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 תקציר מנהלים

 

 רקע

בישראל, בדומה למדינות רבות בעולם המערבי פועל מערך לבטיחות הטיפול. המערך פועל במסגרת 

מערכתית לשיפור בטיחות הטיפול -שירות ובטיחות, ותפקידו להוביל פעילות כלל נהל איכות,ימ

 במערכת הבריאות ולהקטנת מספר הפגיעות במטופל במפגשיו עם מערכת הבריאות. 

יצירת ל פועלכחלק ממדיניות כוללת של שקיפות, שיפור מתמיד ולמידה מטעויות, משרד הבריאות 

ושיפור תהליכי אירועים לצורך למידה רוחבית -וכמעט חריגים תרבות בטיחות של דיווח על אירועים

 . הבריאות לצמצום טעויות במערכתהעבודה 

הנגרמות על קשר לטעויות המושפעת רבות ממדיניות ההנהלה בהתגייסות צוותים לבטיחות הטיפול 

המהווה  , מצמיחה,כי מוסדות המובילים תרבות בטיחות פתוחה ,צוותים רפואיים. בספרות נמצא ידי

אחרים, המתמקדים בחיפוש מגיעים לרמת בטיחות טובה יותר ממוסדות  בסיס ללמידה מערכתית,

הדוגלים ביצירת סביבה שאיננה ובאלה בהם התקשורת חיובית ופתוחה,  אשמים. בארגוני בריאות

 או כמעט אירועים, חריגים בהם ההנהלה מעודדת דיווח על אירועים ,מאשימה אלא לומדת מטעויות

 תיווצר תרבות של למידה רוחבית ואפקטיבית שתביא לסביבת עבודה בטוחה יותר ואיכותית יותר. 

, נושא בטיחות המטופל צבר תאוצה בשנים האחרונות המערבי בבתי החולים בארץ, בדומה לעולם

   הנהלות הארגונים הרפואיים מבינים יותר ויותר את חשיבותה כתנאי בסיסי לאיכות הטיפול. ו

 

 הסקר מטרות

אחר ומעקב רמת תרבות הבטיחות הארגונית בבתי החולים הכלליים בישראל מדן של והערכה וא

 מגמות בזמן. 

 

 הסקר שיטות

הובילה המחלקה למבדקי איכות סקר תרבות בטיחות ארגונית המבוסס על שאלון  2015 -ו 2012בשנים 

 מקיים סקרים AHRQ (Agency for Healthcare Research and Quality) -ה. האמריקאי AHRQ -ה

 .  Hospital Survey on Patient Safety Cultureשוטפים להערכת תרבות בטיחות במוסדות בריאות בעולם

השאלון עבר מדינות ברחבי העולם.  30 -ונמצאים בשימוש נרחב בארה"ב וב תיקוףשאלוני הסקר עברו 

 והותאם למציאות הישראלית.  בארץבטיחות  תיקוף מומחי

מכל בית )רנדומלי(  באופן מיקריאנשי צוות  500דגמו נ. כלליים בארץ בתי חולים 36שתתפו הבסקר 

בשנת  2,586 -ו 2012היענות( בשנת  27%) אנשי צוות מכל הארץ 3,529 -סך הכל השיבו לשאלון כ .חולים

2015 . 

או  התשובות בהם הוא "מסכים"ממוצע של על פי השאלון )אחוז  דרוג חיובי -ציון חושב  לכל אדם

 ציון התרבות הארגונית של בית החולים הואממוצע ציון כל הנדגמים בבית החולים (. "מסכים מאוד"

  בחישוב של כל אחד ממרכיבי הסקר. 
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, עובדי ותדימעובדי רנטגן/ מקצועות פרה רפואיים:רופאים, אחיות, נציגי  :כללהאוכלוסיית הסקר 

 תוך ייצוג הדרגים השונים.  ,ועובדים אחרים רוקחים ,מעבדה

. בצורה אינטרנטית, 2015דצמבר -ובאוגוסט 2012 מאי-במהלך החודשים אפריללעובדים  השאלון הועבר

 יה נמדדו מגמות בזמן.  יסקר בפעם הראשונה והשנבהם השיבו לחולים הבתי בקרב 

 

 ממצאים עיקריים

 רוב. גבוהה עד במידה בינונית הטיפול בארץ ישנה מודעות ופעילות לשיפור בטיחותבבתי החולים 

הרב הצורך כי ישנם יחסי צוות טובים ותומכים בתוך מחלקות בית החולים לעומת מציינים המשיבים 

 בשיפור שיתופי הפעולה ורציפות הטיפול בין המחלקות. 

ורבה מאוד מגישה מענישה לדיווח על טעויות בממוצע( חוששים במידה רבה  57%מרבית העובדים )

ואירועים חריגים. זהו המרכיב שדורג כנמוך ביותר מבין מרכיבי הסקר ומהווה פגיעה קשה בגיוס 

 ים לפעילות מערכתית למען בטיחות הטיפול.יהצוותים הרפוא

  

  הקטנים יםהחולבבתי גודל בית החולים משפיע על רמות בטיחות הטיפול בארגון, כאשר  ,נמצא כי

  .לבתי החולים הבינוניים והגדוליםביחס יותר חיובי באופן ניכר כי רוב המרכיבים דורגו 

  הנמוכה ביותר. נמצאה  הטיפול בנושא בטיחות מנהליםהגדולים תמיכת החולים הבבתי מעניין כי, 

 
שיקום  ,מרקחתבולטים דרוגים גבוהים בבית שונות בבית החולים,  יחידות / מחלקותבריבוד לפי 

 .פול נמרץיבט הואצוות בתוך המחלקה ופסיכיאטריה. הציון הגבוה ביותר לעבודת 

   .כירורגיה ציון גבוה יחסית לעבודת צוות בין מחלקות וחילופי משמרותבמחלקות 

שיקום וטיפול נמרץ דרגו את סביבת  ,מרקחת י, בתניתוח יחדרשל המשיבים ב האחוז הגבוה ביותר

 עבודתם כמאפשרת בטיחות המטופל. 

  .מיילדותו ד"מעבדה, רדיולוגיה, מלרבקרב עובדי ההדרוג הנמוך ביותר נמצא לעומת זאת, 

 

חדשים אחרונים.  12 -ב רועים חריגיםיאהדיווח על רמות לגבי  נמצאו הבדלים מובהקים סטטיסטית

במחלקת שיקום ורפואה דחופה ולאחריהם פנימית ופסיכיאטריה דיווחו על אחוז גבוה של משיבים 

רוע יעל לפחות אשדיווחו  ,חדשים שחלפו. האחוז הנמוך ביותר של הנבדקים 12 -לפחות אירוע אחד ב

 .הם עובדי בית מרקחת ורדיולוגיהחריג אחד בשנה החולפת 

  

 במרכיבי המבדק.הבדלים מובהקים סטטיסטית , נמצאו מקצועבריבוד לפי 

דרוג גבוה למידה ארגונית, ו עבודה בתוך המחלקהיחסי הממוצע גבוה בקרב אחיות ורוקחים לגבי 

של בטיחות הטיפול חיובית  ה כוללתסמעבדה. תפיהרוקחים ועובדי הממונים הישירים בקרב הציפיות ל

צוות בין העבודת הציגו תמונה עגומה בהקשר ל הרופאים המתמחים .מעבדההעובדי נמצאה בקרב 

  .המנהליםצד חווים משהם  דיווח על טעויותבגישה מענישה הקשר ל, כמו גם בהמחלקות

מהמשיבים חשים כי  63%רק  הטיפול ויצירת סביבה בטוחה למטופל, למרות המאמצים לקידום איכות

מדווחים על בממוצע  64%בנושא בטיחות המטופל. או מצוינת ד וסביבת העבודה שלהם טובה מא

 .לעומת לא מדווחים כלל( ,לפחות דאחחריג  רועיאבשנה החולפת )מדווחים על  רועים חריגיםיא
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 מגמות בזמן

 85%החולים ) בבתי מחלקותה תוךב הצוות ביחסי דומא חיוביתהמגמה של תחושה  נשמרת, 2015 -ב

והצטמצם הפער בין שיעור תמיכת  מאד תמיכת ההנהלה של בית החולים השתפרה חיובי( ממוצע

לבין ציפיות הממונים הישירים והפעילות לקידום  ממוצע חיובי( 68%) בית החוליםב םמנהליה

 . ממוצע חיובי( 70%) הבטיחות

הנבדקים הסכימו במידה רבה ורבה  .שיפור מעודד הסתמן בתמיכת המנהלים לגבי בטיחות המטופל

מאד כי מנהלי בית החולים מייצרים אקלים עבודה המקדם בטיחות ומראה כי בטיחות המטופל 

ייתכן כי עידוד ההנהלה הפחית את חשש העובדים מגישה מענישה לדיווח על  בעדיפות עליונה.

ויות נישה לדיווח על טעסברו שהגישה לא מע 49% -טעויותיהם ודיווח על אירועים חריגים, כך ש

 .2012בממוצע בשנת  43%לעומת 

)ממוצע  46% , מעברים וחילופי משמרות.התקבל בנושא רצף הטיפול 2015בשנת הציון הנמוך ביותר 

חיובי( בלבד הסכימו במידה רבה כי בחילופי משמרות ומעברים בין המחלקות מועבר מידע חשוב לגבי 

  . 52%בה השיעור עמד על  2012רידה תלולה ומדאיגה ביחס לשנת זוהי י תכנית הטיפול של המטופלים.

( 9%הקטנים ) םעלייה בדרוג סביבת העבודה בבתי החוליניכרה בית החולים גודל בריבוד לפי 

ממצא מעודד הוא  בבתי החולים הגדולים.בממוצע הדרוג החיובי  9%( לעומת ירידה של 5%והבינוניים )

 .2012לעומת  2015 -ם עלה בכל בתי החולים בהדיווח על אירועים חריגיכי 

החיובי של דרוג זינוק ב ניכרבהם פרטית הבתי החולים בבעלות ראויים לציון הם , בעלויותבריבוד לפי 

  .דיווח על אירועים חריגיםרמת הסביבת העבודה בנושא בטיחות המטופל וב

 

של העובדים גבוהה באופן  הארגונית הבטיחות תפיסת אקרדיטציהכי בבתי החולים שעברו נמצא 

 .האקרדיטציה מובהק יחסית לעובדים בבתי חולים שטרם סיימו את תהליכי

ושא בטיחות נסביבת עבודתם ב אתגם בקרב עובדים רבים יותר שדרגו באופן חיובי  תמגמה זו ניכר

 ודיווחו יותר על אירועים חריגים בבתי חולים שעברו אקרדיטציה לעומת אחרים. המטופל 

, נמצא כי הרופאים המתמחים לא מרגישים בנוח לדווח על אירועים חריגים ואינם מרגישים 2015 -גם ב

 כי הגישה היא לימודית ולא מענישה וכן אינם מרוצים מהרצף הטיפולי בין המחלקות. 

 

נמצא הבדל מובהק בדרוג החיובי של עובדים עם קשר ישיר , יר עם מטופליםקשר יש בריבוד לפי

במרכיבים: עבודת צוות במחלקה, פתיחות  למטופלים לעומת עובדים ללא קשר ישיר עם מטופלים

בכל תקשורתית, תפיסת בטיחות המטופל, עבודת צוות בין מחלקות בית החולים וחילופי משמרות. 

נמצאים בקשר עם המטופלים דרגו באופן חיובי את המרכיבים למעט המרכיבים מרבית העובדים ה

 רכיב תפיסת בטיחות המטופל שדורג גבוה יותר בקרב העובדים ללא קשר ישיר עם המטופלים.
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 מסקנות והמלצות

 קידום תרבות הבטיחות הארגונית הינו מהמשימות החשובות שמשרד הבריאות מוביל.

 השתפרה והתבססה בשנים האחרונות. ניתן להבין שהמודעות לתרבות הבטיחות בארץ מהממצאים 

יש לבחון לעומק את נושא מהנתונים עולה, כי עדיין יש מקום לעידוד הדיווח ולסילוק החשש מענישה. 

הגדולים במיוחד  םרצף הטיפול, חילופי המשמרות והמעברים בין המחלקות בבית החולים. בבתי החולי

ון את ממצאי הסקר ואת מרכיבי תרבות הבטיחות הארגונית במאמץ לשפר אקלים עבודה יש לבח

ולהשקיע מאמצים  המתמחיםמבין מקצועות הבריאות יש לעודד את הרופאים  המקדם בטיחות.

יש להמשיך ולבסס את העשייה  .תפיסת הבטיחות שלהםלשפר את תחושתם ולבסס את ארגוניים כדי 

קר את האירועים וכמעט אירועים ובמטרה לייצר למידה של הצוותים בתחום בכדי לבחון ולתח

 . מערכתית-המטפלים מטעויות ברמה המקומית וברמה הרוחבית

כמו כן, כחלק מטיפול בבעיות שצצו מהסקר, המערך לבטיחות הטיפול מוביל תכנית התערבות לאומית 

 לשיפור רצף הטיפול בין מחלקות בית החולים. 

 ידי-עלבשלב הבא, נכלול את הסקר במודל לתמרוץ בתי החולים על פעילות מקדמת בטיחות טיפול 

בדיווחים למערך לבטיחות ארגונית והאם באה לידי ביטוי  תרבות בטיחותקיימת האם  בחינת השאלה,

, בביצוע תחקירים ללמידה רוחבית ובלמידה פרואקטיבית לשיפור בטיחות הטיפול במשרד הבריאות

 .הטיפול בתהליכי העבודה

חשוב להמשיך ולקיים סקר זה מידי שנתיים, כדי לעודד תרבות בטיחות ארגונית בבתי החולים, להעריך 

ויכלול גם את בתי החולים הגריאטריים  2017ולטפל בנושאים דורשי השיפור. הסקר הבא יתקיים בשנת 

 והפסיכיאטריים בישראל.
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   מבוא. 1
 

המגדירה תרבות   AHRQשלאנו בחרנו לאמץ את ההגדרה  .לתרבות בטיחות ארגונית מספר הגדרות

עמדות וכוללת  ,ערכים, אמונות ונורמות לגבי מה שחשוב בארגון דורשת הבנה שלכבטיחות ארגונית 

 AHRQ (2014)והתנהגויות הקשורות לבטיחות המטופל אשר נתמכות, מתוגמלות ומצופות בארגון

Agency for Healthcare Research and Quality. 

הספרות המחקרית מראה כי ככל שתרבות הבטיחות הארגונית גבוהה יותר כך מספר האירועים 

  ( (Mardon,RE,et al.,2010החריגים נמוך יותר.

המדע של בטיחות הטיפול הבשיל והתקדם לבחינת טעויות בתקשורת בין הצוותים, טעויות באבחנה, 

ארגון לומד המסוגל למדוד שיקול דעת לקוי ומיומנות בלתי מספקת לבין גרימת נזק למטופל ואף מוות. 

ה על את השלכות הטיפול הרפואי על מצבו של המטופל, מהווה בסיס ליצירת תרבות בטיחות המקפיד

 (Makary&Daniel, 2016)למידה מטעויות ומקדמת פתרונות ארגוניים ומערכתיים. 
והשפעת תרבות הבטיחות  הטעויות במערכות בריאות בעולםבסקירת הספרות נתייחס להיקף 

והקושי במדידה כמו גם האתגר התמודדות בעולם עם , בבתי חולים בטיחות הטיפולהארגונית על רמת 

 הצעות החוקרים לפתרונות. 

הצוות הרפואי טעויות בטיפול מוגדרות כטעויות הנגרמות כתוצאה מפעולות של Naveh  (2006 )לפי

השלמת תכנית -ציוד לקוי, איתהליכי עבודה שגויים, )ולא מסיבוכים של המחלה עצמה(. הן נובעות מ

טעויות שא נכונה להשגת המטרה וכדומה. ממחקרים עולה הטיפול כמתוכנן, מבחירת תכנית טיפול ל

ואין אשמה ישירה של  ליקויים בתהליכי העבודה בטיפול מתרחשות בגלל האופן שבו המערכת עובדת,

 המטפל המצוי בקו הראשון. 

בכל העולם נתקלים בקושי במדידת הטעויות, הן בשל דיווח לא מספק והגדרות לא אחידות של מקרים 

עויות בטיפול, והן משום שבפועל רוב הטעויות אינן תוצאה של פעולה יחידה, אלא נובעות חריגים וט

לדוגמה, מרשם של מינון לא נכון של תרופה עשוי להיחשב כטעות בודדת ולהימנות  מרצף של אירועים.

ככזה, אך ייתכן שהדבר קרה משום שבגיליון האשפוז נרשם משקל גוף לא נכון של המאושפז או שהיה 

ח מעבדה שיש חשיבות לתוצאותיו. כאשר מונים טעויות בטיפול ומתעלמים מרצף האירועים, "חסר דו

עלולים ליצור הטיה סטטיסטית ולהגיע למסקנות לא מדויקות לגבי הסיבות לטעויות ותוצאותיהן. 

חוסר דיוק שכזה משפיע על מטופלים, מטפלים ומתווי מדיניות, משום שמשאבים רבים והאשמות 

פתרונות מערכתיים עשויה לשפר  ומציאתום הלא נכון. התמקדות בבעיות המהותיות מופנים למק

 בהרבה את בטיחות המטופלים. 

מחקרים אף הראו שבניגוד לתפיסה הרווחת, מטופלים חווים טראומה פסיכולוגית ורגשית כטעות 

 .Woolf (2004) בניתוחיםבטיפול יותר מאשר סיבוכים כגון מינון לא נכון של תרופות או תקלות 

Wu & Steckelberg (2012)  ,בחקר אופייני של אירוע חריג או של טעות בטיפול המטרה טוענים כי

, ומהם הגורמים שתרמו להתרחשות רועיהאהיא לזהות מה התרחש, מהן הבעיות שהתעוררו בעקבות 

 שונים, מרשומות רפואיות, ממסמכים ומעדויות.  מקורותמהאירוע החריג או הטעות. המידע נאסף 
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 . היקף הבעיה1.1

שנגרמו  medicareפטירות במטופלי  575,000שיעור מוערך של  AHRQ -פרסם ה 2004 -בבארה"ב 

 .Health Grades quality study (2004) ,2000-2002כתוצאה מטעות בטיפול הרפואי בין השנים 

עבר על תיקים רפואיים של  us  department of health and human services-בנוסף לכך, ה

מקרי פטירה כתוצאה מטעות בטיפול הרפואי רק  180,000ודיווח על  2008 -מטופלים מאושפזים ב

. באותה שיטה פרסמו Department of Health and Human Services (2010) Medicareבמטופלי 

  מטופלים כתוצאה מטעות בטיפול הרפואיפטירות של  1.13%חוקרים אחרים שיעור של 

.Classen et al. (2001)  

ניתן לאמוד את שיעור הפטירות כתוצאה מטעות בטיפול הרפואי ביחס למספר  זהבהתבסס על שיעור 

למעלה בהנ"ל שיעור מעריכים את ה )American Hospital Association2015 ( הקבלות לבית החולים.

מסך הפטירות בארה"ב(  9.5%פטירות בשנה ) 251,454פטירות בשנה. לפיכך הערכה של  400,000 -מ

לאור מחקרי עבר בהם נבדקו תיקים רפואיים. מספר זה הופך את  סבירהבמטופלים מאושפזים היא 

שיעור הפטירות כתוצאה מטעות בטיפול לגורם המוות השלישי בארה"ב. אמינות נתון זה מוגבלת בשל 

העדר מערכת רישום לאומית להערכת היקף הבעיה ובעצם העובדה שהנתונים כוללים מטופלים 

 מאושפזים בלבד. 

 עם טעויות רפואיות התמודדות בעולם 1.2

כבר בעשור הקודם החלו בתי חולים ועובדי מערכת הבריאות להתוודע יותר ויותר לתופעת הטעויות 

הרפואיות ולנזק שהן גורמות. כתוצאה מכך הפך חקר המקרים הללו להליך שגרתי בבתי חולים רבים 

שורש הבעיה להליך סטנדרטי וארגונים גדולים נוספים הפכו את הירידה ל JCI -ברחבי העולם. ארגון ה

בבתי חולים רבים. הוקמו עוד ועוד גופים לאקרדיטציה ולרישוי, מטעם ארגונים ממשלתיים 

ומקצועיים, שהצהירו שיש ליידע חולים בדבר טעויות רפואיות הגורמות או העלולות לגרום נזק ולחקור 

  אירועים חריגים באופן שגרתי.

 ןהנכו הטיפולמתן היא (, שמהותם Prevention Quality Indicators – PQIגם מדדי בטיחות הטיפול )

מדדים כאלה קיימים כיום  , נבנו בין השאר לצורך מניעת טעויות רפואיות.בזמן הנכון ובמינון הנכון

 במדינות נוספותבארצות הברית, באוסטרליה, בשוודיה, בהולנד, בבריטניה, בסקוטלנד ו
(Ansari et al. 2009: OECD, 2012: Malcolm et al. 2013) חשיבותם של מדדים אלה רבה, שכן .

עם זאת, מדדי  .עלול לפגוע במטופל ואף לגרום למותו , לדוגמה,תרופה באיכות גרועהשל מרשם 

לא התגלו כיעילים במיוחד במניעת אירועים חריגים. הם אמנם תוכננו כך שקל יחסית בטיחות הטיפול 

רגישים  והם אף נוחים ליצירת השוואות בין בתי חולים, אך בפועל הם אינםליישמם ולמדוד אותם, 

 (.Classen, 2011) .מספיק ואינם ספציפיים מספיק לצורך זיהוי מדויק ונכון של אירועים חריגים

 דיווח על אירועים חריגים-דיווח ואי 1.3

נו רכיב הכרחי בשיפור בטיחות המטופלים. ואולם חרף ידיווח על טעויות רפואיות ואירועים חריגים ה

קיימות תכניות רשמיות בבתי חולים רבים, העובדה שבארצות הברית בפרט ובעולם המערבי בכלל 

ואף שארגונים רבים משקיעים  האוכפות כללי דיווח על טעויות בטיפול ואירועים חריגים בבתי חולים,

מחקר מקיף בארצות הברית העלה שמדדי ח עומדת בעינה. הדיוו-תופעת אי –רבות בעידוד הדיווח 

מהאירועים  90% -בטיחות הטיפול וכן שיטות האכיפה והאקרדיטציה הקיימות כשלו בגילוי של כ

. מחקרים מראים שלא חל שיפור ניכר בדיווח על טעויות בעקבות החלת (Classen, 2011) החריגים
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דיווח על -והספרות המחקרית בנושא מצביעה יותר ויותר על כך שקיימת תופעה של תת התכניות הללו,

פחד מפני תביעות על הדבר נובע מסיבות רבות ומגוונות, כגון  טעויות בטיפול ואירועים חריגים.

, חוסר מודעות של רופאים ואחיות רשלנות רפואית, מגבלות של מערכות איסוף הנתונים בבתי החולים

ות שבדיווח וחוסר נכונות להשקיע עבודה נוספת בדיווח או להקדיש זמן לתיעוד הטעויות. ליתרונ

רופאים ואחיות מקבלים עידוד לדווח בכנות זה לזה ולהנהלה על טעויות, אך עדיין חוששים מגישתם 

של מנהליהם המכוונת לענישה אישית ולקידום אינדיווידואלי, ובעיקר חוששים מפני תביעות 

. כמו כן אחד המחסומים הגדולים לדיווח הוא שטעויות רבות ניתנות לזיהוי רק על ידי מי משפטיות

  שנתן את הטיפול בפועל, ולכן הדיווח מסתמך רק על רצונו הטוב של האדם שביצע את הטעות.

בעיית בטיחות החולים ומניעת טעויות רפואיות נמצאת כיום במוקד ההתעניינות, ולאור העובדה 

קיימות אינן מביאות לצמצום התופעה במידה משמעותית, מועלים כל העת פתרונות שהשיטות ה

 יצירתיים לצמצומה ומפותחים מנגנונים לאיסוף, לניתוח וליישום המידע. 

איסוף שיטתי של דיווחים מאפשר למידה ארגונית באמצעות זיהוי המקור לכשל ויישום פעולה מתקנת 

 .(Naveh (2006) ושיטות אפקטיביות למניעה

כלי לאיתור אירועים חריגים העושה  - Global Trigger Tool -לדוגמה, בארצות הברית פותח מנגנון ה

שימוש ברמזים או בטריגרים שניתן לזהות בגיליונות הרפואיים, כגון הפסקה של מתן תרופה קבועה או 

אנשי צוות שונים. כל בדיקת מעבדה עם תוצאה חריגה. הגיליונות נבדקים על ידי שניים או שלושה 

טריגר כזה שנמצא בגיליון מוביל לחקירה נוספת. החקירה כוללת לא רק את גיליונות האשפוז של 

המאושפזים באשפוז הנוכחי, אלא גם רשומות רפואיות, אדמיניסטרטיביות וכספיות של המאושפז 

נות אחר אירועים לאורך זמן. בית חולים שמערכותיו ממוחשבות יכול להיעזר בשיטות מעקב מגוו

חריגים, כגון תיקים רפואיים ממוחשבים, תיעוד של דיווחים בעל פה וניתוח של נתונים 

 .(Classen, 2011) םיאדמיניסטרטיבי

Woolf (2004 ) :בחן את הנושא והראה כיצד נקיטת גישה מסוימת עשויה לשפר את רמת הדיווח

ראשית, יש לבחון מהן הטעויות הרפואיות הנפוצות ביותר ולנתח אותן בזהירות. שנית, יש להסיט את 

מהיארעות של טעויות  - גם במחקרים אפידמיולוגיים וגם במדיניות הננקטת בפועל - מוקד תשומת הלב

בודדים, לשימוש בשיטות אנליטיות החושפות קשרים ופתרונות של סיבה ותוצאה. שלישית,  כאירועים

תמריצי בטיחות צריכים  -מכיוון שמתברר שטעויות באבחון ובטיפול מתחילות בבעיות בתקשורת 

לטייב  להתמקד פחות בהתערבות מקצועית לשיפור שיקול הדעת הרפואי ויותר בניהול המערכת, כדי

העברת המידע. רביעית, במקום לנסות ליצור מערכת דיווח טעויות אידיאלית שאינה את איכות 

 אפשרית, חשוב יותר להתמקד בשאלה אם המערכת מתוכננת לספר את הסיפור ולרדת לשורש הבעיה.

 אנשי הצוות הרפואי כקורבן משני 1.4

בעת חקר אירוע חריג מתייחסים בעיקר למטופלים ולבני משפחתם, אך תשומת לב מעטה מוקדשת 

לעובדי מערכת הבריאות ולסיוע להם בהתמודדותם עם הטעויות או עם האירועים החריגים. אפשר 

לסווג את אנשי הצוות הרפואי כ"קורבן משני", שכן פעמים רבות הם חווים רגשות דומים לאלה של 

 הראשוני, קרי המטופלים ובני משפחותיהם.  הקורבן

איש הצוות יכול להיפגע בכמה דרכים: הוא עשוי להיות מושפע מתגובתו של המטופל או של קרוביו 

לאירוע, בעיקר אם היו לו יחסים קרובים עמו או קשר ארוך טווח, והוא עלול להיפגע מתגובה לא 

ה משפטית עלולה לפגוע בו פגיעה נפשית קשה. אמפתית של קולגות ולחוש בידוד וניכור. גם תביע

הפגיעה עשויה להתבטא בדרגות שונות של חומרה: החל בחוסר ריכוז, עצבנות, דיכאון לאורך ימים 
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ושבועות ואף מעבר לכך, וכלה בהשפעות קיצוניות יותר, כגון עזיבת התחום ואף התאבדות. מחקרים 

 ב מתמחים. מעטים שנערכו בנושא חשפו תחושה זו בעיקר בקר

Wu & Steckelberg   (2012 דיווחו על ) כמה ארגונים שפיתחו תכנית כוללת לתמיכה בעובדי המערכת

שנפגעו רגשית אחרי שהיו מעורבים בטעות רפואית. תכניות כאלה ניתן למצוא למשל באוניברסיטת 

לו שרצוי לפתח תכניות מיזורי, באוניברסיטת אילינוי בשיקגו או בבית חולים ג'ון הופקינס. מחקרים הע

 . כאלה בבתי חולים נוספים

 למידה מערכתית 1.5

מחקרים מעטים בדקו את ההשפעה של אקלים בטיחותי על נכונותם של אנשי הצוות לדווח על 

 טעויות. עם זאת, ידוע שכדי ליצור תרבות של בטיחות ארגונית יש להשקיע מאמצים רבים. 

אחד המחקרים בחן את הקשר בין תרבות של בטיחות בארגון לבין שיעור של סיבוכים ואירועים 

. הממצאים תומכים בהנחה שככל שהתרבות הארגונית PQIחריגים שנמדדו במדדי בטיחות הטיפול 

   .(al. 2010  Mardon et) לבטיחות בארגון חיובית יותר, כך יש פחות אירועים חריגים בבית החולים

.Jeffs,. et al (2014) גישה זו משפרת את רמת הדיווח על אירועים, ובעיקר את רמת הדיווח ר כי סוב

אירועים )אך לא בהכרח על אירועים קיצוניים(, כי היא מגבירה את מודעות הצוות הרפואי -על כמעט

 לסיכונים בטיחותיים ולחשיבות של זיהוים.

שוטף ורציף  למטופל הוא יכולתה של המערכת ללמוד באופןתנאי בסיסי להבטחת רמת בטיחות גבוהה 

בטיחות  קידום. בעתיד מניסיונה המצטבר, מניסיונם של אחרים ומהערכת הסיכונים לכשלים אפשריים

התהליכים ולמניעת הטעות  רועים, תוך מכוונות ברורה לשיפוריבהיבט של למידה מאצריך להיות 

 .הבאה

  בישראל בטיחות הטיפול 1.6

ואוסטרליה,  דנמרקבריטניה, בדומה למדינות רבות בעולם המערבי, כגון אנגליה, קנדה, ארצות הברית, 

להוביל , ותפקידו נהל איכות ושירותיבמסגרת ממערך לבטיחות הטיפול. המערך פועל גם בישראל פועל 

מטופל הבריאות והקטנת מספר הפגיעות ב מערכתית לשיפור בטיחות הטיפול במערכת-פעילות כלל

 ,שקיפות, שיפור מתמיד ולמידה מטעויותשל  כוללת כחלק ממדיניות .במפגשיו עם מערכת הבריאות

אירועים לצורך למידה -שוקד על יצירת תרבות בטיחות של דיווח על אירועים וכמעטמשרד הבריאות 

 רוחבית במערכת. 

לבטיחות הטיפול ולהגדלת  החולים כלפי המערך מערך בטיחות הטיפול פועל ליצירת מחויבות של בתי

הטמעת תרבות של תחקור אירועים ולמידת שורש . אירועים-כמעט מספר הדיווחים על אירועים ועל

נבדקים ות הנכונים להעלאת בטיחות הטיפול במערכת הבריאות כולה. נהבעיה כדי לייצר את הפתרו

 הם רמת הסיכון למטופלר החוליות החלשות בתהליך והמקומות שבותירפואיים לא לעומקם תהליכים
מינוי רכזי בטיחות זאת בין השאר באמצעות  ם כך שהתהליך יהיה בטוח יותר.אות לשנותכדי עולה, 

הכנה והפצה של לומדות בתחום  ,הכשרות לרכזי בטיחות הטיפול קידום, הטיפול בבתי חולים ובקהילה

 .ות הטיפול בנושאים שנבדקולמנהלי היחידות לבטיח איגרותהפצת ו בטיחות הטיפול לכל עובד חדש

כמו כן, המערך לבטיחות הטיפול מבצע מבדקים פרואקטיביים לאיתור כשלים בתהליכי עבודה מרכזיים 

רמת  ברמה הארצית נההנושא טרם נבחת וחשיבלמרות ולמתן פתרונות מערכתיים כדי למנוע טעויות. 

התרבות הארגונית בבתיה"ח בארץ תוכנן . על מנת לבחון את בישראל התרבות הארגונית בבתי החולים

במטרה לאמוד את דעות צוות העובדים בביה"ח לגבי נושאים של בטיחות המטופל,  .הסקר הנוכחי

 רועים.יטעויות רפואיות, דיווח על א
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 מטרת המבדק 2.1

 בבתי החולים הכלליים בישראל.  הארגונית הערכת רמת תרבות הבטיחות
 

 :מטרות משנה
 
 בסדר גודל ובעלות דומה כמו גם לממוצע  "ח אחריםלבתילהשוות נתונים  ח"לבתילאפשר  - השוואה

 .הארצי

 הליך השיפור בנושא לגבי תולמידה פנימי  מדןואלאפשר  ,"חלבתילספק נתונים  - ולימוד מדןוא

 .בטיחות המטופל

  מידע( לבנות בסיס נתונים- supplemental information),  לעזור לבתיה"ח לזהות חוזקות ותחומים

 לשיפור בתרבות בטיחות ארגונית. 

  Trending-  לספק נתונים המתארים שינויים בתרבות הארגונית של בטיחות המטופל  -מגמות

 לאורך זמן. 

 

 שיטות 2.2

 כלי המחקר 2.2.1

 AHRQ -בשאלון הבסקר זה  שימושלצורך בחינת תרבות בטיחות ארגונית נעשה 

 (Agency for Healthcare Research and Quality)  המקיים סקרים שוטפים להערכת תרבות בטיחות

 – מצורףמתורגם )שאלון   Hospital Survey on Patient Safety Cultureבמוסדות בריאות בעולם

  (.ראה נספח א'

תורגם השאלון ברחבי העולם. נוספות מדינות  30 -שאלוני הסקר נמצאים בשימוש נרחב בארה"ב וב

בבדיקת מהימנות הסקלות השונות והותאם למציאות הישראלית. בארץ בטיחות  עבר תיקוף מומחיו

דרגות  5לכל היגד בשאלון ניתן סולם של . Cronbach α=0.7-0.9המרכיבות את השאלון נמצאה 

על המשיב היה לציין את מידת הסכמתו עם ההיגד על פי הסולם. חלק מההיגדים בשאלון  לפחות.

כלומר מידת  4-5נוסחו באופן חיובי וחלקם באופן שלילי. הציונים חושבו לפי תשובות הסקלה 

 ממוצע חושב. שלילי באופן שנוסחו להיגדים הסקלה היפוך נערך. היגד לכל החיוביתו הגבוההההסכמה 

  .בתחום ספציפי סקלה ולכל בנפרד היגד לכל חיובי אחוז

מרכיבי הסקר. פירוט מרכיבי הסקר וההיגדים הנכללים  12הסקלות שהם  12בנו את סקר ההיגדים ב

 בכל מרכיב מתוארים בנספח ב'.  
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 : מרכיבי תרבות בטיחות ארגונית והגדרתם1טבלה 

 תחומים המרכיבים את תרבות הבטיחות הארגונית.  12פריטים המודדים  42השאלון כולל 

 

 תיאור והגדרות  מרכיבי הסקר 

אנשי הצוות תומכים זה בזה, מתייחסים אחד  בבית החוליםצוות במחלקות  . עבודת1
 לשני בכבוד ועובדים יחד כצוות 

לשינויים חיוביים ונבחנת  טעויות מובילות שיפור מתמיד – למידה ארגונית. 2
 יעילות השינויים

הממונים הישירים וקידום ציפיות . 3
 בבית החולים הבטיחות

מנהלים/ממונים ישירים מתחשבים בהצעות 
לשיפור של העובדים בנושא בטיחות 

המטופל, משבחים עובדים המתנהלים לפי 
נהלי הבטיחות המטופל ואינם מתעלמים 

  מבעיות בטיחות של המטופלים

/  אירועיםכמעט תדירות הדיווח על . 4
 טעויות

דיווח על סוגי טעויות )כמעט אירועים(: 
טעויות שמתגלות ומתוקנות לפני ההשפעה 

על המטופל, טעויות ללא פוטנציאל נזק 
למטופל, טעויות העלולות לפגוע במטופל אך 

 לא פגעו בו

מייצרים אקלים עבודה מנהלי בית החולים  בטיחות המטופלההנהלה בתמיכת . 5
המקדם בטיחות ומראה כי בטיחות המטופל 

 בעדיפות עליונה

הצוות מתבטא בחופשיות במידה ומבחינים  פתיחות תקשורתית. 6
בהתרחשות העלולה להשפיע באופן שלילי על 

המטופל וחשים כי יכולים לפנות בנושא 
 ולשאול את הממונים באופן חופשי 

הצוות מיודע לגבי טעויות שקורות, מקבל  ותקשורת לגבי טעויות . משוב7
בדרכים  ןמשוב לגבי שינויים המיושמים וד

 למניעת טעויות 

הנהלים והשיטות יעילים במניעת טעויות  כוללת של בטיחות המטופל תפיסה. 8
וקיים מיעוט של בעיות בנושא בטיחות 

 המטופל  

מידע חשוב לגבי תכנית הטיפול מועבר כאשר  קות. חילופי משמרות ומעברים בין מחל9
המטופל עובר בין המחלקות או בחילופי 

 משמרות 

בבית צוות בין המחלקות  . עבודת10
 החולים

פעולה  ותמחלקות בית החולים משתפ
ומתאמות ביניהן למען הענקת הטיפול 

 המיטבי למטופלים

ומס ישנו כח אדם מספיק בכדי לעמוד בע צוות )כח אדם(. 11
העבודה ושעות העבודה מותאמות להעניק 

 את הטיפול הטוב ביותר למטופלים 

/  טעויות ללדיווח עגישה לא מענישה . 12
 אירועים

הצוות חש שהטעויות שלהם והאירועים 
המדווחים אינם נזקפים לחובתם והטעויות 

 אינן נרשמות בתיקיהם האישיים
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  :בהן מתבקש הנבדק שאלותשתי כולל הסקר  ,בנוסף

 (1-5)בסולם ליקרט  בטיחות המטופלבנושא  עבודתו /יחידתציון כולל לסביבת לתת.   

  האחרונים החודשים  12לציין כמה דיווחים על אירועים חריגים מילא והגיש במהלך 

 .(ומעלה 21דיווחים,  11-20יווחים, ד 6-10דיווחים,  3-5דיווחים,  1-2 ,דיווחים 0)

 

מחלקה אליה משתייך, מקצוע, ותק  ,תחום עיסוק: להתייחס לפרטי הרקע המשיבים, נתבקשו כמו כן

 .ותק בבית החולים, היקף המשרה, האם נמצא בקשר ישיר עם המטופלים במהלך עבודתו ,מחלקהב

בנוגע הערות פתוחות הוסיף למנהלים התבקשו בסיום השאלון העובדים ומלבד השאלון הכמותי ה

על מנת ל, טעויות או דיווח על אירוע חריג הנהוגים בבית חולים בו עובדים. זאת לבטיחות המטופ

 .שלא באו לידי ביטוי בשאלון הכמותי לזהות נושאי מפתח בבטיחות המטופל ודיווח על טעויות

 אוכלוסיית הסקר 2.2.2

מקצועות פרה אוכלוסיית הסקר כללה: רופאים ממחלקות האשפוז, אחיות ממחלקות האשפוז ונציגי 

 , עובדי מעבדה ורוקחים.דימותרפואיים: עובדי רנטגן/

 הליך סקר 2.2.3

. מרשימה זו נדגמו אקראית על ידי הרפואייםבתי החולים שלחו רשימה של כל העובדים במקצועות 

השאלון הועבר לעובדים בצורה  אנשי צוות מכל בית חולים תוך ייצוג הדרגים השונים. 500המחשב 

 , )ולחלקם בדואר( עם תזכורות חוזרות מידי שבועיים.אינטרנטית

 .2012לראשונה בשנת עובדים  / מוזמנים 13,720 -נשלח ללאחר דגימה רנדומלית השאלון 

( לאותם 2016)עד סוף אפריל  2015דצמבר -סטובאוג. השאלון הופץ שנית (27%)היענות  3,529 השיבו

 עובדים. 2,586השיבו  נדגמים בשלב ראשון ובשלב שני לכלל הצוותים.

 ניתוח סטטיסטי 2.2.4

יחסים לדרוג החיובי שסימנו הנבדקים לגבי כל היגד בשאלון )"מסכים" או "מסכים ימת הסקר ציוני

בשאלון ולכל נבדק  היגדלכל  .מסכים במידה רבה( -5לא מסכים לחלוטין עד  -1מאוד" מתוך סקלה שבה 

(. "מסכים מאוד"או  )אחוז התשובות בהם הוא "מסכים"הדרוג החיובי  %ממוצע הוא שציון ושב ח

 ניסוח עם אופי שלילי נערך היפוך הסקלה לפני החישוב.בלשאלות 

 :השאלות אליהן התייחסנו כמשתנים התלויים בסקר 2 -שוב דומה נערך ליחבנוסף 

 .(1-5המטופל )ליקרט העובד את סביבת עבודתו כמאפשרת בטיחות  ערכתה .1

)בניתוח הנתונים יצרנו משתנה קטגוריאלי בשנה החולפת. חריגים  רועיםיא על הדיווח מידת .2

 .ויותר( 1דיווחים לבין לפחות דיווח  0שהפריד בין 

 

לגבי כל פריט נבחן % השינוי, שיפור  .2015 -ל 2012בבדיקת המגמות בזמן נבדק הפער בין השנים 

 החמרה או ללא שינוי.

