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 ,  קוראים יקרים

המשאבים  . תחום השירות במערכות בריאות בעולם הפך למרכיב חשוב בשיח הבינלאומי

המושקעים במרכזיותו של המטופל במערכות בריאות בעולם משקפים את החשיבות  

הדור החדש של המטופלים יודע לדרוש רמות שירות גבוהות ומצפה  . הנתפסת של הנושא

מערכת הבריאות בישראל מובילה תהליכים פורצי דרך בתחום השירות מזה מספר . לקבלן

וזוכה  ' המטופל במרכז'הנושא הוגדר כיעד מרכזי של משרד הבריאות בעמוד האש . שנים

 .  לתשומת לב רבה מצד העוסקים במערכת הבריאות

פותחו כלים  , בשנים האחרונות אנו חווים פיתוח משמעותי של תחום השירות וחווית המטופל

מתקיימים סקרי חווית המטופל מידי שנה  , לאנשי המקצוע שיסייעו להם לשפר חווית המטופל

דבר המביא את המוסדות  , ומתפרסמים תוצאות הסקרים בצורה שקופה לציבור הרחב

רמות השירות הניתנות במערכת הבריאות בישראל  . הרפואיים להתחרות על איכות השירות

ששיפר  ' קול הבריאות'הוקם מוקד , הוקמו מוקדי שירות, שופרו משמעותית בשנים האחרונות

בכל בתי החולים בישראל מונו בעלי תפקידים  . את רמות השירות לפונים למשרד הבריאות

 .  ייעודיים לקידום השירות ונפתחו הכשרות לצוותים במערכת הבריאות

פרסום תורת השירות ישמש כלי נוסף בידי הצוותים לקידום חווית המטופל ואיכות השירות  

אנו מוצאים כי עצם הגדרת  . הניתנים במסגרות רבות במערכת הבריאות הישראלית

הסטנדרט והטמעתו הינם מנוע המסייע לחולל שינויים ארגוניים ותרבותיים רחבי היקף  

 .במערכת הבריאות הישראלית

אנו  . השנה התחלנו למדוד מדדים המשקפים זמינות רופאים מומחים וזמינות חדרי ניתוח

מאמינים כי מהלך זה ביחד עם התכנית הלאומית לקיצור תורים יביא להורדת זמני ההמתנה  

אנו נמשיך  . במערכת הבריאות הישראלית ולשיפור משמעותי באיכות השירות לאזרחי ישראל

להשקיע ולפתח את תחום השירות במטרה להטיב עם אזרחי ישראל ומטופלי מערכת  

 . הבריאות בפרט

למתן שירות טוב   אמיתיאני רוצה להודות לכל אנשי המקצוע המסורים המסייעים לחולל שינוי 

לממוני השירות והעוסקים  , למנהלי בתי החולים, לי הקופות"אני מודה למנכ. יותר למטופלינו

 .במערכת אמיתיבמלאכה מידי יום על ההשקעה הרבה והמסירות לחולל שינוי 
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  במינהלראש אגף השירות , תודה מיוחדת לעובדי אגף השירות ובראשם איילת גרינבאום

האיכות שעם הגעתה למשרד חוללה שינויים מהפכניים ארגוניים ותרבותיים במערכת  

 .  הבריאות לשיפור השירות לאזרחי ישראל ושיפור פני הרפואה בארץ

 !כחיישר 

 

 ל"סמנכ, ר ענת עקה זוהר"ד

 שירות ובטיחות הטיפול, ראש מינהל איכות



 תורת השירות וחווית המטופל במערכת הבריאות
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חווית המטופל משקפת את האופן בו המטופל תופס את מכלול ההתנסויות שלו עם מערכת  

,  חוויה זו מושפעת מהמפגשים בין המטופל למטפליו. הבריאות לאורך הרצף הטיפולי

מציפיות המטופל ממערכת הבריאות ומהתרבות הארגונית בכל אחת מהמסגרות איתן בא 

 .המטופל במגע

טיפול שמכבד  "והוא מוגדר כ, טיפול ממוקד מטופל נחשב לאחד המרכיבים של טיפול איכותי

נכללים בו ממדים כמו תמיכה  ". לצרכים ולערכים של המטופל, את המטופל ומגיב להעדפות

מעורבות המטופל  , רצף ותיאום הטיפול, מידע ותקשורת, תמיכה פיזית, יחס מכבד, רגשית

 .ומשפחתו ונגישות לטיפול

כל , איכות השירות במערכת הבריאות הינה משימה העומדת לפתחו של כל איש צוות רפואי

תוך  , מערכת הבריאות מחויבת להשקיע במתן שירות איכותי. מנהל וכל ארגון נותן שירות

 .מתן תשומת לב לאופן שבו חווה המטופל את  השרות הרפואי הניתן לו

 :בחוזר שיפור חווית המטופל הודגש שקידום חווית המטופל במערכת הבריאות דורש

תוך  , ערכים ותרבות אירגונית שמדגישים את מרכזיות המטופל ומשפחתו, לבסס חזון

 .התחשבות בהיבטים של יחס אנושי מכבד ותקשורת בינאישית

  להטמיע את החשיבות שבניהול התחום בכל רמות הניהול של הארגון החל בהנהלה

 .הבכירה ודרך המנהלים בכל יחידות המשנה

  להגדיר ולהטמיע סטנדרטים ותהליכים להבטחת חווית מטופל חיובית בהיבטים מגוונים

הבטחת תנאי מבנה  , דאגה לבטיחות הטיפול, העצמת המטופל, כמו מתן מידע הולם

 .שמירת רצף הטיפול ומתן יחס מכבד, נאותים

תוך שקיפות ארגונית וציבורית של , לייצר מנגנון לבקרה ומדידה קבועה של חווית המטופל

 .הממצאים

סיעוד  , לשלב את נושא חווית המטופל בתכנית הלימודים של בתי הספר לרפואה

 .ומקצועות הבריאות ובהכשרת צוותים מטפלים ונותני שירות אחרים במערכת הבריאות
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במסגרת פעילות המשרד לשיפור חווית המטופל ומרכזיותו וכצעד נוסף לקידום תרבות  

הקמנו ועדת היגוי להגדרת תורת השירות   2015בשנת , אירגונית לשיפור חווית המטופל

 .וחווית המטופל במערכת הבריאות

 :תפקידי הועדה היו

הגדרת תורת השירות של מערכת הבריאות 

המלצה על אופן הטמעה בשטח בקרב הצוותים המטפלים 

המלצה על שילוב הנושא במסגרת לימודי הליבה של הסטודנטים ואופן הכשרה מומלץ 

ביצוע פיילוט לבחינת אפקטיביות ההמלצות 

וכללה למידת סקירות ספרות מקיפות מהארץ   2015ועדת ההיגוי התכנסה במהלך כל שנת 

הצגה על ידי  , התערבות ברמת הרגולטור במדינות אחרות בעולם תוכניותבחינת , והעולם

, התערבות שבוצעו בארץ תוכניותלמידה של , מומחי תוכן מתחום השירות וחווית המטופל

הקשר  , למידת סקרי חווית המטופל, מוחות סיעורי, שולחנות עגולים למיפוי מסעות מטופל

 .בין חווית המטופל לחוויית המטפל ועוד

בחרה ערכים מרכזיים  , הועדה הגדירה את הרציונל לשיפור השירות וחווית המטופל

מיפתה את המציאות מעיני המטופל והמטפל ואת פער  , שעומדים בבסיס המפגש הטיפולי

,  מרפאות חוץ, ניתוחים, ד"מלר, אשפוז)בנתה מסעות מטופל בחמש זירות שונות ,  הלקוח

בנתה כלים , בנתה כלים אישיים להתנהגות, הגדירה את רגעי האמת המרכזיים, (קהילה

מערכתיים להטמעת תרבות שירות וחווית מטופל ובחרה לבצע פיילוט לאומי ליישום התורה  

לצורך כך נבנתה תת ועדה ייעודית שכללה חברים מועדת ההיגוי ומומחי תוכן  . דים"במלר

 .דים"המלרמעולם 

לאחר השלמת עבודת הועדות קיימנו קבוצות תיקוף עם עשרות מטפלים ומטופלים והעברנו  

 .את החוברת להערות של השטח

התורה כוללת המלצות  . אני שמחה להציג לכם את תורת השירות וחווית המטופל

נגענו בעולמות רבים ובכל אחד מהם . לסטנדרטים לשירות איכותי וחווית מטופל טובה

התורה לא מחייבת את ארגוני הבריאות אך היא  . וצרכיו" קול המטופל"השתדלנו לשקף את 

 .מכווינה את המערכת ומהווה מדריך מקצועי
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קיימים ארגונים מתקדמים יותר  , קיימת שונות גדולה במידת היישום של הסטנדרטים

התורה תתעדכן  . ומתקדמים פחות ואני מאמינה שכל אחד יוכל ללמוד ולהיתרם מהחוברת

 .  אחת לתקופה בהתאם לצורך

.  ניתן לקרוא את כולם או להתמקד בפרק אחד בהתאם לצורך, פרקים שונים 7התורה כוללת 

 .הערה/ נשמח לכל הארה 

התערבות לטובת שיפור חווית המטופל   תוכניותתורת השירות תשמש בסיס לפיתוח 

במערכת הבריאות ותסייע לצוותים המטפלים ומנהלי השירות בהטמעת תרבות ארגונית  

 .ממוקדת מטופל

מנהלי בתי החולים ומנהלי השירות על שיתוף הפעולה  , לי הקופות"אני רוצה להודות למנכ

תודה מיוחדת לחברי ועדות ההיגוי  .  המלא לאורך כל הדרך ושליחת נציגים לוועדת ההיגוי

תודה לכל . שהגיעו מכל קצוות הארץ למפגשי הועדה ותרמו מניסיונם ומזמנם לבניית התורה

 .השותפים שסייעו לנו בבניית ותיקוף התורה

שירות ובטיחות במשרד הבריאות על , ראש מינהל איכות, ר ענת עקה זוהר"תודה מיוחדת לד

 .הסיוע הרב ותמיכתה בקידום השירות וחווית המטופל במערכת הבריאות



חברי ועדת ההיגוי תרמו מניסיונם  . תורת השירות נבנתה על ידי ועדת היגוי מלווה

 .לבניית התורה ואני רוצה להודות להם על כך 2015ומזמנם במהלך שנת 

 ('ב' לפי סדר הא)תורת השירות  -חברי ועדת ההיגוי 
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 תודות

 משרד הבריאות, אגף השירות, מרכזת בכירה מדידה וסקרי שירות, אירנה בכרך' גב

 הדסה, מנהלת אגף פיתוח משאבי אנוש הדרכה ורווחה, ורדית בן שלום' גב

המרכז ללימודים אקדמיים אור  , ר בניהול שירות והתנהגות ארגונית"ד, ר נדב גולדשמידט"ד

 יהודה

 מכבי שירותי בריאות, מנהלת השירות, טלי גפן' גב

 משרד הבריאות, ראש אגף השירות, אריזוןאיילת גרינבאום ' גב

 המכון הישראלי לדמוקרטיה, "כבוד האדם במוסדות ציבור"פרויקט , חוקרת, ר כרמית הבר"ד

 כללית, מנהלת מחלקת איכות שירות בתי חולים, טוויגדקלה הרצוג 

 איכילוב, מנהלת מיון כירורגי, ר דברה ווסט"ד

 איכילוב, פסיכולוגית יועצת להנהלה, יואלינעמי ' גב

מנהלת היחידה  , רכזת מדדי איכות, מומחית ברפואת משפחה,  MD MHAר שלומית ירון"ד

 שירותי בריאות כללית, ת"פ -וניהול סיכונים מחוז דן, לבטיחות המטופל 

 משרד הבריאות, עבודה סוציאלית, חיה ישראל' גב

 כללית  , אגף שירות –מנהלת מחלקת איכות שירות בקהילה , גיגיעינת כהן בן ' גב

משרד  , אחות מפקחת ארצית ואחראית פניות ציבור האגף לגריאטריה, גילה כזום' גב

 הבריאות

 מומחית ביחסי לקוחות וחווית לקוח  , כלפוןיה -אודה' גב

המרכז לבריאות הנפש  , ר העמותה לסיעוד פסיכיאטרי וסגנית אחות ראשית"יו, גלית לוי' גב

 לב השרון

 כללית, מנהלת סיעוד מרפאת מזכרת בתיה מחוז מרכז, מיה מיכאלי' גב

 כללית, סורוקה' מנהל מח פנימית ב, ר נמרוד מימון"ד
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 תודות

 אסותא, מנהלת השירות, יעל נאמן' גב

מרצה בבית הספר לרפואה  , וזכויות החולה, מומחה למשפט רפואי,  יגודהד עדי ניב "ע

 באוניברסיטת תל אביב

 כללית,  נ קפלן.מנהלת סיעוד ט, פולישוקיעל ' גב

 משרד הבריאות  , מינהל תכנון אסטרטגי וכלכלי, מנהלת תחום תכנון מדיניות,  נעמה רון' גב

 משרד הבריאות, מינהל הסיעוד, מנהלת המחלקה להנחיות מקצועיות,  רייכרר סימה "ד

 תל השומר, אחראית תחום שיפור איכות ושירות, שרליןאורטל ' גב

 ד"במלרשיפור חווית המטופל והמטפל  -חברי ועדת ההיגוי
 ('ב' לפי סדר הא)

 האגודה לזכויות החולה, לווינקופףרחל אייל ' גב

 שערי צדק ד"מלר, מנהלת הסיעוד, נעמה בגריש

 משרד הבריאות, מרכזת בכירה מדידה וסקרי שירות, אירנה בכרך' גב

 משרד הבריאות, ראש אגף השירות, אריזוןאיילת גרינבאום ' גב

 המרכז לסימולציות רפואיות, מנהלת תחום סיעוד, אופיר דיבוןאורנה ' גב

 ם"רמב ד"מלרמנהל , דראוושהר עזיז "ד

 בלינסון, ד"מלרמנהל , ר מייק דרשר"ד

 כללית, מנהלת מחלקת איכות שירות בתי חולים, טוויגדקלה הרצוג ' גב

 איכילוב, מנהלת מיון כירורגי, ר דברה ווסט"ד

 איכילוב, פסיכולוגית יועצת להנהלה, יואלינעמי ' גב

 משרד הבריאות, סגן ראש מינהל רפואה, יעקובסוןר אייל "ד

 אסותא, מנהלת השירות, יעל נאמן' גב

מרצה בבית הספר לרפואה  , וזכויות החולה, מומחה למשפט רפואי,  יגודהד עדי ניב "ע

 באוניברסיטת תל אביב

 המרכז לסימולציות רפואיות, סגנים מנהל, ליאת פסח' גב

 כללית, כרמל ד"מלרמנהלת הסיעוד , שרון שחר' גב



 משתתפים נוספים בשולחנות עגולים ובמפגשים שונים של הועדה
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 תודות

 ר האגודה לזכויות החולה"יו, שמוליק בן יעקב

 האגודה לזכויות החולה, ראש בית הספר למקצועות הבריאות, ר נילי טבק"ד

 משרד הבריאות, מנהל אגף תכנון מדיניות בפועל, ר חגי קדם"ד

 האגודה לזכויות החולה, קפוסטהשלי 

 מומחי התוכן שהגיעו להציג בפני הועדה

 ל חברת קונספט"יועץ ארגוני ומנכ, יועץ אסטרטגי, צביקה רול

בנוסף לחברי  )משתתפים בפגישות התיקוף של תורת השירות 

 (:'ב' לפי סדר הא, ועדת ההיגוי 

 (ר"ע)עמותה ישראלית לחולי ומושתלי מפרקים  -ר צעדים"יו, ס"עו, רוזנטל-אופנהיימר קרולה

 מרכז רפואי רבין, סגנית מנהלת המחלקה לרישום ומידע רפואי, אקרמןמירב 

 מכבי שירותי בריאות, מנהלת סיעוד מרחבית גבעתיים, בזרודנייאנה 

 מרכז רפואי הילל יפה, אחות אחראית מחלקה, פנינה ביטון

  קרוהןהעמותה בתמיכה בחולי , חברת ועד המנהל ורכזת שירותי בריאות, מלי בן שחר

 וקוליטיס כיבית

  המידעףמנהלת איכות השירות ופניות הציבור וממונה על חופש , ד"עו, טליה ברמן קישוני' דר

 רמבםמרכז רפואי 

 מרכזת רפואי הילל יפה, מנהל שירות וחווית מטופל, ענת ברעם

 המרכז הרפואי תל אביב, חטיבה כירורגית, מנהלת הסיעוד,   RN MA, עינת דור

 מכבי שירותי בריאות, מנהלת מרחב אור יהודה ויהוד, גילי בן שחר

מנהלת המרכז ללימודי טראומה רפואה דחופה , מנהלת הסיעוד,   ,RN MA היימסגילה 

 רמבםמרכז הרפואי , מניעת זיהומים וכאב, מרכזת תחום טראומה , ן"ואר

 מכבי שירותי בריאות, מנהלת רפואית מרחב הדר יוסף מחוז מרכז, ר נעמה ורבין"ד
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 תודות

  GISTעמותת , זיגדוןר אבי "ד

 מאוחדת, ראש אגף רפואה ראשונית, ר רינת כהן"ד

 חברים לרפואה, מרכזת קשרי קהילה, כלפוןשירה 

מתמחה במנהל רפואי בהנהלת המרכז הרפואי  , רופא מומחה ברפואה פנימית, ר אבי לוין"ד

 תל אביב

 שירותי בריאות כללית, מחוז מרכז, ר"רנמנהלת אדמיניסטרטיבית מנהלת  מילשטוקדיאן 

המרכז הרפואי  , האמהותליאורה סבח אחראית תחום שירות וחוויית המטופל ומרכזת אגף 

 בני ציון

 משרד הבריאות, רפואי במינהלמתמחה , עידית סגל

 שירותי בריאות כללית, שומרון-מחוז שרון, מנהלת רוקחות מנהלת חפר, צאלדבי 

 מרכז רפואי בני ציון, סגן מנהל אדמיניסטרטיבי –אייל צוקרמן 

 הנהלת שיבא, עוזרת רפואית, קלירסר איריס "ד

 האגודה לזכויות החולה קפוסטהשלי 

 מאוחדת, מנהלת מערך שירות פנים, שמחה רב נוף

שירותי בריאות  , אגף סיעוד בקהילה, מנהלת המחלקה לאיכות ובטיחות, מינה רותם' דר

 כללית

 משרד הבריאות, (רוחביים פרוייקטים)מרכזת בכירה לפיתוח הדרכה , מיכל שקד

 .מחברת ברק בן שלום שסייעו רבות בכתיבת תורת השירות קלנברגלגלי בן שלום ודפנה 

 לקרין שנקמן על עיצוב המדריך

 .על כתיבת רגעי האמת יואליתודה מיוחדת לנעמי 

שירות ובטיחות במשרד הבריאות על הסיוע  , ראש מינהל איכות, ר ענת עקה זוהר"תודה לד

 .הרב ותמיכתה בקידום השירות וחווית המטופל במערכת הבריאות

 Flaticonהמלווים מהאתר  האיקונים

ראש אגף השירות של שירותי בריאות כללית על שיתוף הפעולה לאורך כל  , אופטובסקילרותי 

הדרך והעברת סקירת הספרות שבוצעה על ידי הכללית וחברת קונספט לשימוש חברי  

 .הועדה

ראש אגף השירות של אסותא על אירוח של  ועדת ההיגוי בבית הספר , ליעל נאמן

 .למקצוענות של אסותא התנסות בסדנאות
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עידוד ארגוני בריאות  

ומוסדות בריאות להצבת  

יעד אסטרטגי לקידום  

ושיפור חווית המטופל  

 .ואיכות השירות

הטמעת ערכי שירות  

ותרבות ארגונית  

 .ממוקדת מטופל

הגדרת מדדי שירות וחווית  

,  מטופל במערכת הבריאות

 .מדידה רציפה ופרסום

בשנים האחרונות הפכה חוויית המטופל למרכיב  

.  מרכזי בשיח של מערכות הבריאות בארץ ובעולם

שחוויית המטופל מהווה חלק ההסכמה הרווחת היא 

ומשאבים  , מהותי ממערכת בריאות איכותית וערכית

 . רבים מושקעים בכך

משרד הבריאות הגדיר את חווית המטופל כאחד  

מנושאי הליבה של מערכת הבריאות ופועל להטמיע  

. אותו בתרבות הארגונית של ארגוני הבריאות בארץ

שאחת  , לצורך כך הוקם אגף ייעודי במשרד הבריאות

קביעת מדיניות בתחום  ממשימותיו המרכזיות היא 

בניית כלי מדידת שירות  , השירות וחווית המטופל

 .ומדידה רציפה וגיבוש סטנדרט שירות לאומי

 יעדי משרד הבריאות לשיפור חוויית המטופל

קביעת מדיניות והובלת  

תהליכים לשיפור חווית  

המטופל ואיכות השירות  

הניתן לציבור המטופלים  

 .במערכת הבריאות

12 

 רקע



המדריך המקצועי מכיל בתוכו את עקרונות תורת השירות וחווית המטופל במערכת  

 :כשהשאלה המרכזית היא, הבריאות בישראל

שהוא נמצא  , מה יגרום למטופל להרגיש שהוא מטופל בידיים טובות

 ?במרכז קבלת ההחלטות ושחווית המטופל שלו טובה

'  ל מס"המדריך מציג את תפיסת חווית המטופל במערכת הבריאות המושתת על חוזר מנכ

תוך התייחסות למציאות  , (1נספח " )שיפור חווית המטופל במערכות הבריאות" 6/13

 .  ולאילוצים שונים הקיימים בשטח

 על המדריך המקצועי

13 

 רקע

 מטרות המדריך המקצועי

חוויית המטופל   לשיפורלהעלות את המודעות 

 .במערכת הבריאותואיכות השירות 

לאגד את הידע הנצבר במוסדות הבריאות בארץ 

 .לשיפור השירות וחווית המטופלובעולם 

,  להנגיש כלים להנהלות מוסדות הבריאות

להטמעת לצוותים המטפלים ולמנהלי השירות 

 .תרבות ממוקדת מטופל

לשפר את חווית המטופל ובני משפחתו ולסייע  

במערכת  ' המטופל במרכז'תפיסת בהטמעת 

 .הבריאות
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רציונל איכות השירות  

וחוויית המטופל במערכת 

 הבריאות בישראל

1 
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 רציונל

 חווית המטופל ואיכות השירות במערכת הבריאות בישראל

חווית המטופל משקפת את האופן בו המטופל תופס את מכלול 

חוויה זו  . ההתנסויות שלו עם מערכת הבריאות לאורך הרצף הטיפולי

מושפעת ממכלול המפגשים בין המטופל למטפליו ולנותני שירותי 

מציפיות המטופל ממערכת הבריאות ומהתרבות הארגונית  , הבריאות

 בכל אחת מהמסגרות איתן בא המטופל במגע

 'שיפור חווית המטופל במערכות הבריאות' 6/13' ל מס"מתוך חוזר מנכ

 חוויית המטופל בהתייחס לארבעה היבטים

הסיבות 

המרכזיות  

לשיפור חוויית 

 המטופל

אתגרי מערכת  

הבריאות  

בישראל בשיפור 

חווית המטופל  

 ואיכות השירות

מרכיבי  

ההשפעה על  

חוויית המטופל  

 ואיכות השירות

כלים לשיפור  

חוויית המטופל  

 ואיכות השירות

 31' עמ 28' עמ 26' עמ 20' עמ
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 רציונל

 הסיבות המרכזיות לשיפור חוויית המטופל

חווית המטופל היא חלק מאיכות הטיפול הרפואי ובעלת השפעה על  

 התוצאות הקליניות

1 

מחקרים רבים מראים שלחוויית המטופל ובני משפחתו ישנה השפעה על תהליך  

שניהול איכותי של הקשר  , זאת מההבנה(. 2001ואחרים ,  Zelda Di Blasi)ההחלמה 

מהווה מקור השפעה על המוטיבציה  ( Dale Shaller 2007)עם המטופל ומשפחתו 

 והמחויבות של המטופל לשתף פעולה עם תכנית הטיפול ולהתמיד בה כנדרש

(L.M.L. Ong 1995, ואחרים) ,התאמה מדויקת של טיפול והפחתת פניות לחדרי מיון 

(J. Fenton 2012, ואחרים )ועוד. 

נתפסת ומוגדרת כחלק ממקצוענות בכל , איכות השירות הניתן למטופל ומשפחתו

 .הסקטורים במערך הבריאות

 3 חווית המטופל מעוגנת במספר חוקים המדגישים את חשיבות הנושא

חוק כבוד האדם וחירותו 

 על גופו  , כל אדם זכאי להגנה על חייו: הגוף והכבוד, הגנה על החיים -4סעיף

 .ועל כבודו

 כל אדם זכאי לפרטיות ולצנעת חייו(  א: )פרטיות וצנעת הפרט -7סעיף. 

חוק בריאות ממלכתי 

 שירותי הבריאות יינתנו תוך שמירה על כבוד האדם -3סעיף . 

 2 חובה מוסרית והומנית המבוססת בתרבויות שונות

תפיסה ערכית שדוגלת בחמלה ובסיוע לחולים ולחלשים מעוגנת בתרבויות השונות. 

הזכות לבריאות כחלק מזכות יסוד. 

פערי המידע ומעמד חברתי: יחסי הענקת השירות במצב התלות הגבוה ביותר. 

השאיפה להעניק את הזכות לבריאות בשוויון. 
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חוק זכויות החולה 

 הן מבחינת הרמה המקצועית  , מטופל זכאי לקבל טיפול רפואי נאות -5סעיף

 .והן מבחינת יחסי האנוש, והאיכות הרפואית

 מנהל מוסד רפואי יקבע הוראות בדבר שמירה על כבודו ועל פרטיותו   -10סעיף

 .של המטופל הנמצא במוסד הרפואי

  חוק החולה הנוטה למות 

15( .א )יש  , אשר אינו רוצה שחייו יוארכו, חולה הנוטה למות שהוא בעל כשרות

 .  לכבד את רצונו ולהימנע מטיפול רפואי בו

17 

 רציונל

חווית המטופל משולבת בניירות עמדה והנחיות מקצועיות לסקטורים  

 השונים

4 

(2014רכס )כלים וניירות עמדה  -הארי  -אתיקה רפואית 

והכול תוך נקיטת טיפול רפואי מקצועי  ...,הרופא יפעל על מנת לרפא את המטופל

 .ועדכני ומתוך יחס של חמלה ושמירה על כבוד המטופל וזכויותיו

יכבד את האוטונומיה שלו ואת זכותו לבחור את הטיפול  , הרופא יהיה קשוב למטופל

 .הרפואי ואת אופן ביצועו

,  מתוך רגישות והבנת הרקע החברתי, הרופא יטפל בכל אדם הזקוק לעזרתו

 .  ויוודא את מידת הבנתו של המטופל את הנאמר לו, התרבותי והלשוני של המטופל

את מצבו הרפואי ואת  , בשפה ברורה ועל פי יכולתו להבינה, הרופא יסביר למטופל

 ...אמצעי הטיפול האפשריים במצבו

אינטרסים כלכליים שלו או של המוסד  , בשקיפות מלאה, הרופא יחשוף בפני המטופל

 .ככל שאלו קיימים, המטפל הקשורים בטכנולוגיה רפואית מסוימת חדישה

 הסיבות המרכזיות לשיפור חוויית המטופל

 חווית המטופל מעוגנת במספר חוקים המדגישים את חשיבות הנושא

 ...(המשך)

3 
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 רציונל

הקוד האתי של הסיעוד 

לטפל ללא משוא  ; ערכיו ואמונותיו של המטופל, להבטיח את שמירת זכויות האדם

מעמד חברתי , השתייכות פוליטית, גיל, מין, לאום, דת, פנים וללא אפליה בגין גזע

למסור את המידע למטופל בהתחשב ברצונו וביכולתו לקבל את . או מצב בריאותי

לספק למטופל מידע שבאמצעותו יוכל להבין את מכלול  . ההסבר ולהבין אותו

לשתף את המטופל . החלופות הטיפוליות הקיימות ולהקנות לו אמות מידה לבחינתן

בהחלטות הקשורות לטיפול בו תוך הכרה בסמכותו ובזכותו לקבל הכרעות הנוגעות  

 .ליצור יחסי אמון בין המטופל למטפלים בו. לבריאותו

 5 ציפיות המטופלים לקבלת שירות טוב

תלונות על התנהגות אנשי מקצועות   1,700הגיעו למשרד הבריאות  2014בשנת 

התפלגות  )מסך הפניות שהגיעו לאגף השירות במשרד   20%המהוות כ, הבריאות

מהתלונות על קופות החולים   50%התלונות על התנהגות אנשי מקצוע עומדת על 

יחס והתנהגות המטפלים משמעותיים למטופלים  (. מהתלונות על בתי החולים 40%ו

ממחקרים מסקרי חווית מטופל בארץ ובעולם  . ומהווים מקור מרכזי לתלונות למשרד

עולה שיחס הצוות המטפל הוא אחד הנושאים המשפיעים ביותר על חווית המטופל  

סקר חווית המטופל בבתי  , L.M.L. Ong 1995)ותחושתו שהוא מטופל בידיים טובות 

סקר חווית המטופל בבתי חולים פסיכיאטריים  , 2014החולים הכלליים בישראל 

 (.  ועוד Merlino &  Raman 2013, 2015בישראל  

חברות רבות מציבות  . עולם השירות החל להתפתח לפני עשרות שנים, העיסקיבמגזר 

המודעות לשירות עולה והמטופלים  . את השירות כיעד אסטרטגי ופועלות לשפר אותו

מצפים לקבל שירות טוב משירותי הבריאות בדומה לשירות שהם מקבלים מארגונים  

 .  שונים

 הסיבות המרכזיות לשיפור חוויית המטופל

חווית המטופל משולבת בניירות עמדה והנחיות מקצועיות לסקטורים  

 ...(המשך) השונים

4 
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מטופלים רבים יתקשו להעריך את הטיפול הקליני שקיבלו  אבל רובם  ידעו להעריך את 

האם הוא  , הם יזכרו איך המטפל גרם להם להרגיש, איכות השירות שניתנה להם

 .שיתף אותם בהחלטות הטיפוליות ועוד, האם הוא הקשיב להם, התייחס אליהם בכבוד

 הסיבות המרכזיות לשיפור חוויית המטופל

 ...(המשך) ציפיות המטופלים לקבלת שירות טוב
5 

 6 שינויים בתרבות ובחברה

מעבר מהתפיסה הפטרנליסטית שאפיינה את שירותי הבריאות  לגישות הרואות את  

שיתוף והעצמת  , חולה המקדמים שוויוניות –שינוי ביחסי רופא. מטופל במרכז/ הלקוח 

 .מטופל

,  אגודות לזכויות חולה מתחזקות ומסייעות למטופלים במימוש זכויות במערכת הבריאות

הובלת שינויים ומאבקים ציבוריים בנושאים  העומדים על סדר היום בתחום הבריאות  

 .ועוד

 7 התפתחות התודעה הצרכנית

המטופל ובני משפחתו רואים את הטיפול הרפואי כשירות שהם זכאים לו במסגרת חוק 

ציפיות המטופלים  . ן"שבוכשירות שהם משלמים עליו במס הבריאות או במסגרת 

ממערכת הבריאות דומות לציפיות שלהם מארגונים עסקיים שמהם הם רוכשים  

'  לקוחות'התייחסות זו מאתגרת את מערכות הבריאות לספק את צרכי ה. שירותים

 .שלהם

 8 העידן הטכנולוגי

ההתפתחות הטכנולוגית קידמה את נגישות וזמינות המידע הבריאותי למטפלים 

 :ומטופלים ובאה לידי ביטוי בדרכים שונות

מטופלים רבים מגיעים למטפל  . בידע של המטפל' מתחרה'לעתים למטופל מידע ה

 קראו, התייעצו בפורומים שונים על דרכי טיפול אפשריות, לאחר שקראו על מחלתם
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 הסיבות המרכזיות לשיפור חוויית המטופל

חלקם מגיעים עם אבחון עצמי ודעה מוצקה על חלופת . מחקרים מתקדמים ועוד

תפקידו המסורתי של . הטיפול המועדפת עליהם והצרכים שלהם מהמטפל שונים

אתגר נוסף בא לידי ביטוי בהתמודדות עם  . המטפל ויחסי הכוחות משתנים

 .מטופלים במידה וקיימת אי הסכמה לגבי דרך הטיפול הטובה ביותר

כאשר המטופל רגיל לקבל שירות  , הרבה מהמטופלים מצפים לחוויית שירות מקוונת

קיימת  . שאינו זמין תמיד בכל מערכות הבריאות, בלחיצת כפתור ומידע זמין בכל עת

קופות חולים שמתקדמות מאד אל  ' לדוג)שונות ביכולות הטכנולוגיות של המערכת 

 (.מול בתי החולים

  המטפלים נדרשים לתת מענה לשירותים חדשים שלא נדרשו עד כה כגון מענה

המערכת  . זמינות להתייעצות טלפונית לאורך שעות רבות ועוד, במיילים למטופלים

 .עדיין לא ערוכה למענה לנושא באופן מלא

 בוידאושיחה עם רופא , לדוגמא)המציאות הטכנולוגית יצרה זירות טיפול חדשות  

שמשנים את התפקיד המסורתי של ( שיחות עם אחיות במוקדי הקופות ועוד, ט'צ

 .המטפל

  השימוש במחשב יוצר לעיתים ריחוק ומפריד פיסית והתנהגותית בין המטפל

ולא נותן את   בהקלדותלעיתים ישנה למטופלים תחושה שהמטפל עסוק . למטופל

 .היחס האישי לו הם מצפים

יש לוודא שהכלים שפותחו  . קיימת שונות בשימוש בטכנולוגיה בקרב מטופלים

מקדמים אוכלוסיות שנגישות לטכנולוגיה ובמקביל אינם פוגעים באוכלוסיות שאינן  

 .נגישות

 ...(המשך) העידן הטכנולוגי
8 



1 

21 

 רציונל

 הסיבות המרכזיות לשיפור חוויית המטופל

מייצרת הכרת תודה והערכה  , המושתתת על שותפות וכבוד הדדי, חווית מטופל חיובית

הכרת התודה וביטויי הערכה משפיעים על חווית סיפוק והישג אצל . לצוות המטפל

להמשיך וליצור חווית מטופל ( רצון ויכולת)ומחזקים את המסוגלות , הצוות המטפל

מצמצמת את השחיקה ומחזקת  , חוויה חיובית המתלווה אליה הכרת התודה. חיובית

 .את תחושת המשמעות והשליחות בתפקיד

התחושה הטובה הנוצרת אצל המטופל מצמצמת ביטויי תוקפנות והתפרצויות  , בנוסף

לשני  (. בן שלום)או התביעות של המטופלים /אלימות ומקטינה את מספר התלונות ו

על תחושותיו בסוף יום  , משתנים אלה השפעה הרסנית על המוטיבציה של המטפל

 .העבודה ועל רצונו להשקיע במטופליו

מהווה סביבת עבודה  , קשב ושיח, כבוד הדדי, מחלקה שמוטמעת בה תרבות שירות

  engagementמחקר שבוצע באנגליה בדק את הקשר בין ה . טובה יותר למטפלים

,  שביעות רצון המטופלים, של העובדים לארגון לבין הצלחת טיפול( מחוברות)

