיכות במערכות הבריאות 

מודל זה אומץ והותאם . הברית ובמערב אירופה בשנות השבעים והשמונים-בארצות

הצלחה בתעשיות המתמוטטות של המערב בסוף שנות למערכת הבריאות לאחר שיושם ב

מקורו של מודל זה בתיאוריות של . לאחר משבר הנפט, השבעים ושנות השמונים

Deming ו-Juran שפותחו ויושמו בהצלחה רבה בתעשיותיה המתקדמות של יפן לאחר 

והביאו להצלחה הכלכלית האדירה של תעשיות אלה מול , מלחמת העולם השנייה

  .המערבמדינות 

  

יצירת מחויבות , בין היתר, המאפיינים של המודל התעשייתי לניהול איכות כוללים

ויצירת מערכת , קביעת מטרות ארגוניות ברורות בנושא זה, ארגונית לנושא האיכות

בין עקרונות . פיתוח ומעקב מתמיד בנושא האיכות, עידוד, ארגונית העוסקת בחינוך

 בנושא מנהיגות של הנהלה בכירה:  בשיטה זו נכלליםיניהול תהליך שיפור איכות מוסד

שינוי ; אינטגרציה של ניהול איכותויצירת מסגרת ארגונית לשיפור איכות , האיכות

גישה שיתופית  והתמקדות בתהליכים; תהתמקדות בלקוחו הכוללת תרבות ארגונית

ידי -ימוד עלל הכוללים חינוך והכשרת עובדיםהארגון יטמיע תהליכי . לשיפור תהליכים

לאחר ווחים סטטיסטיים בכל רמות הארגון ימדידת איכות ודויבצע , יה והכשרהיעש

 .באיכות) כספי ואחר(הכרה ותגמול בנוסף תתבצע . קביעת מדדי איכות בכל התחומים
  

מספר מרכזים רפואיים בישראל החלו ליישם את המנגנון התעשייתי לניהול איכות 

סיונות הבולטים ליישום מודל זה ניתן למנות את בין הנ. בתחילת שנות התשעים

, החולים המרכזי לגליל המערבי בנהריה-בית, המרכזים הרפואיים הדסה בירושלים

  .והמרכז הרפואי האוניברסיטאי סורוקה בבאר שבע

  

מוסדית - בתכנית איכות כלל1992במרכז הרפואי האוניברסיטאי הדסה הוחל בשנת 

התכנית הופעלה לפי עקרונות שיפור איכות ).  Stern et al., 1996;1995, שטרן ואחרים(

וצוותי שיפור מחלקתיים , וכללה ועדת היגוי מוסדית שהפעילה את התכנית, מתמשך
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נבחרו מספר מצומצם יחסית של . צוותים מסייעים מהנהלת המוסדשעבדו מול 

באמצעות . פרויקטים של שיפור בתחומים הקליניים והמינהליים של המרכז הרפואי

את משך האשפוז )  ימים3(פרויקטים אלה הצוותים הצליחו לקצר באופן משמעותי 

להוריד את , לשפר את המראה ואת התפקוד של משרד הקבלה, במחלקה האורתופדית

לשפר את איכות , זמני ההמתנה לשחרור ולקבלת תוצאות בדיקות דם בחדר המיון

להוריד את משך ההמתנה במרפאות החוץ , ודיוק הוצאת הזמנות במחלקת האספקה

  .ולשפר את זמינות התיקים הרפואיים במחלקת הרשומות

  

בין , שכללה, דיתמוס- בתכנית שיפור איכות כלל1992החולים בנהריה הוחל בשנת - בבית

תכנית זו הושלמה בהצלחה והפכה . Iso-9000החולים לפי תקני -הסמכה של בית, היתר

שהוסמך על ) והיחיד עד כה בישראל(החולים הראשון -את המרכז הרפואי בנהריה לבית

  ).1997, ואופק, גולדשטיין, שאשא(לאומי זה -פי תקן איכות בין

  

-  בהפעלת תכנית איכות כלל1995הוחל בשנת במרכז הרפואי האוניברסיטאי סורוקה 

התכנית הוכנה ויושמה בסיוע וליווי מומחה אקדמי לאיכות מהמחלקה . מוסדית

. ומופעלת בהצלחה רבה למעלה מחמש שנים, לתעשייה וניהול באוניברסיטת בן גוריון

מבנה מוסדי ומסגרת ארגונית לשיפור איכות : עיקרי תכנית האיכות בסורוקה כוללים

; שיפור איכות מתמשך באמצעות צוותי שיפור במחלקות ובחטיבות; ירת ואחזקתםיצ

; תכנית חינוך לאיכות; העלאה מתמדת של מודעות צוות עובדי המרכז הרפואי לאיכות

  .והתמקדות בשיפור האיכות הקלינית, בקרת איכות באמצעות מעקב אחר מדדי איכות

  

. מתבסס על יחידת האיכות) 1שים תר(המבנה המוסדי של תכנית האיכות בסורוקה 

, צוות לסיוע בפרויקטים של שיפור ומזכירה, הכוללת מנהלת יחידה, יחידה קבועה זו

עבודה זו מתבטאת בסיוע . יום בקידום נושא האיכות במרכז הרפואי-עוסקת בחיי היום

וארגון שבוע , ארגון ההוראה וההדרכה, מקצועי וליווי מתודולוגי לצוותי השיפור

כגון יחידת המחשוב , כות תוך עבודה מול גורמים העוסקים בנושאים קרוביםהאי

  .ויחידת הארגון והשיטות במרכז הרפואי

  

המתכנסת , מינהלת זו. ידי מינהלת האיכות-יחידת האיכות מונחית בעבודתה על

פעילות . מורכבת מכל נציגי ההנהלה הרלוונטיים לנושא האיכות, בתדירות גבוהה

וחבריה , ידי מינהלת זו-ת וכל פרויקטי השיפור מוצגים ומאושרים עלהיחידה לאיכו

  .ומסייעים לפרויקטים השונים מטעם הנהלת המרכז הרפואי, משמשים מלווים

  

ידי מועצת האיכות שמורכבת מאנשי - מינהלת האיכות ופרויקט האיכות כולו מלווים על

עילות האיכות של סורוקה פ. ציבור וממנהלי איכות של מוסדות ומפעלים באזור הדרום

לצורך קבלת המלצות , מוצגת לפני חברי מועצת האיכות המתכנסים פעמיים בשנה

  .והתוויית כיוונים ודרכי פעולה
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  המבנה המוסדי של תכנית האיכות בסורוקה : 1תרשים 

ועדות היגוי
מרכזיות

ועדות היגוי
מגזריות

מינהלת
איכות

צוותי שיפור
מרכזיים

צוותי שיפור
מגזריים

מועצת 
איכות

יחידה לקידום
איכות

חוגי
איכות

ועדות היגוי
מרכזיות

ועדות היגוי
מגזריות

מינהלת
איכות

צוותי שיפור
מרכזיים

צוותי שיפור
מגזריים

מועצת 
איכות

יחידה לקידום
איכות

חוגי
איכות

  
  1998, מרכז רפואי סורוקה, בהוצאת יחידת האיכות, ספר האיכות: מקור

  

מחלקות במרכז הרפואי מתבצעת באמצעות ועדות היגוי איכות פעילות יחידת האיכות ב

- הנושאים לשיפור איכות מוצעים הן על. ובאמצעות צוותי שיפור, חטיבתיות ומגזריות

ידי מינהלת -והן על, ידי ראשי החטיבות-המונהגות על, ידי הוועדות החטיבתיות

פור איכות שבו מוקם צוות שי, במידה שהנושא מאושר. קרי הנהלת המרכז, האיכות

הצוות מסתייע . ייצוג לכל אחד מהסקטורים העוסקים בנושא בו נוגע צוות השיפור

לצורך שיפור האיכות נעשה שימוש . במלווה מתודולוגי מטעם יחידת האיכות

יעד , מדד, צוות, ניסוח: הגדרת הבעיה) 1: (במתודולוגיית שיפור בת שבעה שלבים

איתור גורמים : חקר גורמים) 3(; מדידת הבעיה, יךהבנת התהל: מצב קיים) 2(; ותכנית

: בדיקת תוצאות) 5(; יישום, ניסוי, לגורמים העיקריים: פתרונות) 4(; עיקריים לבעיה

; פעולות להבטחת יציבות השיפור: מיסוד הפתרון) 6(; הערכה וכיול הפתרונות, מדידה

  .המלצות להמשך, כימות השיפור: סיכום והמלצות) 7(

  

והתקדמותו מדווחת בכתב ליחידת האיכות ,  של צוות השיפור מתועדותפגישותיו

מציע , )מדידה(הצוות מציג את ממצאיו בשלבים הראשונים . ולמינהלת האיכות

כולל גם התחייבות של הנהלת המוסד , פתרונות לשיפור ומקבל אישור ליישומם

  . להקצאת משאבים לצורך יישום זה במידת הצורך

  

ת מודעות העובדים במרכז הרפואי לנושא האיכות מקיימת יחידת על מנת להעלות א

בו הם מקבלים הכשרה בנושא , האיכות מספר פעמים בשנה קורס לעובדים מכל הדרגים

עובדים שעברו . האיכות והכרת מתודולוגיית העבודה ושבעת השלבים לשיפור האיכות

ותי איכות במסגרת משתלבים לאחר סיומו בצו, המתקיים בשעות העבודה, את הקורס

, בשבוע זה.  שבוע האיכות-מוסדי - מדי שנה מתקיים אירוע כלל, בנוסף. מחלקותיהם

מוסדית לקידום נושא האיכות ולהעלאת -יש פעילות ענפה כלל, המתקיים באביב
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בין היתר מתקיימות הרצאות בנושאי איכות . מודעות העובדים לנושא האיכות

, בנוסף. נים מרצים ממוסדות בריאות אחריםומוזמ, במחלקות ובחטיבות השונות

. ובטקס הסיום מוענקים פרסים לצוותים הזוכים, מתקיימת תחרות צוותי שיפור איכות

  .שבוע האיכות זוכה לפרסום באמצעות שילוט ברחבי המרכז הרפואי ובעלון המרכז

  

- וץמוסדיים וח-בשנים בהן פועלת תכנית האיכות בסורוקה נרשמו מספר הישגים פנים

בתכנית יש השתתפות ומעורבות רבה של העובדים מכל המגזרים ובכל . מוסדיים

וחלקם מיישמים בהצלחה את , זמנית-פועלים בו) 40-20בין (צוותי שיפור רבים . הדרגים

להלן מספר דוגמאות לפרויקטי שיפור שחלקם הביאו . פתרונותיהם לבעיות מוסדיות

 : לפתרונות שיושמו במסגרת תכנית האיכות
ידי הזמנה אישית של - שיפור בחלוקת מזון למחלקות השונות במרכז הרפואי על 

  .המזון למטופל באמצעות מערכת ממוחשבת

קביעת נהלים להזמנת אלבומין ואישור : חיסכון בשימוש באלבומין במחלקות שונות 

  .טיפול בו במחלקות המרכז הרפואי

דת מספר הטעויות בהכנת והור, ייעול עבודת האספקה הסטרילית בחדרי הניתוח 

 .הציוד לניתוחים
שהביא להורדה דרמתית במספר , זיהוי ומעקב אחרי זיהומים לאחר ניתוחי לב 

 .הזיהומים והסיבוכים אחרי ניתוחים אלה
 ניתוחי שבר בצוואר הירך וניתוחי - מעקב אחרי תוצאים של ניתוחים אורתופדיים  

 .ברכיים
 .ים פרויקט לקיצור ההמתנה לניתוחי עיני 
שהביאו לייעול הטיפול , בדיקת ושיפור תהליך הקבלה והטיפול בחדר המיון הכללי 

  .וקיצור משך ההמתנה של חולים המטופלים באתר מרכזי זה

  

. יישום הפתרונות של חלק מהצוותים הביא לחיסכון של מאות אלפי שקלים בשנה

  .פרסים על הופעתםמספר צוותי שיפור הופיעו בתחרויות ארציות בנושא האיכות וזכו ב

  

  שימוש במערכות מידע לקידום האיכות במרכזים הרפואיים בישראלשימוש במערכות מידע לקידום האיכות במרכזים הרפואיים בישראל
השימוש במידע הינו חלק הכרחי של תהליך שיפור האיכות בכל אחד משלושת המודלים 

מקובל היום שאיסוף נתונים אמין ובזמן אמת מתבצע באמצעות . שהוצגו במאמר זה

מתפרסות על כלל תחומי הפעילות של הארגון ה, מערכות מידע כוללניות ואינטגרטיביות

)Schneider et al., 1999(.בדומה למערכות בריאות רבות ,  מערכת הבריאות הישראלית

  .סובלת מרמת מחשוב נמוכה יחסית, בעולם המערבי
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בשנים האחרונות נעשו מאמצים ארגוניים רחבי היקף למחשוב המרכזים הרפואיים 

- החולים הכללית הובילה פרויקט למחשוב בתי-קופתמאמצע שנות התשעים . בישראל

שכלל בסופו של דבר הטמעת מערכות מידע מקיפות לרישום חולים , החולים

חדרי הניתוח , המכון הפתולוגי, ומערכות מידע במעבדות; אמבולטוריים ומאושפזים

החולים הממשלתיים עוסקים בפרויקט רחב היקף למחשוב - בתי. והלוגיסטיקה

בשני המקרים מוחשבו בעיקר ). ר"פרויקט הנמ(ינהליים של פעילותם ההיבטים המ

וניתן מעט מאוד דגש על מחשוב תהליכי הטיפול הרפואי , תחומי המינהל והכספים

המרכזים הרפואיים עדיין לוקים מאוד בתחום המחשוב . בחולה והמחשוב הקליני

 הכלים המשמעותיים בעבודות רבות הוכח שמחשוב העבודה הקלינית הינו אחד. הקליני

הוכח שהשימוש ברשומות . ביותר לשיפור איכות העבודה הקלינית במרכזים הרפואיים

במערכות מידע מעבדתיות המעבירות , )Safran et al., 1991(רפואיות ממוחשבות 

במערכות , תוצאות מעבדה בזמן אמת ומאפשרות חיפוש תוצאות בדיקות שבוצעו בעבר

ובמערכות תמיכה בהחלטות בזמן , )order entry( ותרופות ממוחשבות להזמנת בדיקות

חיסכון ; )Tierney et al., 1993(ידי קיצור משכי אשפוז -מאפשר חיסכון כספי על, אמת

קיצור משכי הזמן לקבלת טיפול תרופתי ושיפור הטיפול , בשימוש בתרופות ובבדיקות

). Jha et al., 1998(ופות לחולים ומניעת טעויות במתן תר; )Safran et al., 1995(המניעתי 

 בשימוש נרחב במרכזים 2001מערכות מידע מהסוג שתואר כאן לא היו בשנת , לצערנו

שימוש ברשומות רפואיות ממוחשבות קיים . הרפואיים במערכת הבריאות הישראלית

, מה שמוריד מאוד את איכות התיעוד, החולים-במיעוטן של המחלקות הרפואיות בבתי

על מנת לבצע הערכה של , אחזורו ועל איסוף מדדים ובדיקת נתונים קלינייםמקשה על 

  .השפעת תהליכי שיפור איכות על תוצאים בתחום זה

  

  דיוןדיון
 הבריאות מתקיימים במרכזים הרפואיים בישראל יניהול וקידום תחום האיכות בשירות

ים יותר למרות שהמודלים הוותיק. בכל אחד משלושת המודלים המתוארים בסקירה זו

 אינם מספיקים במציאות החדשה של תחרות - המודל המקצועי והמודל הביורוקרטי -

המודל . עדיין יש להם תפקיד חשוב, בין ספקי שירותי בריאות ומרכזים רפואיים

, המקצועי הוא בעל חשיבות מכרעת בהכשרת הסגל הרפואי ושאר מקצועות הרפואה

למודל . ניתנת במרכזים הרפואייםועליו למעשה מסתמכת ההכשרה המקצועית ה

הביורוקרטי יש חשיבות רבה במוטת השליטה והבקרה של הנהלות הארגונים הפועלים 

מדובר כאן בבקרה תקציבית ניהולית שחשיבותה עולה . במערכת הבריאות הישראלית

  .לעתים בעיני ארגונים אלה על נושאי ניהול וקידום האיכות

  

למרות , צלחה במספר מרכזים רפואיים במדינההמודל התעשייתי מיושם כיום בה

על מנת ליישמו יש . הספק שקיים בקרב מספר מנהלים לגבי התאמתו לתחום הבריאות
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ובהקמת מערכת מוסדית קבועה , צורך במחויבות מוסדית של כל העובדים בארגון

, הארגונים שיישמו שיטה זאת לקידום איכות קצרו. לניהול ולהדרכת נושא האיכות

ייעול , הן בתוך המרכז הרפואי בשיפור הניהול, שיכים לקצור הצלחות רבותוממ

והן שיפור תדמיתי ומיצוב כמוקד מצוינות במישור החיצוני ; תהליכים וחיסכון כספי

  .ארצי-הכלל

  

הסוחפים אחריהם את , מהפכת האיכות מחייבת מנהיגים המחויבים לדרך האיכות

קיים צורך בהכשרת מנהלי , לפיכך. יםארגוניהם ואת המערכות אותן הם מוביל

והוספת נושא האיכות לתכניות ההכשרה במינהל , המרכזים הרפואיים בתחום האיכות

כגון התמחות במינהל רפואי ותארים אקדמיים במינהל ומדיניות מערכות (רפואי 

  ). בריאות

  

ם בתחומי הגדרת המדדים לאיכות במרכזי, נדרשת מערכת תומכת בתחום המתודולוגי

מרכזי , יש חשיבות רבה לארגוני גג כגון משרד הבריאות. הרפואיים ובשיטות מדידתם

ארגונים אלה מכירים בחשיבותו של נושא . החולים וההסתדרות הרפואית-קופות

ומנסים לצעוד את צעדיהם הראשונים לקידום ולהטמעת נושא זה , האיכות

ם זה של הארגונים להערכתנו נדרשת השקעה גדולה יותר בתחו. במערכותיהם

  יש לשקול את הקמתו של גוף לאומי בלתי תלוי כדוגמת . המוזכרים על מנת לבססו

) JCAHO) Joint Commission for Accreditation of Healthcare Organizations-ה

, שיבצע הערכה של איכות השירות הרפואי הניתן במרכזים רפואיים, הברית-בארצות

גוף לאומי כזה צריך להיות בלתי . קה עתית של נושאי איכותויסמיך מרכזים אלה בבדי

או לאחד , ללא השתייכות ניהולית לממשל, ומקומו קרוב לוודאי באקדמיה, תלוי

  .מספקי שירותי הבריאות

  

ובשיפור תהליכים , למערכות המידע יש חשיבות מכרעת באיסוף מדדים לאיכות

. ות המידע הקליניות בתחום זהחשיבות רבה במיוחד יש למערכ. במערכת הבריאות

המרכזים הרפואיים בישראל צריכים להשקיע השקעות גדולות בתחום תשתיתי זה על 

  .מנת להגיע להישגים דומים לאלה שהושגו בתחום זה בעולם
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  ,,יוסףיוסף  שלמה מורשלמה מור' ' ר אילן זלינגר ופרופר אילן זלינגר ופרופ""דיון על המאמר של דדיון על המאמר של ד
14.5.0114.5.01  

  

תפקיד "רי המאמר שלהם על הציגו את עיק ופנינה שלפלר, אילן זלינגר, יוסף שלמה מור

  ". במערכת הבריאות בישראל המרכזים הרפואיים בקידום האיכות

  

המודל , המודל המקצועי: המציגים ציינו שיש שלוש גישות עיקריות לאבטחת איכות

בהצגה נדונו היתרונות והחסרונות של . עסקי-והמודל התעשייתי, ביורוקרטי-הארגוני

. עסקי בתחום הבריאות-יש את המודל התעשייתיוהומלץ להדג, כל אחד מהמודלים

המציגים דיווחו גם על הנעשה במרכז הרפואי סורוקה בשנים האחרונות במטרה לקדם 

כמו במרכזים רפואיים אחרים , הם ציינו שבמרכז הרפואי סורוקה. את האיכות

 ושבאופן כללי, נעשה עד כה רק מעט ממה שניתן לעשות כדי לקדם את האיכות, בישראל

המציגים . למנהלי המרכזים הרפואיים חסר מידע רב על איכות השירותים שהם נותנים

קראו גם לחיזוק והרחבת פעילות משרד הבריאות וגורמים מרכזיים אחרים באבטחת 

  .האיכות

  

 :ןהסוגיות המרכזיות שעלו בדיון היו כדלהל
, ההמשתתפים התרשמו מהיקף וממקצועיות הפעילות לקידום האיכות בסורוק 

וחלקם חיוו דעה שבנושא זה סורוקה מהווה את אחד המרכזים הרפואיים המובילים 

נידונה השאלה מהם המאפיינים המיוחדים בסורוקה שתרמו , לאור קביעה זו. בארץ

הקמת יחידה ספציפית , מחויבות המנהל לנושא: בין היתר צוין. לקידום הנושא

זמינותם של אנשי סגל , באזורמעורבות אנשי תעשייה מובילים , לנושא האיכות

הריחוק , גוריון-וסטודנטים מאוניברסיטת בן) כולל מומחה לנושא האיכות(

הבשלה , היעדר תחרות, מהמשרדים הראשיים של הארגונים ומהעיתונות, מהמרכז

אחרים טענו שהיעדר תחרות דווקא פעל לרעת המסע לקידום . 'וכו, של מספר תנאים

 .האיכות
באילו נושאים כדאי "אה של המאמר רצוי להתייחס לסוגיה צוין שבטיוטה הב 

ובאילו נושאים , שמרכזים רפואיים ספציפיים יובילו את הפעילות לקידום האיכות

יש להפקיד את ההובלה בידי האיגודים המקצועיים של הרופאים שיכולים לפעול 

המחברים התבקשו לחדד את עמדתם לגבי חלוקת , בנוסף". בקנה מידה ארצי

 .חולים באשר לאבטחת איכות-חולים לקופות-העבודה בין בתי
המחברים התבקשו להשוות בין הנעשה בקידום האיכות בתוך המרכזים הרפואיים  

 .ל"בישראל לבין הנעשה במרכזים מובילים בחו
, המחסור בכוח אדם: ובהם, צוינו מספר מוקדים בעייתיים במרכזים הרפואיים 

 .תחיםרים והמתמ'והעייפות של הסטז
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מספר משתתפים הביעו דעה שמשרד הבריאות לא עושה מספיק כדי לקדם את נושא  

הן בנושאים רפואיים , צוין שמשרד הבריאות פעיל, מנגד. החולים-האיכות בבתי

צוין שמשרד הבריאות עתיד להציג את . והן בבדיקת תהליכים ותשומות, נבחרים

 .י הפורום הבאיםמעשיו ואת תכניותיו לקידום האיכות באחד ממפגש
וגופים , מכוני מחקר, הובע עניין לדון בתרומתם האפשרית של מוסדות אקדמיים 

 .ניטרליים אחרים בהובלת מאמצים לאומיים הקשורים באבטחת איכות
- האם הנהלת שירותי בריאות כללית מחייבת את הנהלות בתי: הועלתה השאלה 

כמו שדורשים ממנהלי (החולים -החולים שלה לדווח על איכות הטיפול בבית

 ?)מחוזות
נעשתה אבחנה בין ניהול תהליכים לקידום האיכות לבין פרסום הממצאים ממחקרי  

 .ומבדקי איכות
דבר שלא , צוין שהעשייה בסורוקה בנויה בעיקר על יוזמות ספונטניות בתוך הארגון 

כיצד ניתן להפוך את היוזמות : עולה השאלה. מביא בהכרח למשהו פרמננטי

 ? קיימא-טניות לשינויים בריהספונ
צוינה החשיבות לקידום האיכות של מערכות מידע אינטגרטיביות המקשרות בין  

  .הקהילה לבית החולים
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  --בעייתיות במפגש בין הוכחה מדעית למדיניות בעייתיות במפגש בין הוכחה מדעית למדיניות 

  הניסיון של המחלקה לחקר שירותי רפואה במשרד הבריאותהניסיון של המחלקה לחקר שירותי רפואה במשרד הבריאות
  

  
  

  1אלישבע שמחן' פרופ
  ;מנהלת המחלקה לחקר שירותי רפואה במשרד הבריאות

  ירושלים, ש בראון של הדסה והאוניברסיטה העברית"הספר לבריאות הציבור ע-בית
  

  הקדמה הקדמה 
 עובדות עם שנה 20- מזה כמתמודדתותי רפואה במשרד הבריאות המחלקה לחקר שיר

הצורך לתרגם את הממצאים הללו ו, מצד אחד, )outcomes (הנקבעות בסקרי תוצאים

מדובר בסקרים לאומיים על תוצאים . מהצד האחר, ללשון החלטות במערכת הבריאות

אלה ים מסקרממצאים את הובצורך לתרגם , של טיפול במוסדות אשפוז בישראל

  .)1ראו לוח  (למדיניות של שיפור איכות

  

 - כלכליים, קליניים, פוליטיים, לפעילות זו של משרד הבריאות ישנם היבטים רעיוניים

   .חברתיים וארגוניים

  

לחקר שירותי רפואה המחלקה ידי - בוצעו עלתרכז בדוגמאות מסקרים שתסקירה זו 

בסוגי ההתערבות שהיו , נתקלהקה המחלבבעיות מסוגים שונים בהם , במשרד הבריאות

 יישוםלוברעיונות לעידוד תרגום הדוגמאות הללו לקליטה ו, דרושים ליישום הממצאים

  .ידי קובעי המדיניות- על

  

 לאחר ,)hindsight( כיום עם תובנות שהושגו לאחר מעשה מובאתיש לציין שהסקירה 

נושאי סקרי איכות אצל ולאחר שחלה התבגרות רבה ב, שנצבר ניסיון רב בסקרי תוצאים

  . ובכל חלקי מערכת הבריאות,העוסקים במלאכה

  

  

                                                   
 .ם מנהלת המחלקה לחקר שירותי רפואה במשרד הבריאותכיו 1
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  לפי שנים נבחרות, משרד הבריאות, סקרי תוצאים במחלקה לחקר שירותי רפואה: 1לוח 
  תאריך
  התחלה

  
  נושא הסקר

  מספר
  חולים-בתי

  מספר
  חולים

  
  הערות

 - סקר זיהומים לאחר ניתוח  1982
  כירורגיה כללית

  
11  

  
5,571  

  

          
התערבות למניעת זיהומים   1984

  נרכשים בהרניה
  

11  
  

2,800  
  

          
 ניתוח זיהומים ותמותה לאחר  1989

  )CABG( מעקפים
  
6  

  
1,046  

  

          
זיהומים ותמותה לאחר   1990

  ופדייםתניתוחים אור
  

26  
  

5,800  
  

          
    4,835  15  ניתוחי מעקפים  1994

          
איכות חיים לאחר ניתוחי   1995

  עקפיםמ
  

15  
  

2,770  
  

          
אשפוזים חוזרים לאחר ניתוחי   1996

  מעקפים
  

15  
  

1,024  
  

          
זיהוי חולים קשים המתאימים   1999

  לטיפול נמרץ בתוך ומחוץ
  ליחידות לטיפול נמרץ

  
  
5  

  
  

710   

 13,415בסריקת (
  )  סבבים4-חולים ב

          
 סקר מושתלי אברים  2000

אוקטובר -1997אוקטובר (
2000(  

  
  
6  

  
  

800  

  

  

  בעייתיות רעיונית בעייתיות רעיונית 
בין קביעת  בנושאי איכות למדעיות ההוכחותקיימת בעייתיות רבה בגישור בין ה

כך בין הדיסציפלינה המדעית לבין זו של - בגלל הדינמיקה השונה כלוזאת, מדיניות

 סיבה לחזרה על , בדרך כלל,היאבקרב החוקרים התוצאה של מחקרים . קביעת מדיניות

תחום ב. עד שהקהילה המדעית מקבלת את הממצאים, לאימות חוזר ונשנה, ותהתוצא

תפקידם של קובעי ! החלטה ברורה בזמן אמתהוא שם המשחק , קביעת מדיניותשל 

ההתלבטות כאשר  ,בעיות המתעוררות בשטח לע מהירהא לתת תשובה ומדיניות ה

 בעיה זו. םתפקיד של רכיםצהמדידה סותרת את המשמעותן של תוצאות י בלגהמדעית 

בעולם המערבי הבריאות  קיימת בכל מערכות שבין החוקרים לבין קובעי מדיניות

  .איכות לאומיים המתמודדות עם ממצאי

  

  בעייתיות פוליטיתבעייתיות פוליטית
פרט למדידת זיהומים נרכשים , מדידת איכות במערכת הבריאותהתופעה של  ,בארץ

 הקיימת ,"במערכת הבריאותהערכת איכות "של תרבות ה.  יחסיתחדשה, חולים- בבתי
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 לא היתה קיימת כאן מעבר ,ריתהב-צותמזה שנים רבות בארצות כמו הולנד ואר

 הנובעות חלק מהבעיות הפוליטיות. דאי לא כפעילות לאומיתוובו, מוסדות בודדיםל

היוו גם חלק מהתפתחות תרבות האיכות במדינות  מקבלת ביקורת על איכות הטיפול

מי יבצע סקרי   התעוררה השאלה,גם בישראל, ארצות באירופהבדומה ל, למשל. אחרות

יש תפקיד מרכזי , כמיניסטריון, האם למשרד הבריאות. בעיקר סקרי תוצאים, איכות

 תפקיד זה צריך להינתן , שמא, או,טים של איכות במערכת הבריאותהיבבהערכת כל ה

עצמית כתחליף  שיפעילו ביקורת ,החולים-או להנהלות קופות, לארגוני הרופאים

בישראל החששות של ההסתדרות הרפואית . לפעילות הבקרה של משרד הבריאות

ם בעיקר מתוצאות של סקרי תוצאים שיש להן השלכות על קביעת נובעי) י"הר(

הגוף המוסמך להוציא סטנדרטים כאלה הם "כאשר , סטנדרטים של טיפול קליני

לבין נחתמה בין משרד הבריאות האמנה ש". הגופים המדעיים של ההסתדרות הרפואית

 שיתוף ההסתדרות הרפואית בסקרים שמשרד הבריאותהוא הצורך בעיקרה ש ,י"הר

מוסדית להערכת תוצאי - פעילות רבבעיקרון תמאפשר,  בנושאי איכות הטיפולעורך

  . איכות

  

 מטרה לקבוע ב)NICE )National Institute for Clinical Excellence באנגליה הוקם

בשיתוף עם ,  בתוך משרד הבריאות הבריטיתקייםות לאומית להערכת השירות תשפעיל

פעילות של בקרה על ה ,ריתהב- צותוסטס באר'במדינת מסצ. האיגודים המקצועיים

הערכת , לעומת זאת, יורק-בניו. ניתוחי מעקפים נתונה בידי התארגנות של כירורגים

יכוח ולו, כךלפי. אות של המדינהתוצאים של ניתוחי מעקפים נתונה בידי משרד הבריה

  .מי יבצע הערכת איכות יש תשובות רבות

  

 בישראל נעשות כיום פעילויות בנושאים שונים של הערכת איכות בתוך מוסדות אשפוז

 ביוזמה של ההנהלות ,או, החולים-  ביוזמה מקומית בתוך קופותבין אם, ומחוצה להם

, בנוסף. רופאיםה איגודי ידי- על,  ההסתדרות הרפואיתמסגרתבהחולים וגם -של בתי

לחקר שירותי במחלקה : במשרד הבריאותת איכות הטיפול קיימת פעילות של הערכ

אשפוזים , איכות חיים, כגון סקרים על תמותה, מוסדיים-סקרי תוצאים רב (רפואה

מתן לגבי התהליך של (סקרים באגף לבקרת איכות ו, )ב"אורך אשפוז וכיו, חוזרים

זרימה שוטפת של קיימת , כן-כמו ).ב"הרכב הצוותים וכיו, ה הפיזימבנ הכגוןרות יהש

המאפשרת הערכה של ) ICDC(ז הלאומי לבקרת מחלות למרכ נתוני בריאות לאומיים

  . מצב בריאות העם לאורך זמן

  

אולם תרגום התוצאות , מבורךהטיפול איכות שיפור לשם הנעשית ריבוי הפעילות 

 זרימת המידע בין ,לחלופין,  או,אוםיהתש מאחר .תרלמדיניות לאומית קשה ביו

תרגום תוצאות של סקרים למדיניות יש קושי ב, כן- כמו. יםהפעילויות השונות מוגבל

  .הנובע מיכולת מוגבלת לאכוף שינויים בהרגלי עבודה במערכת הבריאות
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ם להלן יובאו דוגמאות של בעיות שונות המדגימות את הקושי בתרגום ממצאים מדעיי

 שיש להםמוסדיים -תיאור ממצאים נבחרים מסקרי תוצאים רבבאמצעות , למדיניות

  . לפעילות בשטחםצע דרך להקל על תרגומתו,  לבסוף.השלכות על נושאי מדיניות

  

מהרמה : הדוגמאות נבחרו כך שהן משיקות לרמות שונות של המערכת הרפואית

לאומיות מבחינה -ות כלל אל בעי,דרך הרמה המוסדית, יפולית בחולהט- הפרטנית

ידי המחלקה - עלכל הדוגמאות לקוחות מסקרים שנערכו . חברתית וארגונית, כלכלית

 ראשי שמונו אליהןידי ועדות היגוי - עללחקר שירותי רפואה במשרד הבריאות והונהגו 

רופאים אפידמיולוגים ממשרד הבריאות ונציגי האיגודים , המחלקות שנסקרו

  .המקצועיים של הרופאים

  

  תוצאות עם השלכות על הטיפול בחולה ברמה הפרטניתתוצאות עם השלכות על הטיפול בחולה ברמה הפרטנית: :  ראשונה ראשונהההדוגמדוגמ
 המחלקות שניתחו אז ניתוחי מעקפים 6 בכל 1989-לקוחה מסקר שנערך ב ההדוגמ

אצל  אחר הניתוח לעורי תמותה גבוהיםיש: הממצא. )Simchen et al., 1997 (בישראל

   ).2לוח (נשים 

  

-ית ב6-ב, CABG( 1989 (ניתוחי מעקפים לאחר  חודשים6שיעורי תמותה : 2לוח 
  *לפי מין, לבישראחולים 

  גברים  נשים       משתנה
  844  202   המשתתפיםוליםהח- בתי6- בCABGמספר מנותחי 

      
  4.1  12.9  )גולמיים( חודשים 6שיעורי תמותה עד 

    
  1.0  3.0  יחס שיעורי התמותה הגולמיים

  )1.9-4.9(CI=  95%  
      

סיכון ההתחלתי עמו הגיעו "וקלל ליחס שיעורים מש  1.0   2.8
  CI=  95%)1.5-5.2(  )במודל לוגיסטי" (החולים

  Simchen, Israeli, Merin, & Ferderber, 1997: מקור* 
  

של משמעי לתמותה הגבוהה - חדהסברהמפורטים של הנתונים לא נמצא  בעיבודים

עם הנשים של  תלתירמת הסיכון ההתחהכולל בתוכו את (" תמהיל החולים"נשים ב

ניתוחים לאחר , גברים היה שיעור דומה של ניתוחים דחופיםללנשים ו. ) לניתוחהגיען

לגברים היה דווקא . NYHA 4-5שיעורים דומים של חולים עם דירוג ו, הכנסת בלון

לכן נעשה . )coronary( בעורק כלילי שיעור גבוה יותר של ניתוחים לאחר אירוע חריף

מאפיינים שנמדדו בזמן וש סיבות להבדלים בתמותה בין המינים בעיבוד נוסף לחיפ

נבדקו מחדש מאות דוחות ניתוח .  שלאחר הניתוחתקופה המיידיתבהניתוח עצמו ו

 מהעיבוד החדש.  מדוח הניתוח שאולי נשמטו בעיבוד הראשוניפרטים נוספיםוקודדו ל
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הממצאים מוצגים בלוח , גבריםאשר  יותר מ5 פי  בלעדישתל ורידיבנשים טופלו כי  עלה

נוטה (שתל ורידי ידוע כנחות לעומת שתל עורקי , )Loop et al., 1983( על פי הספרות. 3

יש בניתוח לכן משתמשים בו רק כתוספת לשתלים עורקיים כאשר , )יותר לחסימה

שחקרנו מרבית החולים י בלג, ואכן.  או כאשר הניתוח דחוף ביותר,שתליםרב של מספר 

שתל ורידי בלעדי היה קשור . א שימוש בשתלים מעורבים עורקיים וורידייםבמדגם נמצ

הבעייה של נשים הייתה שימוש . גבוהה לא רק אצל נשים אלא גם אצל גבריםתמותה ב

צמצם את , לתמותהלוגיסטי שקלול לשתל ורידי בלעדי במודל . עודף בשתלים כאלה

משתנה השתל , כלומר). Simchen et al., 1997( לתמותה סיכון המוגבר של נשיםה

  . בקבוצת נחקרים זוההבדל בין נשים לגברים חלק מרידי הסביר והו

  

לפי  ,C 1989) וליםח-תבבי (,התפלגות סוג השתל :1989, סקר ניתוחי מעקפים: 3לוח 
  *מין

  שתל ורידי בלבד %            

  P Value  באחוזים  
      שימושהשכיחות 

  30.4  נשים
  4.8  גברים

0.0032  

      
      שיעור תמותה

  19.4  נשים
  NS  17.4  גברים

  Simchen, Israeli, Merin, & Ferderber, 1997: מקור* 
  

  .התוצאות הללו הועברו לכירורגים המשתתפים וגם הוצגו בכנסים בארץ

  

נבדק שנית " סוג השתלים"כאשר נושא ,  שנים5 לאחר שנערך, 1994בסקר מעקפים 

משני המינים ירד " שתל ורידי בלבד"יעור החולים עם  הסתבר שש,כגורם סיכון

ההבדל בין . ורידי בלבדמשמעותית ולא נמצא הבדל בין המינים באחוז השתלים מסוג 

,  מאשר בסקר הקודםאכן קטןהיה  1994שיעורי התמותה של נשים וגברים בסקר 

מודל  ב. ניתוח מעקפיםסיכון גבוה יותר לתמותה לאחרהיה נשים ל , עדיין,אולם

) הניתוחלאחר  יום 30תוך (  בקרב נשים הסיכון היחסי לתמותה1994 של סקר לוגיסטיה

  .P<0.05 , מאשר לגברים1.56היה פי 

  

 עיבוד לאחרשהועברו לכירורגים המשתתפים  1994גם ממצאים קליניים אחרים מסקר 

גרם  8( אנמיה ,לדוגמה .ראויים לדיון קליני ממצה יותר מזה שנערךהיו הנתונים 

 נמצאה גורם סיכון עצמאי לתמותה ,בתקופה שמיד לאחר הניתוח) המוגלובין או פחות

 הנתון הזה צוין בהצגת התוצאות בפני ועדת ההיגוי של הסקר שהייתה .לאחר הניתוח
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עברו הנתונים לציבור , אולי, וכך, חולים- בתי14- מורכבת מראשי המחלקות ב

  .לי על נתון זה ועל נתונים אחרים מהסקרלא נערך כל דיון פורמ, אולם, הקלינאים

  

לעתים ממצאים בעלי השלכות קליניות לסקר תוצאים יש  זו נועדה להמחיש שהדוגמ

 האם : יש להפנות את הממצאיםהיכןדרוש דיון מקצועי והחלטה ל.  מובהקותטיפוליות

לאיגודים , למועצות הלאומיות היועצות למשרד הבריאות בנושאים מקצועיים

אליה לממצאי איכות הטיפול אם תיווצר במת דיון .  או למסגרת אחרת,ייםהמקצוע

להחליט האם יש תוכל מערכת הבריאות , בזמן אמתיוזרמו נתונים מסקרים שונים 

   . לעשות זאתוכיצד, לתרגם את הממצאים לשפת העבודה הקלינית המקצועית
  

  תוצאות עם השלכות ברמה המוסדית תוצאות עם השלכות ברמה המוסדית : : יהיהיי שנ שנההדוגמדוגמ
שנערך בכל המחלקות שניתחו אז ניתוחים , Mozes et al., 1998)( 1994 סקר המעקפים

 יום 30עורי התמותה עד יבהשוואת ש: הראה את הממצא הבא, במשך שנה אלה בארץכ

עורי תמותה גבוהים משמעותית ינמצאו ש,  המוסדות שהשתתפו14-לאחר הניתוח ב

בכל אחד ) Observed(בעיבודי השוואה של השיעורים שנצפו . בשניים מהמוסדות

 ,)Expected (החולים עם אלה שהיו צפויים על פי תמהיל החולים של המנותחים-מבתי

, כלומר. מוסדות האחריםשיעורים בהחולים היו דומים ל- בתישניעורים הצפויים ביהש

בתמותה שנראה שיסביר את העודף , לא נמצא תמהיל חולים שונה במוסדות החריגים

  ).1 תרשים(

  

השוואת שיעורי :  בישראלוליםח-ית ב14- ב,1994סקר ניתוחי מעקפים : 1 תרשים
בכל אחד  )Expected(לשיעורים הצפויים ) Observed(תמותה נצפים 

  )לפי מודל תמהיל החוליםהשיעורים הצפויים נקבעו . (החולים-מבתי

0%
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10%
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 ,םהחולים החריגי-שני בתיב  יום מאז הניתוח30לאורך  הישרדות החולים של אההשווב

מיד  החולים החריגים מתחיל-לרעת בתיהפער נמצא ש, החולים-שאר בתיבכל לעומת 

של הבדלים  ולא ,משתני הניתוחוהוא תוצאה של   לאחר הניתוחבימים הראשונים

, בנוסף. )Galai et al. 2002, Galai et al. 2003, Simchen et al. 2001a (תמהיל החוליםב

ריגים בהישרדות היה כמעט כולו בשכבת החולים החולים הח-נמצא שההבדל לרעת בתי

   ).2תרשים (ביותר ברמת הסיכון הגבוהה 



  בעייתיות במפגש בין הוכחה מדעית למדיניות
89

  

החולים -בתי, של סיכון) שלישונים(השוואת הישרדות חולים בשלושה רבדים : 2 תרשים
  )בשחור(החולים -לעומת כל שאר בתי) דובבור(ים החריג

  

הישרדות שנצפתה 
חריגיםחולים  -בבתי

הישרדות צפויה 
 חריגיםחולים-בבתי

הישרדות שנצפתה 
החולים-בשאר בתי

הישרדות צפויה 
0.80החולים-בשאר בתי
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 Galai et al., 2002: מקור

  

 :ומסקנות הנובעות מדוגמה ז
. החולים-תמותה בין בתישיעורי הנמצאה שונות בשלמה  שנה שנערך במשךבסקר  .1

החולים -  בתי2החולים המשתתפים לבין -  מבתי12השונות הייתה בעיקר בין 

 .החולים-בהם התמותה הייתה כפולה מהממוצע של שאר בתי, החריגים
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נמצאה לא ת החולים החריגים לבין שאר המוסדו- בשיעורי התמותה בין בתיהשונות  .2

  .התהליך הניתוחי למשתנים שתיארו את אלא, תמהיל החוליםקשורה להבדלים ב

  

 לחריגה שלילית תמשמעי- חד)evidence(הוכחה התוצאות לעיל אינן מהוות יש לציין ש

 כדי להחליט ,אפילו היא בת שנה, פעמית-אין במדידה חד. החולים החריגים- של בתי

צורך בדיון במשמעות התוצאות מעל במה לאומית יש , אולם. משמעית על חריגה-חד

החולים המבוססת גם על ממצאי תוצאים של - בקביעת מדיניות לגבי בתי, מקצועית

סדיר לאומי ומעל לכל דרושה החלטה ברמת מדיניות על המשך מעקב . הטיפול הרפואי

  .כפי שנעשה בארצות המערב, יקרים ושכיחים כמו ניתוחי מעקפיםאחר ניתוחים 

  

 בגלל שכיחותו הגבוהה נעשהשוטף של תוצאי ניתוחי מעקפים במדינות רבות הניטור ה

ובגלל עלותו , ) באוכלוסייה1/1000 -  ניתוח זה שכיח מאודבישראלגם (של הניתוח 

מעלה צורך ובאחרים אלה כהשינויים בטכניקה הכירורגית בניתוחים , כן- כמו. הגבוהה

ל מנת להעריך את התוצאים לאור השינויים  של תוצאי הניתוח עבניטור לאורך זמן

  . בטכניקה הניתוחית

  

ממצאים בעלי השלכות על עלויות אשפוז וארגון שירותים ממצאים בעלי השלכות על עלויות אשפוז וארגון שירותים : : דוגמה שלישיתדוגמה שלישית
  החולים והטיפול בקהילה החולים והטיפול בקהילה --בין ביתבין בית

עור גבוה של אשפוזים חוזרים לחולים ינמצא ש, 1994-בסקר ניתוחי מעקפים שנעשה ב

מסך (!) רבע . )Zitser et al., 1999 (שים מיום הניתוח חוד3תוך , שעברו ניתוח מעקפים

אורך האשפוז הנוסף היה בן .  ימים מהניתוח הראשון100המנותחים חזרו לאשפוז תוך 

אלה  לע ימי אשפוז נוספים 13,000תה בסך י והתוספת בימי אשפוז הי, יום בממוצע12

  .)3תרשים (ניתוח המעקפים אשפוז הראשוני לצורך שהיו לחולה ב

  

 כגון ,בבדיקת סיבות האשפוז החוזר נמצא שכמחצית החולים חזרו מסיבות לא חמורות

 שלאחר בדיקה נמצאו כתלונות על ,"סיבות קרדיאליות לא ספציפיות"ו, "סיבות שונות"

 סיבות שאולי אינן ',בעיות בפעולת מעיים וכו, כאבים בלתי ספציפיים בחזה, חום

ידי הצוות הרפואי -ו עלהדאגה לו, ה של החולה עצמוהחרד בגלל ,אולם, מצריכות אשפוז

  ).4 תרשים(בחרו לאשפזו  ,ניתוח מעקפיםלאחרונה שעבר כאדם 
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השוואת ימי האשפוז : 1996, סקר אשפוזים חוזרים לאחר ניתוחי מעקפים: 3 תרשים
  הראשוני ואשפוזים חוזרים
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 Zitser et al., 1999 :ורמק
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התפלגות הסיבות : 1996,  לאחר ניתוחי מעקפיםסקר אשפוזים חוזרים: 4 תרשים
   אשפוזים חוזרים1,024לאשפוז חוזר מתוך 

זיהום הפצע 
10%

לבבי כללי 
36%

זיהום אחר 
7%

 לא חמור
   שונות   

23%

חסר
5%

לבבי חמור  
19%

  
 Zitser et al., 1999 :ורמק

  
  : זוהסיכום דוגמל
מספר רב של חולים לאחר ניתוחי מעקפים חוזרים לאשפוז ארוך בחודשים  .1

  ).CABG(ניתוח המעקפים הראשונים לאחר 

.  יום12- האשפוז הוא כמשךממוצע ש מאחר עלותם של האשפוזים החוזרים גבוהה .2
  . שיוריד עלויות וימנע סבל מהחוליםדבר , למנוע חלק מאשפוזים אלה, אולי,ניתן

 הקשר בין המערכת האשפוזית לבין נושאדיון לאומי בבמת  הקיםקיים צורך ל .3
דבר .  של חולה שעבר ניתוח קשהומערכת הרפואה האמבולטורית לאחר תום אשפוז

וחיזוק היכולת של המערכת , החולים-רק בדיונים משותפים עם קופותזה אפשרי 
  . הקהילתית לספק תשובות לחולים ספציפיים כאלה

  

שירותים שירותים : : מעקב ושיקום של חולים שעברו ניתוח מעקפיםמעקב ושיקום של חולים שעברו ניתוח מעקפים: : דוגמה רביעיתדוגמה רביעית
  לאחר האשפוזלאחר האשפוז

 1994 כשנה לאחר סקר המעקפים םלחולים שניתן היה לאתר, בהמשך לדוגמה הקודמת
א ימטרתו המוצהרת של ניתוח המעקפים השמאחר , זאת.  שאלוני איכות חייםנשלחו

. שיפור איכות החיים של המנותחים גם במקרים בהם אין השפעה גדולה על אורך החיים

ם  הנתוניבעיבוד. )Simchen et al., 2001,2001a ( שאלונים חזרו מלאים3,000-קרוב ל
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חולים . קבוצות של מנותחים-  תתביןיים שקיימים הבדלים ניכרים באיכות הח, הסתבר
או כאלה שלמדו מספר נמוך של ,  כגון עולים חדשים,שבאו מקבוצות חברתיות חלשות

דיווחו על איכות חיים ירודה בהשוואה לחולים אחרים , ) או פחות8(שנות לימוד 
  ).5 תרשים(
   

ות חיים מתוך  סולמות איכ8: 1995, סקר איכות חיים לאחר ניתוחי מעקפים: 5תרשים 
36 SF)  80- ל0בכל סולם מופיע הציון בין(  
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 Simchen et al., 2001a: מקור
  

 היו בעלי ציון נמוך יותר ,או בעלי השכלה נמוכה, כעולים חדשיםהחולים שאופיינו 

). sf36 ,Epstein et al., 1998ון בשאל(בכל הסולמות של איכות החיים  משאר החולים

נכללו גם שאלות פתוחות עליהן החולים יכלו לענות באופן  בשאלוני איכות החיים

כתובת לתמיכה  התקבלו מאות מכתבים של חולים בהם חזרה התלונה על חוסר .חופשי

גם אם קיימות מסגרות ". שלאחר הניתוחאין למי לפנות בתקופה  ":לאחר הניתוח

 מהחולים  חלק גדולשבקרבהתלונות המרובות מעידות , לקליטת חולים לאחר ניתוח

,  כך.הללולמסגרות לאפשרות של פנייה  אין מודעות )CABG(ניתוח מעקפים לאחר 

 חולים שעברו ניתוחי 2,770( על השאלון מי שענו מ (!)6%הסתבר שרק , הלדוגמ

 על וווחיחולים שעברו שיקום דיש לציין שה. השתתפו בתכנית שיקום כלשהי) מעקפים

צון גדולה יותר משירותי הבריאות שניתנו להם ושביעות ר, איכות חיים גבוהה יותר

 לעבודה תוך חזרו נמצא כי החולים שעברו שיקום ,כן-כמו. במשך השנה מאז הניתוח
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 ,.Simchen et al (בשיעור גבוה יותר מאשר חולים שלא עברו שיקוםמהניתוח שנה 
  .בכל רמות התחלואה ובכל מגזרי האוכלוסייה תופעה זו חזרה .)2000

  