הבדלים בין ממוצעים  בחנוונ מקסימום, סטיית תקן, מינימוםממוצע, לשכיחויות,  חושבו:סטטיסטית 

לבחינת המובהקות של ההבדלים בין קבוצות בתי החולים לפי גודל ובעלות  ANOVA על ידי מבחן

 ומאפיינים שונים של הנבדקים. 

 .ROCכמו כן נבנו מודלים לניבוי המשתנים התלויים באמצעות רגרסיה לוגיסטית ומודל 
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 הסקר מגבלות 2.2.5

היתרון הוא בבחירה רנדומלית של מדגם המייצג פלחי אוכלוסייה שונים של הצוות  2012בשנת 

. יש שענו בשאלון כללי בישראל שאלונים לכל בי"ח 500נשלחו  .המקצועי מהסקטורים השונים

 אלקטרוני ויש שענו בשאלון ידנית. 

אופן מילוי השאלונים, ודה. בנוסף, תיתכן הטיית רצייה חברתית באם מולאו השאלונים בסביבת העב

השפיע על ממצאי עובדה שעלולה לידני וחלקם באופן אלקטרוני באופן חלקם השאלונים מולאו 

 המבדק.

השאלון הופץ גם באינטרנט של הארגונים הנמדדים והצוותים הרלוונטיים הופנו ללינק של  2015בשנת 

וספים נתקלו בשאלון באתר האינטרנט והשיבו השאלון בבקשה להשיב. ייתכן כי גורמים מקצועיים נ

 אף שלא הוזמנו.
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                              ממצאים. 3

 

בתי החולים והצוותים הרפואיים המשתתפים בסקר. נתאר את מרכיבי את בפרק הממצאים נתאר 

של ריבוד  נציג ,והבלתי תלויים לניבוי תרבות בטיחות ארגונית. כמו כן התלויים םהסקר ואת המשתני

את נתאר ו .וסוגי מחלקות אקרדיטציהסטטוס , בעלות ,גודלמאפייני בתי החולים:  פילמרכיבי הסקר 

 מאפייני הנבדקים: תחום עיסוק, היקף משרה, ותק ומגע ישיר עם המטופלים. 

תני להערותיהם ווכן נתייחס בניתוח איכ 2015לבין שנת  2012מגמות בזמן בין שנת נתאר את ה

 .  בבית החולים בסביבת עבודתם הארותיהם של העובדים בנושא בטיחות המטופל והטיפולו

 מאפייני בתי החולים 3.1

 בתי חולים.   36סה"כ  הופץ הסקר לכל בתי החולים הכלליים בישראל 2015ובשנת  2012 -ב

בתי מחלק  הבעלויות: ממשלתית, שירותי בריאות כללית, ציבורית ופרטית.בתי החולים כללו את כל 

אך השלימו את התהליך לקראת שנת  2012החולים עברו תהליך אקרדיטציה וחלקם טרם עברו בשנת 

2015 . 

 

  2015 -וב 2012 בשנת תיאור בתי החולים בסקר

 

כאשר בית , 2012שהשתתפו בשנת פנינו לאותם בתי חולים  2015בסקר בשנת  - בית החוליםגודל 

אחד מבתי חולים קטן אחד לא נענה ובית חולים אחר בגודל בינוני שינה את ניהולו והתאחד עם 

יחס  . בשתי המדידותבתי חולים 34סקרנו כך שבסקר החדש . מיטות( 300 -)פחות מהחולים הקטנים 

למספר שווה של משתתפים לסקר. מכל בית חולים פנינו ולים היה דומה. חהמשתתפים בסקר מכל בית 

 . 2תיאור בתי החולים לפי גודל )מספר מיטות( מתואר בטבלה מספר 

 

 . דומה היה השונים בתי החוליםהמשיבים מיחס  2015 -הן בו 2012בשנת בסקר הן  - בעלות בית החולים

מבעלות ציבורית רבע מבתי החולים  ,כשליש מבעלות ממשלתית, רבע מבעלות שרותי בריאות כללית

 םהיו מבתי חולי המשיביםרוב  2012והמיעוט מבתי החולים בבעלות פרטית. לעומת זאת בשנת 

. תיאור בתי החולים (986,38.3%) הרוב מבעלות ציבורית 2015ובשנת  (42.2%1,488) בבעלות ממשלתית

 . 3מתואר בטבלה לפי בעלות 

 

קיבלו מבתי החולים המשתתפים  36% ,2012בשנת של בית החולים  אקרדיטציהמבחינת סטטוס 

. כאשר מבין בתי החולים 57% -ל 2015אקרדיטציה עלה בשנת שקיבלו אקרדיטציה ומספר בתי החולים 

 (4)טבלה החלו בתהליך.  רובם שלא סיימו את תהליך האקרדיטציה
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 לפי גודלריבוד  -: תיאור בתי החולים המשתתפים בסקר 2טבלה 

 2012      (N=2,586) 2015 (N=3,529)    שנה

 מרכיבים נבדקים
מספר 
 בתי"ח

% 
מספר 
 נבדקים

% 
 נבדקים

מספר 
 בתי"ח

% 
מספר 
 נבדקים

 נבדקים %

 25% 646 41% 14 26% 900 44% 16 מיטות  300עד 
 52% 1330 41% 14 55% 1931 39% 14 מיטות 300-800

 23% 598 18% 6 19% 676 17% 6 מיטות  800מעל 
 100% 2575 100% 34 99% 3507 100% 36 סה"כ 

 

 ריבוד לפי בעלות -: תיאור בתי החולים המשתתפים בסקר 3טבלה 

 2012      (N=2,586) 2015 (N=3,529)    שנה

 מרכיבים נבדקים
מספר 
 בתי"ח 

% 
מספר 
 נבדקים

% 
 נבדקים

מספר 
 בתי"ח

% 
מספר 
 נבדקים

 נבדקים %

 34% 887 32% 11 42% 1488 31% 11 ממשלתית 
 22% 571 26% 9 28% 1003 25% 9 שרותי בריאות כללית 

 38% 986 24% 8 25% 882 25% 9 ציבורית 
 5% 128 18% 6 4% 134 19% 7 פרטית/קופות

   2572   34   3507   36 סה"כ 
 

 ריבוד לפי אקרדיטציה -החולים המשתתפים בסקר : תיאור בתי 4טבלה 

 2012      (N=2,586) 2015 (N=3,529)    שנה

 מרכיבים נבדקים
מספר 
 בתי"ח 

% 
מספר 
 נבדקים

% 
 נבדקים

מספר 
 בתי"ח

% 
מספר 
 נבדקים

 נבדקים %

 57% 1471 56% 19 46% 1610 36% 13 כן 
 48% 1099 44% 15 54% 1897 64% 23 לא 

 100% 2,570   34   3,507   36 סה"כ 
 

עובדים במחלקות ויחידות מגוונות בבתי החולים: פנימית, כירורגיה, מילדות, ילדים, בסקר המשתתפים 

, טיפול נמרץ, בריאות הנפש, שיקום, בית מרקחת, מעבדות, רדיולוגיה, חדרי ניתוח, מכונים מלר"ד

שונות והם נכללו תחת הקטגוריה ומרפאות שונות, ניהול ופיקוח ויש עובדים העובדים במספר מחלקות 

 .  הקטגוריה "אחר" מתייחס ליחידות כגון אספקה סטרילית ושירותי תמיכה אחרים "מחלקות שונות".

 .(380,10.8%)ופנימית  (12.3%, 435) נמרץטיפול  ,(14.5%, 511מכירורגיה )רוב המשתתפים  2012בשנת 

, 346(, מחלקות כירורגיות )16.3% ,418רובם של המשתתפים ממכונים ומרפאות שונות ) 2015בשנת 

 .(5)טבלה מספר  (8.7%, 222טיפול נמרץ )יחידות ו (14%
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 : תיאור המחלקות / יחידות המשתתפות בסקר5טבלה 

 2015  (N=2,586) (N=3,529)   2012 השנ

 % מספר  % מספר  סביבת עבודה / מחלקה

 5% 132 5% 169 מחלקות שונות 
 8% 216 11% 380 פנימית

 14% 346 15% 511 כירורגיה
 8% 205 11% 382 מיילדות

 6% 150 7% 260 ילדים
 4% 98 4% 143 מלר"ד

 9% 222 12% 435 טיפול נמרץ
 1% 26 1% 38 פסיכיאטריה

 1% 29 1% 40 שיקום
 3% 64 1.3% 46 בית מרקחת

 9% 225 8% 272 מעבדה
 5% 133 5% 186 רדיולוגיה

 5% 122 5% 169 חדר ניתוח / התאוששות 
 16% 418 9% 320 אשפוז יום / מכונים / מרפאות

 3% 67 2% 88 / מחקר ניהול / חינוך
 4% 108 3% 73 אחר

 100% 2561 100% 3439 סה"כ
 

 

 2015לעומת  2012מאפייני הנבדקים  3.2
 

המשתתפים נדגמו ממגוון מקצועות הבריאות: רופאים מומחים ומתמחים, אחיות מוסמכות, טכנאי 

 רנטגן, רוקחים, עובדי מעבדה ואחרים.

מהמדגם הייצוג הנרחב ביותר היה לאחיות המוסמכות שהיוו למעלה ממחצית  2015 -וב 2012נת שב

 ( 6)טבלה  .(25%, 652:  18.4%, 649ופאים המומחים )( וכרבע מהמדגם הר50%, 1284:  57.4%, 2025)

 .מיומית(, קשר ישיר עם המטופלים בעבודתם היו84%) 2015( ובשנת 87%) 2012לרוב הנבדקים בשנת 

 (9)טבלה 

 -שעות שבועיות וקרוב ל 40-59שרה של י( עבדו בהיקף מ51.8%, 1814למעלה ממחצית ) 2012בשנת 

 20-39 ,31% -שעות שבועיות ו 40-59עבדו  60% -קרוב ל 2015שעות שבועיות. בשנת  20-39עבדו  40%

 (7)טבלה  שעות שבועיות.

נמוך למדי מן הנבדקים בעלי ותק קיימת התפלגות כמעט שווה בין שנות הוותק המקצועי כאשר אחוז 

 2015( ובשנת 37%) 2012בשנת  שנים ומעלה, 21הנמוך משנה ואילו רוב הנבדקים עם ותק מקצועי של 

 (8)טבלה . (41%)
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  2015לעומת  2012ת בשנ לפי מקצועות הבריאות : התפלגות הנבדקים שנדגמו6טבלה 

 2015  (N=2,586) (N=3,529)   2012 שנה

 % מספר  % מספר  מקצוע 

 49.7% 1284 57% 2025 אחות מוסמכת
 25.2% 652 18% 649 רופא מומחה

 2.1% 54 2% 61 רופא מתמחה
 3.6% 94 4% 146 טכנאי רנטגן 

 2.7% 71 1% 47 רוקח
 8.9% 229 7% 264 עובד מעבדה

 8.0% 202 11% 337 אחר
 100% 2586 100% 3529 סה"כ 

 

 

  2015לעומת  2012 תבשנלפי היקף משרה : התפלגות הנבדקים שנדגמו 7טבלה 

 2015  (N=2,586) (N=3,529)   2012 שנה

 % מספר  % מספר  ש"ש 

ש"ש 20-39   1331 38% 784 31% 
 59% 1510 52% 1814  40-59 ש"ש
 5% 137 4% 149  60-79 ש"ש
 1% 30 1% 36 80-99 ש"ש

 1% 32 1% 39 ש"ש ויותר 100
  2558  3499 סה"כ

 

 

 2015לעומת  2012: התפלגות הנבדקים שנדגמו לפי ותק במקצוע בשנת 8טבלה 

 2015  (N=2,586) (N=3,529)   2012 שנה

 % מספר  % מספר  )בשנים( ותק במקצוע

 2% 56 2% 84 פחות משנה
1-5 519 15% 351 14% 

6-10 544 16% 373 15% 
11-15 549 16% 349 14% 
16-20 522 15% 390 15% 

 41% 1052 37% 1291 ויותר 21
 100% 2571 100% 3509 סה"כ
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 2015לעומת  2012: התפלגות הנבדקים שנדגמו לפי קשר ישיר עם המטופל בשנת 9טבלה 

 2015  (N=2,586) (N=3,529)   2012 שנה

 % מספר  % מספר  קשר ישיר עם המטופלים

 84% 2132 87% 3035 כן
 16% 418 13% 436 לא

 100% 2550 100% 3471 סה"כ
 

 

 2015לעומת  2012: התפלגות הנבדקים שנדגמו לפי ותק במקצוע בשנת 10טבלה 

 2015  (N=2,586) (N=3,529)   2012 שנה

 % מספר  % מספר  ותק במקצוע 

 2% 56 2% 84 פחות משנה 
 1-5 519 15% 351 14% 
 6-10 544 16% 373 15% 
 11-15 549 16% 349 14% 
 16-20 522 15% 390 15% 
 41% 1052 37% 1291 ויותר 21 
 100% 2571 100% 3509 סה"כ 
  

 

 מרכיבי הסקר  –תוצאות כלליות  3.3
 

שאלות ייחודיות ששימשו אותנו  2פריטי הסקר כולל  42ממוצע החיובי של כל הזה נציג את  בפרק

 נערוך כןכמו  המרכיבים השונים שהורכבו מפריטי הסקר. 12 -כמשתנים התלויים ואת הציון שהתקבל ל

 .2015 שנתעומת ל 2012 בשנת הממצאים בין השוואה

 הסקר מרכיבי ברמת ממצאים 3.3.1

מגמות הסקר. המרכיבים מוצגים על פי מרכיבי  12 -חיובי לכל אחד מממוצע אחוז מראה  1 תרשים

 רוגם בממוצע האחוז החיובי מהגבוה לנמוך. ידו 2015שנת עומת ל 2012בזמן. ההבדלים בין שנת 

   (פירוט מרכיבי הסקר וההיגדים הנכללים בכל מרכיב מתוארים בנספח ב')
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 (ממוצע % חיובי)מגמות בזמן  -בי הסקר דרוג מרכי: 1תרשים 

 
 
 
 
 
 

   עבודת צוות בתוך המחלקות בבית החולים

 שיפור מתמיד-למידה ארגונית

   טעויות/דיווח על כמעט ארועים

   ממונים ופעילות לקידום הבטיחות/ציפיות המנהלים

   פתיחות תקשורתית

   תמיכת המנהלים בבטיחות המטופל

   משוב ותקשורת לגבי טעויות

 תפישה כוללת של בטיחות המטופל

 עבודת צוות בין המחלקות בבית החולים  

 גישה לא מענישה לדיווח על טעויות  

 )כח אדם(צוות 

 חילופי משמרות ומעברים בין מחלקות  

85%

75%

70%

72%

63%

64%

63%

62%

49%

43%

47%

52%

85%

76%

73%

70%

69%

68%

66%

63%

49%

49%

47%

46%

2012 2015 
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  מגמות בזמן -: ציון לסביבת העבודה בנושא בטיחות המטופל 2ם יתרש

                          

           67.4%      63% 

 

  מגמות בזמן - תאירועים חריגים בשנה החולפ: דיווחים על 3תרשים 

 
 

                                           71.3%                                  64.4% 

 

 מצוין   טוב מאד   סביר  חלש   נכשל

0.4%
4.5%

32.1%

50.9%

12.1%

0.9%
3.9%

27.9%

55.7%

11.7%

2012 2015 

  11-20     ומעלה21 
   דיווחים

 0דיווחים    דיווחים1-2   דיווחים3-5    דיווחים6-10 

2.5% 3.3%
6.6%

15.5%

36.5% 35.6%

4.4% 6.4%
10.2%

20.3%

30.0% 28.5%

2012 2015 
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 2012בשנת 

 :ותר היועם ציון ממוצע האחוז החיובי הגבוה בישדורגו המרכיבים זקה, וחנקודות  •

  .ממוצע חיובי( 75%למידה ארגונית ושיפור מתמיד )ו ממוצע חיובי( 85%יחסי הצוות בתוך המחלקות )

כי  ,יש לציין. (72%טיחות )בישירים ופעילות לקידום ה םציפיות המנהלים/ממוניבמקום השלישי דורגו 

תמיכת המנהלים בבית החולים בין הציון שניתן לממונים הישירים לבין הציון שניתן ל 8%של  ניכר פער

 . חיובי(ממוצע  64%)

 תחומים הטעונים שיפורה •

. כלומר ממוצע חיובי( 43%לא מענישה לדיווח על טעויות )הגישה הציון הנמוך ביותר התקבל במרכיב ה

 מענישה.  נהרועים חריגים הייבממוצע מהנבדקים סברו שהגישה כלפי הדיווח על א 57%

 יחסילשפר את  יש וכי ממוצע חיובי( 47%אדם( ) צוות במחלקה )כחלא קיים מספיק כי נמצא בנוסף 

 . ממוצע חיובי( 49%בית החולים )בהשונות מחלקות הבין במעבר המטופלים צוות ה

הציונים שהתקבלו  את נושא התקשורת בין המטפלים ובין המטפלים לממונים.גם יש לשפר בנוסף, 

ממוצע חיובי( כמו  63%)למדי  ונייםלמרכיב פתיחות תקשורתית ומשוב ותקשורת לגבי טעויות היו בינ

 .ממוצע חיובי( 62%ה הכוללת של בטיחות המטופל )סגם התפי

 רוג סביבת העבודה בנושא בטיחות המטופלד •

 63%בממוצע בציון "טוב מאד" סה"כ  51% -מהנבדקים בממוצע דרגו את הסביבה בציון "מצוין" ו 12%

שדרגו באופן פחות  37%לעומת  .הבטיחות בנושאבממוצע דרגו באופן חיובי את סביבת עבודתם 

 סביבת עבודתם.את משביע רצון 

 רועים חריגים ייווח על אד •

 36%החודשים שחלפו לעומת  12רוע חריג אחד במהלך יבממוצע מהנבדקים דיווחו על לפחות א 64%

 סר מדווחים. רועים חריגים. זהו אחוז גבוה יחסית של חויבממוצע מהנבדקים שלא דיווחו כלל על א

 

  2015בשנת 

יחסי  :2012בדומה לשנת  המרכיבים עם ציון ממוצע האחוז החיובי הגבוה ביותר היו ,זקהוחנקודות  •

מרכיב . ממוצע חיובי( 75%למידה ארגונית ושיפור מתמיד )ו ממוצע חיובי( 85%הצוות בתוך המחלקות )

ממוצע חיובי( במקום גבוה יחסית והשתפר יחסית לשנת  73%רועים" וטעויות )ידיווח על "כמעט אה

2012  . 

 תחומים הטעונים שיפור •

 ממוצע חיובי( 46%)בין המחלקות  והמעברים המשמרות חילופיהנושא הדרוש ביותר לשיפור הוא 

הסכימו במידה רבה מהנבדקים  52%אז  2012ומעניין כי הנושא הדרדר בעיני הנבדקים יחסית לשנת 

מידע חשוב לגבי תכנית הטיפול מועבר כאשר המטופל עובר בין המחלקות או בחילופי כי  ,דוורבה מא

 הנושא הפך לאתגר המשמעותי ביותר למנהלי הסיכונים והבטיחות.  2015. בשנת משמרות

עדיין  כלומר, 2012לא השתנתה מאז  ממוצע חיובי( 47%)כח אדם( ) ותצוות במחלקמחסור בתפישת ה

המבצע את המשימות במחלקות. כמו גם, מיעוט בעובדים הסוברים כי קיימת  בכח אדםרב מחסור  ניכר

 . על טעויותכאשר הם מדווחים מענישה שאינה גישה 

. הדרוג החיובי עלה לדיווח על טעויות בגישה לא מענישה מסתמן שיפור ניכריש לציין כי יחד עם זאת, 

הטעויות שלהם והאירועים כי  ,יםחש יםהצוותבממוצע של  51%כלומר ממוצע חיובי.  49% -ל 43% -מ

ניתוח חשוב לציין כי, . המדווחים אינם נזקפים לחובתם והטעויות אינן נרשמות בתיקיהם האישיים
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הצביע לכיוון הנושא הטעון שיפור בו הושקעו מאמצים של האגף לבטיחות  2012בשנת ממצאי הסקר 

 .2015לקראת שנת  ניכרת כאן מגמת שיפורהבטיחות. ומנהלי 

שיתוף הפעולה כלומר  עבודת הצוות בין המחלקותיש להתייחס לצורך בשיפור המרכיב של  ,כמו כן

היות  למען הענקת הטיפול המיטבי למטופליםוהתיאום בין המחלקות השונות והיחידות בבית החולים 

 ממוצע חיובי.  49%המדידות והציון  2בין  בדרוג הצוותים במרכיב זה שינויולא ניכר 

בין המטפלים ובין  התקשורתהוא טעון שיפור אשר חלה בו התקדמות אך עדיין  נושא משמעותי נוסף

 המטפלים לממונים:

הצוות מתבטא  .(63%) 2012ממוצע חיובי( השתפרה מאד יחסית לשנת  69%) תקשורתיתהפתיחות ה. 1

וחשים כי  (73%)המטופל בחופשיות במידה ומבחינים בהתרחשות העלולה להשפיע באופן שלילי על 

 .(75%)יכולים לפנות בנושא ולשאול את הממונים באופן חופשי 

הצוות מיודע לגבי טעויות שקורות, מקבלים כמו למשל הפריט: ( 66%) ותקשורת לגבי טעויות משוב .2

פירוט ההיגדים בסקר ). (46%) יים המיושמים ודנים בדרכים למניעת טעויותמשוב לגבי שינו

  .(4בתרשים 

 (2)תרשים  דרוג סביבת העבודה בנושא בטיחות המטופל•

בממוצע בציון "טוב מאד" סה"כ  55.7% -מהנבדקים בממוצע דרגו את הסביבה בציון "מצוין" ו 11.7%

שדרגו באופן פחות משביע  32.6%בממוצע דרגו באופן חיובי את סביבת עבודתם בנושא. לעומת  67.4%

 יבה האופטימלית והבטוחה ביותר.בסהשאיפה היא לכאשר,  סביבת עבודתם.את רצון 

 (3)תרשים רועים חריגים ידיווח על א•

החודשים שחלפו לעומת  12בממוצע מהנבדקים דיווחו על לפחות אירוע חריג אחד במהלך  71.3%

  .2012לעומת שנת  גם כאן ניכר שיפור בתרבות הדיווח על אירועים חריגים. 2012בממוצע בשנת  64.4%

   2015לעומת  2012ממצאים ברמת פריטי הסקר מגמות בזמן   3.3.2 
 

על ידי . להלן תיאור פירוט הציונים שהתקבלו פריטים )נספח ב'(קר הורכב ממספר כל מרכיב בס

כי  ,יש לשים לב. (4)תרשים  לגבי כל היגד בסקר לפי מגמות בזמן ממוצעים של הדרוגים החיובייםה

כך שיש להתייחס לציונים של אחוז ממוצע , היפוך סקלהנערך עבורם  שליליהיגדים המנוסחים באופן 

 חיובי באופן החיובי של ההיגד. 

ישנם מרכיבים כגון: ציפיות הממונים הישירים וקידום הבטיחות בבית החולים, אשר ציונם הממוצע 

 2012. בפירוט ההיגדים ניתן להבחין שבכל אחד מהם הייתה ירידה בציון בהשוואה שבין 2015ירד בשנת 

להתייחס לכל הפריטים הרלוונטיים , עליו רכיב זההמעוניין לשפר . כך שבית חולים 2015לבין שנת 

 . מרכיב זהב

ועוזרים זה לזה  םכמו "אנשי הצוות תומכי ציונים גבוהים ביותרשקיבלו  ההיגדיםמניתן להתרשם 

כצוות ממוצע חיובי( ו"כשיש צורך לבצע עבודה רבה במהירות אנחנו עובדים יחד  93%-92%במחלקה )

ניכר כי העובדים מתייחסים זה לזה בכבוד , ממוצע חיובי( כמו כן 88%-89%על מנת לעמוד במשימות )

ם במחלקה עמוס במיוחד, שאר אנשי הצוות מתגייסים לסייע ירב אך לעומת זאת כאשר אחד האזור

 (. 73%, 74%הציון יורד )

 

ח האדם במחלקה, וכהצוות  - בקטגוריה של נמצאו הנמוכה ביותרתה יההסכמה לגביהם היפריטים ש

הדרוג לא  חיובי(,ממוצע  30%ם עומס העבודה )ח האדם במחלקה מספיקה כדי להתמודד עו"מצבת כ

  .השתנה בפריט זה במגמת הזמן
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 "מחלקות בית החולים מתואמות בהיגד ,עבודת הצוות בין המחלקות בבית החולים - בקטגוריה של

 ממוצע חיובי. 33% 2015ובשנת  ממוצע חיובי 34% 2012 , בשנתהיטב זו עם זו "

 

מהעובדים חשים כי  37%רק  ,גישה לא מענישה לדיווח על טעויות ואירועים חריגים - בקטגוריה של

 טעויותיהם אינם נזקפות לחובתם. 

שנת )מהעובדים בממוצע  49%לעומת  39% חילופי משמרות ומעברים בין המחלקות, -בקטגוריה של 

מידע חשוב הנוגע לטיפול בחולה הולך לאיבוד לעיתים קרובות  ,סוברים כי( 2015שנת לעומת  2012

 בחילופי משמרות של הצוות. 

 

בסקר עוזרת לאמוד את נקודות החזקה ונקודות החולשה הראויים  היגדיםהתבוננות פרטנית לגבי כל ה

לשפר את תרבות הבטיחות ללמוד ועל מנת  כלי עזר למנהליםמשמשים כלשיפור. כך שממצאי הסקר 

 הארגונית במוסדם. 
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  מגמות בזמן - )% ממוצע חיובי( הסקרפריטי : 4תרשים 

 

 

 

20122015מרכיבי הסקלה 

 1. עבודת צוות במחלקות בבית החולים

92%93%א. אנשי הצוות תומכים / עוזרים זה לזה במחלקה זו

ב. כשיש צורך לבצע עבודה רבה במהירות אנחנו עובדים יחד 

כצוות על מנת לעמוד במשימות
89%88%

84%85%ג. במחלקה זו, אנשי הצוות מתייחסים זה לזה בכבוד

ד. כאשר אחד האזורים במחלקה עמוס במיוחד, שאר אנשי 

הצוות מתגייסים לסייע
74%73%

2. למידה ארגונית-שיפור מתמיד

84%83%א. אנו פועלים בצורה אקטיבית/ייזומה לשיפור בטיחות המטופל

73%75%ב. טעויות שנעשו במחלקה הובילו לשינויים חיוביים במחלקה

ג. לאחר שאנו מבצעים שינויים שיפור בטיחות המטופל, אנחנו 

בוחנים את יעילותם
70%70%

3. ציפיות הממונים הישירים וקידום הבטיחות בבית החולים

א. הממונה עליי מתעלם מבעיות בנושאי בטיחות המטופל 

שחוזרות על עצמן שוב ושוב
84%82%

ב. הממונה עליי שוקל ברצינות הצעות של צוות העובדים 

בתחומים הנוגעים לשיפור בטיחות המטופל
77%75%

ג. בתקופות של לחץ מצטבר בעבודה, הממונה עליי רוצה 

שנעבוד בקצב מהיר יותר, גם אם נדרשים לכך קיצורי דרך
67%66%

ד. כאשר העבודה מתבצעת על פי כללי / נהלי בטיחות 

המטופל, הממונה עליי מציין זאת לטובה
60%58%

4. תדירות הדיווח על כמעט ארועים / טעויות 

א. כאשר נעשית טעות, אך היא מתגלה ומתוקנת לפני שהיא 

משפיעה על המטופל )כמעט אירוע(, באיזו תדירות היא תדווח
65%68%

ב. כאשר נעשית טעות, שאין בה פוטנציאל לגרימת נזק 

למטופל, באיזו תדירות היא תדווח
80%68%

ג. כאשר נעשית טעות שהייתה עלולה לגרום לנזק למטופל, אך 

לא פגעה בו, באיזו תדירות היא תדווח
66%81%

5. תמיכת ההנהלה בבטיחות המטופל  

א. הנהלת בית החולים מספקת אווירת עבודה המעודדת / 

מקדמת את בטיחות המטופל
69%74%

ב. הנהלת בית החולים מדגימה בפעילותה כי  בטיחות המטופל 

היא בעדיפות עליונה
65%69%

ג. נראה כי הנהלת בית החולים מתעניינת בבטיחות המטופל 

רק לאחר שמתרחש אירוע חריג
57%60%

6. פתיחות תקשורתית 

א. צוות העובדים חושש לשאול שאלות כאשר משהו נראה לא 

כשורה
72%75%

ב. אנשי הצוות יתבטאו בחופשיות אם ייחשפו או יבחינו בדבר 

העלול להשפיע באופן שלילי על הטיפול בחולה
65%73%

ג. הצוות חש בנח להעיר / לערער על מעשים / החלטות של 

צוות בכיר ממנו
53%60%
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20122015מרכיבי הסקלה 

7. משוב ותקשורת לגבי טעויות 

72%76%א. אנו מיודעים בנוגע לטעויות שקורות במחלקה זו

72%74%ב. במחלקה זו אנו דנים בדרכים למניעת הישנות טעויות

ג. ניתן לנו משוב על שינויים המיושמים במחלקה, המתבססים 

על דיווחי אירוע חריג
45%46%

8. תפישה כוללת של בטיחות המטופל

75%75%א. הנהלים והשיטות שלנו טובים ויעילים במניעת טעויות

62%63%ב. קיימות בעיות בתחום בטיחות המטופל במחלקה זו

60%62%ג. רק במזל/במקרה לא מתרחשות כאן טעויות חמורות יותר

ד. בטיחות המטופל לעולם לא תיפגע למען ביצוע עבודה רבה 

יותר
51%52%

9. חילופי משמרות ומעברים בין מחלקות 

א. תקלות מתרחשות לעיתים קרובות בעת העברת מידע בין 

המחלקות השונות בבית החולים
45%54%

ב. דברים "נופלים בין הכיסאות", בהעברת מטופלים ממחלקה 

אחת לאחרת
43%46%

58%40%ג. חילופי המשמרות מהווים בעיה למטופלים בבית חולים זה

ד. מידע חשוב הנוגע לטיפול בחולה הולך לאיבוד לעיתים 

קרובות בחילופי משמרות של הצוות
63%39%

10. עבודת צוות בין המחלקות בבית החולים

א. מחלקות בית החולים עובדות היטב יחדיו בכדי לספק את 

הטיפול המיטבי לחולים
57%58%

ב. קיים שיתוף פעולה טוב בקרב מחלקות בית החולים 

שנדרשות לעבוד יחד
56%56%

ג. העבודה עם צוותים ממחלקות אחרות בבית החולים, היא 

לעיתים קרובות לא נעימה
48%50%

34%33%ד. מחלקות בית החולים אינן מתואמות היטב זו עם זו

11. צוות )כח אדם(

א. יש במחלקה כמות רבה מידי של צוות ארעי/זמני שלא 

מאפשר מתן טיפול מיטבי לחולה
79%78%

ב. צוות המחלקה עובד שעות רבות מדי, הדבר לא מאפשר  

לתת טיפול מיטבי לחולה
43%44%

ג. אנחנו עובדים כבמשבר, ומשתדלים לעשות הרבה מידי ומהר 

מידי
35%39%

ד. מצבת כוח האדם במחלקה מספיקה כדי להתמודד עם עומס 

העבודה
30%30%

12. גישה לא מענישה לדיווח על טעויות / אירועים

א. בעת דיווח על אירוע חריג, התחושה היא שמבצע האירוע 

"מסומן" ולא המקרה עצמו
57%62%

39%49%ב. אנשי הצוות חוששים שטעויותיהם נרשמות בתיקיהם האישיים

34%37%ג. הצוות חש שטעויותיו נזקפות לחובתו
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 לפי גודל בית החולים בזמן מגמות  3.4
 

לבינוניים היו נמוכים יותר בהשוואה  בתי החולים הגדוליםסה"כ בכל מרכיבי המבדק הציונים של 

, וציוני בתי החולים הקטנים היו הגבוהים ביותר כמעט בכל מרכיבי המבדק. מעניין כי גם ולקטנים

 תפיסת הבטיחות הייתה נמוכה יותר בבתי החולים הגדולים.  

נמצאו ההבדלים המובהקים סטטיסטית בין בתי החולים בגדלים השונים  ANOVA יש לציין לפי מבחן

כמעט בכל מרכיבי הסקר למעט עבודת צוות בתוך המחלקות, פתיחות תקשורתית, דיווח על כמעט 

 טעות ומספר הדיווחים על אירועים חריגים בשנה החולפת.

 2015: ריבוד סקלות לפי גודל בית חולים 5תרשים 

 
 

 עבודת צוות במחלקות בבית החולים 

 שיפור מתמיד-למידה ארגונית 

 טעויות/תדירות הדיווח על כמעט אירועים  

 ציפיות הממונים הישירים וקידום הבטיחות  

 פתיחות תקשורתית  

 תמיכת ההנהלה בבטיחות המטופל 

 משוב ותקשורת לגבי טעויות  

 תפיסה כוללת של בטיחות המטופל 

 אירועים/גישה לא מענישה לדיווח על טעויות

 עבודת צוות בין המחלקות בבית החולים  

 במחלקה) כח אדם(צוות  

 חילופי משמרות ומעברים בין מחלקות    

85%

77%

71%

74%

71%

71%

68%

65%

50%

56%

49%

51%

85%

78%

74%

70%

69%

68%

67%

64%

50%

48%

48%

45%

83%

71%

71%

68%

67%

62%

61%

58%

46%

44%

44%

41%

 מיטות 300קטן עד   מיטות 301-800בינוני   801גדול מעל  
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ועבודת צוות  )(p<0.001,)10% הפרש( חילופי משמרותהבדלים מובהקים בולטים נמצאו במרכיבים 

חולשה בסקר אלו שנמצאו כנקודות המרכיבים בכי . יש לציין )p<0.001(), 12%(הפרש בינמחלקתית 

 העובדים בבתי החולים הקטנים דרגו כחיוביים יותר יחסית לבתי החולים הגדולים והבינוניים. , בכללו

   ריבוד לפי גודל בית החולים –ת המטופל סביבת עבודה בנושא בטיחו  3.4.1

 בין מובהקים הבדלים הראה ANOVAבדרוג סביבת העבודה בנושא בטיחות המטופל מבחן 2015 בשנת

. הציון הגבוה ביותר התקבל בבתי החולים הקטנים והנמוך ביותר (p=0.019) גודל לפי החולים בתי

 . )9%(הפרש של  בבתי החולים הגדולים

 )66%ממוצע חיובי לעומת  63%( ניכרה ירידה בבתי החולים הגדולים 2012 שנת לעומת בזמן במגמות

 67%( הבינוניים החולים בבתיגם ו) 62% לעומת 71%( הקטניםהחולים  בבתימאד  ה ושיפור ניכריועלי

  .)6(תרשים  ,)62% לעומת

  .זמן לאורך התפתחותה גם כמו ובשימורה ארגונית בטיחות תרבות בהבניית קושי ניכר חוליםה בבתי

  בזמןמגמות  -: דרוג סביבת עבודה בנושא בטיחות המטופל לפי גודל בית חולים 6תרשים 

 
 

 מגמות בזמן  - חדשים חולפים בהתפלגות לפי גודל בית חולים 12 -: דיווח על אירועי חריגים ב7 תרשים

 

  300קטן עד  
 מיטות

  301-800בינוני  
 מיטות

  801גדול מעל  
 מיטות

   ארצי

62% 62%

66%
63%

71%
67%

63%

67%

2012 2015 

  300קטן עד  
 מיטות

  301-800בינוני  
 מיטות

  801גדול מעל  
 מיטות

   ארצי

66%
64% 64% 64%

71%
73%

67%

71%

2012 2015 
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 ריבוד לפי גודל בית החולים –דיווח על אירועים חריגים   3.4.2

אולם  2015רועים חריגים בשנה החולפת לא נמצאו הבדלים מובהקים סטטיסטית בשנת יבדיווח על א

כאשר העלייה  2015לשנת  2012בלטה עלייה במספר הדיווחים בין שנת ניכרו הבדלים בזמן כאשר 

 ( 7)תרשים לאחריה הקטנים ולבסוף הגדולים.  ,הבינונייםהגבוהה ביותר נמצאה בבתי החולים 

כמעט רועי יאבדיווח על  הבינוניבהבדלים בין בתי החולים במרכיבי הסקר בולטים בתי החולים בגודל 

 .ממוצע חיובי( 78%) ממוצע חיובי( ושיפור מתמיד 74%)ארגונית ולמידה  טעות

 

 לפי בעלות בית החולים בזמן מגמות  3.5
 

במבדק השתתפו בתי חולים מבעלויות שונות. בריבוד מרכיבי הסקר לפי הבעלויות ניכר דרוג חיובי 

כל בבתי החולים הפרטיים. הבדלים מובהקים סטטיסטית נמצאו ב הגבוה ביותר ברוב המוחלט

למעט: עבודת צוות בתוך מחלקות בית החולים, פתיחות תקשורתית ומשוב ותקשורת. יתכן מרכיבים ה

בעלות בית החולים באופן משמעותי. אינם מושפעים מו בינאישייםרכיבים אלו הם מרכיבים כי מ

 תמיכת ההנהלהכי נבדקים בבתי חולים בבעלות פרטית דרגו באופן החיובי ביותר את  ,מעניין לציין

 ,(80%) למידה ארגונית ושיפור מתמיד( ו77%)ציפיות הממונים הישירים , (82%בנושא בטיחות המטופל )

( וזאת בפער ניכר יחסית לנבדקים בבתי חולים 70%) כמו גם התפיסה הכוללת של בטיחות המטופל

 בבעלויות אחרות. 

מעניין תפיסת הבטיחות הכוללת והלמידה הארגונית דורגו כנמוכים ביותר. בבתי החולים הציבוריים 

: מחסור בכח אדם ה כגוןלהבחין בדרוג במרכיבים שהסתמנו כמרכיבים הטעונים שיפור ונקודות חולש

במחלקה, עבודת צוות בין המחלקות וחילופי משמרות. בבתי החולים בבעלות פרטית בולט הדרוג 

 60% ,ציון חיובי לעובדה כי לא קיים מחסור בכח אדםהחיובי הגבוה יחסית לאחרים במרכיבים אלו: 

 68%בעבודת הצוות בין מחלקות בית החולים  .בבעלויות אחרות 47%-46%ממוצע דרוג חיובי לעומת 

 .(8)תרשים ממוצע חיובי בשאר הבעלויות.  45%לעומת  61%ובחילופי משמרות  50%-47%לעומת 
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ANOVA 2015לפי בעלות בית החולים לשנת מרכיבי הסקר : ריבוד 8תרשים  - 

 

 עבודת צוות במחלקה 

 צוות במחלקה  

 למידה ארגונית  

 גישה לא מענישה 

 תפיסת בטיחות המטופל 

 דיווח כמעט טעות  

 תמיכת ההנהלה 

 עבודת צוות בינמחלקתית 

 חילופי משמרות  

 ציפיות מנהלים  

 משוב ותקשורת    

 פתיחות תקשורתית 

84%

47%

77%

46%

64%

76%

68%

47%

45%

69%

67%

69%

85%

47%

73%

50%

59%

70%

63%

48%

45%

70%

64%

70%

84%

46%

77%

51%

64%

71%

68%

50%

45%

71%

65%

69%

89%

60%

80%

49%

70%

74%

82%

68%

61%

77%

70%

73%

 ממשלתי  ציבורי כ"שב  פרטי 
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  ריבוד לפי בעלות –המטופל סביבת עבודה בנושא בטיחות  3.5.1
 

ANOVA-הבדל מובהק סטטיסטי בדרוג סביבת העבודה בנושא בטיחות המטופל ב 2015בשנת 

(p<0.001). ממוצע חיובי)  85%( הציון הגבוה ביותר דורג על ידי העובדים בבתי החולים הפרטיים

. )63%( ציבורי) ולבסוף 67%( ממשלתילאחריהם  ,חיובי)ממוצע  68%(בריאות כללית  שרותיולאחריהם 

ממוצע  55% -זינק מ שציונם בתי החולים הפרטייםבמגמות בזמן ניכרת התקדמות מרשימה ביותר של 

שיפור מתון יותר ניכר בבתי חולים בבעלות  .2015בשנת  85% -ל 2012חיובי לסביבת המטופל בשנת 

    השנים בסביבת העבודה.  במשךים העובדים לא חשו בהבדל כלל ציבורי םשב"כ וממשלתיים. בבתי חולי

 (% דרוג חיובי) -: סביבת העבודה בנושא בטיחות המטופל בריבוד לפי בעלות בתי החולים 9תרשים 

 

מגמות  -לפי בעלות בתי החולים  חדשים חולפים בריבוד 12 -: דיווח על אירועים חריגים ב10תרשים 
 בזמן 

 

 
 
 

 ארצי פרטי  כ"שב  ציבורי ממשלתי 

63% 63% 64%
55%

63%67% 63%
68%

85%

67%

2012 2015 

 ארצי פרטי  כ"שב  ציבורי ממשלתי 

64% 64% 64%

69%

64%

74%
71%

68%

76%

71%

2012 2015 
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 ריבוד לפי בעלות –דיווח על אירועים חריגים  3.5.2
 

 ANOVAבמבחן  רועים חריגים בשנה החולפתיבדיווח על אהבדל מובהק סטטיסטי  2015בשנת 

(0.036= (pהעובדים הציון הגבוה ביותר דורג על ידי בבעלויות שונות.  םבין דיווחי העובדים מבתי חולי

ולאחריהם רוע אחד לפחות בשנה החולפת יהמדווחים על אממוצע חיובי(  76%) בבתי החולים הפרטיים

מאד . במגמות בזמן ניכרת עלייה רבה (68%( ולבסוף שב"כ )74%ממוצע חיובי( ציבורי ) 74%ממשלתיים )

בממוצע חיובי(  4%) ביותר קטנהוהעלייה ה( החיובי עלייה בממוצע 10%)הממשלתיים  םבבתי החולי

  בשרותי בריאות כללית. 

