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                                                                                       "ח אייר, תשע"דכ   ירושלים, 

 2014מאי  28      

 

 מנהלי בתי החולים אל: 

 קופות החולים   –מנהלי האגפים הרפואיים       

 

 

 מעקב וליווי  –ית למדדי איכות בבתי חולים התכנית הלאומהנדון: 

 : רקע .1

פעילויות למדידת לרבות ע"י קידום משרד הבריאות פועל להבטחת איכות הטיפול הרפואי בבתי חולים 

 איכות, הצבת יעדים ותיקון ליקויים. 

)להלן  2012 -תשע"ג(, ומסירת מידע )מדדי איכותאושרו ופורסמו תקנות ביטוח בריאות ממלכתי  2012במאי 

הטיפול איכות מידע הנחוץ לשם מדידת למשרד הבריאות  מסורלהתקנות(, המחייבות מוסדות רפואיים 

 . כמו כן קובעות התקנות כי ממצאי המדידה יפורסמו לציבור הרחב. הרפואי

, הכוללת ניטור איכות בכל בתי החולים, בתי חוליםהושקה התכנית הלאומית למדדי איכות ב 2013בינואר 

 ובלת מנהל איכות ושירות, במשרד הבריאות. בה

 :תפקידהאשר  ,ועדה מייעצת למדדי איכותמונתה מתוקף התקנות, לתכנית 

 למנכ"ל בהגדרת מדדי האיכות והמידע הנדרש לצורך המדידה ייעוץ;  

 קביעת יעדים לעמידה בכל אחד מהמדדים;  

 ניתוח המידע שהתקבל.   מתן המלצות בנוגע ל 

 מטרה: .2

להשגת איכות קלינית בשאיפה יסוד פעילות שיטתית לניטור מדדי איכות בבתי חולים בישראל הסדרה ומ

 מיטבית.   

 הגדרות:  .3

מדד המייצג באופן מהימן ותקף, במישרין או בעקיפין, בערך תוצאתי או תהליכי, את היקף  "מדד איכות":

  .או את רמת האיכות של טיפול רפואי או של שירותי בריאות

הסף שנקבע למדד. קביעת יעד למדד מתבססת על מספר משתנים: מדידה מקדימה ערך  ד":למד "יעד

היעד למדד יתעדכן מעת בישראל, ויעדים בינלאומיים, ובלבד שהיעד בר השגה במציאות הישראלית.  

 לעת.

 



 

 

 הישגים גבוהים באופן משמעותי מהיעד שנקבע למדד מסויים שהוכחו במבחן  "הצטיינות בהשגת היעד":

 סטטיסטי שמרני )חריגות משמעותית לטובה(.

הישגים נמוכים באופן משמעותי מהיעד שנקבע למדד מסויים שהוכחו במבחן סטטיסטי  "אי עמידה ביעד":

 שמרני )חריגות משמעותית לרעה(.

בירור הנסיבות שהביאו לאי עמידה ביעד מדד האיכות תוך מיצוי מירב המידע והנתונים. מטרת  "תחקיר":

יר הינה לייצר בסיס ראוי ומהימן להסקת מסקנות ולהפקת לקחים על מנת לשפר את היכולת למתן התחק

 טיפול איכותי ולהשגת יעדי המדד. 

 רבעון/חציון, בהתאם לדרישות המוגדרות במדד. "תקופת דיווח":

 אחת לחצי שנה באופן רציף. "תקופת הערכה":

 

 אחריות .4

 אחריות מנהלי בתי החולים: .4.1

 . מהמדדים אחד כל יעדי גתלהש לפעול 

הבטחת דיווח מהימן לתכנית הלאומית למדדי איכות, בהתאם לתקנות לביטוח בריאות ממלכתי 

ת את בתי החולים להעביר כל מידע רפואי הנחוץ ואשר מחייב 2012 )מדדי איכות ומאגרי מידע(, 

ובאופן התואם את במועד לשם מדידת הטיפול הרפואי או שירותי הבריאות ביחס למדדי האיכות 

 . דרישות התכנית

   

 : בבתי חולים אחריות מנהל התכנית הלאומית למדדי איכות .4.2

הנוהל חלה על מנהל התכנית הלאומית למדדי איכות במשרד הבריאות )להלן:  יישוםהאחריות ל

 מנהל התכנית(. האחריות כוללת:

 .פרסום המדדים שנבחרו לתכנית

מבעוד מועד ועדכונן ופרסומן בליווי הסבר מפורט החולים העברת דרישות התכנית למנהלי בתי 

