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 רשימת תרשימים
 

 32 ................................... )ממוצע % אי עמידה במדד( ריבוד לפי סוג הנהלה -: מדיניות והליכי עבודה 1תרשים 
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 33 ........................................... ריבוד לפי מחוז )ממוצע % אי עמידה במדד( -: מדיניות והליכי עבודה 3תרשים 

 34 ..................................... התמצאות ובקיאות עובדים )% אי עמידה במדד( -: מדיניות והליכי עבודה 4תרשים 

 34 ......................... ריבוד לפי סוג הנהלה )ממוצע % אי עמידה במדד( -: בקיאות והתמצאות העובדים 5תרשים 
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 37 ................................. ריבוד לפי סוג הנהלה )ממוצע % אי עמידה במדד( -: מדיניות מכוונת מטופל 8תרשים 

 38 ............................... ריבוד לפי גודל היחידה )ממוצע % אי עמידה במדד( -מטופל : מדיניות מכוונת 9תרשים 

 39 ........................................ ריבוד לפי הנהלה )% ממוצע אי עמידה במדד( -: קבלה לטיפול ביחידה 10תרשים 

 39 ................................ ריבוד לפי גודל היחידה )% ממוצע אי עמידה במדד( -: קבלה לטיפול ביחידה 11תרשים 

 40 ....................................... ריבוד לפי מחוזות )% ממוצע אי עמידה במדד( -: קבלה לטיפול ביחידה 12תרשים 

 40 .............................................................................. : קבלה רפואית )ממוצע % אי עמידה במדד(13תרשים 

 41 ............................................. ריבוד לפי סוג הנהלה )% ממוצע אי עמידה במדד( -: קבלה רפואית 14תרשים 
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 46 ...................................................................... : הדרכת מטופל חדש )% ממוצע אי עמידה במדד(19תרשים 

 47 ..................................... ריבוד לפי סוג הנהלה )% ממוצע אי עמידה במדד( -: הדרכת מטופל חדש 20תרשים 

 48 .....................................ריבוד לפי גודל יחידה )% ממוצע אי עמידה במדד( -: הדרכת מטופל חדש 21תרשים 
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 49 ....................................ריבוד לפי גודל יחידה )% ממוצע אי עמידה במדד( -: סיכום מהלך הטיפול 23תרשים 

 50 ............................................ ריבוד לפי מחוז )% ממוצע אי עמידה במדד( -: סיכום מהלך הטיפול 24תרשים 

 51 ......................................................................... : החיבור לדיאליזה )% ממוצע אי עמידה במדד(25תרשים 

 52 ........................................ ריבוד לפי סוג הנהלה )% ממוצע אי עמידה במדד( -: החיבור לדיאליזה 26תרשים 

 53 .......................................... יבוד לפי גודל יחידה )% ממוצע אי עמידה במדד(ר -: חיבור לדיאליזה 27תרשים 

 54 ............................... ריבוד לפי סוג הנהלה )% ממוצע אי עמידה במדד( -: מעקב במהלך הדיאליזה 28תרשים 

 55 ........ ריבוד לפי סוג הנהלה )% ממוצע אי עמידה במדד( -: ביצוע בדיקות תקופתיות ומעקב טיפולי 29תרשים 

 55 ........ ריבוד לפי גודל יחידה )% ממוצע אי עמידה במדד( -: ביצוע בדיקות תקופתיות ומעקב טיפולי 30תרשים 

 56 ............. ריבוד לפי מחוזות )% ממוצע אי עמידה במדד( -: ביצוע בדיקות תקופתיות ומעקב טיפולי 31תרשים 

 57 ................................................................................ : מעקב רפואי )% ממוצע אי עמידה במדד(32תרשים 

 58 ............................................... ריבוד לפי סוג הנהלה )% ממוצע אי עמידה במדד( -: מעקב רפואי 33תרשים 

 59 ............................................... ריבוד לפי גודל יחידה )% ממוצע אי עמידה במדד( -: מעקב רפואי 34תרשים 

 60 ................................................................. : מעקב סיעודי וסוציאלי )% ממוצע אי עמידה במדד(35תרשים 

 61 ................................ ריבוד לפי סוג הנהלה )% ממוצע אי עמידה במדד( -: מעקב סיעודי וסוציאלי 36תרשים 

 61 ................................ ריבוד לפי גודל יחידה )% ממוצע אי עמידה במדד( -וסוציאלי : מעקב סיעודי 37תרשים 

 62 ............................................................................... : מעקב תזונתי )% ממוצע אי עמידה במדד(38תרשים 

 63 ............................................. ריבוד לפי גודל יחידה )% ממוצע אי עמידה במדד( -: מעקב תזונתי 39תרשים 

 64 ................................................. : מערכת אספקת מים להמודיאליזה )% ממוצע אי עמידה במדד(40תרשים 

 65 ...................... ריבוד לפי סוג הנהלה )% ממוצע אי עמידה במדד( -: מערכת אספקת מים לדיאליזה 41תרשים 

 66 ..................... ריבוד לפי גודל יחידה )% ממוצע אי עמידה במדד( -: מערכת אספקת מים לדיאליזה 42תרשים 

 68 ............................................ : הכשרה והתמצאות ארגונית של הצוות )ממוצע % אי עמדה במדד(43תרשים 

 69 ......................... ריבוד לפי סוג הנהלה )% ממוצע אי עמידה במדד( -: הכשרה והתמצאות ארגונית 44תרשים 

 70 ......................... ריבוד לפי גודל יחידה )% ממוצע אי עמידה במדד( -תמצאות ארגונית : הכשרה וה45תרשים 

 71 .................................................... : בטיחות הטיפול ומניעת זיהומים )% ממוצע אי עמידה במדד(46תרשים 

 72 ...................ריבוד לפי סוג הנהלה )% ממוצע אי עמידה במדד( -: בטיחות הטיפול ומניעת זיהומים 47תרשים 



 

 

7 

 

 73 .................. ריבוד לפי גודל יחידה )% ממוצע אי עמידה במדד( -: בטיחות הטיפול ומניעת זיהומים 48תרשים 

 74 ......................................... : רצף טיפולי עם גורמים חיצוניים/קהילה )% ממוצע אי עמידה במדד(49תרשים 

 75 ........ ריבוד לפי סוג הנהלה )% ממוצע אי עמידה במדד( -: רצף טיפולי עם גורמים חיצוניים/קהילה 50תרשים 

 76 ........ ריבוד לפי גודל יחידה )% ממוצע אי עמידה במדד( -: רצף טיפולי עם גורמים חיצוניים/קהילה 51תרשים 

 77 ...................................................... : הדרכת המטופל בדיאליזה ציפקית )% ממוצע עמידה במדד(52תרשים 

 78 ................... ריבוד לפי גודל יחידה )% ממוצע אי עמידה במדד( -: הדרכת מטופל בדיאליזה צפקית 53תרשים 

 79 ............................................................................. : הבטחת איכות )% ממוצע אי עמידה במדד(54תרשים 

 80 ............................................ ריבוד לפי סוג הנהלה )% ממוצע אי עמידה במדד( -: הבטחת איכות 55תרשים 

 81 ............................................ ריבוד לפי גודל יחידה )% ממוצע אי עמידה במדד( -: הבטחת איכות 56תרשים 

 82 ............................................................... ממוצע לאומי )% ממוצע עמידה במדד( -: ציון המבדק 57תרשים 

 83 .................................................... ריבוד לפי סוג הנהלה )% ממוצע עמידה במדד( -: ציון המבדק 58תרשים 

 83 .................................................. ל היחידה )% ממוצע עמידה במדד(ריבוד לפי גוד -: ציון המבדק 59תרשים 

 84 ............................................................. ריבוד לפי מחוז )% ממוצע עמידה במדד( -: ציון המבדק 60תרשים 

 85 .......................................................... ריבוד לפי גודל היחידה -: מספר מטופלים קבועים לעמדה 61תרשים 

 86 ............................................................ ריבוד לפי סוג הנהלה -: מספר מטופלים קבועים לעמדה 62תרשים 

 88 ...................................................... ריבוד לפי סוג הנהלה -: חציון מספר מטופלים למשרת רופא 63תרשים 

 88 .................................................... ריבוד לפי גודל היחידה -: חציון מספר מטופלים למשרת רופא 64תרשים 

 89 ..................................................... ריבוד לפי סוג הנהלה -: חציון מספר מטופלים למשרת אחות 65תרשים 

 89 ................................................... ריבוד לפי גודל היחידה -: חציון מספר מטופלים למשרת אחות 66תרשים 

 90 .................................................... ריבוד לפי גודל היחידה -ו"ס : חציון מספר מטופלים למשרת ע67תרשים 

 90 ...................................................... ריבוד לפי סוג הנהלה -: חציון מספר מטופלים למשרת עו"ס 68תרשים 

 91 ..................................................... ריבוד לפי סוג הנהלה -: חציון מספר מטופלים למשרת דיאטן 69תרשים 

 91 .................................................. ריבוד לפי גודל היחידה -: חציון מספר מטופלים למשרת דיאטן 70תרשים 

 92 ................................................................................................. : אמצעי העברת מידע לקהילה71תרשים 

 93 ............................................................................... : התפלגות מטופלי דיאליזה צפקית לפי מין72תרשים 

 93 ............................................................................... : התפלגות מטופלי דיאליזה צפקית לפי גיל73תרשים 

 95 .............................................................. : חציון מספר מטופלים למשרת אחות בדיאליזה צפקית74תרשים 

 96 ........................................................................ פקית: אמצעי העברת מידע לקהילה בדיאליזה צ75תרשים 

 100 .................................................................................... : חווית המטופל בדיאליזה )% ממוצע(76תרשים 

 101 ................................................... ריבוד לפי סוג הנהלה )% ממוצע( -: חווית המטופל בדיאליזה 77תרשים 

 102 ................................................... ריבוד לפי גודל יחידה )% ממוצע( -: חווית המטופל בדיאליזה 78תרשים 

 103 .......................................................... ריבוד לפי מחוז  )% ממוצע( -: חווית המטופל בדיאליזה 79תרשים 
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 תקציר
 
 

 מבוא

היא מחלה המלווה בתחלואה משמעותית. המחלה משפיעה על חלק קטן  כרוניתאי ספיקת כליות 

  .באוכלוסייה אולם איכות החיים של החולים ירודה מאוד

ספיקת כליות סופנית, מהווה מעמסה כבדה על אי לחולים,  והסבל האישימעבר לפגיעה הבריאותית 

מן  כאחתסופנית  קת כליותהממלכתי קבע את אי ספי חוק ביטוח הבריאות .בישראל מערכת הבריאות

 " שתוקצבו בנפרד.הקשות מחלותה"

במסגרת הפעילות לשיפור איכות הטיפול בבתי החולים ובקהילה, נערך האגף להבטחת איכות לביצוע 

 מבדק איכות ביחידות הדיאליזה בישראל.

בי"ח  זהמכון דיאלימנהל ס.לצורך תכנון המבדק הוקמה ועדת היגוי בראשות פרופ' טליה וינשטיין, 

, ובה השתתפו בכירים העוסקים בתחום מקרב מקצועות הבריאות: ויו"ר האיגוד הנפרולוגיאיכילוב 

רופאים, אחיות, עו"ס, דיאטן ונציגי ציבור. חברי ועדת ההיגוי בנו שאלונים מפורטים ומדידים הבודקים 

יכותית בתחום השאלונים שנבנו מבטאים עשייה א דיאליזה.האת התהליכים המתבצעים ביחידות 

 ואינם משקפים בהכרח את הרף המוכתב מהנהלים הקיימים בתחום.
 .2017כחי לראשונה בישראל בשלהי שנת ולאור חשיבות הנושא והרצון לקדמו נערך המבדק הנ

 
 

 מטרות המבדק

להעלות את נושא הטיפול ביחידות דיאליזה למודעות הנהלות בתי החולים, הנהלות היחידות,  .1

 .ומטופליםמטפלים 

 בארץ. לשקף את הפעילות המתבצעת ביחידות הדיאליזה השונות .2

 .ביחידות הדיאליזה להגדיר ולהטמיע תהליכי עבודה נאותים .3

 ביחידות הדיאליזה בארץ.להמליץ על דפוסי עבודה מקצועיים אחידים  .4

 

  שיטות

 44 -. המבדק נערך בבתחום מומחים בתחום הגדירה סטנדרט איכות של עשייהמועדת היגוי שהורכבה 

המבדק בוצע בשיטה פרטית. יחידות בבעלות  19 -והנהלות בתי החולים יחידות ב 25: דיאליזהיחידות 

 צוותיםהמנהלים ו. המידע נאסף ממקורות שונים: ראיון ה2017דצמבר -ספטמברב בקרת עמיתיםשל 

 לים.רשומות מטופ 1,238 -מטופלים ו 764ראיון תצפיות,  165, היחידות 44הרב מקצועיים בכל 
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 תוצאות 

כדי שנוכל לאתר  לאי עמידה במדדבניתוח הממצאים התייחסנו ( 91%)במדדים גבוהה יחסית  עמידה

 .דות החוזקנקו איתור והמלצה לשימורבאופן מדויק יותר נקודות לשיפור לעומת 

 
 א. מדיניות והליכי עבודה  

בפרק המדיניות והליכי עבודה התייחסנו מחד, למדיניות בהקשר להתמצאות ובקיאות העובדים 

 (. 87%)ביותר בעמידה במדדים נמוך הציון המדיניות קיבל את ה פרקומאידך, מדיניות מכוונת מטופל. 

ברוב היחידות קיימת תכנית עבודה שנתית והעובדים מודרכים ומעודכנים בנושא בטיחות הטיפול 

יחידות הקטנות בכלל הו( 22%) פרטיתבמכונים בבעלות וניהול סיכונים. לגבי אי העמידה במדדים, 

 מתקשים יותר לעמוד במדדי עיצוב המדיניות והליכי העבודה. ( 22%)

רב מקצועית ודיון תכנית טיפול מותאמת אישית ניכר כי יש לקדם מדיניות מכוונת מטופל בנושא 

ש בנושא מועמדות להשתלת כליה ולמטופלים הוותיקים לעדכן סטטוס מקצועי עבור כל מטופל חד

מועמדות להשתלה. חשוב לגבש מדיניות ברורה המתייחסת לשיחה עם מטופלים בהקשר להעדפות 

 הטיפול ובמיוחד לקדם חתימה על ייפוי כח רפואי. 

 

 ב. קבלה לטיפול ביחידה

 מורכבת מקבלה רפואית, קבלה סיעודית וסוציאלית והערכה תזונתית.  הקבלה ליחידה

( גבוה מהציון הממוצע שהתקבל בכלל המבדק אולם מפאת חשיבות 93%הציון שהתקבל בפרק זה )

 שלב הקבלה כשלב ראשוני המהווה את הבסיס לטיפול יש להתייחס לנקודות הראויות לשיפור. 

הקבלה מתקשים יותר לעמוד במדדי (, 14%( ובמחוז דרום )9%,8%) ביחידות הבינוניות והקטנות

 . לטיפול

בעיקר במכונים  הדיאליזה תחילת לפני מסודר נפרולוגי מעקבתיעוד ניכר מחסור ב הרפואית בקבלה

 (.21%( ובכלל המכונים הגדולים )20%הפרטיים )

קבלה ליחידה בבתי חולים  ניתן לשפר קבלה סיעודית מלאה וחתומה תוך שבוע מה הסיעודיתבקבלה 

( במכונים 17%( ואמדן כף רגל סוכרתית לחולי סכרת )12%ואת האמדנים כגון הסיכון לנפילה )

 הפרטיים.

( יש לקדם ביצוע 19%( ובכלל היחידות בגודל בינוני )16%בהערכה תזונתית למטופל חדש בבתי חולים )

 קבלה ליחידה. מלאה והתאמת טיפול תזונתי תוך חודש מה תזונתיתהערכה 

( 21%במכונים הפרטיים ) ובמיוחדיש לשים דגש על כלל ההדרכות  ים החדשיםמטופלה הדרכתב

 למטופלים החדשים הכלייתי הטיפולחלופות הצגת (. המחסור בהדרכה בולט ב18%וביחידות הקטנות )

 (.41%( וביחידות הקטנות )49%( במכונים הפרטיים )27%)

 

 ג.  מהלך הטיפול 

הטיפול בדיאליזה הכולל חיבור למכונה, מעקב במהלך הדיאליזה וניתוק מהמכונה קיבל ציון קרוב מהלך 

(, 13%(. בריבוד לסוג ההנהלה אי העמידה במדדים בלטה במכונים הפרטיים )92%לממוצע המבדק )

 (.17%( ובמחוז דרום )11%ביחידות הקטנות )

כל החולים הוראות דיאליזה קבועות מעודכנות , כמעט להחיבור למכונת הדיאליזהבשלב הראשון של  

על מדידת סימנים חיוניים וחתימה על ביצוע  100% -וחתומות על ידי רופא נפרולוג והצוות מקפיד ב

 ההוראות.  
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לעומת זאת, חשוב לפני החיבור לקיים שיחה מקדימה עם המטופלים ולשמור על פרטיותם כחלק 

 .(8%נות הגג בחוק זכויות המטופל )מעקרו

אצל חולים חדשים יש להקפיד על נוכחות נפרולוג מומחה בזמן דיאליזה ראשונה המתבצעת על 

( 32%(. סטנדרט זה אינו נשמר דיו בשליש מהמכונים הפרטיים )15%הנחיות רפואיות של נפרולוג )

 (.29%וביחידות הקטנות )

 

 בדיקות תקופתיות ומעקב טיפולי   ד. 

הסובלים ממחלות כרוניות ומטופלים תקופה ממושכת זקוקים למעקב ולבדיקות  מטופלי הדיאליזה

 ממוצע עמידה במדד(. 89%. הפרק קיבל ציון נמוך יחסית במבדק )תקופתיות

(, בכלל היחידות בגודל 12%הפרטיים ) מכוניםבבפרט שמירה ל ראוימאד ומעקב טיפולי משמעותי 

 (.17%) וםדר( וה19%מחוז תל אביב )וב( 12%)בינוני 

 (.28%( ומתן ההוראה לחיסון שפעת )26%יש לשפר את לקיחת תפקודי בלוטת התריס ) רפואיהבמעקב 

שמר את הדרכת המטופלים לגבי רשימת התרופות העדכנית היות והמטופלים לכמו כן, חשוב לחזק ו

 הינם חולים מורכבים המטופלים בתרופות מרובות.

יש לעדכן תיעוד מעקב סיעודי אחת לחודש הכולל התייחסות לסימפטומים  סוציאליהסיעודי והבמעקב 

( ואת 24%( ובמכונים הקטנים )20%מציקים, היענות לתרופות ומצב נפשי במיוחד במכונים פרטיים )

 (. 23%( וביחידות הגדולות )23%חדשים במיוחד בבתי החולים ) 3 -התערבות העו"ס לפחות אחת ל

( לא כל מטופל מקבל ארוחה במהלך הטיפול בדיאליזה 22%נמצא שבכרבע מהיחידות ) תזונתיהבמעקב 

ובכך לא נמצא הבדל בין הנהלות בתי החולים להנהלות הפרטיות. המחסור בארוחות ניכר בעיקר 

יש להקפיד על ארוחות עם הרכב תזונתי מותאם ומומלץ  ,ביחידות הקטנות. אך לא די במתן הארוחה

כחלק משיתוף עם אגף תזונה לקראת המבדק נכתב נוהל לדיאטה המומלצת למטופלי למטופלים אלו. 

הדיאליזה. על הדיאטנית לסרוק את תוצאות הבדיקות של המטופלים מדי חודש ולהקפיד במיוחד על 

(. הערכה תזונתית מקיפה 13%מעקב אצל מטופלים ותיקים שאינם יציבים במיוחד ביחידות הגדולות )

ב התזונתי על ידי דיאטנית אחת לחצי שנה קשה יותר ליישום במכונים הקטנים ועדכנית של המצ

(16% .) 

 

 ה. מערכת אספקת מים לדיאליזה    

מנוטרת בבקרות משרד הבריאות של היא אחד מהיסודות בטיפול בדיאליזה ה בדיאליזה אספקת המים

 . (98%) גבוהבפרק זה הציון שהתקבל . ואהפמנהל ר

 6 -יחידות ישנו אחראי מים. ב( מה59%) 26 -לנושא המים ביחידות, נמצא כי רק ב לגבי מינוי אחראי

( אחות 13%) 3נוספות מנהל אחזקה,  5( הנדסאי, 22%יחידות ) 5 -( מהנדס במקצועו, ב26%יחידות )

 וביתר היחידות בעלי מקצוע אחרים )אפידמיולוג, ביוטכנולוג, טכנאי, דוגם מים(.

 

 הכשרה והתמצאות ארגונית של הצוות  ו.

עמידת היחידות במדדי ההכשרה וההתמצאות הארגונית של הצוות במידה גבוהה יחסית ובולטת גם 

 בנושאים חשובים כמו הידע והכרת הקריטריונים לקריאה לייעוץ ודרכי הזימון לדיאטן ולעו"ס. 

 השונים ביחידה.  העובדים מכירים את כל נאמני נושאוביחידה נאמני נושא רבים 

 

 (.3%( לעומת בתי החולים )13%בריבוד לפי סוג הנהלה בולטת אי העמידה במדד במכונים הפרטיים )

 (.5%לעומת בתי"ח ) !(33%מערך לתמיכה רגשית לצוות, במכונים )מחסור בבובעיקר 
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( 17%( לעומת היחידות הגדולות )27%בנושא התמיכה בצוותים ביחידות הקטנות ממעטים בכך )

 (. 8%והבינוניות )

בלבד בבתיה"ח  1% לעומת בממוצע אינם יודעים כיצד לפעול במקרה של התראה ממערכת המים 9%

זהו נתון קריטי ביחידת דיאליזה. וייתכן וממצא זה נובע מכך שריענון ההדרכה בנושא המים ושעת 

ים הפרטיים וביחידות בממוצע במכונ 11% -חירום נערך אחת לשנה בכל יחידות בתי החולים וחסר ב

 (. 14%הקטנות )

 

 בטיחות הטיפול ומניעת זיהומים ז.

 (. ניתן להתרשם משמירה כללית של97%ניכר כי ישנה עמידה גבוהה במדדים המרכיבים נושא זה )

נהלים למניעת זיהומים והגדרת אירועים חריגים. וגם מהתמגנות טובה של הצוות המטפל במטופלים 

 בחיבור וניתוק מטופלים בדיאליזה בכלל ובמטופלים בבידוד בפרט.

נושא ייחודי שיש לשפר הוא אי קיום הנחיות ברורות לקיבוע הצנתרים ולמניעת יציאת וניתוק הצנתר 

(. בנוסף יש להקפיד ביחידות הגדולות על התמגנות 11%מכונים הפרטיים )או המחטים בפיסטולה, ב

 (. 8%הצוות בעת החיבור והניתוק מהדיאליזה )

 

 ח. רצף טיפולי עם גורמים חיצוניים )באשפוז/בקהילה(

(. אולם, יש להדגיש כי ראוי לשפר את היחס לחולה 95%) י רצף הטיפול מבוצע ברמה טובה מאדכ נמצא

מזדמן/דחוף המשוחרר מהיחידה שעליו לקבל מכתב שחרור הכולל פירוט הטיפול והמלצות להמשך 

 (. 40%( ולכך לשים לב במיוחד ביחידות בגודל בינוני )20%טיפול )

ני משפחתו לגבי זכויות בנוסף חשוב להעצים את המטופל הקבוע ביחידה ולהדריך אותו ו/או את ב

 (. 8%ושירותים בקהילה )

 

 דיאליזה צפקית ט. 

ברמה גבוהה הן מבחינת הנחיות מקצועיות, יחידות במסגרת בתי החולים  20 -בדיאליזה צפקית ניתנת 

משאלון המאפיינים עלה כי שני שליש מהמטופלים הם גברים שירות והדרכת המטפלים.  ,מעקב טיפולי

 ובהתפלגות גילאים רחבה. 

 

 הבטחת איכות  י. 

 באופן סדיר להצגת מקרים מורכבים בצוות רב מקצועיקליניים איכות באמצעות דיונים  הבטחת

ו בתרבות ופעולות המקדמות איכות ובטיחות הטיפול ראוי שיקודמו ביחידות הדיאליזה השונות ויוטמע

מומלץ להקפיד על ישיבות צוות רב מקצועיות הכוללות דיונים  .(87%בכלל היחידות ) הארגונית

 (. 50%( וביחידות הקטנות )38%ב"אירועים חריגים" ו"כמעט אירועים", במכונים הפרטיים )

 

 י"א. מאפייני פעילות וכח אדם

מטופלים  4.5 -דיאליזה ביחידות שנבדקו ו עמדות 1014מטופלים.  4,580שהו ביחידות הנבדקות  2017 -ב

מהמטופלים החדשים היו במעקב נפרולוגי במחצית השנה שקדמה לתחילת  52%)חציון( בכל עמדה. 

 הדיאליזה. 

כפי שדווחו ע"י היחידות, נראה כי העומס הטיפולי הרב מוטל כח אדם ופעילות  מניתוח נתוני מאפייני

 עומס שבא לידי ביטוי בחישוב מספר מטופלים לרופא, עו"ס ודיאטן.בד"כ על היחידות הגדולות יותר, 

 אולם העומס על האחיות הוא רב יותר בממוצע ביחידות הקטנות.
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)חציון( מטופלים בבתי"ח  36.5)חציון( לעומת  28.8נמצא כי כח אדם מומחה נמצא יותר בבתי החולים, 

)חציון( מטופלים למשרת  13.9ומת )חציון( לע 5.4 -לעומת מכונים הפרטיים לרופא מומחה בנפרולוגיה. ו

לעומת זאת קיים עומס מטופלים רב יותר על דיאטנים ועובדים אחות עם קורס על בסיסי בנפרולוגיה. 

 לעומת המכונים הפרטיים.  סוציאליים בבתי חולים

ל גברים ושליש נשים בהתפלגות רחבה ש שליששני  , המטופלים הםביחידות הדיאליזה הצפקית

מהם הגיעו לאחר מעקב נפרולוגי מסודר במחצית  80%. 2017מטופלים חדשים בשלהי  198גילאים. 

מהיחידות ישנה אחות אחראית ייעודית בנפרד מיחידת  15( 75%) -השנה שקדמה לתחילת הדיאליזה. ב

   ההמודילאיזה. 

 

 י"ב. סקר חווית המטופל בדיאליזה 

פול בדיאליזה ניכר כי, סה"כ ישנה שביעות רצון רבה מאופן מטופלים בזמן הטי 445מתוך ראיון של 

(. יחד עם זאת, הציון הממוצע 94%( ומן היחס החם והאוהד שקיבלו המטופלים מהצוות )93%הטיפול )

 ( ולקח בחשבון נקודות לשיפור.  84%לחווית המטופל היה נמוך יותר )

גורמים חיצוניים ועם רופא שרים עם מן הממצאים עולה כי את עיקר המאמצים יש למקד ביצירת ק

 המוגשות.  הנגישות למכון והארוחותכמו את המשפחה 

(, 91%החולים )( לעומת בתי 95%שביעות הרצון הכללית גבוהה יותר אצל ספקי השירות הפרטיים )

 בעיקר בנושא היחס החם וההתעניינות במטופל והתנאים הפיזיים והנגישות ליחידה.  

למשל במחוז דרום בפריפריה ציון נמוך יחסית לגבי שביעות הרצון מהקשר עם בבחינת המחוזות, 

 (.  p=0.022ותנאים פיזיים ) )12p<0.0גורמים חיצוניים ועם רופא המשפחה )

( בנושא עידוד הצוות לעצמאות המטופל. האלמנים היו p=0.015הגברים היו מרוצים יותר מהנשים )

(. ככל p=0.011( ומכלל חווית הטיפול )p=0.036ד של הצוות )מרוצים יותר בעיקר מהיחס החם והאוה

 שרמת הדתיות עלתה כך חווית המטופל הייתה חיובית יותר. 

 ".הטיפול מאריך את החיים אך אין איכות חיים"את החוויה המטופלים ביטאו בהערות פתוחות, כגון 

 

 המלצות

 קליני, מינהלי, חינוכי ומחקרי.: בתחומים המלצותינו הן

 

 קליניות המלצות .א

  ביחידות בהנהלה פרטית וביחידות הקטנות. מדיניות מכוונת מטופל ומוכוונת עובדיםלקדם 

 במיוחד להקפיד על תכנון תכנית טיפול אישית רב מקצועית לכל מכוונת מטופל  מדיניות לגבש

 מטופל.

 .להציע למטופלים ביחידה לחתום על ייפוי כח רפואי בחצי השנה הראשונה לקבלה 

 .לגבש מדיניות הכוללת שיחה עם מטופלים בהקשר להעדפות טיפול בהם 

  לקיים דיון עבור כל מטופל חדש בנושא מועמדות להשתלת כליה, ולוותיקים לעדכן סטטוס

 למועמדות להשתלה.

 להקפיד במכונים הפרטיים וביחידות הקטנות על קיום נוהל לקליטת ציוד/טכנולוגיה חדשה. 

 לה לטיפול של חולים מתארחים מיחידות אחרות.לקדם מדיניות לגבי קב 

 בקבלה הרפואית יש לתעד מעקב נפרולוגי מסודר במחצית השנה שקדמה לתחילת הדיאליזה. 



 

 

13 

 

  יום מהקבלה ליחידה בעיקר ביחידות קטנות. 30להקפיד על ביצוע הערכה פסיכוסוציאלית עד 

  הקטנות להדריך בקבלה ליחידה להקפיד בכל היחידות ובמיוחד במכונים הפרטיים וביחידות

חליפי )דיאליזה צפקית, השתלת את המטופלים ובני משפחתם לגבי סוגי הטיפול הכלייתי ה

 ה, טיפול פליאטיבי(.כלי

  להקפיד על ביצוע דיאליזה ראשונה בחולה חדש בנוכחות נפרולוג על בסיס הנחיות רפואיות

 ות.של נפרולוג, במיוחד במכונים הפרטיים וביחידות הקטנ

  מומלץ שכל מטופל לקבל ארוחה במהלך הטיפול בדיאליזה וארוחה בהרכב המומלץ לפי הנוהל

 של אגף תזונה. 2018

 

 המלצות מינהליות  .ב

  להגדיל מאגר כח אדם מקצועי ביחידות הפרטיות במיוחד רופאים מומחים נפרולוגים ואחיות

 בוגרות קורס על בסיסי בנפרולוגיה.

  ת ליחידת הדיאליזהויעודייובדות סוציאליות ועלהעלות מספר דיאטניות 

 חיצוניים להקפיד על מכתב שחרור לחולה מזדמן/דחוף שמשוחרר  םברצף הטיפול עם גורמי

 מהיחידה הכולל פירוט הטיפול והמלצות להמשך טיפול .

  להקפיד על ישיבות צוות סדירות רב מקצועיות הדנות במקרים קליניים מורכבים ודיונים

 .רועיםיים חריגים וכמעט ארועיבנושא א

 לפתח מערך תמיכה רגשית לצוותים המטפלים המתמודדים עם מטופלים מורכבים וקשים. 

 

 המלצות חינוכיות .ג

 בנושא שיחה לבירור העדפות ובפרט מיומניות תקשורת עם מטופלים בדיאליזה  בכלל לשפר

  .טיפול ונושאים פליאטיביים כגון ייפוי כח והנחיות רפואיות מקדימות

 

 המלצות מחקריות  .ד

 ;להרחיב את המחקר בנושא איכות החיים של מטופלי דיאליזה בישראל 

  ;בחינת הקשרים בין היחידות לבין הגורמים השונים בקהילה לשיפור רצף הטיפול 

 
 

 לסיכום,

הסטנדרטים  הטמעתחיזוק ושיפור להיחידות  להיערכות ותוכניות למאמצים עדים היינו המבדק במהלך

שפר הענקת טיפול ל מנת עלבידי הצוות המטפל  כלים ומתן ידע פיתוח, מה שהוביל לנושאשנקבעו ב

בסס טיפול ול להמשיך מנת על נוספים מאמצים נדרשים. מטופלי הדיאליזהב תומךאיכותי, מקצועי ו

 מקצועי לאורן של החזקות יחד עם החולשות והחסמים שאותרו במהלך המבדק.
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 ההיגויחברי ועדת 
 

 מנהלת המחלקה למבדקי איכות, מנהלת המבדק   גל-ד"ר יפה עין

 ,, בי"ח איכילובס. מנהל מח' נפרולוגיהו  יו"ר האיגוד הנפרולוגי טליה וינשטיין פרופ'

 יו"ר ועדת ההיגוי

 מנהל המכון הנפרולוגי, בי"ח השרון פרופ' אשר קורזיץ

 בי"ח הכרמל ,מנהל המכון הנפרולוגי פרחויקי ויקטור ד"ר 

 מנהל יחידת ההמודיאליזה, בי"ח מאיר ד"ר אליעזר גולן

 מנהלת מח' נפרולוגיה, בי"ח רמב"ם אסדי סוהירד"ר 

 מנהלת מכון נפרולוגיה, בי"ח הלל יפה ברר וינאי  נועה ד"ר 

 מנהלת המח' לנפרולוגיה ויתר לחץ דם, בי"ח הדסה עין כרם פרופ' מיכל דרניצקי אלהלל

 , בי"ח בילינסוןמכון דיאליזה ס. אחות אחראית רויטל נרקיסגב' 

 , בי"ח העמקמכון נפרולוגיה אחות אחראית גב' נירה קרת

 וולפסוןבי"ח מכון דיאליזה,  אחות אחראית גב' לריסה שטנדיק

 מכון נפרולוגיה, בי"ח איכילוב  דיאטן מר דרור בן נוח

 וולפסוןבי"ח מכון דיאליזה,  עו"ס גב' נורית בלומנטל

 אחות אחראית, יו"ר העמותה הישראלית לסיעוד נפרולוגי, בי"ח האנגלי גב' מהא זהר

 ראש תחום תכנון פיתוח והטמעת תקנים קליניים,  גב' מיכל פנצ'ק

 , שב"כבתי החולים אגף סיעוד חטיבת

 )בדימוס( פרזניוססמנכ"לית , מנהלת מכון נפרומור אבן יהודה גב' סולפה חדיג'ה

 מנהל מכון נפרומור, שפרעם מר אברהים עומר

 , אפק נהלת שירותי סיעודמ גב' אירנה פרצ'יקוב

 העמותה הישראלית למושתלי כליה ומטופלי דיאליזהנציג ציבור,  מר עמוס כנף

 הכליה ינציג ציבור, עמותת חול מר אבי אברהם

 אחות בקרת סיעוד ודיאליזה, משרד הבריאות גב' ורדה טוחנר

 ראש אגף רפואה קהילתית, משרד הבריאות ד"ר הדר אלעד

 מנהלת אגף בטיחות הטיפול, משרד הבריאות גב' דנה ארד

 מרכזת בכירה מבדקי איכות, משרד הבריאות גב' אסתי דידי
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 בביצוע המבדק:שותפים מבקשים להודות ל
 

 מחאמידנג'את גב'  ,שטייןונגב' אולגה בר :ובטיחות איכותבכיר למאגף 
 

 אורית זילברברגגב' ל, יאשירלי רחמגב' , טרגדה ברקאגב' אורית יונה, גב' מאגף תזונה: 
 

 גנברשטליאורית  ד"ר :מאגף לעבודה סוציאלית
 

  .מידען -לוין על התרומה לסקירת הספרות למר דוד 
 
 
 

  , ותודה מיוחדת
 
 מבדקהתכנון ייזום וחלקה בעל  ,לשעברזוהר, ראש מינהל האיכות, שירות ובטיחות -ד"ר ענת עקהל
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

16 

 

     

 מבוא .1
 
 

היא מחלה המלווה בתחלואה משמעותית. המחלה משפיעה על חלק קטן  כרוניתאי ספיקת כליות 

 7(tryRegisEDTA -ERA 2016)(, 2016ברחבי אירופה בשנת תושבים  חולים למיליון 823באוכלוסייה )

אולם איכות החיים של החולים ירודה מאוד ונמוכה אף יותר מאיכות חייהם של חולים עם מחלות 

 8(J.E. et al.,2015 Flythe,כרוניות אחרות לרבות סרטן. ׁ ׁ )

 0.077חולים באי ספיקת כליות סופנית המטופלים בדיאליזה, שהם  6,454היו בישראל  2015בסוף שנת 

בשכיחותו בכלל האוכלוסייה בישראל  השביעימחלות כליה הן גורם התמותה  9נפש. 1000 -מטופלים ל

 1(.2014)משרד הבריאות, 

ופנית המקבלים סספיקת כליות -מטופלים הסובלים מאי 6,700 -במדינת ישראל, יש למעלה מכיום, 

סכם את תנועת החולים המקבלים , המ(2017)לפי דו"ח המרכז הלאומי לבקרת מחלות  טיפול בדיאליזה.

חולים  1,637חולים. מתוכם  6,700נרשמו  2017, בדצמבר 2017טיפול בדיאליזה מינואר עד דצמבר 

 6,238 מטופלים. 116נפטרו. תוספת נטו  1,230במעקב,  51מושתלים,  332חולים חוזרים,  109חדשים, 

בבית לרוב פריטוניאלית מתבצעת  דיאליזה) בדיאליזה פריטוניאלית 462 -מטופלים בהמודיאליזה ו

מכונים הפרטיים מטופלים ב 3,332 -מטופלים ביחידות הדיאליזה בבתי החולים ו 3,348. (המטופלים

 קהילה. ב

 -בבתי החולים הממשלתיים נכון לבעלויות יחידות הדיאליזה: התפלגות המטופלים בדיאליזה לפי 

 8 -ב 657בתי חולים של הכללית,  10 -ב 977ם, ים ממשלתייבתי חול 14 -מטופלים ב 1,714 - 31.12.17

טיות ברחבי הארץ בעיקר יחידות של יחידות פר 45 -חולים ב 3,332 -בתי חולים ציבוריים אחרים ו

 , א.פ.ק, אסותא ועוד. (נפרומורפרזניוס )

 בחו"ל. 44בארץ,  366, 2017מטופלים עברו השתלת כליה במהלך  410

מבצע בממוצע מטופל כל המחקרית ונתוני קרן הכליה הלאומי בארה"ב מציינים כי  ספרותה

בארה"ב, שיעור הימצאות של חולים המטופלים בהמודיאליזה במרכזי  10,11פעמים בשבוע. 3המודיאליזה 

ו מיליון טיפולי המודיאליזה בשנה ז 7 -היו קרוב ל ,בחישוב גס. 2016בשנת  448,530טיפול בלבד היו 

 .  (2017)בשנת  מתבצעים כמיליון טיפולים בשנהלעומת זאת על פי חישוב דומה,  בישראל 12ב.בארה"

ספיקת כליות סופנית, מהווה מעמסה כבדה על אי לחולים,  והסבל האישימעבר לפגיעה הבריאותית 

מן  כאחתסופנית  הממלכתי קבע את אי ספיקת כליות בישראל, חוק ביטוח הבריאות מערכת הבריאות

לטיפול בחולי  לחוק, התקצוב  19" שתוקצבו בנפרד. לאור התקנות מכוח סעיף הקשות חלותמה"

 2בשנה.₪ הדיאליזה בישראל הוא כמיליארד 
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 בעולםמצאות וטיפול יה ארעות,יה 1.1

 
 מחלת כליה כרונית באירופה 1.1.1

( עבור אי Renal replacement therapy - RRTאנשים החלו טיפול כלייתי חליפי ) 81,373, 2015בשנת 

. ברחבי אירופה למיליון תושבים 119(, שהם End-stage renal disease - ESRDספיקת כליות סופנית )

ורבע מתוכם סבלו מסכרת כמחלת  65מתוכם, כשני שלישים היו גברים, למעלה ממחצית היו מעל גיל 

 -מהחולים, דיאליזה ציפקית  85% -ה כולל: המודיאליז RRT)כליה ראשונית. הטיפול הכלייתי החלופי )

 . 4% -והשתלת כליה  11%

המהווה שיעור  ESRD עקב( RRTכלייתי חילופי ) לטיפול נזקקואנשים  546,783סך  2015בסוף שנת 

עברו השתלת כליה השווה לשיעור  21,056, 2015אנשים למיליון. בשנת  801הימצאות בלתי מתוקנן של 

, 2006-2010תי חליפי בין השנים ילמיליון איש. לחולים שהחלו טיפול כלי 31השתלה בלתי מתוקנן של 

 13.50% היה RRTהשנים, בכל אפשרויות של  5 -סיכוי הבלתי מתוקנן להישרדות ב

 

 מחלת כליה כרונית בארצות הברית 1.1.2

הימצאותה של  National Health and Nutrition Examination Survey,14בארה"ב, ועל פי סקר 

 1-5עבור חולים בשלבים  2013-2016מתוך האוכלוסייה בשנים  14.8%( היתה CKDמחלה כליה כרונית )

ציינים שגיל מבוגר יותר, סכרת, לחץ דם גבוה, מ . מחקרים רבים3-5שהיו חולים בשלבים  6.9% -ו

. מבחינה CKDשיעור היערות של מזוהים עם עלייה ב 2kg/m 30מעל  BMI -מחלת לב ו

(, Medicareהיו מבוטחים בביטוח רפואי פרטי או ממשלתי ) CKDמתוך חולי  88.4%סוציואקונומית, 

 15תיכונית.-השכלה עלרכשו  56.3% -, ו$75,000בעלי הכנסה שנתית מעל  %24.6

 2016(, בשנת Medicareעם ביטוח רפואי ממשלתי ) CDKשיעור התמותה )הבלתי מתוקנן( בקרב חולי 

)מתוקנן(. בריבוד לפי מין, בקרב  CKDשנות/אדם שהוא יותר מכפול מאלו ללא  1,000 -ל 122.6היה 

  16אצל נשים. 949.שנות/אדם לעומת  1000 -ל 114.4הגברים שיעור התמותה המתוקנן היה 

גורם  מחלת לב כלילית היא הגורם המוביל של תמותה בארה"ב ובמרבית מדינות מפותחות. היא מהווה

מתוך מקרי המוות בקרב מטופלי דיאליזה. שיעור הימצאות של מחלת לב כלילית אצל  39% -מוות ב

 CKD.17אצל אלו ללא  32.4%לעומת  64.5%היה  66מעל גיל בני  CKDחולי 

( בארה"ב; קצב ההיארעות ESRDפיקת כליות סופנית )ס-מקרים חדשים של אי 124,675היו  2016בשנת 

במהלך  ESRD -, הסיכוי לדיאגנוזה ב2013למיליון/שנה. על בסיס נתוני  373.4תוקננת היתה מ-הבלתי

מקרים של  726,331הימצאות של  היתה 2016. בסוף שנת שיםלנ 2.9% -ו גבריםל 4% היתההחיים 

ESRD  מקרים למיליון תושבים. מספר מקרי  2,160.7בארה"ב שהםESRD 20,000 -ממשיכה לעלות ב 

 על ידי( RRTבטיפול כלייתי חליפי ) ושל מקרי היארעות החל 87.3%, 2016מקרים לשנה. בשנת 

כליה. מתוך  ת השתלעברו  29.6% -( וPDדיאליזה ציפקית )טיפול בהחלו  9.7%(, HDהמודיאליזה )

 18במסגרת ביתית. HDביצעו  2.0% -דיאליזה, ומכוני השתמשו בשירותים של  HD ,%98י מקר
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. בממוצע, חולי ESRDאשפוזים חוזרים וביקורים במרכז לרפואה דחופה מהווים נטל כבד עבור חולי 

ESRD  יום. מחקרים קליניים  30מאושפזים לפחות פעם בשנה ויותר משליש מלווים באשפוז חוזר תוך

ם כי שיפור בטיפול הרפואי ותיאום נכון של הטיפול עשוי לצמצם את שיעור האשפוזים הבלתי מוכיחי

 מתוכננים ושיעור הביקורים במחלקות מיון. 

ממשיך להיות גבוה יחסית, אמנם חלה ירידה בעשור האחרון  ESRDחולי של  יםשיעור האשפוז

ה היו גבוהים יותר בשנת הטיפול האשפוזים. שיעור האשפוזים בקרב מטופלי המודיאליז תדירותב

הראשונה, עם ירידה משמעותית במהלך שלש השנים הראשונים. לעומתם, מטופלי דיאליזה ציפקית 

 ESRDהטיפול. בקרב חולי תחילת בדרך כלל חווים עלייה בשיעור האשפוזים במהלך השנים שלאחר 

 -(, בהשוואה ל35.4%יום ) 03יותר מאחד מתוך שלוש שחרורים מבית חולים חוו אשפוז חוזר תוך 

ים ללא אבחנה של מחלת קשיש Medicareבלבד לזכאי  15.3% -עבור חולי מחלת כליה כרונית ו %21.6

 19כליה.

ופנית. השתלת סספיקת כליות -השתלת כליה היא טיפול הכלייתי החליפי המועדף עבור מרבית חולי אי

כליה מוצלחת מזוהה עם שיעור הישרדות מוגבר, איכות חיים טובים יותר וחיסכון בהוצאות בריאות 

 ביחס למטופלי דיאליזה. 

( מהכליות הושתלו 28%) השתלות כליה בוצעו בארה"ב כאשר פחות משליש 20,161, 2016בשנת 

 -מ %4.3 -סך מושתלים עם כליה מושתלת ומתפקדת גדל ב 2016עד  2015מתורמים חיים. משנת 

מועמדים  81,418ברשימת ההמתנה להשתלה של כליה היו  2016. בסוף שנת 215,061לסך  208,032

דים להשתלה מכל המועמדים המתינו להשתלה הראשונה שלהם. בקרב מועמ 85%בטיפול דיאליזה. 

 20שנים. 4.0, חציון זמן ההמתנה היה 2011ראשונה או חוזרת בשנת 

 

 מחלת כליה כרונית בבריטניה 1.1.3

 Renal Replacement) חליפי כלייתי טיפול שהחלו מבוגרים מטופלים של ההיארעות שיעור, בבריטניה

Therapy - RRT ,)7,759, המשקף 2016למיליון איש בשנת  118-ל 2015 בשנת איש למיליון 120 -מ ירד 

לחולים  66.2שנים, המושפע ממקור אתני ) 64.3חציון הגיל של כל מקרי היארעות היה  .חדשים חולים

מאשר נשים בכל גיל, והפער המגדרי גדל  RRTלשאר חולים(. ככלל, יותר גברים החלו  58.7 -לבנים ו

המתפתחת נשים. מחלת כליה  37.1% -וגברים  62.9%א היעם עלייה בגיל. חלוקה הכוללת לפי מין 

הגורם הנפוץ ביותר לכשל כלייתי שמטופל על ידי טיפול את מהווה  מטופלים הסובלים מסוכרתבקרב 

עם דיאליזה  19.6%מהחולים טופלו בהמודיאליזה,  2/3, 90 -(. החל מיום ה28.6%כלייתי חליפי )

 או שהפסיקו טיפול. נפטרו  4.6% -והשתלה עברו  9.3%פריטונאלית, 

 3.1%בבריטניה, עלייה אבסולוטית של  RRTחולים מבוגרים שקיבלו  63,162היו סך  2016בסוף שנת 

למיליון  962בקרב האוכלוסייה המבוגרת בבריטניה היה  RRTמשנה קודמת. שיעור הימצאות של 

לה עיפול המודיאליזה בבית . מספר החולים שקיבלו ט2000למיליון בשנת  523 -תושבים. זו ביחס ל

יון הגיל של מטופלי הימצאות היה חצ 2016. בשנת 2016 -ב 1,256 -ל 2015מטופלים בשנת  1,175 -מעט מ

 RRTור השתלה(. לכל הגילים, הימצאות עב 54 -עבור דיאליזה צפקית ו 64עבור המודיאליזה,  67) 59

 21למיליון אצל גברים. 3,072עם  84-80בגברים היה גדול מאשר בנשים עם שיא בקבוצת גיל 



 

 

19 

 

 עלויות הטיפול בדיאליזה  1.2

העלייה בהיארעות ובהימצאות של מחלת כליה כרונית בעולם,  2016,22על פי סקירה בארה"ב משנת 

אודות היכולת לנהל נכון את נטל העלויות לחולים, למטפלים ולחברה. עלויות  ה וחששמציפה דאג

הישירות והעקיפות גדולות ביותר וממשיכות לגדול במהלך המחלה. עלויות משמעותיות של  הטיפול

יחד עם טיפול במחלות נלוות )סכרת, אי  CKD/ESRDהניהול הקליני כלולים בזיהוי ובטיפול של 

, ביקורי רופא, בדיקות מעבדה, אבחוןספיקת לב ולחץ דם גבוה(. העלויות הישירות כוללים תהליכי 

ליזה והשתלות. בנוסף קיימות עלויות נוספות של דיאליזה, דיא-, חיסונים, אשפוז, כירורגיה קדםתרופות

ירידה לכך, עלויות בלתי ישירות כוללות  בהמשךהראשוניים.  / העיקריים שינוע החולה והמטפלים

 .בגין  מחלה, אבדן פריון עבודה בגלל נכות ואבדן פריון בגלל תמותה תעבודה, היעדרוהכושר ב

הטיפול במחלות הכליה צורך נתח משמעותי של תקציב מערכת הבריאות והוא מיועד לחלק קטן יחסי 

בין השנים  2018,23משנת  United States Renal Data Systemשל כלל האוכלוסייה. על פי נתונים של 

 -מ 4.6% -ופנית עלו בספיקת כליה ס-בארה"ב עבור זכאים עם אי Medicareהוצאות של  2015-2016

וללים מכלל הוצאות של מבטח זה. כאשר כ 7.2%מיליארד דולר שהם  $35.4 -מיליארד דולר ל $33.8

מיליארד דולר, כלל ההוצאות למחלות כליה הן  $79בסכום זה גם הוצאות של מחלת כליה כרונית בסך 

 מיליארד דולר. $114 -למעלה מ

( נדרשים ESRDספיקת כליות סופנית )( ללא אי CKDמחלת כליה כרונית )הסובלים מאנשים 

לטיפולים רפואיים רבים ולעיתים מתמודדים גם עם מחלות נלוות מרובות. הוצאות רפואיות עבור כל 

שהן  2016דולר בשנת  דמיליאר 79 -בארה"ב היה למעלה מ Medicare -בקרב הזכאים ל CKDחולי 

, סך הוצאות של ESRDדולר עבור חולי מיליארד  35. כאשר מוסיפים עוד 2015משנת  23%עלייה של 

Medicare מיליארד דולר. בהתחשב בכך שהוצאות הרפואיות של  114 -עבור שניהם היו למעלה מ

Medicare  מיליארד דולר, חולי  67ומעלה היו מעל  65עבור זכאים מגילCKD  מההוצאות  25%נטלו

 24הכלליות.

 

 25להוזיל את נטל הכלכלי הלאומי של חולי כליות. מציע מספר חלופות שמטרתן 2016מחקר בלגי משנת 

 בין ההמלצות לצמצום העלויות:

  מן החי ומן המת ההכליתרומות הרחבה מאגר . 

  זולות יותר כמו המודיאליזה ביתית ודיאליזה צפקית.יעילות ועידוד ופיתוח של שיטות דיאליזה 

  יותר לצרכיהם.קידום פעילות חינוכית שתכוון את החולים לטיפולים המותאמים 

  "תהליך הדיאליזה צורך כמויות גדולות של מים, חשמל ופלסטיק, ייצור של  –דיאליזה "ירוקה

פסולת שאינה ידידותית לסביבה. דיאליזה בשיטה ירוקה שואפת לצמצם את הצריכה של חלק 

 מהחומרים באמצעות שימוש חוזר ומחזור של חומרי הדיאליזה. 

  קליניים ולא על פי מדדי תפקוד הכליה בלבד. ממצאים בהתאם לדחיית מועד תחילת הדיאליזה 

יש  חלק מהחלופות דורשות השקעה ראשונית של ציוד יקר אך מובילות לחסכון בעלויות לטווח ארוך.

חלופה מצריכה קבלת החלטות משותפת יחד עם המטופל כדי להגיע לתוצאים  כללציין כי, 

 אופטימליים.
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 בקרב מטופלי דיאליזהואיכות חיים תסמינים  1.3

מהתפקוד הכלייתי כך שהחולים סובלים מעייפות כרונית,  10% -כשל  הווה תחליףמבדיאליזה הטיפול 

דיכאון, כאבים, ורבים מסימפטומים אלו אינם מאובחנים או מטופלים. הצלחת הטיפול נמדדת בעיקר 

מדידה הבוחנים את איכות . למרות שישנם כלי KT/V -ועל ידי מדדים רפואיים כמו רמות הזרחן 

ממעטים להשתמש בהם. כלים אלו כוללים שיתוף המטופל בקבלת  ,הטיפול מנקודת מבטו של המטופל

החלטות בהליך הטיפולי, שיפור הדיווח על עומס סימפטומים ואיכות חיים לצד מדידה של ערכי מעבדה 

 26פוספטים ומנת הדיאליזה. קלציום, כמו המוגלובין,

( הינה מחלה קשה ומקצרת חיים. טיפולי הדיאליזה אמנם משמרים ESRDת סופנית )אי ספיקת כליו

חיים אך אינם מונעים סבל מסימפטומים הקשורים למחלה הראשונית, מחלות הלוויות ותסמינים 

הקליניים של המחלה והטיפול בה. עם עלייה במשך הטיפול בדיאליזה, עומס התסמינים הולך ומחמיר 

( במחקר לדוקטורט אפיינה ובחנה את הימצאות של 2016פליישמן ) איכות החיים.והתחלואה פוגעת ב

כאב ותסמיני דיאליזה נוספים בקרב מטופלי המודיאליזה ואת הקשר בין עומס סימפטומים וכאב לבין 

גיל, ותק בדיאליזה, תפקוד יומי, עומס תחלואה, דיכאון, איכות חיים ומידת השימוש בשירותי בריאות. 

מטופלי המודיאליזה כרונית מחמישה מרכזים רפואיים שבבעלות שירותי בריאות  336נבחנו במחקר 

כללית. נמצא כי עומס הסימפטומים קשור בקשר חיובי ועקבי לוותק בדיאליזה מעל שנתיים, ונוכחות 

 3דיכאון.