 כמו בדוגמה הקודמת גם סקר איכות החיים לאחר ניתוחי מעקפים : זוהדוגמלסיכום 

-תיבאת חיזוק מערכת התמיכה וההסברה לחולים שעזבו ממצה בדרוש דיון מראה ש

יש . אוכלוסיות חלשותבקרב חולים שבאו מבעיקר , חולים לאחר ניתוחים גדוליםה

יה בחוק ביטוח בריאות המצו ,שיקוםלהגביר את המודעות של החולים לאפשרות של 

יש מקום לבניית מערכת ש ,למשל, יתכןי. דרכים נוספות של תמיכהוליצור , ממלכתי

- הקשים עם עזיבתם את ביתחולים ה פתוח לשאלות ןכגון קו טלפו, פשוטה יחסית

  .החולים

  

 וגם בהשפעת ל משרד הבריאות"ביוזמת המשנה למנכ, 1999-2000שבמהלך , יש לציין

החלו מאמצים להגברת פעילות שיקום לחולי לב בתוך , ידי המחלקה- עלהסקרים שנעשו

  .מערכת הבריאות

  

ממצאים עם השלכות על מדיניות הטיפול בחולים קשים ממצאים עם השלכות על מדיניות הטיפול בחולים קשים : : דוגמה חמישיתדוגמה חמישית
  חוליםחולים--בבתיבבתי

המחקר שידווח להלן היה ניסיון ראשון וייחודי לזהות את כל החולים הקשים 

- המאושפזים בכל מחלקות בית, מרץ כלליהמתאימים לקריטריונים של אשפוז בטיפול נ

  .החולים

   

במשרד הבריאות הייתה מודעות למצוקת אשפוז בטיפול נמרץ מאחר שמספר החולים 

אך מספר , הזקוקים לאשפוז ביחידות לטיפול נמרץ גדל עם הזדקנות האוכלוסייה

ץ מספרם המדויק של החולים הזקוקים לטיפול נמר, אולם. המיטות לא הוגדל במקביל

כן לא הייתה אינפורמציה על ההשלכות הרפואיות של אשפוז חולה -וכמו, לא היה ידוע

  .המתאים לטיפול נמרץ במחלקה רגילה

  

את כל  שכללומצאות י סקר ה סבבים של4כו  נער2000 ויולי 1999בין דצמבר בתקופה ש

   .ם בארץיחולים כללי-  בחמישה בתישאושפזוחולים הקשים ה

  

של ראשי גוי יועדת הה, כלל בסקרית חולים המתאימים להלצורך בחיר: השיטה

לאשפוז קריטריונים לזיהוי חולים קשים המתאימים  26 הגדירה היחידות לטיפול נמרץ

סקר . כאשר כל אחד מהקריטריונים הספיק להכליל את החולה, ביחידות אלה

-בסךו,  בתי החולים5-של כל מצבת המאושפזים בתהליך סינון כהתבצע ההימצאות 

את עבר באופן פרטני , צוות סריקה בראשותו של איש טיפול נמרץ.  חולים13,415הכל 

צוות . לקריטריוניםכל החולים המתאימים ורשם את החולים - האשפוז בביתמיטות כל 
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נתוני התמותה עודכנו על פי רשימות משרד . נוסף הוציא נתוני מעקב מהתיק הרפואי

  .הפנים

  

  כמתאימיםזוהו)  מהמאושפזים הבוגרים5.5%(ם  חולים קשי736: התוצאות

  שנכנסו לעיבודים נמצא  החולים 710 בין מ.לקריטריונים לאשפוז בטיפול נמרץ כללי

 נוספים ICU( ,22% (אושפזו ביחידות לטיפול נמרץ כללימהחולים הקשים  27%-כש

, ותהתאושש, ICCUכגון , שכללו מחלקות) SCU(אושפזו ביחידות לטיפול נמרץ אחר 

 מהחולים 51%- ו',טיפול נמרץ נוירוכירורגי וכו, טיפול נמרץ פנימי, התאוששות לב פתוח

 חשוב להזכיר שהחולים שנבחרו .החולים- של ביתרגילותהנמצאו מאושפזים במחלקות 

אלא גם כאלה שבכלל לא ביקשו , לסקר לא היו רק כאלה שסורבו לקבלה בטיפול נמרץ

צוקה הרצינית של חוסר מיטות בטיפול נמרץ בארץ להתקבל לטיפול נמרץ בגלל המ

)Simchen et al. 2004.(  

  

, טובה יותר בהשוואה למחלקות הרגילותנמצאה טיפול נמרץ יחידות לההישרדות ב

 הימים הראשונים 3-ב, קרי, מוקדמתהאולם היתרון בהישרדות היה בעיקר בתקופה 

עטיה התאים לקריטריונים של ההידרדרות שב( קלינית לאחר הידרדרות החולה מבחינה

טיפול הבדל בהישרדות בין נמצא  לא  הראשוניםימיםמעבר ל. )אשפוז בטיפול נמרץ

ממצא נוסף היה שבאוכלוסיית הסקר . )6ראה תרשים (הרגילות המחלקות נמרץ לבין 

  .  יום בממוצע14.0אורך האשפוז בטיפול נמרץ היה 

  

 מהבדלים ברמת יםנובעאינם קות ההבדלים בהישרדות בין המחלבדוק שעל מנת ל

משתני של - לגורמים כאלה בעזרת מודל רב ההישרדות בשקלול הבדקנ, הסיכון לתמותה

COX . ציוןבמודל נכלל מצבו הפיזיולוגי האקוטי של החולה כמו APS )acute 
physiological score( ,ואבחנות ההידרדרות שבגללן החולה כרוניות מחלות  מציאות, גיל

  לגורמי הסיכון האחרים במודללאחר השקלולש, נמצא .צבו הקשה הנוכחיהגיע למ

מחלקות לעומת ה, מגן חזק בהישרדות בימים הראשונים בטיפול נמרץ יתרוןנשאר 

משמעותי  שהיה, ) גדול יותר במחלקות הרגילות5הסיכון לתמותה היה פי  (הרגילות

 הימים הראשונים 3חר לא, אולם). HR=0.175, P=0.02(ביותר מבחינה סטטיסטית 

להידרדרות לא נמצא הבדל בתמותה בין טיפול נמרץ לבין המחלקות הרגילות 

)HR=1.035, P=0.9.(  
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לוח הישרדות של חולים קשים שאושפזו בתוך ומחוץ , סקר טיפול נמרץ: 6תרשים 
   יום30ליחידות לטיפול נמרץ מיום הידרדרותם ועד 
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  Simchen et al., 2004: מקור

  

  :לות הסקרמגב

- בתי3 והכיל ,מחיפה בצפון לבאר שבע בדרום ( בתי חולים בלבד5-הסקר נערך ב .1

החולים הכלליים בהם יש יחידה - בתי20אינם מייצגים את כל שתכן ייש )על-חולים

  . כללילטיפול נמרץ

 חולים מאושפזים שנסרקו על פי קריטריונים מקצועיים 13,500- בסקר מיוצגים כ .2

בלבד  ימי סריקה 4-אבל עדיין מדובר ב.  חולים קשים736ם זוהו ומה, שהוכנו מראש

  .במשך השנה

מייצגת אכן בסקר שנכללה המשמעות היא שאוכלוסיית החולים . מצאותיזהו סקר ה .3

 באוכלוסיית ,אולם, יום של המוסד-  בעבודת היוםהנמצאיםהחולים אוכלוסיית את 

 שנפטרו מהר או שהבריאו אלהל. יתר של חולים ארוכי מחלה-מצאות יש ייצוגיה

. ארעותי אוכלוסיית הלעומתזו כמיוצגים באוכלוסייה יש פחות סיכוי להיות מהר 

בעיבודים שנעשו החולים תרמו  ,למשל. הישרדותהלדבר זה יש השלכות על עיבודי 

  .י הסקריד-ללעיבודי ההישרדות רק מהיום בו זוהו ע

היו , לקביעת חומרת מחלה) אומיל-שהוא מדד בין (APACH II-הנתונים לגבי מדד ה .4

מלאים יותר ביחידות לטיפול נמרץ מאשר במחלקות רגילות בגלל תדירות גבוהה 

השלמת הנתונים החסרים . יותר של שליחת בדיקות כאלה מהיחידות לטיפול נמרץ

 . בערכים נורמליים נעשתה כמקובל בעולם
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ולים העשויים ליהנות  החכמחציתמצאים של הסקר עולה כי הממ: בסיכום דוגמה זו

נמצא , כן-כמו. ה אלא במחלקות רגילותיחידות אלמאושפזים באינם  מטיפול נמרץ

.  כלליטיפול נמרץליחידות של חולים שאושפזו במוקדמת בהישרדות יתרון בולט 

יחידות אלה נועדו ש ע מאחר מפתיו ההידרדרות אינהיתרון בימים הראשונים לאחר

יותר יתרון בימים שלאחר מכן קשה העדר יה. קשיםלים ב מצבם הקליני של חווצילי

שהתאשפזות מאוחרת ביחידות לטיפול נמרץ מפחיתה את היעילות שלהן תכן יי. להסבר

לאחר שמעבר לימים הראשונים אפשרות אחרת היא  .כפי שמתואר בספרות

ווה מהלחולים ביחידות לטיפול נמרץ אינו הניתן   והחודרניהטיפול המסיבי, ההידרדרות

 כתוצאה מטיפולים זיהומים נרכשיםייתכנו יותר , למשל.  על הטיפול במחלקותיתרון

של הטיפול המוקדמים  את היתרונות ורסתשעלולים ל, בזנים יציביםחודרניים וחלקם 

   .ביחידות

  

 ,כן-כמו.  יום30- מעבר לשארך עם אשפוז ) 20%(נמצאו חולים רבים ההימצאות בסקר 

אם בכל יום .  בממוצע יום14- כז ביחידות לטיפול נמרץ היה  האשפומשךהממוצע של 

 ,ניתן,  אחוז גבוה של חולים ארוכי אשפוזיתה שלתמונת המצב בטיפול נמרץ הי, נתון

ת ו ימי האשפוז לחלק מהחולים בטיפול נמרץ לא יפגע בתוצאשקיצור להסיק ,לדעתנו

היתרון של  ליהנות מאפשר ליותר חוליםהפחתה במספר ימי האשפוז ת. הםהטיפול של

   .אשפוז מוקדם ביחידות לטיפול נמרץ

  

, בממצאים אלה התקיים דיון ממצה במשרד הבריאות, לעומת הדוגמאות הקודמות

ידי מינהל טכנולוגיות במשרד -ובוועדת קונצנזוס שהוקמה על, בפגישות בין החוקרים

גרסה קיצור אנשי טיפול נמרץ הביעו התנגדות לפרשנות של הממצאים ש. הבריאות

וטענו שאין תחליף להוספת מיטות לטיפול , אשפוז כאחד הפתרונות למצוקת המיטות

נשקלה האפשרות של שינוי בתמחור הימים , לעומת זאת, במשרד הבריאות. נמרץ

  .הראשונים בטיפול נמרץ כמאיץ להגדלת סבב המיטות

  

    סיכוםסיכום
שנעשו " סקרי תוצאים"וג מס דוגמאות של תוצאות של סקרי איכות 5הובאו במאמר זה 

- בשיתוף עם הנהלת קופות,רותי רפואה במשרד הבריאותיבמסגרת המחלקה לחקר ש

הסקרים נמצאו נוגעים בנושאים . י והרופאים במחלקות"הר, מוסדות האשפוז, החולים

דרך הבדלים בין , טים של טיפול קליניהיב החל מ:מגוונים הקשורים במדיניות בריאות

. ארגון שירותים וזיהוי קבוצות חברתיות חלשות, בעיות עלות, ישראלמוסדות אשפוז ב

ם קיים מידע רלוונטי למדיניות שיפור לגביהקיימים נושאים רבים נוספים ש, ללא ספק

כל אחד מנושאים אלה מחייב לפחות דיון ממצה שלאחריו ניתן יהיה להחליט . איכות

  . לבצע התערבות לשם שיפור האיכותיש אם והיכן 
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הדרך למיצוי תוצאות של מחקרי איכות בהם מושקעים מאמצים ומשאבים רבים היא 

להקים גוף מתאם בין חוקרי האיכות השונים במערכת הבריאות לבין קובעי המדיניות 

מקצועיים , ועדה זו תהווה במה לדיונים ממצים. ועדה קבועה לאיכותבצורת ) 7 תרשים(

 לכלול מוצע. בסופם תהיה החלטה לגבי יישוםו, וביקורתיים בתוצאות של סקרי איכות

חוקרים ואיגודי , י"הר, החולים-עדה נציגים של הנהלות משרד הבריאות וקופותובו

 בתקשורת קבועה עם חייבת להיותעדה והו. נושאים השוניםל בהתאםרופאים 

ותעביר , עם נציגי הציבור והעיתונות, עם המועצות הלאומיות, האיגודים הקליניים

  . ותיה לקובעי המדיניותהמלצ

  

  עדה קבועה לאיכותו מבנה מוצע לו:7תרשים 
  

קובעי 
מדיניות

י”הר

צוות קליני
ואיגודים 
מקצועיים

נציג ציבור 
 עיתונות

חוקרים

ועדה קבועה לאיכות
:נציגים של

, הנהלת המשרד
,החולים-הנהלות קופות

,  חוקרים, י”הר 
 .איגודי רופאים

קובעי 
מדיניות

י”הר

צוות קליני
ואיגודים 
מקצועיים

נציג ציבור 
 עיתונות

חוקרים

ועדה קבועה לאיכות
:נציגים של

, הנהלת המשרד
,החולים-הנהלות קופות

,  חוקרים, י”הר 
 .איגודי רופאים
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  20.3.0120.3.01, , אלישבע שמחןאלישבע שמחן' ' דיון על המאמר של פרופדיון על המאמר של פרופ
  

  :אלישבע שמחן התמקדה בשאלות' פרופ

מהם הקשיים כיום בתרגום של ממצאים ממחקרים וסקרים הקשורים לאיכות  

 ?הטיפול לשינויים במדיניות ובעשייה בשטח
 ?ניתן להתגבר על קשיים אלהכיצד  

  

שמחן השתמשה בחמש דוגמאות מתוך העשייה של המחלקה ' להמחשת הסוגיות פרופ

בחלק מהדוגמאות הממצאים . לחקר שירותי רפואה במשרד הבריאות שהיא מנהלת

שמחן הדגישה שבחלק מהמקרים ' פרופ. אכן הביאו לשינויים מעשיים ובחלק לא

וכל ההפצה נעשתה בצורה בלתי , "ורגן סביב דוח המחקראפילו לא היה דיון רשמי מא"

  . רשמית

  

שמחן ציינה שבמפגש בין המחקר לבין קביעת המדיניות בתחום האיכות ישנם ' פרופ

כדי להתגבר על חלק מהקשיים האלו היא . ארגוניים ופוליטיים, קשיים קונספטואליים

שבו יובאו ,  הרלוונטייםהמליצה על הקמת פורום קבוע שיכלול נציגים מכל הגורמים

  . כולל דיון בהשלכות המעשיות, ממצאי סקרי איכות לדיון

  

אך הדיון התמקד , במשך הפגישה הובעו מספר הערות לגבי הדוגמאות הספציפיות

הערות ). וסיכום זה מתמקד בהערות אלו(שמחן העלתה ' בסוגיות הכלליות יותר שפרופ

  :הקהל כללו

  

 :ש סוגיותההצעה של אלישבע מעלה שלו 
 מידת החשיבות של סקרי איכות  -
 לארגן ולממן סוג פעולה כזה, איך לעודד -
 ההיערכות לניצול מרבי של ממצאי סקרי איכות -
מספר משתתפים ציינו שלעבודות השונות של המחלקה לחקר שירותי רפואה הייתה  

הודגש שאין לשכוח הישגים אלו גם . השפעה רבה על מתן הטיפול הרפואי בישראל

 . אשר מחפשים דרכים להגדיל עוד יותר את ההשפעהכ
. מידת ההשפעה של סקר איכות אינה תלויה אך ורק במצוינות המדעית של הסקר 

הן ברמה הלאומית (חשוב גם המידע שקיימת תשתית לתרגום הממצאים לעשייה 

 ).והן בתוך הארגונים הנותנים שירותים
רופאים להשתמש בממצאי סקרי הועלה הצורך להגביר את הנכונות והיכולת של  

 .ספר לרפואה יכולים לסייע במשימה זו-הועלתה השאלה האם וכיצד בתי. איכות
 .פעמי- לסקר מתמשך או תקופתי יש תרומה גדולה בהרבה מסקר חד 
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כאשר מנהל בשטח מקבל ממצאים על איכות לקויה והוא שוקל האם לנקוט פעולות  

.  והיקפם אינם הדבר היחידי שמעניין אותועוצמת הליקויים, כדי לבטל ליקויים אלו

בתהליך קבלת החלטות חשוב לו גם מידע על המידה שבה התערבויות שונות ימנעו 

. את הליקויים שהתגלו וכן מידע על העלויות הכספיות וארגוניות של התערבויות אלו

 .מבדקי איכות לא מספקים לו מידע בנושאים אלו, בדרך כלל
מוסדיות המתמקדות בתוצאות - עט בדיקות איכות רבבישראל יש היום רק מ 

-בנוסף לעשייה של מחלקה לחקר שירותי רפואה ישנה גם פעילות רב. קליניות

הובעה השערה שהדוגמה החיובית  .כגון הקרדיולוגים, מוסדית של מספר מקצועות

של עבודות המחלקה לחקר שירותי הרפואה היוו השראה לאחרים גם לבצע מחקרים 

 .דיים על תוצאות קליניותמוס-רב
מעבר לביצוע מחקרים ואיסוף מידע וקישור בין המידע , צוין שלקידום נושא האיכות 

. ישנן גם מספר פונקציות נוספות שיש לתת עליהן את הדעת, לקובעי המדיניות

קביעת סדרי עדיפויות לגבי הנושאים , מימון הבדיקות: פונקציות אלו כוללות

, הספקת כוחות לביצוע, ייעוץ מתודולוגי,טים וכללים אתייםקביעת סטנדר, שייבדקו

ולגבי כל אחת מהן אפשר , ידי אותו גורם- לא כל הפונקציות צריכות להתבצע על. 'וכו

 .לדון על מי רצוי להטילה
הוצע לשקול האם גוף מתאם אכן עשוי להביא ליותר השפעה של ממצאי מחקרי  

ן הגופים הנבדקים יביא דווקא ליותר ייתכן שקשר ישיר בין החוקר לבי. איכות

 .השפעה
מידת , וכן לגבי התפקידים, הועלו מגוון דעות לגבי החיוניות של גוף מתאם 

 :בין היתר עלו השאלות הבאות. העצמאות וההרכב הרצוי בגוף כזה
 ?האם גוף מסוגל לבקר את עצמו -
 ?האם רצוי להגדיל את מעורבות האקדמיה בעסק -
 ?אות יהיה תפקיד מרכזי בעסקהאם רצוי שלמשרד הברי -
 ?י על מעורבותו בנושא"כיצד צריך להשליך התפקיד הפרופסיונלי של הר -
 ?מקור המימון והסמכות -
 ?כיצד יש לערב נציגי צרכנים בעשייה -
 ?האם יש לערב עיתונות בעשייה -
 ?מי צריך לקבוע אילו נושאים יבדקו ויזכו למימון ציבורי -
ובהן פורום , ערב צרכנים יותר במסגרות שונותברו על החשיבות לימספר דוברים ד 

 וועדות היגוי למבדקי איכות וסקרי איכות - אם וכאשר יוקם -גוף מתאם , איכות

  .ספציפיים
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  תפקיד משרד הבריאות בקידום איכותתפקיד משרד הבריאות בקידום איכות

  

  4ר בועז לב"ד    3נעמי לבני    2נימה עמית

  משרד הבריאות

  פתח דברפתח דבר

 .קידום איכות ומצוינות בבריאות ות היאאחת המטרות המוצהרות של משרד הבריא

, אדם מקצועי וטכנולוגיה מתקדמת חועתירת כ, בסביבה מורכבת, כדי לקדם מטרה זו

  .נדרשת רמה גבוהה של תיאום ובקרה

 ,במערכת הבריאות בישראל פועלים גופי איכות ובקרה שתפקידם לספק משוב למטפלים

, בין הגופים המוכרים. לה כבריאחו, ולאפשר פעילות מתקנת לטובת האזרח כצרכן

כבסיס לשיפור , יש ארגונים האוספים מידע ומנתחים אותו,  זהתחוםהפועלים ב

הטראומה רישומי מרוכזים , )ICDC -מ "מלב(מרכז לבקרת מחלות ב, לדוגמה. האיכות

מהווים ו ,למשוב למטפלים, שמשמשים להערכה תקופתית, הטיפול המיוחד ביילודו

היקף בנושאים -מ נערכים פרויקטים רבי"במלב, בנוסף. משרד הבריאות למאגרי נתונים

גוף נוסף אשר פועל לשיפור איכות הוא היחידה לחקר . אותן מטרותמימוש מגוונים ל

כן יש גופים -כמו.  קבע נושאים חיוניים במערכתדרךשחוקרת לעומק , שירותי רפואה

עשרה המועצות הלאומיות - שולכדוגמת ש, המייעצים למשרד הבריאות בנושאי מדיניות

בכל . אונקולוגיה ועוד, קרדיולוגיה, כירורגיה, בתחומים מקצועיים נבחרים כמיילדות

יה הרפואית ובמקצועות הבריאות ימועצה מכהנים מבכירי המומחים בקהיל

המלצות המועצות הלאומיות בנושאי מדיניות תורמות אף הן . ם לאותו תחוםיהרלוונטי

  .ריאות העםלשיפור וקידום ב

                                                   
 .כיום בגמלאות; משרד הבריאות, איכותהמחלקה לבקרת מנהלת  2
כיום מנהלת האגף להבטחת איכות ; משרד הבריאות, סגנית מנהלת האגף להבטחת איכות 3

 .במשרד הבריאות
  .ותל משרד הבריא"כיום משנה למנכ;  בזמן הפורוםל משרד הבריאות"מנכ 4
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על מנת , העוסקים בבקרה ופיקוח, גופי מטה נוספיםבמשרד הבריאות במקביל קיימים 

האגף , כדוגמת האגף לבריאות הנפש, לשפר איכות ולממש את מדיניות המשרד

  .ועוד, שירותי בריאות הציבור, הגריאטרי

- הן בבתי, חשוב לציין כי בנוסף לגופי המטה ברמה הלאומית התפתחו בשנים האחרונות

ידי -המובלים על, מערכים פנימיים רבים לקידום איכות ומצוינות, החולים והן בקהילה

אשר חלקן שוקדות רבות לשיפור איכות הטיפול והשירות , ההנהלות המקומיות

  .במוסדותיהם

האגף .  בחרנו להתמקד בפעילות האגף להבטחת איכות במשרד הבריאותמאמר זהב

  . ופועל ברמה הארצית,רפורמה במערכת הבריאותבמסגרת ה, 1993הוקם בשנת 

  מבואמבוא

בין שאר . מכלול ההיבטים הקשורים בבריאות העם לעמשרד הבריאות נושא באחריות 

המושתתת על , חלה עליו חובה להוביל מדיניות ממלכתית להבטחת איכות, תפקידיו

 זו חובתו .תוך שיתוף כלל הגורמים במערכת, תפיסת עולם של שיפור ושאיפה למצוינות

לכך ,  ומעל לכל,בידיו הכלים והיכולת, זו סמכותו, זו אחריותו, של משרד הבריאות

, שהציב לו, המשרד הצטרף בכך לתפיסת ארגון הבריאות העולמי. מצפה ממנו הציבור

הקמתם של מנגנונים להערכת הטיפול את , 2000כאחד משלושים ושמונה יעדיו לשנת 

המופיעות , אלה ניתן מענה להמלצות בנושא הבטחת איכותונים נבפיתוח מנג. הבריאותי

מוצאת , מעצם עיסוקה בחיי אדם, מערכת הבריאות. 1990-נ"בדוח ועדת נתניהו התש

בכל הרבדים , עצמה ניצבת תדיר מול הדרישה להפגין יכולת ברמה גבוהה ומצטיינת

ת של הצוות כך הוא כאשר מדובר ברובד המקצועי באשר ליכולו. המרכיבים את עולמה

 וכך ; כך הוא כאשר מדובר בבטיחות הסביבה בה היא פועלת;רפואי-ההרפואי והפר

  .מטופל- של יחסי מטפל, אישי-הבין, הוא כאשר מדובר בהיבט ההתנהגותי

בין , מצב זה מייצר.  יכולת גם בהיבט הכלכליגיןבשנים האחרונות המערכת נדרשת להפ

 החובה הממלכתית לקיים מערכת ממוסדת  ומחדד את,דילמות מוסריות קשות, היתר

בין , אין זה סוד שהבטחת איכות התפתחה בעולם המודרני. ויעילה להבטחת איכות

. מול הרצון להעניק שירותי בריאות ברמה גבוהה, על רקע של מגבלות כלכליות, השאר

במסגרתה ש, מגוונת ומסועפת, מורכבת,  מערכת הבריאות היא מערכת גדולה,זאת ועוד

מערכת יש מגוון רחב של בעלי עניין ב. ועלים ארגונים המספקים שירותים חיונייםפ

 תפוקות המערכת דורשות תיאום בין .שלעתים הם בעלי אינטרסים מנוגדים, מוטביםו

תוך הכרה שרמת , אנשי מקצוע ושאינם אנשי מקצוע, מספר רב של ממלאי תפקידים

  . ים בלתי הפיכים ולעת, גבוהיםותהסיכון והנזק האפשרי ללקוח
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קשורים בעובדה שהתכונות הבולטות של אנשי , סממנים מיוחדים נוספים למערכת

תקופות הכשרה ארוכות של , המקצוע הפועלים בה מאופיינים באוטונומיה מקצועית

 כאשר בעלי מקצועות . ואתיקה מקצועית קפדניתתתרבות טיפול מפותח, המטפלים

עם עבודה לפי , בין השאר, אשר מזוהה, רוקרטיתחופשיים אלה נתקלים במערכת הביו

בין ל ,האוטונומיים, ות החופשייםנוצר לעתים עימות בין בעלי המקצוע, קוחינהלים ופ

  .המערכת

 ,באוטונומיהבעלי המקצועות החופשיים קונפליקט מובנה בין הצורך של ,  אפוא,קיים

. ים לארגון או חיצוניים לופנימי, אום מערכתייםילבין הצורך בקיום מנגנוני פיקוח ות

המאפשר , הייטקפתרון מסוים לקונפליקט ניתן למצוא במודל המתייחס לארגוני 

 תחומיםלעומת הידוק בקרה מערכתית ב, גמישות וחופש פעולה בשיקול הדעת המקצועי

, כמו בטיחות, רותיהמתייחסים לערכים המרכזיים של איכות הטיפול והש, אחרים

  . לות ואפקטיביות ארגונית ועודיעי, המשכיות טיפול

אלה האופייניים למערכת הבריאות ואלה האופייניים , מגוון המאפיינים שצוינו לעיל

,  מחייבים יצירת מרקם ייחודי של מהלכים בתחום הארגוני,למודל הפרופסיונלי

הפעלת . רותיעל מנת לחזק את איכות הטיפול והש, המשפטי והאתי, הניהולי, המקצועי

אשר לוקחת בחשבון את , שיטתית וממוסדת להבטחת איכות, ממלכתיתמערכת 

  .רותי הבריאות ביתרונות רביםיעשויה לזכות את ש, המאפיינים הללו

 ידיניתן לראותה כתהליך תמ. מערכת כזו מהווה אבן יסוד לפעילות ארגונית שיטתית

,  מראשמול סטנדרטים וקריטריונים שנקבעו, של מדידה השוואתית של התרחשויות

, יה מקובלתיספרות מקצועית מעודכנת ועש, ה המבוססת על ידע וניסיון מקצועייעשי

  .שקיימת לגביה הסכמה רחבה של מומחים

וליצור , עשויה לגייס מחויבות של מנהלים ופרטים במערכת, הבניה נכונה של מערכת זו

ל במוסדות לאמוד באופן אובייקטיבי ומהימן את רמת הטיפו, מציאות בה ניתן יהיה

לתיקון , ליצור בסיס לפיתוח תכניות מקומיות וארציות לחיזוק העוצמות. הבריאות

לקבלת החלטות , כך יתפתח כלי ניהולי יעיל נוסף. הליקויים ולהביא לשיפור האיכות

  .על מכלול מרכיביו, שיסייע להצבת יעדים ולשיפור השירות

לט לאמץ את ההמלצה לרפורמה הוח, עם הגשתו. 1990דוח ועדת נתניהו הוגש בשנת 

  .אשר כללה שלושה מרכיבים עיקריים, במערכת הבריאות

  .1995שנכנס לתוקפו בשנת , חוק ביטוח בריאות ממלכתי -

בדרך , נהליתיהחולים הממשלתיים למוסדות בעלי אוטונומיה מ-העברת בתי -

  .לתאגידים ארגוניים



106 אסטרטגיות לקידום איכות הטיפול בישראל: פורום איכות

רותי בריאות יל שרותים ומנהישינוי מבני של משרד הבריאות מגוף הנותן ש -

  .לגוף מיניסטריאלי המתווה מדיניות ומפקח עליה, ממשלתיים

האגף להבטחת , 1993בשלהי שנת , הוקם,  הבריאותבמסגרת השינוי המבני של משרד

היה מבכירי ועדת ש ,משרד הבריאותדאז של ל "מנכהידי -במשרד הבריאות על איכות

הדוח ומיוזמי הרפורמה במערכת מכותבי , השופטת נתניהו לחקירת מערכת הבריאות

  .הבריאות

  רקע היסטורירקע היסטורי

הוא שאב את . דפוס העבודה שפותח באגף להבטחת איכות לא צמח מריק מושגי

הכלים , ומשפע המודלים, המגמות והאמצעים הנהוגים בעולם, מקורותיו מהגישות

  .העוסקת בתחום שמציעה הספרות המקצועית העֵנפה, וההתנסויות

ה של דפוסי העבודה הקשורים לשיפור איכות ולמציאות של מערכת כדי להבטיח התאמ

זוהו גורמים קיימים או . ח במערכתופוי מקיף של מוקדי הכינערך מ, הבריאות בישראל

אחד . וכן כאלה שעלולים להתנגד לה, אתזשכשעשויים לתמוך בהשתלבות  פוטנציאלים

אשר היה , אותה תקופה בל המשרד"הגורמים התומכים המשמעותיים היה כמובן מנכ

את אחד , הבטחת איכותבמעורב ישירות בהקמת האגף והנחיל מדיניות הרואה בבקרה ו

  . דרשמתפקידיו המרכזיים של המ

ולגיוס , הושקעו מאמצעים בניסיון להבטיח סביבה שתורמת לקידום תרבות של איכות

ני המאמצים התמקדו בש. כוחות במערכת אשר תמיכתם ברעיון עשויה לקדמו

  :מישורים

  .נאסף בפעילויות איכותש, מידעההבטחת חיסיון  -

  .השגת שיתוף פעולה ֵמרבי עם איגודים מקצועיים רלוונטיים -

סיון מידע של הנתונים אשר יחקיקה שתבטיח חבמישור הראשון קודמה יוזמה ל

שיתוף פעולה עם  השתדלנו להשיג השניבמישור . נאספים במסגרת של שיפור איכות

  . ובראשם ההסתדרות הרפואית,המקצועייםהאיגודים 

וכצעד ראשון בבניית שיתוף הפעולה בין משרד , מיד עם הקמת האגף, 1993בשלהי 

, מקצועית- הוקמה לראשונה ועדת היגוי רב, יםמקצועיהבריאות לבין הארגונים ה

ר הוועדה להכרה "בראש הוועדה עמד יו. משותפת למשרד הבריאות ולמועצה המדעית

סמכויות הוועדה הוקנו לה במינוי . של המועצה המדעית בהסתדרות הרפואיתוביקורת 

  .ל"מנכ
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גוי היה להוביל מהלך חדשני להנהגת מבדקי איכות יתפקידה העיקרי של ועדת הה

 ;בחירת תחומי המבדקים: משימות הוועדה כללו. ארציים במערכת הבריאות

 ליווי ;להכנת עורכי המבדק ה מעורבות בסדנ;השתתפות בפיתוח שאלוני מבדק האיכות

תה זו ימאחר שהי.  ומשוב למערכת;כולל עיבוד הנתונים, ההפעלה של מערך הניטור

הוקדשה מחשבה רבה לכל אחד משלבי מעגל האיכות החל מהתחום , תחילתה של דרך

 ועד למתן משוב ,מתוך המכלול העצום המרכיב את שירותי הבריאות, שייבחר ראשונה

בהסתמך על הקריטריונים . לות תיקון בתחומים שנבדקולמערכת וייזום פעו

קריטריון של עלות , בין היתר, שכוללים, האוניברסליים לבחירת תחומי הבקרה

ורמת הסיכון האפשרי , היקף וכמות הלקוחות המעורבים בפעילות, ההשקעה בתחום

של בחינת המשקל היחסי , שכן. נבחר תחום האשפוז הכללי בקדימות ראשונה, ללקוח

 מראה כי למרכיב האשפוז , כמו גם ההוצאות לבריאות,המרכיבים השונים והרבים

  .משקל רב במיוחד

ילודים וטיפול מיוחד , יולדות, חדרי לידה(ואגפי האמהות , המחלקות לרפואה דחופה

  . במבדק החלוץפושתתשי,  מבין מחלקות האשפוזראשונותנבחרו להיות ה) בילוד

שוני בתחומים שנבחרו על בסיס כלי ניטור מוכרים בארצות באגף פותח שאלון מבדק רא

, ניהול משאבי אנוש, טיפול בחולה, הוגדרו ראשי פרקים כמו מדיניות ונהלים. מובילות

 ונעשה ניסיון ראשון להתאמת המדדים למציאות ;הבטחת איכות ועוד, מבנה וציוד

, הוראות, י בחוזריםנסקרה מדיניות משרד הבריאות שבאה לביטו, כן-כמו. הישראלית

 השאלון הובא לאחר מכן בפני .חוקים ותקנות ועל פיהם נוסחו היגדים נוספים, נהלים

ה ימוכר ומוערך בקהילי, מקצועי בכיר-אליה נוסף צוות רב, ועדת היגוי מורחבת

  .אשר עוסק ביומיום בתחום הנבדק, הרפואית

התקיימו דיונים על מודל , גדי השאלוןיה לעלאחר שהושג קונסנזוס בוועדת ההיגוי 

ההיגדים נבחנו לפי מידת הרלוונטיות שלהם  .לקבלת הסכמתם, העבודה שפותח באגף

למידה בה הם תואמים להשקפת העולם של הציבור המקצועי , לאיכות בתחום המדובר

השאלון תוקן . י הישגנ ולמידה בה הם ב,למידה בה הם ניתנים למדידה, בישראל

  .לקותבהתאם ותוקף במספר מח

העיקרית שבהן ,  דילמותכמההפעלת מערך ארצי למבדקי איכות העמידה בפני האגף 

אשר עיסוקם הבלבדי , האם יהיו אלה עובדים מקצועיים. יתה מי יהיו עורכי המבדקיה

אשר ימשיכו ,  האם ייבחרו לצורך המבדק עובדים בכירים?יהיה ביצוע מבדקי איכות

, תגייסו לנושא הבטחת האיכות מספר ימים בשנהבעיסוקם המקצועי בחיי היומיום וי

כדאי לפנות לעובדים בכירים שרק לאחרונה יצאו לגמלאות ולבקשם להתנדב ,  אולי,או

המוסדות . חשבנו שעובדים אלה יהיו אובייקטיבים בהסתכלותם. לצורך העניין

  אלה , שנים האחרונותבשלוש ההתבקשו להמציא שמות של עובדים בכירים שפרשו 



108 אסטרטגיות לקידום איכות הטיפול בישראל: פורום איכות

בו הוסברה מטרת הכינוס ונידונו דרכי , ל משרד הבריאות"זמנו לכנס בנוכחות מנכהו

ההיענות המועטה הבהירה כי לגמלאים תכניות רבות ועיסוקים רבים ונדרש . הפעולה

  .זהאפשרות זו ירדה מהפרק בשלב . תשלום על מנת לשכנעם לתרום מזמנם

קנים לצורך עריכת בקרב הנהלת משרד הבריאות הייתה נטייה לאשר מספר ת

שהאפשרות המתאימה יותר למציאות , אך באגף התגבשה ההחלטה, המבדקים

היא שילוב אנשי השטח , אותה האגף רצה להטמיע, הישראלית ולתרבות האיכות

  . הבכירים

תגרור את , לביצוע מבדקי איכות, מומחים ככל שיהיו, סברנו שהקצאת עובדים קבועים

 מגוף ;תופסים כגולת הכותרת של עיסוקםהם אותו , ההרחקתם מהטיפול הישיר בחול

 ותעצב את מומחיותם ; ומהמומחיות המקצועית המיוחדת להם,הידע העדכני בתחומם

, ידי אנשי השטח-היה חשש סביר שככאלה גם יתקבלו פחות על. כמבצעי המבדקים

מנע חשבנו שדרך זו ת, יתרה מכך .תפסו כמרוחקים מהמידע העדכני בתחום הנבדקיוי

 כפי ,ידי אנשים בכירים מהשטח- מהמערך את היתרונות הצפונים בביצוע המבדקים על

שעיקרו מתבסס על מעורבות פעילה ומחויבות של שיתוף , שמפורט במודל העבודה

  .פעולה

 הוזמנו נושאי תפקידים ם אליההאורגנו כמה ימי סדנ, לצורך הכשרת עורכי המבדק

ולהקדיש מזמנם , להתגייס,  מוכנים להתחייבהחולים הכלליים שהיו-בכירים מבתי

 נבחרו ההעובדים הבכירים שהשתתפו בסדנ. מספר ימים בשנה, לנושאי הבטחת איכות

צגו את מגוון המקצועות הרלוונטיים לכל תחום במערכת יהחולים וי-ידי מנהלי בתי- על

 מעולם  מפתחכמה אנשי.  איש200-נהלנים ועוד כימ, ס"עו, אחיות, רופאים, הבריאות

הוזמנו , העצו לאגף בפיתוח מודל העבודה ובתכנון הסדניהאיכות בארץ ובעולם אשר י

  .כמרצים

נידונו סוגיות נבחרות , במהלך סדנת ההכשרה של הקבוצה הארצית של עורכי מבדק

שאלוני .  בפרט,ובמערכת הבריאות,  בכלל,בתחום הבטחת האיכות ושיפור האיכות

  .גובשה סופית ת ודרך הפעלת מבדק האיכותהמבדק הועמדו לבחינה מחודש

 ירוםחת היו האגף לשע, הראשונים שהיו מוכנים להתנסות ולהוות שדה לימודי משותף

 הלכה ,איתם גם למדנו. ח"עודי לשעישמנהלו ועובדיו עסקו באותה עת בבניית שאלון י

  .להפעיל את סדנת ההכשרה לעורכי מבדק איכות, למעשה

כי המבדק אמורה הייתה להוות את חוד החנית במוסדות הקבוצה הארצית של עור

דגם דומה לזה  חשוב היה שבכל היחידות ייבנה ,שכן. הבריאות בגישה לאיכות

הכוונה הייתה לבנות ולעגן מבדקי איכות פנימיים . באופן ממוסד ובאותם כלים,הארצי

  .חולים כמבנה הכרחי וקודם לפעילות חיצונית-בכל בית
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לבין , כיווני בין משרד הבריאות כמתווה מדיניות- חה ערוץ תקשורת דודרך פעולה זו פת

  .האמורות ליישם מדיניות זו בפועל, החולים-מחלקות בתי

 בעקבות הוראת ההפעילות הענפה סביב המבדק הראשון במחלקות לרפואה דחופה נעצר

 ,לטענתם. לא לשתף פעולה עם המערך הארצי למבדקי איכותשארגון רופאי המדינה 

שבפועל המועצה המדעית ,  למרות,זאת. ארגוני הרופאים לא יודעו ולא שותפו בתהליך

ישיבות ועדת ההיגוי התנהלו במקום מושבה של הסתדרות , שותפה בכל המהלכים

 ,ר הועדה לאיכות ובקרה של המועצה המדעית"ובראש ועדת ההיגוי עמד יו, הרופאים

  .קהילה הרפואית רופאים בכירים ומוכרים ב15-והשתתפו בה כ

רוב הרופאים שהיו שותפים לקבוצה הארצית של עורכי המבדק הביעו תמיכה נלהבת 

היה משום ת, שהפסקת הפעילות בשלב זה, הם סברו. למרות החוזר, בהמשך התהליך

 ובראשם ,טעות ובריחה מהאחריות המקצועית המוטלת על אנשי מקצועות הבריאות

  .נהוג וכמקובל ברוב ארצות העולם המפותחותכ, להבטיח טיפול איכותי, הרופאים

הוחלט להשהות את ביצוע המבדקים עד , ל"בתמיכת המנכ, באגף להבטחת איכות

סיון המידע המושג י ועד לעיגון חוקי של ח,השגת הסכמה עם הסתדרות הרופאים

ת ביצוע המבדקים נבעה מכמה הנחות יסוד עליהן ביסס האגף יהשהי. בפעילויות איכות

האגף חרט על דגלו את החיוניות שבשיתוף הפעולה מצד השטח לשם קיום . ודתואת עב

ניתן דגש רב לחשיבות הובלת , כן-כמו. מערכת יעילה פתוחה ואמיתית להבטחת איכות

עבר האגף להתמקד בפיתוח , מחמת ההתנגדות העזה, בשלב זה. ידי רופאים- התהליך על

   1994 השניםבמהלך . תורה המוסכמתבניית ה, שיפור המתודולוגיה, שאלוני איכות

השאלונים פותחו באמצעות ועדות .  פותחו שאלוני איכות במגוון תחומים רב1995-ו

, בחדרי ניתוח,  עמדו מבכירי הרופאים בתחומים שוניםןבראש, מקצועיות-היגוי רב

בבנקי , בבנק הדם, במחלקה כירורגית, במחלקה פנימית, בטיפול בכוויות, בטיפול נמרץ

  .בבריאות הנפש ועוד, קמותר

החולים - חלק מבתי. מוסדית-החולים לצורך פעילות תוך-השאלונים הופצו בקרב בתי

  .אשר סייע רבות בפיתוח מערכים פנימיים לבחינת איכות, עשו בהם שימוש פנימי

   הפעלת המערך הלכה למעשה הפעלת המערך הלכה למעשה--נקודת המפנה נקודת המפנה 

עדות וחדה התייחסות מכוונת לובחוק זה יו.  נכנס לתוקפו חוק זכויות החולה1996ביולי 

-תל או מנהל בי"ידי מנכ-  עלושהוקמ,  פנימיות או חיצוניות-) 22סעיף (בקרה ואיכות 

סיכומיהן ומסקנותיהן חסויות בפני כל , אשר תוכן דיוניהן, החולים- או קופותוליםח

את חידוש הפעילות , לפחות באופן חלקי, החלת החוק אפשרה .לרבות בית משפט, אדם

  .חום מבדקי האיכותבת
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שכלל את רוב , נערך סקר פצעי לחץ, ל המשרד"על פי החלטת מנכ, 1997בראשית שנת 

  .מוסדות האשפוז

לצורך תכנון והפעלת הסקר הוקמה ועדת היגוי משותפת לגופים האחראיים על פעילות 

  . מוסדות157 הכל- בסךבסקר השתתפו . מוסדות האשפוז ולאגף להבטחת איכות

. עובדו ונמסרו כמשוב למנהלי המוסדות, בצו באגף להבטחת איכותהנתונים קו

 להפעיל , לראשונה,ת הסקר ִאפשריאופן הבני. ממוצעים ארציים נמסרו להנהלת המשרד

  . ות שפותח באגףנולבחון את מודל האיכות והמצוי

שלה היו שותפים האגף להבטחת איכות , בתחום בריאות הנפש התקיימה פעילות נרחבת

והאיגודים , המועצה הלאומית לבריאות הנפש, תי בריאות הנפש במשרד הבריאותרויוש

ם יעובדים סוציאלי, אחיות, פסיכולוגים, פסיכיאטרים, המקצועיים הרלוונטיים

  .ומרפאים בעיסוק

בוועדה . גוד הפסיכיאטרייםי נציג א,בראשה עמד פסיכיאטר בכירשהוקמה ועדת היגוי 

רותי בריאות הנפש יונציג ש, שצוינו לעיל, אות הנפשחברו נציגים של מקצועות ברי

לווי שוטף של המערך הארצי להוועדה התכנסה מדי חודש לתכנון ו. במשרד הבריאות

  . להבטחת איכות

אליהם , שאלוני מבדק איכות פותחו למחלקות אשפוז פסיכיאטרי ולמחלקות שיקום

קף הפעילות במחלקה שמטרתם הייתה לשפוך אור על הי, נוספו שאלוני מאפיינים

  .אוכלוסיית המטופלים ומאפייני הצוות המטפל, הנבדקת

מקצועית של בכירים בתחום בריאות הנפש -  ארצית רבה נערכה סדנ1997בשנת 

 השתתפו מספר ה בסדנ,כן-כמו. ידי ראשי האיגודים המקצועיים-ששמותיהם הוצעו על

ספר מנהלים  ומ,םיהפסיכיאטרים אזוריים על צוות, חולים- מנהלי בתי

המסמיך אותם , ל"נוי מהמשנה למנכיחברי הקבוצה קיבלו מ. אדמיניסטרטיביים

  . על פי תכנית קבועה מראש,  החולים הפסיכיאטריים- חוקית לערוך מבדקי איכות בבתי

הציבוריים , החולים הפסיכיאטריים-המבדקים בבתי התקיימו 1997/98במהלך 

  .בשלבים, החולים הכלליים-יובחטיבות הפסיכיאטריות בבת, והפרטיים

ר "הוקמה ועדת היגוי שבראשה עמדה יו. תהליך דומה התקיים בתחום בנקי הדם

 התקיימו 1998במהלך שנת . ל בנושאי בנקי דם והמטולוגיה"הוועדה המייעצת למנכ

  . א"החולים ובמרכז מד- מבדקי איכות בכל בנקי הדם בבתי
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  מטרות האגף להבטחת איכות ברמה הלאומיתמטרות האגף להבטחת איכות ברמה הלאומית
, הארגוני, ם המקצועימיעודד מגמות לשיפור והצטיינות של מוסדות הבריאות בתחול 

  .תוך הטמעת תרבות של ארגון לומד, החברתי והכלכלי

  .למסד תכניות להבטחת איכות ברמה הארצית 

  .לעודד מגמות חינוכיות להבטחת איכות 

  .סיכון במערכת הבריאות- ותנלהבנות תהליכים למניעת התרחשויות ב 

לאיתור חוזקים ,  בסיס נתונים לאומי מהימן המתמקד בפרמטרים של איכותליצור 

  .וחולשות במערכת ולפעול לתיקונם

  .ליצור שפה אחידה להבטחת איכות בכלל המערכת לדיווח ולאיסוף נתונים 

  . לעקוב אחר יישום מדיניות המשרד 

  השקפת עולםהשקפת עולם
 ,באגף להבטחת איכות דרכי הפעולה והגישות שננקטות ותהשקפת העולם עליה מבוסס

  : נשענת על כמה הנחות יסוד

יש להתמקד בו ובצרכיו ולשתפו בשלבים השונים של , הלקוח עומד במרכז המערכת 

  .תכניות האיכות

מחויבות לעקרונות ולתהליכים הנגזרים יש , בכל הדרגים, למנהלים במערכת 

  .מהבטחת איכות

  .לכן יש לשתפם בכל שלביו ,המעורבות וההזדהות של אנשי השטח חיונית לתהליך 

תבוא כמשלימה היא מערכת חיצונית להבטחת איכות תהיה אפקטיבית רק אם  

  .למערכת הפנימית

וירה ארגונית התומכת בתהליכי שיפור והטמעת תרבות שיפור איכות תוך יצירת א 

  .והצטיינות

  ".מצוין"עד לו, "עוד יותר טוב"ל, "טוב"מ, חיפוש מתמיד אחר הצטיינות 

  .אחראים בעלי סמכות ולא עוד חיפוש אשמיםחיפוש  

  .פעמיות-פעילויות האיכות חייבות להיות מתמשכות ולא חד 

  מבנה האגףמבנה האגף
  .הפועלות ליישום מיטבי של המשימות המוטלות עליהן, באגף שלוש מחלקות

  .המחלקה לפניות ותלונות הציבור 

  .המחלקה להערכה 

  .יישום מבדקי איכותלהמחלקה לפיתוח ו 

 , המתמקד בפרמטרים של איכות,לקות נוצר בסיס נתונים לאומי מהימן בשלוש המח
  .ומשרת את כלל מערכת הבריאות
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  מבנה האגף: 1תרשים 

ראש האגף להבטחת איכות

סגן לראש האגף

ועדה ציבורית
להבטחת איכות

המחלקה להערכה המחלקה לפניות
ותלונות הציבור

נציב קבילות
הציבור

צוות תלונות

מבדקי איכות
שיטתיים

שירות מבדקי
איכות

פטירות ואירועים חייבי
)ניהול סיכונים(דיווח 

ועדות היגוי

קבוצות ארציות
למבדקי איכות לפי
קטגוריות שירותיות

.בנייה ועדכון של שאלוני איכות
.הכשרת עורכי מבדקי איכות

.הפעלת מבדקי איכות
.ניתוח נתונים והפקת דוחות

.משוב ארצי ומקומי

הפעלת מבדק יזום לצורכי
בעקבות אירועים , המשרד

.או כמעקב אחר יישום מדיניות
.הפעלת פרויקטים יזומים

ניהול מסד נתונים ארצי
של פטירות ואירועים 

. חייבי דיווח
מעקב אחר דיווח 

.מהמוסדות
ניתוח הנתונים והנפקת

.דוחות
סיכום  , משוב ארצי ומקומי

.והמלצות

ראש האגף להבטחת איכות

סגן לראש האגף

ועדה ציבורית
להבטחת איכות

המחלקה להערכה המחלקה לפניות
ותלונות הציבור

נציב קבילות
הציבור

צוות תלונות

מבדקי איכות
שיטתיים

שירות מבדקי
איכות

פטירות ואירועים חייבי
)ניהול סיכונים(דיווח 

ועדות היגוי

קבוצות ארציות
למבדקי איכות לפי
קטגוריות שירותיות

.בנייה ועדכון של שאלוני איכות
.הכשרת עורכי מבדקי איכות

.הפעלת מבדקי איכות
.ניתוח נתונים והפקת דוחות

.משוב ארצי ומקומי

הפעלת מבדק יזום לצורכי
בעקבות אירועים , המשרד

.או כמעקב אחר יישום מדיניות
.הפעלת פרויקטים יזומים

ניהול מסד נתונים ארצי
של פטירות ואירועים 

. חייבי דיווח
מעקב אחר דיווח 

.מהמוסדות
ניתוח הנתונים והנפקת

.דוחות
סיכום  , משוב ארצי ומקומי

.והמלצות

  המחלקה לפניות ולתלונות הציבור

תלונות הציבור הייתה קיימת במשרד הבריאות עוד קודם להקמת להמחלקה לפניות ו

עולם מגובשת ומנומקת וראיית מתוך תפיסת ,  והיא הוכפפה לו מיד עם הקמתו,האגף

  .הנושא כפן נוסף להבטחת איכות

 הלקוח נותן . של הציבור הלבתלונות ופניות הציבור הן מקור יוצא מהכלל להבעת רחשי

  .ציפיותיו או אכזבותיו מהמערכת, התנסותו, חוויותיו, ביטוי חופשי ועצמאי לתחושותיו

גורס שאין , יותו של הלקוחכגוף שחרט על דגלו את מרכז, האגף להבטחת איכות

באמצעות , להתעלם מהמידע המגוון ונטול המתווכחים המוזרם למשרד הבריאות

, לנתח אותו, לאסוף אותו, יה כוללתייש להתייחס למידע זה מתוך רא. התלונות והפניות

  .הן בהיבט הפרטני והן בהיבט המערכתי, ללמוד ממנו
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, האחד. נות הציבור פועלת בשני מישוריםתלולהמחלקה לפניות ו, על בסיס האמור לעיל

