
מערכת הבריאות הציבוריתחיזוק : 1עמוד אש 

הבטחת רצף הטיפול חיזוק הרפואה בקהילה
חיזוק הרפואה  

ח הציבוריים"בבי

הגדלת אחוז הניתוחים  
המתבצעים במערכת הבריאות  
הציבורית ביחס לכלל הניתוחים

צמצום הפערים בזמינות  
השירותים בבתי החולים בין  

הפריפריה והמרכז

הגדלת אחוזי העבודה של רופאים במערכת  
הבריאות הציבורית ביחס לפרטית

הבריאות  וזיהומים במערכת הורדת עומסים 
וחדרי  פנימיות , ד"מלרבמיקוד על , הציבורים

ניתוח

צמצום הפערים בזמינות  
בקהילההשירותים 

הטמעת מדדי תוצאה בנוסחת  
הקפיטציה

גיבוש מתודולוגיה למדידת  
בקהילהזמני המתנה 

לקהילהתכנית 

הקפיטציהעדכון נוסחת 
פרמטריםלפי 

חיזוק הרפואה בקהילה ורצף 
הטיפול

מוצדקת  צמצום השונות הבלתי 
במשך האשפוז

תקנות רצף בשלושת המשקים  
(משותף למטופל במרכז)

מתודולוגיה לקביעת ומדידה של  
האשפוזמשך 

גיבוש מתודולוגיה למדידת זמני  
המתנה לניתוחים  

צמצום זמני המתנה וההוצאה  
הפרטית בניתוחים

פולטמרים

אחיות מומחיות  עלייה במספר 
מדד משותף עם )בקהילה 

(מטופל במרכז

תוספת מיטות

ועדה משרדית לקביעת המלצות  
מדידת  , מחשוב, למודל הפעלה

זמני המתנה בחדרי ניתוח

 IVתכנית לאומית למתן 
הגריאטריםבמוסדות 

בקהילה אחות מומחית 
(במרכזעם מטופל משותף )