 

 עומס סימפטומים 1.3.1

        .ומטרידים קשים מסימפטומים סובלים Maintenance Hemodialysis – MHD)דיאליזה ) מטופלי

      ,27(fatigue/tiredness) מעייפות סובלים( השונים במחקרים מהמדווח 97% -ל 12% בין) מהם 71% -כ

 מעצירות סובלים( 8-57%) 53% -כ( itching/pruritus( 28מגרד סובלים( 77% -ל 10% בין) 55% -כ

(constipation), תיאבון מחוסר סובלים (25-61%) 49% -כ (anorexia), כאבים מ סובלים( 8-82%) 47% -כ

(pain), בשינה סובלים מהפרעות (20-83%) 44% -כ (sleep disturbance), סובלים( 12-52%) 38% -כ 

 סובלים( 15-48%) 33% -כ ,(dyspnea)נשימה  סובלים מקוצר( 11-55%) 35% -כ ,(anxiety) מחרדה

( 5-58%)      27% -וכ( restless legs) קופצניות סובלים מרגליים (8-52%) 30% -כ ,(nausea) מבחילות

 למעלה עצירות. או גרד, עייפות, מכאב גם שני סובל MHD חולה כל .(depression) מדיכאון סובלים

, הדם בלחץ ירידה: כגון, עצמה במהלך הדיאליזה מהסימפטומים סובלים MHD ממטופלי 40% -מ

 MHD -ה של לוואי מתופעות מהמטופלים סובלים חלק. וגרד הקאות, בחילות, ברגליים התכווצויות

 כאבים, בשינה הפרעות וחולשה, הדם כמו ירידה בלחץ, לאחר הדיאליזה שעות 24עוד  במשך

 29 ."קופצניות רגליים" סינדרום, נוירופתים

פוגעת באיכות אשר (, HDעייפות היא תופעה שכיחה בקרב חולים המטופלים בהמודיאליזה ) עייפות:

חיים ופעילות השגרה, והיא מגדילה את הסיכון לתמותה. עייפות לעיתים קשה לתיאור בצורה מדויקת 

והמטופלים מביעים אותה באופנים שונים כולל עייפות, חולשה, תשישות, כבדות ואיטיות. מומחי 

גופנית ועוד. משתנים רפואה עשויים להשתמש בביטויים כמו חוסר אנרגיה, חוסר סיבולת לפעילות 

דמוגרפיים וקליניים רבים מזוהים עם תופעת העייפות כולל גיל, לאום, אנמיה, חוסר תזונה, חוסר 
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 ה, מחלות נלוות דיכאון ודלקות כרוניות. עדיין לא ידועhyperparathyroidismהלימות דיאליזה, 

יפות מזוהה עם נטל גבוה , ויתכן ועיHD -השכיחות והחומרה של הסימפטומים בחולי המטופלים ב

 ועצמה רבה של תסמינים גופניים ורגשיים. 

כתחושה   The  International  Association  for  the  Study of  Painכאב  מוגדר  ע"י  כאב:

הכאב הינו מבין  30.והרגשה  בלתי נעימים המלווים בפגיעה קיימת או פוטנציאלית ברקמות הגוף

. שכיחות הכאב באוכלוסייה הכללית HD -והמטרידים ביותר אצל מטופלים בהסימפטומים השכיחים 

 82%. 37-50% נעים בין HD שיעורי הכאב המדווחים באוכלוסיית מטופלי 31.10%-40% נע בין

, הסובלים מכאב, לא מקבלים  MHDחולימ 75%עד קשה.  מדרגים את הכאב כבינוני HD ממטופלי

סקר ב 33הסובלים מכאבים לא מטופלים במשככי כאבים. HD מחולי 84% -כ 32טיפול הולם לכאב.

DOPPS (Dialysis Outcomes  and  Practice Patterns Study  במדינות 1996-2001שנערך בין השנים 

נמצא באופן פרדוקסאלי, שככל שהימצאות הכאב עולה, כך הטיפול בכאב פוחת. אירופה, ארה"ב ויפן( 

הינם מגוונים  HD במטופלי סוגי הכאב האפשריים 34.טיפול-תהדבר מעיד, לדעת החוקרים, על ת

 35.כמו גם הסיבות לכאב )נוציצפטיבי, סומטי, ויסצרלי, נוירופתי, הכאב המורכב(

-בקרב חולי איגבוהה מדווחים בתדירות  עיכולמערכת הבתסמינים  סימפטומים גסטרואינטסטינליים:

שלשול, נפיחות, כאבי בטן, קלקול קיבה, בחילות, ספיקת כליות סופנית. סימפטומים כמו עצירות, 

הקאות וריפלוקס מזוהים עם צמצום באיכות חיים, באושר פיזי ומנטלי ויכולים לתרום לאבדן תיאבון, 

טומים הנפוצים ביותר בקרב כל מטופלי דיאליזה הם תזונה. הסימפ-צמצום באכילה והגדלה בסיכון לתת

יפלוקס. עם זאת, עצירות וכאבים בחלל הבטן שכיחים יותר בקרב עצירות, בעיות עיכול, כאבי בטן ור

 36מטופלי המודיאליזה ואילו ריפלוקס נפוץ יותר אצל מטופלי דיאליזה צפקית.

ופנית חווים עומס תסמינים כולל דיכאון, עייפות וחרדה לעיתים סספיקת כליות -חולים עם אי דיכאון:

שיעור . ה כרונית עומדים בקריטריונים של דיכאון מג'ורימתוך מבוגרים עם מחלת כלי 25% -קרובות. כ

רת. דיכאון בהקשר מחלת כליה מזוהה עם תוצאים ספיקת לב וסכ-חולי סרטן, איבהשוואה לגדול זה 

של איכות חיים ירודה וסיבוכים מוגברים הכולל צורך באשפוז, הפסקה של טיפול הדיאליזה ותמותה. 

. הכללית מאשר אצל שאר האוכלוסייה גבוה יותריתר על כן, שיעור ההתאבדות בקרב מטופלי דיאליזה 

 מהגוף מופרשותא כי תרופות נוגדות דיכאון עשויות להזיק יותר מאשר להועיל היות והן מחקרים נמצב

 37מזו של אנשים ללא מחלת כליה, ולכן עשויות לגרום ליותר תופעות לוואי.יותר במהירות נמוכה 

פחות טובה ופחות  ESRDבהשוואה לאנשים בריאים, איכות ויעילות השינה בחולי  הפרעות שינה:

ם ישנים זמן קצר יחסי לאוכלוסייה בריאה, יותר במהלך היום מאשר בלילה, מחזורי השינה יציבה. ה

, כולל ילדים, סובלים מהפרעות שינה, HDמבין מטופלי  REM.38 %85-40-שלהם קצרים, בייחוד שלב ה

מחולי המודיאליזה הסובלים מהפרעות שינה, נעזרים  30% .אשר אינן חולפות גם לאחר ההשתלה

 39.שינה בתרופות
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 כלי הערכה לאיכות חיים 1.3.2

מדדי תוצאה להערכה של איכות חיים של החולה מודדים בריאות באופן ספציפי למחלה מסוימת, 

  40לסדרת תסמינים או לחלקי הגוף.

 חמישה כלים מתוקפים נמצאו בשימוש רחב עבור חולי מחלת כליה כרונית, ביניהם:

KDQOL-36 (Kidney Disease Quality of Life) 

המטופלים  CDKשאלות והוא מיועד לחולי  36, מכיל RAND Corporationכלי זה שפותח ע"י 

ממדים כולל תסמינים ובעיות, עומס מחלת הכליה והשפעות של המחלה על  3בדיאליזה. בכלי נמדדים 

 41החיים.

KDQOL-SF (Kidney Disease Quality of Life - Short Form) 

 RANDפותח ע"י  ESRDכלי ייחודי המיועד להערכת איכות חיים הכרוכה במחלה בחולי 

Corporation שאלות ומיועד לחולי  80חלקים. הכלי כולל  134. הכלי היא גרסה מקוצרת של מדד עם

בנוי משני חלקים: חלק כללי וחלק ספציפי כליות המטופלים בהמודיאליזה או דיאליזה צפקית. הכלי 

 הקשור למחלת הכליות. 

בחלק הראשון, הכלי מודד שמונה תחומי ליבה של תוצאי המחלה כולל סימפטומים/בעיות, השפעת 

המחלה על שגרת חיים, עומס המחלה, סטטוס עבודה, תפקוד קוגניטיבי, איכות קשרים חברתיים, 

ים נוספים אפשריים כולל תמיכה חברתית, עידוד צוות הטיפול של תפקוד מיני ושינה. בכלי שלשה ממד

 42דיאליזה ושביעות רצון המטופל.

איכות  יטים המתייחסים להשפעת מחלת הכליות עלפר 43 -ו תחומים 11 -החלק הספציפי בנוי מ

החיים: בעיות / סימפטומים, השפעות המחלה הכלייתית, נטל של מחלת הכליות, תעסוקה, התפקוד 

איכות הקשרים החברתיים, התפקוד המיני, שינה, התמיכה החברתית, מעורבות צוות  וגניטיבי,הק

 מהטיפול. דיאליזה, שביעות הרצון

 הכלי המקוצר אינו כולל התייחסות לתחומים כגון רוחניות ודת. שיטת הניקוד הופכת את הציון הגולמי

          ובה יותר. הציון מחושב בשלושה ממדים:, כאשר ציון גבוה מציין איכות חיים ט100עד  0 -לסקלה מ

(1) KDCS) Kidney Disease Component Summary)  הציון המסכם את החלק של השפעתESRD 

הציון המסכם את החלק ) PCS (Physical Component - Physical Health (2)על איכות החיים, 

המסכם את החלק  ציון) MCS (Mental Component - Mental Health (3)הפיסי של השאלון הכללי, 

נעה בעבודות השונות בין  Cronbach's αמהימנות הכלי ע"פ  המנטאלי של שאלון איכות החיים הכללי.

הכלי לעברית ולערבית ותיקופו נעשה ע"י צוות חוקרים  גוםשפות. תר 40 -. הכלי תורגם ל0.9 -ל 0.61

בית. בגרסה הער 0.91 -בגרסה העברית ו Cronbach's α 0.86מאוניברסיטת חיפה, מהימנות הכלי ע"פ 

כה שלנו בשיטת התרגום הכפול. נער המקורי עבר בדיקה חוזרת ע"י צוות החוקרים KDQOL-SFהכלי 

ם ונעשתה השוואתו ע השוואתו עם הכלי שתורגם ע"י הצוות מחיפה. הכלי שהושווה תורגם לאנגלית

 .הכלי המקורי, בשיטת תרגום חוזר
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 ן טיפול מתקדם, הפסקה או הימנעות מטיפולתכנו 1.4

(. ESRDפיקת כליות סופנית )ס-( מהווה טיפול כלייתי חליפי הנפוץ ביותר לחולי איHDהמודיאליזה )

מהווה נטל פיזי ופסיכולוגי כבד על החולים. תכנון טיפול מתקדם  HDחיים, בהצלת על אף הפוטנציאל 

(ACP-Advance Care Planning הוא תהליך ) כנון הבריאות העתידית וקבלת החלטות לטיפול תשל

אישי בהקשר של רמת הטיפול, ואיכות החיים למקרה שהחולה לא יוכל להשתתף יותר בקבלת 

ההחלטות. יעדי טיפול מתקדם עשויים להשתנות לאורך זמן והתכנון מסייע להתייחס לשינויים ולשנות 

רק ( נמצא כי 5 -ו 4חולי כליות )שלב  584ב במחקר שנערך בקנדה בקרזאת,  עם 43 .יעדים בהתאם

 44.לטיפולם מקדימותמטופלים הגדירו הנחיות רפואיות מה %38.2

   (End-Stage Renal Disease).  ספיקת כליות סופנית חולים נפטרים בשנה מאי 90,000 -כבארה"ב, 

כי מרבית החולים ובני משפחתם חשים כי  נמצא, בשתי מדינות בארה"ב שנערךסמך מחקר איכותני על 

 התפתחות בשלבי האפשר ככל מוקדם בו להתחיל שראוי מעגלי תהליך הוא המקדים הטיפול תכנון

 פעולה שיתוף של ומרכיב אימון תחושת כי הוסיפוהסקר  משתתפי. כלל מתקיים אינו לרוב אך, המחלה

 45 .ומשפחתו המטופל לש הצרכים הבנת עם יחד, לתכנון ביותר חשוב החלטות בקבלת

לעיתים נפרולוגים מתמודדים עם חולה שאינו מעוניין לקבל טיפול דיאליזה כלל. מבחינה אתית, 

ההחלטה של החולה להימנע מדיאליזה או להפסיק את הטיפול בשלב מסוים מוצדק על בסיס 

ות להגדרה עצמית אוטונומיה אישית. על פי החוק באנגליה החלטה זו נכנסת לקטגוריה של הזכ

ובארה"ב על סמך זכות החוקתית של חופש. כאשר החולה מסוגל להביע את דעתו האישית בנידון, 

מחובתו של הרופא לכבד זאת. עם זאת, מצב די נפוץ הוא כאשר החולה בהיותו ללא סימפטומים 

ת מקדימה מחליט להימנע מטיפול ומשנה את דעתו בבוא התסמינים המציקים. לפיכך, הנחיה רפואי

החתומה ע"י החולה להימנע מדיאליזה, אינה שוללת את זכותו לשנות את דעתו בשלב מתקדם של 

 המחלה. 

מתמודדים עם איכות חיים בלתי נסבלת ומחליטים להפסיק את הטיפול  מהמטופלים בדיאליזה חלק

בשלב מסוים. מטופלים לעיתים מתאפקים מלהביע את משאלת ליבם לפרוש מדיאליזה היות ורואים 

את המשך הטיפול כמחויבות שלהם כלפי המלצות הרופא ואינם מעוניינים להיראות כבלתי מכירי 

אריך את חייהם. אי לכך חשוב ביותר שתהיה תקשורת פתוחה בין תודה על המאמצים שנעשים כדי לה

הצוות הרפואי לבין המטופל כדי ששינויים ברצון החולה יוכלו לבוא לידי ביטוי. הצוות אמור להשתמש 

בגישה פרואקטיבית ולהציע לחולים המתקשים להתמודד את מגוון האפשרויות כולל הפסקת הטיפול. 

כנון סוף חיים יהיה מושפע מגורמים כמו גיל, אתניות, רקע תרבותי הרצון של חולה לשוחח על ת

איכותניים מראים כי שיחה בעניין סוף חיים  יומי. מחקרים-ואמונה דתית, בנוסף למציאות חייהם היום

 שנעשה בצורה רגישה אינה פוגעת בתחושת התקווה של החולים. כאשר המטופל אינו בר כושר

 46ה ברורה מספקת בסיס חוקי להחלטה על הפסקת טיפול.החלטה, הנחיה רפואית מקדימ

ככישלון בטיפול אלא כשלב האחרון בתהליך הטיפול  הפסקה של טיפול בדיאליזה אינה אמורה להתפרש

תי החליפי. ניהול שלב זה בצורה רגישה מאפשר למטופל ולקרוביו להתכונן באופן מושכל ונאות יהכלי

 לסוף החיים.
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 בדיאליזהמדדי איכות  1.5

הפעולות  איכות על מידע איסוף של מנגנון אין כי צוין 2012 בשנת שפורסם המדינה מבקר בדו"ח

 המטפל לרופא אמורים לעזור האיכות מדדי חולים. בבתי הנפרולוגיות היחידות בעשרות המבוצעות

 גיבוש לשם הנפרולוגים אל איגוד פנה הבריאות משרד לחולים. והמיטבי המרבי הטיפול את להתאים

  איכות. מדדי

מינון נאות של הדיאליזה והסיכון לתחלואה ותמותה חוסר מהספרות עולה כי יש קשר ישיר בין 

 DOPPS) Dialysis Outcomes and Practice Patterns -בחולים עם מחלת כליות סופנית. במחקר ה

Study החשיבות הגבוהה של מתן  מדינות בצפון אמריקה ואירופה, דווח כי למרות 11( שנערך בשיתוף

 47.מינון מתאים של דיאליזה, חולים רבים אינם מקבלים מינון מספק

ממליץ לבצע לפחות פעם אחת בחודש מדידה של מנת הדיאליזה  4(2015) האיגוד הישראלי לנפרולוגיה

 . מינון זה מומלץ גם על ידיURR =/> 65%או  Kt/V =/> 1.2הבודדת והמינון הממוצע המומלץ הוא 

 KDOQI.48-ה

 URRאו  1.2 -שווה או גדולה מ Kt/Vהלימות דיאליזה: מנת הדיאליזה לדיאליזה בודדת מדד איכות 

במסגרת התכנית  2017הוחל במדידה ביחידות הדיאליזה בארץ החל משנת  65% -שווה או גדול מ

 5הלאומית למדדי איכות של משרד הבריאות.

על מנת לבחון את תהליך הטיפול בדיאליזה על כל שלביו ולהציע סטנדרט עשייה איכותית בתחום 

 הוחלט על ביצוע מבדק איכות בשיטה של בקרת עמיתים.  

( בארה"ב מיישם תכנית CMS) Centers for Medicare and Medicaid Services, 2012החל משנת 

(. התוכנית ESRD Quality Incentive Program)למדדי איכות בתחום אי ספיקת כליה סופנית 

מבוססת על תמרוץ כלכלי לספקים של שירותי דיאליזה בהתאם לעמידה במדדי איכות נקבעים משנה 

 CMS -ה 2019לשנה, ובמטרה לשפר תוצאי מטופל ואיכות הטיפול הרפואי לחולי כליה. נכון לשנת 

   49וספים.מדדים נ 3מדדי איכות קליניים ומדווח על  8מודד 

 50בארה"ב הם: ESRDמדדי איכות הקליניים לחולי 

 שיעור אלח דם במטופלי המודיאליזה. .1

 יום. 30שיעור אשפוז חוזר בלתי מתוכנן תוך  .2

 .שיעור השימוש בעירוי דם למניעת אנמיה .3

 שיעור אשפוזים בפועל ביחס לאשפוזים מצופים. .4

 .Kt/Vשיעור הלימות דיאליזה  .5

6. Hemodialysis Vascular Access: Standardized Fistula Rate (SFR)  

 שיעור מטופלי דיאליזה המשתמשים בצנתר קבוע ברצף לגישה וסקולרית. .7

 מן.זקלסימיה לאורך -שיעור מטופלים עם היפר .8
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קיימת ביקורת על תכנית זו היות והיא ממוקדת מחלה ומשתמשת בממדי איכות שבקלות ניתן להשיג 

יתר על כן, הם אינם  .ם אלו אינן משקפים תוצאים שחשובים למטופלאת המידע הנדרש. עם זאת מדדי

מציגים נתונים מזווית ראייה של המטופל. מטרה מרכזית של שיפור איכות הטיפול היא בשיפור איכות 

חיים, המהווה מרכיב שחשוב יותר לחולים רבים מאשר הישרדות עצמה. הפרספקטיבה של המטופל 

 ממדית ומורכבת מאספקטים פיזיים, רגשיים וחברתיים, שהם-בנוגע לאיכות חיים היא רב

אובייקטיביים וסובייקטיביים גם יחד. גישות ממוקדות מחלה המיועדות לשפר את איכות החיים, כגון 

המודיאליזה אינטנסיבית ובתדירות גדולה יותר לא משפיעות באופן חיובי על איכות החיים של 

י הוא ממוקד חולה ועשוי לשפר את איכות החיים ואיכות המטופל. לעומת זאת, טיפול פליאטיב

הטיפול. אי לכך, יתכן ונדרש למדוד יותר תוצאים של טיפול פליאטיבי מאשר מדדים שהם ממוקדי 

 מחלה.

  Medicare -תכנית מדדי האיכות לחולי כליות של ארגון הדן ב 2015בארה"ב משנת  איכותני מחקר

 טופל בשלשה תחומים:ממליץ על מדדי איכות ממוקדי מו

 חווית המטופל;  

 טיפול קליני;  

  .תיאום הטיפול 

חווית המטופל והפעלתו הוצע מדד איכות חיים של החולה והערכת ההשפעה הפסיכולוגית בתחום 

 והחברתית של כשל כלייתי על המטופל ועל משפחתו ובדיקת אמצעים לצמצומו.

בתחום טיפול קליני הוצעו מספר נושאים. הערכת תסמינים גלובלי באמצעות כלים מתוקפים למדידת 

ון טיפול מקדים לקראת תחילת טיפול חברתיים. תכנ-כאב, דיכאון, חרדה, גירוד ולחצים פסיכו

בדיאליזה, בתדירות שנתית או כשמצב הבריאותי של החולה משתנה. תיעוד של מקבל החלטות חילופי 

ועדף למקרה של חוסר יכולת תפקודי. תהליך לקבלת החלטות משותפת יחד עם המטופל. הפנייה מ

 למסגרת הוספיס במקרה הצורך. 

טיפול התרופתי כתהליך מתמשך החל מטיפול דיאליזה עדכון ותיאום הבתחום תיאום הטיפול הוצע 

 51ראשון כדי לשפר טיפול רפואי ולצמצם את הסיכוי לאשפוז חוזר.

 Healthכליה חווים נטל סימפטומים גבוה המשפיע באופן שלילי על איכות חיים בריאותי )חולי 

Related Quality of Life - HRQOL תוצאים קליניים כמו שיעור תמותה, שלבי התפתחות המחלה .)

ושיעור הישרדות, הם המדדים הנפוצים בתחום הבריאות. אמנם מדדים אלו לעיתים אינם משקפים את 

החיים של החולה וממעיטים בחשיבותו של נטל הסימפטומים. דבר זה עלול ליצור קונפליקט בין איכות 

סדר העדיפויות של הרופא לעומת המטופל עצמו. לעומת זאת, תוצאים מדווחים על ידי המטופל 

(PROMs - patient-reported outcome measures( ומדדי חוויה )PREMs - Patient-reported 

experience measures עשויים לסייע בהערכה של איכות חיים ואיכות טיפול מזווית ראייה של חולה )

מדווחים באמצעות שאלונים אישיים מתוקפים והם עשויים  HRQOLהכליה. תוצאים אלו המודדים 

להשלים את התוצאים שמדווחים על ידי הרופא בהתאמת סדרי העדיפות השונים של המטפל 

 52והמטופל.
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 המעקב התזונתי בדיאליזה 1.6

ספרות ירות דיאליזה. סקמטופלי טיפול תזונתי הינו חלק בלתי נפרד מהטיפול הכוללני בחולי כליה ו

של המטופלים מלווה בתיאבון מצב האורמיה תזונה במטופלי כליה. -רבות בעולם מדווחות על תת

כן יש אבדן של חלבונים בתהליך , דלקות כרוניות, ומצב מטבולי לא מאוזן. יתר על קטבוליזםמופחת, 

תזונה -מחקרים אפידמיולוגים מצביעים על כך שתתהדיאליזה ודרישות מוגברות להשלמה של חלבונים. 

אי לכך, כדי לשפר את האיזון התזונתי, חולי במטופלים אלו. תחלואה למהווה מנבא חזק לתמותה ו

  53כליה יקבלו תמיכה וחינוך תזונתי מתאימים.

י מאוזן מתייחס למכלול הכמותי והאיכותי של מאגרי חלבון. ישנה שכיחות גבוהה של סטטוס תזונת

( בקרב חולים המטופלים Protein energy wasting/malnutritionנרגיה )א-תזונה ואבדן של חלבון-תת

בהמודיאליזה. הערכה יסודית וניהול נכון דורש מכלול של אסטרטגיות כדי לצמצם אבדן החלבון 

בגוף באמצעות הענקת מנה מספקת של חלבון ואנרגיה בשילוב עם תוספי מזון כשנדרש.  והאנרגיה

ת אצל חולים שאינם מסוגלים לנצל את מערכת העיכול הטבעי בצורה פרנטרלימומלץ לנסות הזנה 

יעילה. פעילות גופנית, הורמונים אנאבולים, טיפולים מונעים דלקות וחומרים ממריצי תאבון עשויים 

 54כטיפולים נלווים בחולים מתאימים. בלהיחש

הנחיות לניהול הטיפול והמעקב התזונתי , 2017המחלקה לתזונה במשרד הבריאות פרסם בסוף שנת 

בארץ עבור מטופלי  בכל מכונים ויחידות הדיאליזהמקצועי המטפל הת , המחייבים את צוובדיאליזה

ות הדיאטנית ביחידה/מכון הדיאליזה, כולל דיאליזה בכל הגילאים. ההנחיות מגדירות את תפקיד ומעורב

סמכות ואחריות. הליך הטיפול התזונתי כולל מתן טיפול תזונתי בהתאם למצבו הרפואי של כל מטופל 

טיפול ומעקב תזונתי יתבצע תוך שמירה על תפקוד תקין של כלל המערכות, גדילה והתפתחות בילדים. 

לשיקול דעת דיאטנית בהתאם  ספרות המקצועית וכןלכל מטופל דיאליזה עפ"י ההנחיות המקובלות ב

תוך חודש מיום קבלתו ליחידה  תיערך הערכת מצב תזונתית - דיאליזה חדש מטופל. היחידה/מכון

מטופל דיאליזה ותיק . על ידי דיאטנית ומעקב טרום התחלת הדיאליזה ובתנאי שקבל הדרכה תזונתית

שישה חודשים לכל היותר או  ה בטווח זמן של עדית מקיפתדירות הערכה תזונת -)מעל חצי שנה( 

בהתאם לתוצאות בדיקות מעבדה הנלקחות מידי חודש ובכל שינוי במצבו הרפואי/התזונתי ולשיקול 

, בהתאם צאו כלא יציבים ע"י הצוות הרפואיבמטופלים שנמ דעת מקצועי של רופא/דיאטן מטפל.

 6חודש.יש לבצע הערכה תזונתית אחת ל בנוהל, לקריטריונים

בנוסף, נקבעו קריטריונים לסל מזון למטופלי דיאליזה בזמן הטיפול כאשר התפריט יספק את הדרישות 

 התזונתיות הבאות:

 קק"ל; 400-ולא פחות מ קק"ל 400-600 אנרגיה .1

 ;מהקלוריות 50%עד  - פחמימות .2

 ;סך הקלוריותמ 20% עד לפחות - חלבונים .3

 ;מ"ג לארוחה 600 עד - אשלגן .4

 ;מ"ג זרחן לגרם חלבון 12-15 או מ"ג לארוחה 200-400 - זרחן .5

 .מ"ג לארוחה 400-700 - נתרן .6
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נבדקו דיאטות שונות לחולי כליות )ללא מחלת סכרת( עם תוצאות שאינן חד משמעיות. דיאטה עם 

עם . תתייכלישל המחלה הלהאט את קצב ההתדרדרות  מומלצת על מנתכמות מוגבלת של חלבונים 

מידע לגבי תופעות לוואי של דיאטה זו והאם איכות החיים יורדת עקב הקושי לשמור  זאת, נדרש יותר

 55על דיאטה זו.

נבדק אם שינויים תזונתיים בקרב חולי כליה כרוניים השפיעו על בריאותם.  2017במחקר משנת 

פת של הדיאטות הללו כללו צריכה מוגברת של פירות וירקות, עוף ודגים, שמן זית ושמן אגוזים, ותוס

תוצאים מרכזיים והם סיכון  3קטניות ודגנים, יחד עם צמצום בבשר אדום, בסוכר ובמלח. נבדקו 

ת רמת אואיכות חיים. שינויים תזונתיים אכן שיפרו איכות חיים, הורידו  ESRD -תמותה, התדרדרות ל

  56הלחץ דם והכולסטרול, אך לא הוכח ששינויים הללו מנעו סיבוכים לבביים.

 

 כוםסי 1.7

אתגרים משמעותיים עומדים בפני החברה הגלובלית בעקבות הגידול במחלת כליה כרונית בכלל ובאי 

( בפרט. הערכות לגבי גידול עתידי באוכלוסיית מטופלי דיאליזה בעשורים ESRDספיקת כליות סופנית )

ת הבאים עשויות להטריד את מנוחתם של מקבלי ההחלטות ברחבי העולם. עבור חלק מהמדינו

 ראמנם התייצב החל מאמצע העשו ESDRהמפותחות, ולמשל ארה"ב ויפן, שיעור ההיארעות של 

האחרון. לעומת זאת במדינות מתפתחות שיעור ההיארעות עדיין בשלבי עלייה. במדינות אלו קיים פער 

דרש משמעותי בין אלו הנדרשים לטיפול כלייתי חליפי לבין אלו שמקבלים את הטיפול בפועל. אי לכך נ

. למשל, שיפורים ESDRלהשקיע משאבים ולקבוע סדר עדיפויות כדי לצמצם את נטל האתגרים של 

, גידול במקורות לתרומות כליה בקרב ESDRבזיהוי מוקדם של מחלת כליה ומניעת ההתפתחות של 

תורמים חיים, צמצום בשיעור מחלות נלוות ותמותה בקרב מטופלי דיאליזה, ופיתוח של מודלים 

 57יים חדשניים לצמצום נטל העלויות.כלכל

ניהוליים וסטנדרטים אחידים כלים  ובמטרה לספק לסיכום, בשל חשיבות הנושא והרצון לקדמו

 נערך המבדק הנוכחי. ביחידות ברחבי הארץ 

הדיאליזה במבדק נבחנו בעיקר: רצף הטיפול ותהליכי העבודה הרצויים מזמן ההפניה והקבלה ליחידת 

 .הטיפולי ורצף הטיפול עם גורמים חיצוניים וגורמים שונים בקהילהמעקב ועד ל
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 . מטרות ושיטות2
 
 המבדק מטרות 2.1

להעלות את נושא הטיפול ביחידות דיאליזה למודעות הנהלות בתי החולים, הנהלות היחידות,  .1

 .מטפלים ומטופלים

 .בארץ לשקף את הפעילות המתבצעת ביחידות הדיאליזה השונות .2

 .להגדיר ולהטמיע תהליכי עבודה נאותים ביחידות הדיאליזה .3

 .ביחידות הדיאליזה בארץלהמליץ על דפוסי עבודה מקצועיים אחידים  .4

 

 שיטות 2.2

 הליך המבדק  2.2.1

לחוק זכויות החולה כך שחל חיסיון מלא על המידע אליו נחשף צוות  22המבדק נערך במסגרת סעיף 

 המבדק במהלך המבדק. 

 4-5 -בשיטה של בקרת עמיתים, כל צוות מנה כ 2017דצמבר -בחודשים ספטמבר מבדק האיכות נערך

אנשי צוות בכירים המייצגים את הצוותים העובדים בתחום, רופאים, אחים/יות, עו"ס ודיאטן. עורכי 

למלא את תפקידם זה במסגרת הכשרה  וכשרועל ידי המוסדות בהם הם עובדים וה והמבדק נשלח

במשרד הבריאות. אחד מאנשי  בטיחותמינהל איכות ומחלקת מבדקי איכות בע"י  הועברהימה שמתא

צע את המבדק בשתי יאחראי לניהול המבדק מתחילתו ועד סופו. כל צוות ביה הצוות מונה ליו"ר, וה

 יחידות.

 כלי המבדק 2.2.2

שאלוני המבדק גובשו ע"י ועדת ההיגוי בה חברו נציגים בכירים העוסקים בתחום או נושקים לו. לאחר 

שחברי ועדת ההיגוי הגיעו להסכמה על התכנים, השאלונים תוקפו בתיקוף מומחים על ידי מומחים 

בתחום ובקבוצות מיקוד במהלך סדנת ההכשרה לעורכי המבדק. השאלונים כוללים איסוף מידע 

 (1טבלה )מקורות מידע שונים: גיליון רפואי, רשומות, ראיונות צוות ומטופלים ותצפיות. מ

 השאלונים כוללים:

  שאלון מאפיינים: שאלון ליחידות המודיאליזה; .1

 שאלון מאפיינים: שאלון ליחידות דיאליזה צפקית; .2

  ;שאלון מבדק איכות ביחידות דיאליזה .3

  ;צפקיתשאלון מבדק איכות ביחידת דיאליזה  .4

 חווית המטופל ביחידת הדיאליזה.שביעות רצון ו -שאלון למטופל  .5
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 המודיאליזה שאלון המאפיינים  .1

שאלון המאפיינים משמש לתיאור פעילות היחידה והתשתיות המצויות בה ובחינת המדיניות הנהוגה 

 השאלון כולל תיאור הפעילות בנושא, מאפייני כוח אדם ומאפיינים נוספים. בה.

 .2017ורבעון ראשון לשנת  2016לשנת התבקשו הנתונים 

 .שהשתתפו במבדק מולא עבור כל היחידות - ליחידות המודיאליזהשאלון המאפיינים 

 

 מולא עבור כל יחידה שיש לה דיאליזה צפקית. - שאלון מאפיינים דיאליזה צפקית .2

 שני שאלונים. מילאוכלומר, יחידות שלהן גם דיאליזה צפקית 

 וחזרו אינטרנטית כשהם מלאים. השלחו לאיש הקשר ביחידה לפני ביצוע המבדק ונשני סוגי השאלונים 

 

 שאלון מבדק איכות .3

שאלון המבדק משמש לשיקוף תהליכי העבודה על כל שלבי הטיפול החל מקבלת מטופל חדש, קבלה 

 שאלון המבדק:היעדי  יומית על כל שלביה ובדיקות מעקב.

  לשמש כלי ניהול בידי המנהלים באמצעותו יוכלו למסד ולהטמיע תהליכי עבודה נאותים, לנטר

 אותם ולשפר את תפקוד המערכת על בסיס מתמשך. 

 .להוות הזדמנות להערכת עמיתים ולמידה הדדית 

 .לשמש כלי להפעלת מבדק איכות חיצוני באמצעות המערך הארצי להבטחת איכות 

 

 ביחידת הדיאליזהשאלון חווית המטופל  .4

ציגו הבאותה עת ביחידה,  ששהוביום המבדק. הבודקים פנו למטופלים  בודקיםשאלון זה מולא ע"י ה

 קשו הסכמתם להשתתפות ולמילוי השאלון. ילהם את השאלון ומטרתו וב

לבדוק את שביעות רצונך " :ציגו עצמם כנציגי משרד הבריאות וציינו את מטרת הסקרההבודקים 

  ."הטיפול בה כדי לשפר את איכות הטיפולמהיחידה ו

 .סודיות כלפי המשיבים השמרנמסרו אנונימית וניש להדגיש כי התשובות 

הבודקים שאלו כל מטופל האם הוא מעוניין למלא לבד את השאלון או צריך סיוע במילוי וסייעו במידת 

שאלוני שביעות הרצון באזור הקפידו למלא את הסוקרים הצורך. השאלונים תורגמו לערבית ולרוסית. 

 ללא שהייה של כל איש צוות מהיחידה ליד המשיב. –טרלי ינ

דיאליזה ה יחידותבשאלונים  3 -המודיאליזה והיחידות כל בשאלונים  10למלא הסוקרים נתבקשו 

 צפקית.ה
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 מקורות המידע במבדק : 1 מס' טבלה
 

 סך משתתפים מידעמקורות 

 ראיונות

 43  היחידה מנהל

 42 רופא

 44 ת/אחראי ות/אח

 88 ות/אח

 52 ס"עו

 40 עזר כוחות

 122 מטופל

 123  חדש מטופל

 65 חדש PD מטופל

 74  סכרתי חדש מטופל

 רשומות

 44 מחלקתית רשומה

 649  מטופל רשומת

 44 נהלים קלסר

 44 עבודה תכנית

 41 דיאטן רשומת

 41 מחלקתי מים תיק

 PD 18 מחלקתית רשומה

 PD 18  נהלים קלסר

  מטופלים רשומות

 222  חדש מטופל רשומת

 190 סכרתי חדש מטופל רשומת

 169  דחוף / מזדמן מטופל רשומת

 194 ירוד תזונתי סטטוס עם מטופל רשומת

 222  שנה מעל ביחידה השוהה סכרתי מטופל רשומת

 PD 80  חדש מטופל רשומת

 PD  161 מטופל רשומת

 165 תצפיות

 
 

 היחידות הנבדקות 2.2.3

 הפרטיות בקהילה.הדיאליזה ביחידות הדיאליזה בבתי החולים וביחידות  בוצעהמבדק 

 יחידות. 25סה"כ נבדקו  היחידות. כל נבדקו בבתי חולים כלליים

 יחידות.  19סה"כ נבדקו  .מהיחידות 1/3 -בדקו כנושיטתית דגימה  נערכה –ביחידות הפרטיות בקהילה 

שבועות  3 השלחנלמבדק, וההודעה על היחידות שנבחרו למבדק  להיערך נדרשוכל היחידות הפרטיות 

 לפני מועד המבדק.

 ידות דיאליזה צפקית. כוללות יחיחידות ה 20וביניהם יחידות דיאליזה  44סה"כ נכללו במבדק 

שירותי יחידות(,  11ממשלתית )בבעלות: בתי חולים מנוהלות על ידי היחידות דיאליזה  25במבדק נדגמו 

יחידות בבתי חולים  8יחידות(. היחידות בבתי חולים בגודל:  6יחידות(, ציבורית ) 8) בריאות כללית
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ת במרכזי על ויחיד 6מיטות(,  300-800) יחידות בבתי חולים גדולים בינוניים 11מיטות(,  300קטנים )עד 

 מיטות ומעלה(. 801)

 

גודל היחידה מטופלים ביחידה.  261 -עד ל 31היו בין  שנדגמוביחידות : ת הדיאליזהחישוב גודל יחיד

יחידה בגודל קטן ב: לפי שלישונים. נמצא כיליזה אעל פי התפלגות מספר המטופלים ביחידות הדיחושב 

מטופלים  126גדול  בגודליחידה במטופלים,  76-125יחידה בגודל בינוני במטופלים,  75עד נמצאו 

 ומעלה. 

 .תקוהמטופלים ביחידות הדיאליזה הוגדרו לפי הו

 חדשים. 3רוני, המטופל ביחידה מעל מטופל קבוע=מטופל כ

 .חדשים אחרונים 12 -מטופל חדש=מטופל כרוני שהתקבל ליחידה ב

 

רות מצאותן של יחידות לדיאליזה צפקית מתואיות במבדק כולל פירוט המשתתפיחידות הדיאליזה ה 44

 .1 נספחלפי סוג הנהלה, גודל יחידה ומחוזות לפי משרד הבריאות ב

 ניתוח הנתונים  2.2.4

דרגות: כן/לא או  3או  2היגדים אפשרויות התשובה הן בסולם בן  124כולל האיכות שאלון מבדק 

על פי  ת. חושב ממוצע התשובו0%, לא=50%, חלקי=100%כן=: כן/חלקי/לא. הניקוד הניתן הוא

 מקורות המידע בכל היגד. 

 מספרל משרות כח אדם מקצועי בשאלון המאפיינים הנתונים דווחו על ידי היחידות וחושבו שיעורי

  מטופלים.

 

נערכו השוואות בין יחידות הדיאליזה בהנהלת בתי החולים לבין היחידות לצורך עיבוד הנתונים 

בהנהלות המכונים והיחידות הפרטיות. כמו כן, הושוו היחידות על פי גודל היחידה )הגודל חושב לפי 

 והמחוזות השונים של משרד הבריאות.התפלגות מספר המטופלים ביחידות( 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

32 

 

     

 ממצאים. 3
 

קבלה לטיפול ביחידה, מהלך הטיפול, ביצוע הליכי עבודה, ופרקים: מדיניות  ממספר מורכב המבדק

הכשרה והתמצאות ארגונית של  בדיקות תקופתיות/מעקב טיפולי, מערכת אספקת מים להמודיאליזה,

הצוות, בטיחות הטיפול ומניעת זיהומים, רצף טיפולי עם גורמים בקהילה/חיצוניים, הבטחת איכות 

כל היגד בשאלון מוגדר כמדד, והיעד המתבקש הוא עמידה מלאה בביצוע ההיגדים,  פקית.יליזה צודיא

בדו"ח הממצאים לפיכך, יצוע, מן הראוי שתתוקן. ב-עמידה במדד. לכן כל רמה של אי 100%משמע 

 מוצגים כערכי אי עמידה במדד.

 מדיניות והליכי עבודה 3.1

 
מדיניות בהקשר להתמצאות קטגוריות. האחת היא  2 -התייחסנו לבפרק המדיניות והליכי העבודה 

ליזה אהעבודה ביחידות הדימדיניות מוכוונת מטופל. השנייה, ו ובקיאות העובדים בהליכי העבודה

ען טיפול נכון איכותי ונאות. עבודה קריטית למ ימורכבת מאד וקביעת מדיניות ברורה לגבי תהליכ

 (. 0-62טווח ) ,13.6% תקן יתיסט, בממוצע 12.7% במדד העמידה אי המדיניות בפרק

( 1( ביחידות בהנהלת המכונים הפרטיים. )תרשים 21.7%ממצא בולט במיוחד הוא אי העמידה במדד )

 המדיניות והליכי העבודה מגובשים יותר.  םייתכן שביחידות בהנהלת בתי החולי

 

 (במדד עמידה אי%  ממוצע) הנהלה סוג לפי ריבוד - עבודה והליכי מדיניות: 1תרשים 

 
 

ממוצע אי  22%מעניין כי בריבוד לפי גודל היחידה אי העמידה במדד גבוהה ביותר ביחידות הקטנות )

ות והליכי ימדינעיצוב מטופלים מקפידים פחות על  75 -עמידה במדד(. ייתכן שביחידות בהן פחות מ

 ( 2עבודה. )תרשים 

בתי חוליםמכונים פרטיים  ממוצע לאומי  

12.7%

21.7%

5.9%



 

 

33 

 

( ובמחוז דרום 19%לפי מחוזות אי העמידה במדד הבולטת ביותר נמצאה במחוז ירושלים ) בריבוד

 (3. )תרשים (15%)

 

 (במדד עמידה אי%  ממוצע) יחידה גודל לפי ריבוד - עבודה והליכי מדיניות :2תרשים 

 
 

 (במדד עמידה אי%  ממוצע) מחוז לפי ריבוד - עבודה והליכי מדיניות: 3תרשים 

 

 

 התמצאות ובקיאות העובדים  3.1.1

 . זה דדמעמדו במידה רבה בהיחידות  ,עובדים בהליכי עבודההמבחינת ההתמצאות ובקיאות 

 3%) קיים נוהל לקליטת עובדים חדשים ותכנית קליטה לעובדים מהסקטורים השוניםכי, ניתן להבחין 

קליטת ציוד לנוהל השל  ומצאותימדד איכות שיש לקדם הוא ה ,יחד עם זאתאי עמידה במדד(.  ממוצע

   (ׁ 4 בממוצע מהיחידות. )תרשים 6% -ו/או טכנולוגיה חדשה שלא נמצא ב

 

(14)קטן  (15)בינוני  (15)גדול  ממוצע לאומי  
(44)

22%

9% 8%

13%

ממוצע  
(44)לאומי 

(8)צפון (7)חיפה (12)מרכז (7)א "ת(5)ירושלים (5)דרום 

13%

15%

19%

9%
8%

9%
8%
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 התמצאות ובקיאות עובדים )% אי עמידה במדד( -: מדיניות והליכי עבודה 4תרשים 

 
 

דות המנוהלות בבתי ייח לביןההבדלים בין מכונים פרטיים בקיאות והתמצאות העובדים לגבי בבחינת 

בממוצע  12.3%. (0.3%לעומת  7.6%במכונים הפרטיים )יותר  אי עמידה במדד גבוהה ההחולים נמצא

 בממוצע העובדים אינם מודרכים ומעודכנים 6.6% -לא נמצא נוהל קליטה לציוד או טכנולוגיה חדשה. ב

 (5בנושא בטיחות הטיפול וניהול סיכונים. )תרשים 

 
 (במדד עמידה אי%  ממוצע) הנהלה סוג לפי ריבוד - העובדים והתמצאות בקיאות: 5תרשים 

 

קיימת תכנית עבודה שנתית

קיים נוהל לקליטת עובד חדש ותכנית קליטה לכל  
(מקצועות בריאות/ אחות / רופא )הסקטורים 

העובדים מודרכים ומעודכנים בנושא בטיחות  
הטיפול וניהול סיכונים

ה/טכנולוגיה חדש/ ביחידה ישנו נוהל קליטת ציוד

התמצאות ובקיאות  -אי עמידה במדד % ממוצע 
עובדים  

2%

3%

3%

6%

3%

קיימת תכנית עבודה שנתית

קיים נוהל לקליטת עובד חדש ותכנית  
/ אחות / רופא )קליטה לכל הסקטורים 

(מקצועות בריאות

העובדים מודרכים ומעודכנים בנושא  
בטיחות הטיפול וניהול סיכונים

טכנולוגיה  / ביחידה ישנו נוהל קליטת ציוד
ה/חדש

ממוצע התמצאות ובקיאות עובדים

2%

3%

3%

6%

3%

6%

6%

7%

12%

8%

0%

0%

0%

1%

0%

בתי חולים   מכונים פרטיים   ממוצע לאומי  
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 בריבוד התמצאות ובקיאות עובדים לפי גודל היחידה ניכרת אי עמידה במדד ביחידות הקטנות )פחות 

בממוצע חסר נוהל קליטת  13% -, בבממוצע חסרה תכנית עבודה 8% -ב בהן: ,מטופלים( 75 -מ

בממוצע העובדים אינם מודרכים ומעודכנים בנושא בטיחות הטיפול  9% -ציוד/טכנולוגיה חדשה וב

 (6)תרשים וניהול סיכונים. 

 

 (במדד עמידה אי%  ממוצע) היחידה גודל לפי ריבוד - עובדים והתמצאות בקיאות: 6תרשים 

 
 

 מדיניות מכוונת מטופל   3.1.2

. בממוצע 18%אי העמידה במדד עמד על  מדיניות מכוונת מטופל הבוחנת מתן שירות מותאם אישיתב

למטופלים לא מוצע לחתום על ייפוי כח רפואי בחצי שנה הראשונה מהיחידות שלושת רבעי כאשר, ב

 !עמידה במדד(אי  73%)ליחידה מהקבלה 

לגבי שיחה עם מטופלים בהקשר להעדפות הטיפול קיימת מדיניות ברורה לא רבע מהיחידות כב

(, 28%) ( עו"ס22%) שאלה זו נשאלה רופאיםממוצע אי עמידה במדד(.  23%בהם ) והמתקדם הדיאליטי

ית טיפול תכנ(. 29.5%) טופל חדש(, רשומת מ18-19%) , אחות אחראית ואחיות(18%מנהל היחידה )

כפי שעולה מעיון  ,צעבממו 22% -אינה מותאמת ב)רופא, אחות, עו"ס, דיאטן(  אישית רב מקצועית

בממוצע( לא מתקיים דיון עבור כל מטופל חדש בנושא  18%בכחמישית מהיחידות ) ברשומות מטופלים.

 -, כאשר למועמדות להשתלת כליה ולמטופלים הוותיקים לא נרשם סטטוס עדכני למועמדות להשתלה

 3 -בממוצע בדיקות התאמה להשתלה אינן נשלחות למעבדה הארצית לסיווג רקמות אחת ל 15%

 חדשים.

בממוצע הטיפול אינו מונגש לצרכי המטופל כך עולה מתוך ראיונות מטופלים ותיקים וחדשים.  6% -ל

מטופלים ותיקים, ציינו כי הטיפול אינו מונגש עבורם פיזית  122בממוצע מקרב  8.2%מעניין כי, 

 ותרבותית כולל הנגשת מידע. 

קיימת תכנית עבודה שנתית

קיים נוהל לקליטת עובד חדש ותכנית קליטה  
מקצועות  / אחות / רופא )לכל הסקטורים 

(בריאות

העובדים מודרכים ומעודכנים בנושא בטיחות  
הטיפול וניהול סיכונים

טכנולוגיה  / ביחידה ישנו נוהל קליטת ציוד
ה/חדש

ממוצע התמצאות ובקיאות עובדים  

2%

3%

3%

6%

3%

8%

4%

9%

13%

8%

0%

4%

0%

3%

2%

0%

0%

0%

2%

1%

(15)גדול  (15)בינוני  (14)קטן  (44)ממוצע לאומי 
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בממוצע מהיחידות  5% -צא כי לרכיב נוסף, שכיח וחשוב להתייחסות הוא המטופלים המתארחים. נמ

 אין מדיניות המגובה בנוהל לגבי קבלה לטיפול של חולים מתארחים מיחידות אחרות.  

וברוב  מתן הטיפול במטופלראוי לציון, כי רוב המטופלים דיווחו כי ניתן מענה טלפוני גם מחוץ לשעות 

 (7שים היחידות  דווח על קיום נוהל לאיתור וזיהוי אלימות במשפחה. )תר

 
 

 (במדד עמידה אי%  ממוצע) מטופל מכוונת מדיניות: 7תרשים 

 
 
 
מהיחידות במכונים פרטיים אינם  30%ריבוד לפי סוג הנהלה נמצא כי מדיניות מכוונת מטופל בב

 . ביחידות בבתי החולים 17%עומדים במדד זה לעומת 

( מהמכונים הפרטיים לא מותאמת לכל מטופל תכנית טיפול אישית רב מקצועית  37%יש )למעלה משל

מהמכונים הפרטיים אין ( 45%). בקרוב למחצית ביחידות בתי החולים)אי עמידה במדד(  10%לעומת 

בלבד בבתי  5%לעומת  מדיניות ברורה המתייחסת לשיחה עם מטופלים בהקשר להעדפות הטיפול בהם

דלים משמעותיים נוספים הם בכך שלא מציעים למטופלים ביחידה לחתום על ייפוי כח הב החולים.

 בבתי החולים.  67%במכונים הפרטיים לעומת  79%רפואי בחצי שנה הראשונה מהקבלה 

ניתן מענה טלפוני מעבר לשעות הטיפול בדיאליזה

קיים נוהל לאיתור וזיהוי אלימות במשפחה

הנחיות עבודה  / קיימת מדיניות המגובה בנוהל
לגבי קבלה לטיפול של חולים מתארחים מיחידות  

אחרות ולגבי חולים דחופים

נגישות  )הטיפול ביחידה מונגש לצרכי המטופל 
(הנגשת מידע, פיזית ותרבותית

בדיקות התאמה להשתלה נשלחות למעבדה  
הארצית לסיווג רקמות אחת לשלושה חודשים

מתקיים דיון עבור כל מטופל חדש בנושא  
ולוותיקים קיים סטטוס  , מועמדות להשתלת כלייה

עדכני למועמדות להשתלה

לכל מטופל מותאמת תכנית טיפול אישית רב  
מקצועית

ביחידה קיימת מדיניות ברורה המתייחסת לשיחה  
עם מטופלים בהקשר להעדפות הטיפול בהם 

למטופלים ביחידה מוצע לחתום על ייפוי כח רפואי  
בחצי שנה הראשונה מהקבלה

מדיניות מכוונת מטופל  -ממוצע אי עמידה במדד

2%

2%

5%

6%

15%

18%

22%

23%

73%

18%
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בלבד ביחידות בתי החולים, לא מתקיים דיון עבור כל מטופל  10%מהמכונים הפרטיים לעומת  29% -ב

יחד עם חדש בנושא מועמדות להשתלת כליה, ולוותיקים קיים סטטוס עדכני למועמדות להשתלה. 

לא נשלחת בדיקת התאמה להשתלה למעבדה הארצית לסיווג רקמות אחת  םמבתי החולי 18% -זאת, ב

 (.8חדשים )תרשים  3 -ל

( לעומת 24%במדיניות מכוונת מטופל לפי גודל היחידה ניכר ברוב המדדים אי עמידה יחידות הקטנות )

מעניין כי בנושא המועמדות להשתלה ביחידות הגדולות נשלחות  (.14%והגדולות ) (16%הבינוניות )

 (9(. )תרשים 4%)( והקטנות 14%) ( לעומת הבינוניות21%פחות בדיקות התאמה להשתלות )

 

 (במדד עמידה אי%  ממוצע) הנהלה סוג לפי ריבוד - מטופל מכוונת מדיניות: 8תרשים 

 

ניתן מענה טלפוני מעבר  לשעות הטיפול  
בדיאליזה

קיים נוהל לאיתור וזיהוי אלימות במשפחה

הנחיות עבודה  / קיימת מדיניות המגובה בנוהל
לגבי קבלה לטיפול של חולים מתארחים  

מיחידות אחרות ולגבי חולים דחופים

נגישות  )הטיפול ביחידה מונגש לצרכי המטופל 
(הנגשת מידע, פיזית ותרבותית

בדיקות התאמה להשתלה נשלחות למעבדה  
חודשים3הארצית לסיווג רקמות אחת ל 

מתקיים דיון עבור כל מטופל חדש בנושא  
ולוותיקים קיים  , מועמדות להשתלת כלייה

סטטוס עדכני למועמדות להשתלה

לכל מטופל מותאמת תכנית טיפול אישית רב  
מקצועית

ביחידה קיימת מדיניות ברורה המתייחסת  
לשיחה עם מטופלים בהקשר להעדפות הטיפול  

בהם 

למטופלים ביחידה מוצע לחתום על ייפוי כח  
רפואי בחצי שנה הראשונה מהקבלה

ממוצע מדיניות מכוונת מטופל

2%

2%

5%

6%

15%

18%

22%

23%

73%

22%

1%

5%

9%

6%

10%

29%

37%

45%

79%

30%

2%

0%

2%

6%

18%

10%

10%

5%

67%

17%

בתי חולים מכונים פרטיים   ממוצע לאומי  
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 (במדד עמידה אי%  ממוצע) היחידה גודל לפי ריבוד - מטופל מכוונת מדיניות :9תרשים 

 
 
 
עיצוב המדיניות וביחידות הקטנות מתקשים יותר לעמוד במדדי  פרטיתבמכונים בבעלות  ,סיכוםל

רב תכנית טיפול מותאמת אישית ניכר כי יש לקדם מדיניות מכוונת מטופל לגבי . והליכי העבודה

ובמיוחד חתימה  מקצועית ומדיניות ברורה המתייחסת לשיחה עם מטופלים בהקשר להעדפות הטיפול

 במכונים קטנים ומכונים בהנהלה פרטית. וזאת במיוחד   על ייפוי כח רפואי

 

 

 
 

לכל מטופל מותאמת תכנית טיפול אישית רב  
מקצועית

נגישות  )הטיפול ביחידה מונגש לצרכי המטופל 
(הנגשת מידע, פיזית ותרבותית

ניתן מענה טלפוני מעבר  לשעות הטיפול בדיאליזה

הנחיות עבודה לגבי  / קיימת מדיניות המגובה בנוהל
קבלה לטיפול של חולים מתארחים מיחידות אחרות  

ולגבי חולים דחופים

מתקיים דיון עבור כל מטופל חדש בנושא מועמדות  
ולוותיקים קיים סטטוס עדכני  , להשתלת כלייה

למועמדות להשתלה

בדיקות התאמה להשתלה נשלחות למעבדה  
הארצית לסיווג רקמות אחת לשלושה חודשים

קיים נוהל לאיתור וזיהוי אלימות במשפחה

ביחידה קיימת מדיניות ברורה המתייחסת לשיחה  
עם מטופלים בהקשר להעדפות הטיפול בהם 

למטופלים ביחידה מוצע לחתום על ייפוי כח רפואי  
בחצי שנה הראשונה מהקבלה

ממוצע מדיניות מכוונת מטופל  

22%

6%

2%

5%

18%

15%

2%

23%

73%

18%

32%

7%

2%

13%

21%

4%

7%

43%

89%

24%

15%

3%

2%

1%

14%

15%

0%

17%

80%

16%

19%

8%

2%

2%

19%

21%

0%

10%

48%

14%

(15)גדול  (15)בינוני  (14)קטן  (44)ממוצע לאומי 
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 פול ביחידה יקבלה לט 3.2

 
היכרות מעמיקה עם מכלול צרכיו הרפואיים, החברתיים והאישיים. בשלב מהווה בסיס לת המטופל קבל

מטופלים . ונטיות למטופל ולבני משפחתווהרל דרכותהזה נבנית תכנית טיפול כוללנית וניתנות ה

וית המציבה אתגרים נוספים בעת וכליות סופנית לרוב לוקים גם בתחלואה נלהסובלים מאי ספיקת 

הדרכת תזונתית והערכה  ,קבלה רפואית, קבלה סיעודיתכוללת: ליחידה קבלת המטופל ליחידה. הקבלה 

 חדשים ביחידה 3-12כמטופל השוהה בין  מטופל חדשכי לצורך המבדק הוגדר  יש לציין, מטופל חדש.

