


קפיצת המדרגה הבאה  –הטמעת איכות ברמת הצוותים   

ר מירה מרם"ד  

 סגנית מנהל המרכז הרפואי מאיר

 ומנהלת מערך האיכות



  5מה בין אקרדיטציה גרסה 
 ?להטמעת איכות ברמת המחלקה

,  נכנסה הכללית באופן חלוצי לתהליך אקרדיטציה  2006בשנת •

ביניהם מרכז רפואי  , בתי חולים כלליים 3-שהוטמע ראשונית ב

 . מאיר

במהלך שנים אלו בית החולים התנסה בהכנה ובעמידה •

 .  על גרסאותיה השונות JCIבהצלחה במבדקים של 

כשהשינוי  ( 5גרסה )נכנסה גרסת מבדק חדשה  2014בשנת •

העיקרי והמהותי היה בדרישה להטמעת תכניות וניהול איכות  

 ולא רק בדרג הניהוליברמת המחלקה 



דרישות לקבלת אקרדיטציה /קריטריונים
 QPSבתחום 

  

 בארגוןמדיניות ותוכנית לאיכות ,מנהיגות •

 מבנה ארגוני להפעלתו  ותהליכי עבודה  -מערך איכות •

 מובנים ושיטתיים     

 לניטור ובקרת איכות  ,איסוף נתונים בנושאים מוגדרים •

 ניתוח נתוני הניטור •

 הטמעתם ומינופם ברמה חוצה ארגון ,הפעלת תהליכי שיפור •

 

 



  5מה בין אקרדיטציה גרסה 
 ?להטמעת איכות ברמת המחלקה

נכנסה הכללית באופן חלוצי לתהליך   2006בשנת •
, בתי חולים כלליים 3-ראשונית בשהוטמע , אקרדיטציה 

 . ביניהם מרכז רפואי מאיר

 

שנים אלו בית החולים התנסה בהכנה ובעמידה במהלך •
 .  על גרסאותיה השונות JCIבהצלחה במבדקים של 

 

כשהשינוי  ( 5גרסה )נכנסה גרסת מבדק חדשה  2014בשנת •
וניהול  תכניות העיקרי והמהותי היה בדרישה להטמעת 

 ולא רק בדרג הניהוליאיכות ברמת המחלקה 



 ....בתחילת הדרך

 

http://jeepbarama.com/?attachment_id=159


לקבלת אקרדיטציה בתחום  דרישות /קריטריונים
QPS 

  

 לאיכות בארגוןמדיניות ותוכנית ,מנהיגות •

 עבודהמבנה ארגוני להפעלתו  ותהליכי   -מערך איכות •

 ושיטתיים  מובנים    

 לניטור ובקרת איכות  ,בנושאים מוגדרים נתונים איסוף •

 נתוני הניטור ניתוח •

 הטמעתם ומינופם ברמה חוצה ארגון ,הפעלת תהליכי שיפור •

 

 



 
 

 ארגוני מוגדר ויעודי  מבנה     -  •

 תהליכי עבודה שיטתיים      -     

 :בשלב הראשון •

 יחידת איכות מתוקננת בבית חולים -הגדרת גופים ותפקידים  -    

 קביעת תהליכי עבודה   -    

 תקנון ותקצוב  להפעלת המערך -    

   (כתובה )איכות ובטיחות תכנית בניית   -    

 : השניבשלב     

 בבית חולים, על פי המסגרת שנקבעה,יישום מערך איכות ובטיחות     

 

 דרישות האקרדיטציה ממערך איכות  

  



 לתחומים שהוגדרו   ( מדדים ) בניית כלי ניטור  •

 : האקרדיטציהבמסגרת    

 תחום קליני וניהולי  -     

 תהליך ותוצאה,התייחסות למבנה   -     

      

