
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          מבדק איכות

 מחלקות לרפואה דחופה

 האגף להבטחת איכות

 המחלקה למבדקי איכות

       2014      התשע"



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ותכאי מבדק

 דחופה לרפואה מחלקות

 

  

 האגף להבטחת איכות

 המחלקה למבדקי איכות

 

 זוהר-ד"ר ענת עקה

 גב' נעמי לבני 

  גב' אסתי דידי

      גב' איילת צדיק

 

 

   

 4102          תשע"ה



                                    תוכן עניינים

  

 5-4עמ' .......תקציר....................................................................................................

 6עמ' .......ההיגוי..................................................................................חברי ועדת  

 8-7עמ' ...............................................................................................מבוא ומטרות

 9עמ' ............שיטות............................................................................................... 

 36-10עמ' ........ממצאים................................................................................................    

 22-10עמ' .....................................................................................ממצאי המבדק.  

 30-23עמ' ....ממצאי המאפיינים............................................................................          

 34-30.......................................................עמ' ממצאי שאלון למטופל .................          

   36-35.עמ' ....סיכום והמלצות...............................................................................          

 76-37עמ' .............................................נספחים.............................................................   

 38 .....עמ'שיוך בתי החולים לפי גודל בית חולים ובעלות  –מקרא : 1נספח            

 55-39ריבוד לפי גודל בי"ח................................................עמ'  –: מבדק 2נספח     

 66-56ריבוד לפי גודל בי"ח..........................................עמ'  –: מאפיינים 3נספח     

   76-67: שאלון למטופל .....................................................................עמ' 4נספח     

   

            

 



 

 

 תקציר

 

מיליון  2.2בית החולים. בישראל ישנן מעל בקו הטיפול הראשון המחלקות לרפואה דחופה הן  :רקע

למלר"ד ללא כל המידע הרפואי הרלוונטי, לעיתים קרובות המטופלים מגיעים פניות בשנה למלר"ד. 

מחייבת הקפדה על נהלים וקיום תהליכי זו פעילות ענפה הטיפול בהם נעשה בתנאי עומס רב, ולכן ו

 .למניעת טעויותמתן טיפול איכותי ועבודה נאותים ל

במסגרת הפעילות לשיפור האיכות, ערך האגף להבטחת איכות מבדק איכות במחלקות לרפואה 

 מיון(. דחופה )

לצורך תכנון המבדק הוקמה ועדת היגוי בראשות ד"ר עזיז דראוושה, מנהל מלר"ד בי"ח הדסה עין 

 כרם, ובה השתתפו בכירים מקרב מקצועות הבריאות העוסקים בתחום. 

בכל המלר"דים בבתי החולים  2113יולי -מבדק איכות המחלקות לרפואה דחופה נערך בחודשים מאי

 . 22סה"כ  - הכלליים

להגדיר סטנדרט איכות אחיד לכל המחלקות לרפואה דחופה ולשקף את הפעילות  :מטרות

 המתבצעת ביחידות.

הגדירה סטנדרט איכות של העבודה במלר"ד. הסטנדרט תוקף בקבוצות ייעודית ועדת היגוי  :שיטות

לצורך מיקוד של קלינאים בתחום. המבדק נערך בשיטה של בקרת עמיתים. כל בית חולים הקצה 

 .ועו"ס אחיות ,ביצוע המבדק צוות בכיר של רופאים

(. 2.11 סטיית תקן) 66.21עמד על  בתי החולים שנבדקו 22: הממוצע הכללי של השאלון בכל ממצאים

 .56.2והנמוך ביותר  62.2הציון הגבוה ביותר שהתקבל 

גבוהים מהיעדים שנקבעו. כך למשל, משך הזמן שעובר בין רישום בקבלה  של  במלר"ד שהייהזמני ה

דקות. בבתי  12מהמקרים עולה על  23% -מטפל ב מגע ראשון עם צוותמטופל שהגיע עצמאית לבין 

 החולים הקטנים זמן ההמתנה הנמוך ביותר, ובגדולים הגבוה ביותר.

 4תוך  משוחררים מהמלר"ד מהפונים 21% -שרואיינו מעריכים שפחות מ הרופאים והאחיות בור

 .( או לקהילהשהייהה / למסגרת טיפולית ייעודית )אשפוז, אם שעות

יועצים מעכבים את ו דימותמעבדות, מכוני דוגמת כנראה, כי השירותים המסייעים לעבודת המלר"ד 

  . העבודה במלר"ד

מהרשומות שנבדקו לא נמצא עדכון תכנית  12% -כחסרה, לדוגמא ב הרשומה הרפואית והסיעודית

ממכתבי השחרור לא  14% -כב .במלר"'דמצב המטופל במהלך שהותו ראוי של טיפול ואין שיקוף 

 המשך.הטיפול לשל המטופל ומה תכנית הרפואי מצבו  וברור מה

 סיעודיות לא נמצאה התייחסות מילולית למצבו הכללי של המטופל.הקבלות מה 21% -כב
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 34% -כב - שחפת / במטופל עם חיידק עמידהמלר"דים אינם ערוכים בצורה מספקת לטיפול מחלק 

 מהמלר"דים אין תשתית ראויה לטיפול בחולים אלה.

 המלצות:

 הצוות ש להבטיחו ת במלר"דים ביש לקדם ברמה הלאומית את הרשומה הרפואית הממוחש

תשקף את מצב המטופל בכל באופן מלא את כל תהליך הטיפול כך שהרשומה תעד יהמטפל 

  ;רגע נתון
  המשך טיפול הנחיות ללרבות יש לייצר תשתית שתבטיח רציפות טיפול בין המלר"דים

  ;והעברת מלוא המידע בין כל שותפי הטיפול, העברת תוצאות בדיקות בקהילה
  ובהם הגברת זמינות השירותים התומכים )מעבדה,  שהייהיש לנקוט בכל דרך לצמצום זמני

 ;יועצים(
    יש לייצר תשתית לניהול התורים במלר"דים שתסייע בניתוב המטופלים במלר"ד ותהווה כלי

 ;של תהליכי האבחון והטיפול במלר"דמיטבי בידי הצוותים הרפואיים למעקב וניהול 
 רכה נאותה להמשך טיפוליש להשקיע מאמצים בשחרור חולה באופן נאות, כולל הד; 
 יש להסדיר תהליכי טריאז' בכל המלר"דים ובכל שעות היממה;  
 אין לאפשר ביצוע טריאז' ע"י גורם שאינו מקצועי; 
  יש לרענן נהלי טיפול בחולה המזוהם ובעיקר לנקוט אמצעי זהירות קפדניים כאשר מטפלים

בתי החולים נדרשות שחפת. הנהלות  / בחולה עם זיהום עמיד או עם מחלה מידבקת

מנהלי בשיתוף עם  שחפת / להבטיח תנאים המאפשרים טיפול הולם בחולה המזוהם

 ;היחידות למניעת זיהומים בבתי החולים
  יש לייצר תהליכי עבודה שיבטיחו סנכרון בין המלר"ד ליחידות בית החולים לרבות סנכרון

למחלקות הפנימיות במטרה להבטחת רציפות טיפול מיטבית. השהיית מטופלים  בין המלר"ד

 ;האישפוז פוגמת משמעותית באיכות הטיפול תבמלר"ד שעות רבות ואי קליטתם ביחידו

 דוגמת הכשרות יש להשקיע בהכשרת הצוותים ATLS נן ידע ולרע, מתן סעד חיים מתקדם

ור אלימות, חוק החולה בנושאים כגון מניעת זיהומים, אית לצוות בכלל ולרופאים בפרט

 ;הנוטה למות
 יש למסד תכניות להבטחת איכות ולשיפור איכות ולעקוב אחר הטמעתן; 
  יש להבנות תהליכי תמד של מבדקים פנימיים באמצעות הכלים שנבנו, על מנת לשמר את

 רמת הידע והפעילות בתחום.
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                              חברי ועדת ההיגוי

 

 יו"ר הוועדה - כרם-הדסה עיןבי"ח  ,ד"ר עזיז דראוושה, מנהל מלר"ד

 ד"ר אמיל חי, סגן מנהל ביה"ח ברזילי

 בי"ח אסף הרופא ,חיים, מנהל מלר"ד-ד"ר שמואל בר

 כרם-בי"ח הדסה עין ,)היוצא( ד"ר קובי אסף, מנהל מלר"ד

 אביב-המרכז הרפואי תל ,פיני הלפרין, מנהל מלר"ד פרופ'

 בי"ח מאיר  ,ד"ר מריו שטרן, מנהל מלר"ד

 בי"ח הלל יפה ,ד"ר אמנון בן משה, מנהל אדמיניסטרטיבי

 אגף לרפואה כללית, משרד הבריאותמ"מ ראש הטאוב, -ליברנטד"ר סיגל 

 ד"ר לאה לרנבוך, המחלקה לבטיחות הטיפול, משרד הבריאות

 שרד הבריאותגב' פזית עזורי, מינהל הסיעוד, מ

 מר וילנר דורון, עו"ס מלר"ד, בי"ח איכילוב

 מר ירון פוקס, אח אחראי מלר"ד, בי"ח שניידר

 כרמלה "ד, בי"חמלרן אחות אחראית סג, רוחנה מאליקמר 

 מר אלי מיטרני, קב"ט, בי"ח תל השומר

 גב' פנינה שרון, אחות אחראית מלר"ד, בי"ח הדסה עין כרם

 ציבור, האגודה לזכויות הציבורמר חנוך גלברג, נציג 

 , שב"כאגף סיעוד, חטיבת בתי חולים מנהלת המחלקה לאיכות ובטיחותגב' איילה מרדכי מכנס, 

 , משרד הבריאות, אגף לרפואה כלליתבקרות וממונה הסיעוד על ארצית אחראיתגב' רותי פרוינד, 

 מאיר "חבי, אחות ראשית מלר"ד, בורנקראוטגב' ירדנה 

 וכנר, אחראית על בקרה רפואית כללית, דיאליזה, משרד הבריאותגב' ורדה ט

 גב' איילה ליאור, אחות אחראית חדר מיון, בי"ח איכילוב 

 גב' מירי אברהם, אחות מלר"ד, בי"ח אסף הרופא
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                                 ומטרות מבוא

 

חדרי מבדק במחלקות לרפואה דחופה )ערך האגף להבטחת איכות במסגרת הפעילות לשיפור האיכות 

 מיון(. 

על איכות הטיפול במלר"דים בישראל וישמש כבסיס ליישום המדיניות אותה מובילה  מאירהמבדק 

מטרה ב לשיפור איכות הטיפול ואיכות השירות במלר"דים בישראל. ,על גרמןי  ח"כ ,שרת הבריאות

ועדה לבחינת הרפואה הדחופה בישראל, על ידי שרת הבריאות לחזק את הרפואה הציבורית מונתה 

הוועדה בחנה את תקינת כח האדם  1בראשות ד"ר יעקב )ג'קי( אור, מנהל מלר"ד בית חולים שיבא.

במלר"ד, וממשקים עם  שהייה, טריאז', זמני המלר"ד הרפואי והסיעודי במלר"דים, תקינת עמדות

בין ההמלצות העיקריות קביעת מפתח לתקינת כח  .יאותת הברהקהילה והגישה את המלצותיה לשר

, שיפור השירות במלר"דים וניטור מדדי חיזוק מקצוע הרפואה הדחופה, האדם, מיסוד הטריאז'

 איכות קליניים במחלקות לרפואה דחופה. 

. חלק במסגרת מבדק האיכות, שערך האגף להבטחת האיכות נבדקו לעומק תהליכי עבודה במלר"ד

האיכות הועלו כהמלצה לניטור שוטף של איכות הטיפול במלר"דים ויהוו  קשנבדקו במבד מהנושאים

 בסיס לקביעת מדדי איכות קליניים ומדדי שירות במלר"דים בישראל. 

בי"ח הדסה עין  ד"ר עזיז דראוושה, מנהל מלר"ד לצורך תכנון המבדק הוקמה ועדת היגוי בראשות

כרם, ובה השתתפו בכירים מקרב מקצועות הבריאות העוסקים בתחום: רופאים, אחיות, עו"ס, קב"ט 

מפורטים ומדידים הבודקים את התהליכים  פיתחו סט של היגדיםונציג ציבור. חברי ועדת ההיגוי 

אים עשייה המתבצעים במחלקות לרפואה דחופה של בתי החולים הכלליים. השאלונים שנבנו מבט

 הרף המוכתב מהנהלים הקיימים בתחום. כוללים רף גבוה יותר מאיכותית בתחום ו

)הנתונים מתייחסים לבתי עולה  2112לשנת  2מנתוני המחלקה למידע והערכה במשרד הבריאות

עמדות  1121היו ש החולים לאשפוז כללי, ללא בתי החולים במזרח ירושלים וללא נתוני היולדות(:

עמדות בבתי החולים לאשפוז כללי. שיעור העמדות לרפואה דחופה  1141ופה בתקן, מהן לרפואה דח

 נפש.  1111 -ל 1.12נשאר יציב לאורך השנים האחרונות ועומד על 

מיליון ביקורים במחלקות לרפואה דחופה. סך כל הביקורים במחלקה  2.2 -נרשמו כ 2112בשנת 

 . 2112בשנת  נפש 1111 -ל 323ועומד על לרפואה דחופה יציב יחסית בשנים האחרונות 

ומעלה, תינוקות עד גיל  52את שיעור הביקורים הגבוה ביותר ניתן למצוא בקבוצות הגיל הבאות: 

 שנים. 15-2. שיעור הביקורים הנמוך ביותר נמצא בקבוצות הגיל 34-16 בגילשנה וצעירים 

יותר אצל זכרים בהשוואה לנקבות, בכל ללא נתוני היולדות, שיעור הביקורים במיון נמצא גבוה 

 .34-22 גילאיםהגילאים פרט ל

                                                           
, ד"ר אור 4102מוגש לשרת הבריאות ח"כ יעל גרמן, ינואר  הוועדה לקידום הרפואה הדחופה בישראל, דוח מסכם, 1

  וחבריו
 צ. חקלאי, ג'. מרון, ס. הלל, ד"ר ע.זלץ, ד"ר י. אפלבוים ,4104ביקורים במחלקה לרפואה דחופה מאפייני הפעילות  2
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( מהביקורים 16%, כחמישית )2112אחוז הביקורים החוזרים יציב יחסית בשנים האחרונות. בשנת 

  שעות. 24היו בתוך  3% -היו ביקורים חוזרים בתוך חודש ו (ללא יולדות)

-ו 2.65 -, עלייה מ2.42 שהייהשעות וחציון  3.36 היה 2112משך השהייה הממוצע בחדרי המיון בשנת 

. שהייה גבוהה במיון נמצאה שכיחה יותר במשמרות הבוקר בהשוואה 2116בהתאמה, בשנת  2.13

  .2112בהתאמה בשנת  23% -ו 25%שעות היה  4אחוז ששהו מעל  למשמרת הערב.

ומהווה כשליש מהפניות לחדרי אחוז המטופלים המופנים לאשפוז ממיון נשאר יציב לאורך השנים 

 (. 2112בשנת  מהפונים ללא יולדות 31%המיון )

, סימנים וסימפטומים היו ברובן 2112בשנת  ההאבחנות השכיחות שנרשמו במחלקות לרפואה דחופ

 וזיהומים. תחבלו

 

 מטרות המבדק  

  ;לשקף את הפעילות המתבצעת במלר"ד 

 להבטיח באמצעות קבוצת מומחים בתחום ו להגדיר תהליכי עבודה נאותים במלר"דים

 פעילות יעילה ואיכותית בתהליך;

  .להמליץ על דפוסי עבודה מקצועיים אחידים במלר"ד 
 

 

 היחידות הנבדקות 

 .מחלקות 22סה"כ  – כל בתי החולים הכלליים בארץמלר"ד כללי ב
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                              שיטות

 

בה חברו נציגים מקצועיים בכירים הוקמה ועדת היגוי למלר"ד לצורך ניסוח סטנדרט איכות 

 . הוועדה גיבשה סטנדרט נציגי ציבור לצדאחיות ו רופאיםמהמלר"דים השונים בארץ ובהם 

 תוך התחשבות בנקודות מבט של כלל בעלי העניין. במלר"דהמקיף את כל שלבי הטיפול 

 שאלונים:  3הוועדה גיבשה 

  ;שאלון מבדק 

  למלר"דשאלון מאפיינים; 

  מטופלשביעות רצון לשאלון . 

 

ידי ועדת ההיגוי -כולל היגדים המשקפים הטמעת דרכי העבודה שהוגדרו על שאלון המבדק

כיים. איסוף הנתונים התבצע ממקורות שונים: המקצועית. השאלון בדק בעיקר מרכיבים תהלי

 עם צוותים רפואיים.  ראיונותותצפית,  קלסר נהלים, ,רפואיות רשומות

ולפרט את תקינת במחלקתו לדווח על נפח הפעילות  המלר"דהתבקש מנהל  בשאלון המאפיינים

 .של העובדיםהשכלתם ו התמחותם לרבות ,כח האדם במחלקה

. שאלונים 222מולאו  , סה"כמטופלים בכל מחלקה 11 -השאלונים ניתנו ל – שאלון למטופל

 חווייתם האישית מהשלבים השונים של הטיפול שקיבלו במחלקה.השאלון שיקף את 

 השאלונים תוקפו על ידי מומחים ובקבוצות מיקוד של צוותים רפואיים. 

 . 2113יולי -במאיהמבדק נערך 

 : שיטה

 2 -כל בית חולים נדרש להעביר שמות של כ .בקרת עמיתיםתבצע בשיטה של מבדק האיכות ה

שיבצעו את המבדק בבתי חולים שונים בצוותים ועו"ס אנשי צוות הכוללים רופאים, אחיות 

 .הוכשר ע"י האגף להבטחת איכות לביצוע המשימההצוות מעורבים. 

מאפשרת חשיפה של אנשי צוות רבים לתחום, העלאת הנושא לתודעת הצוותים, בקרת עמיתים 

בבתי החולים שיסייעו בהטמעת הסטנדרט המוצע בבתי החולים שלהם, הפריה  "שגרירים"יצירת 

 הדדית ולמידה האחד מהשני של שיטות עבודה איכותיות. 

חודשים טרם  2 -ש כבתי החולים קיבלו את השאלונים המייצגים את סטנדרט העשייה הנדר

 המבדק ונדרשו להטמיע את הסטנדרט בבית החולים שלהם עד לביצוע המבדק. 
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                              ממצאים

 

עמידה במדד. כל היגד בשאלון מוגדר כמדד, והיעד המתבקש הוא -אימוצגים כערכי הממצאים 

ביצוע, מן הראוי -כל רמה של אילכן עמידה במדד.  111%עמידה מלאה בביצוע ההיגדים, משמע 

 .  שתתוקן

 היחידות הנבדקות

 2סה"כ נבדקו  .כללייםהחולים הבתי את כל  ותמחלקות לרפואה דחופה, הכולל 22בסקר נבדקו 

מיטות  611-311בתי חולים להם בין  13מיטות )להלן בית חולים קטן(,  311בתי חולים להם עד 

 מיטות )בית חולים גדול(. 611להם מעל בתי חולים  5 -)בית חולים בינוני( ו

בתי חולים של שירותי  6בתי חולים בבעלות ממשלתית,  11 :הסקר כלל יחידות מבעלויות שונות

)הדסה עין כרם, הדסה הר הצופים, שערי צדק,  ציבוריתבתי חולים בבעלות  5 -ובריאות כללית, 

 .לניאדו, מעייני הישועה, הסקוטי, משפחה קדושה(

 רובדו לפי גודל. הנתונים

 

 ממצאי המבדק 

הרשומות כללו רשומות מטופל כלליות ורשומות רשומות רפואיות.  2,111 -סה"כ נבדקו במבדק כ

רשומות בכל אחת מהקבוצות  221טופל כלליות, רשומות מ 221נבדקו . של אוכלוסיות מיוחדות

 131נבדקו  .ששוחררו לביתם: מטופלים שהגיעו באמבולנס, מטופלים מורכבים, מטופלים הבאות

רבו ימטופלים שהגיעו עצמאית, מטופלים שסרשומות מטופלים מכל אחת מהקבוצות הבאות: 

תקיפה מינית, מטופלים שאושפזו בפנימית,  / להתאשפז, מטופלים עם חשד כנפגעי אלימות

 מטופלים שאושפזו בכירורגיה, מטופלים עם מחלות מדבקות.

