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מבוא
המערך האונקולוגי האמבולטורי מספק שירות למטופלים, אשר 

מנסים כמיטב יכולתם לקיים אורח חיים סדיר בקהילה, ועל כן 

מהווה נדבך חיוני בשמירה על איכות החיים של חולי הסרטן. 

המטופלים מעבירים שעות רבות בבית החולים, ומתפקידנו לשפר 

את איכות השירות כך שניצול הזמן יהיה מיטבי מבחינת משך 

.)Taylor & Birch, 2004( השהייה ואיכותה

מתוך עיון בספרות בנושא, נמצא כי בעולם המערבי עוסקים 

בנסיונות לשפר את השירות באשפוזי יום, מתוך בעיה משותפת 

של עומס רב ומערכת מסורבלת )Sitzia & Wood,1998(. במחקר 

שהתפרסם באנגליה, נמצא כי משך זמן ההמתנה לקבלת טיפול 

 Farrugia, Ingledew,( כימותרפי נמשך לעיתים 6 ואף 8 שעות

.)Dawes, & Moss, 2006

מחקר אחר, שבדק שביעות רצון מטופלים בקרב 4,615 חולי 

המערך האמבולטורי נותן שירות למטופלים, אשר מנסים 

כמיטב יכולתם לקיים אורח חיים סדיר בקהילה, ועל כן 

יעילות השירות שניתן הינו חיוני בשמירה על איכות החיים 

של חולי הסרטן. המטופלים מעבירים שעות ארוכות בבית 

החולים, כך שניצול הזמן צריך להיות מיטבי מבחינת משך 

השהייה ואיכותה.

מטרה: ייעול שיטות העבודה בשירות האמבולטורי על-ידי 

שיפור השירות, לצורך העלאת שביעות רצון המטופלים 

ושיפור איכות חייהם.

שיטות: נבנתה תכנית ייעול בעזרת צוות לייעול שיטות עבודה 

מטעם בית-החולים. התוכנית כללה שני שינויים מהותיים: 

1. חלוקה של החלל באשפוז יום לארבעה מתחמים, כל 

מתחם קיבל צבע שאפיין את קבוצת המטופלים המיועדת 

לו: אדום למטופלות עם סרטן שד, שחלות וצוואר הרחם. 

כחול למטופלי סרטן במערכת העיכול. ירוק ליתר המחלות 

- סרטן ריאה, כליה, כיס שתן, מלנומה וגידולי ראש-צוואר. 

המתחם הצהוב יועד למטופלים דחופים. בכל חדר עובד צוות 

אחיות ועובדים סוציאליים קבוע. 2. הצבת “לוח שקיפות” 

המאפשר למטופלים לעקוב אחר מצב הטיפול במהלך 

שהותם באשפוז יום.

תוצאות והשלכות: “לוח השקיפות” מייצר אווירה נינוחה 

יותר, ומקל על הצוות ועל המטופלים כאחד, במציאות בה 

קיים עומס רב על הצוות. ארגון העבודה באשפוז יום אונקולוגי 

מאפשר לגבש צוותים רב מקצועיים קבועים, וכן מאפשר את 

התמקצעותו של הצוות הסיעודי ואת העצמתו. המטופלים 

זוכים להכיר צוות קבוע ולקבל טיפול פרטני ואישי. בנוסף, 

הצוות הקבוע מהווה בסיס משותף לשיחה וליצירה של 

תמיכה קבוצתית בין המטופלים לבין עצמם. 

הטמעת טכנולוגיות ושיטות עבודה 
באשפוז יום אונקולוגי - מפתח 

לשיפור באיכות הטיפול
דליה גורדון, דר' נורית פורת, גל ספיר

גורדון, פורת, ספיר

סרטן באשפוזי יום בגרמניה, מצא כי רבע מהמטופלים סבורים 

כי דרוש ארגון מחדש של אשפוז היום. ממצא מעניין נוסף במחקר 

זה הראה, כי למעלה מרבע מהמטופלים היו רוצים קשר טוב יותר 

 Kleeeberg, Feyer,( עם מטופלים נוספים במסגרת אשפוז יום

 .)Gunther, & Behrens, 2008

אשפוז יום אונקולוגי בהדסה עין כרם פועל 5 ימים בשבוע, מתוכם 

3 ימים ארוכים משעה שמונה בבוקר עד שבע בערב, כאשר 

בכל יום כזה מטופלים בין 80 ל-90 איש, ויומיים קצרים משעה 

שמונה בבוקר ועד ארבע אחר-הצהריים שבהם מטופלים בין 

50 ל-60 מטופלים. 