 :מובנה ושיטתי קביעת  מסגרת לאיסוף  נתונים •

 ז"לו, על ידי מי, תדירות   -     

 של מערכות מידעתמיכה   -     

:המשך  -דרישות ממערך איכות   

  



המאפשרת , עיבוד הנתונים והגשתם  בצורת מעובדת •
 .זמןלאורך , והתרשמות השוואה 

הנהלת  והבנה של משמעות הממצאים על ידי העמקה , ניתוח•
 בית החולים

דיון על הממצאים וקביעת סדר עדיפויות לגבי תחומים אותם •
 יש לשפר

מהווים   -והחלטות לגבי תחומים לשיפור   הניטוריםתוצאות •
אשר מוצגת , ח"של ביהבסיס  לתוכנית קידום איכות ובטיחות 

 ומחייבת את המנהלים והעובדים בארגון

 

:המשך  -דרישות ממערך איכות   

  



 לתחומים שנבחרוארגון  - חוצישיפור בנושאים תכניות קיום •

הכוללת מדידה להערכת  , הפעילות מתבצעת על פי מתודולוגיה•

 השיפור

הם מוטמעים וממונפים  , במידה והתהליכים שהופעלו השיגו את יעדם•

 לכלל  היחידות והמחלקות בארגון

שתוצאות  ומצופה במקביל ממשיך תהליך הניטור בכל התחומים  •

 תהליכי השיפור יבואו לידי ביטוי בהם

מכירים את מערך האיכות  , על מדרגיו השונים, כלל עובדי הארגון•

  תוכניתומעודכנים לגבי , מודרכים לגבי מתודולוגיה, בבית חולים

 ותוצאותיההאיכות 

   

:המשך  -דרישות ממערך איכות   

  



 המצב בשטח

ח מבקר הקופה מצא שימוש חלקי במדדים לסוגיהם "דו•

 השונים ובמדדים קליניים בפרט

אקראי , מועט –שימוש המנהלים במאגרי המידע הרלבנטיים•

 ואינו מהווה חלק משגרת הניהול

 תכניות העבודה השנתיות אינן מבוססות דיין על הנתונים•

 

 תהליך השימוש במדדים –מסקנה 

 אינו מוטמע כמצופה



 .....5ואז הגיעה גרסה 



עבודה ברמת הנהלה ויחידת  תהליך 
 :איכות

 
על ( 5 גרסאפ "ע) JCI והבנת הדרישות המעודכנות של  הכרה •

 המוסדיתידי ועדת היגוי 

 מיפוי הפערים בין המצב הקיים לנדרש בסטנדרטים החדשים  •

מחלקות   40-איכות ברמת המחלקה ללתוכניות בנית תבנית  •

 ויחידות  

פרויקט איכות מחלקתי  מרכזי והטמעתו באופן מתודי    בחירת •

(PDSA )פ יחידת איכות והמחלקה"בשת 

 

 

 

 



עבודה ברמת הנהלה ויחידת  תהליך 
 :איכות

 
כל  את : הכוללת"תעודת זהות מחלקתית "ייעודית ערכה הכנת  •

הנתונים באופן מרוכז לכל מחלקה בבית החולים על ידי יחידת  
מדדי , מדדי איכות של הכללית , לדוג מדדי איכות לאומים  –האיכות 

תוצאות  ,  שוניםתוצאות מבדקים ובקרות בתחומים , איכות מקומיים 

 למחלקה  בפרוטוקולים  קליניים הרלוונטיים שימוש  

 

 הנתונים של המחלקה לטובת כלל הצוות  כלל הכנת לוח מחלקתי  עם •

 

הכולל נושאים מרכזיים לחלוקה לכלל  " פנקסון איכות ובטיחות"הכנת •
 הצוות כך שיכירו נושאים מרכזיים

 

,  דיאטה  – עימןפ "בשתבנית תכנית איכות  ליחידות הפרא רפואה •
 פיזיותרפיה וריפוי בעיסוק, ס"עו

