רעיון וביצוע :עירית אשר
מנהלת השירות הסוציאלי.
שותפים :ד"ר גדי מנדלסון ,יעל כץ,
טניה בן מנשה ,אפרת טובי.

והדרת פני זקן
הטמעת חוק זכויות החולה
במחלקה פנימית

רקע :הרציונאל לגיבוש הפרויקט:
תלונות
מטופלים
וסקרי
שביעות רצון
בינוניות
אין פעילות
מספקת
בנושא החוק

אין תוכנית
ליישום
אופרטיבי
של החוק
במחלקות

מטרות הפרויקט:
גיבוש
תוכנית
להטמעת חוק
זכויות
החולה

שאלוני
הצוות
מצביעים כי
יש מקום
לשיפור

• העלאת מודעות הצוות המטפל במחלקה לחוק.

• שינוי ידע ועמדות הצוות כלפי יישום החוק.
• שיפור שביעות הרצון של מטופלים  /משפחות
מיחס הצוות .

שיטות
לפני
ההתערבות

סקרי שביעות רצון
למטופלים
ולמשפחות

שאלות ייעודיות בנושא
חוק זכויות החולה :
 .1באיזו מידה אתה שבע
רצון מהאדיבות והיחס
של האחיות והמטפלים
במחלקה כלפיך ?
 .2באיזו מידה אתה שבע
רצון מהטיפול הרפואי
סיעודי במחלקה ?
 .3באיזו מידה אתה סבור
שהשירות שקיבלת
במחלקה תואם את
זכויותיך ע"פ חוק
זכויות החולה ?

לפני
ההתערבות

שאלון ידע ועמדות
כלפי זקנה וחוק
זכויות החולה
לצוות המטפל

שאלות לדוגמה:

התערבות ()1

גיבוש צוות שיפור
והדרכתו ,בניית
תכנית התערבות
וביצוע ההתערבות

התכנית:
.1

 .1באיזו מידה חוק זכויות
החולה מוכר לך ?
 .2באיזו מידה אתה מזדהה
עם חוק זכויות החולה ?
 .3באיזו מידה אתה מרגיש
שהעובדים במחלקה
פועלים לפי חוק זכויות
החולה ?
 .4באיזו מידה אתה מרגיש
שמתאפשר לך ליישם את
החוק בעבודתך ?

.2

.3
.4
.5
.6
.7

צוות שיפור כמודל
לחיקוי.
הדרכת צוות המחלקה
על עקרונות החוק.
שיחה עם מנהל בית
החולים.
יצירת פוסטר.
קביעת כללים ודרכי
התנהגות במחלקה.
דף מידע.
שלטים על דלתות
החדרים.

משך זמן ההתערבות:
 3חודשים.

התערבות ()2

הערכה מחודשת
ע"י צוות השיפור
וביצוע התערבות
נוספת ע"פ רעיון
הצוות

מפגש  -1לאחר כחודש וחצי
מתחילת ההתערבות:
קבלת משוב על ההתערבות
וסיעור מוחות לגבי
התערבויות אפשריות נוספות.
מפגש  – 2לאחר חודש נוסף:
גיבוש התערבות נוספת
בנושא :יישום חוק זכויות
החולה בקבלת מטופל חדש
למחלקה .

הדרכת צוות המחלקה.
משד זמן ההתערבות:
 3חודשים נוספים.

לאחר
ההתערבות

לאחר
ההתערבות

שאלון ידע ועמדות
כלפי זקנה וחוק
זכויות החולה
לצוות המטפל

סקרי שביעות רצון
למטופלים
ולמשפחות

שאלון זהה לשאלון
שהועבר לפני
ההתערבות.

שאלון זהה לשאלון
שהועבר לפני
ההתערבות.

תוצאות:
השפעת ההתערבות על הצוות.
N=37
שיפור מובהק מבחינת הידע ,המודעות ,ראיית חשיבותו
ויישומו של חוק זכויות החולה במחלקה ,לאחר
ההתערבות.)p<0.05( .

השפעת ההתערבות על שביעות רצון
מטופלים /משפחות.
N=38
שיפור מובהק בשביעות הרצון הגבוהה מאוד
מהיחס והאדיבות של האחיות במחלקה.
(.)P<0.01
שיפור מובהק בשביעות הרצון מהיחס והאדיבות
של כוחות העזר במחלקה ,משביעות רצון גבוהה
לשביעות רצון גבוהה מאוד.)p<0.01( .

נמצאה קורלציה חיובית מובהקת בין ציון שביעות הרצון
מהעבודה לבין שאלון הידע לחוק זכויות החולה.
לפני ( ) r = 0.824, p < 0.01
אחרי ) ) r = 0.741, p < 0.01

עלייה בשביעות הרצון מהטיפול הרפואי והסיעודי
במחלקה  ,משביעות רצון גבוהה לשביעות רצון
גבוהה מאוד.)P<0.01( .
עליה בשביעות הרצון הכללית מהמחלקה.
מממוצע של )1-5( 3.77 ± 0.6
לממוצע של .)P<0.01( )1-5( 4.69 ± 0.49

סכום ומסקנות:








הטמעה שיטתית מתמשכת של חוק זכויות החולה במחלקות בית החולים היא
חיונית.
לצוות השיפור שנבחר מתוך המחלקה יש אפקט חיובי על שיתוף הפעולה של צוות
המחלקה ביישום ההתערבות.
העלאת שביעות רצון של עובדים במחלקה עשויה להשפיע על יחס חיובי יותר כלפי
מטופלים.
לאחר ההתערבות היה שיפור משמעותי בשביעות רצון של המטופלים ומשפחותיהם
מיחס הצוות במחלקה.
הטמעה זו של חוק זכויות החולה היא אחת מהדרכים לטיפול בנושא חווית המטופל.

