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תמצית מנהלי
נייר זה ד בדרכי להתמודד ע תופעת הטעויות בטיפול רפואי ,אשר לפי הערכות
גורמות למות של למעלה מ  1,000מטופלי בשנה .מהניתוח שנער #עולה שיש פוטנציאל
משמעותי לשינוי בתמרו $מנהלי המחלקות בבתי חולי לשיפור תרבות הבטיחות במחלקותיה.
לצור #כ ,#מוצע להקי מנגנו להענקת מענקי מחקר למנהלי מחלקות שיגישו תוכניות עבודה
והצעות מחקר בנושא .בנוס ,%מומל $לקיי תוכנית סדנאות ייעודית למנהלי מחלקות ,שתעסוק
בהקניית כלי מדידה לבדיקת היק %הבעיה ותהווה פורו לפיתוח משות %של דרכי התמודדות.

רקע והצגת הבעיה
בתי חולי מודרניי ה מערכות גדולות ומורכבות שבה פועלי יחד מאות ואלפי בעלי
מקצוע שוני בעזרת טכנולוגיות מתקדמות במטרה להציל חיי אד ולשפר את איכות ,וה אכ
עושי זאת בהצלחה מרשימה .ע זאת ,בתי חולי היו ה ג מקומות מסוכני מאוד .טעויות
במהל #טיפול רפואי גורמות בכל שנה לנזק עצו בגו %ובנפש ,בנוס %לנזק הכלכלי הנלווה הנובע
מהצור #בטיפול רפואי נוס %ומאובד כושר העבודה של הנפגעי והזדקקות לשירותי רווחה.
כמו כ ,תשלומי הפיצויי ,פרמיות הביטוח ועלויות הניהול המשפטי המקושרי ע תביעות
אזרחיות שמגישי נפגעי מכלי משאבי ניכרי שיכלו להיות מושקעי בשירותי הרפואיי
עצמ.
קשה למצוא נתוני אמיני על מספר האירועי החריגי 1שמתרחשי במערכת
הרפואית ועל היק %הנזק שה גורמי .אחת הסיבות לכ #היא שרוב הטעויות אינ מדווחות.
במחקר שפורס בארה"ב נמצא שרק  17.8%מהרופאי דיווחו על אירועי חריגי שהסתיימו
בנזק קל למטופל ורק  3.8%דיווחו על נזק כבד ) .(Kaldjian et al. 2008במחקר שנער #לאחרונה,
לירו חבוט הגיעה לממצאי דומי בישראל 2.ג הנתוני החלקיי מדאיגי :לפי מדנס,
הסוכנות המבטחת את מרבית המוסדות הרפואיי הלא ממשלתיי כנגד רשלנות רפואית ,בי
השני  2000 2012התקבלו מהמבוטחות בממוצע  7,300דיווחי על אירועי חריגי בשנה 3.כמו
כ ,ב  2010הוגשו בישראל לבתי המשפט  735תביעות לפיצויי על רשלנות נגד משרד הבריאות

 1אירוע חריג  adverse eventמוגדר כפגיעה גופנית הנובעת מהטיפול הרפואי ,ולא מהמצב הרפואי המקורי
).(Kohn et al. 1999
 2לא פורס .לפי מצגת שהועברה בתכתובת דוא"ל ע נטעלי גולדפרב ,מ"מ ראש המער #לבטיחות הטיפול.
 3לפי נתוני באתר האינטרנט של  ,MRMהחברה לניהול סיכוני ברפואה בע"מ ,מדנס סוכנות לביטוח בע"מ.
 http://www.mrm.org.il/hebsite/Content/t4.asp?pid=168&sid=20המגמה במהל #עשור זה היא של ירידה
במספר הדיווחי ,א #ההערכה במדנס היא שהירידה לא נובעת משיפור במספר האירועי אלא בשינוי בנהלי הדיווח
)יעל גרשטנסקי ,מנהלת מחקר והדרכה במדנס ,תכתובת דוא"ל.(16.7.13 ,
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וב  2011הוגשו  1,196תביעות נגד בתי החולי הלא ממשלתיי )מבקר המדינה  4.(2012כמו מספר
הדיווחי לסוכנות ,ג ממספר התביעות לפיצויי אי אפשר להסיק ישירות על היק %התופעה.
מספר המקרי שמוגשות עליה תביעות תלוי לא רק במספר הפגיעות אלא )ובעיקר( בהרבה
גורמי נוספי )גולדפרב ,ראיו אישי .(7.4.13 ,ע זאת ,נראה סביר שבמערכת שבה מספר כה
גדול של נפגעי מגיע מדי שנה לבית משפט ,קיימי מקרי רבי הרבה יותר של נזק שלא מגיע
מסיבות שונות לטיפול משפטי.
שיטה אמינה יותר למדידת הנזק מטעויות עושה שימוש בדגימה של רשומות רפואיות .על
בסיס מחקרי שעבדו בשיטה זו ,הערי #ה  Institute of Medicineהאמריקאי שמספר מקרי המוות
בשנה בארה"ב כתוצאה מטעויות הניתנות למניעה ברפואה נע בי  44,000ל  ,98,000והעלות
הכוללת נעה בי  17ל  29מיליארד דולר בשנה ) .(Kohn et al. 1999מחקרי מאוחרי יותר ממספר
מדינות מפותחות הראו תוצאות גרועות א %יותר ) ,(Leape et al. 2009ועל פי ארגו הבריאות
העולמי ב  10%מהאשפוזי בעול המפותח מתרחש אירוע חריג הנית למניעה )

Donaldson and

 .(Fletcher 2006בישראל לא נער #מחקר שיטתי להערכת גודל הנזק כתוצאה מטעויות רפואיות ,א#
מומחי מעריכי על סמ #הנתוני האמריקאי שמדובר בסדר גודל של  1,000 2,000מקרי מוות
בשנה )ליבנה .(2011
למרות שהעיסוק בחיי אד הוא מטבעו מסוכ ,אי להסיק מכ #שהמצב הנוכחי הינו
גזרת גורל .קיימות דוגמאות של תעשיות מסוכנות שהצליחו באמצעות מאמ $ממוקד להוריד את
מספר התאונות למינימו ,כגו תעופה ואנרגיה גרעינית .ג ברפואה ,מקצוע ההרדמה מובא
כדוגמה לתחו שבו שיעור מקרי המוות כתוצאה מטיפול לקוי קט פי  20 30מאז שנות השמוני
).(Kohn et al. 1999
בדומה לתעשיות אחרות ,ג בתחו הרפואה נמצא שרוב התאונות נגרמות מכשלי
מערכתיי או כשלי בתקשורת בי חברי הצוות ורק מיעוט קט נובע מרשלנות של בעל מקצוע
או מבעיות בידע או בשיקול הדעת ) .(Institute of Medicine 2011לכ ,מקובל היו בעול ,ומקובל
ג במשרד הבריאות 5,שחקירת תאונות בדר #שמחפשת אשמי ונקיטת אמצעי ענישה פורמליי
ובלתי פורמליי למטפלי שסומנו כאשמי מזיקה יותר מאשר מועילה לבטיחות .גישה כזו
יוצרת תמרי $שלילי לדיווח וגורמת לכ #שחקירות מתנהלות במצב התגוננות שמקשה על מציאת
כשלי מערכתיי ברי תיקו .בנוס ,%התועלת שאפשר להפיק מאירועי חריגי היא מוגבלת,
 4הנתוני על מספר התביעות מעידי על עלייה מתמדת מזה שני רבות .מוער #שמקור העלייה הזו בשינויי
בנטייה לתבוע ולא במספר האירועי החריגי )חלמיש שני ,ראיו אישי(3.6.13 ,
 5לפי חוזר  11/2012בנדו חובת ההודעה של מוסד רפואי על פטירות ואירועי מיוחדי.
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בגלל ההטיות הקוגניטיביות הקיימות בשיפוט אירועי בדיעבד )דונחי ,ראיו אישי.(12.5.13 ,
כדי ליצור סביבה בטוחה ,צרי #לפעול באופ פרואקטיבי ולמנוע תאונות מראש .פעילות בטיחות
פרואקטיבית כוללת תשומת לב להיבטי בטיחותיי בתכנו פיזי של סביבת העבודה ובתכנו
נהלי ,דיווח וחקירה ג על כמעט טעויות ,פתיחות לשמוע טענות של הצוות על מאפייני של
המערכת המקשי על עבודת וקיו דיאלוג פתוח לגבי טענות אלה .ניהול דיווחי ותחקירי
באופ שאינו מאיי על המשתתפי בה ,פעילות בטיחות פרואקטיבית שוטפת והעברת המסר
שבטיחות נמצאת בעדיפות עליונה מצטרפי למה שמכונה בספרות תרבות ארגונית של בטיחות,
ואשר מקושרת ע שיעורי תאונות נמוכי יותר ).(Kohn et al. 1999, ECRI 2009
התרבות הארגונית ברוב בתי החולי באר $רחוקה מלהיות תרבות של בטיחות .בחלק
מבתי החולי ,רופא שהיה מעורב בתאונה מושעה עוד לפני חקירת האירוע .ברוב המחלקות
"כמעט טעויות" אינ מטופלות כלל ,ואפילו כמעט טעויות מאוד חמורות ,כמו הכנת האיבר הלא
נכו לניתוח ,עוברות לללא חריגה משגרת העבודה כאשר הטעות נתפסת בזמ )עינב ,ראיו אישי,
 .(19.5.13ישיבות תחלואה ותמותה ,ישיבות הרופאי שדנות במקרי רפואיי ע תוצאות
שליליות לא צפויות ,משמשות בעיקר לדיו בדילמות של שיקול דעת רפואי וכמעט ולא בגורמי
מערכתיי )פישמ ,ראיו אישי ,11.6.13 ,בר איל ,ראיו אישי ,(11.6.13 ,ויש מקומות שבה
השימוש בה הופסק או צומצ בעקבות חשש שמא ה יותירו את המשתתפי חשופי לתביעה
משפטית )מבקר המדינה  .(2012כמעט ולא נעשי פרוייקטי בנושא בטיחות במחלקות )חקלאי
ואחרי  .(2011לרוב ,נושאי תפקידי הבטיחות בבית החולי אינ רופאי ,מה שמעיד על
חולשת היחסית בתו #הארגו .איי של תרבות בטיחות קיימי במקומות שבה מנהל מחלקה
ספיציפית או רופא בכיר אחר הוא בעל עניי מיוחד בנושא ולוקח יוזמה אישית בהטמעתו באזור
אחריותו )עינב ,ראיו אישי.(19.5.13 ,
מצב ענייני זה אינו חריג ביחס לעול ,ומקובל שאחד המקורות שלו הוא האתוס
המקצועי האופייני לרופאי .הדגש בהכשרה של רופאי הוא על היק %ועומק הידע המקצועי,
ושיקול הדעת של הרופא נתפס כגור המכריע באיכות הטיפול שהוא מעניק ) .(NPSF 2010לפי
תפיסה זו ,שיקול דעתו העליו של הרופא אמור לאפשר לו להתגבר על מגבלות קוגניטיביות
ולהימנע מטעויות אנוש .לכ ,בקרב רופאי ,שה הגורמי המנהלי בבתי חולי ,קיימת
תשומת לב מועטה לגורמי מערכתיי ,וכאשר אמנ מתבצעת טעות בעבודת הרופא היא
מיוחסת לתקלה בשיקול דעתו .התייחסות שכזו מקשה על חיפוש ומציאת דרכי למנוע את
הטעות הבאה .בנוס ,%העבודה בבית חולי היא מאוד היררכית ,כאשר קיימת הפרדה ברורה בי
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מעמד של בעלי המקצוע השוני באופ המקשה על דיו פתוח בקשיי ותקלות )

Manasse et al.

