
עמודי האש  
מערכת הבריאות

"השדחה פונת"
תכניות היישום לשנה השלישית



1עמוד אש 

חיזוק אופייה הציבורי של מערכת  
הבריאות

עשיית הליבה שלנו



יעדים
סל השירותים הציבורי והבטחת איכותו הרחבת1.

ספקי השירות הציבוריים חיזוק2.

המימון והאספקה: המערכת הפרטית בשני היבטים ריסון3.

)  השתתפויות עצמיות(המימון הפרטי של המערכת הציבורית •
  ן"שב, ביטוחים פרטיים: והמימון הפרטי של המערכת הפרטית

ושירותים נוספים

מרפאות כירורגיות, אשפוז פרטית' מע: ריסון האספקה הפרטית•



הרחבת סל השירותים הציבורי והבטחת איכותו

:השניההתוספת .  א
בחוק של שיעור תוספת קבוע בגין דמוגרפי  קביעה •
יום האשפוז  ואופן קביעת מחיר שינוי מדד יוקר הבריאות •
 18הכללת טיפולי שיניים לילדים עד גיל •
  70הכללת טיפולי שיניים לקשישים מעל גיל •
נים"מהשבתוספת טכנולוגיות •

:התוספת השלישית. ב
תוספת מיטות לבריאות הנפש וגריאטריה תוכנית•
השלישית במחירים ודמוגרפיהתקציב התוספת קידום •
חיזוק טיפות החלב ובריאות התלמיד•



חיזוק ספקי השירות הציבוריים

מלא ישוםעמידה נחושה על . תוספת המיטות תוכניתהמשך •
לניתוחים בבתי החולים  ההמתנה במערכת  דיווח ופרסום זמני , מדידה•

ולרפואה יועצת בקהילה
דיווח ופרסום מדדי איכות ושירות, מדידה•
מעמדם של הסדרי הבחירה בראייה צרכנית   חזוק•
חדשים למחירון  DRGהוספת עשרות •
-כללית, תאגידי הבריאות-ממשלתיים(גידול בכמות ובניצול חדרי הניתוח •

ושימוש בטכנולוגיות) ת"קצ
הסרת חסמים בתקנות תאגידי הבריאות•
ח לצד עמידה על זמינות  "לבתיהביסוס התוספת הטכנולוגית •

הטכנולוגיות



ריסון המערכת הפרטית
:ריסון האספקה  הפרטית.  א

להפעלת מרפאות המבצעות ניתוחי  ) con(קביעת חובה לקבלת רישיון •
ומטהכירורגיה בינונית 

רשיונןסגירת מיטות פרטיות שלא ממלאות את •
ציבוריים ח"בבתי פ"שרקביעת הנחיות לפעילות •

:ריסון המימון הפרטי. ב
:עצמית בחוק ביטוח בריאות ממלכתיהשתתפות -

, גודל אריזות של תרופות, קידום השתתפויות(טיפול בנושאים שונים •
)קביעת גובה השתתפות העצמית של ציוד רפואי

ח"מלש 30הפחתת השתתפויות עצמיות בהיקף של •



המשך -ריסון המערכת הפרטית

:נוספיםושירותים  ן"ושבביטוחים פרטיים  -
הגברת מעורבות המשרד במתן אישורים על מרכיבי פוליסות הבריאות  •

והסיעוד בביטוחים המסחריים  
עוצמתו של הסל הציבוריהסברה לציבור על •
  ן"השב, מנוע השוואה מקוון למניעת כפל ביטוחי בין הסל הציבוריבניית •

והביטוחים המסחריים  
פרסום חוזר המגדיר את המחלות הקשות לעניין ביטוחי בריאות  •
  ח"קופוזכויות בפוליסות סיעוד במעבר בין שימור •
מספר  (הגדלת המידע במשרד בנוגע לביטוחי בריאות מסחריים •

)פרמיות והוצאות לפי ראשי הוצאה עיקריים, יחס תביעות, מבוטחים
הגברת השקיפות למבוטח בנוגע לפוליסה•
לשיפויהאפשרות למתן פיצוי כתחליף ביטול •



2עמוד אש 

צמצום אי שוויון

חובתנו המוסרית



צמצום פערים בנגישות כלכלית לשירותי בריאות1.

