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 ביטול הליכי האקרדיטציה במערכת הבריאותהנדון: 
 וכוח אדם ומטלות ללא תוספת משאביםם כבדים עומסי

 

ובבריאות הציבור במסגרת וכתוצאה מהאקרדיטציה הוטלה ונכפתה על האחיות בבתי החולים, בקהילה 

תוספת אדירה של עשרות מטלות, הנחיות ונהלים חדשים, כשהאחיות נדרשות לבצעם באמצעות כוח האדם 

 כל זאת תוך פגיעה ועל חשבון זמן הטיפול והמטופל. –וסף ולו תקן אחות אחד לרפואה תוהקיים, מבלי שה

ממילא על האחיות, העומסים הרובצים בכל מערכת הבריאות הגביר והעצים את  האקרדיטציהאופן יישום 

דחקו את צרכיו וכאביו של המטופל אל השוליים, ובתוך כך הפרוצדורות והעבודה אל מול מסכי המחשב 

 השתלטו על עבודתנו היומיומית עד שהבירוקרטיה הפכה חזות פני הכל.

תה לשקף יתכליתה היוחמורה: בעוד  אף בהיבט הקליני, האקרדיטציה הפכה בסופו של יום להצגה מסוכנת

את רמת הבטיחות בטיפול ותפקוד המוסד בימי שגרה, בחרו ההנהלות בבריאות הציבור, במרפאות ובבתי 

לצורך המבחן. עם סיום המבחן וקבלת האישור,  רקהחולים להקצות את כל המשאבים וכוח אדם באופן זמני 

האדם ולמשאבים הדלים המאפיינים אותו לרוב ההצגה מסתיימת, והמוסד הופך את עורו וחוזר להיקפי כוח 

 שלא בימי המבחן לאקרדיטציה. 

בתקופת המבחן, מתבצע פינוי מיטות –של האקרדיטציה  כך, בין היתר, כדי לייצר מצג שווא בעיני הבוחנים

מהמסדרונות של המחלקות, מתוגבר כוח האדם המקצועי, מתוגבר מערך הניקיון, מעובה המיכון, מוקצים 

 ועוד... עם סיום ההצגה, המחסור חוזר לשלוט.  לים כמוצרים מת

ואולם, לציניות כנראה אין גבול. לצד ההקפדה על "מצג" ומראית העין בתקופת האקרדיטציה, ביתר ימי 

השנה, מתקיימת מדיניות מסוכנת של אשפוז חולים רבים במסדרונות, בחדרי האוכל ואף במזרנים על הרצפה, 

ית החולים )ללא הלימה בין מספר המיטות ברישיון למיטות בפועל(, ואי אספקת בניגוד לחוק ולרישיון ב

 ובקהילה; הציבור, בחינוך  בבריאותלמתן שירות הולם האמצעים וכוח האדם המתאימים 

מדהים, כי במקום להשקיע את המשאבים המוגבלים במטופל )לרבות באמצעות תוספת מיטות וכוח אדם(, 

יטב המשאבים בהכנות טובעניות ליצירת מצג שווא בפני הבוחנים של האקרדיטציה בחרו להשקיע את מירב ומ

 מחו"ל, מצג שפעמים רבות מחזיק בקושי יום אחד לאחר קבלת האישורים.

 

 



 

 

 

 

 

בפועל, האובססיה לקבל את האישור המיוחל, דחקה את המטופל וצרכיו לקרן זווית, והפכה את הפרוצדורה 

 המצג הווירטואלי ביחס לטיפול הלכאורי, קודם לצרכיו וכאבו של המטופל. הנחזית למטרה העיקרית: כך,

פחות בריאות, הלכה למעשה , אבל אזרחי ישראל מקבלים מראית העין את מבחןעוברים המוסדות  – התוצאה

פעולה עם מצב מכאן ברור, כי אנו האחיות לא נוכל להמשיך לשתף   - פחות טיפול, פחות כוח אדם סיעודי זמין

האחיות אינן מסוגלות להעניק את הטיפול הראוי, ובוודאי שהאחיות לא תשתתפנה בתהליך האקרדיטציה בו 

 אשר אוחז את עיני הציבור ומטייח את מצבם הקשה של המוסדות בשוטף.

 מתוך אחריות לאומית למטופליםבלב כבד ולאחר שנים ארוכות של פניות חוזרות ונשנות של האחיות, 

 סכסוך עבודה.  ה הסתדרות האחיות להכריז עלנאלצולמטפלים, 

לא מוכנות להמשיך לעבוד בעומסים הכבדים החליטו "עד פה לא יותר" : האחיות נבהיר שוב שהאחיות 

 .ההליכים הנוגעים והנדרשים להפעלת האקרדיטציהעם  פעולהישתפו לא כמו כן האחיות ו ,והמסוכנים
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