.(2002
תרבות ארגונית ואתוס מקצועי ה דברי שקשה לשנות .חשוב להכניס לתכני הלימוד
של סטודנטי לרפואה דגשי של בטיחות ותרבות בטיחות ,ואכ פותחה תוכנית לימודי
לבטיחות שמיושמת באוניברסיטת תל אביב .זו התחלה חשובה ,וכדאי להרחיב אותה ,א #הטמעה
רחבה תהיה קשה בלי התגייסות הרופאי הבכירי לשילוב דגשי הבטיחות בלימודי
המקצועיי השוטפי ,כמו ג בעבודה הקלינית השוטפת 6.תוכנית ההכשרה מרוכזת בשנות
הלימודי הפרה קליניות .כאשר סטודנט מגיע למחלקה בבית חולי וצופה ברופאי בכירי
שנוהגי בניגוד לדגשי הבטיחות שלמד ,קיי סיכוי גבוה שדגשי אלה ישארו בגדר אות מתה;
באופ דומה ,נהלי בטיחות ונהלי דיווח ותחקיר שמגיעי מגורמי חיצוניי )כמו משרד הבריאות
או חברות הביטוח( יהיו בעלי השפעה מוגבלת ביותר כאשר מנהל המחלקה מעביר את המסר,
באופ סמוי או גלוי ,שהתייחסות אליה נמצאת במקו נמו #בסדר העדיפויות של המחלקה.
לכ ,וכפי שמאוששי מחקרי במערכת הבריאות ומחוצה לה ,מחויבות עמוקה של
מנהלי בארגו חיונית להטמעה של שינוי בתרבות בטיחות ) .(Mamasse et al. 2002בבתי חולי,
נראה שמנהלי המחלקות נמצאי במעמד שבו יש לה פוטנציאל רב להביא לשינוי כזה .סמכויות
הניהול שלה מאוד רחובות וה נהני מרמת אוטונומיה גבוהה )אולמ  .(2011המעורבות
היומיומית שלה בעבודת המחלקה ,יחד ע היכולות המקצועיות והמחקריות שלה מעמידי
אות במקו האידיאלי לאיתור כשלי מערכתיי ולטיפוח אמו ופתיחות בי העובדי .בנוס,%
למנהלי מחלקות בבתי חולי יוקרה מקצועית רבה וה לרוב פעילי באיגודי המקצועיי
בתחו התמחות .כיוו שכ ,#ג התגייסות רק של חלק ממנהלי המחלקות יכולה להדהד בכל
המערכת ,כאשר מנהלי שיכניסו שינויי משמעותיי ויקבלו תוצאות טובות יפיצו את
מסקנותיה.
בגלל מעמד הבכיר ויכולותיה הגבוהות ,אי טע לנסות לגייס את מנהלי המחלקות
באמצעי רגולטוריי .ה צריכי להשתכנע בנחיצות השינוי בעצמ ולתפוס את תפקיד ההובלה
ה בהחלטה על השינויי שיש להכניס וה בהטמעת .כדי לעודד אות למקד את השקעת
בתחו זה ,ולהעביר את המסר שהוא נמצא בראש סדר העדיפויות של מערכת הבריאות ,יש

 6התוכנית ,שפיתחו ד"ר מיכל גינדי ואחרי על סמ #תכנית של ארגו הבריאות העולמי ,מבוססת על שיעור אחד או
שניי בנושאי בטיחות בתו #כל קורס מקצועי ,שמועבר בשיתו %פעולה ע הרופאי הבכירי המעבירי את הקורס
)גינדי ,ראיו אישי.(26.6.13 ,
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לקבוע תמריצי שיעודדו פעילות עצמאית וולנטרית של מנהלי המחלקות לקידו הבטיחות
במחלקותיה .שלוש החלופות הנדונות בנייר זה עוסקות בתמריצי כאלה.
בנוס ,%על מנת להגדיל את ההיענות האיכותית לתמריצי ,מומל $לקיי סדנה ייעודית
למנהלי מחלקות בנושא תרבות בטיחות .ג הסדנה צריכה לפעול מתו #התפיסה שמותירה
למנהלי המחלקות את תפקיד ההובלה .לכ ,הסדנה המוצעת לא מבוססת על הצגה של ידע
תיאורטי אלא אמורה להוות פלטפורמה למנהלי מחלקות לחקור את היק %הבעיה במחלקותיה
ולבנות כלי להתמודדות איתה.
לפני סיו חלק זה ,אי אפשר שלא להתייחס לקשיי שיוצר המצב המשפטי .האיו
בתביעה משפטית שמלווה כיו כל טעות שנגמרת בנזק שולח מסר המנוגד לתרבות בטיחות,
מהווה תמרי $שלילי לדיווח ,ומביא לניהול תחקירי מתגונני ולא אפקטיביי .רופאי רואי
באיו זה חוסר צדק ובגידה במסירות שלה למקצוע ,ומנהלי מחלקות רבי מעמידי את
ההגנה מפניו כתנאי לכל שיפור בנושא תרבות הדיווח והתחקיר של טעויות .מנגד ,משרד
המשפטי מתעקש על זכות של מטופלי למידע מלא ופיצוי על נזק שנגר לה ,כ #שנראה
שמאמציו של משרד הבריאות בנושא זה נקלעו למבוי סתו )גולדפרב ,ראיו אישי .(7.4.13 ,עיקר
המיקוד בנייר זה אינו על דיווחי בדיעבד אלא על תרבות בטיחות פרואקטיבית .כפי שהוצג לעיל,
התרבות הלא בטיחותית בבתי חולי היא עמוקה הרבה יותר מהאיו המשפטי – ולראיה ,ג
כמעט טעויות שלא טומנות בחוב איו משפטי לא מדווחות ולא נחקרות .לכ ,נית לקד את
המלצות נייר זה ג מבלי לשחרר את החס המשפטי .ע זאת ,כדאי להמשי #ולפעול ג באפיק
זה ,ה בגלל חשיבותו בפני עצמו וה כדי לרכוש את אהדת של מנהלי המחלקות לאמצעי
האחרי הננקטי .דיו מפורט יותר במצב המשפטי ונסיו להציע פשרה ,ראו בנספח א'.
בהמש #הנייר ,יוצגו בפירוט שלוש חלופות למנגנוני תמרו $וכ תיאור מפורט של הסדנה
המוצעת .החלופות ינותחו לפי קריטריוני ששקלול יאפשר לבחור את החלופה הטובה ביותר.
לאחר מכ ,יובא נספח אסטרטגי ובו דגשי ליישו ההמלצות.

חלופה א' :מענקי מחקר
בחלופה זו ,מוצע לפנות לשאיפות האקדמיות של מנהלי המחלקות ולהציע מענקי
לביצוע מחקרי ותוכניות עבודה לשיפור בטיחות הטיפול .מוצע לתת  10מענקי של 200,000
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ש"ח בשנה .מספרי אלו נקבעו לפי היקפה של תוכנית מוצלחת בסדר גודל דומה בארה"ב 7,וכ
כאחוז סביר מההוצאה הכוללת של משרד הבריאות על מחקר בבתי חולי ,העומדת על כ 50
מיליו ש"ח.
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הקריטריוני לבחינת הצעות המחקר שיגישו מנהלי המחלקות יתבססו על העקרונות של
תרבות בטיחות והסטנדרטי המקצועיי המקובלי בתחו ,וה יקבעו על ידי המער #לבטיחות
הטיפול בשיתו %ע מומחי ממערכת הבריאות ומהאקדמיה .כדאי לגייס מומחי אלה ג
לועדות השיפוט של הצעות המחקר .בנוס ,%מוצע לשת %פעולה ע המדע הראשי של המשרד
ולעשות שימוש במנגנו הקיי אצלו לפרסו המענקי ,שיפוט ההצעות ומעקב אחרי התקדמות
המחקרי .המשרד יקח חלק ג בהפצת מסקנות המחקרי שימומנו בתוכנית זו ,א כי רוב
העבודה בתחו זה תעשה באמצעות המנגנוני הקיימי להפצת עבודות אקדמיות :כנסי וכתבי
עת אקדמיי ,איגודי מקצועיי וקשר אישי בי רופאי.
העלות התקציבית של חלופה זו היא עלות המענקי 2 ,מיליו ש"ח בשנה .עבודת השיפוט
תעשה על ידי מומחי בשיטה של בקרת עמיתי ,כמקובל ,ובמסגרת המשרה העיקרית שלה.
כמו כ ,עבודת המטה במשרד הבריאות יכולה להתבצע במסגרת התקני הקיימי .לכ עלות
משאבי אלו מחושבת במונחי עלות אלטרנטיבית ומוערכת ב  280,000ש"ח 9.בנוס ,%בשנה
הראשונה מומל $להוסי %כ  100שעות ייעו $חיצוני של מומחי לגיבוש קריטריוני ,בעלות כוללת
של  30,000ש"ח.
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חלופה ב' :פרסי הצטיינות
בחלופה זו ,מוצע להקי פרס יוקרתי שינת מדי שנה למנהלי מחלקות מצטייני בתחו
הבטיחות .מומל $להציע  3פרסי אישיי בגובה  30,000 ,50,000ו  20,000ש"ח .מספר הפרסי
קט כדי לשמור על היוקרה ,ונבחרו שלושה פרסי בסכומי שוני על מנת לייצר דירוג שיעורר
תחרותיות .הפרסי ינתנו בטקס חגיגי בנוכחות בכירי במערכת הבריאות ,והזוכי ירצו על
פעילות בנושא .כדאי שהטקס יער #במסגרת של כנס מקצועי שבו משתתפי רופאי בכירי
רבי ,על מנת להגדיל את חשיפת לפרס.

 7תוכנית של חברת הביטוח וניהול הסיכוני  CRICO/RMFשמשרתת את המוסדות הרפואיי המסונפי
לאוניבריטאות הארוורד ו .(Shanon 2009, Bradley 2006) MIT
 8מחושב מתו #הודעת הלמ"ס ) (2012על סקר מחקר ופיתוח בבתי חולי ) (2009וסקר רופאי בתי החולי ).(2011
 9חישובי העלות האלטרנטיבית מבוססי על הערכת מספר שעות עבודה ועלות ההעסקה של בעלי מקצוע שוני לפי
דו"ח הממונה על השכר לשנת  .2011מוער #שהוצאות תקורה נוספות ה זניחות.
 10לפי התערי %המירבי ליוע $חיצוני במעמד זה הנקוב בהודעת החשכ"ל מספר  13.9.2.1מה .9.1.2012
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את הזוכי תבחר ועדת מומחי מתו #מועמדי שיגישו מנהלי בתי החולי ,ועל פי
קריטריוני שמבוססי על העקרונות של תרבות בטיחות ואשר יקבעו על ידי המער #לבטיחות
הטיפול ,תו #התייעצות ע מומחי בתחו .הדרישה שמנהלי בתי החולי יגישו את המועמדי
מעודדת אות להקדיש תשומת לב לנושאי בטיחות בעבודה השוטפת שלה ,ובכ #מהווה תמרי$
נוס %למנהלי המחלקות להצטיי בתחו זה כדי לעמוד בציפיות מנהליה.
העבודה המנהלית הכרוכה במימוש חלופה זו מצומצמת למדי ויכולה להתבצע במסגרת
התקני והמנגנוני הקיימי במשרד .העלות התקציבית של החלופה היא עלות הפרסי,
 100,000ש"ח בשנה .בנוס ,%קיימת עלות אלטרנטיבית של שימוש במשאבי מנהליי ומקצועיי
בגובה כ  50,000ש"ח לשנה.

