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 ברוקדייל בנושא-ג'וינט-נוספים של מאיירס פרסומים

קידום בריאות  .0008(. קראקרה אברהים 'יוע אבס' )שאיסמעיל, '; נאקר,  ';א י,עאלרוב'; רוזן, 

 08-405-דמ באוכלוסייה הערבית: באיזו מידה מתקיימת התאמה תרבותית וכיצד ניתן לחזק אותה?
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 המחקר תמצית

 רקע

בדת, בתרבות ובשפה.  –זו מזו  אוכלוסיית ישראל הנה אוכלוסייה הטרוגנית הכוללת בתוכה קבוצות שונות

 0036במערכת הבריאות נכנס לתוקף בפברואר  השוויוניותכחלק ממאמציו של משרד הבריאות לקדם את 

, במטרה התאמה תרבותית ולשונית של שירותי הבריאותלחוזר מנכ"ל המגדיר את היעדים והסטנדרטים 

 .לקדם כשירות תרבותית של שירותים אלו

בעלי ערכים,  למטופלים מערכת לתת טיפולהשל  היכולת היאבמערכת הבריאות  "ירות תרבותיתכש  "

. שלהם הטיפול לצרכים החברתיים, התרבותיים והלשונייםולהתאים את  שונות והתנהגויותאמונות 

  האלה. לשונייםהתרבותיים והצרכים ספק את הל בארץהחולים  יבתשל  םהתמקדנו ביכולתבמחקר הנוכחי 

 להשיג כשירות תרבותית.  כדי תהליך שעוברים ארגוני הבריאותה במחקר זה היא "התאמה תרבותית"

צעדים שעושים ארגוני הבריאות על מנת להנגיש את ה :מושג נוסף ששימש במחקרהיא  "הנגשה לשונית"

 השירותים לדוברי שפות שונות.

 המחקר .מצב כשירותם התרבותית של בתי החולים הכלליים בישראל אתזה הוא הראשון למפות מחקר 

בשלב לבדוק את מצב הכשירות  נועד המחקר עיתוי. בנושא( 0036)"ל מנכ חוזר של לתוקף כניסתועם  נעשה

 .בעתיד נוספת לבדיקה בסיס ישמשו שהממצאים כדי, ראשוני

 מחקרה מטרות

 :במטרההתבצע המחקר 

 התרבותית של בתי החולים הכשירות מצב את להעריך 

 את הגורמים ו התרבותית של בתי החולים הכשירותאת  לקדם המסייעים הגורמים את לזהות

  אותה המעכבים

 התרבותית של בתי החולים הכשירות לקידוםוהתכניות  הפעולות על מודלל 

 את הכשירות התרבותית שלהם םלקד מנת על םחוליהבתי  של הצרכים את לבחון. 

  המחקר שיטות

שיוך ארגוני מגוון לבתי החולים שנכללו במחקר י החולים הכלליים בישראל. בת 67 מתוך 64 סקר המחקר

 המחקר כלל שלושה מרכיבים המתוארים להלן: מיפוי, תצפית וראיונות עומק. רחבה.ה גאוגרפית ׂשופרי

 הממונ עם חוליםה בתי 64-ריאיון בכל אחד מ קיימנולהעריך את מצב הכשירות התרבותית  כדי - מיפוי

 .)ואחריות בתחום נמצא התרבותית הכשירותנושא  אשר(מטה בכיר  אישעם  או התרבותית הכשירות

בתחום  לאומיים-מוכרים בין שהתבסס על סטנדרטים שפיתחנו, כלי מיפוי סגור באמצעותהראיונות נערכו 

מדיניות  )דוגמאות לנושאים: נושאים 30-היגדים מקובצים ל 94הכלי כלל . המנכ"ל הנחיות חוזרעל ו

לעניין הכשרת צוותים וכשירות תרבותית, תרגום בעל פה במהלך טיפול עניין הארגונית של בית החולים ב

בית חולים הוגדר  כלמחקר זה, פותח לצורך פי מדד הכשירות התרבותית ש-על. (תרבותיתהכשירות ה
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פי הדירוג שנתנו המרואיינים לכל אחד -, עלאחד מעשרת הנושאים בכל 5-ל 0בסולם בין וקיבל ציון  כתצפית