 . באתר האינטרנט של המשרד

  ;על פי דרישות התכנית מבתי החולים קבלת מידע

  ;ביצוע תיקוף מידע ועיבוד נתונים

 ;ופרסומו לציבור הרחבממצאי התכנית אודות ח "כתיבת דו

  ;זיהוי הצטיינות בהשגת יעדי מדד

   ;זיהוי בתי חולים שאינם עומדים ביעד מדד

למנהל הכללי של  תמונת מצב לאומית מהימנה על רמת העמידה במדדי בתי החוליםשל  שיקוף

 .משרד הבריאות



 

 

 הנחיות: .5

למנהלי המוסדות העתידים מנהל התכנית יפרסם את מדדי האיכות והאלגוריתם למדידה ויודיע  .5.1

 על מועד תחילת המדידה.להימדד 

 , באופן מרוכז,את המידע הנדרשלמנהל התכנית במשרד הבריאות סדות הרפואיים ימסרו המו .5.2

 בהתאם למועדים שיקבעו על ידי מנהל התכנית. 

 המידע שיימסר למנהל התכנית יתוקף ויעובד.  .5.3

במקרים בהם ממצאי התיקוף יצביעו על ליקויים במידע, מנהל המוסד יעדכן את המידע בהתאם  .5.4

 .ות הזמנים שיקבעו ע"י מנהל התכניתועל פי לוח לנדרש

שנמדדו )כל מנהל התכנית יעביר את ממצאי העיבוד השנתיים לידיעת מנהלי המוסדות הרפואיים  .5.5

 ים של מוסדו(.אמוסד יקבל לידיו את הממצ

יוכלו להעביר את תגובתם לממצאים, לרבות הגשת בקשה לדיווח חוזר של המידע מנהלי המוסדות  .5.6

ימים ממועד  45תוך כל זאת יבוצע  –ע"י מנהל התכנית(  באם יאושר) נו בפועלשנמסר לתכנית ותיקו

 קבלת הממצאים.

 

 מהלכים במקרה של חריגה משמעותית לרעה מהיעד: .6

 יחולו על מדדי איכות הנמצאים במדידה של שנתיים רציפות, לפחות. 

 אי עמידה ביעד בתקופת הערכה אחת )חצי שנה(: .6.1

ולים שיימצא כלא עומד ביעד בתקופת הערכה אחת כי מסתמנת מגמת בית חמנהל התכנית יידע את 

 חריגה מהיעד. 

 אי עמידה ביעד בשתי תקופות הערכה )שנה(:  .6.2

 בית חולים שיימצא כלא עומד ביעד בשתי תקופות הערכה עוקבות יתבקש: 

 את הסיבות לאי עמידה במדד.  למנהל התכנית להסביר  .6.2.1

לשיפור המצב, לתיקון הבריאות או למי מטעמו למנכ"ל משרד להציג תכנית התערבות  .6.2.2

ליקויים ולצמצום פערים.  התכנית תתבסס על תחקיר פנימי בו יבחנו הנסיבות שהביאו 

 תכנית התערבות לשיפור.   ללהישגים נמוכים במדד ויגובשו המלצות 

אחר תוצאות המדדים במטרה לזהות מגמת שיפור תוך תקופת  לעקבמנהל התכנית באחריות  .6.2.3

 רכה נוספת.הע

 אי עמידה ביעד בשלוש תקופות הערכה )שנה וחצי(:  .6.3

במהלך תקופת הערכה נוספת, מנהל בית מוכחת במבחן סטטיסטי,  ,מגמת שיפורבמצב בו לא נצפית 

הפעולות ויסוכמו ביניהם  הסיבות לאי השגת היעדיםאת מנכ"ל משרד הבריאות, יציג בפני החולים 

 המתקנות הנדרשות. 



 

 

 

 מקרה של חריגות משמעותית לטובה מהיעדים: מהלכים ב  .7

 יחולו על מדדי איכות הנמצאים במדידה של שנתיים רציפות, לפחות. 

 הצטיינות במדד בשתי תקופות הערכה רציפות לפחות, תפורסם ותובא לידיעת הציבור.  

 

 

 הואילו להעביר תוכן חוזר זה לידיעת כל הנוגעים בדבר במוסדכם.

 

                  

 ב ב ר כ ה,       

 
 

 פרופ' ארנון אפק                       

 רפואההראש מינהל                    

 

 

 

 הבריאות תשר העתק :  

 מנהל הכלליה

 המשנה למנהל הכללי

 הנהלה מורחבת

 צ.ה.ל –קרפ"ר 

 מקרפ"ר –רע"ן רפואה 

 שרות בתי הסוהר –קרפ"ר 

 משטרת ישראל –קרפ"ר 

 משרד הבריאות –תקציבים  רכז הבריאות, אגף

 יו"ר ההסתדרות הרפואית

 ההסתדרות הרפואית –יו"ר מועצה מדעית 

 מנכ"ל החברה לניהול סיכונים ברפואה

 בית הספרים הלאומי והאוניברסיטאי

 ארכיון המדינה

 מנכ"ל חברת ענבל
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