חלופה ג' :תגמול רוחבי
הרעיו של חלופה זו הוא לתגמל מספר גדול של מחלקות בתמרי $כספי קט על קיו
חקירות נקודתיות בנושאי בטיחות .הכוונה היא לא רק לתחקירי אחרי אירוע אלא לכל עבודה
בתו #המחלקה שנועדה לבדוק את הבטיחות של תהלי #שהמחלקה עוסקת בו .התמרי $ינת לפי
איכות החקירה ,כאשר איכות נמדדת באופי המסקנות וביישומ .ה  ,VHAמנהל הבריאות
לחיילי משוחררי בארה"ב ,פיתח שיטה לבחינת איכות המסקנות של תחקירי .השיטה
מבוססת על עקרונות של הנדסת אנוש 11,ומומל $מאוד לעשות בה שימוש ) ,Bagian et al. 2011ראו
פירוט בנספח ב'(.
מוצע לתת תגמול של עד  5,000ש"ח לחקירה ,כאשר עמידה מלאה בכל הסטנדרטי של
האיכות תזכה בתגמול המלא ועמידה חלקית א #סבירה בסכו קט יותר .מוצע להקציב לצור#
כ #סכו כולל של עד  500,000ש"ח לשנה ,כאשר צפוי שבשני הראשונות לא כל הסכו ימומש.
משנה לשנה ,יש לעדכ את אמות המידה לתגמול בהתא לשיפור באיכות החקירות.
חלופה זו מחייבת התארגנות משמעותית יותר מהחלופות האחרות מבחינת מנגנוני
הדיווח על החקירות ובדיקת .מבחינה טכנית ,חשוב שהפורמט שבו יעשה הדיווח יהיה חופשי,
כדי שהדיווח לא יתפס כמטלה ביורוקרטית ,וע זאת יש לקבוע כללי ברורי למה צרי #להיכלל
בו על מנת להיות זכאי לתגמול .לחלופה זו נדרשת תוספת כוח אד במער #לבטיחות הטיפול על

 11הנדסת אנוש היא מדע העוסק בעיצוב סביבת העבודה בצורה המותאמת ליכולות הפיזיות והקוגניטיביות של
האד ,ותחו זה תופס מקו חשוב במחקר ובפרקטיקה של בטיחות הטיפול.
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מנת לבחו את ההגשות של המחלקות וכ לייע $למנהלי לגבי ביצוע חקירות איכותיות .מוצע
להוסי %עוד שתי משרות מלאות של מומחי בתחו החקירות והנדסת אנוש.
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חלופה זו עלולה להיתפס כהתערבות מוגזמת בניהול הפנימי של בתי החולי ,ולכ עשויה
לעורר את התנגדות מנהלי בתי החולי .כדי למת התנגדות זו ,מומל $לצר %למנגנו המוצע ג
תמריצי למנהלי בתי החולי :בתי חולי שבה מספר התחקירי האיכותיי גדול )על פי ר%
שיקבע בתקופה הראשונה של הפעלת החלופה( יוכלו לזכות באות שמעידה על דירוג בטיחות גבוה,
ואיתה ה יוכלו לפרס את בית החולי .מנגנו מעי זה התגלה כמאוד אפקטיבי ב  ,VHAא כי
יש לסייג שהתחרות בי בתי חולי בארה"ב גדולה יותר ,ולכ יתכ שבאר $תמרי $זה יהיה
אפקטיבי מעט פחות.
העלות התקציבית המוערכת של חלופה זו עומדת על  1,220,000ש"ח בשנה )ומורכבת
מעלות המשרות ועלות התגמול( .לחלופה זו ג עלויות הקמה משמעותיות יחסית .רוב העלות הזו
כלולה בעלות ההעסקה של העובדי החדשי ,שבחודשי הראשוני יעסקו בעיקר בבניית
המנגנו.

אמצעי תומ' :סדנה ייעודית
המטרה של הסדנה המוצעת היא להקנות למנהלי המחלקות כלי למדוד את תרבות
הבטיחות במחלקותיה ,על מנת לאפשר לה נקודת פתיחה בהכנסת שינויי למחלקותיה .כמו
כ ,הסדנה מהווה פורו עמיתי לדיו באמצעי לשיפור .אמצעי זה מוצע ככלי מדיניות משלי
לכל אחת משלוש חלופות התמרו.$
התוכנית לסדנה מבוססת על מתכונת של סדנאות שנוצרה בארגו  WISELIשמקד נשי
במדע ,על מנת לגייס מנהלי מחלקות באוניברסיטאות לשיפור האקלי עבור נשי במחלקותיה.
התוכנית מורכבת משלוש פגישות בנות כשעתיי הנערכות בקבוצות קטנות בהפרש של 2 3
חודשי .בפגישה הראשונה נער #דיו תיאורטי ומוצג שאלו למדידת התרבות המחלקתית,
שאותו מעבירי המנהלי במחלקותיה אחרי הפגישה הראשונה .בפגישות הבאות דני
בתוצאות ובאמצעי שננקטי לשיפור המצב .למתכונת זו תוצאות טובות מבחינת שביעות רצו
המשתתפי ,מספר הפעולות שננקטו לשיפור האקלי המחלקתי ,ותוצאות המדד לטיב האקלי
בשימוש חוזר לאחר סדרת הסדנאות ).(WISELI 2009

 12כיו מעוסקי במער #מומחה אחד לתחקירי אירוע ומומחית אחת להנדסת אנוש ,שניה במשרה חלקית ,אשר
מסייעי בביצוע חקירות בבתי חולי )עינב ,ראיו אישי.(19.5.13 ,
11

קיימי מספר שאלוני למדידת תרבות בטיחות בבתי החולי .השימוש בה הול #ונהיה
נפו ,$ה ככלי מסייע להתערבות מושכלת וה ככלי התערבות בפני עצמו ).(Nieva and Sorra 2003
לצור #הסדנה ,מוצע להשתמש בשאלו שפיתחה הסוכנות האמריקאית למחקר ואיכות של
שירותי בריאות )ה  .(AHRQלהסבר אודות השאלו ויתרונותיו ,ראו נספח ג'.
את הסדנה מומל $להעביר בקבוצות של  5איש בממוצע ,כאשר ככל הנית ,המשתתפי
ה מאותו תחו התמחות ומבתי חולי באותה בעלות 13.לפי הנסיו של  ,WISELIדמות מנחה
הסדנה היא מאוד חשובה להצלחתה ולכ מוצע לגייס מומחה בעל ש להתאמת התוכנית
ולהנחיית הפגישות.
בתחילת הדר ,#יהיה צרי #לגייס את מנהלי המחלקות על פי עניי אישי .כדי לעורר
התעניינות ,כדאי לבנות את הסדנה כ #שמסקנותיה יוכלו להוות ממצא ראשוני למחקר אקדמי.
בהמש ,#א הסדנאות הראשונות ינחלו הצלחה ,מומל $להציג למנהלי בתי החולי וחברות
הביטוח על מנת לרתו אות לעידוד השתתפות מנהלי המחלקות ,כאשר המטרה היא להגיע
למיצוי  70%ממנהלי המחלקות תו 5 #שני .העלות המוערכת של אמצעי זה היא  102,700ש"ח
בשנת הראשונה ,ו  58,200ש"ח לשנה ב  4השני הבאות )ראו פירוט בנספח ד'(.

ניתוח החלופות :קריטריוני
כדי לבחור בי החלופות ,ה נותחו על פי שלושה קריטריוני :אפקטיביות ,ישימות
ועלות ,כאשר קריטריו הישימות מחולק לאימו ,$ביצוע והיענות .לישימות ואפקטיביות נית
משקל גבוה בניתוח ואילו לעלות משקל נמו .#זאת כיוו שכל החלופות הנידונות זולות למדי ,וכי
בכול מוער #שהתועלת מיישו החלופה ,במונחי חסכו בעלויות במערכת הבריאות ,עולה על
העלות.
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ישימות
תחת קריטריו הישימות יש להתייחס לשלושה שלבי :שלב אימו $החלופה ,שלב ביצוע
החלופה על ידי משרד הבריאות ,ושלב ההיענות לחלופה על ידי הרופאי מנהלי המחלקות.
בשלב האימו ,$חלופת מענקי המחקר וחלופת פרסי ההצטיינות לא צפויות לעורר
התנגדות מיוחדת ,ולכ אימו $כל אחת מה יכול לעבור באופ חלק .חלופת התגמול הרוחבי
 13לפי הצעתה של ד"ר גינדי ,על מנת למקס שיתו %פעולה ולמזער חששות לגבי חשיפת תוצאות המדד בקבוצה
)גינדי ,ראיו אישי.(27.6.13 ,
 14הערכה זו מבוססת על הערכת החסכו מפרוייקט בטיחות גדול אחד שלגביו יש ממצאי קליניי ,פרוייקט
ממשקי של פרופ' עמי פישמ ,והערכה כי כל אחת מהחלופות תביא מדי שנה לשיפור בהיק %גדול משל פרויקט זה.
12

עשויה להיות קצת יותר מאתגרת :כיוו שהיא כוללת הוספת תקני מטה ,משרד האוצר כנראה
יתנגד ,וכפי שצוי בפירוט החלופה ,מנהלי בתי החולי עשויי להתנגד להתערבות במימו פעילות
פנימית בבית החולי.
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ג ביחס לשלב הביצוע ,נראה שחלופת התגמול הרוחבי היא הבעייתית ביותר .מבחינה
טכנית ,היא המורכבת ביותר ולכ יש בה יותר מקו לכשלי :בגיוס כח האד הדרוש ,בתכנו
מער #הדיווח ובפיתוח קשר חיובי אפקטיבי בי המשרד למנהלי המחלקות .חלופת מענקי המחקר
צפויה להיות קלה יחסית לביצוע כיוו שמוכר מודל דומה לזה ,א #עדיי יתכנו אתגרי ,בפרט
בגיוס המומחי הדרושי לקביעת קריטריוני .בעייתיות זו נובעת ממיעוט המומחי בנושא
באר) $לפי גינדי ,ראיו אישי .(27.6.13 ,לחלופת פרסי ההצטיינות דרושה עבודת המטה המעטה
ביותר ולכ היא הקלה ביותר לביצוע .בחלופה זו נדרש ג שיתו %פעולה של מנהלי בתי החולי
במינוי מועמדי ,אבל לא צפויה להתעורר בעיה בכ :#מבחינת זו תהיה הזדמנות קלה לתגמל
עובד ולחזק את שמו הטוב של בית החולי.
השוואת סיכויי ההיענות לשלוש החלופות מורכבת ,כיוו שהיא נמדדת בצורה שונה עבור
כל חלופה .בחלופת מענקי המחקר היענות תתבטא במספר מגישי הבקשות למענקי ובחלופת
התגמול הרוחבי במספר החקירות המדווחות למנגנו התגמול .ביחס לפרסי ההצטיינות צרי#
לקחת בחשבו ג את מספר המועמדויות שיגישו מנהלי בתי החולי וג את מספר מנהלי
המחלקות שינקטו פעולות )שלאו דווקא מדווחות( מתו #התחשבות בפרס או בדגש הנוס %שישימו
מנהלי בתי החולי על הנושא .כיוו שהיק %האוכלוסיה שיכולה לקבל את התמרי $שונה בי
החלופות ,לא נכו להשוות את ההיענות מבחינת מספר הנעני אלא ביחס לפוטנציאל של
החלופה.
חלופת מענקי המחקר וחלופת התגמול הרוחבי צפויות להיות בעלות ישימות גבוהה בשלב
ההיענות .העבודה המחקרית נחשבת כחלק חשוב מעבודתו של רופא בבית חולי ,במיוחד רופא
בכיר ,ופרסו מאמרי משפיע משמעותית על מעמדו .רופאי רגילי לעבוד ע מענקי מחקר
וה נתפסי כאמצעי לגיטימי להשפיע על העדפות מחקריות .ג ההיענות לחלופת התגמול
הרוחבי צפויה להיות גבוהה כי התמרי $נית באופ יחסית מיידי ותו #השקעה מצומצמת בכל
פע .ע זאת ,יש להדגיש שההיענות לחלופה זו תלויה באופ קריטי בביצוע מוצלח ברמה
הטכנית .טפסי דיווח מסורבלי או פלטפורמת ייעו $כושלת יכולי מאוד לפגו בהיענות .בנוס,%
עשויה לפגו בהיענות לחלופה זו ג ההתנגדות הקיימת היו בקרב רופאי לדיווח למשרד )אשר
 15בעיה זו לא מתעוררת בחלופת מענקי המחקר כי מנגנו זה ממוסד ומקובל.
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נובעת מחשש מפגיעה במדווח ,כפי שתואר לעיל( .ע זאת ,צפוי שהתנגדות זו בעיקר תשפיע על
תחקירי לאחר אירוע ,ותאפשר למנהלי למקד את מאמציה בחקירות פרואקטיביות ,אשר
הינ במילא יותר יעילות .בחלופת פרסי ההצטיינות ,צפוי שתהיה היענות גבוהה ברמת הגשת
המועמדי ,א #קיי חשש שההיענות תהיה רק מצד אלה שכבר עוסקי בנושא ושאפשרות לפרס
לא תתפוס את תשומת הלב של רוב מנהלי המחלקות .הדגש הנוס %של מנהלי בתי החולי צפוי
להגדיל מעט את ההיענות א #ג השפעה זו צפויה להיות מוגבלת ,כיוו שמעמד של מנהלי
המחלקות כבר מאוד גבוה ואי לה סיבה לצפות לקידו או לחשוש מירידה במעמד .לסיו יש
להזכיר ,שהסדנה שהוצעה כאמצעי תומ #אמורה להשפיע לטובה על ההיענות לכל אחד משלושת
התמריצי.
לסיכו ,בשלב האימו $חלופת מענקי המחקר ופרסי ההצטיינות בעלות ישימות גבוהה
וחלופת התגמול הרוחבי בעלת ישימות נמוכה בינונית; בשלב הביצוע חלופת פרסי ההצטיינות
בעלת הישימות הגבוהה ביותר ,ישימותה של חלופת מענקי המחקר גבוהה א #קצת פחות וחלופת
התגמול הרוחבי בעלת ישימות בינונית; ובשלב ההיענות ,חלופת מענקי המחקר היא בעלת
הישימות הגבוהה ביותר ,חלופת התגמול הרוחבי בעלת ישימות גבוהה א #קצת פחות ואילו
חלופת פרסי ההצטיינות בעלת ישימות נמוכה בינונית.