אחד מעשרת הנושאים וכן  בכל ממוצעחישבנו ציון  המדד חישוב לשם. מההיגדים המרכיבים את הנושא

  .התרבותית הכשירות במדד החולים בית שקיבל הציוןמסכם זה הנו  ציון .הנושאים לכל של ממוצע ציון

 מיטות(  600-)במחקר זה בית חולים גדול הוא בית חולים שיש בו למעלה מ גדולים וליםחבתי  30-ב - תצפית

 ההנחה .המחקר צוות תחישפ הנגשה לשונית ומדד תצפית כלי בעזרתההנגשה הלשונית של השלטים  הנבדק

של  רםששיעו ככלויותר  נמוךשל השלטים בעברית בלבד  ששיעורםההנגשה הלשונית טובה יותר ככל שהיא 

 שלושהשנצפו, התצפיות נעשו ב וליםהח אחד מעשרת בתיבכל יותר.  גבוהבערבית/אנגלית/רוסית  השלטים

כניסה הראשית ב .לכניסה הראשיתעד : מהכניסה לבית החולים, דרך החניה, טיפוסי" מבקרשל " יםמסלול

מחלקה אל הלמסלול , )מלר"ד( מחלקה לרפואה דחופהמסלול אל הל –דרך ה השל בית החולים התפצל

. השלטים בבית החולים נספרו באופן הבא: שלטים חוץהמרפאות אל משרד הקבלה של למסלול ופנימית ה

ההנגשה הלשונית  בעברית עם ערבית, בעברית עם אנגלית ובעברית עם רוסית. הציונים במדדבעברית בלבד, 

גבוה יותר  השילוטככל שהציון שהתקבל במדד . 3-ל 0נעים בסולם שבין  )להלן: מדד השילוט(שילוט  של

 .הנדונות השפות את הדוברות לאוכלוסיות לשוניתמבחינה  יותר נגיש החולים בית שילוט, 3-וקרוב ל

-בוממונה הכשירות  עם ניםמוב   חציעומק  ראיונות גם קיימנו הגדולים וליםחה בתי 38-ב - עומק ראיונות

 הכשירות קידוםמאפשרים הבנה מעמיקה יותר של תהליך  ראיונות העומק ר.בכי מטה אישמהם גם עם  7

כשירות התרבותית, החסמים הבנוגע לחוזר המנכ"ל ובנוגע לנושא  עמדותההחולים:  התרבותית בבתי

והגורמים המסייעים לקידום הנושא, למה בתי החולים זקוקים כדי לשפר את הכשירות התרבותית ומה הן 

 התכניות שלהם לעתיד בנושא.

 . 0035. התצפיות נעשו בין אפריל ליוני 0035לפברואר  0030בוצעו בתקופה שבין דצמבר  הראיונותכל 

 עיקריים ממצאים

 מיפויה ממצאיא. 

  ממוצע 5-0בסולם  0.0א תרבותית הוהכשירות ה מדדב וליםהח הממוצע של כלל בתי המסכםהציון ,

 .6.0-ל 0.9ן נע ביו גדול טווח הציונים בינוני ביחס לסולם.-נמוך

 אינה החולים בתי של התרבותית הכשירות רמת כי עולה התרבותית הכשירות מדד ציוני מניתוח 

 :אחידה

 החולים בתי אחריהם, תרבותית מבחינה ביותר הכשירים היו יםממשלתיה החולים בתי -

הכשירות  במדד ביותר הנמוך הממוצע הציון את קיבלו יםפרטיה החולים ובתי, יםציבוריה

 . התרבותית

)ארגון אמריקני המתמקד בבקרה של  JCIארגון מקבלת תו תקן  תהליך שסיימוחולים  בתי -

 .מאחרים גבוהה כשירות ברמת הםבטיחות החולה( 

 צפון במחוזותחולים  לבתינמצאו כשירים יותר בהשוואה  ומרכזבתי חולים במחוזות דרום  -

 .וירושלים

 שלו. הכשירות התרבותית רמתל פחות קשורים ווגודלבית החולים  שלפריפריאליות ה   
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  ביותר  חשוביםהכי הצעדים הארגוניים מראה בתי החולים ב קטונשנהצעדים הארגוניים ניתוח לפי

קיומן של תכנית עבודה בנושא כשירות תרבותית וכן ועדת היגוי  כשירות תרבותית של בתי החולים הםל

 בנושא. 