צמצום השפעה של הבדלי תרבויות על שימוש בשירותי בריאות  2.
ואיכותם

א רפואי איכותי ומקצועי בפריפריה בהיקף מספק"הימצאות כ3.

גיאוגרפית (שיפור תשתיות פיזיות וטכנולוגיות באזורי הפריפריה 4.
)וחברתית

קופות החולים ורשויות מקומיות לביצוע פעולות  רגולציה ותמרוץ 5.
שוויון בבריאות-לצמצום אי

נגישות וזמינות של , קיומו של מידע זמין בנושאים של מצבי בריאות6.
שוויון בבריאות-שירותים ופעולות התערבות אפקטיביות לצמצום אי

יעדים



בריאותפערים בנגישות כלכלית לשירותי צמצום 

התקרה בתרופות לחולים כרוניים מקבלי הבטחת הכנסההורדת •
בסכום אפס לקופות החולים -ביטול אגרות עבור טיפולי מניעה  •
לסל 75העברת ההנחה לקשישים מעל גיל •



הטמעת כלי הבקרה בנושא נגישות לשונית ותרבותית בבקרות בבתי החולים  •
וטיפות החלב

הכנת ערכת הדרכה וקורס פיילוט למדריכים+ לומדה הכנת •
בנק טפסים אלקטרוני והפצתו ליחידות השונותהשלמת •
נשיאה בעלות הקמה  –הקמת מוקד תרגום טלפוני לכלל מערכת הבריאות •

הראשונותוסבסוד חלק מהרכש בשנתיים 

השפעה של הבדלי תרבויות על שימוש בשירותי  צמצום 
בריאות ואיכותם



א רפואי איכותי ומקצועי בפריפריה בהיקף  "כהימצאות 
מספק

המשך הגידול ללומדות סיעוד  ; המשך גידול לומדי הרפואה  בן גוריון ובצפת•
בבן גוריון וסורוקה ומכללת אשקלון

רפואיים למגזר המיעוטים-הכשרה ללימודים במקצועות פראמימון •
תוך הבטחת משכורת  (מענק מעבר מקום לדרום בכל מקצועות הבריאות •

)ראויה מצד הספקים
וגיאוגרפיתקורסי מיצוי זכויות לאחיות בפריפריה חברתית •



הפריפריהתשתיות פיזיות וטכנולוגיות באזורי שיפור 

,  טכנולוגיות, מקצועיות' תוספת יח: ח בפריפריה"הגדלת ההשקעה בבתיה•
  MRI, מאיצים בצפת ועפולה(אחיות , תוספת רופאים, ישום פתיחת מיטות

שיקום בעפולה  , פולשני בעפולה-מרכז נוירו, בנהרייה' נוירוכיר, לכולם
.ועוד–בנהרייה  IVF, ונהרייה

השקעה בטכנולוגיות בבתי חולים בפריפריה" מכרז"ביצוע •
פרסום מבחני התמיכה לקופות החולים להשקעה בתשתיות•
החומשההשקעות במגזר הבדואי בהתאם לתוכנית תכנית ביצוע •



לביצוע  ותמרוץ קופות החולים ורשויות מקומיות רגולציה 
שוויון-אילצמצום פעולות 

אקונומי שבידי הקופות-חיזוק המידע הסוציו•
י "ליעדים שיקבעו ע הקפיטציההקצאת חלק מכספי  -הקפיטציהועדת •

הממשלה בנושא איכות וצמצום אי שוויון
-2014שוויון לשנים -החלטת ממשלה על מבחני תמיכה בנושא אי•