אפקטיביות
האפקטיביות של החלופות נבחנת במידה שבה ה מצמצמות את מספר הטעויות בטיפול.
כיוו שהחלופות הנדונות אינ פועלות ישירות למניעת טעויות אלא מטילות על מנהלי המחלקות
לפתח אמצעי לכ ,#כל חלופה תבח לפי מספר אמצעי הבטיחות שסביר שייושמו בזכותה )ה
במחלקה שנענית לתמרי $באופ ישיר וה במחלקות אחרות שמושפעות מהחלופה באופ עקי,(%
בצירו %הערכה לגבי איכות; מתו #הנחה שמדדי אלה קשורי בצורה חזקה לצמצו טעויות.
בנוס ,%יש לקחת בחשבו ג את תרומתה של כל חלופה להתפתחות תרבות בטיחות שצפויה
לצמצ טעויות ג מעבר לגבולות פעילות הבטיחות הספציפית שננקטת.
במונחי אלה ,האפקטיביות של חלופת התגמול הרוחבי צפויה להיות הגדולה ביותר.
היא מתמרצת הכנסת אמצעי במספר גדול של מחלקות ומספקת בקרה חזקה על איכות.
ההטמעה של עקרונות התחקור האיכותי צפויה לחזק את תרבות הבטיחות במחלקות שיענו
לחלופה ,וההיק %הרחב של התוכנית צפוי לקבע גישה זו כנורמה ג במחלקות שלא נענו לחלופה
ישירות.
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ג חלופת מענקי המחקר צפויה להיות בעלת אפקטיביות גבוהה .אמנ היא מתמקדת
בפעולה במספר מחלקות מצומצ ,א #בתו #כל מחלקה ינקטו מספר גדול של אמצעי ,ואיכות
מובטחת על ידי התהלי #המחקרי .בתו #מחלקות שבה מתבצע מחקר צפויה להתפתח תרבות
בטיחות מאוד חזקה .ע זאת ,בגלל הריכוז במקו אחד הער #המוס %של כל אמצעי ,ה על
תרבות הבטיחות וה על הבטיחות עצמה צפוי להיות קצת יותר נמו #מאשר בחלופת התגמול
הרוחבי .מצד שני ,חלופה זו צפויה לייצא יחסית הרבה אמצעי בטיחות למחלקות אחרות בגלל
הקלות שבשיתו %ממצאי מחקר.
חלופת פרסי ההצטיינות היא בעלת אפקטיביות נמוכה יותר .אמנ ,מספר יחסית גדול
של מחלקות צפויות להכניס שינויי בטיחות ולשפר את תשומת הלב להיבטי תרבות ,א #כיוו שאי
בקרה ,רק מיעוט מהשינויי יהיה באיכות מאוד גבוהה .מצד שני ,החלופה כוללת פלטפורמה
טובה למדי להפצת המודלי המצויני של הזוכי בפרסי בכלל המערכת.

עלות
החלופה היקרה ביותר היא חלופת מענקי המחקר ,חלופת התגמול הרוחבי זולה מעט
יותר וחלופת פרסי ההצטיינות זולה בהרבה משתיה ,כפי שתואר בפירוט החלופות.

שקלול החלופות
להל טבלה המרכזת את הערכת החלופות לפי הקריטריוני שנבחנו .החלופות דורגו
בסול מ  1עד  5ביחס לכל קריטריו על בסיס השיקולי שהוצגו בניתוח ,והציוני שוקללו לפי
המשקולות.
מענקי מחקר

פרסי הצטיינות

תגמול רוחבי

באימו15% – $

5

5

2

בביצוע – 15%

4

5

3

בהיענות – 15%

5

2

4

אפקטיביות – 45%

4

3

5

עלות – 10%

1

5

2

ציו משוקלל

4

3.65

3.8

ישימות – 45%
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לסיכו ,מומל $לפעול למימוש חלופת מענקי המחקר ,שהיא הטובה ביותר על פי
הקריטריוני שנבחנו .אמנ העלות שלה מעט גבוהה ,א #בניגוד לשתי החלופות האחרות ,היא
זוכה בציוני גבוהי מאוד בקריטריו האפקטיביות ובכל המרכיבי של קריטריו הישימות.
כיוו שמוער #שנית להתגבר על מחסו העלות ,עדי %לבחור בחלופה שחלשה בהיבט זה וחזקה
מאוד בכל היבט אחר.
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נספח אסטרטגי
אחד היתרונות המרכזיי של המלצות נייר זה הוא שלא צפויי לקו לה מתנגדי
משמעותיי )ראו פירוט אודות עמדותיה של בעלי העניי בנספח ה'( .ע זאת ,בפני יישו מוצלח
של ההמלצות עדיי עומדי שני אתגרי משמעותיי :ראשית ,גיוס המשאבי )החומריי
והאנושיי( הנחוצי לביצוע אפקטיבי; ושנית ,וידוא היענות של מנהלי המחלקות.
בנספח זה מובאות עצות להתמודדות ע אתגרי אלה בשני חלקי :בחלק הראשו מוצע
ניתוח למסגרות השיח השונות שבה נידו הנושא של בטיחות הטיפול ,וכיצד לנצל אות על מנת
לקד את המדיניות .בחלק השני מוצגת תוכנית פעולה :מפורט כיצד לגייס את התומכי
הפוטנציאליי ולשכנע לתרו ממשאביה להצלחת התוכנית ,וכ כיצד התומכי יכולי
להשפיע על מנהלי המחלקות להשגת היענות משמעותית .לבסו ,%מוצגי לוח זמני ליישו
המדיניות ומדדי ביצוע.

שיח המדיניות
בניתוח זה ,זוהו ארבע מסגרות שיח רלוונטיות:
שיח נורמטיבי – שיח זה מתייחס לאחריות המוסרית לבטיחות .בשיח זה מתרחש הויכוח
על האחריות המשפטית לטעויות :הא הרופא אחראי בדיעבד לתוצאות של כל טעות? או
שהדרישה לקחת אחריות אישית היא עוול כלפי העושי את המיטב במלאכה מסוכנת מטבעה?
שיח זה ג מתייחס לחובה האתית של רופאי לפעול ככל שביכולת כדי למנוע נזק למטופל.
כייו שבשיח זה מתקיי קונפליקט ,עדי %ככל הנית להימנע ממנו .שיח זה עלול לעלות בהתנגדות
של מנהלי המחלקות לפעול לשיפור תרבות הבטיחות כל עוד לא הוסדר הקונפליקט .א זה קורה,
יש להדגיש שיש מקו לשיפור ג במקרי שבה לא נגר נזק ואי כל סיכו משפטי ,ולהראות
שעיקר המדיניות מטרתה לטפל במקרי אלו .צפוי שע העיסוק בבטיחות באופ פרואקטיבי
והעמקת ההיכרות ע המחקר בנושא ,תגדל ג הפתיחות לדיו בטעויות באופ ראקטיבי .בנוס,%
מומל $להצביע על מאמצי שנוקט המשרד בעניי קביעת חסיו לתחקירי פנימיי בבתי חולי.
שיח מדעי אקדמי – שיח זה עוסק באמצעי שוני לשיפור הבטיחות ובהוכחת
האפקטיביות שלה על בסיס ממצאי קליניי .שיח זה רלוונטי למרבית השחקני והוא צפוי
להיות מרכזי מאוד ביישו ההמלצות .שיח זה ג משרת מאוד את הצעת המדיניות ,שמבוססת
על מחקר קוד ומעודדת מחקר נוס ;%לכ ,יש לעודד מאוד את השימוש בו.
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שיח פיננסי – שיח זה מתייחס לנושא כשאלה ביטוחית ,ובוח כיצד למזער את הנזק
הכספי לבתי החולי הנובע מכשלי בבטיחות .שיח זה רלוונטי לחברות הביטוח ,מנהלי בתי
החולי ומשרד האוצר .קשה להוכיח קשר ישיר בי תרבות בטיחות לחסכו פיננסי ולכ אי טע
לנסות לעשות זאת; עדי %להדגיש את העובדה שג א %גישה אחרת עוד לא הצליחה למזער את
הסיכו הביטוחי ,וכ לעודד את הנטייה הקיימת של השיח הביטוחי לזלוג לעבר השיח האקדמי
בנושא תרבות של בטיחות )גינדי ,ראיו אישי.(27.6.13 ,
שיח שיתו %ציבור – חלק ניכר מהדיו על תרבות בטיחות נוגע לצור #בשיתו %החולה
בתהלי #הטיפולי .למטופל מידע רב על מצבו ,וכאשר הצוות הרפואי מתייחס אליו כשות ,%הוא
יכול להיות גור חשוב השומר מפני טעויות .בנוס ,%שיתו %המטופלי בתהלי #שמתרחש כאשר
טעויות מתרחשות מפחית מאוד את הסיכוי לתביעה או תלונה ) ,(Kohn et al. 1999ולכ אפשר
להשתמש בשיח זה ג במענה לשיח הנורמטיבי .שיח זה דומיננטי במיוחד בארגוני המטופלי א#
גורמי מקצועיי רבי ג לוקחי בו חלק .שרת הבריאות סימפטית מאוד כלפי השיח של
שיתו %ציבור ,ואפשר להעזר בה ,וכ בארגוני המטופלי ,כדי לגייס את הציבור דר #התקשורת
לדרוש השתתפות בתהלי #הטיפולי ,ולהתעניי במה נעשה בתחו הבטיחות במחלקה שבה ה
מטופלי .מוער #שמהל #כזה יסייע להגביר את ההיענות של מנהלי המחלקות למדיניות המוצעת.

תוכנית פעולה
התקציב הנדרש ליוזמה זו קט יחסית ,ולכ בשלב ראשו כדאי לנסות לגייס אותו
באמצעות הסטת תקציבי בתו #משרד הבריאות .אפשרות נוספת היא לנסות להביא להשתתפות
של חברות הביטוח במימו התוכנית .חברות אלה – ענבל ,חברת הביטוח הממשלתית ומדנס,
החברה המבטחת את מרבית המוסדות הלא ממשלתיי – מגלגלות כספי רבי המגיעי אליה
מפרמיות הביטוח ,וכבר היו ה משקיעות חלק ניכר מה בקידו אמצעי בטיחות שאינ חלק
מניהול סיכוני פיננסי טהור .כיוו שגופי אלה מעורי בשיח האקדמי העוסק בבטיחות הטיפול,
נראה שנית יהיה לשכנע אות שהתוכנית אפקטיבית ושיישומה המוצלח ישרת את האינטרסי
שלה .לגבי מדנס ,אפשר ג לפנות לנסיונה למתג את עצמה כחברה הדואגת לחולי ולא רק
לבתי החולי )חלמיש שני ,ראיו אישי .(3.6.13 ,הטיעוני המסחריי רלוונטיי פחות לגבי
ענבל ,א #עליה יהיה נית להשפיע בצורה ישירה יותר בגלל כפיפותה למדינה.
מעבר למימו ,חשוב לשת %פעולה ע חברות אלה ג בגיבוש הקריטריוני למענקי
המחקר ובפיתוח הסדנה הייעודית ,בגלל הידע המקצועי הרב שה מחזיקות .ע זאת ,חשוב ג
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לדאוג שהשפעת לא תהיה מוחלטת ,כדי שהביצוע יהיה חופשי מהאינטרס שיש למבטחות
להתמקד דווקא בתחומי בעלי סיכו פיננסי גבוה ,לעיתי על חשבו תחומי שהסיכו הפיננסי
בה נמו ,#למרות שמתבצעות בה טעויות רבות )כמו גריאטריה( .א המבטחות יסרבו לממ
פעילות שאינה באחריות הבלעדית ,קיימת ג אפשרות לחייב אות בחוק להקצות אחוז מסוי
מתקציב לתוכניות בטיחות משותפות ע משרד הבריאות;
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א #מוצע שלא לעכב את ביצוע