פניות , כולל רפואת שיניים, הטיפול הפרטני בפניות ובתלונות הציבור בנושאי רפואה

, השני. במסגרת חוק חופש המידע ופניות אחרות בתחומים להם אחראי משרד הבריאות

ל כל ניהול מאגר המידע הארצי של פניות ותלונות הציבור המגיעות למשרד הבריאות ע

הטמעתה במערכת והפקת לקחים , כולל פיתוח תוכנת מחשב ייעודית לנושא, שלוחותיו

תוח מתקדם יכנה ופולאחרונה הוחלט על שדרוג הת. ממלכתיים מניתוח הממצאים

שום חוק חופש המידע י כדוגמת טיפול בנושאים הקשורים לי,תואם הצרכים שהשתנו

  .1999- קפו בושנכנס לת

 יחידת הנציבה לתלונות ופניות הציבור לחוק ביטוח בריאות פועלת בנפרד, בנוסף

  . המטפלת בהיקף דומה של תלונות,ממלכתי

   פטירות ואירועים חייבי דיווח-המחלקה להערכה 

החולים על פי תקנות בריאות העם -במחלקה זו מרוכזים הדיווחים המגיעים מבתי

- ל סיכום האשפוז נערכת על בדיקה ראשונית ש.)הודעה על פטירות ואירועים מיוחדים(

אשר מעריכים אם המוות הוא תוצאה של מהלך טבעי של , ידי רופאים ייעודיים לנושא

 כך גם לגבי אירועים ;רע בנסיבות מיוחדות הדורשות בדיקהיאו אם א, מצב החולה

ניתוח הנתונים . נתוני הדיווחים ותוצאות הבדיקה נרשמים במאגרי נתונים. מיוחדים

, במערכת, כולל טעויות אנוש, איתור של גורמי סיכון ממקורות שוניםאמור לאפשר 

הממצאים . התרחשותן במוסדות השוניםעת ומצביע על מגמות חיוביות ושליליות ב

סיון להקטין את יבנ, משמשים בסיס לפיתוח תכניות מניעה מקיפות וממוקדות

שמה על סדר ש, במטרה להצטרף למגמה העולמית. פוטנציאל הנזק האפשרי ללקוח

התגבשה ,  לגורם האנושי והמערכתיןטעויות והקשר שלה, יומה את נושא הבטיחות

. בשיתוף המרכז לבטיחות בעבודה והנדסת אנוש בטכניון, במשרד דרך פעולה, לאחרונה

מטרת הפעילות הינה להתחקות אחר גורמים מערכתיים שעשויים להוות מכשול 

  .נםלהתנהגות אנושית תקינה ולפעול לתיקו

  המחלקה למבדקי איכות

פועלת לקידום האיכות , יחד עם גורמים רבים במערכת, המחלקה למבדקי איכות

  .במערכת הבריאות באמצעות הפעלת מבדקי איכות

בתחומים , מתוכננים ויזומים, קבועים, המחלקה מקיימת מבדקי איכות שוטפים

שאיפה למצוינות המבדקים מושתתים על תפיסת עולם של שיפור איכות ו. נבחרים

ממצאי המבדק . בכל שנה נבדקים כמה תחומים באשפוז ובקהילה. רות לאזרחיבש

  . הפרטניים נמסרים באופן חסוי למנהל הארגון הנבדק

  .ם אחריםיממצאים ארציים נמסרים להנהלת המשרד ולגורמים רלוונטי

  



114 אסטרטגיות לקידום איכות הטיפול בישראל: פורום איכות

  גישות ודרכי פעולה של המחלקה למבדקי איכות

מפותחות והניסיון שהצטבר בארצות ה, ארו קודם לכןהנחות היסוד של האגף שתו

 את מטרות האגף ואת שיהלמו, סללו את הערוץ לבחירת הגישות ודרכי הפעולה, עולםב

  .תפיסת עולמו הארגונית

  .תמיכה בהקמת מערכות פנימיות להבטחת איכות 

  . והטמעת תהליכים של הערכה, חיזוק המחויבות לפיתוח תרבות של ארגון לומד 

  .bottom up- וtop downץ גישות של אימו 

  .התייחסות להיבטים של טיפול ושירות כאחד 

 ולהשתתפות מומחים מבכירי ,מתן דגש למחויבות הרופאים להובלת התהליך 

  .העובדים בשטח

הכוללת את המערכת הקהילתית , מקצועית-התבססות על עבודת צוות רב 

  .והאשפוזית כאחד

בהתבסס על , קבוצות של מומחיםידי - על, בנייה ופיתוח שאלונים למבדקים 

  .חוק ותקנות, סיוןינורמות מקצועיות ונ, ידע, סטנדרטים

, מבנה: שאלוני המבדק מתייחסים לשלושת הרבדים המקובלים בהבטחת איכות 

במבנה , בשלב הראשון המבדקים מתמקדים בעיקר בתשתית. תהליך ותוצאים

  .ובתהליכים

ידם לצורך פעילויות - ריאות ומאומצים עלשאלוני המבדק מופצים למוסדות הב 

  .שוטפות של הבטחת איכות פנימית

המאפשרים הפקת לקחים , השוואתיים, יה ופיתוח של מסדי נתונים מדידיםיבנ 

  .ופעולות מתקנות

  .להפעלת מערך ארצי ומקומי להבטחת איכות, מגוונות, אימוץ מתודולוגיות קיימות 

 וחוזקים לצד חולשות ושימוש מוטעה תוך הבלטת עוצמות, מתן משוב למערכת 

  .במשאבים

  .מעקב אחר תוצאות בנושאים נבחרים 

  .סיון מידעיח 

להכרת , מתן קדימות וחשיבות רבה להעברת הרצאות וסדנאות להרחבת הנושא 

  .השאלונים ולתרגול ביצוע מבדקי איכות

  

  מודל העבודה

, ל"פותחו בחו שאיכותמהגישות המובילות להבטחת , מחד, מודל העבודה מושפע

  . הוא מותאם לתרבות הארגונית הייחודית למערכת הבריאות בישראל,ומאידך
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בחירת תחומים למבדק מתבססת על קריטריונים ברורים  .בחירת נושא למבדק ארצי

  :ומקובלים שהם

  .ידה-ידי הנהלת המשרד או נדרשו על-תחומים שנקבעו בעלי קדימות מרבית על 

  .ת על תפוקותתחומים שיש להם השפעה מרבי 

  .גבוהים, לסביבה,  לעובד,תחומים בהם רמת הסיכון והנזק האפשרי ללקוח 

  .תחומים שעלות ההשקעה והתפעול שלהם גבוהים 

רותים ואגפים יש, נהלותימראשי מ, הצעה לנושאים יכולה לבוא מהנהלת המשרד

ינים ממנהלים ומגופים שונים במערכת הבריאות המעוני, מהמועצות הלאומיות, במשרד

מדי שנה נערך לפחות מבדק . בקידום ושיפור האיכות בתחום בו הם עוסקים

  .סקטוריאלי אחד

   

, ל"נוי מנכיבמ, לוועדה נבחרים - ל" במינוי מנכמקצועית-גוי רביהקמת ועדת ה 

אם . םיממגוון המקצועות הרלוונטי, עובדים בכירים מומחים העוסקים בתחום

עומד בראש הוועדה רופא בכיר , צוע הרפואהאו יש לו נגיעה למק, הנושא רפואי

בעלי (רצוי שבוועדה תהיה נציגות של מוטבים . המעורה ומעודכן בתחום הנבדק

,  שהוכתר בהצלחה,סיוןילאחרונה נעשה נ. החולים והאקדמיה-כמו קופות) עניין

גוי מלווה את תהליכי יועדת הה. לשתף בוועדות נציגי עמותות של צרכנים ולקוחות

בניית שאלוני , כולל בחירת הנושאים לבדיקה, ת מתחילת המעגל עד סיומוהאיכו

  .המבדק והסקת מסקנות מממצאי הבדיקה

שאלוני המבדק מבוססים על היגדים אשר מבטאים את  - בניית שאלוני המבדק 

השאלון בכללותו אמור . האמצעים והתהליכים הנדרשים להשגת תוצאה איכותית

ידי המומחים -טוי עליכפי שבאה לב, עובדותעל  מבוססת, יה רצויהילשקף עש

ידי - יה כזו עליהשאלון צריך גם להתקבל כמבטא עש, אך בכך לא די. בתחום

אשר ציבור , ת שאלון המבדק אנשי מקצועיחיוני לשתף בבני,  לכן.העוסקים בתחום

  . העובדים מכיר בסמכותם המקצועית ומוקיר את מומחיותם

מתייחס למידת ההזדהות עם , ר לשאלון המבדקהקשו, היבט התנהגותי נוסף

 שאמורים להטמיע את ,יוםמשל אלה העוסקים בתחום בחיי היו, גדים בשאלוןיהה

  . ולעבוד על פיהם, הסטנדרטים הרשומים בו

 באמצעות ,חשיפת השאלונים לאנשים בשטח כבר בשלב הראשוני של בניית השאלון

, בסדנת עורכי המבדק, ובשלב הסופיבמפגש המנהלים , לאחר מכןו, גוייועדות הה

   top down-תורמת להשגת מעורבות והסכמה רחבים ככל האפשר תוך שילוב גישת ה

  . במערכת, bottom up-וה
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  מבדק איכות ארצי: מודל תהליך העבודה: 2תרשים 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 נציגים בכירים מכל  ישבקבוצה הארצית - הקמת קבוצה ארצית של עורכי מבדק

 ומקבלים , ייעודית לביצוע מבדקי איכותה חבריה משתתפים בסדנ.המוסדות הנבדקים

 ללא קשר ,ל המקנה להם סמכות לבצע מבדק איכות בכל מוסד בריאותי"נוי מנכימ

כל חבר . להקמת גוף של עורכי מבדק המיועד למספר שנים יש יתרון רב. לבעלות

 , מצידה,המערכת. משיך לעסוק בתחומו ולא מתנתק מגוף הידע ומעיסוקובקבוצה מ

, בעלי ידע וותק מקצועי, בעלי ניסיון, מקבלת בחיוב עורכי מבדק שהם עובדים בכירים

שכן אין צורך להקצות , המערך כולו חסכוני.  בתפקידי ניהולללכרך אשר מכהנים בד

  ביצוע מבדקי האיכות

משוב

 בחירת תחום

 ועדת היגוי

 מפגש מנהלים

 הסדנ

להכנת 

 שיפור 

 שאלון

  הכנת

 השטח
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את מרב העוסקים הבכירים במעגלי מאפשר לשלב , ועם זאת, עודיים לנושאיתקנים י

  .האיכות

, ושילוב העובדים בטיוב השאלונים, תקופת ההתכוננות שלפני המבדקים הארציים

גדים יהחשיפה המוגברת לה.  באופן ישירםתורוב העובדים ומערבים אעל משפיעים 

 והרצון הטבעי של המוסדות ומנהלי המוסדות להציג במבדק יכולות ,הרשומים בשאלון

 ולנתב אותו לכיוון של למידה , את הארגון לפתח תכניות הדרכהיםמחייב, הותגבו

פעילות זאת מהווה גורם מניע ליצירתיות ומביאה . וחינוך ביחידות חלשות כחזקות

  .לפיתוח יוזמות חדשות

שכן ,  החשובה והמשמעותית ביותר בכל מעגל האיכות, אולי,תקופה ההתכוננות היא

  .יקון רבותכבר אז נעשות פעולות ת

 בתום - הפעלת המבדק תוך שמירה על אובייקטיביות מרבית ושמירת חיסיון הנתונים

ר האחראי "לכל צוות נבחר יו. נבנים צוותי מבדק, ל"נוי המנכיסדנת ההכשרה וקבלת מ

 שבועות 4- במהלך כ. להפעלת הצוות ולקיום המבדק ביחידות אליהם נשלח הצוות

עורכי המבדק . טפלות הרלוונטיות לתחום שנבחרהמבדק מתקיים בכל היחידות המ

  .מונחים לשמור על אובייקטיביות ֵמרבית ועל חיסיון הנתונים

ידי עורכי המבדק לאגף - שאלוני המבדק נשלחים על - ניתוח הנתונים ומתן משוב

עיבוד . הנתונים מעובדים באגף לרמה המוסדית ולרמה הארצית. להבטחת איכות

הממצאים הפרטניים . סיון הנתונים המוסדייםירה קפדנית על חהנתונים נעשה תוך שמי

מול ממוצעים ארציים ומול ממוצעים , של כל מוסד נמסרים במשוב לאותו מוסד בלבד

גודל , שייכות, סוג המוסד, ה לדוגמ;הרלוונטיים למבדק, של קבוצת ההשתייכות שלו

, להנהלת המשרד, ל"נכלמניתנים הנתונים המערכתיים הארציים , במקביל. 'מוסד וכו

  .ולהנהלות המרכזיות

  שאלוני המבדק

שאלון מבדק איכות אמור לשקף את מכלול הפרטים וההתנהגויות הנדרשים על מנת 

 ומגוון מצבים והתנהגויות המבטאים ,לתת טיפול ושירות איכותי ללקוח בתחום הנבדק

מבטא סטנדרט מכלול זה נרשם ברצף של היגדים אשר כל אחד מהם . תוצאה איכותית

בשטחת : הלדוגמ. תהליך ותוצאה, מבנה: הניתן למדידה באחת משלוש השטחות

קיים מנגנון לבדיקה שיטתית של שביעות רצון של "המבנה ניתן למצוא היגדים כמו 

, הרופא התורן האחראי על חדר המיון הוא מומחה במקצועו" או ,"מטופלים ומשפחות

  ."תואו לפחות בשנתיים האחרונות להתמחו



118 אסטרטגיות לקידום איכות הטיפול בישראל: פורום איכות

 או ,"החולה מקבל המלצות להמשך טיפול" :בשטחת התהליך נמצא היגדים כמו

  ."הצוות מדווח על נוהל חדש וחותם על הבנה ומחויבות לפעול על פיו"

ה של מטופל במיון מרגע ההחלטה על אשפוז לא עולה ימשך השהי": בשטחת התוצאות

  ". פות שהוא מקבלהחולה יודע את תופעות הלוואי של התרו"או , "על שעתיים

קיימים , אמנם מיעוטם, בכתיבת ההיגדים נלקחת בחשבון העובדה שבין ההיגדים

השארתם בשאלון נובעת . שהסיכויים לקבל מענה חיובי לגביהם קלושים, כאלה

 את ויניע, שעצם קיומם בכלי הניטור והצגתם כסטנדרט, מהאמונה בחשיבותם וההנחה

  .ולהטמיעםהמערכת לפעול על מנת למסד אותם 

קיומו של - לצד כל היגד קיימת הפניה למקור המידע המאפשר מתן מענה על קיומו או אי

מנהלים , רשומות לסוגיהם, חולה ומשפחה: בין מקורות המידע נכללים .היגד מסוים

  .תצפית על הסביבה ועוד, וחברי צוות

פחות ים בעיקר בשטחת המבנה והתהליך ונוגעים קסעוההיגדים בשאלוני המבדק 

נושאים כמו הסדרים ארגוניים , בין היתר, ההיגדים כוללים. בשטחת התוצאות

תכניות לפיתוח , דפוסי עבודה ונהלים, תהליכי תקשורת ומערכות דיווח, נהלייםיומ

  .תהליכי עבודה ארגוניים ותהליכי טיפול, צוות וקליטת עובדים חדשים

ארגונים גדולים . ית לנוחודית המבנה והתהליך אינה יוהעדפת הבדיקה של שטח

בודקים בעיקר את , שנים- תבעלי מסורת רב, ומוכרים בעולם בתחום הבטחת האיכות

 אם כי לאחרונה ניכרים מאמצים לפיתוח מדדים לבדיקת תוצאות ,שטחת התהליך

  .בריאותיות

הסיבה העיקרית לכך היא שהנחת העבודה על קיום קשר בין תהליך מסוים שהוגדר 

 הּוכחה במחקרים ואין זה המנדט של פעילות , תוצאה בריאותית רצויה לבין,כסטנדרט

 ,במבדקי איכות מתמקדים באותן התנהגויות שהונח. להבטחת איכות לאשש קשר זה

 הן ברמת מצב הבריאות של , שהן מביאות לתוצאה רצויה,או שיש לגביהן הסכמה

. רות והטיפוליו מהשוהן ברמת שביעות רצונ, הלקוח כפי שהוא רואה את איכות חייו

אותו ממלא מנהל היחידה הנבדקת לפני , לצד שאלון המבדק נבנה שאלון מאפיינים

השאלון משקף את המאפיינים המיוחדים לאוכלוסיית המטופלים . ביצוע המבדק

סוגי הכשרה ,  ההכשרהכמו היקף,  מאפייני צוות;בהיבטים של היקפי תחלואה וגיל

שאלון המאפיינים נותן למנהל . ופעילות של היחידה ומאפייני מבנה ;ורמות הכשרה

היחידה הזדמנות להציג את יחידתו על בסיס מדדים המשותפים לכלל היחידות 

שיש לו מספר , נתונים אלה יוצרים מאגר מידע מהימן ועשיר במשרד הראשי. הנבדקות

נים שימושים שהעיקרי בהם הוא בדיקת הקשר בין תוצאות מבדק האיכות לבין המאפיי

  .סוגיהם השונים לע
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  הבחנה בין מחקר לבין הערכה במבדק איכות
באשר לתקפות , ולעתים אף ביקורת, במפגשים רבים עלתה בקרב המשתתפים השאלה

מצאנו לנכון לדון בסוגיה זו ולבחון את הדומה , לכך-אי .האמפירית של מבדקי האיכות

,  ההגדרות המקובלותעל פי. והשונה בין מחקר אמפירי טהור לבין מבדק איכות

מהותו של המחקר היא לחשוף את החוקים הכלליים על פיהם פועל השטח , ובהכללה

, מבדק האיכות לעומת זאת .להבינם ולהגדיל את גוף הידע המדעי הקיים, הנחקר

מטרת המבדק עצמו היא  ).איכות(ינו קידום ושיפור ימהווה שלב אחד במערך שלם שענ

ים יהלימה בין המצב הקיים לבין סטנדרטים אופרטיבלבחון באיזו מידה קיימת 

בעלי (, ידי מומחים בכירים-כפי שהוגדרו על, )"good practice"(  עשייה נכונההמשקפים

 המפרט את ההבדלים בין מחקר לבין לוחלהלן  .קודם למבדק ,העוסקים בנושא) יןיהענ

  .מבדק איכות

  

  מבדק איכותלבין  מחקר בדלים ביןה: 1לוח 
   מבדק איכות  סקר/ מחקר  מתודיים יםנושא
על  איכות בהתבסס קידום ושיפור  ידי הגדלת גוף ידע-קידום המדע על  מטרה

  גוף הידע
      

   ,ממוקדות  סוח חוק כלליילנ שאיפה. מוכללות  מסקנות
  כמשוב למנהלי היחידה הנבדקת

      
  מטרה  אמצעי  שדה המחקר

      
  מתודולוגיה

  
  אוריהינובעת מת

  מחקר ות השערישנן
  נובעת מהשדה

  מחקר  השערותאין
      

  איסוף הנתונים
  

 ,למערכת חיצוניים ב הסוקריםולר
  קוד טכני ימ

  ,מקצועי בכיר-צוות רב
  מעורבות בתחום הנבדק

  תוייע
  

  שיטתי חוזר  פעמי -ב חדולר
  מתמשך

  הדומה במחקר ובמבדק איכות
  .אורטי ומושגים מקובליםישענות על ידע תיה 

, רשומות, ראיונות, תצפיות, שאלונים, סוף נתוניםי לאים מוכר בדיקהתהליכי 

  .ווחיםיד

  בטים חוקייםיה

 התקיים 1996- ב .סיון המידעיאחת הסוגיות המרכזיות שנדרש להן מענה חוקי היא ח

 ,ל משרד הבריאות באותה תקופה"מנכ, אורןמאיר ר "ד. סימפוזיון סגור לבחון סוגיה זו

ר המועצה "יו, י"ר הר"יו, היועצת המשפטית, המשרדיזם מפגש בו השתתפו בכירי 
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, י"ר הוועדה האתית של הר"ויו, נציג בכיר ממשרד המשפטים, י"המדעית של הר

 22התקיים דיון מקיף שסייע בעיגון סעיף בסימפוזיון . פילוסופים ואנשי ציבור ידועי שם

 סעיף 1996-ו"התשנ, חוק זכויות החולה. בחוק זכויות החולה שהתקבל בהסכמה רחבה

 נותן סמכות בידי משרד הבריאות וגופים נוספים להפעיל ,ועדת בקרה ואיכות, 22

ומעגן בחוק שמירה , מנגנונים להערכת התפקוד של המערכות המספקות שירותי בריאות

הבטחת האיכות במערכת לפעולות . נאסף באמצעות מנגנונים אלהשסיון המידע יעל ח

, חוק ביטוח בריאות ממלכתי.  זה בסיס חוקי נרחבהבריאות קיבלו באמצעות חוק

-36 פיקוח ובקרה סעיפים ,' ופרק ז,' ד3עקרונות היסוד סעיף ', פרק ב, 1994-ד"התשנ

, החולים- המפרט את תפקיד משרד הבריאות בפיקוח על איכות שירותיהן של קופות, 33

 סעיפים שני חוקים אלה נוספו למספר. הרחיב את הבסיס החוקי לפעילות האגף

המגדירים את , 2- ' סעיף אוליםח- יתרישום ב, 1פרק , ים בפקודת בריאות העםירלוונט

, רותיםיכמו גם את אחריות נותני הש, לית של משרד הבריאותאהאחריות המיניסטרי

  .להבטחת איכות הטיפול הניתן לאזרחי המדינה

קשורים יחד עם חוקים ותקנות רבים ספציפיים ה, האל חוקים עיקריים השלוש

  .,קשורים ישירות לפעילות האגף, לתחומים מיוחדים המופיעים בפקודת בריאות העם

  יתרונות המערך הלאומי להבטחת איכותיתרונות המערך הלאומי להבטחת איכות

צפו , במהלך שנים אלה. מזה כמה שנים האגף מפעיל מערכות פעילות להבטחת איכות

 נוספים ליתרונות אליהם, יתרונות משמעותיים, בעיקר כמשוב מאנשי השטח, ועלו

היתרונות נובעים מעצם הפעלת מבדקי איכות  .כיוונו בתכנון הראשוני של האגף

  . משנה תוקף למודל שנבחרהנותנים, ומהאופן בו הם מתבצעים

  :ה דוגמאותכמלהלן 

במהלך שנת  - חשיפה נרחבת לארגונים תורמת להטמעת עקרונות תרבות האיכות 

וזמת האגף מתקיימים בי. עבודה האגף זוכה לחשיפה רחבה בהיקפה ובעומקה

מפגשים עם מאות אנשי מקצוע בכירים במערכת במגוון התחומים בהם האגף עורך 

המהוות חלק ממערך , גוייעובדים בכירים אלה מכהנים בוועדות הה. מבדקי איכות

מעורבותם תורמת .  ובקבוצות הארציות של עורכי מבדק,ההפעלה של המבדקים

  .יכות בארגונים פנימהלהטמעת עקרונות היסוד של הבטחת א

 לצד כל שאלון מבדק נבנה שאלון מאפיינים המשקף - מאגרי מידע משמעותיים 

, בהתייחס למאפייני אוכלוסיית המטופלים, נתונים מבניים של היחידה הנבדקת

  .'דפוסי עבודה וכו, ציוד, אדם חוההיקף ורמת ההכשרה של כ



  בעייתיות במפגש בין הוכחה מדעית למדיניות
121

  בעבראשר,  משמעותיים ביותרנתונים אלה נאספים ומעובדים ויוצרים מאגרי מידע 

 בין תוצאות המבדק והמאפיינים תאםִמניתוחי . לא היו בנמצא במשרד הבריאות

  .עשויים להצביע על קיום קשרים אפשריים ביניהם

שאלוני המבדק בגרסתם  - האצה בתהליכים להטמעת נהלים ונורמות מקצועיות 

- תבי, בתקופה זו. דקנמסרים למנהלי היחידות מספר חודשים לפני המב, הסופית

המשמעות המעשית לכך היא הטמעה רחבה של .  נערך לקראת המבדקוליםהח

חוזרים ונורמות ,  על נהלים, בין השאר,המבוססים, ההיגדים המופיעים בשאלון

  .מקצועיות

חולים החורטים -ישנם בתי - החולים-תמיכה בהקמת מנגנוני בקרה פנימיים בבתי 

  .אחרים שטרם הגיעו לכךעל דגלם את תרבות האיכות ו

להתארגן , ערךי מחייבת את כלל הארגונים לההפעלת מערך ארצי למבדק איכות 

שכן הארגון , ערכות זאת קלה יחסיתיה. ולהתחיל להפעיל מנגנוני בקרה פנימיים

. אשר פותחו בהסכמה רחבה של מומחים בכירים, מקבל שאלוני בקרה מוכנים

 , כל אחד את ארגונו,מנחים, ועדות ובסדנאותהלוקחים חלק בו, העובדים הבכירים

  .ערכות לקראת המבדקים החיצונייםי להותבדרכי העבודה המומלצ

על חסרים לרוחב , בין היתר, מבדקי האיכות מצביעים - פעולות תיקון מערכתיות 

האמון על הפעלת , ריםמגזבאחד המבדקים נמצא כי אחד מה,  לכךהכדוגמ. המערכת

בעקבות ממצאי המבדק הופעלה תכנית הכשרה . שרה דרושהחסר הכ, ציוד חיוני

  .ארצית לאותם עובדים

 הוקמה גוי המורכבת מבכירי התחוםיועדת ה - יצירת פורומים קבועים של מומחים 

שקודם לכן לא נפגשה בפורום ,  קבוצת מומחים זו.לצורך בניית שאלוני המבדק

ש תרומה לעניינם בחשיבה  שיושכן חבריה מצא, חליטה למסד את הפגישותה, קבוע

  .משותפת ובהפריה הדדית

  ותותמגבלות וקשיים בהפעלת המערך הלאומי להבטחת איכמגבלות וקשיים בהפעלת המערך הלאומי להבטחת איכ

 נעוצים  המערך להבטחת איכותהקשיים והמגבלות בהפעלת, כמו בכל מערכת הערכה

כלי המדידה שאמורים לשקף באופן ממצה את התחום . בשלושה מקורות עיקריים

והתרבות הארגונית ; הן כבודקים והן כנבדקים, יךהאנשים המעורבים בתהל; הנבדק

  .שבה המבדק אמור להתרחש

לאיכות בסיטואציות ) ביותר(קיים ויכוח מתמיד באשר למדדים שיש להם קשר ישיר  

טרם . עדר מדדי תוצאים מוסכמיםיויכוח הנוקב ביותר מתמקד בהו ה.טיפוליות

  .ת רבות מתחבטות בהשמדינו, נמצא פתרון מניח את הדעת ומוסכם לסוגיה זו

מאשר לגבי השטחה של , יותר לגבי השטחות של מבנה ותהליך המדדים מוסמכים 

  .תוצאות
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העוסקים בתחום הבריאות שייכים ברובם למקצועות המתחנכים על אוטונומיה  

עובדה זו עומדת בניגוד לפעילות . המתבססת על שיקול דעת מקצועי, פרופסיונלית

מנגנונים להבטחת איכות נתפסים , על כן. ואחידיםהמושתתת על מדדים מובנים 

להם ניתן ערך אחר , לעתים בעיני הפרופסיות כמנגנונים ביורוקרטיים ניהוליים

  .בהשוואה לפעילות קלינית

מערכת הבריאות חסרה תרבות של עבודת צוות ומבליטה , נוסף על האמור לעיל 

כבות שיתוף פעולה בין תכונות אלה מע. שגיות אישית ומתן דין וחשבון אישייה

  .של מנהלים ברמות השונותרבית הצוותים ומעורבות מ

  מספר שאלות מפתח שמלוות את האגף לאורך פעילותומספר שאלות מפתח שמלוות את האגף לאורך פעילותו
  .בהם רצוי להתמקדשבמערכת וקביעת קריטריונים בחירת התחומים המרכזיים  

אנשי המפתח שצריכים להיות מעורבים בהפעלת תכניות קונקרטיות הן בניסוח  

  .בתהליכי המדידההכלים והן 

  .קביעת מדדים שישקפו בצורה הטובה ביותר את תפקוד הארגון 

  .יתרונות וחסרונות, סיון המידעישקיפות נתונים מול ח 

  .ווח נתוניםייתיות הדיוק בדיבע 

  .עבודה בנושאים מעוררי התנגדות 

  

  חזון ותכניות לעתידחזון ותכניות לעתיד
מתחזקת , מסמך זהכפי שניתן היה ללמוד מהאמור ב, במערכות בריאות בארץ ובעולם

הגם שלמערכות , אט אט העמדה שניתן וחיוני לאמוד את איכותם של שירותי הבריאות

בו , האם העתיד.  אותה ומגבילים,פעילות זועל יחודיים המקשים ימאפיינים יש בריאות 

צופן בתוכו את המשך המגמה לקידום תרבות האיכות במערכת , רב החסוי על הנגלה

  .וים שכןו אנו מק? המשתנהתוך התאמתה למציאות

ניסינו לצפות כיווני ,  לה אנו שואפיםכדי לצייר מציאות עתידית בתחום הבטחת האיכות

 , מחד,בהתייחס, כל זאת. מקצועי וציבורי,  ארגוני:התפתחות בשלושה מישורים

 ,כמו בשלות ארגונית והכרה בערך פעילות האיכות, להתפתחויות הנובעות ממקור פנימי

 התפתחויות הנובעות משינוים חיצוניים אשר תופסים לאחרונה תאוצה ,ומאידך

ותנופת , בחקירת הגנום האנושי, כמו שינויים טכנולוגיים במערכות המידע, מרשימה

  .קדמה שאת השלכותיה ניתן אולי רק לדמיין

 טיפוח היחסים עם הלקוח כנכס :מעורבות מסוג חדשל  אנו שואפיםבהיבט הציבורי

אנו . שליטה במתרחשלו  שכבעל עניין מרכזי יש  ללקוחמתן תחושהתוך , אמיתי
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קח חלק פעיל בקבלת החלטות ובהצבת סטנדרטים ייציבור אינטראקטיבי ששואפים ל

 יתר שידרושציבור . דע להציג את דרישותיו ולהביע את צרכיוייציבור ש, למערכת

 ומעבר לצפיות מתן שירות מעל, שקיפות מצד המערכת ויותר מקום לשיתוף פעולה

כצורך אנושי ,  הכרה בחשיבות תשומת הלב האישית,שירות מיידי וזמין בכל עת, הלקוח

  .וטבעי לזכות בהערכה

 בבדיקה יראהש ארגון, טמעת תרבות של ארגון לומדאנו שואפים לה, בהיבט הארגוני

 להשתמש בטכנולוגיות ילמדארגון ש. עצמית מתמדת אמצעי לשיפור וקידום האיכות

 שיקים, ב אחר תהליכים ארגוניים בעודם מתהווים בזמן אמתולעקכדי ידע החדשות המ

לשבור את מסגרת , לויהייכולות להתריע על בעיה טרם גשמערכות התרעה ממוחשבות 

  ".מובן מאליו"ה

יש המכנים .  עידן חדש אשר פותח אופקים חדשיםסףאנו נמצאים על , בהיבט המקצועי

 יהיו להש, טכנולוגיה- יהיה מקום נכבד לביו, כמצופה,בו, גנומי-זאת העידן הפוסט

 ,התפתחויות אלה יניבו. הכלכלית והחברתית, השלכות ישירות על ההתפתחות המדעית

  . שינויים מרחיקי לכת באבחון ובטיפול, כצפוי

 ,מקצועי-  ואימוץ עבודה בצוות רבבמגזריםהשתחררות מהתבצרות אנו שואפים גם ל

נכונות רבה יותר להחלפת ידע ומידע ל.  רופאים ומטפלים קלינייםמעורבות סוחפת שלל

, וחודי ומוכר ביחודיותישמר הזכות להיות יילכל מקצוע ת.  מקצועי-ושיתוף פעולה בין

  .משתפת ומפרה, מקצועית משולבת-רביתפתח מסלול של עבודה , ועם זאת
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  17.7.0117.7.01, , נעמי לבני ובועז לבנעמי לבני ובועז לב, , דיון על המאמר של נימה עמיתדיון על המאמר של נימה עמית

 ," בקידום איכותמשרד הבריאותתפקיד " עמית הציגו את מאמרם על ונימה לב בועז

  .  הרחבה יותר של תפקיד המשרד כולו באבטחת איכותלשאלהוהתייחסו 

  :נימה עמית הדגישה את הנקודות הבאות

 אינה קשורה ועבודת". ארגונית למידה" של האגף לאבטחת איכות הוא המוטו 

 - לבעיות השונות יצמחו מהשטח שהפתרונותאגף מאמינים ב. לסנקציות או לרישוי

  .מלמידה עצמית ומלמידה מעמיתים

  .ולא בתוצאות,  מתמקד במשתני מבנה ותהליךהאגף 

תרם רבות ,  איכותממבדקיהמבטיח חיסיון הנתונים ,  בחוק זכויות החולה22 סעיף 

  .לקידום עבודת האגף

 פעמים כדי 8- נפגשת כההיגוידת וע.  כלי לכל נושא שנבדק בפיתוחמושקעת כשנה 

בבדיקת ההיגדים .  היגדים שנבדקים200-וכל כלי כולל כ,  כלי כזהכל לעבוד על

וראיונות , תצפיות בשטח, )כגון תיקים רפואיים( הבודקים בחומר מתועד משתמשים

  . בשטחהעובדיםעם 

בדרך כלל  (אחריםידי אנשי מקצוע ממוסדות - עצמם מתבצעים עלהמבדקים 

 תוך זמן המוסדותהדבר מאפשר בדיקת כל .  איש לכל נושא60- כ, )ורים אחריםמאז

  .קצר

 מוסדות דומים שלחולים מקבל את התוצאות שלו בהשוואה לתוצאות -  ביתכל 

- לבתימועברות אינןחולים ספציפי - התוצאות של בית). אותו סדר גודלב, למשל(

  .חולים אחרים וגם לא למשרד הבריאות

  :את הנקודות הבאות הוסיף לב בועז

  :בהם,  לקידום נושא אבטחת איכות בישראל בדרך מספר מכשוליםיש 

  חרדות, פסיכולוגיים מכשולים -

  פרופסיונליים אינטרסים -

   והסכמה אמון חוסר -

   במשרד הבריאותאינטרסים ניגודי -

בין .  האיכותקידום חשיבות עליונה ליצירת אווירה ותמריצים שיתמכו במפעל יש 

נושאי המשמעת בין אבטחת איכות ללנסות ולהפריד בין פעולות חשוב ל, היתר

. יפעיל את מבדקי האיכות, ולא משרד הבריאות, טוב יהיה אם גורם אחר. והענישה

 יצירת אווירה תומכת ושיתוף פעולה משפיעה רבות על בחירת שלהמטרה , כן-כמו

  .הנושאים למבדקים
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 צריך ליטול הבריאותכן שמשרד תיי,  המוסדות הפסיכיאטריים והגריאטרייםלגבי 

 הארי חלקהמשרד הוא זה שמפעיל את שמאחר , חלק יותר מרכזי באבטחת איכות

  .לא רק כמיניסטריון אלא גם כבעליםשם  הוא צריך לפעול ,של השירותים

 הציבורית האווירהסיון ואת י חייב ליצור את התשתית החוקית לנושא החהמשרד 

 סיוןיח יק מוכן להענאינובממסד הרפואי ולכן הציבור חושד כיום . שתתמוך בו

מנהלי המערכת צריכים . רוב העיתונות מעודדת חשדות אלו-פי- לע. למידע שלו

 לשפר את האמון ואת האווירה ולהסביר לציבור את מרכזיותו של דרכיםלמצוא 

  . לבנות שיתופי פעולה בין כל הנוגעים בדברגםחשוב . החיסיון לחקר האמת

  . חדשיםודגשיםופתוח לכיוונים , את דרכו בנושא אבטחת איכות בוחן המשרד 

 הציבור. ספציפיות יהיה צורך לתת לציבור מידע על תפקודם של מוסדות בעתיד 

 . מידע כזה עוד יותר בעתידוידרושדורש את זה כבר היום 
  

  : עלו הנקודות הבאותבדיון

 הוא מתן עדיפות האיכות הדרכים בהן משרד הבריאות יכול לקדם את אבטחת אחת 

  .למחקרים בנושא במכרזים של המדען הראשי

 שיתוף פעולה בין כל תוך,  שמשרד הבריאות יוביל בפיתוח הנחיות קליניותחשוב 

  . הנוגעים בדבר

 ואילו הן בגדר , הן חובהאיכות הבריאות צריך להבהיר אילו פעולות לאבטחת משרד 

  . להפעיל ועדת רשומותחולים-תהאם קיימת חובה בכל בי, למשל. המלצה ולא חובה

  . נוספתבחקיקהקיים צורך .  לא מעניק הגנה על המידע הנאסף22 סעיף 

 איכות משיג את לאבטחת לפתח כלים שדרכם יהיה אפשר לבדוק האם האגף יש 

  .מטרותיו השונות

הם השיבו שהיה יותר . החולים-  נשאלו למה התמקדו עד כה בנעשה בבתיהמחברים 

 החולים ולכן יש לו- מבתיכמחציתמשרד הבריאות הוא בעלים על קל להתחיל שם כי 

לפני כשנה וחצי התחיל האגף להתפנות .  הזהרמגזב )captive audience ("קהל שבוי"

כנראה שהנושא הראשון .  מפתח יוזמות יחד עם הקופותוהואלנעשה בקהילה 

ותחו לנושא תוך התבססות על ההנחיות שפ,  הרפואיותהרשומותלמבדק יהיה איכות 

  .י"ידי הר-זה על

ייתכן , למשל.  רק לעודדולא שבחלק מהנושאים משרד הבריאות צריך לחייב הוצע 

זהו בסיס חיוני .  טובבתיעודשרצוי שמשרד הבריאות יחייב את המוסדות השונים 

  . וולונטרי של בקרת עמיתיםבסיסשיכול להיעשות על , לבדיקת נושאים ספציפיים

חולים ולשלוח - בין בתיאיכותחולים יוכלו להשוות -בו קופות לשאוף למצב שהוצע 

  .החולים שנותנים איכות טובה- את מבוטחיהם רק לבתי
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תרבות : ובהם, ישראל מחסומים נוספים למאמץ אבטחת האיכות במדינת צוינו 

  .משמעתייםעדר חומת אש בין המידע על איכות לגופים יוה, דיווח לקויה

ולכן הוא מכסה ,  שנהכל מספר מצומצם של מבדקים  שהאגף מספיק לבצע רקצוין 

 השאלה הועלתה, לאור זאת. רק חלק קטן מבעיות האיכות של מערכת הבריאות

  .האם אכן יכולה להיות למבדקים השפעה מערכתית רצינית

ספר - של בתיהלימודים הצורך לחזק את נושא אבטחת האיכות בתכניות הובע 

  .לרפואה

בכך שהוא ,  בין היתר,"עדכני"ת איכות אינו מספיק  תחושה שאגף לאבטחהובעה 

 ובכך שהוא , פעילות עוברת לקהילהויותרחולים כאשר יותר - ממשיך להתמקד בבתי

  .חולים- ובבתיבקופותלא מנצל מספיק מאגרי מידע ממוחשבים 

 הבריאות יפסיק לעסוק במבדקים ויתמקד בחקיקת שמשרד דעה שרצוי הובעה  

משתתפים אחרים דיברו על .  של דיווחוסטנדרטים חוקים המקדמים איכות

  .stewardshipהתמקדות משרד הבריאות בתפקידי 

.  רבות לקידום האיכותלתרוםמוסדיים עשויים - דעה שמחקרים ומבדקים רבהובעה 

 מחקרים ומבדקים סדרתעולה השאלה מי הוא הגורם שמסוגל להרים , אם כן הדבר

האיגודים , אקדמייםגופים , שרד הבריאותמ: מוסדיים בצורה הטובה ביותר-רב

  ?המקצועיים או גורם אחר

 לב הודה למשתתפים על הערותיהם והדגיש שוב שמשרד הבריאות בוחן בועז, לסיכום

, חולים-מנהלי בתי, ומתייעץ בנדון עם מנהלי הקופות, איכותאת דרכו באבטחת 

ווירה הנוכחית יתכן שבאיאך ,  של חומת אשחקיקההמשרד מנסה לקדם . ואחרים

  . איך מתקדמים גם ללא חומת אשביחדויהיה צורך לחשוב , הדבר לא יתאפשר
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  שיטת הרף במערכות פיקוחשיטת הרף במערכות פיקוח

  

  6מרום-תמר צמח    5רחל פליישמן

  מכון ברוקדייל-וינט'ג-מאיירס

  מבואמבוא. . 11

למעקב ולשיפור מתמיד של , במאמר זה יתואר ניסיוננו ביישום שיטת הרף להערכה

שיטה זו יושמה בהצלחה במספר מערכות שירות , בעשור האחרון. בארץאיכות הטיפול 

במערכות הפיקוח המפקחות על כל בתי , בין היתר. ציבוריות גדולות במדינת ישראל

, בפנימיות לילדים בסיכון, האבות הציבוריים והפרטיים לקשישים עצמאיים ותשושים

השיטה יושמה במערכות , כן-מוכ. במסגרות לנוער עבריין ובמעונות לאנשים עם נכויות

ציבוריים , חולים לחולים כרוניים-הפיקוח של לשכות הבריאות המפקחות על בתי

מטרת שיטת הרף היא להעלות את רמת . המיועדים לקשישים סיעודיים, ופרטיים

, שיטה זו מתאימה. האיכות באופן מתמיד ולאורך זמן בארגונים הנותנים שירות מסוים

גם פנימית וגם , ליישום ולהטמעה של מערכות להבטחת איכות, לפיתוח, למעשה

  . חיצונית

.  של המאה הקודמת80-וינט מכון ברוקדייל בסוף שנות ה'ג-השיטה פותחה במאיירס

הדרושים לשיפור (מערכת הפיקוח בכל תהליך החדרת השינויים  המכון מלווה את

. פקוד של הארגוןעד שאלה מוטמעים והופכים לחלק משגרת הת, )איכות הטיפול

במסגרות שבהן השיטה מיושמת היא מעודדת את פיתוחם של מאפייני מערכת להבטחת 

המשמשות (מעצם העובדה שהיא מעודדת פיתוח מערכות מידע , זאת. איכות פנימית

פיתוח תכניות והנחיות טיפול ופיתוח , )בסיס לקבלת החלטות ולקביעת מדיניות

  . והשלמת סטנדרטים ונהלים

                                                   

 חברת -כיום מנהלת של רף ; בעת מפגשי הפורום הייתה מנהלת המרכז להבטחת איכות 5
   .ייעוץ להערכה והבטחת איכות

  .מכון ברוקדייל-וינט'ג-כיום מנהלת המרכז להבטחת איכות במאיירס 6
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מאמינים כי גם מאמצים לפיתוח מערכות להבטחת איכות פנימית ממלאים תפקיד אנו 

השילוב בין מערכת להבטחת איכות פנימית לבין מערכת להבטחת , למעשה. חשוב

, האחד פנימי: הרכב זה משלב בין שני היבטים. איכות חיצונית הוא השילוב האופטימלי

הדרושים , הוביל להטמעת השינוייםהיכול להניע שינויים מתוך המסגרת עצמה ובכך ל

, וההיבט השני. באופן יעיל ומשמעותי יותר, לשיפור איכות הטיפול והשירות הניתן

המציג את מצב האיכות , נשען על המערכת הפנימית ומוסיף לה היבט כוללני, החיצוני

  .בשאר המסגרות ואת דרישותיו של השירות כגוף מחוקק ומווסת

 של פיקוח חיצוני או של הבטחת איכות -אילו מאפיינים , ומרכל(אופיו של שילוב זה 

גורם אחד הוא מאפייניו של השירות . יהיה תלוי במספר גורמים)  יבלטו יותר- פנימית 

מדינות רבות מסתמכות בעיקר על פיקוח חיצוני כשמדובר בטיפול , למשל. המעורב

כת להבטחת איכות הן שמות דגש על מער, חולים- כאשר מדובר בבתי, אבל, ממושך

בין אם (גורמים אחרים המשפיעים על תכנונה של האסטרטגיה להבטחת איכות . פנימית

  :הם) פנימית ובין אם חיצונית

 . סטנדרטים מינימליים לאיכות 
ארגונים , התנדבותי ללא מטרת רווח, ממשלתי(מאפייניהם של נותני השירות  

 ).למטרת רווח
חולים או משרדי -כגון קופות, ת ארגוניםמוסדות לעומ(מאפייניו של הקונה  

 ).ממשלה
אוכלוסיות חזקות לעומת (מאפייניהן של האוכלוסיות המקבלות את השירות  

 ).אוכלוסיות פגיעות
המאפשרים לכוחות השוק למלא תפקיד , מידת נגישות המידע וקיום חופש בחירה 

 .בנושא הבטחת האיכות
 הארגונים המפקחים הממשלתיים משאבים ארגוניים ותקציביים העומדים לרשות 

 .הפוטנציאליים
  . קיומן של מערכות להבטחת איכות בארגון היעד 

  

לצורך עניין . הדאגה לשיפור איכות הטיפול בשירותי בריאות ורווחה קיימת זה זמן רב

חלקן מיושמות כמערכות להבטחת איכות . פותחו מגוון שיטות ברחבי העולם, זה

לרובן יש אלמנטים . חלקן מיושמות כמערכות פיקוח חיצוניותו, פנימית בארגונים שונים

אשר הוצג , מכיוון שהן מתבססות על המודל הקלאסי של הבטחת איכות, משותפים

המקובלות , בחרנו להזכיר כאן שלוש שיטות). Donabedian) 1991ידי - לראשונה על

  . שיטת הרףבין בגלל השונה והדומה ביניהן ל, הברית-בארצות
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) Picture Archiving and Communication System) PACS-אחת היא שיטת השיטה 

)Bonifazi, 1998; U.S. General Accounting Office, 1999( , המיושמת במערכת הפיקוח

בדומה . חולים כלליים-חולים לחולים כרוניים ועל בתי-על בתי, הברית-הפדרלי בארצות

בשיטה . Sentinel Health Events- מושג ה קייםPACS-ב, למושג המסמנים בשיטת הרף

להבדיל משיטת , זאת. תי בלבדזו הפיקוח הוא בעיקר חיצוני ולמפקח יש תפקיד ַבָקָר

היא מעורבת גם בתהליך החדרת , ועל כן, ייעוצי-תישבה למפקח יש תפקיד ַבָקָר, הרף

  וא  הPACS-עוד הבדל בין שיטת הרף לשיטת ה. השינויים לשיפור איכות הטיפול

משום שהיא  ,בהתייחס למסגרת המפוקחת אין לפיקוח היבט מערכתי PACS-שב

, -Medicareו Medicaidבודקת את עמידת המוסד בדרישותיהן של תכניות הביטוח 

. כארגון המטפל והנותן שירות ללקוחותיו, המשלמות על מטופל ולא לפי תפקוד המוסד

. ולא על תהליכים) Outcomes(ת  מבוססת בעיקר על תוצאוPACS-הבדל נוסף הוא ש

  .לתהליכים ולתוצאות, שיטת הרף מתייחסת למבנה, לעומת זאת

שיטה זו ). Minimal Data Set) MDS) (Mor et al., 1997-שיטה נוספת היא שיטת ה

תוך סיווג לרמות , באופן תקופתי, דורשת מהמוסד לבצע הערכה תפקודית של כל מטופל

   Medicaid-נקבעת מידת ההחזר מ, כות המידע הנוצרותדרך מער, כך. ניצול משאבים

שיטה זו דורשת לקבוע תכניות טיפול לכל מטופל , כן-כמו). Medicare) Mix-Case-ומ

כמו  .אלה מהווים מאפיינים למערכת להבטחת איכות פנימית. ופיתוח הנחיות טיפול

ם ואינה  מתבססת על הטיפול הפרטני של המטופליMDS- גם שיטת הPACS-שיטת ה

היא איננה בודקת תהליכי קבלת החלטות או תהליכי . מתייחסת להיבט המערכתי

מתייחסת לעמידת , PACS-בדומה לשיטת ה, MDS-שיטת ה. קביעת מדיניות במוסד

  .Medicare- ו Medicaidהמוסד בדרישותיהן של תכניות הביטוח 

 Continuous Quality Improvement-הברית שיטת ה-פועלת בארצות, בנוסף לשיטות אלו

)CQI) (Case, 1996; Samsa & Matchar, 2000 .(זוהי שיטה להבטחת איכות פנימית ,

גם שיטה זו , MDS-כמו שיטת ה. בשילוב עם אחת השיטות האחרות, בדרך כלל, הפועלת

מערכת מידע זו משמשת הן כבסיס . פועלת באמצעות מערכת מידע ריכוזית בארגון

  והן להכנת הדרישות לעמידה בתנאים של תכניות ,  החלטותלקביעת מדיניות וקבלת

להבדיל . יטה זו מבוססת גם על תהליכים וגם על תוצאותש. Medicare-ו Medicaid-ה

. מתאימה הן לפיקוח חיצוני והן למערכת להבטחת איכות פנימית, שיטת הרף, ממנה

- מדדים הם אד הCQI-הוא שבשיטת ה,  לבין שיטת הרףCQI-הבדל נוסף בין שיטת ה

בשיטת הרף המסמנים והמדדים הם אחידים לכל סוג , לעומת זאת. הֹוק לכל מסגרת

 בעניין זה הוא הגמישות הנובעת מיכולתה CQI-יתרונה של שיטת ה. שירות ואוכלוסייה

יתרונה של שיטת הרף , לעומת זאת. להתייחס לצרכים הספציפיים של כל מסגרת בנפרד



130 אסטרטגיות לקידום איכות הטיפול בישראל: פורום איכות

מצד , מאפשרות, ת והמובניות הנובעות מאחידות המסמניםהוא שהשיטתיו, בעניין זה

דבר המשמש , בניית מערכת מידע ארצית, ומצד אחר, השוואה בין המסגרות, אחד

  .לקביעת מדיניות ברמה הארצית

לפיתוח , CQI-חולים כלליים בארץ מנסים לאחרונה להיעזר בשיטת ה-בכמה בתי

 לישום MDS-נדין התאים את שיטת הר גי"ד, כן-כמו. מערכת להבטחת איכות פנימית

  ).2000, גינדין ואחרים( חולים הרצפלד- בבית

המערכות להבטחת איכות פנימית , באופן היסטורי, בישראל, הברית-להבדיל מארצות

, בשנים האחרונות ניתן לראות, אם כי. התפתחו פחות מהמערכות לפיקוח חיצוני

מנטים של מערכות להבטחת איכות פיתוח אל, חולים כלליים וגדולים-במיוחד בבתי

  .פנימית

תחומי נעשה לראשונה במסגרת -הערכת איכות טיפול מוסדי ורבלשימוש בשיטת הרף 

 ואשר הוכיח את אפשרות השימוש בשיטה ,מכון ברוקדייל-וינט'מחקר שנערך מטעם ג

 במהלך פיתוח ).1985 ,פליישמן ואחרים(זו להערכת איכות הטיפול במוסדות לזקנים 

ערכת הבדיקת מהימנות הכלים ללולהערכת השיטה  ים רביםמחקרנערכו , יטההש

, נבון ואחרים, פליישמן; 1996, פליישמן ולק ושירזי(ף טולפיקוח שוהטיפול איכות 

ברנע , פליישמן; 1997, מזרחי ואחרים, פליישמן; 1997, ולק ואחרים, פליישמן; 1997

  ).Fleishman, Potel et al., 1999; 1999 ,ולק ואחרים, פליישמן; א1999,1999, ואחרים

בפיתוחה וביישומה , מאמר זה מסתמך על הניסיון שנרכש במהלך העשור האחרון בארץ

לשם פיתוח מערכת ממשלתית חיצונית להבטחת איכות במוסדות , זאת. של שיטת הרף

 של בפנימיות לילדים בסיכון, )חולים לחולים כרוניים-בתי אבות ובתי(לטיפול ממושך 

במסגרות של רשות חסות הנוער לנוער עבריין ולנוער במצבי סיכון , השירות לילד ולנוער

במעונות האגף לטיפול באדם המפגר ובמסגרות לאנשים עם נכויות של אגף , וסכנה

  ).1תרשים (השיקום במשרד הרווחה 
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 יישומי שיטת הרף: 1תרשים 