 

 אקרדיטציהלפי בזמן מגמות  3.6
 

       (JCI) בבחינת ההבדלים בדרוג מרכיבי הסקר לפי בתי חולים שסיימו תהליך אקרדיטציה וקיבלו תו תקן

 יםהבדל ולבין בתי חולים שנמצאים בתהליך או שטרם החלו את הליך האקרדיטציה לא נמצא

חולים המהעובדים בבתי בממוצע  65% .תפיסת בטיחות המטופללמעט מרכיב  תסטטיסטי םיימשמעות

בממוצע בקרב העובדים בבתי  61%היו בעלי תפיסת בטיחות המטופל חיובית לעומת עם אקרדיטציה 

. מעניין כי הייתה השפעה מובהקת לנושא התפיסה הכוללת של  (p<0.003)החולים ללא אקרדיטציה

שזהו מרכיב היכול להוות גולד סטנדרט בנושא הבטיחות. הצוות בבתי החולים עם  בטיחות המטופל

אקרדיטציה סבור כי הנהלים והשיטות יעילים במניעת טעויות וקיים מיעוט של בעיות בנושא בטיחות 

   המטופל במידה רבה יותר לעומת עובדים בבתי חולים ללא אקרדיטציה.

ים משתנ. להלן הפירוט לגבי ה2015בהקים סטטיסטית בשנת במשתנים התלויים נמצאו הבדלים מוגם 

 התלויים. 

 ריבוד לפי אקרדיטציה  – המטופל בטיחותעבודה בנושא סביבת  3.6.1
 

לא נמצא הבדל מובהק סטטיסטי בין בתי חולים עם לעומת בתי  2012בשנת  -1בהבדל במשתנה תלוי 

 p=0.001) .)70%ניכרו הבדלים מובהקים סטטיסטית  2015חולים ללא אקרדיטציה. לעומת זאת בשנת 

בממוצע של העובדים בבתי חולים שעברו אקרדיטציה דרגו באופן חיובי גבוה את סביבת עבודתם 

בממוצע  64% -בממוצע של עובדים מבתי חולים ללא אקרדיטציה ו 64%ושא בטיחות הטיפול לעומת בנ

 .בהשפעת תהליך האקרדיטציה. עלייה ניכרת זו מצביעה על שיפור רב בסביבת העבודה 2012בשנת 

 (12)תרשים 

 דיווח על אירועים חריגים בשנה החולפת לפי בתי חולים עם/ללא אקרדיטציה 3.6.2
 

יין כי, מספר העובדים שדיווחו על אירועים חריגים בשנה החולפת היו רבים יותר בבתי החולים מענ

בממוצע שדיווחו על  69%בממוצע לעומת  74%ללא אקרדיטציה לעומת בתי החולים עם אקרדיטציה. 

אירוע חריג אחד לפחות בשנה החולפת. ייתכן שההסבר נעוץ בכך שבתי החולים אף אם לא סיימו את 

וכי הם תהליך עדיין הם בשלבי תהליך האקרדיטציה ועוברים הליכי שינוי והטמעה בנושא הבטיחות. ה

 (13)תרשים מושפעים מהתהליך הלאומי המתרחש לקידום בטיחות הטיפול. 
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 אקרדיטציה (ממוצע % חיובי)/ללא עם וליםח : מרכיבי הסקר בריבוד בתי11תרשים 

 

 

 
  מגמות בזמן -סביבת העבודה בנושא בטיחות המטופל בבתי"ח עם/ללא אקרדיטציה ציון : 12 תרשים

 

 חילופי משמרות 

 במחלקה)כח אדם(צוות   

  גישה לא מענישה לדיווח על טעויות 

 עבודת צוות בינמחלקתית 

 תפיסת בטיחות המטופל 

 משוב ותקשורת   

 תמיכת ההנהלה 

 פתיחות תקשורתית  

 ציפיות ממונים ישירים  

 דיווח כמעט טעות  

 למידה ארגונית  

 עבודת צוות מחלקתית 

45%

48%

50%

48%

61%

67%

66%

70%

70%

74%

75%

85%

46%

47%

49%

50%

65%

65%

68%

69%

71%

72%

77%

84%

46%

47%

49%

49%

63%

66%

67%

69%

70%

73%

76%

85%

 בית חולים ללא אקרדיטציה  בית חולים עם אקרדיטציה  ממוצע ארצי

בית חולים ללא   
 אקרדיטציה

בית חולים עם  
 אקרדיטציה

 ממוצע ארצי

63% 64% 63%
64%

70%

67%

2012 2015 
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 מגמות בזמן  -עם/ללא אקרדיטציה  חולים : דיווח על אירועים חריגים בשנה החולפת בבתי13 תרשים

 

 יחידת עבודה / מחלקהלפי בזמן בריבוד מגמות  3.7
 

 וליחידות למחלקות הסקר מרכיבי בריבוד שונות ויחידות ממחלקות עובדים ענו הסקר שאלון על

נמצאו הבדלים מובהקים סטטיסטית בין כל המחלקות במרכיבים השונים למעט,  2015 בשנת. השונות

רוג חיובי) וגישה לא ד 70%צע ארצי ו(ממ ציפיות הממונים הישירים וקידום הבטיחות בבית החולים

 של מאפיינים אלוייתכן כי  .)חיובי דרוג 49%אירועים (ממוצע ארצי  מענישה לדיווח על טעויות /

ויחידות שונות  מחלקות המאפיינים אחרים שמרכיבים והגיוני הבדל אין אלו במשתנים ולכן המוסד

 שונים באופיים ונמצאו בהם שינויים מובהקים סטטיסטית. 

 יש לציין מספר מחלקות ויחידות הבולטות בציונם החיובי הגבוה כמו:

בעבודת הצוות  דרוג חיובי בממוצע שהתקבל 91% מחלקת טיפול נמרץ ומחלקת ילדים ,מחלקת שיקום

מתייחסים זה ועוזרים זה לזה במחלקה  / נשי הצוות תומכים, העובדים מסכימים כי אבתוך המחלקה

. לזה בכבוד

, בית (רנטגן) במחלקת רדיולוגיהדורג כנמוך ביותר יחסי הצוות בתוך המחלקה, הרכיב לעומת זאת, 

 עובדים שעבדו במחלקות שונות ולא במחלקה ספציפית. בקרב מרקחת ו

 ושיפור ארגונית למידה במרכיבי גם יחסית גבוהים בציונים בולטים נמרץ וטיפול שיקום מחלקות

 .וטעויות רועיםיא כמעט על ודיווח מתמיד

 משוב ותקשורת גבוהים ביותר במחלקות שיקום ובריאות הנפש.  ,פתיחות תקשורתית

בנושא הבטיחות נתפסת כגבוהה ביותר במחלקות שיקום בבית החולים תמיכת ההנהלה  כי, חשוב לציין

  "ד.ומלרוהרדמה ואילו כנמוכה ביותר במחלקות פנימית 

רים והפעילות לשיפור הבטיחות נתפסה כגבוהה ביותר לעומת תמיכת ההנהלה תמיכת הממונים הישי

הישירים לגבי  םהממונין מעבודה אינטנסיבית מאד ודורשת משוב מתמיד הבמחלקת טיפול נמרץ. שם 

  הבטיחות. 

המרכיבים. יש  ולא במחלקה ספציפית דרגו נמוך יותר את כלל "מחלקות שונות"במועסקים ה עובדים

ועליהם להתאים  אשר אינם משתייכים למחלקה ספציפיתדים אלו לתת תשומת לב רבה יותר לעוב

 לתמוך בהם בנושא בטיחות המטופל. להדריכם ועצמם למלקות שונות. מן הראוי 

בית חולים ללא   
 אקרדיטציה

בית חולים עם  
 אקרדיטציה

 ממוצע ארצי

65%
63%

64%

74%

69% 71%

2012 2015 
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 בריבוד לפי מחלקות שונות בבתי החולים 2015: השוואת מרכיבי הסקר בשנת 11טבלה 

 ממוצע חיובי
מחלקות 
 שונות

 מלר"ד ילדים מיילדות כירורגיה פנימית
טיפול 
 נמרץ

בריאות 
 הנפש

 שיקום
בית 
 מרקחת

 מרפאות מינהל מכונים אחר הרדמה רדיולוגיה מעבדה
ניהול 
 ופיקוח

ממוצע 
 ארצי

 מובהקות

המשיבים  פרמס
  2549 65 113 43 305 62 122 132 224 63 29 25 221 97 150 205 346 216 131 במחלקה/יחידה

עבודת צוות 
בתוך המחלקות 
 בבית החולים

80% 84% 83% 85% 90% 85% 91% 86% 91% 80% 83% 79% 83% 87% 84% 82% 85% 85% 85% p=0.002 

 למידה ארגונית
 p=0.001 76% 81% 73% 65% 79% 75% 80% 74% 80% 76% 84% 64% 82% 70% 72% 78% 74% 76% 71% שיפור מתמיד

 דיווח על 
 / ארועים כמעט
 טעויות

67% 69% 74% 74% 72% 60% 75% 80% 83% 69% 81% 67% 73% 72% 72% 76% 76% 70% 73% p=0.004 

ציפיות ממונים 
וקידום 
 הבטיחות

66% 70% 69% 69% 71% 64% 74% 71% 71% 69% 71% 70% 71% 76% 70% 77% 72% 72% 70% p=0.540 

פתיחות 
 p=0.005 69% 62% 74% 67% 73% 69% 69% 65% 68% 61% 79% 79% 72% 62% 76% 68% 72% 70% 62% תקשורתית

תמיכת 
המנהלים 
בבטיחות 
 המטופל

72% 65% 67% 68% 68% 56% 62% 71% 76% 73% 65% 71% 76% 68% 67% 69% 71% 78% 68% p=0.011 

ותקשורת  משוב
 p=0.004 66% 71% 62% 70% 66% 73% 70% 54% 68% 58% 71% 57% 68% 60% 64% 69% 66% 66% 62% לגבי טעויות

ה כוללת סתפי
של בטיחות 

 המטופל
57% 54% 61% 60% 59% 45% 67% 61% 60% 67% 73% 67% 69% 66% 66% 61% 69% 64% 63% p<0.001 

גישה לא 
מענישה לדיווח 

 על טעויות
45% 48% 50% 50% 53% 44% 52% 53% 62% 51% 49% 43% 49% 54% 50% 48% 50% 47% 49% p=0.595 

עבודת צוות בין 
המחלקות בבית 

 החולים
50% 50% 51% 50% 49% 40% 46% 49% 44% 41% 38% 46% 52% 60% 53% 58% 55% 63% 49% p<0.001 

 p<0.001 47% 56% 53% 43% 52% 57% 51% 44% 48% 46% 56% 60% 46% 31% 45% 50% 48% 42% 39% צוות )כח אדם(

חילופי משמרות 
ומעברים בין 

 מחלקות
46% 50% 54% 56% 49% 43% 47% 53% 46% 20% 23% 37% 46% 50% 46% 39% 42% 49% 45% p<0.001 
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 ריבוד לפי מחלקה – המטופל  סביבת עבודה בנושא בטיחות 3.7.1

שיקום דרגו את סביבת עבודתם בנושא בטיחות ו הרדמה (חדר ניתוח)ובמחלקות  ותהעובדים במעבד

 ).14(תרשים  .פנימית ומלר"ד פסיכיאטריה, המטופל כגבוהה יותר יחסית לעובדים במחלקות שונות,

 7%במעבדות,  22% :ניכר שיפור רב בדרוג סביבת העבודה במחלקות 2015 -ל 2012בהשוואה בין השנים 

באגף המיילדות ובכל התחומים האחרים ניכרה עלייה מתונה ביותר. לעומת השיפור  10% ,שיקוםב

בבתי בממוצע פחות נבדקים  4%לקות כמו בתחושת הנבדקים יש להתייחס לירידה בציונים במח

בפנימיות. חשוב להתייחס ולבחון בממוצע פחות  5% -בפסיכיאטריה ובממוצע פחות  3%המרקחת, 

בממוצע בדרוג החיובי של הנבדקים  16%יותר לעומק את הנושא במלר"ד שם הייתה ירידה ניכרת של 

 לגבי הסביבה בנושא בטיחות המטופל.

בממוצע דרגו  59%, 2012העובדים במחלקות שונות ולא במחלקה ספציפית בשנת עובדים  ,מעניין כי

ממוצע חיובי. מגמה  63% -ל 2015באופן חיובי את סביבת המטופל כבטוחה והדרוג עלה בשנת 

המאפיינת את הנטייה הכללית לשיפור בנושא ברמה הארצית. ביחידות טיפול נמרץ לא נמצא שינוי 

 )15ם (תרשיכלל במגמות הזמן. 

 
 חיובי) % במחלקות (ממוצע 2015: ציון לסביבת העבודה בנושא בטיחות המטופל 14תרשים 

 ד"מלר 
 פנימית 

 בריאות הנפש/ פסיכיאטריה  
 מחלקות שונות 

 בית מרקחת 
 כירורגיה 
 מרפאות 

 טיפול נמרץ
 ילדים 
 ארצי 

 רדיולוגיה 
 מכונים 

 ניהול ופיקוח 
 מיילדות 

 מינהל 
 אחר 

 שיקום 
 הרדמה 
 מעבדה 

46%

59%

60%

63%

63%

65%

65%

66%

67%

67%

68%

69%

70%

71%

72%

73%

74%

74%

84%
p<0.001 

41



 

 

 
 בזמן מגמות  -בנושא בטיחות המטופל במחלקות וביחידות שונות  הציון לסביבת העבוד :15 תרשים

 
 

 ריבוד לפי מחלקה –דיווח על אירועים חריגים  3.7.2

המגמה לעודד דיווח על אירועים חריגים כדי לשפר בטיחות המטופל הינה מרכיב משמעותי בתרבות 

חדשים ה 12 -רועים חריגים ביהבטיחות. לצורך ניתוח הנתונים יצרנו מרכיב דיכוטומי של דיווח על א

במחלקות טיפול  2015בשנת דיווחים. נימצא כי  0רוע אחד לעומת ילפחות דיווח על א –החולפים 

רוע אחד בשנה יבממוצע מהעובדים מדווחים לפחות על א 80%-79%פנימית, מלר"ד וכירורגיה  נמרץ,

מכונים שונים, ניהול ופיקוח, מינהל בום במרפאות ימהעובדבלבד בממוצע  57%-42%החולפת לעומת 

אחרות. יש לבחון לעומק האם תת הדיווח הוא עקב אופי המחלקה והקשר הישיר או הבלתי ויחידות 

ישיר עם המטופלים או עקב חסמים אחרים שיש לבחון על מנת לשפר את התרבות בטיחות הארגונית 

 .)16 תרשים(

 

 

 

 

 

 

 ד"מלר

 פנימית

 פסיכיאטריה

 מחלקות שונות

 בית מרקחת

 כירורגיה

 טיפול נמרץ

 ילדים

 רדיולוגיה

 מיילדות

 אחר

 שיקום

 הרדמה

 מעבדה

 ארצי

62%

64%

63%

59%

67%

63%

66%

63%

62%

61%

62%

66%

67%

62%

63%

46%

59%

60%

63%

63%

65%

66%

67%

68%

71%

73%

74%

74%

84%

67%

2012 2015 
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 רוע אחד)י(לפחות א 2015בשנת ים חריגים בשנה החולפת במחלקות : דיווח על אירוע16תרשים 

 
 

בבתי  21%במחלקות: הממוצעת בולטת רמת השיפור  2015 -ל 2012בין השנים  במגמות בזמן

 ברנטגן 15%, טיפול נמרץיחידות  17%(חדר ניתוח),  הרדמהבמחלקות  20%!!! המרקחת

. במחלקות השיקום העובדים דרגו הכירורגיותמחלקות ב 13% -ו במיילדות 12%(רדיולוגיה), 

הממוצע באופן חיובי גבוה את מרבית מרכיבי הסקר לכן מפתיע הממצא של ירידה ניכרת בשיעור 

ת פסיכיאטריה נרשמה במחלקו 5%. ירידה נוספת של 2015פחות דיווחו בשנת  8%ן, במגמות בזמ

 (בריאות הנפש). 

במחלקות שאינם עובדים במחלקה אחת קבועה אלא בדיווח של עובדים  5%מעניינת הירידה של 

סביבת בשיפור של ההתחושה החיובית יותר הירידה בדיווח נובעת מן שונות ומגוונות. האם 

י שיוך קבוע. חוסר בקשר עם המחלקה וממונים ישירים בגלל אממטופל המאפשרת בטיחות או ה

 ).17(תרשים 

 

 

 כירורגיה 
 ד"מלר 

 טיפול נמרץ 
 פנימית 
 הרדמה 

 שיקום 
 ילדים 

 בית מרקחת 
 מיילדות 
 מעבדה 

 ארצי 
 מכונים 

 בריאות הנפש/ פסיכיאטריה  
 רדיולוגיה 

 מחלקות שונות 
 אחר 

 מינהל 
 ניהול ופיקוח 

 מרפאות 

80%

80%

79%

79%

78%

78%

77%

76%

73%

71%

71%

69%

69%

68%

60%

57%

51%

51%

42%

 p<0.001
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 מגמות בזמן  -) 1רוע יאלפחות רועים חריגים בשנה החולפת (י: דיווח על א17תרשים 

 

  

 מקצוע הנבדקים  מגמות לפי תחום עיסוק / 3.8

עובדי רנטגן  עובדי מעבדה,הוזמנו להשיב עובדים ממקצועות הבריאות השונים רופאים, אחיות,  בסקר

לבחינת ההבדלים בין עובדים ממקצועות שונים לגבי מרכיבי הסקר השונים  ANOVAבמבחן. ואחרים

 הלא הגישה מרכיב למעט השונים במרכיבים צועותקנמצאו הבדלים מובהקים סטטיסטית בין כל המ

כלומר תחושת הצוות כי הטעויות שלהם והאירועים המדווחים  רועיםיוא טעויות על לדיווח מענישה

שהחשש מגישה מענישה  כנראהאינם נזקפים לחובתם והטעויות אינן נרשמות בתיקים האישיים. 

 ).11(טבלה לדיווח נחלתם של העובדים השונים ללא קשר למקצוע אליו משתייכים. 

שרובם דרגו באופן חיובי גבוה  פואייםר פארהעובדים הוה מוסמכות האחיות בלטו המקצועות בין

 מיעוטם דרגו באופן חיובי את רוב מרכיבי הסקר. ש מתמחיםה רופאיםהמרכיבים בסקר לעומת 

 80%, החולים בבית במחלקות הצוות עבודת את חיובי באופן דרגו בממוצע 86% – מוסמכות אחיות

דרגו חיובית את משוב ותקשורת לגבי בממוצע  68% מתמיד ושיפור ארגונית למידה את דרגו בממוצע

מקבל משוב לגבי  בממוצע מסכימים כי הצוות מיודע לגבי טעויות שקורות, 68%טעויות. כלומר 

בממוצע מסכימות כי מידע  52%שינויים המיושמים ודן בדרכים למניעת טעויות. לגבי חילופי משמרות 

 בחילופי משמרות.  מחלקות אוחשוב לגבי תכנית הטיפול מועבר כאשר המטופל עובר בין ה

 כירורגיה

 ד"מלר

 פנימית

 טיפול נמרץ

 שיקום

 הרדמה

 ילדים

 בית מרקחת

 מיילדות

 מעבדה

 ארצי

 פסיכיאטריה

 רדיולוגיה

 מחלקות שונות

 אחר

67%

78%

74%

62%

86%

58%

71%

55%

61%

61%

64%

74%

53%

65%

60%

80%

80%

79%

79%

78%

78%

77%

76%

73%

71%

71%

69%

68%

60%

57%

2012 2015 
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בממוצע סוברים כי אנשי הצוות תומכים זה בזה, מתייחסים אחד לשני  94% – רפואים עובדים פארא

בממוצע מסכימים כי הנהלים והשיטות יעילים במניעת טעויות וקיים  70%בכבוד ועובדים יחד כצוות. 

 .מיעוט של בעיות בנושא בטיחות המטופל

דת הסכמתם למרכיבים שונים בסקר הייתה נמוכה יחסית למקצועות אחרים. רק ימ – רופאים מתמחים

מסכימים כי טעויות  52%מסכימים כי אנשי הצוות תומכים זה בזה ומתייחסים אחד לשני בכבוד  70%

 47%מובילות לשינויים חיוביים ונבחנת יעילות השינויים כלומר קיימת למידה ארגונית ושיפור מתמיד. 

בלבד מסכימים כי  38% -קיימת תמיכה של הנהלת בית החולים בנושא בטיחות המטופל ו סוברים כי

 ח אדם במחלקה. לא קיים מחסור בצוות וכ

 

 בריבוד לפי מקצועות הנבדקים )תחומי עיסוק( 2015: השוואת מרכיבי הסקר בשנת 12טבלה 

 מרכיבי הסקר
אח 

 מוסמך
רופא 
 מומחה

רופא 
 מתמחה

טכנאי 
 רנטגן

 רוקח
עובד 
 מעבדה

 אחר
פארה 
 רפואי

 מינהל
ממוצע 

 ארצי
מובהקות 
ANOVA 

עבודת צוות 
בתוך 

המחלקות 
 בבית החולים 

86% 85% 70% 79% 77% 82% 85% 94% 86% 85% P<0.001 

 רגוניתאלמידה 
 P<0.001 76% 71% 72% 75% 80% 74% 76% 52% 71% 80% שיפור מתמיד

דיווח על כמעט 
 P<0.001 73% 87% 73% 69% 80% 66% 73% 51% 72% 72% רועים/טעויות יא

ציפיות 
הממונים 

וקידום 
 הבטיחות 

73% 64% 57% 68% 67% 70% 75% 74% 79% 70% P<0.001 

פתיחות 
 P<0.001 69% 66% 71% 66% 66% 60% 61% 57% 75% 69% תקשורתית 

תמיכת 
המנהלים 
בבטיחות 
 המטופל 

69% 64% 47% 75% 69% 63% 76% 65% 72% 68% P<0.001 

משוב 
ותקשורת לגבי 

 טעויות 
68% 63% 43% 56% 54% 67% 72% 64% 75% 66% P<0.001 

ה כוללת סתפי
של בטיחות 

 המטופל
62% 62% 45% 72% 62% 73% 69% 70% 62% 63% P<0.001 

גישה לא 
מענישה לדיווח 

 על טעויות 
50% 50% 39% 42% 50% 48% 49% 51% 47% 49% P=0.314 

עבודת צוות בין 
המחלקות 

 בבית החולים 
52% 49% 38% 48% 40% 36% 56% 54% 54% 49% P<0.001 

 P=0.019 47% 51% 51% 43% 48% 45% 48% 38% 45% 49% צוות )כח אדם(

חילופי 
משמרות 

ומעברים בין 
 מחלקות 

52% 44% 32% 42% 21% 23% 50% 44% 43% 46% P<0.001 
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 מקצוע/  ריבוד לפי תחום עיסוק – המטופל סביבת עבודה בנושא בטיחות 3.8.1

נמצא הבדל מובהק בין דרוג העובדים במקצועות השונים את סביבת עבודתם בנושא  2015בשנת 

 76% -בממוצע של עובדי המינהל ו 81%, עובדי המעבדהבממוצע של  p<0.001) (83%בטיחות המטופל 

דרגו באופן חיובי את סביבת עבודתם והסכימו במידה רבה ורבה מאד כי  הרנטגן טכנאיבממוצע של 

סביבת עבודתם מאפשרת בטיחות המטופל. סביר להניח כי בסביבת העבודה של עובדי המעבדה 

 והמינהל לא נמצאים מטופלים כך שלא מפתיע כי דירוגם חיובי וגבוה יותר יחסית לשאר המקצועות. 

שהם בקשר הדוק עם המטופלים כמו אחות מוסמכת או רופא מומחה כי עובדים  ,אך יש לשים לב

של הרופאים  62% -בלבד של אחיות המוסמכות ו 64%בקרבם פחות עובדים הסכימו עם ההיגד. 

המתמחים הסכימו במידה רבה ורבה מאד כי סביבת עבודתם מאפשרת בטיחות המטופל כי סביבת 

ים כי סביבת עבודתם מאפשרת בטיחות המטופל. מהמתמחים אינם מסכימ 40% -עבודתם. כלומר כ

מהרוקחים אינם  42%מהרוקחים דרגו באופן חיובי את סביבת עבודתם כלומר  58%מעניין כי רק 

מסכימים כי סביבת עבודתם מאפשרת בטיחות המטופל. לאור תפקידם הייחודי של הרוקחים בבית 

 לוקת התרופות. החולים יש לבחון לעומק את נושא בטיחות המטופל לגבי ח

בממוצע הדרוג החיובי נמצאה עלייה חדה ומרשימה של  4%לעומת העלייה הארצית של  -מגמות בזמן 

טכנאי הרנטגן. סביבות בהן בטיחות המטופל  12% -ממוצע דרוג חיובי בקרב עובדי המעבדות ו 19%

המטופל חשובה יכולה להיפגע מעצם המבנה והציוד ביחידה. כך ששיפור בסביבה בנושא בטיחות 

וירידה  - 8%וראויה לציון. לעומת זאת נרשמה ירידה מדאיגה בדרוג החיובי של הרופאים המתמחים 

 ).  4%) והרופאים המומחים (1%. שיפור קל בקרב האחיות ()7%( דומה בקרב הרוקחים

 

  2015לפי מקצועות הבריאות בשנת : דרוג סביבת העבודה בנושא בטיחות המטופל בריבוד 18תרשים 

 

 

 

 

 

רופא    רוקח
 מתמחה

אח  
 מוסמך

רופא   
 מומחה

ממוצע  
   ארצי

פארה  
 רפואי

טכנאי    אחר 
 רנטגן

עובד    מינהל 
 מעבדה

58%
62% 64% 66% 67% 68%

74% 76%
81% 83%

 p<0.001 
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 מגמות בזמן -: ציון לסביבת המטופל בהתפלגות של מקצועות הבריאות 19תרשים 

 

 

  ריבוד על פי מקצועות – דיווח על אירועים חריגים 3.8.2

 בממוצע של האחיות/אחים מוסמכים דיווחו על לפחות אירוע חריג אחד בשנה החולפת.  77%

מעניין כי הרוקחים דיווחו על ירידה בסביבה בטוחה אך מספר הדיווחים שלהם על אירועים חריגים בין 

 . האחיות והרוקחים מדווחים בשיעור גבוה יותר מהממוצע הארצי. 2015הגבוהים ביותר בשנת 

בממוצע של  66%המדווחים מקרב טכנאי הרנטגן והרופאים המתמחים הוא בין הנמוכים ביותר.  אחוז

בממוצע של  70%הרופאים המתמחים מדווחים על אירועים חריגים (לפחות אחד בשנה) לעומת 

 המומחים.

 
 

 וד לפי מקצועריב - 2015רועים חריגים בשנה החולפת שנת י: דיווח על א20תרשים 

 

 

 

 

 

רופא    רוקח
 מתמחה

אח  
 מוסמך

רופא   
 מומחה

ממוצע  
   ארצי

טכנאי    אחר 
 רנטגן

עובד   
 מעבדה

66% 70%
63% 62% 63% 60% 64% 64%

58% 62%
64% 66% 67%

74% 76%
83%

2012 2015 

עובד   
 מעבדה

טכנאי   
 רנטגן

ממוצע    אחר 
   ארצי

רופא   
 מומחה

אח  
מוסמך

רופא   
 מתמחה

 רוקח 

71%70%

52%

72%70%
77%

66%
74%

P<0.001
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. 2015לשנת  2012בין שנת  בממוצע 8% -רועים חריגים עלה ביממוצע ארצי בדיווח א - מגמות בזמןב

בממוצע של עובדים בכל  21%כאשר בקבוצות אלו  הרוקחים וטכנאי הרנטגןבקרב  החל עלייה תלולה

אחיות בקרב ה. 2012לעומת  2015קטגוריה נוספו למדווחים על אירועים חריגים בשנה חולפת בשנת 

בלבד  3%. לעומת יותר עובדי מעבדה 12% -חריגים ו םרועייעל אלמדווחות  12%נוספו מוסמכות ה

חלה ירידה גדולה בדיווחים. כאשר  הרופאים המתמחיםהרופאים המומחים. מעניין כי בקרב  בקרב

   .בממוצע) 66%לעומת  77%( 2012לעומת  2015 -פחות דיווחו ב!!! 11%

 

 מגמות בזמן  -: דיווח על אירועים חריגים בשנה החולפת בריבוד לפי מקצועות 21תרשים 

 

 

   היקף מישרהלפי בזמן בריבוד מגמות  3.9

 םעובדיהם המקצועית של על התנהגותעלולות להשפיע שעות העבודה השבועיות היקף המשרה ומספר 

, לבחינת ANOVAבמבחן  ועשויות להשפיע על תפיסתם והתנהגותם בנושא הבטיחות. הבריאות

ההבדלים בדרוג החיובי של מרכיבי הסקר לפי היקף המשרה נמצאו הבדלים סטטיסטיים מובהקים 

. ניכר ברובם כי הדרוג 22 בהם נמצא הבדל מובהק מתוארים בתרשיםמרכיבים רבים. המרכיבים ב

 -ו 80-99 שעות עבודה שבועיות אך בהיקף של, 59החיובי עולה ככל שהיקף המשרה עולה עד להיקף של 

רב בדרוג החיובי. מעניין כי דרוג חיובי בשכיחות גבוהה יותר נמצא בק מתחילה לחול ירידה 60-79

שעות ויותר במרכיבים של למידה ארגונית, דיווח על כמעט טעויות, ציפיות הממונים  100העובדים 

    הישירים, פתיחות תקשורתית ותמיכת ההנהלה. 

 

 

 
 
 
 
 
 

רופא   רוקח
מתמחה

אח 
מוסמך

רופא  
מומחה

ממוצע  
ארצי

טכנאי   אחר
רנטגן

עובד  
מעבדה

53%

77%

65% 67% 64% 65%

49%

59%

74%
66%

77%
70% 72%

52%

70% 71%

2012 2015 
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 (ANOVA) 2015: ריבוד מרכיבי הסקר לפי היקף המשרה שנת 22תרשים 

 

 ריבוד לפי היקף משרה –המטופל סביבת עבודה בנושא בטיחות  3.9.1

במתן ציון לסביבת העבודה בנושא בטיחות המטופל לפי היקף משרה ניכרת עלייה מהערכת העובדים 

שעות. אולם  80-99שעות שבועיות ועד המועסקים בהיקף של  20 -בהיקף משרה של פחות מ

. ין העובדים המועסקים בהיקפי מישרה שוניםבלא נמצא הבדל מובהק סטטיסטי   anovaבמבחן

 )23 (תרשים מספר

 

 מעניין כי פחות עובדים המועסקים במשרה המצומצמת יותר דרגו באופן חיובי את סביבת העבודה

  )24 (תרשים מספר .2015לשנת  2012בין שנת  4%ובנוסף לכך במגמות בזמן אף ישנה ירידה של 

 שעות שבועיות.  80-99בקרב העובדים בהיקף של  19%מעניינת העלייה של 

   
 
 

 

 

 
 
 
 

למידה   
 ארגונית

דיווח    
כמעט  
 טעות

ציפיות  
ממונים  
 ישירים

פתיחות    
 תקשורתית

תמיכת    
 ההנהלה

משוב   
   ותקשורת

גישה לא    
מענישה  
לדיווח על 

 טעויות

צוות   
 במחלקה

 ממוצע ארצי   ויותר  100   80-99    60-79    40-59    20-39    20פחות מ 
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 anova 2015שרה שנת יריבוד לפי היקף מ -ציון כולל לסביבת העבודה  :23תרשים 

 

 

 מגמות בזמן  -: דירוג סביבת העבודה בריבוד לפי היקף מישרה 24תרשים 

 

 

 ריבוד לפי היקף משרה –דיווח על אירועים חריגים  3.9.2

משרה  פינמצאו הבדלים מובהקים סטטיסטית בין אחוז הממוצע של העובדים בהיק anovaבמבחן 

גם כאן ניכרת עלייה מעובדים המועסקים  רוע חריג אחד בשנה החולפת.ישונים שדיווחו על לפחות א

שעות וחלה ירידה בקרב עובדים  60-79ביותר ועד לעובדים בהיקף משרה של בהיקף משרה המצומצם 

 )25 תרשים מספרשעות ויותר. ( 80המועסקים 

חלה עלייה בדיווח בקרב כל העובדים בהיקפי המשרה השונים. העלייה הרבה ביותר  במגמות בזמן

 ).14%שעות שבועיות ( 80-99סקים ) והמוע11%(ת שבועיות עוש 60-79ניכרה בקרב עובדים המועסקים 

 )26(תרשים 

פחות   
 ש"ש 20מ

 20-39  
 ש"ש

 40-59  
 ש"ש

 60-79  
 ש"ש

 80-99  
 ש"ש

ש  "ש 100
 ויותר

ממוצע  
   ארצי

58%
66% 68% 69%

77%
68% 68%

  20פחות מ 
 ש"ש

 20-39  
 ש"ש

 40-59  
 ש"ש

 60-79  
 ש"ש

 80-99  
 ש"ש

ש  "ש 100
 ויותר

ממוצע  
   ארצי

62% 63% 63% 64%
58%

64% 63%
58%

66% 68% 69%
77%

68% 68%

2012 2015 
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 anova: הבדלים בדיווח על אירועים חריגים בשנה החולפת לפי היקף מישרה 25תרשים 

 

 

 מגמות בזמן  -: דיווח על אירועים חריגים בשנה החולפת לפי היקף מישרה 26תרשים 

 

 

 במחלקה נוכחית  מגמות לפי ותק 3.10

נבדקו הבדלים בדרוג מרכיבי הסקר בקרב עובדים עם שנות ותק שונות במחלקה. בתרשים  2015בשנת 

מוצגים המרכיבים בהם נמצאו הבדלים מובהקים סטטיסטית בקרב עובדים עם ותק שונה במחלקה.  27

מרכיב  במחלקה.במרכיבים המוצגים בולטת עלייה בדרוג החיובי של הנבדקים ככל שעולה הותק 

ביותר. ניכרת עלייה בקרב  םזכה לציונים הגבוהי )p<0.001( מתמידהשיפור הו ארגוניתה למידהה

 שנה ומעלה 21העובדים עם ותק בממוצע של  82%העובדים ככל שעולה הותר במחלקה הנוכחית. 

מת למידה ארגונית כי טעויות מובילות לשינויים חיוביים ונבחנת יעילות השינויים, כלומר קיימסכימים 

 בממוצע בלבד מהעובדים שהם בעלי ותק של פחות משנה 66%ברמה גבוהה במחלקות לעומת 

 במחלקה. 

פחות   
 ש"ש 20מ

 20-39  
 ש"ש

 40-59  
 ש"ש

 60-79  
 ש"ש

 80-99  
 ש"ש

ש  "ש 100
 ויותר

ממוצע  
   ארצי

39%

64%

76%
83%

77%
68% 72%

פחות   
 ש"ש 20מ

 20-39  
 ש"ש

 40-59  
 ש"ש

 60-79  
 ש"ש

 80-99  
 ש"ש

ש  "ש 100
 ויותר

ממוצע  
   ארצי

33%

58%

71% 72%
63%

58%
64%

39%

64%

76%
83%

77%
68% 72%
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דיווח על טעויות שמתגלות ומתוקנות לפני ההשפעה על כלומר,  (p=0.001) רוע"יאכמעט על "דיווח ב

בממוצע מבעלי  66% ניכרת הסכמה הולכת ועולה על דיווחים אלו ככל שהותק עולה כאשרהמטופל 

 שנים ומעלה.   21ותק של ומהעובדים ב 77% -ותק של שנה ופחות עד לוה

בי תמיכת המנהלים בבית החולים גם היא הולכת ועולה עם ג, ההסכמה ל(p=0.018) תמיכת ההנהלהב

בממוצע מסכימים במידה רבה בקרב עובדים הנמצאים שנה או פחות  60%הותק במחלקה כאשר 

 לאורך השנים. (p<0.001) תפיסת בטיחות המטופלמה לכך משתפרת . בדובמחלקה

כאשר נראות תנודות  (p=0.002)משמרות החילופי ממצא שונה המתקבל בנושא הטעון שיפור שהוא, 

במידה רבה ורבה מאד כי מידע חשוב לגבי מסכימים עובדים בותק שנה ופחות  50%בהסכמה בנושא. 

מועבר בין המחלקות או בחילופי משמרות. אחוז הממוצע של  תכנית הטיפול מועבר כאשר המטופל

שנים ישנה עלייה בקרב בעלי  10 -תק של בין שנה לוהמסכימים הולך ופוחת עם הותק במחלקה בו

בממוצע של עובדים המסכימים  51% -שנה ועלייה עד ל 16-20שנה שוב ירידה בקרב  11-15הותק של 

 שנה ומעלה.  21בותק של 

פסיונליזציה למקצועות הבריאות מושפע מן הניסיון והותק המקצועי. מעניין כי בנושא תהליך הפרו

עם  הולך ופוחתשנמצא כמרכיב הטעון ביותר לשיפור מבין מרכיבי הסקר. הציון  חילופי המשמרות

כ שוב משנה מגמה. היות וזה מרכיב משמעותי ברצף הטיפול יש לחקור יותר "ותק המקצועי ואחוה

  לגבי עמדתם בנושא. קשר וההשפעה של ותק המשיבים לעומק את ה

 

 anova -: מרכיבי הסקר בריבוד לפי ותק העובד במחלקה 27תרשים 

 

 

 ריבוד לפי שנות ותק העובד במחלקה –המטופל  סביבת עבודה בנושא בטיחות 3.10.1

לגבי מתן ציון לסביבת עבודתם בנושא  ת במחלקהובבחינת ההבדלים בין הנבדקים ברמות ותק שונ

(. כנראה p=0.461בטיחות המטופל לא נמצא הבדל מובהק סטטיסטי בין המשיבים בעלי ותק שונה )

 (27)תרשים שהערכת סביבת העבודה אינה מושפעת מזמן הותק במחלקה. 

 

69% 74% 74% 75% 78% 82% 

66% 
69% 

73% 72% 74% 77% 

60% 60% 62% 61% 64% 
68% 

50% 
44% 42% 

46% 44% 
51% 

 ומעלה 21     16-20    11-15    6-10    1-5  פחות משנה 1

 דיווח כמעט טעות   למידה ארגונית 

 תפיסת בטיחות המטופל  תמיכת ההנהלה  

 חילופי משמרות  
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 מגמות בזמן  -ריבוד לפי ותק במחלקה  -סביבת העבודה בנושא בטיחות המטופל דרוג : 28תרשים 

 

 

לאורך כל  2015לבין שנת  2012נראה כי הייתה עלייה בדרוג סביבת העבודה בין שנת  במגמות בזמן

יותר הייתה בקרב עובדים בותק של שנה ופחות.  12%שנות הותק במחלקה. העלייה הגבוהה ביותר של 

 2015רוג חיובי גבוה במידה רבה ביותר בשנת בדדרגו את סביבת עבודתם במחלקה  עובדים צעירים

. ייתכן וכי החינוך והדרכת העובדים החדשים השפיע על תפיסת סביבת העבודה בנושא 2012לעומת 

 (28)תרשים הבטיחות. 