 

 

 



 :המשך -עבודה ברמת המחלקה תהליך 
 

סגני המרכז הרפואי הציגו לצוות המחלקה נושאים עיקריים •
 (ועוד IPSG, מדדי איכות, נהלים מרכזיים)באיכות ובטיחות 

 

לאחר הצגתה ואישורה  )העבודה של המחלקה הצגת תכנית •
הרופאים והאחיות של לכול ( ח בתחילת השנה"י הנהלת ביה"ע

המחלקה כולל נתוני האיכות ותעודת הזהות המחלקתית על ידי  
 מנהל המחלקה ואחות האחראית 

 
של איכות  ברמת המחלקה על ידי  צוות   טרייסריםביצוע •

כלי מבדק באמצעות מיחידת האיכות והנהלת בית החולים  
התחומים בכול האיכות הכולל שאלות שהוכן לנושא ייעודי 

 הנדרשים

 

 הכנה למבדק ברמת הנהלת המחלקותסימולציות  ביצוע •



בנית תבנית לתוכניות איכות ברמת 
 המחלקה

בניית  עבודה לתחום איכות לא שונה מהותית מעקרונות תכנית •

 תכנית עבודה בכלל  

עבודה  תכנית בניית ,ממוקדת יותר בתחומה להצבת יעדי איכות היא •

שנתית לפעילויות האיכות אותן יש לבצע על מנת להשיג את יעדי  

 .  האיכות

צריכה לכלול פעילויות לחיזוק הטמעת מדיניות ויסודות  התוכנית •

סיכום ברור  , סט מדדים לניטור מצב השגת היעדיםבניית , האיכות

להשקיע על מנת לעמוד  שיש (  תקציב ,א"כ,זמן )על המשאבים 

 בתוכנית  

העבודה כשכל זה חייב להיעשות  תכנית תקופתי של סטאטוס סיכום •

 בשיתוף היחידות והמנהלים ובהלימה לאסטרטגיית הארגון



בנית תבנית  לתוכניות איכות ברמת 
 המחלקה

  תחום האיכותהבניית תהליך סדור ומחייב להצגת •
 המחלקותהעבודה השנתיות של תכניות במסגרת הצגת 

 

הפעילויות   תעדוף, המגדירה את יעדי המחלקהתכנית •
ויעדים למימוש בתחומי האיכות בהלימה לאסטרטגיית  

 .  ח"ביה

 



 אסטרטגיית המרכז הרפואי מאיר



פיתוח מנגנון לתמיכה ויעוץ מקצועי בתחום 
איכות ובטיחות במסגרת תכניות עבודה  

 מחלקתיות

סטאטוס  
פעילות האיכות  

, ח"של ביה
במפגשי  

סטאטוס עם  
 ח"הנהלת ביה

השתתפות נציגות  
היחידה במפגשי  
-סטאטוס הנהלה

 מחלקות

קידום והטמעת  
מדדי איכות  

 קליניים

ליווי מתודולוגי  
ובקרה על פרויקטי  

מארז  -איכות
הנחיה מתודית  
לניהול פרויקט  
איכות ובטיחות  

 "המטופל

תעודת זהות  
מחלקתית לנושאי  
איכות ובטיחות  

נושאים   ותיעדוף
 איכות לפרויקטי



 נתוני איכות ובטיחות –תעודת הזהות 

  (      טרייסר)מבדק איכות מחלקתי 

איכות רשומה רפואית 

 (כמעט תקלות)מוכנות לניתוח 

סקר שביעות רצון עובדים 

נתונים מבנק הדם 

                                                    נתוני מניעת זיהומים 

  היארעות פצעים חדשים באשפוז 

 טעות  )רמת דווח לניהול סיכונים 

 (וכמעט טעות     

 ליבה, לאומיים )מדדי איכות קליניים, 

 (  מקומיים     

נתוני עמידה במדדי הסטנדרטים 

 (                                                                       IPSG)הבינלאומיים      