תכנית לצמצום החולים  
ח הממשלתיים"המעוכבים בבי

קווים מנחים לגבולות הסדרי  
הבחירה ביחס לזמני המתנה

מניעת זיהומים   דים"חיזוק המלר



,אורח חיים בריאקידום : 2עמוד אש 
רפואה מונעת וסביבה בריאה

קידום סביבה בריאה קידום בריאות

מלח ושומן  , הקטנת צריכת סוכר
רווי לנפש ברמה לאומית

עודף משקל  בשיעור צמצום 
והשמנה בקרב ילדים  

בשפעת  צמצום שיעור תחלואה 
6-9בגילאי 

הקטנת מספר הגברים המעשנים  
בדגש על החברה הערבית  

ירידה ברמת התחלואה  
והתמותה כתוצאה מזיהומים  

סביבתיים יישום המלצות ועדת ההסדרה  
אפשריבריאתוכניתויישום 

בדגש על  צמצום העישון ונזקיו 
החברה הערבית

גיבוש תכנית לאומית לבריאות  
ס"הגנוסביבה בשיתוף עם 

ועיגונה בהחלטת ממשלה

מיקוד באלף הימים הראשונים

יישום המלצות ועדת ההסדרה  
אפשריבריאתוכניתויישום 

רפואה מונעת

שדרוג טיפות חלב

תכנית לצמצום שפעת  
בקרב ילדים



–היסודות חיזוק : 3עמוד אש 
איתנות מערכת הבריאות

ירידה בשיעור הגירעון של כלל 
השחקנים במערכת

גידול במספר הניתוחים בהם נעשה  
תמחור לפי מאפייני חולה ומחלה

עלייה בשיעור הנשים מסך משרות  
הניהול הבכירות בבתי החולים  

'  אוכועלייה ברמת השילוב של 
נוספות

עלייה בשביעות רצון מסביבת 
המטופל

בראייה  תכנוני בר יישום מלאי 
,  פוריהבפרט שקומי )ארוכת טווח 

(שבע וקריותובאר 

שייכות  , עלייה בשביעות רצון
ותחושת מסוגלות בקרב עובדים  

ומטפלים במערכת הבריאות 

השלמת עבודת המטה לתמחור  
דיפרנציאלי בניתוחי לב

שביעות רצון מטופלים במערכי  סקר 
והאשפוזהקהילה 

העומדים עלייה בשיעור השחקנים 
המתוקצבתבתכנית העבודה 

,  ע"מימוש יעדי החטיבה בהיבט תבאופן מלא
מידעהסכמים ורכש  ומערכות 

מתודולוגיית מעקב אחר גיוון תעסוקתי  
יעדיםברמת המערכת וקביעת 

תכנית לאומית למניעה וצמצום שחיקה  
הבריאותבמקצועות במערכת 

מודל פיקוח אפקטיבי לעמידת הקופות  
התקציבייםביעדים 

פוריההקמת שיקום 
ש"בחירת מפעיל ב

ח בקריות  "ע להקמת בי"ת

יישום  )מודל תקצוב והתחשבנות לאומי 
(ואלמנטים של תקצוב לאומיהקאפ

פיקוח על מערך האשפוז הציבורי  
תפיסת פיקוח ובקרה והתחלת מימוש  )

(מול ציבוריים

חיזוק התשתית הכלכלית של 
הבריאות' מע

א  "חיזוק התשתיות הניהוליות וכ
מקצועי בהתאם לצרכי המערכת  

המשתנים

התאמת התשתיות הפיזיות  
לצורכי המטופלים

העלאת רמת המוכנות בשגרה  
,  ובחירום בדגש על רעידות אדמה

שריפות ואיומי סייבר

ל  "לחמומתודלוגיהמינוי ראש אגף 
ש"ופו

ע רב שנתית להעלאת רמת  "גיבוש ת
המוכנות בתיאום עם גורמי המטה  

האחרים בממשלה



הבריאות מערכת : 4עמוד אש 
בהתאם לאתגרי העתיד

חדשנות במערכת הבריאות
הערכות להכפלת מספר  
הקשישים במדינת ישראל

עלייה בשיעור הקשישים  –קהילה 
הסיעודיים הנמצאים בקהילה  

(במסגרת הרפורמה בסיעוד)

עלייה בשיעור מיטות  –אשפוז 
,  אקוטית, גריאטריה פעילה

בני  1,000-ממושכת ופנימית ל
75+

עלייה באחוז מקבלי  –רצף טיפולי 
חוק סיעוד המקבלים טיפול ייעודי  

למצבם על ידי קופות החולים

עלייה בשיעור החולים הכרוניים  
המקבלים ייעוץ תרופתי כולל  

הרפואיות  האינטרקציותגידול במספר 
המבוססות על טכנולוגיית רפואה מרחוק

עלייה בשיעור החולים הכרוניים  
המורכבים המקבלים טיפול באמצעות  

משותף עם מטופל  )" מנהל מקרה"
(  במרכז

השימוש בכלים טכנולוגים למתן  אסדרת
טיפול

במספר , פ"במוההשקעה עלייה בשיעור 
מאגרי מידעובמחקרי הניסויים קליניים 

(הסכם בריאות אוצר)תכנית מיטות 

בסיעודרפורמה 

למקבלי חוק סיעוד  -תכנית תמריצים  
ח"י קופ"המקבלים טיפול ייעודי ע

בחינה וגיבוש קונספט–מנהל מקרה 
(משותף למטופל במרכז)

שימוש משני במידעאסדרת
חברה רב לאומית

ICD10

הטמעת מבחן התמיכה לייעוץ רוקחי

סיעודילפתיחת מיטות לאשפוז תכנית 

בשיעור החולים  היערכות לגידול 
המורכביםהכרוניים  

גידול במספר המתנדבים לגביהם יש  
אינטגרציה של מידע

קידום מיזם בריאות האדם



במרכזהמטופל : 5עמוד אש 

יעדטיפול ממוקד באוכלוסיות 
הפחתת הנטל הבירוקרטי ושיפור הרצף  

הטיפולי
ארגון המערכת סביב צרכי המטופל כשותף  

פעיל בתהליך הטיפולי  

פרקטיקותח המטמיעים "ח ובי"קופגידול במספר 
תוך מתן דגש על " מטופל במרכז"החדשות של 

שילוב מובנה של מטופלים בתהליך קבלת החלטות

הטמעת תכנים בנושא המטופל במרכז במסגרות  
המכשירות למקצועות הרפואה ומקצועות הבריאות

