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קשר בין ידע ורמת החשיבות שצוות מייחס  

לשינויים בנוהלי עבודה בעקבות אקרדיטציה  

במכוני גסטרו

.  לבין ביצוע אותם השינויים בפועל

.KAPלפי מודל 

נושא המחקר



:  המחקר עוסק בשלושה תהליכים

,  ביצוע היגיינת ידיים. 1

,  "פסק זמן"ביצוע . 2

.בקרה כפולה על סימון ורישום דגימות פתולוגיות. 3

.  בירור הגורמים המעכבים והמסייעים בהטמעת השינויים

נושא המחקר



 נכנסו ללב השיח המקצועי בעשור  איכות ברפואה  ובטיחות המטופלים

האחרון ותופסות מקום מרכזי יותר ויותר באספקטים השונים של מערכת  

.בריאות

 בו סל השירותים זהה ופרמיית חוק ביטוח בריאות ממלכתי בעולם של

.למרכיב האיכות והבטיחות חלק מרכזי בתחרות, הביטוח זהה

עצמאי מעריך את הארגון הנותן  , היא תהליך שבו גוף חיצוניאקרדיטציה

במטרה לקבוע האם הוא עונה למערך של סטנדרטים , שירותי בריאות

.הטיפולודרישות שמטרתם לשפר את איכות 

 בישראל אמנם מלווה ממוסדת של אקרדיטציה בבתי החולים הפעלה

.אך מהווה מהלך מרכזי לקידום האיכות בבתי חולים, באתגרים

רקע לבחירת הנושא



מטרות המחקר

לבחון את הקשר בין הידע והעמדות של הצוות כלפי השינויים  •

לבין ביצוע של אותם  , בנוהלי עבודה בעקבות אקרדיטציה

:KAPלפי מודל ,  השינויים בפועל

Knowledge

Attitude

Practice



המחקרמטרות 
(המשך)

ואת הגורמים  המעכבים את הטמעת השינויים לבחון את הגורמים •

.המוצלחתהמסייעים להטמעתם

לבחון את ההבדלים במשתני רמת הביצוע בין הסקטור הרפואי  •

.לבין הסקטור הסיעודי



השערות המחקר

הידע  בנוהלי עבודה שעברו  תבין רממתאמים חיוביים ימצאו •

שינויים בעקבות אקרדיטציה  לבין רמת הביצוע בהתאם לאותם  

.הנוהלים

בין עמדות חיוביות כלפי השינויים  מתאמים חיוביים ימצאו •

בתהליכי עבודה לבין רמת הענות גבוהה לביצוע אותם השינויים  

.בפועל

בין אנשי הצוות הרפואי לבין אנשי הצוות הסיעודי  הבדלים ימצאו •

.רמת ביצוע גבוהה יותר בסקטור הסיעודי–במשתני רמת הביצוע 



שיטות וסוג המחקר

חקירה מדעית שיטתית של תכונות כמותיות  -מחקר כמותי:סוג המחקר•

.בודק משתנים וקשר ביניהם, (מספריות)

(שאלון ידע ושאלון סקר)שאלונים 2: נתוניםשיטות לאיסוף •

3של אנשי הצוות הרפואי והסיעודי ב הידע מטרתו היה לבדוק את -שאלון הידע •
התהליכים וניבנה על בסיס הנהלים של מנהל הרפואה ומנהל הסיעוד בנושאים  

.הללו

הצוות הרפואי והסיעודי לשינויים  היענותהייתה לבדוק מטרתו -שאלון הסקר •

הטמעת  -בתהליכי עבודה בעקבות אקרדיטציה במכון למחלות דרכי העיכול והכבד 

.אקלים ארגוני מקדם בטיחות ואיכות

.                                                             השאלונים שחולקו היו אנונימיים

:שימשוהמחקר תוצאות 

 עבודה  הגורמים המשפיעים על היענות לשינויים בתהליכי זיהוי

 הצעות להעלאת רמת ההיענותבחינת.



שיטות וסוג המחקר

:לניתוח נתונים במחקרשיטות 

הסקת          רשימת הנתונים ללא -תיאוריתסטטיסטיקה 1.

.  מסקנות

ביצוע מבחנים  -היסקיתסטטיסטיקה 2.