 

 ריבוד לפי שנות ותק במחלקה –דיווח על אירועים חריגים  3.10.2

בין עובדים עם ותק שונה  (p<0.001) סטטיסטיתניכרו הבדלים מובהקים במספר הדיווח על אירועים 

 . 2015במחלקה בשנת 

 11-20בממוצע של בעלי ותק של  75%עלייה בדיווח עם העלייה בותק העובדים במחלקה. כאשר,  הניכר

שנים  21שנה במחלקה דיווחו במידה הרבה ביותר לעומת בעלי ותק נמוך יותר. מעניין כי בעלי ותק 

 . מועטה יותר יחסית אליהםומעלה דיווחו במידה 

 20% -ותיקים כושנה ופחות מדווחים במידה מועטה מאד יחסית ללט הממצא כי העובדים בותק של וב

פחות. ייתכן כי ההסבר לכך טמון בכך כי הם מבצעים פחות פעילויות והם נמצאים בתחילת דרכם 

)תרשים י הבטיחות במחלקה. ומנגד הם חוששים לדווח או לא מודעים דיים לנהלוהשתלבותם בעבודה 

29) 

בקרב  2012לעומת שנת  2015רועים חריגים בשנת יעל אניכרת עליה במספר המדווחים  - במגמות בזמן

שנות ותק ומעלה. יוצאים מן הכלל הם  11 -ותק במחלקה בעיקר מוהעובדים לאורך כל שנות ה

. ללא 2012לעומת שנת  2015שדווקא דיווחו פחות בשנת  העובדים הצעירים המועסקים פחות משנה,

ספק זוהי קבוצה הזקוקה לתשומת לב ממוקדת בנושא הדיווח על אירועים חריגים בפרט ובטיחות 

  המטופל בכלל. 

 

 

56% 

65% 
61% 62% 63% 64% 63% 

68% 
67% 68% 66% 64% 

70% 
67.5% 

שנים   21  שנים 16-20  שנים 11-15 שנים 6-10 שנים 1-5  פחות משנה 
 ויותר

 ממוצע ארצי

2012 2015 
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  מגמות בזמן -ריבוד לפי ותק במחלקה  -: דיווח על אירועים חריגים בשנה החולפת 29תרשים 

 
 

 מגמות לפי קשר ישיר עם המטופלים   3.11

סביר להניח כי יש לשים דגש רב יותר לעובדים הנמצאים בקשר ישיר עם מטופלים. לעובדים אלו 

מצאו מספר מרכיבים בסקר  ANOVA במבחןעשויה להיות השפעה רבה יותר על בטיחות המטופלים. 

בקשר ישיר עם המטופל לעומת אלו שאינם בקשר שלגביהם ניכר הבדל מובהק בין העובדים הנמצאים 

  ישיר עם המטופל בעבודתם היומיומית.

לא מפתיע כי אחוז ממוצע הדרוג החיובי של העובדים הנמצאים בקשר ישיר עם המטופלים בעבודתם 

 , פתיחות תקשורתית(p=0.007) עבודת הצוות במחלקה :היומיומית גבוהים במובהק במרכיבים של

(p<0.001) עבודת צוות בין המחלקות בבית החולים ,p<0.001)) חילופי משמרות ומעברי בין ,

גבוהה יותר בקרב העובדים ללא מגע  בטיחות המטופל . אולם מפתיע כי תפיסת ((p<0.001המחלקות 

(. ייתכן 62%לעומת  67%)בקשר ישיר עם המטופלים  םוקשר ישיר עם המטופלים לעומת אלו הנמצאי

ה הכוללת של בטיחות המטופל שהם מתייחסים זאת ברכיבי הסקלה הבונים את התפיס שניתן להסביר

ליעילות הנהלים והשיטות במניעת טעויות ודעתם כי קיים מיעוט של בעיות בנושא בטיחות המטופל. 

 (30)תרשים 

עובדי המעבדה והרנטגן והרוקחים ייתכן ומסוגלים יותר להיצמד לשיטות ונהלים בעבודה לעומת 

האחיות ועובדים הבאים במגע יומיומי עם  בדים הבאים במגע עם המטופלים. כמו למשל הרופאים,עו

מטופלים מתקשים יותר ביישום הנהלים בעומס ומורכבות עבודתם ובזמן שמעניקים טיפול ישיר 

 לחולה ולמשפחתו והם נתקלים יותר בבעיות בנושא בטיחות המטופל. 

 

 

 

 

 

53.4% 
63.1% 67.3% 

64.2% 
64.7% 

65.7% 64.0% 

52.7% 

68.4% 
72.0% 74.9% 74.9% 73.5% 

71.5% 

שנים   21  שנים 16-20  שנים 11-15  שנים 6-10  שנים 1-5 פחות משנה 
 ויותר

   ממוצע ארצי

2012 2015 
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 2015: הבדלים במרכיבי הסקר בקרב עובדים עם / ללא קשר ישיר למטופל בשנת 30תרשים 
(ANOVA) 

 

 

 יםריבוד לפי קשר ישיר עם מטופל –המטופל עבודה בנושא בטיחות סביבת  3.11.1

והציון דומה  2012בדרוג סביבת העבודה בנושא הבטיחות לא נמצא הבדל מובהק סטטיסטי בשנת 

ניכר שיפור רב בדרוג סביבת העבודה כאשר נראה יתרון  2015לממוצע הארצי בשנה זו. לעומת שנת 

ממוצע חיובי)  76%מעניין לדרוג סביבת העבודה בקרב עובדים הנמצאים במגע ישיר עם המטופלים (

)31תרשים (ממוצע חיובי).  66%ומת עובדים ללא קשר ישיר ומגע עם המטופלים (לע

: דרוג סביבת העבודה בנושא בטיחות המטופל בקרב עובדים עם / ללא קשר ישיר עם 31תרשים 
 מטופלים

 

 

 

 

 

עבודת צוות   
 בתוך המחלקה

פתיחות   
 תקשורתית

תפיסת   
בטיחות  
 המטופל

עבודת צוות    
 בינמחלקתית

חילופי    
 משמרות

82%

63%
67%

43%

30%

85%

70%

62%
50%

48%

85%

69% 63%

49% 46%

 ממוצע ארצי    עם קשר ללא קשר 

2012 2015 

63% 66%63%
76%

 ללא קשר ישיר עם מטופלים בקשר ישיר עם מטופלים  

p<0.001n.s
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 ריבוד לפי קשר ישיר עם מטופלים –דיווח על אירועים חריגים  3.11.2

וגם  2012בשנה החולפת נמצאו הבדלים מובהקים סטטיסטית גם בשנת רועים חריגים יבדיווח על א

בין עובדים עם וללא קשר ישיר עם מטופלים. העובדים שבקשר ישיר עם המטופלים  2015בשנת 

 )32(תרשים מדווחים יותר על אירועים חריגים לעומת אלו שאינם במגע ישיר עם המטופלים. 

 

 : דיווח על אירועים חריגים בשנה החולפת בקרב עובדים עם / ללא מגע ישיר עם מטופלים32תרשים 

 

 

 בין בתי החולים שונות 3.12
 

אחוז הממוצע לפי המהציון הגבוה לנמוך (השונות בין בתי החולים מוצגת באחוזונים , 13בטבלה 

 . 2015לעומת שנת  2012מן הטבלה ניתן גם להתרשם ממגמות בזמן, שנת החיובי). 

 . מתוך טווח הציונים ממינימום למקסימום בכל מרכיבי הסקר בבתי החולים ניתן להתרשם מהשונות

) 24%(פער של  98%-74%טווח הציונים נע בין  2012בשנת  - החולים בבית במחלקות הצוות בעבודת

  .)15%(פער של  90% -ל 75% הצטמצם ונע ביןהפער  2015בשנת ו

 . ניכרו פערים וטווחים נרחבים יותר החולים בבתי המחלקות בין הצוות בעבודת

 .)54%(פער של  76%-22% -הפער התרחב ל 2015) ובשנת 42%(פער של  78%-36%טווח  2012בשנת 

הטווח היה  2012המחלקות, בשנת בין  ומעברים המשמרות חילופיבנושא נוסף של רצף הטיפול שהוא 

(פער של  66%-33%עמד על  2015!!!) מעניין כי טווח הצטמצם למחצית בשנת 65%(פער של  90%-25%

33%(. 

מעט בין אך הצטמצם טווח הציונים נרחב  ,על טעויות /אירועים לדיווח מענישה הלא הגישהבנושא 

 . 51%ל 57% -השנים מ

) ובשנת 44%(פער של  88%-44%טווח הציונים  2012טופל, בשנת בבטיחות המ ההנהלה תמיכתלגבי 

  !!!62%פער של  ,83%-21% טווח 2015

 

 

 

 

 

2012 2015 

65%
73%

58%
65%

 ללא קשר ישיר עם מטופלים   בקשר ישיר עם מטופלים   

p=0.001p=0.002
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 2012-2015: התפלגות מרכיבי הסקר על פי דרוג בתי החולים )אחוזונים( 13טבלה 

 שנה  מרכיבי הסקר 

ממוצע 
ארצי 

% 
 חיובי 

סטיית 
 תקן 

MIN. 10% 25% 50% 75% 90% MAX. 

עבודת צוות במחלקות 
 בבית החולים 

2012 85% 2% 74% 81% 83% 86% 88% 90% 98% 

2015 85% 3% 75% 78% 82% 86% 88% 89% 90% 

שיפור  - למידה ארגונית
 מתמיד

2012 75% 3% 61% 68% 72% 75% 79% 82% 90% 

2015 76% 3% 52% 68% 72% 78% 82% 85% 88% 

ישירים הציפיות הממונים 
 בביה"חוקידום הבטיחות 

2012 72% 3% 58% 66% 68% 73% 76% 81% 87% 

2015 70% 3% 57% 64% 67% 69% 73% 76% 80% 

תדירות הדיווח על כמעט 
 טעויות  / רועיםיא

2012 70% 4% 53% 59% 63% 70% 74% 79% 83% 

2015 73% 4% 48% 65% 67% 74% 78% 81% 87% 

תמיכת ההנהלה 
 בבטיחות המטופל 

2012 64% 4% 44% 55% 59% 65% 72% 79% 88% 

2015 67% 4% 21% 58% 61% 66% 76% 80% 83% 

 פתיחות תקשורתית 
2012 63% 4% 52% 56% 58% 66% 70% 76% 83% 

2015 69% 3% 52% 62% 66% 70% 74% 78% 81% 

משוב ותקשורת לגבי 
 טעויות 

2012 63% 4% 52% 57% 59% 63% 69% 73% 83% 

2015 66% 4% 43% 58% 62% 66% 71% 76% 78% 

ה כוללת של סתפי
 בטיחות המטופל

2012 62% 3% 53% 55% 60% 63% 67% 71% 83% 

2015 63% 3% 25% 57% 61% 65% 68% 70% 75% 

חילופי משמרות 
 ומעברים בין מחלקות 

2012 52% 4% 25% 43% 45% 51% 63% 67% 90% 

2015 46% 4% 33% 36% 39% 45% 53% 58% 66% 

עבודת צוות בין 
 המחלקות בבית החולים 

2012 49% 4% 36% 40% 44% 50% 62% 68% 78% 

2015 49% 4% 22% 39% 43% 48% 52% 59% 76% 

 צוות )כח אדם(
2012 47% 3% 37% 42% 43% 46% 51% 58% 74% 

2015 47% 3% 29% 39% 43% 45% 50% 53% 64% 

גישה לא מענישה לדיווח 
 / אירועיםעל טעויות 

2012 43% 4% 14% 35% 39% 44% 51% 61% 71% 

2015 49% 4% 10% 38% 45% 49% 54% 57% 61% 

ציון כולל של הנבדק  
לסביבת עבודתו בנושא 

 בטיחות המטופל

2012 63% 5% 49% 54% 60% 62% 65% 68% 74% 

2015 66% 5% 17% 55% 63% 68% 71% 75% 88% 
רועים ידיווח העובד על א

חודשים  12 -חריגים ב
אחרונים )לפחות דיווח 

 אחד( 

2012 64% 5% 49% 54% 61% 65% 72% 78% 95% 

2015 72% 5% 56% 59% 65% 73% 78% 82% 100% 
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 מודלים )רגרסיה לוגיסטית( לניבוי המשתנים התלויים 3.13
 

המשתנים המנבאים הם נבנו מודלים של רגרסיה לוגיסטית לניבוי המשתנים התלויים. בעיבוד הנתונים 

הם המשתנים התלויים.  וסבריםמרכיבי הסקר שנמצאו מובהקים בעיבוד החד משתני והמשתנים המ

 המשתנים התלויים הם:

  .תן דרוג לסביבת העבודה בנושא בטיחות המטופל -1משתנה תלוי 

 חדשים החולפים.ה 12 -ארועים חריגים ב דיווח על -2משתנה תלוי 

 החדשים האחרונים 12 -דיווח על ארועים חריגים בנבנה מודל רגרסיה לוגיסטית לניבוי  2012בשנת 

 :הם דיווח על ארועים חריגיםלבמידה הרבה ביותר  הקשוריםנמצא כי המשתנים  (.33)תרשים 

 םאת הסיכויי לדיווח על ארועי 84% -ב המעלה, על טעויות ואירועים חריגים גישה לא מענישה לדיווח

 .61% -במחלקה מעלים את הסיכוי לדיווח בלמידה ארגונית ושיפור מתמיד חריגים! 

מרכיב המשוב והתקשורת מעלה  ,. בנוסף לכך47% -ב לדיווח מעלה את הסיכויי תקשורתיתהפתיחות ה

 . 35% -וח בואת הסיכויי לדי

 . 41% -וחיוביים בתוך המחלקה מעלים את הסיכויי לדיווח ביחסי עבודת צוות תומכים 

בפרט בעידוד הדיווח על מרכיב התקשורת מרכיבי הסקר בכלל וחשיבות על  ממצאים אלו מצביעים

מבחין בהתרחשות כאשר צוות המתבטא בחופשיות  חשיבות עידוד המצבים שבהם,ארועים חריגים. 

ממונים באופן חופשי. הצוות מיודע לגבי טעויות למטופל וחש כי יכול לפנות בנושא פגוע בהעלולה ל

תקשורת טובה וחיובית  .מקבל משוב לגבי שינויים המיושמים ודן בדרכים למניעת טעויותו שקורות

כי  יםחשבנוסף יחד כצוות ו יםיכולה לעודד דיווח במיוחד כאשר אנשי הצוות תומכים זה בזה ועובד

 ים.האישי יהםבתיק מיםנרש םואינ םלחובת פיםנזק םהמדווחים אינ הארועים

מידע לגבי מרכיבים אלו בכל בית חולים יכול לכוון את מנהלי בית החולים ומנהלי הבטיחות לאומדן 

 . הדיווח על ארועים חריגיםאת לקדם על מנת פנימי 

 

העבודה של הנבדקים בנושא בטיחות הציון לסביבת מודל רגרסיה לוגיסטית לניבוי  התקבל, 2015בשנת 

 . ROC=0.86. טיב ההתאמה שלודומא . המודל נמצא יציב(34)תרשים  המטופל

 מטופל . תפיסת בטיחותה כוללת חיובית של בטיחות המטופלתפיסנמצא כי המנבא החזק ביותר הוא 

תם סביבת עבוד את)טוב מאוד ומצוין(  העובדים באופן חיוביאת הסיכוי לדרוג  !!!11מעלה פי חיובית 

נהלים קיום  :מדרוגי העובדים לגבי מורכבתתפיסה כוללת של בטיחות המטופל . יםלמטופל בטוחהכ

 חשיםמצב שבו העובדים ו מיעוט של בעיות בנושא בטיחות המטופל, יעילים במניעת טעויותהושיטות 

החולים לפעול להעלאת רמת התפיסה  מומלץ למנהלי בתי. לעולם לא תיפגעכי בטיחות המטופל 

  . במוסדם הכוללת של בטיחות המטופל בקרב העובדים במחלקות והיחידות השונות

את הסיכויי לדרוג חיובי של סביבת העבודה  3מעלה פי  "כמעט ארועים וטעויות"תדירות הדיווח על 

 בנושא בטיחות המטופל.

את הסיכוי לסביבה בטוחה ( מעלים 1.92פי )ותקשורת חיובית ופתוחה  (2.71משוב ותקשורת )פי 

בבית החולים והיחידות השונות בין המחלקות  ם של שיתוף פעולה ותיאום של הצוותיםיחסי. למטופל

 .את הסיכוי לסביבת מטופל בטוחה כפיליםמ

ים ישירים מעלים את ציפיות ויחס ממונמעניין וחשוב להתייחס ליחסים בין העובדים למנהלים, כאשר 

מנהלי בית  ,לסביבת מטופל בטוחה יותר. חשוב כי ,52% -ב ת ביה"חותמיכת הנהל 85% -הסיכוי ב

 החולים ייצרו אקלים עבודה המקדם בטיחות ומראה כי בטיחות המטופל בעדיפות עליונה. 
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-: מודל רגרסיה לוגיסטית לניבוי דיווח על אירועים חריגים 33תרשים  (O.R) 2012שנת 

 
 
 

-עבודה בנושא בטיחות המטופל הציון לסביבת ה: מודל רגרסיה לוגיסטית לניבוי 34תרשים  (O.R)  
 2015שנת 

 

 
 
 
 

 דיווח כמעט אירוע

 משוב ותקשורת

 עבודת צוות בתוך המחלקות

 היקף מישרה

 פתיחות תקשורתית

 למידה ארגונית

 גישה לא מענישה

1.25

1.35

1.41

1.44

1.47

1.61

1.84

 קשר ישיר עם מטופלים

 ח"ותק בביה

 אקרדיטציה

 תמיכת ההנהלה

 במחלקה) כח אדם(צוות 

 ציפיות ממונים ישירים

 פתיחות תקשורתית

 עבודת צוות בינמחלקתית

 משוב ותקשורת

 דיווח כמעט טעויות

 תפיסת בטיחות  ארגונית

0.53

0.87

1.39

1.52

1.73

1.85

1.92

2.04

2.71

3.02

10.62
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 להערות המשיבים בסקרניתוח איכותני . 4

 

  השאלון אפשר למשיבים מתן הערות חופשי.

 אותם. ותבממצאים או מחריפ ות, התומכתמותמספר מניתוחי התוכן עולים 

 .2015והן בשאלון שהופץ בשנת  2012הנושאים חזרו הן בשאלון שהופץ בשנת 

 בו הם עובדים.נוספה עדות של משיבים על שיפור תרבות הבטיחות בבית החולים  2015בשנת 

 שיפור זה יוחס לפעילות בנושא בביה"ח, פעילות של ההנהלה ושל מחלקת ניהול הסיכונים. 

 

 שיטה 4.1

 ניתוח ההערות נעשה על מנת לקבל תמונת מצב כוללנית ומלאה לגבי שאלות המחקר. 

 בנוסף לניתוח הכמותי רצינו לברר מתוך הערות המשיבים את: 

 בטיחותהסיבות והגורמים לבעיות ה; 

 יחסי הגומלין בין הצוותים המטפלים השונים בבית החולים; 

 מורכבות טיפוח תרבות בטיחות ארגונית בבית החולים. 

הוספת מידע זה אפשרה לנו הבנה עמוקה יותר של הקשיים בתחום ברמה הלאומית והמערכתית בנוסף 

 לנושאים שהובאו בסקר.

 

 ניתוח הנתונים 4.2

המקובלת לניתוחי תוכן, שיטה איכותנית קונסטרוקטיביסטית. הניתוח ניתוח הנתונים נעשה בשיטה 

(, אינדוקטיבי )זיהוי הקטגוריות מתוך ההערות(, וכולל את thematic analysisהינו ניתוח נושאי )

 . ניתוח ממקד.3. קטגוריזציה )ניתוח ממפה( 2. חלוקת החומר ליחידות משמעות 1השלבים הבאים: 

 

 תוצאות 4.3

הבטיחות ופיתוח תרבות בטיחות נתקל בקשיים הן בשל חסמים הנובעים מתפיסת העולם של נושא 

 המטפלים השונים והן מקשיים טכניים שונים.

מהראיונות עם הצוותים עלתה ֶתמה מרכזית והיא אחריות ההנהלה לבטיחות ולפיתוח תרבות 

 חות.הבטיחות וממנה נגזרות מספר קטגוריות בעלות השפעה על קידום הבטי

 הגורמים לכשלים בבטיחות;  החסמים / 

 ;)"המאפשרים קידום )לעתים זהו "הצד השני של המטבע 

 .המלצות 
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 ממנה הנגזרות ומהקטגוריות מההערות שעלתה המרכזית הֶתמה: 35תרשים 

 חסמים

 מצוקת כח אדם

חוסר במיומנות  
 צוות

יחסים בין  /תקשורת
 אישיים

 רצף טיפולי

קשיים  /תקינות ציוד
 טכניים

 חשש מענישה

 המלצות

צוות ייעודי  
ברמת  -מוביל 

הנהלה וברמת  
 המחלקה

חינוך והכשרת  
 הצוות הרפואי

רצף טיפול  
 בבית החולים

טיפול בקשיים  
 טכנים

הסדרת  
מדיניות ודרכי 

כגון , עבודה
 מחשוב

הקצאת 
 משאבים

 מאפשרים

 צוות מוביל

 ידע ומיומנות

כח אדם  
 מספק

תנאים פיזיים  
 טובים

תקשורת  
 חיובית  
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 שהועלו: להלן מספר ציטוטים המתייחסים לנושאים

 כח אדם  4.3.1

 .אדם לטובת המטופל" צריך להוסיף כח" :2012
 ."ההרגשה שלי שיש בעיה של בטיחות למטופל בעיקר ממחסור בכוח אדם"

 
 ."מצוקת כח אדם היא מהגורמים העיקריים לפגיעה בבטיחות המטופל" :2015

 מיומנות צוות 4.3.2

 .: "העלאת רמה מקצועית לעובדי בית החולים וקורסים של יחסי אנוש"2012
אם הייתה שליחה לקורסים על חשבון בית חולים על "הייתי שמחה : תולהכשר בקשה

 .מנת ללמוד יותר ולרכוש ידע"
 

 מספיק לא ואחיות רופאים הם החולים בבית בבטיחות הקשות הבעיות : "אחת2015
 והנהלים החולה, התרופות את מכירים שלא רופאים של טעויות הרבה, מיומנים
 יודע שלא סיכונים ניהול של מנגנון יש, ניסיון וחסרות צעירות אחיות של וטעויות

 .הטעויות" רוב על

 יחסים בין אישיים / תקשורת 4.3.3

היכן שהתקשורת טובה יותר ופתוחה יותר רמת תרבות הבטיחות גבוהה יותר. כפי שראינו בממצאי 

 הסקר, בבתי החולים הקטנים התוצאות טובות יותר, ניתן ליחס זאת, כנראה לתקשורת פתוחה יותר.

עצם העובדה שמדובר ביחידה  "אני עובד ביחידה באווירה תומכת מקצועית... :2012
רום לאיכות וכל זה על מנת לת ...קטנה תרמה מאוד להעלאת רף התקשורת

 הטיפול ורווחת החולה".
 

לפי דעתי בטיחות המטופל, טעויות או אירועים חריגים תלויים ומושפעים " :2015
ן אנשי צוות, תרבות פנימית של יחסי אנוש רבות מאוד מיחסים בין אישיים בי

 ."במחלקה
 

 :דובר נוסף הדגים כיצד יחסים לא תקינים בין חברי הצוות פוגעים במטופל
 

ובמקום לעבוד בשיתופיות וביקורת בונה ישנה המון ביקורת שלילית העוברת "
לפסים מאוד לא נעימים ולא מקצועיים, במקום שנעריך אחד את השני בתור 

ואי הנותן שירות למטופל יש המון חוסר פרגון ואף זלזול בין אנשי הצוות סגל רפ
  ".ומשם מתחילה "הנפילה" של בטיחות המטופל

 

 :חלק מנושא התקשורת הוא הצפייה לקבל משוב ומידע מהמערכת

"חלק מהאירועים שממלאים לא מקבלם עליהם משוב", "שולחים דוחות אך  :2012
 .לא מקבלים תשובות"

 
קיימת עשיה בתחום אין משובים על דווחים ומה נעשה בנושא על מנת " :2015

 ."שדברים לא ישנו בעתיד
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 ישנה בקשה אף לשיתוף בין בתי החולים השונים ולא רק בתוך בית החולים: 

 ."לרוב תחקירים המבוצעים במרכזים אחרים לא מפורסמים"
טעויות וכמעט טעיות מציע שיהיה מהדורה למיל פעם ברבעון עם תחקירים על "

 ."על מנת ללמוד מאחרים )כמובן ללא זיהוי בתי חולים(
 

 ממשקים  / רצף טיפול 4.3.4

ני חושבת שקורות המון טעויות בזמן העברת חולים ממיון למחלקתי א :2015
)פנימית(. גם כאחראית משמרת, המיון לעיתים לא נותן את מלוא המידע, 
ולעיתים אף משקר לגבי מצב היציבות ההמודינאמית או הנשימתית של החולה 
במטרה לזרז את העלייה שלו למחלקה. עובדה זו מעמידה את החולים, פעם 

פעם, בסכנה שכן צוות שלא מקבל את המידע הנכון על החולה לא נותן  אחר
לא -את הטיפול הנכון וכן לא מטפל בו בסדר תכיפות מספיק עליון. והכי גרוע
 מסדר עבורו את "המיטה הנכונה" לצורך השגחה. כל זאת מסכן את החולה.

 
י עובדי "משרד קבלת חולים מקבל פרטים של מקרים דחופים מפי המלווים או ע"

וכמובן שכאן  י מסמכים שנשלחו מבתי אבות וכד'"י תעודות או ע"אמבולנס או ע
 ."נכנס אפקט הטלפון השבור וטעויות קורות

 
בטיחות המטופל חייבת להיבדק גם בנושא רישום כל טיפול בתיק החולה ע"י "

 ."המטפלים השונים
 

 תנאים פיזיים 4.3.5

 .פיזיים תנאים בשל בטיחות ליקוייולא הוצפה בסקר הינה  על ידי הכותבים שהועלתה נוספת בעיה

"הבעייתיות במחלקתנו היא במכשור ישן ומיושן וסביבה פיזית חוסר מקום  :2012
 .ובעיות תכנון מבניות"

 ."הבטיחות עליה כתבתי הינה עקב מבנה ישן ורעוע"
 

וגם דורש בית חולים מהווה גורם נוסף לטעויות  .ציוד מיושן או לא מותאם": 2015
זמן אחות רב יותר לתפעול על חשבון זמן מטופל. יש לתת הדעת להחלפת 

 "ציוד.
 

 / תרבות בטיחות שאינה מפותחת דיה חששות 4.3.6

 
דוברים רבים ציינו שהנושא חשוב, אך עדיין הנושא אינו מפותח דיו. היו ביניהם  2012בשנת 

עדויות רבות לשיפור ופיתוח אקלים מקדם תרבות נמצאו  2015אופטימיים שציפו לשיפור, ואכן בשנת 
 בטיחות. עיקר השיפור נזקף לזכות ההנהלה ויחידות לניהול סיכונים הפועלות לקידום הנושא.

 
 

"חשוב להעלות את רמת המודעות והבטיחות במחלקות, כי בזמן האחרון יש  :2012
 .סאות"יהרבה נפילות בין הכ

 
 
 
 

63



 

 

 

 

 
 

לחשיבותו של תחקיר, צריך לעודד אנשי צוות לדווח "עדיין אין מספיק מודעות 
על כל טעות או כמעט טעות ומזה מקיימים תהליך למידה על מנת למנוע את 

 .האירוע הבא"
 

"בטיחות מטופל הינה ערך עליון. בית החולים נמצא בתהליך אקרדיטציה, ולכן 
ת גדולה איכות טיפול בעיני שווה בטיחות ולכן זה רק ילך וישתפר. ישנה היענו

 לדיווח על אירוע חריג. עדיין צריך להטמיע עניין "כמעט אירוע".
 

מאז שנפתחה היחידה לניהול סיכונים בבית החולים חל שינוי לטובה ברמת : "2015
הדיווחים ועליה במודעות של הצוות לכך. אך הבעיה שעדין הצוות תופס את 

תלויים בו ידווחו כמעט  ככתם" עליו לכן, דווחים שלא היוגים "ירועים החריהא
רועים שונים כמו: כמעט טעות, י)כמו העלמות מטופל או נפילה( אך א 100% -ב

 ."או טעות במתן תרופה, הצוות ינסה להסתיר ולא ידווח עד כמה שניתן מבחינתו

 
בשנתיים האחרונות מורגשת הפעילות של בטיחות הטיפול והיחידה לניהול "

 . "שמעלה את המוטיבציה לדווח ולהשתפר בתחום סיכונים בצורה מאוד משמעותית
 
בשנתיים האחרונות ניכרת  .פגעויותיבטיחות המטופל הינה נדבך חשוב במניעת ה"

היחידה לניהול סיכונים בשנה האחרונה פועלת  .התייחסות למפגעים ותיקונם
 ."דיווחים שוטפים מהשטח הקליני ועוד הדרכת צוותים, משובים, ד,בצורה טובה מא

 
במרכז הרפואי בו אני עובדת חל שיפור ניכר בשנה האחרונה בנושא האחריות "

לבטיחות המטופל קיימת מודעות לנושא על ידי היחידה לניהול סיכונים 
והעומדים בראשה אשר מעדכנים באופן שוטף את כל הצוותים במחלקות על 

תחקירים טעויות ואירועים חריגים וכמעט טעויות מקיימים קורסים בהם מציגים 
ימים מפגשים של רכזי יודרכי הטיפול ובודקים באם נעשו מהלכים לתיקון מתק

 ."בטיחות
 
קיימת תרבות בטיחות הטיפול במקום עבודתנו. נאמני בטיחות הטיפול תורמים "

באופן משמעותי לתהליך הטמעת הנושא בקרב הצוות. אנו מדברים בטיחות 
ות. תולים על לוח מודעות מבזקי הארגון. בכל ישיבה אפשרית כולל ישיבות צו

 ."בטיחות ומדברים על זה. שמים דגש רב על כמעט טעות

 

 

 סיכום 4.4

 
פעילות פרואקטיבית בנושא הבטיחות מקדמת תרבות ארגונית בנושא. הצוותים עדיין נתקלים בכשלים 

טיחות, ובבעיות בטיחות. על ההנהלה מחד לטפל בבעיות הבטיחות ומאידך להמשיך ולקדם תרבות ב

 תקשורת פתוחה ובונה.
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 דיון והמלצות                                  . 5

כגון יחסי הצוות וההנהלה, תקשורת, מרכיבים משמעותיים  וכולל בתוכסקר תרבות בטיחות ארגונית 

. 2015ובשנית בשנת  2012בשנת  בישראל הסקר הופץ לראשונה . כח אדם, למידה ודיווח, רצף הטיפול

, ניתוח הממצאים מעלה נקודות חוזקה כגון יחסי צוות תומכים בין אנשי הצוות במחלקות השונות

למידה ארגונית ושיפור מתמיד כמו גם ציפיות חיוביות של ממונים ישירים שהובילו לקידום הבטיחות 

בי טעויות הם במגמת עלייה כמו גם בבית החולים. תקשורת פתוחה ומתן משוב ותקשורת חיובית לג

תמיכת הנהלת בית החולים בנושא הבטיחות. נקודות חולשה הנדרשים לשיפור הם גישה לא מענישה 

יחסי עבודת צוות בין המחלקות וחילופי משמרות ומעברים בין המחלקות. מעניין כי לדיווח על טעויות, 

דיווח על טעויות אך ניכרה החמרה בנושא במגמות בזמן ניכר שיפור בנושא של גישה לא מענישה ל

יחד עם זאת, העובדים דרגו את סביבת עבודתם בנושא בטיחות המטופל כגבוהה  חילופי המשמרות.

 וגם הרבו לדווח על טעויות ואירועים חריגים.    2012יחסית לשנת  2015יותר בשנת 

 ים אור על כיווני העשייה בתחוםריבוד המרכיבים לפי מאפייני בתי החולים ומאפייני הנבדקים שופכ

 הבטיחות.

  2012-2015בזמן  מגמות 5.1

. כמו גם בשאלות העיקריות הנוספות אליהם 2015לשנת  2012ניכר שיפור ברוב מרכיבי הסקר משנת 

 התייחסנו כמשתנים תלויים. 

הגבוה עבודת הצוות במחלקות בית החולים שקיבל את הציון  - המרכיבים ללא שינוי במגמות בזמן

 ביותר מבין מרכיבי הסקר למרות ההסכמה כי אין כח אדם מספיק בכדי לעמוד בעומס העבודה. 

ניכר הסתמן במרכיבי התקשורת: פתיחות תקשורתית ומשוב  שיפור - המרכיבים במגמת שיפור

 הנבדקים הסכימו במידה רבה ורבה מאד כי מנהלי בית החולים מייצריםותקשורת לגבי טעויות. בנוסף, 

ייתכן כי עידוד ההנהלה  אקלים עבודה המקדם בטיחות ומראה כי בטיחות המטופל בעדיפות עליונה.

 הפחית את חשש העובדים מגישה מענישה לדיווח על טעויותיהם ודיווח על אירועים חריגים. 

ה הכוללת של בטיחות המטופל, חות שהסתמן בו שיפור קל הוא התפיסמרכיב משמעותי בתרבות הבטי

ר הצוות סבור כי הנהלים והשיטות יעילים במניעת טעויות וקיים מיעוט של בעיות בנושא כלומ

 בטיחות המטופל. 

 במשתנים התלויים: 

 ( דרוג חיובי  67.4%שיפור ניכר גם בציון שנתנו העובדים לסביבת עבודתם בנושא בטיחות המטופל

 .דרוג חיובי( 63%לעומת 

  (64%לעומת  71%חדשים חולפים ) 12 -אירוע חריג אחד בעובדים רבים יותר דיווחו על לפחות. 

למרות מאמצים ניכרים לשיפור בכל מרכיבי הסקר הסתמנו גם  - מרכיבי הסקר במגמת ירידה

ירידות. ירידה תלולה בנושא חילופי המשמרות וירידה מתונה יותר אם כי מדאיגה בציפיות הממונים 

ממונים ישירים מתחשבים  / להסכמה כי מנהלים הישירים ופעילות לקידום הבטיחות. הכוונה

בהצעות לשיפור של העובדים בנושא בטיחות המטופל, משבחים עובדים המתנהלים לפי נהלי 

 הבטיחות המטופל ואינם מתעלמים מבעיות בטיחות של המטופלים.
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 מגמות בזמן בריבוד מאפייני בית החולים  5.1.1

הקטנים והבינוניים  םעלייה בדרוג סביבת העבודה בבתי החוליבית החולים ניכרה גודל בריבודים לפי 

אך הדיווח על אירועים חריגים עלה בכל בתי החולים  בבתי החולים הגדולים. 9%לעומת זאת ירידה של 

 .2012לעומת  2015 -ב

הפרטיות ניכרת מגמת העלייה בדרוג סביבת העבודה  , בבתי החולים בבעלויותבעלויותבריבוד לפי 

בנושא בטיחות המטופל ובדיווח על אירועים חריגים עלייה בכל סוגי הבעלויות במיוחד בבתי החולים 

 הממשלתיים. 

בית החולים, ניכר שיפור במגמות בזמן בדרוג החיובי של סביבת העבודה בקרב  מחלקותבריבוד לפי 

מיילדות לעומת ירידה חדה ביותר בדרוג בקרב עובדי המלר"ד וירידה מתונה עובדי המעבדות, שיקום ו

 יותר אצל עובדי בית המרקחת, פסיכיאטריה ופנימית. 

בקרב עובדי בית המרקחת חדר ניתוח,  שיפורלגבי הדיווחים על אירועים חריגים בשנה החולפת, ניכר 

ניכרה בקרב העובדים במחלקות שיקום, מיילדות. ירידה בדיווחים  כירורגיהטיפול נמרץ, רנטגן, 

 פסיכיאטריה ו"מחלקות שונות".

 מגמות בזמן בריבוד מאפייני הנבדקים 5.1.2

, מעניין כי קיימת עלייה בנושא דרוג חיובי של סביבת העבודה הבטוחה מקצוע העובדיםבריבוד לפי 

(. לעומת זאת 7%ים )( והרוקח8%ברוב בעלי המקצוע מלבד ירידה בולטת בקרב הרופאים המתמחים )

קיימת עלייה בדיווח על טעויות בקרב הרוקחים וטכנאי הרנטגן וירידה מעניינת בדיווח בקרב הרופאים 

 המתמחים.  

בטוחה בקרב עובדים במשרה כעבודה הסביבת הפחתה במדרגים את , ניכרת היקף מישרהלפי בריבוד 

לעומת זאת נרשמה עלייה בדיווחים בקרב העובדים בהיקפי משרה שונים ובמיוחד  מצומצמת / חלקית

 שעות שבועיות.  60העובדים בהיקף מישרה שמעל 

ניכרה עלייה בדרוג חיובי של סביבת העבודה הבטוחה. העלייה הגבוהה , ותק במחלקהבריבוד לפי 

עובדים אלו ניכרה ירידה בדיווחים  בקרבמעניין כי,  תק של שנה ופחות.וביותר הייתה של עובדים בו

 .2012לעומת שנת  2015על אירועים חריגים בשנת 

 

 מסקנות והמלצות 5.2

 קידום תרבות הבטיחות הארגונית הינו מהמשימות החשובות שמשרד הבריאות מוביל.

התבססה בשנים האחרונות בצורה ניתן להבין שהמודעות לתרבות הבטיחות בארץ מהממצאים 

 מהנתונים, כי עדיין יש מקום לעידוד הדיווח ולסילוק החשש מענישה. יחד עם זאת, עולה  משמעותית. 

רועים יהגישה הלא מענישה לדיווח היא התורמת ביותר לדיווח על אניבוי שבנינו למדנו כי, ה ממודל

כי עמדת הצוות המטפל לביותר והתורמת חריגים ותפיסה כוללת של בטיחות המטופל היא המקדמת 

רועים יהדיווח על איחד עם זאת, רבית. במידה המעבור המטופלים בטוחה הינה עבודתו  סביבת

הם אבני היסוד בתשתית לבניית  לומדת ולא מענישה סביבת עבודה, תחקור שלהם ויצירת חריגים

 תרבות בטיחות ארגונית. 

ות בבית החולים. יש לבחון לעומק את נושא רצף הטיפול, חילופי המשמרות והמעברים בין המחלק

בבתי החולים הגדולים במיוחד יש לבחון את ממצאי הסקר ואת מרכיבי תרבות הבטיחות הארגונית 

 במאמץ לשפר אקלים עבודה המקדם בטיחות. 
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 .מטופלבטוחה לסביבת העבודה  םבמחלקות מלר"ד, פנימית ובריאות הנפש יש להשקיע מאמץ בקידו

ולהשקיע מאמצים ארגוניים כדי שתפיסת  המתמחיםהרופאים מבין מקצועות הבריאות יש לעודד את 

 מקצועות בריאות להם יש לשים לב במיוחד הן האחיות והרוקחים. הבטיחות שלהם תשתפר. 

צוותים כבר בתקופת ההכשרה הבסיסית ולייצר מחויבות לערכי הבטיחות מהיסוד. יש הכשיר יש ל

רמת ידע בסיסית ומתקדמת טובים ולהבטיח כי אנשי ת השגלשאוף לובדים חדשים במגמה עלהכשיר 

להתייחס להדרכתם של עובדים יש  כן, כמומקצועות הבריאות הם שגרירים של מתן טיפול בטוח. 

 העובדים ב"מחלקות שונות" ועובדים בהיקף משרה מצומצם וחלקי.  

ת לשיפור כמו גם יש להתייחס לכל התחומים שמהווים נקודות חוזק ולכל התחומים המהווים נקודו

 התייחסות למאפייני בתי החולים ומאפייני הנבדקים.

, כדי לעודד תרבות בטיחות ארגונית בבתי החולים, להעריך שנתייםחשוב להמשיך ולקיים סקר זה מידי 

 ולטפל בנושאים דורשי השיפור. 

ולכן אנו המדידה החוזרת משקפת את אמונתנו כי נושא בטיחות הטיפול הוא דינמי ופרואקטיבי 

מאמינים כי ניתן ללמוד ממגמות בזמן והמדידות החוזרות ממנפות את הנושא. בהתאם לכך, הסקר 

 . 2017יתקיים אחת לשנתיים והסקר הבא יתקיים בשנת 

הכלליים  אנו מקווים כי, ממצאי המבדק יוכלו לסייע בשיפור תרבות הבטיחות הארגונית בבית החולים

 .בישראל

 

 המלצותינו הן:

 ולתחקר את האירועים וכמעט  לבחוןשניתן יהיה  להמשיך ולבסס את העשייה בתחום כדי יש

 אירועים במטרה לייצר למידה של הצוותים המטפלים מטעויות ברמה המקומית וברמה הרוחבית. 