 תהליך הטיפול במלר"ד על כל שלביו. השאלון בדק את 

 שחרור ,ד"במלר הטיפול מהלך, מטופל קבלת: שכללו התייחסות ל היגדים( 152) פרקים 12סה"כ 

 לבטיחות נדרשים סביבתיים תנאים, המטופל זכויות ,בה וטיפול במשפחה אלימות איתור, מטופל

, צוותים הכשרת, ד"המלר לעבודת זמן נקודת בכל המסייעים שירותים ,וצוות מטופלים ונוחיות

 .זיהומים ומניעת בטיחות, איכות הבטחת ,נהלים
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 (2ים מלאים ניתן למצוא בנספח מס' להלן עיקרי הממצאים )ממצא

 קבלת מטופל

שהגיע  מטופלבקבלה של משך הזמן שעובר בין רישום מבדיקת רשומות מטופלים, עולה כי 

מהמקרים. בבתי החולים  23% -דקות ב 12עולה על לבין מגע ראשון עם צוות מטפל  עצמאית

אי עמידה במדד בבתי החולים  3.33% .הקטנים זמן ההמתנה הנמוך ביותר, ובגדולים הגבוה ביותר

אי עמידה במדד בבתי  24.26% -אי עמידה במדד בבתי החולים הבינוניים ו 12.36%הקטנים, 

חר מסלול הטיפול במלר"ד ומשך השהייה בכל לציין כי כיום ישנו קושי לעקוב א החולים הגדולים.

אחד משלבי הטיפול, בשל תשתית מחשובית לא מלאה. במבדק הנושאים הללו נבחנו למול 

קריאת התיק הרפואי, תיעוד הבדיקות, הביקורים במכוני הדימות ומועדי המפגש עם הצוות 

 המטפל.  

הראשון עם הצוות המטפל עולה למטופל שהגיע באמצעות שירותי חירום )אמבולנס(, זמן המגע 

בבתיה"ח  25.14% -ו הבינוניים ח"בבתיה 3.16% בבתיה"ח הקטנים, - 12%. )12.31% -דקות ב 12על 

 הגדולים(.

 בתי"ח 22 -דקות  12מגע ראשון עם מטפל, שהגיע עצמאית עולה על המקרים בהם  %: 1תרשים 

 

 

בבית חולים אחד גדול בכל הרשומות . בתי חולים מצליחים לעמוד בסטנדרט זה במלואו 12

אחרים העמידה בסטנדרט הייתה  11 -שנבדקו לא היה תיעוד המעיד על עמידה בסטנדרט וב

 חלקית.

מנסה  לפי דחיפות וקביעת סדרי עדיפויות. הטריאז' במלר"ד מטופליםהינו סיווג ומיון  –הטריאז' 

להגדיר באופן מדויק ככל האפשר, את צרכי החולים מול משאבי המערכת ובהתאם לדרג דחיפות. 

מערכת הטריאז' מבוססת על הקשר שבין תלונת החולים בפנייתם למיון, הנתונים שלהם 
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והמשאבים להם יזדקקו. ניהול יעיל של הטריאז' מצריך צוות מיומן, המסוגל לזהות באופן מדויק 

 .1הטיפול הנכון למתןהעדיפויות של החולים ולדאוג  את סדרי

לא קיים טריאז' על ידי איש צוות בבתי החולים הקטנים עולה כי  הרופאים והאחיותעם מראיון 

 שעות ביממה.  24רפואי 

 מהרופאים בבתי חולים אלה הצביעו על בעיה זו. 21% -מהאחיות בבתי החולים הקטנים ו 41%

 

קיים חסר הקבלה הסיעודית לוקה בחסר בכל סעיפי הרישום הנדרש, תיעוד  – הקבלה הסיעודית

ברישום התייחסות מילולית למצבו  21.24%ושל תיעוד מחלות כרוניות רלוונטיות ב 25.3%של 

 מהמקרים לא פורטו תלונות המטופל ומועד הופעתן.  12.3% -ב הכללי של המטופל.

 הסיעודית רישום בקבלה -אי עמידה במדד  %: 2תרשים 

 

 

. בלטו בהעדרם מידע כלשהו חוסר תיעודמהתיקים שנבדקו נמצא  12.61% -ב – הקבלה הרפואית

 26.14%אי עמידה במדד ומקור האנמנזה הרפואית עם  36.24%התייחסות לטיפול תרופתי קבוע 

 אי עמידה במדד.

 רישום בקבלה הרפואית -אי עמידה במדד  %: 3תרשים 
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 חסרה התייחסות למצבו הכללי של המטופל.  13.5% -ב

בתצפית שנערכה, נראה כי בבתי החולים הקטנים פקידת הקבלה מקפידה לוודא ולעדכן פרטים 

אי עמידה במדד בבתי  16.23%אי עמידה במדד( לעומת  %1אישיים על סמך תעודה מזהה )

 הגדולים.אי עמידה במדד בבתי החולים   21.43% -ו החולים הבינוניים

מהרשומות שנבדקו. בבתי החולים  26.64% -פרטים של אחר משמעותי לצורך יצירת קשר חסרו ב

 22.26% -מהרשומות שנבדקו, בבתי החולים הבינוניים ב 41.25% -הקטנים פרט זה חסר ב

 מהרשומות. 26.24% -מהרשומות ובבתי החולים הגדולים ב

 

 מהלך הטיפול

 מהרשומות שנבדקו. 23.15% -הטיפול אינו מתועד בשם הרופא האחראי לריכוז 

 בתי חולים 22 -חוסר תיעוד שם הרופא האחראי לטיפול המקרים בהם נמצא  %: 4תרשים 

 

 

אחרים רק  6 -וב הרשומות שנבדקו לא תועד שם הרופא האחראי לטיפול 21בתי חולים בכל  4 -ב

 בחלק מהרשומות נמצא התיעוד. 

כך למשל שעת מועד מפגש ראשון עם  - לתעד שעות במהלך הטיפולהרופאים אינם מקפידים 

 , שעת מתןמהרשומות שנבדקו 21% -כשעה בתיעוד ה ם חסרוירישומים בגיליונות הרפואיורופא 

 מהמקרים. 11% -הוראה רפואית חסרה ב

מהרשומות שנבדקו לא נמצא עדכון תכנית טיפול ובכך התיעוד הרפואי לא שיקף את  12.6% -ב

 .במלר"דמצב המטופל במהלך שהותו 
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 בתי חולים 22 - התיעוד משקף את מצב המטופל -אי עמידה במדד  %: 2תרשים 

 

 

מטופלים במצב מורכב הוגדרו ככאלה שאותרו על ידי הצוות הרפואי  – מטופל במצב מורכב

או חולים אלח דם , או STEMI -דרדרות במצבם, חולים שאובחנו עם חשד לתכחשודים לה

 מונשמים.  

רשומות(, לא נמצא תיעוד לחיבור המטופל  234בבדיקת רשומות מטופלים במצב מורכב )סה"כ 

מרשומות אלה לא תועדו  21.25% -מהרשומות, ב 12.25% -ב pulse 0ximeter -למוניטור ול

 יים אחת לשעה לפחות.סימנים חיונ

 בתי חולים 22 - : % אי עמידה במדד במטופל מורכב2תרשים 
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שתמיד בעת העברת מטופל מורכב לאזורים אחרים בביה"ח הוא מרו ( א111%) אחיות שרואינו 22

סטז'ר או אחות, המסוגלים להתמודד עם סיבוכים צפויים. ממצא דומה התקבל /  מלווה ברופא

 גם מראיון הרופאים, אולם ברבע מהרשומות לא תועד עניין זה. 

 שחרור מטופל

הרשומות לא הצליחו הבודקים להבין ממכתב השחרור מה מצבו של המטופל  433 -מ 14.1% -ב

 שעת השחרור.מהן לא תועדה  11.2% -ומה תכנית ההמשך. וב

  בתי חולים 22 - הסיכום משקף את מצב המטופל ותכנית המשך -אי עמידה במדד  %: 5תרשים 

 

 

 .בשחרורו מטופלמהגיליונות שנבדקו חסרה הדרכה סיעודית ל %31 -ב

 נהלים והנחיות

בקלסר הנהלים הנחיות כתובות לאופן העברת ממצאי בדיקות  ומהמלר"דים לא נמצא 12% -ב

 .למטופל או לרופא המטפל, שהתקבלו לאחר שחרור המטופל חריגות

מהם לא נמצאו הנחיות כתובות לאופן ההתנהלות עם מטופל שמשתחרר על דעת עצמו,  3.6% -ב

 על אף שכל האחיות האחראיות משוכנעות בהימצאותם של נהלים אלה.

הן במידה טופסי סירוב אשפוז לא תועדו הסכנות שהמטופל חשוף ל 112מתוך  31.6% -ב

 שמשתחרר על דעת עצמו.

מהמלר"דים לא קיים נוהל ברור ומוסכם על דרכי העברה של מטופל פסיכיאטרי מבי"ח  11.2% -ב

 כללי לבי"ח פסיכיאטרי.

מהם אין מנגנון דוגמת  11% -בכל המלר"דים קיים מנגנון להטמעת נהלים חדשים לאחיות, אך ב

 זה לרופאים. 
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 איתור אלימות במשפחה

אחיות עולה, כי האחיות יודעות יותר מהרופאים מהן הפעולות שיש  22 -רופאים ו 22מראיון 

 מהרופאים לא הכירו את הנהלים.  11.2% אלימות./  לבצע בעת הגעת נפגעת התעללות מינית

 

 זכויות המטופל

רבה בקיאות האחיות גם בנושא יישום חוק החולה הנוטה למות גילו : חוק החולה הנוטה למות

 מהרופאים. 16.2%נו לא הכירו את החוק לעומת ימהאחיות שרואי 5.6% יותר מהרופאים.

נתן האם המטופל  הם לא מבצעים בירורמהרופאים אמרו שכשמגיע חולה נוטה למות למיון  26%

 הנחיות רפואיות מקדימות.

השפה  האחיות מסכימים שלא תמיד ניתנת לחולים שאינם דובריוהרופאים  הנגשה לשונית:

 אי עמידה במדד. 14% -כ ,אפשרות לקבל שירותי מתורגמן

 אי עמידה במדד. 6.2% ,אינה מספקת במלר"ד, שמירת פרטיותו של המטופלסבורים כי רופאים ה

אי עמידה במדד  5.5%אי עמידה במדד, לעומת  21.4% ,המצב חמור יותר בבתי החולים הגדולים

 במדד בבתי החולים הקטנים.בבתי החולים הבינוניים ועמידה מלאה 

מהאחיות בבתי החולים הגדולים חושבות ששמירת הפרטיות אינה מספקת, לעומת  5.1%גם 

עמיתותיהן בבתי החולים האחרים, שחושבות שישנה הקפדה מלאה על שמירת פרטיותו של 

 המטופל.

 

  תנאים סביבתיים נדרשים לבטיחות ונוחיות מטופלים וצוות

מחוץ  מעקב אחר יציאת חולים שהופנו לביצוע בדיקותפור לכל הדעות הוא , טעון שינושא חשוב

מהרשומות  14.2% -מהאחיות אמרו שלא נערך מעקב כזה, וב 11% -מהרופאים ו 16.2%למלר"ד. 

 .אחר המטופל בעת שליחתו לביצוע בדיקה מחוץ למיוןאכן לא תועד מעקב 

ההנחיות בשילוט אינן מהמלר"דים  22.6% -ובברבע מחדרי השירותים אין פעמוני מצוקה תקינים, 

 מתורגמות לשפות רלבנטיות.
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  שהייהזמני 

גם בנושא זה נמצאה הסכמה בין  .בפועל חורגים ביותר מהסטנדרטים שנקבעו שהייהזמני ה

 הרופאים לאחיות והלימה למתועד ברשומה הרפואית.

 / למסגרת טיפולית ייעודית )אשפוזכמה פונים מועברים  –הצוות התבקש להעריך באחוזים 

, כמעט 21%-61%בין  –, לרוב 21% -פחות מ -סולם: לא , עפ"י השעות 4עד  שחרור( / שהייהה

 .62%מעל  - ,  כן61%-64% -תמיד 

  .שעות 4 עדמועברים למסגרת טיפולית ייעודית  מהפונים 21% -מ , כי פחותהעריכורובם 

 שעות 4פונים מועברים למסגרת טיפולית ייעודית עד  – שהייה: זמני 6תרשים 

 

 

 פנימיתעיכוב מטופלים במלר"ד לאחר קבלת ההחלטה לאשפז במחלקה 

לאחר קבלת ההחלטה במלר"ד עיכוב זמני  בדברהערכה של אנשי הצוות  יםהמציג להלן גרפים

 .לעומת בדיקה בגיליונות המטופליםבמחלקה הפנימית  זולאשפ

 

 – מועבר עד שעתיים מההחלטה בפנימית מטופל המיועד לאשפוז – שהייה: זמני 6תרשים 
 הערכת אנשי צוות                

 

 

37.25% 31.37%

23.53%
25.49%

19.61% 23.53%

19.61% 19.61%

רופא אחות

95%מעל -כן 

94%-80%-כמעט תמיד 

80%-51%-לרוב 

50%-פחות מ-לא 

23.08% 25.00%

30.77% 30.77%

46.15% 44.23%

רופא אחות

80%מעל -כן 

80%%-60%-חלקי 

60%-פחות מ-לא 
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  -הרשומות בהם נמצאה אי עמידה במדד  %: 11תרשים 
 בתי חולים 24 -עד שעתיים מההחלטה  בפנימיתהעברה לאשפוז                 

 

 

 

בתי  3 -ב בתי חולים אינם עומדים ביעד. 11בהם נבדקו הרשומות למדד זה בתי חולים  24מתוך 

מהמקרים לא  26.2%סה"כ  .מדד / כל הרשומות שנבדקו הצביעו על אי עמידה ביעד, חולים

נמצא כי ההערכה המתקבלת  .בפנימית מקבלת ההחלטה לאשפזמועברים לאשפוז תוך שעתיים 

 מהצוות תואמת את המצב כפי שנמצא מבדיקת גיליונות מטופלים. 

 

  כירורגיתעיכוב מטופלים במלר"ד לאחר קבלת ההחלטה לאשפז במחלקה 

לאחר קבלת ההחלטה במלר"ד עיכוב זמני בדבר הערכה של אנשי הצוות  יםהמציג להלן גרפים

 .בגיליונות המטופלים לעומת בדיקהלאשפז במחלקה הכירורגית 

 

 מועבר עד שעתיים מההחלטה בכירורגיה מטופל המיועד לאשפוז – שהייה: זמני 11תרשים 
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  –הרשומות בהם נמצאה אי עמידה במדד  %: 12תרשים 
 בתי חולים 23 -עד שעתיים מההחלטה  בכירורגיה העברה לאשפוז               

 

 

 

הצוות כי הערכת נראה  רט.דחולים אינם עומדים כלל בסטנבתי  3גם במעבר לאשפוז בכירורגיה 

יותר מהנצפה נמוכה  בכירורגיה עיכוב מטופלים במלר"ד לאחר קבלת ההחלטה לאשפז בדבר

לעומת  "מהרופאים גם כן העריכו "לא 6.22% -מהאחיות העריכו "לא", ו 5.26%בגיליונות החולים. 

 . בפועל, עפ"י הגיליונות 23.61%

הן לפי  ,כירורגיהאשפוז בבמעבר לאשפוז בפנימית חל עיכוב גדול יותר מאשר במעבר לנראה, כי 

 דברי הרופאים והן לפי בדיקת הרשומות.

ניתנים לצמצום ע"י שיפור  הממושכים שהייהחלק מהעיכובים במלר"ד וזמני ה –זמינות שירותים 

בדיקות מעבדה דחופות כגון: בדיקת דם לסוכר, אלקטרוליטים, אוריאה,  זמינות השירותים.

הגיעו בעיכוב ולא עמדו ביעד של  מהתיקים הרפואיים שנבדקו 16.2% -ספירת דם ושתן לכללית ב

 . שעה

בבדיקת זמינות יועצים בכל המשמרות נמצאה זמינות נמוכה של מקצועות רבים בשעות הערב 

 מאפיינים(.   והלילה )ראה בהמשך ממצאי

 

 הכשרת צוותים

מהם לא קיימת תכנית  26% -תכנית כתובה לעובדים חדשים בסיעוד קיימת בכל המלר"דים, אך ב

 כזאת לרופאים.

מהצוות )רופאים ואחיות( אינם בעלי כשירות  12% -מנהל המלר"ד והאחות האחראית חושבים שכ

 מתאימה לביצוע החייאה מתקדמת.
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 הבטחת איכות

האחיות מרגישות שותפות יותר לפעולות להבטחת איכות, כך עולה מראיון רופאים ואחיות 

 ומנהליהם.

 אי עמידה במדד % -: קיום פעולות להבטחת איכות 13תרשים 

 

 

 טיחותב

בנושא בטיחות אין להתפשר ומצופה למצוא עמידה מלאה בסטנדרטים, אולם בשלושת 

רשומות של  123מתוך  12.31% -כך למשל ב מלאה אליהם.הסטנדרטים שנבדקו לא נמצאה הלימה 

סימן ברור ובולט של מחלות לא נמצא בתוך הגיליון  זיהומים / חולים עם מחלות מדבקות

 -מבתי החולים לא נמצאו הנחיות התערבות אצל חולה עם סיכון לנפילה, וב 5.5% -מדבקות, ב

 ובולט לצוות המטפל.   לא צוינה רגישות לתרופות במקום ברורמהמקרים  6.2%

 נושאי בטיחות -אי עמידה במדד  %: 14תרשים 
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 מניעת זיהומים

מהרופאים שרואינו אמרו שלא עברו הכשרה במניעת זיהומים בשנתיים האחרונות לעומת  12.2%

 מרואיינים לכל סקטור(.  22מהאחיות שנשאלו על כך ) 3.62%

מהרופאים לא יודעים על קיומן של הנחיות כתובות לצוות בנוגע לשיטת הניקוי, החיטוי  12.36%

לא ידעו על קיומן של הנחיות אלה, שיעור הזהה  3.62%והעיקור במלר"ד, ואילו אצל האחיות רק 

 אלה מקלסר הנהלים.היעדרות הנחיות של  האמתישיעור ל

מטופל חשוד כמטופל שחפת, אצל האחיות חוסר  מהרופאים לא ידעו כיצד יש לבודד 11.24%

 .2.53% -ל הגיעהבקיאות 

שחפת. רבע  / נראה כי המלר"דים אינם ערוכים בצורה מספקת לטיפול במטופל עם חיידק עמיד

 מהאחיות האחראיות העידו, כי אין אמצעים לכך או שהאמצעים אינם זמינים לצוות.

לא נמצאו אמצעים ראויים לטיפול בחולה עם  (15)מהמלר"דים  22% -ה כי בתצפית עלמתוך 

 חיידק עמיד או שחפת. 
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 סיכום ממצאי המבדק

)ציון עמידה במדד( עם סטיית תקן  66.2שנבדקו בתי החולים  22הממוצע הכללי של השאלון בכל 

  .61.46והנמוך ביותר  65.12. הציון הגבוה ביותר שהתקבל 4.6

ושחרור דומים ברמת ההלימה שלהם  בטיפול הישיר: קבלה, מהלך טיפולהנושאים העוסקים 

דוגמת זמן קבלת  –נראה, כי השירותים המסייעים לעבודת המלר"ד  לסטנדרטים שנקבעו.