.  בטיחות המטופל והפחתת זיהומים, תמותת מטופלים , היעדרויות ותחלופת עובדים

עם  , 2003משנת  NHSהמחקר התבסס על סקרי עובדים המבוצעים באופן רציף ב 

בכל הפרמטרים שנבחנו במחקר נצפתה קורלציה חיובית בין  . משיבים 150Kלמעלה מ 

תחלופת עובדים  , היעדרות הצוות, המחוברות של העובד לשביעות רצון מטופלים

 (. NHS2014) ושיעור זיהומים    

 9 חווית המטפל
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 אתגרי מערכת הבריאות בישראל בשיפור חווית המטופל

קיימת שונות במודעות מנהלים וצוותים מטפלים לנושא חוויית המטופל ואיכות השירות  

בקרב חלק מהמטפלים חוויית המטופל ואיכות השירות נתפסת  , במערכת הבריאות

בשנים האחרונות המודעות עולה וההנהלות יותר ויותר  . טריוויאלית או לא הכרחית

 .מחויבות לנושא

 1 מודעות מנהלים וצוותים מטפלים

, כוח אדם, תקציבים: מערכת הבריאות הציבורית עובדת בתנאי מחסור במשאבים

,  כל אלה משליכים ישירות על השירות. זמינות שירותים רפואיים ועוד, תשתיות פיזיות

,  עומסים בחדרי המיון, המתנות ארוכות לתורים ולפרוצדורות רפואיות חיוניות: לדוגמא

אשפוז וסביבת אשפוז צפופה , מחסור בציוד רפואי, קושי בשמירה על פרטיות החולה

היחס המספרי בין מטפל למטופל בישראל נמוך בהשוואה לעולם . ולא מכבדת ועוד

 .ומעמיס על הצוותים המטפלים

 2 חוסר במשאבים

השקעה נמוכה בצרכים  , מחסור בתקנים, יחס מספרי נמוך בין מטפלים למטופלים

תורמים  , העדר אופק קידום ועוד, תחלופת עובדים נמוכה, הרגשיים של הצוותים

חוסר סבלנות ובמקרים  , קיים חשש לאובדן החמלה והאמפתיה. לשחיקת הצוותים

 .חריגים חוסר סבלנות ותוקפנות של הצוות המטפל כלפי המטופל

 3 שחיקת החמלה/ תשישות 

המטפלים . קיים פער בין המציאות אותה חווה המטופל למציאות אותה חווה המטפל

כללים שנראים  . חיים במציאות שרוב המטופלים נחשפים אליה לעיתים רחוקות

 .למטפלים ברורים מאד לא ברורים למטופלים

 4 מטופל -פערים בתקשורת מטפל 
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 אתגרי מערכת הבריאות בישראל בשיפור חווית המטופל

פערים בתחושות של המטפל : ' דוג, קיימים פערים בתקשורת בין המטפל למטופל

,  קיימת שונות תרבותית, (המטופל נזקק)הטיפולית  האינטרקציהוהמטופל במהלך 

תחושת נחיתות של המטופל אל מול המטפל , לשונית שמקשה על תקשורת בין הצוותים

המטופל מכיר בזכויותיו וצרכיו אך לעתים חושש לבטא אותם בגלוי וחושש להגיד   -

המטפלים לא תמיד מסבירים את כל המידע באופן שברור למטופלים  , שמתקשה להבין

 .ועוד

 ...(המשך)מטופל  -פערים בתקשורת מטפל 
4 

מחסור  , שהייה במסדרונות, הכוללות צפיפות, תשתיות פיזיות לא מכבדות בבתי החולים

בסקר  . מחסור בציוד בסיסי למטופל ועוד, עומס בחדרי האשפוז במחלקות, בפרטיות

מהמטופלים   9%עולה ש 2014חווית המטופל הלאומי שבוצע במחלקות האשפוז בשנת 

שביעות הרצון שלהם היתה נמוכה משמעותית  , שהו במסדרון במהלך האשפוז

 .ממטופלים שלא שהו במסדרון

 5 תנאים פיזיים לא הולמים

 .L M. L)חוויית המטופל ותקשורת בין המטפל למטופל , קושי במדידה של איכות השירות

ONG, 1995 .)קיימות דעות שונות לגבי , קושי בביצוע מחקרים השוואתיים רחבים

 .אפקטיביות הדרכים למדידת שירות בעולם הבריאות

 6 קושי במדידה

קשיים בירוקרטים רבים אותם חווית המטופלים והמטפלים משפיעים על חווית המטופל  

נגישות  , הצורך בקבלת אישורים שונים ממספר גורמים: לדוגמא, ואיכות השירות

שימוש בפקסים ודואר ולא בפתרונות דיגיטליים זמינים  , (בבתי חולים)טכנולוגית חלקית 

 .ועוד

 7 קשיים בירוקרטים
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 מרכיבי ההשפעה על חוויית המטופל ואיכות השירות

הערכים המרכזיים שצריכים להתקיים בבסיס המפגש הטיפולי בין  

 המטפל למטופל כדי שחווית המטופל תהיה טובה

1 

התנהגות הגורמת למטופל לחוש שרואים אותו כאדם שווה   -כבוד ואנושיות 

התנהגות בכבוד ובנימוס והימנעות  (. ולא לראותו כמקרה רפואי בלבד)

 או לתת לו הרגשה של זלזול/מהתנהגות העלולה לפגוע במטופל ו

התנהלות מתוך  , הכרה במורכבות המעמד של הטיפול הרפואי -חמלה 

 .אמפתיה למורכבות זו תוך סיוע ותמיכה במטופל ובבני משפחתו

רצון לסייע ולעזור למטופל  , לקיחת אחריות על כל מרכיבי הטיפול -אכפתיות 

ראייה כוללת על מכלול צרכי המטופל ומתן מענה כולל  , ובני משפחתו

 .למטופל

הקדשת זמן פרטני  , מתן תשומת לב לצורכי המטופל ובני משפחתו -הקשבה 

 .התייחסות לדברי המטופל, לשיח עם המטופל

תוך העברת מידע והתייעצות  , יצירת הדדיות בין המטפל למטופל -שיתוף 

,  שיתוף בהתלבטויות המקצועיות באופן מלא וברור. 'המסע הטיפולי'לאורך 

 .קבלת הסכמתו להחלטות הטיפוליות והרפואיות, הצגת חלופות
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 מרכיבי ההשפעה על חוויית המטופל ואיכות השירות

לא מספיק שהערכים שהוגדרו  , על מנת המטופל ירגיש שהחווית המטופל שלו טובה

המערכת צריכה לתת מענה  . בסעיף הקודם יוטמעו בבסיס המפגש בין המטפל למטופל

 :לנושאים המפורטים להלן

שימוש  , הנגשת מידע בשפה של המטופל: נגישות תרבותית לשונית ופיזית

הנגשה תרבותית  , הנגשה פיזית של המתקנים, שימוש בדפי מידע בשפות, בתרגום

ל התאמה והנגשה תרבותית ולשונית  "הנושא בא לידי ביטוי בחוזר המנכ. ועוד

 (.7/11)במערכת הבריאות 

הגדרת סטנדרט לזמינות תורים סבירה: זמינות שירות רפואי במערכת הבריאות  .

מטופלים עולה שזמן המתנה סביר לרפואה   2,848וכלל   ברוקדיילי "במחקר שבוצע ע

גרינברג רות   ברמלישולי .)יועצת ובדיקות אבחון והדמיה בקהילה עומד על שבועיים

מומלץ למדוד את זמינות התורים ולהגדיר רמות  (.  2014, גוברמןודרור  וייצברג

הנושא  בא לידי ביטוי  . שירות ויעדים תוך התחשבות בצרכי המטופל ומידת הדחיפות

 (:6/13)ל שיפור חווית המטופל במערכת הבריאות "בחוזר מנכ

 משך הזמן שנדרש להמתין עד לקבלת תור לבדיקה או  )זמינות השירות הרפואי

הולם את מצבו הקליני של החולה וסביר בהיבט  , (בקהילה או באשפוז, טיפול

 .השרותי

ההולמים את מצבו הקליני של המטופל ומכבדים את  , ניהול התורים וזמני המתנה

 .זמנו

פישוט הרצף המנהלי והשרותי וצמצום תהליכים בירוקרטים  : פישוט תהליכים

קידום שימוש  , קידום אוטומציה של תהליכים. המקשים על המטופל והמטפל

 .מניעת טרטור מטופל ועוד, באמצעים טכנולוגיים

שמירה על פרטיות   , תנאים פיזיים הולמים למטופלים ולמטפלים: סביבה מכבדת

 :ל לשיפור חווית המטופל במערכת הבריאות"הדבר בא לידי ביטוי בחוזר המנכ, וניקיון

באשפוז או -"מלונאות"כולל , תנאי המתקן הרפואי מותאמים לרווחת המטופל 

 2 היבטים מהותיים שיובילו לכך שחווית המטופל תהיה טובה
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 מרכיבי ההשפעה על חוויית המטופל ואיכות השירות

תנאים נוחים  , כמו לדוגמא מרחב אישי וציבורי מרווח, תנאים נוחים במרפאה

שירותים נלווים כולל עלויות חניון  , שילוט, חניה, מזון, סביבה שקטה, למלווה

 .'וכוסבירות 

  שמירה על כללי ניקיון בהליך הטיפול והסביבה הטיפולית והפיזית שהמטופל

 .פוגש

 ...(המשך)היבטים מהותיים שיובילו לכך שחווית המטופל תהיה טובה 
2 

 3 נושאים נוספים שמשפיעים על חווית המטופל

אך הם חלק . מטופל טובה לחוויתהנושאים המפורטים בסעיף זה אינם הכרחיים 

כרגע הם מהווים סוג של  . מציפיות מטופלי מערכת הבריאות במפגש עם המערכת

“extra mile”ואנו שואפים שיהיו חלק מסטנדרט השרות: 

ניהול הטיפול והשלב הבא באופן יזום. הנגשת מידע באופן יזום למטופל :יוזמה  ,

זכויות שמכילות את צרכי המטופל מהמערכת  )הנגשה ומיצוי זכויות המטופל 

',  מפת הטיפול'שימוש העזרים כגון , מתן מידע למטופל לפני ששאל, (הממשלתית

מידע למטופל על כל , העברת מידע למטופל על התחנות הצפויות בתהליך הטיפולי

 .שלב בתהליך באופן יזום ועוד

הצגה עצמית של המטפל ופניה אל המטופל בדרך בה הוא מעוניין שיפנו  : יחס אישי

לדבר עם המטופל בשפה שהוא מבין  , "ספר את הסיפור שלו"עידוד המטופל ל, אליו

 .קשר עין תוך כדי שיחה. הרגשה שהוא לא עוד מקרה רפואי. ולהתייחס לדבריו

מלא ואמין למטופל במהלך המפגשים הטיפוליים או  , מידע נגיש: העברת מידע

השלכות ותוצאות  , סוגי טיפולים, זכויות, חלופות טיפול: לדוגמא. לאחר המפגש

 מידע על תוצאות בדיקות, אפשריות של טיפולים ותרופות ואפשרויות בחירה

(NICE 2012 .)  יש לפעול לכך שהמידע בתחנות השונות יהיה זהה ושלא תהיה

 .יש לפעול להעברת מידע בין הסקטורים השונים לאורך מסע המטופל. סתירה

הנגשת מידע באופן יזום ושקוף למטופלים ובני משפחותיהם לדוגמא: שקיפות  :

הסדרי בחירה  , מדדי איכות ושירות, יכולת הפקת מידע אישי, מידע על זמינות תורים

 .מפורטים ועוד
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 רציונל

 מרכיבי ההשפעה על חוויית המטופל ואיכות השירות

 ...(המשך)נושאים נוספים שמשפיעים על חווית המטופל 
3 

שימוש בטכנולוגיה לשיפור השירות והתקשורת עם המטפל בערוצים  : רב ערוציות

 .שהמטופלים נמצאים בהם

עידוד המטופל להיות מעורב  , מתן אפשרויות בחירה למטופל :העצמת המטופל

 .  התחשבות ברצון המטופל והעדפותיו ככל שניתן, בטיפול שלו

הפחתת הצורך בניהול הרצף על ידי  , פישוט תהליכי הרצף הטיפולי: רצף טיפולי

רצף הטיפול בא לידי ביטוי בחוזר חווית המטופל במערכת  . המטופל ומשפחתו

 (:6/13)הבריאות 

 המטפלים השונים בתוך היחידה הטיפולית ובצמתים כמו העברת   -בתוך היחידה

 .פועלים לשיתוף במידע והעברתו תוך תיאום ושיתוף פעולה, משמרת

 שיתוף פעולה והעברת מידע בין  , מתקיימים תיאום -במעבר בין היחידות

כולל במעבר  , מעבר בין מחלקות ומתקנים: המטפלים השונים בצמתים השונים

 (.שחרור)קהילה  -ואשפוז( הפניה)אשפוז -קהילה

 כלים להטמעת תורת השירות וחוויית המטופל

 :קבוצות 3 -הכלים מחולקים ל

 כלים אישיים

דוגמאות להתנהגות להגשמת  

הערכים שעומדים בבסיס 

 .התורה

 כלים בתחנות מסע המטופל

כלים להטמעת תורת השירות וחווית  

,  באשפוז ובקהילה, ד"במלרהמטופל 

 הגדרת סטנדרטים לשירות איכותי

מתן כלים , לאורך מסע המטופל

 .להתמודדות עם רגעי אמת ועוד

 כלים מערכתיים

כלים להטמעת חווית המטופל 

רתימת הנהלת בית  , במוסד הרפואי

 .החולים והצוותים המטפלים ועוד
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 הכלים האישיים

להטמעת תורת השירות 

 וחווית המטופל

2 
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 הכלים האישיים

 התנהגות להגשמת הערכים

 פרק זה מוקדש לתיאור

 דוגמאות מעשיות של

 התנהגות לטובת יישום הערכים

 באינטראקציה עם המטופלים

 .ובני משפחתם

 :הערכים

 כלים אישיים

דוגמאות להתנהגות להגשמת  

הערכים העומדים בבסיס תורת 

 .השירות

 כבוד

 ואנושיות
 חמלה הקשבה אכפתיות שיתוף



2 

אמון ובטחון ותסייע לשיתוף פעולה מצד המטופל  ,  תחושה טובההתנהגות זו מקנה 

 .והענות לטיפול

.  שני הערכים הנם ערכים אוניברסליים שמהווים בסיס של כל מפגש טיפולי בין מטפל למטופל

המטופלים מתקשים לדעת האם טיפול רפואי היה איכותי אבל הם יודעים להעריך את חווית  

 .השירות וההתנהגות שהם חוו

30 

 הכלים האישיים

 כבוד ואנושיות

 (.ולא כמקרה רפואי)התנהגות הגורמת למטופל לחוש שרואים אותו כאדם שווה 

או לתת לו  /התנהגות בכבוד ובנימוס והימנעות מהתנהגות העלולה לפגוע במטופל ו

 .הרגשה של זלזול

 המטופל תחושת דוגמאות התנהגות מומלצת

 :בתחילת המפגש

שם  , מילת ברכה

  הצגה עצמית, המטופל

שם  )של המטפל 

והצגת מטרת ( ותפקיד

 המפגש

/  ר לוי ובאתי כדי לבדוק"אני ד. שלום מר כהן"•

 ".רק רגע אני רוצה לחטא ידיים. להכיר אותך

אני  עודד   ,כהן' בוקר  טוב גב"•

נתחיל להוריד אותך מן  . הפיזיותרפיסט

 ".המיטה ולתרגל

שלום אני עודד ואני הסניטר שייקח אותך  "•

 ".לצילום

בטחון במטפל  , רוגע תחושת

תחושת , במהלך המפגש

 .וכבוד הכרת תודה, שליטה

 לקרוא למטופל בשמו•

לפנות אל המטופל  •

הבוגר בשם משפחתו  

אם ירצה יוכל לבקש  )

שתקרא לו בשמו  

 (הפרטי

כבוד אישי   נותן תחושת וכדומה "ירון/ מר לוי/ אבני' גב/ שלום תמר"•

,  המביא לתחושת קרבה

 אמון וביטחון במטפל
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 כבוד ואנושיות
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 הכלים האישיים

 המטופל תחושת דוגמאות התנהגות מומלצת

להציג את  •

תיאור המפגש  /מהלך

 :בין המטפל למטופל

בתחילת דבריו יציין  

המטפל את סדר  

 .הדברים במפגש

לתת מסגרת  •

למטרת "( פריימינג)

 .המפגש ומהלכו

עכשיו אשאל אותך מספר שאלות ואבדוק  "•

אותך כדי להעריך את מצבך הרפואי ואחר  

 "כך נשוחח על  תכנית הטיפול והבדיקות

שחרור יערכו בשני  / ביקור/ הקבלה"•

בשלב הראשון אעריך את המצב , שלבים

הרפואי והטיפול הנדרש ובשלב השני  

 "נשוחח על כך

השליטה   תחושתמגביר את 

של המטופל ונותן 

בנוסף . אוריינטציה לצפוי

תשומת ליבו  ( פוקוס)ממרכז 

מרכיב של  . למטרת המפגש

 .בטחון ויצירת אמון, הרגעה

במידה והמטופל  •

שוכב במיטה מומלץ  

לעודד אותו לשבת  

 .כדי שלא ירגיש נחות

כשאפשר מומלץ  •

לשבת כדי להיות  

בגובה העיניים של  

 .המטופל

תחושת המאמץ מצד   

 המטפלים מקנה תחושת

רגשה  וה בטחון ואמון, כבוד

 .שרואים אותו ואת צרכיו

להסתכל  על  •

(  קשר עין), המטופל

 .לחייך

לשאול  , אם יש מלווה•

לשמו ולמידת  

להקפיד  , הקרבה

לשאול את המטופל 

אם ירצה שהמלווה  

יהיה נוכח ולאפשר  

 .למלווה להיות נוכח

של  " מעל ראשו"יש לשים לב לא לדבר •

 .המטופל

מבט ישיר למטופל וגם במידת הצורך לבן  •

או הקשבה  /או הסבר ו/לווייתו בזמן שאלה ו

 .לדבריהם

שהמטפל  נותן תחושה 

ומקנה הרגשה  " רואה אותי"

שאני כמטופל נתפס בעיניו  

מגביר   ".מקרה"ולא  כאדם 

 .במטפלתחושת האמון 
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 כבוד ואנושיות
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 הכלים האישיים

 המטופל תחושת דוגמאות התנהגות מומלצת

שמירה על פרטיות •

 המטופל

או נעילת  /  וילון סגור -על המטפל להבטיח •

 ".הוילוןרק רגע אסגור את ",דלת 

כיסוי אברים  / אי כניסת אחרים זרים למפגש•

 .דיבור בקול נמוך/ אינטימיים

מרחק בתור בעת קבלת   שמירה על•

 .שירותים אדמיניסטרטיביים

חיזוק  , הפחתת מתח

כבוד . רגיעה,תחושת בטחון 

 .למטופל

קצב דיבור ושפה  •

 .מותאמים למטופל

שימוש בשפה  •

 .שהמטופל מבין

לדבר בקצב  / לדאוג למתורגמן אם יש צורך•

לדבר בשפה מובנת למטופל  / מתאים

להימנע משימוש בטרמינולוגיה רפואית לא  

לדבר בקול שצליליו מותאמים . מובנת 

 .למטופל

.  למטופל להתאים את נימת הדיבור והקצב•

יש להימנע מדיבור מתנשא או מודגש מדי  

 .המדגיש את עליונות המטפל

,  הבהרה של השפה המקצועית לדוגמא•

מה זה : שימוש באבחנות עם הפירוש לידן

איזה  ? מה ההשלכות של האבחנה? אומר

 .ים נדרשים ועוד/טיפול

יצירת  , הפחתת חרדה

 .חיזוק אמון ובטחון, קרבה 

,  מניעת תחושות של זרות

 .חוסר אונים וחולשה

חוות דעת שניה  •

מוקנית כזכות בחוק  

.  זכויות החולה

היוזמה היא של  

 .החולה

מתן לגיטימציה מלאה  •

לבחור בחוות דעת  

 .שנייה

לכל שאלה   נה/חשוב שתדע שאני זמין"•

שתהייה במידה ותבחר להתייעץ עם עוד  

 ".איש מקצוע

המטפל החש בטחון  עצמי  

ומקצועי ירגיש בנוח ויהיה  

פתוח  לצורך של המטופל  

אין זה . בחוות דעת שניה

מעיד על חוסר אמון של  

המטופל אלא על  חששותיו  

 .שלו
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".  המסע הטיפולי'תוך העברת מידע והתייעצות לאורך , יצירת הדדיות בין המטפל למטופל

קבלת הסכמתו  , הצגת חלופות, שיתוף בהתלבטויות המקצועיות באופן מלא וברור

 .להחלטות הטיפוליות והרפואיות

 שיתוף

.  תהליך השיתוף מדגיש את זכות המטופל לקחת חלק פעיל בהחלטות הרפואיות הנוגעות לו

ייקח אחריות על , המטופל זקוק לחוות דעתו המקצועית של המטפל אך יחוש בטחון רב יותר

 .הטיפול וההיענות לטיפול שלו תהיה טובה יותר

33 

 הכלים האישיים

 המטופל תחושת דוגמאות התנהגות מומלצת

שיחה עם המטופל  •

,  או בן המשפחה/ו

שיתוף ומתן , שיקוף

מידע והסבר מלא על  

 .  מצבו הרפואי

,  בהירות, בטחון תחושת

כבוד אליו  , אמון במטפל

ונכונות לשיתוף פעולה רב  

 .יותר

הצגת חלופות  •

 .למטופל

או לחלופין   Xיש אפשרות לקבל תרופה "•

 ...אני ממליץ Y לנסות במשך תקופה

 "?מה אתה מעדיף

או  , את יכולה לבחור בין לינה עם התינוק"•

מה את   .שהתינוק ישן בחדר הילודים

 "?מעדיפה

המטופל   -העצמת המטופל

מייצר  , שליטה, חווה ביטחון

בסיס ללקיחת אחריות  

 .אישית על ההחלטה

ההסבר נותן את התשובה 

התשובה   ".?למה"לשאלה 

,  הבנה, יוצרת ודאות

 .משמעות למעשה

התחשבות ברצון  •

המטופל בעת קבלת  

.  החלטה על טיפול

כשהחלטתו היא  

אלטרנטיבה  

 .אפשרית

אם ברצונך להתלבט עם עוד איש מקצוע  "•

אפשר לפנות אלי בכל . זה בסדר גמור

 "שאלה

 "  ת את החלטתך/אני מקבל"•

חיזוק הביטחון בשיקול  

 .הדעת העצמי
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 שיתוף
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 הכלים האישיים

 המטופל תחושת דוגמאות התנהגות מומלצת

חידוד ההשלכות של  •

אי עמידה בטיפול  

 .הומלץ/ שנבחר

עליך לתרגל בבית את מה שעשינו היום כאן "

 ".משום שללא התרגול לא תהיה התקדמות

חשוב מאד לסיים את כל המינון של התרופה  "

שקבלת אם לא מסיימים את תרופה המחלה 

 ".יכולה לחזור

מתן כל  -העצמת המטופל

המידע הקשור להחלמה  

והחזרת האחריות להיענות  

 .למטופל לטיפול

העברת המידע לאורך  •

 .כל שלבי הטיפול

 ...".השלב הבא בטיפול הוא"•

 ...".נדרש לבצע... הטיפול המוצע הוא"•

 ...".אני רוצה לידע אותך שבהמשך"•

 ...".זמן ההחלמה המשוער"•

אם יהיה שינוי  ... זמן אשפוז משוער הוא"•

 ".תעודכן

ודאות  , תחושת ביטחון

שקיפות ושיתוף המטופל 

 .בכל המהלך

הזמנת המטופל •

 .לנקוט עמדה

 ".אני אשמח לשמוע מה אתה חושב"•

/  טוב שאתה משתף אותי במחשבות"•

 ".השערות שלך

העצמת המטופל והפיכתו 

 לשותף בשיחה ובהחלטות

הדיאלוג הופך את המטופל  

משמעותי ומיצר לו  , לנוכח

תפקיד עם השפעה על מה  

יותר  . שקורה ויקרה לו

 .שליטה על גורלו

במידה ונעשתה  •

התנצלות בפני  , טעות

הפונה והסבר מדוע  

נעשתה טעות ומה  

ניתן לעשות כדי  

 .לתקן

 .כנות המגבירה בטחון ואמון
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 הכלים האישיים

 המטופל תחושת דוגמאות התנהגות מומלצת

תאום ציפיות לגבי  •

הטיפול ולוחות  

 .הזמנים

יש להימנע מהבטחות •

מאמירות כגון  ו שווא

"  אין לי מושג"

 .ולהפנות לשלב הבא

 ...".זמן המתנה לצילום הוא" •

אינני יכול להעריך במדויק אך זמן המתנה "•

לצילום יכול להיות כחצי שעה ואחר כך עוד  

 ".חצי שעה לקבלת התוצאה

אני מקווה שנקבל תור ליום שלישי ואיידע  "•

 ".אותך כשנדע

הגדרת מסגרות הזמנים 

מייצרת וודאות ומאפשרת  

 .  לתכנן את חייו בהתאם
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ראייה  , רצון לסייע ולעזור למטופל ובני משפחתו, לקיחת אחריות על כל מרכיבי הטיפול

 .כוללת על מכלול צרכי המטופל ומתן מענה כולל למטופל

 אכפתיות

' העברת המקל'לקחת אחריות פעילה על ליווי המטופל במסע הטיפול בדגש על הבטחת 

רצון לסייע למטופל ולבני משפחתו תוך דאגה לצרכי המטופל  . לגורם המטפל הבא במידה ויש

(  מענה במגע אחד)השתדלות לסגירת מעגל בנקודת זמן אחת . וסיוע אקטיבי במידת הצורך

 .וצמצום מעברים

36 

 הכלים האישיים

מומלץ לפעול לסייע למטפלים כך שיוכלו לתת מענה לצרכי המטופל על ידי יצירת תשתית  

אפשרות לתאום  , סיוע בהעברת פעילות אדמיניסטרטיבית לגורם אחר' לדוג. תפעולית תומכת

כלים ומענה מהיר  )מענה רב ערוצי , מסלול ירוק לאישורים דחופים, תורים דחופים למטופלים

 .ועוד( בתחנות השירות

 המטופל תחושת דוגמאות התנהגות מומלצת

מתן סיוע אקטיבי  •

במצבי המעבר לגורם  

 .טיפולי אחר

כאשר נדרש להעביר  •

את המטופל לגורם  

אחר יש חשיבות רבה  

לרצף שיוצר המטפל 

בהעברה מסודרת 

 .ואישית

עדיף לבצע העברות •

תוך נוכחות שני  

נציג   :הצדדים

המחלקה המעבירה  

עדיפות לרופא  )

ונציג  ( המטפל

 .המחלקה המקבלת

(... "  בטלפון לבית המרקחת שואל הרופא)•

 ...."האם יש במלאי

אני פונה עכשיו למרפאה  " (פקידת קבלה)•

 "  17שלך שישלחו טופס 

במידת הצורך להביא פיזית את המטופל  •

 .לגורם הבא שילווה את המטופל

ר  "ד,  Xדברתי עם הרופא התורן במחלקה"•

והוא יודע שאנחנו מעבירים אותך עם  , לוי

 ".כל החומר הרפואי ויקבל אותך

,  תחושת ביטחון וודאות

זורקים  "מניעת הרגשה ש

,  "אותי ממקום למקום

תחושת הקלה שיש מי  

דואג ומוודא  , שרואה

שהמשך הטיפול יתבצע  

 .כראוי
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 אכפתיות

37 

 הכלים האישיים

 המטופל תחושת דוגמאות התנהגות מומלצת

העברה זו תמנע  

אי  , מידע סותר

הסכמה וגם תחושה  

של המטופל שפשוט  

מעבירים אותו לגורם  

 אחר וזהו

התבוננות על כל  •

תוך  , המסע הטיפולי

איתור קשיים  

ושיקוף   אפשריים

 .הקשיים למטופל

אני ממליץ , אתם זכאים לתו חניה מוזל"•

ותסדירו   Yלמשרד  Xלכם שתרדו לקומה 

זה  .לאחר שנסיים את תהליך הקבלה, זאת

 ".יקל עליכם

על כן , יתכן ויהיה קשה לקבוע תור לבדיקה"•

אני ממליץ לך לפנות כבר עכשיו עוד לפני  

כך לא  , שהתחלת בטיפולים לקביעת תור

 ".תמתין זמן רב

תחושה שיש מישהו אחראי  

שאכפת לו ממני ורואה  

 .אותי

 .דאגה למטופל•

 .עזרה וסיוע למטופל•

מתן תשומת לב  •

 .לצרכי המטופל

מתן הרגשה למטופל  •

ולבני משפחתו שהם  

 .לא לבד

בדיקה שניתן  , קיום שיחה עם המטופל•

במידת הצורך  . מענה לצרכיו של המטופל

 .  סיוע בקידום נושאים

 "  אני פה כדי לעזור לך"•

 

תחושת ביטחון ואמון  

 .במטפל
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,  הקדשת זמן פרטני לשיח עם המטופל, מתן תשומת לב לצורכי המטופל ובני משפחתו

 .התייחסות לדברי המטופל

 הקשבה

או בני משפחתו חשובה לבניית האמון בין המטפל למטופל  /הקשבה לדבריו של המטופל ו

 .  ומתן הפתרון הבריאותי הטוב ביותר למטופל

38 

 הכלים האישיים

 המטופל תחושת דוגמאות התנהגות מומלצת

הזמנה של המטופל  •

'  סיפור'לספר את ה

לשמוע את , שלו

הבעיה שלו ולהסביר  

 .מה הביא אותו

תחושת ביטחון ואמון   ".לפני הכל תספרי לי איך זה התחיל"•

 .במטפל

התייחסות לבקשה  •

 .של המטופל

אני מבין שאת מבקשת שאתן לילד  •

אנטיביוטיקה  עם זאת אני מציע לחכות 

 .."עד

שותפות  , תחושת ביטחון

 .ואמון במטפל

לענות למטופל על  •

 .שאלותיו

 ".אענה על שאלותיך אחת אחת"•

אני מציע  . אני שומע שיש לך שאלות רבות"•

/  שנקבע פגישה בזמן קבלת חולים אשמח

 "הרופא ישמח לענות על שאלותיך

שותפות  , תחושת ביטחון

 .ואמון במטפל

להפחית הפרעות •

בשיחה עם המטופל  

כך שניתן יהיה  

 .להתמקד בדבריו

 .הסתכלות על המטופל ולא על המחשב•

 .סגירת הדלת כדי למנוע הפרעות•

 .אי מענה לטלפון במהלך הפגישה•

 ואמון, תחושת ביטחון•

 כבוד•

 אכפתיות•
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 הקשבה

39 

 הכלים האישיים

 המטופל תחושת דוגמאות התנהגות מומלצת

לוודא הבנה של  •

 .הדברים

אם הדברים  "בתום כל הסבר לשאול •

האם יש עוד משהו שהיית  " ,"?מובנים

האם ברור לך מה  "?, "לדעת/רוצה לשאול 

 "?...מעכשיו / הולך לקרות היום

:  לעודד את המטופל לספר במילים שלו•

 "...ברור שהכל בוא נחזור ביחד ונוודא"

/  נושאים עיקריים   X עד עכשיו עולים"•

 ..."בולטים במצבך הרפואי והם

בואו  . אני רוצה לוודא שהדברים מובנים"•

 ".נחזור על העיקר

ולסכם   CLOSUREבסיום הפגישה לעשות •

ולבצע זאת " אני רוצה לסכם את הדברים"

 .שלב שלב עם אתנחתות וברור שהובן

אני רוצה  לוודא שאנחנו מבינים ביחד  "•

בוא נעבור ביחד על הנקודות  . את התכנית

 "..."העיקריות לגבי מצבך והטיפול

 

תחושת שותפות ובטחון  •

דרך  , שרואים אותו

להשפיע באופן אקטיבי  

,  על הקשר עם המטפל

  .בונה אמון ומרגיעה
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התנהלות מתוך אמפתיה למורכבות זו תוך , הכרה במורכבות המעמד של הטיפול הרפואי

 .סיוע ותמיכה למטופל ולבני משפחתו

 חמלה

. או במצבי מתח ולחץ/מגיעים פעמים רבות במצבים קשים ו, המטופלים ובני משפחותיהם

היא  אמפתיה. אמונה וציפייה מהמטפל לאמפתיה ורגישות, מנקודת מבטם יש להם צורך

עם  , להרגיש את מה שעשוי האחר להרגישהיכולת לשים את עצמי במקומו של המטופל 

 .מתן מקום לרגשותיו בכבוד וברגישות אך מבלי להזדהות איתו

40 

 הכלים האישיים

 המטופל תחושת דוגמאות התנהגות מומלצת

אני מתאר לעצמי שאתה " -מוטב להתחיל ב• הפגנת אמפתיה•

 ..."  מרגיש

לא   אכן הכאבים שאתה מתאר בוודאי"•

 ".קלים

/  דואג / אני מתאר לעצמי שאתה חושש "•

 ".מתקשה לישון בלילה

אני רואה שהבנים שלך מסורים ודואגים  "•

 "לך

 ".אני רואה שכואב לך"•

אמון ובטחון  , רגיעה, הקלה

 .במטפל

,  לכל מטופל יש סיפור•

מומלץ ללמד את 

מומלץ . הסיפור

להקשיב לסיפור שלו  

ולשאול שאלות  

מכוונות  שיתנו מידע  

עליו כאדם ולא רק  

 .כמקרה לטיפול

אחד לפחות על  ' אנושי'מומלץ להכיר פרט •

.  מקצוע, מספר ילדים ,לדוגמא ,המטופל

פרטים אלו מסייעים למטפל לראות במטופל  

 .כייחודי ולמטופל להרגיש שהוא חשוב
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ל לשיפור חוויית המטופל  "סטנדרטים נוספים מתוך החוזר למנכ

 (:6/13)במערכת הבריאות 
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 הכלים האישיים

 יחס

באדיבות ומתוך התחשבות בצרכיו, בהגינות, הצוות המטפל נוהג במטופל בכבוד. 

