
הפרוייקט הלאומי של משרד הבריאות למדדי  

איכות הטיפול בבתי החולים בישראל  

) Accountability(מוביל לאחריותיות 

משרד הבריאות–המחלקה לחקר שירותי רפואה 

) Accountability(מוביל לאחריותיות 

? Transparency)(האם גם לשקיפות 

MD MPHאלישבע שמחן ' פרופ



מדידת איכות הטיפול וקביעת מדיניותמדידת איכות הטיפול וקביעת מדיניות: : הדילמההדילמה

   איכות של שיטתית אפידמיולוגית מדידה בין במפגש

  קיימת ,ציבורית מדיניות קביעת לבין הרפואי הטיפול

התהליכים שני של השונה מהדינמיקה הנובעת בעייתיות

:מדעית מדידה של אילוצים

משרד הבריאות–המחלקה לחקר שירותי רפואה 

:מדעית מדידה של אילוצים

     צוות ועבודת ,הנתונים אימות ,ונשנות חוזרות בדיקות
מדעית הוכחה להשגת הבסיס הם הקלינאים עם הדוקה

:מדיניות קביעת של אילוצים

  ולחצים ,פשטניות לעתים ,הנכון בזמן מהירות החלטות
.מדיניות בקביעת המשחק שם הם פוליטיים



מדידת איכות וחשיפה ציבוריתמדידת איכות וחשיפה ציבורית: : הדילמההדילמה

חשיפה ציבורית היא חלק מקביעת מדיניות במערכת הבריאות

:יש בה גם חוסר איזון, בנוסף לאמור קודם

רופא לעומת ניתוח: המיקרובודקים קלינית תוצאים ברמת 

משרד הבריאות–המחלקה לחקר שירותי רפואה 

התנהלות המערכת המוסדית בה   :לא בודקים ברמת המזו

נעשה הטיפול כתורמת לאיכות

 

תפקוד מערכת הבריאות כולה  :לא בודקים ברמת המקרווכן 

בהקשר לאיכות



הדילמות שתוארו הן דרך חיים  הדילמות שתוארו הן דרך חיים  

 עבור כל העוסקים בבקרת איכות הטיפול במערכת הבריאותעבור כל העוסקים בבקרת איכות הטיפול במערכת הבריאות

 נמצאת מייצגת שאני רפואה שירותי לחקר המחלקה�

  קביעת לבין מדעית מדידה שבין המפגש בנקודת

  הקליניים בנושאים ציבורית וחשיפה מדיניות

ידה על שנבדקו

משרד הבריאות–המחלקה לחקר שירותי רפואה 

ידה על שנבדקו

  הבריאות במשרד 80-ה בשנות נוסדה המחלקה�

  שירותי של כרגולטור המיניסטריון מתפקידי כחלק

הבריאות

  ל"מנכ של מחקרית זרוע מהווה הקמתה מאז�

.חולים בבתי איכות בנושאי המשרד



מדידת איכות של המחלקה לחקר שירותי רפואהמדידת איכות של המחלקה לחקר שירותי רפואה

חולים' ח      מס“מספר בתי                                                                                  
                                                                       

115571כירורגיה כללית -זיהומים לאחר ניתוח

112800התערבות לגבי הכנסת מנקזים בניתוחי הרניה

61046על-בתי חולים  CABGזיהומים נרכשים לאחר 

265800זיהומים ותמותה לאחר ניתוחים אורטופדיים

154835יום לאחר ניתוחי מעקפים 30תמותה עד 

152770איכות חיים  כשנה לאחר ניתוחי מעקפים

משרד הבריאות–המחלקה לחקר שירותי רפואה 

152770איכות חיים  כשנה לאחר ניתוחי מעקפים

  151024אשפוזים חוזרים לאחר ניתוחי מעקפים

             13.400                 5) סקר המצאות(הישרדות של חולים קשים בתוך ומחוץ לטיפול נמרץ 

            44.000                 5) סקר הארעות(הישרדות של חולים קשים בתוך ומחוץ לטיפול נמרץ 