 בקבלה לטיפול ביחידה מבוססים על ראיונות ורשומות של מטופלים חדשים. מקורות המידע ו

 .(0-34.5טווח ) 7.3. ס.ת. ממוצע אי עמידה במדד 7% לאומיהציון ה זה נושאב

 4%ם עומדים במדד לעומת נהמכונים הפרטיים איבממוצע מ 11%בריבוד לפי סוג הנהלה נמצא כי 

 (10)תרשים בלבד מהיחידות של בתי החולים. 

אינן עומדות במדד יחסית ( 8%)והבינוניות  (9%) היחידות הקטנותכי בריבוד לפי גודל היחידה נמצא 

 (11. )תרשים (4%) ליחידות הגדולות

 (12(. )תרשים 14%בריבוד לפי מחוז המחוז הבולט באי העמידה במדד הוא מחוז דרום )

 

 (במדד עמידה אי ממוצע)%  הנהלה לפי ריבוד - ביחידה לטיפול קבלה: 10תרשים 

 

 

 (במדד עמידה אי ממוצע)%  היחידה גודל לפי ריבוד - ביחידה לטיפול קבלה :11תרשים 

 
 

ממוצע לאומי  
(44)

(25)בית חולים (19)מכון פרטי 

7%

11%

4%

(14)קטן  (15)בינוני  (15)גדול  ממוצע לאומי  
(44)

9%

8%

4%

7%
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 (במדד עמידה אי ממוצע)%  מחוזות לפי ריבוד - ביחידה לטיפול קבלה: 12תרשים 

 

 קבלה רפואית  3.2.1

המטופל, איזון הטיפול  לאבחנותהשאר  בין המתייחסתמקיפה רפואית ה הקבלה הרפואית כוללת בדיק

תת הסבר צריך להרופא כמו כן . בפרטתרופות רגישויות מלבכלל והתרופתי, התייחסות לרגישויות 

וים והשלכות הטיפול ולהחתים את המטופל על טופס ומפורט על מהות הטיפול הדיאליטי, סיכונים נל

 מדעת בשפתו.הסכמה 

חשוב לציין ממוצע אי עמידה במדד(, אך  5.4%במדד )גבוהה יחסית עמידה התקבלה  רפואיתהקבלה ב

במחצית אינו מתועד מסודר באופן מהיחידות בממוצע בקבלה הרפואית מעקב נפרולוגי  16.5% -בכי, 

לא נעשית  6% -הקבלה אינה כוללת התייחסות לרגישויות וב 8% -ביאליזה. השנה שקדמה לתחילת הד

 (13תרשים )אית מלאה וחתומה תוך שבוע מהקבלה ליחידה. וקבלה רפ

 

 (במדד עמידה אי%  ממוצע) רפואית קבלה: 13תרשים 

 

ממוצע  
(44)לאומי 

ירושלים  (5)דרום 
(5)

(8)צפון (7)חיפה (12)מרכז (7)א "ת

7%

14%

7%
6%

7%

6%

4%

הקבלה הרפואית כוללת תיעוד רשימת תרופות  
קבועות

י  "קיים טופס הסכמה מדעת לטיפול חתום ע
…כולל תיעוד ההסברים  , י המטופל"הנפרולוג וע

בקבלה הרפואית נקבעות הוראות לדיאליזה

הרופא מבצע אמדן פיזיקלי בקבלה

קיימים טפסי הסכמה לטיפול בשפות שונות  

קבלה רפואית מלאה וחתומה נעשית תוך שבוע  
מהקבלה ליחידה

הקבלה הרפואית כוללת התייחסות לרגישויות  

בקבלה הרפואית מתועד מעקב נפרולוגי מסודר  
במחצית השנה שקדמה לתחילת הדיאליזה

אי עמידה במדד% -ממוצע קבלה רפואית 

1.2%

2.3%

2.4%

3.3%

3.4%

6.2%

7.7%

16.5%

5.4%
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 םמסודר קודם לתחילת הדיאליזה במכוני נפרולוגיסוג הנהלה בלט היעדר תיעוד מעקב  לפיבריבוד 

לעומת  11%( כמו גם העדר תיעוד ההתייחסות לרגישויות )14%לעומת בתי החולים ) (20%) הפרטיים

5%).  

 מיחידות בממוצע 7% עמדו לאליחידה  מהקבלה שבוע תוך וחתומה מלאה רפואית קבלהתיעוד של ב

 ים. בממוצע בלבד במכונים הפרטי 5%לעומת  םהחולי בתי

 כולל המטופל ידי על וגם הנפרולוג ידי על גם חתומים לטיפול מדעת הסכמה טפסי כי לציין חשוב

 (14 תרשים). החולים בתי ויחידות פרטיים מכונים, היחידות ברוב קיימים ההסברים תיעוד

 

תחילת הדיאליזה במכונים  לוגי מסודר לפניו, חסר תיעוד מעקב נפרלפי גודל היחידה בהתייחסות

(. קבלה רפואית מלאה וחתומה תוך שבוע מהקבלה 14%והקטנים ) םלעומת הבינוני( 21%הגדולים )

 16% -בממוצע מהבינוניים והקבלה איננה כוללה התייחסות לרגישויות ב 14% -במהיחידה חסרה 

 (15ם הקטנים. )תרשים יבממוצע של המכונ

 
 

 (במדד עמידה אי ממוצע)%  הנהלה סוג לפי ריבוד - רפואית קבלה: 14תרשים 

 
 

י  "קיים טופס הסכמה מדעת לטיפול חתום גם ע
כולל תיעוד ההסברים  , י המטופל"הנפרולוג וגם ע

קיימים טפסי הסכמה לטיפול בשפות שונות  

קבלה רפואית מלאה וחתומה נעשית תוך שבוע  
מהקבלה ליחידה

הרופא מבצע אמדן פיזיקלי בקבלה

הקבלה הרפואית כוללת תיעוד רשימת תרופות  
קבועות

הקבלה הרפואית כוללת התייחסות לרגישויות  

בקבלה הרפואית נקבעות הוראות לדיאליזה

האם החולה היה  , בקבלה הרפואית מתועד
במעקב נפרולוגי מסודר במחצית השנה שקדמה  

לתחילת הדיאליזה

ממוצע קבלה רפואית  

2%

3%

6%

3%

1%

8%

2%

17%

5%

3%

3%

5%

3%

3%

11%

4%

20%

6%

2%

4%

7%

3%

0%

5%

2%

14%

5%

(25)בית חולים  (19)מכון פרטי  (44)ממוצע לאומי 
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 (במדד עמידה אי ממוצע)%  יחידה גודל לפי ריבוד - רפואית קבלה: 15תרשים 

 
 
 

 תזונתיתהערכה וקבלה סיעודית  3.2.2

מדן וייעודיים כגון: אופסיכוסוציאליים  קלייםמדנים פיזיואאנמנזה סיעודית וכוללת  הסיעודית הקבלה

דרכה היות הצרכי ההצוות אומד את  ועוד. משקלמדן עור כולל בצקות, מעקב וגישה לכלי דם, א

  כרוני ממושך.בטיפול ושפיעה על היענות המטופל הנמצא ביחידה ל משמעותית מאד פוהדרכת המטו

 8.7% -תוך שבוע מהקבלה ליחידה, בבממוצע מהיחידות לא מתועדת קבלה סיעודית מלאה  9% -ב

לא מתבצעת הערכה  בממוצע 8.5% -כרתית ולומדן כף רגל סוהקבלה הסיעודית אינה כוללת א

 (16תרשים )יום מהקבלה.  30פסיכוסוציאלית תוך 

זהו אמדן משמעותי ולגבי הדרכת . בממוצע לא מבוצע אמדן צרכי הדרכה תוך שבועיים מהקבלה 8% -ל

מרכיב התזונה בדיאליזה חשוב ומשמעותי ולכן יש להתייחס אליו כבר  3.2.3יף מטופל נפרט בסע

מהיחידות בממוצע לא מבוצעת הערכה תזונתית מלאה והתאמת  14% -בבתחילת הקבלה ליחידה. 

בממוצע לא מתקיימת פגישה שנייה עם הדיאטן  10% -טיפול תזונתי תוך חודש מהקבלה ליחידה ול

 חדשים. 1-3כעבור 

י  "קיים טופס הסכמה מדעת לטיפול חתום גם ע
כולל תיעוד ההסברים  , י המטופל"הנפרולוג וגם ע

למטופל

קיימים טפסי הסכמה לטיפול בשפות שונות  

קבלה רפואית מלאה וחתומה נעשית תוך שבוע  
מהקבלה ליחידה

הרופא מבצע אמדן פיזיקלי בקבלה

הקבלה הרפואית כוללת תיעוד רשימת תרופות  
קבועות

הקבלה הרפואית כוללת התייחסות לרגישויות  

בקבלה הרפואית נקבעות הוראות לדיאליזה

האם החולה היה  , בקבלה הרפואית מתועד
במעקב נפרולוגי מסודר במחצית השנה שקדמה  

לתחילת הדיאליזה

ממוצע קבלה רפואית  

2%

3%

6%

3%

1%

8%

2%

17%

5%

3%

7%

5%

5%

0%

16%

6%

14%

7%

3%

3%

14%

3%

2%

5%

3%

14%

6%

1%

0%

0%

3%

1%

3%

0%

21%

4%

(15)גדול  (15)בינוני  (14)קטן  (44)ממוצע לאומי 
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 11% -ב כאשרבממוצע מבתי החולים לא עמדו במדד.  16% -ם אלו של התזונה נמצא שבבמדדי

אך הפער  לקבלה הראשון בחודש תזונתית והתאמה בהערכה עמדו לא בממוצע הפרטיים מהמכונים

  .חדשים 1-3הודבק כעבור 

 

 (במדד עמידה אי ממוצע)%  תזונתיתהערכה ו סיעודית קבלה :16תרשים 

 
 
 

מדן צרכי הדרכה תוך שבועיים מהקבלה ליחידה במכונים ובולט אי ביצוע א ,בריבוד לפי סוג ההנהלה

 (.4%לעומת  14%הפרטיים לעומת בתי החולים )

 -מדן כף רגל סוכרתית. נמצא כי בוהיות וחלק נכבד מהמטופלים חולי סוכרת בקבלה הסיעודית נערך א

בלבד  2%מדן כף הרגל הסוכרתית לעומת וצע אבהמכונים הפרטיים לא מתבממוצע מיחידות  17%

הפרטיים  םמהמכוני 12% -מתבצע ב מדן הסיכון לנפילה שאינוובבתי החולים. בנוסף יש להתייחס לא

 (17תרשים )מבתי החולים.  10%לעומת 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

בקבלה הסיעודית נערך אמדן כאב

למטופל חדש מבוצע אמדן צרכי הדרכה תוך שבועיים  
מהקבלה  

30למטופל חדש מבוצעת הערכה פסיכוסוציאלית עד 
יום מהקבלה  

בקבלה הסיעודית לחולה סוכרתי נערך אמדן כף רגל  
סכרתית  

קבלה סיעודית מלאה וחתומה נעשית תוך שבוע  
מהקבלה ליחידה

פגישת דיאטן שנייה למטופל חדש נערכת בטווח של 
חודש עד שלושה חודשים ממועד הפגישה הראשונה

בקבלה הסיעודית נערך אמדן סיכון לנפילה  

למטופל חדש מבוצעת הערכה תזונתית מלאה  
והתאמת טיפול תזונתי תוך חודש מקבלתו ליחידה  

ממוצע קבלה סיעודית ותזונתית  

5%

8%

8%

9%

9%

9.7%

11%

14%

9%
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 (במדד עמידה אי ממוצע)%  הנהלה סוג לפי ריבוד - תזונתיתהערכה ו סיעודית קבלה :17תרשים 

 
 
 

כאשר יחסית היחידות הגדולות עומדות יותר במדד ההבדלים בולטים יותר , בריבוד לפי גודל היחידה

חדשים   1-3יחסית לבינוניות ולקטנות. מלבד פגישת דיאטן שנייה למטופל חדש אינה נערכת בטווח של 

 בממוצע מהמכונים הגדולים.  14% -ב

ת מלאה וחתומה אינה נעשית תוך שבוע מהקבלה ליחידה, יקבלה סיעוד 15% -במכונים הבינונים: ב

למטופל חדש ( 19%מדן סיכון לנפילה ובחמישית )ו( בממוצע בקבלה הסיעודית לא נערך א24%ברבע )

 תי תוך חודש מיום הקבלה. נלא מבוצעת הערכה תזונתית והתאמת טיפול תזו

מדן ו(, אי ביצוע א15%יום ) 30במכונים הקטנים בולט אי הביצוע מבחינת הערכה פסיכוסוציאלית תוך 

 (18תרשים ) (.13%מדן כף רגל סוכרתית )ו(, אי ביצוע א13%צרכי הדרכה )

 

 
 
 
 
 
 

קבלה סיעודית מלאה וחתומה נעשית תוך  
שבוע מהקבלה ליחידה

בקבלה הסיעודית נערך אמדן כאב

בקבלה הסיעודית נערך אמדן סיכון לנפילה  

בקבלה הסיעודית לחולה סוכרתי נערך אמדן  
כף רגל סכרתית  

למטופל חדש מבוצע אמדן צרכי הדרכה תוך  
שבועיים מהקבלה ליחידה  

למטופל חדש מבוצעת הערכה פסיכוסוציאלית  
יום מהקבלה ליחידה  30עד 

למטופל חדש מבוצעת הערכה תזונתית מלאה  
והתאמת טיפול תזונתי תוך חודש מיום קבלתו  

ליחידה  

פגישת דיאטן שנייה למטופל חדש נערכת  
בטווח של חודש עד שלושה חודשים ממועד  

הפגישה הראשונה

ממוצע קבלה סיעודית ותזונתית  

9%

5%

11%

9%

8%

8%

14%

10%

9%

8%

9%

12%

17%

14%

8%

11%

1%

10%

10%

2%

10%

2%

4%

9%

16%

16%

9%

(25)בית חולים  (19)מכון פרטי  (44)ממוצע לאומי 
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 (במדד עמידה אי ממוצע)%  יחידה גודל לפי ריבוד - תזונתיתהערכה ו סיעודית קבלה: 18תרשים 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

קבלה סיעודית מלאה וחתומה נעשית תוך שבוע  
מהקבלה ליחידה

בקבלה הסיעודית נערך אמדן כאב

בקבלה הסיעודית נערך אמדן סיכון לנפילה  

בקבלה הסיעודית לחולה סוכרתי נערך אמדן כף רגל  
סכרתית  

למטופל חדש מבוצע אמדן צרכי הדרכה תוך שבועיים  
מהקבלה ליחידה  

30למטופל חדש מבוצעת הערכה פסיכוסוציאלית עד 
יום מהקבלה ליחידה  

למטופל חדש מבוצעת הערכה תזונתית מלאה  
והתאמת טיפול תזונתי תוך חודש מיום קבלתו ליחידה  

פגישת דיאטן שנייה למטופל חדש נערכת בטווח של 
חודש עד שלושה חודשים ממועד הפגישה הראשונה

ממוצע קבלה סיעודית ותזונתית  

9%

5%

11%

9%

8%

8%

14%

10%

9%

6%

5%

1%

13%

13%

15%

13%

5%

9%

15%

9%

24%

10%

7%

7%

19%

10%

13%

6%

1%

8%

3%

5%

4%

9%

14%

6%

(15)גדול  (15)בינוני  (14)קטן  (44)ממוצע לאומי 
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 הדרכת מטופל חדש  3.2.3

וים אלא ומפטומים הנליומתמודד לא רק עם המחלה והס מטופל בדיאליזה סובל ממחלה כרונית קשה

ולקדם  לטיפול המורכב ווהיענותשיתופו הדרכת המטופל אמורה להעלות את אף עם הטיפול המורכב. 

  ולהקל על סבלו.את איכות הטיפול 

ור פבממוצע אי עמידה במדד כאשר רוב תחומי ההדרכה ראויים לשי 13%ממוצע הדרכת מטופל הוא 

ול החלופי פבמיוחד הצגת חלופות הטיפול והדרכת המטופל ומשפחתו ו/או משמעותי אחר לגבי הטי

( המטופלים 27%ר בלמעלה מרבע היחידות )פקית, השתלת כליה, טיפול פליאטיבי אשיכגון דיאליזה צ

 לא מקבלים הדרכה בנושא זה של ברור והצגת חלופות טיפול. 

 אינם מודרכים בנושא מניעת זיהומים. 12% -בממוצע אינם מודרכים לגבי איזון יתר לחץ דם ו 17%

 (19תרשים )

 
בולט בכל נושאי ההדרכה ובמיוחד  םבהדרכת המטופלים החדשיעמידה במדד הם הפרטיים אי יבמכונ

מטופלים אינם במחצית מהיחידות הכפי שעלה הן מהראיונות והן מהרשומות לגבי הטיפול החליפי. 

חשוב לציין את ההדרכה לגבי חשיבות מעקב משקל לגבי אפשרות הטיפול הכלייתי החליפי.  םמודרכי

(  3%כשרואיינו המטופלים החדשים ) גוף בדגש על עלייה במשקל בין הדיאליזות שיחסית עמדה במדד

 ממוצע אי העמידה במדד(.  14%( במכונים הפרטיים )22%אך יש מקום לשיפור תיעוד הדרכה זו )

עקב שכיחות גבוהה של חולי סכרת ביחידות וכפי שעלה מראיון מטופלים חדשים סוכרתיים יש 

 (20תרשים )(. 10%להקפיד על הדרכת המטופלים בנושא חשיבות מעקב כף הרגל )

 
 (במדד עמידה אי ממוצע)%  חדש מטופל הדרכת: 19תרשים 

 

המטופל הודרך לגבי תזונה מותאמת אישית  
אנמנזה תזונתית  , בהתאם לבדיקות רלוונטיות

ואבחנות בקבלה

המטופל הודרך לגבי חשיבות מעקב משקל גוף  
בדגש על עלייה במשקל בין הדיאליזות

מטופל חולה סכרת הודרך לגבי חשיבות מעקב  
אחרי כף הרגל

המטופל הודרך לגבי סיכון לנפילה ומניעתה

המטופל הודרך בנושא מניעת זיהומים

המטופל הודרך לגבי איזון יתר לחץ דם

אדם משמעותי אחר הודרכו  / המטופל ומשפחתו 
דיאליזה  : בקבלה לגבי הטיפול הכלייתי החליפי

טיפול פליאטיבי, השתלת כלייה, צפקית

ממוצע הדרכת מטופל חדש 

4%

7%

10%

11%

12%

17%

27%

13%
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 (במדד עמידה אי ממוצע)%  הנהלה סוג לפי ריבוד - חדש מטופל הדרכת: 20תרשים 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

המטופל ומשפחתו הודרכו בקבלה לגבי  
,  דיאליזה צפקית: הטיפול הכלייתי החליפי

טיפול פליאטיבי, השתלת כלייה

המטופל הודרך לגבי חשיבות מעקב משקל  
גוף בדגש על עלייה במשקל בין הדיאליזות

המטופל הודרך לגבי איזון יתר לחץ דם

המטופל הודרך לגבי תזונה מותאמת אישית  
אנמנזה תזונתית  , בהתאם לבדיקות רלוונטיות

ואבחנות בקבלה

המטופל הודרך לגבי סיכון לנפילה ומניעתה

המטופל הודרך בנושא מניעת זיהומים

מטופל חולה סכרת הודרך לגבי חשיבות  
מעקב אחרי כף הרגל

ממוצע הדרכת מטופל חדש

27%

7%

17%

4%

11%

12%

10%

13%

49%

14%

24%

6%

15%

20%

19%

21%

10%

2%

12%

3%

8%

6%

3%

6%

(25)בית חולים  (19)מכון פרטי  (44)ממוצע לאומי 
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 (במדד עמידה אי ממוצע)%  יחידה גודל לפי ריבוד - חדש מטופל הדרכת: 21תרשים 

 
 
 
 
 ,סיכוםל

כלל וב הפרטיות החברות ידי על המנוהלות ביחידות במדד העמידה אי בלטה ,ליחידה הקבלה בנושא

 יחידות הקטנות. ה

בעיקר במכונים  הדיאליזה תחילת לפני מסודר נפרולוגי מעקבתיעוד ניכר מחסור ב הרפואית בקבלה

 . הפרטיים ובכלל המכונים הגדולים

ניתן לשפר קבלה סיעודית מלאה וחתומה תוך שבוע מהקבלה ליחידה בבתי חולים  בקבלה הסיעודית 

 כף רגל סוכרתית לחולי סכרת במכונים הפרטיים.אמדן ואמדנים כגון הסיכון לנפילה ו

ביצוע הערכה ות בגודל בינוני יש לקדם בבתי חולים ובכלל היחיד בהערכה תזונתית למטופל חדש

 תזונתית מלאה והתאמת טיפול תזונתי תוך חודש מהקבלה ליחידה. 

 הכלייתי הטיפולחלופות הצגת  בנושא ובמיוחדיש לשים דגש על כלל ההדרכות ים מטופלה בהדרכת

 . למטופלים החדשים החליפי

 

אדם משמעותי אחר הודרכו  / המטופל ומשפחתו 
דיאליזה  : בקבלה לגבי הטיפול הכלייתי החליפי

טיפול פליאטיבי, השתלת כלייה, צפקית

המטופל הודרך לגבי חשיבות מעקב משקל גוף בדגש  
על עלייה במשקל בין הדיאליזות

המטופל הודרך לגבי איזון יתר לחץ דם

המטופל הודרך לגבי תזונה מותאמת אישית בהתאם  
אנמנזה תזונתית ואבחנות  , לבדיקות רלוונטיות

בקבלה

המטופל הודרך לגבי סיכון לנפילה ומניעתה

המטופל הודרך בנושא מניעת זיהומים

מטופל חולה סכרת הודרך לגבי חשיבות מעקב אחרי  
כף הרגל

ממוצע הדרכת מטופל חדש 

27%

7%

17%

4%

11%

12%

10%

13%

41%

12%

19%

9%

10%

19%

13%

18%

25%

5%

20%

5%

10%

7%

11%

12%

15%

5%

13%

1%

12%

10%

6%

9%

(15)גדול  (15)בינוני  (14)קטן  (44)ממוצע לאומי 
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 מהלך הטיפול  3.3

דורש מקצועיות רבה ויישומו הטיפול בדיאליזה מורכב וראוי לבחינה על כל שלביו. יישום הטיפול 

 ולצוות. באופן איכותי ואופטימלי משמעותיים למטופל 

 .(0-45)טווח  9.7.ת. ממוצע אי עמידה במדד ס 7.8%הציון שהתקבל לפרק זה הוא 

( לעומת 13%ים )הטיפול היא במכונים הפרטי בריבוד לפי סוג הנהלה אי העמידה הבולטת יותר במהלך

 (22תרשים ) (.4%בתי החולים )

תרשים )(. 6%) גדולות( לעומת הבינוניות וה11%ביחידות הקטנות ) נמצאהאי העמידה הבולטת יותר 
23) 
 

 (24תרשים ). ( כמתקשה ביותר לעמוד במדד17%ם )בריבוד למחוזות נמצא מחוז דרו
 
 

 (במדד עמידה אי ממוצע)%  הנהלה סוג לפי ריבוד - הטיפול מהלך: 22תרשים 

 
 
 

 (במדד עמידה אי ממוצע)%  יחידה גודל לפי ריבוד - הטיפול מהלך סיכום: 23תרשים 

 
 
 

(25)בית חולים (19)מכון פרטי (44)ממוצע לאומי 

8%

13%

4%

ממוצע לאומי  
(44)

(15)גדול (15)בינוני (14)קטן 

8%

11%

6%
6%
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 (במדד עמידה אי ממוצע)%  מחוז לפי ריבוד - הטיפול מהלך סיכום: 24תרשים 

 
 
 

 החיבור לדיאליזה  3.3.1

 שיחה מקדימה עם המטופל לפני החיבורלא תמיד נערכה חיבור לדיאליזה כי ב  צפהינ בתחילת הטיפול

  .(8%)פרטיות המטופל א תמיד נשמרה לו (7%)

על בסיס הנחיות רפואיות להקפיד עליו הוא ביצוע דיאליזה ראשונה בנוכחות נפרולוג  חשובמדד ש

ולחולה מזדמן /דחוף מתן הוראות חתומות של רופא המורשה על ידי מנהל היחידה  (15%נפרולוג )מ

 (25תרשים )(. 7%הקולטת )

חיבור (. 24%למקור מים במיוחד ביחידות בתי החולים )  ROעל האחות המחברת לאשר את חיבור

  ונטי ביחידות הפרטיות.ושאינו רל

. (12%( לשמור על פרטיות )13%) יש לשפר שיחה מקדימה עם מטופל לפני החיבור ,פרטייםבמכונים ה

דחוף לתת הוראות  ( ולחולה מזדמן /32%דיאליזה ראשונה בחולה חדש לבצע בנוכחות נפרולוג )

 (26תרשים ). (9%) דיאליזה חתומות ע"י רופא מורשה

(. בהם ניתן 29%דיאליזה ראשונה אינה מתבצעת בנוכחות נפרולוג ) מכונים הקטניםמה שלישקרוב לב

 (27תרשים )(. 9%) ( ושמירת פרטיות8%) להקפיד יותר על שיחה מקדימה

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ממוצע  
לאומי  

(44)

ירושלים  (5)דרום 
(5)

תל אביב  
(7)

(8)צפון (7)חיפה (12)מרכז 

8%

17%

7%
8%8%

4%

6%
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 (במדד עמידה אי ממוצע)%  לדיאליזה החיבור :25תרשים 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

האחות המחברת חותמת על ביצוע הדיאליזה  
בהתאם להוראות

דופק, לחץ דם , משקל

,  לכל חולה הוראות דיאליזה קבועות מעודכנות
רופא  / מתמחה / מומחה )י רופא נפרולוג "חתומות ע

(באישור מנהל המחלקה-תחומי 

י כח אדם "למקור מים מבוצע רק עROחיבור מכונת 

/  טכנאי דיאליזה / אחות דיאליזה : ייעודי שהוכשר לכך
כח עזר עם הכשרה לנושא ומאושר בחתימתו

האחות מכינה ציוד  , בחולה עם צנתר בטרם החיבור
מתאים לחיבור לצנתר

,  דחוף ניתנות הוראות דיאליזה/ לחולה מזדמן 
י רופא מורשה על ידי מנהל היחידה  "חתומות ע

הקולטת  

בטרם החיבור נעשית שיחה מקדימה עם המטופל

נשמרת פרטיות המטופל בעת החיבור ובמהלך  
הטיפול

דיאליזה ראשונה בחולה חדש מתבצעת בנוכחות  
נפרולוג על בסיס הנחיות רפואיות של נפרולוג  

למקור מיםROהאחות המחברת מאשרת את חיבור 

תחילת הטיפול-סיכום לפרק חיבור לדיאליזה 

0%

0%

2%

2%

6%

7%

7%

8%

15%

22%

8%
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 (במדד עמידה אי ממוצע)%  הנהלה סוג לפי ריבוד - לדיאליזה החיבור :26תרשים 

 
 

 
 

 .זהתרשים ב חישובל הבבתי החולים לכן לא הוכנס בעיקר תנמצא Reverse Osmosis  מכונת

בטרם החיבור נעשית שיחה מקדימה עם המטופל

נשמרת פרטיות המטופל בעת החיבור ובמהלך הטיפול

דיאליזה ראשונה בחולה חדש מתבצעת בנוכחות  
נפרולוג ועל בסיס הנחיות רפואיות של נפרולוג  

חתומות  , לכל חולה הוראות דיאליזה קבועות מעודכנות
-רופא תחומי / מתמחה / מומחה )י רופא נפרולוג "ע

(באישור מנהל המחלקה

חתומות  , דחוף ניתנות הוראות דיאליזה/ לחולה מזדמן 
י רופא מורשה על ידי מנהל היחידה הקולטת  "ע

דופק וחתימת האחות המחברת  , .ד.ל, מדידת משקל
על ביצוע הדיאליזה בהתאם להוראות

האחות מכינה ציוד  , בחולה עם צנתר בטרם החיבור
מתאים לחיבור לצנתר

ממוצע חיבור לדיאליזה  

7%

8%

15%

2%

7%

0%

6
%

6%

13%

12%

32%

1%

9%

0%

6%

10%

3%

5%

2%

3%

6%

0%

5%

3%

(25)בית חולים  (19)מכון פרטי  (44)ממוצע לאומי 
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 (במדד עמידה אי ממוצע)%  יחידה גודל לפי ריבוד - לדיאליזה חיבור: 27 תרשים

 
 

 
 

 זהלחישוב בתרשים  הנמצאת בעיקר בבתי החולים לכן לא הוכנס Reverse Osmosisמכונת  
 
 

 

 מעקב במהלך הדיאליזה  3.3.2

בכל היחידות בארץ אולם הלך הדיאליזה ישנן הוראות כתובות וחתומות לתרופות במתן תוך ורידי במ

 (28)תרשים מהמכונים הפרטיים.  14% -על ידי אחות נוספת אינה מתבצעת ב IV בקרת תרופות

חסות לתוצאות חריגות בכל ראוי לציין כי סימנים חיוניים מתועדים במהלך הדיאליזה וקיימת התיי

 . היחידות

 עמידה במדדים כמעט  בכל היחידות שנבדקו.  100%נמצאה  הדיאליזהמכונת בניתוק מ

 

 

בטרם החיבור נעשית שיחה מקדימה עם המטופל

נשמרת פרטיות המטופל בעת החיבור ובמהלך הטיפול

משקל וחתימת האחות  , דופק, מדידת לחץ דם
המחברת על ביצוע הדיאליזה בהתאם להוראות  

דיאליזה ראשונה בחולה חדש מתבצעת בנוכחות  
נפרולוג על בסיס הנחיות רפואיות של נפרולוג  

חתומות  , לכל חולה הוראות דיאליזה קבועות מעודכנות
-רופא תחומי / מתמחה / מומחה )י רופא נפרולוג "ע

(באישור מנהל המחלקה

חתומות  , דחוף ניתנות הוראות דיאליזה/ לחולה מזדמן 
י רופא מורשה על ידי מנהל היחידה הקולטת  "ע

האחות מכינה ציוד  , בחולה עם צנתר בטרם החיבור
מתאים לחיבור לצנתר

תחילת הטיפול-ממוצע החיבור לדיאליזה 

7%

8%

0%

15%

2%

7%

6%

6%

8%

9%

1%

29%

1%

9%

8%

9%

7%

7%

0%

11%

3%

11%

1%

6%

6%

8%

0%

7%

1%

2%

10%

5%

(15)גדול  (15)בינוני  (14)קטן  (44)ממוצע לאומי 
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 (במדד עמידה אי ממוצע)%  הנהלה סוג לפי ריבוד - הדיאליזה במהלך מעקב :28תרשים 

 
 
 
 

חיבור למכונה, מעקב במהלך הדיאליזה וניתוק מהמכונה   כולל המהלך הטיפול בדיאליזה כל  ,לסיכום

 . קיבל ציון גבוה יחסית

על לפני החיבור , יש להקפיד יותר ליזהאדימכונת החיבור למתוך המבדק עולה כי בשלב הראשון של ה

נוכחות נפרולוג מומחה על ידי הנפרולוג, על מתן הוראות  כן שיחה עם המטופלים ועל פרטיותם. כמו

 והקפדה על ביצוע בקרה כפולה למתן טיפול תרופתי תוך ורידי.  בזמן דיאליזה ראשונה לחולה חדש

 

 

 מעקב טיפולי ו בדיקות תקופתיות 3.4

 
תקופתיות משמעותי לצורך  ותקיכרוניות ממושכות וביצוע בד תממחלוהמטופלים בדיאליזה סובלים 

 איזון מצבם ומעקב טיפולי.

 .(0-35)טווח  8.8ממוצע אי עמידה במדד ס.ת.  11% ,הציון שהתקבל לפרק זה

בממוצע מהיחידות ביחידות  10%בממוצע לא עמדו במדד זה לעומת  12%מצא כי במכונים הפרטיים נ

 (29תרשים )בתי החולים. ב

 (30)תרשים  .בריבוד לפי גודל היחידה היחידות בגודל בינוני התקשו מעט יותר לעמוד במדד

 (31)תרשים התקשו יותר לעמוד במדד.  ,(17%דרום )במחוז ( ו19%במחוז תל אביב )

 מתחלק לפי מקצועות הבריאות למעקב הרפואי, מעקב סיעודי וסוציאלי ומעקב תזונתי.  המעקב

 

מתועדים במהלך  ( דופק, ד.ל)סימנים חיוניים 
הדיאליזה וקיימת התייחסות לתוצאות חריגות

ישנן הוראות כתובות וחתומות לתרופות במתן  
תוך ורידי במהלך הטיפול  

הניתנות במהלך  , תרופות במתן תוך ורידי
י אחות המבצעת ואחות  "הטיפול חתומות ע

מבקרת

סיכום פרק מעקב במהלך הדיאליזה  

0.2%

0.0%

7.9%

2.5%

0.0%

0.0%

13.8%

4.4%

0.3%

0.0%

3.2%

1.1%

(25)בית חולים  (19)מכון פרטי  (44)ממוצע לאומי 
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 עמידה אי ממוצע)%  הנהלה סוג לפי ריבוד - טיפולי ומעקב תקופתיות בדיקות ביצוע: 29תרשים 
 (במדד

 
 
 

 עמידה אי ממוצע)%  יחידה גודל לפי ריבוד - טיפולי ומעקב תקופתיות בדיקות ביצוע: 30תרשים 
 (במדד

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(25)בית חולים (19)מכון פרטי (44)ממוצע לאומי 

11%

12%

10%

ממוצע לאומי  
(44)

(15)גדול (15)בינוני (14)קטן 

11%11%
12%

10%
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 (במדד עמידה אי ממוצע)%  מחוזות לפי ריבוד - טיפולי ומעקב תקופתיות בדיקות ביצוע: 31תרשים 

 
 
 

 מעקב רפואי  3.4.1

הדם לוג לתוצאות בדיקות ונפרהעדכון הוראות קבועות לדיאליזה והתייחסות  כוללהרפואי מעקב ה

 כמו גם הדרכת המטופל לגבי רשימת התרופות העדכנית שלו. ,תרופתייםושינויים 

אי . כאשר אי העמידה בולטת ביותר ב8%מעקב הרפואי עומד על ממוצע של אי העמידה במדד של ה

תפקודי בלוטת התריס אחת לחצי שנה אי לקיחת ( ו28%מתן ההוראה לחיסון שפעת אחת לשנה )

(26%). 

 Ureaאו  Kt/V. ולבדיקת (5%אחת לחצי שנה )B ים להפטיטיס יש לשים לב גם לתיעוד נוגדנ ,בנוסף

Reduction Ratio (32תרשים )(. 4%)חודש לפחות אחת ל 

ם הפרטיים י( לעומת המכונ29%אי העמידה במדד בולטת יותר בבתי החולים ), בריבוד לפי הנהלה

 (33תרשים )ההוראה למתן חיסון שפעת לוקה בחסר בכל היחידות. . (21%)

בולטת יותר במכונים הגדולים בדיקת תפקוד בלוטת התריס אחת לחצי שנה אי העמידה במדד בנוסף, 

  (. 21%( והקטנות )23%הבינוניות )( לעומת היחידות 33%)

 ,, הנמדדת גם כמדד איכותלפחות אחת לחודש Urea Reduction Ratioאו  Kt/Vלעומת זאת, בדיקת 

תרשים ). (1%) דוליםוהג (4%) בינונייםהלעומת ( 9%)במכונים הקטנים  בולטת יותר אי העמידה במדד

34) 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

ממוצע  
(44)לאומי 

ירושלים  (5)דרום 
(5)

תל אביב  
(7)

(8)צפון (7)חיפה (12)מרכז 

11%

17%

5%

19%

11%

6%

9%
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 (במדד עמידה אי ממוצע)%  רפואי מעקב: 32רשים ת

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

נלקחות אחת לחודש  ( ספירת דם, כימיה)בדיקות דם 

קיימת התייחסות נפרולוג אחת לחודש הכוללת  
התייחסות לתוצאות בדיקות דם ושינויים תרופתיים

במעקב הרפואי קיים עדכון הוראות קבועות לדיאליזה  
לפחות אחת לחצי שנה החתומות על ידי נפרולוג

חודשים  6-במעקב הרפואי משקל יבש נקבע אחת ל
ובהתאם לסימנים החיוניים

חודשים3-קיים תיעוד ועדכון רשימת התרופות אחת ל

חודשים  3נלקחת לפחות כל PTHבדיקת 

המטופל תודרך לגבי רשימת התרופות העדכנית

נמדדת לפחות  Urea Reduction Ratioאו Kt/Vבדיקת 

אחת לחודש  

חודשים6-אחת לBקיים תיעוד של נוגדנים להפטיטס 

תפקודי בלוטת התריס נלקחות אחת לחצי שנה

הוראה לחיסון שפעת ניתנת אחת לשנה

(אי עמידה במדד)ממוצע מעקב רפואי 

0%

1%

1%

1%

2%

4%

4%

4%

5%

26%

28%

8%
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 (במדד עמידה אי ממוצע)%  הנהלה סוג לפי ריבוד - רפואי מעקב: 33תרשים 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

הוראה לחיסון שפעת ניתנת אחת לשנה

6-אחת לBקיים תיעוד של נוגדנים להפטיטס 

חודשים

נמדדת  Urea Reduction Ratioאו Kt/Vבדיקת 

לפחות אחת לחודש  

תפקודי בלוטת התריס נלקחות אחת לחצי שנה

חודשים  3נלקחת לפחות כל PTHבדיקת 

3-קיים תיעוד ועדכון רשימת התרופות אחת ל
חודשים

המטופל תודרך לגבי רשימת התרופות  
העדכנית

מעקב רפואי  -ממוצע ביצוע בדיקות תקופתיות

28%

5%

4%

26%

4%

2%

4%

11%

28%

6%

9%

21%

2%

4%

6%

11%

28%

4%

1%

29%

6%

1%

3%

10%

(25)בית חולים  (19)מכון פרטי  (44)ממוצע לאומי 
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 (במדד עמידה אי ממוצע)%  יחידה גודל לפי ריבוד - רפואי מעקב: 34תרשים 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

במעקב הרפואי קיים עדכון הוראות קבועות  
לדיאליזה לפחות אחת לחצי שנה החתומות על ידי  

נפרולוג

6-במעקב הרפואי משקל יבש נקבע אחת ל
חודשים ובהתאם לסימנים החיוניים

הוראה לחיסון שפעת ניתנת אחת לשנה

6-אחת לBקיים תיעוד של נוגדנים להפטיטס 

חודשים

נמדדת  Urea Reduction Ratioאו Kt/Vבדיקת 

לפחות אחת לחודש  

נלקחות אחת ( ספירת דם, כימיה)בדיקות דם 
לחודש  

תפקודי בלוטת התריס נלקחות אחת לחצי שנה

חודשים  3נלקחת לפחות כל PTHבדיקת 

קיימת התייחסות נפרולוג אחת לחודש הכוללת  
התייחסות לתוצאות בדיקות דם ושינויים תרופתיים

3-קיים תיעוד ועדכון רשימת התרופות אחת ל
חודשים

המטופל תודרך לגבי רשימת התרופות העדכנית

ממוצע מעקב רפואי

1%

1%

28%

5%

4%

0%

26%

4%

1%

2%

4%

7%

2%

1%

25%

1%

9%

1%

21%

3%

1%

6%

7%

7%

2%

2%

37%

5%

4%

0%

23%

3%

1%

1%

4%

8%

0%

1%

22%

9%

1%

0%

33%

7%

1%

1%

2%

7%

(15)גדול  (15)בינוני  (14)קטן  (44)ממוצע לאומי 
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 מעקב סיעודי וסוציאלי 3.4.2

בממוצע בולט חוסר תיעוד מעקב  20% -בממוצע. ב 13%מעקב סיעודי וסוציאלי אינו עומד במדד 

 חדשים.  3 -מעודכנת של עובדת סוציאלית אחת לוהתערבות 

בממוצע  16% -. בחולי הסכרת ביחידה שלהאחות הוא ניהול הטיפול והמעקב  שלאחד מתפקידיה 

 מדן כף רגל סכרתית אחת לחודש לחולי הסכרת ביחידה.והאחיות ביחידות לא עורכות א

התייחסות לסימפטומים מציקים, קב סיעודי אחת לחודש הכולל עבממוצע לא קיים סיכום מ 11% -ב

 (35תרשים )היענות לקבלת טיפול תרופתי והתייחסות למצב נפשי של המטופלים בדיאליזה. 

 
 

 (במדד עמידה אי ממוצע)%  וסוציאלי סיעודי מעקב: 35תרשים 

 
 
 
 ביחידות בתי החולים.  11%בממוצע לא עמדו במדד במכונים פרטיים לעומת  16%ריבוד לפי הנהלה ב

בממוצע  19% -מדן כף רגל סכרתית אחת לחודש לחולה סוכרתי לא בוצע בוא מגמה זו בלטה בנושא

סיכום מעקב סיעודי  ,בממוצע של יחידות בתי החולים. ובדומה לכך 16%המכונים הפרטיים לעומת  של

ם יבממוצע של המכונ 20% -ול תרופתי ומצב נפשי היה חסר בפיחס לסימפטומים, טיאחת לחודש המתי

  בלבד בבתי החולים.  4%הפרטיים לעומת 

 -( מיחידות בתי החולים וב23%נמצא חסר בקרוב לרבע )חדשים  3 -לפחות אחת ל "סתיעוד מעקב העו

 (36תרשים )מהמכונים הפרטיים.  15%

ממוצע אי העמידה במדד של המעקב הסיעודי והסוציאלי בלט יותר ביחידות ריבוד לפי גודל יחידה ב

מעקב המחסור בסיכום ה(. מגמה דומה בלטה בנושא 11%( לעומת הקטן )14%( בינוני )15%) קטןבגודל: 

(. 4%קטן )ב( ו6%יחידות בגודל בינוני )המחסור ב( מהיחידות בגודל קטן לעומת 24%רבע )ב הסיעודי

קטנות לעומת ה( 21%בבינוניות )ו (23%סור בעבודת העו"ס בלט ביחידות הגדולות )מעניין כי המח

 (37תרשים ) (.15%)

אמדן כאב מלא ומעקב נערך אחת לחודש  
לפחות  

קיים סיכום מעקב סיעודי אחת לחודש  
,  הכולל התייחסות לסימפטומים מציקים

…מצב / היענות לקבלת טיפול תרופתי 

אמדן כף רגל סכרתית נערך אחת לחודש  
בחולה סכרתי

התערבות עובדת  / קיים תיעוד מעקב 
סוציאלית מעודכנת לפחות אחת לשלושה  

חודשים  

(אי עמידה במדד)ממוצע מעקב סיעודי

5%

11%

16%

20%

13%
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 (במדד עמידה אי ממוצע)%  הנהלה סוג לפי ריבוד - וסוציאלי סיעודי מעקב: 36תרשים 

 
 
 

 (במדד עמידה אי ממוצע)%  יחידה גודל לפי ריבוד - וסוציאלי סיעודי מעקב: 37תרשים 

 
 
 
 

קיים סיכום מעקב סיעודי אחת לחודש  
,  הכולל התייחסות לסימפטומים מציקים

מצב נפשי  / היענות לקבלת טיפול תרופתי 

אמדן כאב מלא ומעקב נערך אחת לחודש  
לפחות  

אמדן כף רגל סכרתית נערך אחת לחודש  
בחולה סכרתי

התערבות עובדת  / קיים תיעוד מעקב 
3סוציאלית מעודכנת לפחות אחת ל 

חודשים  

ממוצע מעקב סיעודי וסוציאלי  

11%

5%

17%

20%

13%

20%

10%

19%

15%

16%

4%

2%

16%

23%

11%

(25)בית חולים  (19)מכון פרטי  (44)ממוצע לאומי 

קיים סיכום מעקב סיעודי אחת לחודש  
,  הכולל התייחסות לסימפטומים מציקים

מצב נפשי  / היענות לקבלת טיפול תרופתי 

אמדן כאב מלא ומעקב נערך אחת לחודש  
לפחות  

אמדן כף רגל סכרתית נערך אחת לחודש  
בחולה סכרתי

התערבות עובדת  / קיים תיעוד מעקב 
סוציאלית מעודכנת לפחות אחת לשלושה  

חודשים  

ממוצע מעקב סיעודי וסוציאלי

11%

5%

17%

20%

13%

24%

9%

14%

15%

15%

6%

5%

24%

21%

14%

4%

2%

13%

23%

11%

(15)גדול  (15)בינוני  (14)קטן  (44)ממוצע לאומי 
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 מעקב תזונתי 3.4.3

ספרות ירות דיאליזה. סקמטופלי טיפול תזונתי הינו חלק בלתי נפרד מהטיפול הכוללני בחולי כליה ו

הטיפול יש אבדן של חלבונים בתהליך  ,יתר על כן תזונה במטופלי כליה.-רבות בעולם מדווחות על תת

תזונה -מחקרים אפידמיולוגים מצביעים על כך שתתדיאליזה ודרישות מוגברות להשלמה של חלבונים. ב

בנוסף תזונתי אחר האיזון הלכן יש צורך במעקב במטופלים אלו. תחלואה למהווה מנבא חזק לתמותה ו

 .והדרכה צמודה בנושא התזונהלתמיכה 

וצאות הבדיקות הביוכימיות של כל מטופל הדיאטניות סוקרות את תבמהלך המעקב התזונתי השוטף 

מידה לפחות אחת לחודש על מנת לתת הדרכה והמלצה תזונתית מותאמת ועדכנית לכל מטופל. אי הע

 .13%במדד זה עומד בממוצע על 

אחד הנושאים החשובים שניסינו לקדם במבדק היה מתן ארוחה מותאמת במהלך הטיפול 

בממוצע דיאטנית לא  13%בקרב (. 22%בהמודיאליזה. למעלה מחמישית מהמכונים לא עמדו במדד זה )

 (38תרשים )לפחות פעם בחודש.  סוקרת את תוצאות הבדיקות הביוכימיות של כל מטופל

 

 (במדד עמידה אי ממוצע)%  תזונתי מעקב: 38תרשים 

 
 
 

בין הנהלת בתי החולים לבין מכונים  ללא הבדלממוצע אי עמידה במדד  11% הנהלהבריבוד לפי 

סקירת תוצאות היחידה מעניין כי ביחידות הקטנות העמידה במדד של  גודלבריבוד לפי . פרטיים

יותר יחסית. אי העמידה של היחידות גבוהה  היתההבדיקות הביוכימיות לכל מטופל אחת לחודש 

בלבד. לעומת זאת למטופלים ותיקים  4%הקטנות  שלו 14%, של הגדולות 18% היתההבינוניות 

לא נות ביחידות הקטששוהים ביחידה מעל לחצי שנה הערכה תזונתית מקיפה ועדכנית אחת לחצי שנה 

 (39תרשים )בממוצע.  16% -ב נמצאה

,  כגון)במטופל דיאליזה ותיק שנמצא כלא יציב 
מבוצע מעקב ( 'נסיעה וכד/ ניתוחים / אשפוזים 

דיאטנית לפחות אחת לחודש

מבוצע מעקב תזונתי  ( מעל חצי שנה)במטופל ותיק 
לפחות אחת לשלושה חודשים

מבוצעת הערכה  ( מעל חצי שנה)במטופל ותיק 
תזונתית מקיפה ועדכנית של המצב התזונתי על  

חודשים6-ידי דיאטנית אחת ל

הדיאטנית סוקרת את תוצאות הבדיקות  
הביוכימיות של כל מטופל אחת לחודש  

כל מטופל מקבל ארוחה במהלך הטיפול  
בהם  , מלבד מצבים רפואיים חריגים)בהמודיאליזה 

(  עדיפות מתן הארוחה תהיה לאחר הטיפול

ממוצע ביצוע בדיקות תקופתיות מעקב תזונתי  

5%

6%

9%

13%

22%

11%
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 (במדד עמידה אי ממוצע)%  יחידה גודל לפי ריבוד - תזונתי מעקב: 39תרשים 

 
 
 
 
ביצוע בדיקות  תקופה ממושכת,אצל מטופלי הדיאליזה הסובלים ממחלות כרוניות ומטופלים , סיכוםל

מכונים בבכלל ובפרט  שמירה במידה מירביתלים ראוימאד ותקופתיות ומעקב טיפולי משמעותיים 

 .דרוםמחוז בינוני ובבגודל 

לקיחת תפקודי בלוטת התריס ומתן ההוראה כלל בדיקות המעקב ובמיוחד יש לשפר במעקב רפואי 

 .וכמו כן חשוב לשמר את הדרכת המטופלים לגבי רשימת התרופות העדכניתלחיסון שפעת 

יש לעדכן תיעוד מעקב סיעודי אחת לחודש והתערבותה של עו"ס לפחות אחת  במעקב סיעודי וסוציאלי

  .חדשים 3 -ל

מומלץ מותאם וול עם הרכב תזונתי פיש להקפיד על מתן ארוחות במהלך הטיבמעקב תזונתי 

על הדיאטנית לסרוק את תוצאות הבדיקות של המטופלים מדי חודש ולהקפיד במיוחד . למטופלים אלו

במכונים ליישום יותר ים קשנמצאו טופלים ותיקים שאינם יציבים. נושאי התזונה על מעקב אצל מ

 הקטנים. 

  

 

 

 

מבוצעת הערכה  ( מעל חצי שנה)למטופל ותיק 
תזונתית מקיפה ועדכנית של המצב התזונתי על  

חודשים6-ידי דיאטנית אחת ל

מבוצע מעקב ( מעל חצי שנה)למטופל ותיק 
תזונתי לפחות אחת לשלושה חודשים

הדיאטנית סוקרת את תוצאות הבדיקות  
הביוכימיות של כל מטופל אחת לחודש  

,  כגון)למטופל דיאליזה ותיק שנמצא כלא יציב 
מבוצע מעקב ( 'נסיעה וכד/ ניתוחים / אשפוזים 

דיאטנית לפחות אחת לחודש

כל מטופל מקבל ארוחה במהלך הטיפול  
,  מלבד מצבים רפואיים חריגים)בהמודיאליזה 

(  בהם עדיפות מתן הארוחה תהיה לאחר הטיפול

ממוצע מעקב תזונתי  

9%

6%

13%

5%

22%

11%

16%

9%

4%

1%

25%

11%

5%

4%

18%

2%

22%

10%

7%

5%

14%

13%

18%

11%

(15)גדול  (15)בינוני  (14)קטן  (44)ממוצע לאומי 
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 ליזהאמערכת אספקת מים לדי 3.5

 
היא מרכיב חיוני וייחודי בטיפול בהמודיאליזה. במבדק העומדים בסטנדרטים מחמירים  אספקת המים

במקרה של ממצא חריג בתוצאות הבדיקות לא  ,בממוצע 4% -עמידה במדד גבוהה במרכיבי הפרק. רק ב

ואינה מתבצעת בדיקה מיקרוביולוגית ואנדוטוקסינים אחת נערכת בדיקה חוזרת או פעולות תיקון 

לעומת היחידות ביחידות המכונים הפרטיים בממוצע אינם עומדים במדד זה  8%זה,  במדדלחודש. 

 בממוצע אינם עומדים במדד זה. 11%קטנות ביחידות הבבתי החולים שם כל היחידות עומדים במדד. 

בתוצאות נעשית בדיקה חוזרת ו/או פעולות תיקון ביחידות בתי במציאת ממצא חריג  ,מעניין כי

בממוצע  7%וניות נממוצע אינם עומדים במדד ובהתייחס לגודל היחידות ביחידות הביב 5% החולים

 (40-42תרשימים )ביחידות הגדולות.  4%אינם עומדים במדד לעומת 

נושא זה נמצא בבקרת משרד הבריאות. לצורך המבדק התייחסנו למספר דגשים בתהליך העבודה 

  בנושא.

