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תוכנית מגן חיים
הקרן למיזמים לאומיים
תמצית מנהלים
מסמך זה הוא תדריך להטמעה ויישום של תוכנית "מגן

חיים" – תוכנית לאומית בהובלת הקרן למיזמים

לאומיים ומשרד הבריאות שמטרתה להביא לירידה של 50%בקירוב בשיעור הזיהומים הנרכשים מסוג ,CPE
 CLABSI ,CDIו BSI-במשך שנה וחצי .בנוסף לכך ,התוכנית מסייעת בהורדה של זיהומים נרכשים אחרים.
מטרת התדריך היא לשמש כלי אופרטיבי מלווה לאורך כל חיי התוכנית ,החל מהכנת התשתית ועד לשימורה
לאחר השגת יעדיה.
התדריך כולל:


הצגת התוכנית ועקרונותיה



בעלי התפקידים והשותפים הנדרשים מקרב המרכז הרפואי



היערכות המרכז הרפואי להטמעת התוכנית ,כולל הגדרת מטרות; הערכת מצב המרכז הרפואי והתאמת
התערבויות; היערכות היחידה למניעת זיהומים; בניית תוכנית עבודה ועוד



תהליך יישום ומדידה



שימור והעמקת הישגיה



כלים מלווים



מאגר התערבויות
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1

עקרונות התוכנית
מהות התוכנית

1.1

מהות תוכנית מגן חיים
תפקידים ושותפים

תרשים  :1עקרונות התוכנית
מטרות

לימוד התוכנית

הערכת מצב
והתאמות

היחידה
למניעת זיהומים

תוכנית עבודה

רכש ,הדרכה
ומדידה

תוכנית "מגן

חיים" היא תוכנית לאומית בהובלת הקרן למיזמים לאומיים ומשרד הבריאות.

רתימת שותפים

מטרתה להביא לירידה של  50%בקירוב בשיעור הזיהומים הנרכשים מסוג ,CDI ,CPE
CLABSIו BSI-במשך שנה וחצי .בנוסף לכך ,לסייע בהורדה של זיהומים נרכשים אחרים.
התוכנית היא מכלול משולב של התערבויות הנוגעות בשינוי תרבותי והתנהגותי ,בחיזוק התיאום

יישום ומדידה

והחיבור בין סוגי סקטורים שונים ,בשיפור הידע וההבנה ובחיזוק יכולות ,אמצעים וטכנולוגיות.
שילוב של התערבויות מעולמות תוכן ושל כלל הגופים והסקטורים הוא המרכיב המייחד את

שימור ושיפור

התוכנית ומאפשר ירידה משמעותית בשיעור הזיהומים
התוכנית מבוססת על מחקר ולמידה מהצלחות בארץ ובעולם.
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עקרונות מובילים

מהות התוכנית

א .התערבויות בשלושה מישורים במקביל


התערבות במחלקות מיקוד  -מחלקות שבהן שיעור הזיהומים גבוה וההתערבות בהן
משמעותית יותר לצמצום שיעורי הזיהומים הנרכשים .במחלקות אלו היא תהיה אורגנית (לכלל

תפקידים ושותפים

העובדים במחלקה).


התערבות להתאמת תהליכי עבודה במרכז הרפואי  -התאמת תהליכי עבודה שיסייעו

מטרות

במניעת זיהומים ,איתור גורמי סיכון רוחביים וצווארי בקבוק ייחודיים למרכז הרפואי עשויים
להתקיים במחלקה או מכון ספציפיים ,במרכיב או תהליך בתוך מחלקה או בתשתית .בתחומים

לימוד התוכנית

אלו ההתערבות תהיה עם הגורמים הרלוונטיים במטה ובמחלקות המרכז הרפואי.


התערבות בסקטורים  -סקטורים שזוהו כבעלי השפעה מיוחדת על רכישות זיהומים ומהווים
נקודת תורפה בתהליך .למשל ,מערך הניקיון ,כוחות עזר במחלקות המיקוד וכו'.

הערכת מצב
והתאמות

לפירוט ראה פרק 'הערכת מצב והתאמה התערבויות"
היחידה
למניעת זיהומים

ב .התערבויות משולבות מעולמות תוכן אחרים
התו כנית כוללת מאגר התערבויות רחב ,אותו מיישם כל בית חולים תוך התאמה למצבו
ומאפייניו הייחודיים .מאגר ההתערבויות מורכב משילוב של ארבעה עולמות תוכן.