 / כמעט טעויות ולהטמיע תרבות של תחקור אירועים במטרה  יש לבסס תרבות של למידה מטעויות

על מנת לייצר מסקנות מערכתיות ולמנוע את הטעות הבאה. יש להגיע למוקדי השורש ולסלקם 

 לייצר סביבה טיפולית בטוחה.

 כדי לעודד תרבות בטיחות ארגונית בבתי החולים, שנתייםלהמשיך ולקיים סקר זה מידי  חשוב ,

 אים דורשי השיפור. להעריך ולטפל בנוש

  שימוש בממצאי הסקר ככלי לניהול ולמידה ארגונית וקידום בטיחות הטיפול ברמה המקומית וברמה

 .הלאומית

  . בתי החולים על פעילות מקדמת בטיחות טיפול לתמרוץ לאומיבמודל יהווה רכיב הבא, הסקר  בשלב

 

 :באמצעות לקדם למידה מערכתית יש

אמון, המעודדת דיווח על מקרים חריגים, שתהיה נגישה הן לרופאים והן יצירת תרבות ארגונית של  .1

 לכלל אנשי הצוות הרפואי ותקנה חסינות מפני פגיעה מקצועית.

 תהליכי העבודה בארגון.בשיפור יש להימנע ממסקנות אישיות וענישה ולהתמקד  .2

 שימוש בתמריצים ובפרסים לעידוד הדיווח. .3

מוחשבת לאיסוף הדיווחים ולניתוחם, ובתוך כך איתור מגמות הקמה או שדרוג של מערכת מידע מ .4

 ובעיות מערכתיות. 

 שיפור התקשורת בין אנשי הצוות ברמה המערכתית סביב נושא בטיחות הטיפול. .5
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 הפעלת צוותי בדיקה וניתוח לצורך הסקת מסקנות ממקרים חריגים ובולטים.  .6

 ים בהתאם לבעיות שאותרו.הטמעת שינויים בתהליכי עבודה וקביעת סטנדרטים חדש .7

 הפצת המידע והלקחים שהופקו בכל מערכת הבריאות. .8

 עידוד מחקר אקדמי במגוון תחומים הקשורים לבטיחות המטופל.  .9

 

 מחויבותנו למתן טיפול בטוח היא הבסיס והיסוד לכל תהליך לקידום איכות ושירות למטופל. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

68



 

 

 

 

  

 

 ספרותמקורות . 6
 

1. AHRQ (Agency for Healthcare Research and Qualiy). (2014). Hospital Survey on 

Patient Safety Culture 2014 User Comparative Database Report. 

 http://www.ahrq.gov 

2. American Hospital Association. Fast facts on US hospitals. (2015).  

http://www.aha.org  

research/rc/stat-studies/fast-facts.shtml. 

3. Ansari F, Erntell M, Goossens H, Davey P. (2009). The European surveillance of 

antimicrobial consumption (ESAC) point-prevalence survey of antibacterial use in 

20 European hospitals in 2006. Clinical Infectious Diseases 49(10): 1496-1504.  

http://cid.oxfordjournals.org/content/49/10/1496.long 

4. Classen D, Resar R, Griffin F, et al. Global “trigger tool” shows that adverse events 

in hospitals may be ten times greater than previously measured. Health Aff 2011; 

30:581-9doi: 10.1377/hlthaff. (2011). 0190.  

5. Classen, DC. et al. (2011). ‘Global Trigger Tool’ Shows That Adverse Events In 

Hospitals May Be Ten Times Greater Than Previously Measured. Health Affairs 

30(4): 581-589. 

6. Department of Health and Human Services. Adverse events in hospitals: national 

incidence among Medicare beneficiaries. (2010).  

http://oig.hhs.gov/oei/reports/oei-06-09-00090.pdf. 

7. Health Grades quality study: patient safety in American hospitals. (2004).  

8. http://www.qualityindicators.ahrq.gov/modules/pqi_resources.aspx 

9. James JTA. A new, evidence-based estimate of patient harms associated with 

hospital care. J Patient Saf (2013); 9: 122-8. Doi: 10. 1097/PTS. 

0b013e3182948a69 pmid: 23860193. 

10. Jeffs, L. et al. (2014). The Effect of an Organizational Network for Patient Safety 

on Safety Event Reporting. Evaluation and The Health Profession 37(3): 366-378. 

11. Makary,M., Daniel,M. (2016). Medical error is not included on death certificates or 

in rankings of cause of death IN US.BMJ 353i2139, 1-5. 

 

 

69

http://www.ahrq.gov/
http://www.aha.org/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Ansari%20F%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19842976
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Erntell%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19842976
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Goossens%20H%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19842976
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Davey%20P%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19842976
http://cid.oxfordjournals.org/
http://cid.oxfordjournals.org/content/49/10/1496.long
http://content.healthaffairs.org/search?author1=David+C.+Classen&sortspec=date&submit=Submit
http://oig.hhs.gov/oei/reports/oei-06-09-00090.pdf
http://www.qualityindicators.ahrq.gov/modules/pqi_resources.aspx


 

 

 

 

 

12. Malcolm, W., Nathwani, D., Davey, P. (2013). From intermittent antibiotic point 

prevalence surveys to quality improvement: experience in Scottish hospitals. 

Antimicrob Resist Infect Control 2: 3.  

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3573889 

13. Mardon, RE.et al. (2010). Exploring relationships between hospital patient safety 

culture and adverse events. Journal of Patient Safety 6(4): 226-232. 

14. Naveh, E. (2006). Readiness to Report Medical Treatment Errors: The Effects of 

Safety Procedures, Safety Information, and Priority of Safety. Medical Care 44(2): 

117-123. 

15. OECD (2012). Quality Indicators based on data about prescribing of medications 

primary health care; Opportunities for international comparison: 10. 

16. providersedge.com/ehdocs/ehr_articles/Patient_Safety_in_American_Hospitals-

2004.pdf. 

17. Woolf, SH. (2004). A string of mistakes: the importance of cascade analysis in 

describing, counting, and preventing medical errors. Annals Of Family Medicine 2 

(4), pp. 317-326. 

18. Wu, AW., Steckelberg, RC. (2012). Medical error, incident investigation and 

second victim: Doing better but feeling worse? MBJ Quality and Safety online. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

70

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Malcolm%20W%5Bauth%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Nathwani%20D%5Bauth%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Davey%20P%5Bauth%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3573889
http://www.ncbi.nlm.nih.gov.moh-ez.medlcp.tau.ac.il/pubmed?term=Naveh%20E%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=16434910
javascript:__doLinkPostBack('','ss~~AU%20%22Woolf%20SH%22%7C%7Csl~~rl','');
javascript:__doLinkPostBack('','mdb~~mnh%7C%7Cjdb~~mnhjnh%7C%7Css~~JN%20%22Annals%20of%20family%20medicine%20%5BAnn%20Fam%20Med%5D%20NLMUID%3A%20101167762%22%7C%7Csl~~jh','');


  

 . נספחים7

 

 

 72..............................מקרא: שיוך בתי"ח שנכללו במבדק לפי גודל בי"ח ובעלות - 1נספח מס' 

 73...............................................................השאלון המתורגם -כלי המבדק  - 2נספח מס' 
 80..................................................................מרכיבי הסקר ופריטי השאלון - 3נספח מס' 

 82..................................2012-2015מגמות בזמן  - סקר תרבות בטיחות ארגונית - 4נספח מס' 

 88.....................................גודלריבוד לפי  - 2012סקר תרבות בטיחות ארגונית  - 5נספח מס' 

 94..................................בעלותריבוד לפי  - 2012סקר תרבות בטיחות ארגונית  - 6נספח מס' 

 100...................................לריבוד לפי גוד - 2015סקר תרבות בטיחות ארגונית  - 7נספח מס' 

 106.................................לפי בעלותריבוד  - 2015סקר תרבות בטיחות ארגונית  - 8נספח מס' 

 

 

 

 

71



 

 

 

 

 

   1 מס'נספח 

 שנכללו במבדק לפי גודל בי"ח ובעלות מקרא: שיוך בתי"ח
 

 בעלות  גודל ביה"ח  שם בית החולים 

 ממשלתית מיטות 800מעל  איכילוב
 פרטית מיטות 300עד  אלישע

 פרטית מיטות 300עד  אסותא אשדוד
 פרטית מיטות 300עד  אסותא באר שבע

 פרטית מיטות 300עד  אסותא חיפה
 פרטית מיטות 300עד  אסותא ראשון לציון
 פרטית מיטות 300עד  אסותא תל אביב

 ממשלתית מיטות 800מעל  אסף הרופא
 ציבורית מיטות 300עד  (2012ביקור חולים )

 שירותי בריאות כללית מיטות 800מעל  בלינסון
 ממשלתית מיטות 800עד  301 בני ציון
 ממשלתית מיטות 800עד  301 ברזילי

 ציבורית מיטות 300עד  הדסה הר הצופים
 ציבורית מיטות 800עד  301 הדסה עין כרם

 ממשלתית מיטות 800עד  301 הלל יפה
 ציבורית מיטות 300עד  המשפחה הקדושה

 ציבורית מיטות 300עד  הסקוטי
 שירותי בריאות כללית מיטות 800עד  301 העמק

 ציבורית מיטות 300עד  הצרפתי
 כלליתשירותי בריאות  מיטות 300עד  השרון
 ממשלתית מיטות 800עד  301 וולפסון
 שירותי בריאות כללית מיטות 300עד  יוספטל
 שירותי בריאות כללית מיטות 800עד  301 כרמל
 ציבורית מיטות 800עד  301 לניאדו
 שירותי בריאות כללית מיטות 800עד  301 מאיר

 ציבורית מיטות 300עד  מעייני הישועה
 פרטית מיטות 300עד  מרב

 פרטית מיטות 300עד  מרכז רפואי הרצליה
 ממשלתית מיטות 800עד  301 נהריה
 שירותי בריאות כללית מיטות 800מעל  סורוקה
 פרטית מיטות 300עד  סניטס
 ממשלתית מיטות 800עד  301 פוריה
 שירותי בריאות כללית מיטות 800עד  301 קפלן

 ממשלתית מיטות 800עד  301 רבקה זיו
 ממשלתית מיטות 800מעל  רמב"ם
 ממשלתית מיטות 800מעל  שיבא
 שירותי בריאות כללית מיטות 300עד  שניידר

 ציבורית מיטות 800עד  301 (2012שערי צדק )
 2015שערי צדק מאוחד 
 )כולל ביקור חולים( 

 ציבורית מיטות 800מעל 
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  2 'מסספח נ

 השאלון המתורגם  –כלי המבדק 
  

 

 

 

 

 

 

 

          

          

 תרבות בטיחות ארגונית –מבדק איכות 
 

 

 
 לשני המינים באופן שווה )זכר ונקבה( פונהמנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות אך השאלון 

 

 

 : הוראות

 יםהדיווח על אירועובמסגרת שאלון זה תתבקש לחוות את דעתך בנושאי בטיחות המטופל, טעויות רפואיות  

 .דקות מזמנך 15-10 -כ מילוי הסקר ידרוש בבית החולים בו אתה עובד.  יםחריג

 דלג עליה. ך, הינך רשאי לגביאם אינך רוצה לענות על שאלה כלשהי או אם שאלה כלשהי אינה רלוונטית ל

 

המבדק נערך במסגרת ועדת בקרה ואיכות ולכן לא יעשה כל שימוש בזיהוי ממלא השאלון. עיבוד   !

 הנתונים נעשה ברמה לאומית וברמת בית חולים בלבד. 

 

 

        ,סטייה מוגדר ככל סוג של שגיאה, טעות, תקרית, תאונה או  " אירוע"* " 

 גם אם לא נגרם כתוצאה ממנו כל נזק למטופל.      

 

 מוגדרת כמניעה או כהימנעות מפגיעה או נזק הנובעים מתהליכים של " בטיחות המטופל""*  "

 מתן שירותי בריאות      

 

תקלה שהתגלתה מבעוד מועד ומנעה ארוע חריג / התרחשות, המערבת את המטופל  - " רועיא כמעט"*

  ועלולה לגרום לנזק.
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 קה בה אתה עובדא: סביבת העבודה / המחל חלק

בסקר זה, סביבת העבודה שלך תוגדר כמחלקה/מרפאה/אזור קליני בו אתה מבלה במרבית שעות העבודה 

 שלך או שבו אתה מספק את רוב שירותיך הרפואיים. 

 

 מהי סביבת העבודה או המחלקה העיקרית בה אתה עובד בבית החולים? 

 .אחתיש לסמן תשובה 

 

 1 . בבית החולים/לא מחלקה ספציפיתמחלקות רבות ושונות 
 

 

 2)רפואה פנימית )לא כירורגיה . 
 

 8בריאות הנפש ה. פסיכיאטרי /  14 אחר, אנא .

 :_______________________________פרט

 3כירורגיה . 
 

 9שיקום .  

 4מיילדות . 
 

 10בית מרקחת . 

 5רפואת ילדים . 

 
 11מעבדה . 

 6 לרפואה דחופה. המחלקה 

 
 12רדיולוגיה .  

 7                )יחידה לטיפול נמרץ )כל סוג  שהוא .  13. הרדמה 
 

 

 המחלקה שלך.  סביבת העבודה/ כמשקפים את  היגדים הבאים לאנא ציין את מידת הסכמתך או אי הסכמתך 
 חשוב על סביבת העבודה/המחלקה שלך בבית החולים...   

 
מסכים לא  היגד   

 לחלוטין

 לא מסכים

 

 מסכים מסכים ניטראלי

 במידה רבה

1.  2.       
 1 2 3 4 5 תומכים/עוזרים זה לזה במחלקה זו הצוות אנשי .4 1 .3
5.  6.       
מצבת כוח האדם במחלקה מספיקה כדי להתמודד עם עומס  .8 2 .7

 1 2 3 4 5 העבודה
9.  10.       

כשיש צורך לבצע עבודה רבה במהירות,  אנחנו עובדים יחד כצוות  .12 3 .11

 1 2 3 4 5 על מנת לעמוד במשימות 
13.  14.       
 1 2 3 4 5 מתייחסים זה לזה בכבוד הצוות במחלקה זו, אנשי .16 4 .15
17.  18.       
לתת שעות רבות מדי, הדבר לא מאפשר  צוות המחלקה עובד  .20 5 .19

 1 2 3 4 5 טיפול מיטבי לחולה 
21.  22.       
 1 2 3 4 5 לשיפור בטיחות המטופל פועלים בצורה אקטיבית/ייזומהאנו  .24 6 .23
25.  26.       
מתן  כמות רבה מידי של צוות ארעי/זמני שלא מאפשריש במחלקה  .28 7 .27

 1 2 3 4 5 טיפול מיטבי לחולה
29.  30.       
 1 2 3 4 5 הצוות חש שטעויותיו נזקפות לחובתו  .32 8 .31
33.  34.       
 1 2 3 4 5 במחלקהטעויות שנעשו במחלקה הובילו לשינויים חיוביים  .36 9 .35
37.  38.       
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 סביבת העבודה/ כמשקפים את  היגדים הבאים לאנא ציין את מידת הסכמתך או אי הסכמתך  המשך:

 המחלקה שלך. 
 חשוב על סביבת העבודה/המחלקה שלך בבית החולים...   

 
 1 2 3 4 5 רק במזל/במקרה לא מתרחשות כאן טעויות חמורות יותר   .40 10 .39
41.  42.       
 אנשי הצוות עמוס במיוחד, שאר  במחלקה האזוריםכאשר אחד  .44 11 .43

 1 2 3 4 5 מתגייסים לסייע 
45.  46.       
סומן" מבעת דיווח על אירוע חריג, התחושה היא שמבצע האירוע " .48 12 .47

 1 2 3 4 5 ולא המקרה עצמו  
49.  50.       
לשיפור בטיחות המטופל, אנחנו לאחר שאנו מבצעים שינויים  .52 13 .51

 1 2 3 4 5 את יעילותםבוחנים 
53.  54.       
 1 2 3 4 5 מידי ומהר מידי  ומשתדלים לעשות הרבהכבמשבר, אנחנו עובדים  .56 14 .55
57.  58.       
 1 2 3 4 5 למען ביצוע עבודה רבה יותרתיפגע בטיחות המטופל לעולם לא  .60 15 .59
61.  62.       
 1 2 3 4 5 נרשמות בתיקיהם האישיים  אנשי הצוות חוששים  שטעויותיהם .64 16 .63
65.  66.       
 1 2 3 4 5 קיימות בעיות בתחום בטיחות המטופל במחלקה זו  .68 17 .67
69.  70.       
 1 2 3 4 5  במניעת  טעויותויעילים הנהלים והשיטות שלנו טובים  .72 18 .71

 

 

 

 ב: המנהל/הממונה עליך חלק
 

למנהל/הממונה הישיר שלך או היגדים הבאים המתייחסים לאנא ציין את מידת הסכמתך או אי הסכמתך 

 לאדם אליו אתה כפוף מקצועית. 
 

 
לא מסכים  היגד 

 לחלוטין

 לא מסכים

 

 מסכים מסכים ניטראלי 

במידה 

 רבה

1.  2.       
בטיחות המטופל, הממונה כאשר העבודה מתבצעת על פי כללי/נהלי  .4 1 .3

 1 2 3 4 5 טובהעליי מציין זאת ל
5.  6.       
 הממונה עליי שוקל ברצינות הצעות של צוות העובדים בתחומים .8 2 .7

 1 2 3 4 5 הנוגעים לשיפור בטיחות המטופל
9.  10.       

בתקופות של לחץ מצטבר בעבודה, הממונה עליי רוצה שנעבוד בקצב  .12 3 .11

 1 2 3 4 5 נדרשים לכך קיצורי דרךמהיר יותר, גם אם 
 13.       

הממונה עליי מתעלם מבעיות בנושאי בטיחות המטופל שחוזרות על  .14 4

 1 2 3 4 5 עצמן שוב ושוב
 

 

 

 

 

75



 

 

 

 

 

 

 תקשורת בינאישיתחלק ג: 

 

 באיזו תדירות מתרחשים המקרים הבאים בסביבת העבודה/המחלקה שלך?

 חשוב על סביבת העבודה/המחלקה שלך בבית החולים...   
 

 
לעיתים   לעולם לא היגד 

 נדירות

 

לעיתים  לפעמים

 קרובות

 תמיד

תבססים על המניתן לנו משוב על שינויים המיושמים במחלקה,  .1 1

 1 2 3 4 5 דיווחי אירוע חריג
 2.       

ייחשפו או יבחינו בדבר העלול אנשי הצוות יתבטאו בחופשיות אם  .3 2

 1 2 3 4 5 בחולהלהשפיע באופן שלילי על הטיפול 
 4.       

 אנו מיודעים בנוגע לטעויות שקורות במחלקה זו  .5 3

 1 2 3 4 5 
 6.       

בנח להעיר/ לערער על מעשים/החלטות של צוות בכיר הצוות חש  .7 4

 1 2 3 4 5 ממנו 
 8.       

 1 2 3 4 5 אנו דנים בדרכים למניעת הישנות טעויות מחלקה זוב .9 5
 10.       

 1 2 3 4 5 צוות העובדים חושש לשאול שאלות כאשר משהו נראה לא כשורה .11 6

 

 

 

 חלק ד': תדירות האירועים המדווחים
 

 כאשר הטעויות הבאות קורות בסביבת העבודה/המחלקה שלך, באיזו תדירות הן מדווחות?

 

 
לעולם  היגד        

 לא

לעיתים  

 נדירות

 

לעיתים  לפעמים

 קרובות

 תמיד

כאשר נעשית טעות, אך היא מתגלה ומתוקנת לפני שהיא  .1

 1 2 3 4 5 משפיעה על המטופל )כמעט אירוע(, באיזו תדירות היא תדווח?
      

, מטופלל לגרימת נזק שאין בה פוטנציאלכאשר נעשית טעות,  .2

 1 2 3 4 5 היא תדווח? באיזו תדירות
      

לגרום לנזק למטופל, אך  עלולהכאשר נעשית טעות שהייתה  .3

 1 2 3 4 5 לא פגעה בו, באיזו תדירות היא תדווח? 

 

 

 ה': דירוג בטיחות המטופל חלק

 

 בית החולים בנושא בטיחות המטופל:באנא תן ציון כולל לסביבת העבודה/המחלקה שלך 

 

 

 א

 מצוין

 

 ב

 טוב מאוד

 

 ג 

 סביר

 

 ד

 חלש

 

 ה

 נכשל

 

76



 

 

 

 

 

 

 בו אתה עובדו: בית החולים  חלק

 

בית החולים כמשקפים את ההתנהלות ב היגדים הבאים עם האנא ציין את מידת הסכמתך או אי הסכמתך 

 .בו אתה עובד

 

 חשוב על בית החולים בו אתה עובד...   

 
לא מסכים  היגד       

 לחלוטין

 לא מסכים

 

 מסכים מסכים ניטראלי

 במידה רבה

      
מעודדת / העבודה ת הנהלת בית החולים מספקת אוויר .1

 1 2 3 4 5 מקדמת את בטיחות המטופל
      

 1 2 3 4 5 מחלקות בית החולים אינן מתואמות היטב זו עם זו .2
      

בהעברת מטופלים ממחלקה  ,דברים "נופלים בין הכיסאות" .3

 1 2 3 4 5 אחת לאחרת 
      

קיים שיתוף פעולה טוב בקרב מחלקות בית החולים  .4

 1 2 3 4 5 שנדרשות לעבוד יחד 
      

ולך לאיבוד לעיתים ה מידע חשוב הנוגע לטיפול בחולה .5

 1 2 3 4 5 בחילופי משמרות של הצוותקרובות 
      

העבודה עם צוותים ממחלקות אחרות בבית החולים, היא  .6

 1 2 3 4 5 לא נעימהקרובות לעיתים 
      

בין עת העברת מידע ב לעיתים קרובות מתרחשותתקלות  .7

 1 2 3 4 5 המחלקות השונות בבית החולים  
      

טיחות המטופל ב מדגימה בפעילותה כי הנהלת בית החולים  .8

 1 2 3 4 5 עליונההיא בעדיפות 
      

מטופל רק הנראה כי הנהלת בית החולים מתעניינת בבטיחות  .9

 1 2 3 4 5  חריג לאחר שמתרחש אירוע
      

מחלקות בית החולים עובדות היטב יחדיו בכדי לספק את  .10

 1 2 3 4 5 הטיפול המיטבי לחולים
      

 1 2 3 4 5 למטופלים בבית חולים זהחילופי המשמרות מהווים בעיה  .11
 

 

 ז: מספר הדיווחים על אירועים חריגים חלק

 

 , כמה דיווחים על אירועים חריגים מילאת והגשת?החודשים האחרונים 12במהלך 

 

 0 דיווחי אירוע חריג  6  דיווחי אירוע חריג 10עד 

 1  דיווחי אירוע חריג 2עד  11  דיווחי אירוע חריג 20עד 

 3  דיווחי אירוע חריג 5עד  21  ומעלה דיווחי אירוע חריג 
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 ח: רקע חלק

 
 מידע זה יסייע בניתוח תוצאות הסקר.

 

p הזה? בבית החולים. כמה זמן אתה עובד 

 

 פחות משנה אחת  11  שנים 15עד 

 1  שנים 5עד  16  שנים 20עד 

 6  שנים 10עד  21 שנים או יותר 

 

 

 הנוכחית שלך בבית החולים? בסביבת העבודה/המחלקה. כמה זמן אתה עובד 2

 

 פחות משנה אחת  11  שנים 15עד 

 1  שנים 5עד  16  שנים 20עד 

 6  שנים 10עד  21 שנים או יותר 

 

 

 אתה עובד, בדרך כלל, בבית החולים הזה? כמה שעות שבועיות. 3

 

 שעות בשבוע 20 -פחות מ  60  שעות בשבוע 79עד 

 20  שעות בשבוע 39עד  80  שעות בשבוע 99עד 

 40  שעות בשבוע 59עד  100 שעות בשבוע או יותר 

 

 

  המתארת את משרתך בצורה הטובה ביותר אחתמהי משרתך בבית חולים זה? יש לבחור תשובה . 4

 

 אח מוסמך   טכנאי רנטגן 

 רופא מומחה  רוקח 

 רופא מתמחה  עובד מעבדה 

   אחר 

 

 . במסגרת משרתך, האם יש לך קשר ישיר עם מטופלים? 5

 

 .כן, יש לי קשר ישיר עם מטופלים 

 .לא, אין לי קשר ישיר עם מטופלים 

 

 

 . כמה זמן אתה עובד במקצוע/המומחיות הנוכחי/ת שלך?6

 

 פחות משנה אחת  11  שנים 15עד 

 1  שנים 5עד  16  שנים 20עד 

 6  שנים 10עד  21 שנים או יותר 
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 : ההערות שלךט חלק

 

אתה מוזמן להוסיף הערות בנוגע לבטיחות המטופל, טעויות או דיווח על אירוע חריג הנהוגים בבית 

 חולים בו אתה עובד.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .זה שאלוןעל מילוי רבה תודה 
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  3נספח מס' 

 מרכיבי הסקר ופריטי השאלון
 

תרבות  רכיבי מ
 ארגונית הבטיחות ה

 (הבאים המידה שבה הנבדק מסכים להיגדיםפריטי השאלון )

עבודת צוות  .1
בית מחלקות בב

   החולים

 עוזרים זה לזה במחלקה זו / אנשי הצוות תומכים 

  רבה במהירות, אנחנו עובדים כשיש צורך לבצע עבודה
 יחד כצוות על מנת לעמוד במשימות

 במחלקה זו, אנשי הצוות מתייחסים זה לזה בכבוד 

  כאשר אחד האזורים במחלקה עמוס במיוחד, שאר אנשי
  הצוות מתגייסים לסייע

-למידה ארגונית .2
 שיפור מתמיד

  אנו פועלים בצורה אקטיבית/ייזומה לשיפור בטיחות
 המטופל

  שנעשו במחלקה הובילו לשינויים חיוביים טעויות
 במחלקה

  ,לאחר שאנו מבצעים שינויים שיפור בטיחות המטופל
  אנחנו בוחנים את יעילותם

ממונים הציפיות  .3
וקידום הישירים 
בבית  הבטיחות
 החולים

  הממונה עליי מתעלם מבעיות בנושאי בטיחות המטופל
 שחוזרות על עצמן שוב ושוב

  ברצינות הצעות של צוות העובדים הממונה עליי שוקל
 בתחומים הנוגעים לשיפור בטיחות המטופל

  בתקופות של לחץ מצטבר בעבודה, הממונה עליי רוצה
שנעבוד בקצב מהיר יותר, גם אם נדרשים לכך קיצורי 

 דרך

 נהלי בטיחות  / כאשר העבודה מתבצעת על פי כללי
 המטופל, הממונה עליי מציין זאת לטובה

תדירות הדיווח על  .4
 / רועיםכמעט אי
 טעויות 

  כאשר נעשית טעות, אך היא מתגלה ומתוקנת לפני שהיא
משפיעה על המטופל )כמעט אירוע(, באיזו תדירות היא 

 תדווח?

  כאשר נעשית טעות, שאין בה פוטנציאל לגרימת נזק
 למטופל, באיזו תדירות היא תדווח?

 נזק למטופל, כאשר נעשית טעות שהייתה עלולה לגרום ל
 אך לא פגעה בו, באיזו תדירות היא תדווח?

 ההנהלהתמיכת  .5
 בבטיחות המטופל  

  / הנהלת בית החולים מספקת אווירת עבודה המעודדת
 מקדמת את בטיחות המטופל

  הנהלת בית החולים מדגימה בפעילותה כי בטיחות
 המטופל היא בעדיפות עליונה

  בבטיחות נראה כי הנהלת בית החולים מתעניינת
 המטופל רק לאחר שמתרחש אירוע חריג

צוות העובדים חושש לשאול שאלות כאשר משהו נראה   פתיחות תקשורתית  .6
 לא כשורה

  אנשי הצוות יתבטאו בחופשיות אם ייחשפו או יבחינו
 בדבר העלול להשפיע באופן שלילי על הטיפול בחולה

 החלטות של  / / לערער על מעשים הצוות חש בנח להעיר
 צוות בכיר ממנו 

משוב ותקשורת לגבי  .7
 טעויות 

 אנו מיודעים בנוגע לטעויות שקורות במחלקה זו 

 במחלקה זו אנו דנים בדרכים למניעת הישנות טעויות 

  ,ניתן לנו משוב על שינויים המיושמים במחלקה
 המתבססים על דיווחי אירוע חריג
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משתני תרבות בטיחות 

 ארגונית 
 הנבדק מסכים להיגדים הבאיםהמידה שבה 

ה כוללת של תפיס .8
 בטיחות המטופל

 הנהלים והשיטות שלנו טובים ויעילים במניעת טעויות 

 קיימות בעיות בתחום בטיחות המטופל במחלקה זו 
 במקרה לא מתרחשות כאן טעויות חמורות  / רק במזל

 יותר  
  בטיחות המטופל לעולם לא תיפגע למען ביצוע עבודה

 רבה יותר
חילופי משמרות  .9

מעברים בין ו
 מחלקות 

  תקלות מתרחשות לעיתים קרובות בעת העברת מידע בין
 המחלקות השונות בבית החולים  

  דברים "נופלים בין הכיסאות", בהעברת מטופלים
 ממחלקה אחת לאחרת

  חילופי המשמרות מהווים בעיה למטופלים בבית חולים
  זה

 איבוד לעיתים מידע חשוב הנוגע לטיפול בחולה הולך ל
 קרובות בחילופי משמרות של הצוות

עבודת צוות בין  .10
המחלקות בבית 

 החולים

  מחלקות בית החולים עובדות היטב יחדיו בכדי לספק את
 הטיפול המיטבי לחולים

  קיים שיתוף פעולה טוב בקרב מחלקות בית החולים
 שנדרשות לעבוד יחד

  ,היא העבודה עם צוותים ממחלקות אחרות בבית החולים
 לעיתים קרובות לא נעימה

 מחלקות בית החולים אינן מתואמות היטב זו עם זו 
יש במחלקה כמות רבה מידי של צוות ארעי/זמני שלא   צוות )כח אדם( .11

 מאפשר מתן טיפול מיטבי לחולה

   צוות המחלקה עובד שעות רבות מדי, הדבר לא מאפשר
 לתת טיפול מיטבי לחולה

  ,ומשתדלים לעשות הרבה מידי אנחנו עובדים כבמשבר
 ומהר מידי

  מצבת כוח האדם במחלקה מספיקה כדי להתמודד עם
 עומס העבודה

גישה לא מענישה  .12
/  לדיווח על טעויות

 אירועים

  בעת דיווח על אירוע חריג, התחושה היא שמבצע האירוע
 "מסומן" ולא המקרה עצמו 

  אנשי הצוות חוששים שטעויותיהם נרשמות בתיקיהם
 האישיים

 הצוות חש שטעויותיו נזקפות לחובתו 
 
  

סביבת  ציון כולל לבטיחות המטופל ביחידת / שאלות בהן התבקשו הנבדקים לתת 2הסקר כלל בנוסף, 

 החודשים האחרונים.  12 -רועים שהם דיווחו עליהם ביולציין את מספר הא עבודתם

 יחידת העבודה, / דמוגרפי )מחלקה , הנבדקים התבקשו לענות על מספר שאלות לגבי רקעכמו כן

 .סקטור, קשר ישיר עם המטופל, ותק בסביבת עבודתם וכו'(
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משרד הבריאות מדינת ישראל

סקר תרבות בטיחות ארגונית

2012-2015מגמות בזמן 

אגף להבטחת איכות

4' נספח מס

מספר 

משיבים

מסך % 

משיבים

כ "סה

משיבים

מסך % 

משיבים

?מהי סביבת העבודה או המחלקה העיקרית בה אתה עובד בבית החולים

200.8%ח"מתן שירותים לביה/ אספקה סטרילית 
451.3%642.5%בית מרקחת

581.7%1224.8%הרדמה
40711.7%2228.7%טיפול נמרץ

2106.1%1505.8%ילדים
41011.8%34613.5%כירורגיה

1404.0%1325.1%מחלקות שונות 
3269.4%2058.0%מיילדות
441.7%(אדמיניסטרציה)מינהל 
30511.9%מכונים

1434.1%983.8%ד"מלר
2667.7%2258.8%מעבדה

1134.4%מרפאות
672.6%ניהול ופיקוח

3279.4%2168.4%פנימית
381.1%261.0%פסיכיאטריה

1725.0%1335.2%(רנטגן)רדיולוגיה 
391.1%291.1%שיקום

88825.6%441.7%אחר
missing40.2%

3469100%2565100%השיבו

עוזרים זה לזה במחלקה זו/ אנשי הצוות תומכים . 1

110.3%80.3%לא מסכים לחלוטין
822.4%542.1%לא מסכים

1905.5%1285.0%ניטראלי
159746.2%110043.1%מסכים

158045.7%126449.5%מסכים במידה רבה
3460100%2554100%השיבו

מצבת כוח האדם במחלקה מספיקה כדי להתמודד עם עומס העבודה. 2

53515.5%39915.7%לא מסכים לחלוטין
145342.2%108442.6%לא מסכים

44112.8%31012.2%ניטראלי
78722.8%56222.1%מסכים

2296.7%1897.4%מסכים במידה רבה
3445100%2544100%השיבו

אנחנו עובדים יחד כצוות על מנת לעמוד במשימות , כשיש צורך לבצע עבודה רבה במהירות. 3

120.4%100.4%לא מסכים לחלוטין
992.9%813.2%לא מסכים

2788.1%2108.3%ניטראלי
171149.7%122748.3%מסכים

134239.0%101439.9%מסכים במידה רבה
3442100%2542100%השיבו

אנשי הצוות מתייחסים זה לזה בכבוד, במחלקה זו. 4

250.7%180.7%לא מסכים לחלוטין
1584.6%1204.7%לא מסכים

36710.7%2479.7%ניטראלי
166948.5%117046.1%מסכים

122635.6%98438.8%מסכים במידה רבה
3445100%2539100%השיבו

הדבר לא מאפשר לתת טיפול מיטבי לחולה, צוות המחלקה עובד שעות רבות מדי. 5

2467.3%1405.6%לא מסכים לחלוטין
119435.4%96838.7%לא מסכים

75922.5%50020.0%ניטראלי
83224.7%64425.7%מסכים

34110.1%24910.0%מסכים במידה רבה
3372100%2501100%השיבו

ייזומה לשיפור בטיחות המטופל/ אנו פועלים בצורה אקטיבית . 6

381.1%381.5%לא מסכים לחלוטין
1484.4%1104.4%לא מסכים

37711.1%27010.8%ניטראלי
171050.3%118547.3%מסכים

112833.2%90136.0%מסכים במידה רבה
3401100%2504100%השיבו

ארציארצי

20122015
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משרד הבריאות מדינת ישראל

סקר תרבות בטיחות ארגונית

2012-2015מגמות בזמן 

אגף להבטחת איכות

4' נספח מס

מספר 

משיבים

מסך % 

משיבים

כ "סה

משיבים

מסך % 

משיבים

ארציארצי

20122015

זמני שלא מאפשר מתן טיפול מיטבי לחולה/ יש במחלקה כמות רבה מידי של צוות ארעי . 7

98729.4%71728.9%לא מסכים לחלוטין
167149.7%120648.6%לא מסכים

39611.8%34113.7%ניטראלי
2367.0%1716.9%מסכים

732.2%461.9%מסכים במידה רבה
3363100%2481100%השיבו

הצוות חש שטעויותיו נזקפות לחובתו. 8

2307.0%1787.3%לא מסכים לחלוטין
88326.9%73730.0%לא מסכים

94428.8%71529.1%ניטראלי
99430.3%67927.7%מסכים

2327.1%1465.9%מסכים במידה רבה
3283100%2455100%השיבו

טעויות שנעשו במחלקה הובילו לשינויים חיוביים במחלקה. 9

561.6%532.1%לא מסכים לחלוטין
2858.4%1797.1%לא מסכים

59517.5%38315.3%ניטראלי
185654.5%139555.6%מסכים

61518.1%49819.9%מסכים במידה רבה
3407100%2508100%השיבו

במקרה לא מתרחשות כאן טעויות חמורות יותר/ רק במזל . 10
73921.7%49219.6%לא מסכים לחלוטין

131438.6%106042.3%לא מסכים
53215.6%40216.1%ניטראלי
60417.7%40616.2%מסכים

2176.4%1445.8%מסכים במידה רבה
3406100%2504100%השיבו

שאר אנשי הצוות מתגייסים לסייע, כאשר אחד האזורים במחלקה עמוס במיוחד. 11

631.9%451.8%לא מסכים לחלוטין
2968.8%2208.8%לא מסכים

54216.0%41616.6%ניטראלי
173351.2%124449.6%מסכים

74822.1%58123.2%מסכים במידה רבה
3382100%2506100%השיבו

ולא המקרה" מסומן"התחושה היא שמבצע האירוע , בעת דיווח על אירוע חריג. 12

52215.5%43617.5%לא מסכים לחלוטין
138141.1%111444.6%לא מסכים

66819.9%46818.7%ניטראלי
62618.6%39215.7%מסכים

1614.8%883.5%מסכים במידה רבה
3358100%2498100%השיבו

אנחנו בוחנים את יעילותם, לאחר שאנו מבצעים שינויים לשיפור בטיחות המטופל. 13

561.7%431.7%לא מסכים לחלוטין
3269.7%2379.5%לא מסכים

65219.3%46318.5%ניטראלי
177452.6%132753.1%מסכים

56716.8%42917.2%מסכים במידה רבה
3375100%2499100%השיבו

ומשתדלים לעשות הרבה מידי ומהר מידי, אנחנו עובדים כבמשבר. 14

2336.9%1696.8%לא מסכים לחלוטין
96628.5%80332.2%לא מסכים

59717.6%46918.8%ניטראלי
114433.8%79732.0%מסכים

44513.2%25510.2%מסכים במידה רבה
3385100%2493100%השיבו

בטיחות המטופל לעולם לא תיפגע למען ביצוע עבודה רבה יותר. 15

1965.8%1214.9%לא מסכים לחלוטין
85025.2%61424.7%לא מסכים

62018.4%45718.4%ניטראלי
115534.2%85534.4%מסכים

55616.5%44017.7%מסכים במידה רבה
3377100%2487100%השיבו
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אנשי הצוות חוששים שטעויותיהם נרשמות בתיקיהם האישיים. 16

3289.7%32012.8%לא מסכים לחלוטין
98429.1%90536.2%לא מסכים

74622.1%55222.1%ניטראלי
103830.7%59123.6%מסכים

2838.4%1355.4%מסכים במידה רבה
3379100%2503100%השיבו

קיימות בעיות בתחום בטיחות המטופל במחלקה זו. 17

65119.4%40816.4%לא מסכים לחלוטין
142842.5%115246.3%לא מסכים

60418.0%44317.8%ניטראלי
56816.9%40916.4%מסכים

1083.2%773.1%מסכים במידה רבה
3359100%2489100%השיבו

הנהלים והשיטות שלנו טובים ויעילים במניעת טעויות. 18

491.4%361.4%לא מסכים לחלוטין
2397.0%1696.7%לא מסכים

57416.7%43717.3%ניטראלי
197957.7%146758.1%מסכים

58817.2%41616.5%מסכים במידה רבה
3429100%2525100%השיבו

הממונה עליי מציין זאת לטובה, נהלי בטיחות המטופל/כאשר העבודה מתבצעת על פי כללי. 19

1634.8%1315.3%לא מסכים לחלוטין
48214.3%36414.6%לא מסכים

70721.0%53921.7%ניטראלי
136540.5%94838.1%מסכים

65719.5%50420.3%מסכים במידה רבה
3374100%2486100%השיבו

הממונה עליי שוקל ברצינות הצעות של צוות העובדים בתחומים הנוגעים לשיפור בטיחות המטופל. 20

702.1%441.8%לא מסכים לחלוטין
1985.9%1726.9%לא מסכים

52115.5%41316.7%ניטראלי
171350.8%117047.3%מסכים

86825.8%67627.3%מסכים במידה רבה
3370100%2475100%השיבו

גם אם נדרשים לכך קיצורי דרך, הממונה עליי רוצה שנעבוד בקצב מהיר יותר, בתקופה של לחץ מצטבר בעבודה. 21