  הצוות נותן מענה במהירות סבירה לבקשות ולצרכים של המטופל ובני המשפחה

 .שמייצגים

רגישות וחמלה, הצוות נותן מענה לצרכים רגשיים תוך הפגנת אמפתיה. 

 תרבותיים -נותן השירות הרפואי מתאים את הטיפול והשירות לצרכים הייחודיים  ,

 .ככל שניתן, דתיים ולשוניים של אוכלוסיית המטופלים

בהתאם  , הצוות המטפל מערב ומשתף את משפחת המטופל או אחר משמעותי

 .לנסיבות ולאישור המטופל

השירות המנהלתי והלוגיסטי ניתן ביעילות ובאדיבות. 

 מידע

באופן יזום ובהתאם  , בכל שלבי הטיפול, מובן ונגיש, עדכני, למטופל ניתן מידע מלא

 .לרצון המטופל

  המוסד והצוות מסייעים למטופל במימוש ובמיצוי זכויות הקשורות למצבו הרפואי

 .ומנגישים לו באופן יזום את המידע הנדרש לצורך כך

 רצף

המטפלים השונים בתוך היחידה הטיפולית ובצמתים כמו העברת   -בתוך היחידה

 .פועלים לשיתוף במידע והעברתו תוך תיאום ושיתוף פעולה, משמרת

שיתוף פעולה והעברת מידע בין המטפלים , מתקיימים תיאום -במעבר בין היחידות

 .כולל במעבר קהילה, מעבר בין מחלקות ומתקנים: השונים בצמתים השונים

 העצמת המטופל

  שיתוף והעצמת המטופל יחד עם הבטחת מעורבותו בתהליך הטיפול בו ובצמתי

 .תרבותו וצרכיו, בשקיפות ובהלימה לרצונו, קבלת החלטות
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 ד"במלרחוויית המטופל 

3 



3 

43 

   ד"במלרחוויית המטופל 

פרק זה הינו חלק מהמעגל השני ובו  

מוגדרים סטנדרטים לשירות איכותי  

הפרק כולל פרוט של מסע  . ד"במלר

המטופל וכלים להתמודדות עם רגעי  

 .אמת

 כלים בתחנות מסע המטופל

כלים להטמעת תורת השירות  

באשפוז  , ד"במלרוחווית המטופל 

הגדרת סטנדרטים  , ובקהילה

לשירות איכותי לאורך מסע  

מתן כלים להתמודדות , המטופל

 .עם רגעי אמת ועוד

 מטרות

 :מטרת העל

 .שיובילו לחוויית מטופל טובה, ד"במלרהגדרת כלים ליישום במסע המטופל 

 :מטרות משנה

  העלאת מודעות הצוות המטפל למצוקותיו של המטופל ולקשיים אותם הוא חווה בשהייה

 .וגישור על הפערים ד"במלר

העלאת הקשיים והמצוקות של הצוותים המטפלים להנהלה. 

הגדרת סטנדרט שירותי לתחנות השונות במסע המטופל. 

מתן כלים להתמודדות ברגעי האמת 

 ד"במלרחוויית המטופל 
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 ד"במלרחוויית המטופל 

   ד"במלרתחנות מסע המטופל 

 !הידעת

מטופלים   10,000 -בקרב למעלה מ, בסקר חווית  המטופל שבוצע על ידי משרד הבריאות

ברחבי הארץ עולה שהמשתנים המשפיעים ביותר על שביעות הרצון   דים"המלרבכל 

 :הם ד"המלרהמטופלים ועל נכונותם להמליץ על 

 תחושת המטופל כי הוא בידיים טובות➊

התנהלה בצורה   ד"במלרהעבודה ➋

 מסודרת ומאורגנת

עבד בתאום  ד"המלרצוות חדר ➌

 ובשיתוף פעולה

 התייחסות לכאב המטופל➍

,  התחושה שסייעו להם להתמודד עם הכאב➎

 התייחסות האחיות לשאלות ולחששות המטופל

 קבלת מענה ללא צורך להתאמץ➏

 הגיע המטופל איתההביקור סיפק מענה לבעיה ➐

 התייחסות הרופאים לשאלות ולחששות המטופל➑

כניסה  

 ד"למלר

קליטה 

במשרד  

 הקבלה

 בירור ראשוני➋ כניסה וקבלה➊

בירור ראשוני  

על ידי אחות  

 'טריאז

עריכת בדיקות  
 :ראשוניות

 .ג.ק.ואדם 

קליטה על ידי  

האחות  

 המקבלת

 בירור ואבחון מעמיק➌

בדיקה על ידי  

 ד"מלררופא 

בדיקה על ידי  

 רופא יועץ  

בירור טיפול  

 אבחון

 ביצוע בדיקות  

 מעבר לאשפוז/ שחרור ➍

 שחרור

 רופא

 אחות

 אדמיניסטרטיבית

 מעבר לאשפוז

 רופא

 אחות

 אדמיניסטרטיבית

 או

 אלונקאי

שינוע  

לבדיקות על 

 ידי סניטר

 -מענה לרצף 

מטופלים שנמצאים  

 בין תחנות
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 ד"במלרחוויית המטופל 

 פערי נקודות המבט בין המטפל למטופל

 הרצונות והצרכים של המטופל

 שיתוף, אכפתיות, הקשבה, חמלה -יחס. 

מידע בכל שלב. 

זמן המתנה סביר. 

מענה וטיפול בבעיה הרפואית. 

הקניית בטחון. 

שיש על מי לסמוך, הקניית תחושה שהוא בידיים טובות. 

 נקודת המבט של המטפל נקודת המבט של המטופל

מאפייני  

 המציאות

חוסר במידע, המתנות ארוכות ורבות  ,

 .חוסר ודאות לגבי השלב הבא

כשהמטופל נכנס   -פערים לאורך החוויה

כולם פונים אליו בודקים  , למיון הוא הכוכב

לאחר מכן . אותו ושואלים אותו שאלות

 .הוא יכול להמתין שעות ללא מידע וצפי

קושי בניהול תורים, קושי בסיוע למטופל  ,

,  עומס תמידי, קושי באיתור מטופלים

,  קושי בהתמודדות עם מטופל דעתן

 .סביבת עבודה קשה ולא תמיד מכבדת

תחושות  

 אפשריות

חוסר , פחד, כאב, איבוד שליטה, חרדה

,  לעיתים חוסר אמון, חוסר ודאות, אונים

חוסר ידע וחוסר  , אי נוחות ,חששות 

 .מגיעים במשבר, אוטונומיה

,  רעש, עומס רגשי ומנטאלי, מתח, עייפות

,  מול המערכת ומול החולים -תסכול

לא עושים  , התגוננות, שליטה חלקית

כעס על הגעה  , זלזול, שיפוט, רפואה

 .מיותרת

 .א ותשתיות פיסיות"תשתיות כ, שפה, השכלה, פערי תרבות

התנהגויות 

בעקבות  

 התחושות

תחושה של חוסר  , תוקפנות ,התגוננות .תוקפנות ,תובענות, כעס

 .יכולת לשנות
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 ד"במלרחוויית המטופל 

 ד"במלרתחנות מסע המטופל 

 דגשים ועקרונות כלליים

התנהגות שגורמת למטופל להרגיש שהוא בידיים טובות, דוגמא אישית של מנהלים. 

יש לפעול על פי הערכים שהוגדרו בפרק , בכל אינטראקציה בין מטפל למטופל

 .הערכים

 יש להתייחס למשפחה ולמטופל -משפחת המטופל מהווה חלק מחוויית המטופל. 

לשונית ותרבותית, מענה להנגשה פיסית. 

מידע, תקשורת, עבודת צוות תוך תאום. 

 כל מטופל ידע מה שם הרופא שמנהל את הטיפול בו ומה שם   -שיוך מטופל למטפל

 .האחות שמרכזת את הטיפול

 ניהול המסע של , קידום של המטופל בשלבי המסע -ניהול מסע המטופל והתהליך

 .המטופל על ידי הצוות המטפל

במהלך המפגש הטיפולי: 

הצגה עצמית. 

בשם שהוא מעוניין שיקראו לו/ פניה למטופל בשמו. 

 לדוגמא לא לשוחח על פרטי המטופל בפרהסיה)שמירה על פרטיות, 

 (.סגירת וילון

  לכל מטופל יש סיפור 

התייחסות וטיפול בכאב. 

 התעניינות יזומה במטופל ובשלומו -יוזמה. 

הקשבה ועידוד לשאלת שאלות, תשאול המטופל. 

הסבר על מהלך הבדיקה המבוצעת ותאום ציפיות לגבי כאב צפוי. 

הסבר על השלב הבא בתהליך ולוחות זמנים צפויים להמתנה. 

הכוונה למעבר לתחנה הבאה. 

 וקשר עיןחיוך. 
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 ד"במלרחוויית המטופל 

 ד"במלרתחנות במסע המטופל 

 (בראיית חווית המטופל) ד"למלרכניסה 

ד"למלרהכוונה על אופן ההגעה , שילוט בשפות, מידע על חנייה :מידע. 

מקומות ישיבה זמינים, אווירה מרגיעה, נקייה, רגועה, כניסה מוארת :תשתיות  ,

 (.לדוגמא כיסאות גלגלים זמינים)נגישה , מסבירת פנים

מסביר על , נציג הניגש לנכנסים ומכוון בהתאם לצורך: מתנדב/ מקבל פנים

 .מסייע בהכוונה לתחנה הבאה, דואג לרווחת המטופל, עונה לשאלות, התהליך

אפשרות לפינת קפה , שתהיה נגישה לציבור המחכים, קולר עם כוסות/ עמדת מים /

 .תה

 (בראיית חווית המטופל)קליטה במשרד הקבלה 

יחס של אמפתיה וכבוד לפונים. 

 (התהליך הביורוקרטי לא תמיד ברור לפונים)מידע תמציתי וברור 

סיוע בהשלמת טפסים במידת הצורך 

 לטריאזהעברה  -מידע לגבי השלב הבא כולל הכוונה'. 

 מחיצה בדלפקים/הפרדה, כיסאות גלגלים, עמדות שמע, דלפק מונמך -הנגשה ,

 .לולאות השראה ועוד

(.מדבקה)זיהוי מלווה , תאום ציפיות לגבי מספר המלווים 

 מסירת מספר למטופל והסבר ממצה -במידה וקיימת מערכת ניהול תורים. 

איתור מטופלים שצריכים ליווי צמוד יותר וליווי אישי של מתנדבים. 

ס"איתור מטופלים בעלי צרכים סוציאליים וזימון עו. 

מוקד תרגום/ זיהוי קשיי שפה ודאגה לתרגום מתוך בית החולים. 

 כניסה וקבלה➊
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 ד"במלרחוויית המטופל 

   ד"במלרתחנות מסע המטופל 

 (בראיית חווית המטופל)' טריאזבירור ראשוני על ידי אחות 

 (.מטרה, תפקיד, שם)הצגה עצמית 

 הפגנת אכפתיות, הקשבה, אמפתיה, כבוד -יחס. 

קשר עין וחיוך. 

 הטריאזהסבר על הבדיקות שמבוצעות למטופל בתחנת'. 

  תאום ציפיות לגבי שלבי התהליך והבדיקות שיצטרך לבצע במהלך השהייה

 .סיווג המטופל לרמת דחיפות, ד"במלר

 הסבר למטופל על קיום המענה   -במידה וקיימת אפליקציה או מענה דיגיטלי אחר

 .והנחייה כיצד להשתמש

טיפול ראשוני והפחתת כאב, אומדן כאב. 

הסבר על התחנה הבאה ומשך ההמתנה הצפוי. 

הכוונה להיכן לגשת ואיפה להמתין. 

 בירור ראשוני➋

 (בראיית חווית המטופל. )ג.ק.ואדם : עריכת בדיקות ראשוניות

 (.מטרה, תפקיד, שם)הצגה עצמית 

יחס אמפתי למטופל. 

הסבר על הבדיקה שמבוצעת. 

מסירת מידע על התחנה הבאה ומשך ההמתנה הצפוי. 

  תאום ציפיות עם המטופל שהרופא יראה אותו בהמשך עם תוצאות הבדיקות ושלב

 .הבדיקות מקדם את הטיפול בך

הכוונה לתחנה הבאה. 
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 ד"במלרחוויית המטופל 

   ד"במלרתחנות מסע המטופל 

 (בראיית חווית המטופל)קליטה על ידי האחות המקבלת 

 (.מטרה, תפקיד, שם)הצגה עצמית 

קבלת פנים ומילות עידוד. 

איך אפשר לעזור לך":  לדוגמא, תשאול המטופל?" 

התייחסות לסיפור המטופל. 

זיהוי המטופל. 

הפחתת כאב. 

 משקפיים  , מכשיר שמיעה, לדוגמא שיניים תותבות -הסבר על שמירת חפצי ערך

 .  והפקדת חפצי ערך של המטופל

הסרת בגדי המטופל במידת הצורך בשקט וברוגע תוך שמירה על פרטיות המטופל. 

 (.במידת הצורך)הסבר על בדיקות מבוצעות 

 במידה ולא ניתן לאכול  )מה אפשר לאכול , מתי אפשר לאכול -הסברים בנושא מזון

 .ועוד( הכל

מידע על השלב הבא שצפוי וזמן ההמתנה הצפוי. 

 בירור ראשוני➋
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 ד"במלרחוויית המטופל 

   ד"במלרתחנות מסע המטופל 

 (בראיית חווית המטופל) ד"מלרבדיקה על ידי רופא 

 (.מטרה, תפקיד, שם)הצגה עצמית 

קבלת פנים ומילות עידוד. 

 התייחסות לסיפור  , לכל מטופל יש סיפור -"... איך אפשר לעזור לך"תשאול המטופל

 .המטופל

תאום ציפיות עם המטופל לגבי רופא שאחראי על הטיפול בו. 

הקשבה למטופל ולבני משפחתו, אכפתיות, הפגנת אמפתיה 

הסבר על  , הסבר על הבדיקות הצפויות, אבחנה משוערת: מתן הסברים ברורים

 .במידת הצורך ייעוצים

הסבר על השלב הבא בתהליך ומה זמן ההמתנה המשוער  . 

 (.במידה ולא טופל קודם)טיפול בכאב 

 עידוד המטופל לשאלת שאלות נוספות -" האם יש לך שאלות"לשאול. 

 ביצועchecking in   דקות ובמידת הצורך סיוע בקידום המטופל   30למטופל כל

 .בתחנות

מטופלים שמעוניינים לעבור בדיקות נוספות  , לדוגמא, התמודדות עם קונפליקטים

 .שאין בהן צורך לדעת הרופא

 בירור ואבחון מעמיק➌
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 ד"במלרחוויית המטופל 

   ד"במלרתחנות מסע המטופל 

 (בראיית חווית המטופל)בדיקה על ידי רופא יועץ 

המתנה לרופא יועץ: 

תאום ציפיות לגבי זמן המתנה לרופא יועץ ועדכון המטופל שיכול לקחת זמן רב. 

 התעדכנות במסגרת ביצועchecking in  למטופל על ידי רופא בכיר. 

הצגת המספרים של המטופלים  . שימוש בפלזמה הכוללת מסרים וניהול תור

 (.כשיש ניהול תור)הבאים בתור 

הגדרת פעולות לביצוע מבעוד מועד  : במידה וקיים צוואר בקבוק משמעותי

 .את צוואר הבקבוק" שחרר"להתמודדות על הסיטואציה כדי ל

הגדרת רמות שירות למקסימום זמן שעובר מקבלת תוצאה ועד עדכון המטופל. 

 ויפעל לצמצם את   לייעוציםמנהל התפעול ינהל את תור ההמתנה / המנהלן

 .משך ההמתנה

 

מהלך הבדיקה על ידי רופא יועץ: 

 (.מטרה, תפקיד, שם)הצגה עצמית 

התייחסות  . הקשבה למטופל ולבני משפחתו, אכפתיות, הפגנת אמפתיה

 .ותשאול המטופל

 מה המטרה שלה ומה בדיוק מבוצע והסבר   -הסבר למטופל על בדיקת הייעוץ

 (.במידה ויש)על תוצאות הבדיקות 

הסבר על השלב הבא בתהליך ומה זמן ההמתנה המשוער. 

תקשורת והעברת מקל לצוות המטפל. 

 בירור ואבחון מעמיק➌
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 ד"במלרחוויית המטופל 

 ד"במלרתחנות מסע המטופל 

 (בראיית חווית המטופל)שינוע לבדיקות על ידי סניטר 

 ביצוע תאום ציפיות עם המטופל על משך   -במידה ויש צורך בשינוע המטופל

 .ההמתנה הצפוי עד להגעת סניטר

 (.מטרה, תפקיד, שם)הצגה עצמית 

יחס אמפתי של סניטר. 

 (.לדוגמא כיסוי המטופל)דאגה לשמירת פרטיות המטופל במהלך השינוע 

הימנעות משיחות טלפון פרטיות במהלך שינוע מטופל. 

  תאום ציפיות לגבי זמן ההמתנה עד תחילת בדיקה והגעת סניטר להחזרת המטופל

 .בסיום הבדיקה ד"למלר

 בירור ואבחון מעמיק➌

 (בראיית חווית המטופל)ביצוע בדיקות 

שילוט והסבר על אופן ההגעה לבדיקות. 

הסבר על מטרת הבדיקות. 

 (.טכנאי או מטפל אחר)יחס אמפתי של המטפל 

 ניהול התור כך שהמטופל ידע מי לפניו ועוד כמה זמן   -במהלך ההמתנה בתור

 (.רצוי להשתמש במערכת ניהול תורים)נדרש להמתין 

למה יש לשים לב, כאב צפוי, שיתוף המטופל ומשפחתו על מהלך הבדיקה. 

הסבר על משך הזמן המשוער לפענוח של הבדיקות. 

 מידע למטופל על דחיפות או חוסר דחיפות של הבדיקות. 

 ד"למלרהזמנת סניטר להחזרת המטופל. 

עדכון הצוות בדחיפה על תוצאות. 
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 ד"במלרחוויית המטופל 

   ד"במלרתחנות מסע המטופל 

 (בראיית חווית המטופל)שחרור 

 (.מטרה, תפקיד, שם)הצגה עצמית 

תוכנית טיפול ותאום ציפיות לגבי השלב הבא  , תוצאות הבדיקות, הסבר על אבחנה

של הטיפול כולל לוחות זמנים צפויים והנחיות להמשך טיפול בשפה פשוטה ומובנת  

 .למטופל

מסירת מכתב מודפס עם המלצות. 

מתן תרופות והסבר על תופעות לוואי. 

הנגשה תרבותית ולשונית בעת הצורך, מומלץ לוודא שהמטופל מבין את ההסבר  . 

עידוד המטופל לשאול שאלות נוספות. 

  הפקת מכתב שחרור 

 ותאום ציפיות לגבי הבאת התחייבות   ד"למלרהסבר מתי לחזור  -במידת הצורך

 .מראש

 תאום ציפיות לגבי זמן ההמתנה עד הגעה למחלקה והשלב הבא   -למאושפזים

 .בטיפול

 מעבר לאשפוז/ שחרור ➍

 (בראיית חווית המטופל)שחרור אדמיניסטרטיבי 

 האם יש צורך בשליחת טופס  ) ד"מלרתאום ציפיות עם המטופל לגבי תשלום אגרת

עד מתי להסדיר ואיך אפשר להעביר את  , (?לבית החולים או שהוסדר מראש 17

 .ד"למלרהתשלום 
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 ד"במלרחוויית המטופל 

   ד"במלרתחנות מסע המטופל 

 (בראיית חווית המטופל)שחרור מתוכנן 

כלים לאיתור מטופלים שיתכן ויתקשו לחזור לקהילה. 

 על חלופות אפשריות בקהילה וטלפונים ליצירת קשר ד"המלרמידע לצוות. 

 ס או אחות מתאמת טיפול בשלבים מוקדמים של תהליך  "עירוב עו -במידת הצורך

 :השחרור

  חלוקת דף מידע על הצפוי לו בהמשך כולל הכוונה לגופים נוספים מעבר לקופות

 (.רווחה ועוד, ל"בי)

הנגשת זכויות. 

 ס"י עו"הכוונה ע/ סיוע במיצוי זכויות. 

עדכון הקהילה. 

 מעבר לאשפוז/ שחרור ➍

קיצור  , לא שכחו אותי: )מטופלים שנמצאים בין תחנות -מענה לרצף 

 (בראיית חווית המטופל, זמני שהייה

תאום ציפיות לגבי זמן המתנה לרופא יועץ ועדכון המטופל שיכול לקחת זמן רב. 

התעדכנות במסגרת ביצועchecking in  למטופל על ידי רופא בכיר. 

הצגת המספרים של המטופלים הבאים  . שימוש בפלזמה הכוללת מסרים וניהול תור

 (.כשיש ניהול תור)בתור 

 מתן כלים לצוות לקיצור   -מטופלים שממתינים מעבר לזמן המקסימום לתחנה הבאה

 .זמני המתנה בתחנות

 הגדרת פעולות לביצוע מבעוד מועד   -במידה וקיים צוואר בקבוק משמעותי

בדימות   תעדוף' לדוג)את צוואר הבקבוק " שחרר"להתמודדות על הסיטואציה כדי ל

 (.ד"מהמלרשל מטופלים 

הגדרת רמות שירות למקסימום זמן שעובר מקבלת תוצאה ועד עדכון המטופל. 
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 ד"במלרחוויית המטופל 

 מתן כלים למטפלים להתמודדות עם רגעי אמת וסיטואציות

 מה מומלץ להימנע ממה סיטואציה

המטופל איננו 

מדבר את שפת  

 הרופא

:  לדוגמא, מומלץ להיות מודעים להנגשה תרבותית• 

 .בדיקה על ידי גורם שהמטופל ירגיש נח שיבדוק אותו

 ,במידה והמטופל לא דובר את השפה של הרופא•

או להיעזר במתורגמן  , יש להתקשר למוקד התרגום

 .בבית החולים

המטופל מלווה על  

 ידי אדם נוסף

התעלמות מהמלווה  •

או מהמטופל )

 (.כשהמלווה נמצא

רגשית במטופל   מומלץ לעודד את המלווה לתמוך•

יקל  ' שותף'בן משפחה שיחוש . ולשוחח עימו אם ניתן

 :לדוגמא ,על הצוות ועל החולה ולא ירגיש חסר אונים

 ".אני רואה שאתה מאד מודאג ממצב אביך"•

 ".טוב שבאתם לכאן"•

".  טוב שבאת איתו כי כך נוכל לראות ביחד איך נטפל"•

 (.להתייחס לרגשות של האב)

  ,לא להתעלם באופן יזום מהמטופל או מהמלווה•

 :לדוגמא

 "?מי יכול לספר לי את הסיפור"•

 "?מי יכול לעדכן אותי מה הביא אתכם לפה"•

הפחתת העומס 

 על תחנת האחיות

 "אתה מפריע לי"•

התעלמות מהמטופל  •

 .וממשפחתו

לכל שאלה אתה  " :לדוגמא ,תאום ציפיות בהתחלה•

 ".X -יכול לפנות ל

 .משפחה באופן יזום / פניה למטופל •

 .מענה לשאלת המטופל•

 ".תכף אתפנה. אני רואה שאתה זקוק למשהו"•

 .שימוש במערכת ניהול תורים•
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 ד"במלרחוויית המטופל 

 מתן כלים למטפלים להתמודדות עם רגעי אמת וסיטואציות

 (67ראה גם בעמוד ) ד"במלרמצבי המתנה 

 מה מומלץ להימנע ממה סיטואציה

המתנה ארוכה 

 ליועץ מקצועי

אני לא יודע איפה  "•

 ".הוא

אני לא יודע מתי הוא  "•

 ".יגיע

אני לא יכול לקרוא  "•

 ".לו

היועצים מגיעים  " :לדוגמא ,תאום ציפיות בהתחלה•

מהמחלקות המקצועיות ולכן זמן ההמתנה אליהם יכול  

 ."להיות ארוך

במידה ויש צורך בהמתנה לרופא מומחה או לניתוח  •

  להסביר לחולה את סיבת העיכובשמתעכב רצוי 

:  לדוגמא, עימובצורה חיובית שתגרום לשיתוף פעולה 

שאמור לבדוק אותך נמצא ברגע  / האורתופד שנרצה "

אני רוצה שנמתין לו כי חוות דעתו  , זה בחדר ניתוח

 ."חשובה לך ולי

אני יודע שההמתנה לא  " :לדוגמא ,הבעת אמפתיה•

 ."היועץ יגיע פשוטה ואני מקווה שבקרוב

יש לפנות ליועץ  – במידה וקיים עיכוב לא סביר•

 .ד"במלרותזכורת שממתינים לו 

עיכוב בעלייה  

 למחלקה

 ".זה לא אנחנו זה הם"•

יש חולים דחופים  "•

 ."ממך

המחלקה מלאה וצריך  "•

 ".לשחרר חולים

אני יודע שלא פשוט  ": לדוגמא ,הבעת אמפתיה•

להמתין כל כך הרבה שעות במיון ומקווה שבקרוב  

 ".תעלה למחלקה

 :לדוגמא ,להבהיר למטופל את המצב•

.  אתה נשאר אתנו להשגחה עד שיימצא לך מקום"•

?  כואב לך? אכלת? בינתיים האם  שתית משהו

 "?אתה זקוק למשהו

כרגע יש  . אנחנו רוצים שתעלה למחלקה בהקדם"•

בינתיים תישאר  . תפוסה מלאה ומחפשים לך מקום

 ."איתנו להשגחה ואני עוקב אחר המצב

יש לשוחח עם המטופל בתדירות גבוהה ולבדוק אם  •

חשוב  (. וכו כסא, שמיכה)צרכיו במקום התמלאו 

 .שהמטופל ירגיש שלא שכחו אותו
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 ד"במלרחוויית המטופל 

 מתן כלים למטפלים להתמודדות עם רגעי אמת וסיטואציות

 ...(המשך) ד"במלרמצבי המתנה 

 (70ראה גם בעמוד )מלווה / מצבי כעס של מטופל 

 מה מומלץ להימנע ממה סיטואציה

להימנע  / להתעלם • עיכוב בשחרור

ממסירת מידע על  

 .העיכוב

גם אם על המטופל להמתין זמן רב יחסית לכתיבת •

שניים את   -כדאי להסביר לו במשפט , מכתב השחרור

ולהביאו לשיתוף  חשיבות ביצוע השחרור באופן תקין 

 :לדוגמא ,פעולה ואמון

אני מצטער שהשחרור מתעכב אבל חשוב לנו  "•

 ."שהמכתב יכלול את כל הפרטים הרפואיים

הכי . כתיבת מכתב השחרור תארך קצת יותר"•

חשוב לנו שתשתחרר מכאן עם כל המידע על  

בבקשה תהיה . הבדיקות ולא יחסר דבר, המצב

כשיהיה מוכן אני אדאג לעדכן  . סבלני ותמתין

 ."אותך

 מה מומלץ להימנע ממה סיטואציה

מטופל כועס על  

 זמני המתנה 

 ".המיון מאד עמוס"•

 ".Xאני לא יודע מתי "•

אנחנו מבצעים  . אנחנו מצטערים על ההמתנה הארוכה"•

לך הרבה בדיקות ולכן התהליך אורך זמן אבל היתרון  

אני אנסה . שנשלים את מרבית הבירור בפעם אחת

אנחנו עושים את מירב  . לקצר את ההמתנה לשלב הבא

 ".המאמצים לקצר את זמני ההמתנה
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 ד"במלרחוויית המטופל 

 מתן כלים למטפלים להתמודדות עם רגעי אמת וסיטואציות

 ...(המשך)מלווה / מצבי כעס של מטופל 

 מה מומלץ להימנע ממה סיטואציה

מטופל או מלווה  

 צועק

מכניסה  הימנעות•

/  המטופל  לעימות עם

 .המלווה

בכל מקרה של  . מעבר למקום נפרד -בידוד המטופל •

וללא נוכחות   קונפליקט קולני חשוב לנהל אותו בפרטיות

הניהול ללא קהל מכבד את המטופל ומלווהו  . קהל

 .ומצמצם מאד את הצורך בטונים הגבוהים והכועסים

מטופל או מלווה  

/  מעליב / תוקפן 

פוגע שאומר  

עכשיו אני מבינה  "

/  למה מכים אתכם 

למה מגיע לכם  

 "שמכים אתכם

מכניסה  הימנעות•

/  המטופל  לעימות עם

 .המלווה

הדברים  : לדוגמא, והגדרת גבולות שיקוף ההרגשה•

 .אנחנו לא מוכנים לקבל אמירות כאלה/ שלך פוגעים 

באותה שעה   ד"המלרניתן לפנות לרופא האחראי על •

ואני   X ר "אני ד, שלום"היא ייגש אל הפוגע ו  /והוא

דברים   Yר "הבנתי שאמרת  לד. אחראי על המיון כעת

לכן  .  אנחנו לא יכולים  לקבל אמירות כאלה. פוגעים

להמשיך לטפל באחרים ואנחנו נאתר    Yר "ביקשתי  מד

 "...רופא אחר שייגש אליך
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 ד"במלרחוויית המטופל 

 מתן כלים למטפלים להתמודדות עם רגעי אמת וסיטואציות

 (ד"מלר)המתנה ממושכת בחדר מיון 

של בתי החולים פועלים בתנאים של עומס  ( דים"מלר)במצב הנוכחי מרבית חדרי המיון 

ריבוי פונים ומיעוט משאבים ומשתדלים לתת את הטיפול הרפואי במהירות  , יתר

(  עם מלווה או בלעדיו)מפחד וחרד לחדר מיון , דואג, המטופל שהגיע סובל. ויעילות

/  נבלע בתוך חדר  המיון  ואם מצבו אינו קריטי הוא עלול לחוש שאיש אינו שם לב אליו

תחושות  , חוסר וודאות, תסכול חוסר אונים, הרבה פעמים ההמתנה גורמת לחוויית כעס

אלה לעיתים יכולות לגרום למצבים של אלימות מילולית ואף פיזית כלפי הצוות המטפל 

עסוק בכאבו וסבלו  ואינו מודע לכך , חווה את העומס של הצוות, המטופל  הסובל. במיון

על פי דחיפות   תיעדוףתוך כדי , זמנית -נותן מענה למספר רב של מטופלים בו, שהצוות

הצוות עובד תחת לחץ שעות רבות במקרים  . במציאות שמשתנה מרגע לרגע, מקרים

במצב זה  מצפה המטופל לפחות . רבים גם ללא תנאים פיזיים מתאימים או הפסקות

 ".שמישהו יראה אותי בכלל"ליחס ראשוני 

זהו מצב מורכב  מאד ואין אנו מתיימרים לפתור את בעיות  חדרי המיון אלא להקל   

 .במעט על הצוות ועל המטופלים באמצעות היחס האישי וטיב התקשורת

 :על ידי איש צוות רפואי( 'טריאז)קבלה ראשונית ומיון ראשוני 

להציג עצמו בשם ותפקיד ולציין את  מטרת המגע  , על  איש צוות לגשת אל החולה

 .  עם החולה

החדשות הטובות הן שמצבך אינו  "ניתן לומר לו , אם מצבו אינו חמור, לאחר הבדיקה

 ".מכאן שאתה תמתין קצת יותר עד שנטפל בחולים הדחופים ונגיע גם אליך. חמור

 יש לשאול את המטופל באופן ברור אם כואב לו ולהציע משככי כאבים מתאימים על

 .מנת להקל עליו

 מעבר לידו או  . מלווה שירגיש שלצוות אכפת ממנו ישתף פעולה טוב יותר/ מטופל

או לעתים אפילו ניד   "תכף אגש אליך" "לא שכחתי אותך"ליד מיטתו ואמירה כמו 

 .ראש וחיוך
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 ד"במלרחוויית המטופל 

 מתן כלים למטפלים להתמודדות עם רגעי אמת וסיטואציות

מומלץ לצוות לעשות סיבוב שכזה בין החולים הממתינים מדי זמן יחסית קצר 

חשוב שהעדכון יהיה מתואם ולא  . ולעדכן את החולים שיגיעו אליהם( דקות 15-20)

 .יאמרו דברים סותרים

תפקיד ומה  , כאשר הרופא  ניגש לאבחן את מצב המטופל עליו להציג עצמו בשם

 .  "ר כהן ובאתי לבדוק אותך"אני ד, שלום"הוא מתכוון לעשות 

 :המתנה לשם ביצוע בדיקות נוספות במיון

 .בדיקות אלה כרוכות בדרך כלל בטלטול או בהמתנה נוספת

 תראה הבדיקות עלולות  ": לדוגמא, משפחתו/ מומלץ לתאם ציפיות עם המטופל

הן חשובות ולפחות ננסה לסיים כאן . לקחת זמן שלא תמיד אני יכול להעריך אותו

חולה  ". את כל הברור אבל אני עוקב אחר התוצאות וכאשר יהיו אבוא לדבר אתך

 .גם אם יש עיכוב, שיקבל תשובה שכזו ירגיש שהוא מטופל

 :המתנה לרופא מומחה או לניתוח שמתעכב

בצורה חיובית שתגרום לשיתוף פעולה עם , רצוי להסביר למטופל את סיבת העיכוב

האורתופד הבכיר שנרצה שיראה אותך נמצא ברגע זה בחדר ": לדוגמא, החולה

 ".אני רוצה שנמתין לו כי חוות דעתו חשובה לך ולי, ניתוח

 :המתנה נוספת בהעדר מקום במחלקה המאשפזת

 המחלקה  , יש חולים דחופים ממך", "זה לא אנחנו זה הם"להימנע מאמירות כגון

 ".מפוצצת וצריך לשחרר חולים

כרגע . אנחנו רוצים שתעלה למחלקה בהקדם": לדוגמא, לשקף למטופל את המצב

בינתיים תישאר איתנו להשגחה ואני עוקב  . יש תפוסה מלאה ומחפשים לך מקום

 ".אחר המצב

 ?הידעת 

נמצא שכאשר איש הצוות זועף   קליניק בקליבלנדבמחקר שנעשה 

. המטופל נוטה לחשוב שהוא הרגיז אותו או שמצבו חמור כל כך

 .המטופל מתעודד, מחייך/ כאשר איש הצוות מישיר מבט 

 ...(המשך)( ד"מלר)המתנה ממושכת בחדר מיון 
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 ד"במלרחוויית המטופל 

 מתן כלים למטפלים להתמודדות עם רגעי אמת וסיטואציות

אתה נשאר אתנו להשגחה עד שיימצא לך ": לדוגמא, להפגין אכפתיות כלפי המטופל

 "?אתם זקוקים למשהו? כואב לך? אכלת? בינתיים האם שתית משהו. מקום

 (  'כיסא וכו, תה, שמיכה)לעבור דרכו מידי פעם ולבדוק אם צרכיו במקום התמלאו

 .של המטפלים" על המסך"שהמטופל ירגיש שהוא 

כיסא  , עמדות להטעין פלאפונים, אוזניות: לדוגמא, ניתן להציע שימוש בעזרים

 (.75ניתן לראות פירוט בעמוד )עמדות שתיה חמה וקרה ועוד , למלווה

 :המתנה לשחרור

עם זאת חובה על הצוות לשחרר ביעילות  , שחרור מטופל הביתה מקל על כל הצדדים

 :את המטופל וליישם את הדגשים הבאים

פגיעה ברצף הטיפולי בעת  . לתת הסבר ממצה ומלא על המשך הטיפול הנדרש

השקעת הזמן הנדרש לשחרור היא  רפואה  . השחרור עלולה לסכן את המטופל

 .בטיחותית ומכבדת כאחד

יש  . יש לכתוב ולהסביר למטופל ולמלווים בכתב ובעל פה מה נמצא ומה נדרש כעת

מטופלים רבים אינם  : לבדוק ולוודא שהבין מה עליו לעשות בהמשך ולמי לפנות

בו הם מצויים ועלולים לפעול שלא  ( Stress)קולטים את המידע כראוי בגלל הדחק 

 !!בהתאם להנחיות

 :ד"במלרדגשים כלליים נוספים בזמן ההמתנה 

חשוב שירגישו שמלווים אותם. לתת למטופל תחושה שלא שכחנו אותו. 

