


המסע החברתי  
להבראת הרפואה

כנס החברה לבטיחות המטופל  
2018פברואר 



...  מחיר הטעויות הרפואיות ידוע לכל

:הנחת העבודה שלנו

רק שיתוף פעולה נרחב  

,  יכול להוביל לתיקון משמעותי

מהיר ובר קיימא  
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הבנת הגורמים במערכת הבריאות  

לפגיעה במטופליםהמביאים 

!היא חיונית



תחלואה 

גוברת

מחסור גובר

ברופאים

אי ספיקה במרפאות  

200-300%ובבתי החולים 

עליה בעומס על 

רופאים ומתמחים

, שחיקה

רפואת יתר  

רפואה מתגוננת

מעגל החולי

חור שחורשל מערכת הבריאות
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גיל ומחלות כרוניות

חסרים בקהילה ועוד  430
!!עומדים לפרוש1000

מוסיפים טעויות ופגיעה בחולים



מצוקת מערכת הבריאות
רפואה הקהילה היא הבסיס למערכת בריאות תקינה

רפואת הקהילה
מהבעיות הרפואיות90%-אמורה לתת מענה מקצועי ל

יועצים-רפואה שניונית 

בתי חולים

...כל מערכת הבריאות מתמוטטת, כאשר רפואת הקהילה קורסת
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אך אנו שומעים רק על  
...תפוסה במיון250%



תוך כדי התקדמות גילינו  

כי מדובר באסון לאומי  

מתמשך  

תוך פגיעה יומיומית 

בבטחון האישי של כל 

!אחד מאיתנו



בכל משפחה מכירים את מי שהגיע  

למרפאה או למחלקה בבית  , למיון

חולים ונפגע מטעות באבחנה או 

בטיפול

,  ובמרץכולנו חייבים להשקיע בדחיפות

בהפחתת העומס והשחיקה של הצוות  

הרפואי תוך שמירה על שלומם

.וכך נפחית טעויות ופגיעה בחולים



המסע החברתי להבראת הרפואה
שקמה ביוזמת קבוצת אזרחים  , תנועה חברתית ייחודית

, לי משרד הבריאות לשעבר"מנכאכפתיים ובתוכם 
אנשי אקדמיה וכמובן  , מנהלי בתי חולים ומחלקות

כולם חברו יחד כדי להבריא את . רופאים ואחיות
.המערכת

תוך  , מניעת הפגיעה בחולים: המטרה המרכזית
.שמירת שלום הצוות הרפואי

 חיזוק רפואת הקהילה–מטרה חשובה לא פחות.

 ובדרך  " מלמטה"יבוא אמיתיאנו מאמינים ששינוי
.חיובית

שיסייע וידחוף  הקטרבחרנו להיות , לא באנו לקטר
.  להעלות את מערכת הבריאות מחדש על המסילה
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10המסע החברתי להבראת הרפואה



:עקרונות יסוד

בשיתוף פעולה " מטופלים בעבר הווה ועתיד"-הפעלת הרוב הדומם 

.עם צוותים רפואיים והנהלות רפואיות ממסדיות

?  למה
הליקויים במערכת הרפואית  –כיוון שהנושא חשוב לכווולם 

.והבריאותית מחירם גבוה בנכויות ובחיי אדם

.  כיוון שצוותים רפואיים מגוייסים לתיקון אבל לא מספיק מצליחים

.רק חלק מהתמונה הוא תקציב

.כשצריך לשנות החלטות מלמעלה, כיוון שהלחץ מלמטה עובד

בתיקון על ידי  ,מעורבות האוכלוסיה הכללית קריטית, אי לכך

.מעורבות פעילה

1
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הליקויים החמורים במערכת

נגרמים ברובם עקב כשלי תיפקוד של צוות רפואי.

 כשלי התפקוד נגרמים עקב עומס קשה ושחיקה משמעותית של צוותי

.רפואה

מטופל-השחיקה באה לידי ביטוי בפגיעה קריטית בתקשורת מטפל.