 
 

 (במדד עמידה אי ממוצע)%  להמודיאליזה מים אספקת מערכת: 40תרשים 

 
 
 
 
 
 
 
 

בכל משמרת של מטופלים מתועדת בדיקת  
כלור כללי במים  

ישנו נוהל טיפול במקרה של ממצא חריג  
בתוצאות הבדיקות  

ליחידה אישור מנהל רפואה להפעלת יחידת  
הכולל את , בתוקף9/14דיאליזה על פי נוהל 

מערכת המים

ליחידה נוהל לשעת חירום למקרה של הפסקת  
המרוענן אחת לשנה, אספקת חשמל או מים

בדיקה מיקרוביולוגית ואנדוטוקסינים מתבצעת  
אחת לחודש  

במקרה של ממצא חריג בתוצאות הבדיקות  
או פעולת תיקון/נערכת בדיקה חוזרת ו

אי  -ממוצע מערכת אספקת מים להמודיאליזה
עמידה במדד

0.0%

0.0%

1.2%

3.4%

3.8%

3.9%

1.7%
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 (במדד עמידה אי ממוצע)%  הנהלה סוג לפי ריבוד - לדיאליזה מים אספקת מערכת: 41תרשים 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ליחידה אישור מנהל רפואה להפעלת יחידת דיאליזה  
הכולל את מערכת המים, בתוקף9/14על פי נוהל 

בכל משמרת של מטופלים מתועדת בדיקת כלור כללי  
במים  

בדיקה מיקרוביולוגית ואנדוטוקסינים מתבצעת  אחת 
לחודש   

ישנו נוהל טיפול במקרה של ממצא חריג בתוצאות  
הבדיקות  

במקרה של ממצא חריג בתוצאות הבדיקות נערכת  
ו נעשית פעולת תיקון/בדיקה חוזרת או

ליחידה נוהל לשעת חירום למקרה של הפסקת אספקת  
המרוענן אחת לשנה, חשמל או מים

סיכום פרק מערכת אספקת המים  

1%

0%

4%

0%

4%

3%

2%

0%

0%

8%

0%

3%

3%

2%

2%

0%

0%

0%

5%

4%

2%

(25)בית חולים  (19)מכון פרטי  (44)ממוצע לאומי 
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 (במדד עמידה אי ממוצע)%  יחידה גודל לפי ריבוד - לדיאליזה מים אספקת מערכת: 42תרשים 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ליחידה אישור מנהל רפואה להפעלת יחידת  
הכולל את , בתוקף9/14דיאליזה על פי נוהל 

מערכת המים

בכל משמרת של מטופלים מתועדת בדיקת  
כלור כללי במים  

בדיקה מיקרוביולוגית ואנדוטוקסינים מתבצעת  
אחת לחודש  

ישנו נוהל טיפול במקרה של ממצא חריג  
בתוצאות הבדיקות  

במקרה של ממצא חריג בתוצאות הבדיקות  
ו נעשית פעולת תיקון/נערכת בדיקה חוזרת או

ליחידה נוהל לשעת חירום למקרה של  
המרוענן אחת  , הפסקת אספקת חשמל או מים

לשנה

סיכום לפרק מערכת אספקת מים 
כנדרש בחוזר מנהל רפואה  , להמודיאליזה

9/2014

1%

0%

4%

0%

4%

3%

2%

0%

0%

11%

0%

0%

4%

2%

4%

0%

0%

0%

7%

7%

3%

0%

0%

0%

0%

4%

0%

0%

(15)גדול  (15)בינוני  (14)קטן  (44)ממוצע לאומי 
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 הכשרה והתמצאות ארגונית של הצוות 3.6

 
יש צורך יחידת הדיאליזה מנת לעמוד במשימות התומכות במטופל ומשפחתו בזמן השהות בעל 

טיפול הליווי ובזמן ה רגשי רבפיזי ובהכשרת הצוות ובתמיכה בו. הצוות המטפל חשוף בטיפול לעומס 

. על מנת לטפל ולהעצים את המטופלים שבמצב שברירי ביותר יש לחזק את הצוות מטופלי הדיאליזהב

 בידע מקצועי קליני עדכני הייחודי לתחום כמו גם לחזקם ולתמוך בהם נפשית. המטפל

 בפרק זה נבדקה הכשרת הצוות וההתמצאות הארגונית של הצוות המטפל.

 .(0-43)טווח  10.2ס.ת  7% הוא בפרקלאי העמידה במדד הציון הממוצע 
 

הטיפול אחת לשנתיים ור הם השתלמות העובדים באמצעות לומדת הבטיחות יפשולטים לבמדדים 

 (.17%( וקיום מערך לתמיכה רגשית בצוות )17%)

  .(6%ענון ידע לצוותים )יקים תכנית הכשרה ופיתוח לר

הצוותים תודרכו כיצד לזהות מצב של אלימות במשפחה במקרה של חשד. ציון אי העמידה במדד נמוך 

וא נפש שאנו יכולים להציל כך כלומר קיים ידע בנושא אך הנושא רגיש מאד וכל מטופל שזיהינו ה

 שחשוב גם לשמר כשירות זו

והכרת הקריטריונים לקריאה לייעוץ במדדים בולטת גם בנושאים חשובים כמו ידע ת היחידות עמיד

 . ודרכי הזימון לדיאטן ולעו"ס

נאמן נאמן כאב, נאמן סוכרת, נאמן השתלות, נאמן מניעת זיהומים, ביחידה נאמני נושא רבים כגון: 

תרשים )ביחידה. השונים נאמני נושא ביחידות העובדים מכירים את כל  ועוד. גישה וסקולרית )כלי דם(

43) 

 
 

 (.3%( לעומת בתי החולים )13%בריבוד לפי סוג הנהלה בולטת אי העמידה במדד במכונים הפרטיים )

הטיפול  אי העמידה במדד במכונים הפרטיים בולטת בנושא ההשתלמות באמצעות לומדת בטיחות

 (.5%לעומת בתי"ח ) !(33%ובקיום מערך לתמיכה רגשית לצוות, במכונים ) ח!!!( לעומת בתי"34%)

 0%בממוצע במכונים הפרטיים לעומת  13% -ידע לצוות חסרה ב ןתכנית הכשרה ופיתוח לריענו

  .בבתי"ח

בלבד בבתיה"ח  1% לעומת בממוצע אינם יודעים כיצד לפעול במקרה של התראה ממערכת המים 9%

ענון ההדרכה בנושא המים ושעת יזהו נתון קריטי ביחידת דיאליזה. וייתכן וממצא זה נובע מכך שר

. 44תרשים בממוצע במכונים הפרטיים.  11% -חירום נערך אחת לשנה בכל יחידות בתי החולים וחסר ב

( 11%) צוותים ולהכשירםבהתייחס לגודל היחידות, נמצא כי היחידות הקטנות מתקשות יותר לתמוך ב

להכשיר את הצוות בנושא ים יותר כמו כן ממעט .(6%-5%לעומת היחידות הבינוניות והגדולות )

 .(23%בטיחות הטיפול )ה ללומדבטיחות באמצעות 

מערך לתמיכה הרגשית באמצעות מעניין נושא התמיכה בצוותים כאשר ביחידות הקטנות ממעטים בכך 

 (. 8%( והבינוניות )17%ולות )ת הגדולעומת היחיד (27%)

במיוחד שיש לקדם נושא  ,ענון ההדרכה בנושא מים ושעת חירום נערך אחת לשנהינושא חשוב של ר

 (45תרשים )(. 14%ת הקטנות )וביחיד
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 (במדד עמדה אי%  ממוצע) הצוות של ארגונית והתמצאות הכשרה: 43תרשים 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

הצוות מכיר את נאמני הנושא ביחידה

ס  "הצוות יודע מהם הקריטריונים לקריאה לייעוץ עו
ומהם דרכי הזימון

הצוות יודע מהם הקריטריונים לקריאה לייעוץ דיאטן  
ומהם דרכי הזימון

הצוות תודרך כיצד לזהות מצב של אלימות  
למי לפנות וכיצד לפעול במקרה של חשד , במשפחה

למטופל הסובל מאלימות  

רענון ההדרכה בנושא המים ושעת חירום נערך  
אחת לשנה

הצוות יודע כיצד לפעול במקרה של התראה  
ממערכת המים  

קיימת תכנית הכשרה ופיתוח לרענון ידע לצוותים  

קיים מערך תמיכה רגשית בצוות

העובדים משתלמים באמצעות לומדת בטיחות  
הטיפול אחת לשנתיים

אי עמידה  -סיכום הכשרה והתמצאות ארגונית 
במדד  

0%

2%

3%

4%

5%

6%

6%

17%

17%

7%
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 (במדד עמידה אי ממוצע)%  הנהלה סוג לפי ריבוד - ארגונית והתמצאות הכשרה: 44תרשים 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

רענון ההדרכה בנושא המים ושעת חירום נערך אחת  
לשנה

הצוות יודע כיצד לפעול במקרה של התראה ממערכת  
המים  

הצוות מכיר את נאמני הנושא ביחידה

ס  "הצוות יודע מהם הקריטריונים לקריאה לייעוץ עו
ומהם דרכי הזימון

הצוות יודע מהם הקריטריונים לקריאה לייעוץ דיאטן  
ומהם דרכי הזימון

,  הצוות תודרך כיצד לזהות מצב של אלימות במשפחה
למי לפנות וכיצד לפעול במקרה של חשד למטופל  

הסובל מאלימות  

קיימת תכנית הכשרה ופיתוח לרענון ידע לצוותים  
(ש"תכנית חת)

קיים מערך תמיכה רגשית בצוות

העובדים משתלמים באמצעות לומדת בטיחות הטיפול  
אחת לשנתיים

סיכום פרק הכשרה והתמצאות ארגונית ריבוד לפי  
הנהלה  

5%

6%

0%

2%

3%

4%

6%

17%

17%

7%

11%

9%

0%

4%

3%

9%

13%

33%

34%

13%

0%

3%

0%

1%

3%

1%

0%

5%

4%

3%

(25)בית חולים  (19)מכון פרטי  (44)ממוצע לאומי 
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 (במדד עמידה אי ממוצע)%  יחידה גודל לפי ריבוד - ארגונית והתמצאות הכשרה: 45תרשים 

 
 
 

במכונים הפרטיים וביחידות הקטנות יש לשפר את מערך התמיכה המקצועית והרגשית  ,לסיכום

 .ענון והדרכה לפחות אחת לשנהיבצוותים המטפלים. נושא הבטיחות ושעת חירום ראויים לר

 
 
 
 

רענון ההדרכה בנושא המים ושעת חירום נערך אחת  
לשנה

הצוות יודע כיצד לפעול במקרה של התראה  
ממערכת המים  

הצוות מכיר את נאמני הנושא ביחידה

ס  "הצוות יודע מהם הקריטריונים לקריאה לייעוץ עו
ומהם דרכי הזימון

הצוות יודע מהם הקריטריונים לקריאה לייעוץ דיאטן  
ומהם דרכי הזימון

הצוות תודרך כיצד לזהות מצב של אלימות  
למי לפנות וכיצד לפעול במקרה של חשד , במשפחה

למטופל הסובל מאלימות  

קיימת תכנית הכשרה ופיתוח לרענון ידע לצוותים  
(ש"תכנית חת)

קיים מערך תמיכה רגשית בצוות

העובדים משתלמים באמצעות לומדת בטיחות  
הטיפול אחת לשנתיים

סיכום לפרק הכשרה והתמצאות ארגונית של הצוות

5%

6%

0%

2%

3%

4%

6%

17%

17%

7%

14%

4%

0%

2%

3%

7%

14%

27%

23%

11%

0%

7%

0%

3%

3%

2%

0%

8%

17%

5%

0%

7%

0%

3%

3%

4%

3%

17%

13%

6%

(15)גדול  (15)בינוני  (14)קטן  (44)ממוצע לאומי 
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 בטיחות הטיפול ומניעת זיהומים 3.7

 
 תרבות הארגונית של יחידות הדיאליזה.  נושאים קריטיים בבטיחות הטיפול ומניעת זיהומים 

קיום הנחיות אי שיש לשפר הוא ייחודי במדדים המרכיבים נושא זה. נושא  גבוהה העמיד הניכר כי ישנ

ממוצע אי  5%ברורות לקיבוע הצנתרים ולמניעת יציאת הצנתר/ניתוק צנתר או מחטים בפיסטולה )

עמידה במדד(. ניתן להתרשם משמירה כללית של נהלים למניעת זיהומים והגדרת אירועים חריגים. וגם 

לל ובמטופלים מהתמגנות טובה של הצוות המטפל במטופלים בחיבור וניתוק מטופלים בדיאליזה בכ

 (46תרשים )בבידוד בפרט. 

ם יבפיסטולה חסרות יותר במכונ םהנחיות ברורות לקיבוע הצנתרים ולמניעת יציאת צנתר או מחטי

 (47תרשים ) ( יחסית לבתי חולים שם נמצאו הנחיות בנושא בכל היחידות.12%הפרטיים )

יש להקפיד יותר  ובנוסף, צעבממו 11% -בהנחיות לקיבוע הצנתרים לא נמצאו ביחידות הקטנות 

 (. 7%ביחידות הקטנות על קיום נוהל למניעת זיהומים )

הצוות מקפיד פחות על לבישת בטיפול במטופל עם צנתר מרכזי דווקא במכונים הגדולים  ,מעניין כי

  (48תרשים )(. 8%ליזה )אפות, מסיכה והתמגנות לפי הנוהל בעת החיבור והניתוק מהדיפכ

 

 (במדד עמידה אי ממוצע)%  זיהומים ומניעת הטיפול בטיחות: 46תרשים 

 
 

מכשירי הדיאליזה נבדקים בדיקה תקופתית  
מקיפה על פי הוראות יצרן

קיים נוהל המגדיר מהם אירועים חריגים עליהם  
והצוות מכיר את תוכנו, למי וכיצד, יש לדווח

מגן עיניים או  / מסיכה / הצוות לובש כפפות 
בעת הטיפול בחולי  , חלוק/ משקפיי ראייה 

דיאליזה בבידוד בהתאם לנוהל טיפול בבידוד

קיים נוהל מניעת זיהומים ביחידה  

,  במקרה של צנתר מרכזי הצוות לובש כפפות
משקפיי ראייה בעת  / חלוק ומגן עיניים , מסיכה

החיבור והניתוק לדיאליזה  

ROקיים נוהל חיבור מכונת דיאליזה למכונת 
ניידת

הברז מסומנים  -הדיאליזה ומי-החיבורים של מי
בצבעים שונים

קיימות הנחיות ברורות לקיבוע הצנתרים  
ניתוק צנתר או מחטים  / ולמניעת יציאת צנתר 

בפיסטולה

אי % -ממוצע בטיחות הטיפול ומניעת זיהומים
עמידה במדד  

0.0%

1.7%

1.7%

3.4%

4.1%

4.2%

4.2%

5.1%

2.9%
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 (במדד עמידה אי ממוצע)%  הנהלה סוג לפי ריבוד - זיהומים ומניעת הטיפול בטיחות: 47תרשים 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

הברז מסומנים בצבעים  -הדיאליזה ומי-החיבורים של מי
שונים

מכשירי הדיאליזה נבדקים בדיקה תקופתית מקיפה על 
פי הוראות יצרן

קיימות הנחיות ברורות לקיבוע הצנתרים ולמניעת יציאת  
ניתוק צנתר או מחטים בפיסטולה/ צנתר 

קיים נוהל המגדיר מהם אירועים חריגים עליהם יש  
והצוות מכיר את תוכנו, למי וכיצד, לדווח

קיים נוהל מניעת זיהומים ביחידה  

,  מסיכה, במקרה של צנתר מרכזי הצוות לובש כפפות
משקפיי ראייה בעת החיבור והניתוק  / חלוק ומגן עיניים 

לדיאליזה  

מגן עיניים או משקפיי  / מסיכה / הצוות לובש כפפות 
בעת הטיפול בחולי דיאליזה בבידוד  , חלוק/ ראייה 

בהתאם לנוהל טיפול בבידוד

ממוצע בטיחות הטיפול ומניעת זיהומים

4%

0%

5%

2%

3%

4%

2%

3%

0%

0%

12%

4%

7%

1%

3%

5%

5%

0%

0%

0%

1%

6%

1%

1%

(25)בית חולים  (19)מכון פרטי  (44)ממוצע לאומי 
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 (במדד עמידה אי ממוצע)%  יחידה גודל לפי ריבוד - זיהומים ומניעת הטיפול בטיחות: 48תרשים 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ניידתROקיים נוהל חיבור מכונת דיאליזה למכונת 

הברז מסומנים  -הדיאליזה ומי-החיבורים של מי
בצבעים שונים

מכשירי הדיאליזה נבדקים בדיקה תקופתית  
מקיפה על פי הוראות יצרן

קיימות הנחיות ברורות לקיבוע הצנתרים ולמניעת  
ניתוק צנתר או מחטים בפיסטולה/ יציאת צנתר 

קיים נוהל המגדיר מהם אירועים חריגים עליהם יש  
והצוות מכיר את תוכנו, למי וכיצד, לדווח

קיים נוהל מניעת זיהומים ביחידה  

,  מסיכה, בטיפול בצנתר מרכזי הצוות לובש כפפות
משקפיי ראייה בעת החיבור  / חלוק ומגן עיניים 

והניתוק לדיאליזה  

מגן עיניים או  / מסיכה / הצוות לובש כפפות 
בעת הטיפול בחולים  , חלוק/ משקפיי ראייה 

בבידוד בהתאם לנוהל  

סיכום בטיחות הטיפול ומניעת זיהומים

4%

4%

0%

5%

2%

3%

4%

2%

3%

0%

0%

0%

11%

4%

7%

2%

2%

5%

0%

0%

0%

3%

1%

3%

1%

1%

2%

8%

8%

0%

2%

1%

0%

8%

2%

2%

(15)גדול  (15)בינוני  (14)קטן  (44)ממוצע לאומי 
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 (בקהילהחיצוניים )באשפוז/רצף טיפולי עם גורמים  3.8

 
בקהילה.  רביםלהיות מטופלים על ידי גורמים בדיאליזה מעלה אצלם את הדרישה מורכבות המטופלים 

על מנת לתת טיפול מקיף איכותי וכוללני למטופל ולמשפחתו על הצוות לשמור על רצף הטיפול עם 

פעמים בשבוע הם מפתחים יחסי  3גורמים חיצוניים למכון הדיאליזה. היות והמטופלים מגיעים למכון 

פים מהצוות לרכז מצהמטופלים ופונים אליהם בכל עניין רפואי ואחר. עם הצוות המטפל קרובים אמון 

 ולנהל עבורם את הטיפול הרפואי בפרט והטיפול הכללי במצבם. 

ס.ת  ,ממוצע 5%ואכן ניכר כי רצף הטיפול מבוצע ברמה טובה כאשר אי העמידה במדד עומדת רק על 

שעליו דמן/דחוף שמשוחרר מהיחידה לשיפור מתייחס לחולה מזביותר (. מדד ראוי 0-21)טווח  5.9%

כמו כן חשוב שהיחידה תדאג . (20%רור הכולל פירוט הטיפול והמלצות להמשך טיפול )לקבל מכתב שח

ליצירת קשר והעברת מידע עם היחידה המארחת לגבי מטופל קבוע שלה בעת שהייתו ביחידה אחרת 

המטופל ו/או בני להדריך את להעצים את המטופל ובנוסף חשוב (. 6%ובחזרה ממנה לרבות אשפוז )

 ( מה שאמור לעזור להם להתמודד עם העומס הטיפולי8%כויות ושירותים בקהילה )משפחתו לגבי ז

 (49תרשים ) .הרב

 

 (במדד עמידה אי ממוצע)%  קהילה/חיצוניים גורמים עם טיפולי רצף: 49תרשים 

 
 
 
 

ישנו תיעוד של סיכום שחרור המטופל מאשפוז  

קהילה  / קיים נוהל להעברת מידע לגורמים חיצוניים 
והצוות מכיר את תוכנו

במקרים של חולים בעלי צרכים מיוחדים בהם יש 
צורך לערב את גורמי הרווחה נעשית העברת המידע  

לגורמי הרווחה  

היחידה דואגת ליצירת קשר והעברת מידע עם 
היחידה המארחת לגבי מטופל קבוע שלה בעת  

שהייתו ביחידה אחרת לרבות אשפוז ובחזרה ממנה

קיים טופס העברה מובנה לחולה הזקוק להמשך  
מכון אחרים  /טיפול ביחידת דיאליזה

או בני משפחתו הודרכו על זכויות  /המטופל ו
ושירותים בקהילה

דחוף שמשוחרר מהיחידה מקבל  / חולה מזדמן 
מכתב שחרור הכולל פירוט הטיפול והמלצות  

להמשך טיפול

ממוצע פרק רצף טיפולי עם גורמים חיצוניים  

1%

1%

4%

6%

6%

8%

20%

5%
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בממוצע  7%ים בנושא הרצף הטיפולי עומד על בריבוד לפי סוג הנהלה ניכר כי אי העמידה במדד

 בלבד בבתי"ח.  4%במכונים הפרטיים לעומת 

המטופלים ו/או בני משפחתם מודרכים פחות על שלרוב נמצאים בקהילה כאשר במכונים הפרטיים 

 .(5%( לעומת בתי החולים )11%זכויות ושירותים בקהילה )

ברת המידע עם היחידה המארחת לרבות קבלה ובדומה לכך היחידה דואגת פחות ליצירת קשר והע

 (50תרשים )(. 1%( לעומת בתיה"ח )12%ושחרור מאשפוז )

 

 עמידה אי ממוצע)%  הנהלה סוג לפי ריבוד - קהילה/חיצוניים גורמים עם טיפולי רצף: 50תרשים 
 (במדד

 
 
 
 
 
 
 

או בני משפחתו הודרכו על זכויות ושירותים  /המטופל ו
בקהילה

קהילה  / קיים נוהל להעברת מידע לגורמים חיצוניים 
והצוות מכיר את תוכנו

קיים טופס העברה מובנה ייעודי לחולה הזקוק להמשך  
טיפול או העברה ליחידת דיאליזה אחרת או למכונים  

אחרים  

דחוף שמשוחרר מהיחידה מקבל מכתב  / חולה מזדמן 
שחרור הכולל פירוט הטיפול שניתן והמלצות להמשך  

טיפול

במקרים של חולים בעלי צרכים מיוחדים בהם יש צורך  
לערב את גורמי הרווחה העברת המידע לגורמי  

הרווחה  נעשית בהתאם לנהלים ביחידה  

היחידה דואגת ליצירת קשר והעברת מידע עם היחידה  
המארחת לגבי מטופל קבוע שלה בעת שהייתו ביחידה  

אחרת לרבות אשפוז ובחזרה ממנה

ישנו תיעוד של סיכום שחרור המטופל מאשפוז  

חיצוניים/ממוצע רצף טיפולי עם גורמים בקהילה

8%

1%

6%

20%

4%

6%

1%

5%

11%

2%

11%

20%

7%

12%

0%

7%

5%

0%

2%

19%

1%

1%

1%

4%

(25)בית חולים  (19)מכון פרטי  (44)ממוצע לאומי 
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ב במדדים במכונים הבינוניים במיוחד לגבי קבלת מכתבריבוד לפי גודל יחידה בולטת אי העמידה 

( ודאגה ליצירת קשר והעברת מידע עם יחידה מארחת 40%דחוף )/נתן לחולה מזדמןישחרור מפורט שי

 .(11%לגבי מטופל קבוע שלהן )

ביחידות הקטנות חסר טופס העברה מובנה ייעודי לחולה הזקוק להמשך טיפול או העברה ליחידת 

תים וריבני משפחתם לגבי זכויות ושאו/ו ם( ויחסית ממעטים להדריך את המטופלי11%) דיאליזה אחרת

 (51תרשים )(. 12%בקהילה )

 
 עמידה אי ממוצע)%  יחידה גודל לפי ריבוד - קהילה/חיצוניים גורמים עם טיפולי רצף: 51תרשים 
 (במדד

 
 
 
 

או בני משפחתו הודרכו על זכויות  /המטופל ו
ושירותים בקהילה

/ קיים נוהל להעברת מידע לגורמים חיצוניים 
קהילה והצוות מכיר את תוכנו

קיים טופס העברה מובנה ייעודי לחולה  
הזקוק להמשך טיפול או העברה ליחידת  

דיאליזה אחרת או למכונים אחרים  

דחוף שמשוחרר מהיחידה  / חולה מזדמן 
מקבל מכתב שחרור הכולל פירוט הטיפול  

שניתן והמלצות להמשך טיפול

במקרים של חולים עם צרכים מיוחדים בהם 
יש צורך לערב את גורמי הרווחה העברת  
המידע לגורמי הרווחה  נעשית בהתאם  

לנהלים ביחידה  

היחידה דואגת ליצירת קשר והעברת מידע  
עם היחידה המארחת לגבי מטופל קבוע שלה  

בעת שהייתו ביחידה אחרת לרבות אשפוז  
ובחזרה ממנה

ישנו תיעוד של סיכום שחרור המטופל  
מאשפוז  

/  סיכום הרצף הטיפולי עם גורמים בקהילה 
חיצוניים

8%

1%

6%

20%

4%

6%

1%

5%

12%

2%

11%

13%

7%

2%

0%

7%

5%

0%

7%

40%

1%

11%

2%

7%

7%

0%

0%

9%

2%

3%

0%

3%

(15)גדול  (15)בינוני  (14)קטן  (44)ממוצע לאומי 
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 דיאליזה צפקית  3.9

 
    .יותר פעיליםו מלאיםחיי שגרה המאפשרת אחת מחלופות הטיפול ידועה כצפקית  דיאליזה

מה שמאפשר לו טיפול ביתי ועצמאי המטופל מקבל אספקת ציוד לדיאליזה צפקית באופן מסודר ונאות 

 מעקב טיפולי.למגיע אחת לחודש ליחידה  ,על מנת שיוכל להמשיך באורח חייו באופן שוטף

 8 -ביחידות גדולות ו 12 ,ת בתי החוליםובמסגרוזאת רק  בארץיחידות  20 -ניתנת רק בדיאליזה צפקית 

 ביחידות בינוניות. 

 .(0-25, טווח 5.9ממוצע אי עמידה במדד, ס.ת  %2.4)מאד בפרק דיאליזה צפקית עמידה במדד גבוהה 

  .בפרק זה נבחנו נהלי עבודה והנחיות לטיפול יחד עם הדרכת המטופלים

 ממוצע עמידה במדד(.    99%רבית במדדי המבדק )ועיות ומעקב טיפולי עמדו במידה ממקצהנחיות 

בתחום הדרכת המטופל ביחידות הדיאליזה הצפקית ראוי לציין כי בכל היחידות המטופלים ובני 

 אדם משמעותי אחר, הודרכו בקבלה לגבי הטיפול הכלייתי החליפי כולל דיאליזה צפקית.  / משפחתם

(. 11%) בנושא הטיפול בדיאליזה צפקיתמרי הסברה בשפות שונות ובמדד בלטה במחסור בח אי עמידה

 (52תרשים )

 
 (במדד עמידה ממוצע)%  ציפקית בדיאליזה המטופל הדרכת: 52תרשים 

 
 
 

צפקית קיימות בבחינת הנושא יש להתייחס להבדלי היחידות בין בתי החולים כיון שיחידות לדיאליזה 

בתי החולים אין מקום לריבוד לפי סוג ההנהלה. ניתן להתייחס ליחידות בגודל שונה בהן הנהלת רק ב

 .(7%) לעומת בינוניות (5%) נתרשם כי עמידה טובה יותר במדדי ביחידות גדולות

. (9%) הגדולות מתולע( 14%) יותניותר בבינו יםחסר ותהסברה בשפות שונ מריוחלגבי קיום  למשל

  .מחוזותה ליתריחסית  יותר נמוכה במדד העמידה צפון במחוז(. ובנוסף, בריבוד לפי מחוזות, 53)תרשים 

 

 

קיימות הנחיות ברורות למטופל מתי לפנות  
איש  )ליחידה וכתובת ברורה למי לפנות 

מעבר לשעות הטיפול( קשר

המטופל הודרך בנושא מניעת זיהומים  

המטופל הודרך בנושא תזונה מותאמת עבורו  

אדם משמעותי אחר / המטופל ומשפחתו 
:  הודרכו בקבלה לגבי הטיפול הכלייתי החליפי

…טיפול  , השתלת כלייה, דיאליזה צפקית

קיימים חומרי הסברה בשפות שונות בנושא  
הטיפול בדיאליזה צפקית   

ממוצע הדרכת מטופל  

0.0%

0.0%

0.6%

0.8%

11.1%

2.5%
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 (במדד עמידה אי ממוצע)%  יחידה גודל לפי ריבוד - צפקית בדיאליזה מטופל הדרכת: 53תרשים 

 
 
 

דיאליזה צפקית ניתנת רק במסגרת בתי החולים. כאשר ניתנת דיאליזה צפקית היא ניתנת  לסיכום,

ברמה גבוהה הן מבחינת הנחיות מקצועיות, מעקב טיפולי ומתן שירות והדרכת המטפלים. שביעות 

בלבד על מטופלים בדיאליזה צפקית נבדקים  17רצון ניכרה גם בשאלון חווית המטופל אם כי ענו 

 השאלון. 

 
 
 

 הבטחת איכות  3.10

 
היות והעבודה בדיאליזה דורשת מומחיות ומיומנויות טיפול גבוהות, עדכניות וייחודיות חשוב להקפיד 

על הבטחת איכות הכוללת איסוף נתונים שיטתי על מדדי איכות, נקיטת פעולות לשיפור מתמשך, קיום 

רועים עריכת תחקירים, למידה ארגונית ים וכמעט אירועים חריגיבצוות להצגת מקרים וא םדיוני

 ושיפור מתמשך. 

 (54)תרשים  .(0-57טווח ) 13.3ס.ת  ממוצע, 13%אי העמידה במדד בנושא הבטחת האיכות עמד על 

הן ברבע י, בינ(22%נו מקפיד לבצע חיסון לשפעת )למעלה מחמישית מהיחידות צוות היחידה אי

 (. 20%) חיסון לשפעת לעומת חמישית מיחידות בתי החוליםמהמכונים הפרטיים הצוות אינו מקפיד על 

  .(22%ישיבות צוות רב מקצועי אינן מתקיימות באופן סדיר להצגת מקרים מורכבים ודיונים קליניים )

 בבתי החולים.  9%לעומת  מהיחידות במכונים הפרטיים לא מתקיימים דיונים קליניים סדירים 38% -ב

 יחידות הקטנות. מה (50%במחצית )בולט בנושא הוא אי עמידה במדד  אממצ

אי עמידה במדד במכונים  17%קיבל ציון של פעולות לשיפור מתמשך של איכות הטיפול  ,כמו כן

. איסוף מידע באופן שיטתי אודות מדדי עמידה במדד( 100%)כלומר  בבתי החולים 0%הפרטיים לעומת 

 . (0%אי עמידה במדד לעומת איסוף מלא בבתי החולים ) 13%ל איכות נבחרים קיבל ציון ש

 (55-56)תרשים 

 

אדם משמעותי אחר / המטופל ומשפחתו 
הודרכו בקבלה לגבי הטיפול הכלייתי  

,  השתלת כלייה, דיאליזה צפקית: החליפי
טיפול פליאטיבי

קיימים חומרי הסברה בשפות שונות  
בנושא הטיפול בדיאליזה צפקית   

ממוצע הדרכת מטופל  

1%

11%

6%

0%

14%

7%

1%

9%

5%

(15)גדול  (15)בינוני  (44)ממוצע לאומי 
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 (במדד עמידה אי ממוצע)%  איכות הבטחת: 54תרשים 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

"  ארועים חריגים"היחידה מבצעת תחקירים על 
ומבצעת פעולות שיפור ולמידה  " כמעט ארוע/ "

בהתאם

ארועים  "הצוות מקיים באופן קבוע דיון ב
"כמעט ארוע" / "חריגים

נאסף מידע באופן שיטתי אודות מדדי איכות  
נבחרים במטרה לשפר את איכות הטיפול  

ובטיחותו

ננקטות פעולות לשיפור מתמשך של איכות  
הטיפול

מתקימות ישיבות צוות רב מקצועי באופן סדיר  
להצגת מקרים מורכבים ודיונים קליניים

צוות היחידה מקפיד לבצע חיסון שפעת

אי עמידה במדד% -ממוצע הבטחת איכות

5%

5%

6%

7%

22%

22%

13%
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 (במדד עמידה אי ממוצע)%  הנהלה סוג לפי ריבוד - איכות הבטחת: 55תרשים 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

נאסף מידע באופן שיטתי אודות מדדי איכות נבחרים  
במטרה לשפר את איכות הטיפול ובטיחותו

ננקטות פעולות לשיפור מתמשך של איכות הטיפול

" /  ארועים חריגים"הצוות מקיים באופן קבוע דיון ב
"כמעט ארוע"

" / ארועים חריגים"היחידה מבצעת תחקירים על 
ומבצעת פעולות שיפור ולמידה בהתאם" כמעט ארוע"

מתקימות ישיבות צוות רב מקצועי באופן סדיר להצגת  
מקרים מורכבים ודיונים קליניים

צוות היחידה מקפיד לבצע חיסון שפעת

סיכום לפרק הבטחת איכות

6%

7%

5%

5%

22%

22%

13%

13%

17%

12%

11%

38%

25%

20%

0%

0%

1%

0%

9%

20%

7%

(25)בית חולים  (19)מכון פרטי  (44)ממוצע לאומי 
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 (במדד עמידה אי ממוצע)%  יחידה גודל לפי ריבוד - איכות הבטחת: 56תרשים 
 

 
 
 

בטחת איכות באמצעות דיונים בצוות רב מקצועי ופעולות המקדמות איכות ובטיחות הטיפול ה ,לסיכום

 ראוי שיקודמו ביחידות הדיאליזה השונות ויוטמעו בתרבות הארגונית. 

 

 
 
 
 
 
 
 

נאסף מידע באופן שיטתי אודות מדדי איכות נבחרים  
במטרה לשפר את איכות הטיפול ובטיחותו

ננקטות פעולות לשיפור מתמשך של איכות הטיפול

" /  ארועים חריגים"הצוות מקיים באופן קבוע דיון ב
"כמעט ארוע"

" / ארועים חריגים"היחידה מבצעת תחקירים על 
ומבצעת פעולות שיפור ולמידה  " כמעט ארוע"

בהתאם

מתקימות ישיבות צוות רב מקצועי באופן סדיר  
להצגת מקרים מורכבים ודיונים קליניים

צוות היחידה מקפיד לבצע חיסון שפעת

סיכום הבטחת איכות

6%

7%

5%

5%

22%

22%

13%

11%

16%

13%

13%

50%

24%

20%

5%

5%

2%

2%

12%

26%

11%

2%

2%

3%

0%

5%

16%

7%

(15)גדול  (15)בינוני  (14)קטן  (44)ממוצע לאומי 
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 דיאליזה ביחידות איכות מבדק – כלליציון  3.11

 
  . עמידה במבדקמדדים כלומר בהתייחסות היא לעמידה הסיכום בפרק 
 

 (0-30טווח ) 6.6, ס.ת  91%העמידה במדדי המבדק גבוהה ועומדת על ממוצע של 

יחידות הדיאליזה הצפקית ב( ו97%בטיחות המטופל ומניעת זיהומים )הציונים הגבוהים בלטו בנושא ה

(98%.) 

 (, בדיקות87%(, הבטחת איכות )87%מדיניות והליכי עבודה )בעיקר: פרקים הראויים לשיפור הם 

 .(89%ות ומעקב טיפולי )תקופתי

  92%, מהלך הטיפול (93%קבלה לטיפול ביחידה )נושאים שאי העמידה במדד ברמה בינונית יחסית, הם: 

 (57)תרשים  .(93%והכשרה והתמצאות ארגונית של הצוות )

 

 
 (במדד עמידה ממוצע)%  לאומי ממוצע - המבדק ציון: 57תרשים 
 

 
 
 

( 94%ת בתי החולים )דובריבוד לפי סוג הנהלת היחידה ניכר עמידה בציון המבדק גבוהה יותר ביחי

 58תרשים  .(87%יחסית ליחידות המכונים הפרטיים )

 שיעור זה בא לידי ביטוי לאורך כל במבדק בבחינת המדדים בפרקים השונים. 

מטופלים קבועים עמדו יותר  126 -ה מבריבוד לפי גודל היחידה ניכר כי ביחידות הגדולות בהן למעל

 (59תרשים ) .(88%( ולקטנים )91%( יחסית לבינוניים )94%במדדים )

 המבדק. כל הבדלים אלו של עמידה במדד השונה בכל יחידה על פי גודלה ניכרו כחווט השני לכל אורך 

91%

87%
93%

92%

89%

98%
93% 97%

95%

98%

87%

ממוצע לאומי-ציון המבדק

מדיניות והליכי עבודה

קבלה לטיפול ביחידה

מהלך הטיפול

בדיקות תקופתיות ומעקב  
טיפולי

מערכת אספקת מים 
להמודיאליזה

הכשרה והתמצאות  
ארגונית של הצוות

בטיחות הטיפול ומניעת  
זיהומים

רצף טיפולי עם גורמים  
בקהילה וחיצוניים

דיאליזה צפקית  

הבטחת איכות
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למרות שבצפון  זאת אף( ו86%( לדרום )93%בין הצפון ) ,בריבוד לפי מחוזות ניכר פער בין הפריפריות

  (60)תרשים יחידות בדרום.  5יחידות לעומת  8נדגמו 

 

 (במדד עמידה ממוצע)%  הנהלה סוג לפי ריבוד - המבדק ציון: 58תרשים 
 

 
 
 

 ריבוד לפי גודל היחידה )% ממוצע עמידה במדד( -ציון המבדק : 59תרשים 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(25)בית חולים (19)מכון פרטי (44)ממוצע לאומי 

91%

87%

94%

ממוצע לאומי  
(44)

(15)גדול (15)בינוני (14)קטן 

91%

88%

91%

94%
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 (במדד עמידה ממוצע)%  מחוז לפי ריבוד - המבדק ציון: 60תרשים 
 

 
 
 

 לסיכום

במדדים גבוהה יחסית בניתוח הממצאים התייחסנו לאי עמידה במדד כדי שנוכל לאתר באופן  עמידה

 .דות החוזקנקו איתור והמלצה לשימורמדויק יותר נקודות לשיפור לעומת 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ממוצע  
(44)לאומי 

ירושלים  (12)מרכז (7)א "ת(5)דרום 
(5)

(8)צפון (7)חיפה 

91%

86%

90%

91%
91%

94%
93%
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 מאפיינים. 4

 
 המודיאליזה - מאפייני יחידות הדיאליזה 4.1

 
בשאלון המאפיינים מנהלי היחידות התבקשו לדווח על מאפייני הפעילות והמבנה שלהם, מאפייני 

 מטופליהם ומאפייני כח אדם. לפיכך הנתונים בפרק זה הם עפ"י דיווח היחידות ובאחריותם. 

 יחידות דיאליזה.* 45 -נתייחס לבפרק 

 מאפייני מבנה 4.1.1

, כשהמספר 6-51וח , טו19היחידות שנבדקו. מספר עמדות חציוני   45 -עמדות דיאליזה קיימות ב 1014

מהעמדות נמצאות ביחידות שבהנהלת בתי  63%המינימלי והמקסימלי נמצא ביחידות הפרטיות. 

 ביחידות הפרטיות. 37% -החולים ו

 )מספר חציוני(. 4.5מטופלים קבועים לעמדה מספר 

מספר זה דומה ביחידות שבהנהלת בתי החולים וביחידות הפרטיות. המספר עולה במעט בקבוצת גודל 

 היחידות הגדולות יותר.

 
 ריבוד לפי גודל היחידה - לעמדה קבועים מטופלים מספר: 61תרשים 

 

 
 
 
הדיווח על במכון כך שיחידות  2פועלות  בתי החוליםיחידות אולם באחד מ 44במבדק נסקרו  *

 .יחידות 45 -חס ליבנפרד לכן בפרק נתית והיחידהמאפיינים ניתן לשתי 

 
 
 
 

לאומי קטן בינוני גדול

4.5

3.6

4.7
4.8
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 ריבוד לפי סוג הנהלה - לעמדה קבועים מטופלים מספר: 62תרשים 
 

 
 
 

 . 2.6-135.6. טווח 6.9על פי החציון  2016ם לעמדה בשנת ומזדמניסך מטופלים קבועים 

נימום ביחידות הפרטיות והמקסימום ביחידות בהנהלת בתי החולים, נתון המוסבר במזדמנים, יהמ

 המגיעים מאשפוז בבית החולים ליחידת הדיאליזה באותו בית החולים.

 .116 –סך עמדות לחולים להם נדרש בידוד 

 . HepatitisB46- -סך עמדות ל

 .CRE 45 -סך עמדות ל

 . R.O - 71))  סך מכונות אוסמוזה הפוכה ניידת

 .HIGH FLUXמהמכונים משתמשים במסננים עם ממברנת  96%

 מהיחידות חוזה התקשרות לחברה אחראית על מערך טיפול מים. 96% -ל

 

 מאפייני פעילות 4.1.2

 מאפייני המטופלים 4.1.2.1

 .30-286טווח  80ת שנבדקו. חציון היחידו 45 -ב 2016כרוניים נמצאו בסוף שנת מטופלים  4,509

 לא טופלו בעבר ביחידות אחרות. 75%מהמטופלים היו מטופלים חדשים ביחידות, כאשר  22%

הגיעו ללא דלף או  24%הגיעו עם צנתר מרכזי.  40%מהמטופלים החדשים הגיעו עם פיסטולה,  29%

 צנתר.

 החדשים היו במעקב נפרולוגי במחצית השנה שקדמה לתחילת הדיאליזה. מהמטופלים  52%

 .16שנים והוותק הממוצע  38המטופל הוותיק ביותר ביחידות שנבדקו מטופל כבר 

 

 מהמטופלים עזבו עקב השתלת כליה. 4%רק  .2016מהמטופלים הקבועים נפטרו במהלך שנת  16%

 

 

 

לאומי בית חולים מכון פרטי

4.5 4.5

4.4
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 מטופלים לפי סוג טיפול 4.1.2.2

 .HIGH FIUXמהמטופלים הקבועים מבצעים דיאליזה דרך סליל  67%

 .צנתר מרכזי זמני 3% .קבוע מרכזי צנתר עם AV Graft ,31%עם  8%מהמטופלים עם פיסטולה,  58%

ביצעו  4%, 2017שעות במחצית הראשונה של  24מהמטופלים הקבועים אושפזו אשפוז מעל  43%

 דיאליזה בטיפול נמרץ.

מהיחידות,  31% -היה עד חודש ב 2017ממוצע להתקנת פיסטולה המינימלי בשנת זמן המתנה 

 מהיחידות. 26% -ומקסימלי עד חצי שנה ב

 (.22%(, מקסימלי עד חצי שנה )27%זמן המתנה ממוצע לשתל מינימלי עד חודש )

 שעות. 72( עד 46%במרבית המקרים ) 2017זמן המתנה ממוצע להתקנת צנתר קבוע בשנת 

 נפח פעילות 4.1.2.3

, חציון 825,298נים( היחידות שנבדקו )כולל חולים מזדמ 45 -ב 2016סך טיפולי המודיאליזה בשנת 

 טיפולים ליחידה. 84262, מקסימום 2280, מינימום 12906

 שעות. 4, אורך טיפול ממוצע שעות שבועיות 12 - מספר חציוני של שעות דיאליזה 

 שעות פעילות במכון 4.1.2.4

 (.48-168) 96שעות הפעילות השבועי החציוני ביחידות סך 

,          ( בשבת בצהריים16%יחידות פועלות ) 7, ( פועלות בשבת בבוקר ובשבת בערב13%יחידות ) 6

 (.64%יחידות פועלות בערב ) 29וביום שישי 

 רק יחידה אחת פועלת בשישי בלילה ובשבת בלילה.

 שיטות עבודה 4.1.2.5

-SFחייו של המטופל, כגון איכות ( נעשה שימוש בשאלונים מקובלים לאומדן 32%יחידות ) 14 -ב

KDQOL. 

 יחידות בבעלות פרטית. 2 בכל היחידות קיים מנהל טיפול קליני למעט

 (.59%( הם רופאים, וביחידות הפרטיות אחיות )73%ביחידות שבהנהלת בתי חולים רב מנהלי הטיפול )

 חה בסיעוד בכל המשמרות היא עבודת צוות ולאחריה הפקדה.חלוקת העבודה השכי

 ( דיווחו כי הן מעודדות את מטופליהם למלא ייפויי כח.47%יחידות ) 21

 מאפייני כח אדם 4.1.3

 מנהל היחידה 4.1.3.1

 (.1-37)טווח  23החציוני בנפרולוגיה  ותק מנהל היחידה

 (.2-34)טווח  10.5ותק חציוני בתפקיד 

 רופאים 4.1.3.2

 (, המהווים1-11)טווח  3 , חציון151היחידות שנבדקו  45 -סך משרות רופאים מומחים בנפרולוגיה ב

 69.2%מכלל רופאי היחידה. ביחידות בהנהלת בתי החולים רופאים מומחים בנפרולוגיה מהווים  62.7%

 .51.7%מכלל הרופאים, ובמכונים הפרטיים 

 .18.5, ולמשרת רופא 32.5י החציון ה בנפרולוגיה עפ"מספר מטופלי המכון למשרת רופא מומח

 נראה, כי בד"כ העומס הטיפולי על הרופאים גדול יותר בקבוצות הגודל הגדולות יותר.
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 ריבוד לפי סוג הנהלה - רופא למשרת מטופלים מספר חציון: 63תרשים 
 

  
 
 

 יחידהה גודלריבוד לפי  - רופא למשרת מטופלים מספר חציון: 64תרשים 
 

 
 
 

 אחות אחראית  4.1.3.3

מהן עובדות  4( מוסמכות בלבד. 11%אחיות ) 5מהאחיות האחראיות בעלות תואר ראשון.  56%

 במכונים הפרטיים. יתר האחראיות בעלות תואר שני ומעלה.

 בנפרולוגיה.כל האחיות האחראיות בעלות קורס על בסיסי 

 אחים/ות 4.1.3.4

מאחיות אלה בעלות קורס על בסיסי  84%. 762.33היחידות שנבדקו  45 -ב סך משרות אחיות

מהאחיות ביחידות שבהנהלת בתי החולים בעלות קורס על בסיסי בנפרולוגיה,  90%בנפרולוגיה. 

 בלבד. 69%ובמכונים הפרטיים 

 .7.3 ולמשרת אחות בוגרת קורס על בסיסי ,6מספר מטופלי המכון החציוני למשרת אחות 

 ביחידות הפרטיות העומס על האחיות רב יותר מאשר יחידות בהנהלת בתי חולים.

 

 

מספר מטופלים למשרת רופא מספר מטופלים למשרת נפרולוג

18.5

32.5

21.2

28.8

17.9

36.5

לאומי בית חולים מכון פרטי

מספר מטופלים למשרת רופא מספר מטופלים למשרת נפרולוג

18.5

32.5

16.3

34.3

17.8

29

23.5

38.2

לאומי קטן בינוני גדול
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 הנהלהריבוד לפי סוג  - אחות למשרת מטופלים מספר חציון: 65תרשים 
 

 
 
 

 יחידהה גודלריבוד לפי  - אחות למשרת מטופלים מספר חציון: 66תרשים 
 

 
 

 

 כח אדם אחר  4.1.3.5

 כל על עזר כוחמשרה של  כרבע כלומר, שנבדקו היחידות 45 -ב עזר כח משרות סך 186.3 –כח עזר 

   .אחות משרת

 (0.1-1)טווח  0.75, חציון 31.45סך משרות עו"ס ייעודיות במכונים שנבדקו  –עו"ס 

 (33-580)טווח  143 החציון"י עפ"ס עו למשרות המכון מטופלי מספר

ים עולה בקבוצות הגודל הגדולות יותר ובמכונים שבהנהלת בתי יהעומס הטיפולי על העובדים הסוציאל

 החולים בהשוואה למכונים הפרטיים.

 
 

מספר מטופלים למשרת אחות מספר מטופלים למשרת בוגרת 
קורס על בסיסי בנפרולוגיה

6
7.3

4.9
5.4

9

13.9

לאומי בית חולים מכון פרטי

מספר מטופלים למשרת אחות מספר מטופלים למשרת אחות בוגרת  
קורס על בסיסי בנפרולוגיה

6

7.3
6.6

8.6

6.4

7.3

5.8
6.3

לאומי קטן בינוני גדול
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 יחידהה גודלריבוד לפי  - ס"עו למשרת מטופלים מספר חציון: 67תרשים 
 

 
 
 
 

 הנהלהריבוד לפי סוג  - ס"עו למשרת מטופלים מספר חציון: 68תרשים 
 

 
 

 

 .0-2טווח  , 0.5, חציון 29.46סך משרות דיאטנים ייעודיות ליחידה בכל היחידות שנבדקו  –דיאטן 

 .(33-580טווח ) )נתון חציוני(,  136 - מספר מטופלי המכון למשרת דיאטן

רבי נמצא ביחידות בבעלות בתי החולים וביחידות מקבוצת יבדומה לעו"ס, העומס הטיפולי המ גם כאן

 הגודל הגדולות יותר.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

139

72

142

184

לאומי קטן בינוני גדול

139

177.5

73.5

לאומי בית חולים פרטי
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 הנהלהריבוד לפי סוג  - דיאטן למשרת מטופלים מספר חציון: 69תרשים 
 

 
 
 
 

 יחידהה גודלריבוד לפי  - דיאטן למשרת מטופלים מספר חציון: 70תרשים 
 

 
 
 

מהן  14, דיווחו כי יש אצלן שירות ייעוץ פסיכיאטרי. (40%) יחידות 17 –שירות ייעוץ פסיכיאטרי 

 ביחידות הפרטיות. 3 -ביחידות שבהנהלת בתי חולים ו

 שנו אחראי מים. י( 59%יחידות ) 26 -ב – אחראי מים

יחידות אחראי  3 -אחרות מנהל אחזקה. ב 5 -הנדסאי וב 5 -הוא מהנדס, ב יחידות אחראי המים 6 -ב

 המים הוא אח/אחות והיתר "אחר".

ביחידות השונות נאמנים בתחומים שונים. בכל היחידות נאמן השתלות. נאמן מניעת  –נאמני נושא 

 .98%זיהומים בשכיחות של 

( ובשכיחות הנמוכה ביותר 67%מטופלים )(, נאמן קליטת 74%בשכיחות נמוכה נמצאים נאמן פצעים )

 (.63%נאמן תזונה )

 

 הדרכה קלינית 4.1.4

מיחידות אלה הן בהנהלת בתי  24( היחידה משמשת שדה קליני להתנסות קלינית. 71%יחידות ) 32 -ב

 במכונים הפרטיים.  8 -חולים ו

 5 -יחידות בהנהלת בתי חולים ו 20( משמשות שדה קליני לקורס על בסיסי בנפרולוגיה, 78%יחידות ) 25

 יחידות במכונים הפרטיים.

131

165

95

לאומי בית חולים מכון פרטי

131

68

140

182.7

לאומי קטן בינוני גדול
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 טיפול  רצף 4.1.5

 הקהילה עם טיפול רצף 4.1.5.1

העברת מידע לקהילה לשמירת הרצף הטיפולי נעשית באמצעים שונים. השכיח ביותר הוא פנייה בכתב 

 .(7%)(, והנדיר הוא העברת עדכונים לכספת וירטואלית של הקופה 96%לרופא המטפל )

 

 : אמצעי העברת מידע לקהילה71תרשים 

 

 
 
 

 ניםמזדמ יםחול 4.1.5.2

בכתב למכון המטפל,  87%במקרים של חולה מזדמן רצף הטיפול עם המכון הקבוע נעשה על פי רב 

יחידות  6 -ועל ידי מערכת שיתוף מידע רק ב 49%מהיחידות, באמצעות המטופל ב 80% -טלפונית ב

13%. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

בכתב לרופא  
המטפל

טלפונית 
לרופא המטפל

באמצעות 
המטופל

מערכת שיתוף 
מידע

אחות קשר העברה 
לכספת  

וירטואלית

96%
91% 89%

53%
47%

7%
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  הצפקיתיחידות הדיאליזה  מאפייני 4.2

 
 בתי חולים ישנה יחידת לדיאליזה צפקית.יחידות בהנהלת  20 -ל

 ( ישנו מקום ייעודי לדיאליזה הצפקית.85%מהן ) 17 -ל

 

 דיאליזה צפקיתב מאפייני פעילות 4.2.1

 .11.5%, עלייה של 445 2017, ובשנת 399 ,2016סך מטופלים בדיאליזה צפקית בשנת 

 .(2-52)טווח  22 2017המספר החציוני בשנת 

 דיאליזה צפקיתב מאפייני המטופלים 4.2.1.1

 .44-74, גילאי מרבית המטופלים הם גברים

 
 

  לפי מיןצפקית התפלגות מטופלי דיאליזה : 72תרשים 
 

 
 
 

 לפי גיל צפקית : התפלגות מטופלי דיאליזה73תרשים 
 

 
 
 

 42%משיבים  13, ולפי מהמטופלים כבר בפנסיה 55%משיבים( עולה, כי  14ממעט הנתונים שהתקבלו )

 מהם בעלי השכלה תיכונית.

 

 

33%
67%

נשים  גברים  

18-44 44-64 64-74 ומעלה75

9%

34% 33% 24%
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 דיאליזה צפקיתב תנועת מטופלים 4.2.1.2

המטופלים החדשים הגיעו לאחר מ 80%. 198 - 2017סה"כ מטופלים חדשים בדיאליזה צפקית בשלהי 

 שהיו במעקב נפרולוגי מסודר במחצית השנה שקדמה לתחילת הדיאליזה.

 

 .2017מהמטופלים בשנת  17%, המהווים 2017מטופלים נפטרו במהלך שנת  41

 ( עזבו מסיבה אחרת.20%) 2017מטופלים בשנת  86

 

 .2017( אושפזו בשנת 49%טופלים )ממה 206

 

 דיאליזה צפקיתבכח אדם מאפייני  4.2.2

 י הערכה בלבד.פ-ך נתוני כח האדם הם עללמרבית היחידות אין תקנים ייעודיים לדיאליזה צפקית ולפיכ

 דיאליזה צפקיתברופאים  4.2.2.1

 ( ישנו מנהל יחידת ייעודי, בנפרד מיחידת ההמודיאליזה.40%יחידות ) 8 -ל

 דולות.גיחידות  5-יחידות בינוניות ו 3מהן: 

 

 .13.33 יחידות, עפ"י הערכה, סך משרות רופאים  ביחידות הדיאליזה הצפקית 18לפי דיווחי 

מטופלים לרופא מומחה בנפרולוגיה ברמה  32.4משרות של מומחים בנפרולוגיה, דהיינו  12.11 :מהן

 הלאומית.