התוכנית לצור #כ .#כמוצא אחרו ,נית לגייס את הכספי ממשרד האוצר .אמנ נטייתו
הראשונית היא להתנגד לכל תוספת תקציב ,א #כיוו שהסכומי נמוכי וקיימת ציפייה לחסכו
כלכלי ממשי בטווח הבינוני ארו ,#מוער #שנית יהיה לגייס את הסכו.
את האחריות על גיוס מומחי לביצוע התוכנית יש להטיל על המער #לבטיחות הטיפול:
קיימת בו מומחיות ותשתית לקשר ע בעלי העניי בנושא .לצור #גיוס מומחי לועדות השיפוט
של הצעות המחקר ,מומל $ג להעזר במדע הראשי בגלל נסיונו בגיוסי מסוג זה .אתגר יותר
גדול צפוי בגיוס מפתחי ומנחי לסדנה ,כיוו שהשקעת הזמ הדרושה משמעותית .מומל $לפנות
לגורמי שהיו פעילי בועדת החינו #והדרכה של הפורו לבטיחות הטיפול )גו %מיסודו של הר"י
שמאגד בעלי עניי שוני בנושא(.
ההמלצות בנויות כ #שה אמורות להבטיח היענות על ידי פנייה לשאיפות האקדמיות של
מנהלי המחלקות .ע זאת ,יש ללוות את יישומ ג במאמצי שכנוע והעלאת המודעות .בנוס%
לאסטרטגיית שיתו %הציבור שהוצעה בפרק שיח המדיניות ,מומל $להתמקד בהבאת הוכחות
קליניות לחשיבות העיסוק בבטיחות הטיפול ובהדגשת האטרקטיביות של עיסוק מחקרי בנושא
זה – ה מבחינת היוקרה המקצועית וה מבחינת הפשטות הטכנית היחסית של מחקרי אלה.
כיוו שמספר מנהלי המחלקות אינו מאוד גדול )כ  ,(250מומל $שהרבה מעבודת הגיוס
והשכנוע תעשה באופ אישי .ע זאת ,עדי %שמשרד הבריאות לא יעסוק בכ #ישירות ,כיוו שהוא
נתפס כרגולטור המתערב מבחו $ועל כ השפעתו תהיה מועטה .יש להעזר לצור #כ #באיגודי
המקצועיי של הרופאי .כדאי לאתר גורמי קשר בכל איגוד שמזדהי ע המטרה ולגייס אות
להעלות את הנושא מול מנהלי מחלקות רלוונטיי .כמו כ ,כדאי לפרס בעלוני ובכנסי של
איגודי אלה את הסדנה ואת המענקי ,וכ להציג מחקרי שכבר נעשו על מנת לעורר עניי
בביצוע מחקרי נוספי.
ג לאחר שהתוכנית מתחילה להתבצע באופ שוט ,%יש להמשי #בקשר שוט %ע מנהלי
המחלקות .בפרט ,יש להפי $תוצאות חיוביות ה של הסדנה וה של מחקרי בטיחות על מנת לעודד
 16הצעה של ד"ר גינדי ,ראיו אישי.27.6.13 ,
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היענות נוספת .כמו כ ,חשוב לפרס ממצאי נקודתיי כדי שאימו $המסקנות מהמחקרי לא
יהיה מוגבל למחלקות שבה ה מתבצעי .בשלב זה חשוב להיות בקשר שוט %ג ע מנהלי בתי
החולי וע חברות הביטוח ,שלה יש סמכות לדרוש את אימוצ של אמצעי יעילי .לעניי
הסדנה ,א מנהלי בתי החולי וחברות הביטוח משתכנעי בחיוניותה ,יכולה להיות לה השפעה
גדולה על השתתפות מנהלי המחלקות :חברות הביטוח יכולות לדרוש אותה כתנאי לכיסוי
ביטוחי ,ומנהלי בתי החולי יכולי להעביר את המסר שההשתתפות היא חלק מההכשרה
החיונית למנהל מחלקה .צפוי שבמידה והתוצאות יהיו סבירות ,מנהלי בתי החולי ישתפו פעולה
ע מהל #כזה ,כיוו שלמעשה ה מקבלי פעילות שיפור איכות בחינ )גינדי ,ראיו אישי,
.(27.6.13

לו"ז לביצוע
להל לו"ז לקידו תוכנית מענקי המחקר והסדנה הייעודית .למרות שהסדנה נועדה
להגביר את ההיענות למענקי המחקר ,מוצע לקד את שני האמצעי במקביל ,תו #ציפייה
שההיענות למענקי תהיה מוגבלת בהתחלה ותגדל ע הזמ.

הסדנה הייעודית:
עד 30/9/13

גיוס כוח האד להתאמת הסדנה והנחייתה

עד 31/12/13

בניית הסדנה ,קביעת תאריכי למפגשי הראשוני של  3קבוצות וגיוס
משתתפי

עד 30/9/14

סיו סדרת הסדנאות ל  3קבוצות

עד 31/12/14

סיכו הסדנאות והפקת לקחי ,שיפור בהתא.
הצגה למנהלי בתי החולי וחברות הביטוח במטרה להפו #את הסדנה לחלק
מנוהל ההכשרה של מנהלי

עד 31/12/18

העברת  8סדרות סדנאות בשנה

החל מ 2019

השלמת סדנאות לפי הצור #והביקוש
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מענקי המחקר:
עד 31/10/13

גיוס משאבי

עד 31/12/13

גיבוש קריטריוני ומינוי חברי ועדת השיפוט

עד 28/2/14

פרסו הקריטריוני ,תחילת פרסו הנושא בקרב הרלוונטיי )כולל דר #הסדנה(

31/10/14

תארי #אחרו להגשת הצעות מחקר

עד 31/1/15

פרסו ההצעות הזוכות

מדדי ביצוע
מדדי התפוקות להצלחת המדיניות ה הגעה למיצוי של  70%ממנהלי המחלקות שעברו
סדנה עד סו ,2018 %והגעה למיצוי כלל התקציב למענקי מחקר על .2020
קביעת מדדי ביצוע במונחי תוצאות היא מורכבת יותר :המדד שמבקשי להשפיע עליו
הוא מספר הטעויות בטיפול ,א #קשה להגיע לתוצאות אמינות לגבי מדד זה בגלל שיעורי הדיווח
הנמוכי :אדרבה ,שיפור בתרבות הבטיחות עשוי להביא דווקא לעלייה באירועי המדווחי
בזמ שמספר האירועי עצמ יורד .לכ ,מקובל בספרות להשתמש במדדי תהלי #שמעידי על
מידת תשומת הלב שהארגו מקדיש לבטיחות .מדדי מקובלי ה האחוז מבי ההצעות לשיפור
שמיושמות אשר עוסקות בבטיחות; ושיעור ההצעות לשיפורי בטיחות מבי ההצעות של הצוות
) .(Page 2004מוצע להשתמש במדדי אלה ,ובנוס %לבדוק ג שיפור בתוצאות שאלו הבטיחות של
ה  .AHRQכדי שה יבטאו את ההשפעה הכוללת של התוכנית ,יש להתייחס למדדי אלה בכל
מחלקות בתי החולי ,לא רק באלה שבה מנהלי המחלקות נענו לתמריצי ולסדנה .טווח הזמ
למדידה הוא עד  6 7 – 2026שני להשגת היענות מלאה ,ועוד  5שני להטמעת תרבות של
בטיחות .זה טווח הזמ הנדרש להכנסת שינוי תרבותי ).(Manasse et al. 2002
לכ ,מוצע להגדיר שיעד המדיניות הוא שעד  2025יהיה שיפור בתוצאות שאלו ה

AHRQ

ב  70%מהמחלקות לפחות ,לעומת ההעברה הראשונה .כמו כ ,יש להגיע למצב שבו ל 25%
מהצעות השיפור המיושמות במערכת הבריאות ו  25%מהצעות השיפור שמגיעות מצוות העובדי
יש היבט בטיחותי.
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נספח א' :דיו בסוגיה המשפטית :הגדלת החסיו על תחקירי פנימיי

כפי שצויי ,אחד התנאי החשובי לשיפור בטיחות הטיפול בבתי חולי הוא קיו
תרבות של דיווח מלא על אירועי שבה נפגעו חולי מטעויות בטיפול ,ועריכת תחקירי
מקיפי למציאת הכשלי שהובילו לאירועי אלה .כיו ,שיעור הדיווח על טעויות נמו #מאוד
וקיי קושי גדול לקיי תחקור אפקטיבי של האירועי שכ מדווחי .אחד החסמי
המשמעותיי שמונע שיפור בדיווח ובתחקור הוא העדר החסיו המשפטי על ממצאי חקירות
פנימיות בבית החולי )מבקר המדינה .(2012
במדינות רבות בארה"ב חקירות פנימיות שמבצעי רופאי בבתי חולי ,המכונות