שמהם  ( פירסוןמתאם ,  tמבחן )סטטיסטיים

להסיק מסקנותניתן 



תיאור של אוכלוסיית המחקר

(.35.72%)גברים 25-ו( 64.28%)נשים 45: נבדקים70•

(  50%)אות \הם רופאים35-ו, (50%)יות\משתתפים הם אחים35•

והוא נע  ( SD=9.43)45.72הגיל הממוצע של המשתתפים הוא 

.שנים28-67בין 

והוא נע , (SD=9.89)17.29הוותק הממוצע בעבודה הוא •

.שנים3-45בין 



ההשערותפ "ממצאים עיקריים ע

בין הידע בכל אחד  מתאמים חיוביים נמצאו לא, בניגוד למשוער•

.  מהנוהלים לבין רמת הביצוע שלו

מובהק בין רמת החשיבות  קיים מתאם שלילי , בניגוד למשוער•

המיוחסת לשינויים בנוהלי עבודה בעקבות אקרדיטציה לבין רמת  

.הביצוע האישית של כל אחד מהם

-ו" פסק זמן"ממוצעי משתני הביצוע של , בהתאם למשוער•

יותר  גבוהים" בקרה כפולה על סימון ורישום דגימות פתולוגיות"

אנשי הצוות  , כמו כן. אצל הצוות הסיעודי מאשר אצל רופאים

.הסיעודי תמכו יותר בהמלצות לשיפור הטמעת הנוהלים



ממצאים עיקריים

9.31הוא הידע הכללי הציון הממוצע של : ציוני הידע הם גבוהים•

(SD=1.21 ) 11מתוך ציון מקסימלי של.

מתוך ציון  ( SD=0.87)4.07הוא הידע בשטיפת ידיים הציון הממוצע של •

פסק זמן ובקרה  הציונים הממוצעים של ידע בנושא . 5מקסימלי של 

מתוך ציון  , בהתאמה(  SD=0.44)2.80-ו( SD=0.61)ׁ  2.44הם כפולה 

.3מקסימלי של 

.הנוהליםלשלושת מיוחסתחשיבות גבוהה •

ולאחריה  , היא הגבוהה ביותרלביצוע פסק זמן החשיבות המיוחסת •

.לביצוע בקרה כפולה ולביצוע שטיפת ידייםהחשיבות 



ממצאים עיקריים

ביותר הם  הממוצעים הגבוהים , מבין משתני רמת הביצוע•

בביצוע  4.33, (SD=0.56)בשטיפת ידיים 4.40: האישיהביצוע 

(.  SD=0.86)בביצוע בקרה כפולה 4.42-ו( SD=0.48)פסק זמן 

:  ביצוע הצוותביותר התקבלו במשתני הציונים הנמוכים •

(.                                        SD=1.02)בשטיפת ידיים 2.74

(.                                      SD=1.02)פסק זמן בביצוע 2.75

(.SD=1.09)בביצוע בקרה כפולה 2.85



ההשערותפ "ממצאים עיקריים ע
השוואה בין רופאים לצוות הסיעודי במשתני ביצוע
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מעכב את  חוסר ידע
הטיפול  
החולה

לא נתפס  
כחלק  

אינטגרלי  
מהעבודה

העדר דוגמא  פגיעה בעור
אישית

חוסר מודעות  
לחשיבות  

החיטוי

חוסר  
מוטיבציה

העדר בקרה  
ואכיפה

תרבות  לחץ בעבודה
ארגונית

ממצאים עיקריים
"שטיפת ידיים"הסיבות המעכבות את הביצוע של הנוהל 



ממצאים עיקריים
הגורמים המסייעים להטמעה מוצלחת של נוהל הביצוע הגיינת ידיים  

3.47

3.82

4.01
4.13

נקיטת אמצעים  
משמעותיים

מינוי אחראי  
במחלקה

החלטה שחברי 
הצוות יעירו זה 

לזה

דיון בישיבת צוות  
וקבלת החלטה  

קבוצתית



ממצאים עיקריים
"פסק זמן"הסיבות המעכבות את הביצוע של הנוהל 

2.32.33
2.51

2.692.722.842.932.973.063.1



ממצאים עיקריים
"  פסק זמן"הגורמים המסייעים להטמעה מוצלחת של נוהל הביצוע 

3.25

3.753.8
4.04

נקיטת אמצעים  
משמעותיים

מינוי אחראי  
במחלקה

החלטה שחברי 
הצוות יעירו זה 

לזה

דיון בישיבת צוות  
וקבלת החלטה  

קבוצתית



ממצאים עיקריים
בקרה כפולה על סימון ורישום דגימות  "הסיבות המעכבות את הביצוע של הנוהל  