69420.6%44617.9%לא מסכים לחלוטין
157446.6%119047.8%לא מסכים

57016.9%45818.4%ניטראלי
43712.9%32112.9%מסכים

1013.0%722.9%מסכים במידה רבה
3376100%2487100%השיבו

הממונה עליי מתעלם מבעיות בנושאי בטיחות המטופל שחוזרות על עצמן שוב ושוב. 22

131639.1%87535.4%לא מסכים לחלוטין
151845.1%116046.9%לא מסכים

3269.7%27511.1%ניטראלי
1584.7%1285.2%מסכים

471.4%371.5%מסכים במידה רבה
3365100%2475100%השיבו

המתבססים על דיווחי אירוע חריג, ניתן לנו משוב על שינויים המיושמים במחלקה. 23

1955.8%1395.6%לעולם לא
57217.0%42217.0%לעיתים נדירות

110332.8%77531.2%לפעמים
90927.0%66927.0%לעיתים קרובות

58617.4%47619.2%תמיד
3365100%2481100%השיבו

אנשי הצוות יתבטאו בחופשיות אם ייחשפו או יבחינו בדבר העלול להשפיע באופן שלילי על הטיפול בחולה. 24

782.3%471.9%לעולם לא
2407.2%1405.7%לעיתים נדירות

74422.2%49019.8%לפעמים
126237.7%100740.7%לעיתים קרובות

102430.6%79332.0%תמיד
3348100%2477100%השיבו
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אנו מיודעים בנוגע לטעויות שקורות במחלקה זו. 25

290.9%180.7%לעולם לא
1715.0%1295.1%לעיתים נדירות

74822.1%44917.8%לפעמים
129238.1%103141.0%לעיתים קרובות

115334.0%88935.3%תמיד
3393100%2516100%השיבו

החלטות של צוות בכיר ממנו/ לערער על מעשים / הצוות חש בנח  להעיר . 26

1063.1%502.0%לעולם לא
40111.8%2309.2%לעיתים נדירות

102530.1%71428.5%לפעמים
120935.5%93637.3%לעיתים קרובות

66119.4%57923.1%תמיד
3402100%2509100%השיבו

במחלקה זו אנו דנים בדרכים למניעת הישנות טעויות. 27

601.8%301.2%לעולם לא
2296.7%1626.5%לעיתים נדירות

66219.4%46618.6%לפעמים
131538.5%98039.0%לעיתים קרובות

114733.6%87234.7%תמיד
3413100%2510100%השיבו

צוות העובדים חושש לשאול שאלות כאשר משהו נראה לא כשורה. 28

111632.7%82032.6%לעולם לא
140341.1%106342.3%לעיתים נדירות

56116.4%42216.8%לפעמים
2106.2%1395.5%לעיתים קרובות

1223.6%712.8%תמיד
3412100%2515100%השיבו

?באיזו תדירות היא תדווח, (כמעט אירוע)אך היא מתגלה ומתוקנת לפני שהיא משפיעה על המטופל , כאשר נעשית טעות. 29

782.3%351.4%לעולם לא
43712.9%25510.2%לעיתים נדירות

64719.1%50620.3%לפעמים
102330.2%78231.3%לעיתים קרובות

120435.5%91836.8%תמיד
3389100%2496100%השיבו

?באיזו תדירות היא תדווח, שאין בה פוטנציאל לגרימת נזק למטופל, כאשר נעשית טעות. 30

832.5%492.0%לעולם לא
40512.0%2469.9%לעיתים נדירות

70620.9%49119.7%לפעמים
99529.5%80832.4%לעיתים קרובות

119035.2%90036.1%תמיד
3379100%2494100%השיבו

?באיזו תדירות היא תדווח, אך לא פגעה בו, כאשר נעשית טעות שהייתה עלולה לגרום לנזק למטופל. 31

531.6%241.0%לעולם לא
1915.7%1064.3%לעיתים נדירות

43112.8%32913.3%לפעמים
101730.1%74830.3%לעיתים קרובות

168349.9%126351.1%תמיד
3375100%2470100%השיבו

:המחלקה שלך בבית החולים בנושא בטיחות המטופל/ אנא תן ציון כולל לסביבת העבודה . 32

41312.1%29711.7%מצויין
174150.9%141255.7%טוב מאוד

109632.1%70727.9%סביר
1544.5%993.9%חלש
150.4%220.9%נכשל

3419100%2537100%השיבו

מקדמת את בטיחות המטופל/ הנהלת בית החולים מספקת אווירת עבודה המעודדת . 33

762.2%351.4%לא מסכים לחלוטין
2888.4%1837.3%לא מסכים

71020.8%44517.7%ניטראלי
167949.2%118947.4%מסכים

66219.4%65626.2%מסכים במידה רבה
3415100%2508100%השיבו
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מחלקות בית החולים אינן מתואמות היטב זו עם זו. 34

1524.5%853.5%לא מסכים לחלוטין
100529.9%72329.4%לא מסכים

115234.3%82333.4%ניטראלי
90226.9%70528.6%מסכים

1484.4%1265.1%מסכים במידה רבה
3359100%2462100%השיבו

בהעברת מטופלים ממחלקה אחת לאחרת, "נופלים בין הכיסאות"דברים . 35

1835.5%823.4%לא מסכים לחלוטין
123837.3%86635.6%לא מסכים

98029.5%78432.2%ניטראלי
78523.7%59324.4%מסכים

1334.0%1074.4%מסכים במידה רבה
3319100%2432100%השיבו

קיים שיתוף פעולה טוב בקרב מחלקות בית החולים שנדרשות לעבוד יחד. 36

401.2%241.0%לא מסכים לחלוטין
41212.3%27811.3%לא מסכים

102630.6%77531.5%ניטראלי
161548.2%117947.9%מסכים

2607.8%2058.3%מסכים במידה רבה
3353100%2461100%השיבו

מידע חשוב הנוגע לטיפול בחולה הולך לאיבוד לעיתים קרובות בחילופי משמרות של הצוות. 37

41512.5%1747.2%לא מסכים לחלוטין
167650.5%114247.0%לא מסכים

67920.5%66027.2%ניטראלי
49514.9%40216.6%מסכים

531.6%502.1%מסכים במידה רבה
3318100%2428100%השיבו

היא לעיתים קרובות לא נעימה, העבודה עם צוותים ממחלקות אחרות בבית החולים. 38

2296.9%1526.2%לא מסכים לחלוטין
137141.1%108444.0%לא מסכים

91527.4%65026.4%ניטראלי
72321.7%50620.6%מסכים

1013.0%692.8%מסכים במידה רבה
3339100%2461100%השיבו

תקלות מתרחשות לעיתים קרובות בעת העברת מידע בין המחלקות השונות בבית החולים. 39

1634.9%893.7%לא מסכים לחלוטין
133340.4%89136.6%לא מסכים

98930.0%78632.3%ניטראלי
75422.9%63326.0%מסכים

591.8%351.4%מסכים במידה רבה
3298100%2434100%השיבו

הנהלת בית החולים מדגימה בפעילותה כי בטיחות המטופל היא בעדיפות עליונה. 40

762.3%492.0%לא מסכים לחלוטין
3039.0%2148.7%לא מסכים

80023.8%49420.1%ניטראלי
147743.9%109944.6%מסכים

71121.1%60724.6%מסכים במידה רבה
3367100%2463100%השיבו

נראה כי הנהלת בית החולים מתעניינת בבטיחות המטופל רק לאחר שמתרחש אירוע חריג. 41

45313.5%29311.9%לא מסכים לחלוטין
144043.0%117948.0%לא מסכים

70221.0%51521.0%ניטראלי
59717.8%36514.9%מסכים

1584.7%1034.2%מסכים במידה רבה
3350100%2455100%השיבו

מחלקות בית החולים עובדות היטב יחדיו בכדי לספק את הטיפול המיטבי לחולים. 42

341.0%291.2%לא מסכים לחלוטין
35510.7%24410.0%לא מסכים

102230.9%76031.2%ניטראלי
154646.7%112246.0%מסכים

35510.7%28311.6%מסכים במידה רבה
3312100%2438100%השיבו
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חילופי המשמרות מהווים בעיה למטופלים בבית חולים זה. 43

46014.0%1998.3%לא מסכים לחלוטין
146344.6%98140.7%לא מסכים

84925.9%80533.4%ניטראלי
45513.9%36515.1%מסכים

541.7%602.5%מסכים במידה רבה
3281100%2410100%השיבו

?כמה דיווחים על אירועים חריגים מילאת והגשת,  החודשים האחרונים12במהלך . 44

120335.7%71528.5% דיווחי אירוע חריג0
123236.6%75330.0% דיווחי אירוע חריג2 עד 1
52115.5%50920.3% דיווחי אירוע חריג5 עד 3
2196.5%26310.5% דיווחי אירוע חריג10 עד 6

1123.3%1606.4% דיווחי אירוע חריג20 עד 11
792.4%1114.4% ומעלה דיווחי אירוע חריג21

3366100%2511100%השיבו

?כמה זמן אתה עובד בבית החולים הזה. 45

1012.9%582.3%פחות משנה אחת
57016.4%35513.8% שנים5 עד 1
48614.0%33513.1% שנים10 עד 6

54715.7%33413.0% שנים15 עד 11
54315.6%40015.6% שנים20 עד 16
123135.4%108442.2% שנים או יותר21

3478100%2566100%השיבו

?המחלקה הנוכחית שלך בבית החולים/ כמה זמן אתה עובד בסביבת העבודה . 46

1634.7%1154.5%פחות משנה אחת
84924.5%60023.6% שנים5 עד 1
66019.0%47418.6% שנים10 עד 6

59017.0%37214.6% שנים15 עד 11
46213.3%37314.7% שנים20 עד 16
74921.6%61024.0% שנים או יותר21

3473100%2544100%השיבו

בבית החולים הזה, בדרך כלל, כמה שעות שבועיות אתה עובד. 47

1303.7%652.5% שעות בשבוע20- פחות מ
133138.3%78430.6% שעות בשבוע39 עד 20
179751.7%151059.0% שעות בשבוע59 עד 40
1444.1%1375.4% שעות בשבוע79 עד 60
361.0%301.2% שעות בשבוע99 עד 80

391.1%321.3% שעות בשבוע או יותר100
3477100%2558100%השיבו

יש לבחור תשובה אחת המתארת את משרתך בצורה הטובה ביותר? מהי משרתך בבית חולים זה. 48

202457.7%127349.2%אחות מוסמכת
1464.2%933.6%טכנאי רנטגן

752.9%מזכירות/מינהל
2647.5%2248.7%עובד מעבדה

291.1%פרהרפואי
63418.1%65225.2%רופא מומחה

611.7%501.9%רופא מתמחה
471.3%712.7%רוקח
3319.4%1194.6%אחר

3507100%2586100%השיבו

האם יש לך קשר ישיר עם מטופלים, במסגרת משרתך. 49

302187.6%213283.6%.יש לי קשר ישיר עם מטופלים, כן
42812.4%41816.4%.אין לי קשר ישיר עם מטופלים, לא

3449100%2550100%השיבו

?ת שלך/המומחיות הנוכחי/ כמה זמן אתה עובד במקצוע . 50

832.4%562.2%פחות משנה אחת
51614.8%35113.7% שנים5 עד 1
54315.6%37314.5% שנים10 עד 6

54615.7%34913.6% שנים15 עד 11
51914.9%39015.2% שנים20 עד 16
128036.7%105240.9% שנים או יותר21

3487100%2571100%השיבו

?(2012בשנת )האם מילאת שאלון זה בפעם הקודמת . 51

63125.6%כן
183374.4%לא

2464100%השיבו
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1404.0%475.3%723.8%213.1%מחלקות שונות 
3279.4%657.3%19810.4%649.6%רפואה פנימית

41011.8%10111.4%22711.9%8212.3%כירורגיה
3269.4%879.8%1889.8%517.6%מיילדות

2106.1%677.5%1105.8%334.9%רפואת ילדים
1434.1%313.5%914.8%213.1%ד"מלר

40711.7%9510.7%24112.6%7110.6%טיפול נמרץ
381.1%70.8%241.3%71.1%פסיכיאטריה

391.1%121.4%130.7%142.1%שיקום
451.3%80.9%301.6%71.1%בית מרקחת

2667.7%485.4%1357.1%8312.4%מעבדה
1725.0%525.8%834.3%375.5%(רנטגן)רדיולוגיה 

581.7%212.4%261.4%111.7%הרדמה
88825.6%24928.0%47324.8%16624.9%אחר
3469100%890100%1911100%668100%כ"סה

110.3%30.3%80.4%00.0%לא מסכים לחלוטין
822.4%171.9%432.3%223.3%לא מסכים 

1905.5%364.1%1125.9%426.3%ניטראלי
159746.2%36341.1%92448.4%31046.5%מסכים

158045.7%46552.6%82243.1%29343.9%מסכים במידה רבה
3460100%884100%1909100%667100%כ"סה

53515.5%11012.5%28515.0%14021.0%לא מסכים לחלוטין
145342.2%34238.8%82443.5%28743.0%לא מסכים 

44112.8%12113.7%24112.7%7911.8%ניטראלי
78722.8%22325.3%44123.3%12318.4%מסכים

2296.7%869.8%1055.5%385.7%מסכים במידה רבה
3445100%882100%1896100%667100%כ"סה

120.4%10.1%100.5%10.2%לא מסכים לחלוטין
992.9%242.7%532.8%223.3%לא מסכים 

2788.1%525.9%1698.9%578.6%ניטראלי
171149.7%41647.5%96350.7%33249.8%מסכים

134239.0%38343.7%70437.1%25538.2%מסכים במידה רבה
3442100%876100%1899100%667100%כ"סה

250.7%80.9%150.8%20.3%לא מסכים לחלוטין
1584.6%323.6%914.8%355.3%לא מסכים 

36710.7%728.2%21411.3%8112.2%ניטראלי
166948.5%40145.4%94349.7%32548.9%מסכים

122635.6%37041.9%63433.4%22233.4%מסכים במידה רבה
3445100%883100%1897100%665100%כ"סה

2467.3%829.5%1296.9%355.4%לא מסכים לחלוטין
119435.4%32337.4%66635.8%20531.6%לא מסכים 

75922.5%19222.2%42322.8%14422.2%ניטראלי
83224.7%19822.9%45624.5%17827.4%מסכים

34110.1%698.0%18510.0%8713.4%מסכים במידה רבה
3372100%864100%1859100%649100%כ"סה

381.1%70.8%211.1%101.5%לא מסכים לחלוטין
1484.4%343.9%864.6%284.3%לא מסכים 

37711.1%10512.0%20611.0%6610.1%ניטראלי
171050.3%44450.7%93750.1%32950.2%מסכים

112833.2%28632.7%62033.2%22233.9%מסכים במידה רבה
3401100%876100%1870100%655100%כ"סה

 מיטות800מעל  מיטות800 עד 301 מיטות300עד ארצי

?מהי סביבת העבודה או המחלקה העיקרית בה אתה עובד בבית החולים

עוזרים זה לזה במחלקה זו/ אנשי הצוות תומכים . 1

מצבת כוח האדם במחלקה מספיקה כדי להתמודד עם עומס העבודה. 2

אנחנו עובדים יחד כצוות על מנת לעמוד במשימות ,  כשיש צורך לבצע עבודה רבה במהירות. 3

אנשי הצוות מתייחסים זה לזה בכבוד, במחלקה זו. 4

הדבר לא מאפשר לתת טיפול מיטבי לחולה, צוות המחלקה עובד שעות רבות מדי. 5

ייזומה לשיפור בטיחות המטופל/ אנו פועלים בצורה אקטיבית . 6
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98729.4%23727.5%55730.0%19329.9%לא מסכים לחלוטין
167149.7%42148.8%92750.0%32350.0%לא מסכים 

39611.8%11513.3%20411.0%7711.9%ניטראלי
2367.0%667.7%1307.0%406.2%מסכים

732.2%232.7%372.0%132.0%מסכים במידה רבה
3363100%862100%1855100%646100%כ"סה

2307.0%637.6%1277.0%406.3%לא מסכים לחלוטין
88326.9%25330.5%46725.7%16325.6%לא מסכים 

94428.8%24129.0%52729.1%17627.6%ניטראלי
99430.3%23628.4%54830.2%21032.9%מסכים

2327.1%384.6%1458.0%497.7%מסכים במידה רבה
3283100%831100%1814100%638100%כ"סה

561.6%131.5%301.6%132.0%לא מסכים לחלוטין
2858.4%748.6%1588.4%538.0%לא מסכים 

59517.5%15217.6%33517.8%10816.4%ניטראלי
185654.5%47154.4%101453.9%37156.2%מסכים

61518.1%15618.0%34418.3%11517.4%מסכים במידה רבה
3407100%866100%1881100%660100%כ"סה

73921.7%20924.0%39220.9%13821.0%לא מסכים לחלוטין
131438.6%32036.8%73939.3%25538.8%לא מסכים 

53215.6%14016.1%30016.0%9214.0%ניטראלי
60417.7%14516.7%33217.7%12719.3%מסכים

2176.4%566.4%1166.2%456.9%מסכים במידה רבה
3406100%870100%1879100%657100%כ"סה

631.9%141.6%382.0%111.7%לא מסכים לחלוטין
2968.8%576.6%1608.5%7912.2%לא מסכים 

54216.0%12214.2%29215.6%12819.7%ניטראלי
173351.2%45853.3%98152.4%29445.2%מסכים

74822.1%20824.2%40221.5%13821.2%מסכים במידה רבה
3382100%859100%1873100%650100%כ"סה

52215.5%14216.6%28415.3%9614.8%לא מסכים לחלוטין
138141.1%35140.9%76341.2%26741.2%לא מסכים 

66819.9%17220.1%36319.6%13320.5%ניטראלי
62618.6%15618.2%35719.3%11317.4%מסכים

1614.8%374.3%854.6%396.0%מסכים במידה רבה
3358100%858100%1852100%648100%כ"סה

561.7%91.0%321.7%152.3%לא מסכים לחלוטין
3269.7%859.8%1789.6%639.6%לא מסכים 

65219.3%16318.9%36219.5%12719.4%ניטראלי
177452.6%44551.5%98953.3%34052.0%מסכים

56716.8%16218.8%29615.9%10916.7%מסכים במידה רבה
3375100%864100%1857100%654100%כ"סה

2336.9%748.6%1206.4%395.9%לא מסכים לחלוטין
96628.5%28132.6%51227.5%17326.3%לא מסכים 

59717.6%15718.2%33417.9%10616.1%ניטראלי
114433.8%25930.1%65835.3%22734.5%מסכים

44513.2%9110.6%24012.9%11417.3%מסכים במידה רבה
3385100%862100%1864100%659100%כ"סה

1965.8%485.6%1075.8%416.3%לא מסכים לחלוטין
85025.2%20123.3%46925.2%18027.6%לא מסכים 

62018.4%15117.5%35819.2%11117.0%ניטראלי
115534.2%30034.8%63234.0%22334.2%מסכים

55616.5%16318.9%29515.9%9815.0%מסכים במידה רבה
3377100%863100%1861100%653100%כ"סה

שאר אנשי הצוות מתגייסים לסייע, כאשר אחד האזורים במחלקה עמוס במיוחד. 11

ולא המקרה" מסומן"התחושה היא שמבצע האירוע , בעת דיווח על אירוע חריג. 12

אנחנו בוחנים את יעילותם, לאחר שאנו מבצעים שינויים לשיפור בטיחות המטופל. 13

ומשתדלים לעשות הרבה מידי ומהר מידי, אנחנו עובדים כבמשבר. 14

בטיחות המטופל לעולם לא תיפגע למען ביצוע עבודה רבה יותר. 15

זמני שלא מאפשר מתן טיפול מיטבי לחולה/ יש במחלקה כמות רבה מידי של צוות ארעי . 7

הצוות חש שטעויותיו נזקפות לחובתו. 8

טעויות שנעשו במחלקה הובילו לשינויים חיוביים במחלקה. 9

במקרה לא מתרחשות כאן טעויות חמורות יותר/ רק במזל . 10
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3289.7%9010.4%1719.2%6710.3%לא מסכים לחלוטין
98429.1%25629.5%55129.6%17727.3%לא מסכים 

74622.1%20023.0%42122.6%12519.3%ניטראלי
103830.7%26230.2%55329.7%22334.4%מסכים

2838.4%606.9%1679.0%568.6%מסכים במידה רבה
3379100%868100%1863100%648100%כ"סה

65119.4%16919.6%34618.7%13621.0%לא מסכים לחלוטין
142842.5%37543.5%78942.7%26440.8%לא מסכים 

60418.0%14917.3%32817.7%12719.6%ניטראלי
56816.9%13615.8%33017.9%10215.8%מסכים

1083.2%343.9%563.0%182.8%מסכים במידה רבה
3359100%863100%1849100%647100%כ"סה

491.4%50.6%341.8%101.5%לא מסכים לחלוטין
2397.0%606.8%1327.0%477.1%לא מסכים 

57416.7%13915.8%31016.5%12518.8%ניטראלי
197957.7%50757.6%109758.2%37556.5%מסכים

58817.2%16919.2%31216.6%10716.1%מסכים במידה רבה
3429100%880100%1885100%664100%כ"סה

1634.8%323.7%945.1%375.7%לא מסכים לחלוטין
48214.3%11413.3%26714.4%10115.5%לא מסכים 

70721.0%16118.7%40121.6%14522.2%ניטראלי
136540.5%36342.2%74840.2%25438.9%מסכים

65719.5%19022.1%35118.9%11617.8%מסכים במידה רבה
3374100%860100%1861100%653100%כ"סה

הממונה עליי שוקל ברצינות הצעות של צוות העובדים בתחומים הנוגעים לשיפור בטיחות המטופל. 20

702.1%131.5%432.3%142.2%לא מסכים לחלוטין
1985.9%414.8%1166.2%416.3%לא מסכים 

52115.5%13515.7%28115.1%10516.1%ניטראלי
171350.8%42549.5%95351.3%33551.4%מסכים

86825.8%24528.5%46625.1%15724.1%מסכים במידה רבה
3370100%859100%1859100%652100%כ"סה

69420.6%18421.4%37019.9%14021.4%לא מסכים לחלוטין
157446.6%41748.5%85145.7%30646.8%לא מסכים 

57016.9%13015.1%34418.5%9614.7%ניטראלי
43712.9%10111.7%24913.4%8713.3%מסכים

1013.0%283.3%482.6%253.8%מסכים במידה רבה
3376100%860100%1862100%654100%כ"סה

131639.1%34139.7%70538.1%27041.3%לא מסכים לחלוטין
151845.1%39245.6%85246.0%27441.9%לא מסכים 

3269.7%829.6%1809.7%649.8%ניטראלי
1584.7%283.3%955.1%355.4%מסכים

471.4%161.9%201.1%111.7%מסכים במידה רבה
3365100%859100%1852100%654100%כ"סה

1955.8%465.4%1085.8%416.3%לעולם לא
57217.0%13916.2%32917.8%10415.9%לעתים נדירות

110332.8%28433.1%60032.4%21933.5%לפעמים
90927.0%22826.6%50027.0%18127.7%לעתים קרובות

58617.4%16118.8%31617.1%10916.7%תמיד
3365100%858100%1853100%654100%כ"סה

אנשי הצוות יתבטאו בחופשיות אם ייחשפו או יבחינו בדבר העלול להשפיע באופן שלילי על הטיפול בחולה. 24

782.3%212.5%432.3%142.2%לעולם לא
2407.2%516.0%1327.2%578.8%לעתים נדירות

74422.2%17220.1%42022.8%15223.4%לפעמים
126237.7%32237.7%69437.7%24637.9%לעתים קרובות

102430.6%28933.8%55430.1%18127.9%תמיד
3348100%855100%1843100%650100%כ"סה

הממונה עליי מתעלם מבעיות בנושאי בטיחות המטופל שחוזרות על עצמן שוב ושוב. 22

המתבססים על דיווחי אירוע חריג, ניתן לנו משוב על שינויים המיושמים במחלקה. 23

אנשי הצוות חוששים שטעויותיהם נרשמות בתיקיהם האישיים. 16

קיימות בעיות בתחום בטיחות המטופל במחלקה זו. 17

הנהלים והשיטות שלנו טובים ויעילים במניעת טעויות. 18

הממונה עליי מציין זאת לטובה, נהלי בטיחות המטופל/כאשר העבודה מתבצעת על פי כללי. 19

גם אם נדרשים לכך קיצורי דרך, הממונה עליי רוצה שנעבוד בקצב מהיר יותר, בתקופה של לחץ מצטבר בעבודה. 21
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290.9%80.9%140.8%71.1%לעולם לא
1715.0%283.2%965.1%477.1%לעתים נדירות

74822.1%19923.0%39821.3%15123.0%לפעמים
129238.1%31936.9%72138.6%25238.3%לעתים קרובות

115334.0%31136.0%64134.3%20130.6%תמיד
3393100%865100%1870100%658100%כ"סה

1063.1%242.8%583.1%243.6%לעולם לא
40111.8%728.3%24112.9%8813.3%לעתים נדירות

102530.1%26029.9%55929.9%20631.1%לפעמים
120935.5%32737.6%66435.5%21832.9%לעתים קרובות

66119.4%18621.4%34818.6%12719.2%תמיד
3402100%869100%1870100%663100%כ"סה

601.8%202.3%281.5%121.8%לעולם לא
2296.7%526.0%1306.9%477.1%לעתים נדירות

66219.4%17420.0%36119.2%12719.2%לפעמים
131538.5%30735.2%74739.8%26139.4%לעתים קרובות

114733.6%31936.6%61332.6%21532.5%תמיד
3413100%872100%1879100%662100%כ"סה

111632.7%30334.7%60632.3%20731.1%לעולם לא
140341.1%36541.8%76240.7%27641.5%לעתים נדירות

56116.4%12414.2%31416.8%12318.5%לפעמים
2106.2%505.7%1186.3%426.3%לעתים קרובות

1223.6%313.6%744.0%172.6%תמיד
3412100%873100%1874100%665100%כ"סה

782.3%131.5%492.6%162.4%לעולם לא
43712.9%10411.9%24313.1%9013.7%לעתים נדירות

64719.1%18421.0%32417.5%13921.1%לפעמים
102330.2%25629.2%57831.2%18928.7%לעתים קרובות

120435.5%31936.4%66135.6%22434.0%תמיד
3389100%876100%1855100%658100%כ"סה

832.5%161.8%532.9%142.1%לעולם לא
40512.0%9410.8%22712.2%8412.9%לעתים נדירות

70620.9%20924.0%36019.4%13721.0%לפעמים
99529.5%24628.2%55329.8%19630.0%לעתים קרובות

119035.2%30635.1%66235.7%22234.0%תמיד
3379100%871100%1855100%653100%כ"סה

?באיזו תדירות היא תדווח, אך לא פגעה בו, כאשר נעשית טעות שהייתה עלולה לגרום לנזק למטופל. 31

531.6%121.4%341.8%71.1%לעולם לא
1915.7%445.0%1025.5%456.9%לעתים נדירות

43112.8%12113.9%22312.1%8713.3%לפעמים
101730.1%27231.2%55730.1%18828.8%לעתים קרובות

168349.9%42448.6%93450.5%32549.9%תמיד
3375100%873100%1850100%652100%כ"סה

41312.1%11412.9%23412.5%659.9%מצוין
174150.9%47253.6%92449.2%34552.3%טוב מאוד

109632.1%26029.5%62033.0%21632.7%סביר
1544.5%333.8%914.9%304.6%חלש
150.4%20.2%90.5%40.6%נכשל

3419100%881100%1878100%660100%כ"סה

762.2%151.7%492.6%121.9%לא מסכים לחלוטין
2888.4%525.9%1497.9%8713.5%לא מסכים 

71020.8%15117.1%42122.3%13821.4%ניטראלי
167949.2%43549.4%93549.5%30947.8%מסכים

66219.4%22825.9%33417.7%10015.5%מסכים במידה רבה 
3415100%881100%1888100%646100%כ"סה

מקדמת את בטיחות המטופל/ הנהלת בית החולים מספקת אווירת עבודה המעודדת . 33

?באיזו תדירות היא תדווח, (כמעט אירוע)אך היא מתגלה ומתוקנת לפני שהיא משפיעה על המטופל , כאשר נעשית טעות. 29

?באיזו תדירות היא תדווח, שאין בה פוטנציאל לגרימת נזק למטופל, כאשר נעשית טעות. 30

:המחלקה שלך בבית החולים בנושא בטיחות המטופל/ אנא תן ציון כולל לסביבת העבודה . 32

צוות העובדים חושש לשאול שאלות כאשר משהו נראה לא כשורה. 28

אנו מיודעים בנוגע לטעויות שקורות במחלקה זו. 25

החלטות של צוות בכיר ממנו/ לערער על מעשים / הצוות חש בנח להעיר . 26

במחלקה זו אנו דנים בדרכים למניעת הישנות טעויות. 27
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1524.5%465.3%844.5%223.5%לא מסכים לחלוטין
100529.9%29233.9%53128.5%18228.7%לא מסכים 

115234.3%28833.4%63634.2%22835.9%ניטראלי
90226.9%19622.7%52828.4%17828.0%מסכים

1484.4%404.6%834.5%253.9%מסכים במידה רבה 
3359100%862100%1862100%635100%כ"סה

1835.5%647.5%975.3%223.5%לא מסכים לחלוטין
123837.3%34340.0%68037.0%21534.4%לא מסכים 

98029.5%25529.8%52528.6%20032.0%ניטראלי
78523.7%16919.7%45824.9%15825.3%מסכים

1334.0%263.0%774.2%304.8%מסכים במידה רבה 
3319100%857100%1837100%625100%כ"סה

401.2%91.0%261.4%50.8%לא מסכים לחלוטין
41212.3%809.2%24213.1%9014.2%לא מסכים 

102630.6%23627.2%58931.9%20131.6%ניטראלי
161548.2%44351.0%86446.7%30848.4%מסכים

2607.8%10011.5%1286.9%325.0%מסכים במידה רבה 
3353100%868100%1849100%636100%כ"סה

41512.5%12714.7%23612.9%528.3%לא מסכים לחלוטין
167650.5%43249.9%92550.6%31951.1%לא מסכים 

67920.5%17820.6%35219.3%14923.9%ניטראלי
49514.9%11713.5%28715.7%9114.6%מסכים

531.6%111.3%291.6%132.1%מסכים במידה רבה 
3318100%865100%1829100%624100%כ"סה

2296.9%768.9%1276.9%264.1%לא מסכים לחלוטין
137141.1%39846.4%73139.5%24238.3%לא מסכים 

91527.4%22526.2%50327.2%18729.6%ניטראלי
72321.7%13015.2%43523.5%15825.0%מסכים

1013.0%293.4%532.9%193.0%מסכים במידה רבה 
3339100%858100%1849100%632100%כ"סה

1634.9%657.7%834.6%152.4%לא מסכים לחלוטין
133340.4%36743.2%72439.7%24238.8%לא מסכים 

98930.0%24028.2%56531.0%18429.5%ניטראלי
75422.9%16519.4%42823.5%16125.8%מסכים

591.8%131.5%251.4%213.4%מסכים במידה רבה 
3298100%850100%1825100%623100%כ"סה

762.3%151.7%412.2%203.1%לא מסכים לחלוטין
3039.0%647.3%1689.1%7111.2%לא מסכים 

80023.8%18020.6%46124.8%15925.0%ניטראלי
147743.9%38944.5%81443.9%27443.1%מסכים

71121.1%22725.9%37220.0%11217.6%מסכים במידה רבה 
3367100%875100%1856100%636100%כ"סה

45313.5%14616.8%24613.3%619.7%לא מסכים לחלוטין
144043.0%39445.4%79643.0%25039.7%לא מסכים 

70221.0%16919.5%39221.2%14122.4%ניטראלי
59717.8%12514.4%34118.4%13120.8%מסכים

1584.7%333.8%784.2%477.5%מסכים במידה רבה 
3350100%867100%1853100%630100%כ"סה

341.0%40.5%221.2%81.3%לא מסכים לחלוטין
35510.7%657.6%22412.2%6610.6%לא מסכים 

102230.9%21124.6%57931.6%23237.4%ניטראלי
154646.7%44551.8%82344.9%27844.8%מסכים

35510.7%13415.6%18410.0%376.0%מסכים במידה רבה 
3312100%859100%1832100%621100%כ"סה

מחלקות בית החולים עובדות היטב יחדיו בכדי לספק את הטיפול המיטבי לחולים. 42

מחלקות בית החולים אינן מתואמות היטב זו עם זו. 34

בהעברת מטופלים ממחלקה אחת לאחרת, "נופלים בין הכיסאות"דברים . 35

קיים שיתוף פעולה טוב בקרב מחלקות בית החולים שנדרשות לעבוד יחד. 36

מידע חשוב הנוגע לטיפול בחולה הולך לאיבוד לעיתים קרובות בחילופי משמרות של הצוות. 37

היא לעיתים קרובות לא נעימה, העבודה עם צוותים ממחלקות אחרות בבית החולים. 38

תקלות מתרחשות לעיתים קרובות בעת העברת מידע בין המחלקות השונות בבית החולים. 39

הנהלת בית החולים מדגימה בפעילותה כי  בטיחות המטופל היא בעדיפות עליונה. 40

נראה כי הנהלת בית החולים מתעניינת בבטיחות המטופל רק לאחר שמתרחש אירוע חריג. 41
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46014.0%13616.0%25814.2%6610.7%לא מסכים לחלוטין
146344.6%39546.4%79343.8%27544.6%לא מסכים 

84925.9%20724.3%47526.2%16727.1%ניטראלי
45513.9%10111.9%25914.3%9515.4%מסכים

541.7%131.5%271.5%142.3%מסכים במידה רבה 
3281100%852100%1812100%617100%כ"סה

120335.7%29834.3%67136.4%23435.9% דיווחי אירוע חריג0
123236.6%32837.7%66836.2%23636.3% דיווחי אירוע חריג2 עד 1
52115.5%13615.6%29215.8%9314.3% דיווחי אירוע חריג5 עד 3
2196.5%556.3%1116.0%538.1% דיווחי אירוע חריג10 עד 6

1123.3%313.6%593.2%223.4% דיווחי אירוע חריג20 עד 11
792.4%222.5%442.4%132.0% ומעלה דיווחי אירוע חריג21
3366100%870100%1845100%651100%כ"סה

1012.9%273.0%603.1%142.1%פחות משנה אחת
57016.4%17920.0%29515.4%9614.4% שנים5 עד 1
48614.0%14015.6%24813.0%9814.7% שנים10 עד 6

54715.7%11813.2%31216.3%11717.5% שנים15 עד 11
54315.6%15917.8%27714.5%10716.0% שנים20 עד 16
123135.4%27330.5%72137.7%23735.4% שנים או יותר21
3478100%896100%1913100%669100%כ"סה

1634.7%455.0%924.8%263.9%פחות משנה אחת
84924.5%26329.5%43722.9%14922.2% שנים5 עד 1
66019.0%16017.9%35118.4%14922.2% שנים10 עד 6

59017.0%11512.9%35318.5%12218.2% שנים15 עד 11
46213.3%13214.8%23412.3%9614.3% שנים20 עד 16
74921.6%17719.8%44323.2%12919.2% שנים או יותר21
3473100%892100%1910100%671100%כ"סה

1303.7%455.0%653.4%203.0% שעות בשבוע20-פחות מ
133138.3%37341.7%72738.0%23134.5% שעות בשבוע39 עד 20
179751.7%41946.9%99852.1%38056.8% שעות בשבוע59 עד 40
1444.1%404.5%743.9%304.5% שעות בשבוע79 עד 60
361.0%101.1%221.2%40.6% שעות בשבוע99 עד 80

391.1%70.8%281.5%40.6% שעות בשבוע או יותר100
3477100%894100%1914100%669100%כ"סה

יש לבחור תשובה אחת המתארת את משרתך בצורה הטובה ביותר? מהי משרתך בבית חולים זה. 48

202457.7%51757.4%112558.3%38256.5%אחות מוסמכת
63418.1%18420.4%33817.5%11216.6%רופא מומחה

611.7%101.1%492.5%20.3%רופא מתמחה
1464.2%424.7%713.7%334.9%טכנאי רנטגן

471.3%80.9%321.7%71.0%רוקח
2647.5%505.6%1326.8%8212.1%עובד מעבדה

3319.4%899.9%1849.5%588.6%אחר
3507100%900100%1931100%676100%כ"סה

302187.6%79790.1%165987.2%56585.4%יש לי קשר ישיר עם מטופלים,כן
42812.4%889.9%24312.8%9714.7%אין לי קשר ישיר עם מטופלים, לא
3449100%885100%1902100%662100%כ"סה

832.4%171.9%512.7%152.2%פחות משנה אחת
51614.8%15216.9%27514.4%8913.2% שנים5 עד 1
54315.6%13014.5%29215.2%12118.0% שנים10 עד 6

54615.7%14115.7%29115.2%11417.0% שנים15 עד 11
51914.9%13915.5%27714.5%10315.3% שנים20 עד 16
128036.7%31935.5%73138.1%23034.2% שנים או יותר21
3487100%898100%1917100%672100%כ"סה

חילופי המשמרות מהווים בעיה למטופלים בבית חולים זה. 43

?כמה דיווחים על אירועים חריגים מילאת והגשת,  החודשים האחרונים12במהלך . 44

?כמה זמן אתה עובד בבית החולים הזה. 45

?המחלקה הנוכחית שלך בבית החולים/כמה זמן אתה עובד בסביבת העבודה. 46

בבית החולים הזה, בדרך כלל, כמה שעות שבועיות אתה עובד. 47

האם יש לך קשר ישיר עם מטופלים, במסגרת משרתך. 49

?ת שלך/המומחיות הנוכחי/כמה זמן אתה עובד במקצוע. 50
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?מהי סביבת העבודה או המחלקה העיקרית בה אתה עובד בבית החולים

1404.0%513.5%404.0%354.0%1410.7%מחלקות שונות 
3279.4%16611.3%10510.6%546.2%21.5%רפואה פנימית

41011.8%16611.3%14414.5%859.8%1511.5%כירורגיה
3269.4%15110.3%646.4%11112.7%00.0%מיילדות

2106.1%845.7%797.9%475.4%00.0%רפואת ילדים
1434.1%654.4%323.2%465.3%00.0%ד"מלר

40711.7%17111.6%10410.5%12614.5%64.6%טיפול נמרץ
381.1%241.6%60.6%80.9%00.0%פסיכיאטריה

391.1%241.6%10.1%111.3%32.3%שיקום
451.3%211.4%111.1%121.4%10.8%בית מרקחת

2667.7%976.6%11011.1%495.6%107.6%מעבדה
1725.0%724.9%505.0%293.3%2116.0%(רנטגן)רדיולוגיה 

581.7%191.3%212.1%131.5%53.8%הרדמה
88825.6%36024.5%22822.9%24628.2%5441.2%אחר
3469100%1471100%995100%872100%131100%כ"סה

110.3%40.3%40.4%30.3%00.0%לא מסכים לחלוטין
822.4%382.6%252.5%161.8%32.3%לא מסכים 

1905.5%976.6%515.2%374.2%53.8%ניטראלי
159746.2%73449.9%46046.7%35440.6%4937.1%מסכים

158045.7%59740.6%44645.2%46253.0%7556.8%מסכים במידה רבה
3460100%1470100%986100%872100%132100%כ"סה

53515.5%24716.9%16316.5%11513.3%107.6%לא מסכים לחלוטין
145342.2%59941.0%47047.7%35040.5%3425.8%לא מסכים 

44112.8%19513.3%12012.2%10712.4%1914.4%ניטראלי
78722.8%33222.7%18418.7%22926.5%4231.8%מסכים

2296.7%896.1%495.0%647.4%2720.5%מסכים במידה רבה
3445100%1462100%986100%865100%132100%כ"סה

אנחנו עובדים יחד כצוות על מנת לעמוד במשימות , כשיש צורך לבצע עבודה רבה במהירות. 3

120.4%30.2%80.8%10.1%00.0%לא מסכים לחלוטין
992.9%503.4%242.4%222.5%32.3%לא מסכים 

2788.1%1218.3%737.4%728.3%129.2%ניטראלי
171149.7%75851.8%49750.6%40446.7%5239.7%מסכים

134239.0%53236.3%38038.7%36642.3%6448.9%מסכים במידה רבה
3442100%1464100%982100%865100%131100%כ"סה

250.7%70.5%101.0%60.7%21.5%לא מסכים לחלוטין
1584.6%795.4%495.0%293.3%10.8%לא מסכים 

36710.7%17612.1%10510.7%789.0%86.1%ניטראלי
166948.5%74250.9%44945.5%42649.0%5239.4%מסכים

122635.6%45431.1%37337.8%33038.0%6952.3%מסכים במידה רבה
3445100%1458100%986100%869100%132100%כ"סה

הדבר לא מאפשר לתת טיפול מיטבי לחולה, צוות המחלקה עובד שעות רבות מדי. 5

2467.3%966.7%616.4%677.8%2217.2%לא מסכים לחלוטין
119435.4%48934.2%32333.8%32638.1%5643.8%לא מסכים 

75922.5%32222.5%22423.4%19022.2%2318.0%ניטראלי
83224.7%36825.7%24325.4%20223.6%1914.8%מסכים

34110.1%15610.9%10611.1%718.3%86.3%מסכים במידה רבה
3372100%1431100%957100%856100%128100%כ"סה