השירות לילד ולנוערהשירות לילד ולנוער
 חניכים חניכים5,1005,100  -- מוסדות עם כ מוסדות עם כ9090

אגף השיקוםאגף השיקום
 דיירים דיירים2,0002,000  -- מסגרות עם כ מסגרות עם כ6060

שירות חסות הנוערשירות חסות הנוער
 חניכים חניכים800800  -- מוסדות עם כ מוסדות עם כ5050

האגף לטיפול באדם המפגרהאגף לטיפול באדם המפגר
 דיירים דיירים6,3006,300  -- מוסדות עם כ מוסדות עם כ5858

פיקוח על תחום התזונהפיקוח על תחום התזונה
חולים לחולים כרונייםחולים לחולים כרוניים--בבתיבבתי

 זקנים זקנים5,6005,600  -- מוסדות עם כ מוסדות עם כ8080

מחקרים בסיסיים להערכת איכות הטיפולמחקרים בסיסיים להערכת איכות הטיפול

תכניות לשיפור מערכות פיקוח ממשלתיותתכניות לשיפור מערכות פיקוח ממשלתיות

חולים חולים --פיקוח סיעודי על בתיפיקוח סיעודי על בתי
לחולים כרונייםלחולים כרוניים

 זקנים זקנים11,00011,000 מוסדות עם  מוסדות עם 220220

משרד הבריאותמשרד הבריאות

השירות לזקןהשירות לזקן
 זקנים זקנים17,00017,000 מוסדות עם  מוסדות עם 300300

משרד הרווחהמשרד הרווחה

  

יסודות תיאורטיים ואופרטיביים של :  במאמר זה בכמה היבטיםמודל הרף מוצג

יישום , פיתוח(התהליכים המתפתחים בהתאמת השיטה לשירות מסוים , השיטה

ולבסוף אופן הערכת הפרויקטים  ,תוצאות ותוצרים הנובעים מישום השיטה, )והטמעה

  . המיישמים את השיטה

  שיטת הרףשיטת הרף. . 22

 80-ור איכות הטיפול במעונות לקשישים בשנות השיטת הרף נולדה כמענה לצורך בשיפ

וזהו סוד , תוך יישומה בשטח, השיטה פותחה בגישת הניסיון וטעייה. המאוחרות

השיטה נשענת על יסודות תאורטיים אשר יפורטו להלן ויש בה גם , עם זאת. הצלחתה

רכי תבנית אופרטיבית בסיסית המהווה נקודת מוצא לביצוע ההתאמות הדרושות לפי צו

להלן יוצגו העקרונות המרכזיים של . כל שירות ולפי הנסיבות המשתנות לאורך זמן

לאחריו יפורט כיצד פועל התהליך של פיקוח בשיטת , הרקע התיאורטי שלה, השיטה

  .הרף ולבסוף יוצגו היסודות האופרטיביים של השיטה המסייעים ביישומה
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  עקרונות מרכזיים בשיטת הרף 2.1
  :יים עליהם שיטת הרף שמה את הדגש הינםהעקרונות המרכז

שיפור מתמיד ורציף באיכות הטיפול ובאיכות : העלאה מתמדת של רף האיכות .1

  .ידי העלאת הסטנדרטים והדרישה לעמוד בהם- החיים של המטופלים על

באחריות ) מערכת הפיקוח והמסגרות(שיתוף הלקוח : העיקרון של שיתוף באחריות .2

 .שיטת הרף הוא הכרחי להשגת התוצאות הרצויותליישום ולהטמעת , לפיתוח
על השירות , המטופל משמש לפיקוח מקור מידע חשוב על צרכיו: המטופל במרכז .3

 .וכן מקור למדידת הצלחת הטיפול בו, שהוא מקבל ועל היחס כלפיו במסגרת
ידי שינוי ארגוני והתנהגותי -שיפור באיכות משיגים אך ורק על: השינוי ככלי לשיפור .4

 ).הכולל את כל הרמות(רות בשי
ולכן , יש פוטנציאל להתקדם, ללא קשר למצבו, לכל אדם: קידומית-גישה טיפולית .5

התוצאה הרצויה . כל ספק שירות צריך להשקיע בהדרכת המטופלים שהם לקוחותיו

  .אפילו במידה מעטה ביותר, היא שינוי בכיוון קידומי

   רקע תיאורטי2.2
 Kessner(גישת המסמנים ) 1: (היא משלבת שתי גישותהחידוש בשיטת הרף הוא בכך ש

& Kalk, 1973( ,ו-)(המודל להבטחת איכות ) 2Donabedian, 1991( .שיטת הרף , במהותה

היא גם תהליך של שינוי ארגוני ולכן ניתן לתאר את תהליך הטמעתה באמצעות מודל 

 ,Argyris & Schon; 1990, סמואל; 1999, פוקס(אשר יוצג בהמשך , של שינוי ארגוני
1996.(  

  וב בין המודל להבטחת איכות לבין גישת המסמניםשיל. א

. הבטחת איכות מתייחסת לצורך במנגנונים המאפשרים שמירת רמת איכות מסוימת

  ):Donabedian, 1991(המודל המוצע להבטחת איכות מגדיר ארבעה שלבים 

בשיטת הרף בביקורי אשר באים לידי ביטוי , איסוף שיטתי של נתונים וניתוחם .1

  .הפיקוח ובהפקת דוחות הממצאים

אשר במסגרת הפיקוח מתייחסת לקביעת תכנית עבודה שנתית , פעולת התערבות .2

 . למסגרת לתיקון הלקויים
 .שהביטוי שלה ברף הוא ביקורי המעקב ,הערכת תוצאות ההתערבות .3
וי המבטיחה שיפור מתמיד באיכות הטיפול הבאה לידי ביט, העלאת הדרישות .4

  .בשיפור הנהלים ובהעלאת הסטנדרטיים הטיפוליים

מטרתה של גישת המסמנים היא לזהות את הטעון שיפור על מנת להשיג איכות טיפול 

שהאופן שבו מטופלות בעיות , ההנחה העומדת בבסיס גישת המסמנים היא. טובה יותר
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רופא , למשל. מייצג את איכות הטיפול באותו תחום, בתחום מסוים) מסמנים(נבחרות 

מספיק לבדוק מספר , לכן. משפחה יטפל באותה רמה בבעיות השונות של אותו מטופל

כדי לבחון את רמת איכות הטיפול הניתן , בעיות המייצגות את תחום רפואת המשפחה

שהוא מטפל באותה , כלומר; בשל ההנחה שהמטפל עקבי, זאת. ידי אותו רופא- על

; 1987,1986,1985, פליישמן ואחרים(תחום טיפול איכות בכל הבעיות השייכות לאותו 

Zemach, Fleishman & Hauslich, 2002.(  

העונה על , בעיה או מצב שפירוש במרכזה של גישת המסמנים עומד המונח מסמן

השפעה משמעותית על רווחת ,  גבוהה או חומרהשכיחות: הקריטריונים הבאים

 והשפעה ברורה ,וסטנדרטים של טיפולקיום נהלים , אבחנה מקצועית מוגדרת, המטופל

 דוגמאות למסמנים הנבדקים .מצב/הבעיההטבעית של  התפתחותעל השל הטיפול 

התנהגות , התנהגות תוקפנית, סוכרת, דם-לחץ-יתר: בקרב האוכלוסיות השונות

  .התנהגות מינית חריגה והרגשת בדידות, קושי ברחצה, אובדנית

, שהם מדדים כלליים יותר ,מדדים היקפיים גם ,בנוסף למסמנים, בשיטת הרף נבדקים

,  מספר תחומיםכים חותםה, בדרך כללהבודקים את איכות הטיפול ברמה המערכתית ו

, למשל.  פריטיםכמהכל מדד היקפי נמדד באמצעות . תברואה ותזונה, כגון בטיחות

האם הארוחות ; על פי כמות כוח האדם במטבח, בין היתר, נושא התזונה נמדד

והאם ; משקל או מעודף משקל-האם המטופל סובל מתת; כננות מראש ובקביעותמתו

  .'הוא שבע רצון מהאוכל וכו

שלושה בין   מבחינההטיפול הפרטני ובתחום המסגרת המערכתית שיטת הרף בתחום

בטיפול הפרטני הבחנה זו מאפשרת לאתר את הליקויים  .התוצאותהליך , מבנה: ממדים

סיבותיהם ולשפר את המצב באמצעות הכנסת לגלות את , כתאו בשירות שנותנת המער

לדוגמאות מפורטות של מסמנים ומדד , 3,2,1ראה נספחים (שינויים מתאימים במערכת 

  ).היקפי

לספק אשר יאפשרו  ,ימתת מסוהתנאים הבסיסיים במסגר מתאר את ממד המבנה

כגון המבנה הפיזי ,  מספר משתניםכולל הוא. באיכות סבירה או טובהאו שירות טיפול 

קיומם של נוהלי עבודה , האדם התאמת שיעורו ומיומנותו של כוח, מסגרתשל ה

משתנים בממד המבנה כגורמים התייחס ליש ל. קיום תכניות עבודה לעובדיםובמסגרת 

  .המשפיעים על איכות הטיפול ופחות כמדדים לאיכות

 הליכים המיושמיםהאת המטלות ואת ,  לסוגיהןהפעילויותבודק את  ממד התהליך

  הנחוצה אופן מתן העזרה ,למשל ,פי סטנדרטים מקובלים וקבועים מראש-  על,בטיפול
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 ואופן הדרכת מטופל בבעיות האו האחות/ ואופן הטיפול של העובד הסוציאלי, למטופל

  .המטפלים

. את השירות המערכתי, ומצד אחר, את הטיפול הפרטני, מצד אחד , בוחןממד התוצאה

מבחינת הן  וומבחינת איכותהן  ,יו השיג את מטרותהפרטניעד כמה הטיפול  הוא בודק

 במעונות לזקנים "קושי ברחצה"במסמן  : בטיפול הפרטניהתוצאהדוגמה לממד . פוהיק

מדד נוסף לתוצאת . תוצאת הטיפול נקבעת על פי דרגת הניקיון האישי של הקשיש

ברמה המערכתית בודק ממד . הטיפול הפרטני הוא מידת שביעות הרצון של המטופל

כגון טיב הביצוע של כלל תכניות הטיפול , התוצאה את רמת השירות הניתן במסגרת

ומידת שיתוף ) למשל חוגים שונים(דרגת האפקטיביות של כלל התכניות , במסגרת

; 1991, רונן ואחרים, פליישמן(הפעולה והתקשורת בין המטפלים השונים במסגרת 

  ).1998, פליישמן ושירזי; 1995, פליישמן; 1991, קי ואחריםאולבס- פלג, פליישמן

  נוי ארגונייכחלק משהבטחת איכות . ב

מתוך , האחת היא פנימית: ניתן להבחין בין שתי מערכות להבטחת איכות, כאמור

. והשנייה חיצונית למסגרת והיא משמשת מערכת פיקוח, המסגרת הנותנת את הטיפול

  . מור ולשיפור מתמיד של איכות הטיפול הניתןשתי מערכות אלו דואגות לשי

כאשר יש מערכת מפותחת . שיטת הרף מחדירה שינויים ארגוניים בשני מישורים אלה

המערכת החיצונית מתבססת על פעילותה ודואגת רק , להבטחת איכות פנימית

המערכת החיצונית נאלצת , בהיעדר מערכת פנימית כזו. לתפקודה התקין של מערכת זו

. בנוסף על תפקידיה האחרים, ח רכיבים חיוניים למערכת להבטחת איכות פנימיתלפת

מובן מאליו שהתוצר טוב . לשמר ולשפר את איכות הטיפול בתוך המסגרת כדי, זאת

שכן מצב זה מאפשר הפנמה ; יותר כאשר קיימת מערכת להבטחת איכות פנימית

 & Fleishman, 1988; Dynia, Shirazi(כוללנית וממוסדת יותר של השינויים הנדרשים 
Fleishman, 1991.(  

וגורר אחריו שינוי התנהגותי של , בבעיות מסוימות, בדרך כלל, השינוי המוחדר מתמקד

שינוי התנהגותי . ההנהלה או כל גורם אחר בארגון, בין אם זה המטפל, הגורם האחראי

, בשאר החוליותבחוליה אחת של המערכת ההייררכית בארגון יגרור בהכרח שינויים 

  .כדי לסגל את השינוי המוחדר

תחילה ). 1990, סמואל (2כמתואר בתרשים , בכל תהליך שינוי יש כמה שלבים אופייניים

לאחר . והרצון להחדיר שינוי זה צריך להיות קיים, צריכה להיות מודעות שנדרש שינוי

הקשרים הבלתי , צריך לבצע אבחון ארגוני כדי לקבל מידע על המבנה ההייררכי, מכן

מאזן הכוחות הפועלים , מוקדי קונפליקט שונים, הגישות השונות הקיימות, פורמליים
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בדרך , לאחר הצעת השינויים. כדי לתכנן את טיבו ואת מיקומו של השינוי הנדרש', וכו

בעיקר בגלל העובדה שעם השינוי העובד . מתעוררת התנגדות של העובדים בארגון, כלל

אפשר להתגבר על התנגדויות . טה על תהליכים שהיו מוכרים לוחש שהוא מאבד שלי

. ידי שיתוף העובדים בתהליכי התכנון וקבלת ההחלטות לגבי השינוי-קודם כל על, אלו

הדרכה כיצד לפעול עם , הסברה על תהליך השינוי, ידי הכרת השינוי-על, לאחר מכן

עזרה , ידי הקשבה- על,לבסוף. החדרת השינוי וכיצד ליישם את הסטנדרטים החדשים

הודות . ותמיכה ניתן להגביר את ביטחונו של העובד ואת המוטיבציה להפנמת השינוי

העובד מקבל שוב כוח שליטה ואף חוזר למעמד טוב יותר , לתוספת המידע והמיומנות

לאחר תקופה שבה . כעת ניתן להחדיר את השינוי במלואו. כעובד מקצועי יותר, מקודם

כך שניתן יהיה ; מבקשים מהמשתמשים משוב על תוצאות השינוי, השינוי מוחדר

. כדי שבסופו של דבר השינוי יוטמע ויהפוך לחלק מן השגרה, להכניס התאמות ושיפורים

עד שאין עוד צורך בהתאמות , וכך חוזר חלילה, בשלב זה חוזרים על כל השלבים

  ).1970, ווארן; 1990, סמואל; 1997, כפיר; 1999, פוקס(ובשיפורים נוספים 

  

  המודל להחדרת שינוי ארגוני: 2תרשים 
  

לחצים לשינוי

אבחון ארגוני

הנחיות לשינוי,הצעות

התנגדויות לשינוי

החדרת השינוי

משוב לתוצאות

התאמות ושיפורים

מיסוד השינוי

לחצים לשינוי

אבחון ארגוני

הנחיות לשינוי,הצעות

התנגדויות לשינוי

החדרת השינוי

משוב לתוצאות

התאמות ושיפורים

מיסוד השינוי
  

  
  1990, סמואל: מבוסס על
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יש לציין כי ההתנגדויות , עם זאת. שלבים אלה היו רלוונטיים גם בעת יישום שיטת הרף

אלא ליוו אותו לאורך כל הדרך , לשינוי לא היו מרוכזות בשלב אחד מובחן בתהליך

מהות השינוי בפרויקט , כן- כמו. בשירותים השוניםבעוצמות שונות בשלבים השונים ו

התפיסה של שיפור מתמיד . פעמי- חד, אין המדובר בשינוי אחד. הרף הייתה מיוחדת

תמיד יש רף גבוה יותר שאליו צריכים להגיע ומבחינה זו . מחייבת גם שינוי מתמיד

  . צריכה להיות גם הכרה שלא יהיה זה השינוי האחרון

 Argyris (ארגון לומדאוי לתת עליו את הדעת בהקשר זה הוא זה של שמן הר, מושג נוסף
& Schon, 1996; March, 1981( , הבא להסביר ולתאר את יכולתו של ארגון לסגל

על מנת שיוכל להשתנות על הארגון לגלות גמישות המתקבלת דרך . ולהטמיע שינויים

זה שבו העובדים משפרים ארגון לומד הוא . הן ברמת העובד והן ברמת המערכת, למידה

, העובדים מפתחים דפוס חשיבה חדש. בהתמדה את יכולתם ליצור תוצאות רצויות

 ,Lipshitz; 1993, כץ ואחרים(ובעקבות זאת משתנה פעילותו של הארגון כלפי סביבתו 
Poper & Oz, 1996.(  

 ידי כץ-המורכב מפעולות שונות המזוהות על, משתמשת בתהליך, אם כן, שיטת הרף

שלבי ". ארגון לומד"ובכך היא הופכת את הארגון ל, כשלבי למידה) 1993(ואחרים 

ניתוח , עיון; יצירת זיכרון ארגוני דרך מאגרי מידע נגישים; איסוף מידע: התהליך הם

או בין /בעקבות המשוב בין פעילויות המערכת ו. הפצת המידע ויישומו; והפקת לקחים

תוצר התהליך , שהשיטה מפתחת ומעודדת, רי המידעלבין מאג, פעילויות העובד כיחיד

 לשם הפקת לקחים ולהחדרת שינויים לשיפור -שתואר לעיל הופך לנחלת כלל הארגון 

  ).Lipshitz, Poper & Oz, 1996(המצב 

   כיצד פועלת שיטת הרף2.3

תהליך הפיקוח בשיטת הרף מורכב ממחזורים שיכולים להימשך מחצי שנה ועד 

ובהתאם לשלבים המפורטים במודל להבטחת , ינטנסיביות הרצויהלפי הא, שנתיים

. סגור המתחדש מדי מחזור מודל הפיקוח הוא ספירלי ולא מעגל). 3ראה תרשים (איכות 

הציפייה היא שרף האיכות יעלה ממחזור אחד למשנהו ולפיכך כל מחזור מתחיל 

יך זה מביא תהל. מנקודה גבוהה יותר מבחינת האיכות בהשוואה למחזור הקודם

שכן נקודת ההתחלה מבחינת איכות הטיפול , לשיפור מתמיד באיכות הטיפול במסגרת

  .של המחזור הבא מתחילה מעט גבוה יותר מזו של המחזור שקדם לה
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  *מחזור הפיקוח השנתי על פי שיטת הרף: 3תרשים 

איסוף נתונים
מהמסגרות

ביקורי פיקוח מקיפים

 קביעת–משוב למנהלים 
תכנית לתיקון הליקויים

מתן-אי/ מתן 
)סנקציות(רישיון 

פגישה לסיכום
מחזור הפיקוח

ביקורי מעקב ופתע

בסיסי נתוניםכל הנתונים הנאספים במהלך מחזור הפיקוח ממוחשבים לצורך בניית  *

איסוף נתונים
מהמסגרות

ביקורי פיקוח מקיפים

 קביעת–משוב למנהלים 
תכנית לתיקון הליקויים

מתן-אי/ מתן 
)סנקציות(רישיון 

פגישה לסיכום
מחזור הפיקוח

ביקורי מעקב ופתע

בסיסי נתוניםכל הנתונים הנאספים במהלך מחזור הפיקוח ממוחשבים לצורך בניית  *
  

 :כל מחזור מחולק לשלבים הבאים
טופס נתוני : מלא כמה טפסיםכל מסגרת דואגת ל: איסוף נתונים מהמסגרות .1

. המספק נתונים דמוגרפיים ומידע על המסמנים שבהם מתקשה המטופל, מטופל

טופס זה נותן את הבסיס לבחירת המדגם לבדיקה במחזור הפיקוח ולבניית תכנית 

איסוף הנתונים נותן גם מידע ריכוזי למסגרת על . טיפול אישית לכל מטופל במסגרת

מעבר לכך . ארצי על כלל המטופלים והמסגרות- מידע כללעצמה ולהנהלת השירות 

וכן טפסים , המספק נתונים על המאפיינים של המסגרת, ממולא טופס נתוני מסגרת

המספק מידע על כוח האדם , כגון טופס כוח אדם, נוספים בהתאם להחלטת השירות

  .המועסק במסגרת וטופס הכנסות והוצאות
במהלכו הוא , רך ביקור פיקוח מקיף בכל מסגרתעו המפקח: ביקורי פיקוח מקיפים .2

, שאלון הפרט) 1: (באמצעות שני שאלונים, אוסף נתונים על המצב הקיים במסגרת

באמצעות שאלון זה . המופנה למדגם מטופלים ולצוות המקצועי המטפל בהם
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בו , שאלון מוסדי) 2. (בודקים גם את תיקו האישי של כל אחד מהמטופלים שבמדגם

בדיקת רשומות , באמצעות ראיונות, נתונים על התנהלות המסגרת כמערכתאוספים 

, הדוחות המופקים על סמך נתונים אלה מספקים תמונת מצב כוללנית. ותצפיות

  .המאפשרת להעריך את אופן עמידת המסגרת בסטנדרטים שהשירות קבע
בפגישת משוב של המפקח עם מנהל המסגרת נדונים ממצאי : משוב למנהלים .3

תכנית העבודה השנתית . יקוח המהווים בסיס לתכנית עבודה שנתית למסגרתהפ

ולפתח , נבנית מתוך מטרה להביא את המסגרת לסטנדרטים הקבועים בתקנות

, אם כך, בתכנית העבודה. תכניות העשרה להעלאת האיכות אף מעבר לסטנדרט

מטלות פירוט ה, נקבעת תכנית ההתערבות תוך קביעת תוצאות הטיפול הרצויות

 .הספציפיות לשיפור כולל לוח זמנים לבצוע ולמעקב
. במהלך מחזור פיקוח אחד ישנם כשלושה ביקורי מעקב: ביקורי מעקב ופתע .4

ביקורי . המפקח בודק כיצד מתקדם תהליך השיפור שנקבע כמטרה בתכנית העבודה

אך מלבד ביקורים אלו מבצעים גם ביקורי , המעקב נקבעים מראש בביקור המשוב

ביקורים אלה מספקים רובד מידע נוסף . שחלקם נערכים בשעות לא שגרתיות, תעפ

 . ומאפשרים קבלת תמונת מצב אמיתית של התפקוד היומיומי
לפי ממצאי הפיקוח מתקבלת החלטה באיזה מצב נמצאת : שיוןימתן ר-אי/מתן .5

על פי קריטריונים שנקבעו מראש המערכת מחליטה , אז. המסגרת מבחינת הרישוי

  .לכמה זמן ובאלה תנאים, אם לספק רשיון תפעולה

מסכמים את תוצאות , עם סיום מחזור הפיקוח: פגישה לסיכום מחזור הפיקוח .6

, בהתאם להיקף השירות, מקיימים פגישת סיכום מחוזית או ארצית. הפיקוח

בפגישה דנים . מחוזיים/להסקת מסקנות לגבי ממצאי הפיקוח הכלל ארציים

המשתתפים מחליפים מידע על עמדותיהם וניסיונם בנושא ו, בהשלכות הממצאים

תוך קבלת , השירות מציג את מדיניותו לגבי השנה הבאה, לבסוף. שיפור האיכות

 . משוב מהמסגרות לגבי המטלות למחזור הפיקוח הבא

   יסודות אופרטיביים2.4

בעת יישום הרף ישנם מספר גורמים המסייעים בתפעול השיטה ומשמשים כעין 

במרכז מנגנון זה עומד השילוב בין ההכרה בצורך . המניעים את מנגנון הרף" גליםגל"

מכיוון , להחדרת שינוי לבין ההכרה שגם כאשר יוטמע שינוי זה יהיה צורך בשינוי נוסף

נוסף של מנגנון הרף הוא השילוב בין גישה " גלגל. "שתמיד ניתן ורצוי לשפר עוד

זה מאפשר הערכה כוללנית לגילוי נקודות התורפה שילוב . מערכתית לבין גישה פרטנית

מנגנון אחר הוא . המרכזיות כך שניתן יהיה להחדיר את השינוי באופן היעיל ביותר

, המתח בין התמקצעות והעצמת עובדים הנותן לגורמים המעורבים רצון וכוח לפעול

ן נוסף הוא מנגנו. למען החדרת השינוי לשיפור המצב הקיים לבין מצב של היעדר העצמה

, ולבסוף; התחרותיות בין המסגרות המיישמות את הרף שמניעה את התהליך קדימה

  .יצירת מאגרי מידע המאפשרים קבלת החלטות וקביעת מדיניות על סמך נתונים
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שילוב בין ההכרה בצורך להחדרת שינוי לבין ההכרה כי תמיד קיים רף לשיפור . א

 נוסף

מכיוון שבלעדיו לא ניתן , נושא שיפור איכות הטיפולהחדרת השינוי הוא עניין מרכזי ב

וגם אם הם מכירים ; לא תמיד צורך זה עומד לנגד עיניהם של נותני השירות. לשפר

  .הם מתקשים לקבל את הנחיצות שבשינוי, בעובדה שדבר מה איננו מתפקד כראוי

כים יש לערב את הגורמים המוסמ, לאחר ההערכה הראשונה לשם למידת המצב הקיים

לקבל החלטות בכל הנוגע להחדרת שינויים תפעוליים ושינויים אחרים במערכת 

יש לערב את הנהלת , כאשר מדובר במערכת להבטחת איכות פנימית, דהיינו. הקיימת

כאשר מדובר במערכת להבטחת . המסגרת ואת ראשי התחומים של נותני השירות

עירוב הנוגעים בדבר חשוב מכמה . יש לערב את המפקחים ואת הנהלתם, איכות חיצונית

הם אלה שיצטרכו בסופו של דבר לישם את המערכת וחשוב לבסס את שיתוף . א: סיבות

כדי לבצע , להם יש המידע הדרוש על המערכת. ב. הפעולה שלהם מתחילת התהליך

כך ניתן יהיה להחליט היכן כדאי להכניס את השינויים ; ניתוח אמין של נתוני ההערכה

באמצעות חשיפתם . ג; בהתאם למשאבים הקיימים, נויים מתאימים יותרואילו שי

  .לניתוח המצב הקיים תעלה מודעותם לצורך בשינוי

, לאחר החדרת השינויים הדרושים לשם העלאתה של המערכת לסטנדרטים הקיימים

חלק בלתי נפרד מהרף הוא , ואולם. היה אפשר לחשוב שמנגנון הרף מילא את תפקידו

תמיד קיים רף נוסף לשיפור , לפיכך. גיה של שיפור מתמיד באיכות הטיפולהאידיאולו

  .והוא הגלגל המניע המרכזי של שיטת הרף

  מערכתית לבין גישה פרטנית שילוב בין גישה. ב 

. הן ברמה המערכתית והן ברמה הפרטנית, שיטת הרף מתייחסת לתפקוד המסגרת

 בין המודל להבטחת איכות לבין השילוב בין השניים הוא למעשה תוצאה של שילוב

בכך שהוא רואה את , המודל להבטחת איכות תומך בגישה המערכתית. גישת המסמנים

מוסיפה את , לעומת זאת, גישת המסמנים. הארגון כאחראי להבטחת האיכות שלו

). הן מהיבט המטפל והן מהיבט המטופל(ידי הערכת הטיפול בפרט - על, הממד הפרטני

דבר המאפשר איתור , את תמונת המצב הקיים לתיאור כוללני וממצהגישה זו משלימה 

  .נכון יותר של המוקדים לשינוי

כי הוא בא לידי ביטוי , אחד מציריה המרכזיים של שיטת הרף, למעשה, שילוב זה הוא

שילוב זה . בפיתוח ביישום ובהטמעה: בכל שלבי התאמת השיטה לשירות מסוים

קבל תוצר המתייחס להיבטים המרכזיים הנוגעים לאיכות מכיוון שרק כך ניתן ל, הכרחי

  .הן ברמת המסגרת והן ברמה הארצית, הטיפול
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  עדר העצמהימתח בין התמקצעות והעצמת עובדים לבין מצב של ה. ג

. פועל לפי דפוסי ההתנהגות והנהלים באותה מסגרת, המתפקד במסגרת נתונה, העובד

השוואת תפקוד העובדים בינם .  בנורמות אלואופן מילוי תפקידו נמדד ביחס לעמידתו

בכך שהיא מושכת את העובד , שבדרך כלל בונה ומוסיפה, לבין עצמם יוצרת תחרות

  . להתקדם מעלה בסולם התפקוד

היות שיישום השיטה כולל איסוף שיטתי של נתונים . קיים גם ההיבט של ידע, בנוסף

התמקצעות וליצירת ידע על בסיס נוצרת האפשרות ל, ארצי- ובניית מאגר נתונים כלל

מעשירים , הנתונים המתקבלים מצטרפים לניסיונו המקצועי של העובד. המידע הקיים

עובד שיודע יותר . אותו ומאפשרים לו לבסס את החלטותיו על בסיס מקצועי רחב יותר

בצד . מכיוון שהוא מסוגל למלא את תפקידו ברמה טובה יותר, רב יותר" כוח"הוא בעל 

ולא לקחת על עצמו אחריות גדולה " להגדיל ראש"קיים לעתים הרצון של העובד לא זה 

המתח בין שתי הגישות הללו בדרך כלל מוכיח . יותר על מנת להקל את מעמסת עבודתו

  .את עצמו כפורה וכדוחף את המשך הישום

  תחרות בין מסגרות. ד

קומן בסולם רמת איכות המסגרות מתחרות ביניהן על רמת איכות השירות הניתן ועל מי

לכך . תקבל יותר לקוחות ויותר תקציבים, מסגרת שבה רמת הטיפול גבוהה. השירות

מסגרת אשר אינה עומדת בסטנדרטים ברמה שנקבעה לא . מתלווה גם עניין הרישוי

סכנת איבוד הרשיון יחד עם התחרות בין המסגרות יוצרת מתח המדרבן . תקבל רישוי

רף הסטנדרטים נקבע . דרטים הקבועים של איכות שירותאת המסגרת לעמוד בסטנ

בהתאם למצב הקיים ברוב המסגרות ומועלה מעת לעת כאשר רוב המסגרות עוברות את 

  .הרף הקיים

  יצירת מאגרי מידע. ה

על מצבה , שיטת הרף מרכזת נתונים על מצבם של המטופלים, באמצעות כלי הפיקוח

ומעבדת אותם לצורך ניתוח , על תהליך הפיקוחו, התפקודי של המסגרת ואיכות הטיפול

, ארציים: נוצרים מאגרי מידע ממוחשבים בשלוש רמות, כתוצאה מכך. המצב הקיים

הם משקפים את המצב בכל שירות לאורך זמן והם מתעדכנים . מחוזיים ומוסדיים

כי הם , מאגרי מידע אלה מהווים אחד הרכיבים המרכזיים של שיטת הרף. בקביעות

רים למפקחים לעקוב לאורך זמן אחר השינויים באיכות הטיפול בכל מסגרת מאפש

באמצעות קבלת . ידי המסגרות-תוך קבלת משוב על החדרת השינויים על, ומסגרת

ה ומרכזי השירות מקבלים תמונה מקיפה על המסגרות ֶטהַמ, דוחות ארציים ומחוזיים

ובפרט , ם למערכת הפיקוחמאגרי מידע אלה מאפשרי. ועל האוכלוסיות ברחבי הארץ

הם משמשים בסיס חשוב . להגדיר במדויק הליכי טיפול וסטנדרטים של תוצאות, הלַמֶט

  לתכנון אסטרטגי ולקביעת מדיניות להשגת שיפור מתמיד במערכת הפיקוח וברמת
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מאגרי המידע משמשים את הנהלת המסגרות , כן- כמו. האיכות במסגרות שבפיקוחה

בודה שנתית ברמה המערכתית ולהתאים תוכנית טיפול אישית לצורך קביעת תכנית ע

 .ברמת הפרט

  התאמת שיטת הרף לשירות ספציפיהתאמת שיטת הרף לשירות ספציפי. . 33
   הגורמים השותפים לתהליך ההתאמה3.1

  :יישומה של שיטת הרף כרוך בהשתתפותם של גורמים אלו

מעריך את , דהיינו גורם חיצוני המתמחה בשיטת הרף ובייעוץ ארגוני, סוכן השינוי .1

עד ,  הקיים ומלווה את הלקוח בתהליך התאמת השיטה לשירות הספציפיהמצב

 .להטמעת השיטה במלואה
הלקוח הנמצא בקשר ישיר עם , למעשה, שהיא, )אם הפיקוח חיצוני(מערכת הפיקוח  .2

בנהלים ובצורת , בהתנהגות, במערכת זו יוחדרו שינויים בתפיסה. סוכן השינוי

 . העבודה
אשר ישפיעו על מתן ,  שבו יוחדרו שינויים מעשייםהמערכת המפוקחת היא הגורם .3

, )'הנער בשירות לילד ולנוער וכו, הקשיש בשירות לזקן, דהיינו(שירות ללקוח היעד 

למערכת זו יש קשר ישיר עם מערכת . כדי להגיע למצב של שיפור איכות מתמיד

  . הפיקוח וקשר עקיף עם סוכן השינוי

   תהליך העבודה3.2
אמת שיטת הרף על כל שלביה צריך להתייחס למרכיבי מערכת כדי לאפשר את הת

  : ניתן לסווג מרכיבים אלה לשלוש קטגוריות. הפיקוח כפי שהם מקבלים ביטוי בשטח

, תקנות ונהלים: המקנה לה סמכות על המסגרות, ההיבט המחוקק של המערכת 

 .מדדים הנגזרים מהתקנות ורישוי לפי קריטריונים
בעזרתם מערכת הפיקוח מתפעלת את המדדים הנגזרים מרכיבים אופרטיביים ש 

, שיטת איסוף נתונים, כלים לאבחון האיכות: והנקראים מנגנון הפיקוח, מהתקנות

 .ומחזור פיקוח המורכב משלבים
מחשוב המידע : מרכיבים טכנולוגיים התומכים במערכת ומייעלים את תפקודה 

 .ובסיסי נתונים

  .יב להתייחס למרכיבים אלהתהליך התאמת השיטה לכל שירות חי

על סוכן השינוי להעריך את המצב הקיים במערכת הפיקוח , בתחילת העבודה המשותפת

כדי ללמוד על מבנה השירות הספציפי ועל המבנה של , זאת. ובמערכת המפוקחת

הגישה ; העמדות ביחס לשינוי: חלק מהנושאים הנבדקים הם. המערכת המפוקחת

תם של אנשי השירות ושל מנהלי המסגרות על איכות ותפיס, הטיפולית במסגרות

ניתן לגשת למלאכת , לאחר בירור המצב הקיים. השירות ועל הטיפול הניתן במסגרות
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מתחולל בדרך כלל שינוי במודעות , תוך כדי כך. פיתוח המסמנים והמדדים ההיקפיים

 תועבר מודעות זו. הדורשות טיפול באוכלוסיית היעד) מסמנים(המפקחים לבעיות 

במהלך בניית , בדרך כלל. דבר הגורר כבר שיפור באיכות הטיפול, דרכם למסגרות

המסמנים . ממה שהיה מקובל, המסמנים מוגדרים יותר תחומים הראויים לטיפול

  .והמדדים ההיקפיים הם הבסיס לבניית כלי האבחון של המטופל ולבניית כלי הפיקוח

נקבעים המדדים , פיקוח ולהערכהל, במהלך פיתוח המסמנים והכלים לאבחון

כדי שיהיה אפשר להעריך באיזו מידה סובל המטופל ממנו , האופרטיביים של כל מסמן

חייבים להגדיר את , כדי שניתן יהיה לאסוף את הנתונים. ואיזו רמת טיפול הוא מקבל

שיטת הרף משלבת מספר מקורות מידע . מקורות המידע המתאימים לכל מסמן ומסמן

תוך נטרול החסרונות של כל מקור מידע לעומת , מונה כוללנית ואובייקטיביתלהשגת ת

שילוב כל מקורות המידע מסתכם בכלי . היתרונות של מקורות המידע האחרים

מקורות . המתאימה למציאות בשטח, המאפשר להעריך את איכות הטיפול, אובייקטיבי

תצפיות , ן הנהלת המסגרתריאיו, ריאיון הצוות המטפל, ריאיון המטופל: המידע הם

בדיקת הרשומה דורשת הסתכלות בנתונים באופן . בשטח ובדיקת הרשומות במסגרת

יש לפתח את מערכת , לכן. כדי לשקף את הנעשה בשטח באופן מתמשך, רטרואקטיבי

צריכים לקבוע בהתאם לאילו , כן- כמו. כבר בשלב פיתוח המסמנים, הרשומות

כבר . ם האופרטיביים שבעזרתם תיבדק איכות הטיפולסטנדרטים ונהלים יוגדרו המדדי

מתעורר הצורך להבהיר , בזמן קביעת המדדים האופרטיביים, בשלב פיתוח המסמנים

כך שניתן יהיה ליישמם , בהתאם לתקנות הקיימות, ולהגדיר את הסטנדרטים והנהלים

 ,Fleishman & Moyal, 1995; Fleishman, Walk & Mizrahi(דרך הפיקוח , בשטח
1996a,1996b; Walk & Fleishman, 1999 .(  

גם אם הם נמשכים , ניתן לזהות שלב שבו התהליכים העיקריים הם תהליכי הפתוח

שלב זה מסתיים עם ביצוע המבחן . למעשה לאורך כל תהליך התאמת השיטה לשירות

, במבחן המוקדם הכלים מיושמים על מדגם מסגרות. המוקדם של כלי האבחון והפיקוח

הכלי מותאם , ידי קבלת משוב מהמפקחים והמטפלים המקצועיים של המסגרות-ועל

עד סיום שלב המבחן המוקדם יש לדאוג גם , כן-כמו. בצורה מרבית לצורכי השירות

 .לסיום הפיתוח של המערכת הממוחשבת

דהיינו לביצוע מחזור הפיקוח הראשון ליישום , כעת הכלים מוכנים לשלב היישום המלא

המרכיבים , )דרך עדכון הכלים והסטנדרטים(כאשר טופל ההיבט המחוקק , רףשיטת ה

והמרכיבים הטכנולוגיים ) דרך בניית כלי הפיקוח וגיבוש תהליך הפיקוח(האופרטיביים 

  ).דרך בניית מערכת המחשוב(
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הכרוך , הניסיון מלמד שהתאמת השיטה והטמעתה בשירות מסוים היא תהליך ממושך

עד עתה ההתאמה נעשתה . התנהגותיים ותפיסתיים, מבניים, רגונייםבהחדרת שינויים א

במהלך פרק זמן . שנתיות בכל אחד מהשירותים שיישמו את השיטה- בעזרת תכניות רב

בעיקר , העבודה נעשתה בין סוכן השינוי לבין מערכות הפיקוח יחד עם המסגרות, זה

הדרכה ) 2. (ולליווי התהליךפורומים כמוקדי עבודה לקבלת החלטות ) 1: (בשני אמצעים

להחדרת השינויים ולשיפור ) ה והמסגרותֶטהַמ, המפקחים(והכשרה בכל המישורים 

  . האיכות

  

  לעבודהפורומים 3.3
שאיתם בוצעה עיקר העבודה לאורך הפרויקט , לצורך יישום הרף הוקמו מספר פורומים

   :כמפורט להלן

ובראשה , הרף במשרד הרווחהועדת היגוי כללית של הפרויקטים להתאמת שיטת 

, מנהלי המחוזות, ראשי האגפים והשירותים, בין השאר, וחברים בה, ל המשרד"מנכ

ועדה זו נהגה להתכנס בתחילת ). נציגי מכון ברוקדייל(חשב המשרד וסוכן השינוי 

הוועדה ליוותה את הפרויקט ווידאה את העמידה . הפרויקט אך אינה פעילה בימים אלה

  . וכן שימשה סמכות עליונה לפתרון בעיות, דהבתכנית העבו

, ר"משתתפים בה האחראי על הפרויקט מטעם המשרד כיו: ועדת היגוי של המחשוב

 סוכן השינוי, האחראית על פיתוח התוכנה מטעם המשרד, מנהל אגף המחשוב במשרד

. והמפקחים הארציים של כל השירותים המשתתפים בפרויקטים להתאמת שיטת הרף

ובודקת האם עומדים , ו מלווה את הפרויקט מבחינת בניית מערכת המחשובועדה ז

עם הזמן החליפה ועדה זו את ועדת ההיגוי הכללית ונטלה על . בלוח הזמנים המתוכנן

  .עצמה את תפקידיה

סוכן השינוי והיועץ הארגוני בכל , בהשתתפות המפקחים הארציים: פגישות צוות מוביל

ה הן פגישות שוטפות בהן נדונים מהלכי היישום פגישות אל. אחד מהשירותים

  .וההטמעה ובעיות הצצות בשטח

רכז השירות בכל מחוז וסוכן , פורום בהשתתפות מנהל המחוז :פורומים מחוזיים

בפורום זה מיידעים את מנהל . לרוב הפורום כולל גם את המפקחים המחוזיים. השינוי

באשר להשלכות , מדת של הפרויקטונערכת הערכה מת, התקדמות הפרויקט המחוז על

השינויים המוחדרים כלפי המערכת המחוזית ועל השינויים הנוספים המתבקשים 

  .יחסית למחוזות האחרים, הפורום דן בבעיות המתעוררות ובמצב המחוז. בשטח

היועץ , המפקחים הארציים, בהשתתפות כל המפקחים על המסגרות: פורום המפקחים

ראש האגף או ראש השירות מוזמנים לפורום זה לפי . כן השינויהארגוני של השירות וסו

בפורום זה , כן-כמו. לפיקוח ולהערכה, בפורום זה נבנים כל הכלים לאבחון. הצורך
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מקיימים דיונים מקצועיים על מצב המסמנים ועל , מתכננים את מחזורי הפיקוח

 הצעות לשינוי הטיפול במסמנים במסגרות ועל השלכות המדיניות ומציעים לַמֶטה

  .זהו הפורום המרכזי ביותר בתהליך התאמת השיטה לשירות. בהתאם לצורך

המפקחים , סוכן השינוי, בהשתתפות כל מנהלי המסגרות: פורום מנהלי המסגרות

פורום זה נהג להתכנס בסוף כל שלב . הארציים והמחוזיים והיועץ הארגוני של השירות

להסקת מסקנות והפקת , נתונים ומשמעותםשל הפרויקט להעברת מידע ודיון על ה

בסיום מחזור , כיום פורום זה מתכנס אחת לשנה. לקחים תוך דיון על מדיניות המשרד

  .הפיקוח

בהשתתפות בעלי המקצוע הדומיננטיים ביותר בשירות : פורום אנשי טיפול במסגרות

סוכן המפקחים הארציים והמחוזיים ו, )בדרך כלל עובדים סוציאליים או אחיות(

בעיקר לגבי טיפול פרטני או , זהו פורום ארצי בו דנים על ההיבטים המקצועיים. השינוי

סים העובדים בכל השירותים הנותנים "כיום פורום זה הצטמצם לפגישה של עו. קבוצתי

 .טיפול לבני נוער

 הדרכה והכשרה 3.4
ת מנהלי המסגרו, המפקחים, הֶטהַמ: תכניות ההדרכה מתקיימות בכמה רמות

ההדרכה מתקיימת על שיטת הרף ועל נושאים . והמטפלים המקצועיים במסגרות

מעבר להדרכות מתקיימות תכניות . מקצועיים ובתוך כך המערכת הופכת ארגון לומד

תכניות אלה מופעלות . בעיקר למפקחים חדשים או לעובדים חדשים במסגרות, הכשרה

ה ֶטהַמ, ידי סוכן השינוי-קר עלההדרכה ניתנת בעי. לאורך כל הפרויקט לפי הצורך

 .והמפקחים

המסביר את , הֶטלַמ) 1: (לצורך מיסוד ההדרכה נכתבים לכל שירות שלושה מדריכים

, המסביר את ביצוע מחזור הפיקוח, למפקח) 2(; אופי מאגרי המידע ושימושם האפשרי

קידת לפ) 3(- ו; אופן השימוש בכלים השונים והשימוש האפשרי בנתונים ברמת המסגרת

הפקת דוחות והפעלת , הקלדה(המכיל הנחיות לשימוש בתוכנה , )בכל שירות(המחשוב 

; 1997, ולק ואחרים, פליישמן; 1996, ולק ושירזי, פליישמן) (מעקב אחר ביצוע הפיקוח

  ).1997,1996,1995, מזרחי ואחרים, פליישמן; 1997, נבון ואחרים, פליישמן

  הטמעת השיטההטמעת השיטה. . 44

השיטה . הרף לשירות מסוים מסתיים עם השלמת שלב ההטמעהתהליך התאמת שיטת 

עולה השאלה , אך. המתקיימים בזה אחר זה, פועלת בשטח באמצעות מחזורי הפיקוח

  ? מתי ניתן לומר שהתהליך הגיע לשלב ההטמעה
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זאת . הטמעה פירושה הפנמה ומיסוד פעילות חדשה והפיכתה לחלק בלתי נפרד מהשגרה

, ב ההטמעה הוא השלב שבו מושגים השינויים בתפיסותשבשיטת הרף של, אומרת

והופכים חלק בלתי נפרד מעבודתו השגרתית , בהליכי העבודה ובשימוש בכלים החדשים

ההפנמה . כלומר ללא התערבותו של סוכן השינוי, של הארגון הפועל כעת באופן עצמאי

  .מרמת המסגרת ועד לרמת המחוז והמטה: אמורה להיות בכל הרמות

  : גורמים המסייעים להצלחת תהליך ההטמעה והםיש 

 .מודעות לצורך בשינוי בקרב כל הגורמים המעורבים בתהליך 
 .ל המשרד לגבי ישום השיטה"מחויבות מצד מנכ 
 .שירות/מחויבות ומוטיבציה של מנהל האגף 
 ).ארגון לומד(תרבות ארגונית ודפוסי ניהול המעודדים החדרת שינויים  
כך שהשינויים ,  להביא בחשבון את המערכת הקיימתיכולתה של שיטת הרף 

. בלי להפר סדרים קיימים יתר על המידה, המוחדרים משתלבים בפעילות הקודמת

 . השינויים יהיו תמיד הדרגתיים, לפיכך
מכיוון שהם אלה המובילים את תהליכי , הכרה וִתגמול פנימי וחיצוני למפקחים 

ימי נשען על תחושת ההתמקצעות גמול הפנחלק מהִת. השינוי בכל המערכת

מפקחים , מנהלי מסגרות, אנשי הצוות המקצועי במסגרות: וההעצמה בכל הרמות

 .ה השירותֶטוַמ
וכוח אדם פיקוחי מתאים , מערכת מחשוב, כגון רמה טכנולוגית, משאבים ותשתית 

  . והמיומנות מבחינת הכמות

נוכח , מעצמאותםבתחילת התהליך נוצר הרושם שהגורמים המעורבים מאבדים 

עם הזמן נרכשת שליטה טובה יותר לגבי הנעשה בשטח . דרישותיו של גורם חיצוני

בסופו של . והגורמים השונים מקבלים על עצמם בהדרגה אחריות על תהליכי היישום

ביצוע מחזור : על כל מרכיביה, הם יהיו האחראים הבלעדיים על הפעלת השיטה, דבר

בהתבסס על , תכנון אסטרטגי לטווח קצר וארוך,  הערכותביצוע, הפיקוח על כל שלביו

תוך , וכן תכנון וביצוע תכניות טיפול לכל מטופל, מאגרי המידע וניתוח הנתונים

שלב ההטמעה מסתיים כאשר ההפנמה . התייחסות לכל המסמנים בהם יש לו בעיה

כול כיוון ההטמעה י. מרמת המטה ועד לרמת המטפל במסגרת: מתרחשת בכל הדרגים

השינויים . הֶט לַמ-מרמת המסגרת כלפי מעלה , בכיוון ההפוך, או, הָטלהיות מלמעלה לַמ

וההצלחות השזורות בדרך מעודדות את המשך , ממחזור למחזור, מוחדרים בהדרגה

  .ההטמעה
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  תוצאות ותוצריםתוצאות ותוצרים. . 55
, טווח מתוך הארגון-שיטת הרף מעודדת התפתחות שינויים מהותיים וארוכי