תוצאות בדיקות וזמינות יועצים מעכבים את העבודה במלר"ד. שיפור זמינות השירותים יתרום 

  .שעדיין לא הושגו ,להשגת יעדים, כמו שחרור תוך ארבע שעות

 

 ממוצע ציוני פרקי שאלון המבדק )אחוז ביצוע(: 12תרשים 

 

 בריבוד לפי גודל בית חולים ולפי בעלות לא נמצאו הבדלים ניכרים.

, בתי החולים הבינוניים השיגו ציון ממוצע 2.6ס.ת  2.56בתי החולים הקטנים קיבלו ציון ממוצע 

.3.6ס.ת  22.56ובתי החולים הגדולים קיבלו ציון ממוצע  1.4ס.ת  61.61  

נראה שהשירותים הנלווים והתנאים הסביבתיים הם הסיבה העיקרית לממוצע הנמוך יותר בבתי 
 החולים הציבוריים.
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                             מאפיינים

 

 הנתונים בשאלון זה התקבלו מבתי החולים ובאחריותם.

 2112לשנת  מבוגריםמלר"ד מאפייני פעילות 

 .26מקסימום  6מינימום  ,32. חציון 625סך עמדות )בפועל( במלר"ד מבוגרים 

מקסימום  11,236, מינימום 52,645, חציון 2,126,136   2112סך פניות למלר"ד מבוגרים בשנת 

143,332. 

 

, 1121.2, מינימום 2262.2בממוצע, חציון  2254.23מבוגרים  לעמדה במלר"דמספר פניות שנתי 

 .2326.2מקסימום 

 ריבוד לפי גודל בי"ח                                                  - מספר פניות שנתי לעמדה במלר"ד מבוגרים: 12תרשים 

 

 מהפונים למלר"ד אושפזו. 25%

 מהפונים החוזרים אושפזו. 32%שעות.  24מסך הפניות הן פניות חוזרות תוך  2%

 אושפזו. ,מפונים חוזרים אלו 34%. 4%שעות הינו  52פניות חוזרות תוך  %
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 שעות 24חזרות תוך : 15תרשים 

 

 

 שעות 52חזרות תוך : 16תרשים 

 

לפי דיווח בתי החולים, ארצי במלר"ד לחולים ששוחררו לקהילה ה - ממוצעה שהייההזמן חציון 

 .1:14-2:23( טווח 2:26) וחמישים ותשעהוא שעתיים 

שעות  4תוך  –משוחררים מהמלר"ד, בהתאם ליעד שנקבע  מהחולים 52%לפי דיווחי בתי החולים 

 .(62%- 35%מההגעה. )נתון חציוני, טווח 
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 שהייהזמני : 16תרשים 

 

וגבוה ביותר בבתי החולים שעות נמוך ביותר בבתי החולים הגדולים  4גם אחוז המשוחררים תוך 

 .בהתאמה בי"ח קטן, בינוני, גדול( - 22%, 55%, 61%הבינוניים )

 

 כח אדם מאפייני

 מנהל המלר"ד

 מנהל המלר"ד מומחה ברפואה דחופה. ( 62%בתי חולים ) 24 -בלפי דיווח בתי החולים, 

 .32מקסימום  2שנה, מינימום  13חציון  ,ותק המנהל ברפואה דחופה

 רופאים

 2רופאים מומחים ברפואה דחופה, חציון  23. מהם 221סך רופאים בכל המחלקות לרפואה דחופה 

 (.1-11)טווח 
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 : התפלגות רופאים במלר"ד לפי מומחיות21תרשים 

 

 מהרופאים במלר"ד הוכשרו בשנתיים האחרונות למתן סעד חיים מתקדם. 45%

 .ATLS -ב הוכשרו 15%

 

 זמינות אנשי מקצוע מומחים במלר"ד

באותו המקצוע  המשמרתלאורך כל התרשים הבא מציג את אחוז בתי החולים בהם ישנה זמינות 

 .3כונן ניתן לראות בנספח  / לפי משמרות. זמינות חלקיתמרובד 

 לפי משמרות -זמינות אנשי מקצוע במלר"ד : 21תרשים 

 

 זמינים בבוקר וביתר המשמרות זמינותם נמוכה ביחס למקצועות האחרים. מומחי מלר"ד

 זמינות נמוכה בכל המשמרות הינה של רופאי עור ורופאים גריאטרים.

 נקולוגים.יאחוז הגבוה ביותר הוא של פנימאים והנמוך ביותר של גה :מומחים קבועים במלר"ד
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 מומחים קבועים במלר"ד: 22תרשים 

 

 יועץ למלר"ד בנוסף לרופאים.ן ( גם לאחות סמכות להזמי36%) בתי חולים 11 -ב

 אחות אחראית

 מוסמכות ללא תואר. 12%מהאחיות האחראיות בעלות תואר שני ומעלה,  26%

 מהאחיות האחראיות בוגרות קורס על בסיסי ברפואה דחופה. 55%

 אחים/יות

, מקסימום 11.62, מינימום 34.15, חציון 661.66בתי החולים  22בכל  סך משרות אחים/יות מלר"ד

25.14. 

, מקסימום 621.52, מינימום 2442בממוצע, חציון  2365.24מספר פניות שנתי למשרת אחות 

3226.3. 

                        ריבוד לפי גודל בי"ח                                          -: מספר פניות שנתי למשרת אחות 23תרשים 

 

 מהאחים/יות הם בוגרי קורס על בסיסי ברפואה דחופה. 4%

, מינימום 4245.6בממוצע, חציון  4441.2מספר פניות שנתי למשרת אחות בוגרת קורס על בסיסי 

 .26153, מקסימום 1515.2
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 ריבוד לפי גודל בי"ח                                                                 -מספר פניות שנתי למשרת אחות בוגרת קורס על בסיסי : 24תרשים 

 (.ACLSהוכשרו בשנתיים האחרונות למתן סעד חיים מתקדם ) מהאחים/יות 41%

 

 כח אדם נוסף

 ,באותו תפקיד כל המשמרתלאורך התרשים הבא מציג את אחוז בתי החולים בהם ישנה זמינות 

 .  3 כונן ניתן לראות בנספח / . זמינות חלקית(משמרותמרובד ל)

 לפי משמרות -זמינות כח אדם במלר"ד : 22תרשים 

 

מהם דיווחו שיש איש  4בתי חולים דיווחו שאין איש ביטחון במשמרת בוקר,  11לציין כי יש 

 ביטחון במשמרת בוקר באופן חלקי.
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 שיטות עבודה

דחיפות המקרה השכיחה ביותר היא סיווג וטיפול בחולים לפי ת העבודה שיט - מיון החולים

 22% -ב אורתופדיה, / כירורגי / אגפים: פנימימהמלר"דים ישנה חלוקה ל 61% -. ב(62%)

 .מיון מהלכים / מהמלר"דים ישנה חלוקה למיון שוכבים

 ייתכן שילוב בין מספר שיטות.

 טריאז' קליני

( מתבצע טריאז' קליני מובנה על ידי אחות או 61%בתי חולים ) 21 -בלפי דיווחי בתי החולים 

( מתבצע טריאז' גם 22%בתי חולים ) 12 -מתוכם רק בבמשמרות בוקר וערב.  גורם קליני אחר

 שיטת הטריאז' בה בית החולים נוהג להשתמש לא נבדקה.  במשמרת לילה.

 מנהל טיפול

חולים מנהל הטיפול הוא המבתי  22% -( לכל חולה מופקד מנהל טיפול קליני. ב55%בתי"ח ) 21 -ב

 ביתר גם רופא וגם אחות.וזו אחות  16% -רופא בלבד, ב

( במלר"ד ישנו מנהל שירות שאחראי לניהול הלוגיסטי של הטיפול בחולה 23%) בתי"ח 2 -ב

 פקיד שירות(. / )מהנדס תעשייה וניהול

 מאפייני מבנה

 .16מקסימום  2, מינימום 6, חציון 26)בפועל( בכל בתי החולים  שהייהסך עמדות ה

, 4, חציון 113 - סך העמדות הלם( / לטיפול מוגבר )טראומה בכל בתי החולים ישנו אתר מיוחד

 . 16, מקסימום 1מינימום 

 14 -חדר בידוד לחולים עם מחלה מדבקת המועברת דרך מערכת הנשימה, כגון שחפת קיים רק ב

 (. בכל בתי החולים הקטנים לא קיים חדר כזה.24%בתי חולים )

 . N95בבית חולים קטן אחד גם אין מסכות

 זמינות שירותים

 , הפעיל בכל שעות היממה.C.Tלכל בתי החולים ישנו מכשיר 

MRI בתי חולים וגם הוא פעיל בכל שעות היממה. 6 -ישנו רק ב 

, בבוקרפעיל בכל בתי החולים אינו מנוצל בכל שעות היממה. האולטראסאונד אולטראסאונד 

 לילה ובמשמרת , במשמרת ערבבבית חולים אחד קטן ציבורי האולטראסאונד אינו פעיל 

 בתי חולים. 23 -ב רקהפעילות מתבצעת 
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 רצף טיפול עם הקהילה

 בתי חולים שליחת העתק מכתב שחרור לרופא המטפל נעשית באמצעות המטופל. 22 -ב

 ( קיימת מערכת לשיתוף מידע בין בית החולים ובין קופות החולים.42%בתי חולים ) 12 -ב

 מכתב השחרור לכספת וירטואלית של הקופה.( מעבירים את 12%בתי חולים ) 4 -ב

 

מדווח מבתי החולים  61% -ב -דיווח על תוצאות בדיקות חיוביות המגיעות לאחר שחרור החולה 

מבתי החולים  23% -בדואר או בטלפון לרופא בקהילה, ב 26% -, בלמטופל בדואר / בטלפון

 אחריות זו מוטלת על החולה. 16% -מטילים את האחריות לבירור התוצאה על רופא המשפחה וב

 .)ייתכן שילוב בין מספר אמצעים(

 בבית חולים אחד לא לוקחים תרביות בכלל.

 

 שאלון למטופל

 רקע

במהלך המבדק הופץ שאלון שביעות רצון בקרב מטופלים ששוחררו זה עתה מהמלר"ד או לקראת 

של ואת דעתו של המטופל בנושאים היגדים, שבדקו את חווית הטיפול  22שחרור. השאלון כלל 

 . רצף טיפול, מניעת זיהומים, המתנה ושביעות רצון כלליתמידע, יחס, 

עם  ולהביע את הסכמת ךדרגות, לפיו המטופל היה צרי 2בכל היגד נעשה שימוש בסולם של 

 .םמסכי מאוד, םמסכי, חלקית םמסכי, םלא מסכי, םמאוד לא מסכיההיגד, שנוסח באופן חיובי: 

. השאלונים הופצו במספר שפות שאלונים 222שאלונים. סה"כ מולאו  11הופצו  מחלקהכל ב

 .ערבית(ו)עברית, רוסית 

 

 שביעות רצון כללית

 שני היגדים בדקו את שביעות הרצון הכללית:

: "אני יכול לסכם ולומר, כי סה"כ אני שבע רצון מהטיפול שניתן לי וכי אמליץ על בית 24היגד 

 .לקרוביי"החולים הזה 

 : "במהלך הטיפול חשתי שאני ב"ידיים טובות".22היגד 

 .גבוהה די סה"כ נראה, כי שביעות הרצון מהטיפול והשירות במחלקות לרפואה דחופה

הביעו הסכמה  26% -מאוד"(, ו םרצון מהטיפול )"מסכי ימאוד שבע םאמרו שהים מהמטופל 24%

 ב"ידיים טובות". יםנמצא םמלאה להרגשה שה
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בתי החולים "שבעי רצון מאוד" ב % .עולה בממוצע בתי החולים הקטנים יותרשביעות הרצון 

 -בתי החולים הקטנים שביעות רצון זו מגיעה ל, וב21% -קרוב לבתי החולים הבינוניים ובהגדולים 

52%. 

בבתי  26%בבתי החולים הגדולים "מסכימים מאוד",  26% - ביטחון והרגשה של "ידיים טובות"

 .56%החולים הבינוניים, ובקטנים 

 בריבוד לפי בעלות לא נצפו הבדלים ניכרים.

 ריבוד לפי גודל בית חולים : 22תרשים 

 שנמצא ב"ידיים טובות" מרגיש                                                    שביעות רצון כללית                        

   

 

 לפי בעלות : ריבוד 25תרשים 

 מרגיש שנמצא ב"ידיים טובות"                                                 שביעות רצון כללית                        
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בחינת השאלה, מה הגורם לשביעות הרצון הגבוהה יותר בבתי החולים הקטנים דווקא, מעלה כי 

הובילו בשביעות הרצון, ובבתי החולים הגדולים כל הנושאים שנבדקו בתי החולים הקטנים ב

  שביעות הרצון הייתה הנמוכה ביותר.

 מידע

 ריבוד לפי גודל בית חולים  -פרק מידע "מסכים מאוד" :  26תרשים 

 

 נראה, כי ישנה פתיחות לשאלות מטופלים בכלל ובבתי החולים הקטנים בפרט.

המידע העמום ביותר הוא זמן השהייה, לא ברור למטופלים כמה זמן יהיה עליהם לשהות במלר"ד 

 ולהיערך בהתאם.

בתי החולים דיווחו לעיל שיש מנהל טיפול  לכל מטופל, אולם מידע זה אינו מועבר מרבית 

במלואו למטופל, כפי שנצפה משלושה היגדים: ידעתי מי הרופא המטפל, ידעתי מי האחות 

 מטפלת, היה ברור לי למי לפנות.ה

 יחס

 ריבוד לפי גודל בית חולים  -פרק יחס "מסכים מאוד" : 26תרשים 

 

, כך הזדהות הצוות בפני המטופל עדיין אינה נעשית כמצופה וכמתחייב על פי חוק זכויות החולה

 עולה מדברי החולים.
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 רצף הטיפול

 ריבוד לפי גודל בית חולים  -פרק רצף הטיפול "מסכים מאוד" : 31תרשים 

 

ואת חיוניותו לא רק ברמת המידע, אלא גם עודי ייטיפול  במנהלגם סעיף זה מתקף את הצורך 

 לרציפות הטיפול.

 מניעת זיהומים

 לפני כפפות לבישת/  ידיים רחיצת על מקפיד שהצוות בנושא זה נשאלה שאלה אחת: "ראיתי

 בכל ממוצעי הגדלים השונים של בתי החולים.  21% -היה כ "מסכימים מאוד"בי". אחוז ה שטיפל

 מתנהזמן ה

 ריבוד לפי גודל בית חולים  -פרק זמן המתנה "מסכים מאוד" : 31תרשים 
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פוגעת בשביעות רצון המטופלים. בכל נושאי ההמתנה התקבלו  נראה, כי ההמתנה במלר"ד

אחוזים נמוכים של שביעות רצון בהשוואה לנושאים אחרים. גם מדברי המטופלים, ניתן ללמוד 

 שההמתנה לבדיקות ולתוצאותיהן מעכבות את סיום הטיפול במלר"ד.

שביעות הרצון נמוכה, סה"כ  –אזור ההמתנה למשפחות ולמלווים  / גם לגבי התנאים הפיזיים

 בתי החולים. קבוצות גודל"מסכים מאוד" בממוצע הארצי ואחוזים דומים בכל ממוצעי  42.44%

 הליך השחרור

 ריבוד לפי גודל בית חולים  -מסכים מאוד" פרק הליך השחרור ": 32תרשים 

 

במדרג הנושאים עם שביעות רצון נמוכה. שביעות הרצון שהתקבלה  גם הואנושא השחרור נמצא 

 מההדרכה לקראת השחרור הן מהרופא והן מהאחות הייתה דומה.

 

 סיכום ממצאי שאלון למטופל

גם נמצא  זמן ההמתנה במלר"ד, לאחריו נושא השחרורהמטופלים הביעו חוסר שביעות רצון מ

 .הוא כגורם לשביעות רצון נמוכה

לאורך כל השאלון ובשביעות הרצון הכללית בתי החולים הקטנים הובילו ברמת שביעות הרצון, 

 ובתי החולים הגדולים היו בתחתית הסולם.  

כפי שנראה משיעור פניות שנתי לעמדה במלר"ד, ומשיעור פניות שנתי לאחות, העומס המירבי 

 בבתי החולים הקטנים. מוטל על עובדי בתי החולים הבינוניים, והעומס הנמוך נמצא

ממצא זה יכול להסביר את שביעות הרצון הגבוהה בבתי החולים הקטנים, אולם אינו יכול 

להסביר מדוע שביעות הרצון בבתי החולים הגדולים נמוכה משביעות הרצון בבתי החולים 

 הבינוניים, ולפיכך יש לחפש את הסיבה במקום אחר, דוגמת מבנה וארגון.
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המעקב

עם שחרורי קיבלתי מהרופא סיכום  
טיפול כתוב וברור

מיטות300עד  מיטות301-800מ  מיטות800מעל  ארצי
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 סיכום והמלצות

 

 

כלל את תהליך הטיפול במטופל על כל שלביו החל מקבלתו  מחלקות לרפואה דחופהמבדק איכות 

ועד לשחרורו. כן נבדקו נושאים ארגוניים ומבניים. הטיפול בחולה נבדק ברשומת המטופל, תוך 

 ביצוע ראיונות צוות ובשאלון למטופלים. 

המבדק העלה את הנושא לסדר היום וחייב את בתי החולים להיערך לקראתו ובכך להכשיר את 

הערכות הצוותים בשטח לקראת המבדק הייתה מרשימה. רוב הצוותים בצורה מיטבית לתהליך. 

 באה לביטוי בתוצאות המבדק.  כברהיחידות הנבדקות ביצעו פעולות תיקון, אשר השפעתן 

קת תבחן בקפדנות את הממצאים הפרטניים שהתקבלו, תפיק את הלקחים חשוב כי כל יחידה נבד

 ותיישם את המסקנות הנדרשות.

 

על ידי מומחים לרפואה דחופה בכל שעות היממה הוא קריטי  איוש המלר"דיםכי נושא נראה 

במטרה לייצר מחויבות רפואית ופלטפורמה ליישום הליכים של ניהול מקרה. תת איוש של מומחים 

ברפואה דחופה והעדר איוש מלא שלהם )בכל שעות היממה( מביא לתלות בגורמים מזדמנים 

 ות. במלר"ד ומקשה על הובלת תהליכי שינוי והתייעל

מחסור במבצעי א.ק.ג. במלר"ד . בדיקות במלר"ד וזמינות רופאים מקצועיים דורש הסדרהזמינות 

במטרה לאפשר המלר"ד באיתור תחלואה לבבית אקוטית.  יעילותאת  פוגם באיכות הטיפול ומגביל

בתי החולים נדרשים להסדיר הליכי  ,שעות 4סטנדרט של משך שהייה עד למלר"דים לעמוד ב

המלר"ד למחלקות האשפוז. נדרש לייצר סנכרון בין עבודת  שיבטיחו רציפות טיפול ביןעבודה 

 המלר"ד לבין מחלקות האשפוז במטרה להבטיח רציפות טיפול פנימית מיטבית. 

הקצאת מנהל טיפול, הזדהות בפני המטופלים, מתן הסבר למטופלים מהו  חווית הטיפול במלר"ד,

 בשביעות רצון המטופלים. תינים, נמצאו לקויים ופוגעים ממ השלב הבא בטיפול ולשם מה הם

 יש למצוא פתרונות טכנולוגיים לניהול התור במלר"דים ולניתוב מיטבי של המטופלים במלר"ד. 