 התצפית ממצאיב. 

  :וליםהח בבתי בשילוט הנוף הלשוני מצב

 הציון ביןגדול ונע  הוא השילוט במדד החולים בתי עשרת שקיבלו( 3עד  0)בסולם של  הציונים טווח 

 . 0.37 – ביותר הגבוה לציון 0.35 – ביותר הנמוך

 47%  ;כוללים עברית,  38%כוללים גם אנגלית;  37%מהשלטים בבתי החולים הם בעברית בלבד

 כוללים עברית, אנגלית, ערבית ורוסית.  5%אנגלית וערבית; 

 קום השילוט במסלול המבקרמ
לא רק בעברית אלא גם באנגלית, ערבית  כלומר, מופיע) הנגיש ביותרהוא השילוט  ותדרך למחלקשילוט בה

ולבסוף  ,כניסה הראשיתשילוט בה – ואחרי, (ורוסית, יותר מהשילוט במקומות אחרים בבתי החולים

 מחלקה עצמה.שילוט בה

 בבית החולים סוג המחלקה

  .המחלקה הפנימיתוחוץ המאשר מרפאות  יותר לשוניתמבחינה  הישהמלר"ד נג

 סוג השילוט

שילוט  .לשונית מאשר שילוט מצבי החירום, הנחיות ואיסוריםמבחינה נגיש יותר  והאזהרה הכוונההשילוט 

  עוד פחות. נגיש (ביקור)למשל: מידע בנוגע לשעות  המידע

 העומק ראיונות ממצאיג. 

 תרבותית הכשירות ה נושאו"ל המנכחוזר  כלפי עמדות

  נתפס כמסמך המציג מטרה ראויה, אם כי ניכר חוזר. הנתפס באופן כללי כחיובי וענייניחוזר המנכ"ל 

 .על שאינו מגובה במקורות תקציביים ליישוםחוסר שביעות רצון 

  שבחלקו החוזר, על פי המרואיינים, מתווה את הקווים העיקריים לשיפור הכשירות התרבותית, אלא

 אינו מפורט מספיק ואינו נותן הנחיות ברורות ליישום.

  החוזר כסדרה נוספת של הנחיות שיש ליישם, כלומר הוא מעמיס על בחלק מבתי החולים נתפס

המערכת שכבר עמוסה ממילא בהתמודדות עם הנחיות ונהלים בנושאים אחרים )מניעת זיהומים 

 למשל(.

 ת בקרב חלק מהמרואיינים כנגישות לשונית, ופחות סמן הראיונות עולה שכשירות תרבותית נתפ

   בהיבטים הרחבים יותר של המושג.

  .המרואיינים קיימת תמימות דעים בין המרואיינים כי הכשירות התרבותית היא נושא חשוב וראוי

וצדק בטיפול, גישה  שוויוןמטופל, -מציגים סיבות מגוונות לכך: איכות הרפואה והשירות, יחסי מטפל

 הומנית, תודעת שירות.
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 התרבותית ירותהכש קידום את"ל והמנכ חוזר הנחיות תמעכבים את הטמעה גורמיםה

 כל בתי החולים בשל בתי החולים,  ירעוני: על רקע מצבם הכלכלי הגותעדוף תקציבי גיבוי ם שלהעדר

החולים  בתי כזאת במציאותמדווחים כי החסם המרכזי לקידום הנושא הנו העדר התקציב. 

לציין שוב ח .נמוכה עדיפות מקבלתרבותית  כשירות קידוםו, מתקצבים את הצרכים השונים שלהם

חסמים  עם התמודדכי החסם התקציבי מהווה חסם עיקרי היות שאינו מאפשר להתקדם בתכניות ול

 הנדרשות הפעולות מה הן נוספים, כגון העדר שיתוף פעולה של הצוותים )בעיקר רופאים( או העדר ידע

גיית הוא סופועל יוצא של המחסור בכסף  הסטנדרטים )בפרט ההתאמות התרבותיות(. קיום לצורך

 התעדוף של יישום ההנחיות.