ניתן לרכז ). 4ראו פירוט בנספח (שך כל שלבי התאמתה לשירות ספציפי המתרחשים במ

  .שינויים אלה בכמה תחומים עיקריים

   שדרוג מערכת הפיקוח5.1

עם פיתוח והשלמת נהלים והרשומה , על פי שיטת הרף, תהליך פיתוח כלי הפיקוח

טת הרף שי. אובייקטיבי ואחיד, שיטתי, מביא למעשה ליישום פיקוח מובנה, במסגרות

, בהדרכה, תוך מיקוד פעילויותיה בבקרה, מייעלת את תפקודה של מערכת הפיקוח

  . וזה משפר את מערכת התהליכים המובילים לשיפור איכות הטיפול, בהכשרה ובייעוץ

) האחראים על ביצוע הפיקוח הישיר במסגרות(תפקידם של המפקחים המחוזיים 

כאשר המפקח חייב להתמקד . תיָרָקַב- עוציניהולי לתפקיד יי- מתפקיד ייעוצי- משתנה 

הוא חייב להזדהות פחות , כדי שיוכל להיענות למעקב אחר הפיקוח, תיָרָקבתפקידו הַב

: חל מידּור מסוים בתפקידי המפקח, הלכה למעשה. עם תפקידו הניהולי במסגרת

דו ובביקור המשוב הוא משלב בין תפקי, תיָרָקבביקור המקיף יש לו בעיקר תפקיד ַב

, הוא ומנהל המסגרת מעצבים יחד תכנית שנתית. תיָרָקכיועץ ומדריך לבין תפקידו הַב

, גם בביקורי המעקב. המביאה בחשבון את הטעון שיפור יחד עם המציאות בשטח

תפקידי המפקח נעשים ממוקדים . תיָרָקהמפקח משלב בין תפקידו הייעוצי לתפקידו הַב

חידוד . ר בין תפקידו כיועץ לבין תפקידו כמבקרכך שמתאפשר תמרון מאוזן יות, יותר

המפקח , שמצד אחד, היות, זה בתפיסת תפקידיו של המפקח מביא לפיקוח יעיל יותר

הוא יכול להיות יועץ , ומצד אחר, ה ללא התנגשות בנאמנויותָרָקיכול כעת לערוך ַב

  . אובייקטיבי לאיתור הטעון שיפור

רף הדרישות נהיה אחיד בכל , נוי תפקיד המפקחיחד עם שי, מתוך תפיסה כוללנית זו

  . מה שיוצר אחידות ביישום הסטנדרטים הלכה למעשה, המסגרות

  פור הסטנדרטים והנהליםיש 5.2

השיטה מביאה לחשיבה מחודשת לגבי דרישות השירות כפי שאלה מתבטאות 

ם של פיתוח כלי הפיקוח מלווה בבדיקה יסודית של מערך הנהלי. בסטנדרטים ובנהלים

פעמי ונעשה לפי -העדכון אינו חד. וספר הנהלים מעודכן בעקבות הדיונים, השירות

מגבשים נוהל פיקוח המשמש אמצעי למיסוד השינויים במערכת , כן-כמו. הצורך

  .הפיקוח המתרחשים במהלך יישום השיטה
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  שדרוג עבודת המסגרות הטיפוליות 5.3
השיפור הראשון הניכר . קוחהשפעתה של שיטת הרף אינה נעצרת במערכת הפי

הוא פיתוח מערכת הרשומות הקיימות , כתוצאה מתהליך התאמת השיטה, במסגרות

, ותכנון וביצוע תכניות טיפול אישיות, )רשומה משופרת ותיק אישי לכל מטופל(

  .הנחיות לביצוע ומעקב אחר הביצוע ותוצאותיו, הכוללות מטרות

המורכב משלבים מוגדרים , יך מובנהכתוצאה מהפיכתו של תהליך הפיקוח לתהל

מילוי טפסים מסוימים המספקים מידע על המטופלים באופן , בין השאר, הדורשים

וכתוצאה מכך , )טופס נתוני מטופל המשמש בסיס לבניית תכנית הטיפול(מובנה 

. תהליכי העבודה נעשים מובנים אף הם, שהמידע המרוכז ברשומות מעודכן ונגיש

ההופך כעת למכלול , ת למטפלים גישה רחבה יותר כלפי המטופלמבניות זו מאפשר

תואמת , "ארגון לומד"יחד עם חיזוק המערכת כ, גישה זו. הטעונים טיפול" מסמנים"

  .דבר המתבסס כעת ביתר שאת, קידומית כלפי המטופל-גישה טיפולית

מצב דוגמה ל. שיטת הרף מהווה גם בסיס טוב לפיתוח מערכת להבטחת איכות פנימית

שבו מערכת הפיקוח החיצונית הובילה להתפתחות תהליך של הבטחת איכות פנימית 

 ,ובריכוז הנתונים הנובעים ממנו, "נתוני מטופל"היא שבשירות מסוים השתמשו בטופס 

  . כדי להתחיל לארגן מערכת של עשייה מבוקרת סביב התכנים שעלו מהנתונים

  ארצי-הקמת בסיס נתונים כלל 5.4

מאפשרים להקים מאגרי , מהימנים וממוסדים, אחידים, אובייקטיביים, יםכלים מובנ

מאגרי . על ביצוע הפיקוח ועל איכות הטיפול, על המסגרות, מידע ארציים על המטופלים

מאפשרים השוואה ומעקב , הן ברמת השירות והן ברמת המסגרות, מידע ודוחות נגישים

אפשר קבלת החלטות וקביעת מדיניות על דבר המ, בפילוחים ובמיונים שונים לאורך זמן

כוח האדם נעשה מיומן יותר ומביא בחשבון מגוון היבטים , כתוצאה מכך. בסיס נתונים

  .רחב יותר

פיתוח מערכת מידע ממוחשבת במערכת הפיקוח פירושו לנהל תיק , בנוסף על כך

תונים מערכת נ. וניהול מעקב ממוחשב אחר ביצוע הפיקוח, ממוחשב בעבור כל מסגרת

ועל מגמותיהם של , נגישה וריכוזית המספקת לאורך זמן מידע על המצב הקיים

 מקנה מבט מערכתי המאפשר למערכת -התהליך והתוצאה , של מדדי המבנה, המסמנים

, הפיקוח ולמפקחים לבנות תכניות עבודה שנתיות ואף תכניות חומש בהתאם לצורך

, ולק ואחרים, פליישמן(נתית למסגרת ולמנהלי המסגרות לבנות את תכנית העבודה הש

1999 ;Fleishman, 1996.(  
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  שדרוג מערכת הרישוי 5.5
הרף הכניס . הרישוי הסתמך בעיקר על אישורי כבאות ותברואה, לפני כניסת שיטת הרף

. הכוללים גם משתנים של איכות הטיפול, קריטריונים רחבים יותר לרישוי

 שמירה על רמת איכות טיפול מסוימת כפי הקריטריונים הללו ממוחשבים ומאפשרים

  . ידי השירות- שנקבעה על

הנחלת אידיאולוגיות התומכות בשינויים למען שיפור מתמיד באיכות  5.6

  הטיפול

הסטנדרטים והנהלים . פעמי-עם הזמן מחלחלת ההכרה כי אין מדובר בשינוי חד

 חשיבה מחודשת כל כלי הפיקוח עוברים, נבדקים מזמן לזמן ומעודכנים בהתאם לצורך

ושיטות העבודה , כדי לוודא שהם עדיין מתאימים למדיניות השירות, מחזור פיקוח

במיוחד סביב הטמעת השימוש בתכנית עבודה שנתית למסגרת , במסגרות משתכללות

  .הנובעת ישירות מממצאי הרף

   התאמת המבנה הארגוני ליישום השיטה5.7

מהות . ההסדרים ההייררכיים ביניהםההתאמה היא מבחינת כוח האדם ומבחינת 

כגון , השינויים הארגוניים מתבטאת בעיקר בהרחבת תפקידים מסוימים במטה השירות

הקלדת נתונים והדרכת המפקחים והצוותים , ה על ביצועהָרָקתכנון עבודת הפיקוח וַב

  .המקצועיים במסגרות

  הערכההערכה. . 66
שיטת הרף . ט מֻלֶווה בהערכה מייצג פרויקט וכל פרויק1כל שירות שהוזכר בתרשים 

כדי למדוד , הערכה המתבצעת לפני הפרויקט ובסופו) 1: (משתמשת בשני סוגי הערכה

המאפשרת לתקן את , הערכה מתמדת במהלך הפרויקט) 2. (את מידת הצלחת הפרויקט

 ,.Fleishman, Bar-Giora et al(ההתאמות של תכנית ההתערבות בזמן הביצוע -אי
1988,1989; Fleishman, Potel et al., 1999; Fleishman, Heilbrun et al., 1999( .  

  אחרי- הערכה לפני6.1

היא לאמוד את המצב הקיים , )לפני(מטרת ההערכה המתבצעת בתחילת הפרויקט 

ההערכה בתום . לצורך אבחון כבסיס להגדרת יעדים לפיקוח וכבסיס להשוואה בעתיד

) 2(; בסיס להשוואה להערכה הראשונית) 1: (ממלאת כמה פונקציות, )אחרי(הפרויקט 

בסיס להפקת ) 3(; לאחר התאמת שיטת הרף במלואה, כדי לאמוד את המצב הקיים

  .לקחים ולאיתור נקודות הטעונות שיפור לפרויקטים הבאים
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בהערכה הראשונית עושים אבחון של מערכת הפיקוח והמערכת המפוקחת מבחינת 

תהליך , מבנה: שצוינו לעיל, מדים של המסמןשלושת ההיבטים שהם גם שלושת המ

  .ותוצאה

, מידת ההתאמה בין התפקידים לבין כוח האדם, התייחסות למבנה הארגוני: מבנה .1

האם התנאים הפיזיים , האם התפקידים הנדרשים קיימים, קיום סטנדרטים ונהלים

 .קיימים' מבחינת ציוד וכו
המעורבים בתהליך הפיקוח כיצד מתפקדת המערכת לדעתם של הגורמים : תהליך .2

 .ובתהליכי מתן השירות
מהי רמת איכות הטיפול והשירות לדעתם של אותם גורמים המעורבים : תוצאה .3

 .בתהליך הפיקוח ובתהליכי מתן השירות

תהליך , מבנהבהערכה המתקיימת בסוף הפרויקט בודקים שוב את האלמנטים מבחינת 

 האם חל שינוי בעמדותיהם של הגורמים בעיקר מעניין לקבוע. לצורך השוואה, ותוצאה

בגישה הטיפולית שלהם ובהתנהגותם בביצוע , המעורבים לגבי תפקודה של המערכת

באיזו מידה , למשל, כמו, בהערכה זו מתווספת בדיקה של התוצאות בפועל. תפקידם

לפי דעתם של , השוואות בין רמת איכות הטיפול לפני ואחרי; הושגו מטרות הפרויקט

מידת ; מידת הטמעתם של השינויים ושל תהליכי הפיקוח; בים בתהליךהמעור

האם משתמשים ; באיזו מידה קיים תכנון אסטרטגי; העצמאות בתפקוד המפקחים

  .'וכו, בנתונים בתהליכים לקבלת החלטות ולקביעת מדיניות

באמצעות ההשוואה בין ההערכות לפני ואחרי אפשר למדוד את מידת השיפור בתפקוד 

ולבסוף באיזו מידה , את מידת שיפור איכות הטיפול, ת הפיקוח והמסגרותמערכ

; 1999,א1999, ברנע ואחרים, פליישמן(הוטמעה שיטת הרף במערכות הקיימות 

  ).1998, נאון ואחרים, פליישמן

   הערכה מתמדת6.2

, בודקים באופן מתמיד את מידת ההתאמה בין הנעשה לבין המתוכנן, בהערכה מתמדת

מוצאים פתרונות תוך , כך. קדות בבעיות המתעוררות במהלך יישום הפרויקטתוך התמ

תוך איתור , סוג הערכה כזה מתרכז בתהליכים. כדי ומחדירים את השינויים הנדרשים

ותוך איתור נקודות התורפה למען , מצד אחד, המחזקות את תהליך ההטמעה, הצלחות

  .מצד אחר, תיקונן באופן שוטף

מדת נבדק גם ההיבט של שיפור הליקויים בין מחזורי פיקוח כחלק מההערכה המת

המגמה הכללית העולה מן הלוח .  מסכם נתונים אלה במספר פרויקטים1לוח . שונים

יש להתייחס לכך כאל מגמה , עם זאת. היא של ירידה באחוז הליקויים במהלך השנים

רות בדיוק שכן לא תמיד אותן מסג, בלבד המעידה על מצב השירות בשנה נתונה



150 אסטרטגיות לקידום איכות הטיפול בישראל: פורום איכות

שנתית ניתן יהיה לראות עד כמה -רק בפרספקטיבה רב. משתתפות במחזורים עוקבים

  .מגמות אלה יציבות

שייתכן שהשיפור הריאלי אף גבוה מהמתואר בנתונים , צריך להביא בחשבון, כן-כמו

מכיוון שהעלייה בסטנדרטים לגבי מחזורי הפיקוח המאוחרים יותר מראה אחוז , אלו

  .ה יותר ממה שהיה משתקף לו הסטנדרטים היו נשארים קבועיםליקויים גבו

  דוגמאות מפרויקטים שונים : השוואת אחוז הליקויים בין מחזורים: 1לוח 
  *אחוז הליקויים במחזורים עוקבים  הפרויקט

משרד , השירות לזקן
  הרווחה

  1מחזור 
)1987(  

   2מחזור 
)1989(  

        

  38  19          
              

ם חולי-סיעוד בבתי
, לחולים כרוניים
  משרד הבריאות

  1מחזור 
)1992(  

12  

  2מחזור 
)1993(  
7  

        

              
  ,אגף השיקום

   משרד הרווחה
  1מחזור 

)1999-2000(  
  2מחזור 

)2001-3(  
        

  48  37          
              

, רשות חסות הנוער
  משרד הרווחה

  4מחזור 
)2000-1(  

  5מחזור 
)2001-3(  

  6מחזור 
)2003-4(  

  7מחזור 
)2004-5(  

    

  28  26  22  20      
              

, השירות לילד ולנוער
  משרד הרווחה

  4מחזור 
)1999-2000(  

24  

  5מחזור 
)2000-1(  

20  

  6מחזור 
)2001-2(  

16  

  7מחזור 
)2002-3(  

17  

  8מחזור 
)2003-4(  

12  

  9מחזור 
)2004-5(  

16  
  .השנה מופיעה מתחת למספר המחזור* 

ידי השוואת אחוזי - וים אינה נמדדת רק עלמידת הצלחתה של שיטת הרף בשירות מס

: ידי בדיקת תפקוד המנגנון כולו-אלא גם על, הליקויים ממחזור פיקוח אחד למשנהו

שיפור הנהלים והסטנדרטים , הפיקוח ותהליכי העבודה במסגרות, התייעלות המערכת

אחד המשתנים החשובים הוא מידת שביעות רצונו של . ושאר התהליכים שפורטו לעיל

הממצאים . שנבדקת אף היא במסגרת הרף, המטופל מהטיפול ומהיחס שהוא מקבל

מה - מעידים בדרך כלל על רמה גבוהה יחסית של שביעות רצון של המטופל עם עליית

  .במהלך השנים

  סיכוםסיכום. . 77
נבנתה שיטה המיועדת בעיקר להובלת , בתחילת שנות השמונים של המאה העשרים

  השיטה פותחה בעבור מערכות. ות הטיפול והשירותתהליכים לשיפור מתמיד של איכ
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חולים -על בתי, בין היתר, המפקחות,  הפיקוח של משרד הבריאות ומשרד הרווחה

הכנסת השיטה גרמה לשינויים רבים . בהתאמה, לחולים כרוניים ובתי אבות

הוחלט להתאים שיטה זו גם למערכות , ועקב הצלחתה, ומשמעותיים במערכות אלה

, אגף השיקום, רשות חסות הנוער, בשירות לילד ולנוער: וספות במשרד הרווחהפיקוח נ

  .והאגף לטיפול באדם המפגר

ניתן לתאר . שיטה זו מפעילה כמה מנגנונים הדוחפים תהליכי שינוי בארגון הנידון

הפועלים בשלושה שלבים , מנגנונים אלה כמודל המורכב מכמה מרכיבים עיקריים

  ):4רשים ראה ת(להתאמת השיטה 

, למעשה, וכך. בשלב זה נבנים כלי הפיקוח ומוגדרים מחזורי הפיקוח: הפיתוח .1

עם ההדגשים , המודל להבטחת איכות וגישת המסמנים מותאמים לשירות מסוים

תהליך הפיתוח כולל מבחן מוקדם . המתאימים בממד המערכתי ובממד הפרטני

, ם היבט של פיתוח גם בהמשךקיי, יצוין כי גם לאחר סיום שלב זה. לבדיקת הכלים

 . והכלים מעודכנים לפי הצורך, כאשר לאחר כל מחזור מתקבל משוב מהשטח

  מודל הרף: 4תרשים 

שילוב בין גישה מערכתית 
לבין גישה פרטנית

החדרת השינוי

הבטחת איכות 
)ממד מערכתי(

גמישות המערכת

מסמנים
)ממד פרטני (

ארגון לומד

מחזורי פיקוח

שיפור מתמיד 
של איכות

שילוב בין ההכרה בצורך 
להחדרת שינוי לבין הכרה  כי 
תמיד קיים רף לשיפור נוסף

המתח בין מצב העצמה 
לבין מצב של חוסר העצמה

השינוי הוא חלק בלתי 
נפרד ממסגרת הארגון

פתוח

הטמעה

יישום

מודל הרףמודל הרף
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מחזורי הפיקוח כוללים . בשלב זה מופעלים מחזורי הפיקוח בזה אחר זה: היישום .2

התערבות , בעיקר אבחון של המצב הקיים באמצעות ביקורי הפקוח המקיפים

תפעול מחזורי ). בביקורי מעקב(והערכת תוצאות ההתערבות ) משובביקורי ה(

ידי קביעת יעדים לשיפור על פי - על, הפיקוח מקדם תהליכי שינוי בתוך המסגרות

, מאגרי המידע בהם נצברים נתוני הרף נותנים דחיפה למטה. הסטנדרטים הקיימים

 ". ארגונים לומדים"לפקוח ולמסגרות להפוך ל
בכל מחזור . הופך לחלק בלתי נפרד משגרת הארגון" השינוי "בשלב זה: ההטמעה .3

, בדרך זו. לשם שיפור נוסף של איכות הטיפול הניתן, פיקוח מוגדרים יעדים נוספים

שיפור , כלומר, כל מחזור פיקוח מסמל עלייה נוספת באיכות הטיפול והשירות

  .מתמיד של איכות

ינויים משמעותיים במערכת הפיקוח השימוש בשיטת הרף גורר אחריו ש, כמצוין לעיל

, כמפורט לעיל, שיטת הרף מניבה שורה של תוצרים ותוצאות, מעבר לכך. ובארגון כולו

, בין התוצאות והתוצרים כדאי לציין פיתוח כלים מובנים. דבר המגביר את כדאיותה

אובייקטיבי , שיטתי, לצד פיקוח מובנה, מהימנים וממוסדים, אחידים, אובייקטיביים

כתוצאה מכל אלה המערכת מתייעלת ומתקבלים מאגרי מידע המתעדכנים . ואחיד

דבר זה מקנה יכולת לקבל החלטות ולקבוע מדיניות וכן לשדרג את . באופן מתמיד

  . אחידה וממוחשבת, מערכת הרישוי למערכת שוויונית

לה ההנה, דהיינו, הפעלת שיטת הרף מצריכה שיתוף פעולה מצד כל הגורמים המעורבים

הטמעת , כן-כמו. וקובעי המדיניות במשרד, והעובדים במסגרות ובמערכת הפיקוח

כי תכנית , מיותר לומר. למספר שנים, טווח-השיטה דורשת הפעלת פרויקטים ארוכי

  .בסדר גודל כזה מצריכה השקעת משאבים בהתאם

סדות כי אף על פי ששיטת הרף יושמה במערכות פיקוח המפקחות על מו, ברצוננו לציין

השיטה יכולה להתאים להבטחת , או שירותים קהילתיים השייכים למשרדי הממשלה/ו

  .איכות בכל מערכת הנותנת שירות מסוג כלשהו ללקוחות

  עדכון מצב העניינים מאז כתיבת המאמרעדכון מצב העניינים מאז כתיבת המאמר: :  אחרית דבר אחרית דבר..88

, הועמקו תהליכי ההטמעה בפרויקטים בשירות לילד ולנוער, מאז נכתבו הדברים לעיל

אחת הדרכים . באגף השיקום ובאגף לטיפול באדם המפגר, ות הנוערברשות חס

המופקת ישירות מהמחשב ובה , המרכזיות היא דרך תכנית עבודה שנתית למסגרת

שתולים הליקויים שנמצאו בבקורי הפיקוח על מנת שהללו ישמשו בסיס לתכנית 

  .ת המסגרתלפי החזון של הנהל, לתכנית מתווספים יעדים נוספים לפיתוח. העבודה
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ומוטמע בעבודה , באופן זה הפך תיקון הליקויים חלק אורגני יותר בשגרת חיי המסגרת

  .השוטפת שלה

הורחב לשירותי ,  שעות ביממה24בהם המטופל שוהה , שהחל במסגרות מוסדיות, הרף

קהילה במסגרת פרויקט הצובר תנופה בימים אלה במועדוניות לנוער בסיכון של 

במסגרת זו מתקיים שיתוף .  מועדוניות800-הכולל למעלה מ, ערהשירות לילד ולנו

  להפעלת , האחראי יחד עם השירות לילד ולנוער, משרדי עם משרד החינוך-פעולה בין

  .  מועדוניות270-כ

דב גולדברגר הכריז על כוונת המשרד להכניס ' הפרופ, ל היוצא של משרד הרווחה"המנכ

בימים אלה נערכים . ם והקהילתיים במשרדאת שיטת הרף לכל השירותים המוסדיי

  . מגעים בעניין זה עם ראשי השירותים במשרד
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בפיקוח על מוסדות בפיקוח על מוסדות " (" (דםדם--לחץלחץ--יתריתר: ": "דוגמה של מסמן רפואידוגמה של מסמן רפואי: : 11נספח נספח 
  ))לזקניםלזקנים

  : הימצאות

  דם -לחץ-דה שהמטופל סובל מיתרהמעי, אבחנה רפואית כתובה

  :מבנה

 דם מכויל לשנה האחרונה-קיום מדד לחץ 
 דם-לחץ- קיום נוהל טיפול ביתר 
 )רופא, אחיות וכוח עזר(בהיקף המשרה הנדרש בתקן , כוח אדם מיומן 

  :תהליך

 לפי הנוהל, דם- תכיפות מדידות לחץ 
 דם-לחץ-רשומות מעודכנות על יתר 
 )תרופות, פעילות גופנית, דיאטות(לפי הנוהל , דם- לחץ-תכנית טיפול לסובלים מיתר 
 רשומה על ביצוע תכנית טיפול 
לפי דיווח (תופעות לוואי משמעותיות  בעקבות, התייחסות של הרופא ברשומות 

  )החולה

  :תוצאות

 לאורך זמן, דם של החולה-איזון לחץ 
  שביעות רצון החולה מהטיפול שהוא מקבל 
 דם-לחץ- סיבוכים הקשורים ליתר 
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  בבתי אבות בבתי אבות " " הרגשת בדידותהרגשת בדידות: ": "דוגמה של מסמן חברתידוגמה של מסמן חברתי: : 22נספח נספח 
  ))בפיקוח על בתי אבותבפיקוח על בתי אבות((

  : הימצאות

  ) אחרי הכנסתו לבית אבות(המטופל מרגיש בודד  

 ס"אבחנה רשומה של העו 

  : מבנה

  רשומה תקינה 

 נוהל טיפול 
 )ס"עו(בהיקף המשרה הנדרש בתקן , כוח אדם מיומן 

  :תהליך

על בעיות ועל ) מעין איש סוד( קרובות עם מישהו במעון המטופל יכול לשוחח לעתים 

 תחושות
 המטופל עוסק בפעילות חברתית פעם ביום לפחות 
 ס פעם בחודש לפחות"המטופל נפגש ומשוחח עם העו 
 ילדיו של המטופל מבקרים אותו פעם בשבוע לפחות 
חברים ומתנדבים לבקר את , קרובים ס שהוא משתדל לעודד"רישום של העו 

 להמטופ
ס למטופל בדוח המעקב "ס בתיק וסיכום שיחה בין העו"אבחנה רשומה של העו 

 פעם בחודש לפחות, בנושא בעיית הבדידות

  :תוצאות

 )לפי דיווח המטופל(בהשוואה להערכה הקודמת , בדידות המטופל 
 שביעות רצונו של המטופל מהטיפול 
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" " ופליםופליםמידת התאמת האוכל לצורכי המטמידת התאמת האוכל לצורכי המט: ": "דוגמה למדד היקפידוגמה למדד היקפי: : 33נספח נספח 
  ))חולים לחולים כרונייםחולים לחולים כרוניים--בפיקוח על בתיבפיקוח על בתי((

  : מבנה

  ) עוזרים לטבח, טבח(בהיקף המשרה הנדרש בתקן , כוח אדם מיומן 

 לפי הנוהל, קשר קבוע עם תזונאית 
 )כולל עגלות לחימום האוכל( ציוד למטבח ולחדר האוכל 
 בהמלצת רופא ותזונאית, דיאטות לחולים כרוניים, ספר מתכונים, נהלים 

  :יךתהל

 שימוש בספר מתכונים בהמלצת תזונאית 
 תכנון תפריטים חודשי 
 )מבחינת הרכב המזון( תפריט מאוזן 
 )בתצפית(כמות השאריות בארוחת הצהריים  
 טמפרטורה ואסתטיקה, מבחינת אופן ההגשה, הגשת האוכל 
 התאמה בין המנות המוגשות לבין הרשום בתפריט ביום ביקור הפתע 
 גודל המנות המוגשות 

  :אותתוצ

 שביעות רצון המטופלים מהאוכל  
 יתר באותה שנה-משקל או ממשקל-אחוז המטופלים הסובלים מתת 
 השוואת התוצאות בין השנים 
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הפיקוח לפני יישום מלא של שיטת הפיקוח לפני יישום מלא של שיטת : : תוצאות יישום שיטת הרףתוצאות יישום שיטת הרף: : 44נספח נספח 
    11ולאחריוולאחריו, , הרףהרף

  אחרי היישום  לפני היישום   מאפיין

   ומקיפותמפורטות, מעודכנות  לא מלאות  תקנות
 סובייקטיביים וכלליים, חלקיים   מדדים וכלים

 התמקדות בבדיקת המבנה 
שימוש מצומצם במקורות מידע  

  ללא ריאיון המטופל

אובייקטיביים , אחידים, מובנים 
 ומפורטים

 תהליך ותוצאה, בדיקת מבנה 
 מקורות 4שימוש והצלבה של  

  מידע והוספת קול המטופל
  אחידה ומעודכנת, מקיפה   יתחלקית ולא עדכנ  רשומה במוסדות

 נורמות עבודה לא אחידות   כוח אדם
 התמקדות בפרטים ולא במכלול 
מקור הסמכות מהגדרת התפקיד  

  ומהניסיון המקצועי

 נורמות עבודה מובנות ואחידות 
התמקדות תוך דגש על ראייה  

 רחבה
  העצמה מקצועית 

 לא מובנה   תהליך פיקוח
 אבחון והתערבות חלקיים 
נתית חלקית תכנית עבודה ש 

  )למפקח ולמוסד(

 אחיד, מובנה 
 התערבות ומעקב, אבחון 
, הֶטתכנית עבודה מפורטת לַמ 

  למפקחים ולמוסד
ממצאי הפיקוח בסיס לרישוי על פי   רישוי מנותק מממצאי הפיקוח  קשר לרישוי

  קריטריונים ברורים שנקבעו מראש
מיפוי ומדידת תכנון מול ביצוע של   אין  מדידת ביצועים

  חהפיקו
 קושי לייעל את המערכת   התייעלות

 קושי להגדיר תשומות ותפוקות 
  קושי להפריט את הפיקוח 

 תשומות ותפוקות מוגדרות 
ידי אותן - יותר פעילות פיקוח על 

 תשומות
  יכולת להפריט את הפיקוח 

 מידע חלקי ממערכות לא ייעודיות   נתונים ממוחשבים
  מערכת פיקוח לא ממוחשבת 

 לניתוח מערכת ממוחשבת ייעודית 
, נתוני מטופלים ואיכות הטיפול

  :באמצעות
 פילוחים מגוונים 
  השוואות לאורך זמן 

תהליך קבלת 
  החלטות

שימוש שגרתי בנתונים לקבלת   באמצעות שימוש אקראי בנתונים
החלטות ולקביעת סדרי עדיפויות 

  הֶטבמערכת הפיקוח ובַמ, במוסד
הסתמכות על חוות דעת מקצועית    כוח משפטי

מערכת הפיקוח וצוות , הֶטשל הַמ
  המוסד

נתונים וחוות , הסתמכות על תיעוד 
  דעת מקצועית

המשוב שהתקבל , מבוסס על הניסיון המצטבר בעבודה עם השירותים המיישמים את הרף 1
  .וניתוח הנתונים, מהם
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  ,,מרוםמרום--ר תמר צמחר תמר צמח""ר רחל פליישמן ודר רחל פליישמן וד""דיון על המאמר של דדיון על המאמר של ד
1.6.011.6.01  

והדגישה , "מערכות פיקוחב שיטת הרף" : המאמר שלהרחל פליישמן הציגה את עיקרי

  :את הנקודות הבאות

 .למעקב ולשיפור מתמיד של איכות הטיפול, שיטת הרף היא שיטה להערכה .1
השיטה מופעלת במגוון רב של סוגי מוסדות הנמצאים בפיקוח של משרד הבריאות  .2

 .או משרד הרווחה
מודל  גישת המסמנים ו,השיטה מבוססת על שילוב בין מודל אבטחת האיכות .3

 .להחדרת שינויים ארגוניים
 .הושקע מאמץ רב בהטמעת השיטה .4
 .השיטה שינתה בהרבה את עבודת הפיקוח ותרמה להתמקצעותה .5
   .אחוז הליקויים במחזורים עוקביםהפעלת השיטה הביאה לירידה משמעותית ב .6

זו יכולה בדיון צוין שמדובר במערכת מדדים חיצונית והועלתה השאלה האם מערכת כ

ק חביב הסכים 'ג. רחל פליישמן חיוותה דעה שכן. לעבוד גם על בסיס הפעלה פנימית

כך שאם , והוסיף שעל פי הספרות בדרך כלל יותר קשה להפעיל מערכת מדדים חיצוני

המערכת פעלה על בסיס חיצוני יש מקום לאופטימיות זהירה לגבי האפשרות להפעיל 

  . אותה על בסיס פנימי

לה האם זה נכון והוגן לבחון מוסד על פי דברים שאינם בשליטתו כגון שיעור רחל נשא

רחל השיבה שרק בודקים את המוסדות בנושאים . הקשישים עם בעיות ראייה ושמיעה

בהקשר לראייה ושמיעה הדגש הוא על , למשל. שלגביהם יש למוסד השפעה משמעותית

  .המוסד הצליח לגמרילא אם , השאלה האם המוסד ניסה להתמודד עם הבעיה

: היא ענתה שיש שני סוגי קליינטים. רחל נשאלה מי הם הקליינטים של הפרויקט

, האחת: וזאת משתי סיבות, מערבים את המוסדות בפיתוח הכלים. הפיקוח והמוסדות

  .כדי להוריד התנגדויות, השנייה. כדי להבין מה חשוב לבדוק

שעלולים להיות ( על המטופלים אחד המשתתפים ציין שלדעתו נשענים יותר מדי

רחל . ועדיף היה לכלול גם את המשפחות, ועל נותני השירותים כמקורות מידע) מפוחדים

  . אך המפקחים לא היו מוכנים לזה, ענתה שרצו לכלול את המשפחות

הבדיקה שלהם , הועלה החשש שמאחר שהמפקחים משמשים הן כיועצים והן כבודקים

די  -רחל ציינה שהגישה שלפיה המפקח הוא גם יועץ . חניתעלולה להיות יותר מדי סל
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כדי להתמודד עם . ולדעתה היא מוצלחת, )קורה גם במערכת החינוך(ייחודית לישראל 

  :המתח בין שני התפקידים ננקטו שני צעדים

 .בימים שבהם המפקח עורך ביקור הוא אינו מייעץ: הפרדה בזמן .1
 .םמשתמשים במדדים אובייקטיביי .2
  



165 בריאות ותקשורת

  
  
  

  בריאות ותקשורתבריאות ותקשורת
  

  
  

  1איצקוביץ-ודי סגל'ג
  רוסלם פוסט'בריאות ומדע של הגלענייני כתבת 

  
המידע בנושאי , למרות שפע הנתונים שניתן למצוא באינטרנט ובאמצעי תקשורת אחרים

פעם - יותר מאשר אי, כיום, סובייקטיבי ומטעה, בריאות שהישראלים מקבלים מבלבל

, לבין מסרים שהמניע לפרסומם הוא מסחרי, סות על מדעהקו בין עובדות המבוס. בעבר

העיתונים מלאים מוספים פרסומיים המוכרים מוצרים . הטשטש עד שכמעט ונעלם

, אונות-אין, קוצר ראייה: ושירותים שמציעים פתרונות כמעט לכל הבעיות הרפואיות

שיניים , בקהתמכרות לט, דיכאון, ירכיים מכוערות, משקל עודף, רגל סוכרתית, קמטים

או מומחה , נראה שלכל בעיה יש תרופה. יתר-יעורקרחת וׂש, טחורים, עצירות, צהובות

מדוע לא לנסות רופאים , מהרופאים המסורתיים ואם נמאס. המוכן לשרת את הפונה

, מגנטים, עיסויים, המבטיחים לרפא מחלות בעזרת ריחות, העוסקים ברפואה משלימה

  ?מדיטציה או אנרגיה קוסמית

  

, מבוססות על תרופות טבעיות, כולל אספירין, תרופות רבות הנמצאות בשימוש נרחב

 - החולים האוניברסיטאי הדסה נבדקו תרופות טיבטיות -וביחידה לרפואה טבעית בבית

אין הכוונה כאן לומר שכל הטיפול הרפואי הטבעי או . וכמה מהן אף הוכחו יעילות

ח את היעילות הזו באמצעות טכניקות אבל יש להוכי. המשלים הוא חסר תועלת

העיתונות הישראלית מלאה מודעות , לרוע המזל. רפואיות המבוססות על הוכחות

אסור לומר על : יש בכך גם עבירה על החוק. ופרסומות שאין בהן כלל הוכחות כאלה

ומשרד , אבל חברות מסחריות עושות זאת כל הזמן, מוצרי מזון שיש להם סגולות מרפא

חסרים מוטיבציה לאכוף (ובתי המשפט העמוסים מדי , )החסר צוות משפטי(ת הבריאו

  .  חסרי שיניים-) את החוק

  

                                                 
 .British Medical Journal-של ה כתבת לחדשות רפואיות מישראלגם כיום  1
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פריצות "חולים ושל חברות מסחריות על -מדי יום אני מקבלת הודעות מדוברים של בתי

המרפאים " טיפות רבנים", הומאופתיים" ניסים", בטיפול בסרטן, בטכנולוגיה" דרך

לא רק , מסחורם של שירותי הבריאות. שלרובן אין הוכחות , הלאהוכן, " בעיות101"

אלא גם בגופים רפואיים הפועלים ללא , בגין צמיחתם של מוסדות רפואיים פרטיים

, אינו מאפשר עוד לישראלי הממוצע לקבל ייעוץ מהימן לגבי קידום בריאות, מטרת רווח

החולים עצמן -קופות. שיםטכנולוגיות ושירותי בריאות חד, מניעת מחלות ותרופות

על ויטמינים ותוספים " הנחות"הקימו מועדוני צרכנים שהקטלוגים שלהם מציעים 

  .ואבזרים אחרים, ציוד התעמלות, דם-מודדי לחץ, מינרליים

  

-אבל מכיוון שקופות,  ייתכן שחלק ממוצרים אלה הם מועילים ולגיטימיים לחלוטין

המבוטחים אינם יכולים , את הכנסותיהןהחולים מקדמות את מכירתם כדי להגדיל 

על פי , ידי מעסיקיהם-החולים התבקשו על- גם רופאים של קופות; לבדוק את יעילותם

במקום לרשום תרופות , לקדם שימוש בתרופות מסוימות משום שהן זולות, הדיווחים

החולים לא היו מקדמות -אם קופות. יקרות יותר המתאימות יותר למצב מטופליהם

ניתן היה לראות בהן מקור מידע , ידן-ת של תרופות ומוצרים המועדפים עלמכירו

  . אובייקטיבי

  

התמסחרות זו מתרחשת בתקופה שהמטופלים אמורים לקחת חלק פעיל יותר בטיפול 

- הרפואית לפיה הרופא הוא הסמכות הכל- כאשר הגישה הפטרנליסטית, בבריאותם

בגישה לפיה המטופל הוא אוטונומי מצטמצמת ומוחלפת , יכולה המחליטה מה לעשות

  .וראוי לכבוד

  

הייתי עדה במשך השנים , רוזלם פוסט מזה שנים רבות'ככתבת לענייני בריאות ומדע בג

הקמתם של ערוצי תקשורת . בעצב רב לירידה תלולה בתפקודם של אמצעי התקשורת

 זו אינה גם אם, מסחריים וערוצי כבלים מאלצת את העיתונות לקבל כל מודעת פרסומת

  .הגיונית או אינה מוכחת

  

אמצעי התקשורת נכנעים לפיתוי של הצגת , מתוך רעב להכנסות הבאות מפרסומות

לא רק . מוצרים מסחריים בניסוח הדומה להצגה של חומר מערכתי אובייקטיבי

אלא גם העיתונות , העיתונות הכללית מפרסמת סיפורים ומודעות על אודות אלה

ומעניקה מרחב פרסומי גדול יותר לטיפולי , זה בשנים האחרונותהחרדית הצטרפה לקו 

ישנם עיתונים וכתבי עת שהידרדרו כה נמוך עד לפרסום טור קבוע . בריאות לא מוכחים

  .על מוסדות או מוצרים רפואיים בתנאי שאלה ירכשו שטח פרסום נפרד

  

חופשי הברית החוק דורש מתחנות הטלוויזיה והרדיו לתת זמן שידור -בארצות

. אבל לא כך נהוג בישראל, לארגונים ולנושאים שתורמים לבריאות הציבור ולרווחתו
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אולי ניתן יהיה לתקן את חוזי הרישוי שמשרד התקשורת חותם עם מפעילי הערוצים 

  . המסחריים והכבלים כך שיתאפשר פרסום הודעות שירות לציבור ללא תשלום

לפרסם מודעות על סיגריות ומוצרי , חוקעל פי , רבים מהעיתונים שעדיין מותר להם

סיגריות מוצתות או . הכרתיים חיוביים לטובת עישון- מציעים גם מסרים תת, טבק

וידוענים אחרים , שחקנים, כבויות מהוות אבזר שכיח בידיהם או בפיותיהם של דוגמנים

דבר זה כבר כמעט שלא קורה . שתמונותיהם מתפרסמות באמצעי התקשורת השונים

 שבה אנו -אבל בישראל , שם העישון הוא בחזקת פשע כנגד האנושות, הברית-ותבארצ

 תמונות כאלה - נמצאים בפיגור של עשור או שניים כשמדובר במודעות הציבור לבריאות 

  .כמעט שאינן מעוררות התנגדות

  

כך , העיתונים בארץ מרוויחים מיליוני שקלים בשנה ממודעות פרסום של חברות הטבק

-אפילו באמצעות מסרים תת, עניין שהחברות הללו ימשיכו להיות מרוצותשיש להם 

, כאשר חוק המגביל את הפרסום של סיגריות נדון בוועדת הכנסת או במליאה. הכרתיים

לשעבר נשיא , ל"חיים צדוק ז. לים של עיתונים או שתדלנים מטעמם"נוכחים בדיון מו

- הוא היה עורך:  אבל בתפקיד שונההיה נוכח שם בדרך כלל, מועצת העיתונות בישראל

  .מונופול הסיגריות בישראל, הדין הראשי של חברת דובק

  

 עמודים שהכחישה את 6הדפיס במוסף שלו כתבה בת " הארץ"לפני מספר שנים עיתון 

ושיבחה כמה מהיתרונות לכאורה של עישון , העובדה שעישון פסיבי מסוכן לבריאות

. ל הדרישה שיש להציג חדשות באופן אובייקטיביפעיל תוך כדי הפרה שערורייתית ש

על -המאמר התבסס במידה ניכרת על תיאור מסולף ופרשנות שגויה של ניתוח

.  היוקרתיBritish Medical Journal-אפידמיולוגי שפורסם ימים ספורים קודם לכן ב

או צילום של דוגמני אופנה או בדרנים , של עישון סיגרים" סגנון חיים"כתבה על 

בדרך (רוזלם פוסט 'הג, התפרסמו לעתים נדירות בלבד מעל דפי העיתון שלי, המעשנים

כשמחיתי מיד על מקרים , אבל). ידי עורך המדור באותם ימים שהיה מעשן כבד- כלל על

הוא שלח במהירות דואל לצוות והורה להם שלא לעשות , אלה בפני העורך הראשי דאז

  . וקף לעישוןמרבית קוראינו מתנגדים בת. זאת שוב

  

לרופאי , שתדלנים לחצו על משרד המשפטים כדי שייזום הצעת חוק שיאפשר לרופאים

שיניים ולאנשי מקצוע אחרים בתחום הרפואה לפרסם את שירותיהם באמצעי 

למרות התנגדות חריפה של אגודת רופאי . החוק נכנס לתוקף לפני כמה שנים. התקשורת

חששו במיוחד שהם ייאלצו להוציא , שרובם עצמאים, רופאי השיניים(השיניים בישראל 

במקום לצאת , סכומי כסף גדולים על פרסום שירותיהם כדי להתחרות על מטופלים

משרד הבריאות לא עשה , עם זאת). או לרכוש ציוד טוב יותר, לקורסים ולהשתלמויות

סם דבר כדי להסביר לאנשי המקצוע ולכלל הציבור את ההגבלות המגבילות את המפר

חוק אוסר לפרסם . ותארים אקדמיים לתת תיאור אובייקטיבי של שירותים וכישורים
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יעיל "או , "בטוח יותר", "טוב יותר", "זול יותר"הצהרות כגון שאיש המקצוע הוא 

התחילו לפרסם , חברות כמו זוגלובק שניצלו במהירות את התקנות החדשות". יותר

, או חברת שטראוס; הטופו החדשים שלהםמסוים תומך במוצרי שניצל  ברדיו שרופא

שיש בו "לפרסם את מוצר החלב החדש אקטימל " דוקטור"ששכרו מישהו עם תואר 

. הם אינם מפירים את החוק, אם לא? האם שני אלה הם רופאים". בקטריה מיטיבה"

לא טרח , משרד הבריאות אליו טלפנתי, אבל. הם מפירים את החוק, אם הם רופאים

המשרד חסר אונים גם כנגד אתרים . שניים האלה הם אכן רופאיםלבדוק האם ה

ל והחוק הישראלי "מפני שרובם נמצאים בחו, באינטרנט שישראלים מפרסמים בהם

  . בהם" אינו יכול לגעת"

  

 שאמצעי התקשורת 1997- הברית דיווחה ב-המועצה הלאומית לבריאות בארצות

יתר -כגון שימוש, יאות חשובותההמוניים הם מקור המידע המוביל של סוגיות בר

ידי המועצה - סקר שנערך על. אסתמה ואיידס, תכנון משפחה, ממוגרפיות, בסמים

הברית דיווחו ששינו את - מהמבוגרים בארצות58%- הלאומית לבריאות מצא ש

ידיעה בנושא בריאות , ראו או שמעו, התנהגותם או נקטו בפעולה כלשהי לאחר שקראו

  .באמצעי התקשורת

  

לשים באינטרנט אינם מקבלים הדרכה כיצד להבחין בין מידע רפואי אובייקטיבי הגו

עת רפואיים וארגוני חולים -כתבי, ספר לרפואה-בתי, ידי אוניברסיטות-שמסופק על

אנשים המעוניינים להרוויח כסף וחברות , לבין מרפאות פרטיות; מצד אחד, מתנדבים

מדד טוב הוא האם הכתובת באינטרנט . מהצד האחר, המוכרות תרופות וטכנולוגיות

במקום בסיומת המצביעה על עניין מסחרי כגון , acאו , edu ,govמסתיימת בסיומת 

com ,co ,ראשיהרופא כששימש בזמנו כהרשים מאוד , פר אברט קּו"ד, למשל, כך. 'וכד 

ונלחם נגד עישון ועבד קשה כדי לקדם את המטרות , הברית-הבריאות בארצות משרדב

, www.drkoop.comלאחר פרישתו הוא הקים אתר באינטרנט , אבל. בריאות הציבורשל 

ואיבד חלק ניכר מהאובייקטיביות , שהושפע מהר מאוד ממפרסמים מסחריים באתר

. אין ספק שמגמה זו תצמח במהירות, עם ההתמסחרות הגוברת של האינטרנט. שלו

  . שורת צריכים ללמד את הצרכנים לבור את הבר מן המוץ באתרים אלהאמצעי התק

  

ל הראו שהציבור הרחב מקבל יותר מידע על בריאות מאמצעי "מחקרים בארץ ובחו

סקר . מאשר מרופאים, עיתונים וכתבי עת, רדיו, טלוויזיה, התקשורת ההמוניים

ביקש לדעת , ותידי מחלקת התזונה של משרד הבריא- על, שפורסם לפני כמה שנים

למקום הראשון הגיעה . מהיכן המבוגרים מקבלים את המידע שלהם על תזונה

רופאים ודיאטנים . הרדיו ובני משפחה וחברים, הטלוויזיה ולאחריה התקשורת הכתובה

רק כרבע מהגברים והנשים : לאחר כל הגורמים האלה, הוזכרו כמקור המידע האחרון
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לא נעשה שימוש בפרסומים של משרד . זונההתייעצו עם הרופא שלהם בנושאי ת

  .כמקור של מידע בנושא זה, כמו גם ברופאים ובדיאטנים, החולים-הבריאות וקופות

  

כתבים שיש להם חברים או מכרים בממסד הרפואי עשויים להתפתות ולראיין אותם על 

בארץ . אפילו כשאין להם מומחיות מסוימת או שלא גילו תגלית ייחודית, עבודתם

יתונאים הכותבים על נושאי בריאות אינם צריכים לעבור בחינה כלשהי על מומחיותם ע

או אפילו , עת רפואי- הם לא צריכים לדעת כיצד לקרוא מאמר בכתב. בתחום הרפואה

עם " סקופים"עיתונים שרוצים . לדעת את ההבדל בין חיידק לבין נגיף כדי שיועסקו

אין לבטוח בחברות יחסי ציבור . ם כאלהכותרות גדולות אינם מתעקשים על כישורי

שיש להן לקוחות בשירותי הבריאות ובתעשיית התרופות שיספקו מידע מדויק ולא 

רוב -פי- על(אני מקבלת טלפונים כמעט מדי יום מאנשים במשרדי יחסי ציבור . מוטה

אלה נשים צעירות שזה עתה השתחררו מהצבא והן חסרות כל מומחיות בתחום שהן 

ריפוי באנרגיה ,  שרוצים שאכתוב על מוצרים וטכניקות של רפואה משלימה,)מקדמות

כאשר אני אומרת להם שהמדיניות הרשמית של . או מגוון של רפואות אליל אחרות

רוסלם פוסט היא לכתוב רק על אותן תרופות וטיפולים שיעילותם הוכחה במחקרים 'הג

 התשתית של רפואה נתמכת שהם, )double-blind(סמיות -אקראיים מפוקחים כפולי

, רבים מאנשי יחסי הציבור מהדור הקודם"! ?מה זה"תגובתן הקבועה היא , בהוכחות

, שידעו כמעט כל מה שניתן לדעת על המוצר שהם קידמו, היו מבוגרים ומנוסים יותר

  .והיו מוכנים להודות בחסרונותיו

  

, פואיים בכתבי העתכל מי שמכנה עצמו כתב רפואי אמור לקרוא בלהיטות מחקרים ר

ולהכיר מספיק מונחים ותגליות רפואיים כדי שיוכל לשוחח עם חוקרים ורופאים 

כמעט בלתי "אומר שזה , ונסון'ר ג"ד, ABCרפואי של חדשות -הכתב הביו. בשפתם הם

כיסוי תחום ". אפשרי להעביר דיווח טוב על חדשות בנושאי בריאות ללא ידע בסיסי

הכנסת או אפילו עניינים , עניינים מוניציפליים, י תחבורההרפואה אינו דומה לכיסו

כתבים לענייני בריאות צריכים להכיר היטב את העקרונות של ביולוגיה : דיפלומטיים

  . ולהתעדכן כל הזמן, ורפואה

  

רמת המומחיות של העיתונאי הממוצע לענייני בריאות צנחה לדרגה כה נמוכה עד , אבל

טל את הסימפוזיון שהוא עורך מדי שנה לכתבים לענייני הספר לרפואה בי-שאחד מבתי

לא הבינו את החומר ולא , או גם כשהגיעו; משום שהכתבים לא טרחו להגיע, רפואה

. לא הבינו את החומר וכתבו מאמר שהיה בלתי מדויק, באו, גרוע יותר, או; כתבו כלום

ולקיים אותו פעם הספר לרפואה ניסה להשיב על כנו את הסימפוזיון הזה - כאשר בית

, נכנסו למעבדות ואכלו ארוחת צהריים, הקשיבו להרצאות, הכתבים באו, אחת נוספת

  .אבל מרביתם לא כתבו אפילו מילה אחת על המחקר המסעיר החדש שהוצג בפניהם
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חולים התלונן בפני שהכתבים המחפשים רק שערוריות אינם -יותר מדובר אחד של בית

אם כתב של אחד מעיתוני הערב מוזמן .  רצינייםלב לנושאים-מקדישים תשומת

, לעתים קרובות הוא עומד על כך שהאירוע יהיה בלעדי, למסיבת עיתונאים או לריאיון

הנושא נדחה , אם המתחרה כבר כתב על כך. כך שכתב מהעיתון המתחרה לא ידע על כך

  .ידי העיתון שאינו מטפל בו-כמעט אוטומטית על

  

שני עיתוני הערב ובין אתרי האינטרנט החמירו את הבעיות הקרבות המתמשכים בין 

במקום !" וואו"לים מעדיפים כתבות שיכולות לגרום לקורא לומר "נראה שהמו. האלה

אם לצטט את הסופר האמריקני המפורסם מרק . מאמרים המספקים מידע רפואי מוצק

  ".ות דפוסאתם עוד תמותו בגלל טע; הזהרו כשאתם קוראים ספרי רפואה: "טוויין

  