 דיאליזה צפקיתב אחיות 4.2.2.2

 ייעודית, בנפרד מיחידת ההמודיאליזה.( ישנה אחות אחראית  75%יחידות ) 15 -ל

 יחידות גדולות. 11 -יחידות בינוניות ו 4מהן: 

 

 על בסיסי בנפרולוגיה. סמאחיות אלה בעלות תואר ראשון וכולן בוגרות קור 80%

 

בד"כ אחיות אלה הן הנותנות את השירות בדיאליזה הצפקית ולפיכך נתוני המשרות של האחיות 

 המשרות.מדויקים יותר משל יתר 

 

 .20.45יחידות הוא  18סך משרות אחים/ות ביחידות דיאליזה צפקית, לפי דיווחי 

 

 .18.6)נתון חציוני(  ( למשרת אחות עם הכשרה בנפרולוגיה הלאומי2017מספר מטופלי דיאליזה )

 
 ביחידות הגדולות נמצא עומס גדול יותר על האחיות מאשר ביחידות הבינוניות.
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 מטופלים למשרת אחות בדיאליזה צפקית  חציון מספר: 74תרשים 

 

  
 
 
 

 דיאליזה צפקיתב עו"ס 4.2.2.3

יחידות שביחידת האם ישנה עו"ס ייעודית דיווחו על אחוזי משרה מוערכים לדיאליזה הצפקית,  5רק 

 מטופלי דיאליזה צפקית לעו"ס. 77.3משרות,  1.19-המסתכמים ב

 

 דיאליזה צפקיתב שיטות עבודה 4.2.3

, לכל חולה מופקד מנהל טיפול קליני. במחצית מהמקרים מנהל הטיפול הוא גם רופא וגם יחידות 17 -ב

 אחות.

 

 דיאליזה צפקיתב רצף הטיפול 4.2.4

העברת מידע לקהילה לשמירת הרצף הטיפולי נעשית באמצעים שונים, בדומה לנעשה ביחידות 

 המודיאליזה.

 מהיחידות(. 100%מקפידים יותר על העברה בכתב לרופא המטפל. ) ביחידה זו

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

לאומי יחידות בינוניות יחידות גדולות

18.6

12

22.7
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 דיאליזה צפקיתב : אמצעי העברת מידע לקהילה75תרשים 

 

 
 

 כללי סיכום מאפיינים 4.2.5

על  מניתוח נתוני המאפיינים כפי שדווחו ע"י היחידות, נראה כי העומס הטיפולי הרב מוטל בד"כ

הן בחישוב מספר מטופלים לעמדה והן בחישוב מספר עומס שבא לידי ביטוי  ,היחידות הגדולות יותר

 מטופלים לרופא, עו"ס ודיאטן.

 אולם העומס על האחיות רב יותר בממוצע היחידות הקטנות יותר ביחידות המודיאליזה.

 חיות ביחידות הגדולות יותר.המגמה נמשכת עומס גדול יותר גם על הא –ביחידות הדיאליזה הצפקית 

 

בהשוואה בין יחידות בהנהלת בתי חולים ליחידות בהנהלה פרטית, נמצא כי כח אדם מקצועי נמצא 

 ביחידות שבהנהלת בתי החולים.יותר 

 

  מכלל הגילאים.בעיקר גברים ומעניין כי בדיאליזה הצפקית מטופלים 

 

מטופלים  445 -ומטופלים  399בה נכללו  2016 שנתעליה מ, פלי הדיאליזה הצפקיתומטישנה תנועה ב

מסיבות עזבו מטופלים אשר  86 -ונפטרים  41 -מטופלים חדשים ו 198  דווחו 2017 -ב .2017בסוף שנת 

 ליחידת ההמודיאליזה.היו ולעתים המעברים  שונות 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

בכתב לרופא  
המטפל

טלפונית 
לרופא 
המטפל

באמצעות 
המטופל

מערכת  
שיתוף מידע

אחות קשר העברה 
לכספת  

וירטואלית

100%

80% 80%

50%

30%

10%
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 חווית המטופל בדיאליזהסקר . 5
 

 רקע

חווית המטופלים ליזה במטרה לבחון את אבקרב מטופלים ביחידות דיכחלק נלווה למבדק בוצע סקר 

איכות חיים, נגישות המכון, יחס הצוות ושביעות נבחנו היבטים של שביעות רצונם מהטיפול ביחידה. ו

 רצון כללית מהטיפול במכון. 

 

 שיטות 5.1

 כלי המחקר 5.1.1
 

שאלון הסקר נבנה לצורך המחקר ותוקף תיקוף מומחים בתחום, תורגם לערבית ולרוסית. השאלון 

כלי ייחודי המיועד שהוא  KDQOL-SF (Kidney Disease Quality of Life – Short Form)מבוסס על 

 RAND Corporationפותח ע"י  ESRD ם עם אי ספיקת כליות סופניתלהערכת איכות חיים בחולי

עידוד צוות הכוללים את  ומיועד לחולי כליות המטופלים בהמודיאליזה או דיאליזה צפקית. בכלי ממדים

 58הטיפול של דיאליזה ושביעות רצון המטופל.

 : שאלון הסקר כולל

 .1-10א. שאלה להערכה סובייקטיבית של מצב הבריאות  התשובה בסקלה 

לגבי  םבשאלון מרכיבי ד(במידה רבה מא-7כלל לא, -1) 1-7עם תשובה בסולם ליקרט של  תשאלו 12ב. 

 יחס הצוות, תנאים פיזיים ביחידה ונגישות, רצף הטיפול עם גורמים חיצוניים, שביעות רצון מהיחידה. 

 ג. שאלות פתוחות לגבי הדברים האהובים והדברים שמפריעים ביחידה

דתיות, השכלה, אמצעי הגעה למכון, משך הטיפול גדר, מצב משפחתי, ד. פרטי רקע: עיסוק, גיל, מ

  .במכון

על ידי מומחים בתחום ובדיקת מהימנות נמצאה תיקוף תוכן תוקף שנבנה לצורך המבדק השאלון 

 . כמו כן תורגם השאלון לשפות רוסית וערבית. Cronbach=0.87 αגבוהה 

 

 דגימה 5.1.2 

עורכי ביום המבדק (. Convenience Quota Samplingמסוג מכסה )הדגימה הייתה דגימת נוחות 

ציגו הבאותה עת ביחידה, הו ששמטופלי דיאליזה צפקית,  3 -המודיאליזה ו מטופלי 10 -פנו להמבדק 

 קשו הסכמתם להשתתפות ולמילוי השאלון. ילהם את השאלון ומטרתו וב

לבדוק את שביעות רצונך "ציגו את עצמם כנציגי משרד הבריאות וציינו את מטרת הסקר: ההבודקים 

  ."מהיחידה והטיפול בה כדי לשפר את איכות הטיפול

ללא שהייה של כל , למלא את שאלוני שביעות הרצון באזור נטרלילאפשר למשיבים הקפידו הסוקרים 

 .םאיש צוות מהיחידה ליד

 .סודיות כלפי המשיבים הובטחה שמירת מסרו אנונימית וניש להדגיש כי התשובות 
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עצמאי. כל נבדק ענה על באופן הבודקים סייעו במילוי השאלון למטופלים שהתקשו לענות על השאלון 

 השאלון בשפה הרצויה לו. 

 

 נבדקים 5.1.3

 .  נבדקים 445בסה"כ  השיבו לסקרהיחידות שנקרו  44 -ב

ביחידות פרטיות וכרבע בממשלתיות, קרוב  40%מטופלים ביחידות המנוהלות ע"י בתי החולים,  60%

לחמישית מהשב"כ והיתר ציבוריות. מעל לשליש ביחידות גדולות, כשליש בבינוניות וקרוב לשליש  

 בקטנות. 

 (2)טבלה ( במרכז והיתר מחולקים ביתר המחוזות. 28.5%למעלה מרבע )

 
 )=445N(מאפייני רקע היחידה : 2טבלה מס' 

 

 % N המשתנה

 סוג הנהלה

 60 267 בית חולים 

 40 178 מכון פרטי 

 בעלות

 26.7 119 ממשלתית 

 14.4 64 ציבורית 

 18.9 84 שב"כ 

 40.0 178 פרטית

 גודל יחידה

 29.7 132 קטן

 34.8 155 בינוני 

 35.5 158 גדול 

 מחוז

 18.2 81 צפון

 14.2 63 חיפה

 28.5 127 מרכז

 17.3 77 תל אביב

 11.5 51 ירושלים

 10.3 46 דרום
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 ממצאי הסקר 5.2

 
 משתני חווית המטופל  בריבוד למשתני המבדק  5.2.1

 .66-80בגיל  39%ו 46-65בגיל   41%נשים.  39%גברים לעומת  61%בסקר הנבדקים שהשתתפו 

השכלה בעלי  44%( מתפרנסים מקצבת נכות. 24%( וכרבע )53%נשואים. מעל למחצית פנסיונרים ) 69%

 (0.1-40)טווח  ,שנים 4 ± 3.9בממוצע במכון הנבדקים נמצאים ( אקדמאים. 21%תיכונית וכחמישית )

 (3)טבלה  65.5  22.1±בממוצע היא ( 100-1 )יאותם הסובייקטיבית והערכתם את מצב בר

 
 (N= 445(  המחקר באוכלוסיית רקע משתני :3 מס' טבלה
 

 % N המשתנה 

     (n=433מין )

 60.7 263 זכר

 39.3 170 נקבה

 (n=434גיל )

  18-45 37 8.5 

46-65 179 41.2 

66-80 170 39.2 

80+ 48 11.1 

   (n=433מצב משפחתי )

 13.2 57 אלמן

 11.3 49 גרוש

 68.6 297 נשוי

 6.9 30 רווק

     תעסוקה  

 8.8 39 עובד 

 53.0 236 פנסיונר 

 24.3 108 קצבת נכות/ אחר 

 13.9 62 מובטל 

     (n=418השכלה )

 20.1 83 יסודית 

 44.0 184 תיכונית

 14.8 63 על תיכונית 

 21.1 88 אקדמית

     (n=423דתיות )

 39.0 165 חילוני

 36.4 154 מסורתי 

 24.6 104 דתי 

 Mean 3.9 ± 4 (Range 0.1- 40) ותק במכון )בשנים(

 Mean 65.5 ± 22.1 (0-100מצב בריאות סובייקטיבי )

   (n=426דרך ההגעה )

 41.1 175 הסעה 

 9.4 40 תחבורה ציבורית

 16.4 70 בן משפחה/שכן

 26.8 114 נהיגה עצמית 

 6.3 27 אחר/שילוב
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הטיפול של צוות היחידה, מהתנאים הפיזיים ן היחס והתייחסנו לשביעות רצון מבניתוח הממצאים 

 ביחידה ושביעות רצון כללית. 

    (76. )תרשים (92%ניכר כי הצוות העניק יחס חם והתעניין במטופל )

 
 (ממוצע)% חווית המטופל בדיאליזה : 76תרשים 

 

 
 
 

שביעות רצון  ,( tמבחןת בתי החולים לבין היחידות במכונים הפרטיים )ובבדיקת ההבדלים בין יחיד

יחידות בהנהלות  91.4לעומת %  94.5%כללית גבוהה יותר נמצאה במובהק ביחידות בהנהלות הפרטיות 

 . ((p=0.033בתי החולים 

   ים של: בנושא נוספים וציונים גבוהים יותר קיבלו היחידות בהנהלה פרטית הבדלים מובהקים

  , תנאים פיזיים(p=0.013) והתעניינות במטופל חםהיחס ה(, p=0.033) כלליתהרצון השביעות 

 (77תרשים ). (p<0.001)ליחידה  נגישותוה

, (p=0.006בדרך ההגעה )שביעות הרצון הגבוהה יותר באופן מובהק נמצאה   ,בריבוד לפי גודל היחידות

 (78תרשים )( בעיקר ביחידות הקטנות. p<0.001( והתנאים הפיזיים )p<0.012הנגישות ליחידה )

 

מהי מידת שביעות רצונך מהקשר של היחידה עם 
רופא המשפחה שלך

מהי מידת שביעות רצונך מהארוחות המוגשות  
ביחידה

מהי מידת שביעות רצונך מהקשר של היחידה עם 
?  גורמים חיצוניים

?מהי מידת שביעות רצונך מהתנאים הפיזיים ביחידה

מהי מידת שביעות רצונך מדרך ההגעה ליחידה

מהי מידת שביעות רצונך מהנגישות ליחידה  

צוות הדיאליזה מעודד אותי להיות כמה שיותר עצמאי

צוות הדיאליזה תומך בי בהתמודדות עם מחלת  
הכליות שלי

האם היית ממליץ לחבר שזקוק לדיאליזה להיות  . 
מטופל ביחידה זאת

כיצד הנך מדרג  את החום וההתעניינות המובעים  
כלפיך כאדם

מהי מידת שביעות רצונך הכללית מהיחידה

מהי מידת שביעות רצונך מהצוות המטפל ביחידה

ממוצע חויית המטופל בדיאליזה  

62%

69%

72%

84%

85%

85%

87%

89%

92%

92%

93%

94%

84%
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חשוב במחוזות השונים לא נמצאו הבדלים מובהקים לגבי חווית המטופל ושביעות רצון כללית אך 

התקבלו, למשל במחוז דרום בפריפריה ציון נמוך יחסית לגבי הקשר המובהקים שכן להתייחס להבדלים 

 (79תרשים )(. p=0.022ותנאים פיזיים ) p<0.0)12עם גורמים חיצוניים ועם רופא המשפחה )

 
 (ממוצע)%  הנהלה סוג לפי ריבוד - חווית המטופל בדיאליזה: 77תרשים 

 

 
 
 

 p<0.01    ***p<0.001** מובהקות 
 
 
 
 
 
 
 

יחס חם והתעניינות  

עידוד לעצמאות

תמיכה בהתמודדות  

שביעות רצון מהצוות  

תנאים פיזיים  

ארוחות מוגשות  

נגישות ליחידה

דרך ההגעה  

קשר עם רופא המשפחה  

קשר עם גורמים חיצוניים  

המלצה לחבר שזקוק לדיאליזה  

שביעות רצון כללית מהיחידה  

91%

86%

88%

94%

80%

68%

82%

84%

62%

70%

91%

91%

95%

88%

91%

95%

90%

70%

90%

87%

63%

75%

93%

95%

92%

87%

89%

94%

84%

69%

85%

85%

62%

72%

92%

93%

ממוצע כללי   מכון פרטי   בית חולים  

***

***

**
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 (ממוצע)%  יחידה גודל לפי ריבוד - ליזהאחווית המטופל בדי: 78תרשים 
 

 
 
 

 p<0.01    ***p<0.001** מובהקות 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

יחס חם והתעניינות  

עידוד לעצמאות

תמיכה בהתמודדות  

שביעות רצון מהצוות  

תנאים פיזיים  

ארוחות מוגשות  

נגישות ליחידה

דרך ההגעה  

קשר עם רופא המשפחה  

קשר עם גורמים חיצוניים  

המלצה לחבר שזקוק לדיאליזה  

שביעות רצון כללית מהיחידה  

94%

85%

88%

95%

90%

70%

90%

88%

61%

73%

92%

94%

93%

88%

91%

95%

85%

69%

85%

88%

66%

72%

93%

94%

91%

86%

87%

93%

78%

68%

81%

80%

60%

70%

92%

90%

גדול בינוני   קטן

**

**

***
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 (ממוצע)%  מחוז  לפי ריבוד - חווית המטופל בדיאליזה: 79תרשים 
 

 
 
 
  p<0.05מובהקות * 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

שביעות רצון מתנאים פיזיים  

שביעות רצון מארוחות

קשר עם רופא המשפחה 

קשר עם גורמים חיצוניים  

שביעות רצון כללית  

88%

74%

70%

73%

94%

84%

65%

50%

70%

95%

84%

74%

69%

79%

93%

83%

70%

59%

67%

89%

87%

57%

64%

73%

93%

74%

61%

52%

56%

90%

דרום ירושלים תל אביב מרכז חיפה צפון

*

*

*

*
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 משתני חווית המטופל  בריבוד למשתני רקע של הנבדקים 5.2.2

ומעלה  70יסה גבוהה יותר מציון חילקנו את המשתנה לתפ הסובייקטיבית הבריאות תפיסת בבדיקת

לעומת  חוליםה ביתשל  תוביחידהבדלים מובהקים בתפיסה בין נבדקים . ומטה 60מציון  הנמוכו

יחסית  (57%) יותר גבוהה בריאותם תפיסת הפרטיות ביחידות לנבדקיםנבדקים ביחידות הפרטיות. 

לא נמצאו הבדלים מובהקים בתפיסת הבריאות  כצפוי. (p<0.033) ,(48%) לאלו ביחידות בתי החולים

 בריבוד לפי גודל יחידה או מחוז. 

משתני שביעות הרצון למעט שביעות הרצון  כלסטטיסטית התקבלו לגבי  מאד מובהקים הבדלים

מטופלים עם תפיסת בריאות גבוהה יותר היו מרוצים יותר יחסית למכון.  ומהנגישותמהצוות 

 למטופלים עם תפיסת מצב בריאות נמוכה יותר. 

 

בריאות נמצא בתפיסת מצב  ( (p=0.026היחיד ההבדל המובהק, גילאיםהמבחינת התפלגות 

 63.9±17.9 :+ 80, 63.7±22.6 : 66-80,  64.9±22.6 :46-65,  75.7±20.2 :18-45. סובייקטיבי

 

              ,עידוד הצוות לעצמאות. מעניין כימנמצאו בנושא שביעות הרצון  לנשים גבריםהבדלים בין 

 .(p=0.015(, )83.4±28.7הנשים ) 169( לעומת 89±19הגברים היו מרוצים יותר ) 262

 

בשביעות הרצון מהיחס החם של הצוות, סטטיסטית נמצאו הבדלים מובהקים המשפחתי  בסטטוס

עם המחלה, המלצה לחבר על היחידה ומכלל חווית  םהתמודדותות בות הצעידוד לעצמאות, ומתמיכהמ

 הטיפול ביחידה.  

ומכלל חווית הטיפול   (p=0.036האלמנים היו שבעי רצון יותר בעיקר מהיחס החם והאוהד של הצוות )

(p=0.011).  

 

שביעות , (p=0.007)כטוב יותר תפישת מצב הבריאות ככל שרמת דתיות עולה כן עולה  ,רמת דתיות

, (p=0.007), וגורמים חיצוניים  (p=0.001)קשר עם רופא המשפחהמה, (p=0.006)מיחס הצוות הרצון 

 . (p=0.008)וחווית מטופל חיובית יותר 

 

 רמת ההשכלה יהמטופל על פ תיבחווינמצאו הבדלים מובהקים סטטיסטית  לא, רמת השכלה

(p=0.427). 

מגיעים בנהיגה עצמית ותופסים את מצב בריאותם כגבוה יותר  כרבע מהנבדקים, דרכי הגעה

  .(p=0.002)(, 64 ±20( או תחבורה ציבורית )±2262יחסית לנבדקים המגיעים בהסעה ) 21.5±72.3

בהסעה  ם. המרוצים ביותר הם אלו המגיעי(p<0.001בשביעות הרצון מדרך ההגעה )הבדלים מובהקים 

 .(73± 36) יבוריתצ( יחסית למי שמגיע בתחבורה 89± 20ובנהיגה עצמית ) (90.3±17)

 .(p=0.89חווית המטופל לפי הותק ביחידה )ממוצע אין הבדל ב ותק ביחידה,

 

חווית המטופל בדיאליזה יחד עם ההתמודדות עם המחלה הקשה הצוות המטפל במיוחד  לסיכום

הסיעוד תומכים ומעודדים המטופלים מבקשים לשפר את תנאים פיזיים בעיקר את הנגישות ליחידה, 

 התזונה המוגשת להם בזמן השהות ביחידה ואת הקשר עם רופא המשפחה.
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 ניתוחי תוכן 5.3

 
לשאלות הסגורות נשאלו  בנוסףמה המטופלים מרוצים וממה אינם מרוצים בכדי להעמיק ולהבין מ

 שאלות פתוחות: שלוש

 מה הדבר האהוב עליך ביותר ביחידת הדיאליזה הזאת?

 מה הדבר שמפריע לך ביותר ביחידת הדיאליזה הזאת?

 הערות נוספות שברצונך להביא לידיעתנו. 

 

 בנקודות החיוביות והן בנקודות השליליות.כי אותן נקודות התייחסות נמצאות הן  נראה,

נים לשבח וכשאינם ימכאן, כי נושאי התייחסות אלה חשובים למטופלים, וכשהם תקינים הם מצוי

תקינים מצוינים כנושאים לשיפור. לפיכך בכדי לשפר את השירות יש להתייחס בכובד ראש לנושאי 

 השיפור ולשפרם ככל האפשר.

 

 גורמים מעודדים  5.3.1

 התייחסויות. 369התקבלו  ביחידת הדיאליזה  לגבי דברים אהוביםלשאלה 

 מהמשיבים( ציינו נושא זה. 72%מטופלים ) 265במקום הראשון צוין לשבח היחס מהצוות הרפואי. 

 (.10%התייחסויות ) 36עם   –מקצועיות הצוות במקום השני 

מטופלים( ציינו תנאים פיזיים, התורמים לרווחתם ובהם נושא הניקיון שזכה למרב  33מהמשיבים ) 9%

 .אינטרנטה וי, טלוויזנגישות, פרטיות, מיזוג, נוחות פיזית, אורההתייחסויות, 

בנוסף צוינו גם תנאים פיזיים הקשורים למטופל ואינם תלויים במכון, כגון קרבה לבית או למגורי 

 .הילדים

 ( שציינו את תרומת החברה של המטופלים האחרים לאווירה הנעימה והחיובית.19.5%היו מטופלים )

ה ולהעניק גם עזרה טכנית, כמו שעוד ציינו לשבח את הגמישות של המכונים והנכונות לסייע בכל בק

 .(4%, 16גמישות במשמרות, עזרה בנגישות ובחנייה )

 המוגשות כציון לשבח.( ציינו את הארוחות 3%מטופלים ) 12

מטופלים ציינו שעצם ההכרה בתרומה של הטיפול לתפקודם גורם להם להרגיש מרוצים ושני  3

 מטופלים אמרו שהמכון פשוט מקנה להם ביטחון.

 

 גורמים מעכבים 5.3.2

 .התייחסויות 283התקבלו ביחידת הדיאליזה  מפריעיםהדברים לשאלה לגבי ה

 (.40%משיבים  114אים הפיזיים )התלונות העיקריות היו על התנ

תלונות רבות התקבלו על הכורסאות. המטופלים יושבים שעות רבות על כורסאות אלה, ולפיכך הם 

 מהווים גורם משפיע מרכזי על איכות הטיפול ויש לשפר נושא זה.

 תלונות נוספות היו על נגישות, חנייה, אספקת ציוד, חוסר ויסות של המזגן.

 התלוננות על איכות האוכל וחוסר גיוון. (8%מטופלים ) 24

( התלוננות על איכות הטיפול. בין התלונות על איכות הטיפול היו אי עמידה בלוחות 11%מטופלים ) 32

זמנים, זמני המתנה ארוכים, חוסר זמינות של הצוות בעיקר של נפרולוגים ועובדים סוציאליים 

 ופסיכולוגים ושימוש במכונות ישנות.
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קבלו על היחס. תלונה שחזרה על עצמה הייתה על  (7%מטופלים ) 21. הצוותנושא יחס  דגשהו גם כאן

 אי נוחות וחוסר בתקשורת. יםכך שהצוות מדבר "מעל ראשם" בשפה זרה, שאינה מוכרת להם, וכך נוצר

 על חוסר גמישות והתחשבות בבקשות השונות.התקבלו תלונות כן   כמו

 לכך שהקושי שלהם הוא אישי וסובייקטיבי הן נפשי והן פיזית. ( מודעים7%, 20מטופלים רבים )

רבים מהם אמרו שקשה להם לקבל את העובדה ששעות רבות עליהם לבלות במכון, אמרו שמשעמם 

 וקשה להם להשלים עם המוגבלות. אלה להם בשעות

בכדי להקל על הסבל והשעמום, מומלץ כי כל מכון יחשוב על דרכים להעברת הזמן, ככל הניתן, 

 בנעימים, כגון הוספת טלוויזיות אינטרנט וכו'. 

 

 הערות נוספות 5.3.2.3

התקבלו בשנית תלונות לגבי הערות נוספות שהמטופלים מעוניינים להעלות בפנינו,  בתשובה לשאלה

 שות והתנאים הפיזיים.רבות על הארוחות המוג

 לצוותים:ושבח לות תודה יבנוסף התקבלו מספר מ

 "המון תודה לצוות המטפל"

 "קי, היחס בלתי רגיל ואין יותר טוב מזהנ -פה נותנים את הנשמה "

 "זו שמורת טבע, ישראל היפה"

 

 גם חששות וקשיים נוספים של המטופלים: ועלו בהערות צפו

 ."שאינו מרכז רפואי. מה יקרה אם יקבל התקף לב חושש מכך שמקבל טיפול במקום"

 ."הטיפול מאריך את החיים אך אין איכות חיים"

 
 
 

 , התנאים הפיזיים והרכב הארוחות מהווים גורמים משפיעים על שביעות הרצוןהצוות יחס לסיכום,

 .וחווית המטופלים

נקודות התורפה ולשפר ככל מומלץ, כי כל יחידה תערוך סקרי שביעות רצון מפורטים כדי למקד את 

 .את חווית הטיפול האפשר

 לעתים שינוי קטן, יכול לעשות שינוי גדול לרווחת החולים.
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  סיכום והמלצות  .6
 

בהנהלת חברות יחידות  19 -יחידות בהנהלת בתי החולים ו 25יחידות דיאליזה.  44במבדק נכללו 

  .פרטיות

ניכר כי היחידות ניצלו היטב את זמן  .(91%) יםגבוהים של עמידה במדדבמבדק הושגו ציונים 

כדי לשפר תהליכי עבודה ולעמוד בסטנדרט האיכות שהציב להם מבדק  ההתארגנות וההכנה למבדק

 האיכות. 

על מנת לבחון לעומק את הנושאים הטעונים שיפור ועל מנת למפות חסמים בנושא חישבנו בממצאי  

 .  העמידה במדדאי המבדק את 

בהם מאפייני כח אדם ייעודי והתארגנות בדיאליזה בפרק המאפיינים נבדקו מאפייני התשתיות לטיפול 

 .פעילות מקצועיתהיחידות ל

חשוב לציין, כי נמצאה הלימה בין ממצאי המאפיינים שדווחו על ידי היחידות וממצאי המבדק עצמו 

הכשרה ותמיכה בצוותים ובקרת איכות הטיפול שניתן  אשר בחן הליכי עבודה, שלבי הטיפול השונים,

 .פרטייםושל ספקי השירות הבתי החולים של דיאליזה ביחידות ה

 .)בציון % ממוצע אי העמידה במדד( לפי פרקי המבדק סיכוםלהלן פירוט ה

 מדיניות והליכי עבודה   6.1.1

למדיניות בהקשר להתמצאות ובקיאות העובדים מחד, בפרק המדיניות והליכי עבודה התייחסנו 

  ביותר בעמידה במדדים.נמוך הציון קיבל את ההמדיניות  פרקמדיניות מכוונת מטופל. ומאידך, 

ברוב היחידות קיימת תכנית עבודה שנתית והעובדים מודרכים ומעודכנים בנושא בטיחות הטיפול 

הנהלת בתי החולים המדיניות והליכי העבודה ניכר כי ביחידות בוניהול סיכונים אך יחד עם זאת, 

מתקשים יותר לעמוד ( 22%)יחידות הקטנות בכלל הו( 22%) פרטיתבמכונים בבעלות מגובשים יותר. 

 במדדי עיצוב המדיניות והליכי העבודה. 

לגבי מדיניות מכוונת עובדים, יש להקפיד על קיום נוהל לקליטת ציוד וטכנולוגיה חדשה במכונים 

 ם. פרטייה

ודיון מקצועי  רב מקצועיתתכנית טיפול מותאמת אישית ניכר כי יש לקדם מדיניות מכוונת מטופל לגבי 

 עבור כל מטופל חדש בנושא מועמדות להשתלת כליה ולוותיקים לעדכן סטטוס  מועמדות להשתלה.

חתימה  מדיניות ברורה המתייחסת לשיחה עם מטופלים בהקשר להעדפות הטיפול ובמיוחדחשוב לגבש 

  .על ייפוי כח רפואי

 קבלה לטיפול ביחידה 6.1.2

 מורכבת מקבלה רפואית, קבלה סיעודית וסוציאלית והערכה תזונתית.  הקבלה ליחידה

הציון שהתקבל בפרק זה גבוה מהציון הממוצע שהתקבל בכלל המבדק אולם מפאת חשיבות שלב 

 לנקודות הראויות לשיפור.  הקבלה כשלב ראשוני המהווה את הבסיס לטיפול יש להתייחס

הקבלה מתקשים יותר לעמוד במדדי (, 14%) ובמחוז דרום( 9%,8%)קטנות הבינוניות וביחידות ה

 . לטיפול



 

 

108 

 

בעיקר במכונים  הדיאליזה תחילת לפני מסודר נפרולוגי מעקבתיעוד ניכר מחסור ב הרפואית בקבלה

 (.21%) ובכלל המכונים הגדולים( 20%) הפרטיים

ניתן לשפר קבלה סיעודית מלאה וחתומה תוך שבוע מהקבלה ליחידה בבתי חולים   הסיעודיתבקבלה 

 במכונים הפרטיים.( 17%)ואמדן כף רגל סוכרתית לחולי סכרת ( 12%)ואמדנים כגון הסיכון לנפילה 

 יש לקדם ביצוע (19%) ובכלל היחידות בגודל בינוני( 16%) בהערכה תזונתית למטופל חדש בבתי חולים

 מלאה והתאמת טיפול תזונתי תוך חודש מהקבלה ליחידה.  תזונתיתהערכה 

( 21%במכונים הפרטיים ) ובמיוחדיש לשים דגש על כלל ההדרכות  החדשיםים מטופלה הדרכתב

 למטופלים החדשים הכלייתי הטיפולחלופות הצגת בולט בהמחסור בהדרכה . (18%) ת הקטנותוביחידו

 (.41%) (, ביחידות הקטנות49%)טיים ( במכונים הפר27%)

 מהלך הטיפול  6.1.3

קרוב מהלך הטיפול בדיאליזה הכולל חיבור למכונה, מעקב במהלך הדיאליזה וניתוק מהמכונה קיבל ציון 

, (13%דים בלטה במכונים הפרטיים )בריבוד לסוג ההנהלה אי העמידה במד. (92%לממוצע המבדק )

 (.17%)(, בדרום 11%) ביחידות הקטנות

הוראות דיאליזה קבועות מעודכנות  החוליםכמעט לכל , החיבור למכונת הדיאליזהבשלב הראשון של  

וחתימה על ביצוע  על מדידת סימנים חיוניים 100% -וחתומות על ידי רופא נפרולוג והצוות מקפיד ב

 .  ההוראות

כחלק  על פרטיותםור לשמעם המטופלים ומקדימה שיחה לקיים לפני החיבור חשוב לעומת זאת, 

 .ת הגג בחוק זכויות המטופלועקרונמ

המתבצעת על נוכחות נפרולוג מומחה בזמן דיאליזה ראשונה יש להקפיד על  יםחדש יםאצל חול

( 32%מכונים הפרטיים )שליש מהנשמר דיו בסטנדרט זה אינו . (15%הנחיות רפואיות של נפרולוג )

 .(29%וביחידות הקטנות )

 תה גבוהה. ימהמכונה העמידה במדדים היניתוק הבזמן הטיפול ובזמן מעקב ב

 בדיקות תקופתיות ומעקב טיפולי   6.1.4

הסובלים ממחלות כרוניות ומטופלים תקופה ממושכת זקוקים למעקב ולבדיקות  מטופלי הדיאליזה

 ממוצע עמידה במדד(. 89%הפרק קיבל ציון נמוך יחסית במבדק ). תקופתיות

 הפרטיים  מכונים בובפרט  בכלל שמירה במידה מירביתל ראוימאד ומעקב טיפולי משמעותי 

 .(17%) דרום( וב19%תל אביב )מחוז וב( 12%)בינוני בגודל  ,(12%)

ובמיוחד לקיחת תפקודי בלמעלה מרבע מהיחידות כלל בדיקות המעקב את יש לשפר  רפואיהבמעקב 

 (.28%)סון שפעת ומתן ההוראה לחי (26%) בלוטת התריס

היות והמטופלים הינם  חשוב לשמר את הדרכת המטופלים לגבי רשימת התרופות העדכנית ,כמו כן

 .חולים מורכבים וכרוניים המטופלים בתרופות מרובות

הכולל התייחסות לסימפטומים יש לעדכן תיעוד מעקב סיעודי אחת לחודש  סוציאליהסיעודי והבמעקב 

( 24%ובמכונים הקטנים )( 20%) ומצב נפשי במיוחד במכונים פרטיים מציקים, היענות לתרופות

  .(23%) וביחידות הגדולות (23%במיוחד בבתי החולים ) חדשים 3 -והתערבותה של עו"ס לפחות אחת ל

( לא כל מטופל מקבל ארוחה במהלך הטיפול בדיאליזה. 22%נמצא שבכרבע מהיחידות ) תזונתיהבמעקב 

יש . המחסור ניכר בעיקר ביחידות הקטנות. הלות בתי החולים להנהלות הפרטיותלא נמצא הבדל בין הנ

כחלק להקפיד על מתן ארוחות במהלך הטיפול עם הרכב תזונתי מותאם ומומלץ למטופלים אלו.  

על משיתוף עם אגף תזונה לקראת המכתב נכתב נוהל לדיאטה המומלצת למטופלי הדיאליזה. 
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בדיקות של המטופלים מדי חודש ולהקפיד במיוחד על מעקב אצל הדיאטנית לסרוק את תוצאות ה

הערכה תזונתית מקיפה ועדכנית של . (13%) במיוחד ביחידות הגדולות מטופלים ותיקים שאינם יציבים

 . (16%) יותר ליישום במכונים הקטנים הקש הנמצאהמצב התזונתי על ידי דיאטנית אחת לחצי שנה 

 לדיאליזה    מערכת אספקת מים  6.1.5 

מנוטרת בטיפול בדיאליזה היסודות ההיא אחד מ העומדים בסטנדרטים מחמירים אספקת המים

 גבוה. בפרק זה הציון שהתקבל . ואהפבבקרות משרד הבריאות של מנהל ר

שימת הדגש על פעולות  כגון בתהליך העבודה בנושאנוספים לצורך המבדק התייחסנו למספר דגשים 

 .ומינוי אחראי מים ביחידה מצא חריג בתוצאות הבדיקותתיקון  במקרה של מ

 6 -( מהיחידות ישנו אחראי מים. ב59%) 26 -בנמצא כי רק ביחידות. מינוי אחראי לנושא המים לגבי 

( אחות 13%) 3נוספות מנהל אחזקה,  5( הנדסאי, 22%יחידות ) 5 -( מהנדס במקצועו, ב26%יחידות )

 .אחרים )אפידמיולוג, ביוטכנולוג, טכנאי, דוגם מים(בעלי מקצוע היחידות וביתר 

 הכשרה והתמצאות ארגונית של הצוות  6.1.6

עמידת היחידות במדדי ההכשרה וההתמצאות הארגונית של הצוות במידה גבוהה יחסית ובולטת גם 

 בנושאים חשובים כמו ידע והכרת הקריטריונים לקריאה לייעוץ ודרכי הזימון לדיאטן ולעו"ס. 

 העובדים מכירים את כל נאמני נושא השונים ביחידה. ויחידה נאמני נושא רבים ב

 

 (.3%( לעומת בתי החולים )13%בריבוד לפי סוג הנהלה בולטת אי העמידה במדד במכונים הפרטיים )

 (.5%לעומת בתי"ח ) !(33%מערך לתמיכה רגשית לצוות, במכונים )מחסור בבובעיקר 

 0%בממוצע במכונים הפרטיים לעומת  13% -ידע לצוות חסרה ב ןלריענותכנית הכשרה ופיתוח 

 בבתי"ח. 

בלבד בבתיה"ח  1% לעומת בממוצע אינם יודעים כיצד לפעול במקרה של התראה ממערכת המים 9%

זהו נתון קריטי ביחידת דיאליזה. וייתכן וממצא זה נובע מכך שריענון ההדרכה בנושא המים ושעת 

 בממוצע במכונים הפרטיים.  11% -חירום נערך אחת לשנה בכל יחידות בתי החולים וחסר ב

מעניין נושא התמיכה בצוותים כאשר ביחידות הקטנות ממעטים בכך באמצעות מערך לתמיכה הרגשית 

 (. 8%( והבינוניות )17%לעומת היחידות הגדולות ) (27%)

נושא חשוב של ריענון ההדרכה בנושא המים ושעת חירום נערך אחת לשנה שיש לקדם ביחידות 

 (. 14%הקטנות )

 בטיחות הטיפול ומניעת זיהומים 6.1.7

הלים ניכר כי ישנה עמידה גבוהה במדדים המרכיבים נושא זה. ניתן להתרשם משמירה כללית של נ

למניעת זיהומים והגדרת אירועים חריגים. וגם מהתמגנות טובה של הצוות המטפל במטופלים בחיבור 

 וניתוק מטופלים בדיאליזה בכלל ובמטופלים בבידוד בפרט.

נושא ייחודי שיש לשפר הוא אי קיום הנחיות ברורות לקיבוע הצנתרים ולמניעת יציאת וניתוק הצנתר 

( יחסית לבתי החולי שם נמצאו הנחיות בנושא בכל 11%או המחטים בפיסטולה, במכונים הפרטיים )

ניתוק היחידות. בנוסף יש להקפיד ביחידות הגדולות על התמגנות הצוות על פי הנהל בעת החיבור וה

 מהדיאליזה. 
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 רצף טיפולי עם גורמים חיצוניים )באשפוז/בקהילה( 6.1.8

 94%ממוצע, ס.ת  5%י רצף הטיפול מבוצע ברמה טובה כאשר אי העמידה במדד עומדת רק על כ נמצא

(. מדד ראוי ביותר לשיפור מתייחס לחולה מזדמן/דחוף שמשוחרר מהיחידה שעליו לקבל 0-21)טווח 

ולכך לשים לב במיוחד ביחידות  (20%ולל פירוט הטיפול והמלצות להמשך טיפול )מכתב שחרור הכ

כמו כן חשוב שהיחידה תדאג ליצירת קשר והעברת מידע עם היחידה המארחת  (.40%) ונינבגודל בי

(. בנוסף חשוב 6%לגבי מטופל קבוע שלה בעת שהייתו ביחידה אחרת ובחזרה ממנה לרבות אשפוז )

( מה 8%ולהדריך את המטופל ו/או בני משפחתו לגבי זכויות ושירותים בקהילה ) להעצים את המטופל

 שאמור לעזור להם להתמודד עם העומס הטיפולי הרב. 

 דיאליזה צפקית 6.1.9

דיאליזה צפקית ניתנת רק במסגרת בתי החולים. כאשר ניתנת דיאליזה צפקית היא ניתנת ברמה גבוהה 

מהטיפול הן מבחינת הנחיות מקצועיות, מעקב טיפולי ומתן שירות והדרכת המטפלים. שביעות רצון 

משאלון המאפיינים עלה כי שני שליש מהמטופלים הם גברים  .ניכרה גם בשאלון חווית המטופל

 ובהתפלגות גילאים רחבה. 

 הבטחת איכות  6.1.10

 באופן סדיר להצגת מקרים מורכבים בצוות רב מקצועיקליניים איכות באמצעות דיונים  הבטחת

ופעולות המקדמות איכות ובטיחות הטיפול ראוי שיקודמו ביחידות הדיאליזה השונות ויוטמעו בתרבות 

( 38%) יבות צוות רב מקצועיות במכונים הפרטייםמומלץ להקפיד על יש .בכלל היחידות הארגונית

כמו כן על מנת לשמר תרבות בטיחות טיפול לקיים דיונים קבועים ב"ארועים (. 50%וביחידות הקטנות )

 חריגים" ו"כמעט אירועים".

 מאפיינים 6.1.11 

כפי כח אדם ופעילות  מניתוח נתוני מאפיינינבדקים.  4,580שהו ביחידות הנבדקות  2017בסוף שנת 

שדווחו ע"י היחידות, נראה כי העומס הטיפולי הרב מוטל בד"כ על היחידות הגדולות יותר, עומס שבא 

 לידי ביטוי הן בחישוב מספר מטופלים לעמדה והן בחישוב מספר מטופלים לרופא, עו"ס ודיאטן.

 ת המודיאליזה.אולם העומס על האחיות רב יותר בממוצע היחידות הקטנות יותר ביחידו

 המגמה נמשכת עומס גדול יותר גם על האחיות ביחידות הגדולות יותר. –ביחידות הדיאליזה הצפקית 

 

בהשוואה בין יחידות בהנהלת בתי חולים ליחידות בהנהלה פרטית, נמצא כי כח אדם מקצועי יותר 

 5.6 -וונים הפרטיים. במכ 37.5מטופלים למשרת רופא מומחה בנפרולוגיה לעומת  27.2 בממוצע הכולל

מטופלים  13.2לעומת  בבתי החוליםאחות עם קורס על בסיסי בנפרולוגיה  משרתמטופלים בממוצע ל

 ביחידות הפרטיות.לאחות מומחית 

 סקר חווית המטופל בדיאליזה  6.1.12

מאופן מטופלים בזמן הטיפול בדיאליזה ניכר כי, סה"כ ישנה שביעות רצון רבה  445מתוך ראיון של 

יחד עם זאת, הציון הממוצע  .(94%) מהצוותהמטופלים שקיבלו החם והאוהד ומן היחס  (93%) הטיפול

 ולקח בחשבון נקודות לשיפור.  ( 84%)ת המטופל היה נמוך יותר ילחווי

מן הממצאים עולה כי את עיקר המאמצים יש למקד ביצירת קשרים עם גורמים חיצוניים ועם רופא 

 המוגשות.  הנגישות למכון ואת הארוחותהמשפחה כמו את 
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, (91%) החוליםלעומת בתי ( 95%)שביעות הרצון הכללית גבוהה יותר אצל ספקי השירות הפרטיים 

 בנושא היחס החם וההתעניינות במטופל והתנאים הפיזיים והנגישות ליחידה.   בעיקר

ושביעות רצון כללית אך חשוב במחוזות השונים לא נמצאו הבדלים מובהקים לגבי חווית המטופל 

להתייחס להבדלים שהתקבלו, למשל במחוז דרום בפריפריה ציון נמוך יחסית לגבי הקשר עם גורמים 

 (.  p=0.022ותנאים פיזיים ) )12p<0.0חיצוניים ועם רופא המשפחה )

היו  בנושא עידוד הצוות לעצמאות המטופל. האלמנים (p=0.015הגברים היו מרוצים יותר מהנשים )

(. ככל p=0.011( ומכלל חווית הטיפול )p=0.036מרוצים יותר בעיקר מהיחס החם והאוהד של הצוות )

. מעניין כי לרמת ההשכלה והותק ביחידה חווית המטופל הייתה חיובית יותר שרמת הדתיות עלתה כך

 השונים.  םלא היה קשר לשביעות הרצון אצל המטופלי

 ".הטיפול מאריך את החיים אך אין איכות חיים"חות לדוגמה ה ביטאו גם בהערות פתוויואת הח

 

 ,לסיכום

הסטנדרטים  הטמעתחיזוק ושיפור להיחידות  להיערכות ותוכניות למאמצים עדים היינו המבדק במהלך

, תכניות טיפול תיעוד אמדנים, ני נושאנאמ מינוי, צוותים הכשרת, נהלים כתיבת: כמו, נושאשנקבעו ב

עניק טיפול לה מנת עלבידי הצוות המטפל  כלים ומתן ידע פיתוחכל אלו הובילו לודיונים קליניים. 

כות שיפור סטנדרט האי כאן ניכר. מטופלי הדיאליזהב תומךמקצועי והה הטיפוללקדם את איכותי ו

בסס טיפול ול להמשיך מנת על נוספים מאמצים נדרשיםלמרות ש ,במתן הטיפול הדיאליטי שנבחן

 מקצועי לאורן של החזקות יחד עם החולשות והחסמים שאותרו במהלך המבדק.

 

 המלצות 6.2

 
 קליני, מינהלי, חינוכי, מחקרי.: בתחומים המלצותינו הן

 

 קליניות המלצות .א

  ביחידות בהנהלה פרטית וביחידות הקטנות מדיניות מכוונת מטופל ומוכוונת עובדיםלקדם. 

 יפול אישית רב מקצועית לכל במיוחד להקפיד על תכנון תכנית טמכוונת מטופל  מדיניות לגבש

 .מטופל

 להציע למטופלים ביחידה לחתום על ייפוי כח רפואי בחצי השנה הראשונה לקבלה. 

  מטופלים בהקשר להעדפות טיפול בהם.לגבש מדיניות הכוללת שיחה עם 

 ות להשתלת כליה, ולוותיקים לעדכן סטטוס לקיים דיון עבור כל מטופל חדש בנושא מועמד

 .למועמדות להשתלה

  להקפיד יותר במכונים הפרטיים וביחידות הקטנות על קיום נוהל לקליטת ציוד/טכנולוגיה

 .חדשה

  חולים מתארחים מיחידות אחרות. שללקדם מדיניות לגבי קבלה לטיפול 

  שקדמה לתחילת הדיאליזהבקבלה הרפואית יש לתעד מעקב נפרולוגי מסודר במחצית השנה. 

  להקפיד על קבלה סיעודית מלאה וחתומה תוך שבוע מהקבלה ליחידה במיוחד ביחידות בגודל

 .בינוני

  יום מהקבלה ליחידה בעיקר ביחידות קטנות 30להקפיד על ביצוע הערכה פסיכוסוציאלית עד. 
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 יותבקבלה הסיעודית להקפיד על אמדן הסיכון לנפילה במיוחד ביחידות הבינונ. 

  להקפיד על ביצוע הערכה תזונתית מלאה והתאמת טיפול תזונתי תוך חודש מיום הקבלה

  .ליחידה

  להקפיד בכל היחידות ובמיוחד במכונים הפרטיים וביחידות הקטנות להדריך בקבלה ליחידה

חליפי )דיאליזה צפקית, השתלת את המטופלים ובני משפחתם לגבי סוגי הטיפול הכלייתי ה

 .ל פליאטיבי(ה, טיפוכלי

  להקפיד על הדרכות מטופלים חדשים בנושאים שונים ובמיוחד לגבי איזון יתר לחץ דם ומניעת

 נפילות ומניעת זיהומים. 

  הנחיות רפואיות פרולוג על בסיס נדיאליזה ראשונה בחולה חדש בנוכחות להקפיד על ביצוע

 .במיוחד במכונים הפרטיים וביחידות הקטנות ,של נפרולוג

 ד על שיחה מקדימה ופרטיות לפני החיבור לדיאליזה במיוחד במכונים הפרטיים.להקפי 

  ול בדיאליזה וארוחה בהרכב המומלץ לפי הנוהל פמטופל לקבל ארוחה במהלך הטימומלץ שכל

 .של אגף תזונה 2018

 

 המלצות מינהליות  .ב

 במיוחד רופאים מומחים נפרולוגיים ואחיות  להגדיל מאגר כח אדם מקצועי ביחידות הפרטיות

 בוגרות קורס על בסיסי בנפרולוגיה.

 בתי החולים יעודית ליחידת הדיאליזה( ביחידות י)למנות דיאטנית  להעלות מספר דיאטניות

 .וביחידות הבינוניות

 יחידות עודית ליחידת הדיאליזה( ביחידות הדיאליזה בילהעלות מספר עו"ס )למנות עו"ס י

  .ותהקטנ

  ברצף הטיפול עם גורמי חיצוניים להקפיד על מכתב שחרור לחולה מזדמן/דחוף שמשוחרר

להקפיד על ישיבות צוות סדירות רב  מהיחידה הכולל פירוט הטיפול והמלצות להמשך טיפול.

 .רועיםירועים חריגים וכמעט אימקצועיות הדנות במקרים קליניים מורכבים ודיונים בנושא א

  תמיכה רגשית לצוותים המטפלים המתמודדים עם מטופלים מורכבים וקשיםלפתח מערך. 

 

 המלצות חינוכיות .ג

  במסגרת הדיאליזהול פליאטיבי פטישל קונספט את הלפתח.  

 בנושא שיחה לבירור העדפות ובפרט דיאליזה מיומניות תקשורת עם מטופלים ב בכלל לשפר

  .רפואיות מקדימות ונושאים פליאטיביים כגון ייפוי כח והנחיותטיפול 

 

 המלצות מחקריות  .ד

 בישראל מחקר בנושא איכות החיים של מטופלי דיאליזהלהרחיב את ה; 

 רצף הטיפוללשיפור בקהילה הגורמים השונים ין היחידות לבין בחינת הקשרים ב;  

 עם המחלה הממושכת והמורכבת של חולי הדיאליזה  בני המשפחה/בחינת התמודדות בני הזוג

 זוגם.של בני 
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 לות בתי החוליםיחידות דיאליזה בבע -א': מקרא 1נספח מס' 

 

דיאליזה  גודל יחידה  בעלות  יחידה  מספר
 מחוז משה"ב  צפקית

 מרכז √ מטופלים(  126גדול )< ממשלתי  אסף הרופא 1

 מרכז √ מטופלים(  126גדול )< שב"כ  בילינסון 2

 חיפה   < מטופלים( 75קטן ) ממשלתי  בני ציון 3

 דרום  √ מטופלים(  76-125בינוני ) ממשלתי  ברזילי 4

 צפון  √ מטופלים(  126גדול )< ציבורי  האנגלי 5

 הדסה 6
 עין כרם

 ירושלים  √ מטופלים(  126גדול )< ציבורי 

 חיפה  √ מטופלים(  126גדול )< שב"כ  הכרמל 7

 חיפה  √ מטופלים(  126גדול )< ממשלתי  הלל יפה 8

המשפחה  9
 הקדושה

 מטופלים(  76-125בינוני ) ציבורי 
 צפון  

 צפון  √ מטופלים(  76-125בינוני ) שב"כ  העמק 10

 מרכז   < מטופלים( 75קטן ) שב"כ  הרצפלד 11

 מרכז  √ מטופלים(  126גדול )< שב"כ  השרון 12

 ת"א   מטופלים(  76-125בינוני ) ממשלתי  וולפסון 13

 צפון  √ מטופלים(  76-125בינוני ) ממשלתי  זיו 14

 מרכז √ מטופלים(  76-125בינוני ) ציבורי  לניאדו 15

 מרכז √ מטופלים(  126גדול )< שב"כ  מאיר 16

מעייני  17
 הישועה

 < מטופלים( 75קטן ) ציבורי 
 מרכז 

 צפון  √ מטופלים(  126גדול )< ממשלתי  נהריה 18

 ת"א  √ מטופלים(  126גדול )< ממשלתי  סוראסקי 19

 דרום  √ מטופלים(  76-125בינוני ) שב"כ  סורוקה 20

 צפון  √ מטופלים(  76-125בינוני ) ממשלתי  פוריה 21

 מרכז  √ מטופלים(  76-125בינוני ) שב"כ  קפלן 22

 חיפה  √ מטופלים(  126גדול )< ממשלתי  רמב"ם 23

 ת"א √ מטופלים(  126גדול )< ממשלתי  שיבא 24

 ירושלים  √ מטופלים(  76-125בינוני ) ציבורי  שערי צדק 25
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 חידות דיאליזה בבעלות פרטיתי -ב': מקרא 1נספח מס' 

 

 מחוז משה"ב  גודל יחידה  בעלות  יחידה  מספר

 חיפה  מטופלים(  76-125בינוני ) אסותא  אסותא חיפה 26

 מרכז < מטופלים(75קטן ) אסותא  ראשל"צאסותא  27

 ת"א  מטופלים(  76-125בינוני ) אסותא  אסותא תל אביב 28
 דרום  < מטופלים( 75קטן ) אפק אפק אשדוד 29

 מרכז מטופלים(  76-125בינוני ) אפק אפק רמלה 30

 ת"א  < מטופלים( 75קטן ) אפק אפק רמת גן  31

 ירושלים  מטופלים(  126גדול )< פרזניוס הכליה הר הצופים 32

 ירושלים  < מטופלים( 75קטן ) פרזניוס הכליה משגב לדך 33

הרצליה דיאליזה  34
 סנטר

 ת"א  < מטופלים( 75קטן ) דיאליזה סנטר

 מרכז  < מטופלים( 75קטן ) נפרולייף נפרולייף 35

 צפון  מטופלים(  76-125בינוני ) פרזניוס נפרומור עפולה 36

 צפון  מטופלים(  76-125בינוני ) פרזניוס נפרומור כרמיאל 37

 חיפה  < מטופלים( 75קטן ) פרזניוס נפרומור שוהם  38

 חיפה  < מטופלים( 75קטן ) פרזניוס נפרומור נוף הגפן 39

 דרום  מטופלים(  126גדול )< פרזניוס נפרומור אשדוד 40

 ת"א  < מטופלים( 75קטן ) פרזניוס נפרומור בורוכוב ר"ג 41

 מרכז  < מטופלים( 75קטן ) פרזניוס נפרומור ראשל"צ 42

 דרום  מטופלים(  126גדול )< פרזניוס נפרומור ב"ש 43

 ירושלים  < מטופלים( 75קטן ) עמל עמל ירושלים 44
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 : שאלון סקר חווית המטופל בדיאליזה2נספח מס' 

 
 

 מטופל/ת  יקר/ה, 
תשובתך,  את המתארת אחת במשבצת  xסמן? כללי באופן בריאותך מצב את מעריך היית כיצד .א

 . ביותר הטוב באופן

1 
גרוע 
 מאד

2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 מצוין

 
שלך. באיזו מידה  הרצון שביעות של ביחידת הדיאליזה במונחים מקבל שאתה הטיפול על חשוב .ב

 ?הבאים מהמשפטים אחד הנך מסכים עם כל

באיזו מידה אתה  מס'
מסכים לגבי כל אחד 

 מההיגדים הבאים

לא 
 רלוונטי

כלל 
 לא

במידה 
מועטה 
 מאד

במידה 
 מועטה

במידה 
 ניטרלית

במידה 
 בינונית

במידה 
 רבה

במידה 
 רבה מאד

1 

 את כיצד הנך מדרג/ת 
 וההתעניינות החום

 ?כאדם כלפיך המובעים
0 1 2 3 4 5 6 7 

2 
 מעודד הדיאליזה צוות
 כמה להיות אותי
  עצמאי שיותר

0 1 2 3 4 5 6 7 

3 
 תומך הדיאליזה צוות
 עם בהתמודדות בי

 שלי הכליות מחלת
0 1 2 3 4 5 6 7 

4 
 שביעות מידת מהי

 המטפל מהצוות רצונך
 ביחידה?

0 1 2 3 4 5 6 7 

5 
 שביעות מידת מהי

 מהתנאים רצונך
 הפיזיים ביחידה?

0 1 2 3 4 5 6 7 

6 
 שביעות מידת מהי

מהארוחות  רצונך
 המוגשות ביחידה?