לפני שיפור שיטות העבודה שרר באשפוז אי-סדר בשעות הגעת 

המטופלים, אשר בחרו להגיע לפי רצונם, תפסו מקום בכורסאות 

ומי שהגיע קצת יותר מאוחר נותר ללא מקום ישיבה. המטופלים 
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המתינו זמן רב בחוסר וודאות, ביחס להגעת תשובות בדיקות 

המעבדה שנלקחו להם ולגבי מועד הגעת הטיפול הכימי. כמו כן, 

כשהטיפולים הגיעו קראו למטופלים בקול רם ופגעו בפרטיותם. 

כל זאת גרם לחוסר שביעות רצון בולט של המטופלים לגבי 

התנהלות אשפוז היום. 

בנוסף, שיטות עבודה אלה הקשו על יישום מתן טיפול סיעודי 

מקצועי. המטופלים ישבו באופן אקראי, ללא הפרדה בסוגי 

המחלות ובפרוטוקולים הטיפוליים, כל האחיות הצטרכו לדעת 

ולהדריך בתחומים ידע רבים, כך ידעו מעט על הכל במקום הרבה 

על תחום מסוים. 

מאחר שראינו כי הבעיה הינה כלל עולמית, הוחלט לבדוק את 

שיטת העבודה באשפוז יום, בסיוע צוות ארגון ושיטות של בית 

החולים ושימוש בסקרי שביעות רצון מטופלים, אשר הוכחו 

בספרות כיעילים בניטור רמת השירות במערכת הבריאות 

.)Cleary, 1999(

מטרת ההתערבות היתה לשפר את איכות חיי המטופלים ולהעלות 

את שביעות רצונם מהשירות הניתן באשפוז יום אונקולוגי, 

באמצעות ייעול שיטות העבודה. מטרה נוספת היתה להעצים 

את הצוות הסיעודי, על-ידי מתן אפשרות להתמחות בתת-

תחום באונקולוגיה.

שיטות עבודה
מערך ותכנון ההתערבות

צוות ארגון ושיטות של בית החולים ערך תצפיות באשפוז יום 

אונקולוגי, ובהתאם להמלצתם תוכנן פרויקט לשיפור איכות. 

כמו כן התבצע סקר שביעות רצון מטופלים, שתמך בממצאי 

הצוות לארגון ושיטות. הועלה הצורך לערוך שינוי בסדרי העבודה, 

בעזרת טיפול בשני נושאים: חלוקה לעמדות טיפול וניהול זמן 

ההמתנה.

חלוקה לעמדות טיפול

תוכנן שיפוץ כללי של החלל וחלוקתו לארבע עמדות, כאשר בכל 

עמדה יטופלו חולים מקבוצת ממאירויות מסוימת. כל עמדה 

אופיינה בצבע: אדום למטופלות עם סרטן שד, שחלות וצוואר 

הרחם. כחול למטופלי סרטן במערכת העיכול. ירוק לשאר 

הממאירויות: ריאה, כליה, כיס שתן, מלנומה וראש-צוואר. 

העמדה הצהובה יועדה למטופלים המגיעים לצורך טיפול דחוף 

)מיון(. כחלק מהתכנון הוחלט שבכל עמדה יעבדו אחיות קבועות 

ועובדות סוציאליות קבועות )תמונה 1(. האחיות הקבועות בכל 

עמדה יוכוונו מבחינה מקצועית להשתלמויות וכנסים רלבנטיים, 

במטרה להעמיק את הידע שלהן בתחום ולהביאן להיות מומחיות 

קליניות בתחום הספציפי.