2016
דמוגרפי -קופות החולים באמצעות הוספת משתנה סוציותמרוץ •

)קפיטציה(לנוסחת ההקצאה 
דוח הוצאות לנפש בכל היישובים הגדולים והמחוזות לפי סוגי  פרסום •

מרכזייםומדדי תפוקה , הוצאה



נגישות וזמינות , של מידע זמין בנושאי מצבי בריאותקיומו 
שוויוןשירותים ופעולות התערבות אפקטיביות לצמצום אי 

שוויון במכון גרטנר-הקמת מאגר המידע הלאומי בנושא איהשלמת •
מדדי האיכות הלאומיבפרויקט  סים"אגהכללת •
הפצת המידע ההשוואתי בין הרשויות המקומיות לאחר פרסום הפרופיל  •

בריאותי-החברתי
סדנאות מגזריים למנהיגות מקומית/ מיסוד ימי עיון •
בבריאותפרסום יעדים לאומיים לצמצום פערים •



3עמוד אש 

קידום תחום בריאות הציבור

לראות קדימה-להשקיע במניעה



קידום אורח חיים פעיל ובריא  1.

שיעור המעשנים באוכלוסייההפחתת 2.

)בדגש על תחומי הסביבה והמזון(צמצום החשיפה להשפעות מזיקות 3.

מחלותשיפור יכולת המניעה של 4.

יעדים



ובריאאורח חיים פעיל קידום 

"חכם"חינוך והפעלת האוכלוסייה באמצעות שיווק חברתי •
עיר פעילה ובריאה תוכניותבקרה והרחבת , קידום•
הלאומיתבניית תכנית הערכה לתכנית •
בלשכות ברשויות המקומיות, הפעלת מקדמי בריאות בקופות החולים•
)לחם ומוצרי חלב(קטגוריות מזון בשתי הפחת מלח במזון התחלת •
ואכיפה של החוק למניעת פרסום ושיווק של משקאות אלכוהול ישום•
העברה מוצלחת של החוק למניעת מכירה של מזון לא בריא במערכת החינוך•
הגבלת  , סימון בקדמת האריזה: העברה מוצלחת של תקנות בנושאים הבאים•

הפרסום של מזון לא בריא בזמן צפיית קטינים



באוכלוסייהשיעור המעשנים הפחתת 

הפעלת אגף הפיקוח   -2012צו הגבלת העישון במקומות ציבוריים ממאי  ישום•
החדש

העבר מלאה של החוקים להגבלת העישון במקומות ציבוריים והגבלת  •
הפרסום והשיווק

הפעלת התוכנית לבתי ספר נקיים מעישון•
טיפול ממוקד באוכלוסייה הערבית•



מזיקותהחשיפה להשפעות סביבתיות צמצום 

עסקים ובבריאות  נוהל פיקוח אחיד לכל פריטי הפיקוח ברישוי בניית •
הציבור

תקנות ועדת עדין לאיכות המים ישום•
בתחום תכנון ובנייהעל הבריאות תסקיר השפעה קידום פיילוט •
בחקלאותאורגניים להדברה  בזרחניםשימוש הפסקת •



שיפור יכולת המניעה של מחלות

פרסום תקנות חוק ביטוח בריאות ממלכתי המחייבות דיווח קופות החולים על  •
תחלואה כרונית

ביצוע פעולות רפואה  –מעקב אחר מימוש מבחני תמיכה לקידום בריאות •
מונעת על ידי הקופות והעסקת מקדמי בריאות

:  י שני ספקים"מעקב אחר יישום נוהל הפעלת שירותי הבריאות לתלמיד ע•
)ונטלי פמי, ב"משה(פרסום נתוני איכות במחצית השנה 

הפעלה איכותית של שירותי בריאות התלמיד באזורי דרום ואשקלון•
יישום החקיקה של התניית קצבאות בחיסונים•
וכן  ) בעיקר במגזר החרדי(תמריצים לאחיות לצורך איוש תקנים בטיפות חלב •

בבריאות התלמיד



4עמוד אש 

הבטחת איכות הרפואה ושירותי הבריאות  
בישראל  

דיווח ופרסום, מדידה



יעדים
במערכת  איכות השירות ומדדי איכות קליניים ניטור מדדי 1.