חוסר איוש של מומחים ברפואה דחופה בכל משמרות המחלקה לרפואה דחופה מוביל לתלות 

 ר שביעות הרצון. בתורנים, דבר המעלה את זמן השהייה במלר"ד וחוס

חסרים בידע ובאמצעים לטיפול בחולים מזוהמים במלר"ד עלולים להביא לעליה בשיעור הזיהומים 

הנרכשים בבתי החולים. ישנם מלר"דים בהם חסר ציוד בסיסי לטיפול בחולי שחפת וחולים 

 בבטיחות המטופלים. עלול לפגוע הדבר ומזוהמים אחרים 

 

 רצף הטיפול 

 

נושא רצף הטיפול בין המלר"ד לקהילה בחולים משוחררים איננו מוסדר דיו. ישנם מלר"דים 

שמטילים את האחריות על העברת מידע חשוב לגבי בריאותו של המטופל, על רופא המשפחה ועל 

 ישנו צורך דחוף בהסדרה לאומית של נושא רציפות הטיפול מהמלר"ד לקהילה. . עצמו המטופל
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 כי ממצאי המבדק כבעבר ישמשו מנוף לעשייה איכותית בתחום.אנו מקווים, 

 :המלצות

 ת במלר"דים ולהבטיחביש לקדם ברמה הלאומית את הרשומה הרפואית הממוחש 

תעד באופן מלא את כל תהליך הטיפול כך שהרשומה תשקף את מצב יהצוות המטפל ש

 ;המטופל בכל רגע נתון
  המשך טיפול הנחיות ללרבות יש לייצר תשתית שתבטיח רציפות טיפול בין המלר"דים

  ;והעברת מלוא המידע בין כל שותפי הטיפול, העברת תוצאות בדיקות בקהילה
  ובהם הגברת זמינות השירותים התומכים  שהייהיש לנקוט בכל דרך לצמצום זמני

 ;)מעבדה, יועצים(
 במלר"דים שתסייע בניתוב המטופלים במלר"ד ותהווה  יש לייצר תשתית לניהול התורים

כלי בידי הצוותים הרפואיים למעקב וניהול של תהליכי האבחון והטיפול במלר"ד בצורה 

  ;מיטבית
 יש להשקיע מאמצים בשחרור חולה באופן נאות, כולל הדרכה נאותה להמשך טיפול; 
 יש להסדיר תהליכי טריאז' בכל המלר"דים ובכל שעות היממה;  
 אין לאפשר ביצוע טריאז' ע"י גורם שאינו מקצועי; 
  יש לרענן נהלי טיפול בחולה המזוהם ובעיקר לנקוט אמצעי זהירות קפדניים כאשר

שחפת. הנהלות בתי החולים  / מטפלים בחולה עם זיהום עמיד או עם מחלה מידבקת

בשיתוף עם  שחפת / נדרשות להבטיח תנאים המאפשרים טיפול הולם בחולה המזוהם

 ;מנהלי היחידות למניעת זיהומים בבתי החולים
  יש לייצר תהליכי עבודה שיבטיחו סנכרון בין המלר"ד ליחידות בית החולים לרבות

 ;סנכרון בין המלר"ד למחלקות הפנימיות במטרה להבטחת רציפות טיפול מיטבית

מת משמעותית האשפוז פוג תהשהיית מטופלים במלר"ד שעות רבות ואי קליטתם ביחידו

  ;באיכות הטיפול

 דוגמת הכשרות יש להשקיע בהכשרת הצוותים ATLS נן ולרע, מתן סעד חיים מתקדם

מניעת זיהומים, איתור אלימות, חוק  :בנושאים כגון ידע לצוות בכלל ולרופאים בפרט

 ;החולה הנוטה למות
 יש למסד תכניות להבטחת איכות ולשיפור איכות ולעקוב אחר הטמעתן; 
  להבנות תהליכי תמד של מבדקים פנימיים באמצעות הכלים שנבנו, על מנת לשמר יש

 את רמת הידע והפעילות בתחום.
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 67-76עמ' ......נספחים....................................................................................................   

 73 .....עמ'ובעלות בית חולים שיוך בתי החולים לפי גודל  –מקרא : 1נספח            

 55-73ריבוד לפי גודל בי"ח................................................עמ'  –: מבדק 2נספח     

 77-57ריבוד לפי גודל בי"ח..........................................עמ'  –: מאפיינים 7נספח     

   67-76: שאלון למטופל .....................................................................עמ' 4נספח     

   

            

 



 1נספח 

 

 מקרא: שיוך בתי החולים שנכללו במבדק לפי גודל בית חולים ובעלות
 

 בעלות בית חולים גודל בית חולים

 ממשלתית מיטות 088מעל  איכילוב

 ממשלתית מיטות 088מעל  אסף הרופא

 כללית מיטות 088מעל  בלינסון

 ממשלתית מיטות 088 – 181 מ בני ציון

 ממשלתית מיטות 088 – 181 מ ברזילי

 ציבורית מיטות 188עד  האיטלקי

 ציבורית מיטות 188עד  האנגלי

 ציבורית מיטות 188עד  הדסה הר הצופים

 ציבורית מיטות 088 – 181 מ הדסה עין כרם

 ממשלתית מיטות 088 – 181 מ הלל יפה

 כללית מיטות 088 – 181 מ העמק

 כללית מיטות 188עד  השרון

 ממשלתית מיטות 088 – 181 מ וולפסון

 כללית מיטות 188עד  יוספטל

 כללית מיטות 088 – 181 מ כרמל

 ציבורית מיטות 088 – 181 מ לניאדו

 כללית מיטות 088 – 181 מ מאיר

 ציבורית מיטות 188עד  מעייני הישועה

 ממשלתית מיטות 088 – 181 מ נהריה

 כללית מיטות 088מעל  סורוקה

 ממשלתית מיטות 088 – 181 מ פוריה

 כללית מיטות 088 – 181 מ קפלן

 ממשלתית מיטות 088 – 181 מ רבקה זיו

 ממשלתית מיטות 088מעל  רמב"ם

 ציבורית מיטות 088מעל  שערי צדק

 ממשלתית מיטות 088מעל  תל השומר
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משרד הבריאות  

מדינת ישראל

2013מבדק איכות מחלקות לרפואה דחופה 

האגף להבטחת איכות

2' נספח מס

היגד
מקור מידע

פרק קבלת מטופל

אי % ממוצע תת פרק כללי

עמידה במדד
מקסימוםמינימום

אי % ממוצע 

עמידה במדד
מקסימוםמינימום

אי % ממוצע 

עמידה במדד
מקסימוםמינימום

אי % ממוצע 

עמידה במדד
מקסימוםמינימום

1
פקידת הקבלה מוודאת ומעדכנת פרטים 

15.380500.000019.2305021.43050אישיים על סמך תעודה מזהה

2
טלפון וקירבה של , בקבלה נרשם גם שם

28.94010041.67010022.6906529.64070אחר משמעותי לצורך יצירת קשר

3
קיים תהליך מובנה לקליטת חולים במצב 

3.8501000.00007.6901000.0000רופארפואי רגיש

4
קיים תהליך מובנה לקליטת חולים במצב 

1.920500.00000.00007.14050אחותרפואי רגיש

5
ד"קיים גורם קולט ידוע במלר

5.7701000.000011.5401000.0000רופא

6
ד"קיים גורם קולט ידוע במלר

3.8501000.00007.6901000.0000אחות

7

- מטופל שהגיע באמצעות שרותי חירום 

משך הזמן שעובר בין מועד הגעת 

האמבולנס לבין מגע ראשון עם צוות 

12.3108015.000403.0802027.14080 דקות15אינו עולה על , מטפל

8

משך הזמן - מטופל שהגיע עצמאית 

שעובר בין רישום מטופל בקבלה לבין 

אינו עולה על , מגע ראשון עם צוות מטפל

23.0801003.3302015.3808054.290100 דקות15
סיכום לתת פרק כללי

11.89034.697.501.2512.510.91034.6917.458.1229.69

 מיטות800ח מעל "בי מיטות301-800מ  מיטות300ח עד "ביארצי

 בתי חולים7 בתי חולים13 בתי חולים6  בתי חולים26
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משרד הבריאות  

מדינת ישראל

2013מבדק איכות מחלקות לרפואה דחופה 

האגף להבטחת איכות

2' נספח מס

היגד
מקור מידע

 מיטות800ח מעל "בי מיטות301-800מ  מיטות300ח עד "ביארצי

 בתי חולים7 בתי חולים13 בתי חולים6  בתי חולים26

אי % ממוצע 'תת פרק ביצוע טריאז

עמידה במדד
מקסימוםמינימום

אי % ממוצע 

עמידה במדד
מקסימוםמינימום

אי % ממוצע 

עמידה במדד
מקסימוםמינימום

אי % ממוצע 

עמידה במדד
מקסימוםמינימום

9
המגע )' מצויינת שעת ביצוע הטריאז

3.000200.00003.460204.29015(אחות/הראשוני עם המטופל רופא

10

מיון הפונים על פי סוג הבעיה ודחיפותה 

, נעשה על ידי איש צוות שהוסמך לכך

4.00010020.0001000.00000.0000רופארופא או אחות

11

מיון הפונים על פי סוג הבעיה ודחיפותה 

, נעשה על ידי איש צוות שהוסמך לכך

8.00010040.0001000.00000.0000אחותרופא או אחות
'סיכום לתת פרק ביצוע טריאז

5.45066.6719.45066.671.1506.671.4305
תת פרק הקבלה הסיעודית כוללת

12
התייחסות מילולית למצבו הכללי של 

21.54010015.0005022.31010025.71070המטופל

13
פירוט תלונות המטופל ומועד הופעתן

16.3505019.1705017.6904011.43045

14
תיעוד מחלות כרוניות רלוונטיות

27.2607536.0007022.7307529.44070

15
מדידת סימנים חיוניים

2.12017.50.83051.3507.54.64017.5

16
רגישויות

5.2407515.000751.920104.44021.05

17
אומדן כאב

12.6809520.0009514.180603.61010
סיכום לתת פרק הקבלה הסיעודית 

14.61048.7518.966.6748.7513.36032.513.214.3430.83כוללת
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משרד הבריאות  

מדינת ישראל

2013מבדק איכות מחלקות לרפואה דחופה 

האגף להבטחת איכות

2' נספח מס

היגד
מקור מידע

 מיטות800ח מעל "בי מיטות301-800מ  מיטות300ח עד "ביארצי

 בתי חולים7 בתי חולים13 בתי חולים6  בתי חולים26

תת פרק בקבלה הרפואית של המטופל 

מתועדים

אי % ממוצע 

עמידה במדד
מקסימוםמינימום

אי % ממוצע 

עמידה במדד
מקסימוםמינימום

אי % ממוצע 

עמידה במדד
מקסימוםמינימום

אי % ממוצע 

עמידה במדד
מקסימוםמינימום

18
שעת הקבלה

13.27010015.8309014.6201008.57030

19
גיל המטופל ומינו

7.470555.000255.7702512.38055

20
מקור המידע של האנמנזה הרפואית

29.04010036.67010017.6905043.57095

21
תמצית תלונות המטופל בגינן פנה

0.96050.00001.15051.4305

22
מועד הופעתה, תאור אופי התלונה

8.670305.0001010.000309.36020

23
מחלות כרוניות

16.5406015.0004512.6904525.00560

24
התייחסות לטיפול תרופתי קבוע

39.5408549.1708536.2908037.331580

25
רגישויות, התייחסות לאלרגיות

17.40010032.50010010.96010016.43050

26
ציון אבחנת עבודה

18.47010034.17010011.1504518.61094.74
סיכום לתת פרק בקבלה הרפואית של 

16.910.5636.3921.921.9436.3913.370.5625.2819.193.3334.28המטופל מתועדים
תת פרק הבדיקה הגופנית בקבלה 

כוללת

27
הערכת מצבו הכללי של המטופל

13.740456.6703013.4604520.30542.11

28
סימנים חיוניים

8.23067.512.08067.55.4005010.16019.44

29
, התייחסות כוללת לממצאים הקליניים

6.290201.670106.960209.01015.79התואמת את תלונות המטופל
סיכום לתת פרק הבדיקה הגופנית 

9.42032.56.81032.58.61020.0913.161.6723.09בקבלה כוללת
סיכום לפרק קבלת מטופל

13.042.0725.4115.295.692510.942.0718.9815.015.625.41
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משרד הבריאות  

מדינת ישראל

2013מבדק איכות מחלקות לרפואה דחופה 

האגף להבטחת איכות

2' נספח מס

היגד
מקור מידע

 מיטות800ח מעל "בי מיטות301-800מ  מיטות300ח עד "ביארצי

 בתי חולים7 בתי חולים13 בתי חולים6  בתי חולים26

פרק מהלך הטיפול

תת פרק התיעוד בתיק המטופל כולל 

:את הפריטים הבאים

אי % ממוצע 

עמידה במדד
מקסימוםמינימום

אי % ממוצע 

עמידה במדד
מקסימוםמינימום

אי % ממוצע 

עמידה במדד
מקסימוםמינימום

אי % ממוצע 

עמידה במדד
מקסימוםמינימום

30
שם הרופא האחראי לריכוז הטיפול 

23.17010061.6701005.3804523.210100רשום באופן ברור בשורה המתאימה

31
(שעה)מועד מפגש ראשון עם הרופא 

24.26010026.67010030.06010011.43040
סיכום לתת פרק התיעוד בתיק 

23.72010044.17010017.7205017.32062.5המטופל כולל את הפריטים
תת פרק דיווח רפואי

32
התיעוד הרפואי משקף את מצב המטופל 

15.8701002.0001015.1306527.145100במהלך שהותו במחלקה לרפואה דחופה 

33
כל רישום בגיליון מלווה ברישום שעה

20.38010016.6705515.3805032.860100

34
הרישום בתיק המטופל קריא וברור

10.01044.743.33012.511.93044.7412.14027.5

35
בצמוד לכל רישום מצוין שם הכותב 

7.790650.00008.2703013.57065רשיון' חתימתו וחותמת או מס

36
קיים פירוט הייעוצים שבוצעו ותוצאותיהם

4.62030.771.670102.54022.512.08030.77
סיכום לתת פרק דיווח רפואי

11.72046.55.13013.7510.65032.519.342.5946.5

42



משרד הבריאות  

מדינת ישראל

2013מבדק איכות מחלקות לרפואה דחופה 

האגף להבטחת איכות

2' נספח מס

היגד
מקור מידע

 מיטות800ח מעל "בי מיטות301-800מ  מיטות300ח עד "ביארצי

 בתי חולים7 בתי חולים13 בתי חולים6  בתי חולים26

אי % ממוצע תת פרק הוראות טיפול

עמידה במדד
מקסימוםמינימום

אי % ממוצע 

עמידה במדד
מקסימוםמינימום

אי % ממוצע 

עמידה במדד
מקסימוםמינימום

אי % ממוצע 

עמידה במדד
מקסימוםמינימום

37
הוראות טיפול בכתב ברור וקריא

7.25037.51.6701010.58037.55.86015.79

38
רישום הוראה כולל שם מלא של נותן 

6.18053.330.83055.9002511.30053.33ההוראה וחתימתו

39
שעת מתן ההוראה

10.020650.000014.5706510.17045

40
י גורם רפואי מוסמך"ההוראות ניתנות ע

2.140200.83050.38056.50020

41
ביצוע מלא של ההוראות כולל חתימת 

7.08042.58.94042.57.310255.08020המבצע ומועד הביצוע
סיכום לתת פרק הוראות טיפול

6.540292.4508.57.750297.79116.11
תת פרק מטופל במצב רפואי מורכב או 

מטופל חשוד להתדרדרות במצבו

42
קיים נוהל פנימי לטיפול והשגחה על 

3.8501000.00007.6901000.0000לא יציב/ מטופל מורכב 

43
לא /קיים נוהל להעברת מטופל מורכב

3.8501000.00007.6901000.0000(57/90' מס)יציב 

44
- המטופל המורכב מחובר למוניטור ול

pulse 0ximeter16.27010037.3301004.6202022.86090

45
סימנים חיוניים מתועדים אחת לשעה 

20.67010039.33010015.3805017.14040לפחות

46

בעת העברת מטופל מורכב לאזורים 

/ ח הוא מלווה ברופא "אחרים בביה

המסוגלים להתמודד עם , ר או אחות'סטז

0.960250.00001.920250.0000רופאסיבוכים צפויים

47

בעת העברת מטופל מורכב לאזורים 

/ ח הוא מלווה ברופא "אחרים בביה

המסוגלים להתמודד עם , ר או אחות'סטז

0.00000.00000.00000.0000אחותסיבוכים צפויים

48

בעת העברת מטופל מורכב לאזורים 

/ ח הוא מלווה ברופא "אחרים בביה

המסוגלים להתמודד עם , ר או אחות'סטז

רשומת סיבוכים צפויים

25.01010049.33010012.2007032.50060מטופל

49
קיים ציוד להעברת מטופל במצב מורכב 

0.00000.00000.00000.0000ח"לא יציב למחלקות ביה/ 
סיכום לתת פרק מטופל במצב רפואי 

8.48037.513.13037.56.31017.58.51022.5מורכב או מטופל חשוד להתדרדרות 
סיכום לפרק מהלך הטיפול

10.45024.0812.023.524.088.87021.8712.040.920.01
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משרד הבריאות  

מדינת ישראל

2013מבדק איכות מחלקות לרפואה דחופה 

האגף להבטחת איכות

2' נספח מס

היגד
מקור מידע

 מיטות800ח מעל "בי מיטות301-800מ  מיטות300ח עד "ביארצי

 בתי חולים7 בתי חולים13 בתי חולים6  בתי חולים26

פרק שחרור מטופל

אי % ממוצע תת פרק כללי

עמידה במדד
מקסימוםמינימום

אי % ממוצע 

עמידה במדד
מקסימוםמינימום

אי % ממוצע 

עמידה במדד
מקסימוםמינימום

אי % ממוצע 

עמידה במדד
מקסימוםמינימום

50
ד לביתו על "המטופל משוחרר מהמלר

3.330408.000400.770105.00020ידי רופא מורשה
סיכום לתת פרק כללי

3.330408.000400.770105.00020
:תת פרק במכתב השחרור מפורטים

51
ד"הברור והטיפול שניתן במלר

7.760355.830306.30021.0512.14035

52
התערבויות שנעשו במהלך השהות 

9.1505512.500559.010306.54020ד"במלר

53
הוראות להמשך טיפול ומעקב בכתב 

7.450400.00008.9504011.07021.05קריא וברור

54
בשחרור ישנו סיכום המשקף את מצבו 

14.0605013.3305014.27046.6714.29030ותוכנית ההמשך, של המטופל

55
מתועדת שעת השחרור

11.630800.000012.6108019.77068.42

56

כשמצב המטופל דורש זאת ניתנת 

המלצה למטופל לפנות להמשך טיפול 

4.000500.00007.690500.0000רופאבקהילה

57

כשמצב המטופל דורש זאת ניתנת 

המלצה למטופל לפנות להמשך טיפול 

1.920500.00003.850500.0000אחותבקהילה 
סיכום לתת פרק מכתב השחרור

8.06029.524.52015.718.95029.529.45017.37
תת פרק שחרור סיעודי

58
השחרור הסיעודי כולל הדרכה למטופל

29.35010042.00010025.00010028.000100

59
שחרור המטופל , במצבים הדורשים זאת

0.00000.00000.00000.0000ס והאחות"מתוכנן בשיתוף העו
סיכום לתת פרק שחרור סיעודי

12.9805017.5005012.5005010.00050
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משרד הבריאות  

מדינת ישראל

2013מבדק איכות מחלקות לרפואה דחופה 

האגף להבטחת איכות

2' נספח מס

היגד
מקור מידע

 מיטות800ח מעל "בי מיטות301-800מ  מיטות300ח עד "ביארצי

 בתי חולים7 בתי חולים13 בתי חולים6  בתי חולים26

אי % ממוצע תת פרק מצבי שחרור מיוחדים

עמידה במדד
מקסימוםמינימום

אי % ממוצע 

עמידה במדד
מקסימוםמינימום

אי % ממוצע 

עמידה במדד
מקסימוםמינימום

אי % ממוצע 

עמידה במדד
מקסימוםמינימום

60

קיימות הנחיות כתובות לאופן העברת 

ממצאי בדיקות חריגות למטופל או 

לרופא המטפל שהתקבלו לאחר שחרור 

ד או בדיקות "המטופל מהמלר

מנהל שהשתנתה בהם האבחנה בפענוח

4.1701000.00007.6901000.0000ד"מלר

61

קיימות הנחיות כתובות לאופן העברת 

ממצאי בדיקות חריגות למטופל או 

לרופא המטפל שהתקבלו לאחר שחרור 

ד או בדיקות "המטופל מהמלר

אחות שהשתנתה בהם האבחנה בפענוח

0.00000.00000.00000.0000אחראית

62

קיימות הנחיות כתובות לאופן העברת 

ממצאי בדיקות חריגות למטופל או 

לרופא המטפל שהתקבלו לאחר שחרור 

ד או בדיקות "המטופל מהמלר

קלסר שהשתנתה בהם האבחנה בפענוח

12.0001000.000025.0001000.0000נהלים

63

קיימות הנחיות כתובות לאופן 

ההתנהלות עם מטופל שמשתחרר על 

דעת עצמו ומצבו דורש המשך טיפול 

קלסר  

3.8501000.00007.6901000.0000נהלים

64

קיימות הנחיות כתובות לאופן 

ההתנהלות עם מטופל שמשתחרר על 

דעת עצמו ומצבו דורש המשך טיפול 

 