 כשירות תרבותית נושא בהעדר היקף משרה ייעודי לממונהה: קיים קושי לקדם את ממונה תקן העדר .

 רחביםתהליכים  ליצורעבודתו השוטפת של הממונה מקשה  על נוסףתפקיד נעשה ההעובדה ש

  .ורציפים

 תי החולים ב: משאבים איגוםשיתופיות בין מחלקות באותו בית חולים ובין בתי החולים והעדר  חוסר

פעלו לקידום הכשירות התרבותית עוד טרם פרסום החוזר, בעיקר בהיבטים שנתנו מענה לצרכים 

 תמקומיים ונקודתיים )ברמת בי פתרונות אלו אולםפתרונות,  מוצאיםמהשטח. גם כיום בתי החולים 

 החולים מבתי אחד כל או שיטתיים.ים שותפמענים (, ולא מהמחלקה ברמת רק, ולעתים אף ליםהחו

. חוסר פתרונות למצואהאחרים בניסיון  םלאלה של בתי החולי דומים אתגרים עם לרוב מתמודד

"ממציא את  חולים בית כל: תמודדות הנפרדת של כל בית חוליםהיעילות של המערכת מתבטא בה

  .ונקודתי משל עצמ ןהגלגל" בדמות פתרו

 לתרגם טפסים ושילוט לשפות  הנחיהמנכ"ל יש  בחוזר: קבועות לשפות תרגום ספקלהחוזר  הנחיית

 . אלו שפות דוברי אינם וליםי החתשלעתים קהלי היעד העיקריים של ב אף, קבועות

 אינוהוא  שכן: החוזר עורר התנגדות על אף הסכמה על חשיבות הנושא, החוזר הנחיות פרסום אופן 

" על מונחת, ש"רבים מבין אחדחוזר,  עודהוא נתפס כ כך משוםאחרים.  במשאביםמלווה בתקציב או 

עורר התנגדות לא פחותה מהבעיה התקציבית  הוגש שבו האופן כיתכן יבתי החולים ללא תמיכה. י

 עצמה. 

, קושי בגיוס שיתוף כתובה , העדר תכנית עבודהזמן מוגבלים  יהמעכבים הנוספים: משאב גורמיםבין ה

   לחשיבות העניין. של אנשי הצוות נמוכה הצוותים ומודעותפעולה של 

 התרבותית הכשירות"ל ואת המנכ חוזר הנחיות תהמקדמים את הטמע קיימיםה גורמיםה

  מעלות את הנושא על  : הנחיות אלו"למנכ חוזר הנחיותהמרואיינים ציינו את התפקיד החשוב של

. החוזר תואר כגורם שמגביר את ההכרה קידום ההתאמה התרבותיתומהוות תמריץ ל סדר היום

 בחשיבות הנושא ובחובת הטיפול בו. 

 על ידי ארגון  האקרדיטציה תהליךJCI ,אחד הגורמים הבולטים הוא  ,לעבור נדרשים חולים שבתי

 .ים את יישום החוזר ותהליכים לכשירות תרבותיתשצוינו כמאיצ

 השפעה לקידום תהליך ההתאמה -בבתי החולים צוינו בתור גורם רב התגייסות וגיבוי של ההנהלה

  .התרבותית
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  הרפואיים הטפסים מאגר למשל, זמינים חיצוניים משאביםב משתמשים החולים בתיצוין כי 

 הבריאות משרד של הדרכותב גם ושתתפה צוות אנשי'. וכד בריאות טנא שירותי, י"הר של המתורגם

 לבתי המסייעת תשתית ויצירת משאבים לאיגום דוגמה ןה כאלו יוזמות. תרבותית התאמה על

 .פתרונות לתת החולים

מון חיצוני של ארגונים הנהלה מעורבת, מי, של אנשי הצוות גבוהה מודעותגורמים מקדמים נוספים: 

 וקרנות ומנגנון לניהול סיכונים. 