ניהול זמן ההמתנה

לנוכח הצורך שעלה בניהול יעיל יותר של זמן ההמתנה, הוחלט 

להכניס לשימוש לוח שקיפות, אשר יספק מידע מקוון למטופלים 

לגבי מצב הטיפול שלהם. 

תהליך ההתערבות והשיטות

לאשפוז יום אונקולוגי מגיעים קרוב ל- 300 מטופלים חולי סרטן 

בשבוע. הצוות המטפל מונה 16 אחיות האוחזות ב-14 תקנים. 

בכל יום נתון עובדות 8 אחיות במשמרת בוקר ועוד 2 באות 

למשמרת ערב, וכ-4 רופאים, 2 בכירים ו-2 מתמחים.   

בשנת 2005 נערך סקר מקדים לבדיקת שביעות רצון מטופלים. 

שאלון שכלל 41 שאלות, מהן שאלה אחת פתוחה להערות 

המטופלים. השאלות התייחסו לשביעות רצון המטופלים מהצוות 

הסיעודי, לאופן מתן ההדרכה ולשביעות רצון מהיבטים שונים 

של ההדרכה ושל תנאי האשפוז. בנוסף, כלל השאלון פרטים 

דמוגרפיים.

באותה שנה אשפוז יום עבר לקומה אחרת, ונבנה מחדש על 

פי התכנון והשינויים אותם הוחלט להכניס בשיטות העבודה 

)תמונה 1(.

ול
פ

טי
ה

ר 
פו

שי
 ל

ח
ת

פ
מ

 -
ם 

 יו
וז

פ
ש

א
ב

ה 
ד

בו
ע

ת 
טו

שי
ת 

ע
מ

ט
ה

תמונה 1: תכנון מחדש של אשפוז יום אונקולוגי.

ביחידה לאשפוז יום החדשה 4 חדרי בדיקה לרופאים, לידם נמצאת 

עמדת המיון הראשוני לאחיות, הטריאז’. היחידה חולקה ל-4 

עמדות טיפול, שבכל אחת מהן יש דלפק אחיות. בכל עמדה כ-6 

כורסאות ו-6 מיטות, וכן חדר שיחות בו נעשית קבלה לחולה 

חדש, ובנוסף 3 חדרים בודדים. 

בשנת 2008 נערך סקר לבדיקת שביעות רצון המטופלים, לאחר 

הכנסת השינוי הראשון של החלוקה לעמדות טיפול. השאלון כלל 

54 שאלות, מהן אחת להערות פתוחות של המטופלים. השאלון 

נבנה על בסיס השאלון שנערך בשנת 2005. בשאלון זה נוספו 

שאלות המתייחסות לשירות ולהדרכה הניתנים על ידי הרופאים, 

שאלות נוספות שנלקחו משאלון שביעות רצון של בית-החולים 

שמועבר במחלקות האשפוז ושאלות דמוגרפיות נוספות. 

על מנת לבחון את מהימנות השאלון נערכה סדרה של ניתוחי 

מהימנות כעקיבות פנימית, לכל אחד מעולמות התוכן של השאלון. 
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עולמות התוכן של השאלון נמצאו כבעלי עקיבות פנימית גבוהה 

)טבלה 1(.

טבלה 1: מקדמי Cronbach’s α לבדיקת המהימנות הפנימית של 

שאלון שביעות רצון המטופלים

בשנת 2010 הוכנס לשימוש לוח שקיפות )תמונה 2(, אשר נותן 

מידע מקוון למטופלים לגבי מצב הטיפול שלהם. כלומר ברגע 

שיש במערכת תשובת ספירת דם של המטופל, מופיע על הלוח 

סימן P בעמודה “הוזמן טיפול” ובאותה מתכונת מוכנס המידע 

לגבי הזמנת הטיפול, הזמנת המטופל להיכנס לרופא או להיכנס 

לעמדה לקבלת הטיפול הכימותרפי. לוח השקיפות שומר על 

פרטיות – מופיעים בו רק ראשי תיבות השם וחלק ממספר הזהות, 

כך שרק המטופל יודע שמדובר בו.