מיומנויות וידע  -שיפור מיומנויות וידע מקצועי של כלל הסקטורים .לצד הקניית הידע יודגש
הרציונל שבפעולות כדי שאנשים יבינו מדוע הם נדרשים לבצע את ההנחיות.



תוכנית עבודה

שינוי תרבותי-התנהגותי  -הטמעת שינוי תפיסתי והתנהגותי אצל העובדים מכלל הסקטורים

רכש ,הדרכה
ומדידה

לאורך זמן ולמעשה בכל המרכז הרפואי.


טכנולוגיות ,אמצעים ותשתיות  -כלים המסייעים לעבודת הצוותים ותורמים למניעת זיהומים
בדרך קלה ,מהירה או יעילה יותר.



רתימת שותפים

המטופל ומשפחתו  -שילוב המטופל ומשפחתו במאמץ הכולל למניעת זיהומים באמצעות
הגברת המודעות והידע שלהם.

יישום ומדידה

שימור ושיפור

ג .התערבויות בשני רבדים

כלים

למאגר ההתערבויות שני רבדים שהטמעתם המשולבת הכרחית ליצירת שינוי ולעמידה ביעדי
התוכנית.


רובד התערבויות יסוד  -התערבויות המשמשות בסיס במניעת זיהומים והן תנאי מחייב
ביכולת להטמיע בהצלחה התערבויות "שוברות שוויון" .כגון ,הקפדה על היגיינת ידיים ,היענות
לבידודים ,סיקורים ,ניקיון ועוד.
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רובד התערבויות שוברות שוויון  -התערבויות שיביאו לשיפור משמעותי ולירידה נוספת

מהות התוכנית

בשיעור הזיהומים הנרכשים .חלקן ייחודיות למאפיינים הספציפיים של המחלקה-המרכז הרפואי
וחלקן מתאימות ורלוונטיות לכל בית חולים.
שילוב התערבויות מארבעת עולמות התוכן המתבססות על התערבויות יסוד והתערבויות

תפקידים ושותפים

שוברות שוויון בכל אחת משלוש הרמות במקביל הוא המפתח ליצירת שינוי אפקטיבי בזמן קצר
מטרות

יחסית ולהשגת יעדי התוכנית.
ד" .מעגל למידה" לשיפור מתמיד של התוכנית

לימוד התוכנית

לצד יישום ההתערבויות התוכנית כוללת תהליך מתמיד של מדידה ,למידה ,הפקת לקחים
והתאמת ההתערבויות ,וזאת כדי להשיג שיפור מתמיד.

הערכת מצב
והתאמות

תרשים  :2תהליך מעגל הלמידה ועדכון ההתערבויות
היחידה
למניעת זיהומים
הערכת
מצב

התערבות

מדידה

הפקת
לקחים

התאמות
והטמעה

תוכנית עבודה

עדכון ההתערבויות

רכש ,הדרכה
ומדידה

רתימת שותפים

יישום ומדידה

שימור ושיפור

כלים
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1.2

לימוד התוכנית

התערבויות
כאמור לעיל ,התוכנית מורכבת ממכלול משולב של התערבויות אותן יש להטמיע במרכז הרפואי.
בנספח לתדריך זה אפשר למצוא את רשימת ההתערבויות המלאה הכוללת את המידע הנדרש

תפקידים ושותפים

לצורך יישום התוכנית כולל:


תיאור ההתערבות והרציונל ליישומה



זיהומים ,מחלקות וסקטורים רלוונטיים



סוג ההתערבות (עולם תוכן ונדבך אליה משתייכת)



שלב מומלץ להטמעתה



פרמטרים לשיקולי עלות תועלת



אתגרים פוטנציאליים ,דרכי התמודדות ודוגמאות

מטרות

לימוד התוכנית

להלן מפתח ההתערבויות .לחיצה על שם ההתערבות מובילה לדף המידע המלא הרלוונטי.