 

תחומי איכות  
ובטיחות  
 הטיפול



מחלקתית עבודה פורמט מובנה לתכנית   

לשנה הבאהותכנית עבודה סיכום שנת העבודה   

2015ינואר   



 מיתוג פנימי

 מיתוג במחוז

 מיתוג חיצוני

 שיפור הנראות

מהלכים מעודדי  

צמיחה  

 בהכנסות

עמותות  

 הידידים

 משאבי אנוש

 בינוי והצטיידות

 איכות רפואית

 קידום טכנולוגי

 הוראה

 מצוינות במחקר

פיתוח שירותי  

רפואה ומרכזי  

 מצוינות

שיפור שירות  

 הפנים

חווית השירות של  

בני  , המטופל

משפחתו  

 והמבקרים

פיתוח הקשרים  

עם הרשויות  

והמוסדות  

ח"בסביבת ביה  

מעגלי שירות  

משותפים עם  

המחוז וחברות  

 הבנות

מצוינות 

 רפואית

ניהול תדמיתי 

 משולב ויוזם
 כללית אחת

ניהול משאבים  

תומך 

 אסטרטגיה

חדשנות  

והתחדשות 

 בשירות

 אסטרטגיה ותכנית עבודה רב שנתית
 2013-2016  



 העברת נתוני האיכות למחלקות 

לאסטרטגיית המרכז הרפואי מאירבהתאם   









2014סיכום  -רפואית  איכות  

 מדדי ליבה
ביצוע שנת   מדד

2014 

 2015יעד לשנת 

 מתוך תיק הנתונים למחלקה

 מצוינות רפואית

 איכות רפואית



פעילות לשיפור במדד ליבה  
 2014 -מרכזי 

• (מדדים 2עד )פירוט הפעילות המחלקתית לשיפור מדד ליבה מרכזי   

  

 

 מצוינות רפואית

 איכות רפואית



 מדדים נגזרים מסטנדרטים בינלאומיים 
(יובל' מע)  

 מתוך תיק הנתונים למחלקה

ביצוע שנת   מדד

2014 

 2015יעד לשנת 

 מצוינות רפואית

 איכות רפואית



 מבדקי איכות

 ( Patient Tracer (הנהלה ראשית, ב"משה,    

(במידה ובוצע)התייחסות לממצאי מבדק איכות   

  

 

 מצוינות רפואית

 איכות רפואית



 מתוך תיק הנתונים למחלקה

 מניעת זיהומים
: נדרשת התייחסות לתוצאות במחלקות הרלוונטיות  

/  ציון מבדק מדדים

הערות  

 מהותיות

 מה בוצע  

 סיבות לאי עמידה ביעד

 היענות להיגיינת ידיים

שיעור זיהומים בפצע 

 (רלוונטיות' במח)ניתוחי 

נאותות מתן אנטיביוטיקה  

 פרופילקטית לפני ניתוח 

 

תצפיות התנהלות בחדרי  

 ניתוח

 מצוינות רפואית

 איכות רפואית



 גיבוש מפת משקולות בתחום האיכות  
 לבחירת מחלקה מצטיינת

  מרכיב מהותי     -תחום האיכות 
 מודל תגמול תמרוץ במסגרת      
 למחלקות מובילות     

 

    קיימת שונות בין המחלקות 
 המקשה על ההשוואה בניהן       
 והבלטת המובילות     

 
 
 
 