Peer

 ,reviewזוכות לחסיו משפטי )חלמיש שני  .(2010בישראל ,מעמד של חקירות אלה לא הוגדר
באופ מפורש בחוק ,א #מהיסטורית הפסיקה עולה שחסיונ אינו מובטח ,ושחומר העולה מה
יכול לשמש כעדות בתביעה על רשלנות רפואית נגד המוסד החוקר והרופא המדווח .בפסק די
הדסה נגד גלעד  ,1995בית המשפט דחה נסיו של בי"ח הדסה לטעו לחסיו למסמכי שעסקו
בחקירה הפנימית של אירוע שבו התאבד חולה .מבקר המדינה ) (2012מצא השפעה חמורה של
פסיקה זו על קיומ של ישיבות תחלואה ותמותה ,אחד הפורומי החשובי לדיוני פנימיי על
אירועי חריגי .לפי עדויות שאס %המבקר ,בעקבות פסק הדי ישיבות אלה התמעטו מאוד עד
כדי הפסקת המוחלטת במקומות מסוימי ,ובמקומות אחרי עורכי אות א #נמנעי מרישו
פרוטוקול או סיכו ישיבה כדי לא לייצר מסמכי שיהיה אפשר להציג במשפט.
בחוק זכויות החולה  1996נקבע מעמד חוקי לשני סוגי ועדות הרלוונטיות לבדיקת כשלי
בטיפול הרפואי ,א #חקירות פנימיות כגו ישיבות תחלואה ותמותה לא נכנסות בצורה חלקה לא%
אחת מהגדרות אלה .הראשונה ,ועדת בדיקה ,נועדה לבדוק אירוע חריג ,לרוב חמור ,ומוקמת
בהחלטת מנכ"ל משרד הבריאות ,מנהל בית חולי או מנהל קופת חולי .מסקנות הועדה נמסרות
למטופל ולמטפל הנוגעי בדבר והפרוטוקולי שלה נשארי חסויי אלא א כ בית המשפט
מורה לחשו %אות .בתי החולי ממעטי להשתמש בכלי זה בשל החשש לגילוי הפרוטוקול בבית
המשפט )מבקר המדינה  .(2012לרוב ועדות כאלה מוקמות בהוראת משרד הבריאות ,לעיתי
קרובות בעקבות תלונה ,והבדיקה נערכת פרק זמ משמעותי אחרי האירוע .אופי העבודה של
הועדה הוא מעמת :היא פועלת למציאת הגור )האנושי( האחראי לכשל ,ומי שמעיד בפני הועדה
מלווה בעור #די .לכ ,למרות החשיבות של ועדות אלה מבחינת האחריותיות של מערכת
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הבריאות כלפי הציבור ונתינת הדי על התנהלות לא תקינה ,נראה שאי לה ער #רב במציאת
כשלי מערכתיי.
סוג הועדה השני המוגדר בחוק הוא ועדת בקרה ואיכות ,שנועדה להערי #את כלל
הפעילות הרפואית בתחו מסוי .עבודת ועדה זו אינה אמורה לעסוק באירוע ספציפי ,והיא
נהנית מחסיו מלא .בפועל ,אי שימוש רב בועדות מסוג זה )פורת  ,2006מבקר המדינה .(2012
לעיתי ,בבדיקה פנימית של אירוע מסוי מכריזי שמדובר בועדת בקרה ואיכות כדי לזכות
בחסיו לממצאי ,אבל לפי פסיקות אחרונות של בית המשפט נראה שאי להצהרה מעי זו תוק%
חוקי ,ובית המשפט יכול לדרוש את החשיפה של כל פרוטוקול שד באירוע שנוגע לחולה ספציפי,
בלי תלות במסגרת שבה התקיימה הבדיקה .אפילו סיכומי דיוני שסומנו כהכנה למשפט ונשלחו
לעו"ד אינ נהני מחסיו כאשר בית המשפט קובע שמטרתו העיקרית של הדיו הייתה פעילות
שיפור איכות מערכתית ולא הכנה למשפט )חלמיש שני .(2010
כדי להסדיר את מעמד של חקירות פנימיות שלא הוקמו כועדות בדיקה א #שג אינ
עומדת בקריטריוני של ועדת בקרה ואיכות ,משרד הבריאות הציע לשנות את החוק כ#
שלהגדרה של ועדת בדיקה יכנסו רק ועדות שקמו בעקבות החלטת מנכ"ל משרד הבריאות על מנת
לבדוק אירועי מיוחדי החייבי בדיווח לפי חוק .במקו ועדות בקרה ואיכות ,תוגדר ועדה
שתכיל את כל הפעילות שמבוצעת בבית חולי לשיפור איכות ,בי א בעקבות אירוע ובי א לא,
וועדה מעי זו תזכה לחסיו מלא.
הצעה זו נתקלה בהתנגדות רבה מצד משרד המשפטי ,ולמעשה לא נית להמשי #לקד
את הצעת החוק כהצעת חוק ממשלתית .עמדתו של משרד המשפטי היא שהחוק הנוכחי מאז
בצורה ראויה את זכות החולה לדעת ע האיטרס הציבורי בתחקירי אירועי איכותיי .עמדתו
מבוססת על התפיסה שחוק זכויות החולה נועד להבטיח לחולה זכות לקבל כל מידע שתועד לגבי
הטיפול בו .משרד הבריאות פועל כעת על מנת להעלות את החוק כהצעה פרטית ,ולו בשביל לעורר
דיו ציבורי )גולדפרב ,ראיו אישי .(7.4.13 ,נראה שסיכויי ההצלחה של יוזמה זו קלושי ,מה ג
שלא ברור שדיו ציבורי בהכרח יפעל לטובת החוק המוצע .זאת מכיוו שהאווירה הציבורית היו
אינה סובלנית כלפי טעויות.
כדי להשתחרר ממבוי סתו זה ,מוצעת פשרה שלפיה החוק יכיר בשלושה סוגי ועדות:
ועדת בדיקה כפי שמוגדרת בהצעת החוק של משרד הבריאות; ועדת בקרה ואיכות ,כפי שמוגדרת
בחוק הקיי; וועדת "בדיקת עמיתי" ,שתכלול חקירות פנימיות שנועדו לשפר את איכות
ובטיחות הטיפול ושעוסקות בהסקת מסקנות מעניינו של חולה מסוי .לועדות מהסוג השלישי
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יובטח חסיו אלא במקרי חריגי ,ומקרי חריגי אלה צריכי להיות מוגדרי בחוק ולא
נתוני לשיקול דעתו של בית המשפט .זאת כדי לעצור את המגמה המצמצמת שקיימת היו
בפסיקה בנושא החסיו )ראו דו"ח ועדת שפני.(2005 $
את הקריטריוני המדויקי שיביאו לאיזו הנכו בי האינטרס הציבורי בלמידה
מערכתית והגנה על זכויות החולה ,כדאי לקבוע בדיו משות %ע משרד המשפטי .קריטריוני
לדוגמא ה חוסר משמעותי ברשומות הרפואיות ,או אי הקמה של ועדת בדיקה ,למרות שעל פי
די היתה צריכה לקו ועדה כזו .כמו כ ,נית לקבוע שג א הפרוטוקולי של הישיבות יחשפו
ויוכלו לסייע לתובע בהכנת המשפט ,ה עצמ לא יהיו קבילי כעדות.
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נספח ב' :שיטה לבחינת האיכות של חקירה בתחו בטיחות הטיפול )לפי (Bagian et al. 2011

מנהל הבריאות לחיילי משוחררי בארה"ב ,ה  ,VHAמקיי תוכנית בעלת דמיו מסוי
לחלופת התגמול הרוחבי ,ובה הוא מעניק לבתי החולי שתחת סמכותו דירוג בטיחות לפי איכות
התחקירי שנערכי בה .על מנת לבחו את הצלחת התוכנית ,פותחו קריטריוני למדידת
האיכות של התחקירי המדווחי .ב  VHAהשיטה משמשת לבדיקת תחקירי מסוג "חקר
שורשי אירוע" ) (RCA – Root Cause Analysisשמבוצעי אחרי אירועי חריגי או אירועי כמעט
ונפגע ,א #היא יכולה להיות רלוונטית ג ביחס לחקירות פרואקטיביות.
לפי שיטה זו ,חקירה תיחשב איכותית בתנאי הבאי:
עבור כל כשל שאותר הוצע לפחות אמצעי אחד לתיקונו.
הובהר הקשר הסיבתי בי הכשל לאמצעי התיקו המוצע.
יש גיבוי ניהולי ליישו אמצעי התיקו.
האמצעי המוצע מקושר ע מדד תוצאות כמותי שידווח בהמש.#
כמו כ ,פותחה רשימה ובה סוגי של אמצעי תיקו אפשריי מסווגי לפי "החוזק" שלה
מבחינת העקרונות של הנדסת אנוש .אמצעי 'חזקי' יותר ה בעלי סיכוי גבוה יותר להיות
מיושמי ,להיות אפקטיביי ולהישמר לאור #זמ .חקירות איכותיות כוללת במסקנותיה לפחות
אמצעי אחד חזק או בינוני .להל הרשימה:

אמצעי המבוססי על עקרונות של הנדסת אנוש
אמצעי חזקי יותר

שינויי בסביבה הפיזית
מכשירי חדשי ע בדיקת שימושיות לפני הרכישה
הכנסת מגבלה הנדסית לשליטה על התנהגות )(forcing function
פישוט תהליכי והוצאת צעדי מיותרי
סטנדרטיזציה של ציוד ,תהלי ,#או תכנית טיפול
מעורבות ופעילות מוחשית ברמת ההנהגה למע בטיחות הטיפול

אמצעי בינוניי

יתירות ) ,redundancyכפילות המשמשת למניעת כשל(
הגדלת כח האד/הקטנת עומס העבודה
שיפורי/שינויי בתוכנה

25

ביטול/הפחתת הסחות דעת )סביבה רפואית סטרילית(
רשימות תיוג )/(checklistעזרי קוגניטיביי
ביטול דברי שנראי/נשמעי אותו דבר
חזרה על הוראות )(read back
תיעוד/תקשורת משופרת
אמצעי חלשי יותר

בדיקות חוזרות
אזהרות ותויות
נוהל/תזכיר/מדיניות חדשה
הכשרה
מחקר/ניתוח נוס%
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נספח ג' :שאלו תרבות בטיחות של הAHRQ+

השאלו של ה  AHRQנועד להערי #את התפיסות המקובלות בקרב עובדי מוסד רפואי
בנושאי הקשורי לבטיחות הטיפול .השאלו כולל  43היגדי ב  12תחומי שנחשבי
למרכיבי של תרבות בטיחות ,כאשר המשיבי נדרשי לסמ את מידת הסכמת ע כל היגד.
את התוצאות נית לנתח ברמת המוסד ,המחלקה ,או השיו #המקצועי.
אחד היתרונות המרכזיי של שאלו זה הוא שה  AHRQמתחזק מאגר אלקטרוני של
תוצאות שדווחו מכ  500בתי חולי .מאגר זה מאפשר למנהל שמשתמש בשאלו להשוות את
תוצאותיו למחלקות דומות ובכ #לייעל את עבודתו .כמו כ ,מנתוני מאגר זה נית ללמוד על עלייה
קלה בציוני המדד בבתי חולי שהעבירו אותו מספר פעמי ,מה שעשוי להעיד על ערכו של
השאלו ככלי התערבות ) .(AHRQ 2012המחקר על תוקפו של השאלו עדיי ראשוני ,א #ישנ כבר
עבודות המעידות על קשר בי ציוני במדד לתוצאות קליניות )יוספסברג וכה אשכנזי .(2011
מבחינה פרקטית ,ה  AHRQשחרר את זכויות השימוש בשאלו זה לרשות הכלל ,והוא
כבר תורג והותא לבתי החולי באר ,$כ #שאימוצו לסדנה צפוי להיות פשוט למדי .משרד
הבריאות ניסה כבר לעשות שימוש בשאלו זה ,א #זכה בהיענות מאוד נמוכה ,בעיקר בקרב
רופאי )גולדפרב ,ראיו אישי .(23.6.13 ,על סמ ,(2003) Nieva and Sorra #מוער #שהשימוש בו
ככלי מדידה פנימי ,במקו חיצוני ,ובליווי הדרכה מסודרת לפירוש התוצאות ,יהיה יותר
אפקטיבי.

את טופס השאלו באנגלית נית למצוא החל מהעמוד הבא.
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Hospital Survey on Patient Safety
Instructions
This survey asks for your opinions about patient safety issues, medical error, and event reporting in your
hospital and will take about 10 to 15 minutes to complete.
If you do not wish to answer a question, or if a question does not apply to you, you may leave your answer
blank.

• An “event” is defined as any type of error, mistake, incident, accident, or
deviation, regardless of whether or not it results in patient harm.

• “Patient safety” is defined as the avoidance and prevention of patient injuries
or adverse events resulting from the processes of health care delivery.

SECTION A: Your Work Area/Unit
In this survey, think of your “unit” as the work area, department, or clinical area of the hospital where you
spend most of your work time or provide most of your clinical services.
What is your primary work area or unit in this hospital? Select ONE answer.

 a. Many different hospital units/No specific unit
 b. Medicine (non-surgical)
 h. Psychiatry/mental health
 c. Surgery
 i. Rehabilitation
 d. Obstetrics
 j. Pharmacy
 e. Pediatrics
 k. Laboratory
 f. Emergency department
 l. Radiology
 g. Intensive care unit (any type)  m. Anesthesiology

 n. Other, please specify:

Please indicate your agreement or disagreement with the following statements about your work area/unit.
Strongly
Disagree Disagree Neither




Think about your hospital work area/unit…

Agree


Strongly
Agree


1. People support one another in this unit ......................................................

1

2

3

4

5

2. We have enough staff to handle the workload............................................

1

2

3

4

5

3. When a lot of work needs to be done quickly, we work together as a
team to get the work done ..........................................................................

1

2

3

4

5

4. In this unit, people treat each other with respect ........................................

1

2

3

4

5

5. Staff in this unit work longer hours than is best for patient care .................

1

2

3

4

5
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SECTION A: Your Work Area/Unit (continued)
Strongly
Disagree Disagree Neither




Think about your hospital work area/unit…

Agree


Strongly
Agree


6. We are actively doing things to improve patient safety ..............................

1

2

3

4

5

7. We use more agency/temporary staff than is best for patient care ............

1

2

3

4

5

8. Staff feel like their mistakes are held against them ....................................

1

2

3

4

5

9. Mistakes have led to positive changes here ................................................

1

2

3

4

5

10. It is just by chance that more serious mistakes don’t happen around
here ..............................................................................................................

1

2

3

4

5

11. When one area in this unit gets really busy, others help out .......................

1

2

3

4

5

12. When an event is reported, it feels like the person is being written up,
not the problem ............................................................................................

1

2

3

4

5

13. After we make changes to improve patient safety, we evaluate their
effectiveness ...............................................................................................

1

2

3

4

5

14. We work in "crisis mode" trying to do too much, too quickly ......................

1

2

3

4

5

15. Patient safety is never sacrificed to get more work done ...........................

1

2

3

4

5

16. Staff worry that mistakes they make are kept in their personnel file ..........

1

2

3

4

5

17. We have patient safety problems in this unit ..............................................

1

2

3

4

5

18. Our procedures and systems are good at preventing errors from
happening ...................................................................................................

1

2

3

4

5

SECTION B: Your Supervisor/Manager
Please indicate your agreement or disagreement with the following statements about your immediate
supervisor/manager or person to whom you directly report.
Strongly
Disagree Disagree Neither




Agree


Strongly
Agree


1. My supervisor/manager says a good word when he/she sees a job
done according to established patient safety procedures ..........................

1

2

3

4

5

2. My supervisor/manager seriously considers staff suggestions for
improving patient safety ..............................................................................