0 1 2 3 4 5 6 7 

7 

 שביעות מידת מהי
מהנגישות  רצונך

ליחידה? )מעלית, 
 חנייה(

0 1 2 3 4 5 6 7 

8 
 שביעות מידת מהי

 מדרך ההגעה רצונך
 ליחידה?

0 1 2 3 4 5 6 7 

9 

 שביעות מידת מהי
 של מהקשר רצונך

 עם רופא היחידה
 שלך? המשפחה

0 1 2 3 4 5 6 7 

10 

 שביעות מידת מהי
של  מהקשר רצונך

 גורמים היחידה עם
  חיצוניים?

)כגון: רווחה, יועצים 
רפואיים, מכונים, 

 אשפוז(

0 1 2 3 4 5 6 7 
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באיזו מידה אתה  ס'מ

מסכים לגבי כל אחד 

 מההיגדים הבאים

לא 

 רלוונטי

כלל 

 לא

 

במידה 

מועטה 

 מאד

במידה 

 מועטה

במידה 

 ניטרלית

במידה 

 בינונית

במידה 

 רבה

במידה 

 רבה מאד

11 

 ממליץ היית האם
 לדיאליזה שזקוק לחבר
ביחידה  מטופל להיות
 זאת?

0 1 2 3 4 5 6 7 

12 
 שביעות מידת מהי

 הכללית רצונך
 מהיחידה?

0 1 2 3 4 5 6 7 

 

 
ביחידת הדיאליזה הזאת  ביותר עליך האהוב הדבר מה 13

_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________  

       
 ביחידת הדיאליזה הזאת ביותר לך שמפריע הדבר מה 14
_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________  
       

הערות נוספות שברצונך להביא לידיעתנו: 
_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 
 

  פרטי רקע
 

 דיאליזה צפקית )פריטוניאלית(מטופל המודיאליזה /  .1

 אחר:_____________________ / מובטל / פנסיונר / עיסוק: עובד .2

 גיל: ___________ .3

 מין: זכר / נקבה  .4

 מצב משפחתי: נשוי / אלמן / גרוש / רווק / אחר:___________ .5

 דתיות: חילוני / מסורתי / דתי / אחר:__________ .6

 אקדמאי / אחר:__________ /השכלה: יסודי / תיכוני / על תיכוני  .7

 קופת חולים: כללית / מאוחדת / לאומית / מכבי /  אחר _______ .8

/ בן משפחה / נהיגה עצמית / אחר  אמצעי / דרך הגעה ליחידה: הסעה / תחבורה ציבורית .9

___ 

 דשים _____שנים  וח משך הזמן שמטופל במכון: _____ .10

 KDQOL-SF...חיים יכותמחלת כליות וא מבוסס על שאלון -המטופל חווית
 



משרד הבריאות מדינת ישראל

2017- מבדק איכות יחידות דיאליזה 

האגף להבטחת איכות

ריבוד לפי סוג הנהלה– ממצאי המבדק : 3' נספח מס

אי % ממוצע 

עמידה במדד
MINMIN.ת.ס

% ממוצע 

אי עמידה 

במדד

MINMIN.ת.ס
אי % ממוצע 

עמידה במדד
MINMIN.ת.ס

1
לכל מטופל מותאמת תכנית טיפול 

אישית רב מקצועית
1521.7433.03100037.3638.2100010.1122.4346.670רשומת מטופל

38.222.610006.8624.5310009.1521.23500ראיון מטופל

34.1716.6366.6705.2121.2466.6703.4712.833.330ראיון מטופל חדש

6.0114.383.3406.0219.2183.34069.2941.660כל המקורות

31.2410.1333.33000002.1413.2933.330ראיון מטופל

32.6314.645003.4116.75002.1413.2933.330ראיון מטופל חדש

1.745.262501.395.7325024.8816.660כל המקורות

3.7517.510005.8824.2510002.1710.43500רופא

6.9823.35100013.1632.6710002.0810.21500מנהל היחידה

5.6822.14100013.1632.6710000000קלסר נהלים

3.4116.710007.8925.0710000000ת/ות אחראי/אח

25.2320.3310006.5823.7410004.1717.36500ות/אח

516.9610009.4724.5410001.64.63200כל המקורות

5
קיימת תכנית עבודה שנתית

2.3315.2510005.5623.5710000000תכנית עבודה

6

קיים נוהל לקליטת עובד חדש ותכנית 

אחות / רופא )קליטה לכל הסקטורים 

(מקצועות בריאות/ 

2.511.045005.8816.615000000קלסר נהלים

6.119.98100014.7129.3910000000מנהל היחידה

000000000000ת/ות אחראי/אח

2.919.665006.5813.675000000כל המקורות

6.119.98100013.1628.110000000מנהל היחידה

6.8220.43100013.1628.11000210500קלסר נהלים

5.6819.34100010.5326.771000210500ת/ות אחראי/אח

6.0618.49100012.2825.8410001.336.5333.330כל המקורות

9

מתקיים דיון עבור כל מטופל חדש 

, בנושא מועמדות להשתלת כלייה

ולוותיקים קיים סטטוס עדכני 

למועמדות להשתלה

517.7437.53100028.6543.88100010.1630.33800רשומת מטופל חדש

10

בדיקות התאמה להשתלה נשלחות 

למעבדה הארצית לסיווג רקמות אחת 

לשלושה חודשים

1514.8535.63100010.2330.47100017.7338.3373.330רשומת מטופל

11
קיים נוהל לאיתור וזיהוי אלימות 

במשפחה
2.2715.0810005.2622.9410000000קלסר נהלים

 יחידות 25
בית חולים

מדיניות והליכי עבודה

8

מקור מידעהיגד

ארצי
 יחידות 44

מכון פרטי
 יחידות 19

2

3

4

הטיפול ביחידה מונגש לצרכי המטופל 

הנגשת , נגישות פיזית ותרבותית)

(מידע

7

/ ביחידה ישנו נוהל קליטת ציוד

ה/טכנולוגיה חדש

העובדים מודרכים ומעודכנים בנושא 

בטיחות הטיפול וניהול סיכונים

/ קיימת מדיניות המגובה בנוהל

הנחיות עבודה לגבי קבלה לטיפול של 

חולים מתארחים מיחידות אחרות 

ולגבי חולים דחופים

ניתן מענה טלפוני מעבר  לשעות 

הטיפול בדיאליזה
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משרד הבריאות מדינת ישראל

2017- מבדק איכות יחידות דיאליזה 

האגף להבטחת איכות

ריבוד לפי סוג הנהלה– ממצאי המבדק : 3' נספח מס

אי % ממוצע 

עמידה במדד
MINMIN.ת.ס

% ממוצע 

אי עמידה 

במדד

MINMIN.ת.ס
אי % ממוצע 

עמידה במדד
MINMIN.ת.ס

 יחידות 25
בית חולים

מקור מידעהיגד

ארצי
 יחידות 44

מכון פרטי
 יחידות 19

21.7941.03100053.1249.910000000רופא

27.8844.74100042.549.4100018.7539.661000ס"עו

18.2938.33100036.1147.9110004.3520.851000מנהל היחידה

18.639.37100044.4451.1310000000ת/ות אחראי/אח

217.6537.56100035.1446.9410004.1720.19500ות/אח

529.4845.05100060.3347.7710005.8323.54750רשומת מטופל חדש

22.5131.71100045.2635.9310005.219.837.50כל המקורות

13

למטופלים ביחידה מוצע לחתום על 

ייפוי כח רפואי בחצי שנה הראשונה 

מהקבלה

572.8743.73100079.3738.72100066.6747.421000רשומת מטופל חדש

12.713.5861.59021.6515.7961.593.255.95.324.70

151.810.1323.3301.299.0412.502.1710.8623.330רשומת מטופל

52.2711.485002.7213.65001.959.73500רשומת מטופל חדש

2.336.3331.2502.677.3131.2502.075.46250כל המקורות

15
קיימים טפסי הסכמה לטיפול בשפות 

שונות
3.4112.755002.6311.47500413.84500רשומה מחלקתית

16
קבלה רפואית מלאה וחתומה נעשית 

תוך שבוע מהקבלה ליחידה
56.1923.9210004.9521.154007.0925.761000רשומת מטופל חדש

53.2617.7966.6703.3318.0566.6703.217.67400רשומת מטופל חדשהרופא מבצע אמדן פיזיקלי בקבלה17

18
הקבלה הרפואית כוללת תיעוד 

רשימת תרופות קבועות
51.1510.143002.8115.743000000רשומת מטופל חדש

19
הקבלה הרפואית כוללת התייחסות 

לרגישויות
57.7326.76100010.8731.310005.4722.83750רשומת מטופל חדש

20
בקבלה הרפואית נקבעות הוראות 

לדיאליזה
52.4315.435003.819.244001.5712.5500רשומת מטופל חדש

21

האם , בקבלה הרפואית מתועד

החולה היה במעקב נפרולוגי מסודר 

במחצית השנה שקדמה לתחילת 

הדיאליזה

516.5136.42100020.3340.1280013.7133.341000רשומת מטופל חדש

22
קבלה סיעודית מלאה וחתומה נעשית 

תוך שבוע מהקבלה ליחידה
59.1728.1310007.6924.6360010.2430.431000רשומת מטופל חדש

55.2320.9910009.2426.6510002.3415.19400רשומת מטופל חדשבקבלה הסיעודית נערך אמדן כאב23

24
בקבלה הסיעודית נערך אמדן סיכון 

לנפילה
511.0131.37100011.9632.62100010.3230.541000רשומת מטופל חדש

25
בקבלה הסיעודית לחולה סוכרתי 

נערך אמדן כף רגל סכרתית

רשומת מטופל חדש 

5סכרתי
8.728.25100017.0737.8610001.9613.93400

קבלה לטיפול ביחידה

12

סיכום לפרק מדיניות והליכי עבודה

14

קיים טופס הסכמה מדעת לטיפול 

י "י הנפרולוג וגם ע"חתום גם ע

כולל תיעוד ההסברים , המטופל

למטופל

ביחידה קיימת מדיניות ברורה 

המתייחסת לשיחה עם מטופלים 

בהקשר להעדפות הטיפול בהם
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משרד הבריאות מדינת ישראל

2017- מבדק איכות יחידות דיאליזה 

האגף להבטחת איכות

ריבוד לפי סוג הנהלה– ממצאי המבדק : 3' נספח מס

אי % ממוצע 

עמידה במדד
MINMIN.ת.ס

% ממוצע 

אי עמידה 

במדד

MINMIN.ת.ס
אי % ממוצע 

עמידה במדד
MINMIN.ת.ס

 יחידות 25
בית חולים

מקור מידעהיגד

ארצי
 יחידות 44

מכון פרטי
 יחידות 19

26
למטופל חדש מבוצע אמדן צרכי 

הדרכה תוך שבועיים מהקבלה ליחידה
58.0326.16100013.5932.410003.9719.6200רשומת מטופל חדש

27

למטופל חדש מבוצעת הערכה 

 יום מהקבלה 30פסיכוסוציאלית עד 

ליחידה

58.4627.896008.0527.366008.7728.41600רשומת מטופל חדש

28

למטופל חדש מבוצעת הערכה 

תזונתית מלאה והתאמת טיפול 

תזונתי תוך חודש מיום קבלתו ליחידה

513.9427.76100011.4127.84100015.9527.66500רשומת מטופל חדש

29

פגישת דיאטן שנייה למטופל חדש 

נערכת בטווח של חודש עד שלושה 

חודשים ממועד הפגישה הראשונה
59.6629.626001.1210.620016.136.91600רשומת מטופל חדש

324.3140.03100040.2246.69100012.729.74750ראיון מטופל חדש

527.5441.84100055.5644.7210006.1322.58500רשומת מטופל חדש

26.532.19100048.636.4310009.712.754.160כל המקורות

32.5210.9916.6703.1212.2316.6702.1110.1316.670ראיון מטופל חדש

510.4228.87100021.638.6810002.2514.12200רשומת מטופל חדש

7.0714.258.34013.8619.0758.3401.924.0814.580כל המקורות

3519.875006.2522.185004.1718.29500ראיון מטופל חדש

526.9843.29100039.8747.62100017.7337.461000רשומת מטופל חדש

17.2722.0875023.8624.6975012.2718.35500כל המקורות

34.216.733.3305.3218.7533.3303.4715.3133.330ראיון מטופל חדש

54.7320.376008.6227.716001.7511.39250רשומת מטופל חדש

4.438.773006.2710.943003.036.3250כל המקורות

312.1831.8766.67013.5433.833.33011.2730.766.670ראיון מטופל חדש

59.929.94100017.6538.3510004.2720.31400רשומת מטופל חדש

10.7615.6666.66014.5618.3766.6607.8712.4743.340כל המקורות

38.4127.8966.67011.1131.7866.6706.4524.7766.670ראיון מטופל חדש

515.4736.26100031.8846.9410005.3622.6233.330רשומת מטופל חדש

11.9320.9583.34020.3526.983.3405.5311.2845.840כל המקורות

רשומת מטופל חדש 

5סכרתי
12.5732.6280024.3742.098003.7419.06400

28.1124.8750013.6433.715003.6613.18500ראיון מטופל חדש סכרתי

10.0317.3365018.6421.226503.499.35450כל המקורות

7.057.3334.48010.588.6134.481.334.374.6420.50 סיכום לפרק קבלה לטיפול ביחידה

35

36

30

31

32

33

34

המטופל הודרך לגבי איזון יתר לחץ דם

המטופל הודרך לגבי חשיבות מעקב 

משקל גוף בדגש על עלייה במשקל 

בין הדיאליזות

אדם משמעותי / המטופל ומשפחתו 

אחר הודרכו בקבלה לגבי הטיפול 

, דיאליזה צפקית: הכלייתי החליפי

טיפול פליאטיבי, השתלת כלייה

מטופל חולה סכרת הודרך לגבי 

חשיבות מעקב אחרי כף הרגל

המטופל הודרך בנושא מניעת זיהומים

המטופל הודרך לגבי סיכון לנפילה 

ומניעתה

המטופל הודרך לגבי תזונה מותאמת 

, אישית בהתאם לבדיקות רלוונטיות

אנמנזה תזונתית ואבחנות בקבלה
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משרד הבריאות מדינת ישראל

2017- מבדק איכות יחידות דיאליזה 

האגף להבטחת איכות

ריבוד לפי סוג הנהלה– ממצאי המבדק : 3' נספח מס

אי % ממוצע 

עמידה במדד
MINMIN.ת.ס

% ממוצע 

אי עמידה 

במדד

MINMIN.ת.ס
אי % ממוצע 

עמידה במדד
MINMIN.ת.ס

 יחידות 25
בית חולים

מקור מידעהיגד

ארצי
 יחידות 44

מכון פרטי
 יחידות 19

4.5514.545007.8918.73500210500ת/ות אחראי/אח

22.9814.215005.4119.665001.067.29250ות/אח

313.3326.7783.33024.0731.8383.3306.1719.97500תצפית

7.0712.9455.56012.571655.5602.897.7233.330כל המקורות

38
נשמרת פרטיות המטופל בעת החיבור 

ובמהלך הטיפול
37.9522.9750012.2629.265005.0617.16500תצפית

150.163.976.6700.366.016.6700000רשומת מטופלמשקל39

15000000000000רשומת מטופללחץ הדם40

15000000000000רשומת מטופלדופק41

42

דיאליזה ראשונה בחולה חדש 

מתבצעת בנוכחות נפרולוג על בסיס 

הנחיות רפואיות של נפרולוג

515.0235.81100031.8746.8510002.4615.55400רשומת מטופל חדש

43

לכל חולה הוראות דיאליזה קבועות 

י רופא נפרולוג "חתומות ע, מעודכנות

- רופא תחומי / מתמחה / מומחה )

(באישור מנהל המחלקה

151.9610.1123.3300.96.6513.3302.7912.0923.330רשומת מטופל

44

דחוף ניתנות הוראות / לחולה מזדמן 

י רופא מורשה "חתומות ע, דיאליזה

על ידי מנהל היחידה הקולטת

/ רשומת מטופל מזדמן 

5דחוף
6.818.045009.0221.425005.5615.79500

45
האחות המחברת חותמת על ביצוע 

הדיאליזה בהתאם להוראות
15000000000000רשומת מטופל

46

, בחולה עם צנתר בטרם החיבור

האחות מכינה ציוד מתאים לחיבור 

לצנתר

35.7921.715006.4521.3833.3305.4722.03500תצפית

4.3520.85100000004.7621.821000רשומה מחלקתית

000000000000ת/ות אחראי/אח

2.089.9950000002.2710.41500כל המקורות

48
האחות המחברת מאשרת את 

  למקור מיםROחיבור
21.7442.171000000023.8143.641000רשומה מחלקתית

7.769.7145012.4711.594504.175.8423.080

מהלך הטיפול

תחילת הטיפול- חיבור לדיאליזה 

תחילת הטיפול- סיכום לפרק חיבור לדיאליזה 

37

47

 למקור מים מבוצע ROחיבור מכונת 

: י כח אדם ייעודי שהוכשר לכך"רק ע

כח / טכנאי דיאליזה / אחות דיאליזה 

עזר עם הכשרה לנושא ומאושר 

בחתימתו

בטרם החיבור נעשית שיחה מקדימה 

עם המטופל
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משרד הבריאות מדינת ישראל

2017- מבדק איכות יחידות דיאליזה 

האגף להבטחת איכות

ריבוד לפי סוג הנהלה– ממצאי המבדק : 3' נספח מס

אי % ממוצע 

עמידה במדד
MINMIN.ת.ס

% ממוצע 

אי עמידה 

במדד

MINMIN.ת.ס
אי % ממוצע 

עמידה במדד
MINMIN.ת.ס

 יחידות 25
בית חולים

מקור מידעהיגד

ארצי
 יחידות 44

מכון פרטי
 יחידות 19

49

מתועדים  (דופק, ד.ל)סימנים חיוניים 

במהלך הדיאליזה וקיימת התייחסות 

לתוצאות חריגות

150.163.966.67000000.285.276.670רשומת מטופל

50

ישנן הוראות כתובות וחתומות 

לתרופות במתן תוך ורידי במהלך 

הטיפול

15000000000000רשומת מטופל

51

הניתנות , תרופות במתן תוך ורידי

י אחות "במהלך הטיפול חתומות ע

המבצעת ואחות מבקרת

157.926.85100013.7734.2510003.217.6266.670רשומת מטופל

2.537.8233.3304.4410.4933.3301.074.3622.220

15000000000000רשומת מטופללחץ דם52

15000000000000רשומת מטופלדופק53

150.325.636.6700.728.486.6700000רשומת מטופלמשקל54

55
התייחסות למהלך הטיפול ולתופעות 

לוואי
151.1210.5313.3301.8413.4613.3300.577.527.140רשומת מטופל

0.350.933.3900.621.253.3900.140.471.790

7.849.6945012.6611.54504.175.823.010

56

במעקב הרפואי קיים עדכון הוראות 

קבועות לדיאליזה לפחות אחת לחצי 

שנה החתומות על ידי נפרולוג

151.369.924001.5111.414001.258.6638.890רשומת מטופל

57

במעקב הרפואי משקל יבש נקבע 

 חודשים ובהתאם לסימנים 6- אחת ל

החיוניים

151.4811.725001.5811.685001.411.7744.440רשומת מטופל

58
הוראה לחיסון שפעת ניתנת אחת 

לשנה
1528.1344.86100027.8744.93100028.3144.881000רשומת מטופל

59
 Bקיים תיעוד של נוגדנים להפטיטס 

  חודשים6- אחת ל
155.1422.0910006.4224.5510004.1920.0646.670רשומת מטופל

60

קיים סיכום מעקב סיעודי אחת לחודש 

הכולל התייחסות לסימפטומים 

היענות לקבלת טיפול , מציקים

מצב נפשי/ תרופתי 

1511.1326.61100020.434.5910004.2315.3443.330רשומת מטופל

61
 Urea Reduction או Kt/Vבדיקת 

Ratioנמדדת לפחות אחת לחודש 
154.4520.0510009.2328.6710000.847.44100רשומת מטופל

62
 (ספירת דם, כימיה)בדיקות דם 

נלקחות אחת לחודש
150.315.5813.3300.748.5613.3300000רשומת מטופל

63
תפקודי בלוטת התריס נלקחות אחת 

לחצי שנה
1525.8343.76100021.1340.9100029.2645.481000רשומת מטופל

ניתוק מהמכונה

מעקב טיפולי/ ביצוע בדיקות תקופתיות 

סיכום לפרק מעקב במהלך הדיאליזה

סיכום לפרק ניתוק מהמכונה

סיכום לפרק מהלך הטיפול

מעקב במהלך הדיאליזה
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משרד הבריאות מדינת ישראל

2017- מבדק איכות יחידות דיאליזה 

האגף להבטחת איכות

ריבוד לפי סוג הנהלה– ממצאי המבדק : 3' נספח מס

אי % ממוצע 

עמידה במדד
MINMIN.ת.ס

% ממוצע 

אי עמידה 

במדד

MINMIN.ת.ס
אי % ממוצע 

עמידה במדד
MINMIN.ת.ס

 יחידות 25
בית חולים

מקור מידעהיגד

ארצי
 יחידות 44

מכון פרטי
 יחידות 19

64
 3 נלקחת לפחות כל PTHבדיקת 

חודשים
154.2319.9410002.2314.152505.6823.171000רשומת מטופל

65

קיימת התייחסות נפרולוג אחת 

לחודש הכוללת התייחסות לתוצאות 

בדיקות דם ושינויים תרופתיים

151.269.6311.1101.18.526.6701.3710.3911.110רשומת מטופל

66
קיים תיעוד ועדכון רשימת התרופות 

 חודשים3- אחת ל
152.4915.328004.1719.548001.1810.8113.330רשומת מטופל

33.6918.3766.6702.9415.5333.3304.2320.2666.670ראיון מטופל

36.1424.1166.67011.1131.7866.6702.916.933.330ראיון מטופל חדש

4.39.4933.3406.0210.3233.3403.078.6433.340כל המקורות

68

 (מעל חצי שנה)במטופל ותיק 

מבוצעת הערכה תזונתית מקיפה 

ועדכנית של המצב התזונתי על ידי 

 חודשים6- דיאטנית אחת ל

159.0726.9288.89014.833.2588.8904.5619.5342.860רשומת מטופל

69

מבוצע  (מעל חצי שנה)במטופל ותיק 

מעקב תזונתי לפחות אחת לשלושה 

חודשים

156.0523.7773.3306.4224.3673.3305.7623.33700רשומת מטופל

70

הדיאטנית סוקרת את תוצאות 

הבדיקות הביוכימיות של כל מטופל 

אחת לחודש

12.531.5210009.3727.2100014.5834.511000רשומת דיאטן

71

במטופל דיאליזה ותיק שנמצא כלא 

/ ניתוחים / אשפוזים , כגון)יציב 

מבוצע מעקב דיאטנית  ('נסיעה וכד

לפחות אחת לחודש

רשומת מטופל עם סטטוס 

5תזונתי ירוד
4.9221.398001.6711.732007.7726.9800

23.1729.79100029.4135.61100018.7524.73500רשומת דיאטן

323.5630.3410002030.9100026.2729.881000תצפית

21.6326.54100023.6130.59100020.1422.94500כל המקורות

73
אמדן כאב מלא ומעקב נערך אחת 

לחודש לפחות
155.2322.01100010.1530.110001.6212.1200רשומת מטופל

74
אמדן כף רגל סכרתית נערך אחת 

לחודש בחולה סכרתי

רשומת מטופל סכרתי 

השוהה ביחידה מעל 

5שנה

16.8936.48100018.6236.65100015.6236.451000

75

התערבות עובדת / קיים תיעוד מעקב 

סוציאלית מעודכנת לפחות אחת 

לשלושה חודשים 
1519.6734.41100015.1131.28100023.236.291000רשומת מטופל

10.988.7635.22011.629.7935.220.110.487.8427.930

72

67

כל מטופל מקבל ארוחה במהלך 

מלבד מצבים )הטיפול בהמודיאליזה 

בהם עדיפות מתן , רפואיים חריגים

(הארוחה תהיה לאחר הטיפול

מעקב טיפולי/ סיכום לפרק ביצוע בדיקות תקופתיות 

המטופל תודרך לגבי רשימת 

התרופות העדכנית
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משרד הבריאות מדינת ישראל

2017- מבדק איכות יחידות דיאליזה 

האגף להבטחת איכות

ריבוד לפי סוג הנהלה– ממצאי המבדק : 3' נספח מס

אי % ממוצע 

עמידה במדד
MINMIN.ת.ס

% ממוצע 

אי עמידה 

במדד

MINMIN.ת.ס
אי % ממוצע 

עמידה במדד
MINMIN.ת.ס

 יחידות 25
בית חולים

מקור מידעהיגד

ארצי
 יחידות 44

מכון פרטי
 יחידות 19

76

ליחידה אישור מנהל רפואה להפעלת 

 9/14יחידת דיאליזה על פי נוהל 

הכולל את מערכת המים, בתוקף

1.227.8150000002.2710.66500רשומה מחלקתית

77
בכל משמרת של מטופלים מתועדת 

בדיקת כלור כללי במים
000000000000תיק מים מחלקתי

78
בדיקה מיקרוביולוגית ואנדוטוקסינים 

מתבצעת  אחת לחודש
3.7517.510007.8925.0710000000תיק מים מחלקתי

79
ישנו נוהל טיפול במקרה של ממצא 

חריג בתוצאות הבדיקות
000000000000קלסר נהלים

80

במקרה של ממצא חריג בתוצאות 

ו /הבדיקות נערכת בדיקה חוזרת או

נעשית פעולת תיקון

3.8517.7110002.7811.795004.7621.821000תיק מים מחלקתי

81

ליחידה נוהל לשעת חירום למקרה של 

, הפסקת אספקת חשמל או מים

המרוענן אחת לשנה

3.4112.755002.6311.47500413.84500קלסר נהלים

1.73.8916.6701.613.2911.1101.784.2916.670

82
רענון ההדרכה בנושא המים ושעת 

חירום נערך אחת לשנה
4.5521.07100010.5331.5310000000תכנית עבודה

9.7630.04100023.5343.7210000000רופא

518.95100000008.724.551000כוחות עזר

22.3315.165002.6316.225002.0814.43500ות/אח

5.6812.285008.7715.645003.338.1633.330כל המקורות

000000000000רופא

2000000000000ות/אח

000000000000כל המקורות

3.5713.035005.5616.175002.0810.21500רופא

21.167.582502.6311.312500000ות/אח

2.277.6737.503.959.9837.5014.9250כל המקורות

2.3810.785002.7811.795002.0810.21500רופא

22.9111.775002.6311.312503.1212.23500ות/אח

2.566.842502.636.512502.57.07250כל המקורות

13.7529.93100032.3539.310000000רופא

000000000000מנהל היחידה

2.2715.0810005.2622.9410000000ת/ות אחראי/אח

22.3515.255002.716.445002.0814.43500ות/אח

4.268.42509.2110.612500.52.4512.50כל המקורות

9/2014כנדרש בחוזר מנהל רפואה , מערכת אספקת מים להמודיאליזה

הכשרה והתמצאות ארגונית של הצוות

87

83

84

85

86

כנדרש בחוזר מנהל , סיכום לפרק מערכת אספקת מים להמודיאליזה

9/2014רפואה 

הצוות יודע מהם הקריטריונים 

לקריאה לייעוץ דיאטן ומהם דרכי 

הזימון

הצוות יודע מהם הקריטריונים 

ס ומהם דרכי הזימון"לקריאה לייעוץ עו

הצוות מכיר את נאמני הנושא ביחידה

הצוות יודע כיצד לפעול במקרה של 

התראה ממערכת המים

הצוות תודרך כיצד לזהות מצב של 

למי לפנות וכיצד , אלימות במשפחה

לפעול במקרה של חשד למטופל 

הסובל מאלימות

129



משרד הבריאות מדינת ישראל

2017- מבדק איכות יחידות דיאליזה 

האגף להבטחת איכות

ריבוד לפי סוג הנהלה– ממצאי המבדק : 3' נספח מס

אי % ממוצע 

עמידה במדד
MINMIN.ת.ס

% ממוצע 

אי עמידה 

במדד

MINMIN.ת.ס
אי % ממוצע 

עמידה במדד
MINMIN.ת.ס

 יחידות 25
בית חולים

מקור מידעהיגד

ארצי
 יחידות 44

מכון פרטי
 יחידות 19

10.4730100023.6842.0610000000מנהל היחידה

1.147.545002.6311.475000000ת/ות אחראי/אח

5.6814.9550013.1620.475000000כל המקורות

21.4333.39100036.8436.6710008.724.551000מנהל היחידה

13.6427.2100028.9534.621000210500ת/ות אחראי/אח

17.0524.29100032.8926.971000512.25500כל המקורות

90
העובדים משתלמים באמצעות לומדת 

בטיחות הטיפול אחת לשנתיים
17.4436100034.2144.2610004.1720.411000רשומה מחלקתית

7.2410.242.86013.4711.3342.8602.55.8126.190

91
קיים נוהל חיבור מכונת דיאליזה 

 ניידתROלמכונת 
4.1720.4110005070.7110000000קלסר נהלים

92
הברז -הדיאליזה ומי-החיבורים של מי

מסומנים בצבעים שונים
4.1720.4110000000522.361000(1)תצפית

93
מכשירי הדיאליזה נבדקים בדיקה 

תקופתית מקיפה על פי הוראות יצרן
000000000000מנהל היחידה

7.1426.07100017.6539.310000000קלסר נהלים

23.5318.5610007.8927.3310000000ות/אח

5.1118.14100011.8426.1210000000כל המקורות

4.7618.51100011.1127.4210000000רופא

000000000000קלסר נהלים

20.575.332501.328.112500000ות/אח

1.76.0533.3303.958.7133.3300000כל המקורות

7.1423.61100016.6734.310000000רופא

1.147.545002.6311.475000000קלסר נהלים

22.310.535002.711.4650029.9500ות/אח

3.419.1133.3307.0212.4733.3300.673.2716.670כל המקורות

97

במקרה של צנתר מרכזי הצוות לובש 

/ חלוק ומגן עיניים , מסיכה, כפפות

משקפיי ראייה בעת החיבור והניתוק 

לדיאליזה

34.0918.096001.227.8116.6705.821.92600תצפית

22.5311.032504.4114.42501.117.45250ות/אח

31.729.212.5000002.511.0412.50תצפית

1.744.942502.946.822500.922.7712.50כל המקורות

2.915.1121.2505.36.5521.2501.092.39100

בטיחות הטיפול ומניעת זיהומים

95

96

98

88

89

94

סיכום לפרק הכשרה והתמצאות ארגונית של הצוות

סיכום לפרק בטיחות הטיפול ומניעת זיהומים

קיים נוהל המגדיר מהם אירועים 

, למי וכיצד, חריגים עליהם יש לדווח

והצוות מכיר את תוכנו

קיימות הנחיות ברורות לקיבוע 

/ הצנתרים ולמניעת יציאת צנתר 

ניתוק צנתר או מחטים בפיסטולה

קיימת תכנית הכשרה ופיתוח לרענון 

(ש"תכנית חת)ידע לצוותים 

קיים מערך תמיכה רגשית בצוות

מגן / מסיכה / הצוות לובש כפפות 

בעת , חלוק/ עיניים או משקפיי ראייה 

הטיפול בחולי דיאליזה בבידוד 

קיים נוהל מניעת זיהומים ביחידה

130



משרד הבריאות מדינת ישראל

2017- מבדק איכות יחידות דיאליזה 

האגף להבטחת איכות

ריבוד לפי סוג הנהלה– ממצאי המבדק : 3' נספח מס

אי % ממוצע 

עמידה במדד
MINMIN.ת.ס

% ממוצע 

אי עמידה 

במדד

MINMIN.ת.ס
אי % ממוצע 

עמידה במדד
MINMIN.ת.ס

 יחידות 25
בית חולים

מקור מידעהיגד

ארצי
 יחידות 44

מכון פרטי
 יחידות 19

39.3526.6766.67011.7629.3166.6707.6424.6933.330ראיון מטופל חדש

54.6214.593004.6214.59300 חדשPDראיון מטופל 

7.613.766.67011.1118.4366.6705.077.95250כל המקורות
2.3815.4310005.5623.5710000000רופא

000000000000קלסר נהלים

2000000000000ות/אח

0.764.9733.3301.757.4433.3300000כל המקורות

101

קיים טופס העברה מובנה ייעודי 

לחולה הזקוק להמשך טיפול או 

העברה ליחידת דיאליזה אחרת או 

למכונים אחרים

5.8116.2250010.5320.945002.0810.21500רשומה מחלקתית

102

דחוף שמשוחרר / חולה מזדמן 

מהיחידה מקבל מכתב שחרור הכולל 

פירוט הטיפול שניתן והמלצות 

להמשך טיפול

/ רשומת מטופל מזדמן 

5דחוף
19.5939.83100020.3740.65100019.1539.561000

103

במקרים של חולים בעלי צרכים 

מיוחדים בהם יש צורך לערב את 

גורמי הרווחה העברת המידע לגורמי 

הרווחה נעשית בהתאם לנהלים 

ביחידה

153.7518.5910007.3826.2510001.179.3214.290רשומת מטופל

104

היחידה דואגת ליצירת קשר והעברת 

מידע עם היחידה המארחת לגבי 

מטופל קבוע שלה בעת שהייתו 

ביחידה אחרת לרבות אשפוז ובחזרה 

ממנה

155.7723.14100011.5432.110001.159.78200רשומת מטופל

105
ישנו תיעוד של סיכום שחרור המטופל 

מאשפוז
150.587.6420000000.949.69200רשומת מטופל

5.485.921.4307.236.2921.4304.145.2116.830

106

אדם משמעותי / המטופל ומשפחתו 

אחר הודרכו בקבלה לגבי הטיפול 

, דיאליזה צפקית: הכלייתי החליפי

טיפול פליאטיבי, השתלת כלייה

50.796.35000.796.3500 חדשPDראיון מטופל 

107
קיימים חומרי הסברה בשפות שונות 

בנושא הטיפול בדיאליזה צפקית
PD11.1121.3950011.1121.39500' רשומה מחלקתית יח

PD00000000' קלסר נהלים יחליחידה פרוטוקול פריטוניטיס כתוב108

109
-ליחידה פרוטוקול כתוב לטיפול ב

EXIT SITE INFECTION
PD00000000' קלסר נהלים יח

PD00000000' רשומה מחלקתית יח

500000000 חדשPDראיון מטופל 

00000000כל המקורות

חיצוניים/ רצף טיפולי עם גורמים בקהילה 

(למילוי רק ביחידות בהן קיים השירות)בבתי חולים  (פריטוניאלית)דיאליזה צפקית 

99

100

חיצוניים/ סיכום לפרק רצף טיפולי עם גורמים בקהילה 

קיימות הנחיות ברורות למטופל מתי 

לפנות ליחידה וכתובת ברורה למי 

מעבר לשעות  (איש קשר)לפנות 

הטיפול

או בני משפחתו הודרכו על /המטופל ו

זכויות ושירותים בקהילה

קיים נוהל להעברת מידע לגורמים 

קהילה והצוות מכיר את / חיצוניים 

תוכנו

110

131



משרד הבריאות מדינת ישראל

2017- מבדק איכות יחידות דיאליזה 

האגף להבטחת איכות

ריבוד לפי סוג הנהלה– ממצאי המבדק : 3' נספח מס

אי % ממוצע 

עמידה במדד
MINMIN.ת.ס

% ממוצע 

אי עמידה 

במדד

MINMIN.ת.ס
אי % ממוצע 

עמידה במדד
MINMIN.ת.ס

 יחידות 25
בית חולים

מקור מידעהיגד

ארצי
 יחידות 44

מכון פרטי
 יחידות 19

111
המטופל הודרך בנושא תזונה 

מותאמת עבורו
PD50.635.635000.635.63500רשומת מטופל חדש 

PD500000000רשומת מטופל חדש המטופל הודרך בנושא מניעת זיהומים112

113
 נערך ביקור מעקב פעם PDלמטופל 

בחודש
PD100.627.9110000.627.911000רשומת מטופל 

114
 חדש נערך מאזן נוזלים PDלמטופל 

ואלקטרוליטים תוך חודש מקבלתו
PD500000000רשומת מטופל חדש 

115
 נערך מאזן נוזלים PDלמטופל 

ואלקטרוליטים לפחות פעמיים בשנה
PD1000000000רשומת מטופל 

116
 נערכת בדיקת הלימת PDלמטופל 

טיפול תרופתי בתום כל ביקור רפואי
PD101.8612.365001.8612.36500רשומת מטופל 

117

 נערך ניטור של נוגדני PDלמטופל 

 12-   ותכנית טיפול אחת לBצהבת

חודשים

PD100.627.8810000.627.881000רשומת מטופל 

500000000 חדשPDראיון מטופל 

PD500000000רשומת מטופל חדש 

00000000כל המקורות

2.355.912502.355.91250

5.8119.55100013.1628.110000000מנהל היחידה
5.6819.34100013.1628.110000000ת/ות אחראי/אח

5.6817.57100013.1624.8310000000כל המקורות

10.4727.94100023.6838.6210000000מנהל היחידה
4.5518.1100010.5326.7710000000ת/ות אחראי/אח

7.3918.9100017.1125.7210000000כל המקורות
7.1420.87100016.6729.710000000רופא

7.1417.7150015.7923.885000000מנהל היחידה

2.2710.545002.6311.47500210500ת/ות אחראי/אח
25.4917.5850011.4324.515001.067.29250ות/אח

5.4912.4750011.7316.795000.752.6912.50כל המקורות
5.8122.39100013.1632.6710000000מנהל היחידה

3.4116.710007.8925.0710000000ת/ות אחראי/אח
4.5517.08100010.5324.7610000000כל המקורות

22.0938.27100039.4745.8810008.3324.081000מנהל היחידה
19.7736.42100036.8443.610006.2522.421000ת/ות אחראי/אח

21.5934.37100038.1638.361000924.371000כל המקורות

28.4133.06100034.214110002425.5500רשומה מחלקתית
15.4823.450021.0525.3650010.8721.09500מנהל היחידה

19.7729.15100018.4234.2100020.8325.18500ת/ות אחראי/אח
21.7822.0683.33024.562583.33019.6719.28500כל המקורות

12.5513.2656.67019.9615.5956.6706.927.1619.440

8.816.6430.07012.896.6930.072.25.724.6119.420

הבטחת איכות

למילוי רק )בבתי חולים  (פריטוניאלית)סיכום לפרק דיאליזה צפקית 

(ביחידות בהן קיים השירות

סיכום לפרק הבטחת איכות

סיכום השאלון 

הצוות מקיים באופן קבוע דיון 

"כמעט ארוע" / "ארועים חריגים"ב

ננקטות פעולות לשיפור מתמשך של 

איכות הטיפול

נאסף מידע באופן שיטתי אודות מדדי 

איכות נבחרים במטרה לשפר את 

איכות הטיפול ובטיחותו

המטופל מקבל אספקת ציוד לדיאליזה 

צפקית באופן מסודר ונאות

122

123

124
צוות היחידה מקפיד לבצע חיסון 

שפעת

מתקימות ישיבות צוות רב מקצועי 

באופן סדיר להצגת מקרים מורכבים 

ודיונים קליניים

ארועים "היחידה מבצעת תחקירים על 

ומבצעת " כמעט ארוע" / "חריגים

פעולות שיפור ולמידה בהתאם

118

119

120

121

132



משרד הבריאות מדינת ישראל

2017- מבדק איכות יחידות דיאליזה 

האגף להבטחת איכות

ריבוד לפי גודל היחידה- ממצאי המבדק : 4' נספח מס

% ממוצע 

אי עמידה 

במדד

MINMAX.ת.ס

% ממוצע 

אי עמידה 

במדד

MINMAX.ת.ס

% ממוצע 

אי עמידה 

במדד

MINMAX.ת.ס

% ממוצע 

אי עמידה 

במדד

MINMAX.ת.ס

1
לכל מטופל מותאמת תכנית טיפול 

אישית רב מקצועית
1521.7433.03100031.5832.57100015.1229.1370019.4734.9296.670רשומת מטופל

38.222.610008.9727.810004.5514.5416.67011.5424.23500ראיון מטופל

34.1716.6366.6706.0624.2366.6701.288.0116.6705.2115.4433.330ראיון מטופל חדש

6.0114.383.3407.0522.1383.3402.784.9716.6708.3310.9741.660כל המקורות

31.2410.1333.3303.8517.7133.33000000000ראיון מטופל

32.6314.6450000003.9517.9433.3303.3316.51500ראיון מטופל חדש

1.745.262501.924.816.6601.674.5116.6601.676.24250כל המקורות

3.7517.510009.0930.15100000003.5713.36500רופא

6.9823.35100017.8637.25100000003.5713.36500מנהל היחידה

5.6822.14100017.8637.25100000000000קלסר נהלים

3.4116.7100010.7128.95100000000000ת/ות אחראי/אח

25.2320.3310007.6927.1710006.6721.715001.679.13250ות/אח

516.96100012.527.9510001.333.41001.675.06200כל המקורות

5
קיימת תכנית עבודה שנתית

2.3315.2510007.6927.74100000000000תכנית עבודה

6

קיים נוהל לקליטת עובד חדש 

ותכנית קליטה לכל הסקטורים 

(מקצועות בריאות/ אחות / רופא )

2.511.045003.8513.875003.8513.875000000קלסר נהלים

6.119.98100019.2332.52100000000000מנהל היחידה

0000000000000000ת/ות אחראי/אח

2.919.665008.9315.2650000000000כל המקורות

6.119.98100015.3831.5210003.3312.915000000מנהל היחידה

6.8220.43100014.2930.5610003.3312.915003.3312.91500קלסר נהלים

5.6819.34100010.7128.9510003.3312.915003.3312.91500ת/ות אחראי/אח

6.0618.49100013.127.5910003.3312.475002.228.3133.330כל המקורות

9

מתקיים דיון עבור כל מטופל חדש 

, בנושא מועמדות להשתלת כלייה

ולוותיקים קיים סטטוס עדכני 

למועמדות להשתלה

517.7437.53100020.7738.42100013.734.6250018.9939.471000רשומת מטופל חדש

10

בדיקות התאמה להשתלה 

נשלחות למעבדה הארצית לסיווג 

רקמות אחת לשלושה חודשים

1514.8535.6310003.5118.56100014.8635.8273.33021.4341.24500רשומת מטופל

11
קיים נוהל לאיתור וזיהוי אלימות 

במשפחה
2.2715.0810007.1426.73100000000000קלסר נהלים

ארצי

 יחידות 44

מדיניות והליכי עבודה

3

4

7

8

( מטופלים126מעל )גדול ( מטופלים76-125)בינוני ( מטופלים75עד )קטן 

 יחידות 14 יחידות 15 יחידות 15

הטיפול ביחידה מונגש לצרכי 

נגישות פיזית )המטופל 

(הנגשת מידע, ותרבותית
2

ניתן מענה טלפוני מעבר לשעות 

הטיפול בדיאליזה

/ קיימת מדיניות המגובה בנוהל

הנחיות עבודה לגבי קבלה לטיפול 

של חולים מתארחים מיחידות 

אחרות ולגבי חולים דחופים

העובדים מודרכים ומעודכנים 

בנושא בטיחות הטיפול וניהול 

סיכונים

/ ביחידה ישנו נוהל קליטת ציוד

ה/טכנולוגיה חדש

מקור מידע היגד
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משרד הבריאות מדינת ישראל

2017- מבדק איכות יחידות דיאליזה 

האגף להבטחת איכות

ריבוד לפי גודל היחידה- ממצאי המבדק : 4' נספח מס

% ממוצע 

אי עמידה 

במדד

MINMAX.ת.ס

% ממוצע 

אי עמידה 

במדד

MINMAX.ת.ס

% ממוצע 

אי עמידה 

במדד

MINMAX.ת.ס

% ממוצע 

אי עמידה 

במדד

MINMAX.ת.ס

ארצי

 יחידות 44

( מטופלים126מעל )גדול ( מטופלים76-125)בינוני ( מטופלים75עד )קטן 

 יחידות 14 יחידות 15 יחידות 15
מקור מידע היגד

21.7941.03100054.1749.8110007.6927.7410007.1426.731000רופא

27.8844.74100034.6247.37100030.4347.05100018.7540.311000ס"עו

18.2938.33100039.2948.7510007.1426.7310007.6927.741000מנהל היחידה

18.639.37100042.8651.3610007.1426.7310006.6725.821000ת/ות אחראי/אח

217.6537.56100030.7744.89100017.2438.4410006.6725.37500ות/אח

529.4845.05100063.7146.31100018.0638.73100012.8233.651000רשומת מטופל חדש

22.5131.71100042.7436.62100016.5227.8610009.6118.38500כל המקורות

13

למטופלים ביחידה מוצע לחתום 

על ייפוי כח רפואי בחצי שנה 

הראשונה מהקבלה

572.8743.73100089.4730.96100080.1937.13100048.1550.431000רשומת מטופל חדש

12.713.5861.59021.8217.9361.593.039.186.327.2707.719.2831.180

151.810.1323.3300.766.1412.502.312.5213.3302.2210.3323.330רשומת מטופל

52.2711.485003.7315.845003.3812.645000000רשומת מטופל חדש

2.336.3331.2503.128.4431.2502.786.372501.132.911.660כל המקורות

15
קיימים טפסי הסכמה לטיפול 

בשפות שונות
3.4112.755007.1418.165003.3312.915000000רשומה מחלקתית

16
קבלה רפואית מלאה וחתומה 

נעשית תוך שבוע מהקבלה ליחידה
56.1923.9210005.321.7140013.734.6210000000רשומת מטופל חדש

17
הרופא מבצע אמדן פיזיקלי 

בקבלה
53.2617.7966.6704.5520.9966.6702.8216.662502.5615.91400רשומת מטופל חדש

18
הקבלה הרפואית כוללת תיעוד 

רשימת תרופות קבועות
51.1510.1430000002.0312.933001.2711.25200רשומת מטופל חדש

19
הקבלה הרפואית כוללת 

התייחסות לרגישויות
57.7326.76100016.4237.3210005.4122.777502.5315.81400רשומת מטופל חדש

20
בקבלה הרפואית נקבעות הוראות 

לדיאליזה
52.4315.435005.5623.124002.7416.445000000רשומת מטופל חדש

21

האם , בקבלה הרפואית מתועד

החולה היה במעקב נפרולוגי 

מסודר במחצית השנה שקדמה 

לתחילת הדיאליזה

516.5136.42100013.6434.58100014.1934.6460021.3339.57800רשומת מטופל חדש

22
קבלה סיעודית מלאה וחתומה 

נעשית תוך שבוע מהקבלה ליחידה
59.1728.1310006.0624.0440015.0734.0410006.3324.5400רשומת מטופל חדש

55.2320.9910005.2217.75009.4629.4710001.2711.25200רשומת מטופל חדשבקבלה הסיעודית נערך אמדן כאב23

24
בקבלה הסיעודית נערך אמדן 

סיכון לנפילה
511.0131.3710001.4912.2233.33023.6142.7710007.5926.661000רשומת מטופל חדש

25
בקבלה הסיעודית לחולה סוכרתי 

נערך אמדן כף רגל סכרתית

רשומת מטופל חדש 

5סכרתי
8.728.25100013.4634.4610009.8630.028003.2817.96400

קבלה לטיפול ביחידה

12

ביחידה קיימת מדיניות ברורה 

המתייחסת לשיחה עם מטופלים 

בהקשר להעדפות הטיפול בהם

קיים טופס הסכמה מדעת לטיפול 

י "י הנפרולוג וגם ע"חתום גם ע

כולל תיעוד ההסברים , המטופל

למטופל

סיכום לפרק מדיניות והליכי עבודה

14
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משרד הבריאות מדינת ישראל

2017- מבדק איכות יחידות דיאליזה 

האגף להבטחת איכות

ריבוד לפי גודל היחידה- ממצאי המבדק : 4' נספח מס

% ממוצע 

אי עמידה 

במדד

MINMAX.ת.ס

% ממוצע 

אי עמידה 

במדד

MINMAX.ת.ס

% ממוצע 

אי עמידה 

במדד

MINMAX.ת.ס

% ממוצע 

אי עמידה 

במדד

MINMAX.ת.ס

ארצי

 יחידות 44

( מטופלים126מעל )גדול ( מטופלים76-125)בינוני ( מטופלים75עד )קטן 

 יחידות 14 יחידות 15 יחידות 15
מקור מידע היגד

26

למטופל חדש מבוצע אמדן צרכי 

הדרכה תוך שבועיים מהקבלה 

ליחידה

58.0326.16100012.6930.5810006.8525.436005.1322.2200רשומת מטופל חדש

27

למטופל חדש מבוצעת הערכה 

 יום 30פסיכוסוציאלית עד 

מהקבלה ליחידה

58.4627.8960014.5235.516007.1425.946004.3520.54200רשומת מטופל חדש

28

למטופל חדש מבוצעת הערכה 

תזונתית מלאה והתאמת טיפול 

תזונתי תוך חודש מיום קבלתו 

ליחידה

513.9427.76100013.4333.24100019.0128.495009.2919.58500רשומת מטופל חדש

29

פגישת דיאטן שנייה למטופל חדש 

נערכת בטווח של חודש עד 

שלושה חודשים ממועד הפגישה 

הראשונה

59.6629.626004.6921.320010.1430.4160013.5134.42600רשומת מטופל חדש

324.3140.03100028.1240.04100033.3346.21100014.7733.3866.670ראיון מטופל חדש

527.5441.84100047.1245.82100025.3641.68100014.3932.541000רשומת מטופל חדש

26.532.19100040.6634.77100025.1733.8100014.6120.9283.340כל המקורות

32.5210.9916.6704.5514.616.6701.328.1116.6702.0810.116.670ראיון מטופל חדש

510.4228.87100014.4231.8310009.2928.6110008.5726.88600רשומת מטופל חדש

7.0714.258.34011.7617.1458.3404.8914.5458.3404.898.7300כל המקורות

3519.875006.0624.2333.3308.9725.325001.047.22100ראיון מטופל חדש

526.9843.29100026.8542.02100031.8246.11100022.4641.61000רשומת מטופל חדש

17.2722.0875018.5120.4366.66020.2225.2275013.1719.42500כל המקורות

34.216.733.3304.6914.8133.3307.6924.4433.3301.047.2216.670ראיון מטופל חדש

54.7320.3760012.932.566002.2713.682500000רשומת מטופל חדש

4.438.773008.5112.783004.56.1716.6600.562.088.340כל המקורות

312.1831.8766.6709.3729.6150014.134.3166.67012.531.7966.670ראיון מטופל חדש

59.929.94100011.8632.616008.8228.5710009.3329.29600רשומת מטופל חדש

10.7615.6666.66010.4812.7633.33010.2818.5666.66011.514.8846.660כל המקורות

38.4127.8966.67013.7935.0966.6705.7123.5566.6706.9825.7833.330ראיון מטופל חדש

515.4736.26100028.345.48100012.533.3710008.3327.831000רשומת מטופל חדש

11.9320.9583.34019.4625.9583.3407.0616.245009.7817.766.660כל המקורות
רשומת מטופל חדש 

5סכרתי
12.5732.628001937.6570014.0835.038006.0624.04400

ראיון מטופל חדש 

2סכרתי
8.1124.875008.728.815001028.875005.7716.29500

10.0317.3365013.2118.5750010.8319.916506.2511.77450כל המקורות

7.057.3334.4809.037.0923.961.337.89.2334.480.424.463.813.660

אדם / המטופל ומשפחתו 

משמעותי אחר הודרכו בקבלה 

: לגבי הטיפול הכלייתי החליפי

, השתלת כלייה, דיאליזה צפקית

טיפול פליאטיבי

סיכום לפרק קבלה לטיפול ביחידה

המטופל הודרך לגבי חשיבות 

מעקב משקל גוף בדגש על עלייה 

במשקל בין הדיאליזות

34

35

30

36

33

32

31

המטופל הודרך לגבי איזון יתר 

לחץ דם

המטופל הודרך לגבי תזונה 

מותאמת אישית בהתאם לבדיקות 

אנמנזה תזונתית , רלוונטיות

ואבחנות בקבלה

המטופל הודרך לגבי סיכון לנפילה 

ומניעתה

המטופל הודרך בנושא מניעת 

זיהומים

מטופל חולה סכרת הודרך לגבי 

חשיבות מעקב אחרי כף הרגל
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משרד הבריאות מדינת ישראל

2017- מבדק איכות יחידות דיאליזה 

האגף להבטחת איכות

ריבוד לפי גודל היחידה- ממצאי המבדק : 4' נספח מס

% ממוצע 

אי עמידה 

במדד

MINMAX.ת.ס

% ממוצע 

אי עמידה 

במדד

MINMAX.ת.ס

% ממוצע 

אי עמידה 

במדד

MINMAX.ת.ס

% ממוצע 

אי עמידה 

במדד

MINMAX.ת.ס

ארצי

 יחידות 44

( מטופלים126מעל )גדול ( מטופלים76-125)בינוני ( מטופלים75עד )קטן 

 יחידות 14 יחידות 15 יחידות 15
מקור מידע היגד

4.5514.545007.1418.165003.3312.915003.3312.91500ת/ות אחראי/אח

22.9814.215003.8513.5950000005.3620.81500ות/אח

313.3326.7783.33015.7923.5550016.329.9283.3308.8225.966.670תצפית

7.0712.9455.5608.3313.245006.6710.9633.3306.314.3355.560כל המקורות

38
נשמרת פרטיות המטופל בעת 

החיבור ובמהלך הטיפול
37.9522.975009.4625.925006.5222.635008.1621.28500תצפית

150.163.976.6700.57.056.67000000000רשומת מטופלמשקל39

150000000000000000רשומת מטופללחץ הדם40

150000000000000000רשומת מטופלדופק41

42

דיאליזה ראשונה בחולה חדש 

מתבצעת בנוכחות נפרולוג על 

בסיס הנחיות רפואיות של נפרולוג

515.0235.81100028.7945.62100010.8131.2610006.8525.431000רשומת מטופל חדש

43

לכל חולה הוראות דיאליזה 

י "חתומות ע, קבועות מעודכנות

/ מתמחה / מומחה )רופא נפרולוג 

באישור מנהל - רופא תחומי 

(המחלקה

151.9610.1123.3301.237.7713.3303.2112.2923.3301.399.54100רשומת מטופל

44

דחוף ניתנות / לחולה מזדמן 

י "חתומות ע, הוראות דיאליזה

רופא מורשה על ידי מנהל היחידה 

הקולטת

רשומת מטופל מזדמן 

5דחוף/ 
6.818.045008.6521.5150010.7820.775002.2710.49200

45
האחות המחברת חותמת על 

ביצוע הדיאליזה בהתאם להוראות
150000000000000000רשומת מטופל

46

, בחולה עם צנתר בטרם החיבור

האחות מכינה ציוד מתאים לחיבור 

לצנתר

35.7921.715007.524.4733.3301.288.012509.7228.83500תצפית

4.3520.851000000000008.3328.871000רשומה מחלקתית

0000000000000000ת/ות אחראי/אח

2.089.99500000000003.8513.32500כל המקורות

48
האחות המחברת מאשרת את 

  למקור מיםROחיבור
21.7442.1710005070.71100022.2244.1100016.6738.921000רשומה מחלקתית