בשנת 2012 נערך סקר שביעות רצון מטופלים לאחר יישום השינוי 

השני, של הכנסת לוח שקיפות המעדכן מצב הטיפול. השאלון כלל 

12 שאלות: חמש שאלות להערכת שביעות רצון מהיבטים שונים 

הנוגעים ללוח השקיפות וההדרכה שניתנה לגביו למטופל, שתי 

שאלות פתוחות להערות המטופלים וחמש שאלות דמוגרפיות. 

השאלון ניתן למטופלים בשלוש שפות: עברית, ערבית ורוסית. 

חולקו 100 שאלונים במשך שבועיים. הוחזרו 73 שאלונים – שיעור 

היענות של 73%.

Cronbach’s αעולם התוכן
890.שביעות רצון מהטיפול הסיעודי

905.שביעות רצון מהטיפול הרפואי

שביעות רצון מהמידע שניתן 

בנושאים שונים
.807

לביצוע הסקרים ניתן אישור מטעם יו”ר ועדת הלסינקי של בית-

החולים. 

תוצאות 
1. חלוקה לעמדות טיפול:

סקר שביעות רצון מטופלים שהועבר לאחר החלוקה לעמדות 

טיפול, הראה כי ההתרשמות של המטופלים מאדיבות האחיות 

נותרה קרובה ל-100%)97%(. כמו כן היתה עליה של 12% 

בשביעות רצון המטופלים מתנאי ההמתנה )57%(, עליה של 

17% בשביעות רצון המטופלים מנוחות ההמתנה )72%(, ושיפור 

משמעותי ביותר של 47% משביעות רצון המטופלים מזמינות 

האחיות )89%( )תרשים 1(.

2. ניהול זמן ההמתנה: 

מנתוני סקר המטופלים שנערך בשנת 2012 עלו העובדות הבאות: 

49% מהמטופלים ציינו שקיבלו הסבר לגבי לוח השקיפות. 90% 

מהמטופלים העידו כי הלוח פעל בזמן המתנתם, 88% טענו 

כי ברור להם כיצד לקרוא את לוח השקיפות, ועבור 83% גודל 

האותיות היה מספק. ניתן להסיק כי על הצוות להשתפר במתן 

הדרכה והסבר לגבי לוח השקיפות. ראוי לציין כי לא ניכר הבדל 

משמעותי בין דוברי שפות שונות )עברית, רוסית, אנגלית וערבית(, 

לגבי שביעות רצונם מלוח השקיפות וזאת על אף שהלוח כתוב 

בשפה העברית בלבד )תרשים 2(.

שבעים אחוזים מהמטופלים חשו, כי לוח השקיפות סייע להם 

בהמתנה לטיפול במידה בינונית עד רבה מאוד, לעומת 30% להם 

לוח השקיפות סייע במידה מעטה או לא סייע כלל )תרשים 3(.

תמונה 2: ניהול זמן המתנה 

באמצעות לוח שקיפות

תיבות  מימין לשמאל: ראשי 

של המטופל וספרות אחרונות 

של תעודת הזהות, עמודה לציון 

הגעה של תוצאות בדיקות דם, 

מצב הזמנת הטיפול הכימותרפי, 

העמדה אליה משתייך המטופל, 

הערות )במידה שיש(
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תרשים 1: סקר שביעות רצון מטופלים לפני ואחרי החלוקה לעמדות טיפול

תרשים 2: שיעור העונים “כן” לגבי שביעות רצון מלוח השקיפות
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אמירות של מטופלים בנוגע לשאלה כיצד מסייע לוח השקיפות 

כללו: “מפחית חרדה ולחץ”, “נותן אפשרות להירגע ולחכות 

בסבלנות”, “הרגשה שיש התייחסות ואת לא סתם יושבת במחלקה”, 

“מונע הצורך לפנות לאחיות”, “מסייע לתכנן את הזמן”. 