מנהל 

4.1701000.00007.6901000.0000ד"מלר

65

קיימות הנחיות כתובות לאופן 

ההתנהלות עם מטופל שמשתחרר על 

דעת עצמו ומצבו דורש המשך טיפול 

אחות 

0.00000.00000.00000.0000אחראית

66

קיימות הנחיות כתובות לאופן 

ההתנהלות עם מטופל שמשתחרר על 

דעת עצמו ומצבו דורש המשך טיפול 

7.6901000.00007.69010014.290100רופא

67

בטופס סירוב אשפוז מתועדות הסכנות 

שהמטופל חשוף להן במידה ומשתחרר 

30.83010031.67010022.50010046.672080על דעת עצמו

68

קיים נוהל ברור ומוסכם על דרכי העברה 

בהסכמה / של מטופל פסיכיאטרי בכפיה 

11.54010033.3301007.6901000.0000ח פסיכיאטרי"ח כללי לבי"מבי
סיכום לתת פרק מצבי שחרור מיוחדים

8.01033.337.75022.229.14033.336.12016.67
סיכום לפרק שחרור מטופל

8.34023.167.47015.799.07023.167.740.6811.32

45



משרד הבריאות  

מדינת ישראל

2013מבדק איכות מחלקות לרפואה דחופה 

האגף להבטחת איכות

2' נספח מס

היגד
מקור מידע

 מיטות800ח מעל "בי מיטות301-800מ  מיטות300ח עד "ביארצי

 בתי חולים7 בתי חולים13 בתי חולים6  בתי חולים26

פרק איתור אלימות במשפחה וטיפול 

בה

אי % ממוצע 

עמידה במדד
מקסימוםמינימום

אי % ממוצע 

עמידה במדד
מקסימוםמינימום

אי % ממוצע 

עמידה במדד
מקסימוםמינימום

אי % ממוצע 

עמידה במדד
מקסימוםמינימום

69

מוסכמים , ד קיימים נהלים ברורים"במלר

דיווח והתמודדות עם , וכתובים לאיתור

0.00000.00000.00000.0000נפגעי אלימות במשפחה

70

בחדרי המיון קיים מידע זמין על  גורמים 

רלוונטיים בקהילה לטיפול בנפגעי 

0.00000.00000.00000.0000אלימות ודרכי ההתקשרות איתם

71

על פי חוק , קיים דף מידע לנפגעות

היידוע בשפות הרלוונטיות לאוכלוסייה 

5.770500.00000.000021.43050ח"המגיעה לביה

72

צוות המחלקה יודע את הפעולות שעליו 

ת /בעת הגעת נפגע, לבצע לפי הנוהל

אלימות/ התעללות מינית 
11.54010016.6701000.000028.570100רופא

73

צוות המחלקה יודע את הפעולות שעליו 

ת /בעת הגעת נפגע, לבצע לפי הנוהל

אלימות/ התעללות מינית 

7.69010016.6701000.000014.290100אחות

74

ת עם חשד לאלימות במשפחה או /נפגע

ת רק לאחר /תקיפה מינית משתחרר

1.600400.00000.00006.67040ס"פגישה עם עו
סיכום לפרק איתור אלימות במשפחה 

4.680405.56016.670.000012.62040וטיפול בה

46



משרד הבריאות  

מדינת ישראל

2013מבדק איכות מחלקות לרפואה דחופה 

האגף להבטחת איכות

2' נספח מס

היגד
מקור מידע

 מיטות800ח מעל "בי מיטות301-800מ  מיטות300ח עד "ביארצי

 בתי חולים7 בתי חולים13 בתי חולים6  בתי חולים26

אי % ממוצע פרק זכויות המטופל

עמידה במדד
מקסימוםמינימום

אי % ממוצע 

עמידה במדד
מקסימוםמינימום

אי % ממוצע 

עמידה במדד
מקסימוםמינימום

אי % ממוצע 

עמידה במדד
מקסימוםמינימום

75
כל איש צוות עונד תג זיהוי

7.690500.00007.6905014.29050

76

שיחה דיסקרטית עם משפחות נעשית 

בתנאים המאפשרים פרטיות
3.850500.00003.850507.14050רופא

77
שיחה דיסקרטית עם משפחות נעשית 

0.960250.00001.920250.0000אחותבתנאים המאפשרים פרטיות

78
הצוות מכיר את חוק החולה הנוטה למות

19.23010041.6701009.6207517.860100רופא

79
הצוות מכיר את חוק החולה הנוטה למות

7.690754.170257.6907510.71050אחות

80

כשמגיע חולה נוטה למות למיון נעשה 

האם נתן המטופל הנחיות , בירור

ג הטופס "רפואיות מקדימות בכתב ע

כפי שנקבע בחוק המטופל , הייעודי

29.00010045.83010021.1505029.170100רופאהנוטה למות

81

כשמגיע חולה נוטה למות למיון נעשה 

האם נתן המטופל הנחיות , בירור

ג הטופס "רפואיות מקדימות בכתב ע

כפי שנקבע בחוק המטופל , הייעודי

17.00010037.5001007.6902516.67050אחותהנוטה למות

82

לחולים שאינם דוברי השפה ניתנת 

אפשרות לקבל שירותי מתורגמן
15.380758.3305015.3807521.43050רופא

83

לחולים שאינם דוברי השפה ניתנת 

אפשרות לקבל שירותי מתורגמן

13.46010016.6705011.54010014.29050אחות

84
 12ישנה כרזה במקום בולט ובה 

7.69010016.6701007.6901000.0000העקרונות של חוק זכויות המטופל

85
בדיקת המטופל והטיפול בו נעשים תוך 

9.6201000.00007.6905021.430100רופאשמירה על פרטיותו

86
בדיקת המטופל והטיפול בו נעשים תוך 

1.920500.00000.00007.14050אחותשמירה על פרטיותו
11.03033.3314.24029.178.49016.6712.982.0833.33סיכום לפרק זכויות המטופל

47



משרד הבריאות  

מדינת ישראל

2013מבדק איכות מחלקות לרפואה דחופה 

האגף להבטחת איכות

2' נספח מס

היגד
מקור מידע

 מיטות800ח מעל "בי מיטות301-800מ  מיטות300ח עד "ביארצי

 בתי חולים7 בתי חולים13 בתי חולים6  בתי חולים26

פרק תנאים סביבתיים נדרשים 

לבטיחות ונוחיות מטופלים וצוות

אי % ממוצע 

עמידה במדד
מקסימוםמינימום

אי % ממוצע 

עמידה במדד
מקסימוםמינימום

אי % ממוצע 

עמידה במדד
מקסימוםמינימום

אי % ממוצע 

עמידה במדד
מקסימוםמינימום

87
קיימים כסאות גלגלים זמינים לשימוש 

6.000500.00004.1705014.29050רופאהמטופלים בחדר מיון

88

קיימים כסאות גלגלים זמינים לשימוש 

המטופלים בחדר מיון

11.5401000.00007.69010028.570100אחות

89
איש ביטחון זמין לקריאת צוות המיון בכל 

0.00000.00000.00000.0000רופאשעות היממה

90
איש ביטחון זמין לקריאת צוות המיון בכל 

0.00000.00000.00000.0000אחותשעות היממה

91
איש ביטחון זמין לקריאת צוות המיון בכל 

0.00000.00000.00000.0000ט"קבשעות היממה

92

קיים נוהל פנימי של בית החולים ובו 

נקבע מי במיון אחראי לטיפול בחולה 

3.8501000.00007.6901000.0000רופאפסיכיאטרי

93

קיים נוהל פנימי של בית החולים ובו 

נקבע מי במיון אחראי לטיפול בחולה 

10.0001000.000020.8301000.0000אחותפסיכיאטרי

94

קיים נוהל פנימי של בית החולים ובו 

נקבע מי במיון אחראי לטיפול בחולה 

פסיכיאטרי

קלסר 

11.54010016.67010015.3801000.0000נהלים

95

בהפניית חולים לביצוע בדיקות ובהפניות 

ד נערך "למכוני הדימות מחוץ למלר

19.23010020.83010017.3105021.430100רופאמעקב אחר יציאתם וחזרתם מהמחלקה

96

בהפניית חולים לביצוע בדיקות ובהפניות 

ד נערך "למכוני הדימות מחוץ למלר

מעקב אחר יציאתם וחזרתם מהמחלקה  

11.0007520.830754.1705014.29050אחות
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משרד הבריאות  

מדינת ישראל

2013מבדק איכות מחלקות לרפואה דחופה 

האגף להבטחת איכות

2' נספח מס

היגד
מקור מידע

 מיטות800ח מעל "בי מיטות301-800מ  מיטות300ח עד "ביארצי

 בתי חולים7 בתי חולים13 בתי חולים6  בתי חולים26

אי % ממוצע 

עמידה במדד
מקסימוםמינימום

אי % ממוצע 

עמידה במדד
מקסימוםמינימום

אי % ממוצע 

עמידה במדד
מקסימוםמינימום

אי % ממוצע 

עמידה במדד
מקסימוםמינימום

97

בהפניית חולים לביצוע בדיקות ובהפניות 

ד נערך "למכוני הדימות מחוץ למלר

מעקב אחר יציאתם וחזרתם מהמחלקה 

 

רשומה 

14.58010016.67010018.1801007.14050מחלקתית

98
ד"ד שמכוון למלר"ישנו שילוט מחוץ למלר

0.00000.00000.00000.0000

99
, ההנחיות בשילוט מופיעות בעברית

26.9201008.3305019.23010057.140100בערבית ובשפות רלוונטיות לאוכלוסיה

100
בחדרי השרותים קיימים פעמוני מצוקה 

25.00010033.33010023.08010021.430100תקינים

101
בחדרי השירותים קיים מעקה לאחיזה

0.00000.00000.00000.0000

102
ישנם שירותים מותאמים לנכים

4.00010020.0001000.00000.0000

105
קיים אזור המתנה ראוי למשפחות 

1.920500.00000.00007.14050ולמלווים
סיכום לפרק תנאים סביבתיים נדרשים 

8.49026.477.962.9412.57.89026.4710.084.4119.11לבטיחות ונוחיות מטופלים וצוות
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משרד הבריאות  

מדינת ישראל

2013מבדק איכות מחלקות לרפואה דחופה 

האגף להבטחת איכות

2' נספח מס

היגד
מקור מידע

 מיטות800ח מעל "בי מיטות301-800מ  מיטות300ח עד "ביארצי

 בתי חולים7 בתי חולים13 בתי חולים6  בתי חולים26

פרק קיימים שרותים המסייעים בכל 

ד"נקודת זמן לעבודת המלר

אי % ממוצע 

עמידה במדד
מקסימוםמינימום

אי % ממוצע 

עמידה במדד
מקסימוםמינימום

אי % ממוצע 

עמידה במדד
מקסימוםמינימום

אי % ממוצע 

עמידה במדד
מקסימוםמינימום

106
רשימת תורנים וכוננים נגישה לצוות

0.00000.00000.00000.0000

107
תשובות המעבדה זמינות תוך שעה

21.1501008.3305034.6201007.14050רופא

108
תשובות המעבדה זמינות תוך שעה

13.4601008.3305011.54010021.430100אחות

109
רשומת תשובות המעבדה זמינות תוך שעה

18.5001002.50012.524.78010018.250100מטופל

110
במשמרת בוקר- ס זמין "שרות עו

0.00000.00000.00000.0000רופא

111
במשמרת בוקר- ס זמין "שרות עו

0.00000.00000.00000.0000אחות

112

מנהלת במשמרת בוקר- ס זמין "שרות עו

השירות 

0.00000.00000.00000.0000הסוציאלי

113
במשמרת ערב- ס זמין או כונן "שרות עו

7.69010016.6701007.690500.0000רופא

114
במשמרת ערב- ס זמין או כונן "שרות עו

4.81010016.6701001.920250.0000אחות

115
מנהלת במשמרת ערב- ס זמין או כונן "שרות עו

3.850508.330503.850500.0000השירות 

116
במשמרת לילה- ס זמין או כונן "שרות עו

8.65010016.6701009.620500.0000רופא

117
במשמרת לילה- ס זמין או כונן "שרות עו

12.50010016.6701009.62010014.290100אחות

118
מנהלת במשמרת לילה- ס זמין או כונן "שרות עו

11.54010016.6701007.69010014.290100השירות 
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משרד הבריאות  

מדינת ישראל

2013מבדק איכות מחלקות לרפואה דחופה 

האגף להבטחת איכות

2' נספח מס

היגד
מקור מידע

 מיטות800ח מעל "בי מיטות301-800מ  מיטות300ח עד "ביארצי

 בתי חולים7 בתי חולים13 בתי חולים6  בתי חולים26

אי % ממוצע 

עמידה במדד
מקסימוםמינימום

אי % ממוצע 

עמידה במדד
מקסימוםמינימום

אי % ממוצע 

עמידה במדד
מקסימוםמינימום

אי % ממוצע 

עמידה במדד
מקסימוםמינימום

119

ד בכל "יועצים חיצוניים זמינים למלר

(עיניים/אורולוג/נוירולוג)שעות היממה 

17.3107516.6705013.4605025.00075רופא

120

ד בכל "יועצים חיצוניים זמינים למלר

(עיניים/אורולוג/נוירולוג)שעות היממה 

20.19010016.6705019.23010025.000100אחות

121

ד בכל "יועצים חיצוניים זמינים למלר

מנהל (עיניים/אורולוג/נוירולוג)שעות היממה 

24.00010030.0005019.23010028.570100ד"מלר

122

ד בכל "יועצים פנימיים זמינים למלר

(גניקולוג/אורתופד/כירורג)שעות היממה 

12.500508.330507.6905025.00050רופא

123

ד בכל "יועצים פנימיים זמינים למלר

(גניקולוג/אורתופד/כירורג)שעות היממה 

22.12010020.8305019.23010028.57050אחות

124

ד בכל "יועצים פנימיים זמינים למלר

(גניקולוג/אורתופד/כירורג)שעות היממה 
מנהל 

14.58010010.0005015.38010016.670100ד"מלר
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משרד הבריאות  

מדינת ישראל

2013מבדק איכות מחלקות לרפואה דחופה 

האגף להבטחת איכות

2' נספח מס

היגד
מקור מידע

 מיטות800ח מעל "בי מיטות301-800מ  מיטות300ח עד "ביארצי

 בתי חולים7 בתי חולים13 בתי חולים6  בתי חולים26

אי % ממוצע 

עמידה במדד
מקסימוםמינימום

אי % ממוצע 

עמידה במדד
מקסימוםמינימום

אי % ממוצע 

עמידה במדד
מקסימוםמינימום

אי % ממוצע 

עמידה במדד
מקסימוםמינימום

125

מועבר למחלקה , מטופל המיועד לאשפוז

עד שעתיים ממועד ההחלטה על אשפוז 

38.46010016.67010034.62010064.290100רופאבפנימית

126

מועבר למחלקה , מטופל המיועד לאשפוז

עד שעתיים ממועד ההחלטה על אשפוז 

בפנימית 

 
40.38010025.00010030.77010071.4325100אחות

127

מועבר למחלקה , מטופל המיועד לאשפוז

עד שעתיים ממועד ההחלטה על אשפוז 

בפנימית 

 

רשומה 

28.47010015.0006018.71010054.280100רפואית

128

מועבר למחלקה , מטופל המיועד לאשפוז

עד שעתיים ממועד ההחלטה על אשפוז 

בכירורגיה כללית
21.0001008.3305015.3805045.830100רופא

129

מועבר למחלקה , מטופל המיועד לאשפוז

עד שעתיים ממועד ההחלטה על  אשפוז 

15.3801000.000013.46010032.140100אחותבכירוגיה כללית

130

מועבר למחלקה , מטופל המיועד לאשפוז

מקור )עד שעתיים ממועד ההחלטה 

מידע רשומה 

(רפואית

 

רשומה 

23.9101004.0002029.90010042.860100רפואית
סיכום לפרק קיימים שרותים המסייעים 

15.06042.410.933.432.513.64042.421.2413.8626.47ד"בכל נקודת זמן לעבודת המלר
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משרד הבריאות  

מדינת ישראל

2013מבדק איכות מחלקות לרפואה דחופה 

האגף להבטחת איכות

2' נספח מס

היגד
מקור מידע

 מיטות800ח מעל "בי מיטות301-800מ  מיטות300ח עד "ביארצי

 בתי חולים7 בתי חולים13 בתי חולים6  בתי חולים26

אי % ממוצע פרק הכשרת צוותים

עמידה במדד
מקסימוםמינימום

אי % ממוצע 

עמידה במדד
מקסימוםמינימום

אי % ממוצע 

עמידה במדד
מקסימוםמינימום

אי % ממוצע 

עמידה במדד
מקסימוםמינימום

131
האחיות והרופאים הם בעלי כשירות 

מתאימה לביצוע החייאה מתקדמת 

אחות 

15.3805025.000507.6905021.43050אחראית

132
האחיות והרופאים הם בעלי כשירות 

מתאימה לביצוע החייאה מתקדמת 

מנהל 

16.6705030.0005011.5405016.67050ד"מלר

133
קיימת תכנית כתובה לעובדים חדשים 

28.00010033.33010025.00010028.570100(קבועים ותורנים)ברפואה 

134
קיימת תכנית כתובה לעובדים חדשים 

0.00000.00000.00000.0000בסיעוד
סיכום לפרק הכשרת צוותים

14.9005021.5305010.90037.516.67037.5
פרק נהלים

00000000

135
הנהלים זמינים לשימוש הצוות

0.00000.00000.00000.0000רופא

136
הנהלים זמינים לשימוש הצוות

1.920508.330500.00000.0000אחות

137
קיים מנגנון להטמעת נהלים חדשים 

לרופאים

מנהל 

10.0001000.00003.8505028.570100ד"מלר

138
קיים מנגנון להטמעת נהלים חדשים 

לאחיות

אחות 

0.00000.00000.00000.0000אחראית

139
קיימים נהלי העברת משמרת לסיעוד 

2.000508.330500.00000.0000ולרפואה
סיכום לפרק נהלים

2.690203.330100.770105.71020
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משרד הבריאות  