 כאשר  ,  בן משפחה/ לדאוג שלכל מטופל מתאפשר להביא איתו למיון גם מלווה

 .החולה יהיה בפרגוד כיסא לבן המשפחה/ מעבר למיטת המטופל 

מומלץ לפעול על פיו ולדאוג למתן  , מעבר למדידה בסרגל כאב: ערנות האחיות

 .מטופל כאוב לא חושב על שום דבר אחר פרט לכאב שלו: זכרו. משככי כאבים

בן משפחה . מומלץ  לעודד את המלווה לתמוך רגשית במטופל ולשוחח עימו אם ניתן

 .יקל על הצוות ועל החולה ולא ירגיש חסר אונים' שותף'שיחוש 

 ...(המשך)( ד"מלר)המתנה ממושכת בחדר מיון 
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 ד"במלרחוויית המטופל 

 מתן כלים למטפלים להתמודדות עם רגעי אמת וסיטואציות

 (ד"מלר)המטופל הכועס במיון 

פעמים רבות הצורך להגיע למיון  . כרוך בסבל ואי נוחות( ד"מלר)ביקור במיון בית החולים 

גורם , מצב זה מדאיג את המטופל ומשפחתו. מבשר על אפשרות של מצב חירום רפואי

משבש את שגרת החיים ומלווה ברגשות של חשש ודאגה מפאת  , לתחושת אי נוחות

מלווים ובני משפחה . העומס במיון ומהסיכוי שיתכן ולא יקבלו את הקשב והטיפול הראוי

סובלים מהמתנות ללא מידע על , החשים חוסר שליטה וחוסר אונים במצב זה, בפרט

בדרשנות ובתוקפנות ולפעול מתוך אמונה  , כתוצאה מכך הם עלולים להגיב בכעס. אורכן

לאור זאת לעיתים באה לידי ביטוי התנהגות  . שהתנהגות פאסיבית תפגע באופן הטיפול

התנהגות זו מהווה מקור קונפליקט עם הצוות   -" מגיע לי ואני אדרוש את המגיע לי"של 

 .המטפל

  

מבקש לבצע את עבודתו במקצועיות  , הצוות במיון אשר עובד בתנאי לחץ ועומס ניכרים

אשר גם הן לא תמיד  , מעדיף להתרכז בביצוע המטלות הרבות, מרבית וללא טעויות

ומכאן שעלול להיכנס  ( קריאה ליועץ מקצועי, שליחה לביצוע בדיקות)בשליטתו 

 .מטופל דרשנים וכועסים/ לקונפליקט עם משפחה 

 .מטרת אירוע זה היא לתאר דרכי התמודדות שימנעו ויצמצמו את מרחב הקונפליקט 

 :תיאור מקרה

הבן הדואג דורש לא לשחרר את  . הוא סובל מעצירת שתן. מטופל הגיע למיון בלווי בנו

 .האב לפני שייבדק על ידי אורולוג

ד "אני עו": הבן אומר בדרשנות. הרופאה המטפלת במיון נכנסת לתא ליד מיטת האב

 ".ואנחנו לא מוכנים שישתחרר עד שיראה אורולוג, אחותי רופאה, שנה 30

מסבירה מדוע אין צורך בבדיקת אורולוג מאחר והבעיה  : הרופאה נותנת הסבר מקצועי

עצירת שתן   -אנחנו יודעים מה הבעיה " :אלה דבריה. הרפואית אובחנה ויש טיפול

יש טיפול ואין כל הצדקה לשלוח לבדיקת  (. הסבר רפואי מלא)מסיבות אלו ואלו 

 ".אורולוג
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 ד"במלרחוויית המטופל 

 מתן כלים למטפלים להתמודדות עם רגעי אמת וסיטואציות

טוב שאת אומרת את זה כי אני כותב כעת את כל הדברים ": תגובת הבן לא מאחרת

 ".את לא תקבעי אם ייבדק על ידי אורולוג או לא. שאמרת בשביל התביעה

תובנות רגשיות: 

הוא אינו חש מובן  . חושש לבריאותו של האב ורוצה שיקבל טיפול מיטבי הבן

תגובת הכעס שלו  . אינו מניח את דעתו, מלא ככל שיהיה, וההסבר הרפואי

דאגה , חוסר האונים באי שוויון הכוחות בינו לבין הרופאה, מבטאת את התסכול

ואובדן אמון ברופאה שאינה קשובה לרצונותיו ובעיקר בתחושה ששוללים את  

 .רגשותיו

מנומס  ומקצועי ללא כל התייחסות לפן הרגשי  , נותנת הסבר רפואי מלא הרופאה

 .בתגובת הבן ודאגתו

הצעות למניעת הקונפליקט: 

 (.עם קשר עין)לסגור את הווילון ולדבר בקול שקט ואישי 

  ביטוי אמפטי לרגשות ודאגת הבן עשוי להפחית את הדאגה ולתת לו תחושה

:  התייחסות לרגשות של הבן, לדוגמא, דואגת אכפתית ויודעת, "בעדם"שהרופאה 

רואים שאתה בן מאד מסור שיעשה  ", "אני רואה שאתה מאד מודאג ממצב אביך"

טוב שבאת איתו כי כך נוכל לראות  ", "טוב שבאתם לכאן. הכל למען בריאות אביו

 ."ביחד איך נטפל

לא להירתע או להיפגע מהתגובה הכועסת אלא להתאמץ לתת מקום לתחושותיו. 

  מומלץ להסביר את הרציונל בבחירת דרך הטיפול המוצעת לעומת הדרישה של

 .הבן

תוצאותיו בביטויי כעס  . מהות הקונפליקט בחוסר ההתייחסות הרגשית

 .פוגעים ולעתים מאיימים על המטפל

 ...(המשך)( ד"מלר)המטופל הכועס במיון 
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 ד"במלרחוויית המטופל 

 מתן כלים למטפלים להתמודדות עם רגעי אמת וסיטואציות

מומלץ לבקש ממנו שיסביר מה  , לאחר שרואים שהבן שב לתת הזדמנות ואמון

 .הוא צריך או רוצה כעת

ניתן למסור את  . לאחר מכן לתת לו מידע מבלי לשלול את הצרכים שהוא מעלה

עצירת שתן היא באמת מצב ": לדוגמא, המידע באופן בהיר ועם אתנחתות קצרות

אנחנו ביצענו את הבדיקות האלה ואלה  . שדורש טיפול מהיר ולכן טוב שאתם כאן

אני מבינה את  . הטיפול הרפואי הנדרש במצב זה הוא כך וכך. וזה מה שמצאנו

לא לעכב אותו  , נכון כעת לעשות כך וכך, מניסיוני. הרצון שייבדק על ידי אורולוג

 ."לקחת אותו הביתה ולהתחיל את הטיפול, במיון שלא לצורך

הבדיקות  / מומלץ להוסיף משפט לגבי הטיפול , כאשר יש ניצוץ של הסכמה

בעוד שבוע יש להיבדק על ידי רופא המשפחה ואני אמליץ  ": לדוגמא, העתידיים

 ."Xעל בדיקת 

 או על עמדתו ואם  / במקרים מסוימים תהיה התעקשות של הבן על אורולוג ו

 .  שייתן את המידע, בכיר יותר, מומלץ לשתף גורם נוסף, נראה שלא נוצר אמון

 רופא נוסף אינה מעידה כלל על כישלון הרופאה/ יש לציין שקריאה לגורם. 

זו דרך נוספת להתיר מצבי קונפליקט שהסתבכו והבן של המטופל עשוי לשתף 

 .פעולה עם גורם שלישי

חובה לנהל אותו בפרטיות  , בכל מקרה של קונפליקט  קולני: מילה של אזהרה

הניהול ללא קהל מכבד את  . אין הצגה -אם אין קהל : זכרו. וללא נוכחות קהל

 !!המטופל ומלווהו ומצמצם מאד את הצורך בטונים הגבוהים והכועסים 

  אישי עלבון וללא במיומנות מתאפשר  וזה ,באיבו קונפליקט  בהתרת רב סיפוק יש

 .המטפל של

 ...(המשך)( ד"מלר)המטופל הכועס במיון 
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 ד"במלרחוויית המטופל 

 מתן כלים למטפלים להתמודדות עם רגעי אמת וסיטואציות

 טיפול/ בדיקה / נוכחות בן משפחה בעת ביקור רופאים 

זכותי להיות כאן ": לדבר עם הרופא/ מצב בו בן משפחה מעוניין להיות נוכח בביקור 

 ".ולדבר עם הרופא

לבן המשפחה המלווה את המטופל תפקיד חשוב ומרכזי בסיוע למטופל להחלים 

 .ההתייחסות של הצוות הרפואי למטופל ולמשפחתו היא תמיד כיחידה אחת. ולתפקד

או עומד על , לעתים נתקל איש הצוות בבן משפחה המסרב לצאת מהחדר בזמן הביקור

זה מצב בו נדרשים שילוב של ידיעת החוק עם . זכותו לדבר עם הרופא ולקבל מידע

המטופל עצמו את הזכות לבקש  / חוק זכויות החולה מקנה לחולה . רגישות והסבר

הוא אינו מקנה זאת לבן המשפחה  . נוכחות אדם  נוסף או שיתוף במידע הרפואי שלו

 .למעט במקרים של חוסר יכולת של המטופל לתקשר באופן קוהרנטי וברור

נוטה הצוות להיענות  , מתוך רצון להימנע מעימותים או חוסר בהירות לגבי זכות המטופל

זאת בפרט במקרים שמדובר במטופל מבוגר או  . לבקשה מבלי לבדוק את רצון המטופל

 .פסיבי

במחלקות בית החולים נשאל המטופל בעת קבלתו לאשפוז עם מי ירצה לחלוק מידע  

אולם הפנייה היא לעתים לקרובי משפחה . רפואי ושם האדם מצוין בדרך כלל בגיליון שלו

 .הדינמיקה המשפחתית אינה מוכרת היטב לצוות, נוספים ומטבע הדברים

 ?כיצד להתייחס לבקשת בן המשפחה

חשוב לבטא קודם כל הבנה ואמפתיה לדאגה של בן המשפחה ולגיטימציה לרצונו  ,

ואשתדל  , אני מבין את דאגתך ורצונך לקבל את המידע הרפואי לגבי קרובך": לדוגמא

 ."לעזור

כדי שנוכל לעשות זאת עלינו לשאול את רצונו  ": לאחר מכן ניתן לומר לבן המשפחה

כך כתוב בחוק ומטרת החוק להגן על "ולהוסיף   "של המטופל ולקבל את הסכמתו

 ."אנא קבל זאת בהבנה. זכויות המטופל לגבי המידע שלו
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 ד"במלרחוויית המטופל 

 מתן כלים למטפלים להתמודדות עם רגעי אמת וסיטואציות

מומלץ שלא להיכנס לוויכוח עם בן משפחה שמסרב לקבל זאת ועומד על דעתו  .

כדאי  , במקום זאת מומלץ לגלות הבנה ורצון לסייע ובמקרים בהם מזהים חילוקי דעות

על מנת לא להעמידו בלחץ  , לשאול את המטופל שלא בנוכחות בן המשפחה

 .המשפחה

ניתן גם להציע שהמידע יינתן  , אם יש הסכמה ויש לציין שבדרך כלל תהיה הסכמה

במעמד משותף על מנת למנוע אי הבנות ובכל מקרה לקבל את הסכמת המטופל  

 .ולתעד בגיליון, לפגישה נפרדת של בן המשפחה עם הרופא

ישנם מקרים מסוימים בהם רשאי המטפל שלא לאפשר למלווה להיות  !! חשוב

במקרים אלו חובה על המטפל להסביר למלווה  . נוכח בעת קבלת טיפול רפואי

את הסיבה לבקשתו שלא להיות נוכח ולאפשר למלווה להיות נוכח מיד לאחר  

 .הביקור/ הטיפול 

 :להלן המקרים הללו

בריאות המטפל או בריאות  , אם לדעתו נוכחות המלווה תפגע בבריאות המטופל

 .מטופלים אחרים

שד וכו, גניטלית, רקטלית, ואגינלית: הדורשת צנעת הפרט, בעת בדיקה רגישה '-  

בשביל הכבוד של  "רשאי המטפל לבקש מהמלווה לצאת מחדר הבדיקה ולציין 

 ."המטופל

בסיכויי הצלחת הטיפול או בקבלת מידע  , אם נוכחות המלווה תיפגע באיכות הטיפול

 (.שלא ימסור אותו בנוכחות המלווה)הנדרש מהמטופל 

אם נוכחות המלווה תהווה הפרעה ממשית לעבודת הצוות המטפל. 

אם נוכחות המלווה תיפגע בפרטיות מטופלים אחרים ואי אפשר למנוע זאת. 
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 ד"במלרחוויית המטופל 

 גורמים מסייעים נוספים

 טכנולוגיה

עדכון תוצאות בדיקות בזמינות  , מערכת ממוחשבת לניהול תחנות מסע המטופל

 .לצוות המטפל

 מטופל באמצעות אפליקציה/ עדכון בדחיפה של קבלת תוצאות ישירות למטפל. 

 הסבר על מעבר ומיקום תחנות שונות בתוך בית החולים(לדוגמא :Waze) 

 להנגשת טפסים הכרחיים לצוות   ד"המלרשימוש במערכות המידע הפנימיות של

 :לדוגמא, המטפל

 תרופות  , מתי צריך לחזור, מתן הנחיות מפורטות למטופלים -מכתבי שחרור

 .הגעה לקהילה ועוד, מומלצות

בדחיפה, עדכון ממוכן של הקהילה על שהות במיון או אשפוז. 

 תשתיות

שמיכות וסדינים זמינים ונקיים 

כריות זמינות 

 מה זמינים ונקיים'פיג/ חלוק 

עמדת מים כולל כוסות חד פעמיות 

שירותים נקיים ומאובזרים 

ליד מיטות  , כיסאות בחדר המתנה

כיסאות נוספים  . המטופלים

לזמן עומס  )מתקפלים עם הקיר 

 (בהתאם להיקף המטופלים הצפויים

שילוט נגיש בשפות שונות 

אביזרים  , נגישות פיסית 

אלונקות זמינות 

הגשת ארוחה לאחרX  שעות 

עמדות לטעינת טלפונים ניידים 

טלוויזיות במקומות המתנה 

  מכונות מזון 

  מכונות לקניית מוצרי היגיינה אישית

 (מברשות שיניים: לדוגמא)

WIFI 



3 

68 

 ד"במלרחוויית המטופל 

 יצירת חוויה חיובית למטפל

על כתפי המטפלים מוטלת אחריות כבדה ומשימות שלא תמיד קלות לביצוע או בתנאים הולמים  

דכאון ותשישות חמלה כאשר הם עובדים ללא , מטפלים חווים שחיקה.  או מול קהל אוהד

צרכיו ורגשותיו של המטפל בד בבד עם מתן  , בריאותו, חשוב לדאוג לרווחתו. התייחסות אליהם

להבטיח שהם חשים  , מומלץ לסייע למטפלים בהתמודדות. כלים שיסייעו לו לבצע את עבודתו

איומים ואף  / התעללות מילולית / מגובים וחשובים ולוודא שאינם חשופים למצבים של תוקפנות 

 .להגן עליהם כאשר מצבים כאלה מתרחשים

/ מנהל חדר מיון במשמרת חייב לגלות רגישות ולשים לב מתי עליו לפעול לסבב התאווררות 

 .לתת משוב על ביצוע פעולה קשה ולהגן כאשר מתרחשת אלימות

כעס של מטופלים כלפיהם , עומס ולחץ, מומלץ לתת למטפלים כלים להתמודדות עם שחיקה

 .כמו כן חשוב לתת למטפל תחושה שהוא חשוב ושמתחשבים בצרכיו. ועוד

 :דוגמאות לכלים שניתן ליישם. מומלץ ליזום פעולות השקעה במטפלים

 פינת קפה / מקום שקט להתאווררות הכולל ספה. 

דקות  15 -עידוד מטפלים לצאת לtime out  אחרי סיטואציה רגשית מסוימת. 

 קבוצת תמיכה ועוד, יוגה צחוק, יוגה, לדוגמא, ד"המלרשיעורים לצוות. 

 (.בהתאם להנחיית המשרד)אחת לשנה  -סדנאות להתמודדות עם אלימות 

קפה ומאפה ועוד, שוברים לארוחות: לדוגמא, ופרים לצוות'מתן כלים למנהלים לתמריצים וצ. 

שליחת פרחים לשבת  / פרסום מכתבי ההוקרה שמתקבלים : לדוגמא, חגיגת הצלחות

 .למטפלים שקיבלו מכתבים מרגשים במיוחד

 לאחרX  אפשרות להזמנת ארוחה/ שובר לארוחה  -שעות במיון. 

 צוותיותפעולות גיבוש  . 

 העלאת בעיות ורעיונות לשיפור -קבוצת מיקוד עם מטפלים. 

 ד"המלרחודשית לצוותי  באלינטקבוצות. 

אפשרות תמיכה רגשית למטפל על ידי איש מקצוע לאחר אירוע קשה. 
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 ד"במלרחוויית המטופל 

 ד"במלרשילוב מתנדבים 

 תבוצע בחינה האם ניתן  )והכשרתם באופן מרוכז  ד"במלרבחירת מתנדבים להתנדבות

 (.י משרד הבריאות"לקיים הכשרה לאומית ע

 (.גאוות יחידה, בניית צוות, חולצות' לדוג)מתנדבים " סיירת"בניית 

תפקידים בהם ניתן לשלב מתנדבים: 

 (רמות שירות ועוד, מידע כללי, הכוונה)כתובת לשאלות כלליות 

  כתובת שאלות פרטניות באמצעות מתן גישה לתיק המטופל לטובת עדכונים

online  (בנתונים טכניים) ,הגעה של תוצאות בדיקות: לדוגמא. 

ליווי מטופלים בבית החולים. 

 ד"במלרקידום שלבים בתהליך השהות. 

מענה לשאלות כלליות. 
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 חוויית המטופל

 במחלקות האשפוז

4 
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 חוויית המטופל במחלקות האשפוז

 חוויית המטופל במחלקות האשפוז

פרק זה הינו חלק מהמעגל השני  

ובו מוגדרים סטנדרטים לשירות  

.  איכותי במחלקות האשפוז השונות

הפרק כולל המלצות וכלים  

להתמודדות ברגעי האמת  

 .המגוונים

 כלים בתחנות מסע המטופל

כלים להטמעת תורת השירות  

באשפוז  , ד"במלרוחווית המטופל 

הגדרת סטנדרטים  , ובקהילה

לשירות איכותי לאורך מסע  

מתן כלים להתמודדות , המטופל

 .עם רגעי אמת ועוד

 מטרות

 :מטרת העל

שיובילו לחוויית  , הגדרת כלים שניתנים ליישום במערך הכולל של תחנות המטופל באשפוז

 .מטופל טובה

 :מטרות משנה

  העלאת מודעות הצוות המטפל למצוקותיו של המטופל ולקשיים אותם הוא חווה בשהייה

 .במחלקת האשפוז

העלאת הקשיים והמצוקות של הצוותים המטפלים להנהלה. 

ההסברים ושיתוף המטופל בקבלת החלטות, הקניית מיומנויות לשיפור התקשורת. 

הגדרת סטנדרט שירותי לתחנות השונות במסע המטופל. 

מתן כלים להתמודדות ברגעי האמת. 
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 חוויית המטופל במחלקות האשפוז

 תחנות מסע המטופל במחלקות האשפוז

 השהייה במחלקה➋ קבלה למחלקה➊

טיפול מקצועות 

 הבריאות

 ייעוץ מקצועי

 טיפול סיעודי

 טיפול רפואי

 שחרור מהמחלקה➌

 ניתוח

 ס"עו

טיפול  

 אדמיניסטרטיבי

בדיקות  / טיפולים 

 מחוץ למחלקה

 !הידעת 

 אדמיניסטרטיבי

 סיעודי

 רפואי

 רפואית

 אדמיניסטרטיבית

 סיעודית

 ד"מלר

 מרפאת חוץ

 קהילה

 מחלקה אחרת

 ביקור רופאים

 החלפת משמרת

83% 
78% 77% 
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79% 76% 
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 יחס כלל  
 הצוות המטפל

העצמת   רצף טיפולי מתן מידע
 המטופל

סביבה ותנאים   יעילות הטיפול
 פיזיים
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א

 

 (4-5מדרגי )%  2014תוצאות סקר חווית הלאומי במחלקות האשפוז 
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 חוויית המטופל במחלקות האשפוז

 פערי נקודות המבט בין המטפל למטופל

 נקודת המבט של המטפל נקודת המבט של המטופל

מאפייני  

 המציאות

או נפשי המצריך טיפול מקיף  /חולי פיזי ו•

 .או אינטנסיבי/ו

שליטה חלקית עד אובדן שליטה על גופו  •

אי ודאות בדבר מועד קיום   :ועל סדר יומו

המתנה לייעוץ  , של פרוצדורות רפואיות

 .ועוד

,  מגוון רחב של אנשי מקצוע ומטפלים•

 הבאים במגע עם המטופל ומשפחתו

שלעתים אינה מזמינה , סביבה פיזית•

עומס   :ואיננה מקדמת חוויה חיובית

לינה  , טובה מלונאות לא, מטופלים

 .במסדרון ועוד

תחושה של עומס  , זמן מוגבל עם המטפל•

 .במחלקה וריבוי משימות

 .דימוי על מערכת הבריאות•

 

צוות המחלקה מתמודד לא פעם עם עומס  •

,  אתגרים מקצועיים, מטופלים ומשימות

 .ושעות עבודה רבות

דינמיקה במציאות העבודה המורכבת •

משאבים  , מדחיפות פרוצדורות רפואיות

דחיית  : כגון, מוגבלים ואילוצים שונים

,  לינה במסדרון ,המתנה לייעוץ, ניתוחים

מובילה לשליטה חלקית על סדר היום  

ועל התמודדות שוטפת עם המטופל שלא  

 .צרכיו וציפיותיו, תמיד מרוצה

למטפלים לא תמיד יש כלים לעזור  •

המתנה לייעוץ   :לדוגמא, למטופלים

לביצוע בדיקות   המתנה, ממחלקה אחרת

 .מיטה בחדר, ולפענוח של בדיקות

מאפייני העבודה מזמנים לצוות  •

בו ההתנהלות  ' כבית'התייחסות למחלקה 

אך לא בהכרח , והחוקים מובנים מאליהם

 .מובנים לשוהים בה

שלעתים אינה מזמינה , סביבה פיזית•

 .ומקדמת חוויה חיובית למטפל

תחושות  

 אפשריות

חוסר  , חרדה, חוסר אונים, בלבול, כאב

,  פחד ולעתים תסכול, חוסר ודאות, נוחות

 .תחושת בטחון חלקית

,  שחיקה, חוסר סבלנות, עומס, עייפות

כעס על  לעיתים , חוסר אונים לעיתים

 .תסכול ,המערכת

 .תשתיות פיזיות, א"תשתיות כ, שפה, השכלה, פערי תרבות
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 חוויית המטופל במחלקות האשפוז

 הרצונות והצרכים של המטופל

טיפול בבעיה הרפואית. 

הבנה למצבו הרפואי, אמפתיה, שיתוף, אכפתיות, הקשבה, חמלה, יחס של כבוד. 

שיש על מי לסמוך, הקניית תחושה שהוא בידיים טובות. 

 זמן מספק , (צפוי ז"ולופרוט )מידע והסברים בכל שלב ותאום ציפיות לגבי השלב הבא

 .והרגשה שניתן להתייעץ במידת הצורך, עם המטפל( לתחושת המטופל)

שמירה על פרטיות. 

אשפוז לזמן סביר. 

נוחות פיסית. 

שגרת יום שמותאמת לצרכי המטופל. 

התחשבות בשעות המנוחה. 
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 חוויית המטופל במחלקות האשפוז

 תחנות מסע המטופל במחלקות האשפוז

 דגשים ועקרונות כלליים

התנהגות שגורמת למטופל להרגיש שהוא בידיים טובות, דוגמא אישית של מנהלים 

מומלץ לפעול על פי הערכים שהוגדרו בפרק , בכל אינטראקציה בין מטפל למטופל

 הערכים

ניהול המסע של  , קידום של המטופל בשלבי המסע :ניהול מסע המטופל והתהליך

 .המטופל על ידי הצוות המטפל

מידע, תקשורת, תאום -עבודת צוות. 

 כל מטופל ידע מה שם הרופא שמנהל את הטיפול בו ומה שם   -שיוך מטופל למטפל

 .האחות שמרכזת את הטיפול

לכן יש להתייחס למשפחה ולמטופל, משפחת המטופל מהווה חלק מחוויית המטופל. 

סגירת  , להימנע מלשוחח על פרטי המטופל בפרהסיה: לדוגמא, שמירה על פרטיות

 .וילון ועוד

לשונית ותרבותית, מענה להנגשה פיסית. 

במהלך המפגש הטיפולי: 

הצגה עצמית. 

בשם שהוא מעוניין שיקראו לו/ פניה למטופל בשמו. 

לכל מטופל יש סיפור: התעניינות במטופל. 

התייחסות וטיפול בכאב. 

 התעניינות יזומה במטופל ובשלומו -יוזמה. 

הקשבה ועידוד לשאילת שאלות. 

הסבר על מהלך הבדיקה המבוצעת ותאום ציפיות לגבי כאב צפוי. 

הסבר על השלב הבא בתהליך ולוחות זמנים צפויים להמתנה. 

כיבוד שעות המנוחה של המטופל. 

הכוונה למעבר לתחנה הבאה. 

 חיוך וקשר עין. 
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 חוויית המטופל במחלקות האשפוז

 תחנות מסע המטופל במחלקות האשפוז

 קבלה למחלקה➊

 (בראיית חווית המטופל)קבלה סיעודית 

 .  הקבלה הסיעודית היא האינטראקציה המשמעותית הראשונה של המטופל במחלקה

 מומלץ שהקבלה תכלול את כל המידע שהמטופל צריך לאשפוז ותאום ציפיות לגבי

 .השלבים הבאים

חשוב לתת למטופל את התחושה שיש לו כתובת לפנות אליה במידת הצורך. 

מומלץ שבן משפחה יהיה נוכח בתהליך הקבלה. 

האם המטופל  : בעת ביצוע הקבלה הסיעודית מומלץ להתחשב בצרכיו של המטופל

מה היה  , (אם לדוגמא המטופל מגיע לפנות בוקר)מה השעה ביום , אלקטיבי או דחוף

 .  טיפול הרפואי הקודם שעבר

ולכל המאוחר  , מומלץ לקיים את הקבלה הסיעודית בסמוך להגעת המטופל למחלקה

מומלץ לא להעיר מטופל  . דקות מההגעה למחלקה ובהתחשב בצרכי המטופל 60עד 

 .בשעה מאד מאוחרת במידה ולא חייבים

  מומלץ לבצע את הקבלה הסיעודית ליד מיטת המטופל תוך הקדשת זמן ויחס אישי

במידה והמטופל מאושפז במסדרון מומלץ לאתר מקום שקט ופרטי ולבצעה  . למטופל

 .שם

 טלפוני  -מומלץ שהקבלה תבוצע בשפה המועדפת על המטופל באמצעות מתורגמן /

 .פרונטלי

 :חווית המטופל בקבלה הסיעודית תכלול

הכרות אישית הכוללת הצגה עצמית והכרת המטופל. 

מילות עידוד, חיוך, קבלת פנים. 

סדר יום במחלקה לרבות שעות ביקור רופאים ושעות קבלת רופא: מסירת מידע  ,

תזונה  , רחצה והיגיינה, שימוש בפעמון אחות, מה'פיג, שעות ארוחות, שעות ביקור

כתובת  , מגילת זכויות המטופל, אחסון חפצים אישיים, שימוש בתרופות, וכלכלה

 .הסדרי חניה ועוד, בעלי תפקידים נבחרים, לפניות ותלונות הציבור
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 חוויית המטופל במחלקות האשפוז

 תחנות מסע המטופל במחלקות האשפוז

 ...(המשך)( בראיית חווית המטופל)קבלה סיעודית 

תאום ציפיות: 

לרבות הבדיקות הצפויות, הסבר על המשך השהות במחלקה. 

קבלה רפואית, לוחות זמנים צפויים, תאום ציפיות לגבי השלב הבא בטיפול. 

טיפול בהפחתת כאב. 

עידוד המטופל לשאילת שאלות. 

אפיון קושי, שאלת המטופל מה הדבר שהכי מטריד אותו: אומדן רגשי. 

איתור צורך בשילוב  , תשאול המטופל על הסביבה התומכת שלו: שחרור מתוכנן

 .ס או גורם אחר בשלב זה"עו

מומלץ שיהיה לוח בכל חדר שכולל את  , הצגה של מי שאחראי על הטיפול במטופל

 .שם האחות שאחראית במשמרת

 מאד כואב ומתקשה  / מומלץ לאפשר קליטה בשלבים אם המטופל מאד עייף

האם המטופל יכול להכיל את כל  -כדאי להפעיל שיקול דעת . בתהליך הקליטה

 המידע ברגע זה או שאפשר לדחות חלק מהקליטה

  חשוב לוודא שהמטופל ובני משפחתו מבינים את המידע שהוסבר להם באמצעות

 .שאילת שאלות מנחות

  מומלץ שלכל מחלקה יהיה דף מידע שיכלול מידע על המחלקה ויימסר למטופלים

 .בכניסה למחלקה

כגון עלון לניתוח, מומלץ שלתהליכים מורכבים יהיה גם עלון מידע  . 

 קבלה למחלקה➊
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 חוויית המטופל במחלקות האשפוז

 תחנות מסע המטופל במחלקות האשפוז

 קבלה אדמיניסטרטיבית

מסירת פרטי הקשר של המחלקה. 

הסדרת החניה לבני המשפחה. 

מענה לשאלות המטופל ובני משפחתו. 

הסדרת ההתחייבות: למטופלים אלקטיביים. 

 קבלה למחלקה➊

 (בראיית חווית המטופל)קבלה רפואית 

 הקבלה הרפואית תתבצע תוךX שעות ממועד ההגעה למחלקה. 

הכרות אישית: 

הצגה עצמית והכרת המטופל. 

מילות עידוד, חיוך, קבלת פנים. 

הקשבה למטופל ועידוד המטופל לספר את הסיפור שלו. 

יצירת קשר עם הרופא המטפל בקהילה בסמוך לקבלה במידת הצורך. 

תיאום ציפיות: 

ההסבר יכלול מידע על  . הסבר על תוכנית הטיפול המתוכננת בשלב זה

,  חלופות לטיפול, הנושאים שנבחנים, סיבה לביצוע הבדיקות, הבדיקות שיבוצעו

התייעצות לגבי  , שיתוף המטופל והתייעצות לגבי סוגי בדיקות במידת הצורך

 .שיתוף המטופל בבחירה, הטיפול במידת הצורך

תאום ציפיות לגבי זמני המתנה בכל שלב וזמן ההמתנה עד השלב הבא. 

תאום ציפיות לגבי כתובת לשאלת שאלות והתייעצות במידת הצורך. 

עדכון על שעות הקבלה של הרופאים במחלקה. 

עידוד המטופל לשאילת שאלות. 
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 חוויית המטופל במחלקות האשפוז

 תחנות מסע המטופל במחלקות האשפוז

 קבלה למחלקה➊

 ...(המשך)( בראיית חווית המטופל)קבלה רפואית 

במידה והמטופל מאושפז במסדרון יש  . הקבלה תבוצע בסמוך למיטת המטופל

 (.חדר ייעודי)לבחון ביצוע קבלה במקום שקט יותר 

במידת הצורך יש להיעזר במתורגמן  . הקבלה תבוצע בשפה המועדפת על המטופל

 .פרונטלי או טלפוני

מומלץ לערוך את הקבלה בישיבה. 

מומלץ לשאול את המטופל שאלות מנחות כדי לוודא הבנה. 

במידת הצורך חשוב להתייחס להחלטות סוף החיים. 

 השהייה במחלקה➋

 שמירת סדר היום במחלקה על ידי המטופלים

,  על מנת שלכל השוהים במחלקה יהיה נח עד כמה שניתן וכדי להימנע מחיכוכים מיותרים

 :מומלץ לשמור ולכבד את סדר היום במחלקה

ביקורים בשעות הביקור ולא לאחר מכן. 

שמירה על שקט בשעות המנוחה ובשעות הלילה. 

התחשבות בפרטיות ובשקט בשימוש בטלפונים ניידים. 

עידוד ביקורי משפחות בשטחים  , במידה ומצבו הרפואי של המטופל מאפשר זאת

 .ציבוריים
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 (בראיית חווית המטופל)ביקור רופאים 

 (.כולל סטודנטים)הצגה עצמית של צוות הרופאים 

עידוד המטופל לשבת במהלך הביקור במידה והוא מסוגל. 

האם ? איך עבר עליך הלילה": לדוגמא, תשאול המטופל לגבי מצבו והקשבה למטופל

 "?האם חל שיפור במצבך? אתה סובל מכאבים

 התייחסות לדברי המטופל ועדכון תכנית הטיפול במידת הצורך. 