הבריאות והצבת יעדים ברורים לעמידה במדדים

בטיחות  חיזוק מעמדו של משרד הבריאות כמוביל את תחום 2.
בכלל מערכת הבריאות תוך קביעת מדיניות ברורה הטיפול



ניטור מדדי איכות קליניים ומדדי איכות השירות במערכת 
הבריאות והצבת יעדים ברורים לעמידה במדדים

קידום אגף האיכות בתוך מנהל איכות ושירות •
ניטור סט מדדי איכות קליניים בבתי חולים כלליים  •
קביעה וניטור סט מדדי איכות קליניים בבתי חולים גריאטריים  •
קביעה וניטור סט מדדי איכות קליניים בבתי חולים פסיכיאטריים•
קביעה וניטור סט מדדי איכות בבריאות השן  •



חווית המטופל במערכת  /קביעה וניטור מדדי איכות השירות
חולים וקהילהבתי , משרד הבריאות: הבריאות

הקמת אגף השירות•
הסטנדרטים לחוויית המטופל ישום•
ביצוע ופרסום התוצאות, הכנת סקר חווית השירות לבתי החולים•
  SLA-אמנת השירות המשרדית ועמידת יחידות משרד הבריאות ב ישום•

שנקבע
הרחבה נוספת של קול הבריאות•
סקר השירות ללשכות ויחידות המשרד•



חיזוק מעמדו של משרד הבריאות כמוביל את תחום 
בטיחות הטיפול בכלל מערכת הבריאות תוך קביעת  

מדיניות ברורה  

קביעת סט נתונים אחיד לדיווח על אירועים חריגים למאגר לאומי •
הטמעת סט הנתונים במערכות המחשוב בבתי חולים ובקהילה  •
הסדרת חקיקה לחיסיון תחקיר רפואי  •
הגדלה משמעותית של   -הטמעת מדיניות תחקור אירועים במערכת הבריאות •

מספר התחקירים המתבצעים בהובלת משרד הבריאות  
הבטחת תקינה ייעודית בכל בתי החולים הכלליים לבטיחות הטיפול  •
הגדלת מספר הדיווחים המשמעותיים למשרד הבריאות של אירועים וכמעט  •

אירועים  
הטמעת תרבות בטיחות הטיפול בתוכניות ההכשרה של מקצועות הבריאות•



5עמוד אש 

תשתיות שירותי הרפואה  התאמת 
עתידיותוהתפתחויות למגמות 

.לחדש, להתפתח, לראות קדימה



הקמת גוף תכנון אסטרטגי במשרד

עיקרייםפעילות יעדים תחומי 

רופאים  1.

אחיות2.

בריאות נוספיםמקצועות 3.

מיטות ושירותים קהילתיים4.

פיתוח5.

טכנולוגיות רפואיות6.

מידע7.



רופאים  

מקומות 100-הגדלת מספר מקומות הלימוד הקיימים בכ•
קביעת מדיניות מוסכמת בנוגע למספר הסטודנטים הזרים לרפואה  ולישראלים  •

ל"שהתחילו לימודים בחו
ל"קביעת אמות מידה חדשות למבחני הרישוי לרופאים שסיימו לימודים בחו•
ולא רק לאחר קבלת  (המשך גיבוש תהליכי רישוי המתחילים בארצות המוצא •

ובחינת תוצאות הפיילוט) אזרחות והגעה לישראל
במודל (בניית תכנית לאומית להחזרת רופאים ישראלים במקצועות שבחסר •