6800)ריאה-לב, כבד, כליות(שנים של השתלות  3סקר לאומי תוצאות 

3500               13)         פעוטות וחיילים, קשישים(פניות לחדרי מיון בישראל  

מצטבר            20)          2009שנה ראשונה (מדדי איכות בבתי החולים בישראל  



ניתוחי מעקפים בישראלניתוחי מעקפים בישראל: : היסטוריה בנושא שקיפותהיסטוריה בנושא שקיפות

בשיתוף פעולה מלא עם ראשי המחלקות  1994 -ב

לכירורגית לב בישראל  נעשה סקר ניתוחי מעקפים

כללה החלטה , עבודה משותפת בת שנתיים לפני הסקר

, עזרה בביצוע, בנייה משותפת של שאלונים, על משתנים

משרד הבריאות–המחלקה לחקר שירותי רפואה 

, עזרה בביצוע, בנייה משותפת של שאלונים, על משתנים

ו"עזרה בעיבוד נתונים וכ

ההשוואה בין בתי החולים לתוצאות שנה של ניתוחי לב 

ללא ציון שמות (ח פנימי אנונימי "בישראל פורסמה בדו

). בתי החולים
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19941994ניתוחי מעקפים בישראל ניתוחי מעקפים בישראל : : היסטוריה בנושא שקיפותהיסטוריה בנושא שקיפות

תוצאות התמותה לאחר ניתוח בשנה שנסקרה נמצאו 

שני  . טובות במיוחד לעומת סקרים שהתפרסמו בעולם

שעורי התמותה , אולם(בתי חולים הראו תוצאות חריגות 

שלהם היו דומים לממוצע באותה שנה בבתי החולים 

)בפילדלפיה

משרד הבריאות–המחלקה לחקר שירותי רפואה 

)בפילדלפיה

" טבלת המוות"התוצאות גלשו לעיתונות בצורת פרסום 

. כולל שמות בתי החולים ותוצאותיהם, בעמוד הראשון

הדגשה מיוחדת הייתה לגבי שני בתי החולים החריגים

י דרשה הפסקת השוואות פרטניות בין מוסדות  "הר

בישראל כתנאי להמשך מדידת איכות לאומית



 יי""האמנה בין משרד הבריאות והרהאמנה בין משרד הבריאות והר: : היסטוריה בנושא שקיפותהיסטוריה בנושא שקיפות

  סקרים ביצוע בהמשך תומכים י"והר הבריאות משרד .1
  רפואי בטיפול האיכות וקידום שיפור שמטרתם השוואתיים
בישראל

  מהאיגודים( י"הר של נציגים או נציג יקבע שייערך סקר לכל .2
  הסקר לעריכת שותפים יהיו אלו נציגים )לעניין הרלוונטיים

והפצתן המסקנות הסקת ולתהליך ההיגוי לועדת

משרד הבריאות–המחלקה לחקר שירותי רפואה 

והפצתן המסקנות הסקת ולתהליך ההיגוי לועדת

   הזיהוי אמצעי כל השמטת תוך יתבצע התוצאות על הדיווח .3
  אך תהא אלו לפרטים נגישות .חולים ובתי מחלקות ,חולים של
הצדדים כל על המוסכמים לאנשים ורק

  מוסדית בין בהשוואה יעסוק לא הסקרים תוצאות של הפרסום .4
  או ארצי לממוצע בהשוואה ורק אך אלא מוסווית בצורה אם גם

.עולמי



סיפור ניתוחי המעקפים  סיפור ניתוחי המעקפים  : : בב""היסטוריה של שקיפות בארההיסטוריה של שקיפות בארה

 Chassin et alChassin et al, , NEGM NEGM 1996 1996,,במדינת ניו יורקבמדינת ניו יורק

נעשתה השוואה בין בתי החולים במדינת ניו יורק לאחר  
שיקלול לתמהיל החולים 

החוקרים (ב "התוצאות מעוררות סערה בחוגי הרפואה בארה
וצוות בלתי תלוי בדק את שיטות המחקר ומצאן  עברו חקירה

)תקפות

משרד הבריאות–המחלקה לחקר שירותי רפואה 

)תקפות

בביקורת נוספת לאחר הפרסום נטען שחולים קשים במיוחד לא  
החוקרים מצאו ששיעור החולים בדרגת ינותחו לאחר הפרסום  