7.769.7145011.3411.524505.876.8323.0806.39.4300

מהלך הטיפול

תחילת הטיפול- חיבור לדיאליזה 

תחילת הטיפול- סיכום לפרק חיבור לדיאליזה 

47

37
בטרם החיבור נעשית שיחה 

מקדימה עם המטופל

 למקור מים ROחיבור מכונת 

י כח אדם ייעודי "מבוצע רק ע

/ אחות דיאליזה : שהוכשר לכך

כח עזר עם / טכנאי דיאליזה 

הכשרה לנושא ומאושר בחתימתו
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משרד הבריאות מדינת ישראל

2017- מבדק איכות יחידות דיאליזה 

האגף להבטחת איכות

ריבוד לפי גודל היחידה- ממצאי המבדק : 4' נספח מס

% ממוצע 

אי עמידה 

במדד

MINMAX.ת.ס

% ממוצע 

אי עמידה 

במדד

MINMAX.ת.ס

% ממוצע 

אי עמידה 

במדד

MINMAX.ת.ס

% ממוצע 

אי עמידה 

במדד

MINMAX.ת.ס

ארצי

 יחידות 44

( מטופלים126מעל )גדול ( מטופלים76-125)בינוני ( מטופלים75עד )קטן 

 יחידות 14 יחידות 15 יחידות 15
מקור מידע היגד

49

 (דופק, ד.ל)סימנים חיוניים 

מתועדים במהלך הדיאליזה 

וקיימת התייחסות לתוצאות 

חריגות

150.163.966.670000000000.466.796.670רשומת מטופל

50

ישנן הוראות כתובות וחתומות 

לתרופות במתן תוך ורידי במהלך 

הטיפול

150000000000000000רשומת מטופל

51

הניתנות , תרופות במתן תוך ורידי

י אחות "במהלך הטיפול חתומות ע

המבצעת ואחות מבקרת

157.926.8510008.1727.23100010.7730.8796.6704.7821.466.670רשומת מטופל

2.537.8233.3302.638.5433.3303.338.932.2201.635.5322.220

150000000000000000רשומת מטופללחץ דם52

150000000000000000רשומת מטופלדופק53

150.325.636.6700.999.936.67000000000רשומת מטופלמשקל54

55
התייחסות למהלך הטיפול 

ולתופעות לוואי
151.1210.5313.3302.0114.0713.3300.969.767.1400.466.796.670רשומת מטופל

0.350.933.3900.721.383.3900.230.591.7900.110.421.690

7.849.6945011.4611.514505.966.7923.0106.349.35300

56

במעקב הרפואי קיים עדכון 

הוראות קבועות לדיאליזה לפחות 

אחת לחצי שנה החתומות על ידי 

נפרולוג

151.369.924002.1113.444001.618.8538.8900.466.776.670רשומת מטופל

57

במעקב הרפואי משקל יבש נקבע 

 חודשים ובהתאם 6- אחת ל

לסימנים החיוניים

151.4811.725001.0510.218.3302.4614.725000.939.67.140רשומת מטופל

58
הוראה לחיסון שפעת ניתנת אחת 

לשנה
1528.1344.86100025.1443.5100037.0648.29100022.3341.461000רשומת מטופל

59
קיים תיעוד של נוגדנים להפטיטס 

Bחודשים6-  אחת ל  
155.1422.0910000.537.258.3305.0721.9946.6709.2629.051000רשומת מטופל

60

קיים סיכום מעקב סיעודי אחת 

לחודש הכולל התייחסות 

היענות , לסימפטומים מציקים

מצב נפשי/ לקבלת טיפול תרופתי 

1511.1326.61100024.3737.6610006.1917.8543.3304.2615.5216.670רשומת מטופל

61

 Urea או Kt/Vבדיקת 

Reduction Ratio נמדדת לפחות 

אחת לחודש

154.4520.0510008.6727.7610003.919.153.3301.168.97100רשומת מטופל

ניתוק מהמכונה

סיכום לפרק מעקב במהלך הדיאליזה

סיכום לפרק ניתוק מהמכונה

סיכום לפרק מהלך הטיפול

מעקב במהלך הדיאליזה

מעקב טיפולי/ ביצוע בדיקות תקופתיות 
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משרד הבריאות מדינת ישראל

2017- מבדק איכות יחידות דיאליזה 

האגף להבטחת איכות

ריבוד לפי גודל היחידה- ממצאי המבדק : 4' נספח מס

% ממוצע 

אי עמידה 

במדד

MINMAX.ת.ס

% ממוצע 

אי עמידה 

במדד

MINMAX.ת.ס

% ממוצע 

אי עמידה 

במדד

MINMAX.ת.ס

% ממוצע 

אי עמידה 

במדד

MINMAX.ת.ס

ארצי

 יחידות 44

( מטופלים126מעל )גדול ( מטופלים76-125)בינוני ( מטופלים75עד )קטן 

 יחידות 14 יחידות 15 יחידות 15
מקור מידע היגד

62
 (ספירת דם, כימיה)בדיקות דם 

נלקחות אחת לחודש
150.315.5813.3301.0210.0513.33000000000רשומת מטופל

63
תפקודי בלוטת התריס נלקחות 

אחת לחצי שנה
1525.8343.76100020.9740.82100022.8141.92100032.7447.031000רשומת מטופל

64
 3 נלקחת לפחות כל PTHבדיקת 

חודשים
154.2319.9410002.5815.052502.7516.42007.0525.651000רשומת מטופל

65

קיימת התייחסות נפרולוג אחת 

לחודש הכוללת התייחסות 

לתוצאות בדיקות דם ושינויים 

תרופתיים

151.269.6311.1101.279.366.6701.4111.8111.1101.17.35100רשומת מטופל

66
קיים תיעוד ועדכון רשימת 

 חודשים3- התרופות אחת ל
152.4915.328005.7922.848000.999.97.1400.959.7413.330רשומת מטופל

33.6918.3766.6708.9727.866.67000002.5616.0133.330ראיון מטופל
36.1424.1166.6706.2524.5933.33010.5331.166.6702.2715.08200ראיון מטופל חדש

4.39.4933.3407.0511.2533.3404.449.5633.3401.786.6526.660כל המקורות

68

 (מעל חצי שנה)במטופל ותיק 

מבוצעת הערכה תזונתית מקיפה 

ועדכנית של המצב התזונתי על 

 חודשים6- ידי דיאטנית אחת ל

159.0726.9288.89015.6832.188.8904.8121.4642.8606.8925.1446.670רשומת מטופל

69

 (מעל חצי שנה)במטופל ותיק 

מבוצע מעקב תזונתי לפחות אחת 

לשלושה חודשים

156.0523.7773.3308.7828.1373.3304.0419.7442.8605.4722.8700רשומת מטופל

70

הדיאטנית סוקרת את תוצאות 

הבדיקות הביוכימיות של כל 

מטופל אחת לחודש

12.531.5210004.1714.4350017.8637.25100014.2936.311000רשומת דיאטן

71

במטופל דיאליזה ותיק שנמצא 

/ אשפוזים , כגון)כלא יציב 

מבוצע  ('נסיעה וכד/ ניתוחים 

מעקב דיאטנית לפחות אחת 

רשומת מטופל עם 

5סטטוס תזונתי ירוד
4.9221.398000.786.251001.5412.420012.533.33800

23.1729.79100030.7738.410002525.9450014.2923.44500רשומת דיאטן

323.5630.34100022.2234.9100023.7525.2950024.3232.541000תצפית

21.6326.5410002532.52100022.2222.2950017.8623.96500כל המקורות

73
אמדן כאב מלא ומעקב נערך אחת 

לחודש לפחות
155.2322.0110008.9328.3610005.0521.9466.6702.213.94200רשומת מטופל

74
אמדן כף רגל סכרתית נערך אחת 

לחודש בחולה סכרתי

רשומת מטופל סכרתי 

השוהה ביחידה מעל 

5שנה

16.8936.48100013.5731.7610002442.2100012.9933.84500

75
התערבות / קיים תיעוד מעקב 

עובדת סוציאלית מעודכנת לפחות 

אחת לשלושה חודשים 

1519.6734.41100015.0830.5586.67020.936.55100022.7935.411000רשומת מטופל

10.988.7635.22010.769.535.220.112.38.7227.20.389.847.8427.930 מעקב טיפולי/ סיכום לפרק ביצוע בדיקות תקופתיות 

67

72

המטופל תודרך לגבי רשימת 

התרופות העדכנית

כל מטופל מקבל ארוחה במהלך 

מלבד )הטיפול בהמודיאליזה 

בהם , מצבים רפואיים חריגים

עדיפות מתן הארוחה תהיה לאחר 

(הטיפול
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משרד הבריאות מדינת ישראל

2017- מבדק איכות יחידות דיאליזה 

האגף להבטחת איכות

ריבוד לפי גודל היחידה- ממצאי המבדק : 4' נספח מס

% ממוצע 

אי עמידה 

במדד

MINMAX.ת.ס

% ממוצע 

אי עמידה 

במדד

MINMAX.ת.ס

% ממוצע 

אי עמידה 

במדד

MINMAX.ת.ס

% ממוצע 

אי עמידה 

במדד

MINMAX.ת.ס

ארצי

 יחידות 44

( מטופלים126מעל )גדול ( מטופלים76-125)בינוני ( מטופלים75עד )קטן 

 יחידות 14 יחידות 15 יחידות 15
מקור מידע היגד

76

ליחידה אישור מנהל רפואה 

להפעלת יחידת דיאליזה על פי 

הכולל את ,  בתוקף9/14נוהל 

מערכת המים

1.227.8150000003.5713.365000000רשומה מחלקתית

77
בכל משמרת של מטופלים 

מתועדת בדיקת כלור כללי במים
0000000000000000תיק מים מחלקתי

78

בדיקה מיקרוביולוגית 

ואנדוטוקסינים מתבצעת אחת 

לחודש

3.7517.5100010.7128.95100000000000תיק מים מחלקתי

79
ישנו נוהל טיפול במקרה של 

ממצא חריג בתוצאות הבדיקות
0000000000000000קלסר נהלים

80

במקרה של ממצא חריג בתוצאות 

הבדיקות נערכת בדיקה חוזרת 

ו נעשית פעולת תיקון/או

3.8517.71100000007.1426.7310004.1714.43500תיק מים מחלקתי

81

ליחידה נוהל לשעת חירום למקרה 

של הפסקת אספקת חשמל או 

המרוענן אחת לשנה, מים

3.4112.755003.5713.365006.6717.595000000קלסר נהלים

1.73.8916.6701.793.5811.1102.965.2216.6700.371.395.560

82
רענון ההדרכה בנושא המים 

ושעת חירום נערך אחת לשנה
4.5521.07100014.2936.31100000000000תכנית עבודה

9.7630.0410008.3328.8710006.6725.82100014.2936.311000רופא
518.951000000010.7128.9510003.8513.87500כוחות עזר

22.3315.165003.8519.615003.3318.265000000ות/אח

5.6812.285003.579.333.3306.6711.8633.3306.6714.66500כל המקורות

0000000000000000רופא
20000000000000000ות/אח

0000000000000000כל המקורות

3.5713.035003.8513.875003.3312.915003.5713.36500רופא
21.167.5825000001.679.132501.679.13250ות/אח

2.277.6737.501.796.442502.59.3537.502.56.77250כל המקורות

2.3810.785003.8513.8750000003.5713.36500רופא

22.9111.775001.929.81250515.265001.679.13250ות/אח

2.566.842502.686.972502.56.772502.56.77250כל המקורות
13.7529.9310002539.8910003.3312.9150015.3831.521000רופא

0000000000000000מנהל היחידה

2.2715.0810007.1426.73100000000000ת/ות אחראי/אח

22.3515.2550000003.3318.265003.3318.26500ות/אח

4.268.42507.1410.262501.674.2512.504.178.74250כל המקורות

9/2014כנדרש בחוזר מנהל רפואה , מערכת אספקת מים להמודיאליזה

הכשרה והתמצאות ארגונית של הצוות

כנדרש בחוזר , סיכום לפרק מערכת אספקת מים להמודיאליזה

9/2014מנהל רפואה 

הצוות תודרך כיצד לזהות מצב 

למי לפנות , של אלימות במשפחה

וכיצד לפעול במקרה של חשד 

למטופל הסובל מאלימות

86

87

83

84

85

הצוות יודע כיצד לפעול במקרה 

של התראה ממערכת המים

הצוות מכיר את נאמני הנושא 

ביחידה

הצוות יודע מהם הקריטריונים 

ס ומהם דרכי "לקריאה לייעוץ עו

הזימון
הצוות יודע מהם הקריטריונים 

לקריאה לייעוץ דיאטן ומהם דרכי 

הזימון
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משרד הבריאות מדינת ישראל

2017- מבדק איכות יחידות דיאליזה 

האגף להבטחת איכות

ריבוד לפי גודל היחידה- ממצאי המבדק : 4' נספח מס

% ממוצע 

אי עמידה 

במדד

MINMAX.ת.ס

% ממוצע 

אי עמידה 

במדד

MINMAX.ת.ס

% ממוצע 

אי עמידה 

במדד

MINMAX.ת.ס

% ממוצע 

אי עמידה 

במדד

MINMAX.ת.ס

ארצי

 יחידות 44

( מטופלים126מעל )גדול ( מטופלים76-125)בינוני ( מטופלים75עד )קטן 

 יחידות 14 יחידות 15 יחידות 15
מקור מידע היגד

10.473010002542.74100000007.1426.731000מנהל היחידה

1.147.545003.5713.3650000000000ת/ות אחראי/אח

5.6814.9550014.2920.5250000003.3312.47500כל המקורות

21.4333.39100032.1431.67100010.7128.95100021.4337.81000מנהל היחידה

13.6427.2100021.4332.3110006.6725.82100013.3322.89500ת/ות אחראי/אח

17.0524.29100026.7919.965008.3325.28100016.6723.57750כל המקורות

90

העובדים משתלמים באמצעות 

לומדת בטיחות הטיפול אחת 

לשנתיים

17.4436100023.0838.81100016.6736.19100013.3335.191000רשומה מחלקתית

7.2410.242.86010.9412.3442.8605.447.8825.2405.599.0726.190

91
קיים נוהל חיבור מכונת דיאליזה 

 ניידתROלמכונת 
4.1720.411000000000007.6927.741000קלסר נהלים

92
-הדיאליזה ומי-החיבורים של מי

הברז מסומנים בצבעים שונים
4.1720.411000000000007.6927.741000(1)תצפית

93

מכשירי הדיאליזה נבדקים בדיקה 

תקופתית מקיפה על פי הוראות 

יצרן

0000000000000000מנהל היחידה

7.1426.07100016.6738.9210006.6725.8210000000קלסר נהלים

23.5318.5610007.6927.17100000003.4518.57500ות/אח

5.1118.14100010.7127.8910003.3312.475001.676.24250כל המקורות

4.7618.51100011.5429.9610003.3312.915000000רופא

0000000000000000קלסר נהלים

20.575.33250000000001.679.13250ות/אח

1.76.0533.3303.579.333.3301.114.1616.6700.562.088.330כל המקורות

7.1423.61100023.0838.81100000000000רופא

1.147.5450000003.3312.915000000קלסר נהלים

22.310.5350000006.6717.295000000ות/אח

3.419.1133.3307.1412.1433.3303.339.0333.3300000כל המקורות

97

במקרה של צנתר מרכזי הצוות 

חלוק ומגן , מסיכה, לובש כפפות

משקפיי ראייה בעת / עיניים 

החיבור והניתוק לדיאליזה

34.0918.096001.859.6216.6701.328.1116.6707.7826.01600תצפית

22.5311.032504.7615.042501.679.132501.799.45250ות/אח

31.729.212.50000000003.4512.8912.50תצפית

1.744.942502.084.6612.500.833.1212.502.366.31250כל המקורות

2.915.1121.2505.147.6921.2501.562.346.2502.183100

סיכום לפרק הכשרה והתמצאות ארגונית של הצוות

סיכום לפרק בטיחות הטיפול ומניעת זיהומים

מגן / מסיכה / הצוות לובש כפפות 

, חלוק/ עיניים או משקפיי ראייה 

בעת הטיפול בחולי דיאליזה 

98

89

88

קיים נוהל מניעת זיהומים ביחידה96

קיימות הנחיות ברורות לקיבוע 

/ הצנתרים ולמניעת יציאת צנתר 

ניתוק צנתר או מחטים בפיסטולה

קיים נוהל המגדיר מהם אירועים 

למי , חריגים עליהם יש לדווח

והצוות מכיר את תוכנו, וכיצד

95

94

קיימת תכנית הכשרה ופיתוח 

(ש"תכנית חת)לרענון ידע לצוותים 

קיים מערך תמיכה רגשית בצוות

בטיחות הטיפול ומניעת זיהומים
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משרד הבריאות מדינת ישראל

2017- מבדק איכות יחידות דיאליזה 

האגף להבטחת איכות

ריבוד לפי גודל היחידה- ממצאי המבדק : 4' נספח מס

% ממוצע 

אי עמידה 

במדד

MINMAX.ת.ס

% ממוצע 

אי עמידה 

במדד

MINMAX.ת.ס

% ממוצע 

אי עמידה 

במדד

MINMAX.ת.ס

% ממוצע 

אי עמידה 

במדד

MINMAX.ת.ס

ארצי

 יחידות 44

( מטופלים126מעל )גדול ( מטופלים76-125)בינוני ( מטופלים75עד )קטן 

 יחידות 14 יחידות 15 יחידות 15
מקור מידע היגד

39.3526.6766.67012.530.1866.6706.4123.4533.3309.3726.6133.330ראיון מטופל חדש

 PDראיון מטופל 

5חדש
4.6214.593002.7811.792505.3215.58300

7.613.766.67011.5420.0366.6705.289.6833.3306.58.78250כל המקורות

2.3815.4310007.6927.74100000000000רופא

0000000000000000קלסר נהלים

20000000000000000ות/אח

0.764.9733.3302.388.5833.33000000000כל המקורות

101

קיים טופס העברה מובנה ייעודי 

לחולה הזקוק להמשך טיפול או 

העברה ליחידת דיאליזה אחרת או 

למכונים אחרים

5.8116.2250010.7121.295006.6717.595000000רשומה מחלקתית

102

דחוף שמשוחרר / חולה מזדמן 

מהיחידה מקבל מכתב שחרור 

הכולל פירוט הטיפול שניתן 

והמלצות להמשך טיפול

רשומת מטופל מזדמן 

5דחוף/ 
19.5939.83100013.0434.0510004049.5410008.7728.541000

103

במקרים של חולים בעלי צרכים 

מיוחדים בהם יש צורך לערב את 

גורמי הרווחה העברת המידע 

לגורמי הרווחה  נעשית בהתאם 

לנהלים ביחידה

153.7518.5910006.6124.9510001.498.5714.2901.913.73500רשומת מטופל

104

היחידה דואגת ליצירת קשר 

והעברת מידע עם היחידה 

המארחת לגבי מטופל קבוע שלה 

בעת שהייתו ביחידה אחרת 

לרבות אשפוז ובחזרה ממנה

155.7723.1410001.8913.7433.33011.0531.0657.1403.1617.581000רשומת מטופל

105
ישנו תיעוד של סיכום שחרור 

המטופל מאשפוז
150.587.6420000002.0214.142000000רשומת מטופל

5.485.921.4306.916.5621.4306.656.2616.8302.973.6314.290

106

אדם / המטופל ומשפחתו 

משמעותי אחר הודרכו בקבלה 

: לגבי הטיפול הכלייתי החליפי

, השתלת כלייה, דיאליזה צפקית

טיפול פליאטיבי

 PDראיון מטופל 

5חדש
0.796.350000001.117.45500

107

קיימים חומרי הסברה בשפות 

שונות בנושא הטיפול בדיאליזה 

צפקית

' רשומה מחלקתית יח

PD
11.1121.3950014.2924.45009.0920.23500

(למילוי רק ביחידות בהן קיים השירות)בבתי חולים  (פריטוניאלית)דיאליזה צפקית 

חיצוניים/ סיכום לפרק רצף טיפולי עם גורמים בקהילה 

או בני משפחתו הודרכו /המטופל ו

על זכויות ושירותים בקהילה
99

100

קיים נוהל להעברת מידע לגורמים 

קהילה והצוות מכיר את / חיצוניים 

תוכנו

חיצוניים/ רצף טיפולי עם גורמים בקהילה 

141



משרד הבריאות מדינת ישראל

2017- מבדק איכות יחידות דיאליזה 

האגף להבטחת איכות

ריבוד לפי גודל היחידה- ממצאי המבדק : 4' נספח מס

% ממוצע 

אי עמידה 

במדד

MINMAX.ת.ס

% ממוצע 

אי עמידה 

במדד

MINMAX.ת.ס

% ממוצע 

אי עמידה 

במדד

MINMAX.ת.ס

% ממוצע 

אי עמידה 

במדד

MINMAX.ת.ס

ארצי

 יחידות 44

( מטופלים126מעל )גדול ( מטופלים76-125)בינוני ( מטופלים75עד )קטן 

 יחידות 14 יחידות 15 יחידות 15
מקור מידע היגד

PD000000000000' קלסר נהלים יחליחידה פרוטוקול פריטוניטיס כתוב108

109
-ליחידה פרוטוקול כתוב לטיפול ב

EXIT SITE INFECTION
PD000000000000' קלסר נהלים יח

' רשומה מחלקתית יח

PD
000000000000

 PDראיון מטופל 

5חדש
000000000000

000000000000כל המקורות

111
המטופל הודרך בנושא תזונה 

מותאמת עבורו

רשומת מטופל חדש 

PD5
0.635.635002.0810.215000000

112
המטופל הודרך בנושא מניעת 

זיהומים

רשומת מטופל חדש 

PD5
000000000000

113
 נערך ביקור מעקב PDלמטופל 

פעם בחודש
PD100.627.9110002.1314.5910000000רשומת מטופל 

114

 חדש נערך מאזן PDלמטופל 

נוזלים ואלקטרוליטים תוך חודש 

מקבלתו

רשומת מטופל חדש 

PD5
000000000000

115

 נערך מאזן נוזלים PDלמטופל 

ואלקטרוליטים לפחות פעמיים 

בשנה

PD10000000000000רשומת מטופל 

116

 נערכת בדיקת PDלמטופל 

הלימת טיפול תרופתי בתום כל 

ביקור רפואי

PD101.8612.365001.067.295002.1913.94250רשומת מטופל 

117

 נערך ניטור של PDלמטופל 

  ותכנית טיפול Bנוגדני צהבת

 חודשים12- אחת ל

PD100.627.8810002.1314.5910000000רשומת מטופל 

 PDראיון מטופל 

5חדש
000000000000

רשומת מטופל חדש 

PD5
000000000000

000000000000כל המקורות

2.355.912504.298.632501.222.889.620

5.8119.5510007.1426.7310006.6717.595003.5713.36500מנהל היחידה

5.6819.34100014.2930.5610003.3312.915000000ת/ות אחראי/אח

5.6817.57100010.7126.241000513.545001.676.24250כל המקורות

10.4727.94100021.4337.810006.6725.8210003.5713.36500מנהל היחידה

4.5518.1100010.7128.9510003.3312.915000000ת/ות אחראי/אח

7.3918.9100016.0727.721000513.545001.676.24250כל המקורות

הבטחת איכות

בבתי חולים  (פריטוניאלית)סיכום לפרק דיאליזה צפקית 

(למילוי רק ביחידות בהן קיים השירות)

ננקטות פעולות לשיפור מתמשך 

של איכות הטיפול
120

קיימות הנחיות ברורות למטופל 

מתי לפנות ליחידה וכתובת ברורה 

מעבר  (איש קשר)למי לפנות 

לשעות הטיפול

110

118

המטופל מקבל אספקת ציוד 

לדיאליזה צפקית באופן מסודר 

ונאות

נאסף מידע באופן שיטתי אודות 

מדדי איכות נבחרים במטרה 

לשפר את איכות הטיפול ובטיחותו

119

142



משרד הבריאות מדינת ישראל

2017- מבדק איכות יחידות דיאליזה 

האגף להבטחת איכות

ריבוד לפי גודל היחידה- ממצאי המבדק : 4' נספח מס

% ממוצע 

אי עמידה 

במדד

MINMAX.ת.ס

% ממוצע 

אי עמידה 

במדד

MINMAX.ת.ס

% ממוצע 

אי עמידה 

במדד

MINMAX.ת.ס

% ממוצע 

אי עמידה 

במדד

MINMAX.ת.ס

ארצי

 יחידות 44

( מטופלים126מעל )גדול ( מטופלים76-125)בינוני ( מטופלים75עד )קטן 

 יחידות 14 יחידות 15 יחידות 15
מקור מידע היגד

7.1420.87100019.2332.52100000003.5713.36500רופא

7.1417.7150017.8624.865003.5713.365000000מנהל היחידה

2.2710.545003.5713.3650000003.3312.91500ת/ות אחראי/אח

25.4917.585001020.415003.5713.112503.4518.57500ות/אח

5.4912.4750012.818.935001.674.8218.7502.5512.50כל המקורות

5.8122.39100017.8637.25100000000000מנהל היחידה

3.4116.710007.1426.7310003.3312.915000000ת/ות אחראי/אח

4.5517.08100012.527.9510001.676.242500000כל המקורות

22.0938.2710005048.04100013.3329.6810003.5713.36500מנהל היחידה

19.7736.42100046.1543.1210001028.0310006.6725.821000ת/ות אחראי/אח

21.5934.3710005042.26100011.6722.11750513.54500כל המקורות

28.4133.06100028.5737.8100036.6735.1910002025.35500רשומה מחלקתית

15.4823.450019.2325.325002025.355007.1418.16500מנהל היחידה

19.7729.15100021.4332.31100021.4332.31100016.6724.4500ת/ות אחראי/אח

21.7822.0683.33023.8125.7583.33026.1121.766.67015.5616.63500כל המקורות

12.5513.2656.67019.7717.2156.67011.0610.313507.37.36200

8.816.6430.07011.598.1830.072.29.246.0319.421.035.83.7314.870

סיכום לפרק הבטחת איכות

סיכום השאלון

122

היחידה מבצעת תחקירים על 

" כמעט ארוע" / "ארועים חריגים"

ומבצעת פעולות שיפור ולמידה 

מתקימות ישיבות צוות רב מקצועי 

באופן סדיר להצגת מקרים 

מורכבים ודיונים קליניים

123

צוות היחידה מקפיד לבצע חיסון 

שפעת
124

הצוות מקיים באופן קבוע דיון 

"כמעט ארוע" / "ארועים חריגים"ב
121

143



משרד הבריאות מדינת ישראל

2017- מבדק איכות ביחידות דיאליזה 

האגף להבטחת איכות

ריבוד לפי סוג הנהלה– ממצאי מאפייני יחידות המודיאליזה : 5' נספח מס

מקסימוםמינימום חציוןממוצע/כ"סהכ משיבים"סהמקסימוםמינימום חציוןממוצע/כ"סהכ משיבים"סהמקסימוםמינימום חציוןממוצע/כ"סהכ משיבים"סה

מאפייני מבנה
 מספר עמדות דיאליזה 

ביחידה
451014196512663820.514491937618651

מספר מטופלים קבועים 

(2016)לעמדה
454.44.52.16.3264.44.52.15.5194.64.42.56.3

סך מטופלים 

בשנת   (מזדמנים+קבועים)

 לעמדה2016

4518.56.92.6135.62625.212.65.3135.6197.34.62.639.4

 סך עמדות לחולים להם 

נדרש בידוד
4511620826913081925105

 Hepatitis- מספר עמדות ל

B
42461052538205178002

CRE40450.5062338106177002- מספר עמדות ל

 מספר מכונות אוסמוזה 

הפוכה ניידת
44711092562209199007

כ"סהכ משיבים"סה

מסך  %  

כ"סהכ משיבים"סהמכונים

מסך  %  

כ"סהכ משיבים"סהמכונים

מסך  %  

מכונים

 במכון משתמשים במסננים 

HIGH Flux:45.004396%26.002596%19.001895%עם ממברנת 

 ליחידה חוזה התקשרות 

לחברה אחראית על מערך 

טיפול במים

44.004295%25.002392%19.0019100%

 היחידה נותנת טיפול 

בדיאליזה פריטוניאלית
45.002044%26.002077%19.0000%

מכונים פרטייםמכונים בהנהלת בתי חוליםלאומי

 יחידות19 יחידות26 יחידות45 
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משרד הבריאות מדינת ישראל

2017- מבדק איכות ביחידות דיאליזה 

האגף להבטחת איכות

ריבוד לפי סוג הנהלה– ממצאי מאפייני יחידות המודיאליזה : 5' נספח מס

מכונים פרטייםמכונים בהנהלת בתי חוליםלאומי

 יחידות19 יחידות26 יחידות45 

מאפייני פעילות

מקסימוםמינימום חציוןממוצע/כ"סהכ משיבים"סהמקסימוםמינימום חציוןממוצע/כ"סהכ משיבים"סהמקסימוםמינימום חציוןממוצע/כ"סהכ משיבים"סהמאפייני המטופלים

 מספר מטופלים קבועים 

חולה כרוני =)ביחידה 

 3המטופל ביחידה לפחות 

נכון לסוף דצמבר  (חודשים

2016

454509803028626279087.5302241917196832286

 מספר מטופלים מזדמנים 

חולה , כגון מטופל מאושפז)

 (אורח/ תייר , לניתוח

2016במהלך שנת 

4511965510187626108512396187619111460940

 מספר מטופלים קבועים 

ביחידה נכון ליום המבדק 

(2017סוף )

454580823226326285588.5322521917257333263

כ מטופלים בשנת "סה

(מזדמנים+קבועים)2016
4518804140037962616077335.58437961927277801104

תנועת מטופלים
כ מטופלים חדשים " סה

 3מטופלים מעל )ביחידה 

 נכון 2017בשנת  (חודשים

ליום המבדק

45986163722670324.58721928311355

4522%20%5%50%2625%25%11%50%1916%14%5%36%מסך מטופלי המכון% 

מהם מטופלי דיאליזה 

לא טופלו בעבר )חדשים 

(ביחידה אחרת

4268612.50722453918072181477030

מסך מטופלים חדשים % 

ביחידה
4375%81%0%100%2484%88%0%100%1954%59%0%100%

סך מטופלים חדשים 

שהגיעו עם פיסטולה
40228303021153513019753012

מסך מטופלים חדשים % 

ביחידה
4029%23%0%97%2130%23%3%97%1927%32%0%80%

סך מטופלים חדשים 

שהגיעו עם צנתר מרכזי
403167.5022211596021191578122

מסך מטופלים חדשים % 

ביחידה
4040%60%0%100%2131%35%0%81%1955%67%15%100%

סך מטופלים שהגיעו ללא 

דלף או צנתר
391830030201824030191001

מסך מטופלים חדשים % 

ביחידה
3924%0%0%86%2038%13%0%86%190%0%0%8%

סך מטופלים חדשים שהיו 

במעקב נפרולוגי במחצית 

השנה שקדמה לתחילת 

הדיאליזה

3635890451822411245181345033

מסך מטופלים חדשים % 

ביחידה
3652%48%0%100%1854%47%6%100%1849%66%0%100%
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משרד הבריאות מדינת ישראל

2017- מבדק איכות ביחידות דיאליזה 

האגף להבטחת איכות

ריבוד לפי סוג הנהלה– ממצאי מאפייני יחידות המודיאליזה : 5' נספח מס

מכונים פרטייםמכונים בהנהלת בתי חוליםלאומי

 יחידות19 יחידות26 יחידות45 
מקסימוםמינימום חציוןממוצע/כ"סהכ משיבים"סהמקסימוםמינימום חציוןממוצע/כ"סהכ משיבים"סהמקסימוםמינימום חציוןממוצע/כ"סהכ משיבים"סה

כ מטופלים שנפטרו " סה

 ועד ליום 2017במהלך שנת 

המבדק

4264211.53462342216346192209332

מסף מטופלים קבועים ב % 

2016
4216%14%4%50%2318%17%5%50%1913%12%4%34%

כ מטופלים שעזבו "סה

לאחר השתלת כליה במהלך 

 ועד ליום המבדק2017שנת 
411523013238931818633013

מסף מטופלים קבועים ב % 

2016
414%4%0%13%234%3%1%13%184%4%0%6%

כ מטופלים שעזבו "סה

מסיבה אחרת במהלך שנת 

 ועד ליום המבדק2017
423193076242514.507618682.5015

מסף מטופלים קבועים ב % 

2016
428%4%0%117%2410%6%0%117%184%3%0%22%
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משרד הבריאות מדינת ישראל

2017- מבדק איכות ביחידות דיאליזה 

האגף להבטחת איכות

ריבוד לפי סוג הנהלה– ממצאי מאפייני יחידות המודיאליזה : 5' נספח מס

מכונים פרטייםמכונים בהנהלת בתי חוליםלאומי

 יחידות19 יחידות26 יחידות45 

מטופלים לפי סוג 

מקסימוםמינימום חציוןממוצע/כ"סהכ משיבים"סהמקסימוםמינימום חציוןממוצע/כ"סהכ משיבים"סהמקסימוםמינימום חציוןממוצע/כ"סהכ משיבים"סהטיפול

 מספר המטופלים הקבועים 

שמבצעים דיאליזה דרך 

HIGH fluxסליל 
44304262020025208083020019962453132

4467%77%0%100%2575%88%0%100%1956%59%2%100%מסך מטופלי המכון% 

 מספר מטופלים עם 

פיסטולה
452679551420926151452141471911655619209

4558%56%29%89%2653%54%36%73%1968%69%29%89%מסך מטופלי המכון% 

423155030241915130181245.5024 מספר מטופלים עם שתל

428%6%0%42%248%6%2%42%188%6%0%34%מסך מטופלי המכון% 

 מספר מטופלים עם צנתר 

מרכזי קבוע
4514362881022699834.5121021943819854

4531%32%11%59%2635%36%13%59%1925%24%11%55%מסך מטופלי המכון% 

מספר מטופלים להם בוצע 

הפרמקט על ידי רנטגנולוג 

2017בשנת 

37785140662054420566172416054

3723%19%0%75%2029%27%6%75%1715%11%0%34%מסך מטופלי המכון% 

מספר מטופלים להם בוצע 

הפרמקט על ידי נפרולוג 

2017בשנת 

4222001525150015177007

421%0%0%20%251%0%0%20%170%0%0%10%מסך מטופלי המכון% 
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משרד הבריאות מדינת ישראל

2017- מבדק איכות ביחידות דיאליזה 

האגף להבטחת איכות

ריבוד לפי סוג הנהלה– ממצאי מאפייני יחידות המודיאליזה : 5' נספח מס

מכונים פרטייםמכונים בהנהלת בתי חוליםלאומי

 יחידות19 יחידות26 יחידות45 
מקסימוםמינימום חציוןממוצע/כ"סהכ משיבים"סהמקסימוםמינימום חציוןממוצע/כ"סהכ משיבים"סהמקסימוםמינימום חציוןממוצע/כ"סהכ משיבים"סה

 מספר מטופלי דיאליזה 

קבועים שאושפזו במחצית 

 2017הראשונה  של שנת 

אשפוז מעל )בבית חולים 

( שעות24

36150529.541501990136814817604254150

3643%37%5%117%1947%46%8%117%1738%35%5%94%מסך מטופלי המכון% 

 מספר מטופלים קבועים 

ביחידה שאושפזו וביצעו 

דיאליזה בטיפול נמרץ 

במחצית הראשונה של שנת 

2017

311142024178920241425108

314%2%0%38%175%3%0%38%142%2%0%7%מסך מטופלי המכון% 

זמן המתנה ממוצע להתקנת 

:2017פיסטולה בשנת 
כ"סהכ משיבים"סה

מסך  %  

כ"סהכ משיבים"סהמכונים

מסך  %  

כ"סהכ משיבים"סהמכונים

מסך  %  

מכונים

39.001231%22.00627%17.00635%עד חודש

39.00923%22.00523%17.00424%  עד חודשיים

39.00821%22.00627%17.00212%עד שלושה חודשים

39.001026%22.00523%17.00529%עד חצי שנה

זמן המתנה ממוצע להתקנת 

:2017שתל בשנת 
כ"סהכ משיבים"סה

מסך  %  

כ"סהכ משיבים"סהמכונים

מסך  %  

כ"סהכ משיבים"סהמכונים

מסך  %  

מכונים

36.001027%21.00524%15.00531%עד חודש

36.00822%21.00419%15.00425%  עד חודשיים

36.001027%21.00838%15.00213%עד שלושה חודשים

36.00822%21.00419%15.00425%עד חצי שנה

זמן המתנה ממוצע להתקנת 

2017צנתר קבוע בשנת 

39.001846%24.001042%15.00853% שעות72עד 

39.001333%24.00833%15.00533%עד שבוע

39.00615%24.00521%15.0017%עד שבועיים

39.0013%24.0014%15.0000%עד חודש

39.0013%24.0000%15.0017%מעל חודש
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משרד הבריאות מדינת ישראל

2017- מבדק איכות ביחידות דיאליזה 

האגף להבטחת איכות

ריבוד לפי סוג הנהלה– ממצאי מאפייני יחידות המודיאליזה : 5' נספח מס

מכונים פרטייםמכונים בהנהלת בתי חוליםלאומי

 יחידות19 יחידות26 יחידות45 

מקסימוםמינימום חציוןממוצע/כ"סהכ משיבים"סהמקסימוםמינימום חציוןממוצע/כ"סהכ משיבים"סהמקסימוםמינימום חציוןממוצע/כ"סהכ משיבים"סהנפח פעילות

כ טיפולי המודיאליזה " סה

כולל ) 2016שנתי לשנת 

(לחולים מזדמנים

45825298129062280842622649269412964.54231816001933260411384228084262

זמן שהיה
 מספר ממוצע של שעות 

דיאליזה שבועיות למטופל
4412452251211141912452

 אורך טיפול ממוצע של 

חולה ביחידה שעות טיפול 

זמן )יומיות בדיאליזה 

(שהייה

44188.343.4626111.443.461876.943.95

 מספר השנים שהמטופל 

הוותיק ביותר במכון מטופל 

במכון זה

4316438261743817134.521
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משרד הבריאות מדינת ישראל

2017- מבדק איכות ביחידות דיאליזה 

האגף להבטחת איכות

ריבוד לפי סוג הנהלה– ממצאי מאפייני יחידות המודיאליזה : 5' נספח מס

מכונים פרטייםמכונים בהנהלת בתי חוליםלאומי

 יחידות19 יחידות26 יחידות45 

שעות פעילות במכון

מקסימוםמינימום חציוןממוצע/כ"סהכ משיבים"סהמקסימוםמינימום חציוןממוצע/כ"סהכ משיבים"סהמקסימוםמינימום חציוןממוצע/כ"סהכ משיבים"סה

 ציין מהוא סך שעות 

הפעילות השבועי של 

היחידה

454119.59648168262550.596481681915698460100

כ"סהכ משיבים"סה

מסך  %  

כ"סהכ משיבים"סהמכונים

מסך  %  

כ"סהכ משיבים"סהמכונים

מסך  %  

מכונים

45.00613%26.00312%19.00316%שבת - (13:00עד )בוקר 

45.004396%26.002596%19.001895%שישי - (13:00עד )בוקר 

45.0045100%26.0026100%19.0019100%חמישי - (13:00עד )בוקר 

45.004498%26.002596%19.0019100%רביעי - (13:00עד )בוקר 

45.0045100%26.0026100%19.0019100%שלישי - (13:00עד )בוקר 

45.004498%26.002596%19.0019100%שני - (13:00עד )בוקר 

45.004498%26.002596%19.0019100%ראשון - (13:00עד )בוקר 

 - (13:00-17:00)צהריים 

שבת
45.00716%26.00415%19.00316%

 - (13:00-17:00)צהריים 

שישי
45.004293%26.002492%19.001895%

 - (13:00-17:00)צהריים 

חמישי
45.0045100%26.0026100%19.0019100%

 - (13:00-17:00)צהריים 

רביעי
45.004396%26.002492%19.0019100%

 - (13:00-17:00)צהריים 

שלישי
45.0045100%26.0026100%19.0019100%

 - (13:00-17:00)צהריים 

שני
45.004293%26.002492%19.001895%

 - (13:00-17:00)צהריים 

ראשון
45.004293%26.002388%19.0019100%
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משרד הבריאות מדינת ישראל

2017- מבדק איכות ביחידות דיאליזה 

האגף להבטחת איכות

ריבוד לפי סוג הנהלה– ממצאי מאפייני יחידות המודיאליזה : 5' נספח מס

מכונים פרטייםמכונים בהנהלת בתי חוליםלאומי

 יחידות19 יחידות26 יחידות45 

כ"סהכ משיבים"סה

מסך  %  

כ"סהכ משיבים"סהמכונים

מסך  %  

כ"סהכ משיבים"סהמכונים

מסך  %  

מכונים

45.00613%26.00415%19.00211%שבת - (17:00-22:00)ערב 

שישי - (17:00-22:00)ערב 
45.002964%26.002077%19.00947%

 - (17:00-22:00)ערב 

חמישי
45.004089%26.002596%19.001579%

רביעי - (17:00-22:00)ערב 
45.002862%26.002181%19.00737%

 - (17:00-22:00)ערב 

שלישי
45.004089%26.002596%19.001579%

45.002964%26.002181%19.00842%שני - (17:00-22:00)ערב 

ראשון - (17:00-22:00)ערב 
45.003987%26.002388%19.001684%

שבת - (22:00-06:00)לילה 
45.0012%26.0014%19.0000%

שישי - (22:00-06:00)לילה 
45.0012%26.0014%19.0000%

 - (22:00-06:00)לילה 

חמישי
45.0024%26.0028%19.0000%

רביעי - (22:00-06:00)לילה 
45.0012%26.0014%19.0000%

 - (22:00-06:00)לילה 

שלישי
45.0024%26.0028%19.0000%

45.0012%26.0014%19.0000%שני - (22:00-06:00)לילה 

 - (22:00-06:00)לילה 

ראשון
45.0024%26.0028%19.0000%
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משרד הבריאות מדינת ישראל

2017- מבדק איכות ביחידות דיאליזה 

האגף להבטחת איכות

ריבוד לפי סוג הנהלה– ממצאי מאפייני יחידות המודיאליזה : 5' נספח מס

מכונים פרטייםמכונים בהנהלת בתי חוליםלאומי

 יחידות19 יחידות26 יחידות45 

שיטות עבודה
כ"סהכ משיבים"סה

מסך  %  

כ"סהכ משיבים"סהמכונים

מסך  %  

כ"סהכ משיבים"סהמכונים

מסך  %  

מכונים

 במכון נעשה שימוש 

בשאלונים מקובלים לאומדן 

-SF: חייו של המטופל כגון

KDQOL

44.001432%25.00728%19.00737%

 לכל חולה מופקד מנהל 

טיפול קליני
45.004396%26.0026100%19.001789%

:הכשרתו

43.002660%26.001973%17.00741%רופא

43.001944%26.00935%17.001059%אחות

חלוקת העבודה בסיעוד

45.001942%26.001142%19.00842%משולב- בוקר 

45.003578%26.002181%19.001474%עבודת צוות- בוקר 

45.002760%26.002077%19.00737%הפקדה- בוקר 

45.00613%26.00312%19.00316%פונקציונלי- בוקר 

45.001738%26.001142%19.00632%משולב- ערב 

45.003578%26.002181%19.001474%עבודת צוות- ערב 

45.002760%26.002077%19.00737%הפקדה- ערב 

45.00613%26.00312%19.00316%פונקציונלי- ערב 

44.0025%25.0028%19.0000%משולב- לילה 

44.00716%25.00520%19.00211%עבודת צוות- לילה 

44.0049%25.00416%19.0000%הפקדה- לילה 

44.0012%25.0014%19.0000%פונקציונלי- לילה 

 היחידה מעודדת את 

45.002147%26.001246%19.00947%כן- מטופליה למלא ייפוי כח 

 היחידה מעודדת את 

45.002249%26.001246%19.001053%לא- מטופליה למלא ייפוי כח 

מקסימוםמינימום חציוןממוצע/כ"סהכ משיבים"סהמקסימוםמינימום חציוןממוצע/כ"סהכ משיבים"סהמקסימוםמינימום חציוןממוצע/כ"סהכ משיבים"סה

מספר ייפוי כח שמולאו לפי 

"חוק זכויות החולה"
45396001602620200851919400160

מספר ייפויי כח שמולאו לפי 

4533003026330030190000"חוק החולה הנוטה למות"

מספר ייפויי כח משולבים 

חוק "ו" חוק זכויות החולה")

("החולה הנוטה למות
4521000118269200621911800118
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משרד הבריאות מדינת ישראל

2017- מבדק איכות ביחידות דיאליזה 

האגף להבטחת איכות

ריבוד לפי סוג הנהלה– ממצאי מאפייני יחידות המודיאליזה : 5' נספח מס

מכונים פרטייםמכונים בהנהלת בתי חוליםלאומי

 יחידות19 יחידות26 יחידות45 

מאפייני כח 

אדם
מקסימוםמינימום חציוןממוצע/כ"סהכ משיבים"סהמקסימוםמינימום חציוןממוצע/כ"סהכ משיבים"סהמקסימוםמינימום חציוןממוצע/כ"סהכ משיבים"סהמנהל היחידה

וותק -  מנהל היחידה 

מומחיות בנפרולוגיה
442313725221371926137

4410.52342562271915234ותק בתפקיד

רופאים
תקנים מאוישים )סך משרות 

4515131112610531111946216מומחים בנפרולוגיה: (בפועל

תקנים מאוישים )סך משרות 

לא )מומחים אחרים : (בפועל

(בנפרולוגיה

457002264002193001

תקנים מאוישים )סך משרות 

מתמחים: (בפועל
4528.50042628104190.5000.5

תקנים מאוישים )סך משרות 

לא מומחים ולא : (בפועל

(רופא תחומי)מתמחים 
4456.251042516.750.5021939.5204

תקנים מאוישים )סך משרות 

כ משרות "סה: (בפועל

רופאים ביחידה

45240.7411526151.74.751.751519894110

מספר מטופלי המכון 

(2017סוף )למשרת רופא 
454.618.57.348.0264.821.27.348.0194.317.98.339.3

מספר מטופלי המכון 

למשרת מומחה בנפרולוגיה 

(2017סוף )

4530.332.510.0121.02627.228.810.0121.01937.536.511.0118.0
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משרד הבריאות מדינת ישראל

2017- מבדק איכות ביחידות דיאליזה 

האגף להבטחת איכות

ריבוד לפי סוג הנהלה– ממצאי מאפייני יחידות המודיאליזה : 5' נספח מס

מכונים פרטייםמכונים בהנהלת בתי חוליםלאומי

 יחידות19 יחידות26 יחידות45 

יות/אחים
אחות אחראית

כ"סהכ משיבים"סה

מסך  %  

כ"סהכ משיבים"סהמכונים

מסך  %  

כ"סהכ משיבים"סהמכונים

מסך  %  

מכונים

45.00511%26.0014%19.00421%מוסמכת בלבד

45.002453%26.001142%19.001368%בעלת תואר ראשון בלבד

45.001636%26.001454%19.00211%בעלת תואר שני ומעלה

בוגרת קורס על בסיסי 

בנפרולוגיה
45.0045100%26.0026100%19.0019100%

מודולות / בוגרת קורסים 

סכרת: - נוספות כגון
45.0024%26.0028%19.0000%

מודולות / בוגרת קורסים 

מניעת : - נוספות כגון

זיהומים

45.0037%26.00312%19.0000%

מודולות / בוגרת קורסים 

טיפול : - נוספות כגון

בפצעים

45.00511%26.0028%19.00316%

מודולות / בוגרת קורסים 

טיפול תומך: - נוספות כגון
45.00818%26.00415%19.00421%

מודולות / בוגרת קורסים 

45.0049%26.00415%19.0000%פרמקולוגיה: - נוספות כגון

מודולות / בוגרת קורסים 

אחר: - נוספות כגון
45.002556%26.001765%19.00842%
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משרד הבריאות מדינת ישראל

2017- מבדק איכות ביחידות דיאליזה 

האגף להבטחת איכות

ריבוד לפי סוג הנהלה– ממצאי מאפייני יחידות המודיאליזה : 5' נספח מס

מכונים פרטייםמכונים בהנהלת בתי חוליםלאומי

 יחידות19 יחידות26 יחידות45 

מקסימוםמינימום חציוןממוצע/כ"סהכ משיבים"סהמקסימוםמינימום חציוןממוצע/כ"סהכ משיבים"סהמקסימוםמינימום חציוןממוצע/כ"סהכ משיבים"סהיות/אחים

תקנים מאוישים )סך משרות 

44101.42510142683.42520141818005מוסמכים בלבד: (בפועל

תקנים מאוישים )סך משרות 

בעלי תואר ראשון : (בפועל

בלבד

44527.981033126394.2113.5533118133.776.5318

תקנים מאוישים )סך משרות 

בעלי תואר שני : (בפועל

ומעלה

44106.751.9350102692.75301018140.504

תקנים מאוישים )סך משרות 

רופאה שמשמשת : (בפועל

אחות

459002264002195002

תקנים מאוישים )סך משרות 

כ משרות "סה: (בפועל

אחיות ביחידה/ אחים 
45762.3251354526572.5552274519189.779521

מהן משרות בוגרי קורס על 

בסיסי בנפרולוגיה
44625.04510.38543725494.77515.773719130.276413

4484%88%44%100%2590%94%50%100%1969%67%44%100%מסך אחיות% 

מספר מטופלי המכון 

(2017סוף )למשרת אחות 
456.06.02.214.6265.04.92.211.4199.19.05.514.6

מספר מטופלי המכון 

למשרת אחות בוגרת קורס 

סוף )על בסיסי בנפרולוגיה 

2017)

447.27.32.720.6255.65.42.712.91913.213.96.620.6
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משרד הבריאות מדינת ישראל

2017- מבדק איכות ביחידות דיאליזה 

האגף להבטחת איכות

ריבוד לפי סוג הנהלה– ממצאי מאפייני יחידות המודיאליזה : 5' נספח מס

מכונים פרטייםמכונים בהנהלת בתי חוליםלאומי

 יחידות19 יחידות26 יחידות45 

מקסימוםמינימום חציוןממוצע/כ"סהכ משיבים"סהמקסימוםמינימום חציוןממוצע/כ"סהכ משיבים"סהמקסימוםמינימום חציוןממוצע/כ"סהכ משיבים"סהכח אדם אחר

45186.3411226112.33.511219744212סך משרות כח עזר ביחידה

ס ייעודיות "סך משרות עו

למכון
4431.450.750.112616.050.50.2511815.410.11

מספר מטופלי המכון 

(2017סוף )ס "למשרת עו
44140.4143.033.0580.026177.9182.060.0440.018101.388.533.0580.0

סך משרות דיאטניות 

ייעודיות למכון
4329.460.5022615.060.5021714.410.11

מספר מטופלי המכון 

(2017סוף )למשרת דיאטן 
41148.6136.033.0580.024189.6182.760.0440.017105.895.033.0580.0

סך משרות פסיכולוג 

ייעודיות למכון
452001262001190000

כ"סהכ משיבים"סה

מסך  %  

כ"סהכ משיבים"סהמכונים

מסך  %  

כ"סהכ משיבים"סהמכונים

מסך  %  

מכונים

44.002659%26.001973%18.00739%ביחידה ישנו אחראי המים

:מקצועו

23.00626%18.00633%5.0000%מהנדס

23.00522%18.00528%5.0000%הנדסאי

23.00522%18.00422%5.00120%מנהל אחזקה

23.00313%18.0016%5.00240%ות/אח

, אפידמיולוג)אחר

23.00417%18.00211%5.00240%(טכנאי דוגם מים, ביוטכנולוג

45.001329%26.0014%19.001263%ליחידה רוקח קליני

ליחידה ישנו שירות ייעוץ 

פסיכיאטרי נגיש
42.001740%25.001456%17.00318%
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משרד הבריאות מדינת ישראל

2017- מבדק איכות ביחידות דיאליזה 

האגף להבטחת איכות

ריבוד לפי סוג הנהלה– ממצאי מאפייני יחידות המודיאליזה : 5' נספח מס

מכונים פרטייםמכונים בהנהלת בתי חוליםלאומי

 יחידות19 יחידות26 יחידות45 

נאמני נושא
כ"סהכ משיבים"סה

מסך  %  

כ"סהכ משיבים"סהמכונים

מסך  %  

כ"סהכ משיבים"סהמכונים

מסך  %  

מכונים

43.003786%26.002492%17.001376%נאמן החייאה

42.003890%26.002596%16.001381%נאמן בטיחות

41.003380%26.002596%15.00853%נאמן כאב וטיפול תומך

44.003580%26.002181%18.001478%נאמן סכרת

43.003274%25.002080%18.001267%נאמן פצעים

43.004298%26.0026100%17.001694%נאמן מניעת זיהומים

44.003989%26.002388%18.001689%נאמן כלי דם

41.002663%25.001768%16.00956%נאמן תזונה

43.003991%25.002392%18.001689%נאמן אנמיה

44.0044100%26.0026100%18.0018100%נאמן השתלות

נאמן מטבוליזם עצם 

ומינרלים
44.003784%26.002492%18.001372%

42.002867%25.001768%17.001165%נאמן קליטת מטופלים

הדרכה קלינית
ביחידה ישנו מדריך קליני 

מורשה
44.003989%26.0026100%18.001372%

היחידה משמשת כשדה 

קליני להתנסות סטודנטים
45.003271%26.002492%19.00842%

היחידה משמשת כשדה 

קליני לקורס על בסיסי 

בנפרולוגיה

32.002578%24.002083%8.00563%

קיימת תכנית הדרכה 

שנתית  מלאה לסטודנטים
40.002665%26.002181%14.00536%
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משרד הבריאות מדינת ישראל