2
2.1

הערכת מצב
והתאמות

היחידה
למניעת זיהומים

בעלי תפקידים ושותפים
משרד הבריאות

תוכנית עבודה

לפי עולמות תוכן
רכש ,הדרכה
ומדידה

שינוי תרבותי והתנהגותי







סדנאות
שקיפות והנגשה של נתוני מניעת
זיהומים
תחקור מקרה של זיהום נרכש
חגיגת הצלחות ותמריצים
לוחות נתונים במחלקות
חיזוק היחידה למניעת זיהומים

מיומנות













ניקיון סביבת חולה
שיפור רמת הניקיון
תכשיר חיטוי ידיים
פקקים אלכוהוליים
מתקנים לאמצעי בידוד
מטליות רחצה כלורהקסידין
מקלדות רחיצות









המטופל ומשפחתו



יישום ומדידה

טכנולוגיות ותשתית

סימולציות הדרכה
קפסולות למידה
סרטוני הדרכה לניקיון

סרטוני הסברה למטופלים
חיזוק ידע ומודעות המאושפזים על
ידי מתנדבים
דף הסבר במניעת זיהומים  +ג'ל
חיטוי למטופל

פורומים פנים ארגוניים
קמפיין
הרחבת תצפיות היגיינת ידיים
תהליכי שיפור באמצעות משחק החיים
תקשורת פנים ארגונית

אחר
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צמצום ימי צנתר בטיפולים נמרצים
איתור ובידוד נשאי קלוסטרידיום
תהליכי ארגון ושיטות לבחינת
תהליכי עבודה ויישום פתרונות
פשוטים

שימור ושיפור

כלים
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הובלת התוכנית בכלל המרכזים הרפואיים באמצעות מנהלת ייעודית או על ידי היחידה הארצית

לימוד התוכנית

למניעת זיהומים והקצאת תקציב ייעודי לשם כך.
משרד הבריאות ישמש כתובת ניהולית אשר תסייע לבתי החולים ביישום התוכנית ובמתודולוגיות
תפקידים ושותפים

עבודה.

2.2

מטרות

הנהלת המרכז הרפואי
התוכנית רוחבית וכוללת את כלל מרכיבי המרכז הרפואי ומחייבת תהליכי שינוי .לכן מעורבות
ומחויבות ההנהלה ובראשה המנכ"ל ,משלב הייזום ולאורך כל שלביה ,חיוניות ליכולת הטמעה

לימוד התוכנית

טובה ,להנעת מנהלים ואנשי מפתח בשטח ולהתמודדות עם אתגרים ומשברים במהלכה.
הערכת מצב
והתאמות

מומלץ שההנהלה תבצע את המהלכים הבאים:
הגדרת התוכנית כיעד מרכזי בתוכנית העבודה של המרכז הרפואי וכנגזרת מכך ,בתוכניות

.1

העבודה של המחלקות.
עדכון תקופתי בפורום ההנהלה על ידי ראש התוכנית על התקדמות היישום ,הצלחות

.2

היחידה
למניעת זיהומים

ואתגרים וחשיבה משותפת על פתרונות אפשריים.
.3

פתיחות וקבלת החלטות אמיצות

.4

השתתפות במופעים ייעודיים הקשורים לתוכנית ולתקשורה בתוך המרכז הרפואי (חגיגת

תוכנית עבודה

הצלחות ,פתיחת סדנאות ,ישיבות ייעודיות סביב נושא או משבר ודיוני סטטוס).
מעורבות והתערבות בעת משבר או במקרה הצורך למול מחלקה ,בעל תפקיד או סקטור

.5

רכש ,הדרכה
ומדידה

מסוים.
רתימת שותפים

2.3

מינהלת הפרויקט
2.3.1

אחראי התוכנית

יישום ומדידה

התנאי להצלחת התוכנית הוא הובלה על ידי בעל תפקיד ניהולי בכיר (בדרג סמנכ"ל) בעל היכולת
לבצע אינטגרציה של הידע ,לשתף פעולה עם בעלי התפקידים אשר יגדירו את סדרי העדיפויות

שימור ושיפור

ולעקוב אחר מימוש הורדת הזיהומים .מומלץ כי את התפקיד ימלא סגן מנהל המרכז הרפואי.
מרכיבי התפקיד

כלים



הגדרת מטרות התוכנית ויעדיה.



מינוי מנהל פרויקט.



רתימת המטה ומנהלי מחלקות.



שילובה באסטרטגיה הכוללת של המרכז הרפואי.



הגדרת לוחות זמנים.



פיקוח על כלל השלבים.



תקשור הצלחות ותחקור בעיות.
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לימוד התוכנית

ייזום מתמיד של תהליכי שיפור.