 יחידת האיכות נרתמה לגיבוש   
 מודל מתאים      



ניקוד בנושא יעדי   

בטיחות בינלאומיים   

מבדק איכות בשיטת 
 Tracer 

הגשת דוחות פעולות   

 מתקנות אחרי הניטור

קיום פרויקט איכות  

 –על פי מתודולוגיה 
הציון יינתן על פי 

 שלב הפרויקט

15% 

פרויקט במתודולוגית   

 איכות

פרויקט איכות   

 במתודולוגית מחקר

25% 

יישום פרויקט איכות 

 חוצה ארגון במחלקה

10% 

 בקרות ומבדקים

20% 

ביצוע   –בקרות עצמיות  

מ"ודפ  

ציון   –בקרות עמיתים  

מ"ודפ  

ציון   –בקרות חיצוניות  

מ"ודפ  

6% 

6% 

8% 

10% 

15% 

הגשת דוחות לניהול  

 סיכונים

מספר דיווחים על   

 כמעט אירועים

20% 

הגשת תחקיר אירוע   

חריג כולל תוכנית  

 פעילות פרואקטיבית

 מדדי איכות קליניים

בונוס - הצגת עבודת 

/  איכות בכנסי איכות

עבודת איכות  / מאמר

שאומצה ברמה חוצת 

אחר/ ארגון  

10% 

10% 

10% 

10% 



 מעורבות המנהלים בתהליך  
 : פעילים כשותפים 

 החל מהסכמה והכרה בחשיבות המדידה השיטתית•

  

 בחירת מדדים מקומיים על פי הרלבנטיות  •

 

 גיבוש השיטה לאיסופם  •

 

    

 תורמים רבות להצלחה בהטמעת הנושא    

 ולהפיכתו לחלק משגרת ניהול המחלקה   



 מדדים מקומייםתהליך לבחירת 

המחלקות בבית החולים שאין בעבורם מדדי איכות של מיפוי •
 ".  כללית"המשרד הבריאות או 

 

פגישה בין נציגי הנהלת המחלקה לבין נציגי יחידת האיכות  •
סקירת ספרות )להגדרת מדד בהתבסס על הפן המקצועי 

 (  ותימוכין למדד באחריות המחלקה

 

שם : כתיבת מסמך עבודה בהתבסס על הספרות הכולל •
הגדרת יעד הגדרת מכנה ומונה  , המדד והרציונל לבחירתו

-כלי בקרה, ושיטת איסוף הנתונים הכוללת מספר רשומות
 .פ בין הנהלת המחלקה ויחידת האיכות"שת

 



 המשך -מקומיים מדדים תהליך לבחירת 

בניית כלי בקרה בשיתוף המחלקה  שהוכנס למערכת  •
 ממוחשבת לניטור ובקרה

 .י המחלקה בהתאם לנדרש"עבקרה •

על ידי יחידת איכות  ומתן  ( תיקוף הנתונים )ביצוע ולידציה •

 למחלקהמשוב 

בסבב הסגנים בנושאי איכות   -הצגת המדד לצוות המחלקה •

 (במידה ונבחר)ובטיחות 

הצגת המדד ותוצאותיו במסגרת הצגת  -בתום התהליך המלא •

 .תכנית העבודה להנהלה ולצוות המחלקה



מחויבות הנהלת 
 המרכז

מנהלי מחלקות 
 ויחידות

 צוותים בשטח

 בתחילת ואמצע הדרך :

על מנהלי המחלקות מיקוד 

כעמוד התווך להטמעה  

 בשטח

 וכיום:

 מיקוד על הטמעה בשטח



 ....אם תרצו אין זו אגדה: לסיכום 

 :האתגרים העיקריים 

תפישת איכות בקרב הצוותים  קיים קושי  בהטמעת •
הרפואיים ואף התנגדות לשינוי בשל אי חשיפתם לנושא 

 בשלבי הכשרתם הבסיסית למקצוע  

 

בהטמעת תהליכי האיכות בין ההנהלה  קיימים פערים •
  –לבין רמת השטח ( מוטמע בצורה טובה)

 

 מדובר בשינוי תרבותי ולכן ידרוש זמן 

 הטמעה מלאהעד 

 

 



 !תודה ובהצלחה 

 