  )ג להחזרת מדענים"תכנית מל
ומענקים למתמחים בהתמחויות שבחסר במסגרת   תמרוץמעקב בנושא מחקר •

הסכם הרופאים
ומענקים למתמחים במקצועות   התמרוץ תוכניותבקרה ומעקב אודות יישום •

הקצאת התקנים ומספר תורנויות, במחסור ובפריפריה
)NPבכפוף למשימה בסיעוד על " (עוזר רופא"בחינה של הוספת מקצוע •



אחיות

)א"הרחבת ת, אריאל, אשקלון(פתיחת חוגים חדשים לסיעוד •
ביצוע קמפיין פרסומי בטלוויזיה ובאינטרנט ללימודי סיעוד  בתוכנית אקדמית  •

ותוכניות הסבת אקדמאים
הכנת תוכנית לשימור סטודנטים לסיעוד במהלך הלימודים•
בחינת דרכים לשימור אחיות במקצוע•
בסיסית-הגדלת ההכשרה העל•
מיומן ע"לכביסוס ובקרת ההכשרה •
?פנימית? הרדמה, פצע, גריאטריה: קידום אחות מומחית•



מקצועות בריאות נוספים

"מקצועות בריאות נוספים"יישום המלצות דוח •
הסדרת מקצוע הפרמדיק•
"טכנולוגיים"הרחבת פעולות חריגות ל•
המשך הפעילות להגדלת מספר טכנאי הרנטגן במקצועות בחסר•
שינוי הצפוי בהכשרה המעשית בתזונהה ישום•
MA-הרחבת מספר המלגות לפסיכולוגים ובחינת שנוי ההתמחות והלימוד ל•
א  "הערכות לרפורמה בבריאות הנפש מבחינת הכשרת כ•
האוניברסיטאות והמכונים להרחבת ההתמחות ברפואת שיניים   תמרוץ•

לילדים וברפואת הפה



טכנולוגיותומיטות 

יישום ההסכם להוספת מיטות לפגים במדינת ישראל•
לתוספת מערכים גריאטריים שטסמןיישום דוח ועדת •
הערכות לרפורמה בבריאות הנפש מבחינת היקף המרפאות שיספקו שירות •

בקהילה
המשך הקמת יחידות לביטחון מוגבר בבתי החולים הפסיכיאטריים•
אשפוזים , בנושא אשפוז בית 2014-2016קידום מבחני תמיכה לשנים •

קהילה –ח "ורצף ביה, חוזרים
נ"ברהפתיחת מיטות •
)PET‐CT, מאיצים, MRI(תוספת המכשירים  ישום•
)ח וירטואלי"ב( טלרפואההמשך קידום •



6עמוד אש 

שיפור תפקוד ורמת השירות של המשרד  
מעמדו כגורם יוזם ומובילוחיזוק 

"חזקה"מערכת בריאות  -"חזק"משרד בריאות 



יעדים
חיזוק תפקידו של משרד הבריאות כרגולטור1.
האדם במשרד כחהעצמת 2.
התאמת התשתית ותהליכי העבודה לתפקיד המשרד ויעדיו3.
חיזוק מעמדו של המשרד כגורם יוזם ומוביל בעיני הגורמים במערכת 4.

והציבור
מגדל הבריאות -שיפור סביבת העבודה הפיזית 5.
הובלת חדשנות במשרד הבריאות6.