גדל ולא   - סיכון גבוהה שנותחו בניו יורק בשנים לאחר הפרסום
פחת

בביקורת נטען שחולים שיסורבו ניתוח בניו יורק ינותחו מחוץ 
בדקו שלא הייתה עליה בניתוחים מחוץ לניו יורק. לאזור



הוויכוחים על השוואה שקופה בין מוסדות אשפוזהוויכוחים על השוואה שקופה בין מוסדות אשפוז: : היסטוריההיסטוריה

ונגד בעד 2005- ב JAMA -ב שהתפרסם מאמר

  - "טיפול יקבלו בהם המקום את לבחור לציבור מאפשרת שקיפות"

"שלו השירות נותני לבחירת בנתונים משתמש שהציבור נמצא לא

  והטיפול מאחר החולים מבחינת חיובית דרך היא איכות על תחרות"

  מאחר איכות על תחרות אין -  "מההשוואות כתוצאה ישתפר

משרד הבריאות–המחלקה לחקר שירותי רפואה 

  מאחר איכות על תחרות אין -  "מההשוואות כתוצאה ישתפר

  התוצאות את ולפרסם להשתתף שמתנדבים אלה הם והחזקים

שלהם

  לתקן למוסד מאפשרות מוסדות בין ותקפות איכותיות השוואות"

  בחולים לטפול לסירוב גורמות השוואות -  "תיקון הדרוש את

  יצירתיות דרכים ועוד .השליליים התוצאים שעורי את שיגבירו

.התוצאות לשיפור



2009   

הפרויקט הלאומי של משרד הבריאות  הפרויקט הלאומי של משרד הבריאות  

למדדי איכות בבתי החולים יוצא לדרךלמדדי איכות בבתי החולים יוצא לדרך

משרד הבריאות–המחלקה לחקר שירותי רפואה 

למדדי איכות בבתי החולים יוצא לדרךלמדדי איכות בבתי החולים יוצא לדרך



  וברת מתמשכת לאומית מדידה תרבות יצירת�
בישראל ח"בבתיה הטיפול איכות לשיפור קיימא

  רישום אחידות אין כי צוות ידי על נתונים מדידת�

  בית אותו של שונות במחלקות לא אפילו ,לאומית

  חולים

מטרותמטרות

משרד הבריאות–המחלקה לחקר שירותי רפואה 

  ... חולים

 מחלקה סוג בכל לתוצאים ישראלי סטנדרט ליצור�

  .בארץ המצב על המבוסס
 



:  פרוייקט מדדי האיכות בבתי החולים בישראל

השתתפות  בהתנדבות או חובה

האם יש הוכחות שגישה וולונטרית יותר אפקטיבית בשיפור  

  ) QIP! (הרי לא מפרסמים את התוצאות? איכות

בשיטה וולונטרית קיימת אפשרות שמוסדות היודעים את  

כך שהמתנדבים יהיו תמיד החזקים , חולשתם לא ישתתפו

משרד הבריאות–המחלקה לחקר שירותי רפואה 

כך שהמתנדבים יהיו תמיד החזקים , חולשתם לא ישתתפו

במערכת

? האם בבקרת איכות המוכתבת מלמעלה יש יותר חרדה

מסתבר שחרדה קשורה בפרסום התוצאות ולא מהיכן נובע  

פרוייקט האיכות

.  הפרוייקט כועדת בקרה ואיכות: החלטה



 X 3סקר המצאות יומי   
פעמי�  בשנה הראשונה

עיבוד נתוני� וקביעת  סטנדרט  

ח"ע� היזו� חוזר לבתיה

סקר בנושא נבחר          
)חולי� מכל מוסד 100(
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**פרויקט מדדי האיכות כוועדת בקרה ואיכותפרויקט מדדי האיכות כוועדת בקרה ואיכות

משרד הבריאות–המחלקה לחקר שירותי רפואה 
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סקר  אקטיבי חוזר  

למדדי� נבחרי�

   