2017- מבדק איכות ביחידות דיאליזה 

האגף להבטחת איכות

ריבוד לפי סוג הנהלה– ממצאי מאפייני יחידות המודיאליזה : 5' נספח מס

מכונים פרטייםמכונים בהנהלת בתי חוליםלאומי

 יחידות19 יחידות26 יחידות45 

רצף טיפול עם 

כ"סהכ משיבים"סההקהילה

מסך  %  

כ"סהכ משיבים"סהמכונים

מסך  %  

כ"סהכ משיבים"סהמכונים

מסך  %  

מכונים

 העברת מידע לקהילה 

לשמירת הרצף הטיפולי 

באמצעות : - נעשית על ידי

המטופל

45.004089%26.002492%19.001684%

 העברת מידע לקהילה 

לשמירת הרצף הטיפולי 

טלפונית : - נעשית על ידי

בהתאם , עם הרופא המטפל

לצורך

45.004191%26.002596%19.001684%

 העברת מידע לקהילה 

לשמירת הרצף הטיפולי 

בכתב : - נעשית על ידי

בהתאם , לרופא המטפל

(פקס, אימייל, מכתב)לצורך 

45.004396%26.0026100%19.001789%

 העברת מידע לקהילה 

לשמירת הרצף הטיפולי 

באמצעות : - נעשית על ידי

אחות קשר

45.002147%26.001454%19.00737%

 העברת מידע לקהילה 

לשמירת הרצף הטיפולי 

מערכת : - נעשית על ידי

שיתוף מידע לבית החולים 

ולקופות החולים

45.002453%26.001765%19.00737%

 העברת מידע לקהילה 

לשמירת הרצף הטיפולי 

העברת : - נעשית על ידי

עדכונים לכספת וירטואלית 

של הקופה

45.0037%26.0028%19.0015%
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משרד הבריאות מדינת ישראל

2017- מבדק איכות ביחידות דיאליזה 

האגף להבטחת איכות

ריבוד לפי סוג הנהלה– ממצאי מאפייני יחידות המודיאליזה : 5' נספח מס

מכונים פרטייםמכונים בהנהלת בתי חוליםלאומי

 יחידות19 יחידות26 יחידות45 

חולה מזדמן
כ"סהכ משיבים"סה

מסך  %  

כ"סהכ משיבים"סהמכונים

מסך  %  

כ"סהכ משיבים"סהמכונים

מסך  %  

מכונים

-  במקרים של חולה מזדמן 

רצף הטיפול עם המכון 

: - י"הקבוע נעשה ע

באמצעות המטופל

45.002249%26.001454%19.00842%

-  במקרים של חולה מזדמן 

רצף הטיפול עם המכון 

: - י"הקבוע נעשה ע

טלפונית עם המכון המטפל 

בהתאם לצורך

45.003680%26.002492%19.001263%

-  במקרים של חולה מזדמן 

רצף הטיפול עם המכון 

בכתב : - י"הקבוע נעשה ע

בהתאם , למכון המטפל

(פקס, אימייל, מכתב)לצורך 

45.003987%26.002492%19.001579%

-  במקרים של חולה מזדמן 

רצף הטיפול עם המכון 

מערכת : - י"הקבוע נעשה ע

שיתוף מידע

45.00613%26.00415%19.00211%

-  במקרים של חולה מזדמן 

רצף הטיפול עם המכון 

, אחר: - י"הקבוע נעשה ע

:פרט

45.0024%26.0028%19.0000%

עלוני מידע
44.0044100%26.0026100%18.0018100% קיימים דפי מידע

45.002964%26.001765%19.001263%עברית-  באלו שפות 

45.001431%26.00831%19.00632%אנגלית-  באלו שפות 

45.002658%26.001558%19.001158%רוסית-  באלו שפות 

45.002658%26.001454%19.001263%ערבית-  באלו שפות 
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משרד הבריאות מדינת ישראל

2017- מבדק איכות ביחידות דיאליזה 

האגף להבטחת איכות

ריבוד לפי גודל היחידה– ממצאי מאפייני יחידות המודיאליזה : 6' נספח מס

כ "סה

משיבים

/ כ"סה

מקסימוםמינימום חציוןממוצע

כ "סה

משיבים

/ כ"סה

מקסימוםמינימום חציוןממוצע

כ "סה

משיבים

/ כ"סה

מקסימוםמינימום חציוןממוצע

כ "סה

משיבים

/ כ"סה

מקסימוםמינימום חציוןממוצע

מאפייני מבנה
 מספר עמדות דיאליזה 

ביחידה
4510141965114227186241528319152316504281651

מספר מטופלים קבועים 

(2016)לעמדה
454.44.52.16.3143.53.62.16.3154.64.73.25.9164.84.82.85.9

סך מטופלים 

בשנת   (מזדמנים+קבועים)

 לעמדה2016

4518.56.92.6135.6148.44.62.649.3159.96.64.423.81628.011.55.6135.6

 סך עמדות לחולים להם 

נדרש בידוד
45116208142010515331081663408

Hepatitis B- מספר עמדות ל
424610514400212111031631205

CRE40450.506131000313900414261.506- מספר עמדות ל

 מספר מכונות אוסמוזה 

הפוכה ניידת
4471109143002142310716452.509

כ "סה

כ"סהמשיבים

  %

מסך  

מכונים

כ "סה

כ"סהמשיבים

  %

מסך  

מכונים

כ "סה

כ"סהמשיבים

מסך %  

 מכונים

כ "סה

כ"סהמשיבים

  %

מסך  

מכונים

 במכון משתמשים במסננים 

:HIGH Fluxעם ממברנת 
45.004396%14.0014100%15.001493%16.001594%

 ליחידה חוזה התקשרות 

לחברה אחראית על מערך 

טיפול במים

44.004295%14.0014100%14.001393%16.001594%

 היחידה נותנת טיפול 

בדיאליזה פריטוניאלית
45.002044%14.0000%15.00853%16.001275%

 מטופלים ומעלה126 מטופלים76-125 מטופלים75עד לאומי

 יחידות16 יחידות15 יחידות14 יחידות45 
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משרד הבריאות מדינת ישראל

2017- מבדק איכות ביחידות דיאליזה 

האגף להבטחת איכות

ריבוד לפי גודל היחידה– ממצאי מאפייני יחידות המודיאליזה : 6' נספח מס

 מטופלים ומעלה126 מטופלים76-125 מטופלים75עד לאומי

 יחידות16 יחידות15 יחידות14 יחידות45 

מאפייני פעילות

כ "סהמאפייני המטופלים

משיבים

/ כ"סה

מקסימוםמינימום חציוןממוצע

כ "סה

משיבים

/ כ"סה

מקסימוםמינימום חציוןממוצע

כ "סה

משיבים

/ כ"סה

מקסימוםמינימום חציוןממוצע

כ "סה

משיבים

/ כ"סה

מקסימוםמינימום חציוןממוצע

 מספר מטופלים קבועים 

חולה כרוני המטופל =)ביחידה 

 ( חודשים3ביחידה לפחות 

2016נכון לסוף דצמבר 

45450980302861478961.530701512958456117162425133.545286

 מספר מטופלים מזדמנים 

חולה , כגון מטופל מאושפז)

במהלך  (אורח/ תייר , לניתוח

2016שנת 

451196551018761411278083615160651032816923231001876

 מספר מטופלים קבועים 

ביחידה נכון ליום המבדק 

(2017סוף )

454580823226314817653274151307846011816245613544263

כ מטופלים בשנת "סה

(מזדמנים+קבועים)2016
45188041400379614191670.537887152795127039716140935271223796

תנועת מטופלים
כ מטופלים חדשים " סה

 3מטופלים מעל )ביחידה 

 נכון 2017בשנת  (חודשים

ליום המבדק

4598616372141361031715280165361657034.51372

4522%20%5%50%1417%17%5%36%1521%22%5%49%1623%20%16%50%מסך מטופלי המכון% 

מהם מטופלי דיאליזה חדשים 

לא טופלו בעבר ביחידה )

(אחרת

4268612.507214745.501113194143321541825072

מסך מטופלים חדשים % 

ביחידה
4375%81%0%100%1454%65%0%100%1478%82%0%100%1579%86%0%100%

סך מטופלים חדשים שהגיעו 

עם פיסטולה
40228303014392.50712814.5230141087121

מסך מטופלים חדשים % 

ביחידה
4029%23%0%97%1429%21%0%75%1238%29%18%97%1424%23%3%55%

סך מטופלים חדשים שהגיעו 

עם צנתר מרכזי
403167.502214866.5111121158.5021141157022

מסך מטופלים חדשים % 

ביחידה
4040%60%0%100%1463%65%13%100%1255%63%0%82%1426%20%0%77%

סך מטופלים שהגיעו ללא 

דלף או צנתר
39183003014600612400.5026131376030

מסך מטופלים חדשים % 

ביחידה
3924%0%0%86%144%0%0%75%1219%3%0%84%1333%16%0%86%

סך מטופלים חדשים שהיו 

במעקב נפרולוגי במחצית 

השנה שקדמה לתחילת 

הדיאליזה

36358904514724.50111198102161118811445

מסך מטופלים חדשים % 

ביחידה
3652%48%0%100%1453%53%0%100%1145%47%6%100%1156%68%13%100%
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משרד הבריאות מדינת ישראל

2017- מבדק איכות ביחידות דיאליזה 

האגף להבטחת איכות

ריבוד לפי גודל היחידה– ממצאי מאפייני יחידות המודיאליזה : 6' נספח מס

 מטופלים ומעלה126 מטופלים76-125 מטופלים75עד לאומי

 יחידות16 יחידות15 יחידות14 יחידות45 
כ "סה

משיבים

/ כ"סה

מקסימוםמינימום חציוןממוצע

כ "סה

משיבים

/ כ"סה

מקסימוםמינימום חציוןממוצע

כ "סה

משיבים

/ כ"סה

מקסימוםמינימום חציוןממוצע

כ "סה

משיבים

/ כ"סה

מקסימוםמינימום חציוןממוצע

כ מטופלים שנפטרו " סה

 ועד ליום 2017במהלך שנת 

המבדק

4264211.5346141477.533514163104321433222.5646

מסף מטופלים קבועים ב % 

2016
4216%14%4%50%1419%16%4%50%1413%12%5%46%1416%17%7%36%

כ מטופלים שעזבו לאחר "סה

השתלת כליה במהלך שנת 

 ועד ליום המבדק2017

4115230131321103144731614846113

מסף מטופלים קבועים ב % 

2016
414%4%0%13%133%3%0%6%144%4%1%9%144%4%1%13%

כ מטופלים שעזבו מסיבה "סה

 ועד 2017אחרת במהלך שנת 

ליום המבדק

42319307613392015151805076141005021

מסף מטופלים קבועים ב % 

2016
428%4%0%117%135%4%0%22%1514%6%0%117%145%3%0%17%
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משרד הבריאות מדינת ישראל

2017- מבדק איכות ביחידות דיאליזה 

האגף להבטחת איכות

ריבוד לפי גודל היחידה– ממצאי מאפייני יחידות המודיאליזה : 6' נספח מס

 מטופלים ומעלה126 מטופלים76-125 מטופלים75עד לאומי

 יחידות16 יחידות15 יחידות14 יחידות45 

מטופלים לפי סוג 

טיפול
כ "סה

משיבים

/ כ"סה

מקסימוםמינימום חציוןממוצע

כ "סה

משיבים

/ כ"סה

מקסימוםמינימום חציוןממוצע

כ "סה

משיבים

/ כ"סה

מקסימוםמינימום חציוןממוצע

כ "סה

משיבים

/ כ"סה

מקסימוםמינימום חציוןממוצע

 מספר המטופלים הקבועים 

שמבצעים דיאליזה דרך סליל 

HIGH flux

44304262020014471383741484463.50118161727955200

4467%77%0%100%1458%58%5%100%1468%79%0%100%1670%84%2%100%מסך מטופלי המכון% 

 מספר מטופלים עם פיסטולה
45267955142091446928.51459157804727771614307327209

4558%56%29%89%1457%54%29%88%1560%55%42%89%1658%60%36%82%מסך מטופלי המכון% 

42315503014733.502414954.5130141478.5323 מספר מטופלים עם שתל

428%6%0%42%149%6%0%34%148%5%2%42%147%7%2%14%מסך מטופלי המכון% 

 מספר מטופלים עם צנתר 

מרכזי קבוע
45143628810214255138411545833951167234414102

4531%32%11%59%1431%30%14%59%1535%38%11%58%1629%31%13%55%מסך מטופלי המכון% 

מספר מטופלים להם בוצע 

הפרמקט על ידי רנטגנולוג 

2017בשנת 

37785140661164601414267163481245440566

3723%19%0%75%1110%9%0%44%1422%20%3%75%1228%29%7%49%מסך מטופלי המכון% 

מספר מטופלים להם בוצע 

הפרמקט על ידי נפרולוג 

2017בשנת 

4222001512700714000016150015

421%0%0%20%121%0%0%10%140%0%0%0%161%0%0%20%מסך מטופלי המכון% 
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משרד הבריאות מדינת ישראל

2017- מבדק איכות ביחידות דיאליזה 

האגף להבטחת איכות

ריבוד לפי גודל היחידה– ממצאי מאפייני יחידות המודיאליזה : 6' נספח מס

 מטופלים ומעלה126 מטופלים76-125 מטופלים75עד לאומי

 יחידות16 יחידות15 יחידות14 יחידות45 
כ "סה

משיבים

/ כ"סה

מקסימוםמינימום חציוןממוצע

כ "סה

משיבים

/ כ"סה

מקסימוםמינימום חציוןממוצע

כ "סה

משיבים

/ כ"סה

מקסימוםמינימום חציוןממוצע

כ "סה

משיבים

/ כ"סה

מקסימוםמינימום חציוןממוצע

 מספר מטופלי דיאליזה 

קבועים שאושפזו במחצית 

 2017הראשונה  של שנת 

 24אשפוז מעל )בבית חולים 

(שעות

36150529.5415013253164501138533225212867498150

3643%37%5%117%1334%36%5%68%1139%45%19%80%1250%56%7%117%מסך מטופלי המכון% 

 מספר מטופלים קבועים 

ביחידה שאושפזו וביצעו 

דיאליזה בטיפול נמרץ 

במחצית הראשונה של שנת 

2017

31114202411131041042202410595022

314%2%0%38%112%2%0%7%105%2%0%38%104%3%0%18%מסך מטופלי המכון% 

זמן המתנה ממוצע להתקנת 

כ "סה:2017פיסטולה בשנת 

כ"סהמשיבים

  %

מסך  

מכונים

כ "סה

כ"סהמשיבים

  %

מסך  

מכונים

כ "סה

כ"סהמשיבים

מסך %  

 מכונים

כ "סה

כ"סהמשיבים

  %

מסך  

מכונים

39.001231%11.00545%13.00323%15.00427%עד חודש

39.00923%11.0019%13.00215%15.00640%  עד חודשיים

39.00821%11.00218%13.00215%15.00427%עד שלושה חודשים

39.001026%11.00327%13.00646%15.0017%עד חצי שנה

זמן המתנה ממוצע להתקנת 

כ "סה:2017שתל בשנת 

כ"סהמשיבים

  %

מסך  

מכונים

כ "סה

כ"סהמשיבים

  %

מסך  

מכונים

כ "סה

כ"סהמשיבים

מסך %  

 מכונים

כ "סה

כ"סהמשיבים

  %

מסך  

מכונים

36.001027%9.00440%13.00215%14.00429%עד חודש

36.00822%9.00110%13.00215%14.00536%  עד חודשיים

36.001027%9.00220%13.00431%14.00429%עד שלושה חודשים

36.00822%9.00220%13.00538%14.0017%עד חצי שנה

זמן המתנה ממוצע להתקנת 

2017צנתר קבוע בשנת 

39.001846%11.00327%13.00754%15.00853% שעות72עד 

39.001333%11.00764%13.00431%15.00213%עד שבוע

39.00615%11.0019%13.00215%15.00320%עד שבועיים

39.0013%11.0000%13.0000%15.0017%עד חודש

39.0013%11.0000%13.0000%15.0017%מעל חודש
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משרד הבריאות מדינת ישראל

2017- מבדק איכות ביחידות דיאליזה 

האגף להבטחת איכות

ריבוד לפי גודל היחידה– ממצאי מאפייני יחידות המודיאליזה : 6' נספח מס

 מטופלים ומעלה126 מטופלים76-125 מטופלים75עד לאומי

 יחידות16 יחידות15 יחידות14 יחידות45 

כ "סהנפח פעילות

משיבים

/ כ"סה

מקסימוםמינימום חציוןממוצע

כ "סה

משיבים

/ כ"סה

מקסימוםמינימום חציוןממוצע

כ "סה

משיבים

/ כ"סה

מקסימוםמינימום חציוןממוצע

כ "סה

משיבים

/ כ"סה

מקסימוםמינימום חציוןממוצע

כ טיפולי המודיאליזה " סה

כולל ) 2016שנתי לשנת 

(לחולים מזדמנים

4582529812906228084262142E+0593382280842621520828813023106411950016426920219791090081600

זמן שהיה
 מספר ממוצע של שעות 

דיאליזה שבועיות למטופל
441245214124521512121315121112

 אורך טיפול ממוצע של חולה 

ביחידה שעות טיפול יומיות 

(זמן שהייה)בדיאליזה 
44188.343.46135543.551564.443.451668.943.56

 מספר השנים שהמטופל 

הוותיק ביותר במכון מטופל 

במכון זה

431643813124181415.58251623.51238
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משרד הבריאות מדינת ישראל

2017- מבדק איכות ביחידות דיאליזה 

האגף להבטחת איכות

ריבוד לפי גודל היחידה– ממצאי מאפייני יחידות המודיאליזה : 6' נספח מס

 מטופלים ומעלה126 מטופלים76-125 מטופלים75עד לאומי

 יחידות16 יחידות15 יחידות14 יחידות45 

כ "סהשעות פעילות במכון

משיבים

/ כ"סה

מקסימוםמינימום חציוןממוצע

כ "סה

משיבים

/ כ"סה

מקסימוםמינימום חציוןממוצע

כ "סה

משיבים

/ כ"סה

מקסימוםמינימום חציוןממוצע

כ "סה

משיבים

/ כ"סה

מקסימוםמינימום חציוןממוצע

 ציין מהוא סך שעות הפעילות 

454119.596481681410677848961514159660159161637.59678168השבועי של היחידה

כ "סה

כ"סהמשיבים

  %

מסך  

מכונים

כ "סה

כ"סהמשיבים

  %

מסך  

מכונים

כ "סה

כ"סהמשיבים

מסך %  

 מכונים

כ "סה

כ"סהמשיבים

  %

מסך  

מכונים

45.00613%14.0017%15.00213%16.00319%שבת - (13:00עד )בוקר 

45.004396%14.001286%15.0015100%16.0016100%שישי - (13:00עד )בוקר 

45.0045100%14.0014100%15.0015100%16.0016100%חמישי - (13:00עד )בוקר 

45.004498%14.001393%15.0015100%16.0016100%רביעי - (13:00עד )בוקר 

45.0045100%14.0014100%15.0015100%16.0016100%שלישי - (13:00עד )בוקר 

45.004498%14.001393%15.0015100%16.0016100%שני - (13:00עד )בוקר 

45.004498%14.0014100%15.0015100%16.001594%ראשון - (13:00עד )בוקר 

שבת - (13:00-17:00)צהריים 
45.00716%14.0017%15.00213%16.00425%

שישי - (13:00-17:00)צהריים 
45.004293%14.001286%15.001493%16.0016100%

 - (13:00-17:00)צהריים 

חמישי
45.0045100%14.0014100%15.0015100%16.0016100%

 - (13:00-17:00)צהריים 

רביעי
45.004396%14.001393%15.001493%16.0016100%

 - (13:00-17:00)צהריים 

שלישי
45.0045100%14.0014100%15.0015100%16.0016100%

45.004293%14.001286%15.001493%16.0016100%שני - (13:00-17:00)צהריים 
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משרד הבריאות מדינת ישראל

2017- מבדק איכות ביחידות דיאליזה 

האגף להבטחת איכות

ריבוד לפי גודל היחידה– ממצאי מאפייני יחידות המודיאליזה : 6' נספח מס

 מטופלים ומעלה126 מטופלים76-125 מטופלים75עד לאומי

 יחידות16 יחידות15 יחידות14 יחידות45 

כ "סה

כ"סהמשיבים

  %

מסך  

מכונים

כ "סה

כ"סהמשיבים

  %

מסך  

מכונים

כ "סה

כ"סהמשיבים

מסך %  

 מכונים

כ "סה

כ"סהמשיבים

  %

מסך  

מכונים

 - (13:00-17:00)צהריים 

ראשון
45.004293%14.0014100%15.001387%16.001594%

45.00613%14.0017%15.00213%16.00319%שבת - (17:00-22:00)ערב 

45.002964%14.00536%15.001067%16.001488%שישי - (17:00-22:00)ערב 

45.004089%14.001071%15.001493%16.0016100%חמישי - (17:00-22:00)ערב 

45.002862%14.00536%15.00853%16.001594%רביעי - (17:00-22:00)ערב 

45.004089%14.001071%15.001493%16.0016100%שלישי - (17:00-22:00)ערב 

45.002964%14.00536%15.00960%16.001594%שני - (17:00-22:00)ערב 

45.003987%14.001179%15.001387%16.001594%ראשון - (17:00-22:00)ערב 

45.0012%14.0000%15.0000%16.0016%שבת - (22:00-06:00)לילה 

45.0012%14.0000%15.0000%16.0016%שישי - (22:00-06:00)לילה 

45.0024%14.0000%15.0000%16.00213%חמישי - (22:00-06:00)לילה 

45.0012%14.0000%15.0000%16.0016%רביעי - (22:00-06:00)לילה 

45.0024%14.0000%15.0000%16.00213%שלישי - (22:00-06:00)לילה 

45.0012%14.0000%15.0000%16.0016%שני - (22:00-06:00)לילה 

45.0024%14.0000%15.0000%16.00213%ראשון - (22:00-06:00)לילה 
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משרד הבריאות מדינת ישראל

2017- מבדק איכות ביחידות דיאליזה 

האגף להבטחת איכות

ריבוד לפי גודל היחידה– ממצאי מאפייני יחידות המודיאליזה : 6' נספח מס

 מטופלים ומעלה126 מטופלים76-125 מטופלים75עד לאומי

 יחידות16 יחידות15 יחידות14 יחידות45 

שיטות עבודה
כ "סה

כ"סהמשיבים

  %

מסך  

מכונים

כ "סה

כ"סהמשיבים

  %

מסך  

מכונים

כ "סה

כ"סהמשיבים

מסך %  

 מכונים

כ "סה

כ"סהמשיבים

  %

מסך  

מכונים

 במכון נעשה שימוש 

בשאלונים מקובלים לאומדן 

-SF: חייו של המטופל כגון

KDQOL

44.001432%14.00750%15.00213%15.00533%

 לכל חולה מופקד מנהל 

טיפול קליני
45.004396%14.001286%15.0015100%16.0016100%

:הכשרתו

43.002660%12.00325%15.001173%16.001275%רופא

43.001944%12.00975%15.00427%16.00638%אחות

חלוקת העבודה בסיעוד
45.001942%14.00429%15.00960%16.00638%משולב- בוקר 

45.003578%14.001393%15.001067%16.001275%עבודת צוות- בוקר 

45.002760%14.00643%15.00853%16.001381%הפקדה- בוקר 

45.00613%14.0017%15.00213%16.00319%פונקציונלי- בוקר 

45.001738%14.00321%15.00960%16.00531%משולב- ערב 

45.003578%14.001286%15.001067%16.001381%עבודת צוות- ערב 

45.002760%14.00536%15.00853%16.001488%הפקדה- ערב 

45.00613%14.0017%15.00213%16.00319%פונקציונלי- ערב 

44.0025%14.0000%15.0017%15.0017%משולב- לילה 

44.00716%14.00321%15.0017%15.00320%עבודת צוות- לילה 

44.0049%14.0000%15.0017%15.00320%הפקדה- לילה 

44.0012%14.0000%15.0000%15.0017%פונקציונלי- לילה 

 היחידה מעודדת את 

כן- מטופליה למלא ייפוי כח 
45.002147%14.00429%15.001067%16.00744%

 היחידה מעודדת את 

לא- מטופליה למלא ייפוי כח 
45.002249%14.001071%15.00533%16.00744%

כ "סה

משיבים

/ כ"סה

מקסימוםמינימום חציוןממוצע

כ "סה

משיבים

/ כ"סה

מקסימוםמינימום חציוןממוצע

כ "סה

משיבים

/ כ"סה

מקסימוםמינימום חציוןממוצע

כ "סה

משיבים

/ כ"סה

מקסימוםמינימום חציוןממוצע

מספר ייפוי כח שמולאו לפי 

"חוק זכויות החולה"
45396001601410005152900016016960050

מספר ייפויי כח שמולאו לפי 

4533003014000015000016330030"חוק החולה הנוטה למות"

מספר ייפויי כח משולבים 

חוק "ו" חוק זכויות החולה")

("החולה הנוטה למות

452100011814220022151250011816630062
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משרד הבריאות מדינת ישראל

2017- מבדק איכות ביחידות דיאליזה 

האגף להבטחת איכות

ריבוד לפי גודל היחידה– ממצאי מאפייני יחידות המודיאליזה : 6' נספח מס

 מטופלים ומעלה126 מטופלים76-125 מטופלים75עד לאומי

 יחידות16 יחידות15 יחידות14 יחידות45 

מאפייני כח אדם

כ "סהמנהל היחידה

משיבים

/ כ"סה

מקסימוםמינימום חציוןממוצע

כ "סה

משיבים

/ כ"סה

מקסימוםמינימום חציוןממוצע

כ "סה

משיבים

/ כ"סה

מקסימוםמינימום חציוןממוצע

כ "סה

משיבים

/ כ"סה

מקסימוםמינימום חציוןממוצע

וותק -  מנהל היחידה 

מומחיות בנפרולוגיה
44231371424.513715231371518134

4410.523414154341511227156226ותק בתפקיד

רופאים
תקנים מאוישים )סך משרות 

4515131111426214154531616805111מומחים בנפרולוגיה: (בפועל

תקנים מאוישים )סך משרות 

לא )מומחים אחרים : (בפועל

(בנפרולוגיה

457002143001151001163002

תקנים מאוישים )סך משרות 

מתמחים: (בפועל
4528.5004141.50011570021620104

תקנים מאוישים )סך משרות 

לא מומחים ולא : (בפועל

(רופא תחומי)מתמחים 
4456.251041417.51.5031518.251031520.5104

תקנים מאוישים )סך משרות 

כ משרות "סה: (בפועל

רופאים ביחידה

45240.7411514484161569.541.75816123.27.5215

מספר מטופלי המכון למשרת 

(2017סוף )רופא 
454.618.57.348.0142.916.38.336.0153.817.89.148.0166.723.57.340.3

מספר מטופלי המכון למשרת 

סוף )מומחה בנפרולוגיה 

2017)

4530.332.510.0121.01431.434.311.070.01529.029.010.7118.01630.738.210.0121.0
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משרד הבריאות מדינת ישראל

2017- מבדק איכות ביחידות דיאליזה 

האגף להבטחת איכות

ריבוד לפי גודל היחידה– ממצאי מאפייני יחידות המודיאליזה : 6' נספח מס

 מטופלים ומעלה126 מטופלים76-125 מטופלים75עד לאומי

 יחידות16 יחידות15 יחידות14 יחידות45 

יות/אחים
אחות אחראית

כ "סה

כ"סהמשיבים

  %

מסך  

מכונים

כ "סה

כ"סהמשיבים

  %

מסך  

מכונים

כ "סה

כ"סהמשיבים

מסך %  

 מכונים

כ "סה

כ"סהמשיבים

  %

מסך  

מכונים

45.00511%14.00321%15.0017%16.0016%מוסמכת בלבד

45.002453%14.00964%15.00853%16.00744%בעלת תואר ראשון בלבד

45.001636%14.00214%15.00640%16.00850%בעלת תואר שני ומעלה

בוגרת קורס על בסיסי 

בנפרולוגיה
45.0045100%14.0014100%15.0015100%16.0016100%

מודולות / בוגרת קורסים 

סכרת: - נוספות כגון
45.0024%14.0000%15.0017%16.0016%

מודולות / בוגרת קורסים 

45.0037%14.0000%15.0017%16.00213%מניעת זיהומים: - נוספות כגון

מודולות / בוגרת קורסים 

45.00511%14.0017%15.00320%16.0016%טיפול בפצעים: - נוספות כגון

מודולות / בוגרת קורסים 

טיפול תומך: - נוספות כגון
45.00818%14.00214%15.00320%16.00319%

מודולות / בוגרת קורסים 

פרמקולוגיה: - נוספות כגון
45.0049%14.0017%15.00213%16.0016%

מודולות / בוגרת קורסים 

אחר: - נוספות כגון
45.002556%14.00643%15.00853%16.001169%
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משרד הבריאות מדינת ישראל

2017- מבדק איכות ביחידות דיאליזה 

האגף להבטחת איכות

ריבוד לפי גודל היחידה– ממצאי מאפייני יחידות המודיאליזה : 6' נספח מס

 מטופלים ומעלה126 מטופלים76-125 מטופלים75עד לאומי

 יחידות16 יחידות15 יחידות14 יחידות45 

כ "סהיות/אחים

משיבים

/ כ"סה

מקסימוםמינימום חציוןממוצע

כ "סה

משיבים

/ כ"סה

מקסימוםמינימום חציוןממוצע

כ "סה

משיבים

/ כ"סה

מקסימוםמינימום חציוןממוצע

כ "סה

משיבים

/ כ"סה

מקסימוםמינימום חציוןממוצע

תקנים מאוישים )סך משרות 

44101.42510141417.8105152710141556.6252011מוסמכים בלבד: (בפועל

תקנים מאוישים )סך משרות 

בעלי תואר ראשון : (בפועל

בלבד

44527.98103311480.31531015162.639.7632315285.0418931

תקנים מאוישים )סך משרות 

44106.751.9350101413.8710415282051564.885010בעלי תואר שני ומעלה: (בפועל

תקנים מאוישים )סך משרות 

רופאה שמשמשת : (בפועל

אחות

459002143002153001163002

תקנים מאוישים )סך משרות 

/ כ משרות אחים "סה: (בפועל

אחיות ביחידה
45762.32513545141147.5515.715219.213824.816429.1527.81445

מהן משרות בוגרי קורס על 

בסיסי בנפרולוגיה
44625.04510.3854371495.486.5415.714160.6510.38552216368.9225.5837

4484%88%44%100%1484%83%60%100%1481%89%46%100%1686%87%44%100%מסך אחיות% 

מספר מטופלי המכון למשרת 

(2017סוף )אחות 
456.06.02.214.6147.26.64.514.6156.06.43.311.4165.75.82.212.5

מספר מטופלי המכון למשרת 

אחות בוגרת קורס על בסיסי 

(2017סוף )בנפרולוגיה 
447.27.32.720.6148.68.64.517.5147.77.33.619.5166.76.32.720.6

כח אדם אחר
45186.341121443.5325.515463151696.85112סך משרות כח עזר ביחידה

ס ייעודיות "סך משרות עו

למכון
4431.450.750.11141010.1115100.50.2511511.450.750.51

מספר מטופלי המכון למשרת 

(2017סוף )ס "עו
44140.4143.033.0580.01481.772.033.0580.015130.7142.060.0380.015200.1185.388.0440.0

סך משרות דיאטניות ייעודיות 

למכון
4329.460.502138.65101159.450.50.2511511.360.6602

מספר מטופלי המכון למשרת 

(2017סוף )דיאטן 
41148.6136.033.0580.01290.372.033.0580.015138.3140.060.0380.014201.7182.797.8440.0

סך משרות פסיכולוג ייעודיות 

למכון
452001140000151001161001
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משרד הבריאות מדינת ישראל

2017- מבדק איכות ביחידות דיאליזה 

האגף להבטחת איכות

ריבוד לפי גודל היחידה– ממצאי מאפייני יחידות המודיאליזה : 6' נספח מס

 מטופלים ומעלה126 מטופלים76-125 מטופלים75עד לאומי

 יחידות16 יחידות15 יחידות14 יחידות45 

כ "סה

כ"סהמשיבים

  %

מסך  

מכונים

כ "סה

כ"סהמשיבים

  %

מסך  

מכונים

כ "סה

כ"סהמשיבים

מסך %  

 מכונים

כ "סה

כ"סהמשיבים

  %

מסך  

מכונים

44.002659%13.00538%15.001067%16.001169%ביחידה ישנו אחראי המים

:מקצועו

23.00626%4.0000%9.00333%10.00330%מהנדס

23.00522%4.0000%9.0000%10.00550%הנדסאי

23.00522%4.00250%9.00222%10.00110%מנהל אחזקה

23.00313%4.00125%9.00111%10.00110%ות/אח

, ביוטכנולוג, אפידמיולוג)אחר

(טכנאי דוגם מים
23.00417%4.00125%9.00333%10.0000%

45.001329%14.00536%15.00427%16.00425%ליחידה רוקח קליני

ליחידה ישנו שירות ייעוץ 

פסיכיאטרי נגיש
42.001740%12.0018%14.00750%16.00956%
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משרד הבריאות מדינת ישראל

2017- מבדק איכות ביחידות דיאליזה 

האגף להבטחת איכות

ריבוד לפי גודל היחידה– ממצאי מאפייני יחידות המודיאליזה : 6' נספח מס

 מטופלים ומעלה126 מטופלים76-125 מטופלים75עד לאומי

 יחידות16 יחידות15 יחידות14 יחידות45 

נאמני נושא
כ "סה

כ"סהמשיבים

  %

מסך  

מכונים

כ "סה

כ"סהמשיבים

  %

מסך  

מכונים

כ "סה

כ"סהמשיבים

מסך %  

 מכונים

כ "סה

כ"סהמשיבים

  %

מסך  

מכונים

43.003786%13.001077%14.001393%16.001488%נאמן החייאה

42.003890%12.001083%14.001393%16.001594%נאמן בטיחות

41.003380%11.00655%14.0014100%16.001381%נאמן כאב וטיפול תומך

44.003580%14.001286%14.001179%16.001275%נאמן סכרת

43.003274%13.00969%14.001286%16.001169%נאמן פצעים

43.004298%13.001292%14.0014100%16.0016100%נאמן מניעת זיהומים

44.003989%14.0014100%14.001286%16.001381%נאמן כלי דם

41.002663%11.00655%14.00964%16.001169%נאמן תזונה

43.003991%14.001393%13.001185%16.001594%נאמן אנמיה

44.0044100%14.0014100%14.0014100%16.0016100%נאמן השתלות

נאמן מטבוליזם עצם ומינרלים
44.003784%14.001286%14.001286%16.001381%

42.002867%12.00758%14.001179%16.001063%נאמן קליטת מטופלים

הדרכה קלינית
ביחידה ישנו מדריך קליני 

מורשה
44.003989%14.001071%14.0014100%16.001594%

היחידה משמשת כשדה קליני 

להתנסות סטודנטים
45.003271%14.00643%15.001280%16.001488%

היחידה משמשת כשדה קליני 

32.002578%6.00583%12.00867%14.001286%לקורס על בסיסי בנפרולוגיה

קיימת תכנית הדרכה שנתית  

מלאה לסטודנטים
40.002665%11.00327%13.001185%16.001275%
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משרד הבריאות מדינת ישראל

2017- מבדק איכות ביחידות דיאליזה 

האגף להבטחת איכות

ריבוד לפי גודל היחידה– ממצאי מאפייני יחידות המודיאליזה : 6' נספח מס

 מטופלים ומעלה126 מטופלים76-125 מטופלים75עד לאומי

 יחידות16 יחידות15 יחידות14 יחידות45 

רצף טיפול עם 

הקהילה
כ "סה

כ"סהמשיבים

  %

מסך  

מכונים

כ "סה

כ"סהמשיבים

  %

מסך  

מכונים

כ "סה

כ"סהמשיבים

מסך %  

 מכונים

כ "סה

כ"סהמשיבים

  %

מסך  

מכונים

 העברת מידע לקהילה 

לשמירת הרצף הטיפולי 

באמצעות : - נעשית על ידי

המטופל

45.004089%14.001286%15.001387%16.001594%

 העברת מידע לקהילה 

לשמירת הרצף הטיפולי 

טלפונית עם : - נעשית על ידי

בהתאם לצורך, הרופא המטפל

45.004191%14.001286%15.001493%16.001594%

 העברת מידע לקהילה 

לשמירת הרצף הטיפולי 

בכתב לרופא : - נעשית על ידי

בהתאם לצורך , המטפל

(פקס, אימייל, מכתב)

45.004396%14.0014100%15.001493%16.001594%

 העברת מידע לקהילה 

לשמירת הרצף הטיפולי 

באמצעות : - נעשית על ידי

אחות קשר

45.002147%14.00536%15.00853%16.00850%

 העברת מידע לקהילה 

לשמירת הרצף הטיפולי 

מערכת : - נעשית על ידי

שיתוף מידע לבית החולים 

ולקופות החולים

45.002453%14.00536%15.001067%16.00956%

 העברת מידע לקהילה 

לשמירת הרצף הטיפולי 

העברת : - נעשית על ידי

עדכונים לכספת וירטואלית 

של הקופה

45.0037%14.0017%15.00213%16.0000%
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משרד הבריאות מדינת ישראל

2017- מבדק איכות ביחידות דיאליזה 

האגף להבטחת איכות

ריבוד לפי גודל היחידה– ממצאי מאפייני יחידות המודיאליזה : 6' נספח מס

 מטופלים ומעלה126 מטופלים76-125 מטופלים75עד לאומי

 יחידות16 יחידות15 יחידות14 יחידות45 

חולה מזדמן
כ "סה

כ"סהמשיבים

  %

מסך  

מכונים

כ "סה

כ"סהמשיבים

  %

מסך  

מכונים

כ "סה

כ"סהמשיבים

מסך %  

 מכונים

כ "סה

כ"סהמשיבים

  %

מסך  

מכונים

-  במקרים של חולה מזדמן 

רצף הטיפול עם המכון הקבוע 

באמצעות : - י"נעשה ע

המטופל

45.002249%14.00750%15.00533%16.001063%

-  במקרים של חולה מזדמן 

רצף הטיפול עם המכון הקבוע 

טלפונית עם : - י"נעשה ע

המכון המטפל בהתאם לצורך

45.003680%14.001286%15.001173%16.001381%

-  במקרים של חולה מזדמן 

רצף הטיפול עם המכון הקבוע 

בכתב למכון : - י"נעשה ע

בהתאם לצורך , המטפל

(פקס, אימייל, מכתב)

45.003987%14.001286%15.001387%16.001488%

-  במקרים של חולה מזדמן 

רצף הטיפול עם המכון הקבוע 

מערכת שיתוף : - י"נעשה ע

מידע

45.00613%14.0017%15.0000%16.00531%

-  במקרים של חולה מזדמן 

רצף הטיפול עם המכון הקבוע 

:פרט, אחר: - י"נעשה ע
45.0024%14.0017%15.0000%16.0016%

עלוני מידע
44.0044100%14.0014100%15.0015100%15.0015100% קיימים דפי מידע

45.002964%14.001071%15.00747%16.001275%עברית-  באלו שפות 

45.001431%14.00643%15.00213%16.00638%אנגלית-  באלו שפות 

45.002658%14.00857%15.00640%16.001275%רוסית-  באלו שפות 

45.002658%14.00857%15.00640%16.001275%ערבית-  באלו שפות 
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משרד הבריאות מדינת ישראל

2017מבדק איכות ביחידות דיאליזה 

האגף להבטחת איכות

ריבוד לפי גודל היחידה– ממצאי מאפייני יחידות דיאליזה צפקית : 7' נספח מס

כ"סהכ משיבים"סה

מסך  %  

כ"סהכ משיבים"סהמכונים

מסך  %  

כ"סהכ משיבים"סהמכונים

מסך  %  

מכונים

מאפייני 

מבנה
 קיים מיקום ייעודי 

ליחידת הדיאליזה 

הצפקית

20.001785%8.00675%12.001192%

מקסימוםמינימום חציוןממוצע/כ"סהכ משיבים"סהמקסימוםמינימום חציוןממוצע/כ"סהכ משיבים"סהמקסימוםמינימום חציוןממוצע/כ"סהכ משיבים"סה

מאפייני 

פעילות
 מספר מטופלים 

בדיאליזה צפקית 

ביחידה נכון לסוף 

2016דצמבר 

2039921.52468106102301229325846

מספר מטופלים 

בדיאליזה צפקית 

 2017ביחידה בשנת 

(נכון ליום המבדק)
2044522.52598120112421232525.5759

 ( מטופלים126מעל )גדול ( מטופלים76-125)בינוני לאומי

 יחידות12 יחידות8 יחידות20 
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משרד הבריאות מדינת ישראל

2017מבדק איכות ביחידות דיאליזה 

האגף להבטחת איכות

ריבוד לפי גודל היחידה– ממצאי מאפייני יחידות דיאליזה צפקית : 7' נספח מס

 ( מטופלים126מעל )גדול ( מטופלים76-125)בינוני לאומי

 יחידות12 יחידות8 יחידות20 

מאפייני 

המטופלים
התפלגות 

מטופלים לפי גיל 

מקסימוםמינימום חציוןממוצע/כ"סהכ משיבים"סהמקסימוםמינימום חציוןממוצע/כ"סהכ משיבים"סהמקסימוםמינימום חציוןממוצע/כ"סהכ משיבים"סה2017לשנת 

18-4420412058100051231205בני : מספר

209%8%0%25%88%0%0%19%1210%10%0%25%מסך מטופלים% 

44-64201506.50288394013121117228בני : מספר

2034%33%0%54%833%33%0%44%1234%31%12%54%מסך מטופלים% 

64-742014970188464.5117121037.5018בני : מספר

2033%33%0%100%838%37%28%100%1232%31%0%44%מסך מטופלים% 

2010550118252.50812807211 ומעלה75: מספר

2024%24%0%57%821%18%0%39%1225%28%7%57%מסך מטופלים% 
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משרד הבריאות מדינת ישראל

2017מבדק איכות ביחידות דיאליזה 

האגף להבטחת איכות

ריבוד לפי גודל היחידה– ממצאי מאפייני יחידות דיאליזה צפקית : 7' נספח מס

 ( מטופלים126מעל )גדול ( מטופלים76-125)בינוני לאומי

 יחידות12 יחידות8 יחידות20 

התפלגות 

מטופלים לפי מין 

מקסימוםמינימום חציוןממוצע/כ"סהכ משיבים"סהמקסימוםמינימום חציוןממוצע/כ"סהכ משיבים"סהמקסימוםמינימום חציוןממוצע/כ"סהכ משיבים"סה2017לשנת 

201497.50248353010121148224נשים

2033%30%0%60%829%27%0%50%1235%31%21%60%מסך מטופלים% 

202961323588572321221116535גברים

2067%70%40%100%871%73%50%100%1265%69%40%79%מסך מטופלים% 

התפלגות 

מטופלים לפי 

עיסוק לשנת 

2017
1710760186141.50511937418עובדים

1725%26%0%46%613%12%0%33%1129%31%15%46%מסך מטופלים% 

1418010.52415336212914712741בפנסיה

1455%60%17%100%549%67%17%100%957%59%25%82%מסך מטופלים% 
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משרד הבריאות מדינת ישראל

2017מבדק איכות ביחידות דיאליזה 

האגף להבטחת איכות

ריבוד לפי גודל היחידה– ממצאי מאפייני יחידות דיאליזה צפקית : 7' נספח מס

 ( מטופלים126מעל )גדול ( מטופלים76-125)בינוני לאומי

 יחידות12 יחידות8 יחידות20 

התפלגות 

מטופלים לפי 

השכלה לשנת 

מקסימוםמינימום חציוןממוצע/כ"סהכ משיבים"סהמקסימוםמינימום חציוןממוצע/כ"סהכ משיבים"סהמקסימוםמינימום חציוןממוצע/כ"סהכ משיבים"סה2017

: מספר מטופלים

יסודית
10312.516312516719215

1014%14%4%57%325%33%19%33%711%9%4%57%מסך מטופלים% 

: מספר מטופלים

תיכונית
1311361274225.5299917127

1342%35%14%100%442%75%19%100%942%30%14%87%מסך מטופלים% 

על : מספר מטופלים

תיכונית
14542015551029494115

1420%13%0%67%59%6%0%67%922%18%3%58%מסך מטופלים% 

: מספר מטופלים

אקדמית
13655013471059586113

1324%19%0%46%413%6%0%19%926%22%10%46%מסך מטופלים% 
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משרד הבריאות מדינת ישראל

2017מבדק איכות ביחידות דיאליזה 

האגף להבטחת איכות

ריבוד לפי גודל היחידה– ממצאי מאפייני יחידות דיאליזה צפקית : 7' נספח מס

 ( מטופלים126מעל )גדול ( מטופלים76-125)בינוני לאומי

 יחידות12 יחידות8 יחידות20 
מקסימוםמינימום חציוןממוצע/כ"סהכ משיבים"סהמקסימוםמינימום חציוןממוצע/כ"סהכ משיבים"סהמקסימוםמינימום חציוןממוצע/כ"סהכ משיבים"סה

כ מטופלים " סה

חדשים בדיאליזה 

 2017צפקית בשנת 

(נכון ליום המבדק)

2019880348524.5119121469.5034

סך מטופלים : מהם

שהיו במעקב 

נפרולוגי מסודר 

במחצית השנה 

שקדמה לתחילת 

הדיאליזה

121055130636411966910.5230

מסך מטופלים % 

2017חדשים בשנת 
1280%94%20%100%673%88%20%100%684%94%50%100%

כ מטופלים " סה

בדיאליזה צפקית 

2016שנפטרו בשנת 
197330108323.50101141328

מסך מטופלים % 

2016בשנת 
1919%14%0%60%830%24%0%60%1114%13%7%27%

כ מטופלים "סה

בדיאליזה צפקית 

 2017שנפטרו בשנת 

(נכון ליום מבדק)

19412088101031131208

מסך מטופלים % 

2017בשנת 
1917%7%0%32%827%7%0%17%1113%7%0%32%

כ מטופלים " סה

בדיאליזה צפקית 

שעזבו מסיבה 

2016בשנת , אחרת

19965018730201812665.5017

מסך מטופלים % 

2016בשנת 
1919%18%0%60%730%14%0%60%1214%20%0%37%
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משרד הבריאות מדינת ישראל

2017מבדק איכות ביחידות דיאליזה 

האגף להבטחת איכות

ריבוד לפי גודל היחידה– ממצאי מאפייני יחידות דיאליזה צפקית : 7' נספח מס

 ( מטופלים126מעל )גדול ( מטופלים76-125)בינוני לאומי

 יחידות12 יחידות8 יחידות20 
מקסימוםמינימום חציוןממוצע/כ"סהכ משיבים"סהמקסימוםמינימום חציוןממוצע/כ"סהכ משיבים"סהמקסימוםמינימום חציוןממוצע/כ"סהכ משיבים"סה

כ מטופלים "סה

בדיאליזה צפקית 

שעזבו מסיבה אחרת 

נכון ) 2017בשנת 

(ליום המבדק

1986411581721411696115

מסך מטופלים % 

2017בשנת 
1920%18%6%50%814%14%8%50%1122%21%6%44%

 מתוך המטופלים 

: בדיאליזה צפקית

מספר מטופלי 

דיאליזה שאושפזו 

 בבית 2016בשנת 

אשפוז מעל )החולים 

( שעות24

151418035515208101269.5335

מסך מטופלים % 

2016בשנת 
1549%38%0%77%531%30%0%50%1053%52%30%77%

מתוך המטופלים 

בדיאליזה צפקית 

מספר מטופלי 

דיאליזה שאושפזו 

נכון ) 2017בשנת 

(ליון המבדק

19206913085451171115212330

מסך מטופלים % 

2017בשנת 
1949%51%12%94%845%50%14%94%1151%60%12%71%
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משרד הבריאות מדינת ישראל

2017מבדק איכות ביחידות דיאליזה 

האגף להבטחת איכות

ריבוד לפי גודל היחידה– ממצאי מאפייני יחידות דיאליזה צפקית : 7' נספח מס

 ( מטופלים126מעל )גדול ( מטופלים76-125)בינוני לאומי

 יחידות12 יחידות8 יחידות20 

מאפייני כח 

אדם ביחידת 

דיאליזה 

משרות )צפקית 

(הערכה/בפועל

רופאים
כ"סהכ משיבים"סה

מסך  %  

כ"סהכ משיבים"סהמכונים

מסך  %  

כ"סהכ משיבים"סהמכונים

מסך  %  

מכונים

 ביחידה הצפקית 

ישנו מנהל יחידה 

בנפרד )ייעודי 

מיחידת 

(ההמודיאליזה

20.00840%8.00338%12.00542%

מקסימוםמינימום חציוןממוצע/כ"סהכ משיבים"סהמקסימוםמינימום חציוןממוצע/כ"סהכ משיבים"סהמקסימוםמינימום חציוןממוצע/כ"סהכ משיבים"סה

תקנים )סך משרות 

: (מאוישים בפועל

מומחים בנפרולוגיה
1712.110.70.1263.550.630.11118.560.70.112

תקנים )סך משרות 

: (מאוישים בפועל

(אחרים)מומחים *
90.11000.114000050.11000.11

תקנים )סך משרות 

לא : (מאוישים בפועל

מומחים ולא מתמחים 

(רופא תחומי)

111.110015100160.11000.11

תקנים )סך משרות 

: (מאוישים בפועל

1813.330.850.1274.5510.11118.780.70.252כ רופאים ביחידה"סה

מספר מטופלי 

דיאליזה צפקית 

למשרת מומחה 

(2017)בנפרולוגיה 

1732.429.512.0112.0627.623.512.042.01134.332.917.0112.0

מספר מטופלי 

דיאליזה צפקית 

(2017)למשרת רופא 

1830.426.512.0112.0724.420.012.042.01133.529.517.0112.0
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משרד הבריאות מדינת ישראל

2017מבדק איכות ביחידות דיאליזה 

האגף להבטחת איכות

ריבוד לפי גודל היחידה– ממצאי מאפייני יחידות דיאליזה צפקית : 7' נספח מס

 ( מטופלים126מעל )גדול ( מטופלים76-125)בינוני לאומי

 יחידות12 יחידות8 יחידות20 

ות/אחים
כ"סהכ משיבים"סה

מסך  %  

כ"סהכ משיבים"סהמכונים

מסך  %  

כ"סהכ משיבים"סהמכונים

מסך  %  

מכונים

 ביחידה הצפקית 

ישנה אחות אחראית 

בנפרד )ייעודית 

מיחידת 

(ההמודיאליזה

20.001575%8.00450%12.001192%

השכלת אחות 

:אחראית ייעודית

15.001280%4.00375%11.00982%תואר ראשון בלבד

15.00320%4.00125%11.00218%תואר שני

בוגרת קורס על 

בסיסי בנפרולוגיה
15.0015100%4.004100%11.0011100%

/ בוגרת קורסים 

: מודולות נוספות כגון

סכרת- 

15.00427%4.00125%11.00327%

/ בוגרת קורסים 

: מודולות נוספות כגון

טיפול בפצעים- 

15.00320%4.00250%11.0019%

/ בוגרת קורסים 

: מודולות נוספות כגון

טיפול תומך- 

15.0017%4.0000%11.0019%

/ בוגרת קורסים 

: מודולות נוספות כגון

פרמקולוגיה- 

15.00213%4.00125%11.0019%

/ בוגרת קורסים 

: מודולות נוספות כגון

אחר- 

15.00640%4.0000%11.00655%

תקנים )סך משרות 

: (מאוישים בפועל

אחיות / כ אחים "סה

ביחידה

1820.4510.5265.910.51.51214.5510.52

מספר מטופלי 

דיאליזה צפקית 

למשרת אחות עם 

הכשרה בנפרולוגיה 

(2017)

1820.218.62.059.0615.112.02.028.01222.322.77.059.0

20.001050%8.00450%12.00650%ס ייעודי"ליחידה עו

סך משרות , אם כן

ס"עו
51.190.150.140.520.640.320.140.530.550.150.150.25

מספר מטופלי 

דיאליזה צפקית 

(2017)ס"למשרת עו

577.3104.021.4153.3232.828.721.436.03129.1146.7104.0153.3
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משרד הבריאות מדינת ישראל

2017מבדק איכות ביחידות דיאליזה 

האגף להבטחת איכות

ריבוד לפי גודל היחידה– ממצאי מאפייני יחידות דיאליזה צפקית : 7' נספח מס

 ( מטופלים126מעל )גדול ( מטופלים76-125)בינוני לאומי

 יחידות12 יחידות8 יחידות20 

כ"סהכ משיבים"סה

מסך  %  

כ"סהכ משיבים"סהמכונים

מסך  %  

כ"סהכ משיבים"סהמכונים

מסך  %  

מכונים

 לכל חולה מופקד 

מנהל טיפול קליני
20.001785%8.00788%12.001083%

מנהל טיפול רופא 

בלבד
14.00536%6.00233%8.00338%

14.00214%6.00233%8.0000%אחות בלבד

14.00750%6.00233%8.00563%רופא ואחות

רצף טיפול
העברת מידע 

לקהילה לשמירת 

הרצף הטיפולי 

:נעשית על ידי
20.001680%8.00788%12.00975%  באמצעות המטופל

 טלפונית עם הרופא 

בהתאם , המטפל

לצורך

20.001680%8.00675%12.001083%

 בכתב לרופא 

בהתאם , המטפל

, מכתב)לצורך 

(פקס, אימייל

20.0020100%8.008100%12.0012100%

באמצעות אחות קשר
20.00630%8.00225%12.00433%

מערכת שיתוף מידע 

לבית החולים 

ולקופות החולים

20.001050%8.00563%12.00542%

  העברת עדכונים 

לכספת וירטואלית 

של הקופה

20.00210%8.00225%12.0000%

20.0020100%8.008100%12.0012100% קיימים דפי מידע

:שפות דפי המידע

20.0020100%8.008100%12.0012100% עברית

20.00630%8.00113%12.00542%אנגלית

20.001995%8.008100%12.001192% רוסית

20.001575%8.00675%12.00975%  ערבית
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