כרגולטורתפקידו של משרד הבריאות חיזוק 

התייעלות  –גיבוש תכנית לניצול יעיל ואפקטיבי של משאבים במשרד •
2012בהוצאות לעומת שנת 

קביעת תהליכי עבודה וחלוקת תחומי אחריות בין המחוזות למשרד הראשי  •
השוטפתלתחום הרגולציה ולעבודה 

בריאות , רפואהמינהל (קביעת נוהל אופן ביצוע בקרות משרד הבריאות •
)טכנולוגיות ומינהלהציבור 

,  אלכוהול, עבודה בתחומי עישון תוכניותבניית . קידום ושדרוג האגף לפיקוח•
.מ"והרפ עם משטרה "מיסוד שת. תרופות וסמים, ר"אמ

קידום וחיזוק מערך הבקרה והתביעה בגין הפרות רגולטוריות ביחידות  •
.המשרד ולשכות הבריאות



האדם במשרד כחהעצמת 

הרחבת תחום פיתוח מנהלים•
.ש"ומנמ פרארפואיים: שכר לסקטורים תמרוץבניית מסלולי •
.רפואיים-בניית מסלולי תגמול לפריפריה במקצועות פרא•
.הקטנת פערי השכר והתנאים בין מטה למשרדי  ממשלה•
.הקטנת  פערי השכר והתנאים בין מטה לבתי חולים•
משלב בניית המשרה ועד : קיצור ושיפור תהליך איוש משרות במטה ובלשכות•

.לאיושה
עובדים רבות בנושא סביבת העבודהביצוע סקר שביעות רצון •
הבירה ושיפור סביבת העבודההשלמת המעבר למגדלי •



התשתית ותהליכי העבודה לתפקיד המשרד  התאמת 
ויעדיו

.אדריכלית תוכניתא והכנת "אישור תקציב פרוגרמה ת•
.מכון לרפואה משפטית, אגף טכנולוגיות, רפואה במינהלקידום שינוי מבני •
.בתי חולים, איכות, תכנון: חדשים במשרד מינהליםייסוד •
,  פסיכולוגיה, רפואייםמקצועות , וניידותשיקום : ביחידותהשלמת שינוי ארגוני •

.הוראות מקדימות
ביצוע תכניות התייעלות בכל אגפי המשרד•
הבריאותלשכות /הפחתת בירוקרטיה ביחידות מטה•



מעמדו של המשרד כגורם יוזם ומוביל בעיני  חיזוק 
והציבורהגורמים במערכת 

שונותבפורומים ובוועדות , הגברת  הופעות של עובדים בכירים בתקשורת•
.מוצרי מיתוג במשרד ובלשכות הבריאות בסיוע חברה חיצוניתהטמעת •
טוויטר–הרחבת השימוש במדיות חברתיות •
מינוף מגדל משרד הבריאות החדש כחלק ממיתוג המשרד ושיפור תדמיתו  •
ציבור -שולחן עגול משרד -יצירת פורום דיונים•



הבריאותחדשנות במשרד הובלת    

מנהלי משנה ועובדים לחשיבה של שינוי  , מנהלים בכירים: עידוד כל העובדים•
פריצת מוסכמות, ביצוע תהליכים באופן שונה, הקיים

.נראה בהמשך? איך 



7עמוד אש 

הפרדה מבנית בין שלושת תפקידי משרד  
הבריאות

מפרידים ומתחזקים



יעדים
הפרדה מבנית של בתי החולים מהמשרד1.

הקמת מנהל בתי חולים
העברת שירותים ומשאבים רלוונטיים מיחידות המשרד למסגרת זו

במסגרת האחריות הביטוחית באשפוז סיעודי לקופות החולים העברת 2.
הרפורמה בביטוח סיעודי ציבורי

שחפת ומזון  , בדיקות גנטיות, מכשירי שיקום וניידות(העברת שירותים 3.
)תוספת שניה(לקופות ) רפואי

הרפורמה בבריאות הנפש וישוםליווי 4.