תאום ציפיות  , לוח זמנים במידת האפשר, הצגת תכנית הטיפול היומית כולל מטרות

ומועד השחרור הצפוי בהתאם למצב  ( מה יחשב להצלחה)לגבי הצלחת השלב הבא 

 .הרפואי

הזמנת המטופל ובני משפחות לשעות קבלה במידת הצורך. 

ניהול השיח בשפה אותה המטופל מבין. 

מומלץ לאפשר נוכחות של בן משפחה אחד לפחות בעת ביקור  , במידה והמטופל מעוניין

 .הרופאים

שילוב אחות בביקור הרופאים לטובת תאום והעברת מידע בין המטפלים. 

שיחות נכנסות בנייד: לדוגמא, מומלץ שיהיו כמה שפחות הפרעות במהלך הביקור. 

 מעל הראש שלו'התייחסות למטופל באופן אישי והימנעות מלדבר'. 

 סטודנטים/ לימוד מתמחים / במידה ודנים בנושא מסוים כחלק מדיונים אקדמיים, 

 .יש לעדכן את המטופל שהדיון הוא חלק מתהליך למידה ולא עליו

חשוב  . מתן תשומת לב לנוכחות המחשב במהלך הביקור ותשומת הלב הניתנת למחשב

 .לשים לב שלא מחליף את ההקשבה למטופל

 מטופלים הנמצאים בטיפול נמרץ)מומלץ לדבר עם כל סוגי המטופלים ובני משפחתם  ,

 (.ועוד דמנטים
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 חוויית המטופל במחלקות האשפוז

 תחנות מסע המטופל במחלקות האשפוז

 השהייה במחלקה➋
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 (בראיית חווית המטופל)החלפת משמרת סיעודית 

לציין כי עתה מתרחשת  , בעת החלפת משמרות חשוב לשאול לשלומו של המטופל

 . החלפת משמרת ולהציג את האחות המופקדת על החדר במשמרת זו 

לדוגמא, חשוב לבצע חפיפה בין האחיות ותאום ציפיות לגבי השלב הבא בתהליך  :

 .X -המתנה ל

לאחר החלפת משמרת יבוצע סיבוב על ידי האחות  : מומלץ לתאם ציפיות עם המטופל

 .האחראית על החדר וניתן יהיה לשאול אותה שאלות
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 חוויית המטופל במחלקות האשפוז

 תחנות מסע המטופל במחלקות האשפוז

 השהייה במחלקה➋

 (  בראיית חווית המטופל)שעות קבלת רופא 

  מומלץ לאפשר שעות קבלה לרופא ולבצע תאום ציפיות עם משפחות ומטופלים

ויגבירו את  " שיחות המסדרון"שעות קבלה עם רופא יצמצמו את . המעוניינים לשוחח עמו

 .תחושת הביטחון

מתן אפשרות לתאום מועד לשיחה עם משפחות  . 

ניהל רישום על פי תור של שעות קבלה למשפחות. 

או בפינה שקטה, עריכת הפגישות בישיבה בחדר  . 

מהלך השיחה: 

הצגה עצמית. 

מילות עידוד, חיוך, קבלת פנים. 

תאום ציפיות  , חלופות אפשריות, השלב הבא בטיפול, תוצאות, הצגת תוכנית הטיפול

 .לגבי ההמשך

מתן אפשרות למטופל ומשפחתו לשאול שאלות ומענה על שאלות. 

במידת הצורך חזרה על המידע שניתן. 
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 (בראיית חווית המטופל)טיפול סיעודי 

מתן הסבר מפורט על תכנית הטיפול והפעולות המבוצעות: 

אני נותנת  : "לדוגמא, למה היא מיועדת וכיצד היא מבוצעת, הפרוצדורה הנערכת

אני מעריכה שזמן  , ...אתה אמור להרגיש, ...לטיפול ב, לך עירוי של אנטיביוטיקה

 ".אתה מוזמן לשאול כל שאלה, ...אחזור לבדוק לשלומך בעוד, ...העירוי הוא

מה מותר  , למה לשים לב, זמני הטיפול, תופעות הלוואי הצפויות, הטיפול הניתן

 .או אסור במהלך הטיפול

הסבר על השלב הבא בטיפול. 

עידוד המטופל לשאול שאלות. 

 ביצוע סבב יזום של כניסה לחדרים כלX באופן זה תמנע הגעה של המטופל  . דקות

 .  או משפחתו לעמדת האחיות

ביצוע סבב יזום של כוחות עזר. 
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 חוויית המטופל במחלקות האשפוז

 תחנות מסע המטופל במחלקות האשפוז

 השהייה במחלקה➋

 (בראיית חווית המטופל)מפגש עם מטפל ממקצועות הבריאות 

מטרה, תפקיד, שם: הצגה עצמית. 

תשאול המטופל ואיסוף מידע: אבחון מצבו של המטופל. 

הצגת תכנית טיפול. 

אני מבצע את הפעולה " : לדוגמא, הסבר והדגמה על כל פעולה וסיבת קיומהX  

 ...".בכדי לשפר את 

 (.במידת הצורך)הסבר על תרגול הנדרש למטופל 

הסבר על המועד הבא בטיפול. 

עדכון אנשי הצוות על התקדמות הטיפול. 

עידוד המטופל ומשפחתו לשאילת שאלות. 

מומלץ להשתמש בשפה אותה המטופל מבין. 
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 חוויית המטופל במחלקות האשפוז

 תחנות מסע המטופל במחלקות האשפוז

פרונטאלי על סמך מידע רפואי/ טלפוני  :תאום ציפיות לגבי הייעוץ. 

 הסבר למטופל כי במסגרת תכנית הטיפול הוזמן יעוץ שלX  טיפול/ לשם אבחנה  :

 ".אני אתייעץ עם מומחה ואעדכן אותך"

בייעוץ פרונטאלי  : 

מטרה, תפקיד, שם: הצגה עצמית. 

אכפתיות, חמלה, התייחסות למטופל בכבוד. 

שאלת שאלות, הקשבה למטופל. 

הצעת חלופות אפשריות לטיפול ושיתוף המטופל, הסבר על תוצאות. 

מומלץ שרופא מהמחלקה יצטרף למטופל במהלך הייעוץ. 

במידה  . הסבר והחלטה על תוצאות הייעוץ והטיפול הנדרש: לאחר ההתייעצות

 .והייעוץ היה טלפוני והמטופל מעוניין לדבר עם היועץ המקצועי מומלץ לאפשר לו

וידוא הבנה ועידוד המטופל לשאלת שאלות. 

 (בראיית חווית המטופל)ייעוץ מקצועי 

 השהייה במחלקה➋

 ניתוח   -חווית המטופל 

 (בראיית חווית המטופל)טרום הניתוח 

זמן משוער  , אופן הניתוח: פגישה עם הרופא והסבר על הפרוצדורה המתוכננת

 .להחלמה והתוצאות המצופות

הסבר למטופל ומשפחתו על הנושאים הבאים: 

,  סוג ההרדמה, הצוות המנתח, מועד ואופן ביצוע הניתוח, המסמכים הנדרשים

זמן  , זמן אשפוז, זמן התאוששות לאחר הניתוח, ההכנות הנדרשות לקראת הניתוח

 .הוראות וטיפולים הנדרשים לאחר הניתוח ובזמן ההחלמה, החלמה משוער

חלוקת עלון מידע על טרום הניתוח ואופן ההתנהלות בו. 

 (.עד שבועיים לפני הניתוח)זימון המטופל למרפאת טרום ניתוח והסבר על הניתוח 

עידוד המטופל לשאול שאלות. 
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 חוויית המטופל במחלקות האשפוז

 תחנות מסע המטופל במחלקות האשפוז

 השהייה במחלקה➋

 ...(המשך) ניתוח -חווית המטופל 

 (בראיית חווית המטופל)טרום הניתוח 

 מומלץ לקיים  , או מהמחלקה ד"מהמלרבמידה והמטופל נכנס לניתוח דחוף ומגיע

 (.במידה ואפשרי)את תהליך טרום הניתוח בסמוך לניתוח 

ביטול או דחיה במידת הצורך כתוצאה  , תאום ציפיות עם המטופל לגבי שעת הניתוח

 .מאילוצים שונים

מומלץ לאפשר כניסה של בן משפחה אחד להמתנה עם המטופל  : סמוך לניתוח

 .בחדר ההמתנה

מומלץ להקים מרפאת טרום ניתוח שתשמש את מחלקות בית החולים. 

 (בראיית חווית המטופל)במועד הניתוח 

תאום ציפיות: 

על ההרדמה, עדכון המטופל על משך הניתוח הצפוי. 

תאום ציפיות עם המשפחה על השלבים המרכזיים ומתי יוכלו לשוחח עם הרופא. 

מומלץ לעדכן  . בזמן הניתוח יש לעדכן את המשפחה על התקדמות הפרוצדורה

 .בהודעת טקסט בטלפון הנייד ובלוח ניתוחים בחדר ההמתנה

מומלץ לעדכן את  , שינוי בזמני הניתוח: לדוגמא, במידה וחל שינוי בתכנית הניתוח

 .המשפחה תוך כדי הניתוח ולפרט את הסיבה

 (בראיית חווית המטופל)לאחר הניתוח ובזמן ההתאוששות 

 הסבר למשפחות על מהלך הניתוח והתכנית הטיפולית המיועדת. 

 או בעל תפקיד אחר  , מומלץ כי מתאמת המשפחות: הסבר על תהליך ההתאוששות

הדרך לבקר , יעמוד בקשר עם המשפחה וינחה אותה על אופן וזמן ההתאוששות

מומלץ לאפשר שהייה של בן  . המטופל בחדר התאוששות וזמן המעבר למחלקה

 .משפחה אחד בחדר ההתאוששות

 בחילה וטיפול במידת הצורך/ קור / תשאול המטופל על כאב. 
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 חוויית המטופל במחלקות האשפוז

 תחנות מסע המטופל במחלקות האשפוז

 השהייה במחלקה➋

 (בראיית חווית המטופל)ת /ת סוציאלי/מפגש עם עובד

קיום שיחה ליד מיטת המטופל או בחדר ייעודי במחלקה. 

בחינת מצב המטופל והשינויים במצבו שהביאו לאשפוז  . 

 סיוע   -במידת הצורך . ביתו של המטופל/ בחינת צרכים לאחר שחרור בקהילה

 .סיוע בחזרה לקהילה, סיוע בהתאמת הבית, באיתור מוסד המתאים למטופל

הערכת המצב הרגשי של המטופל. 

קבלת הסכמת המטופל לשיחה עם המשפחה במידה הצורך. 

הפניית המטופל למקום המתאים, סיוע במידת הצורך במיצוי, הסבר על זכויות. 

 עדכון הצוות המטפל. 

תמיכה במשפחה במידת הצורך. 

הסבר על השלב הבא ולוחות זמנים צפויים. 

עידוד המטופל ומשפחתו לשאילת שאלות. 

 (  בראיית חווית המטופל)טיפול אדמיניסטרטיבי 

המחלקה ומשמשת למעשה כעמדה לפניות של  ' לב'עמדת המזכירות מהווה את 

 :המלצות.  המטופלים ובני משפחותיהם ועוד, הצוות

הצגה עצמית אישית  , מעבר בכל בוקר בין המטופלים שהתקבלו במהלך הערב

 .והצגת תפקידה במחלקה

במקרה של . פנייה אל העומדים בסביבת העמדה וברור לגבי העזרה הנדרשת

ניתן להפנות את המטופל ומשפחתו  , שאלה או פנייה המיועדת לצוותים המטפלים

 .או להציע לו פגישה עם רופא בשעות הקבלה, לאיש צוות פנוי

ניהול תור מוזמנים על פי לוחות זמנים לשיחה עם הרופא המטפל. 

הזמנת סניטר, הזמנת בדיקות, הזמנת הייעוצים. 
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 חוויית המטופל במחלקות האשפוז

 תחנות מסע המטופל במחלקות האשפוז

 ...(המשך)( בראיית חווית המטופל)טיפול אדמיניסטרטיבי 

 זימון תורים לאחר שחרור המטופל במרפאת החוץ לטובת המשך   -במידת הצורך

 .הטיפול

מענה טלפוני לפונים למחלקה. 

 השהייה במחלקה➋

דימות ופרוצדורות   -בדיקות מחוץ למבנה המחלקה / יציאה לטיפולים 

 (בראיית חווית המטופל)נוספות 

מידע ראשוני על הבדיקה והצורך בה יינתן בביקור רופאים. 

מומלץ לעדכן את המטופל על הבדיקה הצפויה כמה שעות מראש. 

הכנת המטופל לבדיקה: 

מועד משוער לביצועה והכנה נדרשת  , אופן עריכתה, הסבר על הסיבה לבדיקה

 (.בבדיקות מורכבות מומלץ לחלק עלון מידע)לקראת הבדיקה 

כיסוי המטופל, הלבשת המטופל לבדיקות. 

הזמנת סניטר במידת  , עדכון המטופל איך יגיע לבדיקה :ניוד המטופל לבדיקה

 .הצורך והזמנת כיסא גלגלים במידת הצורך

תאום ציפיות לגבי משך הזמן הצפוי עד לקבלת תוצאות. 

אופן ומועד עדכון תוצאות ייבחן לאור חומרת מצבו הרפואי של המטופל. 

עדכון המטופל על תוצאות הבדיקה על ידי הרופא המטפל והמשך תכנית טיפול. 

 דחיית הבדיקות כתוצאה מאי מוכנות המטופל לבדיקות  / מומלץ למדוד את ביטול

 .ולפעול לצמצום במידת הצורך
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 חוויית המטופל במחלקות האשפוז

 תחנות מסע המטופל במחלקות האשפוז

 דגשים כלליים -שחרור 

  מומלץ לתכנן את שחרור המטופל מהגעתו למחלקה ולתת מענה לגורמים שיכולים

 .לעכב את שחרורו

  ציון המועד המשוער לשחרור וזאת בכדי למנוע ציפייה של המטופל לשחרור

 .בתחילת היום

 מומלץ לפעול לשחרור המטופל בשעה מוקדמת ככל שניתן תוך תאום ציפיות עם

 .המטופל לגבי הזמן המועדף עליו

עדכון על השחרור יינתן למטופל בביקור רופאים. 

חלוקת דף מידע המסביר את תהליך השחרור. 

מומלץ לוודא שהמטופל מקבל ארוחה במידה ומשתחרר מאוחר. 

 שבו שוהים מטופלים שעתידים להשתחרר באותו יום" טרקלין"ניתן להקים  .

 .מזון, שתייה, טלוויזיה, יכלול ספות נוחות" טרקלין"ה

 יצירת קשר עם היחידה להמשך  / ניהול שיחה עם רופא הקהילה במידת הצורך

 .טיפול

 (בראיית חווית המטופל)שחרור מהמחלקה ➌

 (בראיית חווית המטופל)שחרור רפואי 

  תהליך השחרור הרפואי ייערך ליד מיטתו של המטופל או בחדר שקט או פינה

 .שקטה

שיחת השחרור תכלול: 

סקירת הבדיקות והטיפולים שניתנו, הסבר על מהלך האשפוז. 

טיפול תרופתי ועוד, מרפאה/המשך טיפול בקהילה: המלצות להמשך טיפול. 

הסבר על החמרה אפשרית במצב. 

עידוד המטופל ובני משפחתו לשאול שאלות. 

כתובת למענה לשאלות בשעת הצורך. 
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 חוויית המטופל במחלקות האשפוז

 תחנות מסע המטופל במחלקות האשפוז

 ...(המשך)( בראיית חווית המטופל)שחרור רפואי 

ומסירת העתק של הבדיקות שבוצעו באשפוז ותוצאותיהן מסירת מכתב שחרור. 

  מעבר עם המטופל ומשפחתו על מכתב השחרור וסימון החלקים החשובים בטוש

 .  זוהר

 מתי מומלץ להגיע -תאום ציפיות לגבי הגעה לרופא בקהילה. 

  מומלץ לבצע את השחרור בשפה שאותה המטופל מבין ולהשתמש במתורגמן

 .במידת הצורך

מומלץ שבן משפחה אחד יהיה נוכח בשיחת השחרור. 

 (בראיית חווית המטופל)שחרור דגשים כלליים ➌

 (בראיית חווית המטופל)שחרור סיעודי 

תהליך השחרור הסיעודי יערך ליד מיטת המטופל. 

שיחת השחרור תכלול: 

טיפול בכאב, טיפול בפצעים: הדרכה סיעודית על אופן המשך טיפול בבית  ,

שימוש במכשור רפואי  , נטילת תרופות והסבר על קבלת מרשם מקופת החולים

 .ועוד

או במסגרת אחרת, המשך הטיפול בקהילה, הסבר על השלב הבא בטיפול. 

עידוד המטופל לשאול שאלות. 

מתן כתובת לשאלות לאחר השחרור. 

ק ליסט לשחרור שכולל את כל המידע והמסמכים שיש למסור  'מומלץ לבנות צ

 .למטופל בשחרור

  מומלץ לבצע את השחרור בשפה שאותה המטופל מבין ולהשתמש במתורגמן

 .במידת הצורך

מומלץ שבן משפחה אחד יהיה נוכח בשיחת השחרור. 

במידת הצורך סיוע בתאום תור למטופל במרפאת החוץ. 
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 חוויית המטופל במחלקות האשפוז

 מה מומלץ להימנע ממה סיטואציה

מטופל שואל  

שוב ושוב את  

 אותה השאלה  

 ..."כבר הסברתי"•

 ".  דיברנו על זה"•

לא פעם . כאב ומתח נפשי, שהייה באשפוז מלווה לחץ

או מרגישים  , המטופל ומשפחתו אינם פנויים להקשיב

 :על כן יש. מבולבלים עקב עומס המידע

 .לתת הסבר בהיר ככל שניתן•

 להסביר שוב•

במידה וישנן שאלות נוספות ניתן להפנות לשעות  •

 .קבלת משפחות

לעודד את המטופל להסביר את מה שהבין במילים  •

 .באמצעות שאלות מנחות שלו

או בן  /מטופל ו

'  תופס'משפחה 

אנשי צוות  

במסדרון ושואל  

 שאלות

 "אני לא זמין עכשיו"  •

 ..."  תשאלו את"•

 ".לא עכשיו"•

 .יש לספק תשובה, במידה וניתן לענות•

  מומלץ להפגין אמפתיה, במידה ולא ניתן לענות•

אני בטוח ": לדוגמא, ולהפנות לגורם המתאים

קבע פגישה בזמן ביקור  . שעולות לך הרבה שאלות

הרופא ישמח  / אשמח ,  קבלת מטופלים/ רופאים 

 ".לענות על שאלותיך

ישנו עומס  

בעמדת  

 המזכירות  

 ".אתה מפריע"•

נא לא לדבר ליד  "•

 ".העמדה

 :מומלץ לגשת למטופלים ולבני משפחותיהם ולשאול•

 "?האם ניתן לעזור"

בת שירות לאומי לערוך  /מומלץ להפנות מתנדב או בן•

האם  ו סיבוב בין המטופלים ולשאול האם ניתן לסייע

 .נדרש דבר מה

נראה כי מטופל  

אינו מבין את 

ההסבר שניתן  

   לו

 :ניתן לערוך בדרך הזו .מומלץ לוודא הבנה "?אתה מבין"•

אשמח שתסביר את מה שדיברנו עליו כדי לוודא   אני"•

 "...שהכול ברור

 ".בואו נעבור ביחד על השלבים של התהליך"•

 מתן כלים למטפלים להתמודדות עם רגעי אמת וסיטואציות
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 חוויית המטופל במחלקות האשפוז

 מה מומלץ להימנע ממה סיטואציה

רופא אינו מצליח  

/  לקבל תשובה 

שירות ממחלקות  

נוספות בבית  

 החולים

..  בית החולים הזה"•

עד שמקבלים כאן 

 ".תשובות

הם פשוט לא עונים  "•

 ".  אני חסר אונים... לי

 מומלץ לשקף למטופל את המצב ואת המאמץ

אני עושה את המאמצים ": לדוגמא, שנעשה עבורו

אנסה ליצור שוב  , לקבל תשובה מהירה ככול הניתן

 ".מחר בבוקר/ קשר עם המחלקה בעוד 

 מתן כלים למטפלים להתמודדות עם רגעי אמת וסיטואציות

 אבדן עצמאות וצורך בסיוע פיזי

כאשר מצב רפואי מצריך סיוע  . תחושת העצמאות של בני אדם נרכשת בגיל צעיר ביותר

/ הליכה לשירותים , ירידה מהמיטה, למטופל לבצע פעולות גופניות פשוטות כגון רחצה

מאבדן הכבוד  : נצפות לעתים תגובות רגשיות קשות, שימוש בסיר במיטה או האכלה

 .עלבון ובושה ועד כעס על המטפל ועל המצב, עצב, העצמי

אמפתיה  , חשוב להכיר ברגישות המתחייבת ולנהוג במטופל הזקוק לעזרה ביתר כבוד

 .והבנה

 

 ?ממה להימנע

אל תדאג":  לדוגמא, אמירות שמתכוונות לסייע לעתים פוגעות עוד יותר ברגשותיו ,

מה אתה  ", " זה לא מזיז לי כי אני עוזר להרבה אנשים",  !"אני כבר ראיתי הכל

 "?מתבייש

אתה ממש כבד ובגללך כואב " :אמירות שמתייחסות לגופו של המטופל אינן במקומן

 ".דווקא הרגלים שלך יפות", "לי הגב

 חוסר התייחסות מוחלט וביצוע הפעולות באופן אוטומטי תורמים להרגשה רעה של

 .המטופל וגורמות לו להרגיש שלא אכפת לנו ממנו

 (  הומור שעשוי לא להצחיק אותו)יש להימנע מהומור שאיננו ביוזמת המטופל

 "?מה אתה תינוק": לדוגמא, ומביטול הקושי שהוא חווה
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 חוויית המטופל במחלקות האשפוז

 מתן כלים למטפלים להתמודדות עם רגעי אמת וסיטואציות

 ...(המשך) אבדן עצמאות וצורך בסיוע פיזי

 ?מה מומלץ

אני מניח ": לדוגמא, להתייחס במילים אישיות ובאמפתיה לקושי שהמטופל חווה

קשה לך לאכול כעת אז באתי לעזור לך כי ",  "שזה קשה לך שאתה זקוק לעזרה

 ".חשוב  שתאכל ותתחזק

בוא  . אני רוצה לעזור לך לרדת מן המיטה": לומר למטופל לשם מה הגיע המטפל

אתה מן הסתם לא רגיל שרוחצים אותך  , באתי לרחוץ אותך", "נסגור את הווילון

 ".אז נעשה את זה צעד צעד ביחד, במיטה

 לבצע פעילות הכנה תוך אמירות המתארות את מה שעושים( (walk the talk 

בוא  ... אני שם סדין על הכורסה. אני רוצה לעזור לך לרדת לשבת בכורסה", לדוגמא

 ".כל הכבוד. סיימנו, זהו... נרד לאט

האם יש משהו שאתה רוצה ": לדוגמא, לשאול את המטופל לגבי רגישויות שיש לו

 ".תגיד לי אם לא נוח לך", "?האם כואב לך משהו? להגיד לי לפני שנתחיל

לעתים יש צורך לבקש מבן משפחה שימתין בחוץ  . לוודא ביצוע הפעילות בפרטיות

.  חשוב לשאול את המטופל לרצונו. עד לסיום ולעתים יש צורך בסיוע של בן משפחה

 .זה נכון בפרט לגבי חולים מבוגרים

מטופל שקיבל יחס אוהד ומבין לגבי אבדן עצמאותו וחוסר שיפוטיות ביחס  

שביעות רצון גבוהה יותר ושיתוף  , להתנהגותו עשוי להגיב בהכרת תודה

 .פעולה גבוה עם המטפלים בו
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 חוויית המטופל במחלקות האשפוז

 מתן כלים למטפלים להתמודדות עם רגעי אמת וסיטואציות

  דחיית ניתוח תוך כדי אשפוז

המטופל הכין  . לעתים עולה צורך מנהלי לדחות ניתוח שתוכנן ליום מסוים תוך כדי אשפוז

הוא נמצא בצום שעות רבות ויתכן וחווה רמת חרדה ומתח התואמים  , את עצמו נפשית

דחיית מועד הניתוח מאכזבת אותו ועלולה לגרום  . או גבוהים יותר, את הניתוח הצפוי

 .  להרגשה שאינו חשוב מספיק ואולי יש בדחייה גם סיכון לבריאותו

ההודעה על דחיית ניתוח אינה נעימה או נוחה גם לצוות שעליו החובה לעדכן את  

 .בקבלת שינוי המועדברגישות ותשומת לב ניתן להקל על המטופל אולם . המטופל

מומלץ למסור את ההודעה קרוב למועד קבלתה במחלקה ככל הניתן. 

במקרים שלא ניתן. מומלץ למסור למטופל את ההודעה על ידי רופא בכיר במחלקה  ,

 .יכול הרופא המתמחה שמונה לכך להודיע בעצמו או בלווי אחות אחראית המחלקה

 :אופן מסירת ההודעה

 משפחתו/ מומלץ להתיישב על כיסא בגובה העיניים ובסמוך למטופל. 

לדוגמא, יש לפנות אליו בשמו:  "X  הרופא המנתח ביקש ממני  / מנהל המחלקה

 ".לשוחח אתך

ר "ד, אדון כהן: "לדוגמא, מידע פשוט וישיר יגבירו את האמון ויסייעו בהעברתוX 

לצערי . היית מתוכנן לניתוח היום ואני יודע שאתה ממתין. ביקש ממני לשוחח אתך

אני יודע . לא נוכל לבצע את הניתוח כפי שתכננו ונקבע  מועד אחר למחר בבוקר

מחר נעשה  . לא אכלת  ולכן ביקשתי שיתנו לך קודם כל משהו לאכול/שאתה  בצום

 ."מאמץ להכניס אותך מוקדם ככל שניתן

היה  ": יש להימנע ממתן הסברים שאינם תורמים להרגשה של המטופל לדוגמא

גם אם המטופל שואל לסיבת הדבר   ".לא נתנו לנו חדר ניתוח", "מישהו דחוף ממך

ניתן לומר לו מה גרם לעיכוב ולהוסיף שמה שחשוב שנתאם ממועד חדש ונבצע את  

 .  הניתוח

אין מה  : "לדוגמא, יש להימנע מאמירות שאינן אמפתיות ומתנערות מאחריות

 ".אנחנו דוחים אותך", "גם אנחנו לא ידענו", "לא אנחנו אשמים", "לעשות
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 חוויית המטופל במחלקות האשפוז

 מתן כלים למטפלים להתמודדות עם רגעי אמת וסיטואציות

 ...(המשך)דחיית ניתוח תוך כדי אשפוז 

 יש לקבל זאת בהבנה ללא ויכוחים  , משפחתו מביעים כעס על הדחייה/ אם המטופל

 .ולהסביר מה ההליך הצפוי כעת" אני יודע שזה קשה לך": לדוגמא

האם יש עוד משהו  : "לדוגמא, מומלץ לבדוק עם המטופל כיצד נוכל לסייע לו במצב זה

 .ולסכם את התכנית כפי שתוארה" ?שתרצה לשאול/ שנוכל לעשות 

  הגעה לקהילה לאחר שחרור מבית החולים

 רקע

הינו מעבר  , במחלקת אשפוז אל טיפול המשך בקהילה 24/7המעבר מטיפול צמוד של 

לרוב המעבר משמח את המטופל שמצבו השתפר או התייצב וכן   .מאתגר לשני הצדדים

 .  את הצוות שמרגיש בטוח לשחרר אותו מן ההשגחה הצמודה

אשפוז ממושך מייצר גם תלות של המטופל במטפליו וחשש מסוים או אפילו  , עם זאת

 .עמוק מיכולתו להתמודד בכוחות עצמו או בסיוע מוגבל

הפגיעה ברצף הטיפולי מהמחלקה לקהילה עלולה אף לסכן את המטופל שעלול לא  

 ,  לא להשיג עזרים ותרופות ומכאן לא לטפל במצבו כראוי/ לא למלא / להבין 

 ."מעבר חלק"מטרת פרק זה היא לסייע ל

כירורגית לאחר ניתוח כריתת מעי השתחרר בסוף השבוע והיה  ' מטופל ממח, לדוגמא

במחלקה החליפו למטופל  . צריך לקבל טיפול תרופתי וציוד מותאם לבעיה הרפואית

פרוטוקול תרופות מאלו שהיה רגיל אליהן וההנחיות שקיבל לא הוסברו לו באופן בהיר  

  .או שלא הובנו על ידו

 .  מחד הוא שמח לחזור למקומו ולביתו ומאידך הוא חרד ? מה עובר על המטופל

אינו יודע מתי להחליף , אין לו ציוד, הסתבר לו שהשקית מלאה, בהגיעו לביתו

,  איך להשיג את התרופות או הציוד, או מתי ואיך לקחת את הטיפול התרופתי, תחבושת

לאור זאת המטופל עלול שלא למלא . ואינו יודע את מי לשאול אם צריך הדרכה נוספת

  .להחמיר את מצבו ולהזדקק לאשפוז נוסף,אחר ההוראות 
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 חוויית המטופל במחלקות האשפוז

 מתן כלים למטפלים להתמודדות עם רגעי אמת וסיטואציות

  ...(המשך)הגעה לקהילה לאחר שחרור מבית החולים 

 המלצות לצוות הבניית תהליך השחרור

 ?מה מומלץ

אתה משתחרר היום לביתך ואני רוצה לעבור אתך ועם  ": לדוגמא, לתאם ציפיות

לאחר " ?איך אתה מרגיש. המלווה שלך על כל הפרטים כדי שהכל יהיה ברור ומובן

 "?האם יש לך שאלות"כל סעיף לעצור ולשאול 

שאול את המטופל מי לוקח אחריות לקבלת המידע לפני שחרור ולשתף את  ל

אני ממליץ שהמלווה שלך יהיה שותף כי ": לדוגמא, המלווה במתן כל ההסברים

 ."קשה לקלוט הכל

 להציע לבן המשפחה לרשום את כל השאלות שיש  , היה והמטופל נתן את הסכמתו

 .לו ולהקשיב להן בסבלנות

  במידה ונעשה שינוי בפרוטוקול התרופות מומלץ לומר ולכתוב זאת באופן ברור ואף

 .לוודא שהטיפול המומלץ אכן זמין

בהפסקות קלות בין סעיף לסעיף ולוודא  , בישיבה, חשוב לבצע את ההסבר בפרטיות

 .אחרי כל סעיף שהובן כראוי

 אני "מומלץ לסמן בטוש זוהר את כל הפרטים החשובים בדף השחרור ולומר לו

 ."זה חשוב במיוחד. מדגיש את זה בצבע שתזכרו

למחלקה, לרופא: חשוב לציין למי המטופל יכול להתקשר כשאינו יודע למי לפנות?  

 .ולהוסיף את מספרי הטלפונים

לאחל לו בריאות שלמה ולוודא שהוא יודע איך לפנות בעת  , בסיום יש  לסכם בקצרה

 .הצורך

 ?ממה להימנע

 יש  להימנע ממשפטים לא מועילים שיתרמו לתחושת המטופל ששולחים אותו מפה

אין לי מה  ", "אין פה אף אחד לדבר איתו עכשיו"לדוגמא , והוא לא חשוב יותר

שהרי הכוונה  "  אתה מפריע לי להסביר לך" , "ככה זה בית חולים ציבורי, לעשות

 .היא להשיג שתוף פעולה
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 חוויית המטופל במחלקות האשפוז

 מתן כלים למטפלים להתמודדות עם רגעי אמת וסיטואציות

 יש להימנע  , המלווה העלה בעיות קונקרטיות הדורשות פתרון/ אם המטופל

 .ולסייע לו למצוא הכתובת למתן מענה" זה לא התפקיד שלי: "מאמירות כמו

 לדבר עם הרופא/כאשר בן משפחה רוצה להיות נוכח בביקור

 ".זכותי להיות כאן ולדבר עם הרופא"

לבן המשפחה המלווה את המטופל תפקיד חשוב ומרכזי בסיוע למטופל להחלים 

ההתייחסות של הצוות הרפואי היא תמיד למטופל ולמשפחתו כיחידה  .  ולתפקד

 .אחת

או עומד  , לעתים נתקל איש הצוות בבן משפחה המסרב לצאת מן החדר בזמן הביקור

זה מצב בו נדרשים שילוב של ידע והכרת  . על זכותו לדבר עם הרופא ולקבל מידע 

 .החוק  עם רגישות והסבר 

המטופל עצמו את הזכות לבקש נוכחות אדם נוסף או   / חוק זכויות החולה מקנה לחולה 

הוא אינו מקנה זאת לבן המשפחה למעט במקרים של חוסר  . שיתוף במידע הרפואי שלו

 .יכולת של המטופל לתקשר באופן קוהרנטי וברור

נוטה הצוות  , מתוך רצון להימנע מעימותים או חוסר בהירות  לגבי זכות המטופל

זאת בפרט במקרים שמדובר  במטופל  . להיענות לבקשה מבלי לבדוק את רצון המטופל

 .מבוגר או פאסיבי

נשאל המטופל בעת קבלתו לאשפוז עם מי ירצה לחלוק מידע  , במחלקות בית החולים

אולם הפנייה היא לעתים לקרובי  . ושם האדם מצוין בדרך כלל בגיליון שלו, רפואי

 .הדינאמיקה המשפחתית אינה מוכרת היטב לצוות, משפחה נוספים ומטבע הדברים

 ?כיצד להתייחס לבקשת בן המשפחה

חשוב לבטא קודם כל הבנה ואמפתיה לדאגה של בן המשפחה ולגיטימציה לרצונו  ,

, אני מבין את  דאגתך ורצונך לקבל את המידע הרפואי לגבי קרובך": לדוגמא

כדי שנוכל לעשות זאת עלינו " :לאחר מכן  ניתן לומר לבן המשפחה". ואשתדל לעזור

כך כתוב בחוק ומטרת  "ולהוסיף  "לשאול את רצונו של המטופל ולקבל את הסכמתו

 ".אנא קבל זאת בהבנה.  החוק להגן על זכויות המטופל לגבי המידע שלו

  ...(המשך)הגעה לקהילה לאחר שחרור מבית החולים 
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 חוויית המטופל במחלקות האשפוז

 מתן כלים למטפלים להתמודדות עם רגעי אמת וסיטואציות

  ...(המשך)הגעה לקהילה לאחר שחרור מבית החולים 

 מומלץ להימנע מכניסה לוויכוח עם בן משפחה שמסרב לקבל זאת ועומד על

במקום זאת מומלץ לגלות הבנה ורצון לסייע ובמקרים בהם אנו מתרשמים  ". זכותי"

, שלא בנוכחות בן המשפחה, מומלץ לשאול את המטופל, כי יתכן ויש חילוקי דעות

 .על מנת לא להעמידו בלחץ המשפחה

 ניתן אף להציע שהמידע יינתן במעמד משותף  , (לרוב תהיה הסכמה)אם יש הסכמה

על מנת למנוע אי הבנות ובכל מקרה לקבל את הסכמת המטופל לפגישה נפרדת של  

 .ולתעד בגיליון, בן המשפחה עם הרופא

 !חשוב 

ישנם מקרים מסוימים בהם רשאי המטפל שלא לאפשר למלווה להיות נוכח בעת קבלת  

 :טיפול רפואי

בריאות המטפל או בריאות  , אם לדעתו נוכחות המלווה תפגע בבריאות המטופל

 .מטופלים אחרים

וכו שד,גניטלית, רקטלית, ואגינלית -הדורשת צנעת הפרט , בעת בדיקה רגישה '- 

בשביל הכבוד של "רשאי המטפל לבקש  מהמלווה לצאת מחדר הבדיקה  ולציין 

 "המטופל

בסיכויי הצלחת הטיפול או בקבלת מידע  , אם נוכחות המלווה תיפגע באיכות הטיפול

 .הנדרש מהמטופל שלא ימסור אותו בנוכחות המלווה

אם נוכחות המלווה תהווה הפרעה ממשית לעבודת הצוות המטפל. 