 לעתיד תכניותיהם הן ומה התרבותית הכשירות את לקדם החולים לבתי יסייע מה
  כסףהיות שאחד החסמים העיקריים לקידום כשירות תרבותית הוא  -תקציב ייעודי לקידום הנושא ,

. ייעודי תקציבום הנושא ועדיף שיוגדר כהמרואיינים ציינו פה אחד כי הם זקוקים לתקציב לקיד

הם שב נגישות לשונית )כגון החלפת שילוט, תרגום טפסים(פתרונות לבעיות של  הציעל נטייתם היא

 אולם פתרונות אלו .פשוטים יחסית, שאינם מצריכים שיתוף פעולה של הצוותיםרואים פתרונות הם 

אלו לא יקודמו אלא אם יוקצה להם תקציב כרוכים בעלויות גבוהות. לדברי המרואיינים נושאים 

 ייעודי.

 בקידום  וסייעי בקרב הצוותיםפעולות כאלה  - לחשיבות של התאמה תרבותית המודעות הגברת

והשתלמויות לצוותים השונים כדי שיבינו את  להכשרותהכוונה היא  הנושא בין כותלי בית החולים.

 וכלה בניהול סיכוניםטיפול ראוי ב יב חשובכך שהתאמה תרבותית הנה מרכבחשיבות הנושא, החל 

לדעת  קפים קטנים.יבגלל העדר משאבים )כסף וזמן( ההכשרות נעשות בה ,כיום בטיפול הרפואי.

המרואיינים יש צורך ליצור מסגרות הכשרה הנותנות לצוותים ידע וכלים. ההמלצה שניתנה היא 

לסייע  תוכלזה  בהקשר. הצוותהכשרה המקצועית של אנשי באת התכנים של התאמה תרבותית  לשלב

בארגוני  כבר מוטמעת היאו ,הבריאות משרד שפיתח תרבותית בכשירות לסוגיות הדרכה ערכת

 .אחדיםהבריאות 

 אמנם ברוב בתי החולים יש ממוני כשירות  - התרבותית הכשירות לנושא מלאה משרה של בתקן עובד

 שהם ממלאים.משרה הרשמית ה לעאולם בכל המקרים התפקיד מוטל עליהם נוסף  ,תרבותית

 באמצעות מפגשים קבועים של  בחוויות ורעיונות שיתוף -וקבלת הכשרה  ובידע במשאבים שיתוף

יכול  ,בעלי שיוך ארגוני דומה ,אותה הקופהמתי חולים ב צוותישל ו למשל ממוני כשירות תרבותית

של למידת עמיתים. מאחר שהתחום חדש לכל הממונים, הם ביטאו צורך גם  לקדם הנושא. זהו סוג

גם ממתגות את  אלו הן הכשרותשנרכש בארוכה יותר. לדבריהם, נוסף על הידע  נוספת הכשרהב

 הממונים, מאחר שהכשרה משמעותה שהנושא מקבל הכרה.

 ההיבטים למכלול המתייחסתתמיכה בתי החולים מדווחים כי הם זקוקים ל -  ורחבה כוללת תמיכה 

צורך זה עלה בעיקר כשדובר  .במערכות שלהם ם את הנושאיוכלו לקדש על מנת תרבותית התאמה של

 כי מבקשים החולים בתי. םתרגום שילוט, תרגום טפסים והדרכת צוותי גוןכ ,ביישום רחב היקף

 אליו משתייך החולים ביתש הארגון ברמת גם אלאהבריאות  משרד ברמת רק לא תינתן  התמיכה

  (."כללית" של החולים בתי ,שללמ)
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 עתידיים פעולה וכיווני מדיניות השלכות

 מספר כיווני פעולה יכולים לקדם את הכשירות התרבותית: 

חשוב על רקע הקושי של בתי החולים לתרגם חלק מהנחיות החוזר לפעולה,  - לחוזר נספחים פרסום .א

בין השאר  .טיםהכוללים הגדרות והנחיות ברורות ליישום הסטנדרפרסם נספחים לחוזר, יהיה ל

לסייע  כדיאיכות, תקינה ובקרה, נושאים של ת המתייחסות להנחיוחשוב שהחוזר יכלול גם 

 הכוונה ברורה ומפורטת יותר בנושא. להם לתתו ליישם את הסטנדרטים לממונים

שלכל בית  אף מסוימותתרגם לשפות חובה להחוזר מנחה  - החולים ביתלקהלי יעד של  רגוםת .ב