חולים -בשנים האחרונות התפרסמו מספר מאמרים בעיתונות הפופולרית שדירגו בתי

מרכזים . אבל דיווחים כאלה הם בלתי הוגנים ביותר. לפי שיעור התמותה בקרב החולים

כך שבאופן , רפואיים גדולים מאשפזים גם חולים בסיכון גבוה ואפילו חסרי תקווה

לעיתונאים אין כלים להעריך את . ם נמוכים יותראוטומטי שיעורי ההצלחה שלה

אלא אם כן ניתנת פרשנות שמסבירה את , הזה באופן אובייקטיבי" הדירוג"

אבל , הברית מתפרסמים באינטרנט- החולים בארצות- דירוגים של בתי. הסטטיסטיקה

איני יודעת עד כמה הם אובייקטיביים ועד כמה הם לוקחים בחשבון את העובדה שישנם 

רק , פרט ללידות, מכל מקום. חולים שמאשפזים את המקרים המסוכנים יותר-יבת

החולים הציבורי בו הם מעדיפים לעבור -לישראלים מעטים יש חופש לבחור את בית

החולים - או שלבית, "מתחת לשולחן"אלא אם כן הם משלמים , ניתוח או תהליך אחר

  ).פ"שר(יש הסדר של שירות רפואי פרטי 

  

ורת יכולים וצריכים לשחק תפקיד במתן מידע לציבור על איכות מוסדות אמצעי התקש

והעיתונאים הוכשרו , אבל רק אם הם קיבלו נתונים אובייקטיביים, הרפואה השונים

אם העיתונאים מתייעצים עם מומחים , למרות זאת. להעריך אותם באופן אובייקטיבי

זוהי משימה , לפיכך. ייקטיביותהתוצאות עשויות להיות בלתי אוב, חולים מסוים- בבית

  . כמעט בלתי אפשרית

  

אני מברכת על כתיבה עיתונאית חוקרת רצינית על חסרונות בקרב רופאים ומוסדות 

ניתן להתרשם , של כתב שזה כל מה שהוא עושה, "הארץ"אבל על פי כתבות ב. רפואיים

- להתאשפז בביתדי בכך כדי לגרום לחולים לפחד ! שאין שום דבר טוב ברפואה בישראל

ניתן להתרשם שלעיתונאי העוסק בדיווח חוקר על רופאים יש טינה אישית כלפי . חולים

  ? מידה אובייקטיביות הוא בוחר מטרה-על פי אילו אמות .רופא מסוים

  



171 בריאות ותקשורת

אבל הרדיו יכול , העת יש די מקום לפרסם מאמרים רפואיים רציניים-בעיתונים ובכתבי

ותכניות , מן יותר מאשר במסגרת עיקרי החדשותרק לעתים רחוקות להקדיש לכך ז

אפילו העיתונים עוברים באופן . הטלוויזיה מקדמות בדרך כלל רופא או מוסד מסוים

לעתים קרובות אין : שיטתי על הקו המפריד בין עיתונות מסחרית לבין עיתונות אמיתית

 על תרופה אפשרות לוודא האם הכתב הוא פרסומאי או עיתונאי בנושא בריאות שכותב

  . שירות או תגלית, חדשה

  

 אבל לא -בטלוויזיה ) talk show(ישנם רופאים שהם אורחים שכיחים בתכניות אירוח 

אלא מפני שיש להם זמן , תמיד מזמינים אותם בגלל מומחיות שלהם בתחום מסוים

ייתכן שהם מעוניינים לשמור על כך שהם או המוסד . והם מוכנים לבוא לאולפן ולדבר

עדיף שתכניות הטלוויזיה יחזיקו רשימה ארוכה של .  הם עובדים יישארו בעין הציבורבו

במקום שיזמינו תמיד רק , ויזמינו רופאים אחרים מדי פעם, מומחים בתחומים שונים

  . קומץ

  

כך בישראל בהשוואה - קשה להבין מדוע מצבו של הדיווח על תחום הבריאות גרוע כל

אולי מפני שהטלוויזיה המסחרית בישראל . בריתה-לנעשה בבריטניה או בארצות

במקום התפתחות איטית שהייתה , והתחרות שלה בעיתונות הכתובה התפתחו כה מהר

הברית יש הרבה מדע -בארצות. מאפשרת לכל אמצעי תקשורת למצוא את מקומו הטבעי

 הוצא את המעי העיוור שלך וקבל חינם מתיחת("פרסום בלתי אחראי של רופאים , זבל

אבל הציבור , )או רופאים שמנתחים עיניים מאחורי החלונות בקניונים, "פנים קוסמטית

ראו כמה סיפורים מתפרסמים על נושאים רפואיים . דורש יותר ויותר מידע אובייקטיבי

  . למשל, ובניוזוויק בטיים

  

, חסר אונים, משרד הבריאות שהוא הגוף שצריך לפקח ולקדם מידע רפואי בקפדנות

המחלקה המשפטית של המשרד עם צוות חסר מצליחה בקושי . כולת וחסר ענייןחסר י

. לטפל בהפרות של תקנות האוסרות על חברות להצהיר על יכולת הריפוי של מוצרי מזון

כגון לבדיקת (רפואיים -אין בנמצא חוק הדורש הערכה של רכיבים רפואיים או פרה

אין , ואפילו אם היה חוק, )בדםאו מכשירים שמודדים רמות סוכר , דם בבית-לחץ

מידע ודוברות , המחלקה ליחסי ציבור. מחלקה כלשהי שתוכל לבצע הערכה כזאת

במקום לקדם את מודעות האזרחים ולקבוע . במשרד הבריאות היא חובבנית ואדישה

  .היא מתרכזת בהגנה על שר הבריאות ופקידיו, סדר יום ציבורי בנושאי בריאות

  

יושב מחוץ לחדר , שומר על הטלפון הנייד שלו,  אחרי שר הבריאותדובר השר הולך תמיד

למרות שמתפקידו להתמקד . ומלווה אותו לסיורים מחוץ לעיר, הישיבות של הממשלה

הדובר אינו מומחה , בקידום בריאות הציבור והפצת מידע בריאותי מדויק ואובייקטיבי

. זהרה בענייני בריאותהמשרד יכול לשמש שעון מעורר או צופר א. בנושאים אלה
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מקרים רבים מיותרים של תמותה ופציעות מתרחשים מפני שלא מזהירים את , לדוגמה

, על פי המרכז הלאומי לפיקוח על רעלים בחיפה. שנתיות או עונתיות-הציבור מסכנות רב

מתרחשים במהלך השבועות שלפני ) וממוצרי ניקיון(יותר מקרי הרעלה בתאונות ביתיות 

מאשר בכל , הספר- ההורים עסוקים בניקוי והילדים נמצאים בחופשה מביתכאשר, פסח

ישנם אפילו מקרים של פעוטות שטבעו בדליי מי סבון שנותרו על ; זמן אחר במשך השנה

אלא גם חג לילדים ולבני הנוער , יום כיפור הוא לא רק יום קדוש. הרצפה ללא השגחה

, גלגיליות, על אופניים, ות כמעט ריקיםשאינם מכבדים את קדושת היום ויוצאים לרחוב

ילדים , לפני חג הפורים ובמהלכו. ואז רכב שעובר בהפתעה פוגע בהם', גלגשות וכד

אקדחי , כאשר הם משחקים עם זיקוקים, לעור ותוף האוזן, סובלים מנזקים לעיניים

ילדים מביא עמו תמיד קורבנות כוויות בקרב ה, חג המדורות, ג בעומר"ל. קפצונים וקצף

או זורקים לתוך הלהבות פחיות חומר דליק או , שללא השגחה מתקרבים מדי למדורה

משרד הבריאות צריך לפרסם אזהרות לציבור , באופן אידיאלי. ידי גז-חומר מונע על

למרות הצעות שהדובר ייטול תפקיד פעיל , אבל, לפני תאריכים אלה בלוח השנה

הם הודו בפני שהם . עניין או יוזמה כלשהםאף לא אחד מהדוברים לא הראה , במניעה

במשרד הבריאות יש . ואין להם כישורים מתאימים לכך, עסוקים מדי בכיבוי שריפות

החולים השונות יש מחלקות - וגם לקופות, יחידה לחינוך לבריאות עם צוות מזערי

או , איני יודעת כמה אנשים קוראים את החוברות שהם מפרסמים. לקידום בריאות

  . לפחות אלה הם מאמצים חיוביים, אבל, סים לאתרים החדשים שלהם באינטרנטנכנ

  

לא יעלה למשרד כסף , השימוש בעיתונאים כדי להעביר מסר ולמנוע טרגדיות, עם זאת

לא רק שמשרד הבריאות נכשל בשימוש בעיתונות . פרט לשליחת כמה פקסים לעיתונאים

טה מכתבים לענייני בריאות שחובתם אלא הוא גם מתעלם באופן בו, לקידום בריאות

בשל חוסר נכונות לשמוע ביקורת על מערכת . לחשוף את הליקויים במשרד הבריאות

יהושע מצא , שני שרי בריאות קודמים, כנראה, מנעו, הבריאות ועל פיקוח המשרד עליה

מהעיתונות לסקר את טקס מסירת שני הדוחות של נציב הקבילות של , ושלמה בניזרי

 עמודים 150היה בן , שניתן לשר יהושע מצא, הדוח הראשון.  לביטוח לאומיהמוסד

וסל שירותי הבריאות הלא , החולים-והצביע על בעיות חמורות בהקשר לחברות בקופות

התריע על סירובן , 2000 עמודים ויצא לאור במארס 300שאורכו , הדוח השני. מתאים

ידע על זכויותיהם להפניות ולתרופות החולים לתת למבוטחים בהן מ-הכרוני של קופות

הגם שהכתבים לענייני בריאות קיבלו . החולים האחרות-ועל זכותם לעבור לקופות

אף אחד מהפקידים הבכירים , בקושי יום לקרוא את הדוח השני לפני הדיווח עליו

לא היו , ל דאז"והשר והמנכ, במשרד לא הצליח לקרוא את הדוח המלא עד תאריך היעד

  . לערוך מסיבת עיתונאים כדי לדון בסוגיותמוכנים

  

 ישראלים והדביק 30בשנה הראשונה הרג ש, טיפולו של המשרד בווירוס הנילוס המערבי

עבר יותר מחודש מאז שהמקרה הראשון אובחן לפני שהמשרד טרח . היה מחריד, מאות
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, יםוכאשר המידע פורסם הוא כלל כמה משפט, לפרסם מידע לכתבים לענייני בריאות

קשישים (אם היו אומרים מראש לאנשים בסיכון גבוה . ולא נמצא בו כלל מידע חיוני

לא לצאת ,  לשים רשתות על החלונות-כיצד להימנע מהידבקות ) ואנשים עם כשל חיסוני

 ניתן - להשתמש בחומרים דוחי יתושים , החוצה בערבים כאשר היתושים נוטים לעקוץ

ההסברים המאוחרים , במקום זאת. שים אלההיה להציל את חייהם של כמה מאנ

המשרד למד לקח ודיווח על , כך-רק בשנים שבאו אחר. והחובבניים גרמו פניקה מיותרת

  .כל מקרה

  

, דוגמה אחרת לכישלון המשרד בקידום מידע הייתה הטיפול שלו בכנס חשוב מאוד

ם למשך שהתכנס בירושלי, הברית על בריאות נשים-ארצות-לאומי ישראל- הכנס הדו

, דונה שללה, הברית- השרה לבריאות ולשירותי אנוש בארצות. 1998יומיים בדצמבר 

, הכנס הצליח מאוד. והפגינה ידע רב על הסוגיות שנידונו, הייתה מארחת שותפת לכנס

כדי שתוציא ) שקיבלה תשלום רב(גם לאחר שנשכרה חברה פרטית ליחסי ציבור , אבל

כל מה שאנשי יחסי הציבור של המשרד עשו היה , נסהודעות קצרות לעיתונות לפני הכ

שארכה , להזמין את הכתבים לענייני בריאות למסיבת עיתונאים קצרה עם מצא ושללה

לא היה מי במשרד שהיה . מספר דקות ולא עסקה כלל בסוגיות החשובות שהועלו בכנס

ן מומחים או להפגיש בין העיתונאים לבי, שיטרח לספק חומר רקע, אחראי על הארגון

, כאשר ועדת ההיגוי של המועצה הלאומית החדשה לבריאות נשים, אבל. ל ומבית"מחו

חברים בוועדה התלוננו שהציבור , ערכה את פגישתה הראשונה, ידי המשרד-שהוקמה על

שלא ניתן היה לדרבן רבים מהעיתונאים "לא שומע על סוגיות של בריאות נשים מפני 

 מהתקציב שלו על קידום 3% או 2%המשרד מוציא רק ". לענייני בריאות לכתוב עליהם

 מקליפורניה נפטר 80מאז שמיליונר בן ). והרוב מוצא על יום האיידס השנתי(בריאות 

המודעה הבלתי נשכחת שהראתה (והפסיק לממן מודעות שירות לציבור כנגד עישון 

, מוקדמותבשנות השמונים ה) סיגריות בקופסה הופכות לתולעים זוחלות ומגעילות

  .לא של המשרד ולא של שום גורם אחר, כמעט שלא היו עוד מודעות כאלה

  

ישנם סימנים שהאקדמיה מתחילה להתעניין בקידום . ישנן כמה חדשות טובות, עם זאת

מומחה בכיר , מאיר ברזיס' פרופ. דיווח מקצועי ואובייקטיבי יותר בענייני בריאות

, ום מי שאחראי במוסד שלו לאיכות רפואיתהחולים הדסה וכי- ברפואה פנימית בבית

, שהוא יזם קורס, היה כה מודאג מהרמה הנוכחית של דיווח בנושאי בריאות בישראל

ברזיס ניסח את תכנית ' פרופ. רפואי-על תקשורת בריאות ודיווח ביו, הראשון בישראל

; הלימודים בקורס כך שתכלול את האבסורדים הנוכחיים בכיסוי ותוצאות מנוגדות

כיצד לכתוב ; כיצד לראיין רופא או מדען; עקרונות בסיסיים של שיטות מדעיות ברפואה

ההשפעה של אמצעי ; המיועד לקורא הרגיל, מדויק ומאוזן, רפואי במאמר קצר- דוח ביו

סוגיות משפטיות ואתיות בפרסומות ; התקשורת על מדיניות והתנהגות בריאות

, כולל חברות התרופות,  של בעלי ענייןוהלחצים הפוטנציאליים; ובפרסום רפואי
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, החולים ורפואה משלימה-קופות, חולים-בתי, תעשיית הקוסמטיקה, תעשיית הטבק

לכתוב ביקורת על כתבה , בין היתר, המשתתפים בקורס היו צריכים. לתת מידע מוטעה

, לנתח אתר רפואי באינטרנט, חדשותית בנושאי בריאות שפורסמה בעיתוני הערב

, הקורס שאורך חצי שנה. עת רפואי-סיפור חדשותי בהסתמך על מאמר בכתבולכתוב 

ידי המחלקה לתקשורת ועיתונות באוניברסיטה העברית החל מאוקטובר - שהוצע על

) נשים, פרט לאחד, כולן(לפי המשוב האנונימי של התלמידים , היה, 2001 עד ינואר 2000

ושזה היה , קורס לשנה מלאההתלמידים אמרו שצריך להאריך את ה. חיובי ביותר

המכללה הטכנולוגית של הדסה מתעתדת לבקש ". פעם- אי] שלהם[הקורס הטוב ביותר "

מהמועצה להשכלה גבוהה רשות להציע קורס על דיווח בענייני בריאות כחלק 

  . בקידום בריאות. א.מהלימודים לתואר ב

  

אבל , ת של שקיפותישנם סימנים לכך שהיום משרד הבריאות מעוניין יותר במדיניו

ואנשי הביצוע במשרד לא הקדישו אף פעם בוקר , מנהליו עסוקים מדי בכיבוי שריפות

ואיך להשתמש , לדיון ולניסוח של מדיניות מידע הבריאות של המשרד) או אפילו שעה(

   .באמצעי התקשורת כדי לחנך לבריאות את כל רובדי הציבור
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  11.9.0111.9.01, , ''איצקוביץאיצקוביץ--ודי סגלודי סגל''דיון על המאמר של גדיון על המאמר של ג
  

והדגישה את , "בריאות והתקשורת" :הציגה את המאמר שלה' איצקוביץ-ודי סגל'ג

  :הנקודות הבאות

התקשורת ההמונית הינה מקור מידע מרכזי לציבור הרחב בנושאים הקשורים  

 . לבריאות
בחלק זה . בדרך כלל התקשורת ההמונית אינה ממלאת תפקיד זה בצורה טובה 

, בנוסף. ת על כתבים צעירים שאינם מכירים את התחוםהסתמכו, למשל, באשמתה

והעיתון נמנע , העיתונים מלאים פרסומות של גורמים מסחריים בתחום הבריאות

 . מכתבות העשויות לדחות גורמים אלה
ופחות מדי כתבות עוסקות , יותר מדי כתבות מקדמות טיפול או גורם רפואי ספציפי 

 .בהעברת מידע אמין ושימושי לציבור
משרד הבריאות לא השכיל להיעזר בצורה אינטנסיבית ומתמשכת בתקשורת  

והתמודדות עם , מניעה, ההמונית כדי להעביר לציבור מסרים של קידום בריאות

ויש לקבוע את עיתוי מסעי הפרסום , לכל חג ועונה סיכונים ייחודיים. מחלות

 .בהתאם
 מה מותר ומה אסור משרד הבריאות צריך גם לאכוף טוב יותר את החוק לגבי 

 .בפרסומת רפואית
הספר לבריאות הציבור בירושלים -בית, למשל. יש גם סימנים מעודדים לגבי העתיד 

 .התחיל להעביר קורס בנושא תקשורת ובריאות
ל התחילו להפיץ השוואות של איכות הטיפול "כלי תקשורת בישראל ובחו, לאחרונה 

לו לא היו מקצועיות ולא לקחו ההשוואות הא, בדרך כלל. חולים שונים- בבתי

 .ולכן גם לא היו הוגנות, בחשבון הבדלים בהרכב המטופלים
. חולים-מדי פעם יש מקום לפרסם כתבות על ליקויים חמורים של רופאים או בתי 

כך שהציבור לא יקבל את , יש צורך לעשות זאת תוך שמירה על הפרופורציה, ואולם

 . סכנה בריאותיתהרושם שכל מגע עם גורם רפואי מהווה
  

ודי שבארצות מפותחות אחרות התקשורת 'מספר משתתפים בדיון הביעו הסכמה עם ג

ובהעברת מסרים של , ממלאת תפקיד מרכזי יותר בהפצת מידע בריאותי אמין לציבור

  . קידום בריאות

  

ככלי  חלק מהמשתתפים חיוו דעה שמשרד הבריאות כן משתמש בצורה טובה בתקשורת

ובכך עובד בשיתוף פעולה מוצלחת עם גורמים נוספים , של קידום בריאותלקדם מסרים 

גורמים אלו ציינו שפעילות זו מוגבלת בשל מחסור . כגון האגודה למלחמה בסרטן

  .בתקציבים והיעדר תשדירי שירות חינם



176 אסטרטגיות לקידום איכות הטיפול בישראל: פורום איכות

ובכך יוכלו להשפיע על , הוצע שכתבים ייזמו פורומים בנושאים שנראים להם חשובים

  .אנשי מקצוע מובילים בתחום הבריאותסדר היום של 

  

- על" (מוזמנים"שהם , מצד אחד, צוין. התקיים דיון על מוספי הבריאות של העיתונים

הם כן מעבירים חומר שימושי , מהצד האחר. ולכן מוטים בדרך כלל, )ידי המפרסמים

  .לציבור

  

לעוינות מה שתורם , במערכת הבריאות יש מסורת של הסתרת בעיות, צוין שמצד אחד

התקשורת אינה מתמודדת טוב עם מצבים , מהצד האחר. בין הממסד הרפואי לתקשורת

  .ודאות-מורכבים ועם אי

  

  .אחד המשתתפים הציע להקים מרכז לתקשורת בריאות עם מלגות לסטודנטים

  

  . אנשים קוראים אותם ומושפעים מהם-צוין שלמקומונים תפקיד חשוב 

  

  . ולא רק עם הכתביםהוצע שחשוב לעבוד עם העורכים

  

ודי בדבר חשיבות נטרול ההבדלים בהרכב 'חלק מהמשתתפים הביעו הסכמה עם ג

הם חיוו דעה שיש לפרסם , עם זאת. החולים- המקרים בעת פרסום השוואות בין בתי

  .ולציין את המגבלות של ההשוואות, השוואות כאלו גם עם הנטרול אינו מושלם

  

  .ש יותר פתיחות לתקשורתשם י, הוצע ללמוד מחיל האוויר
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  כיצד מידע מהציבור יכול לתרום כיצד מידע מהציבור יכול לתרום 
  ??לקידום איכות הטיפול במערכת הבריאותלקידום איכות הטיפול במערכת הבריאות

  

  
  

  2רויטל גרוסר "ד
  מכון ברוקדייל-וינט'ג,  לחקר מדיניות הבריאותהיחידה, חוקרת בכירה

  
במשך שנים רבות הערכת איכות הטיפול ופעולות לשיפורה היו תחום פעולה בלעדי של 

 , מצד אחד עם גידול המודעות הצרכנית70-המאז שנות . ירותי הבריאותספקי ש

חלו שינויים גם בתחום זה וגדל המשקל , והתחרות במערכות הבריאות מהצד האחר

בתהליך קבלת הטיפול הרפואי ) הנקרא גם לקוח(הניתן לנקודת המבט של הצרכן 

ללקוחות ). Omachonu, 1990; Cleary & McNeal, 1988; Rubin, 1990(ובהערכת איכותו 

שיפור איכות השירות  )Total Quality Management) TQM-ניתן מקום מרכזי בגישת ה

מטרת הארגון היא לשרת את , לפי גישה זו. בפרט, ובארגוני בריאות, בכלל, בארגונים

השיפוט שלו . ולפיכך ללקוח יש מקום מרכזי בהערכת איכות השירות הניתן לו, הלקוח

קבלת מידע ממנו על ציפיות , לפיכך.  הטיפול תלוי בצרכים ובציפיות שלואת איכות

 ,Berwick, Enthoven & Bunker(וצרכים הכרחית בתהליך של שיפור איכות הטיפול 
1992; Berwick, 1989; Batalden & Stoltz, 1993(  

  
כן גם כיום עדיין מתקיים דיון ציבורי מתמשך לגבי התפקיד הראוי של הצר, עם זאת

התומכים במתן תפקיד מרכזי לצרכן , מצד אחד. בתהליך קבלת הטיפול והערכת איכותו

עומדים על התועלת שבשימוש במידע הייחודי שבידי הצרכנים ובשיתופם בתהליך קבלת 

שיתוף הצרכן מועיל לארגון הבריאות בכך שהוא מסייע לו . ההחלטות הרפואיות

ובדרך זו להצליח יותר בתחרות על משיכת , להיענות לצרכים ולהעדפות של הלקוחות

שיתוף הצרכן מועיל גם לצרכן עצמו בכך שהטיפול שיינתן לו יהיה טוב יותר . לקוחות

כן היענותו לטיפול תהיה רבה יותר - כמו). יענה על הבעיות ומותאם להעדפות שלו(

המידע , בנוסף. כתוצאה מכך שהוא לקח חלק בתהליך קבלת ההחלטות על הטיפול

וכן יש בידי הצרכן מידע ייחודי שלא ניתן , ידי הצרכנים הוא נגיש ואיסופו אינו יקרשב

המתנגדים לשיתוף הצרכנים מדגישים את הצורך , מהצד האחר. לקבל ממקור אחר

                                                 
; מכון ברוקדייל-וינט'ג-ירסבמרכז סמוקלר לחקר מדיניות הבריאות במאי' כיום פרופ 2

 .אילן-הספר לעבודה סוציאלית באוניברסיטת בר-חבר בבית' ופרופ
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את חוסר הידע של , להבטיח רמה סבירה של אוטונומיה לרופאים נותני השירותים

 כמו גם את איכות הטיפול שהם ,המטופלים להעריך את הצרכים הרפואיים שלהם

ובין , וכן את העובדה שמטופלים מתקשים להבחין בין כמות הטיפול לאיכותו, מקבלים

  ).Davies & Ware, 1988; Kaplan & Ware, 1999(יחס הרופא לרמה המקצועית שלו 

  
במאמר זה תידון שאלת מקומו של המידע המתקבל מציבור הצרכנים בקידום איכות 

וכולל מידע , הינו רחב ביותר" מידע מהציבור"המושג . רכת הבריאותהטיפול במע

מידע שנאסף ביוזמת נותני השירותים ; שמתקבל באופן מתוכנן כמו גם מידע אקראי

. וכן תלונות או תביעות משפטיות; כמו גם מידע שהצרכן מספק לנותן השירות מיוזמתו

,  ביוזמת הצרכן או נותן השירות,הדיון במאמר זה יוגבל למידע המתקבל באופן מתוכנן

  . שאינו מסוג של תלונה או תביעה משפטית

  
לאחר מכן יידונו סוגי מידע שניתן לקבל , "איכות טיפול"תחילה יוגדר המושג 

. מהצרכנים ושימושים אפשריים בסוגי המידע השונים לצורך קידום איכות הטיפול

צאים מסקרי צרכנים שנערכו בעיקר באמצעות ממ, יודגמו שימושים אפשריים במידע

יידונו הסוגיות שסקירה זו מעלה לגבי שימוש במידע מהציבור , לבסוף. במכון ברוקדייל

  . לקידום איכות הטיפול במערכת הבריאות בישראל

  

  הגדרה של איכות טיפולהגדרה של איכות טיפול
אחת ההגדרות המקובלות על . ממדי שלא קל להגדירו-איכות הטיפול הוא מושג רב

  ):Donabedian) 1980ים הינה ההגדרה של ציבור רחב של חוקר

“That kind of care which is expected to maximize an inclusive measure 
of patient welfare, after one has taken account of the balance of 
expected gains and losses that attend the process of care in all its parts”. 

  
ולא רק , טיפול רפואי באיכות גבוהה תורם לרווחה כללית של החולה, גדרה זולפי ה

איכות גבוהה נבחנת לפי היחס שבין תועלת , כן-כמו .לפתרון בעיה רפואית ספציפית

התועלת או הנזק מוצגים בהגדרה זו אף . ונזק בכל אחד משלבי הטיפול שהחולה מקבל

ם רפואיים כמו גם היבטים ולפיכך יכולים לכלול היבטי, הם באופן רחב

  ). 'העדפותיו האישיות וכד, הנקבעים לפי ציפיות החולה(אישיים /סובייקטיביים

  
Donabedian )1980 (היבטים טכניים : הבחין במספר ממדים הנוגעים לתהליך הטיפול

ותנאי קבלת הטיפול , אישי בין נותני ומקבלי הטיפול-יחס בין, של הטיפול הרפואי

הציע למיין את הממדים השונים , כן- כמו). 'תחזוקת המתקנים וכד, יותפרט, נוחיות(

 תהליך; )מיומנות הצוות, ציוד, הכולל בין השאר תנאים פיזיים (מבנה: לשלוש קבוצות

, המשכיות, תיאום, כוללנות השירות, הכולל בין השאר נגישות וזמינות השירות(

הכולל בין השאר  (ותוצאה) אישי-יחס בין, הלימות הטיפול, מיומנות נותני השירות

  ).וכן שביעות רצון החולה, רמת בריאות, פתרון בעיות ותסמינים
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, ממדי- בבואנו להעריך את איכות הטיפול בהתבסס על תפיסה זו של איכות כמושג רב

מקורות המידע על איכות הטיפול . חשוב להעריך בנפרד את הממדים השונים של איכות

ד המקורות החשובים להערכה הינו נקודת המבט של צרכן כאשר אח, מגוונים גם הם

  . השירות

  

  סוגי המידע שיש בידי הצרכנים

לצרכני שירותי הבריאות ישנו מידע שיכול לתרום לשיפור תהליך הטיפול ותוצאותיו 

תפקוד ארגון , הטיפול של נותני השירותים: בכל אחת מהרמות אליהן מתייחסים

למידע הבא מהצרכנים יש מספר יתרונות בהם . אותותפקוד מערכת הברי, הבריאות

כגון סקירת תיקים , זמינות המידע וקלות השגתו בהשוואה לשיטות איסוף מידע אחרות

 יתרון נוסף הוא קבלת מידע על ממדים של איכות 3.רפואיים או מערכות מידע מינהליות

לעומת . יםהיחס שקיבל מהצוות המטפל או תסמינ, למשל, שרק הצרכן יכול למסור

או , עלות הטיפול בו למערכת, למשל, ישנם תחומים עליהם לצרכן אין מידע, זאת

ישנם גם חששות שהמידע המתקבל מהצרכן עלול . תוצאות מדויקות של בדיקות מעבדה

בשנים האחרונות חלה התקדמות , אולם, )מבחינת מהימנות ותוקף(להיות לא אמין 

  ). Kaplan & Ware, 1999(מנים ותקפים רבה בתחום של פיתוח כלי מדידה מהי

  

חשוב לבחון באופן שיטתי את , על מנת להפיק את המרב מהמידע מהצרכנים, לאור זאת

על מנת להביא למרב את , ואת השימוש האפשרי במידע, סוגי המידע שבידי הצרכן

  .ולהמנע מהערכות לא נכונות של איכות הטיפול, התועלת

  

נסווג את המידע שהצרכן יכול לספק על ציר של דיווח , )Kaplan & Ware) 1999בעקבות 

 כולל בתוכו מידע עובדתי לגבי אירועים שקרו במהלך "דיווח"המונח . לעומת הערכה

דיווח של צרכנים על , למשל. וכן מידע עובדתי לגבי מצב הבריאות, הטיפול הרפואי

הזמן , חות במרפאהכולל מידע על משך הזמן שהמתינו לרופא או לא, תהליך הטיפול

הסברים , בדיקות שהתבקשו לבצע, שחיכו עד לקבלת תור לרופא מקצועי או לבדיקה

מלמדים כי דיווחי , הברית-בעיקר בארצות, מחקרים שנערכו. 'שקיבלו מהצוות וכד

 ;Hargraves et al., 1993 (4הצרכנים בנושאים אלה הינם בדרך כלל בעלי מהימנות גבוהה
Brown & Adams, 1992; Kaplan & Ware, 1999.(  

                                                 
משמעי שכן נגישות מידע מכל סוג תלויה במצב מערכות המידע בכל -יתרון זה אינו חד 3

לעומת יכולתו , ובמידה שבה מאגרים פתוחים בפניו, במעמד של החוקר במערכת, מדינה
   .לבצע סקרים

ייתכן .  שאלה לגבי האפשרות להסיק מארץ אחת לאחרת לגבי מהימנות הדיווחקיימת 4
. בנושא זה יש מקום למחקר מעמיק. שהמהימנות מושפעת מהבדלים תרבותיים ואחרים

ונמצאה , )קיום מחלה כרונית(בשני מחקרים נבחנה מהימנות הדיווח בישראל בנושא אחד 
  .)2000, ישראלי וילין; Gross et al., 1996(אמינה במידה רבה אם כי לא מלאה 
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היתרון העיקרי של שימוש בצרכן כמקור מידע בנושאים אלה הינו העלות הנמוכה 

בדיקת תיקים , למשל(לעומת דרכים חליפיות , יחסית של איסוף המידע ממקור זה

או שימוש בעזרים טכניים כגון מצלמות , רפואיים הדורשת העסקת כוח אדם מיומן

  ). וידאו

   

כגון , ולספק מידע עובדתי, יכולים גם לדווח על מצב הבריאות שלהםהצרכנים 

מחקרים הראו . תופעות לוואי של תרופות, תסמינים, הפעילויות שהם מסוגלים לבצע

שקיימת התאמה בין מדדים קליניים של מצב בריאות לבין הדיווח הסובייקטיבי של 

יווחי מטופלים בנושא זה היתרון העיקרי בשימוש בד. המטופלים על מצבם הבריאותי

  .הוא שבידי המטופלים נמצא מידע ייחודי שלא ניתן לקבל ממקור אחר

  

, על תהליך הטיפול) כגון שביעות רצון( כולל בתוכו מידע סובייקטיבי "הערכה"המונח 

מאחר . הערכה של איכות הטיפול מנקודת המבט של הצרכן, כלומר. ותוצאות הטיפול

יש להערכות הצרכנים חשיבות מיוחדת מאחר שהם , ממדי- רבשאיכות טיפול הינו מושג

מידת ההתאמה של הטיפול : לוקחים בחשבון היבטים שונים מאלה של אנשי המקצוע

. וכן היבטים לא טכניים של הטיפול כגון יחס הצוות, להעדפות ולערכים של החולה

. היבטים אלהחשוב לזכור כי לאנשי המקצוע אין מקור מידע אחר על מנת ללמוד על 

לשביעות הרצון של המטופלים ישנה חשיבות מיוחדת מאחר שקיימות עדויות מחקריות 

חולים - בעזיבה של קופות, לכך שחוסר שביעות רצון קשור בעזיבה של רופאים

  מאז שנות . הגשת תביעות רשלנות וחוסר היענות לטיפול הרפואי שהומלץ, ומבטחים

וכיום ישנם כלים שהם ,  שביעות רצון המבוטחים השתכללו מאוד כלי המדידה של70-ה

וכן שיטות לתקן הטיות בדיווח של קבוצות , בעלי רמה גבוהה של תוקף ומהימנות

  ). Kaplan & Ware, 1999(אוכלוסיה שונות 

  

מקבלי השירות יכולים גם לתת הערכות לגבי תוצאות בריאותיות של הטיפול שקיבלו 

)Health Outcomes( ,גם בתחום .  הערכה סובייקטיבית של מצב בריאותםהכוללות גם

השפעת המחלה על איכות החיים : זה יש ממדים שרק המטופלים יכולים להעריך

רק באמצעות מידע מהמטופלים ניתן לבצע הערכה , כן- כמו .חומרת התסמינים, שלהם

 role(מילוי תפקודים חברתיים , הכוללת בריאות פיזית ונפשית[מקיפה של מצב בריאות 
functioning(,  ותחושת רווחה כללית)general well being .[( גם בתחום זה חלה

 case(התקדמות רבה בכלי המדידה וביכולת להתחשב בהטיות הנובעות מהרכב מקרים 
mix (אם כי עדיין יש מקום לשכלול הכלים הקיימים , שונה)Kaplan & Ware, 1999 .(  

  

. עליה נוגעת לשימוש במידע המתקבל מהצרכניםאבחנה מושגית נוספת שחשוב לעמוד 

שימוש פרטני פירושו התחשבות . כאן יש להבחין בין שימוש פרטני ושימוש אגרגטיבי
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במידע שמסרו פרטים כחלק מהטיפול במחלה ספציפית של אותם פרטים שמסרו את 

 שימוש אגרגטיבי פירושו ניתוח סטטיסטי של מידע מכלל הצרכנים ושימוש בו. המידע

וללא התייחסות ישירה לטיפול שמקבל כל אחד (לשיפור תהליכי טיפול לכלל המטופלים 

  ). מהפרטים

  

  שימוש במידע מהצרכניםשימוש במידע מהצרכנים
נותני : בפרק זה ייסקרו בקצרה שימושים אפשריים במידע מהצרכנים ברמות השונות

תוך התייחסות לאבחנות , ומערכת הבריאות בכללותה, ארגוני השירות, השירות

; תהליך ותוצאה של הטיפול, סיווג המידע לפי מבנה: ת שפורטו בפרק הקודםהמושגיו

ייסקרו הדרכים בהן המידע , כן-כמו. ודיווח לעומת הערכה, מידע פרטני ואגרגטיבי

  .המתקבל מצרכנים יכול לסייע בשיפור איכות הטיפול בכל אחת מהרמות הנזכרות

  

שימוש במידע ): צוות תומך, אחיות, רופאים (שיפור איכות הטיפול של נותני השירות

הפרטני שיש בידי המטופל על עצמו יכול לשפר באופן ישיר את תהליך הטיפול במחלה 

סוג כזה של ). Kaplan & Ware, 1999; O'Conner et al., 1999; Coulter et al., 1999(שלו 

ת מידע כאשר היוזמה לקבלת או למסיר, מידע נאסף במפגש הטיפולי בין הרופא למטופל

המידע נאסף באופן מתוכנן אך אינו ). המטופל/הרופא(יכולה להיות של אחד הצדדים 

ויכול לכלול , המידע נוגע הן לתהליך הטיפול והן לתוצאות שלו. בהכרח שיטתי או כמותי

  . דיווח כמו גם הערכות סובייקטיביות של המטופל

  

ים ורמת המוגבלות של מידע מסוג זה צפוי לתרום להבנה מעמיקה של טיב התסמינ

, בדומה. דבר שיסייע למטפל במציאות הטיפול המתאים ביותר למצב המטופל, המטופל

יכולה גם , העדפותיו ומערכת הערכים שלו, התחשבות בסדרי העדיפויות של המטופל

היא לתרום לכך שהטיפול שייבחר יתאים לצורכי המטופל ויהיה קביל עליו במידה 

וכתוצאה מכך גם , י להוביל גם לכך שייענה להוראות הרופאדבר שצפו, הרבה ביותר

  ). כלומר קבלת המידע תוביל לשיפור בתוצאות הטיפול(סיכויי ההחלמה יעלו 

  

 גוברת המודעות של נותני שירות לתועלת שבקבלת מידע מהמטופל תבשנים האחרונו

עדיין בפני אחד האתגרים העומד . ושיתופו הפעיל בקבלת ההחלטות על תהליך הטיפול

נותני שירותים הוא בניית כלים סטנדרטיים שישמשו את הרופא באופן רוטיני כדי לקבל 

קיימת מודעות לכך שטיב , בנוסף). Kaplan & Ware, 1999(מהמטופל מידע על העדפותיו 

ולכן הם אינם יכולים להשתתף , המידע העומד כיום לרשות המטופלים לוקה בחסר

ההסבר על המצב הרפואי , למשל. חלטות לגבי תהליך הטיפולבאופן אפקטיבי בקבלת ה

. כמו גם הסברים על התוצאות הקליניות של חלופות טיפול שונות, שלהם לוקה בחסר

רופאים ואנשי מקצוע אחרים אינם מעריכים נכון את הרצון : הסיבות לכך רבות
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ם הזמן העומד לרשותם במפגש ע, והיכולת של מטופלים להתמודד עם המידע

אחד האתגרים , לפיכך. לעתים לרופא עצמו חסר המידע המלא, המטופלים מצומצם

שיעמדו לרשות , )'קלטות וידיאו וכד, מידע כתוב" (עזרי מידע"כיום הינו לפתח 

המטופלים וישמשו אותם בתהליך משותף של קבלת החלטות יחד עם הגורמים 

, ראו שישנה שונות בין מטופליםמחקרים ה, עם זאת). Coulter et al., 1999(הרפואיים 

, כאשר חלקם מעוניינים להיות שותפים בקבלת ההחלטות על תהליך הטיפול בהם

 ,Benbassat, Pilpel & Tidhar, 1998; McKinstry(וחלקם מעדיפים לא להיות מעורבים 
  . יש מקום לברר עם המטופל את העדפותיו גם לגבי עצם שיתופו בתהליך, לכן). 2000

  

גרגטיבי מכלל המטופלים יכול לסייע לרופא ולצוות הרפואי לשפר את הטיפול מידע א

מהמטופלים על שביעות ) feed back(קבלת היזון חוזר . שהם נותנים לכלל המטופלים

מהווים כלי חשוב לנותני , רצונם מהיבטים שונים של הטיפול ומהיחס של המטפל

ניתן להעביר את המידע המתקבל ). Hargraves et al., 1993(השירות לצורך שיפורים 

 benchmarking) Kieff et al., 1998; Weissman מהמטופלים לנותני השירות בשיטות כגון
et al., 1999( . בשיטה זו נמסר מידע השוואתי על מיקומו של הרופא הבודד לעומת

דיון על השימוש בכלי זה והשפעותיו מופיע . כבסיס לשיפור איכות הטיפול, אחרים

  .במאמר של נורית פרידמן הנכלל במונוגרפיה הנוכחית

  

ארגוני בריאות רבים בישראל ובארצות : שיפור איכות הטיפול ברמת ארגון הבריאות

אחרות נוהגים לעקוב אחר רמת השירות באמצעות סקרי צרכנים מהם מתקבל מידע 

המידע . והכולל גם דיווחים וגם הערכות על תהליך הטיפול ועל תוצאותי, אגרגטיבי

ידי איתור תחומים -המתקבל מסקרי לקוחות יכול לסייע לארגון בניהול הפנימי על

ששביעות (או נותני שירות בעייתיים ) בהם שביעות הרצון נמוכה יחסית(בעייתיים 

ידי -ניתן גם ללמוד על רמת השירות הניתן על. בתוך הארגון) הרצון מהם נמוכה יחסית

  . שונות ולאזורים גיאוגרפיים שוניםהארגון לקבוצות אוכלוסייה 

  

מידע מהצרכנים לגבי העדפות וצרכים שלהם יכול לסייע לארגון בתכנון שירותים שיענו 

בהקשר זה חשוב לזכור ). responsive(טוב יותר על צרכים והעדפות של האוכלוסייה 

 איכות ולפיכך גם הערכות שונות על, שלקבוצות שונות יש צרכים שונים והעדפות שונות

כלי , אפוא, סקרי צרכנים משמשים). Baeza & Calnan, 1999(השירות שהם מקבלים 

 continuous quality improvement) (Berwick et (מרכזי בתהליך שיפור איכות מתמשך
al., 1992 .( השוואה בין מדדים של הארגון למדדים של ארגונים אחרים יכולה ללמד על

  . ר כדי לעמוד טוב יותר בתחרותתחומים בהם על הארגון לשפ
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של " יהלום"סקר , למשל, החולים-ידי קופות-סקרי צרכנים מסוג זה נעשים בישראל על

סקרים תקופתיים המתקיימים במכבי ; )1995, לקס וילין(שירותי בריאות כללית 

- וכן גם בבתי; )ראו מאמרה של פרידמן הנכלל במונוגרפיה הנוכחית(שירותי בריאות 

  ).1995,  שחר ואחרים;Epstein et al., 1996 ;Gagin et al., 1996 ,למשל(בישראל חולים 

  

ידי -חולים נעשים בישראל גם על- חולים ובתי-סקרים הנותנים מידע השוואתי על קופות

; 1997, ברג ואחרים(חולים -למשל סקרי מכון ברוקדייל על קופות, גורמים חיצוניים

, ברג ויובל(חולים -על בתי, )2005,2003,2001, גרינברג-יגרוס וברמל; 1998 ,גרוס ואחרים

במקרה זה ). 2001, יובל וגולדווג, ברג(או על חדרי מיון , )1999, זלצברג ואחרים; 1998

של ארגוני הבריאות ושל משרד הבריאות שהוא , היוזמה לסקר היא בדרך כלל משותפת

המידע ההשוואתי . שוניםועלות איסוף המידע מתחלקת בין הגורמים ה; גורם מפקח

שכן הם מקבלים מידע על מקומם היחסי , שנאסף יכול לסייע לארגוני הבריאות

 על 1999-בסקר השוואתי שנערך ב, למשל. בהשוואה למתחרים בעלות נמוכה יחסית

נמצא ששביעות הרצון בכללית ) 2001, גרינברג-גרוס וברמלי(החולים - שירותי קופות

נמוכה מאשר במכבי ) 85%(ובלאומית ) צים או מרוצים מאוד מרו86%(שירותי בריאות 

נמצא כי בכללית שירותי בריאות שיעור גבוה , לעומת זאת). 95%(ובמאוחדת ) 96%(

לעומת , )31%(מהמבוטחים ענו שחשו בשיפור בשירותי הקופה בשנה האחרונה 

  ).23%(ולאומית ) 25%(מאוחדת ) 16%(המבוטחים במכבי 

   

. מידע על תחומים ספציפיים שבהם יש לארגון יתרון או חיסרון יחסימתקבל , כן-כמו

נמצא כי ) 2000, גרינברג-גרוס וברמלי (1999-בסקר שנערך במכון ברוקדייל ב, לדוגמה

לעומת ) 62%( גבוה באופן יחסי בכללית 50+שיעור ביצוע ממוגרפיה בקרב נשים בנות 

נמצא כי שיעור , לעומת זאת). 44%(ובלאומית ) 52%(במאוחדת , )55%(במכבי 

 בקופות 20%-לעומת כ, )38%(הממתינים מעל שבועיים לרופא מקצועי גבוה בכללית 

  . האחרות

  

מידע מהצרכנים יכול לסייע לארגוני בריאות להעריך תכניות התערבות לשיפור איכות 

במספר מרפאות של שירותי , לדוגמה. ולבחון האם הן משיגות את מטרותיהן, הטיפול

נעשתה תכנית הדגמה , ריאות כללית שיש בהן מספר גבוה של עולים מאתיופיהב

במסגרתה הוצבו במרפאות מגשרים , ")רפואה שלמה("ישראל - וינט'בשיתוף עם ג

מחקר הערכה . ממוצא אתיופי שתפקידם לסייע בתקשורת בין המטופל לצוות הרפואי

שביעות , וצבו מגשריםבמרפאות שבהן ה, שהתבסס על דיווחי המטופלים מצא שאכן

לעומת , הרצון מהקשר עם הרופא הייתה גבוהה יותר בממדים השונים שנבדקו

  ). 2000, ניראל ואחרים(במרפאות הביקורת 
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שימוש נוסף במידע נעשה בהערכת תכנית התערבות שמטרתה העיקרית אינה אמנם 

. ת הטיפולאולם עשויה להיות לה השפעה לא רצויה על איכו, שיפור איכות הטיפול

במחוז הנגב של שירותי בריאות כללית יושמה תכנית הדגמה לביזור מרפאות , למשל

אחד החששות היה שכתוצאה מריסון ההוצאות תיפגע . 1993-1990ראשוניות בשנים 

נאסף ) Gross & Nirel, 1997(במחקר הערכה שליווה את יישום התכנית . איכות הטיפול

 ובמרפאת ניסוי על היבטים שונים של איכות מידע מהמבוטחים במרפאה מבוזרת

המחקר לימד כי תכנית הביזור הצליחה להשיג חיסכון . וכן על שביעות רצונם, השירות

, דיווחי המבוטחים שימשו. בהוצאות כספיות מבלי לפגוע ברמת השירות למבוטחים

מה תשומה חשובה להחלטה של הנהלת הארגון לגבי המשך תכניות ההדג, בשני המקרים

  .והרחבתן

  

סקרי מבוטחים יכולים ללמד על צרכים לא מסופקים שארגוני השירות יכולים , לבסוף

 נמצא כי בקרב נשים ערביות רק 1998-בסקר שנערך בקרב נשים ב, למשל. להיענות להם

 מקרב 40%- לעומת כ, )ידי רופא ראשוני-ולא על(ידי רופאה ראשונית -  מטופלות על8%

נמצאו שיעורים נמוכים יותר של נשים ערביות מרוצות מהקשר , לבמקבי. נשים יהודיות

 בקרב נשים 55%-לעומת כ, ) מרוצות מאוד במדד מסכם26%(עם רופא המשפחה 

 מהנשים הערביות לעומת האחרות ענו כי בשנה 3שיעור גבוה פי , כן-כמו. יהודיות

- גרוס וברמלי(האחרונה הרגישו לא נוח לדבר עם הרופא על עניין הקשור לבריאותן 

ממצאים אלה מעלים את הצורך של ארגוני הבריאות לבדוק את ). 2000, גרינברג

  . היערכותם במתן שירותים לנשים במגזר הערבי

  

מידע מהצרכנים יכול לשמש גם כלי : שיפור איכות ברמת מערכת הבריאות בכללותה

נטילת האחריות והגברת , לצורך פיקוח על ארגוני הבריאות, בידי הגורמים המפקחים

)accountability .( המידע המתקבל הינו ברמה אגרגטיבית על ארגוני הבריאות) קופות

ידי - ומתייחס לתהליך הטיפול ולתוצאותיו כפי שאלה נתפסים על) חולים-ובתי

פיקוח מסוג זה צפוי להביא לשיפור ברמת השירות של כל אחד מארגוני . המטופלים

החולים יכול לשמש גם את - לעיל על תפקוד קופותהמידע שתואר, למשל. הבריאות

המידע יכול . משרד הבריאות לצורכי פיקוח על נגישות ואיכות השירותים למבוטחים

וכן יכול לסייע לארגוני צרכנים , לשמש גם גורמי פיקוח אחרים כגון מבקר המדינה

  .הפועלים גם הם לשיפור השירות לצרכנים

  

 Performance(בריאות הוא באמצעות מדדי תפקוד אחד הכלים לפיקוח על ארגוני 
Indicators .(כאשר מידע , סדרת מדדים זו בוחנת את תפקוד הארגון בהיבטים שונים

 ,Ludbrook & Gordon, 1999; Harris(מהצרכן מהווה אחד המדדים להערכת הארגון 
1994; Hargraves et al., 1993 .( רק בכך שהוא מידע זה תורם לשיפור איכות הטיפול לא
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אלא גם בכך שניתן לו פרסום והוא משחק תפקיד בתחרות בין , משמש לפיקוח

 HEDIS) Health Plan Employer Data and דוגמה לכך הינה סדרת מדדי. הארגונים
Information Set( ,ידי ה-שפותחו על -NCQA) National Committee for Quality 

Assurance (5.עסיקים הבוחרים ביטוח בריאות לעובדיהםהברית ככלי עזר למ-בארצות 

עם זאת חשוב . שביעות רצון הלקוחות מתכנית הביטוח מהווה מדד חשוב בסדרה זו

לציין כי הדעות חלוקות לגבי התרומה של פרסום מידע על איכות הטיפול של ארגונים 

עקב הסביבה התחרותית צפוי שארגונים ישתדלו , מצד אחד. שונים לשיפור האיכות

עקב המורכבות של תחום , מהצד האחר. לשפר את איכות הטיפול כדי למשוך לקוחות

ייתכן כי הפרסום אינו משקף , הבריאות והקושי להעריך את הנתונים המתפרסמים

נטען כי חלק מהצרכנים , בנוסף. מהימנה את איכות הארגון ועלול לפיכך להטעות

מיוחד אם הם מוצגים במלוא ב, מתקשים להבין את משמעות הנתונים ההשוואתיים

  . מורכבותם

  