אם נוכחות המלווה תיפגע בפרטיות מטופלים אחרים ואי אפשר למנוע זאת. 

חובה על המטפל להסביר למלווה  , במידה ולדעת המטופל מתקיים אחד מהמצבים הללו

/ ולאפשר למלווה להיות  נוכח  מיד לאחר הטיפול , את הסיבה לבקשתו שלא יהיה נוכח

 .הביקור

על המטפל להסביר כי אין לאפשר למלווה להיות נוכח בעת קבלת הטיפול הרפואי בשל  

ככל , להסביר למטופל את הטעם לכך ולאפשר למלווה, אחת מהסיבות המנויות לעיל

 .להיות נוכח סמוך לאחר מתן הטיפול הרפואי, הניתן
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 חוויית המטופל במחלקות האשפוז

 מתן כלים למטפלים להתמודדות עם רגעי אמת וסיטואציות

 טיפול בכאב

הקשורה  , כאב מוגדר בספרות כהתנסות חושית ורגשית סובייקטיבית ובלתי נעימה

ללא ספק כאב הינו אחת החוויות המורכבות וקשות  . בהרס רקמות אמיתי או פוטנציאלי

ולצערנו הוא מלווה הרבה מאד מן המצבים הרפואיים שאנו  , ביותר בקיום האנושי

 .מטפלים בהם

שלעתים אין אפשרות להתרכז בשום נושא למעט תחושת  , חווית  הכאב כה מרכזית

 .הכאב ומחקרים מוכיחים שאינו מטופל די הצורך במסגרות רפואיות

נתרום לשיפור הרגשתו ולתחושה שלו  , אם נשים את כאב המטופל בראש מענינו

 .יש לנו חמלה כלפיו ומחויבות להקל עליו היכן שניתן, שאכפת לנו

אמרו לי שלא יטפלו בכאב שלי כי זה  "נשמעת לעתים הטענה , לדוגמא, בחדר מיון 

והמטופל מרגיש שלא   "בכאב נטפל אחר כך"או  "מפריע לקביעת האבחנה שלי

חשוב לכן להסביר אם יש מגבלות ולציין בפני המטופל שבכל  . מתייחסים אליו די הצורך

הקביעה שלא ניתן לטשטש כאב במיון אינה  . )אופן נוכל להקל על הכאב שלו בינתיים

 !(.  נכונה

במרפאות אין לעתים התייחסות פרואקטיבית לניהול וטיפול בכאב של  / גם  במחלקות 

  -אין מה לעשות " או  "כן זה עוד יכאב זמן מה"ולעתים מושמעות אמירות כגון  המטופל

גם  , אלה אינן אמירות אמפטיות ואינן תורמות לתחושת המטופל. "אני יודע שזה כואב

 .אם הן נכונות

 ? כיצד להתייחס לכאב

.  סיעודי המטפל-ההתייחסות לכאב חשובה גם מצד מי שאיננו חלק מהצוות הרפואי

 .היא מגבירה את תחושת שביעות הרצון של המטופל שרואים אותו ורוצים להקל עליו

יש להפוך את הכאב לחלק לגיטימי מן הטיפול הכולל. 

 מומלץ לשאול ביוזמתנו את המטופל אם כואב לו ואם כן לבקש הערכה של הכאב-  

 .בסרגל הכאב או הערכה שלו

 זה מתסכל לעתים את המטפל , "מאד כואב לי" "עוד כואב לי"כאשר המטופל משיב

 לכן חשוב. והוא נמנע מלהתייחס כלל מיידישאין בידיו דרך להפחתת הכאב באופן 
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 חוויית המטופל במחלקות האשפוז

 מתן כלים למטפלים להתמודדות עם רגעי אמת וסיטואציות

 ...(המשך)טיפול בכאב 

 ,  "אני מתאר לעצמי שכואב לך וזה קשה לך":  לדוגמא, להביע הבנה ואמפתיה

 .אנחנו רוצים להקל עליך, אם אפשר"

בוא  ", "אבקש מהצוות לדאוג לכאב שלך"לדוגמא , להציע התייחסות והקלה בכאב

 ".בבקשה תגיד לנו כאשר כואב לך", "נראה מה ניתן לעשות כדי להקל עליך

יש לוודא עם הצוות ועם המטופל שקיבל את הטיפול. 

יש לוודא על ידי שאלה  באיזו מידה הטיפול עזר. 
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 חוויית המטופל במחלקות האשפוז

 גורמים מסייעים נוספים

 (בראיית חווית המטופל)טכנולוגיה 

הסבר על מחלקות האשפוז באתר בית החולים. 

אפשרות להזמנת טלוויזיה. 

דוגמא, הצגת מידע במסכי הפלזמה בשטחים הציבוריים: 

 מידע על החניה ועוד, סדר יום  -אוריינטציה על המחלקה 

 יתר לחץ דם ועוד  , השלכות הסוכרת -מידע רפואי רלוונטי 

קידום בריאות 

זהות מטפלים בעלי תפקידים 

מידע על פניות הציבור 

  מתן אפשרות לקבלת  מידעon line  : 

תוצאות בדיקות 

טיפול   סטטוס 

או בדיקות ייחודיות/אישור תור  לניתוח  ו 

 (.בנוסף לפקס)פרסום כתובת מייל לתקשורת עם המחלקה 

WIFI חינם. 

הגדרת רמות שירות למענה טלפוני ומדידה. 

 קיוםWaze  אחרת להתמצאות דיגיאטליתאו מפה. 
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 חוויית המטופל במחלקות האשפוז

 גורמים מסייעים נוספים

 (בראיית חווית המטופל)תשתיות 

 ציוד

תקן מינימלי כדי שתמיד תהיה זמינות:  מות זמינות ונקיות'מגבות ופיג, שמיכות. 

 (.למחלקה ד"מהמלרהכרית יכולה לעבור עם המטופל )כרית זמינה 

מזרונים למניעת פצעי לחץ. 

שם האחות המופקדת והרופא הבכיר לאותו היום לוחות מחיקים לרשימת. 

פעמוני מצוקה עובדים. 

כמות מספקת של מקומות ישיבה בתוך ומחוץ למחלקה. 

  כיסא נח למלווה שלן עם בן משפחה במחלקה כולל אפשרות לשינוי מצב מישיבה

 .  לשכיבה

 שירותים

חניה לבני המשפחה במחיר סביר כמוגדר בחוזר מינהל רפואה. 

עמדות לכיסאות גלגלים. 

עמדות טעינה לטלפונים ניידים. 

תפריט ואפשרות לבחירה. 

  מטבחון ופינת קפה למטופלים ובני משפחותיהם ומקום שניתן לרכוש בו מזון בריא

 .  במחיר סביר

ניקיון בחדרים ובשטחים הציבוריים. 

 התמצאות

תרבותית ופיזית, נגישות לשונית. 

שילוט בשפות. 

 מידע

לקראת פרוצדורה  , שחרור, חלוקת עלוני מידע כאמצעי משלים לתהליך הקבלה

 .רפואית

 בשפות( פוסטר על הקיר)ופרסומו במקום גלוי ' חוק זכויות החולה'חלוקת עותק של. 

פרסום כתובת לפניות הציבור. 
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 חוויית המטופל במחלקות האשפוז

 גורמים מסייעים נוספים

 (בראיית חווית המטופל)רצף שירותי 

 רצף בין המחלקה לקהילה

 כתיבת מכתב שחרור מפורט ככל הניתן והנחיית המטופל להעבירו למטפלים

 .בקהילה

יצירת קשר של נציג המחלקה עם הרופא המטפל בקהילה במידת הצורך. 

  מתן מידע למטופל על השירותים הניתנים לו בקהילה ובמידת הצורך סיוע בקביעת

 .תור או יצירת קשר

הדרכת המטופל על זכויותיו בקהילה. 

 

 רצף בין המחלקה למוסדות שיקום

 הסבר על זכויות  , איתור מוסד שיקומי מתאים  -ליווי סוציאלי של בני המשפחה

או  /הנחיה ו, או חיבור המשפחה לנציג ביטוח לאומי/הנחייה  ו, המטופל ומשפחתו

 .חיבור  המשפחה לנציג משרד הבריאות

יצירת קשר של נציג המחלקה עם המוסד השיקומי לשם העברת מידע רלוונטי. 

עדכון רופא הקהילה על מצב המטופל. 



102 

 חוויית המטופל
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 חוויית המטופל במרפאות החוץ

פרק זה הינו חלק מהמעגל השני  

ובו מוגדרים סטנדרטים לשירות  

איכותי במרפאות החוץ בבתי  

(.  המערך האמבולטורי)החולים 

הפרק כולל המלצות וכלים  

להתמודדות ברגעי האמת  

 .המגונים

 כלים בתחנות מסע המטופל

כלים להטמעת תורת השירות  

,  וחווית המטופל באשפוז ובקהילה

הגדרת סטנדרטים לשירות  

מתן  , איכותי לאורך מסע המטופל

כלים להתמודדות עם רגעי אמת 

 .ועוד

 מטרות

 :מטרת העל

 .הגדרת כלים ליישום במסע המטופל במרפאות החוץ שיובילו לחוויית מטופל טובה

 :מטרות משנה

  העלאת מודעות הצוות המטפל למצוקותיו של המטופל ולקשיים אותם הוא חווה במסע

 .במרפאות החוץ

הגדרת סטנדרט שירותי לתחנות השונות במסע המטופל. 

מתן כלים לצוותים להתמודדות ברגעי האמת. 

שיפור זימון וניהול תורים במרפאות החוץ. 



5 

104 

 חוויית המטופל במרפאות החוץ

 תחנות מסע המטופל במרפאות החוץ

קבלה ➋ הזמנת תור➊

 אדמיניסטרטיבית

 טיפול בריאותי➌
 
 

שחרור  ➍

 אדמיניסטרטיבי

 פערי נקודות המבט בין המטפל למטופל

 נקודת המבט של המטפל נקודת המבט של המטופל

מאפייני  

 המציאות

 קשיים בירוקרטיים עד זימון התור•

זמן ארוך מרגע הפניה לבית   לעיתים•

 החולים ועד קבלת מועד לתור

פעמים רבות זימון התור לא מתחשב  •

 .בצרכיו של המטופל ולא מתואם מולו

אישור והתחייבויות על כל   -ביורוקרטיה •

 .פרוצדורה מקופות החולים

אפשרות לבצע את כל  תמיד קיימת לא•

 .הבדיקות הנדרשות במרפאה

לעתים זמן המתנה ארוך ביום הביקור  •

זימון של מטופלים רבים  ) במרפאה

 (לאותה שעה

לעיתים ביטולים ודחיות של התורים •

 .כתוצאה מאילוצים

לעיתים הפרעות במהלך המפגש  •

 .הטיפולי

 .עומס מטופלים•

 .במחלקה  מים"בלת•

העדר גמישות בשעות הקבלה  •

 .במרפאה

דרישות גבוהות מצד המטופלים למתן  •

 .שירות טוב

דרישה לקבל שירות מהיר לעתים בדרך  •

שונה מהמקובל מצד עובדי בית  

 .החולים

 .לעיתים הפרעות תוך כדי טיפול•
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 פערי נקודות המבט בין המטפל למטופל

 הרצונות והצרכים של המטופל

פתרון לבעיה הבריאותית וראייה כוללת של צרכיו. 

מענה טלפוני בזמן המתנה סביר בבית החולים, זימון תור בקלות והתחשבות באילוציו. 

זמינות תורים שעומדת בציפיותיו וצרכיו. 

משך המתנה קצר בתור למטפל ביום הביקור. 

 אכפתיות, חמלה, כבוד -יחס אישי באינטראקציות השונות. 

הקשבה למטופל. 

מידע מפורט על תוצאות הייעוץ ושיתוף בהחלטות הטיפוליות  . 

מחלקה למרפאה האמבולטורית/ פישוט תהליכים ומעברים פשוטים בין הקהילה. 

קיצור השלבים עד המטפל, קליטה אדמיניסטרטיבית פשוטה בבית החולים. 
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 חוויית המטופל במרפאות החוץ

 נקודת המבט של המטפל נקודת המבט של המטופל

תחושות  

 אפשריות

לא  , תחושה של התשה, תסכול, קושי

  אין מענה למקרים, מכבדים את הזמן שלי

 .דחופים

 .קושי לסייע ,עומס ולחץ, תסכול

 .תשתית פיסית, א"תשתית כ, שפה, השכלה, תרבות, פערי נגישות
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 חוויית המטופל במרפאות החוץ

 זימון תורים

 אתר האינטרנט/ מוקד זימון תורים)מומלץ שתהיה אפשרות לזמן תור בערוץ ישיר  /

 (.אחר

יקבע תור המשך בסיום המפגש הטיפולי, במידה ונדרש. 

התור יקבע למועד מוקדם ככל האפשר בהתחשב בדחיפות המקרה. 

סוג  , סוג התורהגורם המתאם ישאל שאלות במטרה לאתר את , בעת הזמנת התור

 .ומידת הדחיפותהנדרש הטיפול 

  מומלץ להתחשב במידת האפשר בעת קביעת התור בצרכיו ובשגרה יומו של

 (.מועדים וחגים, עבודה)המטופל 

במקרים בהם קיים צורך בקבלת  . מומלץ לאפשר זימון תור ללא הפנייה מראש

ההפניה תועבר למוקד הייעודי באחת מהדרכים  , לאחר זימון התור, הפניית הרופא

אפליקציה או דרך טכנולוגית  / פקס / הגשה מקוונת/ דואר אלקטרוני :  הבאות

במקרה בו עולה לאחר קבלת ההפניה החשש כי לא  ,  לאחר קבלת ההפניה. אחרת

מחלקה  יחזור טלפונית למטופל  / מוקד בית החולים, נקבע למטופל תור מתאים

 לזימון תור חדש

דואר אלקטרוני למטופל שכולל את מועד  / לאחר זימון התור מומלץ לשלוח מסרון

 .התור

 הזמנת תור➊
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 הזמנת תור➊

 טופס זימון תורים

 יכלול את הנושאים  ( בדואר/ בפקס / בדואר אלקטרוני )טופס הזימון שישלח למטופל

 :הבאים

 השם המלא של המטופל⃞

 (דרכון/ ז .ת)מספר מזהה ⃞

 יום ושעה, תאריך -מועד הביקור ⃞

/ שם המרפאה )מידע על המרפאה ⃞

מיקום בבית  ,  מעבדה/ מכון 

,  מספר חדר, קומה, בניין –החולים 

 (מספרי טלפון וכדומה

 צום: לדוגמא, הנחיות טרום בדיקה⃞

מידע על דרכי התקשרות במקרה  ⃞

/  של צורך בשינוי פרטי התור

 שאלות אחרות לפני התור

שם הפעולה והקוד שלה לצורכי  ⃞

 תשלום

מסמכים ועזרים שיש להביא  ⃞

,  תעודת זהות, 17טופס : לדוגמא)

 (הפניית רופא ועוד

 במידה ויש -סייגים לקבלת טיפול ⃞

מידע מפורט לגבי דרכי ההגעה  ⃞

תחבורה ציבורית  )לבית החולים 

 והסדרי חנייה( ורכב

לשלוח למטופל את טופס הזימון בעברית ובשפה נוספת  , מומלץ ככל האפשר

 .אמהרית/ אנגלית/ רוסית / ערבית (: בה זימן את התור)

 זימון תור בהתאם לצרכי המטופל

 כאשר  )מומלץ לזמן את התור בשיחה טלפונית עם המטופל או באופן פרונטאלי

 .תוך התחשבות באילוציו(  המטופל נמצא במרפאת החוץ

 לא לזמן מספר )מומלץ לזמן תורים באופן מדורג כדי להימנע מהמתנות מטופלים

 (.מטופלים לאותה שעה
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 חוויית המטופל במרפאות החוץ

 הזמנת תור➊

 שימור ותזכור תור

 את המטופל על קיום התור מספר ימי עבודה לפני מועד התור   לתזכרמומלץ

 .המתוכנן

 מדידה

במרפאות ובמחלקות  , מומלץ למדוד את רמות השירות למענה במוקדי בית החולים

היעד המומלץ לרמות השירות למענה לא יעלה  (. זמן המתנה ממוצע ואחוז נטישה)

 .10%והיעד לאחוז הנטישה לא יעלה על דקות  3המתנה של עד על 

 ביטול תור  

התור  . יש להודיע למטופל מיידית ולתאם תור חדש, במידה ונאלצים לבטל תור

למעט  )ממועד התור המקורי ולא יאוחר משבועיים החדש יתואם בהקדם האפשרי 

 (.מקרים בהם אילוצים של המטופל לא מאפשרים הגעה בטווח זה

 רשימות המתנה  

מומלץ לנהל רשימות המתנה ולזמן מטופלים במידה ומתבטל תור. 
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 (בראיית חווית המטופל)קבלה 

מומלץ לנהל את התור באמצעות מערכת ניהול תורים. 

במידה ומתעורר  . המסמכים וההתחייבויות הנדרשות בעת קליטת המטופל ימסרו

השארת התחייבות  : קושי באישורים הנדרשים יש לסייע למטופל באלטרנטיבות

 .התקשרות למרפאת המטופל ועוד, קישור למוקד קופת החולים, כספית

מומלץ להכווין את המטופל לתחנה הבאה. 

 יצירת סדר )לשם פרטיות המטופל יש ליצור הפרדה בתור בין מטופל אחד למשנהו

 (.מטופלים בעמדת הקבלה

מומלץ לתאם ציפיות עם המטופל לגבי זמן ההמתנה המשוער. 

  מומלץ לבחון האם ניתן לוותר על הגעה לקבלה אדמיניסטרטיבית באמצעות שימוש

 .בכלים טכנולוגיים

 תחנות מסע המטופל במרפאות החוץ
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 חוויית המטופל במרפאות החוץ

 (בראיית חווית המטופל)קבלה אדמיניסטרטיבית ➋

 (בראיית חווית המטופל)ניהול התור במרפאה 

  מומלץ להתקין במרפאה מערכת לניהול תורים שתאפשר לקהל הממתינים

, זמן ההמתנה העדכני ומידע רלוונטי אחר, על מיקומם בתור, להתעדכן בכל רגע

 .תוך הקפדה על שמירת פרטיותם

יש לבחור בדרך לעדכון הממתינים על , במידה ואין במרפאה מערכת ניהול תור

 .תוך הקפדה על שמירת פרטיותם, מיקומם בתור

 יעד להמתנה

 לא יעלה על חצי שעהמהמטופלים  80%מומלץ שזמן ההמתנה בתור של 

 (.עד למפגש ראשון עם מטפל)
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 חוויית המטופל במרפאות החוץ

 (בראיית חווית המטופל)טיפול בריאותי ➌

 ביקור אצל מטפל

 (.מטרה, תפקיד, שם)הצגה עצמית 

 חמלה, אכפתיות, שיתוף, הקשבה, כבוד  -יחס בהתאם לערכים שהוגדרו. 

בירור מצב המטופל והטיפול הנדרש. 

התוצאות  , אופן ביצוע הטיפול, הצגת חלופות לטיפול כולל יתרונות וחסרונות

 .המצופות ועוד

שיתוף המטופל בתוכנית הטיפול והשלכותיה על תפקודו היום יומי של המטופל. 

הגעה למספר , תרגול בבית: לדוגמא, הסבר על תפקידו של המטופל בתהליך

 .טיפולים ועוד

מתן אפשרות לשאילת שאלות. 

 דף הסבר  )מתן הסבר כתוב על תכנית הטיפול ובמידה ונדרש אופן התרגול בבית

 (.והוראות

בקשה מהמטופל להסביר במילים שלו את התוצאות והטיפול כדי לוודא הבנה. 

הגדרת מועד לתור הבא להמשך טיפול וביקורת. 

הנחייה להמשך טיפול בקהילה במידת הצורך. 

 טיפולים ובדיקות נוספות

 הבדיקה/ טרום הטיפול: 

ובעת זימון התור על הכנה ייחודית נדרשת  , הסבר על ידי הרופא המטפל

תופעות לוואי  , אופן ביצוע הבדיקה( הגעה עם מלווה ועוד , הגעה בצום)

 (.מנוחה נדרשת ועוד)והנחיות לאחר הטיפול 

אפשרות לשאילת שאלות. 

טיפול/בעת הבדיקה: 

 (מטרה, תפקיד, שם)הצגה עצמית 

 אכפתיות, חמלה, הקשבה, שיתוף, כבוד -יחס 

הסבר על שלבי התהליך 
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 חוויית המטופל במרפאות החוץ

 (בראיית חוויית המטופל)טיפול בריאותי ➌

   ...(המשך)טיפולים ובדיקות נוספות 

 (בחילות ועוד , סחרחורות, מדד כאב ) בירור על מצבו של המטופל 

כאב צפוי, הסבר על אופן  ביצוע הבדיקה. 

במידת הצורך: 

הסבר על מועד קבלת תוצאות וכיצד ניתן לקבלן. 

במידת הצורך הסבר על תופעות לוואי. 

 (בראיית חווית המטופל)שחרור אדמיניסטרטיבי ➍

 הסברים ותאום ציפיות

תאום ציפיות על הזמן המשוער עד לקבלת תוצאות בדיקות ואופן קבלת התוצאות 

 הגעה פעם נוספת  / הגעה לרופא בקהילה : לדוגמא)תאום ציפיות לגבי השלב הבא

 (.אחר/ זימון תור לניתוח / למרפאות החוץ 

מסירת מסמך סיכום ביקור למטופל. 

דגשים והנחיות למה חשוב לשים לב. 

עידוד המטופל לשאלת שאלות. 
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 חוויית המטופל במרפאות החוץ

 מתן כלים למטפלים להתמודדות עם רגעי אמת וסיטואציות

 מה מומלץ להימנע ממה סיטואציה

  מטופל כועס על

 זמן המתנה ארוך  

זה המצב בבית  "•

אתה מוזמן  , החולים

להגיש תלונה  

 ".להנהלה

כך המצב בכל  "•

 ".המרפאות

,  במידה והוא כועסו יש להקשיב לבקשת המטופל•

 .לגלות הבנה לכעס

:  לדוגמא, לשקף למטופל את המצב באמפתיה מומלץ•

אנחנו מעניקים טיפול יסודי לכל  , אנחנו מודעים למצב"

,  מטופלים Xיש לפניך עוד  .הדבר אורך זמן, המטופלים

 ..."אני מקווה שתסיים עוד

מטופל כעס על  

,  בעיות תשתית

העדר  : לדוגמא

/  כיסאות/ חניה

 כיסאות גלגלים

,  זו הבעיה של כולנו"•

 ".אין לנו מה לעשות

 .יש להקשיב לבקשת המטופל ולגלות הבנה לתסכולו•

 .מומלץ לסייע במידת הניתן•

 מטופל כועס

על שינוי מועד  

 התור

,  אין מה לעשות"•

 ".הרופא בכנס

 .יש להקשיב לבקשת המטופל ולגלות הבנה לתסכולו•

 .מומלץ לברר את מידת הדחיפות ולפעול בהתאם•

יש שני  ": לדוגמא, יש להציע למטופל אלטרנטיבות•

 ".מתי תרצה להגיע... מועדים פנויים לבדיקה 
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 חוויית המטופל במרפאות החוץ

 גורמים מסייעים נוספים

 (בראיית חווית המטופל)טכנולוגיה 

הטמעת מערכת ניהול תורים במרפאות החוץ. 

WI FI  חינם. 

 (.אזור אישי באתר בית החולים: לדוגמא)קבלת תוצאות בדיקות באופן דיגיטלי 

זיהוי באמצעים דיגיטליים. 

מערכת תזכור תור. 

זימון תור באמצעים דיגיטליים. 

 באופן ישיר 17העברת טופסי. 

Waze או מערכת אחרת לניווט הגעה למרפאות 

 (בראיית חווית המטופל)תשתיות 

הנחייה מראש איפה מומלץ לחנות. חניות זמינות וקרובות למרפאת החוץ. 

עמדות טעינה לטלפונים ניידים. 

כמות מספקת של מקומות ישיבה נוחים. 

חדרי שירותים נגישים וזמינים. 

עמדות שתייה. 

ריח נעים, תאורה נעימה, אוורור, הקפדה על ניקיון  . 

שתייה בסמוך לאזור ההמתנה, מקום שניתן לרכוש מזון. 

 על חוק זכויות החולה ושירותי המרפאה( עלונים או פוסטרים)הסברים זמינים 

פרסום הכתובת לפניות הציבור 

מידע על זכויות אפשריות המתאימות למרפאה. 
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 חוויית המטופל

 בשירותי הבריאות בקהילה

6 
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 חוויית המטופל בשירותי הבריאות בקהילה

 מטרות

 :מטרת העל

 .  הגדרת סטנדרטים וכלים לשירות איכותי וחווית מטופל טובה בשירותי הקהילה

 :מטרות משנה

העלאת מודעות הצוות המטפל לצרכי המטופל ולקשיים איתם הוא מתמודד. 

העלאת הקשיים והמצוקות של הצוותים המטפלים להנהלה. 

הגדרת סטנדרט שירותי לתחנות השונות במסע המטופל. 

מתן כלים להתמודדות ברגעי האמת. 

 ההיבטים המאפיינים את שירותי הבריאות בקהילה

  רפואת הקהילה מלווה את המטופל לאורך שנים ומהווה גורם מרכזי בחיי המטופל

 .ומשפחתו תוך ראייה כוללת על צרכי המטופל וטיפול מותאם לצרכיו ולמצבו הרפואי

 המטופלים מורכבת  ' קשת'. של קופות החולים' הלקוחות'קיימת שונות גדולה בתמהיל

 .או קשות, ועד בעלי מחלות כרוניות' בריאים'ממטופלים ,ממגזרים שונים , מכלל הגילאים

מכונים ושירותים ברחבי הארץ, פריסה של אלפי מרפאות. 

 חוויית המטופל בשירותי הבריאות בקהילה

פרק זה הינו חלק מהמעגל השני  

ובו מוגדרים סטנדרטים לשירות  

הפרק כולל פרוט . איכותי בקהילה

של מסע המטופל וכלים  

 .להתמודדות עם רגעי האמת

 כלים בתחנות מסע המטופל

כלים להטמעת תורת השירות  

,  וחווית המטופל באשפוז ובקהילה

הגדרת סטנדרטים לשירות  

מתן  , איכותי לאורך מסע המטופל

כלים להתמודדות עם רגעי אמת 

 .ועוד
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 חוויית המטופל בשירותי הבריאות בקהילה

 תחנות מסע המטופל בשירותי הבריאות בקהילה

מסלול המטופל בשירותי הבריאות בקהילה מכיל מספר רב של שירותים הניתנים לעתים  

בשל כך נבנתה מטריצה המכילה את התחנות המשותפות בכל מענה למטופל  . במקומות שונים

 :ומשפחתו

קבלת הטיפול  ➌ המתנה בתור➋ זימון תור➊

 הבריאותי

סיום טיפול  ➍

והמלצות  

 להמשך

 רופא ראשוני

 רופא מומחה

 טיפול סיעודי

 ודימות מעבדה

שירות משרד  

 הקבלה

מקצועות  

 הבריאות
 (פרא רפואי)

 מכונים

 מוקדי חירום

 בית מרקחת

 טיפות חלב

:  לדוגמא) דיגיטל

 (  יעוץ וירטואלי

 מענה בערוץ ישיר
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 חוויית המטופל בשירותי הבריאות בקהילה

 פערי נקודות המבט בין המטפל למטופל

 נקודת המבט של המטפל נקודת המבט של המטופל

מאפייני  

 המציאות

 :  ציפיות המטופל גבוהות•

  הגעה לביקור אצל מטפל כשצריך•

 .מיידיבאופן 

   .זמין ושירותי תוך יחס אישי מענה •

זימון תורים , המתנה מינימלית בתור•

,  ומידע אישי באמצעים דיגיטליים

  למטופל למקום שנח טפסים  קבלת

 .באופן דיגיטלי ועוד

בפועל הקופות לא תמיד מצליחות  •

 :  לעמוד בציפיות המטופלים

זמינות התורים לא תמיד תואמת •

או צרכי המטופל בכל  /את ציפיות ו

 .ולכל מקצוע  אזור

הסדרי הבחירה משפיעים על  •

או הרופא  / בחירת בית החולים ו

 .ועוד המומחה

אישור   לעתים יכול לקחת זמן קבלת•

 .ועוד

 

הצוות המטפל מתמודד עם דרישות  •

איכות ושירות של הקופה  , יעילות

דיווח  , כמות מטופלים ליום: לדוגמא)

יחס למטופל  , ומדידה של איכות הטיפול

זמינות למטופל  , בסטנדרטים גבוהים

 (.ועוד

התמודדות עם הציפיות    בנוסף קיימת•

יחס : 'המטופלים לדוג של הגבוהות

,  אבחון מדויק, הקשבה ,הסברים, אישי

,  זמן המתנה קצר בתור, פתרון בעיות

מענה מלא לבעיה  , זמינות תורים גבוהה

כלים טכנולוגים  , אתה המטופל הגיע

סיוע במעבר  ,  נגישים וזמינים לכל שלב

 .לשלב הבא ועוד

תחושות  

 אפשריות

  -כשאין הלימה בין הציפיות למציאות •

, אכזבה, כעס,טרטור , תחושה של זלזול

 חוסר אכפתיות, חשש

חוסר מסוגלות לתת מענה , לחץ, עומס•

,  קושי בסיוע למטופלים, לכל הצרכים

 .מעמד הרופא הראשוני נשחק

 .תשתיות פיזיות, א"תשתיות כ, שפה, השכלה, תרבות, פערי נגישות בנוסף
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 הרצונות והצרכים של המטופל

פתרון לבעיה הרפואית וראייה כוללת של צרכיו, אבחון. 

זמינות תורים שעומדת בציפיות המטופל ובצרכיו. 

שיתוף, הקשבה, אכפתיות, חמלה, כבוד: הערכים המרכזיים בבסיס המפגש הטיפולי. 

ולהקשיב  " לספר את הסיפור שלו"לעודד את המטופל , זמן מספק עם המטפל להסברים

 .שותפות בבחירה, הצגת חלופות והתייעצות, זמן לשאילת שאלות, לו

 (.בהמתנה לתור ועוד, בזימון התור)כיבוד זמנו של המטופל 

 בדיקות/ טיפולים / פישוט תהליכים שירותי ומעברים פשוטים בין המטפלים. 

שמירה על רצף טיפולי בתחנות השונות. 

 ודיגיטלטכנולוגיה. 

תרבותית ופיזית, נגישות לשונית. 

118 

 חוויית המטופל בשירותי הבריאות בקהילה

 תחנות מסע המטופל בשירותי הבריאות בקהילה

 דגשים כלליים

סוגי תורים  , מכונים ובתי חולים בהסדר, הנגשת מידע מלא על מרפאות הקופה

 .קיימים ועוד

חיפוש עצמאי של השירות באתר האינטרנט של הקופה. 

חשוב לוודא כי ההנגשה מותאמת גם מבחינה לשונית ולאפשר חיפוש פשוט. 

מדידה של רמות שירות וזמינות תורים. 

מתן מענה למקרים דחופים. 

 זימון תור➊

 זימון התור

במידה  . או שירות מקוון/ זימון התור ייעשה במידת האפשר במוקד זימון תורים  ו

.  והתור מזומן רק במרפאה יש לבצע בקרה אחר רמות השירות למענה ללקוחות

 .דיגיטל/ מכונים  יפעלו לזימון תורים באמצעות מוקד / מומלץ שגם רופאים עצמאיים 
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 חוויית המטופל בשירותי הבריאות בקהילה

 תחנות מסע המטופל בשירותי הבריאות בקהילה

 זימון התור

התור יקבע למועד מוקדם ככל האפשר בהתחשב בדחיפות המקרה. 

מומלץ לבנות מסלולים למטפלים למתן מענה למקרים דחופים. 

תשאול המטופל במטרה לזמן את התור המתאים. 

הצגת חלופות למיקום שונה בזמינות טובה יותר. 

זימון המטופל לשעה ייעודית. 

במידה  )הכנות נדרשות מראש , למטופל יינתן מידע על מועד התור ומיקום הטיפול

 .  תשלום ועוד, אופן ההגעה, (וצריך

  מומלץ לפעול לאיזון בין התורים המזומנים בשעות הבוקר לתורים המזומנים בשעות

 .צ בהתאם לביקוש המטופלים"אחה

 מסרון  / אתר / מתן אפשרות למטופל לצפייה בפרטי התור שלו באמצעות האפליקציה

 אחר

מתן אפשרות לשיבוץ ברשימת המתנה וניהול הרשימה. 

 זימון תור➊

 הכנת המטופל לבדיקה

 במידת הצורך יצוינו מה הם המסמכים הנדרשים להצגה   -הכנת המטופל לבדיקות

הטיפול רפואי  / כמו כן יערך תדרוך על הפרוצדורה(. ' סיכום טיפול וכו, הפניה)

 (.  'האם נדרש מלווה וכו, האם נדרש צום, זמן ואופן הפעולה)המתוכנן 

כתובת  , במקרים מורכבים מומלץ שבסיום השיחה ישלח מידע למטופל על פרטי התור

הכנות נדרשות וכל  , טופס ההתחייבות, קוד הפניה, קוד אבחנה, הנחיות, מדויקת

,  אתר אישי, דואר אלקטרוני/ מידע נוסף באמצעות האפליקציה של קופות החולים

 .'וכו  waze-קישור ל

 את המטופל על קיום תור באמצעות מסרון או בדרך אחרת לתזכרמומלץ. 