ייזומה לשיפור בטיחות המטופל/ אנו פועלים בצורה אקטיבית . 6

381.1%151.0%121.2%91.1%21.5%לא מסכים לחלוטין
1484.4%634.4%424.3%414.8%21.5%לא מסכים 

37711.1%1389.6%9910.2%12714.8%1310.0%ניטראלי
171050.3%73050.6%49751.3%42249.1%6146.9%מסכים

112833.2%49734.4%31832.9%26130.4%5240.0%מסכים במידה רבה
3401100%1443100%968100%860100%130100%כ"סה

עוזרים זה לזה במחלקה זו/ אנשי הצוות תומכים . 1

אנשי הצוות מתייחסים זה לזה בכבוד, במחלקה זו. 4

בעלות פרטיתבעלות ציבוריתשירותי בריאות כלליתבעלות ממשלתיתארצי

מצבת כוח האדם במחלקה מספיקה כדי להתמודד עם עומס העבודה. 2
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98729.4%44631.3%27428.4%21325.3%5441.2%לא מסכים לחלוטין
167149.7%68748.2%50051.8%43251.3%5239.7%לא מסכים 

39611.8%16511.6%10611.0%10912.9%1612.2%ניטראלי
2367.0%1027.2%646.6%647.6%64.6%מסכים

732.2%241.7%212.2%253.0%32.3%מסכים במידה רבה
3363100%1424100%965100%843100%131100%כ"סה

2307.0%1087.8%495.2%577.0%1612.9%לא מסכים לחלוטין
88326.9%34725.0%26127.4%23028.2%4536.3%לא מסכים 

94428.8%41529.9%27328.7%22327.3%3326.6%ניטראלי
99430.3%41029.5%30532.0%25431.1%2520.2%מסכים

2327.1%1107.9%646.7%536.5%54.0%מסכים במידה רבה
3283100%1390100%952100%817100%124100%כ"סה

561.6%241.7%131.3%151.8%43.1%לא מסכים לחלוטין
2858.4%1157.9%818.4%809.4%96.9%לא מסכים 

59517.5%26318.1%16316.8%14617.1%2317.7%ניטראלי
185654.5%78954.3%55857.5%44652.3%6348.5%מסכים

61518.1%26318.1%15516.0%16619.5%3123.9%מסכים במידה רבה
3407100%1454100%970100%853100%130100%כ"סה

במקרה לא מתרחשות כאן טעויות חמורות יותר/ רק במזל . 10

73921.7%32422.4%19319.8%16919.8%5340.5%לא מסכים לחלוטין
131438.6%55438.3%41142.1%30936.2%4030.5%לא מסכים 

53215.6%23216.1%13814.1%14416.9%1813.7%ניטראלי
60417.7%24717.1%17618.0%16619.4%1511.5%מסכים

2176.4%886.1%585.9%667.7%53.8%מסכים במידה רבה
3406100%1445100%976100%854100%131100%כ"סה

שאר אנשי הצוות מתגייסים לסייע, כאשר אחד האזורים במחלקה עמוס במיוחד. 11

631.9%271.9%252.6%91.1%21.5%לא מסכים לחלוטין
2968.8%1369.4%899.3%596.9%129.2%לא מסכים 

54216.0%25117.4%15416.1%11513.5%2216.9%ניטראלי
173351.2%70348.7%49351.5%48256.6%5542.3%מסכים

74822.1%32622.6%19720.6%18621.9%3930.0%מסכים במידה רבה
3382100%1443100%958100%851100%130100%כ"סה

ולא המקרה" מסומן"התחושה היא שמבצע האירוע , בעת דיווח על אירוע חריג. 12

52215.5%21615.2%14114.6%13315.8%3225.0%לא מסכים לחלוטין
138141.1%56839.9%40842.3%35642.2%4938.3%לא מסכים 

66819.9%29720.9%19620.3%15918.9%1612.5%ניטראלי
62618.6%26818.8%17318.0%16219.2%2318.0%מסכים

1614.8%745.2%464.8%333.9%86.3%מסכים במידה רבה
3358100%1423100%964100%843100%128100%כ"סה

אנחנו בוחנים את יעילותם, לאחר שאנו מבצעים שינויים לשיפור בטיחות המטופל. 13

561.7%261.8%141.5%131.5%32.3%לא מסכים לחלוטין
3269.7%14710.3%767.9%9611.3%75.3%לא מסכים 

65219.3%27719.4%18419.1%16619.6%2519.1%ניטראלי
177452.6%75252.6%52354.1%43651.5%6348.1%מסכים

56716.8%22916.0%16917.5%13616.1%3325.2%מסכים במידה רבה
3375100%1431100%966100%847100%131100%כ"סה

ומשתדלים לעשות הרבה מידי ומהר מידי, אנחנו עובדים כבמשבר. 14

2336.9%936.5%495.1%657.7%2619.9%לא מסכים לחלוטין
96628.5%38826.9%27128.0%25930.6%4836.6%לא מסכים 

59717.6%25117.4%16316.9%16619.6%1713.0%ניטראלי
114433.8%49634.4%36637.9%25530.1%2720.6%מסכים

44513.2%21214.7%11812.2%10212.0%139.9%מסכים במידה רבה
3385100%1440100%967100%847100%131100%כ"סה

בטיחות המטופל לעולם לא תיפגע למען ביצוע עבודה רבה יותר. 15

1965.8%866.0%545.6%465.5%107.7%לא מסכים לחלוטין
85025.2%34824.1%25026.0%23628.0%1612.3%לא מסכים 

62018.4%26418.3%18719.5%15117.9%1813.9%ניטראלי
115534.2%50635.1%32033.3%27732.8%5240.0%מסכים

55616.5%23816.5%15015.6%13415.9%3426.2%מסכים במידה רבה
3377100%1442100%961100%844100%130100%כ"סה

זמני שלא מאפשר מתן טיפול מיטבי לחולה/ יש במחלקה כמות רבה מידי של צוות ארעי . 7

הצוות חש שטעויותיו נזקפות לחובתו. 8

טעויות שנעשו במחלקה הובילו לשינויים חיוביים במחלקה. 9
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אנשי הצוות חוששים  שטעויותיהם נרשמות בתיקיהם האישיים. 16

3289.7%1309.1%10110.4%698.2%2821.5%לא מסכים לחלוטין
98429.1%37426.0%29330.3%27032.0%4736.2%לא מסכים 

74622.1%30421.2%21221.9%20924.8%2116.2%ניטראלי
103830.7%48834.0%28229.1%24529.0%2317.7%מסכים

2838.4%1419.8%808.3%516.0%118.5%מסכים במידה רבה
3379100%1437100%968100%844100%130100%כ"סה

65119.4%29220.5%18519.2%13415.9%4030.8%לא מסכים לחלוטין
142842.5%58741.3%41943.4%36743.6%5542.3%לא מסכים 

60418.0%26618.7%17117.7%14617.4%2116.2%ניטראלי
56816.9%23516.5%15916.5%16219.3%129.2%מסכים

1083.2%433.0%313.2%323.8%21.5%מסכים במידה רבה
3359100%1423100%965100%841100%130100%כ"סה

491.4%261.8%141.4%91.1%00.0%לא מסכים לחלוטין
2397.0%976.7%666.7%698.1%75.3%לא מסכים 

57416.7%24016.5%17517.8%14116.5%1813.7%ניטראלי
197957.7%85758.7%55956.9%49557.8%6851.9%מסכים

58817.2%23916.4%16917.2%14216.6%3829.0%מסכים במידה רבה
3429100%1459100%983100%856100%131100%כ"סה

הממונה עליי מציין זאת לטובה, נהלי בטיחות המטופל/כאשר העבודה מתבצעת על פי כללי. 19

1634.8%825.7%373.8%394.6%53.9%לא מסכים לחלוטין
48214.3%19213.4%15015.5%12414.7%1612.5%לא מסכים 

70721.0%29420.5%20321.0%19823.5%129.4%ניטראלי
136540.5%58540.7%39140.5%32538.6%6450.0%מסכים

65719.5%28519.8%18419.1%15718.6%3124.2%מסכים במידה רבה
3374100%1438100%965100%843100%128100%כ"סה

הממונה עליי שוקל ברצינות הצעות של צוות העובדים בתחומים הנוגעים לשיפור בטיחות המטופל. 20

702.1%322.2%202.1%151.8%32.4%לא מסכים לחלוטין
1985.9%896.2%485.0%576.8%43.2%לא מסכים 

52115.5%22015.3%15416.0%13415.9%1310.2%ניטראלי
171350.8%73050.8%51053.0%41949.6%5442.5%מסכים

86825.8%36525.4%23023.9%22026.0%5341.7%מסכים במידה רבה
3370100%1436100%962100%845100%127100%כ"סה

גם אם נדרשים לכך קיצורי דרך, הממונה עליי רוצה שנעבוד בקצב מהיר יותר, בתקופה של לחץ מצטבר בעבודה. 21

69420.6%30821.4%18118.7%16419.4%4132.3%לא מסכים לחלוטין
157446.6%63744.3%48750.4%40347.8%4737.0%לא מסכים

57016.9%25217.5%16517.1%14116.7%129.5%ניטראלי
43712.9%20214.1%10010.3%11213.3%2318.1%מסכים

1013.0%392.7%343.5%242.8%43.2%מסכים במידה רבה
3376100%1438100%967100%844100%127100%כ"סה

הממונה עליי מתעלם מבעיות בנושאי בטיחות המטופל שחוזרות על עצמן שוב ושוב. 22

131639.1%57840.4%35136.4%31737.6%7055.1%לא מסכים לחלוטין
151845.1%60642.4%47349.1%40147.6%3829.9%לא מסכים 

3269.7%15510.8%828.5%779.1%129.5%ניטראלי
1584.7%725.0%444.6%374.4%53.9%מסכים

471.4%201.4%141.5%111.3%21.6%מסכים במידה רבה
3365100%1431100%964100%843100%127100%כ"סה

המתבססים על דיווחי אירוע חריג, ניתן לנו משוב על שינויים המיושמים במחלקה. 23

1955.8%845.9%474.9%576.8%75.4%לעולם לא
57217.0%23716.6%15816.4%16019.0%1713.1%לעתים נדירות

110332.8%46332.4%32633.9%27732.8%3728.5%לפעמים
90927.0%38126.7%27328.4%21926.0%3627.7%לעתים קרובות

58617.4%26418.5%15816.4%13115.5%3325.4%תמיד
3365100%1429100%962100%844100%130100%כ"סה

אנשי הצוות יתבטאו בחופשיות אם ייחשפו או יבחינו בדבר העלול להשפיע באופן שלילי על הטיפול בחולה. 24

782.3%332.3%262.7%182.2%10.8%לעולם לא
2407.2%1158.1%687.1%536.3%43.1%לעתים נדירות

74422.2%34123.9%21222.2%16519.7%2620.2%לפעמים
126237.7%52736.9%35737.3%33540.1%4333.3%לעתים קרובות

102430.6%41128.8%29330.7%26531.7%5542.6%תמיד
3348100%1427100%956100%836100%129100%כ"סה

קיימות בעיות בתחום בטיחות המטופל במחלקה זו. 17

הנהלים והשיטות שלנו טובים ויעילים במניעת טעויות. 18
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290.9%130.9%50.5%101.2%10.8%לעולם לא
1715.0%795.5%545.6%354.1%32.3%לעתים נדירות

74822.1%29220.2%23924.6%19122.5%2620.0%לפעמים
129238.1%55838.7%35136.2%33339.2%5038.5%לעתים קרובות

115334.0%50134.7%32233.2%28033.0%5038.5%תמיד
3393100%1443100%971100%849100%130100%כ"סה

החלטות של צוות בכיר ממנו/ לערער על מעשים / הצוות חש בנח  להעיר . 26

1063.1%422.9%343.5%273.2%32.3%לעולם לא
40111.8%19813.7%10410.6%829.7%1713.1%לעתים נדירות

102530.1%44130.5%29229.9%26731.5%2519.2%לפעמים
120935.5%49434.2%34134.9%32738.5%4736.2%לעתים קרובות

66119.4%27118.7%20621.1%14617.2%3829.2%תמיד
3402100%1446100%977100%849100%130100%כ"סה

601.8%221.5%161.6%202.3%21.5%לעולם לא
2296.7%906.2%727.3%586.8%96.9%לעתים נדירות

66219.4%26518.3%18318.7%19522.9%1914.5%לפעמים
131538.5%58040.1%37838.5%30635.9%5138.9%לעתים קרובות

114733.6%49133.9%33233.8%27432.1%5038.2%תמיד
3413100%1448100%981100%853100%131100%כ"סה

צוות העובדים חושש לשאול שאלות כאשר משהו נראה לא כשורה. 28

111632.7%46131.8%31832.6%27932.6%5844.3%לעולם לא
140341.1%59741.2%39440.4%36242.3%5038.2%לעתים נדירות

56116.4%25617.7%16416.8%12815.0%139.9%לפעמים
2106.2%815.6%626.4%596.9%86.1%לעתים קרובות

1223.6%553.8%383.9%273.2%21.5%תמיד
3412100%1450100%976100%855100%131100%כ"סה

?באיזו תדירות היא תדווח, (כמעט אירוע)אך היא מתגלה ומתוקנת לפני שהיא משפיעה על המטופל , כאשר נעשית טעות. 29

782.3%392.7%181.9%192.3%21.5%לעולם לא
43712.9%17512.1%11511.8%12815.2%1914.5%לעתים נדירות

64719.1%26418.3%19119.6%17220.4%2015.3%לפעמים
102330.2%43630.3%30331.1%24529.1%3929.8%לעתים קרובות

120435.5%52736.6%34735.6%27933.1%5138.9%תמיד
3389100%1441100%974100%843100%131100%כ"סה

?באיזו תדירות היא תדווח, שאין בה פוטנציאל לגרימת נזק למטופל, כאשר נעשית טעות. 30

832.5%322.2%171.8%293.5%53.8%לעולם לא
40512.0%17412.1%11111.4%10512.5%1511.4%לעתים נדירות

70620.9%25417.7%23524.2%18622.2%3123.5%לפעמים
99529.5%43530.3%27228.0%25330.2%3526.5%לעתים קרובות

119035.2%54137.7%33734.7%26631.7%4634.9%תמיד
3379100%1436100%972100%839100%132100%כ"סה

?באיזו תדירות היא תדווח, אך לא פגעה בו, כאשר נעשית טעות שהייתה עלולה לגרום לנזק למטופל. 31

531.57%211.5%111.1%192.3%21.5%לעולם לא
1915.7%916.4%424.3%495.8%96.8%לעתים נדירות

43112.8%16311.4%13814.2%11613.8%1410.6%לפעמים
101730.1%40128.0%28929.8%29034.6%3728.0%לעתים קרובות

168349.9%75752.8%49150.6%36543.5%7053.0%תמיד
3375100%1433100%971100%839100%132100%כ"סה

:המחלקה שלך בבית החולים בנושא בטיחות המטופל/ אנא תן ציון כולל לסביבת העבודה . 32

41312.1%17312.0%12813.0%849.8%2821.4%מצוין
174150.9%72550.2%50250.9%44451.8%7053.4%טוב מאוד

109632.1%47132.6%31331.7%28132.8%3123.7%סביר
1544.5%694.8%394.0%445.1%21.5%חלש
150.4%60.4%50.5%40.5%00.0%נכשל

3419100%1444100%987100%857100%131100%כ"סה

מקדמת את בטיחות המטופל/ הנהלת בית החולים מספקת אווירת עבודה המעודדת . 33

762.2%372.6%191.9%202.4%00.0%לא מסכים לחלוטין
2888.4%15110.4%626.3%708.2%53.8%לא מסכים 

71020.8%34123.5%17417.8%17520.6%2015.0%ניטראלי
167949.2%68647.2%50651.7%42750.2%6045.1%מסכים

66219.4%23816.4%21722.2%15918.7%4836.1%מסכים במידה רבה 
3415100%1453100%978100%851100%133100%כ"סה

במחלקה זו אנו דנים בדרכים למניעת הישנות טעויות. 27

אנו מיודעים בנוגע לטעויות שקורות במחלקה זו. 25
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1524.5%745.2%414.3%263.1%118.6%לא מסכים לחלוטין
100529.9%40428.2%28429.7%26331.2%5442.2%לא מסכים 

115234.3%48233.6%34335.9%29234.7%3527.3%ניטראלי
90226.9%41428.9%24525.6%22026.1%2318.0%מסכים

1484.4%594.1%434.5%414.9%53.9%מסכים במידה רבה 
3359100%1433100%956100%842100%128100%כ"סה

בהעברת מטופלים ממחלקה אחת לאחרת, "נופלים בין הכיסאות"דברים . 35

1835.5%825.8%444.7%374.4%2016.4%לא מסכים לחלוטין
123837.3%51136.1%34436.6%33139.5%5242.6%לא מסכים 

98029.5%41629.4%28430.2%25129.9%2923.8%ניטראלי
78523.7%35324.9%21823.2%19523.2%1915.6%מסכים

1334.0%553.9%515.4%253.0%21.6%מסכים במידה רבה 
3319100%1417100%941100%839100%122100%כ"סה

קיים שיתוף פעולה טוב בקרב מחלקות בית החולים שנדרשות לעבוד יחד. 36

401.2%171.2%151.6%81.0%00.0%לא מסכים לחלוטין
41212.3%19013.3%10811.3%10812.8%64.6%לא מסכים 

102630.6%45431.8%29530.9%24428.9%3325.4%ניטראלי
161548.2%66946.9%46048.2%42350.2%6348.5%מסכים

2607.8%966.7%768.0%607.1%2821.5%מסכים במידה רבה 
3353100%1426100%954100%843100%130100%כ"סה

מידע חשוב הנוגע לטיפול בחולה הולך לאיבוד לעיתים קרובות בחילופי משמרות של הצוות. 37

41512.5%18913.4%879.3%10712.8%3224.6%לא מסכים לחלוטין
167650.5%73652.0%45248.3%43051.4%5844.6%לא מסכים 

67920.5%27119.1%22223.7%15818.9%2821.5%ניטראלי
49514.9%19613.8%15416.5%13416.0%118.5%מסכים

531.6%241.7%202.1%81.0%10.8%מסכים במידה רבה 
3318100%1416100%935100%837100%130100%כ"סה

היא לעיתים קרובות לא נעימה, העבודה עם צוותים ממחלקות אחרות בבית החולים. 38

2296.9%1017.1%535.6%516.1%2419.1%לא מסכים לחלוטין
137141.1%56439.5%39742.0%34541.1%6551.6%לא מסכים 

91527.4%38026.6%27328.9%23728.3%2519.8%ניטראלי
72321.7%34624.2%19120.2%17721.1%97.1%מסכים

1013.0%382.7%313.3%293.5%32.4%מסכים במידה רבה 
3339100%1429100%945100%839100%126100%כ"סה

תקלות מתרחשות לעיתים קרובות בעת העברת מידע בין המחלקות השונות בבית החולים. 39

1634.9%654.6%394.2%374.5%2217.5%לא מסכים לחלוטין
133340.4%57140.2%36739.5%33741.0%5846.0%לא מסכים 

98930.0%41929.5%28130.3%25731.2%3225.4%ניטראלי
75422.9%33723.7%22524.2%17921.8%1310.3%מסכים

591.8%282.0%171.8%131.6%10.8%מסכים במידה רבה 
3298100%1420100%929100%823100%126100%כ"סה

הנהלת בית החולים מדגימה בפעילותה כי בטיחות המטופל היא בעדיפות עליונה. 40

762.3%372.6%171.8%202.4%21.5%לא מסכים לחלוטין
3039.0%1379.6%717.4%8810.5%75.3%לא מסכים 

80023.8%34924.4%21121.9%21725.8%2317.4%ניטראלי
147743.9%61943.3%44846.6%36042.8%5037.9%מסכים

71121.1%28920.2%21522.4%15718.7%5037.9%מסכים במידה רבה 
3367100%1431100%962100%842100%132100%כ"סה

נראה כי הנהלת בית החולים מתעניינת בבטיחות המטופל רק לאחר שמתרחש אירוע חריג. 41

45313.5%19013.3%11912.5%10612.7%3828.6%לא מסכים לחלוטין
144043.0%59041.4%43846.0%36243.3%5037.6%לא מסכים 

70221.0%29120.4%21122.1%17420.8%2619.6%ניטראלי
59717.8%28119.7%14114.8%16219.4%139.8%מסכים

1584.7%755.3%444.6%333.9%64.5%מסכים במידה רבה 
3350100%1427100%953100%837100%133100%כ"סה

מחלקות בית החולים עובדות היטב יחדיו בכדי לספק את הטיפול המיטבי לחולים. 42

341.0%191.3%101.1%50.6%00.0%לא מסכים לחלוטין
35510.7%16611.7%909.6%9211.2%75.4%לא מסכים 

102230.9%45532.0%29231.2%24729.9%2821.5%ניטראלי
154646.7%64745.6%44947.9%39147.4%5945.4%מסכים

35510.7%1339.4%9610.3%9010.9%3627.7%מסכים במידה רבה 
3312100%1420100%937100%825100%130100%כ"סה

מחלקות בית החולים אינן מתואמות היטב זו עם זו. 34
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ריבוד לפי בעלות
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6' נספח מס

מספר 

משיבים

מסך % 

משיבים

מספר 

משיבים

מסך % 

משיבים

מספר 

משיבים

מסך % 

משיבים

מספר 

משיבים

מסך % 

משיבים

מספר 

משיבים

מסך % 

משיבים

בעלות פרטיתבעלות ציבוריתשירותי בריאות כלליתבעלות ממשלתיתארצי

חילופי המשמרות מהווים בעיה למטופלים בבית חולים זה. 43

46014.0%21015.0%9810.6%11814.3%3426.8%לא מסכים לחלוטין
146344.6%62244.3%40343.8%38045.9%5845.7%לא מסכים 

84925.9%35225.1%26628.9%20524.8%2620.5%ניטראלי
45513.9%19814.1%14115.3%10913.2%75.5%מסכים

541.7%231.6%131.4%161.9%21.6%מסכים במידה רבה 
3281100%1405100%921100%828100%127100%כ"סה

?כמה דיווחים על אירועים חריגים מילאת והגשת,  החודשים האחרונים12במהלך . 44

120335.7%51436.1%34735.7%30236.0%4030.5% דיווחי אירוע חריג0
123236.6%50635.5%36437.5%31837.9%4433.6% דיווחי אירוע חריג2 עד 1
52115.5%20914.7%15315.8%13816.4%2116.0% דיווחי אירוע חריג5 עד 3
2196.5%1087.6%565.8%445.2%118.4% דיווחי אירוע חריג10 עד 6

1123.3%523.7%272.8%212.5%129.2% דיווחי אירוע חריג20 עד 11
792.4%352.5%242.5%172.0%32.3% ומעלה דיווחי אירוע חריג21
3366100%1424100%971100%840100%131100%כ"סה

1012.9%372.5%242.4%323.7%86.0%פחות משנה אחת
57016.4%21314.4%14114.2%16819.2%4836.1% שנים5 עד 1
48614.0%20313.7%11811.9%13615.6%2921.8% שנים10 עד 6

54715.7%26918.2%13914.0%12214.0%1712.8% שנים15 עד 11
54315.6%23315.8%16016.1%13515.5%1511.3% שנים20 עד 16
123135.4%52335.4%41241.5%28032.1%1612.0% שנים או יותר21
3478100%1478100%994100%873100%133100%כ"סה

?המחלקה הנוכחית שלך בבית החולים/ כמה זמן אתה עובד בסביבת העבודה . 46

1634.7%604.1%454.5%495.6%96.8%פחות משנה אחת
84924.5%33222.5%20120.2%25128.8%6548.9% שנים5 עד 1
66019.0%27718.8%19319.4%17219.8%1813.5% שנים10 עד 6

59017.0%28719.5%16816.9%12013.8%1511.3% שנים15 עד 11
46213.3%20213.7%13813.9%10812.4%1410.5% שנים20 עד 16
74921.6%31721.5%24925.1%17119.6%129.0% שנים או יותר21
3473100%1475100%994100%871100%133100%כ"סה

בבית החולים הזה, בדרך כלל, כמה שעות שבועיות אתה עובד. 47

1303.7%332.2%313.1%576.5%96.8% שעות בשבוע20-פחות מ
133138.3%52635.7%35235.5%39845.4%5541.4% שעות בשבוע39 עד 20
179751.7%82756.1%52552.9%38443.8%6145.9% שעות בשבוע59 עד 40
1444.1%563.8%595.9%242.7%53.8% שעות בשבוע79 עד 60
361.0%130.9%121.2%101.1%10.8% שעות בשבוע99 עד 80

391.1%201.4%141.4%30.3%21.5% שעות בשבוע או יותר100
3477100%1475100%993100%876100%133100%כ"סה

יש לבחור תשובה אחת המתארת את משרתך בצורה הטובה ביותר? מהי משרתך בבית חולים זה. 48

202457.7%89860.4%54454.2%50757.5%7556.0%אחות מוסמכת
63418.1%24416.4%19719.6%17519.8%1813.4%רופא מומחה

611.7%322.2%181.8%101.1%10.8%רופא מתמחה
1464.2%624.2%414.1%232.6%2014.9%טכנאי רנטגן

471.3%221.5%101.0%141.6%10.8%רוקח
2647.5%936.3%10610.6%546.1%118.2%עובד מעבדה

3319.4%1379.2%878.7%9911.2%86.0%אחר
3507100%1488100%1003100%882100%134100%כ"סה

302187.6%129388.1%84485.6%76588.5%11990.8%יש לי קשר ישיר עם מטופלים,כן
42812.4%17511.9%14214.4%9911.5%129.2%אין לי קשר ישיר עם מטופלים, לא
3449100%1468100%986100%864100%131100%כ"סה

832.4%292.0%222.2%313.5%10.8%פחות משנה אחת
51614.8%20914.1%13413.5%15117.2%2216.4% שנים5 עד 1
54315.6%23716.0%14214.3%13815.7%2619.4% שנים10 עד 6

54615.7%24316.4%14514.6%13415.3%2417.9% שנים15 עד 11
51914.9%22915.5%15315.4%12314.0%1410.5% שנים20 עד 16
128036.7%53236.0%40040.2%30134.3%4735.1% שנים או יותר21
3487100%1479100%996100%878100%134100%כ"סה

?ת שלך/המומחיות הנוכחי/ כמה זמן אתה עובד במקצוע . 50

האם יש לך קשר ישיר עם מטופלים, במסגרת משרתך. 49

?כמה זמן אתה עובד בבית החולים הזה. 45
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האגף להבטחת איכות

7' נספח מס

מספר 

משיבים

מסך % 

משיבים

מספר 

משיבים

מסך % 

משיבים

מספר 

משיבים

מסך % 

משיבים

מספר 

משיבים

מסך % 

משיבים

200.8%91.4%80.6%30.5%ח"מתן שירותים לביה/ אספקה סטרילית 
642.5%91.4%413.1%142.4%בית מרקחת

1224.8%497.7%473.6%264.4%הרדמה
2228.7%518.0%1289.7%437.2%טיפול נמרץ

1505.8%578.9%665.0%274.5%ילדים
34613.5%9214.4%17613.3%7713.0%כירורגיה

1325.1%335.2%624.7%325.4%מחלקות שונות 
2058.0%497.7%1037.8%538.9%מיילדות
441.7%121.9%292.2%20.3%(אדמיניסטרציה)מינהל 
30511.9%6710.5%15211.5%8614.5%מכונים

983.8%223.4%513.9%254.2%ד"מלר
2258.8%487.5%1209.1%579.6%מעבדה

1134.4%304.7%554.2%284.7%מרפאות
672.6%162.5%332.5%172.9%ניהול ופיקוח

2168.4%416.4%1209.1%549.1%פנימית
261.0%30.5%181.4%50.8%פסיכיאטריה

1335.2%304.7%705.3%325.4%(רנטגן)רדיולוגיה 
291.1%91.4%151.1%50.8%שיקום

441.7%111.7%241.8%71.2%אחר
missing40.2%10.2%20.2%10.2%

2565100%639100%1320100%594100%כ"סה

80.3%30.5%30.2%20.3%לא מסכים לחלוטין
542.1%81.3%372.8%91.5%לא מסכים 

1285.0%294.6%644.9%355.9%ניטראלי
110043.1%27843.8%57743.8%24040.5%מסכים

126449.5%31649.8%63548.3%30751.8%מסכים במידה רבה
2554100%634100%1316100%593100%כ"סה

39915.7%8413.2%19815.1%11719.9%לא מסכים לחלוטין
108442.6%24939.2%58044.3%25242.8%לא מסכים 

31012.2%8914.0%15111.5%6410.9%ניטראלי
56222.1%16425.8%27420.9%12220.7%מסכים

1897.4%507.9%1058.0%345.8%מסכים במידה רבה
2544100%636100%1308100%589100%כ"סה

100.4%70.5%30.5%לא מסכים לחלוטין
813.2%142.2%423.2%254.2%לא מסכים 

2108.3%528.2%1027.8%569.5%ניטראלי
122748.3%31349.4%62547.9%28548.2%מסכים

101439.9%25540.2%53040.6%22237.6%מסכים במידה רבה
2542100%634100%1306100%591100%כ"סה

180.7%30.5%90.7%61.0%לא מסכים לחלוטין
1204.7%254.0%634.8%325.4%לא מסכים 

2479.7%619.7%13310.2%539.0%ניטראלי
117046.1%30148.0%58344.5%28147.5%מסכים

98438.8%23737.8%52239.8%21937.1%מסכים במידה רבה
2539100%627100%1310100%591100%כ"סה

1405.6%436.9%786.1%193.3%לא מסכים לחלוטין
96838.7%24939.9%50539.2%20836.0%לא מסכים 

50020.0%11418.3%27121.0%11119.2%ניטראלי
64425.7%16726.8%31924.8%15727.2%מסכים

24910.0%518.2%1158.9%8314.4%מסכים במידה רבה
2501100%624100%1288100%578100%כ"סה

381.5%40.6%251.9%91.6%לא מסכים לחלוטין
1104.4%193.1%564.3%345.9%לא מסכים 

27010.8%6610.6%1249.6%8013.8%ניטראלי
118547.3%31951.3%59546.1%26746.0%מסכים

90136.0%21434.4%49138.0%19032.8%מסכים במידה רבה
2504100%622100%1291100%580100%כ"סה

 מיטות800מעל  מיטות800 עד 301 מיטות300עד ארצי

מצבת כוח האדם במחלקה מספיקה כדי להתמודד עם עומס העבודה. 2

עוזרים זה לזה במחלקה זו/ אנשי הצוות תומכים . 1

?מהי סביבת העבודה או המחלקה העיקרית בה אתה עובד בבית החולים

ייזומה לשיפור בטיחות המטופל/ אנו פועלים בצורה אקטיבית . 6

הדבר לא מאפשר לתת טיפול מיטבי לחולה, צוות המחלקה עובד שעות רבות מדי. 5

אנשי הצוות מתייחסים זה לזה בכבוד, במחלקה זו. 4

אנחנו עובדים יחד כצוות על מנת לעמוד במשימות , כשיש צורך לבצע עבודה רבה במהירות. 3

100



משרד הבריאות מדינת ישראל

2015סקר תרבות בטיחות ארגונית 
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7' נספח מס

מספר 

משיבים

מסך % 

משיבים

מספר 

משיבים

מסך % 

משיבים

מספר 

משיבים

מסך % 

משיבים

מספר 

משיבים

מסך % 

משיבים

 מיטות800מעל  מיטות800 עד 301 מיטות300עד ארצי

71728.9%15725.2%38430.2%17330.0%לא מסכים לחלוטין
120648.6%31049.8%61848.6%27347.4%לא מסכים 

34113.7%9515.3%16813.2%7613.2%ניטראלי
1716.9%508.0%796.2%417.1%מסכים

461.9%101.6%231.8%132.3%מסכים במידה רבה
2481100%622100%1272100%576100%כ"סה

1787.3%518.4%917.2%346.0%לא מסכים לחלוטין
73730.0%18931.1%38630.5%15627.3%לא מסכים 

71529.1%18630.6%36228.6%16729.2%ניטראלי
67927.7%15926.2%34227.0%17530.6%מסכים

1465.9%223.6%856.7%396.8%מסכים במידה רבה
2455100%607100%1266100%571100%כ"סה

532.1%162.5%191.5%183.1%לא מסכים לחלוטין
1797.1%457.2%907.0%447.6%לא מסכים 

38315.3%9815.6%18114.0%10418.1%ניטראלי
139555.6%35957.2%71655.4%31454.5%מסכים

49819.9%11017.5%28722.2%9616.7%מסכים במידה רבה
2508100%628100%1293100%576100%כ"סה

49219.6%12720.2%27221.1%9115.7%לא מסכים לחלוטין
106042.3%27243.3%55343.0%23039.8%לא מסכים 

40216.1%11117.7%20215.7%8614.9%ניטראלי
40616.2%9515.1%19315.0%11720.2%מסכים

1445.8%233.7%675.2%549.3%מסכים במידה רבה
2504100%628100%1287100%578100%כ"סה

451.8%101.6%272.1%81.4%לא מסכים לחלוטין
2208.8%508.0%1027.9%6811.7%לא מסכים 

41616.6%11217.9%19715.3%10518.1%ניטראלי
124449.6%32351.7%63849.4%27747.8%מסכים

58123.2%13020.8%32725.3%12120.9%מסכים במידה רבה
2506100%625100%1291100%579100%כ"סה

43617.5%10817.3%23118.0%9215.9%לא מסכים לחלוטין
111444.6%27543.9%59046.0%24542.5%לא מסכים 

46818.7%13221.1%21817.0%11720.3%ניטראלי
39215.7%9815.7%18914.7%10418.0%מסכים

883.5%132.1%564.4%193.3%מסכים במידה רבה
2498100%626100%1284100%577100%כ"סה

431.7%81.3%201.6%152.6%לא מסכים לחלוטין
2379.5%579.1%1017.9%7813.5%לא מסכים 

46318.5%12219.5%21817.0%12121.0%ניטראלי
132753.1%33954.2%72456.3%26045.1%מסכים

42917.2%10016.0%22317.3%10217.7%מסכים במידה רבה
2499100%626100%1286100%576100%כ"סה

1696.8%457.2%967.5%264.5%לא מסכים לחלוטין
80332.2%21634.6%42533.3%15927.4%לא מסכים 

46918.8%13321.3%22617.7%10518.1%ניטראלי
79732.0%18429.4%39631.0%21637.2%מסכים

25510.2%477.5%13410.5%7412.8%מסכים במידה רבה
2493100%625100%1277100%580100%כ"סה

1214.9%223.5%645.0%356.1%לא מסכים לחלוטין
61424.7%12520.1%31724.7%17230.0%לא מסכים 

45718.4%12720.5%22017.2%10818.8%ניטראלי
85534.4%23437.7%43834.2%17730.8%מסכים

44017.7%11318.2%24218.9%8214.3%מסכים במידה רבה
2487100%621100%1281100%574100%כ"סה

בטיחות המטופל לעולם לא תפגע למען ביצוע עבודה רבה יותר. 15

ומשתדלים לעשות הרבה מידי ומהר מידי, אנחנו עובדים כבמשבר. 14

אנחנו בוחנים את יעילותם, לאחר שאנו מבצעים שינויים לשיפור בטיחות המטופל. 13

ולא המקרה" מסומן"התחושה היא שמבצע האירוע , בעת דיווח על אירוע חריג. 12

שאר אנשי הצוות מתגייסים לסייע, כאשר אחד האזורים במחלקה עמוס במיוחד. 11

במקרה לא מתרחשות כאן טעויות חמורות יותר/ רק במזל . 10

טעויות שנעשו במחלקה הובילו לשינויים חיוביים במחלקה. 9

הצוות חש שטעויותיו נזקפות לחובת. 8

זמני שלא מאפשר מתן טיפול מיטבי לחולה/ יש במחלקה כמות רבה מידי של צוות ארעי . 7
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32012.8%7411.8%17413.5%6911.9%לא מסכים לחלוטין
90536.2%24038.3%45635.5%20335.0%לא מסכים 

55222.1%13020.8%28522.2%13623.4%ניטראלי
59123.6%15424.6%29522.9%14124.3%מסכים

1355.4%284.5%765.9%315.3%מסכים במידה רבה
2503100%626100%1286100%580100%כ"סה

40816.4%9315.0%23418.3%8013.9%לא מסכים לחלוטין
115246.3%29547.4%58345.5%26946.6%לא מסכים 

44317.8%11718.8%22417.5%10117.5%ניטראלי
40916.4%9915.9%19815.5%10918.9%מסכים

773.1%182.9%413.2%183.1%מסכים במידה רבה
2489100%622100%1280100%577100%כ"סה

361.4%61.0%181.4%122.0%לא מסכים לחלוטין
1696.7%386.1%886.8%437.3%לא מסכים 

43717.3%10216.3%21516.5%12020.4%ניטראלי
146758.1%37359.6%75157.8%33456.8%מסכים

41616.5%10717.1%22817.5%7913.4%מסכים במידה רבה
2525100%626100%1300100%588100%כ"סה

1315.3%274.3%735.7%315.4%לא מסכים לחלוטין
36414.6%8814.1%16813.1%10618.5%לא מסכים 

53921.7%11518.5%29823.3%12321.5%ניטראלי
94838.1%23938.4%50339.3%20435.6%מסכים

50420.3%15424.7%23718.5%10919.0%מסכים במידה רבה
2486100%623100%1279100%573100%כ"סה

441.8%81.3%272.1%91.6%לא מסכים לחלוטין
1726.9%325.2%957.5%457.9%לא מסכים 

41316.7%8313.4%22017.3%11019.3%ניטראלי
117047.3%30949.8%60647.6%24943.8%מסכים

67627.3%18930.4%32625.6%15627.4%מסכים במידה רבה
2475100%621100%1274100%569100%כ"סה

44617.9%11919.0%23318.3%9015.7%לא מסכים לחלוטין
119047.8%30649.0%60847.6%27347.5%לא מסכים 

45818.4%10817.3%24819.4%9917.2%ניטראלי
32112.9%7812.5%15412.1%8815.3%מסכים

722.9%142.2%332.6%254.3%מסכים במידה רבה
2487100%625100%1276100%575100%כ"סה

87535.4%22235.7%44334.8%20435.8%לא מסכים לחלוטין
116046.9%30549.1%59246.5%25945.4%לא מסכים 

27511.1%6510.5%15011.8%5910.4%ניטראלי
1285.2%193.1%705.5%396.8%מסכים

371.5%101.6%181.4%91.6%מסכים במידה רבה
2475100%621100%1273100%570100%כ"סה

1395.6%355.7%665.2%386.6%לעולם לא
42217.0%9515.4%21316.7%11319.6%לעתים נדירות

77531.2%17628.6%39230.7%20635.6%לפעמים
66927.0%18229.6%34827.3%13122.7%לעתים קרובות

47619.2%12720.7%25820.2%9015.6%תמיד
2481100%615100%1277100%578100%כ"סה

471.9%132.1%241.9%101.7%לעולם לא
1405.7%396.3%655.1%366.2%לעתים נדירות

49019.8%10717.4%26520.8%11720.3%לפעמים
100740.7%26442.9%49038.5%24642.6%לעתים קרובות

79332.0%19231.2%43033.8%16829.1%תמיד
2477100%615100%1274100%577100%כ"סה

גם אם נדרשים לכך קיצורי דרך, הממונה עליי רוצה שנעבוד בקצב מהיר יותר, בתקופה של לחץ מצטבר בעבודה. 21

המתבססים על דיווחי אירוע חריג, ניתן לנו משוב על שינויים המיושמים במחלקה. 23

הממונה עליי מתעלם מבעיות בנושאי בטיחות המטופל שחוזרות על עצמן שוב ושוב. 22

אנשי הצוות יתבטאו בחופשיות אם ייחשפו או יבחינו בדבר העלול להשפיע באופן שלילי על הטיפול בחולה. 24

הממונה עליי שוקל ברצינות הצעות של צוות העובדים בתחומים הנוגעים לשיפור בטיחות המטופל. 20

הממונה עליי מציין זאת לטובה, נהלי בטיחות המטופל/ כאשר העבודה מתבצעת על פי כללי . 19

הנהלים והשיטות שלנו טובים ויעילים במניעת טעויות. 18

קיימות בעיות בתחום בטיחות המטופל במחלקה זו. 17

אנשי הצוות חוששים שטעויותיהם נרשמות בתיקיהם האישיים. 16
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180.7%40.6%90.7%50.9%לעולם לא
1295.1%304.8%675.2%325.5%לעתים נדירות

44917.8%10717.3%22016.9%12120.6%לפעמים
103141.0%25641.3%53040.8%23740.4%לעתים קרובות