שימוש נוסף שגורמים ממלכתיים יכולים לעשות במידע מהציבור הוא להיעזר בו כהיזון 

מידע על עמדות תושבים כלפי מדיניות חוק , למשל. חוזר לשיפור החלטות מדיניות

 נמצא.  בקרב האוכלוסייה הכללית1995-ביטוח בריאות ממלכתי נאסף בסקר שנערך ב

,  מרוצים או מרוצים מאוד מחוק ביטוח בריאות ממלכתי שנחקק באותה שנה60%כי 

). 1997, ברג ואחרים( אינם יודעים די על החוק כדי להעריך 17%-  אינם מרוצים ו23%

שכן הוא מלמד שהציבור , מידע זה תומך במדיניות החלת חוק ביטוח בריאות ממלכתי

דוגמה . ות שהודגשו באותה עת בכלי התקשורתבכללותו מרוצה מהחוק בניגוד להתנגדוי

נוספת היא מידע על עמדות הציבור כלפי גובה תשלומי ההשתתפות העצמית בעקבות 

 ענו שלדעתם גובה 42% נמצא כי 1999-בסקר שנערך ב. 1998- החלת תשלומים נוספים ב

נמוכה עוד נמצא כי בקרב בעלי הכנסה . ושיעור דומה ענו שאינו סביר, התשלומים סביר

, 33%- ו35%(ובקרב חולים כרוניים שיעור נמוך יותר ענו שגובה התשלומים סביר 

מידע זה מלמד כי יש מקום לשקול מחדש את ). 2001, גרינברג-גרוס וברמלי) (בהתאמה

והשכבות , בכלל, והשפעותיה על הציבור הרחב, מדיניות תשלומי ההשתתפות העצמית

  .בפרט, החלשות

  

העדפותיו בנושאים שונים הקשורים לשירותי הבריאות ולארגון מידע מהציבור על 

ה בצורה טובה לצורכי ֵנַעיכול אף הוא לסייע בהתוויית מדיניות שֵת, מערכת הבריאות

מידע על העדפות הציבור בנוגע להכללת שירותים שונים בסל הבריאות , לדוגמה. הציבור

מידע על העדפות הציבור . כון הסליכול לסייע בתהליכים של עד) 1998, ישראלי ואחרים(

הגודל הרצוי של ההוצאה הממשלתית , כגון שירות אוניברסלי, בנושאים עקרוניים

                                                 
לפירוט ראה מאמרו של . יש לציין כי לאחרונה יושמה גם בישראל מערכת מדדים דומה 5

  .פורת שנכלל במונוגרפיה הנוכחית
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יכול להיות , )1999, מאור(אופן מימון ההוצאה לבריאות וקיצוב שירותים , לבריאות

  . תשומה לעיצוב מדיניות הבריאות

  

 נדרשת התערבות ממשלתית על מידע מצרכני השירותים יכול ללמד גם על תחומים בהם

 נמצא כי רק שליש 1997-בסקר שנערך ב, למשל. מנת לשפר את השירות לציבור

החולים על הביטוח המשלים ענה -החולים ענו שהמידע שקיבלו מקופת-ממבוטחי קופות

 27%- ארבעים ושלושה אחוזים מהמבוטחים ענו שלא קיבלו כלל מידע וכ. על צורכיהם

, גרינברג וגרוס-ברמלי(או מידע שלא תאם את צורכיהם , חלקיטענו שקיבלו מידע 

מידע לציבור הוא בעל חשיבות מכרעת בשוק תחרותי על מנת שהתחרות תהיה ). 1999

ולכן הוא מהווה בסיס , המידע הוא אחד האמצעים של הצרכן לעמוד על זכויותיו. הוגנת

ת פרסום מידע שנחוץ ידי החלת חוב- להתערבות ממשלתית לשיפור תפקוד המערכת על

במסגרת תקנות משרד הבריאות להפעלת ביטוח משלים נכללה הוראה , אכן. לצרכנים

, מפורשת בדבר אחריות הקופות להעביר מידע למבוטחים על תכניות הביטוח המשלים

  .וכל שינוי בהן

  

דוגמה נוספת היא מידע שנאסף מהציבור לגבי ידע על קיום תקרות ופטורים לתשלומי 

,  מהציבור יודעים שקיימת תקרה20%ממצאי הסקר הראו שרק . פות עצמיתהשתת

 מהזכאים 30%הסקר הראה עוד שרק . ולפיכך לא יוכלו לממש את זכאותם לקבל החזר

חוסר הידע , אולם, הפטור ניתן באופן אוטומטי, אמנם. לפטור מתשלום יודעים על כך

המידע מלמד , לפיכך). 2001, גרינברג-גרוס וברמלי(יכול למנוע מהם לפנות לטיפול נחוץ 

  . כי יש צורך בהתערבות ממשלתית על מנת לדאוג להפצת המידע בנושא זה

  

שימוש נוסף במידע מצרכנים הינו במידע על רמת השירות הניתנת למגזרים שונים 

מידע כזה יכול לסייע ). 'גיל וכד, מין, אזור מגורים, בחתכים של מוצא(באוכלוסיה 

במחקר , למשל. ות ובתכנון מענים שיגבירו את השוויון בקבלת שירותיםבאיתור בעי

, לעומת תושבי מרכז הארץ, ידי תושבי הדרום-שהשווה את רמת השירות הנתפסת על

שיעור גבוה יותר של תושבי הדרום ממתינים , 1997-נמצא כי לפי דיווח המרואיינים ב

שיעור נמוך ; )24%(תושבי המרכז לעומת , )33%(למעלה משבועיים לתור לרופא מקצועי 

לעומת תושבי המרכז , )58%( דקות במרפאת הרופא הראשוני 15יותר ממתינים עד 

נתונים אלה יכולים ללמד על פערים בהיצע שירותים ). 2000, ניראל ואחרים) (69%(

וללמד על צורך בהתערבות ממשלתית לצמצום , ובנגישות לשירותים באזור הדרום

  . הפערים

  

פרפל (מה נוספת היא נתונים על רמת השירות ונגישות השירותים במגזר הערבי דוג

 הראו כי שיעור גבוה יותר בקרב 1997-ממצאים מסקר ארצי שנעשה ב). 1999, ויובל

דיווחו כי ויתרו בשנה האחרונה על שירות , )8%-כ(לעומת היהודים , )14%-כ(הערבים 
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רכנים הינו נקודת מוצא לבדיקת מדיניות גם במקרה זה המידע מהצ. רפואי בגלל מרחק

  . היצע ופיזור השירותים

  

שימוש נוסף של קובעי מדיניות ברמה הלאומית במידע ממבוטחים הוא לצורך איתור 

בסקר שנערך בקרב מדגם מייצג של , למשל. צרכים לפיתוח שירותים ותכניות התערבות

 דיברו על כך עם 22%רק , זוג-  נמצא כי בקרב נשים נפגעות אלימות של בן1998-נשים ב

רק , יתרה מכך.  מהמקרים השיחה התקיימה ביוזמת האישה77%-וב, גורם רפואי

 הופנו להתלונן 16%ורק , כשליש מהנשים ששוחחו עם גורם רפואי הופנו למרכזי תמיכה

ממצאים אלה מלמדים על מודעות נמוכה של הצוות הרפואי לצורך לאתר . במשטרה

ואולי גם על מחסור בכלים לאיתור ובידע על הטיפול האפשרי , מותנשים נפגעות אלי

המידע שהתקבל מהנשים מצביע על צורך בהתערבות ). 2000, גרינברג-גרוס וברמלי(

השירות הסוציאלי במשרד הבריאות מפעיל , לאחרונה, אכן. ברמה הלאומית בתחום זה

ל של הצוות הרפואי תכנית מיוחדת במטרה להעלות את מיומנויות האיתור והטיפו

  ). 2000, איציק(

  

דוגמה נוספת היא מידע שנאסף בקרב משפחות שיש להן ילדים עם צרכים מיוחדים כדי 

ואת הפערים בין הצרכים לבין השירותים הניתנים , לבחון את היקף ומהות הצרכים

, רפואיים-  מהילדים זקוקים לשירותים פרה75%-ש, למשל, במחקר זה התגלה. בפועל

 זקוקים לשירותים של עובד סוציאלי או 83%; רק כשליש מקבלים אותם בפועלאך 

המידע מהציבור בנושא ). 2000, נאון ואחרים( בלבד מקבלים אותם 18%פסיכולוג אך 

רפואיים למגזר - זה מצביע על צורך בבחינה מחודשת של מדיניות הקצאת שירותים פרה

  .  המשתמשיםעל מנת שתענה בצורה טובה יותר על צורכי, זה

  

במחקר שנערך בקרב נשים , למשל. מידע מצרכנים יכול גם לתרום לתכנון כוח אדם

, ידי גינקולוגית אישה- נמצא כי כמחצית מהנשים שמעדיפות להיות מטופלות על

מידע זה מצביע על ). 2000, גרינברג-גרוס וברמלי(ידי גינקולוג גבר -מטופלות בפועל על

 הנשים יש מקום להגדיל את היקף ההתמחות של נשים כך שכדי להיענות להעדפות

  . בגינקולוגיה

  

  סוגיות לגבי שימוש במידע מהציבור לשיפור איכות הטיפול בישראלסוגיות לגבי שימוש במידע מהציבור לשיפור איכות הטיפול בישראל
סקירה זו מעלה מספר סוגיות שחשוב לדון בהן בקשר לשימוש במידע מהציבור לשיפור 

כיצד : הלן הינןהסוגיות העיקריות שיידונו ל. איכות הטיפול במערכת הבריאות בישראל

מי אחראי לקבלת מידע ? להעלות את המודעות לחשיבות קבלת מידע מהציבור

האם רצוי ? האם רצוי שאיסוף המידע ייעשה ברמה מרכזית או מקומית? מהציבור

והאם חשוב לאסוף את ? ידי אנשי מחקר- ידי יחידות השדה או על-שהמידע ייאסף על

  ?המידע באופן שוטף או מזדמן
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ן להעלות את המודעות של ארגוני בריאות וצוות רפואי לחשיבות קבלת כיצד נית

  ? מידע מהציבור ולתרומתו לשיפור איכות הטיפול

חולים מודעים לתועלת השיווקית שהם יכולים - חולים ובתי- נראה כי קופות, כיום

נראה כי עדיין , אולם. קבוצות- להפיק ממעקב אחר שביעות רצון הציבור וצרכים של תת

ה מודעות מספקת לאפשרויות של שימוש במידע לצורך פיקוח על נותני השירותים חסר

לאחרונה מופעלת בשירותי בריאות כללית תכנית להערכת איכות , אמנם. ותגמולם

במסגרת . מרפאות ראשוניות לצורך תגמול כחלק מהתכנית הארצית לביזור המרפאות

ראו מאמרו של (ת המרפאות גם מידע המתקבל מהמבוטחים משמש להערכת איכו, זו

שימוש דומה במידע על שביעות רצון של המטופלים ). במונוגרפיה הנוכחית, אלחיאני

בשירותי בריאות " Health Value Added"נעשה לאחרונה גם במערכת הפיקוח 

)Friedman, Kokia & Shemer, 2003 .( נראה כי מאימוץ דגמים כאלה יכולה להיות

וכן להערכה השוואתית של , ת של יחידות בארגונים נוספיםתועלת להערכה השוואתי

  . חולים-החולים ובתי-קופות

  

גם בארץ , בשנים האחרונות נראה כי בדומה למתרחש בעולם, באשר לצוות הרפואי

ובפרט עם חקיקת חוק זכויות , גוברת המודעות לחשיבות של מסירת מידע למטופל

מודעות ושימוש בפועל במידע פרטני לא ברור באיזו מידה יש , עם זאת. החולה

ייתכן כי תשובה לכך ניתן לקבל באמצעות . מצבו הנתפס וצרכיו, מהמטופל על העדפותיו

נראה כי לא קיימים כלים זמינים לרופאים לאיסוף , בנוסף. מחקר שיתמקד בסוגיה זו

ולפיכך גם אם נעשה שימוש במידע , המידע ושימוש בו בתהליכי קבלת ההחלטות

בתחום זה נראה כי חשוב לבחון אפשרות לאמץ . ופלים הוא אינו ממוסד ושיטתימהמט

ולהתאים אותם לצרכים של המערכת , כלים שמפותחים כיום במדינות אחרות

  . הישראלית

  

   ?מי אחראי לקבלת מידע מהציבור

ארגון הבריאות וגורמים , הרופא הבודד(נראה שכל אחד מהגורמים , לאור הסקירה

אף גורם , כיום, אולם. יכול להפיק תועלת ממידע המתקבל מהציבור) ממלכתיים

בישראל אינו מחויב לאסוף מידע מהציבור ולעשות בו שימוש בתהליכי קבלת החלטות 

עוד עולה כי מידע המתקבל מהציבור יכול לשפר את השירות ואת . ותכנון שירותים

לכך .  המידע והשימוש בוולפיכך נראה כי יש חשיבות למיסוד תהליך איסוף, ההחלטות

, דרך תמרוץ, החל מהעלאת מודעות של הגורמים השונים, יש מספר דרכים אפשריות

כדוגמת חוק זכויות החולה המחייב את (ועד לחיובם בהוראות מינהליות או בחקיקה 

בכל אחת מחלופות אלה ישנם יתרונות לצד ). נותני השירות למסור מידע למטופל

  . דיון ציבורי בטרם קבלת החלטהולכן דרוש , חסרונות
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  ?  מרכזי או מקומי-איסוף מידע 

ידי -סביר שמידע פרטני לגבי מצבו הרפואי והעדפותיו של המטופל הבודד ייאסף על

באשר למידע אגרגטיבי על . כלומר ברמה המקומית, הרופא במסגרת התהליך הטיפולי

עולה שאלה האם רצוי , ומהמאחר שגורמים שונים זקוקים למידע ד, קבוצה של צרכנים

- או שעדיף שהמידע ייאסף על, שגורם מרכזי יאסוף את המידע ויפיץ אותו למשתמשים

  ?ידי ארגוני הבריאות השונים

  

היתרון העיקרי באיסוף מרכזי הוא שבדרך זו ניתן לחסוך משאבים כתוצאה מייעול 

יאספו באופן אחיד יתרון נוסף הוא שאם הנתונים י. איסוף הנתונים והפחתת כפילויות

וכן לערוך השוואות מדויקות יותר בין , ניתן יהיה לפקח בצורה טובה יותר על איכותם

איסוף שאינו בידי הגורם המשתמש באופן ישיר עשוי , עם זאת. ארגונים ולאורך זמן

והן מבחינת , הן מבחינת עיתוי איסוף המידע, להפחית מהתועלת של המידע לארגון

אם רק הארגון עצמו רואה את הנתונים הוא יכול , כן-כמו. וניםהחשש לסודיות הנת

  . להשיג בכך יתרון תחרותי

  

נראה שגם אם איסוף המידע הוא מקומי יש מקום לתאם בין הגורמים , בכל מקרה

וכן לדאוג שנתונים הכרחיים , על מנת להבטיח אחידות בכלי האיסוף ובניתוח, השונים

  .כות המקומיותלהשוואה יהיו קיימים בכל המער

  

  ? ידי אנשי מחקר- ידי יחידות השדה או על- על-אופן איסוף המידע 

האם רצוי להקים . סוגיה נוספת שסקירה זו מעוררת קשורה לאופן איסוף המידע

שיאספו באופן , או הגורמים הממלכתיים, מערכות קבועות ברמת ארגוני הבריאות

הפועל הן בארגונים נותני , ציב קבילותדוגמה למנגנון כזה הוא נ? שוטף מידע מהציבור

החולים קיימות גם יחידות -החולים ובתי-בחלק מקופות. השירות והן במשרד הבריאות

  . לסקרים והערכת איכות טיפול האוספות באופן שוטף ומתמשך מידע מהציבור

  

הוא התאמה מרבית , ידי נותני השירות עצמם-היתרונות העיקריים באיסוף המידע על

היתרונות , לעומת זאת. ושמירה על סודיות הנתונים בפני מתחרים, ם של הארגוןלצרכי

הנגישות למידע , ידי גורמי מחקר הוא הידע המקצועי-העיקריים באיסוף מידע על

וכן יכולת להיענות לצרכים של גורמים נוספים מחוץ , )מעבר לארגון בודד(השוואתי 

, בנוסף). 'ארגוני צרכנים וכד, די רופאיםאיגו, משרד הבריאות, למשל(לארגון ספציפי 

וגם ארגונים נוספים יכולים להשתמש בהם , הממצאים עומדים לרשות כלל המערכת

  . לשיפור השירות

  

לכן , איסוף המידע מהציבור הוא פעולה עתירת משאבים שביצועה מחייב ידע מקצועי

 שגם בסוגיה זו יש נראה. יש מקום למחשבה איך אפשר לבצע זאת בצורה היעילה ביותר
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. מקום לחשוב כיצד ניתן ליצור שיתוף פעולה בין אנשי השדה לבין הקהילה המחקרית

שימוש בכלי מחקר תקפים (שיתוף כזה יכול לשפר את איכות המידע המתקבל מהציבור 

שיתוף הפעולה יכול גם ). 'שיטות ניתוח מתקדמות וכד, דגימה מייצגת, ומהימנים

תכנון מדגם יעיל ,  שימוש בשאלון קיים-רגונים האוספים מידע להוריד את הוצאות הא

  . 'וכד

  

  ?האם חשוב לאסוף מידע באופן שוטף או מזדמן

היתרון העיקרי באיסוף מידע מהציבור באופן שוטף הוא בהמשכיות וביכולת לערוך 

ניתן לנצל מאגר , בנוסף. וניתוח של מגמות לאורך זמן, מעקב אחר משתנים מרכזיים

, הערכת מדיניות רטרוספקטיבית, למשל,  שוטף גם לשימושים שלא תוכננו מראשמידע

החיסרון העיקרי הוא העלות הכספית של הפעלת מערכת . מאחר שנתוני הבסיס קיימים

וכן החשש שהמידע שנאסף אינו רלוונטי עוד לשאלות העומדות על , שוטפת לאורך זמן

  . הפרק

  

. וממוקד בנושאים שיש בהם עניין מיידי, יותראיסוף מידע מזדמן זול , לעומת זאת

ייתכן , כן- כמו. מידע מזדמן אינו מאפשר מעקב מתמשך וניתוח מגמות לאורך זמן, אולם

  . מצב שבו יש צורך במידע אולם הוא לא יהיה זמין

  

פרמטרים בסיסיים . נראה כי גם בסוגיה זו יש מקום לבחון שילוב של שתי האפשריות

וסקרים מזדמנים ייערכו כאשר , )כלומר בפרקי זמן קבועים מראש(ף ייאספו באופן שוט

  .בהתאם לצרכים של מקבלי ההחלטות, יתבקש מידע נוסף

  

  ?מה נדרש כדי להגביר את השימוש במידע בתהליכי קבלת החלטות

של פרטים (חשוב לזכור כי הסוגיה של הגברת השימוש במידע בתהליכי קבלת החלטות 

ועדיין לא נמצא פתרון , חת הסוגיות שמתלבטים בה לאורך שניםהיא א) ושל ארגונים

יש להניח כי העלאת המודעות לצורך , לכן). Weiss, 1999; Weiss, 1988(מספק לכך 

ואף איסוף סדיר של מידע , נכונות של הגורמים השונים לעשות זאת, בשימוש במידע

ידע יש צורך גם על מנת שיהיה שימוש שוטף ואפקטיבי במ. הוא רק צעד ראשון

, למשל, )Habib, 1988(בשינויים מבניים ובהם שינוי המבנה של תהליכי קבלת החלטות 

  . ולאספקתו במועד המתאים, ידי הקמת מנגנון ממוסד לאיסוף המידע הרלוונטי- על

  

לאור הנאמר במאמר זה לגבי התועלת שניתן להפיק ממידע שמתקבל מהצרכנים 

כדאי לבחון דרכים למימוש , כי למרות המאמץ הנדרשנראה , לשיפור איכות הטיפול

  .ולהוציאו מהכוח אל הפועל, הפוטנציאל הגלום במקור מידע זה
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  סיכום סיכום 
מסקירה זו עולה שמידע מהצרכנים יכול להיות תשומה נוספת בעלת ערך ייחודי לשיפור 

פית מידע כזה יכול להועיל לשיפור איכות הטפול באינטראקציה ספצי. איכות הטיפול

כמו גם בשיפור מערכתי ברמה של ארגוני הבריאות ושל מערכת , בין מטופל לרופא

יש מקום , על מנת להפיק את מרב התועלת מהידע שבידי הציבור. הבריאות בכללותה

וכן את השימוש בו במהלך העבודה , לחשוב כיצד ניתן למסד את תהליכי איסוף המידע

ובתהליכי קבלת החלטות ברמה , ל הבודדהשוטפת של הצוות הרפואי אל מול המטופ

  . ארגונית ולאומית
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  ההשפעה של מידע הניתן למבוטחים ההשפעה של מידע הניתן למבוטחים 
      על איכות הטיפולעל איכות הטיפול

  

  
  

   בורו       דוד אלקיים       מלכה6לאה ופנרד "עו
  ההסתדרות הרפואית

  
. השנים האחרונות היו עדות לשגשוג מהיר ללא תקדים של מידע רפואי המוצע לציבור

ורצונם של הצרכנים של שירותי הבריאות להיות שותפים , סוף תקופת הפטרנליזם

מכיוון . היו אחראים במידה רבה לפריחת המידע, שווים בשליטה על מצב בריאותם

  .יש צורך לשקול את השפעתה על איכות הטיפול, שתופעה זו נמצאת בכל מקום

  

יש , כדי להעריך את ההשפעה של המידע הניתן לצרכני הבריאות על איכות הטיפול

ישנם שלושה סוגי מידע שיש להם שימוש . להבהיר תחילה באיזה סוג מידע מדובר

  :פוטנציאלי לצרכני שירותי הבריאות

אילו , כיצד למנוע סרטן עור: והן ייחודי) בריאות הציבור( כללי הן, רפואימידע  

 .אפשרויות לטיפול ישנן לגבי מחלה מסוימת
 .היכן ניתן לבדוק את הכולסטרול, החולים-ידי קופת-מה מכוסה על: מינהלימידע  
כמה , בכמה תביעות בגין רשלנות רפואית היה מעורב רופא כלשהו: ביצוע מידע על 

 .וא ביצע בהצלחהניתוחי מעקף ה
  

  מידע רפואימידע רפואי
ישפיע , במיוחד זה שאופיו מניעתי, ניתן להניח שמידע כללי על בריאות הציבור, ככלל

אם האנשים הופכים מודעים יותר לדרך שבה ניתן . באופן חיובי על שירותי הבריאות

אילו , או; לחשיבותה של תזונה טובה; למזער את סיכוייהם לקבל מחלת לב או סרטן

 הידע והעניין שלהם - ות סינון מומלצות לקבוצת הגיל או האוכלוסייה שלהם בדיק

  .בשמירה על מצב בריאותם ישתפרו

  

כבר נאמר על . איכות התקשורת הקלינית קשורה כנראה לתוצאי בריאות חיוביים

 ,Coe" (עד שהם יודעים עד כמה אכפת לך, לחולים לא אכפת כמה אתה יודע"רופאים ש
מצוקתם הפסיכולוגית של המטופלים מצטמצמת כאשר הם חשים , כן-על- יתר). 1997

                                                 
6

 .דרות הרפואיתתלית ההס"מנכ 
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תקשורת טובה יותר יכולה גם . )Ellis & Matthews, 1997( שהם מקבלים את כל המידע

התנהגויות , ידי המטופל-לשפר את הציות להוראות ואת ההיצמדות למשטר הטיפול על

כת חיובית יותר לאחר תגובתם של המטופלים הופ. הקשורות בבירור לאיכות משופרת

 ,Rosenberg, Lussier & Beaudoin(מפגשים עם הרופא שבהם הוא נותן להם יותר מידע 
, מידע כזה צריך להיות מותאם לצרכיו של המטופל, באופן אידיאלי, עם זאת). 1997

ולא יגרום למבוכה או דאגה , ולהיכתב במונחים פשוטים כך שלא יהמם את המטופל

  ).Rosenberg, Lussier & Beaudoin, 1997( את המידע שישכיחו מהמטופל

  

מאפשר למטופל להשתתף באופן מלא יותר , או לפני ניתוח, מידע הניתן לפני הליך רפואי

, ושוב. ולצמצם חרדות מצב, לשפר את ההחלמה לאחר הניתוח, בהחלטות על הטיפול

בעוד , ר את המידעדאגה קלה עשויה לשפר את הזיכרון בכך שהיא גורמת למטופל לזכו

חרדה ). Luck et al., 1999(שחרדה עמוקה עשויה לצמצם את יכולת שמירת המידע 

 המפתח הוא לספק ).Luck et al., 1999(עמוקה עשויה גם להגדיל את הדרישות להרדמה 

ולעשות זאת באופן שירבה , לא יותר מדי ולא פחות מדי, את הכמות הנכונה של מידע

שמטופלים שונים יגיבו באופן שונה , כן-כמו, יש לציין. החרדותאת הידע וימזער את 

, בנוסף. חלק יחפשו אותו באופן פעיל ואחרים יעדיפו שלא לקבל אותו, להספקת המידע

  ".יותר מידע יותר טוב"ישנם גורמים נוספים המטילים בספק את העמדה ש

  

כתוצאה .  האחרונותיצירת מידע בריאותי הפכה לתעשייה בפני עצמה בשנים, למשל, כך

לא תמיד קל להבחין בין מקורות מידע אמיתיים לבין , ראשית. מכך נוצרו כמה בעיות

הסתמכות על מידע בריאותי מסולף גורמת בבירור יותר נזק . מקורות מפוקפקים יותר

לבין , נחוץ להבדיל בין מה שמטעה או לא שייך, לכן. מאשר היעדר מידע בריאותי

עשוי להוביל , שחלק ניכר ממנו מנוגד, שפע המידע הבריאותי, ניתש. המהימן והמסייע

סיבים -האם דיאטה רבת?  לךַעֵרהאם בשר אדום מיטיב איתך או ֵמ. לתגובה של הכחשה

מידע כה סותר יכול לגרום לאנשים להימנע ? אכן מצמצמת את הסיכון לסרטן השד

וימות עשויות להשפיע התנהגויות מס, בנוסף. לקחת אחריות כלשהי על בריאותם הם

חשיפה לשמש טובה . ובאופן שלילי על תחום אחר, באופן חיובי על תחום בריאותי אחד

מתן אסטרוגן לאחר תום הווסת עשוי . אבל רעה לסרטן העור, למניעת אוסטיאופורוזיס

כך -עם כל. אבל מעלה את הסיכון למחלת סרטן השד, לצמצם את הסיכון של מחלות לב

ינון הופך קשה והתוצאה עשויה להיות חסימה כוללת של כל המידע על הס, הרבה מידע

למרות שאין משמעו של זה שאנחנו צריכים לחזור לימים שבהם מטופלים לא . בריאות

ייתכן שיש לשקול גישה בררנית וחכמה יותר לשחרור מידע על , קיבלו כלל מידע

  .בריאות
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יבור עוסקת בפרסום ישיר לצרכן על מחלוקת נוספת בנושא של שחרור מידע בריאותי לצ

, עם זאת. הברית שעדיין אינו מקובל בישראל-  נוהג שכיח בארצות- תרופות לפי מרשם 

של לדבריו , פרסום ישיר לצרכן. אגף הרוקחות במשרד הבריאות פתח סוגיה זו לדיון

מציין מגמה של מטופלים מיודעים יותר וטיפול מנוהל המבוסס על ", אחד החוקרים

לא ברור כיצד הדבר משפיע על , הוא מוסיף, כן-פי-על- אף". שביעות רצון של המטופל

רבים חשים ). Pirisi, 1999(עלויות ותוצאים , חולה-יחסי רופא, שירותי הבריאות

ואת הלחץ על רופאים , ופות בקרב מטופליםשהפרסום הישיר הגדיל את השימוש בתר

אפילו כאשר הרופאים מפקפקים , להיכנע לדרישות המטופלים לקבל תרופות אלה

פרסום ישיר לצרכן עשוי לגרום מבוכה והוביל . בכדאיות של לקיחת תרופות אלה

 ,Wilkes, Bell & Kravtiz(לתפיסה בלתי מדויקת של יעילותה ובטיחותה של התרופה 
2000.(   

  

  מידע מינהלימידע מינהלי
אבל במיוחד החולים , כל האנשים. גם למידע מינהלי יש יתרונות פוטנציאליים גדולים

תחושת חוסר האונים של מי שאינו יודע לאן לפנות . והפגיעים צריכים לחוש מועצמים

ודבר זה יכול רק להשפיע באופן שלילי על , מתגברת, או אלה אפשרויות זמינות לו

אם המידע יעסוק , החולים-כנים ייהנו ממידע שישווה בין קופותצר. תוצאי הבריאות

. ויגיע ממקור בלתי משוחד, יוגש בצורה שהם יוכלו להבין, בסוגיות שחשובות להם

באחד המחקרים המידע על עלות . לא כל המידע מסייע באותה מידה, באותו זמן

ודירוגים של שביעות בעוד תוצאות ; ידי רוב האנשים שנסקרו- ויתרונות נתפס חיוני על

 ,.Tumlinson et al(ידי מומחים עצמאיים לא נתפסו חיוניים -הרצון של הצרכנים על
1997 .(  

  

החולים יבהירו אילו שירותים הן מכסות בביטוחים - בישראל יש צורך גדול בכך שקופות

יש צורך גם במידע ברור לצרכנים על כיצד הם יכולים . הרגילים והמשלימים שלהן

  .ומתי, ף קופהלהחלי

  

הדבר מתבטא . מידע מינהלי קשור לעתים קרובות באופן הדוק עם מידע בריאותי

 שניתן למצוא בחוזים של חלק )gag clause" (סעיף של איסור פרסום"בשימוש ב

, סעיף זה מגביל את התקשורת בין רופא לחולה בכך שהוא דורש. החולים-מקופות

כגון זמינות של בדיקות ותהליכים שאינם , שהרופאים לא יתנו מידע מסוים, למשל

. או שהרופאים לא ימליצו על ספקים מחוץ לקופה, החולים-ידי קופת- מכוסים על

אפילו אם הרופא חש שמסלול מסוים הוא ההחלטה הרפואית הטובה ביותר , לפיכך

ייתכן שהוא לא יהיה רשאי לחשוף בפני המטופל את כל האפשרויות המזומנות , לחולה

סעיפי איסור פרסום עשויים גם להתנות שהרופא לא יוכל לומר למטופל שום דבר . לו
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מכיוון . או לומר משהו שיוכל לפגוע באמונו של המטופל בקופה, משפיל על הקופה

שכן , הם פוגעים באיכות הטיפול, חולה-שסעיפי איסור פרסום מפריעים לקשר רופא

או , יפול הטוב ביותר האפשריהחולה אינו יכול להיות בטוח שהוא מקבל את הט

  ).Swanson, 1997(שהרופא אכן דואג לאינטרסים שלו 

  

  על ביצועיםעל ביצועיםמידע מידע 
הברית -הסיבה השכיחה ביותר המצוטטת בארצות, על פי מאמר שפורסם לאחרונה

לחשיפת מידע על ביצועים בשירותי הבריאות היא שזה מאפשר למטופלים לבחור 

, בבריטניה. להימנע מאלה שהישגיהם גרועיםרופאים שהביצוע שלהם טוב מאוד ו

. הדגש הוא פחות על תחרות בשוק ויותר על קבלת אחריות כלפי הציבור, לעומת זאת

ושלמקבלי הטיפול לא תינתן גישה " מועדון סגור"התפיסה היא שתחום הרפואה הוא 

 ,Alfryn(לנתונים משמעותיים שיסייעו להם בקבלת החלטות ושיעמדו בביקורת הציבור 
Davis & Marshall, 1999 .(  

  

. ניו יורק הייתה המדינה האחרונה שהעבירה חוק הדורש דיווח של מידע על ביצועים

בית המחוקקים בניו יורק העביר לאחרונה חוק הדורש ממחלקת הבריאות במדינה 

- יתר. לפרסם באתר שלה את הפרופילים המקצועיים של הרופאים העובדים בניו יורק

נים התומכים במטופלים קוראים לחשיפה ציבורית של מידע הכלול במאגר ארגו, כן- על

  .הנתונים הלאומי של רופאים

  

השונות והאופי של הנתונים שנאספו בכלים אלה מעלים ספקות חמורים לגבי , עם זאת

ישנה תפיסה שציבור המטופלים מעוניינים בנתונים על . השימושיות של נתונים כאלה

מה שיותר משמעותי הוא .  נשאלים על כך התשובות הן סותרותאבל כאשר הם, ביצוע

שכן ישנו קושי להבין , שיש ספק מהי מידת השימוש שהציבור יכול לעשות בנתונים אלה

, למשל, כך). Hibbard & Jewett, 1997(את הנתונים ולשלב אותם בקבלת ההחלטות 

ים כדי לרכוש טיפול הברות טענו שלא יכלו להשתמש בנתונ-מעסיקים גדולים בארצות

-יתר). Hibbard & Jewett, 1997(מורכב ומבלבל , מפני שמצאו שהמידע היה נרחב מדי

ועם זאת , ישנם גורמים לא רפואיים שחשובים לחולים כשהם באים לבחור רופא, כן- על

  .עדיין אינם נכללים בנתונים על הביצוע

  

ווח על מספר מקרי רשלנות די, למשל. יש השלכות רציניות גם לאופן הצגת הנתונים

מקצועית שהסתיימו בפשרה אינו רלוונטי אם במקרים אלה חברות הביטוח הן אלה 

למספרים יש פחות משמעות , בנוסף. שהגיעו להסדר או לפשרה ללא הסכמת הרופא

 ניתוחים בשנה יוגשו 100שכן יש להניח שנגד רופא ממוצע המבצע , מאשר לאחוזים

  . ניתוחים לשנה1,000רופא שמבצע פחות תלונות מאשר נגד 
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. ישנה השלכה שלילית אפשרית של מידע זה, בנוסף להיעדר תועלת חיובית מוכרת

שינוי התנהגות כדי  (gaming"השפעות שליליות אפשריות על מוסדות וארגונים הן 

, הכנסת תמריצים שליליים, )במקום להכניס שיפורים משמעותיים' להיראות טוב'

והונאה , דמורליזציה של אנשי מקצועות הבריאות, ה של משאביםהקצאה לא נאות

יש למצוא דרך לעודד קבלת אחריות מבלי לעורר השפעות ). Alfryn et al., 1999" (בוטה

  .מנוגדות

  

  ים בשירותי הבריאותים בשירותי הבריאותשונשונים הים הגופגופם של הם של הההתפקידיתפקידי
ידע לכל אחד מהגופים השונים במערכת שירותי הבריאות יש תפקיד ייחודי באיסוף המ

בנוסף להערכה של הדרך שבה תפקידו של כל גוף נתפס , לסוג המידע). 1לוח (ובהפצתו 

  .יהיו השלכות ישירות על ההשפעה שתהיה למידע זה על איכות הטיפול, ומיושם

  

  ממשלה
ניתן לצפות . מאחריותה של הממשלה לספק לציבור לפחות מערכת נתונים מינהליים

ידי הממשלה תהיה השפעה בלתי ישירה על איכות -לשלמידע מינהלי ורפואי המסופק ע

הממשלה צריכה להיות , מכל מקום). באמצעות מבצעי מניעה, דהיינו(הטיפול הרפואי 

וכן מידע על בטיחות בהקשר לתשתית , אחראית על הספקת מידע על בריאות הציבור

   .שירותי הבריאות

  

נתונים הקשורים לספק , נתונים הקשורים למטופל: הנתונים מתחלקים לשלוש רמות

לא רצוי שהממשלה תאסוף נתונים הקשורים , מסיבות של צנעת הפרט. ונתונים כלליים

לא רצוי שהממשלה תאסוף נתונים על , כן-כמו. או שהיא תשתמש בהם/למטופל ו

בגלל מודל הפיקוח העצמי שאנשי מקצועות הבריאות , הביצועים של ספקי השירותים

שראוי , מכאן. ישותן של הסוגיות העוסקות ברשלנות מקצועיתובגלל רג, משתמשים בו

  . תאסוף יהיו נתונים רפואיים כלליים מינהליים היחידים שהממשלה- שהנתונים הלא

  

מידע כלליים וכאלה העוסקים /הממשלה צריכה להיות אחראית רק על העברת נתונים

דע שהממשלה המבטיח שהמי, פרט לניהול מנגנון בקרה פנימי. בבריאות הציבור

הממשלה צריכה להיות אחראית גם על מניעת הפצת , משחררת הוא מדויק ומהימן

חברות המייצרות תרופות שאינן , למשל(ידי הגופים האחרים -מידע בלתי מדויק על

  ).מצייתות לתקנה בדבר חשיפה של השפעות הלוואי של תרופות

  

  ההסתדרות הרפואית 
יש , כגוף היחיד המייצג את הרופאים בישראל, )י"הר(להסתדרות הרפואית בישראל 

ההכרה המדעית . המופנה למטופלים או המיועד להם תפקיד מרכזי בסוגיה של מידע

י את הכוח לבטא את האינטרסים "י והשפעתו הממלכתית נותנים להר"ללא עוררין בהר
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יטול י צריך גם ל"הר. של המטופלים בדיונים על מדיניות של שירותי בריאות ממלכתיים

כמו גם , את ההובלה ולשתף פעולה במבצעים ארציים של שירותי בריאות הציבור

י הם "האיגודים המדעיים הרלוונטיים של הר .תכניות מניעה כגון הפסקת עישון

  .שצריכים לנהל מידע ייחודי למחלות

  

י צריך להיות המחולל והשומר של פעילותו של המקצוע הרפואי באיסוף נתוני "הר

או באמצעות ערוצי התקשורת הישירים , האיגודים המדעיים שלו ידי-בין אם על. תפקוד

כמו גם ליצור ולנהל תהליכי , חולה אינדיבידואליים-י יכול להעצים יחסי רופא"הר, שלו

י צריך לחתור להפוך "הר, בשותפויות עם הגופים האחרים. איסוף נתונים רפואיים

  .קריא למטופלים/נתונים אלה למידע נגיש

  

עם . לרופאים יש כלים לבדוק את הנתונים שהם מייצרים לפני שהם מפרסמים אותם

יש לכבד קודים אתיים במקרה של שותפות עם התעשייה כדי להימנע מפרסום , זאת

  .נתונים מוטים

  

האיגודים המדעיים  להעביר מידע רפואי למטופלים באמצעות, מצד אחד, י צריך"הר

י צריך להגיע לחולים "הר, מהצד האחר. ידואלישלו ובאמצעות הרופא האינדיב

טופסי הסכמה . האינטרנט, תקשורת, כגון מבצעים, באמצעות ערוצי תקשורת לאומיים

  .י"למטופלים בחסות הר מיודעת הם דוגמה טובה של מידע ישיר

  

  תעשייה
צריכה לציית לדרישות הרגולטור בנוגע לחשיפת מידע , בהיותה גוף בעל עניין, התעשייה

הגופים השונים יכולים לבחור לדווח בעצמם ומרצונם על , עם זאת. רפואי ומינהלי

למידע רפואי הנובע מגוף זה עשויה להיות השפעה חשובה , מכל מקום. סוגיות נוספות

  ).דפי פרסומת על תרופות(על איכות הטיפול הרפואי 

  

ויש , ל גוף מפקחבדרך כל, ידי גוף שלישי-או ההצגה של המידע מוגדרים על/האיסוף ו

, למשל(ידי התעשייה -להטיל פיקוח הדוק על הדיוק והמהימנות של המידע הניתן על

  ).עלונים, פרסומת

  

  אמצעי התקשורת
אמצעי התקשורת צריכים להיות זהירים ביותר כאשר הם בוחרים לחשוף נתונים 

ים וכמה נתונים רפואי, נתונים רבים על ביצועים. רפואיים ונתונים על תפקוד

בימים אלה אינם מדויקים או אינם יעילים , וחושפת בהווה, שהתקשורת חשפה בעבר

ההשפעה של אמצעי התקשורת על איכות השירות הרפואי היא , לכן. בנקודת השירות

אפשר להימנע מלהיעזר בו לצורך מבצעי -התקשורת היא שותף שאי, עם זאת. מוגבלת

  .מניעה
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אפשר לשאול האם . נתונים רפואיים ונתוני ביצועהתקשורת אינה צריכה לאסוף בעצמה 

 /יש לתקשורת מיומנויות טכניות הדרושות לטיפול במידע רגיש מבחינה מדעית

ולכן על אמצעי התקשורת להעביר את המידע לאנשי המקצוע לפני שהמידע , סטטיסטית

  . מתפרסם באמצעי התקשורת

  

  קבוצות מטופלים

תפים העיקריים בהספקת מידע רפואי כללי או קבוצות מטופלים צריכות להיות השו

הן נמצאות בעמדה , ידי צורכי המטופלים-מכיוון שהן מונעות על. מידע ייחודי למחלות

המידע שהן מפרסמות צריך . אופטימלית לדעת איזה סוג מידע חסר וכיצד יש להציגו

 הגיע ואם הוא, אם התוכן שלו מתאים, שתהיה לו השפעה על איכות הטיפול הרפואי

כיצד לנהל אותו , היעד צריך להיות הקניית ידע על מצב בריאותי. לאוכלוסיית היעד שלו

. ומי מבין אנשי המקצוע בשירותי הבריאות הוא הטוב ביותר להתייעץ עמו, או לטפל בו

שנעשה בהן שימוש ) קלטות וידיאו וחוברות הדרכה(שיטות חינוך למטופלים , למשל, כך

  ). Windsor et al., 2000(נמצאו יעילות , ות להפסיק לעשןכדי לסייע לנשים הר

  

בגלל המשאבים המצומצמים , לקבוצות מטופלים אין תפקיד חיוני באיסוף מידע רפואי

הקבוצות צריכות להיות שותפות מלאות עם הגופים העיקריים בשלב , עם זאת. שלהן

נתונים , בנוסף. יבורויש לאמת את המידע עם אנשי מקצוע לפני שהוא משוחרר לצ, זה

  .צריכים להיבדק בזהירות, או בחסותם, ידי גופים תעשייתיים-המועברים על

  

  חוקרים

כמו גם חלק מנתוני , הם המובילים באיסוף נתונים רפואיים, מעצם הגדרתם, חוקרים

. עם רופאים/ידי-או מבוצעת על/כל עבודתם צריכה להיות מנוהלת ו. ביצוע ייחודיים

עם . לים לבדוק את הנתונים שהם מייצרים לפני שהם מפרסמים אותםלחוקרים יש כ

חוקרים המשתפים פעולה עם התעשייה צריכים לכבד את כל הקודים האתיים , זאת

  .הרלוונטיים כדי להימנע מפרסום נתונים מוטים

  

יש ספק אם לחוקרים יש ערוצי תקשורת באמצעותם יוכלו להעביר ישירות את הנתונים 

הם צריכים להעביר את המידע לגופים שיוכלו לתרגם את , עם זאת. ר הרחבהללו לציבו

  .נתוניהם של החוקרים למידע לכלל הציבור או ייחודי לחולה

  

  החולים-קופות

החולים הן שצריכות להיות אחראיות על איכות שירותי הבריאות -קופות, בסופו של דבר

הקופות צריכות .  האיכותולפיכך לספק מידע שיחזק את, הניתנים למבוטחים בהן

כדי להקים מאגר נתונים רפואיים , ולהשתמש בהם, לאסוף נתונים הקשורים למטופלים

יש לעשות זאת במסגרת תכניותיהן לניהול מחלות . ומינהליים הייחודיים למטופלים
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ובסופו של דבר לשפר את איכות , ולמטרת שיפור בריאותם של המבוטחים, ולמניעתן

במיוחד במקרה של , יש לפעול בהתאם לחוקי סודיות קפדניים, עם זאת. השירות

  .שותפויות עם החברות לייצור תרופות

  

החולים צריכות להפעיל את אותן תקנות טכניות ואתיות שהגופים האחרים -קופות

יש לציין שאם הגופים . מפעילים כדי לבדוק את נתוניהן לפני שהן מפרסמות אותם

, ני ביצוע קליניים המשווים בין השירותים של הקופותהמעורבים נוטים לפרסם נתו

   .עדיף שגוף רפואי עצמאי יאסוף את הנתונים ויאחד את המבנה שלהם לפני הפרסום

  

החולים הן הגוף - קופות, בהקשר לנתונים ייחודיים למחלה ונתונים ייחודים למטופל

, )האינדיבידואליפרט לרופא (המתאים ביותר מבחינה מינהלית להעברת המידע למטופל 

  .משום שיש להן ערוצי תקשורת ארציים ומקומיים, זאת

  

  ספקים מוסדיים

אין תפקיד ) חולים-בעיקר בתי(לספקים מוסדיים , במערכת הבריאות בישראל כיום

כאשר ייעשה שימוש במודלים גלובליים לניהול שירותי , עם זאת. מרכזי בנושא המידע

חראית ומעוניינת בהפקת ובהספקת נתונים החולים תהיה א- הנהלת בית, בריאות

  . שישפיעו על איכות הטיפול הרפואי הניתן, רפואיים למטופלים

  

קים ָפכמעסיקיהם של הַס, בעתיד הקרוב ניתן יהיה לדרוש מהספקים המוסדיים

. להעביר למטופלים נתוני ביצוע הקשורים למי שנותן את השירותים, הבודדים

) accountability(והגדלת חלקם בנטילת אחריות , נהליםהתפתחות תפקידם מיצרנים למ

ולשפר את איכות הנתונים הניתנים למטופלים , יאלצו אותם לחזק את ערוצי התקשורת

  .ולמשפחותיהם

  

ק אם יש ֵפָס. ספקים מוסדיים אחראים כיום על הספקת נתונים מינהליים מתאימים

הבלתי ישירה עשויה להיות אם כי ההשפעה , לכך השפעה ישירה על איכות הטיפול

בהקשר להפצת נתונים ייחודים ). נתונים שגויים שנמסרים בחדר המיון, למשל(ניכרת 

תהיה יעילה יותר מאשר יוזמה ארצית , ייתכן שיוזמה מוסדית ולפיכך מקומית, למחלה

נראה שמידע על אסתמה שניתן למטופלים בחדר , ואכן. ארגוני מטופלים או יוזמות של

  ). Gibson et al., 2000(עיל יותר מאשר תכניות לחינוך מטופלים המיון י

  

  ספקים בודדים

המחויבות הבסיסית ביותר של הרופא להעביר מידע למטופל היא המחויבות להשיג 

  .1996- ו"התשנ, כפי שתוקנן בחוק זכויות החולה, הסכמה מדעת
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מש בנתונים הספק הבודד אינו מעריך די לפעמים את יכולתו של המטופל להשת

מידע , עם זאת. הרפואיים ואת יכולתו של המטופל להיות שותף בהחלטות על טיפול

רפואי הניתן בנקודת הטיפול הוא החשוב ביותר והסביר ביותר להשפיע ישירות על 

, כיוונית-יש לציין שהתקשורת בנקודת הטיפול צריכה להיות דו. איכות הטיפול הרפואי

מו יש מידע רפואי שייתכן שתהיה לו השפעה גדולה על מכיוון שלפעמים למטופל עצ

  .איכות הטיפול הרפואי

  

מידע רפואי . 1: הלחץ על הספקים הבודדים יגדל בהקשר לאיסוף נתונים ברמות הבאות

יהיו העמודים , ולימודי המשך ברפואה, רפואה נתמכת בראיות. על מחלות ועל טיפולים

ידי הספק בעזרת תהליכים -ם שייאספו עלנתוני. התומכים בעשייה הרפואית בעתיד

כל . מידע רפואי על מטופלים. 2. אלה יועברו אז אל המטופל כאשר יש צורך בהם

או כוללניים על /הגופים שמוזכרים לעיל מעוניינים בנתונים רפואיים פרטניים ו

לאחר מכן נעשה שימוש בנתונים אלה כדי לבנות מידע ייחודי למטופל או . המטופלים

  .בשלב זה חיוניים חוקי צנעת פרט קפדניים. ודי למחלהייח

  

מהימנות של הנתונים /דיוק/הספק הבודד צריך לבדוק בעצמו את הרלוונטיות

תיקי מטופלים , למשל(ייתכן שהספק ישתמש במקורות חיצוניים , עם זאת. הנמסרים

  .יםבמהלך תהליך איסוף הנתונ) מידה-אמות/רשומות, הנחיות קליניות, ממוחשבים

  

. הערך ביותר שמעביר מידע רפואי יעיל בזמן אמת למטופל-הספק הבודד הוא הגורם רב

סקר צרכנים , למשל. צריך ש ההשפעה הגבוהה ביותר בנקודת הטיפול תהיה לאיכות

 הראה שהיה פחות סביר שמטופלים שיש להם תקשורת גרועה עם 1995מחודש פברואר 

 נראה 7.פחות סביר שהם יאמרו שמצבם השתפרו, הרופא שלהם יפעלו על פי הוראותיו

מחקר הראה שמתן , ואכן. ידי הספק הבודד הוא יעיל-שגם מידע אישי כתוב שהועבר על

נתונים על טיפול הרדמה למטופלים עם מסלולי הרדמה ללא אירועים מיוחדים הביא 

  ).Fleisher et al., 1999(לתפיסות משופרות של איכות הטיפול 

  

  ל הערכהל הערכההערה כללית עהערה כללית ע
ההערכה של . ששלב מרכזי בכלל תהליך העברת המידע הוא שלב ההערכה יש לציין

למרות שמבחינה טכנית וסטטיסטית קשה . השפעת הנתונים המועברים היא חיונית

הגופים , מאוד להעריך את ההשפעה הישירה של תכניות מידע על איכות הטיפול הרפואי

לנסות , כפי שקורה בכל פעילות השקעה, ריכיםצ, הציבוריים והמוסדיים שהיו מעורבים

, בהקשר לחובת הפרסום של מידע. להעריך את היעילות והשימושיות של פעולותיהם

  .הגוף המחוקק הרלוונטי צריך להעריך את יעילותה של הפעולה

                                                 
7 Consumer Reports , קוראים70,000: גודל המדגם, 1995פברואר . 
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הספקים הבודדים צריכים להעריך בעצמם את ההשפעה של הנתונים הרפואיים 

ידי יישום -פר את איכות הטיפול הרפואי העכשווי והעתידי עלניתן יהיה אז לש. הניתנים

הערכת ההשפעה על המטופל עצמו צריכה להיות מוערכת באמצע . הלקחים שנלמדו

מחקר על רמת המידע של חולי סרטן הראה שלמרות שרמת המידע לא , ואכן. התקופה

ה חודשים כמ, הרי שביעות הרצון מהמידע הייתה קשורה, השפיעה על איכות החיים

  ).Annunziata et al., 1998(באיכות טובה יותר של החיים , לאחר האירוע

  

  סיכוםסיכום
ושלהספקת המידע יכולה להיות , משקל העדויות מראה שחיוני לספק מידע למטופלים

יוערך ויועבר , יש צורך שהמידע ייאסף, עם זאת. השפעה חיובית על איכות הטיפול

ם באים מתחום הרפואה צריכים להיות מהימנים מקורות מידע שאינ. בצורה נכונה

המידע צריך להיות מותאם כך שיכיל רק . ידי רופאים ואנשי מקצוע אחרים-ולהיבדק על

מידע כזה צריך , לבסוף. משמעותי וברור, והוא צריך להיות קצר, את מה שרלוונטי

  .ובאופן שלא יאיים עליו, להיות מועבר בצורה ידידותית למשתמש
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  תפקיד הגורמים השונים בשירותי הבריאות באיסוף ובהפצת מידע למטופלים: 1לוח 
  סוג מידע  
  נתונים על ביצוע  מידע מינהלי  מידע רפואי  