 מדידה

 .שניות 50 -מהשיחות יענו ב 80%: מומלץ להגדיר רמות שירות למוקדים ולמרפאות
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 חוויית המטופל בשירותי הבריאות בקהילה

 תחנות מסע המטופל בשירותי הבריאות בקהילה

 (בראיית חווית המטופל)המתנה בתור ➋

 ניהול התור במרפאה

  מומלץ להתקין במרפאה מערכת לניהול תורים שתאפשר לקהל הממתינים להתעדכן

.  תוך הקפדה על שמירת פרטיותם, על מיקומם בתור ומידע רלוונטי אחר, בכל רגע

עדכון המטופל על כך שזמן ההמתנה צפוי להיות ארוך   -במערכות מתקדמות 

 .מהרגיל לפני שמגיע למרפאה

הקצאת כמות כסאות מספקת בעמדות ההמתנה. 

קידום  '  לדוג, מומלץ להנגיש למטופלים במהלך ההמתנה מידע בנושאים שעל הפרק

 .דפי מידע/ סרטוני הסברה על הבדיקה ,  רפואה מונעת, אורח חיים בריא

מומלץ להזמין את המטופל למלא , במידה וישנו צורך למלא שאלון לפני כניסה למטפל

 .אותו במהלך ההמתנה באופן דיגיטלי או ידני

 מדידה

מהמטופלים יכנסו באיחור של עד  80%מומלץ להגדיר יעד  לזמן ההמתנה בתור למטפל 

 .דקות 20

 מערך קבלה אדמיניסטרטיבית/ שירותי משרד 

במידה  . מומלץ להשתמש במערכת ניהול תורים ולנהל את התור לשירותי המשרד

 .ואין מערכת מומלץ לפעול לניהול תור באופן מסודר

לשאול אותו במה אפשר לעזור  , במידה והמטופל ממתין מומלץ לפנות אליו באופן יזום

 .ולברר את סיבת הפניה

  סיוע למטופל ומתן הסבר מפורט על תהליך הטיפול בפניה תוך מתן אפשריות בחירה

 .לגבי אופן מענה

 (בראיית חווית המטופל)קבלת הטיפול הבריאותי ➌
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 חוויית המטופל בשירותי הבריאות בקהילה

 תחנות מסע המטופל בשירותי הבריאות בקהילה

 מערך קבלה אדמיניסטרטיבית/ שירותי משרד 

קשר עין, סבלנות, הסברים, נגישות לשונית ופיזית, מתן שירות תוך חיוך. 

אני  ": לדוגמא, יש לתאם ציפיות עם המטופל לגבי לוחות זמנים לאישורים רלוונטיים

ימים  4מענה יתקבל תוך , מעבירה את הפניה כולל סיכום המחלה אל מוקד מרכזי

באתר דרך קוד , ניתן לקבל את האישור במייל(. על פי סטנדרט השירות שהוגדר)

 ".באפליקציה וכמובן במשרדי הקופה, אישי

 .בנוסף יש להסביר על התהליך לאחר קבלת האישור או הדחייה

מומלץ  . יש לשים לב שטופס ההתחייבות הוא למקום שהמטופל ביקש ושאושר לו

 .לבקש מהמטופל לעבור על הטופס בסיום הפקתו ולוודא שכל הפרטים נכונים

מומלץ לסייע בתאום תור במרפאה אחרת לאוכלוסייה שמתקשה  , במידת הצורך

 (.'דוברי שפה זרה וכו, קשישים)

חשוב לשים לב לשמירה על פרטיות המטופל. 

מומלץ לבדוק האם למטופל יש שאלות נוספות ואם הוא צריך עזרה במשהו נוסף. 

 מומלץ לסייע לו עד כמה , שגוי 17במידה והמטופל הגיע לבית החולים עם טופס

 .הנכון 17 -שניתן ולהעביר לבית החולים את טופס ה

 (בראיית חווית המטופל)קבלת הטיפול הבריאותי ➌

 ביקור בחדר האחיות

 (מטרה, תפקיד, שם)הכרות והצגה עצמית 

 חמלה, אכפתיות, שיתוף, הקשבה, כבוד  -יחס למטופל בהתאם לערכים שהוגדרו. 

זמן שהיה נדרש, זמן התאוששות, כאב במידה וצפוי, הסבר על הטיפול ואופן ביצועו 

הסבר על השלב הבא ואופן קבלת התוצאות במידת הצורך. 

עידוד המטופל לשאלת שאלות. 

פרואקטיביות והצגת נושאים נוספים שיכולים לסייע למטופל. 



6 

122 

 חוויית המטופל בשירותי הבריאות בקהילה

 תחנות מסע המטופל בשירותי הבריאות בקהילה

 (  בראיית חווית המטופל)קבלת הטיפול הבריאותי ➌

 ביקור אצל רופא  

 (.מטרה, תפקיד, שם)הכרות והצגה עצמית 

 חמלה, אכפתיות, שיתוף, הקשבה, כבוד  -יחס למטופל בהתאם לערכים שהוגדרו. 

תשאול המטופל  לטובת אבחון מצבו הרפואי. 

בחירת  . תרופות סוגי טיפולים ועוד, בדיקות: שיתוף המטופל בחלופות הטיפול לדוגמא

 .חלופה

התוצאות  , הסיבות לבחירת הטיפול הנבחר, אופן ביצועו, הסבר על הטיפול המומלץ

 .במידה וניתן להציג בפניו חלופות ולשתפו בבחירה. המצופות

נדרש לבצע בדיקות  ": לדוגמא, התחנה הבאה במסע/ הסבר על השלב הבא בטיפול

 ."לאחריהן תחזור אלי ונבחן את המשך הטיפול

תאום ציפיות לגבי מידת הדחיפות של ההפניה להמשך טיפול  . 

הכוונה לשירותים רלוונטיים נוספים מעבר  , התייחסות למטופל ולצרכיו בראיה רחבה

 .למפגש הטיפולי

עידוד המטופל לשאלת שאלות נוספות. 

מסירת סיכום הביקור למטופל. 

 ביקור אצל מטפל ממקצועות הבריאות

 (.מטרה, תפקיד, שם)הכרות והצגה עצמית 

 חמלה, אכפתיות, שיתוף, הקשבה, כבוד  -יחס למטופל בהתאם לערכים שהוגדרו. 

לתשאל אותו ולאבחן את סיבת הפניה לאחר , מומלץ לברר את מצבו של המטופל

 .הקשבה והתייחסות לדבריו

להציג , יומי -יש לשתף את המטופל בתוכנית הטיפול והשלכותיה על תפקודו היום

 .חלופות ולהתייעץ עמו במידת הצורך

הגעה  , לתרגל בבית: לדוגמא, יש לתאם עמו ציפיות לגבי תפקידו בתהליך הטיפול

 .  'וכולמספר טיפולים 
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 חוויית המטופל בשירותי הבריאות בקהילה

 תחנות מסע המטופל בשירותי הבריאות בקהילה

 ...(המשך)ביקור אצל מטפל ממקצועות הבריאות 

לרשום גם את אופן  , חשוב לתת הסבר כתוב של תכנית הטיפול ובמידה ונדרש

 (.דף הסבר והוראות לביצוע התרגילים)התרגול בבית 

או בהפניה לטיפולים נוספים/מומלץ לסייע בתיאום מועדים נוספים לטיפול ו. 

מומלץ לעודד את המטופל לשאול שאלות נוספות. 

 (בראיית חווית המטופל)קבלת הטיפול הבריאותי ➌

 או מכון/ביקור במעבדה ו

טרם בדיקה: 

הגעה , הגעה בצום: לדוגמא, מומלץ להסביר למטופל על הכנה ייחודית נדרשת

 .ועוד; מנוחה נדרשת; תופעות לוואי והשלכות; אופן ביצוע הבדיקה ;עם מלווה

מומלץ לחזור על ההסבר בעת זימון התור. 

מומלץ לעודד את המטופל לשאול שאלות נוספות. 

במהלך בדיקה: 

הסבר על שלבי הבדיקה. 

הקפדה על צנעת הפרט ועל פרטיות המטופל. 

מומלץ להסביר על מועד קבלת תוצאות ואופן קבלתן. 

הסבר על תופעות לוואי אפשריות. 

דחיפה"מסירת תוצאות ב." 

מומלץ להגדיר רמות שירות לקבלת תוצאות ופענוח של בדיקות. 

 ביקור בבית המרקחת

טלפונית ולקבל חיווי על כך / מומלץ לתת אפשרות להזמין תרופות בצורה מקוונת

 .שהתרופות מוכנות
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 ...(המשך)ביקור בבית המרקחת 

  מומלץ לנהל את התורים באופן מסודר באמצעות מערכת ניהול תורים ולתת אפשרות

 .לאסוף תרופות שהוכנו מראש במסלול ירוק

במידה ונדרשת הזמנת תרופה יש להסביר על אופן ומועד קבלתה. 

חשוב לציין את ההנחיות על אופן שמירת התרופה. 

ניפוק תרופות בהתאם לפרוטוקול הקליני. 
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 חוויית המטופל בשירותי הבריאות בקהילה

 תחנות מסע המטופל בשירותי הבריאות בקהילה

 (בראיית חווית המטופל)קבלת הטיפול הבריאותי ➌

 ביקור בטיפת חלב

 (.מטרה, תפקיד, שם)הכרות והצגה עצמית 

 חמלה, אכפתיות, שיתוף, הקשבה, כבוד  -יחס בהתאם לערכים שהוגדרו. 

מה בודקים ולמה, סדר הפעולות לרבות מתן חיסון: הסבר על מהלך הביקור. 

מומלץ לקיים את הבדיקה תוך יצירת דיאלוג עם ההורה ועידוד לשאילת שאלות. 

תופעות לוואי  , דרך מתן הטיפול, יש לציין את סוג החיסון, בעת הסבר על החיסון

 .אפשריות והטיפול בתופעות אלו

 (.שלבי התפתחות, תזונה' לדוג)קיום הדרכות רלוונטיות למפגש 

יש לציין את ההמלצות בכתב. מומלץ לסכם את הביקור ולחזור על ההמלצות 

מומלץ לעודד את המטופל לשאול שאלות נוספות. 

מומלץ לזמן את התור  , במידה וניתן. יש להסביר על המשך טיפול ועל השלב הבא

 .לביקור הבא או להנחות את המטופל כיצד לזמן את התור

 מוקד חירום

פירוט  , שעות קבלה, מיקום: יש להנגיש מידע זמין למטופלים על מוקדי החירום

 .  עלויות ועוד, השירותים

 (.מטרה, תפקיד, שם)הכרות והצגה עצמית 
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 ...(המשך)מוקד חירום 

מומלץ לתשאל את המטופל ולתת לו אפשרות לספר את הסיפור שלו. 

במידה  )להציג חלופות לטיפול , מומלץ להסביר על האבחון שבוצע ותוצאות הבדיקות

כמו  . לציין תופעות לוואי אפשריות ולשקף את מספר ימי טיפול, לשתף בבחירה, (ויש

 .כן יש להסביר על טיפול שניתן ומה דורש מעקב נוסף אצל רופא

מומלץ לעודד את המטופל לשאול שאלות נוספות. 

גשו לבצע בדיקות בחדר": לדוגמא, יש להציג את התחנה הבאה בטיפולX    חיזרו אלי

 ".להמשך טיפול... בעוד 

להסביר על אופן הטיפול  , ד"במלר/ חשוב לתאם ציפיות לגבי המשך הטיפול בקהילה

 ד"למלריש להנחות לגבי אופן ההגעה (. במידה ומוחלט להפנות) ד"למלרולהפנות 

 .ולמה חשוב לשים לב
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 חוויית המטופל בשירותי הבריאות בקהילה

 תחנות מסע המטופל בשירותי הבריאות בקהילה

 (בראיית חווית המטופל)קבלת הטיפול הבריאותי ➌

 מדידה

 :לדוגמא, מומלץ להגדיר סטנדרטים לרמות שירות ולפרסמם ללקוחות

  זמינות תורים 

 17זמני המתנה לאישור טופסי   

זמני המתנה לאישור תרופות 

המתנה לפענוח של בדיקות 

 דגשים כלליים

מומלץ להקנות למטפלים כלים למתן מענה במקרים דחופים: 

זימון תורים 

קבלת אישורים שונים 
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 חוויית המטופל בשירותי הבריאות בקהילה

 מתן כלים למטפלים להתמודדות עם רגעי אמת וסיטואציות  

 מה מומלץ ממה להימנע סיטואציה

במהלך שיחה  

טלפונית עם 

המטופל לשם  

הוא  , זימון תור

כועס על כך 

שניתנה לו הפנייה 

לטיפול בקהילה  

במקום לטיפול  

בבית החולים כפי 

 שביקש

אין לי מה לעשות זאת "•

 ".מדיניות הקופה

כך כל הקופות  "•

 ".עובדות

?  מה אני יכול לעשות"•

 ".גם לי לא מאשרים

 

 .יש להקשיב לבקשת המטופל•

 .  לגלות הבנה לכעס, במידה והמטופל כועס•

להזמין את המטופל לפנות  השיחה מומלץ  בסיום•

 .לקופה בכל שאלה

מטופל כי באפשרותו לפנות לוועדת  ה יש לעדכן את•

  פניות הציבור של הקופה או לנציבותל  ,חריגים

 .הקבילות לחוק ביטוח בריאות ממלכתי

 

מטופל כועס על  

העדר זמינות 

 תורים

יש  , אין מה לעשות"•

מחסור במטפלים בכל  

 ".מדינת ישראל

 .יש להקשיב לבקשת המטופל•

 .יש לגלות הבנה לתסכול•

טיפול ולהעניק קדימות  / יש לברר את דחיפות הבדיקה•

 .למקרים דחופים

 .מתן מענה למטפלים לסיוע במקרים דחופים•

,  מומלץ להציע אלטרנטיבה לבדיקה וטיפול במקום אחר•

 .לדוגמא אזור גיאוגרפי אחר

ארוכה  המתנה

לטיפול בחדר  

חריגה  , האחיות

 מלוחות זמנים

 להתעלם•

 "  אתה מפריע"•

 "כשנתפנה נגיע אליך"•

אתה יודע שתמיד  "•

 "ממתינים

מומלץ לנהל את התור באופן מסודר באמצעות שימוש  •

 .במערכת לניהול תורים או בדרך אחרת

 .חשוב להתחיל בזמן•

,  מומלץ להתייחס למטופל ולגלות כלפיו אמפתיה•

,  אני יודעת שאתה ממתין כבר הרבה זמן": לדוגמא

 ".נשתדל לקבל אותך כמה שיותר מהר

,  המצב ולתאם עמו ציפיות מומלץ לשקף למטופל את•

  2יש עוד / אני רואה שאתה הבא בתור": לדוגמא

דקות   10 -אני מאמינה שבעוד כ. מטופלים לפניך

 ".תיכנס אלינו



6 

127 

 חוויית המטופל בשירותי הבריאות בקהילה

 מתן כלים למטפלים להתמודדות עם רגעי אמת וסיטואציות  

 מה מומלץ ממה להימנע סיטואציה

צועק   ,מטופל כועס

ומתנהג בתוקפנות  

בעקבות המתנה  

ממושכת לכניסה 

 לרופא  

אני מבקש שלא  "•

 "תעמוד ליד הדלת

  על מנת  יש להשתדל לנהל את התור באופן מסודר•

 .אלהלהימנע ממצבים 

על המטפל או  : יש לתאם ציפיות, במידה וישנו עיכוב•

נציג מהמרפאה לעדכן את הממתינים שיתכן ויחולו  

 .עיכובים בכניסה לתור מכיוון שקיים איחור

מומלץ לגלות   ,בהתמודדות עם המטופל הכועס•

אמפתיה ולתת את המידע שאנו יודעים בנקודת הזמן 

.  דקות  Xאני יודע שקיים עיכוב של " :לדוגמא, הנוכחית

חשוב לי לתת  . אשתדל לקבל אותך כמה שיותר מהר

 ".יחס אישי לכל מטופל

מטופל לא מבצע  

את הוראות 

הטיפול הנדרשות  

,  לא נוטל תרופות)

לא משנה תזונה 

 (לא מתרגל ועוד,

אל תחזור אלי שוב  "•

אם אתה לא לוקח את  

 "התרופות

את רוצה  ... מה יהיה" •

 "?ליפול ברחוב ולמות

להסביר לו את  ו מומלץ לפתח דיאלוג עם המטופל•

ללא התרופות  "  :חשיבות ההתמדה בטיפול לדוגמא

 ".יכולה להיות הרעה במצבך עד כדי פגיעה חמורה

לבדוק עם המטופל את הסיבה לאי העמידה   יש•

לתכנן עימו תוכנית טיפול   ,בהמלצות הטיפול

למפות  כדאי  .שמותאמת אליו ושתסייע לו לעמוד בה

 .חסמים ולתת להם פתרון

 .מומלץ לתאם עם המטופל מפגשים תכופים יותר•

מומלץ לבקש מהמטופל להסביר את מה שהבין בשפה  •

 .שלו
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 חוויית המטופל בשירותי הבריאות בקהילה

 מתן כלים למטפלים להתמודדות עם רגעי אמת וסיטואציות  

 !!!"עכשיו   17טופס "מטופל דורש 

 .מענה אדמיניסטרטיבי מותאם לפונה מהווה מרכיב מרכזי בחוויית שירות איכותי

 .לא פעם קיים פער בין רצון המטופל לקבלת שירותים לבין המענה המוצע מהקופה

אחד הפערים שעלולים לעלות הנם בבקשה לקבלת טיפול בבית החולים במקום  

 :במקרה שכזה מומלץ. בקהילה

להקשיב לבקשת המטופל. 

לגלות הבנה לכעס, במידה והמטופל כועס. 

להציג את השירות שניתן בהסדרי הבחירה של הקופה. 

להסביר למטופל שיש אלטרנטיבות טובות נוספות. 

האם בגלל רצף טיפולי או סיבה אחרת: לבדוק את הסיבה להתעקשות המטופל? 

להזמין את המטופל להעביר משוב על הטיפול עם סיומו. 

לוועדת חריגים בקופה או לנציבות הקבילות  , להציע למטופל לפנות לפניות הציבור

 .לחוק ביטוח בריאות ממלכתי במשרד הבריאות

 (תרופות/ בקשות לדימות)מתן תשובה שלילית לשירות רפואי 

 :רקע

הפנייה מרופאו לבצע בדיקת דימות או לקבל תרופה המצריכה  / מטופל מקבל המלצה

 (.גורם מחוזי/ ז"ממכת/ ועדה)אישור של גורם נוסף 

המטופל מצפה לבדיקה שתסייע לאבחן או לתרופה שתפתור את בעייתו ותשפר את  

הוא סומך מאד על . איכות חייו ועם זאת חושש מן הבשורה האפשרית לאחר הבדיקה

רופאו אך חושש מהגורמים האחרים שאינם מכירים אותו אישית ועלולים שלא לאשר  

 .הוא אינו בטוח שטובתו האישית נגד עיניהם. את הבקשה

 (:גורם אדמיניסטרטיבי, אחות, רופא)הגורם המטפל הישיר 

מאד רוצה בטובת המטופל. 

  יש לו נאמנות כפולה הן למטופל והן למוסד הרפואי בו הוא עובד והוא ער לאופן

 .האישור ולמגבלות

מתקשה במתן תשובה שלילית וחושש מעימות עם המטופל. 
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 חוויית המטופל בשירותי הבריאות בקהילה

 מתן כלים למטפלים להתמודדות עם רגעי אמת וסיטואציות  

חושש לאובדן אמון בו על ידי המטופל. 

החשש פן הבדיקה תגלה בשורות רעות על מחלה: ברקע. 

 :המלצות

לקונפליקט ברצונות ולקושי  , על המטפל להיות מודע לקושי שלו עצמו מול המטופל

 .ולגרום לו תסכול" מטופל שלו"שלו  לסרב ל

 כעס ועד כעס  , הבעת תסכול)עליו להיערך לתגובה של אי שביעות רצון מהמטופל

 (.עבורו" נלחם"ישיר על המטפל שלא 

אונים ויכולות לסדר דברים-גם המטפל וגם המטופל רוצים לראות את המטפל כרב. 

 ?מה יכול לסייע

 ושיתוף המטופל באפשרות לסירוב מראשתיאום ציפיות. 

הימנעות מהבטחות לא  )סירוב / מתן מידע על פרק הזמן הצפוי עד לקבלת אישור

 (.מציאותיות

 אל המטופל כדי למסור לו את המידע טלפונית או פנים אל פניםפנייה יזומה. 

אני יודע שאתה מאד מחכה ": לדוגמא, הפגנת אמפתיה מראשית השיחה עם המטופל

 ".אני מצטער שהיא לא אושרה. לבדיקה הזו

 אין צורך  : תוך השארת פתח לתקווה ואמיתימתן המידע למטופל באופן גלוי

איזו  , חלופות לערעור/ מהן האופציות, חשוב לשתף מה הסיבות לסירוב. בתירוצים

 .  דרך פעולה מתאפשרת כעת

 הימנעות מכעס ומאמירות כמו  )מתן מקום לתגובה הכועסת של המטופל והכלה שלה

 "(גם לי לא מאשרים? מה אני יכול לעשות"

מכתב נוסף למטופל לגבי המשך הדרך/ מתן סיכום. 

 את המטופל בשלב זה" לנטוש"להיזהר לא. 

לפניות הציבור או לנציבות  , ניתן להציע למטופל לפנות לוועדת חריגים בקופה

 .הקבילות לחוק ביטוח בריאות ממלכתי במשרד הבריאות

 ...(המשך)( תרופות/ בקשות לדימות)מתן תשובה שלילית לשירות רפואי 
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 חוויית המטופל בשירותי הבריאות בקהילה

 גורמים מסייעים נוספים

 (בראיית חווית המטופל)טכנולוגיה 

 :שירות מקוון

קופות החולים מתקדמות טכנולוגית ומאפשרות למטופלים לבצע תהליכים רבים  

השירותים המוצעים נמצאים בשימוש בחלק . באמצעים דיגיטליים וערוצים ישירים

 :מקופות החולים והועדה ממליצה להרחיב אותם ולפתח שירותים נוספים

אפליקציה  / אתר / מומלץ לאפשר שליחת טפסים אל המרפאות ומהמרפאות במייל

 .ולא רק בפקס

 יש לתת אפשרות לבחון( סיעודי ועוד, רפואי)לקראת הגעה לטיפולon line   האם

 .ישנו עיקוב בתור

 מומלץ לשלוח זימון יזום לבדיקות וטיפולים בהתאמה לגילו ומצבו   -רפואה מונעת

 .של המטופל באמצעות האפליקציה

יש לתת אפשרות לערוך בדיקות ביתיות והעברת התוצאותon line  לרופא המטפל. 

מומלץ לאפשר קבלת שירות רפואיon line  בזמן אמת. 

 העברה ישירה מהקופה לנותן השירות -דיגיטליים  17מומלץ לאפשר קבלת טופסי. 

יש לתת למטופל מידע על זכויות המגיעות לו בהתאם לאבחנות רפואיות 

 
 :מומלץ לקדם את הטמעת השירותים הבאים, לצד מערכות מקוונות לשירות הציבור

 מערכות טכנולוגיות המראות את מיקום המטופל בתור -במרפאות ובמכונים. 

 החזרים כספיים ועוד, תוצאות בדיקה -עמדות מענה מהיר. 

  צרוף של תמונה לכרטיס המגנטי של המטופל כך שהרופא יוכל לראות את המטופל

כשהוא מסתכל על התיק הרפואי שלו וניתן יהיה לזהות את המטופל באמצעות  

 .תמונה

הנגשה פיסית תרבותית לשונית כמפורט בפרק המבוא. 

 :זמינות

מומלץ למדוד את זמינות התורים לכל המקצועות. 

מומלץ לפעול לזמינות תורים שמתאימה לצרכיי וציפיות המטופל. 

  מומלץ לתת מענה למקרים דחופים בקהילה ולתת כלים לרופא הראשוני לזימון

 .תורים דחוף
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  -הטמעת תרבות שירות וחווית מטופל 

 כלים מערכתיים
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 כלים מערכתיים –תהליך ההטמעה 

 כלים מערכתיים להטמעת תורת השירות וחווית המטופל

נדרש לפעול בשילוב של מגוון אסטרטגיות  תורת השירות וחווית המטופל להטמעת 

מציין כי שינוי אינו אפשרי  ( 1994)ון קוטר 'ג. מהובלה ומחויבות ההנהלהארגוניות הנגזרות 

,  מנהל החטיבה, ל"ליישום שינוים משמעותיים נדרש מנכ. אלא אם ראש הארגון תומך בו

בעלי מחויבות לביצועים משופרים המשתפים ביניהם   50או  15, 5מנהל מחלקה ועוד 

 ,(The voice of NHS leadership), (Shaller Consulting)מחקרים מראים . פעולה כצוות

או יחידות ארגוניות אשר הטמיעו תפיסה של שירות איכותי  /כי מרכזי בריאות ו( קלינקמיו )

בתוך כך נדרש מההנהלה לפעול  . למטופל הכילו מחויבות והובלה של הנהלת הארגון

 :במספר מעגלים לעיתים במקביל

סקרי חווית מטופל 

  סקר שביעות רצון

 מטפלים

חווית  

 המטופל
 הטמעה

חווית  

 המטפל

 מדידת
 שירות

אסטרטגיית  

 השירות

התאמת המבנה הארגוני להטמעת תרבות 

אבחון המציאות ומיפוי המצב הקיים 

הערכים והאסטרטגיה, הגדרת החזון 

הגדרת סטנדרטים לאיכות השירות 

  מימוש ערכים אחידים למטופלים

 ולמטפלים

ניהול השירות 

 השירות על -שגרות ניהול 
 סדר היום

מתן מענה לפניות ותלונות הציבור 

הגדרת סטנדרטים לשירות וחווית מטופל 

מובילי שירות 

למידה והתנסות כריצה למרחקים ארוכים 

עבודת צוות 
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 כלים מערכתיים –תהליך ההטמעה 

 אסטרטגיית השירות

 המבנה הארגוני להטמעת התרבות התאמת

תנאי הכרחי לקיום חווית מטופל טובה לאורך זמן הנו מינוי בעל תפקיד ייעודי כפוף  

 .אשר ישמש כמנהל שירות במשרה מלאה, ל"למנכ

מדידת  , להטמיע תרבות שירות בבית החולים באמצעות הובלת הנושאמטרת תפקידו 

 .ייזום תכניות התערבות לקידום חווית המטופל וליווי היחידות, שירות

בהנהלת בית החולים ותפקידו לייצג את המטופלים  ' קול המטופל"מנהל השירות הוא 

 .בהנהלה

תפקיד מנהל השירות במוסד הרפואי: 

"שותפים, עובדים, שיקוף צרכי המטופל להנהלות, "קול המטופל. 

תצפיות, אבחון השירות הניתן במוסד הרפואי באמצעות סקרי חווית מטופל  ,

קבוצות מיקוד  , ראיונות עומק עם מטפלים ומטופלים, פניות ותלונות הציבור

 .ועוד

  העלאת חווית המטופל למודעות באופן תמידי על סדר היום בקרב העובדים

 .הצגת הנושא, וההנהלה

בניית שיתופי פעולה עם יחידות וייזום פורומים שונים לקידום נושאים רוחביים  ,

 .השתלבות במנגנוני עבודה פעילים

ייזום והובלת פרויקטים רוחביים לשיפור חווית המטופל. 

ייזום והובלת תכניות התערבות פרטניות לשיפור חווית המטופל. 

יזום והובלת פרויקטים בנושא  , רתימתם לנושא, עבודה עם הצוותים המטפלים

 .קידום השיח הארגוני, חווית המטופל

הנהלות המחלקות, מדידת שירות והצגת תוצאות להנהלת בית החולים  ,

 .הנהלות המרפאות ועוד כולל מגמות על פני הזמן

יעוץ ומתן כלים לצוותים המטפלים לשיפור חווית המטופל  . 

מומחה תוכן בתחום חווית המטופל  . 

קידום ופיתוח חדשנות ויצירתיות בשירות. 
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 כלים מערכתיים -תהליך ההטמעה 

 אסטרטגיית השירות

 אבחון המציאות ומיפוי המצב הקיים

 :קיימים כלים שונים שניתן באמצעותם למפות ולאבחן את המצב הקיים

אותו עובר המטופל מהמגע הראשון עם ' המסלול"התבוננות על : מסע המטופל

, ד"מלר, מחלקת אשפוז: לדוגמא, מערכת בריאות ועד סיום קבלת הטיפול בה

מורכבים באופן קבלת  ' צמתים'התבוננות זו מסייעת לאתר . מרפאה  מכון ועוד

 .בעיות במסע ויזום פרויקטים לשיפור, רגעי אמת, הטיפול הרפואי

מומלץ למפות את השלבים במסע המטופל ולהסתמך על כלים נוספים באבחון כגון  

מומלץ לבחון את התהליך ולבדוק האם התהליך  . תצפיות וסקרים להשלמת התמונה

 .או ששיקולים אחרים הובילו לבניית התהליךכשהמטופל במרכז נבנה 

איתור חוזקות  , איתור בעיות במסע: קבוצות מיקוד עם מטופלים ומטפלים

 .הצפת עמדות המטופלים להנהלה. סיעור מוחות ועוד, התייעצות, וחולשות

מיפוי מסע  , מיפוי תהליכי העבודה, בחינה של דרכי העבודה בזמן אמת :תצפיות

 .המטופל

ביצוע סקרי חווית המטופל הכוללים שלבים מרכזיים במסע  : סקרי חווית מטופל

 .תוך איתור מגמות ופערים, למידה מתוך עמדות ותפיסות מטופלים. המטופל

חולשות ונושאים  , עם מטופלים ומטפלים לאיתור חוזקותראיונות איכותניים  עריכת

 .במיקוד

הצטרפות לישיבות צוות  : לדוגמא, שילוב מטופלים ומשפחות בשיח בבית החולים

 .שילוב בימי עיון ועוד, שילוב בסדנאות שונות, אחת לתקופה

ניתן לבקש מהמטופל לתאר לצוות את המסע שלו  : ליווי המטופל במסע שלו

מטפל כחלק מהתנסות יכול ללוות מטופלים במהלך המסע שלהם  , מנקודת מבטו

 . כדי ללמוד על החוויה מנקודתם מבטם
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 כלים מערכתיים -תהליך ההטמעה 

 אסטרטגיית השירות

 ...(המשך)אבחון המציאות ומיפוי המצב הקיים 

 :דוגמא להמחשה  -טבלת מיפוי מסע המטופל 

 הערכים והאסטרטגיה, הגדרת החזון

 תפיסת השירות של המוסד  / מנהל השירות בשיתוף ההנהלה יגדיר את אסטרטגיית

 .או ישולבו בתוכו/אלו ייקבעו בהלימה לחזון הארגוני ו. הרפואי

תוך שיתוף ההנהלה, מומלץ כי תהליך זה ייערך בהתבסס על אבחון השירות  ,

 .העובדים והמטופלים, השותפים

 אפיון מסעות מטופל  : השירות וחווית המטופלמומלץ לקדם את הטמעת תפיסת

קבלת החלטות בהתחשב בצרכי המטופל תוך קידום  , מנקודת מבט המטופל

חשוב  . התפיסה שהמטופל הנו שותף של הצוות הרפואי לטיפול ולקבלת ההחלטות

לתת משקל  , להציג חלופות, לשתפו בהתלבטויות המקצועיות באופן מלא וברור

כמו כן יש  . הולם לרצונותיו ולקבל את הסכמתו להחלטות הטיפוליות והרפואיות

 (.רגשיים סוציאליים ועוד, פיזיים)להתייחס לכלל המענים הנדרש למטופל 

שלב  / תחנה 

 במסע

חווית  

המטופל  

 במצב הקיים

מה המטופל   קשיים

 ?רוצה וצריך

 המלצות
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 כלים מערכתיים -תהליך ההטמעה 

 אסטרטגיית השירות

 הגדרת סטנדרטים לאיכות השירות

או לאשר יצירת סטנדרטים לשירות  /כחלק מתהליכי התכנון נדרש מההנהלה להגדיר ו

 :איכותי

אמנת השירות של המוסד הרפואי הכוללת את ערכי המוסד  . 

  הגדרה ברורה של השירותים הניתנים במוסד והתחייבות לרמות שירות אל מול

 (.לדוגמא זמינות תורים)המטופלים 

אורך זמן  : לדוגמא? ובאיזו דרך? באיזו תדירות? על ידי מי ניתן: אופן מתן המענה

אופן הטיפול בתלונות  , אורך זמן ההמתנה לרופא מומחה, ד"במלרההמתנה 

 .ועוד, הציבור

חוסר זמינות  . יעד לאחוז נטישה ומדידה רציפה, רמות שירות למענה טלפוני במוסד

 .המוסד הרפואי יכולה להיתפס בעיני המטופלים כזלזול ואי רצון לקבלם

 (ועוד  פורטל אישי, טופס מקוון, מייל)זמינות למענה ללקוח במגוון ערוצים 

ישמש בסיס להגדרת שירותים דיפרנציאלים  , מיפוי סוג המטופלים במוסד וצרכיהם

סוג השירות ואופן המענה  : לדוגמא, מותאמים לצורכי המטופל וליכולות המערכת

 .או לילדים ועוד, סוג השירות ואופן המענה לאוכלוסייה הבוגרת, לחולים כרוניים
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 כלים מערכתיים -תהליך ההטמעה 

 הטמעה

 מימוש ערכים אחיד למטופלים ולמטפלים

 .הטמעת ערכים משותפים למטופלים ומטפלים

הארגון צריכה לתמוך במטפלים מתוך תפיסה שכדי  / של המוסד ' שרשרת השירות'

השקעת זמן  , לדוגמא. שהמטפל יוכל לתת שירות טוב חשוב שהוא יקבל שירות טוב

הזמנה  , (מערכת ניהול תורים יכולה לסייע בנושא) ד"במלרמטפל באיתור מטופל 

 .  תיקונים מהירים ועוד, כביסה נקייה, כריות נוספות, פשוטה של שמיכות במידה וצריך

 :'שרשרת השירות'דוגמאות לפעולות שניתן לבצע לשיפור 

  הקמת מוקד שירות ללקוחות פנים שמרכז את כל הפניות של לקוחות פנים ודואג

תיקון של  , אספקה של ציוד למחלקות: לדוגמא)לטיפול בפניה ברמות שירות גבוהות 

 (תיקוני תחזוקה ועוד, תקלות במערכת מידע

 ובמרפאות ד"במלרהטמעת מערכת ניהול תורים. 