התאמת מקצועות ותפקידים לצורך ארגון מערכת  
הבריאות סביב צרכי המטופל  

דיגיטלי17יישום טופס 

 ( case management)הטמעת ניהול הטיפול 
בחולים מורכבים תוך התמקדות בחולים  

כרוניים מורכבים תחילה  

עלייה בשיעור החולים במחלות חשוכות  
מרפא המקבלים טיפול תומך ומפחית סבל 

(פליאטבי)

ועליה בשיעור  הבידודים, צמצום ההגבלות
מטופלי בריאות הנפש המשולבים הקהילה  

במקום בבתי החולים

צמצום הנטל הבירוקרטי המשרדי והבין  
בדגש על אנשים עם מוגבלות וחולים  משרדי 

סיעודיים

ספר המטופל  "פיתוח  + כלים בניית ארגז 
"  במרכז

הטמעה תפיסת המטופל במרכז בתכנית  
וההתמחות  ' הסטאז

דיגיטלי17פיתוח והטמעת טופס 

התכנית הפסיכיאטרית

הגדלת מיצוי זכויות בקרב המטופלים  
רב משרדימוקדי מיצוי זכויות 

יישום מערכת לזימון תורים ממוחשב

פליאטיביתכנית לטיפול 

גיבוש תפיסה ומתווה לניהול הטיפול 
(case management ) מורכבים  בחולים

תחילהתוך התמקדות בחולים כרוניים 

הרחבת סמכויות  צוות לבחינת הקמת 
במערכתקיימות ויצירת תפקידים נוספים 

ממוחשבת לזימון תוריםבניית מערכת 

ההליך הבירוקטי בזכאות לאשפוז  שיפור 
הסיעודי

ח  "בבי" מטופל במרכז"תמרוץמודל 
ובקהילה

בלימודי  הטמעה תפיסת המטופל במרכז 
הסיעוד



איכות ושקיפות  קידום : 6עמוד אש 
במערכת הבריאות

קידום שקיפות  
מידע לציבורוהנגשת

השירותטיוב רגולציה ושיפור 
בטיחות  , שיפור ברמת האיכות

הטיפול והרישום הרפואי

עמידה ביעדי ביצוע במדדי  

PROM

עמידה ביעדי איכות הטיפול בכל 

אחד מהמדדים כפי שמפורסם  

בתכנית הלאומית  

גידול באחוז המטופלים  
(  מרכזי זכויות)שזכויותיהם מוצו 

(מטופל במרכזמדד משותף עם )
מדדי איכות

עלייה בציוני סקר חווית המטופל  
בבתי החולים ובקהילה  

שיפור הציון הכולל במודל  
הלאומי להערכת בטיחות  

הטיפול בבתי החולים הכלליים

הבירוקרטיה  שיפור במדד 
(לקבוע)לעסקים 

הטמעה ממוקדת של  
תורת השירות בדגש על  

תכנים של המטופל במרכז

שיפור במדדי שביעות הרצון  
הכללית מהשירות הניתן  

לתושבים
גיבוש תכנית לשיפור  

מערך השירותים הניתנים  
י המשרד  "ע

מרכזי מיצוי זכויות בשיתוף  
רווחה ואחרים, א"בטלעם 

התכנית לטיוב רגולציה מדדי איכות

תכנית להערכת ושיפור בטיחות  
הטיפול בבתי החולים בכללים

מאגרי מידע הקיימים  וסינכרוןפתיחה 
במשרד לכלל הציבור  

שיפור תפיסת הציבור את מערכת  

הבריאות והגברת האמון במערכת  

(ס"למציון סקר )

עליה במספר הארגונים המקדמים  

מידע לציבור כחלק  והנגשתשקיפות 

(פנים וחוץ)מהתרבות הארגונית  

במענה לפניות  SLAעמידה ב 

לדרישת מידע  

השקיפות במערכת  לקידום תכנית 
הבריאות

נבון בשירותי  לקידום שימוש תכנית 
בריאות  