נתונים כלליים של שירותי   ממשלה
  בריאות הציבור

  מניעה 

לא באחריותה של   מערכת מידע מינימלית
  הממשלה

  טופסי הסכמה מיודעת  י"הר
 מניעה 
 נתונים על שירותי 

  בריאות הציבור

  אין אחריות ישירה
  
  

  

מאגרים של נתונים 
רפואיים ונתוני תפקוד 

למטרות רפואה נתמכת 
  בראיות 

  עלון למטופל   תעשייה
מבצעי פרסום של  

מידע כללי על 
  מחלות וטיפולים

 מידע על עלויות ופיצוי 
  כספי

  
  

   לא רלוונטי
  
  

  
מבצעי פרסום של מידע   תקשורת

לים כללי על מחלות וטיפו
נתונים כלליים על שירותי 

  בריאות הציבור 

מידע כללי על הקופות 
ועל שירותים של 

  הספקים המוסדיים
  

כלל לא באחריות 
  התקשורת

  
  

 ארגוני 
  חולים

  מידע ייחודי למחלות
מידע כללי על אפשרויות 

  טיפול
  מבצעי מניעה

  
  

  

מידע כללי על הקופות 
ועל שירותים של 

הספקים המוסדיים 
ובייקטיבית הערכה א(

כמו גם סובייקטיבית של 
בהתבסס על , השירותים

  )ניסיונם של המטופלים

   לא רלוונטי
  
  
  
  

  

מוסדות 
  מחקר

איסוף והספקת נתונים 
כלליים על בריאות הציבור 

וכן נתונים מדעיים 
  ייחודים למחלה

נתוני תפקוד   לא רלוונטי  
  השוואתיים

-קופות
  חולים

מבצעי פרסום של מידע 
  מחלות ומניעהכללי על 

נתונים כלליים על בריאות 
  הציבור

מידע ייחודי למטופלים לפי 
  צורך

מידע על זכויות  
 החולה

מידע על זמינות  
השירותים 

  ועלותם
  

  לא רלוונטי
  
  
  

  

מבצעי פרסום של מידע  ספק מוסדי
  כללי על מחלות ומניעה

מידע ייחודי למטופלים לפי 
  צורך

  מידע על זכויות החולה
נות מידע על זמי

  השירותים ועלותם

הגברת איסוף מידע על 
תפקוד איכותני 

  במוסדות 

מבצעי פרסום של מידע   ספק בודד
  כללי על מחלות ומניעה

נתונים כלליים על בריאות 
  הציבור

  נתונים ייחודים לחולה
מידע על טיפולים 
  והחלופות הזמינות

  מידע על זכויות החולה
מידע על אפשרויות 

   שירות/וזמינות טיפול
  
  
  

  

הגברת איסוף מידע על 
  תפקוד איכותני 
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, , לאה ופנרלאה ופנרד ד ""עועוושל ושל , , רויטל גרוסרויטל גרוס' ' ל המאמרים של פרופל המאמרים של פרופעעדיון דיון 
  20.11.0120.11.01  ,,מלכה בורו ודוד אלקייםמלכה בורו ודוד אלקיים

  

של (איסוף מידע מהציבור האחד בנושא : במפגש הוצגו שני מאמרים שיש קשר ביניהם

מלכה בורו , לאה ופנרד "עושל  (הפצת מידע לציבורוהשני בנושא , )רויטל גרוס' פרופ

  ).ודוד אלקיים

  

  איסוף מידע מהציבור. א
 כיצד מידע מהציבור יכול לתרום לקידום איכות" :טל גרוס הציגה את המאמר שלהרוי

  :והתייחסה לנושאים הבאים, "?הטיפול במערכת הבריאות

  .שיקולים בעד ונגד שיתוף הצרכנים בהחלטות על הטיפול ובהערכת איכות הטיפולה 

  ?איזה מידע ניתן לקבל מהצרכנים 

   .הטיפול ברמות השונות של המערכתשימוש במידע מהצרכנים לשיפור איכות  

  .סוגיות לגבי השימוש במידע מהצרכנים לשיפור איכות הטיפול בישראל 

  

לשיפור איכות הטיפול ברמת ארגון עשוי לתרום רבות מידע מהציבור רויטל ציינה ש

  : באמצעותהבריאות

   .השוואה לארגונים אחרים כדי לעמוד בתחרות 

   .יתיים ונקיטת צעדים לשיפוריי שירות בעאו נותנ, איתור תחומים בעייתיים 

   .בחינת רמת שירות הניתנת לקבוצות ולאזורים שונים ונקיטת צעדים לשיפור 

  .תכנון שירותים בהיענות לצרכים והעדפות הצרכנים 
 .הערכת תכניות התערבות לשיפור השירות 

  

וזאת , איכות ברמת מערכת הבריאותהלשיפור במטרה  מידע מהציבור ,בנוסף

  :באמצעות

 ארגוני ידי- לע )accountability (קבלת האחריותפיקוח של גורם ממלכתי והגברת  

  .הבריאות

   .היזון חוזר לגבי החלטות מדיניות 

  .מידע על העדפות כבסיס לקביעת מדיניות 

  .זיהוי תחומים בהם נדרשת התערבות ממלכתית לשיפור איכות הטיפול והשירות 

ענים גזרים שונים יסייע באיתור בעיות ותכנון ַממידע השוואתי על רמת שירות למ 

  .לצמצום פערים

 .איתור צרכים לפיתוח שירותים ותכניות התערבות 
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  .רויטל הדגימה תובנות אלו מתוך מחקרים שלה

  

שם רואים . בדיון צוין שניתן ללמוד גם מתפקידו של משוב במערכות המשפט וההוראה

ניתן לראות שמעבר לחשיבות של , בנוסף. תרהוא תורם יו, שככל שהמידע יותר ספציפי

  .יכולות להיות מאוד מחכימות, ואפילו של יחידים, הרי דעות של מיעוט, הממוצעים

  

ידי גורמים - ידי הקופות וגם על- צוין שבמערכת הבריאות בארץ נעשים סקרים גם על

 שסקרי הובעה דעה. לסקרים החיצוניים יש חשיבות רבה. חיצוניים כמו מכון ברוקדייל

. אך לפעמים הם נעשים בעיקר למטרות שיווק, הקופות יכולים אף לתרום לאיכות

הוצגה גם דעה נגדית שחלק משמעותי מהסקרים הפנימיים נעשים כאשר הארגון באמת 

  . רוצה להשתפר

  

לעומת , החוקרים. עוד צוין שאין עדות לכך שהציבור מרבה להשתמש במידע מסקרים

ולכן השימוש בו בקרבם נפוץ , לי זה הרבה כי הוא זמין יחסיתנוטים להשתמש בכ, זאת

במקום להשקיע גם בכלים , לפעמים הם אף מסתמכים עליו יותר מדי. ופופולרי

  . משלימים ואחרים לבדיקת איכות

  

לעתים כששואלים את הציבור על , בנוסף. צוין שאין מספיק מידע על העדפות הציבור

  . ת על יחס הרופאמקצועיות הרופא מקבלים תשובו

  

  הפצת מידע לציבור. ב
 איכותהניתן למבוטחים על  מידע ההשפעה של" :לאה ופנר הציגה את המאמר שלה

  :והדגישה את הנקודות הבאות, "הטיפול

, אך לא נעָשה די בנושא, המערכת מדברת על החשיבות בהפצת מידע לציבור, כיום 

 . וזה לא נעשה טוב
 .העצמת החולים ושיפור האיכות: מטרותלהפצת מידע לציבור יש שתי  
 .מידע מינהלי ומידע סטטיסטי, יש לעשות אבחנה בין מידע רפואי 
חשוב שיהיה גורם אובייקטיבי שיספק מידע ) כגון בין הקופות(כאשר יש תחרות  

 .לציבור על טיב השירות
אך צריכים , )לבחירה ולאחריות, תורם לתחרות(יש מקום להפצת מידע השוואתי  

יש . חשוב מאוד איך מציגים את המידע. שות את זה בצורה מקצועית ואחראיתלע

 .לתקנן בגין הבדלים בהרכב המקרים
 :להסתדרות הרפואית תפקיד חשוב בתחום הזה 

האיגודים המקצועיים צריכים להיות יותר פעילים בהעברת מסרים בריאותיים  -

 .לציבור
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זה יקח . אום עם כל הגורמיםבתי, חולים- יש להיכנס לנושא ההשוואות בין בתי -

 .אך אולי הגיע הזמן, זמן
והם , אך ְלרוב כתבי הבריאות אין מספיק הכשרה בתחום, לתקשורת תפקיד קריטי 

 . רוצים שאחרים יעשו את העבודה בשבילם
 .הציבור לא חשוף מספיק לדילמות של מחסור במשאבים 
אך , הגישה משתנה. םתורת הרפואה דיברה על כך שאין להעביר מידע לחולי, בעבר 

צריך . חוק זכויות החולה גרם לנסיגה. עדיין רופאים רבים רואים העברת מידע כנטל

ולא בגלל שהחוק , כי זה הדבר הנכון לעשות, להסביר לרופאים שיש להעביר מידע

 . מחייב
, שימושי, ברור, רלוונטי, מידע צריך להיות תמציתי. קיימת תופעה של הצפה במידע 

 .הל היעדומותאם לק
  

הברית מפתחים כלים אמינים למדידת איכות הן בקהילה והן -בדיון צוין שבארצות

  . ויש לשקול התאמתם לשימוש בארץ, חולים- בבתי

  

י מתנגדת בצורה גורפת "הבנה בקהילה המקצועית בכך שחושבים שהר-צוין שיש אי

אלא ,  כזאתמדבריה של לאה משתמע שאין התנגדות גורפת. למידע סטטיסטי השוואתי

  .עמידה על כך שההשוואות ייעשו בצורה מקצועית

  

יש לה אמינות בנושאים . י תהיה יותר פעילה בהפצת מידע רפואי לציבור"הוצע שהר

  .צוינה המגבלה התקציבית, מנגד. אלו

  

המגמות לפעמים מלמדות יותר מצילום . הודגשה החשיבות במידע סטטיסטי על פני זמן

  .מצב בנקודת זמן אחת
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  הבטחת האיכות של הטיפול הרפואי הבטחת האיכות של הטיפול הרפואי 
  והקשיים ליישומהוהקשיים ליישומה

  

  
  

 8בסט יוחנן בן' פרופ
  היחידה לחקר מדיניות הבריאות, עמית מחקר

 מכון ברוקדייל-וינט'ג
  

  מבואמבוא
תוצאותיה של העשייה הקלינית אינן ניתנות ". איכות טיפול רפואי" קשה להגדיר מהי 

אלא גם על פי הליך ,  רק על פי התוצאהאיכות הטיפול נקבעת לא, לכן; לחיזוי ודאי

במשך העשורים האחרונים גברה ההכרה בזכות החולה להיות שותף . העשייה הקלינית

על הערכת האיכות של הטיפול להתחשב גם ביחסים בין , לכן; בהחלטות על הטיפול בו

עלות הטיפול הרפואי מחייבת הגינות בחלוקת : אחרון-ואחרון. הרופא והחולה

; אלא גם באלה של החולים האחרים, ם תוך התחשבות לא רק בצורכי החולההמשאבי

רפואה , לפיכך). Blumenthal, 1996(על המדדים לאיכות הטיפול לכלול גם עלות , לכן

וטיפול רפואי ; הרופא והחברה, איכותית היא שילוב בין נקודות הראייה של החולה

המביאה בחשבון גם את ערך החלוקה , הנו פשרה בין ערכיהם של החולה והרופא" טוב"

להגדרה , אפוא, טיפול רפואי איכותי ניתן). Kassirer, 1994; Quill, 1989(הצודקת 

, הרופא והמוסד המספק שירותי בריאות, התערבות רפואית המקובלת על החולה"כ

). Benbassat & Taragin, 1998" (והתואמת את הסטנדרטים המקצועיים והאתיים

 & Brook, McGlynn(לבת את ההגדרה של המכון האמריקני לרפואה הגדרה זו מש
Cleary, 1996( , עם הצורך בשותפות בין הרופא והחולה בקביעת הטיפול הרפואי)Quill, 

והקשיים , מאמר זה יסקור את הדרכים להבטחת איכות הטיפול הרפואי). 1989

ירותי הבריאות ואת הדרכים להגברת הפתיחות של ש, ביישומן בעשייה הקלינית

  .לבקרה

  

                                                 
 .מכון ברוקדייל-וינט'ג-מאיירס, ר לחקר מדיניות הבריאותמרכז סמוקל, כיום עמית מחקר 8
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  דרכים להבטחת איכות הטיפול הרפואידרכים להבטחת איכות הטיפול הרפואי
, כגון ארגון, כלומר על פי מדדים(איכות שירותי הבריאות מוערכת על פי מבנה השירות 

תופעות , כגון תמותה(והתוצאה , )עלות, יעילות, כגון הלימה(התהליך , )מתקנים, עזרים

 ;Brook, McGlynn & Cleary, 1996) (קבלות חוזרות לאשפוז, לוואי בלתי רצויות
Donabedian, 1988 .( הבטחת איכות היא רצף בין זיהוי של ליקויים בכל אחד משלושת

בחינה זו . יישומו ובחינת יעילותו של הפתרון, לבין תכנון הפתרון, המרכיבים האלה

עשויה לזהות ליקויים חדשים ובכך היא סוגרת מעגל של שיפור איכות מתמשך 

)continuous quality improvement) (Kritchevsky & Simmons, 1991 .( הליקויים ניתנים

שיטת הזיהוי של הליקוי יכולה . ידי גורם חיצוני-ידי הרופאים עצמם או על- לזיהוי על

או באמצעות גילוי , של העשייה הקלינית ותוצאותיה) ניטור(להיות באמצעות בקרה 

, התערבויות מתקנות.  העשייה הקליניתשונות בלתי מוסברת בתהליך או בתוצאות

הכשרה חוזרת של , הן הנחיות קליניות, שדווח עליהן כי אכן הצליחו לשפר איכות

  . ופעולות אדמיניסטרטיביות כגון שיפור בתקשורת בין שירותי בריאות שונים, הרופאים

  

לתקן כי שיפור איכות הטיפול הרפואי יהיה יעיל יותר אם הוא ישאף , הגיוני להניח

. ידי יישום פתרונות מוסכמים עליהם-ועל, ידי רופאים עצמם-עלליקויים המזוהים 

מה המקור העיקרי שלך לתסכול שמקשה עליך לשפר : "מכאן החשיבות של שאלות כגון

שאלות אלה עשויות " ?מה נראה לך שאתה יכול לעשות טוב יותר"או , "?את תפקודך

צרכים של ציוד או חסר , בתקשורת בין מטפליםכגון קשיים , "טעויות בהמתנה"לזהות 

עשויות , בייחוד כאשר הן מלוות בהצעות לפתרונות, התשובות לשאלות אלה. בכוח אדם

יש דיווחים על יישומים מוצלחים של יוזמות , ואכן. להוות תמריץ לשיתוף פעולה

נאים לשיפור התקשורת בין קלי, )Mozes et al., 1987(רופאים לקיצור משך אשפוז 

וליישום הנחיות קליניות בטיפול בחולים בקצרת , )Tate et al., 1990(למעבדה 

  ). Dempsey, 1995(או בדלקת הריאה , )Mayo et al., 1996(הסמפונות 

  

מומחי .  הוא אחד האמצעים הבסיסיים בבקרת איכותזיהוי של שונות בלתי מוסברת

ר איכות המבוססים על הניתוח איכות בתעשייה פיתחו עקרונות בקרה ושיטות לשיפו

עקרונות אלה ניתנים ליישום . של השונות בהליך הייצור ובתוצר במערכות תעשיה שונות

היום קיימת שונות ניכרת בהליך ). Laffel & Blumenthal, 1989(גם בשירותי הבריאות 

, )Wennberg, 1991; Krakauer et al., 1995(בשימוש בשירותי אשפוז : העשייה הקלינית

  ,.McPherson et al(ובהתערבויות כירורגיות , )Welch et al., 1993(בהוצאות על בריאות 

1982; Barnes et al., 1985 .(למשל: קיימת גם שונות ניכרת בתוצאות העשייה הקלינית ,

או , גם לאחר תקנון בגין חומרת המחלה, בשיעורי תמותה של חולים מאושפזים

זו בהליך , שני סוגי השונות). Manheim et al., 1992(ם כלכליי- במאפיינים החברתיים

  ,מושפעים פחות ממימון ומארגון שירותי הבריאות, העשייה הקלינית וזו בתוצאותיה
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 ,Wennberg(הוודאות של רופאים לגבי כללי הפרקטיקה הקלינית הנכונה - ויותר מאי
Barnes & Zubkoff, 1982; Wennberg, 1991 .( הוודאות לגבי -אי"מכאן המסקנה כי

ניתן . הצורה הראויה לעסוק ברפואה מבחינה מדעית ואתית איננה מחויבת המציאות

ידי הערכה - לסלק את הסטנדרטים הכפולים לגבי מה נכון ומה שגוי ברפואה הקלינית על

" שיטתית מחודשת של ההנחות עליהן רופאים מבססים את הטיפול במחלות שכיחות

)Wennberg, 1991 .(זיהוי של שונות בלתי מוסברת בהמלצות של ספרי , ם אחרותבמילי

צריך לעורר , ידי רופאים אינדיבידואליים-או על, במאמרי סקירה רפואיים, לימוד

). Donabedian, 1989(מאמצים להגיע להסכמה לגבי מה שצריך להיחשב כגישה נכונה 

 Shea(ות ביניהם עצם מתן מידע לקלינאים על סגנון הפרקטיקה שלהם הקטין את השונ
et al., 1995; Keller et al., 1990 .( בחינת השונות בפרקטיקה הקלינית הביאה למודעות

ושל , )Hadley, Steinberg & Feder, 1991(שלנו את ההפלייה של חולים בלתי מבוטחים 

השונות ). Falcone & Broyles, 1994(או שחורים ) Dellborg & Swedberg, 1993(נשים 

שכללה ,  אחרי ניתוחי מעקפים במחלקות שונות דרבנה התערבות מתקנתבתמותה

). O'Connor et al., 1996(וגרמה לירידה בשיעורי התמותה , הכשרה חוזרת של רופאים

השונות בעשייה הקלינית עודדה את השימוש בעצי החלטה על מנת לזהות את הגישה 

ונחים של היוותרות בחיים הטיפולית המביאה למרב את התועלת שבתוצאה הצפויה במ

  ). Kassirer et al., 1987(או איכות חיים 

  

 audits of( בקרת העשייה הקליניתידי -אמצעי אחר בזיהוי ליקויי איכות הוא ניטור על

practice .( הבקרה יכולה להתמקד במדדים ספציפיים)utilization reviews( , כגון משך

הוצאות , )Restuccia, 1982(וז בלתי מוצדק אשפ, )Wylie & Flashner, 1979(אשפוז 

החולים -או קבלות חוזרות לבתי, )Wickizer, Wheeler, & Feldstein, 1989(אשפוז 

)Benbassat & Taragin, 2000 .(הבקרה יכולה להתמקד ברשומה הקלינית , לחילופין

)chart reviews (ואיות ולחפש תופעות לוואי בלתי רצויות של הטיפול או טעויות רפ

)Leape, 1991( , חריגות מההנחיות הקליניות)Davis et al., 1992; Donchin, 1995( , או

שניטור אחרי , יש עדות לכך, אכן). Davis et al., 1992(מקרי מוות הניתנים למניעה 

מקטינים את , ניתוחן ונקיטה בהתערבויות הולמות למניעתן, תופעות לוואי בלתי רצויות

 ;Wolff, 1996(הבלתי רצויות ומשפרים את איכות הטיפול בכלל שיעורי התופעות 
Brook, Williams & Rolph, 1978 .(  

  

החל מהכשרה חוזרת של , קיימים סוגי ההתערבויות שונים לתיקון ליקויי תפקוד רפואי

וכלה בשיפור נוהלי תקשורת בין שירותי , )O'Connor et al., 1996(הצוות המטפל 

סוגי ההתערבויות העיקריים שנמצאו יעילים הם ). Tate et al., 1990(הבריאות השונים 

 prospective(ומערכות מימון קבועות מראש ) practice guidelines(הנחיות קליניות 
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payment systems .(נמצא כי היישום של הנחיות קליניות הוריד את משך , למשל, כך

 ,Ogilvie-Harris(יבוכים לאחר ניתוח את שיעור הס, )Weingarten et al., 1994(האשפוז 
Botsford & Hawker, 1993 (צילומי רנטגן או תרשימי , ואת השימוש במבחני מעבדה

קבלות חוזרות או הגדלת , ללא פגיעה באיכות הטיפול במונחים של תמותה, ג"אק

 ,Ratnaike et al., 1993; Wachtel & O'Sullivan(החולים - ההוצאות לטיפול מחוץ לבית
כגון מערכות מימון קבועות מראש , מגבלות אדמיניסטרטיביות מוסדיות, כן- כמו). 1990

או הגבלה , )diagnosis related groups of patients, DRG(בעבור הקבצות אבחוניות 

 Kahn et(בתמותה , )Kahn et al., 1990(גרמו לירידה במשך האשפוז , בשימוש בתרופות
al., 1990 (בהתערבויות כירורגיות ובשיעורי השימוש )Casparie & Hoogendoorn, 

לא כל המאמצים ליישם הנחיות קליניות הביאו לשיפור במדדי האיכות , עם זאת). 1991

)Putnam & Curry, 1989; Lee, 1995; Stoler, 1995( ; והגבלה אדמיניסטרטיבית במתן

  ).Sloan, Gordon & Cocks, 1993(תרופות לא גרמה לחיסכון עקבי בהוצאות 

  

  קשיים ביישום הדרכים להבטחת איכות הטיפול הרפואיקשיים ביישום הדרכים להבטחת איכות הטיפול הרפואי
הבטחת האיכות תוך הקפדה על סטנדרטים מוסכמים של עשייה קלינית היא מחויבת 

היא הכרחית לשמירת אשראי האמון של האוכלוסייה , מעבר להגיון שבה. המציאות

 המאמצים ,עם זאת. הסקירה שהובאה לעיל מראה כי היא גם אפשרית. ברופאים

" ספקנות או אדישות, בזעם"ידי קהיליית הרופאים - להבטחת איכות מתקבלים על

)Blumenthal, 1996 .( ספקנות זו משתקפת במאמר מערכת של אחד העיתונים

שעד כה סמכה על התבונה , עברנו ממערכת"אשר קבע כי , היוקרתיים במדעי הרפואה

אנו עושים זאת לשם . ה הקליניתלמערכת המתבססת על קידוד העשיי, של הרופאים

בטרם , אולם; ומפתחים כלים למדידת האיכות של הטיפול הרפואי, הבטחת איכות

, מן הראוי כי נהיה בטוחים שהם הולמים את תפקידם המיועד, נאמץ את הכלים האלה

  ). Kassirer, 1993" (וכי התועלת של קביעת הסטנדרטים מצדיקה את עלותה

  

ליית הרופאים כלפי בקרת איכותה של העשייה הקלינית יש מספר ליחס השלילי של קהי

  . סיבות

  

החשש מפני טעות . ידי הרופאים כמאיימת- שהבקרה נתפסת עלהיא סיבה ראשונה

הספר לרפואה הם מוסדות -בתי. הספר לרפואה- רפואית מלווה את הרופאים כבר מבית

ת המוסדית השוררת בהם התרבו. תחרותיים השואפים לסטנדרטים גבוהים של מצוינות

רופאים אינם אמורים . וודאות ושל טעויות-משדרת מסר חזק של דלגיטימציה של אי

או להביע ספקות ) Gorowitz & McIntyre, 1976; Hilfiker, 1984; Mizrahi, 1984(לשגות 

תכנית , "אין טעויות"מאחר ש). Katz, 1984(אפילו בעת דיון בסוגיות שנויות במחלוקת 
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י הרפואה אינה מציעה הכנה כל שהיא כיצד להתמודד עם כישלונות מקצועיים לימוד

)Hilfiker, 1984 .( תלמידי רפואה כמעט שאינם עדים להודאה בטעויות)Gorowitz & 
McIntyre, 1976; Hilfiker, 1984; McIntyre & Popper, 1984 .(הם עשויים , לעומת זאת

  ). Robinson, 1985(ה לראות מקרים של העלמת טעויות ואף רמיי

  

חשיפת ליקויים בתפקוד הרופאים . הפחד מפני טעות רפואית מתחזק בעת ההתמחות

מתמחים .  תביעה משפטית-ובמקרה הרע , גוררת במקרה הטוב ביקורת עמיתים

בית החולים -אווירת"כי הם הסתירו טעויות מפני ש, הברית צוטטו כאומרים-בארצות

אחת המסקנות ). Wu et al., 1991; Wu et al., 1993" (יותאיננה מעודדת הודאה על טעו

הנושא המשותף העולה מכל " הייתה כי 1992מסקירת הספרות הסוציולוגית עד שנת 

.. ..מתמחים ורופאים הנו הפחד מפני כישלון מקצועי, התצפיות על תלמידי רפואה

הם , הקליניתהוודאות שבעשייה - מנגנוני הגנה חזקים מפני ביקורת והתעלמות מאי

 Gerrity et" (מסקנות עקביות בכל המחקרים הסוציולוגיים העוסקים בהכשרת רופאים
al., 1992 .( הצוות הרפואי רואה את עצמו "מסקנה נוספת של התצפיות האלה הייתה כי

פיתחו אידיאולוגיה המגינה בקנאות על ] רופאים[; כשופט יחיד במקרים של טעויות

תוך שלילת כל ניסיון בידי אחרים להשתתף בהליך .. .להםהאוטונומיה המקצועית ש

  ).Mizrahi, 1984" (הבקרה

  

נראה כי הן נכונות גם לגבי , אולם. הברית-התצפיות שציטטו לעיל בוצעו בארצות

כך היא נתפסת , יותר" חיצונית"וככל שהיא , בקרת איכות היא איום. הקורה בישראל

בקרה פנימית מוגדרת לרוב כבקרה בידי .  יותרידי הרופאים כאמינה פחות ומאיימת- על

למרות שהגדרות אלה מושרשות . ואילו בקרה חיצונית היא בידי הדיוטות, רופאים

- המומחה למינהל בבית, למשל, כך. הן אינן משקפות את המציאות, בתודעה ובכתובים

ר יות" פנימי"החולים כ-ידי רופאי בית-נתפס על, האחראי על בקרת איכות, חולים

או מצוות חוקרים המשווה בין , ומאיים פחות מנציב תלונות הציבור במשרד הבריאות

תחושת . למרות שאלה האחרונים הם רופאים, חולים שונים- שיעורי התמותה בבתי

אלא מהחשש שתוצאות הבקרה יהיה , האיום איננה נובעת מהרקע המקצועי של המבקר

, ום עובדות הנתפסות ככישלון מקצועיהעונש יכול להיות בעצם פרס. בהם משום עונש

חיצונית או , איננו דיכוטומי" בקרה"מכאן שהמושג . או הרשעה משמעתית או משפטית

בקצהו האחד של . ידי מידת האיום של המבקר- אלא מעין רצף המאופיין על, פנימית

, בקצה השני נמצאת הבקרה המאיימת ביותר. הרצף נמצאת בקרת העמיתים של הרופא

זו הסיבה לכך שרוב ההתערבויות המוצלחות לשיפור איכות נתפסו .  בית המשפטזו של

  .בלתי מאיימות ומבוססות על סטנדרט מוסכם של ביצוע, כבלתי פולשניות
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 ליחס השלילי של קהיליית הרופאים למאמצים לבקרת איכותה של סיבה שנייה

האם : כותהבהירות לגבי עצם מטרתה של הבטחת אי-איהעשייה הקלינית היא 

הפיקוח על איכות הטיפול , מחד? למנוע טעויות חוזרות? לסלק רופאים גרועים/להעניש

, זוהי נורמה מקובלת בעולם המערבי. של אחריות אישית הרפואי מתבסס על הנורמה

 Berwick, מאידך. ל מקצועות הזוכים לדרגה גבוהה של אוטונומיהעיחוד יוהיא חלה ב

בקרת איכות של ות הנורמ ת את הלקחים שנלמדו מהשוואהציע ליישם ברפואה) 1989(

על , כאמור ,בקרת האיכות במערב מבוססת. ביפןהנוהגים  אלה עםבתעשייה במערב 

חוסר מוטיבציה או ,  שטעויות נובעות מחוסר ידעוהגורסתשל אחריות אישית  הנורמה

השאלה . ם שבסל וסילוק"התפוחים הרקובים"היא זיהוי מטרת הבקרה . חוסר זהירות

והגישה לשיפור האיכות היא " ?מי עשה את הטעות"העיקרית בעת בקרת האיכות היא 

 ומטרתה להסתיר את ,ההתנהגות הנורמטיבית של העובדים היא הגנתית. ידי הענשה- על

  . הטעויות

  

 בקרת האיכות ביפן מבוססת על ההנחה שטעויות הן אקראיות ועלולות ,לעומת זאת

ידי זיהוי -ניתן להקטין את שכיחותן על, אולם, לתי נמנעותב הן .לקרות לכל אחד

מוקד , במילים אחרות. "האשם"ידי הענשת -על ולא ,בתהליך הייצורותיקונם ליקויים 

מי "השאלה העיקרית איננה . ולא התוצאה, המאמץ לשיפור האיכות ביפן הוא התהליך

שיפור לישה לתיקון והג". מה הייתה הטעות ומדוע היא קרתה"אלא " ?עשה את הטעות

כל טעות "ההתנהגות הנורמטיבית היא ש. מבוססת לכן על אנליזה מחודשת של התהליך

ואנשי המקצוע , בשיטה זו היצרן והצרכן שותפים במאמץ לשפר את התוצר". היא אוצר

  .אינם מבזבזים אנרגיה וזמן על התגוננות

  

עמימות בכל הנוגע , אפוא, הבהירות לגבי מטרת הבקרה של איכות הטיפול מולידה-אי

או כלל המערכת , האם המוקד של בקרת האיכות הוא הרופא האינדיבידואלי: לטיבה

לא ברור אם המידע המתקבל כתוצאה מבקרת האיכות צריך , למשל, כך. בה הוא עובד

או גם למטרת זיהויו של , לשמש אך ורק להפקת לקחים ולמניעת טעויות עתידיות

מה חלוקת , ואם בקרת האיכות מתבצעת לצורך ענישה. שתוהאחראי על הטעות והענ

כיצד מתחלקת האחריות בין מטפל הנותן תרופה , למשל? האחריות בין המטפל והמוסד

ידי -לבין המערכת שלא דאגה למנוע טעות מעין זו על, שגויה במקום התרופה הנכונה

 החשש מפני ,בהירות זו-כתוצאה מאי? הבלטת השוני בין מיכלי התרופות השונות

ידי כך -ולמנוע על, חשיפה עצמית עשוי למנוע הודאה גלויה בטעויות או בליקויי תפקוד

  . את הפיכת המערכת של שירותי הבריאות לחסינה בפני טעויות

  

 הוודאות לגבי-אי לחשדנות כלפי בקרת האיכות של הטיפול הרפואי הוא גורם שלישי

היבטים של "ים היא כי הם מתמקדים ב הביקורת כלפי המדדים הקיימ.איכות מדדיה

, )Vladeck, 1988" (אולם בעלי חשיבות משנית, שירותי הבריאות הניתנים אמנם לכימות
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המדדים של איכות עשויים לזהות התערבויות קליניות כבלתי , וכי ככל מבחן אבחנתי

דאות ו-קיימת אי, במילים אחרות). Phelps, 1993(וההפך , מוצדקות בזמן שהן מוצדקות

  .ניכרת לגבי תוקפם ומהימנותם של המדדים

  

ככל . מדד של איכות טיפול רפואי הוא מעין מבחן דיאגנוסטי. מהימנות פרושה דיוק

 )sensitivity(ידי רגישותו -מהימנותו של מדד של איכות הטיפול נקבעת על, מבחן

 היא המידה בה רגישותו של מדד נתון לאיכות הטיפול הרפואי. )specificity(וסגוליותו 

מדד בעל רגישות , למשל, כך. הוא יזהה איכות פגומה של טיפול או עשייה קלינית שגויה

את יתר חמש הפעולות השגויות ;  פעולות קליניות שגויות100 מתוך 95 יזהה 95%של 

סגוליותו היא המידה בה הוא יזהה איכות . למרות שהן שגויות, המדד יזהה כנכונות

 95 יזהה 95%מדד בעל סגוליות של , למשל, כך. לינית הולמת ונכונהראויה או פעולה ק

, את יתר חמש הפעולות הנכונות המדד יזהה כשגויות,  פעולות קליניות נכונות100מתוך 

  . למרות שהן שגויות

  

,  סגוליות100%- רגישות ו100%שאם נשתמש במדדים אידיאליים בעלי , כמובן

יות תהיה זהה לשכיחות האמיתית של הפעולות השכיחות הנמדדת של הפעולות השגו

, לכל מבחן דיאגנוסטי יש מהימנות מוגבלת. במציאות אין הדבר כך, אולם. השגויות

נניח כי בקרת , לדוגמה. ויישומו של כל מדד עלול לזהות עשייה קלינית נכונה כשגויה

לשהי נעשית  פעולות קליניות של רופא או מערכת בריאות כ10,000האיכות על מדגם של 

נניח גם כי המספר . 95% ורגישות של 95%ידי יישום של מדד בעל סגוליות של - על

 פעולות קליניות 100המדגם מכיל , במילים אחרות, או, 1%האמיתי של הטעויות הוא 

,  ממאה ההתערבויות הקליניות האלה כשגויות95המדד יזהה . שבוצעו בצורה שגויה

 9,900מתוך , עם זאת, אולם. ות על אף היותן שגויות הנותרות יזוהו כנכונ5ואילו 

 פעולות 590המדד יזהה , הכל- בסך.  כשגויות495המדד יזהה , הפעולות שבוצעו כראוי

כלומר קרוב לפי שישה ממאה הפעולות הקליניות , קליניות כאילו בוצעו בצורה שגויה

ית שגויה קטנה ככל שהשכיחות האמיתית של פעולה רפוא. שאכן בוצעו בצורה שגויה

כך היחס בין הפעולות שיזוהו כשגויות , וככל שהסגוליות של המדד נמוכה יותר, יותר

השימוש , במילים אחרות. לבין אלו השגויות באמת יהיה גבוה יותר, ידי המדד- על

במדדי איכות עשוי להעניש בצורה לא מוצדקת דווקא רופאים או מערכות בריאות 

  ). Phelps, 1993(ם שאחוזי השגיאה שלהם נמוכי

  

. תוקף פירושו המידה בה מדד נתון אכן מודד את התכונה אותה הוא אמור למדוד

חולים - היא השימוש בקבלות חוזרות של חולים לבתי, דוגמה למדד בעל תוקף מוגבל

שיפור בטיפול בעת האשפוז ולאחריו מונע . כמדד לאיכות הטיפול בעת האשפוז הראשון

כמחצית עבודות המחקר לא הצליחו לגלות קשר כלשהו , אולם, אמנם קבלות חוזרות

הערכת ). Ashton et al., 1997(חולים - בין איכות הטיפול לבין קבלות חוזרות לבתי

דימום מדרכי , ספיקת כליות-כגון אי, תוצאות הטיפול בעת האשפוז של שורת מחלות
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המנבאים של משך גילתה כי , ספיקת לב-אוטם בשריר הלב ואי, שבץ מוחי, העיכול

חומרת המחלה , היו בראש ובראשונה גיל, או מוות, קבלה חוזרת לאשפוז, אשפוז

 675סקירה של ). Roe et al., 1996(אולם לא מדדים של איכות טיפול , ותחלואה נלווית

 מהחולים 30%- קבלות למחלקות פנימיות העלתה כי מדדי איכות הטיפול היו לקויים ב

לא היו הבדלים , אולם;  מאלה ששוחררו בחיים10%-ורק ב, שנפטרו בעת האשפוז

החולים לבין -באיכות הטיפול בעת האשפוז הראשון בין חולים עם קבלות חוזרות לבית

ואחרון ). Hayward et al., 1993(חולים ללא קבלות חוזרות לאחר האשפוז הראשון 

דרג של הקבלות לבין המ, לא נמצא קשר בין המדרג היחסי בשיעורי התמותה: אחרון

 & DesHarnais, McMahon(חולים -  בתי300-החוזרות והמדרג של סיבוכי הטיפול ב
Wroblewski, 1991.(  

  

רמת , למשל, כך. רמת הוודאות המצדיקה מסקנה כלשהי משתנה בהתאם לנסיבות

הוכחה הנחשבת כמספקת להטלת קנס כספי בתביעה אזרחית לא תספיק להרשעה 

קף המוטל בספק של קבלות חוזרות לאשפוז לגבי איכות הטיפול התו, במקביל. פלילית

)Benbassat & Taragin, 2000( , פוסל את השימוש במדד זה לשם החלטה על פעולות

תוצאות חריגות של מדדי איכות בשירות רפואי נתון מחייבות מאמץ , עם זאת. ענישה

  . גם פעולה מתקנת, ובמידת הצורך, להסבר

  

ות למידע הגולמי של מחקרי ההשוואה המנסים לגלות שונות האם יש לציבור זכ

, מחד? ידי רופאים או מוסדות רפואיים-או בתוצאות העשייה הקלינית על, בתהליך

, מאידך. עיקרון השקיפות תופס מקום גבוה בסולם הערכים של החברה המערבית

 משום יש בפרסום כזה, בהתחשב בתוקף ובמהימנות החלקיים בלבד של מדדי המחקר

אפשר לעשות כאשר הלחץ של זכות הציבור , אם כן, מה. ענישה ללא הליך משפטי הולם

כי הרע במיעוטו הוא , נראה? לדעת נתקל במחסום של האיכות הפגומה של המידע

 . תוך הדגשת מגבלותיו והסיכון בהקשת מסקנות נמהרות ממנו, מסירת המידע
  

  דרכים להגברת פתיחות הרפואה לבקרהדרכים להגברת פתיחות הרפואה לבקרה
תמורת המחויבות המרומזת מקצועית המערבית מעניקה לרופאים אוטונומיה  החברה

ההנחה הזאת נותנת לחולים בכוח את הביטחון כי בעת מחלה יקבלו . איכות טיפול לש

לאחרונה גוברת , עם זאת. ולרופאים היא נותנת חופש פעולה ומעמד, טיפול מושלם

ודדת רופאים להתכחש היא מע: ם השליליים של ההנחה הזאתהיבטיהמודעות ל

 כאשר טעויות . המערכת לשפר את תפקודיות הזדמנויםאבדידי כך הם מ- ועל, לטעויות

וזעמם מזין את גל התביעות המשפטיות על , החולים חשים נבגדים, רפואיות מתגלות

  . התרשלות רפואית
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דרישת  לבד מ,מחויבות לנורמה של התנהגות במקרה של טעותאין לרופאים , היום

על הרופאים לשתף את "הקוד האתי האמריקני קובע ש. דווח על מוות בלתי צפויוק להח

בצורה נה משטעות השהמטופלים במידע על טעויות בטיפול או באבחנה במידה 

קביעה זו ). American College of Physicians, 1992( " הטיפול במטופלאתמשמעותית 

יבת שינוי י שאיננה מח,דע על טעותבמי או משפחתו  האם לשתף מטופלהבהיראיננה מ

 30במשך , בהירות זו-למרות אי.  רפואיתטעותת עקב וומאו במקרים של , בטיפול בו

טעות  ובחקר הבעשייה הקלינית עידוד השקיפותה לימת נטייהשנים האחרונות קי

מחקר שפורסם לאחרונה תיאר את תוצאות הצעד הראשון לקראת תמורה . הרפואית

הברית אימץ נוהל המחייב בדיקה מיידית של - החולים בארצות-מבתיאחד . מעין זו

המחברים הסיקו . תוך הודעה מיידית ומלאה עליהן לחולה, תאונות או טעויות רפואיות

 & Kraman( ביצוע ולא גרמה לעלייה בתביעות משפטיות-שמדיניות כזו הייתה בת
Hamm, 1999(.  

 
בחינוך הרפואי שנויים  לבקרה מחייבת הדרך הראשונה להגברת הפתיחות של הרופאים

לכיוון של הבעה חופשית יותר של ספקות ופתיחות , החולים-ובנורמות ההתנהגות בבתי

אפשרות של טעות כבר במהלך מודעות להכי , יש לשער. בהודאה בטעויות

הרופא של התמודדות התעצב את דפוסי , הספר לרפואה-הסוציאליזציה למקצוע בבית

מודעות זו תמנע את ההרס העצמי שבהנחה המרומזת של החינוך .  שלובהמשך הקריירה

 בראש ,הדבר יחייב. ידי ידע ומיומנות הולמים-הרפואי כי כל הטעויות ניתנות למניעה על

 הגדרת כללי התנהגות במקרה של טעות רפואית והוראת כללים אלה ,ובראשונה

מסורת ארוכה יש יעוד למקצוע הס. הספר לרפואה- תכנית הלימודים בבתי במסגרת

ייתכן שאימוצה . או נפילת חולה ממיטתו, כגון מתן שגוי של תרופה, ווח על תקלותיבד

, צוי של חוליםיבשיטות הפ, בחקיקהידי רופאים יחייב שינויים - של מסורת זו גם על

 הם בהםארגון ה/מערכתה/המוסדלבין בחלוקת האחריות בין רופאים אינדיבידואליים 

  .עובדים

  

ניתן לקדם בקרת האיכות , עוד לפני התמורות האלה בחינוך הרפואי ובחקיקה, לםאו

אחדות מהשיטות . ידי הרופאים-ידי יישום של שיטות העשויות להתקבל בברכה על- על

בחינה של השונות בתוצאה של העשייה הקלינית עלולה אמנם . האלה כבר הוזכרו כאן

חינה של השונות בהליך העשייה לא כך הב. ידי הרופאים-להתפרש כמאיימת על

, ממצא של שונות בלתי מוסברת בתהליך מחייבת הסכמה לגבי התהליך הנכון. הקלינית

יתרונן של הנחיות קליניות מוסכמות . ותרגום ההסכמה הזאת להנחיה קלינית מתאימה

אלא , הוא בכך שהן מאפשרות בקרת איכות לא רק באמצעות גילוי טעויות של העשייה

  . עות טעויות של מחדלגם באמצ

  



222 אסטרטגיות לקידום איכות הטיפול בישראל: פורום איכות

ידי שיפור - דרך שנייה העשויה להמריץ רופאים לקבל את אמצעי הבקרה היא על

לא ייתכן שייעשה שימוש . בפרט, וסגוליותם, בכלל, המדדים לאיכות העשייה הקלינית

  . במבחני איכות העשויים לזהות בטעות עשייה נכונה כשגויה

  

הקלינית היא שימת דגש בתכניות ההוראה דרך שלישית לעידוד השקיפות של העשייה 

ועל תשומת לב , חולה-  ביחסי רופאאישית- מיומנות התקשורת הביןהקלינית על 

תקשורת ה על קשר בין שביעות רצון של חולים ממצביעותהתצפיות . לתלונות החולים

חוק זכויות החולה עשוי לשפר , במובן זה. לבין שכיחות תביעות משפטיות, עם רופאים

ד רופאים להקנות ודיהבנות וע-אייעת מנידי -ים עלחוללהתקשורת בין רופאים את 

ידי -יחס באמון וברצינות לטענת חולה כי נפגע עלייש להת .לחולים ציפיות ריאליסטיות

; טוי לציפיות בלתי ריאליותייש מקרים בהם התלונה היא ב, אמנם. טיפול רפואי

שכיחותן של , עם זאת; ון לרווח משניסייעמוד מאחורי התלונה ניבמקרים בודדים 

 מיד ןולא לסווג אות, יחס לתלונות החולים כמציאותיותיתאונות רפואיות מחייבת להת

צורך להבין מה יש  לחולים שהיו קורבנות לתאונות רפואיות .טוי להעמדת פניםיכב

מתן הסבר מלא שיתכן יבעוד ש, הסבר בלתי הולם מגביר את מצוקת החולה. השתבש

המניע העיקרי , לעתים.  ולפחות בחלק מהמקרים יתקבל בהבנה, על המצוקה הזאתיקל

  . )Vincent & Robertson, 1993 (לתביעה משפטית היא רצונו של החולה להבין מה קרה

  

נראה כי בקרת האיכות של העשייה הקלינית עשתה צעד עצום קדימה מאז , בסיכום

המשך הצעדים האלה מחייב . 1959הספר לרפואה בשנת - סיימתי את לימודי בבית

האמצעים היעילים ביותר לגילוי ותיקון ליקויי איכות . תכנית פעולה לטווח קצר וארוך

מה מפריע לך לשפר ("בעשייה הקלינית הם תחקירים של רופאים " טעויות בהמתנה"ו

  .ובחינת שונות בהליך העשייה, ")?את תפקודך
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  אחרית דבראחרית דבר
  

  
  

  אבי פורת' ברוך רוזן          פרופר "ד
  

המאמרים הכלולים באסופה זו נכתבו לקראת פגישות של פורום איכות שנערכו בשנת 

כולל התקדמות חשובה ,  מאז בצעדים גדוליםשיפור האיכות בישראל התקדם. 2001

הגופים , ובהיקף שיתוף הפעולה בין נותני שירותים, החולים-החולים ובתי- בתוך קופות

  .האגודות המקצועיות והממשלה, גופי הוראה ומחקר, המבטחים

  

החולים השקיעו משאבים ניכרים בפיתוח מדדי ביצוע שלוקחים -קופות, לדוגמה

. ביצוע פיננסי ויעילות ארגונית, שביעות רצון של המטופל, יתבחשבון איכות קלינ

כולל ניהול מחלת , מאמצים לשפר ביצוע קליני חובקים מגוון רחב של פעילויות

החולים גם -קופות, יתר על כן. וקידום חיסונים, מניעת מחלות לב וכלי דם, הסוכרת

 שהחל כניסיון התנדבותי  פרויקט-פועלות ביחד על פרויקט לאומי לפיתוח מדדי ביצוע 

  .ידיו-ידי משרד הבריאות ונתמך על-ואשר אומץ לאחרונה על, גרידא

  

חולים -בתי. החולים-התקדמות משמעותית חלה גם במאמצי איכות הטיפול בבתי

ידי משרד הבריאות ושירותי בריאות -חולים המופעלות על-כמו גם רשתות בתי, בודדים

אחד המוקדים החשובים של . שיפור ביצוע קלינימפתחים מערכות לפיקוח ול, כללית

, סוגיה שהוכרז עליה כעדיפות ארצית מרכזית, מאמצים אלה היה בטיחות המטופלים

  .חיוני גם בסוגיה זווכאשר למשרד הבריאות יש תפקיד מוביל 

  

, התפתחות חשובה נוספת קשורה בהעברה טובה יותר של נתוני בריאות בין המוסדות

שירותי בריאות כללית פיתחה .  פוטנציאל משמעותי לשיפור איכותהתפתחות שיש לה

מרפאות , החולים שלה-להעברת מידע ברמת המטופל בין בתי" מידע-אוטוסטרדת"

החולים -בתי, החולים-בשיתוף עם קופות, משרד הבריאות. ושירותי עזר, בקהילה

תיק יתוח עומד בראש מאמץ לאומי לפ, המובילים וההסתדרות הרפואית הישראלית

הגם .  אלקטרוני שיוכל לקשר בין מוסדות למען שיפור הטיפול בחוליםרפואי לאומי

מסתמנת ישראל כבר , חוקיים ואתיים רבים, שנותרים בעינם מכשולים מעשיים

  . במחשוב ותקשוב תיק רפואי לאומילאומית-  ביןכחלוצה
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מצים לשיפור מגדילה פעילותה במסגרת המא) י"הר(ההסתדרות הרפואית הישראלית 

 למגוון רחב הנחיות קליניותפיתחו ,  והאגודות הרפואיות הקשורות אליהי"הר. איכות

- האגודות הרפואיות מובילות גם מספר מאמצים חשובים רב. של בעיות בריאות

-מחלת לב איסכמית חריפה ואי כגון בתחומים של(למדידת איכות /מוסדיים לשיפור

בעוד אחרים מהווים חלק ממאמצים , ים לישראלכמה מאלה ייחודי). ספיקה של הלב

  ).כגון פרויקט המקצועיות ברפואה פנימית(לאומיים -רב

  

הסוגיה של איכות הטיפול הופכת יותר ויותר בולטת במערכת שירותי הבריאות , ככלל

בחסות קבוצות כגון משרד , מדי שנה נערכים כנסים רבים יותר בנושא. בישראל

המכון , ת ברפואה של ההסתדרות הרפואית הישראליתהאגודה לאיכו, הבריאות

מכבי , שירותי בריאות כללית, בריאותהבריאות וחקר שירותי ההלאומי למדיניות 

- בתי, ספר לרפואה-בהן בתי, מסגרות אקדמיות רבות יותר. ואחרים, שירותי בריאות

. תמציעות לימודי הבטחת איכו, ומסגרות אחרות, ספר למינהל- בתי, ספר לסיעוד

התפתחויות אלה הן גם תוצאה של פעילות גדלה והולכת לשיפור איכות במערכת 

ישראל הופכת , וכתוצאה מכל אלה. וגם זרז לפעילות נוספת, הספקת שירותי בריאות

  .לאומית- בולטת יותר בתחום של שיפור איכות בזירה הבין

  

ות בטכנולוגיית התפתחויות אחרונ. השנים הבאות יעמידו הזדמנויות ואתגרים חשובים

שכתוצאה מכך יתרחבו , המידע יספקו תשתית חיונית למאמצים לשיפור איכות

נערכים דיונים רציניים על הדרכים לשילוב מדדי איכות הטיפול בחוזי תגמול . בהתאמה

נותר לראות באיזו מידה דיונים אלה יניבו , אבל, חולים-חולים וקופות-בתי, עם רופאים

 נוסף הוא המידה שבה תרבות המינהל הבכיר בשירותי בריאות גורם בלתי ידוע. פרי

באופן שייתן איזון טוב יותר משניתן בעבר לדאגות , תיתן דגש רב יותר לסוגיות איכות

הספר לרפואה ולסיעוד יצטרכו להחליט האם - בתי, ולבסוף. לגיטימיות לגבי העלות

 מודרני ניהול, ות ארגוניתלכלול בתכנית הלימודים שלהם היבטים רבים יותר של התנהג

 כולם משימות פדגוגיות חיוניות אם נרצה להפוך את המאמצים -ומדדי ביצוע , מורכב

  . לשיפור איכות נפוצים ויעילים יותר
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