דיון
העומס הרב עמו מתמודדים אשפוזי יום אונקולוגיים הינו בעיה 

חובקת עולם )Farrugia et al., 2006(. עבודה תחת עומס רב יום 

אחר יום מהווה מקדם שחיקה גבוה עבור הצוות המטפל, ועל כן 

מוסיפה אתגר ניהולי. שאיפתנו לשיפור השירות ואיכות הטיפול 

בעולם בו קיימים משאבים מוגבלים של מקום וצוות מקצועי, 

קוראת למציאת פתרונות יצירתיים, ועל-כן ייעול שיטות העבודה 

באמצעות הכנסה של שינוי מבני על-ידי חלוקה לעמדות טיפול, 

עונה על שני האתגרים במקביל. מצד אחד חלוקה של העומסים 

בצורה מבוקרת, ומצד שני העצמה של הצוות הסיעודי באמצעות 

יצירת נישה מקצועית להתמחות. ארגון מחדש של העבודה באשפוז 

יום אונקולוגי תרמה לרצף הטיפולי במספר אופנים: היא הביאה 

להתמקצעות האחיות בתת התחומים, תרמה לחיזוק הקשר עם 

המטופל כאשר אותן אחיות מטפלות באותה קבוצת מטופלים, 

ובכך האחיות מהוות כתובת מקצועית יותר וזמינה יותר בעיני 

המטופלים.

בעקבות החלוקה לחדרים לפי ממאירויות, המטופלים אשר 

יושבים באופן קבוע יחד, יוצרים מעין קבוצת דומים שמאפשרת 

שיח ותמיכה הדדית. בעתיד אנו שואפים לבנות קבוצות תמיכה 

למטופלים הסובלים מאותה מחלה, אותה ינחו האחיות עם אחד 

מאנשי הצוות הרב מקצועי - עובדת סוציאלית או פסיכולוגית. 

הטמעת הטכנולוגיה של לוח השקיפות היוותה נדבך נוסף, 

בשאיפתנו לשיפור איכות הטיפול. 

לפי דיווחי המטופלים, נראה כי מידת הפניות של האחיות עלתה 

וכן הועצמה תחושת השליטה של המטופל.

תרשים 3: באיזו מידה לוח השקיפות סייע בהמתנה לטיפול

הרצון להשתפר ולשפר את השירות מאיר את דרכנו המקצועית, 

ולכן ונמשיך לערוך סקרי שביעות רצון מטופלים על מנת לבדוק 

את עצמנו ולקבל משוב ורעיונות מהמטופלים שלנו.

אחד הרעיונות לעתיד הוא שברגע שהטיפול של המטופל יהיה 

מוכן – האחות תסמן בלוח השקיפות שעליו להיכנס לטיפול ומיד 

יישלח למטופל מסרון לטלפון הנייד שלו להיכנס לטיפול. דבר 

זה יאפשר למטופל להמתין מחוץ לכותלי אשפוז יום מצד אחד, 

ומצד שני יאפשר לאחות תכנון וניצול יעיל של תפוסת הכורסאות 

בחדר. בימים אלו אנו עובדים על אפשרות זו ומתכננים פיילוט 

בחודשים הקרובים.

לסיכום, החיים עם מחלת הסרטן כרוכים בטיפולים קשים 

וממושכים ובתחושת אי וודאות מתמדת לגבי העתיד. לפיכך, 

סביבה טיפולית מוכרת, תומכת ומתנהלת בצורה מקצועית 

ויעילה, תעניק למטופלים תחושה של שליטה במצב ובכך תתרום 

לשיפור איכות חייהם.

מגבלות

שאלוני שביעות הרצון מהשירות וההדרכה שהועברו בשנת 2005 

ובשנת 2008 שונים זה מזה בחלק מהשאלות, ועל כן קיימת 

מגבלה ביכולת ההשוואה בין ממצאי הסקרים. כמו כן, לא בוצעו 

מבחני מובהקות לשאלונים.
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אשפוז? הכי טוב בבית!
טיפול ביתי

- Home Cure®

טיפול משולב לחולה המורכב
מוצרי סטומה והגנה על העור

טיפול אנטיביוטי תוך ורידי
טיפול בלחץ שלילי בפצעים קשיי ריפוי

שירות וטיפול במשאבות כאב
הזנה תוך ורידית

יתרונות השירות:
הדרכה, התאמה ומעקב שוטף

זמינות 24/7 של צוות אחים/יות 
מומחים/יות

אספקת הציוד לבית המטופל
פריסה ארצית

1-800-30-68-68
בית ניאופרם, השילוח 6, פתח תקווה