מדינת ישראל

2013מבדק איכות מחלקות לרפואה דחופה 

האגף להבטחת איכות

2' נספח מס

היגד
מקור מידע

 מיטות800ח מעל "בי מיטות301-800מ  מיטות300ח עד "ביארצי

 בתי חולים7 בתי חולים13 בתי חולים6  בתי חולים26

אי % ממוצע פרק הבטחת איכות

עמידה במדד
מקסימוםמינימום

אי % ממוצע 

עמידה במדד
מקסימוםמינימום

אי % ממוצע 

עמידה במדד
מקסימוםמינימום

אי % ממוצע 

עמידה במדד
מקסימוםמינימום

140
נאסף מידע באופן שיטתי אודות מדדי 

איכות נבחרים במטרה לשפר את איכות 

מנהל 

22.00010050.00010019.2301007.14050ד"מלר

141
נאסף מידע באופן שיטתי אודות מדדי 

איכות נבחרים במטרה לשפר את איכות 

אחות 

9.62010033.3301003.850500.0000אחראית

142
ננקטות פעולות לשיפור מתמשך של 

איכות הטיפול

מנהל 

24.00010050.00010023.0801007.14050ד"מלר

143
ננקטות פעולות לשיפור מתמשך של 

איכות הטיפול

אחות 

11.54010033.3301000.000014.29050אחראית

144
הצוות מקבל מידע אודות תוצאות 

26.92010033.33010015.38010042.860100רופאהפעילויות לקידום האיכות

145
הצוות מקבל מידע אודות תוצאות 

10.58010025.0001003.8505010.71075אחותהפעילויות לקידום האיכות

146
הצוות מקיים באופן קבוע דיון באירועים 

13.4607516.670509.6207517.86050רופאחריגים

147
הצוות מקיים באופן קבוע דיון באירועים 

4.810504.170255.770503.57025אחותחריגים

148
הצוות מקיים מפגשים להצגת מקרים

17.3107525.0005017.3107510.71050רופא

149
הצוות מקיים מפגשים להצגת מקרים

4.810254.170255.770253.57025אחות
סיכום לפרק הבטחת איכות

14.3307025.8307010.3802511.79030
פרק בטיחות

150
על גבי גליון המטופל קיים סימון ברור 

9.62010016.6701000.000021.430100ובולט של רגישויות לתרופות

151
קיים סימון ברור ובולט של מחלות 

12.31010016.6701009.23010014.290100מדבקות וזיהומים בתוך הגיליון הרפואי 

152
קיימות הנחיות לצוות לדרכי פעולה 

7.6901000.00003.8505021.430100בזיהוי חולה עם סיכון לנפילה
סיכום לפרק בטיחות

9.87066.6711.11066.674.36033.3319.05066.67
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משרד הבריאות  

מדינת ישראל

2013מבדק איכות מחלקות לרפואה דחופה 

האגף להבטחת איכות

2' נספח מס

היגד
מקור מידע

 מיטות800ח מעל "בי מיטות301-800מ  מיטות300ח עד "ביארצי

 בתי חולים7 בתי חולים13 בתי חולים6  בתי חולים26

אי % ממוצע פרק מניעת זיהומים

עמידה במדד
מקסימוםמינימום

אי % ממוצע 

עמידה במדד
מקסימוםמינימום

אי % ממוצע 

עמידה במדד
מקסימוםמינימום

אי % ממוצע 

עמידה במדד
מקסימוםמינימום

153
ישנו אחראי לתחום מניעת זיהומים 

3.8501000.00007.6901000.0000ד"במלר

154
אחות קיימת תכנית כתובה למניעת זיהומים

4.00010016.6701000.00000.0000אחראית

155
ד עברו הכשרה במניעת "עובדי המלר

זיהומים בשנתיים האחרונות

אחות 

3.850500.00003.850507.14050אחראית

156
ד עברו הכשרה במניעת "עובדי המלר

12.50010037.5001000.000014.29050רופאזיהומים בשנתיים האחרונות

157
ד עברו הכשרה במניעת "עובדי המלר

3.850508.330501.920253.57025אחותזיהומים בשנתיים האחרונות

158
ד עברו הכשרה במניעת "עובדי המלר

זיהומים בשנתיים האחרונות

מנהל 

6.00010020.0001000.00007.14050ד"מלר

159
קיימות הנחיות כתובות לצוות בנוגע 

ד"החיטוי והעיקור במלר, לשיטת הניקוי

קלסר 

3.8501000.00007.6901000.0000נהלים

160
קיימות הנחיות כתובות לצוות בנוגע 

15.38010033.3301007.69010014.290100רופאד"החיטוי והעיקור במלר, לשיטת הניקוי

161
קיימות הנחיות כתובות לצוות בנוגע 

3.8505016.670500.00000.0000אחותד"החיטוי והעיקור במלר, לשיטת הניקוי

162
בחדר הטיפולים קיימת הפרדה בין ציוד 

5.770508.330507.690500.0000סטרילי לציוד משומש

163
ליד כל כיור יש ספטול או חומר חיטוי 

0.00000.00000.00000.0000ידיים אחר

164
במיון מפוזרים מיכלים למחטים 

1.920500.00003.850500.0000המאפשרים זמינות ונגישות בכל המרחב

165
כל האוגרים מכוסים

9.6201008.330507.69010014.290100

166
מטופל מזוהם בחיידק עמיד מטופל על 

4.810508.330501.920257.14050רופאפי ההנחיות

167
מטופל מזוהם בחיידק עמיד מטופל על 

0.00000.00000.00000.0000אחותפי ההנחיות

168
הצוות יודע כיצד יש לבודד מטופל חשוד 

11.54010025.0001007.690507.14050רופאכמטופל שחפת

169
הצוות יודע כיצד יש לבודד מטופל חשוד 

6.730508.330507.690503.57025אחותכמטופל שחפת

170
קיימים אמצעים לטיפול במטופל עם 

שחפת זמינים לצוות/ חיידק עמיד 

אחות 

25.00010050.00505019.23010014.29050אחראית

171
קיימים אמצעים לטיפול במטופל עם 

34.62010050.00505034.62010021.43050תצפיתשחפת זמינים לצוות/ חיידק עמיד 

172
מטופל על פי , איש צוות שנחשף לדם

הנהלים

אחות 

1.920500.00003.850500.0000אחראית
7.9503514.425356.16023.755.71017.5סיכום לפרק מניעת זיהומים

10.802.8519.5112.515.0319.59.092.8315.6812.756.9119ממוצע השאלון

55



משרד הבריאות מדינת ישראל

2013ד "מבדק איכות מלר

2012מאפיינים לשנת 

האגף להבטחת איכות

3' נספח מס

מאפיינים כלליים

מקסימוםמינימום חציוןכ"סהמקסימוםמינימום חציוןכ"סהמקסימוםמינימום חציוןכ"סהמקסימוםמינימום חציוןכ"סה

:    (ח"בפועל לפי דיווחי בתיה)מספר עמדות 

ד מבוגרים"                     מלר
82731.595910515930403311845319503259

ד " מלר

נשים
662116811326214324116

 

ד " מלר

ילדים

1647117215110786.52146512917

מסך  %  

ח"בתי

מסך  %  

ח"בתי

מסך  %  

ח"בתי

מסך  %  

ח"בתי

181148%240%646%360%עד :  ד ילדים"טווח גילאי הילדים במלר
14-171252%360%754%240%עד 

מקסימוםמינימום חציוןממוצע/כ"סהמקסימוםמינימום חציוןממוצע/כ"סהמקסימוםמינימום חציוןממוצע/כ"סהמקסימוםמינימום חציוןממוצע/כ"סה

ד מבוגרים "מספר פניות שנתי לעמדה במלר

ח"בתי26(2012נכון ל )
2574.532685.51021.65329.2

ח"בתי6
2196.242056.91021.643754.8

ח"בתי13
2731.012654.91226.65329.2

ח"בתי7
2501.372756.441346.83846.92

ד מבוגרים"מלר
מאפייני מבנה

כ"סה

מסך  %  

כ"סהח"בתי

מסך  %  

כ"סהח"בתי

מסך  %  

כ"סהח"בתי

מסך  %  

ח"בתי

/ חלוקה לפי אגפים   פנימי   :שיטת העבודה

אורתופדיה/ כירורגי 
2181%467%1185%686%

י "עפ) לפי דחיפות המקרה 

('טריאז
2285%6100%1077%686%

1765%350%754%7100%מיון מהלכים/   מיון שוכבים 
 קיימות עמדות המיועדות להשהיית חולים 

(בפועל)ד "במלר
727%117%431%229%

 קיים אתר מיוחד לטיפול מוגבר 

(הלם/טראומה)
26100%6100%13100%7100%

מקסימוםמינימום חציוןכ"סהמקסימוםמינימום חציוןכ"סהמקסימוםמינימום חציוןכ"סהמקסימוםמינימום חציוןכ"סה

6882192222316.52163517.51619(בפועל)מספר  עמדות השהיה 
הלם /טראומה) מספר עמדות לטיפול מוגבר 

1133.51191121364311938549(בפועל

 מיטות800ח מעל "בי מיטות301-800ח מ  "בי מיטות300ח עד "ביארצי
(ח " בתי7 )(ח " בתי13 )(ח " בתי6 )(ח " בתי26 )
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משרד הבריאות מדינת ישראל

2013ד "מבדק איכות מלר

2012מאפיינים לשנת 

האגף להבטחת איכות

3' נספח מס

 מיטות800ח מעל "בי מיטות301-800ח מ  "בי מיטות300ח עד "ביארצי
(ח " בתי7 )(ח " בתי13 )(ח " בתי6 )(ח " בתי26 )

כ"סה

מסך  %  

כ"סהח"בתי

מסך  %  

כ"סהח"בתי

מסך  %  

כ"סהח"בתי

מסך  %  

ח"בתי

 ישנו חדר בידוד לחולים עם מחלה מדבקת 

כגון שחפת, המועברת דרך מערכת הנשימה
1454%00%862%686%

N952596%583%13100%7100%ד ישנן  מסכות " במלר
קליני מובנה על ידי אחות או '  מתבצע טריאז

גורם קליני אחר
2181%350%1185%7100%

21100%3100%11100%7100%במשמרת בוקר: מתבצע ב' אם כן הטריאז
21100%3100%11100%7100%במשמרת ערב
1676%3100%862%571%במשמרת לילה

2077%467%1077%686% לכל חולה מופקד מנהל טיפול קליני
1152%125%660%457%רופא בלבד: מנהל הטיפול הוא

419%125%220%114%                         אחות בלבד
רופא 

ואחות

733%250%220%343%
ד קיים מנהל שירות שאחראי לניהול "במלר

מהנדס )הלוגיסטי של הטיפול בחולה 

(פקיד שרות/ תעשיה וניהול 

623%00%431%229%

ד"זמינות השירותים במלר

C.T
26100%6100%13100%7100% לילה
26100%6100%13100%7100%ערב

26100%6100%13100%7100% בוקר
MRI

831%00%215%686% לילה
831%00%215%686%ערב

831%00%215%686% בוקר
U.S

2388%467%1292%7100% לילה
2596%583%13100%7100%ערב

26100%6100%13100%7100% בוקר

ד נעשית " ההחלטה על הזמנת יועץ למלר

רופא:                                י"ע
26100%6100%13100%7100%

727%117%323%343% אחות
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משרד הבריאות מדינת ישראל

2013ד "מבדק איכות מלר

2012מאפיינים לשנת 

האגף להבטחת איכות

3' נספח מס

 מיטות800ח מעל "בי מיטות301-800ח מ  "בי מיטות300ח עד "ביארצי
(ח " בתי7 )(ח " בתי13 )(ח " בתי6 )(ח " בתי26 )

ד "התפלגות פניות למלר

2012 לשנת מבוגרים
מספר 

מקסימוםמינימום חציוןממוצע/כ"סהמשיבים

מספר 

מקסימוםמינימום חציוןממוצע/כ"סהמשיבים

מספר 

מקסימוםמינימום חציוןממוצע/כ"סהמשיבים

מספר 

מקסימוםמינימום חציוןממוצע/כ"סהמשיבים

79793712407567340143335ח"בתי110059782303515151195647ח"בתי23060538031112386111413ח"בתי212913975847112381433356ח"בתי26ד מבוגרים" סך פניות למלר
210507301801599541220ח"בתי2875642385416491323027ח"בתי46519730324381603712ח"בתי544590237072438412206ח"בתי25מתוכם אושפזו

26%24%22%33%ח"בתי29%29%24%39%7ח"בתי20%22%7%26%12ח"בתי27%26%7%39%6ח"בתי25ד"מאושפזים מסך פניות למלר% 
627351267961336764ח"בתי284802255638879394644ח"בתי20000491101017812ח"בתי367537161550394644ח"בתי20 מספר פניות בגין פגיעה חיצונית

13%16%0%27%ח"בתי28%28%17%37%4ח"בתי14%24%0%34%12ח"בתי22%25%0%37%3ח"בתי19מסך פניות% 
988816618792430ח"בתי18989122425243346ח"בתי5556775.5498162013ח"בתי34433122425243346ח"בתי25 שעות24פניות חוזרות תוך : מספר

1%1%1%2%ח"בתי2%1%0%5%6ח"בתי2%3%1%5%13ח"בתי2%1%0%5%6ח"בתי25מסך פניות% 
22613353122845295ח"בתי360992523137179886ח"בתי80541472489325711ח"בתי66766261748979885ח"בתי22 שעות72פניות חוזרות תוך : מספר

3%4%2%4%ח"בתי4%3%2%12%6ח"בתי4%5%1%9%11ח"בתי4%4%1%12%5ח"בתי22מסך פניות% 
הפונים שאושפזו מסך פניות חוזרות תוך  % 

ח"בתי23 שעות24
32%1%65%

ח"בתי6
29%1%65%

ח"בתי12
40%1%61%

ח"בתי5
30%1%36%

הפונים שאושפזו מסך פניות חוזרות תוך  % 

ח"בתי20 שעות72
34%5%98%

ח"בתי5
28%6%72%

ח"בתי11
36%5%98%

ח"בתי4
30%5%36%

ד לפי מין "התפלגות הפניות למלר

2012וגיל לשנת 

נשים

מספר התפלגות הפניות לפי גיל מסך הנשים

מקסימוםמינימום חציוןממוצע/כ"סהמשיבים

מספר 

מקסימוםמינימום חציוןממוצע/כ"סהמשיבים

מספר 

מקסימוםמינימום חציוןממוצע/כ"סהמשיבים

מספר 

מקסימוםמינימום חציוןממוצע/כ"סהמשיבים

34920596648449471ח"בתי712166006.5165690995ח"בתי207343605631573412ח"בתי126870550863194716ח"בתי25-1823 גילאי 
25-1815%16%7%27%20%22%8%27%15%16%7%21%14%16%11%17%גילאי  % 

409807772683810667ח"בתי1123678416.52859170805ח"בתי245834340.5995668812ח"בתי1779306931995170806ח"בתי35-2523 גילאי 
35-2521%20%11%35%23%26%11%29%23%27%12%35%17%16%14%20%גילאי  % 

30557679740057455ח"בתי683685728.5238183175ח"בתי150752727.5670363112ח"בתי114000467967083176ח"בתי45-3523 גילאי 
45-3514%14%10%18%14%15%10%18%14%15%10%16%13%12%12%13%גילאי  % 

27521606429206851ח"בתי496564361245664275ח"בתי111172093451236912ח"בתי88294330345168516ח"בתי55-4523 גילאי 
55-4511%11%6%14%11%11%7%12%10%11%6%14%11%12%9%13%גילאי  % 

31626694834207852ח"בתי522574245241976875ח"בתי103301620.5618311212ח"בתי94213362061878526ח"בתי65-5523 גילאי 
65-5511%10%6%15%10%9%7%15%11%10%6%15%13%13%10%14%גילאי  % 

27270558333456953ח"בתי454973625191160605ח"בתי87571295515283212ח"בתי81524355151569536ח"בתי75-6523גילאי 
75-6510%9%6%15%8%8%6%14%9%9%6%15%11%11%9%13%גילאי % 

503099729741713435ח"בתי8891162622732116605ח"בתי151122001.5921604313ח"בתי1543326223.5921134356ח"בתי24 ומעלה75גיל 
18%18%5%41%14%10%5%41%17%17%9%31%21%22%18%24% ומעלה75גיל % 

243183543193367155824ח"בתי5171023896423951612495ח"בתי1057081934165912423213ח"בתי865993339796591612496ח"בתי24כ נשים"סה
הנשים מסך הפניות%  

47%46%37%62%ח"בתי46%49%40%59%25ח"בתי46%46%37%62%25ח"בתי25
בתי25 "

43%44%40%50%ח
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משרד הבריאות מדינת ישראל

2013ד "מבדק איכות מלר

2012מאפיינים לשנת 

האגף להבטחת איכות

3' נספח מס

 מיטות800ח מעל "בי מיטות301-800ח מ  "בי מיטות300ח עד "ביארצי
(ח " בתי7 )(ח " בתי13 )(ח " בתי6 )(ח " בתי26 )

גברים

התפלגות הפניות לפי גיל מסך 

הגברים
מספר 

מקסימוםמינימום חציוןממוצע/כ"סהמשיבים

מספר 

מקסימוםמינימום חציוןממוצע/כ"סהמשיבים

מספר 

מקסימוםמינימום חציוןממוצע/כ"סהמשיבים

מספר 

מקסימוםמינימום חציוןממוצע/כ"סהמשיבים

457747778567414985ח"בתי750416691180986465ח"בתי204003815.5439544812ח"בתי1412155695439149856ח"בתי25-1823 גילאי 
25-1818%19%8%28%21%23%9%28%17%18%8%27%18%19%13%23%גילאי  % 

397377757457811032ח"בתי700466637.5190588905ח"בתי184263467.5516411212ח"בתי1282094949516110326ח"בתי35-2523 גילאי 
35-2516%16%8%21%19%21%11%21%16%17%8%19%16%16%13%17%גילאי  % 

33857763334658670ח"בתי647085704.5266484155ח"בתי150452849397345112ח"בתי113610426639786706ח"בתי45-3523 גילאי 
45-3514%14%9%18%15%16%9%18%15%15%12%17%13%13%11%14%גילאי  % 

30456635434397771ח"בתי585035458.5239671755ח"בתי128172349.5361285612ח"בתי101776373236177716ח"בתי55-4523 גילאי 
55-4513%13%8%16%13%14%8%16%13%13%11%15%12%12%11%12%גילאי  % 

35480727237349378ח"בתי585535102.5277780475ח"בתי108661782.5501326512ח"בתי104899386150193786ח"בתי65-5523 גילאי 
65-5513%13%9%16%11%11%9%15%13%13%12%16%14%13%12%16%גילאי  % 

29504602135917853ח"בתי471183715.5200964195ח"בתי86451341.5495281012ח"בתי85267359149578536ח"בתי75-6523גילאי 
75-6511%11%6%14%9%8%6%13%11%11%7%14%12%12%10%13%גילאי % 

395357563587211104ח"בתי673294791209187535ח"בתי109461404918424813ח"בתי1178104707918111046ח"בתי24 ומעלה75גיל 
15%15%5%42%11%9%5%42%15%15%8%25%16%17%12%19% ומעלה75גיל % 

254343.253957.23035364405ח"בתי4609903868922079554525ח"בתי971451867446602115313ח"בתי812478.2293534660644056ח"בתי24כ גברים"סה
43%43%32%53%42%46%32%53%42%41%33%48%45%47%39%48%הגברים מסך הפניות% 

התפלגות הפונים לפי גורם מפנה
205510.453506033.45163659ח"בתי3260482472614643456576ח"בתי764021308838522071012ח"בתי607960.452440233.451636596ח"בתי24 רופא משפחה
530014751105837623ח"בתי579653782254158555ח"בתי7938277510ח"בתי11175931662376234ח"בתי19(מ"מר/ ם "טר) מוקד חירום 
186106.473060332.46554001ח"בתי309568247548973419106ח"בתי9886816761732890812ח"בתי594542.472387332.465540016ח"בתי24 פניה עצמית

532248106187223707ח"בתי8173861281800141685ח"בתי5533628.535295512ח"בתי140495416135237076ח"בתי23א" מד
118763.641929911.6474241ח"בתי22467116311880586825ח"בתי46336644214922031112ח"בתי389770.641032111.64742416ח"בתי23 אחר
רופא משפחה:                   מסך הפניות% 

ח"בתי24
31%33.316.0048.25

ח"בתי6
33%34.5516.0043.4

ח"בתי12
31%30.918.6044.9

ח"בתי6
29%32.0623.0048.25

/ ם "טר) מוקד חירום 

(מ"מר

9%5.60.7629.97ח"בתי7%60135ח"בתי1%0.0350111ח"בתי7%4.085029.974ח"בתי20
26%32.4417.0039.71ח"בתי30%31.29516.0056.86ח"בתי43%39.850.6555.312ח"בתי30%32.750.6556.86ח"בתי24 פניה עצמית