כאשר  , אין להעלות על הדעת השמת הגישה המתרכזת במטופל

הצוות הרפואי שחוק ושחיקה זו לא מקבלת התייחסות מהגורמים 

.הממונים

 זו המשימה  –עלינו למצוא בדחיפות דרכים לטפל בשחיקת הצוותים

.העיקרית שנרתמנו לה במסע החברתי להבראת הרפואה
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:חלקה של האוכלוסיה הכללית בתיקון

.  שינוי בציפיות הקהל•

אמפטיה והסבר  , ללמד את המטופלים לצפות לקשיבות•

אנו יודעים שהביקוש  (. להפוך ללקוחות חכמים)מהמטפל 

.משנה את ההיצע

.להעלות קרנה של המומחיות ברפואת המשפחה•
רפואה  –הגברת מודעות עצמית ושינויי אורחות חיים •

.מונעת
הבנה מתי יש לפנות  –אוריינות רפואית והעצמה •

.לרופא ומתי יש פתרון ביתי

1
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:חלקם של צוותי הרפואה בתהליך

יכולים  , תמיכת עמיתים וקבלת משוב חיובי ממטופלים•

.לשנות התנהגות צוות רפואי

על מנת למפות  , רתמנו רופאים ואחיות רבים שאיכפת להם•

.את המכשלות בכל מוסד רפואי ולעזור לקדם שינוי

איתרנו עשרות רופאים ואחיות שהתעלו מעל המכשלות  •

.ונשתמש בנסיונם על מנת להאיר לאחרים את הדרך

נעזר באנשי רפואה וסיעוד שהצטרפו למסע החברתי על  •

.מיזמים שיצליחו בבתי חולים ומרפאות הקופה" לשכפל"מנת 

1
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:חלקם של מנהלים במערכות רפואיות

.  חשוב ביותרתפקיד ההנהלות הרפואיות •

מיפוי הגורמים לכשלים וחיפוש דרכים  , החל בהכרה בצורך בתיקון•

.לתיקון

כולל דרכים  , חיזוק תהליכי תיקון משמעותיים בקרב צוותים רפואיים•

.שונות להפחתת שחיקה וחיזוק לתקשורת עם המטופלים

יצירת שיתופי פעולה בין מטופלים ומלוויהם היכולים לתרום משוב  •

.  אמיתי ובונה

בניית קבוצות מיקוד של צוותי רפואה כבסיס לבניית תוכניות לתיקון  •

.והטמעתן

1
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מכנה משותף לכל המיזמים
.  שימוש בחוליות השונות של המצטרפים למסע

רופאים ואנשי , חולים ומלוויהם, מתנדבים מהקהל הרחב
.מנהל רפואי ותקשורת, אנשי אקדמיה, צוותם

.  מקומי ושכפולו במקומות אחריםפיילוטיצירת 

כדי לקבל הד ציבורי ותמיכה בשכפול כל התקשורתלווי צמוד של 

.מיזם ברחבי הארץ

במספר  " קו הבסיס"שבודק תוצאי כל מיזם אל מול מחקרימתווה 

.מדדים

לאחרונה זכה המסע החברתי לחסות המרכז הבינלאומי לבריאות  

.בכוונה של ביצוע מיזמים משותפים, משפט ואתיקה

חברתיות נוספות  לעמותותקיימת חבירה 
.הרלבנטיות לפעילות המסע שלנו
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7/8/17החל בתאריך "קשר עין"מיזם 

  אחת הרעות החולות במערכת הבריאות הינה
מה  , ההתמקדות הרופא במסך המחשב ולא במטופל

.  שגורם לטעויות באבחנה ובטיפול

י מתנדבים  "הפונים לצוות הרפואי מתבקשים ע
לציין מי מאנשי הצוות יצר קשר עין והגיב  , שגייסנו

.יותר מעמיתיו, באכפתיות

 רופא החודש"ההנהלה הרפואית מפרסמת את  "
".אחות החודש"ו
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(1/12/17התחלה )" פעילי בריאות"מיזם 