וועדות מומחי� לליווי העיבוד   

והחלטה על צורת פרסו� התוצאות

הכנסת מחלקות          

חדשות  לפרוייקט



מצב הפרויקט בסוף שנה ראשונה

אורטופדיהכירורגיה כללית

)   09מרס –ינואר (סבב ראשון 

מחלקות 27מחלקות   34הושלם

סקר  נושא נבחר (ניתוחי קולון 

עבודה ברשומות הושלם)  רטרוספקטיבי

רפואיות
--

משרד הבריאות–המחלקה לחקר שירותי רפואה 

)  2009מאי יוני (סבב שני 

הושלם
מחלקות 27מחלקות   34

סבב שלישי
)2009דצמבר  -אוקטובר(

הושלם
מחלקות 27מחלקות 34



)ר פאולה פדר בוביס"ראיונות ד(קולות מהשטח 

חששות וחוסר התלהבות מהפרויקט

פרויקט מדדי  ["האנטגוניזם שלי על הכותרת ".... 

ואמרתי את זה גם בישיבה שהציגה את "] איכות

אנחנו . שאנחנו לא בודקים פה מדדי איכות, העבודה

ואני מאוד חושש מהעבודה  , מדדים מסוימיםבודקים 

משרד הבריאות–המחלקה לחקר שירותי רפואה 

ואני מאוד חושש מהעבודה  , מדדים מסוימיםבודקים 

כי בסוף יצאו כל מיני תוצאות וברגע שנתתם לזה  , שלכם

יש הרבה .[...] כותרת של מדדי איכות בזה נגמר העניין

דברים שבכלל לא באים לידי ביטוי בעבודה מבחינת 

."  הוא פוגע, המושג איכות הוא בעייתי ביותר, איכות

)ג"ר י"ד(



)ר פאולה פדר בוביס"ראיונות ד(קולות מהשטח 

חששות מהפרויקט     
החוכמה זה יהיה למצוא משהו מדיד שיגרום לך להגיד "

אני אעשה משהו בצורה שונה ואחרי שאעשה משהו  , אוקיי

-אתה רוצה לראות אם זה באמת שינה את ה, בצורה שונה

outcome אין אופציה , בכל המדדים האלה איך שהוא? נכון

. כזאת

משרד הבריאות–המחלקה לחקר שירותי רפואה 

. כזאת

?למה הקושי הזה: שאלה     

לא  , אתה נדחק להשתמש בדברים הנמדדים: "תשובה

אלא בדברים שהם  , בדברים שאולי הם החשובים

..." הנמדדים

)'ר ב"ד(    



)ר פאולה פדר בוביס"ראיונות ד(קולות מהשטח 

חששות מהפרויקט

,  גם מספרים לא מספיק גדולים. [...] אנחנו קטנים"

אז בסופו של דבר זה לא מספיק בשביל לבוא  

אנחנו  , שוודי registryכשאת מדברת על . ולהחליט

את יודעת  , אלף מנותחים 300מדברים על כמעט 

משרד הבריאות–המחלקה לחקר שירותי רפואה 

את יודעת  , אלף מנותחים 300מדברים על כמעט 

איך  ! 5000? כמה עושים מפרקים בשנה בארץ

ככול שהמספרים  יותר גדולים   ? אפשר להשוות

  ."ככה זה יותר מדויק אני לא צריך להגיד לך

)'ר י"ד(    



)ר פאולה פדר בוביס"ראיונות ד(קולות מהשטח 

חששות מממצאי הפרויקט וניהולם

יכול  ] הפרויקט הלאומי[ואת השאלה שלך האם הוא "