9%12.041.9017ח"בתי8%6.352.0017.535ח"בתי2%1.550.104.812ח"בתי8%5.640.1017.536ח"בתי23א" מד
20%180.0555ח"בתי22%17.0451.19525ח"בתי20%15.752.406512ח"בתי21%180.05656ח"בתי23  אחר

ד לחולים ששוחררו "זמן שהייה ממוצע במלר

ח"בתי26(דקות+שעות)ד לקהילה "מהמלר
2.591.046.23

ח"בתי6
2.521.043.02

ח"בתי13
2.211.514.02

ח"בתי7
3.292.096.23

ד לחולים ששוחררו "זמן שהייה חציוני במלר

ח"בתי20(דקות+שעות)ד לקהילה "מהמלר
2.191.394.09

ח"בתי4
2.501.393

ח"בתי10
2.101.513.04

ח"בתי6
3.042.074.09

 שעות 4ד תוך "החולים ששוחררו מהמלר% 

65%60%80%ח"בתי77%37%93%7ח"בתי80%66%96%12ח"בתי75%37%96%5ח"בתי24מההגעה
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משרד הבריאות מדינת ישראל

2013ד "מבדק איכות מלר

2012מאפיינים לשנת 

האגף להבטחת איכות

3' נספח מס

 מיטות800ח מעל "בי מיטות301-800ח מ  "בי מיטות300ח עד "ביארצי
(ח " בתי7 )(ח " בתי13 )(ח " בתי6 )(ח " בתי26 )

רצף טיפול עם הקהילה
כ"סה

מסך  %  

כ"סהח"בתי

מסך  %  

כ"סהח"בתי

מסך  %  

כ"סהח"בתי

מסך  %  

ח"בתי

העברת מידע לקהילה לשמירת הרצף 

שליחת העתק :       הטיפולי נעשית על ידי

מכתב שחרור לרופא המטפל בדואר

00%00%00%00%

  שליחת העתק מכתב 

שחרור לרופא המטפל 
00%00%00%00%

 שליחת העתק מכתב שחרור 

לרופא המטפל באמצעות 

המטופל

2596%6100%13100%686%

מערכת שיתוף מידע לבית 

החולים ולקופות החולים
1246%117%754%457%

העברת מכתב השחרור 

לכספת וירטואלית של הקופה
415%117%323%00%

דיווח על תוצאות בדיקות חיוביות המגיעות 

/ בדואר : לאחר שחרור החולה מועברות 

בטלפון לרופא בקהילה

1869%6100%754%571%

בדואר /  מדווחות בטלפון 

למטופל

2181%583%969%7100%
באחריות המטופל לברר את 

ממצאי הבדיקות
519%117%323%114%

באחריות רופא המשפחה לברר 

את תוצאות הבדיקות
623%117%323%229%

14%00%18%00%(אין לקיחת תרביות)לא רלוונטי 
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משרד הבריאות מדינת ישראל

2013ד "מבדק איכות מלר

2012מאפיינים לשנת 

האגף להבטחת איכות

3' נספח מס

 מיטות800ח מעל "בי מיטות301-800ח מ  "בי מיטות300ח עד "ביארצי
(ח " בתי7 )(ח " בתי13 )(ח " בתי6 )(ח " בתי26 )

מאפייני כח אדם
רופאים

כ"סה

מסך  %  

כ"סהח"בתי

מסך  %  

כ"סהח"בתי

מסך  %  

כ"סהח"בתי

מסך  %  

ח"בתי

2492%6100%1185%7100%ד מומחה ברפואה דחופה"מנהל המלר
מקסימוםמינימום חציוןכ"סהמקסימוםמינימום חציוןכ"סהמקסימוםמינימום חציוןכ"סהמקסימוםמינימום חציוןכ"סה

132361152312103614215ותק המנהל ברפואה דחופה
632010610220203374210מספר רופאים מומחים ברפואה דחופה

7920850.5034531829418(אחרים)מספר רופאים מומחים 
571010400321105324110מספר רופאים מתמחים

מספר רופאים לא מומחים ולא מתמחים 

(רופא תחומי)
621.50132011132520517208

115151027ח"בתי11184167ח"בתי354.521413ח"בתי26182276ח"בתי26ד"כ רופאים במלר" סה
 מספר רופאים שהוכשרו בשנתיים 

 (ACLS)האחרונות למתן סעד חיים מתקדם 

ח"בתי24מקרב הרופאים הקבועים במחלקה
113.54027

ח"בתי6
263.5011

ח"בתי11
34.5308

ח"בתי7
535027

רופאים שהוכשרו בשנתיים האחרונות % 

מקרב  (ACLS)למתן סעד חיים מתקדם 

ח"בתי26הרופאים הקבועים במחלקה
47%39%0100%

ח"בתי6
74%65%0100%

ח"בתי13
35%27%0100%

ח"בתי7
46%33%0100%

מספר הרופאים מקרב הרופאים הקבועים 

ח"בתי21 בשנתיים האחרונותATLSשעברו הכשרה 
361015

ח"בתי5
3002

ח"בתי11
9102

ח"בתי5
244015

הרופאים מקרב הרופאים הקבועים שעברו % 

ח"בתי26 בשנתיים האחרונותATLSהכשרה 
17%4%0100%

ח"בתי6
10%0%050%

ח"בתי13
9%0%050%

ח"בתי7
29%27%0100%

איוש רופאים לפי משמרת

:ד"רופאי מלר

13151101831565519487310בוקר
2810510105600312213 ערב
10.500350.50320023.5002.5 לילה

:תורנים

16004200280046004בוקר
137.55010.5234.50665521049.574.510.5 ערב
1245010.52140558518455.5410.5 לילה

:כ מומחים במשמרת"סה

94418121.5144542637538בוקר
3310361021310214203 ערב
11.5002410130024.5002 לילה

:כ רופאים במשמרת"סה

1516110244.516705.5310579510בוקר
1576111.5244.516726310619611.5 ערב
127.55111.5224155852847.56411.5 לילה
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משרד הבריאות מדינת ישראל

2013ד "מבדק איכות מלר

2012מאפיינים לשנת 

האגף להבטחת איכות

3' נספח מס

 מיטות800ח מעל "בי מיטות301-800ח מ  "בי מיטות300ח עד "ביארצי
(ח " בתי7 )(ח " בתי13 )(ח " בתי6 )(ח " בתי26 )

ד"זמינות אנשי מקצוע מומחים במלר
כ"סה

מסך  %  

כ"סהח"בתי

מסך  %  

כ"סהח"בתי

מסך  %  

כ"סהח"בתי

מסך  %  

ח"בתי

:בוקר

2596%6100%1292%7100%ד"מומחה מלר
2285%467%1185%7100% פנימאי

14%117%00%00%פנימאי חלקי
2285%467%1185%7100%נוירולוג

14%00%18%00%נוירולוג חלקי
1973%350%969%7100%פסיכיאטר

623%350%323%00%חלקי/פסיכיאטר כונן
2181%350%1292%686% אורולוג

519%350%18%114%חלקי/אורולוג כונן
2285%233%13100%7100%עיניים

28%233%00%00%חלקי/עיניים כונן
1558%117%969%571% גריאטר

26100%6100%13100%7100%ס"עו
1038%00%646%457% עור

831%117%431%343%חלקי/עור כונן
2285%467%1292%686%ג.א. א
14%00%00%120%ג חלקי.א. א

2596%583%13100%7100%קרדיולוג
:ערב

935%00%323%686%ד"מומחה מלר
ד "מומחה מלר

חלקי/כונן

1350%467%862%114%
1662%233%754%7100% פנימאי

935%467%538%00%חלקי/פנימאי כונן
1558%117%969%571%נוירולוג

935%350%431%229%חלקי/נוירולוג כונן
1558%117%969%571%פסיכיאטר

935%467%323%229%פסיכיאטר כונן
1973%233%1185%686% אורולוג

623%350%215%114%חלקי/אורולוג כונן
2077%117%1292%7100%עיניים

312%350%00%00%עיניים כונן
935%117%431%457% גריאטר

623%00%538%114%חלקי/גריאטר כונן
1142%233%538%457%ס"עו
1454%350%862%343%חלקי/ס כונן"עו

519%00%18%457% עור
623%117%323%229%חלקי/עור כונן

1973%117%1292%686%ג.א. א
312%233%00%114%חלקי/ג כונן.א.א

2285%350%13100%686%קרדיולוג
28%117%00%114%חלקי/קרדיולוג כונן
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משרד הבריאות מדינת ישראל

2013ד "מבדק איכות מלר

2012מאפיינים לשנת 

האגף להבטחת איכות

3' נספח מס

 מיטות800ח מעל "בי מיטות301-800ח מ  "בי מיטות300ח עד "ביארצי
(ח " בתי7 )(ח " בתי13 )(ח " בתי6 )(ח " בתי26 )

:לילה
כ"סה

מסך  %  

כ"סהח"בתי

מסך  %  

כ"סהח"בתי

מסך  %  

כ"סהח"בתי

מסך  %  

ח"בתי

415%00%215%229%ד"מומחה מלר
ד "מומחה מלר

חלקי/כונן

935%350%431%229%
1038%233%431%457% פנימאי

935%350%538%114%חלקי/פנימאי כונן
1558%117%969%571%נוירולוג

935%350%431%229%חלקי/נוירולוג כונן
1246%117%862%343%פסיכיאטר

1142%467%323%457%חלקי/פסיכיאטר כונן
1973%233%1185%686% אורולוג

623%350%215%114%חלקי/אורולוג כונן
2077%117%1292%7100%עיניים

28%233%00%00%עיניים כונן
831%117%323%457% גריאטר

519%00%431%114%חלקי/גריאטר כונן
1038%233%431%457%ס"עו
1454%350%969%229%חלקי/ס כונן"עו

519%00%18%457% עור
623%117%323%229%חלקי/עור כונן

1869%117%1185%686%ג.א. א
312%233%00%114%חלקי/ג כונן.א.א

2285%350%13100%686%קרדיולוג
28%117%00%114%חלקי/קרדיולוג כונן

:ד"מומחים קבועים במלר

2181%467%1185%686% כירורג
1038%350%431%343% אורתופד
831%350%538%00% גינקולוג

935%233%646%114%רופא ילדים
2388%583%1292%686%פנימאי

ד נעשית " ההחלטה על הזמנת יועץ למלר

רופא:                                   י"ע
26100%6100%13100%7100%

1038%233%323%571%  אחות
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משרד הבריאות מדינת ישראל

2013ד "מבדק איכות מלר

2012מאפיינים לשנת 

האגף להבטחת איכות

3' נספח מס

 מיטות800ח מעל "בי מיטות301-800ח מ  "בי מיטות300ח עד "ביארצי
(ח " בתי7 )(ח " בתי13 )(ח " בתי6 )(ח " בתי26 )

אחיות
כ"סה

מסך  %  

כ"סהח"בתי

מסך  %  

כ"סהח"בתי

מסך  %  

כ"סהח"בתי

מסך  %  

ח"בתי

:                   ד"הכשרת אחות אחראית מלר

             מוסמכת ללא תואר
415%233%215%00%

415%117%323%00%תואר ראשון
1869%350%862%7100%תואר שני ומעלה

2077%467%1185%571%בוגרת קורס על בסיסי ברפואה דחופה
מקסימוםמינימום חציוןכ"סהמקסימוםמינימום חציוןכ"סהמקסימוםמינימום חציוןכ"סהמקסימוםמינימום חציוןכ"סה

7002100150021001מעשיים בלבד:           ים/מספר אחיות
2649124303.511014093249410822 מוסמכים ללא תואר

63123.5844639.5816315231044253362544בעלי תואר ראשון בלבד: ים/מספר אחיות
1455115162.51464529658515 בעלי תואר שני ומעלה

104740156811017.51525524382660413604868ד"אחיות מלר/ כ אחים " סה
5.60020.5000.54.10021001מעשיים בלבד:                סך  משרות

1%0%0%5%1%0%0%4%1%0%0%5%1%0%0%3%יות/מסך משרות אחים% 
217.047.75122.926.673.0818.68110.158.3252.522.980.227.655.9320.5 מוסמכים ללא תואר

26%23%7%59%27%24%7%48%27%26%8%59%24%19%11%39%יות/מסך משרות אחים% 
502.4120.136.24056.468.886.215245.0119.56.740200.9427.520.1337.2בעלי תואר ראשון בלבד

60%59%17%87%57%53%42%82%60%61%17%87%60%59%51%71%יות/מסך משרות אחים% 
115.733.88111.7515.252.3551446.513.771.17.553.977.93.2511.75בעלי תואר שני ומעלה

14%13%5%30%15%14%5%27%11%11%5%19%16%15%7%30%
336.0351.7936.2457.04ח"בתי456.9733.752351.27ח"בתי98.8816.311.8221.5713ח"בתי891.8834.1811.8257.046ח"בתי26ד"אחיות מלר/  סך משרות אחים 

2374.62501.91682.22976.1ח"בתי2408.52453.41240.03471.67ח"בתי2332.22307.5950.83628.313ח"בתי2387.22446.0950.83628.36ח"בתי26מספר פניות שנתי למשרת אחות
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משרד הבריאות מדינת ישראל

2013ד "מבדק איכות מלר

2012מאפיינים לשנת 

האגף להבטחת איכות

3' נספח מס

 מיטות800ח מעל "בי מיטות301-800ח מ  "בי מיטות300ח עד "ביארצי
(ח " בתי7 )(ח " בתי13 )(ח " בתי6 )(ח " בתי26 )

 משרות בוגרי קורס על בסיסי ברפואה 

:דחופה

מספר 

מקסימוםמינימום חציוןממוצע/כ"סהמשיבים

מספר 

מקסימוםמינימום חציוןממוצע/כ"סהמשיבים

מספר 

מקסימוםמינימום חציוןממוצע/כ"סהמשיבים

מספר 

מקסימוםמינימום חציוןממוצע/כ"סהמשיבים

18.562.6716.9ח"בתי58.893.64012.16ח"בתי8.12007.1213ח"בתי85.572.75012.16ח"בתי25מוסמכים בלי תואר
6%11%6%30%ח"בתי13%21%0%37%6ח"בתי8%0%0%82%13ח"בתי10%15%0%82%6ח"בתי25מסך משרות בוגרי קורס על בסיסי% 

73.4311.6759.0218.2ח"בתי186.5513.54.25296ח"בתי19.6962.94806.8313ח"בתי279.67610.250296ח"בתי25בעלי תואר ראשון בלבד
22%59%57%67%ח"בתי41%59%45%79%6ח"בתי20%45%0%87%13ח"בתי31%58%0%87%6ח"בתי25מסך משרות בוגרי קורס על בסיסי% 

29.775.772.256.55ח"בתי55.63.881.19.756ח"בתי9.77103.8813ח"בתי95.143.609.756ח"בתי25 בעלי תואר שני ומעלה
9%27%13%34%ח"בתי12%20%8%36%6ח"בתי10%32%0%100%13ח"בתי11%20%0%100%6ח"בתי25מסך משרות בוגרי קורס על בסיסי% 

כ משרות בוגרי קורס על בסיסי "סה

ח"בתי26ברפואה דחופה
479.37618.245150

ח"בתי6
37.5866.388114.84

ח"בתי13
301.2919.449.550

ח"בתי7
140.518.7415.0927.3

בוגרי קורס על בסיסי מסך %  

ח"בתי26יות/משרות אחים
54%52%6%98%

ח"בתי6
38%42%6%69%

ח"בתי13
66%62%30%98%

ח"בתי7
42%44%33%52%

מספר פניות שנתי למשרת אחות בוגרת 

ח"בתי26קורס על בסיסי
4441.54647.81717.229073

ח"בתי6
6135.46735.74118.1929073

ח"בתי13
3652.94081.81717.211423

ח"בתי7
5679.35494.913930.18999.2

:        מספר אחיות ממוצע  ביום עבודה רגיל

201.5821520325106841275.510.5815                                במשמרת בוקר

 במשמרת ערב
202.5821721424105851276.5107.517

 במשמרת לילה
121.54.51.5912.521.5359.54.53749.57.54.59

יות שהוכשרו בשנתיים /מספר אחים

(ACLS)האחרונות למתן סעד חיים מתקדם 
59221.50636411.502530123052227261863

108.9818.350.7833.5ח"בתי180.413.62036.66ח"בתי50.288.5021.5713ח"בתי339.6613.62036.66ח"בתי25המהווים משרות
38%48%29%94%ח"בתי39%45%0%100%7ח"בתי51%47%0%100%13ח"בתי40%47%0%100%6ח"בתי26מסך משרות% 
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משרד הבריאות מדינת ישראל

2013ד "מבדק איכות מלר

2012מאפיינים לשנת 

האגף להבטחת איכות

3' נספח מס

 מיטות800ח מעל "בי מיטות301-800ח מ  "בי מיטות300ח עד "ביארצי
(ח " בתי7 )(ח " בתי13 )(ח " בתי6 )(ח " בתי26 )

כ"סה

מסך  %  

כ"סהח"בתי

מסך  %  

כ"סהח"בתי

מסך  %  

כ"סהח"בתי

מסך  %  

ח"בתי

:                                               כוחות עזר

2596%583%13100%7100%                 בוקר

14%117%00%00%בוקר חלקי
2285%467%1185%7100% ערב
28%117%18%00%ערב חלקי

935%233%323%457% לילה
623%117%323%229%לילה חלקי

:                                                  מזכירות

               בוקר
1869%117%1077%7100%

312%117%215%00%בוקר חלקי
1454%233%646%686% ערב
312%00%215%114%ערב חלקי

623%00%323%343% לילה
14%00%00%114%לילה חלקי

28%00%215%00%בוקר:                           גבסן
623%233%18%343%בוקר חלקי
312%00%215%114% ערב
519%117%18%343%ערב חלקי

14%00%18%00% לילה
14%00%00%114%לילה חלקי

.:                                           ג.ק.טכנאי א

                בוקר
1142%233%431%571%

312%117%18%114%בוקר חלקי
1040%120%431%571% ערב
415%00%215%229% לילה
14%00%00%114%לילה חלקי

1662%117%1077%571%בוקר:                   איש ביטחון
415%00%215%229%בוקר חלקי
1869%117%1185%686% ערב
312%00%215%114%ערב חלקי

1454%117%862%571% לילה
831%117%538%229%לילה חלקי

:                                            פקידי קבלה

                               בוקר
2596%6100%13100%686%

2596%6100%13100%686% ערב
2596%6100%13100%686% לילה

:                                            שירות לאומי

                            בוקר
1350%117%754%571%

14%00%00%114% ערב
00%00%00%00% לילה
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משרד הבריאות מדינת ישראל

2013ד "מבדק איכות מלר

שביעות רצון מטופל

האגף להבטחת איכות

4' נספח מס

 300עד 

מיטות

 301-800מ 

מיטות

 800מעל 

מיטות

5812671
22.75%49.41%27.84%

7151
2.81%1.75%4.13%1.41%

4121
1.61%1.75%1.65%1.41%

160106
6.43%0.00%8.26%8.45%

151104
6.02%1.75%8.26%5.63%

65182522
26.10%31.58%20.66%30.99%
142366937

57.03%63.16%57.02%52.11%
2495712171השיבו

10172
3.97%1.72%5.65%2.86%

3111
1.19%1.72%0.81%1.43%

14095
5.56%0.00%7.26%7.14%

234910
9.13%6.90%7.26%14.29%

72183321
28.57%31.03%26.61%30.00%
130346531

51.59%58.62%52.42%44.29%
2525812470השיבו

7142
2.79%1.75%3.25%2.82%

6042
2.39%0.00%3.25%2.82%

223118
8.76%5.26%8.94%11.27%

2421210
9.56%3.51%9.76%14.08%

65173018
25.90%29.82%24.39%25.35%
127346231

50.60%59.65%50.41%43.66%
2515712371השיבו

בסיס

גודל בית חולים

בסיס

255בסיס

מידע
הרופא נתן לי הסבר מפורט על הבעיה הרפואית שלי  ועל . 1

אפשרויות הטיפול בי

הרופא נתן לי הסבר מפורט על הבעיה הרפואית שלי  ועל . 1

אפשרויות הטיפול בי

לא רלוונטי

מאוד לא 

ה/מסכים

ה/לא מסכים

ה /מסכים

חלקית

ה/מסכים

מאוד 

ה/מסכים

ת/בכל שלבי הטיפול ידעתי מה הבעיה העיקרית ממנה אני סובל. 2 ת/בכל שלבי הטיפול ידעתי מה הבעיה העיקרית ממנה אני סובל. 2