יעד הלקהלי  בהתאם עשהייהתרגום ש לקבוע. נראה כי יהיה נכון יותר אחריםחולים קהלי יעד 

 .חוליםה יבתמ אחד כלב למענה הזקוקים

בעקבות הממצאים שהתקבלו בנוגע לקשר בין מצב  - תכנית עבודה שנתית ומינוי ועדת היגוי הכנת .ג

, נראה כי הגשת תכנית כזו בנושא היגוי ועדת מינויו שנתית עבודה תכנית הכנתכשירות תרבותית ל

בתי  של התרבותית הכשירות לקידוםלתרום  עשויות החולים מבתי אחד לכלוהפעלת ועדת היגוי 

 .החולים

ידום הנושא, כגון לק המיועדים אך ורק משאבים להקצות חשוב - הקצאת משאבים ייעודיים .ד

  .תקן לממונה ותרגום טפסיםהקצאת הכשרות,  מתן, צבוע" תקציב"

בנושאי רוחב משאבים עבורם  יאגםבתי החולים זקוקים לגורם אשר  - והתייעלות משאבים איגום .ה

 גוןכ. איגום משאבים יגדיל את יעילות המערכת בפתרון נושאים רחב היקףובנושאים שיישומם 

האיגום ליצור תשתית יאפשר  השארבין  .הכשרותושילוט , תרגום טפסים, שירותי מתורגמנות

ערכת הדרכה בנושא ו מוקד התרגום הטלפוני . דוגמאות לכך הןרחבה לקידום הכשירות התרבותית

 .שיזם משרד הבריאות התאמה תרבותית

עשוי  מיתוג כזה - החולים בבית והשירות הטיפול איכות של תקן ות  בתור תרבותית  התאמהמיתוג  .ו

על הרווחים בטווח הקצר ובטווח  יםדגש .של התאמה תרבותית הלחשיבותת המודעות א ריהגבל

  .מהשמש תמריץ ליישול יםיכולהארוך 

 ישארשהנושא י כדיבתי החולים זקוקים להכוונה ולתזכורת מתמדת  - הרגולטור של ואכיפה בקרה .ז

מדידת בתי החולים  .לרגולטור תפקיד בבקרה ובאכיפה של הנחיות החוזר לכן, על סדר היום שלהם.

   לסייע בנושא. ותעשוילבתי החולים  מתן רישוי של התניהכן ו לפי סטנדרטים מובנים ומדדי איכות

למשל בכנסים וימי עיון )בדומה לאלה שמשרד למידה כזו  - למידת עמיתים מתמשכת ועקבית .ח

תכן יי .הממוניםלקדם את התחום ואת מקצועיות עשויה גם היא הבריאות יוזם בתחומים אחרים( 

 מובילים בתחום זה.   חולים בתי של מניסיונם ללמוד יוכלוחולים  בתי כי

תרבותי בין מטפל -מפגש הביןב - הרוב מאוכלוסיית המטופליםלצרכים התרבותיים של  מודעות .ט

 הפוגשים אוכלוסיית הרובמ מטופליםלמטופל יש להגביר את המודעות גם לצרכים התרבותיים של 

של  צרכיםללהגביר את המודעות  חשובכן  וכמ. שונה באים הם שממנה שהתרבותמטפלים 

 מוגבלויות פיזיות ושכליות. עםאוכלוסיות 
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 ותרבותית לשונית הנגשה של הנושא שילוב - שירות מתן של נוסף כהיבטתרבותית  התאמה .י

כה  אינםש הצוותים חברישל  מחויבותם בגיוס לסייע יוכל שירות במתן העוסקות בסדנאות

 (.הרופאיםלנושא )בעיקר  מחויבים

מחקר זה בחן את תמונת המצב של הכשירות התרבותית של בתי החולים  - בעתיד חוזר מיפוי ביצוע .יא

בבתי  כשירות התרבותיתהתו של החוזר לתוקף. נראה כי חשוב יהיה לערוך מיפוי נוסף של כניס עם

 .רבעוד כשנתיים על מנת לבחון באיזו מידה התקדמו בהטמעת הנחיות החוז החולים

  .בריאות ומדיניות בריאות שירותי לחקר הלאומי המכון סיועבנעשה  המחקר
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