ינציח מן מצב ... הוא יצור , אולי יהיה גרוע יותר... לעזור 

. ...  של עובדים למען הדוח השנתי

זאת אומרת שבעצם אתה חושב שהניהול של  : שאלה

?הפרוייקט עלול להיות בעייתי 

משרד הבריאות–המחלקה לחקר שירותי רפואה 

?הפרוייקט עלול להיות בעייתי 

למשל יכול להיות שיש נתונים שלא  . כן בהחלט: תשובה

יכול להיות שיש נתונים שלא צריכים . צריכים להתפרסם

להיבדק כדי שלא יצרו את ההרגשה שעובדים בשביל 

..." ח"דו

)'ר ח"ד(   



פגישות עם ועדות המומחים לכירורגיה כללית  •

.ואורטופדיה לגבי תוצאות ראשוניות

:עם תום השנה הראשונה לאיסוף הנתונים

משרד הבריאות–המחלקה לחקר שירותי רפואה 

למרות החששות שיתוף פעולה מלא בכל המחלקות



מסקנות ראשונות 

משרד הבריאות–המחלקה לחקר שירותי רפואה 



:הקדימות הראשונה והחשובה ביותר היא

להמשיך למדוד ביסודיות ולפי שיטה מדעית את  

.איכות השירות הרפואי הניתן בבתי החולים בישראל

  accountabilityמסקנות לגבי אחריותיות 

משרד הבריאות–המחלקה לחקר שירותי רפואה 

להיות ערים לעובדה שגם המערכת הניהולית של 

!המוסד ושל מערכת הבריאות כולה קשורה באיכות

.כ לא מודדים"ואותה בד



  accountabilityמסקנות לגבי אחריותיות 

ליצור מערך עבודה עם נציגי הקלינאים בזמן עיבוד נתוני  

השנה הראשונה של פרוייקט המדדים ללימוד התוצאות בכל 

נושא שנבדק 

לדון באפשרויות של שיפור בנושאים שניתן להתערב לגביהם  

להחליט יחד אתם מתי ואייך להביא את התוצאות בפני  

משרד הבריאות–המחלקה לחקר שירותי רפואה 

להחליט יחד אתם מתי ואייך להביא את התוצאות בפני  

מליאת קבוצת הכירורגים שהשתתפו

להחליט יחד אתם על צורת הצגת התוצאות בבתי החולים

לקבוע מתוך מכלל הנושאים את אלה שייבדקו בשנה הבאה

 



  accountabilityמסקנות לגבי אחריותיות 

'פורום איכות'ליצור בתוך משרד הבריאות קבוצת עבודה כ

בקבוצה יוצגו תוצאות המדידה של פרוייקט מדדי האיכות

יידונו דרכים לעזור למערך בתי החולים לשפר איכות  

משרד הבריאות–המחלקה לחקר שירותי רפואה 

יידונו דרכים לעזור למערך בתי החולים לשפר איכות  

 



ללא רגישות של הציבור ונציגיו לאפשרות של טעות  �

ולקושי של תהליך מדידת איכות הטיפול לא תוכל 

מערכת הבריאות להתקדם בפרסום תוצאות  

המדידה בציבור מבלי לפגוע במטרת מדידת האיכות

 transparencyמסקנות לגבי שקיפות 

משרד הבריאות–המחלקה לחקר שירותי רפואה 

המדידה בציבור מבלי לפגוע במטרת מדידת האיכות

מערכת  ,חייבת לבוא משני הכיוונים" התבגרות"ה �

.  הבריאות מחד והציבור ונציגיו מאידך



 תודות על השנה הקודמת ובתקווה להמשך פורה

לראשי המחלקות הכירורגיות שעזרו בפועל לקיום הפרויקט •

לצוות המומחים הכירורגים שתרם מזמנו בעזרה ועצה •

למנהלים הרפואיים של בתי החולים בועדת ההיגוי •

למנהלים האדמיניסטרטיביים של בתי החולים שעזרו בפועל •

משרד הבריאות–המחלקה לחקר שירותי רפואה 

למנהלים האדמיניסטרטיביים של בתי החולים שעזרו בפועל •

לשרותי הסיעוד שעזרו בגיוס אחיות לאיסוף נתונים   •

לאחיות הסוקרות בבתי החולים שעבדו במסירות •



שירותי מידע ומחשוב, תחו� מידעהמחלקה לחקר שירותי רפואה

ציונה חקלאי' גב
ר שולמית גורדון"ד

הצוות

אלישבע שמחן' פרופ

ר ענבל זלץ"ד

ענת עקה זוהר' גב

ר איזבלה קרקיס"ד

משרד הבריאות–המחלקה לחקר שירותי רפואה 

ר איזבלה קרקיס"ד

מור שרון' גב

ר רונן פלוס"ד

עליזה רוזנברג' גב

לורנס פרידמן' פרופ

ר פאולה פבר בוביס"ד