1

2

3

4

5

3. Whenever pressure builds up, my supervisor/manager wants us to
work faster, even if it means taking shortcuts .............................................

1

2

3

4

5

4. My supervisor/manager overlooks patient safety problems that happen
over and over ..............................................................................................

1

2

3

4

5
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SECTION C: Communications
How often do the following things happen in your work area/unit?
Some- Most of
times the time Always




Never


Rarely


1

2

3

4

5

2. Staff will freely speak up if they see something that may negatively
affect patient care .......................................................................................

1

2

3

4

5

3. We are informed about errors that happen in this unit ...............................

1

2

3

4

5

4. Staff feel free to question the decisions or actions of those with more
authority ......................................................................................................

1

2

3

4

5

5. In this unit, we discuss ways to prevent errors from happening again ........

1

2

3

4

5

6. Staff are afraid to ask questions when something does not seem right .....

1

2

3

4

5

Think about your hospital work area/unit…
1. We are given feedback about changes put into place based on event
reports .........................................................................................................

SECTION D: Frequency of Events Reported
In your hospital work area/unit, when the following mistakes happen, how often are they reported?
Some- Most of
times the time Always




Never


Rarely


1. When a mistake is made, but is caught and corrected before affecting
the patient, how often is this reported? .......................................................

1

2

3

4

5

2. When a mistake is made, but has no potential to harm the patient, how
often is this reported? ..................................................................................

1

2

3

4

5

3. When a mistake is made that could harm the patient, but does not,
how often is this reported? ...........................................................................

1

2

3

4

5

SECTION E: Patient Safety Grade
Please give your work area/unit in this hospital an overall grade on patient safety.



A
Excellent



B
Very Good



C
Acceptable





D
Poor

E
Failing

SECTION F: Your Hospital
Please indicate your agreement or disagreement with the following statements about your hospital.
Strongly
Disagree Disagree Neither




Think about your hospital…
1. Hospital management provides a work climate that promotes
patient safety ...............................................................................................

Agree


Strongly
Agree


1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

3. Things “fall between the cracks” when transferring patients from
one unit to another ....................................................................................... 1

2

3

4

5

4. There is good cooperation among hospital units that need to work
together .......................................................................................................

2

3

4

5

2. Hospital units do not coordinate well with each other ................................



1

SECTION F: Your Hospital (continued)
Strongly Disagree Neither
Disagree



Think about your hospital…
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Agree Strongly

Agree





1

2

3

4

5

6. It is often unpleasant to work with staff from other hospital units ...............

1

2

3

4

5

7. Problems often occur in the exchange of information across
hospital units ...............................................................................................

1

2

3

4

5

8. The actions of hospital management show that patient safety is a
top priority ................................................................................................

1

2

3

4

5

9. Hospital management seems interested in patient safety only after
an adverse event happens..........................................................................

2

3

4

5

10. Hospital units work well together to provide the best care for
patients ........................................................................................................

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

5. Important patient care information is often lost during shift changes .........

1

11. Shift changes are problematic for patients in this hospital ..........................

SECTION G: Number of Events Reported
In the past 12 months, how many event reports have you filled out and submitted?

 a. No event reports
 b. 1 to 2 event reports
 c. 3 to 5 event reports

 d. 6 to 10 event reports
 e. 11 to 20 event reports
 f. 21 event reports or more

SECTION H: Background Information
This information will help in the analysis of the survey results.
1. How long have you worked in this hospital?

 a. Less than 1 year
 b. 1 to 5 years
 c. 6 to 10 years

 d. 11 to 15 years
 e. 16 to 20 years
 f. 21 years or more

2. How long have you worked in your current hospital work area/unit?

 a. Less than 1 year
b. 1 to 5 years
 c. 6 to 10 years

 d. 11 to 15 years
 e. 16 to 20 years
 f. 21 years or more

3. Typically, how many hours per week do you work in this hospital?

a.
 b.
c.

Less than 20 hours per week
20 to 39 hours per week
40 to 59 hours per week

d.
 e.
 f.

60 to 79 hours per week
80 to 99 hours per week
100 hours per week or more
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SECTION H: Background Information (continued)
4. What is your staff position in this hospital? Select ONE answer that best describes your staff position.

 a.
 b.
 c.
 d.
 e.
 f.
 g.
 h.
 i.

Registered Nurse
Physician Assistant/Nurse Practitioner
LVN/LPN
Patient Care Asst/Hospital Aide/Care Partner
Attending/Staff Physician

 j. Respiratory Therapist
 k. Physical, Occupational, or Speech Therapist
 l. Technician (e.g., EKG, Lab, Radiology)
 m. Administration/Management
 n. Other, please specify:

Resident Physician/Physician in Training
Pharmacist
Dietician
Unit Assistant/Clerk/Secretary

5. In your staff position, do you typically have direct interaction or contact with patients?

 a. YES, I typically have direct interaction or contact with patients.
 b. NO, I typically do NOT have direct interaction or contact with patients.
6. How long have you worked in your current specialty or profession?

a.
 b.
 c.

 d.
 e.
 f.

Less than 1 year
1 to 5 years
6 to 10 years

11 to 15 years
16 to 20 years
21 years or more

SECTION I: Your Comments
Please feel free to write any comments about patient safety, error, or event reporting in your hospital.

THANK YOU FOR COMPLETING THIS SURVEY.
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נספח ד' :פירוט עלויות הסדנה הייעודית

עבודת מומחה בשנה הראשונה
בניית הסדנה והתאמתה
פיילוט של  3סדנאות בנות  3מפגשי כל אחת

 180שעות
 30שעות

מחקר ,עיבוד ותיקו בעקבות הפיילוט
עלות העסקה חודשית של חוקר בכיר בשירות המדינה
עלות כוללת
עבודת מומחה – עלות שנתית

 90שעות
כ  40,000ש"ח
כ  66,700ש"ח

הנחיית  8סדאות בנות  3מפגשי
עלות כוללת
מנהלות – עלות שנתית
רבע משרה לתיאו מועדי המפגשי וגיוס המנהלי

כ  100שעות בשנה
כ  22,200ש"ח

מיקו ואירוח

 36,000ש"ח בשנה
כיוו שהסדנאות קטנות ,אפשר
להשתמש בחדרי במוסדות
לנוחות
בהתא
רפואיי
המשתתפי בעלות נוספת זניחה.

ס' הכל

 102,700ש"ח בשנת הפיילוט
 58,200לשנה ב  4השני הבאות

הערות:
בבתי חולי הכלליי יש היו כ  250מנהלי מחלקות 17.ע ממוצע של  5מנהלי בסדנה,
כדי להגיע למיצוי של  70%ב  5שני צרי 3 #סדנאות בשנת הפיילוט ו  8סדנאות ב 4
השני שלאחר מכ.
נית לחלק את העבודה בי מנחי שוני ומומל $שהעבודה תעשה במסגרת משרה מלאה
קיימת העוסקת בתחו הבטיחות ברפואה.
הערכות השכר נעשו על בסיס דו"ח הממונה על השכר :די וחשבו על הוצאות השכר
בשירות המדינה ,בגופי הביטחו ובשירות בתי הסוהר לשנת  :2011דו"ח מס' .11

 17מוער #על פי מספר המחלקות ,תו #ניכוי מחלקות קטנות מאוד .לפי הלל וחקלאי ).(2012
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נספח מיפוי שחקני

הערה לגבי עמודת ה"עמדה" בטבלה :השחקני שנכתב לגביה שה "נוטי לתמו "#ה שחקני שתומכי עקרונית בהמלצות הנייר ,א #שיש עוד צור #לשכנע
לבטא תמיכה זו על ידי השקעה ממשאביה .השחקני שנכתב לגביה "תומכי" ה שחקני שתמיכת מלאה ,כולל העמדת משאבי ,או שחקני תומכי שאי
לה משאבי החיוניי ליישו מוצלח של ההמלצות.
הערה לגבי הלקוח :פרופ' גמזו נבחר בתור הלקוח כיוו שהוא הגור בעל היכולת לגייס את המשאבי הדרושי למימוש המלצות הנייר .כמו כ ,מפעילותו במהל#
כהונתו עד כה עולה שהמלצות נייר זה מתיישבות היטב ע ערכיו ותפיסתו לגבי מערכת הבריאות .הוא עסק בשיפור איכות ובטיחות בבתי חולי במסגרת הפרוייקט
הלאומי למדדי איכות ,בהוצאת נהלי חדשי על שיפור התיעוד במערכת הבריאות ובהקמת המער #לבטיחות הטיפול ופרסו הדרישה להקי יחידות לבטיחות
הטיפול בבתי חולי .כמו כ ,הוא דוגל בשיתו %מטופלי בתהלי #הטיפול ,ובקיו דיווחי ותחקירי ללא חיפוש אשמה ,שני עקרונות שמתיישבי ע התפיסה של
תרבות בטיחות .בפועל ,הנייר יוגש לנטעלי גולדפרב ,מ"מ ראש המער #לבטיחות הטיפול ,אשר תעביר אותו לפרופ' גמזו א תראה לנכו.
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עמדה

ערכי

אינטרסי

משאבי

שיח

מנכ"ל משרד
הבריאות ,פרופ' רוני

תומ#

מאמי בחיזוק מערכת הבריאות
הציבורית,

השגת תוצאות טובות
בבריאות במדדי

יש לו יכולת להשיג
תקציבי בהיק%

מדעי
אקדמי,

הדרוש ,יכולת
)מוגבלת( להשפיע על
שיתו %הפעולה של

שיתו%
ציבור,
פיננסי,

גמזו )הלקוח(

לאומיי
בקידו איכות הטיפול ואיכות
ובינלאומיי ,שמירה
השירות )חווית המטופל(,
בהגברת התיעוד והשימוש במדדי על רופאי טובי
איכות

מנהלי בתי החולי
במערכת הציבורית,
וההיענות של מנהלי
הרחבת סל
השירותי הרפואיי ,המחלקות באמצעות
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נורמטיבי

אסטרטגיה

המער #לבטיחות
הטיפול ואג %איכות,
משרד הבריאות

תומ#

הגנה על חולי ,למידה
מערכתית ,פעילות מבוססת
נתוני ,שיתו %ציבור

מאבק בביטוחי
הפרטיי ,צמצו
עלויות משפטיות

שילוב הנושא בסדר
היו של המשרד.
השפעה מעט גדולה
יותר על בתי החולי
הממשלתיי

גידול בדיווחי,
שיתו %פעולה
אפקטיבי ע רופאי
ושאר גורמי בשטח,

ידע מקצועי ,תשתית
לקשר בי השחקני,
תשתית לביצוע
בקרות איכות

יישו ההמלצות
בשטח

מדעי
אקדמי,
שיתו%
ציבור,

ה אחראי על הביצוע,
ובמיוחד על הקישור בי
השחקני השוני .גיוס
מומחי וניהול לוגיסטי

נורמטיבי

של הסדנה יהיו על
אחריות וכ ה יספקו
ייעו $מקצועי למנהלי
המחלקות .ה תומכי
במהל #ולכ לא צריכי
שכנוע אבל צרי #להבטיח
לה שיהיה גיבוי ניהולי
לעבודת

המדע הראשי,

נוטה

פעילות מבוססת נתוני ,עידוד

השגת תקציבי,

תשתית לקידו

מדעי

צרי #לשכנע אותו בער#

משרד הבריאות

לתמו#

מחקר ופיתוח

שימור השליטה על
הקריטריוני
לחלוקת משאבי,
יוקרה אקדמיות

ובחינת מענקי מחקר,
ידע מקצועי ,תקציב
למחקר ,סמכות
לתעד %נושאי מחקר,

אקדמי,
פיננסי
)אחראי
לבחינת

האקדמי והמעשי של
מחקרי בנושא.
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רגולציה על מחקר
רפואי

כדאיות
ההשקעה
במחקרי(

שרת הבריאות

תומכת

פעילות מבוססת נתוני ,שיתו%
ציבור

תמיכה ציבורית,
להראות עשייה,
תוצאות טובות
למערכת הבריאות

במה תקשורתית,
יכולת להאבק על
תקציבי ,יכולת
להשפיע על חקיקה

נורמטיבי,
מדעי
אקדמי,
שיתו%
ציבור

משרד האוצר

עשוי
להתנגד

יעילות כלכלית

שמירה על קופת
המדינה ,עידוד
הכנסות ,קידו
פרוייקטי שעולי

אישור תקציבי

פיננסי

שרת הבריאות אינה שחק
מרכזי ורוב העבודה יכולה
להיעשות בדרגי
המקצועיי .אפשר להעזר
בה כדי לעורר הד
תקשורתי ולערב את
הציבור.