לא רלוונטי

מאוד לא 

ה/מסכים

ה/לא מסכים

ה /מסכים

חלקית

ה/מסכים

מאוד 

ה/מסכים

בכל הזמן ששהיתי במחלקה ידעתי מה השלב הבא בטיפול. 3 בכל הזמן ששהיתי במחלקה ידעתי מה השלב הבא בטיפול. 3

לא רלוונטי

מאוד לא 

ה/מסכים

ה/לא מסכים

ה /מסכים

חלקית

ה/מסכים

מאוד 

ה/מסכים

67



משרד הבריאות מדינת ישראל

2013ד "מבדק איכות מלר

שביעות רצון מטופל

האגף להבטחת איכות

4' נספח מס

 300עד 

מיטות

 301-800מ 

מיטות

 800מעל 

מיטות

5812671
22.75%49.41%27.84%

בסיס

גודל בית חולים

בסיס

255בסיס

2101
0.80%1.79%0.00%1.43%

2011
0.80%0.00%0.81%1.43%

7124
2.81%1.79%1.63%5.71%

171106
6.83%1.79%8.13%8.57%

65123122
26.10%21.43%25.20%31.43%
156417936

62.65%73.21%64.23%51.43%
2495612370השיבו

6114
2.41%1.72%0.83%5.71%

12048
4.82%0.00%3.31%11.43%

297139
11.65%12.07%10.74%12.86%

18495
7.23%6.90%7.44%7.14%

51112812
20.48%18.97%23.14%17.14%
133356632

53.41%60.34%54.55%45.71%
2495812170השיבו

8134
3.21%1.79%2.46%5.63%

7034
2.81%0.00%2.46%5.63%

276138
10.84%10.71%10.66%11.27%

183114
7.23%5.36%9.02%5.63%

53152117
21.29%26.79%17.21%23.94%
136317134

54.62%55.36%58.20%47.89%
2495612271השיבו

הצוות ענה בסבלנות לשאלותיי ואף עודד אותן. 4 הצוות ענה בסבלנות לשאלותיי ואף עודד אותן. 4

לא רלוונטי

מאוד לא 

ה/מסכים

ה/לא מסכים

ה /מסכים

חלקית

ה/מסכים

מאוד 

ה/מסכים

ידעתי מי הוא הרופא שמטפל בי. 5 ידעתי מי הוא הרופא שמטפל בי. 5

לא רלוונטי

מאוד לא 

ה/מסכים

ה/לא מסכים

ה /מסכים

חלקית

ה/מסכים

מאוד 

ה/מסכים

ידעתי מי היא האחות שמטפלת בי. 6 ידעתי מי היא האחות שמטפלת בי. 6

לא רלוונטי

מאוד לא 

ה/מסכים

ה/לא מסכים

ה /מסכים

חלקית

ה/מסכים

מאוד 

ה/מסכים

68



משרד הבריאות מדינת ישראל

2013ד "מבדק איכות מלר

שביעות רצון מטופל

האגף להבטחת איכות

4' נספח מס

 300עד 

מיטות

 301-800מ 

מיטות

 800מעל 

מיטות

5812671
22.75%49.41%27.84%

בסיס

גודל בית חולים

בסיס

255בסיס

3120
1.21%1.79%1.63%0.00%

4031
1.62%0.00%2.44%1.47%

18279
7.29%3.57%5.69%13.24%

3031710
12.15%5.36%13.82%14.71%

53162413
21.46%28.57%19.51%19.12%
139347035

56.28%60.71%56.91%51.47%
2475612368השיבו

9351
3.63%5.17%4.13%1.45%

2211011
8.87%1.72%8.26%15.94%

3671712
14.52%12.07%14.05%17.39%

212910
8.47%3.45%7.44%14.49%

57202611
22.98%34.48%21.49%15.94%
103255424

41.53%43.10%44.63%34.78%
2485812169השיבו

במשך שהותי במחלקה לרפואה דחופה היה לי ברור  למי אוכל . 7

או שאלה/לפנות לברור ו

במשך שהותי במחלקה לרפואה דחופה היה לי ברור  למי אוכל . 7

או שאלה/לפנות לברור ו

לא רלוונטי

מאוד לא 

ה/מסכים

ה/לא מסכים

ה /מסכים

חלקית

ה/מסכים

מאוד 

ה/מסכים

ד"קיבלתי הסבר בנוגע לזמן השהייה המשוער שלי במלר. 8 ד"קיבלתי הסבר בנוגע לזמן השהייה המשוער שלי במלר. 8

לא רלוונטי

מאוד לא 

ה/מסכים

ה/לא מסכים

ה /מסכים

חלקית

ה/מסכים

מאוד 

ה/מסכים
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משרד הבריאות מדינת ישראל

2013ד "מבדק איכות מלר

שביעות רצון מטופל

האגף להבטחת איכות

4' נספח מס

 300עד 

מיטות

 301-800מ 

מיטות

 800מעל 

מיטות

5812671
22.75%49.41%27.84%

בסיס

גודל בית חולים

בסיס

255בסיס

2101
0.81%1.82%0.00%1.47%

7016
2.82%0.00%0.80%8.82%

286166
11.29%10.91%12.80%8.82%

233146
9.27%5.45%11.20%8.82%

52132415
20.97%23.64%19.20%22.06%
136327034

54.84%58.18%56.00%50.00%
2485512568השיבו

2020
0.79%0.00%1.59%0.00%

3021
1.18%0.00%1.59%1.43%

2110
0.79%1.72%0.79%0.00%

12264
4.72%3.45%4.76%5.71%

79193723
31.10%32.76%29.37%32.86%
156367842

61.42%62.07%61.90%60.00%
2545812670השיבו

22679
8.80%10.53%5.69%12.86%

2011
0.80%0.00%0.81%1.43%

4031
1.60%0.00%2.44%1.43%

10073
4.00%0.00%5.69%4.29%

48142113
19.20%24.56%17.07%18.57%
164378443

65.60%64.91%68.29%61.43%
2505712370השיבו

יחס

הצוות שטיפל בי הזדהה תמיד בשמו ובתפקידו. 1 הצוות שטיפל בי הזדהה תמיד בשמו ובתפקידו. 1

לא רלוונטי

מאוד לא 

ה/מסכים

ה/לא מסכים

ה /מסכים

חלקית

ה/מסכים

מאוד 

ה/מסכים

כל פעולה רפואית התבצעה תמיד תוך הקפדה על פרטיותי. 2 כל פעולה רפואית התבצעה תמיד תוך הקפדה על פרטיותי. 2

לא רלוונטי

מאוד לא 

ה/מסכים

ה/לא מסכים

ה /מסכים

חלקית

ה/מסכים

מאוד 

ה/מסכים

היחס של הצוות למלווים שלי היה סובלני. 3 היחס של הצוות למלווים שלי היה סובלני. 3

לא רלוונטי

מאוד לא 

ה/מסכים

ה/לא מסכים

ה /מסכים

חלקית

ה/מסכים

מאוד 

ה/מסכים

70



משרד הבריאות מדינת ישראל

2013ד "מבדק איכות מלר

שביעות רצון מטופל

האגף להבטחת איכות

4' נספח מס

 300עד 

מיטות

 301-800מ 

מיטות

 800מעל 

מיטות

5812671
22.75%49.41%27.84%

בסיס

גודל בית חולים

בסיס

255בסיס

1010
0.40%0.00%0.81%0.00%

3030
1.20%0.00%2.42%0.00%

2110
0.80%1.75%0.81%0.00%

6033
2.39%0.00%2.42%4.29%

61122623
24.30%21.05%20.97%32.86%
178449044

70.92%77.19%72.58%62.86%
2515712470השיבו

7160
2.80%1.72%4.88%0.00%

2011
0.80%0.00%0.81%1.45%

6231
2.40%3.45%2.44%1.45%

13049
5.20%0.00%3.25%13.04%

60112821
24.00%18.97%22.76%30.43%
162448137

64.80%75.86%65.85%53.62%
2505812369השיבו

הרגשתי שהצוות המטפל מכבד אותי ואת זכויותיי כאדם. 4 הרגשתי שהצוות המטפל מכבד אותי ואת זכויותיי כאדם. 4

לא רלוונטי

מאוד לא 

ה/מסכים

ה/לא מסכים

ה /מסכים

חלקית

ה/מסכים

מאוד 

ה/מסכים

מתן אישורים , שחרור, ההיבטים המנהלתיים כמו קבלה. 5

התבצעו ביעילות ובאדיבות

מתן אישורים , שחרור, ההיבטים המנהלתיים כמו קבלה. 5

התבצעו ביעילות ובאדיבות

לא רלוונטי

מאוד לא 

ה/מסכים

ה/לא מסכים

ה /מסכים

חלקית

ה/מסכים

מאוד 

ה/מסכים
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משרד הבריאות מדינת ישראל

2013ד "מבדק איכות מלר

שביעות רצון מטופל

האגף להבטחת איכות

4' נספח מס

 300עד 

מיטות

 301-800מ 

מיטות

 800מעל 

מיטות

5812671
22.75%49.41%27.84%

בסיס

גודל בית חולים

בסיס

255בסיס

182151
7.35%3.45%12.50%1.49%

4022
1.63%0.00%1.67%2.99%

11335
4.49%5.17%2.50%7.46%

19289
7.76%3.45%6.67%13.43%

64182719
26.12%31.03%22.50%28.36%
129336531

52.65%56.90%54.17%46.27%
2455812067השיבו

12471
4.92%6.90%5.93%1.47%

2011
0.82%0.00%0.85%1.47%

233911
9.43%5.17%7.63%16.18%

2741211
11.07%6.90%10.17%16.18%

61182518
25.00%31.03%21.19%26.47%
119296426

48.77%50.00%54.24%38.24%
2445811868השיבו

רצף הטיפול
במהלך הטיפול בי הרגשתי כי ידע חשוב אודותיי עובר בין כל . 1

המטפלים בי

במהלך הטיפול בי הרגשתי כי ידע חשוב אודותיי עובר בין כל . 1

המטפלים בי

לא רלוונטי

מאוד לא 

ה/מסכים

ה/לא מסכים

ה /מסכים

חלקית

ה/מסכים

מאוד 

ה/מסכים

במהלך השהייה במיון הרגשתי כי קיים איש צוות שמכיר היטב . 2

מתאם את הטיפול בין / את המקרה שלי ומרכז את הטיפול בי 

המטפלים השונים

במהלך השהייה במיון הרגשתי כי קיים איש צוות שמכיר היטב . 2

מתאם את הטיפול בין / את המקרה שלי ומרכז את הטיפול בי 

המטפלים השונים

לא רלוונטי

מאוד לא 

ה/מסכים

ה/לא מסכים

ה /מסכים

חלקית

ה/מסכים

מאוד 

ה/מסכים

72



משרד הבריאות מדינת ישראל

2013ד "מבדק איכות מלר

שביעות רצון מטופל

האגף להבטחת איכות

4' נספח מס

 300עד 

מיטות

 301-800מ 

מיטות

 800מעל 

מיטות

5812671
22.75%49.41%27.84%

בסיס

גודל בית חולים

בסיס

255בסיס

13283
5.39%3.70%6.78%4.35%

5032
2.07%0.00%2.54%2.90%

110110
4.56%0.00%9.32%0.00%

7124
2.90%1.85%1.69%5.80%

58182317
24.07%33.33%19.49%24.64%
147337143

61.00%61.11%60.17%62.32%
2415411869השיבו

2020
0.81%0.00%1.65%0.00%

10037
4.03%0.00%2.48%10.14%

12075
4.84%0.00%5.79%7.25%

203710
8.06%5.17%5.79%14.49%

67193117
27.02%32.76%25.62%24.64%
137367130

55.24%62.07%58.68%43.48%
2485812169השיבו

11362
4.51%5.26%5.13%2.86%

5023
2.05%0.00%1.71%4.29%

10172
4.10%1.75%5.98%2.86%

3111713
12.70%1.75%14.53%18.57%

72193221
29.51%33.33%27.35%30.00%
115335329

47.13%57.89%45.30%41.43%
2445711770השיבו

מניעת זיהומים
לבישת כפפות לפני / ראיתי שהצוות מקפיד על רחיצת ידיים . 1

שטיפל בי

לבישת כפפות לפני / ראיתי שהצוות מקפיד על רחיצת ידיים . 1

שטיפל בי

לא רלוונטי

מאוד לא 

ה/מסכים

ה/לא מסכים

ה /מסכים

חלקית

ה/מסכים

מאוד 

ה/מסכים

המתנה
ד ועד שהתקבלתי על ידי "זמן ההמתנה מהרגע שהגעתי למלר. 1

צוות רפואי היה סביר

ד ועד שהתקבלתי על ידי "זמן ההמתנה מהרגע שהגעתי למלר. 1

צוות רפואי היה סביר

לא רלוונטי

מאוד לא 

ה/מסכים

ה/לא מסכים

ה /מסכים

חלקית

ה/מסכים

מאוד 

ה/מסכים

זמן ההמתנה לבדיקות ולתוצאותיהן היה סביר. 2 זמן ההמתנה לבדיקות ולתוצאותיהן היה סביר. 2

לא רלוונטי

מאוד לא 

ה/מסכים

ה/לא מסכים

ה /מסכים

חלקית

ה/מסכים

מאוד 

ה/מסכים

73



משרד הבריאות מדינת ישראל

2013ד "מבדק איכות מלר

שביעות רצון מטופל

האגף להבטחת איכות

4' נספח מס

 300עד 

מיטות

 301-800מ 

מיטות

 800מעל 

מיטות

5812671
22.75%49.41%27.84%

בסיס

גודל בית חולים

בסיס

255בסיס

220193
9.21%0.00%16.52%4.55%

5014
2.09%0.00%0.87%6.06%

130103
5.44%0.00%8.70%4.55%

2621410
10.88%3.45%12.17%15.15%

56192215
23.43%32.76%19.13%22.73%
117374931

48.95%63.79%42.61%46.97%
2395811566השיבו

3310176
13.81%17.86%14.53%9.09%

3012
1.26%0.00%0.85%3.03%

17377
7.11%5.36%5.98%10.61%

192152
7.95%3.57%12.82%3.03%

56142418
23.43%25.00%20.51%27.27%
111275331

46.44%48.21%45.30%46.97%
2395611766השיבו

העברה / ד ועד ההחלטה על שחרור "סך זמן שהייתי במלר. 3

למחלקה היה סביר

העברה / ד ועד ההחלטה על שחרור "סך זמן שהייתי במלר. 3

למחלקה היה סביר

לא רלוונטי

מאוד לא 

ה/מסכים

ה/לא מסכים

ה /מסכים

חלקית

ה/מסכים

מאוד 

ה/מסכים

' ומותאם למס, אזור המתנה למשפחות ולמלווים מרווח ונוח. 4

המלווים

' ומותאם למס, אזור המתנה למשפחות ולמלווים מרווח ונוח. 4

המלווים

לא רלוונטי

מאוד לא 

ה/מסכים

ה/לא מסכים

ה /מסכים

חלקית

ה/מסכים

מאוד 

ה/מסכים
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משרד הבריאות מדינת ישראל

2013ד "מבדק איכות מלר

שביעות רצון מטופל

האגף להבטחת איכות

4' נספח מס

 300עד 

מיטות

 301-800מ 

מיטות

 800מעל 

מיטות

5812671
22.75%49.41%27.84%

בסיס

גודל בית חולים

בסיס

255בסיס

4772812
20.80%12.50%26.17%19.05%

1010
0.44%0.00%0.93%0.00%

9234
3.98%3.57%2.80%6.35%

1010
0.44%0.00%0.93%0.00%

43131713
19.03%23.21%15.89%20.63%
125345734

55.31%60.71%53.27%53.97%
2265610763השיבו

4332911
19.03%5.36%27.62%16.92%

1010
0.44%0.00%0.95%0.00%

7322
3.10%5.36%1.90%3.08%

3030
1.33%0.00%2.86%0.00%

44101816
19.47%17.86%17.14%24.62%
128405236

56.64%71.43%49.52%55.38%
2265610565השיבו

4983011
22.07%14.29%29.41%17.19%

1010
0.45%0.00%0.98%0.00%

1010
0.45%0.00%0.98%0.00%

5023
2.25%0.00%1.96%4.69%

3491312
15.32%16.07%12.75%18.75%
132395538

59.46%69.64%53.92%59.38%
2225610264השיבו

הליך השחרור

לקראת השחרור קיבלתי  מהאחות הסבר מפורט לגבי המשך . 1

המעקב/ הטיפול 

לקראת השחרור קיבלתי  מהאחות הסבר מפורט לגבי המשך . 1

המעקב/ הטיפול 

לא רלוונטי

מאוד לא 

ה/מסכים

ה/לא מסכים

ה /מסכים

חלקית

ה/מסכים

מאוד 

ה/מסכים

לקראת השחרור קיבלתי  מהרופא הסבר מפורט לגבי המשך . 2

המעקב/ הטיפול 

לקראת השחרור קיבלתי  מהרופא הסבר מפורט לגבי המשך . 2

המעקב/ הטיפול 

לא רלוונטי

מאוד לא 

ה/מסכים

ה/לא מסכים

ה /מסכים

חלקית

ה/מסכים

מאוד 

ה/מסכים

עם שחרורי קיבלתי מהרופא סיכום טיפול כתוב וברור. 3 עם שחרורי קיבלתי מהרופא סיכום טיפול כתוב וברור. 3

לא רלוונטי

מאוד לא 

ה/מסכים

ה/לא מסכים

ה /מסכים

חלקית

ה/מסכים

מאוד 

ה/מסכים

75



משרד הבריאות מדינת ישראל

2013ד "מבדק איכות מלר

שביעות רצון מטופל

האגף להבטחת איכות

4' נספח מס

 300עד 

מיטות

 301-800מ 

מיטות

 800מעל 

מיטות

5812671
22.75%49.41%27.84%

בסיס

גודל בית חולים

בסיס

255בסיס

5131
2.07%1.75%2.54%1.52%

4031
1.66%0.00%2.54%1.52%

2020
0.83%0.00%1.69%0.00%

16187
6.64%1.75%6.78%10.61%

63133218
26.14%22.81%27.12%27.27%
151427039

62.66%73.68%59.32%59.09%
2415711866השיבו

6141
2.48%1.75%3.39%1.49%

0000
0.00%0.00%0.00%0.00%

6033
2.48%0.00%2.54%4.48%

10145
4.13%1.75%3.39%7.46%

59112919
24.38%19.30%24.58%28.36%
161447839

66.53%77.19%66.10%58.21%
2425711867השיבו

לא רלוונטי

שביעות רצון כללית
כ אני שבע רצון מהטיפול שניתן לי "אני יכול לסכם ולומר כי סה. 1

וכי אמליץ על בית החולים הזה לקרוביי

כ אני שבע רצון מהטיפול שניתן לי "אני יכול לסכם ולומר כי סה. 1

וכי אמליץ על בית החולים הזה לקרוביי

לא רלוונטי

מאוד לא 

ה/מסכים

ה/לא מסכים

מאוד לא 

ה/מסכים

ה/לא מסכים

ה /מסכים

חלקית

ה/מסכים

מאוד 

ה/מסכים

ה /מסכים

חלקית

ה/מסכים

מאוד 

ה/מסכים

"בידיים טובות"במהלך הטיפול חשתי שאני . 2 "בידיים טובות"במהלך הטיפול חשתי שאני . 2
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