88935.3%22336.0%47236.4%19232.7%תמיד
2516100%620100%1298100%587100%כ"סה

502.0%91.5%272.1%142.4%לעולם לא
2309.2%6610.7%1088.3%559.5%לעתים נדירות

71428.5%15224.6%38129.4%17830.6%לפעמים
93637.3%24139.0%47536.6%21536.9%לעתים קרובות

57923.1%15024.3%30723.7%12020.6%תמיד
2509100%618100%1298100%582100%כ"סה

301.2%71.1%161.2%71.2%לעולם לא
1626.5%386.1%806.2%447.5%לעתים נדירות

46618.6%10517.0%23318.0%12621.6%לפעמים
98039.0%26042.1%49037.8%22538.6%לעתים קרובות

87234.7%20833.7%47936.9%18131.0%תמיד
2510100%618100%1298100%583100%כ"סה

82032.6%19331.0%45034.6%17429.8%לעולם לא
106342.3%27143.6%53441.1%25243.2%לעתים נדירות

42216.8%10516.9%21416.5%10117.3%לפעמים
1395.5%345.5%655.0%406.9%לעתים קרובות

712.8%193.1%362.8%162.7%תמיד
2515100%622100%1299100%583100%כ"סה

351.4%81.3%161.2%111.9%לעולם לא
25510.2%6710.9%1078.3%8114.1%לעתים נדירות

50620.3%13822.4%25519.7%10919.0%לפעמים
78231.3%19231.2%42032.4%16628.9%לעתים קרובות

91836.8%21034.1%49738.4%20836.2%תמיד
2496100%615100%1295100%575100%כ"סה

492.0%101.6%231.8%162.8%לעולם לא
2469.9%579.3%1179.1%7012.2%לעתים נדירות

49119.7%13321.6%24619.0%11019.1%לפעמים
80832.4%21334.6%41732.3%17229.9%לעתים קרובות

90036.1%20333.0%48937.8%20736.0%תמיד
2494100%616100%1292100%575100%כ"סה

241.0%40.7%141.1%61.1%לעולם לא
1064.3%203.3%534.1%335.8%לעתים נדירות

32913.3%9114.9%16713.0%6812.0%לפעמים
74830.3%20233.1%37929.6%16328.8%לעתים קרובות

126351.1%29448.1%66952.2%29652.3%תמיד
2470100%611100%1282100%566100%כ"סה

29711.7%8613.6%14511.1%6410.9%מצוין
141255.7%36357.4%73756.3%30451.9%טוב מאוד

70727.9%16025.3%35327.0%19332.9%סביר
993.9%193.0%614.7%193.2%חלש
220.9%40.6%120.9%61.0%נכשל

2537100%632100%1308100%586100%כ"סה

351.4%81.3%191.5%81.4%לא מסכים לחלוטין
1837.3%335.3%927.1%5810.0%לא מסכים 

44517.7%9515.2%23718.3%11319.5%ניטראלי
118947.4%30048.1%61647.6%26645.9%מסכים

65626.2%18830.1%32925.4%13523.3%מסכים במידה רבה 
2508100%624100%1293100%580100%כ"סה

?באיזו תדירות היא תדווח, שאין בה פוטנציאל לגרימת נזק למטופל, כאשר נעשית טעות. 30

?באיזו תדירות היא תדווח, אך לא פגעה בו, כאשר נעשית טעות שהייתה עלולה לגרום לנזק למטופל. 31

מקדמת את בטיחות המטופל/ הנהלת בית החולים מספקת אווירת עבודה המעודדת . 33

:המחלקה שלך בבית החולים בנושא בטיחות המטופל/ אנא תן ציון כולל לסביבת העבודה . 32

אנו מיודעים בנוגע לטעויות שקורות במחלקה זו. 25

במחלקה זו אנו דנים בדרכים למניעת הישנות טעויות. 27

החלטות של צוות בכיר ממנו/ לערער על מעשים / הצוות חש בנח  להעיר . 26

?באיזו תדירות היא תדווח, (כמעט אירוע)אך היא מתגלה ומתוקנת לפני שהיא משפיעה על המטופל , כאשר נעשית טעות. 29

צוות העובדים חושש לשאול שאלות כאשר משהו נראה לא כשורה. 28
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853.5%355.7%342.7%162.8%לא מסכים לחלוטין
72329.4%21635.2%35928.3%14425.4%לא מסכים 

82333.4%19631.9%42633.5%19634.6%ניטראלי
70528.6%14423.5%38230.1%17731.2%מסכים

1265.1%233.7%695.4%346.0%מסכים במידה רבה 
2462100%614100%1270100%567100%כ"סה

823.4%376.1%282.2%162.9%לא מסכים לחלוטין
86635.6%23238.2%45135.9%17932.0%לא מסכים 

78432.2%18630.6%42633.9%16729.9%ניטראלי
59324.4%13722.6%29223.3%16329.2%מסכים

1074.4%152.5%584.6%346.1%מסכים במידה רבה 
2432100%607100%1255100%559100%כ"סה

241.0%50.8%141.1%50.9%לא מסכים לחלוטין
27811.3%579.2%14611.6%7513.2%לא מסכים 

77531.5%18329.6%39431.2%19734.6%ניטראלי
117947.9%30248.8%61448.7%25745.1%מסכים

2058.3%7211.6%937.4%366.3%מסכים במידה רבה 
2461100%619100%1261100%570100%כ"סה

1747.2%569.1%796.4%396.9%לא מסכים לחלוטין
114247.0%28947.1%60248.5%24643.8%לא מסכים 

66027.2%16026.1%33727.1%15727.9%ניטראלי
40216.6%10116.5%20016.1%10118.0%מסכים

502.1%71.1%241.9%193.4%מסכים במידה רבה 
2428100%613100%1242100%562100%כ"סה

1526.2%528.4%735.8%254.4%לא מסכים לחלוטין
108444.0%29247.2%54943.4%23842.0%לא מסכים 

65026.4%16025.8%32625.8%16128.4%ניטראלי
50620.6%10316.6%27922.1%12321.7%מסכים

692.8%121.9%383.0%193.4%מסכים במידה רבה 
2461100%619100%1265100%566100%כ"סה

893.7%294.8%413.3%183.2%לא מסכים לחלוטין
89136.6%25241.3%45536.3%18232.4%לא מסכים 

78632.3%18530.3%40632.4%18933.7%ניטראלי
63326.0%13822.6%33026.4%16329.1%מסכים

351.4%61.0%201.6%91.6%מסכים במידה רבה 
2434100%610100%1252100%561100%כ"סה

492.0%101.6%241.9%152.6%לא מסכים לחלוטין
2148.7%416.7%1078.4%6611.6%לא מסכים 

49420.1%11919.4%23818.8%13623.9%ניטראלי
109944.6%27144.1%58746.3%23641.5%מסכים

60724.6%17328.2%31324.7%11620.4%מסכים במידה רבה 
2463100%614100%1269100%569100%כ"סה

29311.9%8814.3%13710.8%6411.3%לא מסכים לחלוטין
117948.0%30048.9%62549.4%24743.6%לא מסכים 

51521.0%12720.7%26120.6%12722.4%ניטראלי
36514.9%8013.0%18314.5%10218.0%מסכים

1034.2%193.1%584.6%264.6%מסכים במידה רבה 
2455100%614100%1264100%566100%כ"סה

291.2%81.3%121.0%91.6%לא מסכים לחלוטין
24410.0%437.0%12710.2%7413.1%לא מסכים 

76031.2%16126.2%40332.3%19234.0%ניטראלי
112246.0%31250.8%57946.4%22840.4%מסכים

28311.6%9014.7%12810.2%6110.8%מסכים במידה רבה 
2438100%614100%1249100%564100%כ"סה

בהעברת מטופלים ממחלקה אחת לאחרת, "נופלים בין הכיסאות"דברים . 35

מחלקות בית החולים אינן מתואמות היטב זו עם זו. 34

מידע חשוב הנוגע לטיפול בחולה הולך לאיבוד לעיתים קרובות בחילופי משמרות של הצוות. 37

קיים שיתוף פעולה טוב בקרב מחלקות בית החולים שנדרשות לעבוד יחד. 36

תקלות מתרחשות לעיתים קרובות בעת העברת מידע בין המחלקות השונות בבית החולים. 39

היא לעיתים קרובות לא נעימה, העבודה עם צוותים ממחלקות אחרות בבית החולים. 38

מחלקות בית החולים עובדות היטב יחדיו בכדי לספק את הטיפול המיטבי לחולים. 42

נראה כי הנהלת בית החולים מתעניינת בבטיחות המטופל רק לאחר שמתרחש אירוע חריג. 41

הנהלת בית החולים מדגימה בפעילותה כי בטיחות המטופל היא בעדיפות עליונה. 40
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משרד הבריאות מדינת ישראל

2015סקר תרבות בטיחות ארגונית 

ריבוד לפי גודל

האגף להבטחת איכות

7' נספח מס

מספר 

משיבים

מסך % 

משיבים

מספר 

משיבים

מסך % 

משיבים

מספר 

משיבים

מסך % 

משיבים

מספר 

משיבים

מסך % 

משיבים

 מיטות800מעל  מיטות800 עד 301 מיטות300עד ארצי

1998.3%7712.6%806.5%427.5%לא מסכים לחלוטין
98140.7%26243.0%50841.2%20536.8%לא מסכים 

80533.4%17628.9%42434.4%20336.4%ניטראלי
36515.1%8113.3%18915.3%9216.5%מסכים

602.5%132.1%322.6%152.7%מסכים במידה רבה 
2410100%609100%1233100%557100%כ"סה

71528.5%18128.5%34526.8%18932.6% דיווחי אירוע חריג0
75330.0%18529.2%36628.5%20134.7% דיווחי אירוע חריג2 עד 1
50920.3%13321.0%28021.8%9416.2% דיווחי אירוע חריג5 עד 3
26310.5%6910.9%14111.0%498.4% דיווחי אירוע חריג10 עד 6

1606.4%406.3%907.0%274.7% דיווחי אירוע חריג20 עד 11
1114.4%264.1%634.9%203.4% ומעלה דיווחי אירוע חריג21
2511100%634100%1285100%580100%כ"סה

582.3%172.6%211.6%203.4%פחות משנה אחת
35513.8%10616.5%15211.5%9516.0% שנים5 עד 1
33513.1%10316.0%15111.5%8113.6% שנים10 עד 6

33413.0%7511.7%18313.9%7512.6% שנים15 עד 11
40015.6%9514.8%21516.3%8614.5% שנים20 עד 16
108442.2%24638.3%59545.2%23840.0% שנים או יותר21
2566100%642100%1317100%595100%כ"סה

1154.5%335.2%463.5%366.1%פחות משנה אחת
60023.6%16726.3%28521.8%14424.4% שנים5 עד 1
47418.6%12319.4%22417.1%12621.4% שנים10 עד 6

37214.6%7912.4%20115.4%9115.4% שנים15 עד 11
37314.7%9615.1%19715.1%7612.9% שנים20 עד 16
61024.0%13721.6%35527.1%11619.7% שנים או יותר21
2544100%635100%1308100%589100%כ"סה

652.5%162.5%251.9%244.1% שעות בשבוע20-פחות מ
78430.6%22935.8%39129.7%16327.6% שעות בשבוע39 עד 20
151059.0%33752.7%80861.4%35760.4% שעות בשבוע59 עד 40
1375.4%396.1%624.7%345.8% שעות בשבוע79 עד 60
301.2%71.1%131.0%101.7% שעות בשבוע99 עד 80

321.3%111.7%171.3%30.5% שעות בשבוע או יותר100
2558100%639100%1316100%591100%כ"סה

127349.2%36756.8%61446.2%29248.8%אחות מוסמכת
933.6%223.4%463.5%254.2%טכנאי רנטגן

752.9%355.4%392.9%10.2%מזכירות/מינהל
2248.7%487.4%1209.0%569.4%עובד מעבדה

291.1%71.1%211.6%10.2%פרהרפואי
65225.2%11618.0%34926.2%17629.4%רופא מומחה

501.9%101.5%262.0%142.3%רופא מתמחה
712.7%111.7%463.5%142.3%רוקח
1194.6%304.6%695.2%193.2%אחר
2586100%646100%1330100%598100%כ"סה

213283.6%54085.3%107882.0%50685.6%יש לי קשר ישיר עם מטופלים,כן
41816.4%9314.7%23618.0%8514.4%אין לי קשר ישיר עם מטופלים, לא
2550100%633100%1314100%591100%כ"סה

562.2%132.0%201.5%233.9%פחות משנה אחת
35113.7%10015.6%16212.3%8614.5% שנים5 עד 1
37314.5%9014.0%18914.3%9415.8% שנים10 עד 6

34913.6%9614.9%17913.6%7412.4% שנים15 עד 11
39015.2%9114.2%19714.9%9816.5% שנים20 עד 16
105240.9%25339.3%57443.5%22037.0% שנים או יותר21
2571100%643100%1321100%595100%כ"סה

63125.6%18630.0%33626.6%10518.4%כן
183374.4%43570.0%92673.4%46581.6%לא
2464100%621100%1262100%570100%כ"סה

?(2012בשנת )האם מילאת שאלון זה בפעם הקודמת . 51

?ת שלך/המומחיות הנוכחי/ כמה זמן אתה עובד במקצוע . 50

האם יש לך קשר ישיר עם מטופלים, במסגרת משרתך. 49

יש לבחור תשובה אחת המתארת את משרתך בצורה הטובה ביותר? מהי משרתך בבית חולים זה. 48

בבית החולים הזה, בדרך כלל, כמה שעות שבועיות אתה עובד. 47

?המחלקה הנוכחית שלך בבית החולים/ כמה זמן אתה עובד בסביבת העבודה . 46

?כמה זמן אתה עובד בבית החולים הזה. 45

?כמה דיווחים על אירועים חריגים מילאת והגשת,  החודשים האחרונים12במהלך . 44

חילופי המשמרות מהווים בעיה למטופלים בבית חולים זה. 43
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משרד הבריאות מדינת ישראל

2015סקר תרבות בטיחות ארגונית 

ריבוד לפי בעלות

האגף להבטחת איכות

8' נספח מס

מספר 

משיבים

מסך % 

משיבים

מספר 

משיבים

מסך % 

משיבים

מספר 

משיבים

מסך % 

משיבים

מספר 

משיבים

מסך % 

משיבים

60.7%101.0%20.4%21.6%ח"מתן שירותים לביה/ אספקה סטרילית 
313.5%242.5%61.1%32.3%בית מרקחת

414.6%414.2%234.1%1713.2%הרדמה
839.4%697.1%6110.8%97.0%טיפול נמרץ

384.3%737.5%396.9%ילדים
12213.8%12813.1%7112.6%2418.6%כירורגיה

404.5%484.9%315.5%86.2%מחלקות שונות 
707.9%646.6%6211.0%97.0%מיילדות
50.6%293.0%50.9%43.1%(אדמיניסטרציה)מינהל 
10211.5%11912.2%6411.3%2015.5%מכונים

374.2%363.7%254.4%ד"מלר
718.0%10310.6%458.0%64.7%מעבדה

343.8%575.8%142.5%86.2%מרפאות
273.1%181.8%162.8%53.9%ניהול ופיקוח

869.7%757.7%549.6%פנימית
171.9%70.7%20.4%פסיכיאטריה

465.2%525.3%234.1%118.5%(רנטגן)רדיולוגיה 
141.6%50.5%101.8%שיקום

131.5%161.6%101.8%32.3%אחר
missing10.11%20.20%10.18%

884100%976100%564100%129100%כ"סה

20.2%50.5%10.2%לא מסכים לחלוטין
263.0%212.2%61.1%10.8%לא מסכים 

525.9%454.6%274.8%43.1%ניטראלי
37642.8%42944.1%23441.6%5643.4%מסכים

42348.1%47348.6%29452.3%6852.7%מסכים במידה רבה
879100%973100%562100%129100%כ"סה

14016.1%17618.1%7713.8%64.7%לא מסכים לחלוטין
37843.4%43945.0%23141.3%3325.8%לא מסכים 

9811.3%10610.9%7713.8%2318.0%ניטראלי
19622.5%19219.7%12322.0%4938.3%מסכים

586.7%626.4%529.3%1713.3%מסכים במידה רבה
870100%975100%560100%128100%כ"סה

30.3%50.5%20.4%לא מסכים לחלוטין
343.9%293.0%173.0%10.8%לא מסכים 

687.8%868.9%478.4%97.0%ניטראלי
41447.4%47449.0%27348.8%6248.1%מסכים

35540.6%37438.6%22139.5%5744.2%מסכים במידה רבה
874100%968100%560100%129100%כ"סה

91.0%50.5%40.7%לא מסכים לחלוטין
515.8%464.7%193.4%43.1%לא מסכים 

809.2%10610.9%509.0%118.7%ניטראלי
39645.3%45346.7%25044.9%6652.0%מסכים

33838.7%36037.1%23442.0%4636.2%מסכים במידה רבה
874100%970100%557100%127100%כ"סה

455.3%515.3%325.8%129.8%לא מסכים לחלוטין
32337.7%36237.8%21538.9%6250.4%לא מסכים 

16018.7%20221.1%11420.7%2016.3%ניטראלי
23327.2%25726.8%13123.7%2217.9%מסכים

9611.2%869.0%6010.9%75.7%מסכים במידה רבה
857100%958100%552100%123100%כ"סה

161.9%141.5%81.5%לא מסכים לחלוטין
435.0%373.9%274.9%21.6%לא מסכים 

9010.4%10010.4%6812.4%129.8%ניטראלי
40246.6%43545.4%28151.2%6351.2%מסכים

31236.2%37238.8%16530.1%4637.4%מסכים במידה רבה
863100%958100%549100%123100%כ"סה

פרטיתציבוריתשירותי בריאות כלליתממשלתית

?מהי סביבת העבודה או המחלקה העיקרית בה אתה עובד בבית החולים

הדבר לא מאפשר לתת טיפול מיטבי לחולה, צוות המחלקה עובד שעות רבות מדי. 5

עוזרים זה לזה במחלקה זו/ אנשי הצוות תומכים . 1

מצבת כוח האדם במחלקה מספיקה כדי להתמודד עם עומס העבודה. 2

אנחנו עובדים יחד כצוות על מנת לעמוד במשימות , כשיש צורך לבצע עבודה רבה במהירות. 3

אנשי הצוות מתייחסים זה לזה בכבוד, במחלקה זו. 4

ייזומה לשיפור בטיחות המטופל/ אנו פועלים בצורה אקטיבית . 6
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2015סקר תרבות בטיחות ארגונית 

ריבוד לפי בעלות

האגף להבטחת איכות

8' נספח מס

מספר 

משיבים

מסך % 

משיבים

מספר 

משיבים

מסך % 

משיבים

מספר 

משיבים

מסך % 

משיבים

מספר 
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מסך % 

משיבים

פרטיתציבוריתשירותי בריאות כלליתממשלתית

24728.9%29431.0%13224.3%4133.3%לא מסכים לחלוטין
43250.5%45347.8%25647.1%6048.8%לא מסכים 

10712.5%13013.7%8515.6%1713.8%ניטראלי
566.5%555.8%5610.3%32.4%מסכים

141.6%151.6%152.8%21.6%מסכים במידה רבה
856100%947100%544100%123100%כ"סה

566.6%788.3%305.6%1210.3%לא מסכים לחלוטין
22726.7%30532.5%16630.7%3328.2%לא מסכים 

25329.8%26828.6%15027.8%4437.6%ניטראלי
25530.0%23324.8%16330.2%2521.4%מסכים

586.8%545.8%315.7%32.6%מסכים במידה רבה
849100%938100%540100%117100%כ"סה

141.6%232.4%112.0%54.0%לא מסכים לחלוטין
617.1%747.7%376.7%75.6%לא מסכים 

12414.4%15716.4%8715.7%1512.1%ניטראלי
46654.1%53756.0%31857.5%6854.8%מסכים

19622.8%16817.5%10018.1%2923.4%מסכים במידה רבה
861100%959100%553100%124100%כ"סה

16519.2%19220.0%9617.4%3730.1%לא מסכים לחלוטין
38144.4%39240.9%22640.9%5645.5%לא מסכים 

12814.9%16116.8%8815.9%2217.9%ניטראלי
13715.9%15816.5%10318.6%75.7%מסכים

485.6%555.7%407.2%10.8%מסכים במידה רבה
859100%958100%553100%123100%כ"סה

121.4%232.4%71.3%32.4%לא מסכים לחלוטין
789.0%879.1%488.7%75.6%לא מסכים 

13916.1%15916.6%9717.7%1915.2%ניטראלי
41848.4%49451.6%26347.9%6350.4%מסכים

21625.0%19520.4%13424.4%3326.4%מסכים במידה רבה
863100%958100%549100%125100%כ"סה

14717.2%16717.4%9216.8%2520.0%לא מסכים לחלוטין
36742.9%44146.0%25145.8%5140.8%לא מסכים 

16018.7%17418.2%10419.0%2923.2%ניטראלי
14416.8%14515.1%8415.3%1814.4%מסכים

384.4%313.2%173.1%21.6%מסכים במידה רבה
856100%958100%548100%125100%כ"סה

161.8%192.0%81.5%לא מסכים לחלוטין
839.6%707.4%7313.3%108.1%לא מסכים 

14316.5%17318.2%12222.3%2318.5%ניטראלי
45852.9%53055.8%27149.5%6451.6%מסכים

16619.2%15816.6%7413.5%2721.8%מסכים במידה רבה
866100%950100%548100%124100%כ"סה

556.4%596.2%397.1%1411.5%לא מסכים לחלוטין
25229.4%30632.2%19635.5%4637.7%לא מסכים 

14817.2%18619.6%9817.8%3226.2%ניטראלי
30635.7%29931.5%16630.1%2520.5%מסכים

9711.3%10010.5%539.6%54.1%מסכים במידה רבה
858100%950100%552100%122100%כ"סה

414.8%454.7%325.9%32.4%לא מסכים לחלוטין
21925.6%22223.3%15528.4%1814.6%לא מסכים 

16519.3%17218.1%9216.9%2621.1%ניטראלי
29334.2%33835.5%17231.6%4637.4%מסכים

13816.1%17518.4%9417.2%3024.4%מסכים במידה רבה
856100%952100%545100%123100%כ"סה

זמני שלא מאפשר מתן טיפול מיטבי לחולה/ יש במחלקה כמות רבה מידי של צוות ארעי . 7

הצוות חש שטעויותיו נזקפות לחובת. 8

טעויות שנעשו במחלקה הובילו לשינויים חיוביים במחלקה. 9

במקרה לא מתרחשות כאן טעויות חמורות יותר/ רק במזל . 10

שאר אנשי הצוות מתגייסים לסייע, כאשר אחד האזורים במחלקה עמוס במיוחד. 11

ולא המקרה" מסומן"התחושה היא שמבצע האירוע , בעת דיווח על אירוע חריג. 12

אנחנו בוחנים את יעילותם, לאחר שאנו מבצעים שינויים לשיפור בטיחות המטופל. 13

ומשתדלים לעשות הרבה מידי ומהר מידי, אנחנו עובדים כבמשבר. 14

בטיחות המטופל לעולם לא תפגע למען ביצוע עבודה רבה יותר. 15
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10912.7%12613.1%6812.4%1411.2%לא מסכים לחלוטין
29634.4%35036.5%21138.5%4233.6%לא מסכים 

18821.9%22523.5%10619.3%3225.6%ניטראלי
21324.8%21021.9%13324.3%3427.2%מסכים

546.3%485.0%305.5%32.4%מסכים במידה רבה
860100%959100%548100%125100%כ"סה

13615.9%15816.5%8315.1%3024.6%לא מסכים לחלוטין
41148.1%45547.6%23342.5%4839.3%לא מסכים 

15418.0%16417.2%10118.4%2318.9%ניטראלי
12714.9%15015.7%11220.4%1713.9%מסכים

263.0%282.9%193.5%43.3%מסכים במידה רבה
854100%955100%548100%122100%כ"סה

131.5%141.4%91.6%לא מסכים לחלוטין
536.1%606.2%519.2%54.0%לא מסכים 

14016.1%16517.0%11019.9%2217.7%ניטראלי
53361.3%55657.4%29954.2%7056.5%מסכים

13115.1%17317.9%8315.0%2721.8%מסכים במידה רבה
870100%968100%552100%124100%כ"סה

475.5%565.9%254.5%32.5%לא מסכים לחלוטין
11413.4%14215.0%9316.8%1310.7%לא מסכים 

19823.2%18519.5%12723.0%2621.3%ניטראלי
32237.8%37439.5%20737.4%4335.2%מסכים

17120.1%19120.1%10118.3%3730.3%מסכים במידה רבה
852100%948100%553100%122100%כ"סה

131.5%192.0%122.2%לא מסכים לחלוטין
677.9%697.3%325.8%43.3%לא מסכים 

15218.0%15316.2%9517.2%1310.6%ניטראלי
39046.2%44547.1%27449.5%5544.7%מסכים

22226.3%25827.3%14025.3%5141.5%מסכים במידה רבה
844100%944100%553100%123100%כ"סה

15117.8%16417.3%9316.8%3427.0%לא מסכים לחלוטין
39346.3%47249.8%26748.1%5543.7%לא מסכים 

17020.0%16417.3%10018.0%2116.7%ניטראלי
11013.0%12112.8%7814.1%118.7%מסכים

242.8%262.7%173.1%54.0%מסכים במידה רבה
848100%947100%555100%126100%כ"סה

29835.3%33635.6%18232.9%5343.1%לא מסכים לחלוטין
38445.4%44146.8%28050.6%5141.5%לא מסכים 

9911.7%10711.3%559.9%1310.6%ניטראלי
505.9%434.6%305.4%54.1%מסכים

141.7%161.7%61.1%10.8%מסכים במידה רבה
845100%943100%553100%123100%כ"סה

465.4%545.7%356.3%43.3%לעולם לא
12614.8%16016.9%12021.6%1512.5%לעתים נדירות

27232.0%29130.8%17731.9%3428.3%לפעמים
22826.8%26728.3%12923.2%3730.8%לעתים קרובות

17820.9%17318.3%9416.9%3025.0%תמיד
850100%945100%555100%120100%כ"סה

151.8%181.9%101.8%43.3%לעולם לא
495.8%535.6%295.3%97.5%לעתים נדירות

16919.9%19020.1%11019.9%2016.7%לפעמים
34740.8%37139.3%23642.8%4638.3%לעתים קרובות

27131.8%31133.0%16730.3%4134.2%תמיד
851100%943100%552100%120100%כ"סה

הממונה עליי שוקל ברצינות הצעות של צוות העובדים בתחומים הנוגעים לשיפור בטיחות המטופל. 20

גם אם נדרשים לכך קיצורי דרך, הממונה עליי רוצה שנעבוד בקצב מהיר יותר, בתקופה של לחץ מצטבר בעבודה. 21

הממונה עליי מתעלם מבעיות בנושאי בטיחות המטופל שחוזרות על עצמן שוב ושוב. 22

אנשי הצוות חוששים שטעויותיהם נרשמות בתיקיהם האישיים. 16

קיימות בעיות בתחום בטיחות המטופל במחלקה זו. 17

הנהלים והשיטות שלנו טובים ויעילים במניעת טעויות. 18

הממונה עליי מציין זאת לטובה, נהלי בטיחות המטופל/ כאשר העבודה מתבצעת על פי כללי . 19

המתבססים על דיווחי אירוע חריג, ניתן לנו משוב על שינויים המיושמים במחלקה. 23

אנשי הצוות יתבטאו בחופשיות אם ייחשפו או יבחינו בדבר העלול להשפיע באופן שלילי על הטיפול  בחולה. 24
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40.5%90.9%50.9%לעולם לא
414.7%596.2%244.3%54.1%לעתים נדירות

15317.7%17818.6%9917.7%1814.8%לפעמים
34039.3%38440.1%25245.0%4738.5%לעתים קרובות

32737.8%32834.2%18032.1%5242.6%תמיד
865100%958100%560100%122100%כ"סה

161.8%202.1%142.5%לעולם לא
809.2%929.6%468.3%119.2%לעתים נדירות

24728.5%27728.9%15828.5%2924.2%לפעמים
31736.6%34235.7%22340.3%4940.8%לעתים קרובות

20623.8%22723.7%11320.4%3125.8%תמיד
866100%958100%554100%120100%כ"סה

101.2%121.3%61.1%21.7%לעולם לא
526.0%646.7%407.2%65.0%לעתים נדירות

16018.5%18018.8%9917.8%2520.8%לפעמים
30935.7%38039.7%24143.3%4537.5%לעתים קרובות

33538.7%32033.5%17130.7%4235.0%תמיד
866100%956100%557100%120100%כ"סה

28032.4%31432.6%18533.3%3831.4%לעולם לא
35641.2%41342.9%23341.9%5545.5%לעתים נדירות

15117.5%15516.1%9416.9%2016.5%לפעמים
546.2%525.4%295.2%43.3%לעתים קרובות

242.8%282.9%152.7%43.3%תמיד
865100%962100%556100%121100%כ"סה

121.4%101.0%132.4%לעולם לא
799.3%899.3%7613.8%118.9%לעתים נדירות

14717.2%20721.6%12021.8%2822.6%לפעמים
26330.8%30431.8%17331.4%3830.6%לעתים קרובות

35241.3%34736.3%16930.7%4737.9%תמיד
853100%957100%551100%124100%כ"סה

151.8%192.0%142.5%10.8%לעולם לא
779.0%959.9%6010.9%129.8%לעתים נדירות

14617.1%19520.4%12322.3%2520.3%לפעמים
26631.2%30632.0%19234.8%3830.9%לעתים קרובות

34940.9%34135.7%16229.4%4738.2%תמיד
853100%956100%551100%123100%כ"סה

70.8%131.4%40.7%לעולם לא
374.4%505.3%163.0%32.5%לעתים נדירות

9711.5%14014.7%7413.7%1512.3%לפעמים
23527.8%27028.4%20337.5%3629.5%לעתים קרובות

46955.5%47850.3%24445.1%6855.7%תמיד
845100%951100%541100%122100%כ"סה

8810.1%11211.5%6712.0%2822.2%מצוין
49456.8%54856.4%28350.6%7962.7%טוב מאוד

24528.2%26827.6%17431.1%1915.1%סביר
323.7%373.8%305.4%חלש
101.2%70.7%50.9%נכשל

869100%972100%559100%126100%כ"סה

131.5%131.4%91.6%לא מסכים לחלוטין
667.7%606.3%5610.1%10.8%לא מסכים 

15818.4%17318.1%10418.7%108.0%ניטראלי
41448.1%46048.2%25946.6%4939.2%מסכים

21024.4%24926.1%12823.0%6552.0%מסכים במידה רבה 
861100%955100%556100%125100%כ"סה

אנו מיודעים בנוגע לטעויות שקורות במחלקה זו. 25

החלטות של צוות בכיר ממנו/ לערער על מעשים / הצוות חש בנח להעיר . 26

במחלקה זו אנו דנים בדרכים למניעת הישנות טעויות. 27

צוות העובדים חושש לשאול שאלות כאשר משהו נראה לא כשורה. 28

?באיזו תדירות היא תדווח, (כמעט אירוע)אך היא מתגלה ומתוקנת לפני שהיא משפיעה על המטופל , כאשר נעשית טעות. 29

?באיזו תדירות היא תדווח, שאין בה פוטנציאל לגרימת נזק למטופל, כאשר נעשית טעות. 30

?באיזו תדירות היא תדווח, אך לא פגעה בו, כאשר נעשית טעות שהייתה עלולה לגרום לנזק למטופל. 31

:המחלקה שלך בבית החולים בנושא בטיחות המטופל/ אנא תן ציון כולל לסביבת העבודה . 32

מקדמת את בטיחות המטופל/ הנהלת בית החולים מספקת אווירת עבודה המעודדת . 33
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222.6%363.8%162.9%119.0%לא מסכים לחלוטין
21325.3%28130.0%16129.3%6452.5%לא מסכים 

27933.1%32734.9%18233.2%3024.6%ניטראלי
27432.5%25527.2%15728.6%1713.9%מסכים

546.4%394.2%336.0%מסכים במידה רבה 
842100%938100%549100%122100%כ"סה

232.8%242.6%234.3%119.2%לא מסכים לחלוטין
28734.4%34136.8%17632.5%5848.3%לא מסכים 

27432.9%31934.4%14727.2%3932.5%ניטראלי
20824.9%20722.4%16530.5%1210.0%מסכים

425.0%353.8%305.5%מסכים במידה רבה 
834100%926100%541100%120100%כ"סה

50.6%91.0%91.6%10.8%לא מסכים לחלוטין
9711.5%10311.0%7213.1%65.0%לא מסכים 

26931.9%30432.5%17832.3%2319.2%ניטראלי
41148.7%44547.6%25145.6%6655.0%מסכים

627.3%747.9%417.4%2420.0%מסכים במידה רבה 
844100%935100%551100%120100%כ"סה

647.7%545.9%397.2%1714.3%לא מסכים לחלוטין
40748.8%42245.8%24845.8%6050.4%לא מסכים 

22026.4%28330.7%12322.7%2823.5%ניטראלי
12515.0%14015.2%12322.7%1411.8%מסכים

182.2%232.5%91.7%מסכים במידה רבה 
834100%922100%542100%119100%כ"סה

505.9%586.2%264.8%1613.1%לא מסכים לחלוטין
36243.0%41844.3%23843.8%6150.0%לא מסכים 

22026.1%26027.6%13725.2%3024.6%ניטראלי
18622.1%17818.9%12723.4%1411.5%מסכים

242.9%293.1%152.8%10.8%מסכים במידה רבה 
842100%943100%543100%122100%כ"סה

303.6%293.1%193.5%108.3%לא מסכים לחלוטין
30236.3%34336.9%18834.7%5646.3%לא מסכים 

26832.3%29832.1%17432.1%4033.1%ניטראלי
21926.4%24526.4%15228.0%1512.4%מסכים

121.4%141.5%91.7%מסכים במידה רבה 
831100%929100%542100%121100%כ"סה

182.1%171.8%142.6%לא מסכים לחלוטין
728.5%768.1%6111.1%54.2%לא מסכים 

15418.2%19420.7%13123.9%1411.7%ניטראלי
38345.3%42044.8%23743.2%5445.0%מסכים

21925.9%23024.5%10619.3%4739.2%מסכים במידה רבה 
846100%937100%549100%120100%כ"סה

9711.6%11111.8%539.7%2823.3%לא מסכים לחלוטין
41249.3%44847.7%25646.7%5646.7%לא מסכים 

15919.0%22023.4%11020.1%2621.7%ניטראלי
13516.1%12012.8%10218.6%86.7%מסכים

333.9%414.4%274.9%21.7%מסכים במידה רבה 
836100%940100%548100%120100%כ"סה

101.2%111.2%71.3%10.8%לא מסכים לחלוטין
10412.5%808.6%5510.1%54.2%לא מסכים 

35943.1%44047.2%25847.4%6252.1%מסכים
8310.0%11312.1%5710.5%2621.8%מסכים במידה רבה 

27633.2%28830.9%16730.7%2521.0%ניטראלי
832100%932100%544100%119100%כ"סה

קיים שיתוף פעולה טוב בקרב מחלקות בית החולים שנדרשות לעבוד יחד. 36

מידע חשוב הנוגע לטיפול בחולה הולך לאיבוד לעיתים קרובות בחילופי משמרות של הצוות. 37

היא לעיתים קרובות לא נעימה, העבודה עם צוותים ממחלקות אחרות בבית החולים. 38

תקלות מתרחשות לעיתים קרובות בעת העברת מידע בין המחלקות השונות בבית החולים. 39

מחלקות בית החולים אינן מתואמות היטב זו עם זו. 34

בהעברת מטופלים ממחלקה אחת לאחרת, "נופלים בין הכיסאות"דברים . 35

הנהלת בית החולים מדגימה בפעילותה כי בטיחות המטופל היא בעדיפות עליונה. 40

נראה כי הנהלת בית החולים מתעניינת בבטיחות המטופל רק לאחר שמתרחש אירוע חריג. 41

מחלקות בית החולים עובדות היטב יחדיו בכדי לספק את הטיפול המיטבי לחולים. 42
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587.0%707.6%499.2%2218.3%לא מסכים לחלוטין
33740.9%35538.5%22442.0%5949.2%לא מסכים 

12214.8%15116.4%8415.8%54.2%מסכים
263.2%192.1%142.6%10.8%מסכים במידה רבה 

28134.1%32735.5%16230.4%3327.5%ניטראלי
824100%922100%533100%120100%כ"סה

22225.9%30531.6%15828.6%3024.0% דיווחי אירוע חריג0
23827.7%30631.7%17431.5%3427.2% דיווחי אירוע חריג2 עד 1
17119.9%18519.2%11921.6%3225.6% דיווחי אירוע חריג5 עד 3
10612.4%828.5%5610.1%1512.0% דיווחי אירוע חריג10 עד 6

687.9%505.2%305.4%97.2% דיווחי אירוע חריג20 עד 11
536.2%363.7%152.7%54.0% ומעלה דיווחי אירוע חריג21
858100%964100%552100%125100%כ"סה

252.8%141.4%152.6%43.1%פחות משנה אחת
10011.4%11411.7%9717.1%4232.3% שנים5 עד 1
10511.9%10711.0%8014.1%4333.1% שנים10 עד 6

12113.7%13013.3%7012.3%129.2% שנים15 עד 11
15517.6%14014.4%9216.2%96.9% שנים20 עד 16
37542.6%47048.2%21437.7%2015.4% שנים או יותר21
881100%975100%568100%130100%כ"סה

414.7%383.9%285.0%86.3%פחות משנה אחת
18120.7%21422.1%14726.3%5442.9% שנים5 עד 1
15818.0%17217.7%10518.8%3830.2% שנים10 עד 6

14416.4%13513.9%8515.2%75.6% שנים15 עד 11
14316.3%13614.0%8114.5%97.1% שנים20 עד 16
20923.9%27528.4%11420.4%107.9% שנים או יותר21
876100%970100%560100%126100%כ"סה

182.0%282.9%183.2%10.8% שעות בשבוע20-פחות מ
22225.2%30231.1%21337.6%4635.7% שעות בשבוע39 עד 20
58866.8%55757.4%28850.9%6953.5% שעות בשבוע59 עד 40
323.6%616.3%366.4%64.7% שעות בשבוע79 עד 60
121.4%90.9%81.4%10.8% שעות בשבוע99 עד 80

80.9%141.4%30.5%64.7% שעות בשבוע או יותר100
880100%971100%566100%129100%כ"סה

43549.0%45345.9%31054.3%7557.7%אחות מוסמכת
303.4%373.8%162.8%107.7%טכנאי רנטגן

80.9%474.8%50.9%1511.5%מזכירות/מינהל
707.9%10510.6%427.4%75.4%עובד מעבדה

30.3%232.3%20.4%10.8%פרהרפואי
26029.3%23423.7%14024.5%75.4%רופא מומחה

171.9%212.1%111.9%10.8%רופא מתמחה
343.8%242.4%101.8%32.3%רוקח
303.4%424.3%356.1%118.5%אחר
887100%986100%571100%130100%כ"סה

73884.4%79881.9%48385.8%10582.7%יש לי קשר ישיר עם מטופלים,כן
13615.6%17618.1%8014.2%2217.3%אין לי קשר ישיר עם מטופלים, לא
874100%974100%563100%127100%כ"סה

232.6%161.6%162.8%10.8%פחות משנה אחת
10311.7%13914.2%8515.0%2116.2% שנים5 עד 1
12714.4%14214.5%8114.3%2317.7% שנים10 עד 6

12714.4%11912.2%7513.2%2821.5% שנים15 עד 11
15717.8%12212.5%9516.8%129.2% שנים20 עד 16
34639.2%44145.0%21537.9%4534.6% שנים או יותר21
883100%979100%567100%130100%כ"סה

19923.2%28330.6%11721.7%2821.5%כן
65976.8%64369.4%42278.3%10278.5%לא
858100%926100%539100%130100%כ"סה

?האם יש לך קשר ישיר עם מטופלים, במסגרת משרתך. 49

?ת שלך/המומחיות הנוכחי/ כמה זמן אתה עובד במקצוע . 50

?(2012בשנת )האם מילאת שאלון זה בפעם הקודמת . 51

חילופי המשמרות מהווים בעיה למטופלים בבית חולים זה. 43

?כמה דיווחים על אירועים חריגים מילאת והגשת,  החודשים האחרונים12במהלך . 44

?כמה זמן אתה עובד בבית החולים הזה. 45

?המחלקה הנוכחית שלך בבית החולים/ כמה זמן אתה עובד בסביבת העבודה . 46

?בבית החולים הזה, בדרך כלל, כמה שעות שבועיות אתה עובד. 47

יש לבחור תשובה אחת המתארת את משרתך בצורה הטובה ביותר? מהי משרתך בבית חולים זה. 48
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