מהמשרדמבנית של בתי החולים הפרדה 

בתי חולים במשרד הבריאות מינהלהקמת 
ל בתי חולים"מינוי סמנכ•
סמכויותוהעברת יישום השינוי הארגוני •
ח"ובביההגדרה והטמעת תהליכי עבודה במטה •



האחריות הביטוחית באשפוז סיעודי לקופות  העברת 
החולים

,  מתוכנן להעביר את החלטת הממשלה ולהתחיל ביישום הרפורמה 2013בשנת 
שנים 4-אשר תתפרש על פני כ

ממשלההעברת החלטת •
העברת תזכיר החקיקה בכנסת•
באשפוזהרפורמה יישום , בהמשך•



)תוספת שניה(העברת שירותים לקופות 

לקופות חולים   שיקוםהעברת האחריות למכשירי •
האחריות לביצוע בדיקות גנטיות לקופות החוליםהעברת •
למזון תרופתי ובדיקות במנות הדם לקופות החוליםהעברת האחריות •



8עמוד אש 

"הבריאות המתוקשבת"קידום תחום 

תיעוד ואחידות לשם שתוף



יעדים
"  המתוקשבתהבריאות "בתחום הלאומית שיפור התשתית 1.

הרפואיוהמידע 

המציבה את המטופל במרכז" בריאות מתוקשבת"קידום 2.

הבריאותמיטבי במידע הנאסף במערכת שימוש 3.



הבריאות  "התשתית הלאומית בתחום שיפור 
הרפואיוהמידע " המתוקשבת

סטנדרט מינימאלי מחייב לרשומה רפואית אלקטרונית בבתי החולים  קביעת •
השוניםובקהילה ומעקב אחר מימושו בארגונים 

הכנת מערכת הבריאות למיסוד והטמעה של סטנדרטים וקטלוגים לאומיים  •
מעבדה  ' בד, סטנדרט בתרופות וישוםקביעה : הרפואיותבמערכות המידע 

ודימות
וסנומד ICD10לשילוב  ICD9-ההמלצות למעבר מ ישום•
מידע רפואי ברמה הלאומיתהמשך פרויקט שיתוף •
של העברה אלקטרונית של מידע מנהלי ורפואי במערכת הבריאותקידום •
קידום ההכשרה וההתמקצעות בתחום המידענות הרפואית והבריאות  •

המתוקשבת



במרכזהמציבה את המטופל " בריאות מתוקשבת"קידום 

מידע רפואי אישי למטופל להנגשתקביעת מדיניות •
בריאות , טיפות חלב(גיבוש תכנית לריכוז מידע ממקורות ממשלתיים •

שיפור השירות לפרטלשם ) התלמיד
מידעמדיניות בתחום הגנה על הפרטיות ואבטחת קביעת •



הבריאותמיטבי במידע הנאסף במערכת שימוש 

הבריאותרשמים נוספים במשרד הקמת •
תוכן המידע הנאסף במשרד הבריאותשיפור •
הרפואיתמיכה באיסוף מידע מוכוון למדידת איכות בטיפול •

מחשוב מדדי האיכות של בתי החולים באופן מלא–
לותוצרי ניתוח המידע של המשרד לגורמים בתוך המשרד ומחוצה  הנגשת•

המידע במחסן הנתונים למנהלי בתי החולים הנגשת–
הרחבמדדי הבריאות לקהל  הנגשת–

הבריאותשל משרד ) BI" (העיסקיתהתבונה "שיפור תוצרי •



ניטור ושיפור שימוש באנטיביוטיקה בבתי חולים ובקהילה

רקע
 באנטיביוטיקה מהווה גורם עיקרי בהתפשטות זנים עמידיםשימוש
אין כיום מידע לגבי שימוש באנטיביוטיקה בארץ
 זופורסמו נהלים לשימוש מושכל באנטיביוטיקה ומעקב אחר פעילות

פעולות מרכזיות
  הקמת מערכת לאיסוף מידע על שימוש באנטיביוטיקה בבתי חולים כללים

ובקהילה
 ניהול המידע ודווח לרשת הESAC והשוואה בינלאומית
ניטור שוטף פיקוח והדרכה
קורס הכשרה לניהול שימוש מושכל באנטיביוטיקה



אתגרים עצומים והרבה עבודה

מיקוד
מקצועיות
נחישות