ביצוע סקרי עמדות עובדים ושביעות רצון עובדים ופעילות לשיפור. 

 העובד במרכז'יזום קמפיינים שונים לקידום תפיסת'. 

 להגשת בקשות אישיות דיגיטליםשימוש בטפסים. 

קיום שולחנות עגולים עם מטפלים לאיתור נושאים שניתן לשפר. 

ועוד... 

 ניהול השירות

נדרש מההנהלה ויחידת השירות להבנות מנגנונים לניהול יישום האסטרטגיה  

 :דוגמאות לניהול השירות. והמדיניות שהוגדרו

 שיפור חווית המטופל בתוכנית  / שיפור השירות / הצבת המטופל במרכז

 .האסטרטגית של המוסד הרפואי

  כל יחידה במוסד הרפואי תשלב משימה בנושא שיפור השירות וחווית המטופל בתוך

 .או תכניות פרויקטליות תוך מעקב אחר תכנון וביצוע/ו, תכניות העבודה השנתיות

 בכל יחידה במוסד  ( ראה פירוט בסעיף מדידה)קיום סקר חוויית המטופל אחת לשנה

 .הרפואי
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 הטמעה

 ...(המשך)ניהול השירות 

מומלץ שאנשי הצוות יבצעו ריענון של הנושא  , לשם שמירה על כשירות לתפקיד

 .אחת לשנה בהתאמה למאפייני התפקיד, ולמידה

 הוועדה תתכנס  . מומלץ להקים ועדת היגוי רב סקטוריאלית לשיפור חווית המטופל

מומלץ לשלב נציג  . אחת לחודש ותוביל את תכניות ההתערבות הרוחביות בנושא

 .מטופלים בוועדה

הכלת נושא חווית המטופל במנגנונים של משאבי אנוש: 

  צירוף נושא חווית המטופל ואיכות השירות לסל השיקולים בבחירת בעלי

הנושא מאוד משמעותי בבחירת  . תפקידים  בנוסף ליכולות הקליניות והניהוליות

 .מנהלי מרפאות ואחיות ראשיות, מנהלי מחלקות בבתי חולים

צירוף מדדי הערכה בנושא שירות איכותי למשוב השנתי של כלל העובדים. 

 לעובדים החדשים ותהליכי כניסה  ( במידה ויש)צירוף הנושא לימי האוריינטציה

 .לתפקיד

דרכים נוספות להעלאת המודעות וקידום השיח: 

  עריכת כנס ייעודי שנתי במיקוד  שיפור שירות וחווית מטופל בו יוצגו פרויקטים

 .'וכויוענקו פרסים , משמעותיים

 בדומה לעמודי האש של  )שילוב בתוכנית האסטרטגית של בית החולים

 .כיעד רוחבי( המשרד

ייזום תחרויות להעלאת המודעות לשיפור שירות. 

פרחים לשבת", פרסום מכתבי התודה: לדוגמא, הצלחות" חגיגת"תקשור ו  "

 .ועוד
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 השירות על סדר היום -שגרות ניהול 

 הטמעה

פגישות עבודה בין מנהל השירות וחווית המטופל למנהל המוסד  • אחת לחודש

 .הרפואי

פניות / פרסום תוצאות סקרים : הצגת נושא השירות בישיבות הנהלה•

 (.לפחות אחת לחודש. )ועוד  case study/ פרויקטים רוחביים / ציבור 

ניתוח / פניות ציבור / הצגת תוצאות סקר  :ישיבת צוות במיקוד שירות• אחת לרבעון

 .נושא רוחבי במיקוד/ הפקת לקחים / אירוע ותלונה 

אחת לחצי  

 (לפחות)שנה 

מומלץ בסמוך לפרסום תוצאות הסקר   ,קיום דיון אסטרטגי בנושא•

 .זאת בנוסף לדיונים שוטפים העולים לשולחן ההנהלה. הלאומי

 מתן מענה לפניות ותלונות הציבור

 .  למידה ממרכיבי פניות ציבור הינה כלי משמעותי בבחינת תהליכי שיפור

,  איסוף נתונים כמותיים של מספר תלונות מטופלים ומשפחותיהם וכמות מכתבי התודה

מאפשרים למידה  , מהות התלונות ותחומים מרכזיים, ניתוח איכותי של נושאי התלונות

 .  ממקור מידע זמין המתעדכן באופן שוטף

למנות בעל תפקיד אשר  , על הנהלת הארגון להגדיר רמות שירות לטיפול בפניות ציבור

ויציף בעיות  , יערוך תהליכי למידה, ייתן מענה לפונים, ישמש כממונה על פניות הציבור

 .רוחביות

אשר יוצג  ( תלוי בגודל הארגון)מומלץ להפיק דוח פניות הציבור אחת לחצי שנה או שנה 

 :הדוח יכלול. להנהלה

 יחידה/ מספר תלונות ברמת המוסד 

 תחום/ יחידה / נושאים מרכזיים עליהם מתלוננים ברמת מוסד 

רמות השירות למענה 

מגמות בזמן 

ועוד 
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 ...(המשך)מתן מענה לפניות ותלונות הציבור 

',  האשמה'נדרש כי תהליכי הלמידה יצאו מתוך התפיסה של שיפור מתמיד ולא מתוך 

על בעל התפקיד להפיק תוצרים  . ברוח זו יוצגו תהליכים ששופרו בעקבות תלונות

מנהלי היחידות ובעלי תפקידים  , מאיסוף הנתונים אחת לרבעון ולהנגישם להנהלה

 .מומלץ לקדם למידה ארגונית מפניות ותלונות. נוספים  העוסקים בנושא חווית המטופל

יש לפרסם את הכתובת לפניות ציבור ברחבי בית החולים בשפות ולדאוג למענה  

 .פרונטלי וטלפוני

למידה צוותית של  : מומלץ להטמיע תהליכים לתחקור פניות ותלונות ציבור כאירוע חריג

הפקת לקחים ויישום המלצות לשיפור מאירועים  , למידה, תחקור, אירועים חריגים

 (.דומה לניתוח אירועי בטיחות. )חריגים

מומלץ  . כל תלונה היא משוב מהמטופל ולכן ניתן לראות בכל תלונה הזדמנות לשיפור

.  ליזום תהליכים לשיפור השירות וחוויית המטופל על סמך התלונות שהתקבלו במערכת

 .גם תלונה אחת יכולה להיות מקור לשיפור משמעותי

 הטמעה
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 חווית המטפל

 הגדרת סטנדרטים ללמידת שירות וחווית מטופל

לא פעם נדרשים  . למידה והתמקצעות הנם בליבתו של כל מקצוע במערכת הבריאות

בעלי התפקידים להשתתף בתהליכי למידה שבסופם יינתנו ידע וכלים אשר יסיעו לממש  

בעל התפקיד הייעודי לנושא להסדיר תהליכי  / בתוך כך נדרש מההנהלה . את התפקיד

.  למידה בנושא שירות וחווית מטופל  אשר יועברו לכל הסקטורים לפחות פעם בשנה

כאשר כלי העבודה הנלמדים  , תהליכים אלו יתבססו על מרכיבים של תיאוריה ומעשה

חשוב כי הלמידה תהייה מותאמת  , בנוסף. הנם מעשיים וניתנים ליישום באופן מידי

בתהליכי הלמידה  . תפקיד ותכיל דילמות ואירועים מעולם העבודה של כל סקטור

יחד עם זאת  , סיורים ועוד, לומדות, סדנאות: הבסיסים ניתן להשתמש במגוון מתודות

ליצירת חוויה איכותית למטופל מתרחשות לרוב בלמידה   מיומניותחשוב לזכור שפיתוח 

 (.חלק גדול מכלי העבודה ניתן למצוא במדריך זה)התנסותית חווייתית 

תהליכי הלמידה הבסיסים הנם המינימום ההכרחי בפיתוח ההון האנושי  , בנוסף

 .לנושא

 מובילי שירות

בתוך  . על מנהל השירות לפעול לפיתוח מנהיגות ומובילות לנושא בקרב עובדי הארגון

 :כך ניתן לאתר מובילי שירות מכל יחידה אשר ישמשו כסוכני שינוי ועבורם

מומלץ להגדיר דרישות תפקיד אשר יכילו בין היתר יכולת הובלה והנעה לפעולה. 

מומלץ לאתר את מובילי השירות באמצעות מנהלי הארגון וקול קורא פנים ארגוני. 

מומלץ לערוך תהליך מיון וקבלה לתפקיד  . 

  לשם פיתוח רצון ויכולת המובילים מומלץ לקיים הכשרה בסיסית לתפקיד אשר תכיל

ומיומנויות ניהול והנעת  , ידע  וכלים בשירות בכלל ובמערכות הבריאות בפרט

 .עובדים

יינתן  , או חונך, מנחה קבוצות לנושא: במידה ולמובילי השירות תפקיד ייעודי לדוגמא

 .בהכשרה פרק רלוונטי לנושא

פיתוח מיומנויות, יוקדשו ללמידה אשר, קבוצת המובילים תתכנס למפגשים קבועים  ,

 מובילי השירות ידריכו את הצוות אליו הם משתייכים או. ותיחזוק הקבוצה כמובילה
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 חווית המטפל

 ...(המשך)מובילי שירות 

דוגמאות לנושאים שניתן לשלב בהם מובילי  . צוותים שונים בתוך בית החולים

,  סיוע בהטמעת תכניות התערבות רוחביות, הטמעת ערכים במוסד הרפואי: שירות

 .מרפאה אליה משתייכים ועוד/ קידום פרויקטים נקודתיים במחלקה 

 למידה והתנסות כריצה למרחקים ארוכים

בתוך כך . תהליכי למידה בסיסים לבדם אינם מבטיחים הטמעה מיטבית לאורך זמן

 .נדרש לאמץ תפיסה של למידה וחקירה כחלק משגרת חיי העבודה

או בעל התפקיד הייעודי להבנות תהליכי למידה והתנסות  /ו, על מנהל היחידה הארגונית

,  סוג השירותים הניתנים בה ולבעלי התפקידים, מותאמים לאופייה של היחידה הארגונית

פיתוח  , פיתוח מיומנויות לצוות הפיזיותרפיסטים במכון הפיזיותרפיה בקהילה: לדוגמא

 .מיומנויות לכלל צוות מחלקה פנימית בבית חולים ועוד

 :על תפיסת הלמידה בשגרת העבודה לכלול

 מודלים ותאוריות ליצירת חווית מטופל   -תוכן : תוכן ותהליךשילוב תמידי של

 .המנגנונים המופעלים אצל בעל התפקיד בעת יצירת חווית מטופל -תהליך ;איכותית

 כלל צוות  ללמידה של , (רופאים ועוד, צוות הסיעוד)למידה סקטוריאלית שילוב בין

 .היחידה הארגונית

 שילוב של מספר מתודולוגיות למידה והתאמתן לתהליכי העבודה השונים של כל

 .סקטור

 :דוגמאות למתודולוגיות של למידה בשגרת עבודה

- On the job training או לקבוצה  , למידה ממוקדת המיועדת לבעל תפקיד בודד

הלמידה מתרחשת באמצעות חונך המתלווה לפעילות היום יומית של בעל . קטנה

 .אשר בסיומה נערך ניתוח ומשוב משותף על אופן מימוש חווית המטופל, התפקיד

 סמינר מחלקתי/journal club   / למידה של התיאוריות   -ישיבת צוות ללמידה

 .העדכניות ביותר בתחום
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 חווית המטפל

 ...(המשך)למידה והתנסות כריצה למרחקים ארוכים 

 ביצוע בקרת עמיתים. יחידות מקבילות/ ביקור במחלקות  -ביקור עמיתים. 

תכניות התערבות ייעודיות. 

סדנאות. 

 המטופל כמקדם תהליכי למידה- 

מומלץ לבסס את תהליכי הלמידה על שיקוף המציאות באמצעות המטופל  .

מתודולוגיה  . בתהליך זה משתף המטופל את אנשי המקצוע בחווייתו ותחושותיו

זו מחזקת את תחושת הכבוד והעצמה אצל המטופל ומאפשרת לצוות למידה  

 .ממקור ראשון

 ניתן לצרף מטופל  . סרטונים הממחישים את חווית המטופל/ מומלץ לשלב הצגות

 .שיפרט את מסע המטופל לצוותים המטפלים ואף בני משפחה

 עבודת צוות

מסע המטופל מזמן מגע עם מגוון  . חווית המטופל מושתתת לא פעם על עבודת הצוות

 .רחב של בעלי תפקידים אשר יחדיו משפיעים על שביעות רצון המטופל

תחושת שייכות  , ערבות הדדית, חיזוק עבודת הצוות יתרום לשיפור תהליכי העבודה

או שימור  /יש להבנות תכנית לפיתוח ו. העובדים וכפועל יוצא בסיס לשירות איכותי

 .הצוותיות
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 מדידת שירות

המדידה הינה כלי  . תהליכי מדידה רציפים מהווים נדבך מרכזי בהטמעת תרבות שירות

 .תוך התייחסות לשיפור מתמיד, ניהולי המאפשר התבוננות על המציאות

 :דוגמאות לתהליכי מדידה ובקרה לקידום נושא חווית המטופל

 סקרי חווית מטופל

המקור המקובל לאיסוף נתונים ומידע להערכת חווית המטופל הינו ביצוע סיקרי  

איתור חוזקות  , סקרים אלו מאפשרים בחינה רוחבית של כל מערכת. שביעות רצון

 .  יחידות ארגוניות ועוד, יצירת השוואה בין תקופות שונות,  וחולשות

מומלץ שסקרי חווית המטופל יתבססו על מסע המטופל ועל נושאים  : נושאי הסקר

 :לדוגמא, רוחביים שמשפיעים באופן משמעותי על חווית המטופל

אדיבות, אכפתיות, כבוד, יחס של כל הסקטורים בחמלה: יחס הצוות המטפל 

מאמץ לקבלת מידע, הסברים מפורטים ומובנים: מתן מידע והסברים. 

עבודה בתאום ובשיתוף פעולה, עדכון על השלב הבא בטיפול: רצף טיפולי ,

 .המשך טיפול

הצגת חלופות, שיתוף בהחלטות טיפוליות, הקשבה: העצמת המטופל. 

יעילות תהליך טרום ניתוח, יעילות תהליך השחרור מהמחלקה: יעילות הטיפול  ,

 .עבודה מסודרת ומאורגנת, יעילות קבלת אישורים

ניקיון, נוחות תנאי ההמתנה, נוחות תנאי האשפוז: תנאים פיסיים. 

זמן המתנה במוקד זימון תורים ועוד, זמן המתנה לקבלת טיפול רפואי: זמינות. 

תרבותית, פיסית, נגישות לשונית. 
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 מדידת שירות

 ...(המשך)סקרי חווית מטופל 

על כן מומלץ לערוך דיון  , תוצאות הסקר משמשות ללמידה והובלת תהליכי שיפור

היחידה הנסקרת לשם איתור מגמות וקביעת דרכי פעולה / אסטרטגי בהנהלת הארגון 

כמו כן מומלץ לשתף את כלל העובדים בתוצאות  . לשימור ושיפור נושאים רלוונטיים

רצוי כי השיתוף יערך  . הסקר תוך מימוש ערך השותפות והשקיפות וכהנעה לפעולה

 .במסגרת תהליכי הלמידה ביחידות השונות תוך ניהול דיון וכיווני השפעה

 .מומלץ לקיים סקר מקיף לפחות אחת לשנה

 סקר שביעות רצון מטפלים

 ,סקר זה נועד לבחון את מידת שביעות רצון העובדים מתהליכי העבודה בארגון

 :כלי עבודה זה מאפשר קידום חווית מטופל בהיבט מרכזי. הניהול הסדרים ועוד

פער . בחינה של שירות פנים ארגוני על פי הערכים והמדדים אותם הגדיר הארגון

במימוש הערכים יוצר חוסר אמון של העובדים בחשיבות הנושא וביכולת לעמוד  

 .בסטנדרטים המוגדרים

סקר שביעות רצון מובל לרוב על ידי יחידת משאבי אנוש ומכיל מרכיבים של אמון  

 .הסדרים ותנאי עבודה, בארגון

 .מומלץ לערוך סקר שכזה אחת לשנתיים

 .דוגמאות למדדי שירות -מומלץ לצפות בפירוט המדדים בנספח א 
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 כלים מערכתיים -תהליך ההטמעה 

 דוגמאות מהעולם לתהליכי מדיניות והטמעתם  

חלק זה פותח צוהר לתהליכי תכנון ומדיניות בנושא חווית המטופל בקרב נותני שירותי  

 .ב"אוסטרליה וארה, אנגליה: הבריאות במדינות

וחמישים  ( אוסטרליה)ב מורכבות מתתי אזורים "כיוון שאוסטרליה וארה, יחד עם זאת

לא ניתן לראות בסקירה זו כמייצגת את המדיניות הלאומית  , (ב"ארה)מדינות שונות 

 .בסוגיית חווית המטופל  בתחום הבריאות

/   ד"מימ

 מדינה
 אנגליה ב"ארה אוסטרליה

הצהרות  

 מחויבות

,  שיפור הגישה לטיפול

הגדלת  , שיפור יעילות

מידע ציבורי על ביצועי  

 .שירות בריאות

חולים ובני משפחותיהם   

הם שותפים פעילים  

 .לטיפול

איכות הטיפול היא נגזרת 

של כבוד וחמלה המוענקים  

על ידי צוות שיש להם את 

הכישורים והזמן לטפל  

 .בהם

  -מחויבות ממשלתית 

הממשלה הבהירה כי 

לנושא חווית המטופל ישנה  

חשיבות מכרעת במתן 

הנושא  . טיפול רפואי איכותי

,   NHS-שולב בחוקת ה

',  מסגרת התוצאות'מסמך 

והוגדרו תקני האיכות 

 .לחוויית מטופלים

:  פעילות ענפה לשיפור

סקרים  , הגדרת סטנדרטים

קהילת שיתוף  , לאומיים

 , case studyפרסומי, ידע

שילוב  , ערכות הדרכה

 בהכשרות ועוד
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 כלים מערכתיים -תהליך ההטמעה 

 דוגמאות מהעולם לתהליכי מדיניות והטמעתם  

/   ד"מימ

 מדינה
 אנגליה ב"ארה אוסטרליה

תכניות  

 בולטות

Telehealth -   שיחות

 ,באמצעות עזרי וידאו

תכנית כיבוד החולה  

(RPC.) 

  -הגישה ממוקדת מטופל

כוללת התבוננות במטופל  

במקום  , כאדם ייחודי

להתמקד אך ורק על  

שיפור מצב  , המחלה

מחסומי שפה והבדלי  

תרבות כחלק מתפיסת 

 ההתאמה עבור הלקוח

תכנית  -"חמלה בעיסוק"

שנים   3אסטרטגית בת 

לבניית התרבות של  

טיפול חמלה בקרב נותני 

שירותי הסיעוד  

 .והמיילדות

זכות להתבגר ולמות  

 .בכבוד

זרוע  

ביצועית  

לטיפול  

באיכות  

ומעורבות  

 הצרכנים

HCCA -   גוף המיועד

למעורבות הצרכנים 

בנוגע לצורכי והרגלי  

הבריאות והעברתם 

 .למשרד הבריאות

AHRQ -   הסוכנות

לבריאות ציבור מדיניות 

אחד משנים עשר  , ומחקר

סוכנויות של משרד  

בארצות  ( HSS)הבריאות 

 .הברית

  -  Health-watchמסגרת 

גוף באחריות משרד  

הבריאות הדואג  

למעורבות אזרחים 

במרכזי הבריאות  

בדגש על  , והחברה

 .רפואה מבוססת ראיות

ערכים  

 בולטים

נאותות , בטיחות ואיכות

 .שיתוף צרכנים, הטיפול

והיענות , אמפתיה, חמלה

שירותי תרגום  , לצרכים

ופרשנות בכדי להקל על  

התקשורת בין הספק  

 .והמטופל

,  חמלה, כבוד והערכה

מידע  , מעורבות אזרחית

 .שוטף גלוי ושקוף



7 

 ?מה המטופלים צריכים להרגיש, בריטניה  NHS'חווית המטופל'  

What is a good experience of care? 
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 כלים מערכתיים -תהליך ההטמעה 

 דוגמאות מהעולם לתהליכי מדיניות והטמעתם  

/   ד"מימ

 מדינה
 אנגליה ב"ארה אוסטרליה

 :הפליאטיביבהיבט  הכשרה

תכניות ומשאבי חינוך  

 .ציבורי

תכניות הכשרה מקצועיות  

עבור בוגרי התואר ראשון  

 .ושני

SDU  -   כוח מניע בתחום

הדרכה ותמיכה , חינוך

קלינית עבור עובדי  

 .ACT-שירותי הבריאות ה

TeamSTEPPS   על ידי

AHRQ. 

משרד הבריאות הסמיך  

 NHS-את המכון של ה

ליצור תוכנית למידה  

.  בנושא חווית המטופל

,  במסגרת תוכנית זו

נציגים יחלקו את 

חוויותיהם ויזהו פרקטיקה  

הלמידה  . מיטבית

תתמקד בניהול שינוי וכן 

 .בשיפור חווית המטופל

 Improving experiences of care: Our shared understanding and ambition: מתוך
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 כלים מערכתיים -תהליך ההטמעה 

 דוגמאות מהעולם לתהליכי מדיניות והטמעתם  

ממשלת בריטניה רואה בנושא חווית המטופל כערך אשר מקדם את איכות הרפואה  

לשם כך הציעה תכנון תהליך מערכתי אשר כלל הגדרת סטנדרט לאומי  . במדינה

כי נדרשת אחריות  , בתוך כך נבנתה תפיסה. לאיכות שירות והדרך להטמעתו

משותפת של המטפל והמטופל ביצירת חוויה איכותית ויש חשיבות מרכזית לעידוד  

צוות הפיתוח בחר להגדיר מספר עקרונות אשר  . המטופל לניהול עצמי בזמן מחלתו

עקרונות אלו שימשו כבסיס לתהליכי הסברה  . הביטוי שלהם מייצר חוויה איכותית

,  רצף טיפולי, לקהל הרחב ולחיזוק המיומנות לצוות המטפל כגון  כבוד וחמלה למטופל

,  יחס מכבד ותקשורתי, העברת מידע,  טיפול מותאם מטופל, שותפות בטיפול

 .ותמיכה

מנגנון למידה לצוות רב סקטוריאלי   NHS -כחלק ממימוש הערכים יצר צוות הפיתוח ב

 .  בזמן העבודה וניתוח אירוע סדנאית, המבוסס על תפיסה של למידה התנסותית

מהלך הלמידה  . מטרות תהליכי הלמידה הוגדרו כפיתוח כישורים אישיים וניהול שינוי

מפגשי  . ומצגות מוכנות, שאלונים, לרבות תהליכי הדרכה, מונגש כולו באינטרנט

יחד עם איש מקצוע מתחום ארגוני  , סיעודי/הלמידה מועברים על ידי איש צוות רפואי

 (.  לא מתחום הבריאות)

השלב הראשון בתהליך הלמידה הנו העברת שאלון ידע ועמדות המשמש כאבחון  

,  בהמשך נערכות סדנאות לצוות רב סקטוריאלי. נקודת הפתיחה בה נמצא המשתלם

מכיל התהליך הקניה של כלים , בנוסף. המכילות ידע בנושא חוויית מטופל ושינוי

להיות שותף פעיל ביצירת חווית טיפול  , יישומים  לפיתוח המוטיבציה אצל המטופל

הכלים היישומיים כוללים מסגרת של  . טובה ולהתמודדות עם סיטואציות מורכבות

הערכת האתגרים ודרכי ההתמודדות  ,קביעת תכנית משותפת של המטפל ומטופל 

תהליך הלמידה מציע  . יעדים ותהליך הטיפול, קביעה משותפת של מטרות, הצפויים

 .  שאלות מנחות לכל שלב בשיחה

שאלות מנחות  , כולל שיחות מעקב בסמוך לתור האחרון, שלב ההטמעה בתהליך

 .  לשיחה ולמעקב אחר יישום המטרות והיעדים שנקבעו במפגש
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 |נספחים 

דוגמאות למדדי שירות המלצות ועדת   -' נספח א

 היגוי להגדרת מדדי השירות של בתי החולים

נספח ב '- 

THE PATIENT EXPERIENCE: 

POLICIES AND PROGRAMS 
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 נספחים

 דוגמאות למדדי שירות -'נספח א

 שם המדד
במרפאות החוץ ובמכונים של בית  , שיעור השיחות הנענות במוקד

 החולים ומסך השיחות הנכנסות

 תיאור המדד
מסך השיחות ( מכונים, מרפאות, מוקדים)שיעור השיחות הנענות בבית החולים 

 הנכנסות

הרציונל לבחירת  

 המדד

היכולת של המטופל להתקשר לבית החולים ולקבל מענה בזמן סביר חשובה  

 .  לחוויית המטופל הכוללת

 .תפעולי –שירותי  סוג המדד

 .מכונים, מרפאות חוץ, מוקד מחלקות

 אופן החישוב
במרפאות החוץ ובמכונים מתוך השיחות הנכנסות  , שיעור השיחות שנענו במוקד

 .למוקד

קריטריונים  

 להכללה
 .מרפאות החוץ והמכונים של בית החולים, כל שיחה נכנסת למוקד

קריטריונים  

 להוצאה
   

תאריך קובע  

 למדד
 .תאריך השיחה

 .מערכת טלפוניה מקור המידע
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 נספחים

 דוגמאות למדדי שירות -'נספח א

 שם המדד
, מוקד)אחוז התורים למרפאות החוץ ולמכונים המזומנים בערוץ ישיר 

 (אפליקציה, אתר האינטרנט

 תיאור המדד
אחוז התורים למרפאות החוץ ולמכונים שמזומנים במוקד או באתר האינטרנט מסך  

 .התורים המזומנים בבית החולים

הרציונל לבחירת  

 המדד

מוקדי בתי החולים הם לרוב האינטראקציה הראשונה שיש למטופל עם בית  

,  חווית המטופל מושפעת גם מהיכולת שלו להתקשר למוקד ולקבל מענה. החולים

זימון תורים . לזמן תור באופן פשוט ובזמן סביר ולקבל מידע לשאלותיו באופן מהיר

באמצעי ישיר לרוב פשוט יותר למטופל ומשפר את האינטראקציה שלו עם בית  

 .  החולים

 .תפעולי  -שירותי  סוג המדד

 .מכונים, מרפאות חוץ, מוקד מחלקות

 אופן החישוב

אתר אינטרנט או  , אחוז התורים שזומנו למרפאות חוץ ומכונים באמצעות מוקד

 .אפליקציה מסך התורים שזומנו בתקופת זמן בבית החולים

החישוב יבוצע על פי היחידה הארגונית אליה שייך המשתמש שזימן את התור  

 (.נציגי המוקד, לדוגמא)

קריטריונים  

 להכללה
 .כל מטופל שזומן לו תור לבית החולים בתקופת זמן

קריטריונים  

 להוצאה
   

תאריך קובע  

 למדד
 .תאריך זימון התור

 מקור המידע
 מערכות המחשוב המנהלי בבית החולים•

•ATD  
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 נספחים

 דוגמאות למדדי שירות -'נספח א

 זמן ההמתנה מהפניה הראשונית לבית החולים ועד יצירת זימון תור שם המדד

 .זמן ההמתנה מתאריך הפנייה לבית החולים ועד יצירת זימון תור במערכת תיאור המדד

הרציונל לבחירת  

 המדד

דרישות  , קיימת שונות משמעותית בין בתי החולים באופן זימון התור למרפאה

קים קושי בזימון תורים למרפאות מסוימות ללא שליחת  . מוקדמות לזימון תור ועוד

בהרבה מבתי החולים הזימון מבוצע בלי להתחשב בצרכי  . טפסים מקדימים

 .המטופל ואין סטנדרט לזמן המתנה מקסימלי עד זימון תור

 .תפעולי -שירותי  סוג המדד

 .אשפוז יום, מכונים, מוקד מחלקות

 אופן החישוב

ועד  ( הקשר הראשוני עם בית החולים)זמן ההמתנה מתאריך הפניה לבית החולים 

 .  יצירת זימון התור במערכות

תאריך קשר ראשוני יוגדר כתאריך ההתקשרות הטלפונית לבית החולים לצורך  

 .זימון התור

קריטריונים  

 להכללה
 .אשפוז יום ,כל המבקרים במכונים ,כל המבקרים במרפאות החוץ

קריטריונים  

 להוצאה

 משוחררים מאשפוז עד חודש משחרורם•

 משוחררים ממיון עד שבועיים משחרורם•

  12ביקר בתת במרפאה באותו תת תחום במהלך –חוזר )מטופלים חוזרים •

 (חודשים מיום הזימון

 הגעה ממיון•

 (בטווח של מספר שעות/ נכנס באותו יום )מטופלים מתפרצים •

 (  רק תור ראשון)סדרת מפגשים שמזומנת מראש •

   פ"שר/ ביקורים פרטיים •

 מרפאות טרום ניתוח•

תאריך קובע  

 למדד
 .תאריך זימון התור

 מקור המידע
 מערכות המחשוב המנהלי בבית החולים•

•ATD  
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 נספחים

 דוגמאות למדדי שירות -'נספח א

 רטרוספקטיבי -זמינות תורים למרפאות אמבולטוריות  שם המדד

 .זמן ההמתנה מרגע זימון התור ועד הביקור בפועל תיאור המדד

הרציונל לבחירת  

 המדד

משך ההמתנה לתור במרפאות החוץ ובמכונים של בתי החולים הכלליים הינו מדד  

הסדרי  , היצע השירותים, הקיימים הביקושיםלזמינות שירותי הרפואה למול 

,  ניטור זמינות התורים ישקף את העומסים על מערכת הבריאות.  הבחירה ועוד

יאפשר מיפוי השונות ברמה הגיאוגרפית וברמת המקצועות השונים ויסייע באיתור  

 .בעיות כגון שירותי רפואה שלא זמינים כתוצאה מסיבות שונות

 .תפעולי -שירותי  סוג המדד

 .מכונים ,מרפאות מחלקות

 .זמן ההמתנה מתאריך זימון התור ועד תאריך הביקור בפועל אופן החישוב

קריטריונים  

 להכללה
 .כל המבקרים במכונים ,כל המבקרים במרפאות החוץ

קריטריונים  

 להוצאה

 משוחררים מאשפוז עד חודש משחרורם•

 משוחררים ממיון עד שבועיים משחרורם•

  12ביקר בתת במרפאה באותו תת תחום במהלך –חוזר )מטופלים חוזרים •

 (חודשים מיום הזימון

 הגעה ממיון•

 (בטווח של מספר שעות/ נכנס באותו יום )מטופלים מתפרצים •

 (  רק תור ראשון)סדרת מפגשים שמזומנת מראש •

   פ"שר/ ביקורים פרטיים •

 מרפאות טרום ניתוח  •

תאריך קובע  

 למדד
 .תאריך הביקור

 מקור המידע
 מערכות המחשוב המנהלי בבית החולים  •

•ATD  
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 שם המדד
זמן המתנה ממוצע ממועד התור המתוכנן ועד מפגש ראשון עם איש צוות  

 גורם מטפל/ רפואי 

 תיאור המדד
ועד מפגש  , מכון ממועד התור המתוכנן/ זמן ההמתנה שהמטופל המתין במרפאה 

 .גורם מקצועי/ ראשון עם איש צוות רפואי 

הרציונל לבחירת  

 המדד

קיימת שונות גדולה  , ניהול התור במרפאות בתי החולים לא נמדד באופן שוטף

,  (זימון מדורג ועוד, זימון לאותה שעה' לדוג)במדיניות ניהול התורים במרפאות 

המתנה ארוכה בתור מובילה  . קיימות תלונות רבות על המתנות ארוכות במרפאות

לתחושת עומס גדול במרפאה והשפעה ישירה על חווית המטופל והמטפל  

 .  במרפאה

זמן ההמתנה במרפאות משפיע מאד על שביעות רצון המטופלים ותפיסתם את 

 .מערכת הבריאות הציבורית

 .תפעולי -שירותי  סוג המדד

 .מכונים ,מרפאות מחלקות

 אופן החישוב

ועד  ( מועד תור מתוכנן)משך הזמן שהמטופל המתין משעת התור אליה זומן •

 .גורם מטפל/ מפגש ראשון עם איש צוות רפואי 

 .  במידה והלקוח הקדים יש לחשב את הנתון מהזמן אליו זומן: חריגים•

 .מרגע הגעתו ועד כניסה לרופא –במידה והלקוח איחר •

קריטריונים  

 להכללה
 .אשפוז יום/ מכון / כל מטופל שזומן וביקר במרפאה 

קריטריונים  

 להוצאה

 מגיעים ממיון•

 (הגעה מהמחלקות)מאושפזים בבית החולים •

 (אין זימון)מתפרצים •

תאריך קובע  

 למדד
 .במרפאה תאריך הביקור

 מקור המידע

 q flowמערכת ה•

 מכון/ מערכות המחשוב המנהלי במרפאה •

 מכון  / מערכות המחשוב הקליני במרפאה •
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 דוגמאות למדדי שירות -'נספח א

 שם המדד
שיעור התורים שנדחו ביוזמת בית החולים מסך התורים המזומנים  

 למרפאות ולמכונים

 .אחוז התורים שנדחו ביוזמת בית החולים מסך התורים המזומנים תיאור המדד

הרציונל לבחירת  

 המדד

זימון תור והגעה למרפאת החוץ של בית החולים מהווים אינטראקציה מרכזית של  

דחיות וביטולי  . מטופל עם מערכת הבריאות אליה הוא נערך הרבה פעמים מראש

 .גורמים לכעס רב ולחוסר אמון, תורים פוגעים בשירות הניתן למטופלים

 .תפעולי -שירותי  סוג המדד

 .מרפאות חוץ ומכונים מחלקות

 אופן החישוב
יבוצע דיווח  . שיעור התורים שנדחו ביוזמת בית החולים מסך התורים המזומנים

 .של כל תור שזומן ותוצאת הזימון

קריטריונים  

 להכללה
 .כל התורים שזומנו למרפאות החוץ ולמכונים בטווח זמן מסוים

קריטריונים  

 להוצאה

 לא יחשבו כדחייה -תורים ששעת התור שלהם השתנתה אך לא תאריך התור •

 (תורים דחופים)תורים שזומנו והתקיימו באותו יום •

תאריך קובע  

 למדד
 .כל התורים שזומנו לטווח זמן שיוגדר

 מקור המידע
 מערכות המחשוב המנהלי בבית החולים  •

•ATD 
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