"  פתולוגיות

2.472.492.542.65
2.8933.043.1

3.69

חוסר  חוסר ידע
בהדרכה  
מקצועית

העדר  
דוגמא  
אישית

חוסר  
מוטיבציה

העדר  
אכיפה  
ובקרה

לא נתפס 
כחלק  

אינטגרלי  
מעבודת  
רופא או  
אחות

תרבות 
ארגונית

חוסר  
מודעות

לחץ  
בעבודה



ממצאים עיקריים
בקרה כפולה על  "הגורמים המסייעים להטמעה מוצלחת של נוהל הביצוע 

"סימון ורישום דגימות פתולוגיות

3.48

3.87
3.92

4.13

נקיטת אמצעים  
משמעותיים

מינוי אחראי  
במחלקה

החלטה שחברי 
הצוות יעירו זה 

לזה

דיון בישיבת צוות  
וקבלת החלטה  

קבוצתית



ממצאים עיקריים

:  את הטמעת הנהלים הןשמעכבותהסיבות העיקריות 

תרבות אירגונית  .

לחץ בעבודה.

:  להטמעת הנהלים הםלסייע הגורמים העיקריים שיכולים 

דיון בישיבת צוות.

קבלת החלטה קבוצתית.

החלטה שאנשי צוות יעירו זה לזה  .



מסקנות המחקר

הטמעה מוצלחת של השינויים בתהליכי העבודה בעקבות  

:מושפעתלאאקרדיטציה  

מרמת הידע של הצוות בנוהלי העבודה  

.או מרמת החשיבות שהצוות מייחס לשינויים



מסקנות המחקר

השואפים  האתגרים המשמעותיים אשר עומדים בפני ארגונים אחד 

:להטמיע שינויים בתהליכי עבודה הוא

.שינוי תרבות ארגונית

הינו אתגר רציני העומד מפני מנהלי הארגון בתחום  לחץ בעבודה 

לחץ בעבודה פוגע ביכולתם של העובדים לבצע את  . הבריאות

.תפקידם ולהסתגל לשינויים



מסקנות המחקר

הטמעת  
שינויים

תרבות  
ארגונית

לחץ 
בעבודה



מסקנות המחקר

הטמעה  
מוצלחת

דיונים בישיבות צוות

קבלת החלטות 
משותפות

הערות הדדיות של  
אנשי הצוות



המלצות למוסד

י ישיבות צוות וקבלת החלטות  "לרתום את העובדים למטרות הארגון ע

.משותפות בדבר השינויים בתהליכי עבודה

   הפעלת פרויקט לשיפור איכות ונקיטת הצעדים להפחתת לחץ

:  בעבודה ברמה ארגונית

הדרכת עובדים לניהול זמן נכון ותקשורת בונה.

י המערכת"עאו , התאמה בין הפרט לבין הדרישות המוטלות עליו.

 עליוחיזוק יכולותיו של הפרט להתמודד עם הדרישות המוטלות.

אלא , חלק מתוצאות המחקר ישימות ורלוונטיות לא רק למכוני הגסטרו

.גם למחלקות האשפוז השונות



המלצות למחקר המשך

  בחינת הקשר בין הטמעה מוצלחת של השינויים בתהליכי העבודה

לבין לחץ בעבודה ותרבות  , במכוני גסטרו בעקבות אקרדיטציה

.ארגונית

  בחינת  הגורמים המגבירים את הלחץ בעבודה והגורמים

.ובחינת הקשר בין הגורמים, ההמסייעים להפחית אותו

בחינת הגורמים המשפיעים על השינוי בתרבות ארגונית כגון:

.  השינויוההירתמות לטובת , בשינויהמשותפת בצורך ההכרה 

בחינת הגורמים המסייעים והמעכבים.



תודה על ההקשבה