בקנה אחד ע
התפיסה של המשרד

יתכ שהמשרד יתנגד
להקצאת משאבי נוספי
לצור #העניי ,בפרט כיוו
שישנ מקורות פרטיי
למימו מחקרי .אפשר
יחסית בקלות לגייס את
השיח הפיננסי על מנת
לשכנע שבטווח הארו#
המדיניות תביא להקטנת
ההוצאות הרפואיות,
ובפרט ההוצאות על
תשלו פיצויי רשלנות.
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מצד שני ,כיוו שמדובר
בסכומי קטני יחסית,
עדי %לנסות קוד לעקו%
את משרד האוצר ולגייס
את המשאבי ממקורות
אחרי.
משרד המשפטי

אדיש
כלפי
החלופות

זכויות הפרט ,שקיפות
ואחריותיות ,הרתעה

וידוא שכל חוק
שנחקק יעמוד בבג",$
הגנה על זכויות הפרט

לחסו הצעת חוק
ממשלתית ,להאבק
בהצעת חוק פרטית

נורמטיבי

צרי #לבוא לשחק זה
בגישה פרגמטית ,לנסות
ג לקבל רעיונות ממנו

המוצעות
אבל יתנגד
לכל
פעילות

להתמודדות ע החס
המשפטי .חובה לתקשר
איתו בשיח נורמטיבי
משפטי .כדי לעודד את

נלווית
שנועדה
להג על
רופאי

שיתו %הפעולה שלו יש
להציג את המצב ככזה שבו
לחקירות פנימיות בבית
חולי אי מעמד ברור

ומוסדות
רפואיי
מתביעות

בחוק ,ויש צור #בהסדרה
כלשהי .ג התקדמות
חלקית בדיו ע משרד

על
רשלנות

המשפטי יכולה לשמש
לגיוס הרופאי.
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מנהלי בתי החולי

נוטי
לתמו#

ערכי מקצועיי )רפואה(,
תחרותיות ,ערכי עסקיי

לעודד היענות ,לחייב
שיפור בביצועי של
השתתפות בסדנה,
בי"ח ,מיעוט
לקבע את נושא
תקשורת שלילית,
הבטיחות גבוה בסדר
פרסומי מדעיי,
חסכו כספי ,הימנעות העדיפויות של
הארגו
מחשיפה משפטית

פיננסי,
נורמטיבי,
אקדמי
מדעי

למרות שהאמצעי
המוצעי פוני ישירות
למנהלי המחלקות ,גיוס
מנהלי בתי החולי יכול
להשפיע במידת מה על
ההיענות .במיוחד צרי#
לשכנע אות בכדאיות של
הסדנה .מוער #שה יטו
לתמו #כי למעשה מקבלי
שירות בחינ .את מנהלי
בתי החולי הקטני כדאי
לגייס באמצעות פנייה
לתחרותיות שלה
ולרצונ להגיע למקומות
טובי במדדי האיכות.
שיח מסוג זה צפוי להשפיע
פחות על מנהלי בתי
החולי הגדולי
)גולדפרב ,ראיו אישי,
 ,(23.6.13ועדי %לא
להשקיע בה יותר מדי
מאמצי שכנוע .בעיקר
ליידע ולשת %בהתרחשויות
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כדי שמנהלי שמעונייני
לעסוק בנושא יוכלו לעשות
כ.#
מנהלי מחלקות

תומכי
במענקי
המחקר,
מתנדנדי
לגבי
הסדנה,
יתכ
שחלק
יתנגדו

ערכי מקצועיי )רפואה(,
תחרותיות ,ערכי ניהול

סמכות לקבוע סדרי
שיפור במדדי של
עדיפויות במחלקה,
מחלקותיה ,ייעול
העבודה ,שביעות רצו ידע מקצועי ,יכולת
מחקרית ,סמכות
של עובדי וחולי
לגבי הכשרה ,סמכות
במחלקה ,פרסומי
לקבוע ולייש נהלי
מדעיי ,הגנה מפני
חשיפה משפטית

עבודה במחלקה

נורמטיבי,
אקדמי
מדעי

יש צור #בדיו מתמש #ע
מנהלי המחלקות לוידוא
היענות .עדי %שהקשר
יעשה כמה שפחות
באמצעות גורמי במשרד
הבריאות ,שנתפס
כרגולטור חיצוני ,וכמה
שיותר באמצעות שחקני
תומכי אחרי שקרובי
אליה בעבודה
המקצועית .כדאי ג
לפנות אליה באמצעות
התקשורת ועל ידי גיוס
המטופלי לשאול על נושא
הבטיחות .הדר #העיקרית
לגיוס היא באמצעות
הצגת תוצאות קליניות
טובות )שיח מדעי אקדמי(,
א #יש להתייחס ג לנושא
הנורמטיבי ,ולהראות אי#
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עיסוק בבטיחות מראש
מאפשר לעקו %את
הדילמות האתיות
שמקושרות ע דיווח
ותחקיר על טעויות .בתו#
כ ,#יש להראות ג
התקדמות בנושא ההגנה
מפני חשיפה משפטית.
יחידות האיכות,

נוטי

ערכי מקצועיי )רפואה ,סיעוד ,חיזוק השפעת,

רכזי הבטיחות
ומנהלי הסיכוני
בבתי חולי

לתמו#

שיתו %פעולה
אפקטיבי ע
המחלקות ,ניהול
תחקירי ,עידוד

הנדסה – תלוי בבעל המקצוע(

דיווחי ויישו
נהלי

ידע מקצועי ,ידע

נורמטיבי,

עלולי לחשוש שבמימוש

ארגוני ,סמכות
להנחות בנושא

שיתו%
ציבור,
אקדמי
מדעי

ההמלצות יש העברת
סמכויות מה למנהלי
המחלקות .כדאי להדגיש
בפניה שההמלצות דווקא
יחזקו את מעמד כיוו
שנושא הבטיחות יתפוס
מקו יותר חשוב בארגו.
כמו כ ,מימוש מוצלח
ישפר את שיתו %הפעולה
של המחלקות וכ #יקל על
עבודת .לגייס אות
בעיקר לצור #הפצה של
פעולות מוצלחות
שמבצעי מנהלי מחלקות
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הלאה למחלקות אחרות.
הדיקני בפקולטות
לרפואה

תומכי

חינו #רופאי,
ערכי מקצועיי )רפואה(

גיוס רופאי להוראת
סטודנטי ,איזו בי
תכני הלימוד הרבי
ושעות ההוראה
המוגבלות ,פרסומי
אקדמיי

כח אד מקצועי
בקליניקה ,במחקר
ובהוראה ,תוכניות
הכשרה רלוונטיות

אקדמי
מדעי

לא שחק מרכזי ,א#
יכולי לעזור בהעדפת
רופאי ע מומחיות
בנושא בטיחות בהוראה.
לא יהיה לה הרבה
השפעה על מנהלי
המחלקות שנמצאי
בדרגת פרופסורה ,א #אולי
ישפיעו על אלה שלא הגיעו
לדרגה זו .נראה שיהיה
יחסית קשה לגייס ,כיוו
שיש עוד הרבה שיקולי
אחרי שה צריכי
לקחת בחשבו בעבודת
ועד עכשיו היה קשה
לגייס אפילו להכנסת
נושא הבטיחות בצורה
רצינית לתוכנית
הלימודי .לכ כדאי
לנסות לערב בעיקר את
הדיקני שכבר הראו עניי
בנושא .נית ג למשו#
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אות על ידי הצגת
האפשרות של שיתופי
פעולה אקמיי וייעו$
למחלקות ,באופ שג ה
יהנו מתקציבי המחקר.
להשתמש בפלטפורמות
שלה )עלוני ,כנסי
וכו'( כדי לפרס את
הסדנה ואת המענקי וכדי

הסתדרות הרופאי
)הר"י(

תומכי

ערכי מקוצעיי,
סולידריות בי רופאי

הגנה על רופאי,
שיפור מקצועי

הפצת ידע ,פורו
לשיתו %פעולה בי
רופאי

נורמטיבי,
אקדמי
מדעי

הפורו לבטיחות
הטיפול

תומכי

ערכי מקצועיי,
שיתו %ציבור ,פתיחות ללמידה

הגנה על רופאי,
קידו בטיחות

פורו לשיתו %פעולה
בי כל בעלי העני

אקדמי
מדעי,

להעזר במסגרת הארגונית
שלה כדי לגייס מומחי.

מטעויות

הטיפול ,גיוס עוד
גורמי לנושא
להגדלת השפעת

בנושא ,ידע מקצועי,
כנסי

שיתו%
ציבור,
נורמטיבי

יש לה ועדת חינו#
והדרכה ,אפשר להעזר בה
להכנת הסדנה.

ארגוני מטופלי

תומכי

דמוקרטיה וקהילתיות ,שקיפות
ציבורית ואחריותיות

הגנה על המטופלי
ותמיכה בה ,שיפור
הטיפול ,נוכחות
ציבורית תקשורתית

שיתו%
השפעה על השיח
התקשורתי ועל נושאי ציבור,
נורמטיבי
חקיקה

להעזר בה בגיוס הציבור
והתקשורת

הגופי המבטחי

נוטי

ערכי כלכליי ,ערכי

להקטי עלויות

להציג מחקרי שנעשו
בנושא ולעורר עניי בביצוע
מחקרי נוספי.
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ידע מקצועי ,סמכות

פיננסי,

שיתו %פעולה ע גופי

מפני תביעות על
רשלנות רפואית
)ענבל בבי"ח
הממשלתיי ,מדנס
בשאר(

לתמו#

מקצועיי

לחייב את בי"ח לאמ $אקדמי
מתביעות ,להקטי
מדעי
אמצעי מסוימי,
סיכו ביטוחי וחוסר
לחייב יישו של
וודאות ,לדאוג
למיתוג שלה בציבור פיתוחי בטיחות
שמתגלי ,מאגרי
)בעיקר רלוונטי
למדנס ,שהינה חברה דיווחי
מסחרית(

אלה חשוב לכל אור#
הדר .#כדאי לשכנע אות
שישתתפו ה בתרומה
מהמומחיות שלה וה
במימו ההמלצות .נראה
שיהיה אפשר לשכנע אות
בכ #בטיעוני פיננסיי
ומדעיי .לגבי מדנס,
אפשר ג לפנות לנושא
המיתוג שלה בציבור
כדואגי לבטיחות החולי
ולא רק להגנה על בית
החולי )חלמיש שני,
ראיו אישי .(3.6.13 ,נראה
שה ישתפו פעולה א#
יתכ שיהיה קושי לשכנע
אות לתרו ליוזמה שלא
ה אחראי לביצועה.
קיימת אפשרות ג לחייב
אות בחוק להקצות אחוז
מסוי מהתקציב שלה
לפעילות בטיחות משותפת
ע משרד הבריאות )גינדי,
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ראיו אישי .(27.6.13 ,קשר
ע גופי אלה חשוב ג
בהמש #בגלל היכולת
שלה לדרוש הכנסת
שיפורי שפותחו
במחקרי לכלל מחלקות
בית החולי .א לסדנה
יש תוצאות מאוד טובות,
ה יכולי ג לדרוש
השתתפות בסדנה.
איגודי מקצועיי
של רופאי
)התמחויות שונות(

תומכי

ערכי מקוצעיי,
סולידריות בי רופאי ,שיתו%
ידע

הגנה על רופאי,
שיפור מקצועי,
קידו מקצועי של

הפצת ידע ,פורו
לשיתו %פעולה בי
רופאי ,בעלי השפעה

חברי

בקביעת נהלי
ואמצעי מומלצי
בתחו התמחות

אקדמי
מדעי

ה יכולי לסייע מאוד
בהגברת ההיענות .צרי#
להשתמש בפלטפורמות
שלה )עלוני ,כנסי
וכו'( כדי לפרס את
הסדנה ואת המענקי וכדי
להציג מחקרי שנעשו
בנושא ולעורר עניי בביצוע
מחקרי נוספי .כדאי
לאתר גורמי קשר
שמזדהי ע המטרה כדי
שיגייסו וישכנעו באופ
יותר אישי.
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