  שימוש יתר במערכת הרפואית יוצרת עומס נוסף על

עומס שגורם לא אחת  . המערכת הקהילתית הקורסת

.פגיעה נרחבת בבטיחות הטיפול

 המיזם נועד להגביר אוריינות רפואית בקרב הציבור-

קורסים ופרויקטים חברתיים להדרכת השמירה על  

התנהלות נכונה מול גורמים  , בריאות בני המשפחה

במערכת הבריאות ושימוש מושכל במשאבי רפואה  

.ובריאות

  החל מהדרכת החייאה ועד הגדרת הצורך מתי יש

.לפנות לרופא ומתי אין צורך

 כל משתתף מבצע פעילות קהילתית להטמעת הידע

.בסביבתו
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"  פעילי בריאות"מיזם 
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וכבר המשתתפים  
מפעילים מיזמים  

משלהם



"שעות נגישות"מיזם 

מיועד לשיפור רצף טיפולי ושיפור תיקשורת בין רופאי משפחה ורופאי בתי  

:החולים

השבוע שבהן יהיו רופאיה זמינים  כל מחלקה בבית החולים תגדיר שעות בימי •

כולל פרסום מספרי טלפון זמינים וכתובות  . לפניות טלפוניות מרופאי הקהילה

.הקופות באזור4המידע יישלח לכל רופאי . ל"דוא

ח "אחת לתקופה יתקיימו מפגשים של רופאי המשפחה מהאיזור עם רופאי ביה•

לדיון משותף על מטופלים שעברו טיפול בקהילה ובבית החולים ולשם הכרות עם  

.שיטות הטיפול בחולים בשתי המסגרות

גם מיזם זה ילווה במבנה מחקרי מתאים לבחינת ההשפעה לאורך זמן על  •

.בריאות המטופלים ובטיחותם

.גם מיזם זה ותוצאותיו יסוקרו בתיקשורת וכך נקדם הפצתם במיסגרות נוספות•
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.מלוה תומך ומעורב–מ "מיזם מתו

  מטרתו לגייס את המלווים של החולים בבית החולים לצורך ניטור
.והתרעה כסיוע לעבודת הרופאים והאחיות

  כל מלווה בעת הקבלה למיון או לאישפוז יישאל למידת נכונותו
,  יקבל הדרכה בסיסית, אם יביע רצון. למעורבות פעילה

-תוגדרנה זכויותיו ומגבלותיו והוא יהפוך לחלק מהצוות מטפל
זה צעד ענק שיקדם בטיחות חולים בהשקעה  . מלווה-מטופל

.כספית נמוכה
פ עם עמותת "מיזם זה הנערך בשתcaregivers , יפחית מהעומס

.והשחיקה של אנשי הצוות הרפואי
גם כאן חשובים הלווי המחקרי והתקשורתי.
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2
6

, שהזכרנו לדוגמא, מלבד המיזמים הללו
אנו מקיימים מיפגשי סיעור מוחות עם  

,יועצים אירגוניים ומומחים לשינוי
על מנת להציע מיגוון תוכניות התערבות  

למסגרות נוספות במערכת הבריאות  
.המעוניינות לעבור שינוי

מודולארית  " מניפת כלים"מדובר בפיתוח 
ומותאמת למסגרות כגון מחלקות או 

.מרפאות



:משבר לתיקון–ת "משל

מיזם המכוון לתת תמיכה רגשית לנפגעי מערכת 

הבריאות ובני משפחה ולהעצים אותם באופן שבו יוכלו  

להפוך את המשבר שחוו כמנוף לתיקון כמתנדבים  

.במערכת
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כל המיזמים מכוונים למטרות המסע העיקריות

מניעת הפגיעה 
בחולים ושמירה 
על אנשי הצוות

חיזוק רפואת הקהילה

"קשר עין"מיזם  "פעילי בריאות"מיזם 

ם"מיזם מתו מיזם תמיכת עמיתים



מיזמי המסע החברתי  
להבראת הרפואה

יחד עם
יוזמות של החברה  

לבטיחות המטופל

צפויים להוות נדבך  
חשוב בדרך למערכת  

.רפואית בריאה יותר

כנס החברה לבטיחות המטופל  
2018פברואר 