בנוסף לכך ,התוכנית מחוללת שינויים רוחביים בכל המרכז הרפואי ומחייבת שותפות והירתמות
מלאה של ההנהלה.
2.3.2

תפקידים ושותפים

מנהל תוכנית

אחראי לביצוע וניהול שוטף של התוכנית .ימונה על ידי המוביל ויהיה כפוף לו תוך שיתוף פעולה

מטרות

ותיאום מלא עם היחידה למניעת זיהומים.
התפקיד מחייב ראייה מערכתית ,יכולת הובלת תהליכים ,ניהול משאבים ורכש ,יצירת שיתופי

לימוד התוכנית

פעולה ועבודה עם ממשקים .יש להביא את כל אלה בחשבון בבחירת אדם בעל כישורים מתאימים
הערכת מצב
והתאמות

לתפקיד.
מרכיבי התפקיד


בניית תוכנית עבודה מפורטת ולוח זמנים לביצוע.



בניית תוכנית תקציבית וניהול התקציב



תיאום וסנכרון בין הגורמים המעורבים.



אחריות ליישום התוכנית בשיתוף היחידה למניעת זיהומים ובעלי תפקידים רלוונטיים

היחידה
למניעת זיהומים

במרכז הרפואי.


תוכנית עבודה

מדידה מתמדת ,הפקת לקחים וביצוע התאמות ,תוך כדי יישום התוכנית ויצירת מענה
רכש ,הדרכה
ומדידה

לאתגרים מתהווים.
דגש :מומלץ לשקול מינוי חיצוני של מנהל פרויקט משותף לשני מרכזים רפואיים דבר
שיאפשר למידה משותפת וחיסכון במשאבים.

רתימת שותפים

יישום ומדידה

שימור ושיפור

כלים
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2.4

מטה המרכז הרפואי
2.4.1

לימוד התוכנית

היחידה למניעת זיהומים

היחידה למניעת זיהומים ,בעלת האחריות המקצועית והביצועית בתחום מניעת זיהומים במרכז
הרפואי ,היא עמוד התווך של התוכנית .היא שתקבע ותוביל את ההיבטים המקצועיים של תכנונה

תפקידים ושותפים

ויישומה ותהיה הגוף הביצועי שלה במחלקות באמצעות צוות היחידה למניעת זיהומים.
מרכיבי התפקיד


הערכת מצב הזיהומים במרכז הרפואי לאורה תגובש תוכנית הפעולה.



הובלת היישום וההטמעה של ההיבטים הקליניים בהתערבויות הכוללות בתוכנית .



התאמת שגרות היחידה בהתאם להרחבת פעילות היחידה במסגרת שילוב התערבויות
חדשות והעצמת התערבויות קיימות.



שותפות מובילה בקיום מעגלה הלמידה השלם.



הגברת השקיפות והתחרות באמצעות ריכוז ופרסום רוחבי של נתונים של שיעורי רכישות
זיהומים באופן השוואתי.



הצגת תמונת מצב רכישות זיהומים וסטאטוס הטמעת התוכנית במסגרת ועדת היגוי

מטרות

לימוד התוכנית

הערכת מצב
והתאמות

היחידה
למניעת זיהומים

עליונה.


קיום אירועים ופורומים להטמעה ,לימוד והגברת מודעות.

תוכנית עבודה

הפרוייקטור מסייע ליחידה למניעת זיהומים בעבודתה מול המחלקות ובאינטגרציה מול כלל
הגורמים הנדרשים .שיתוף פעולה מלא בין הפרוייקטור לבין היחידה למניעת זיהומים תוך יצירת
אמון הדדי ביניהם ,קיום תהליכי חשיבה משותפים והקפדה על מיצובה של היחידה והובלתה בשיח

רכש ,הדרכה
ומדידה

עם מחלקות המרכז הרפואי חשובים מאוד להצלחת התוכנית.
הרחבה על היערכות היחידה למניעת זיהומים לקראת יישום התוכנית בפרק "היערכות היחידה
למניעת זיהומים".
2.4.2

יחידת הפיתוח הארגוני  -יועץ ארגוני

רתימת שותפים

יישום ומדידה

לתוכנית היבטים התנהגותיים והדרכתיים רבים .מדובר בתהליך של הובלת שינוי הכולל גם
התמודדות עם התנגדויות .אם קיימת יחידת פיתוח ארגוני במרכז הרפואי ,חשוב להבין האם יש לה

שימור ושיפור

מסוגלות מקצועית ויכולת להשתתף בתוכנית .אם כן ,להיעזר בה כשותפה בתהליך כך שתהיה
חלק אינהרנטי בו .אם לא ,מומלץ לשכור שירותים של יועץ חיצוני ויש להביא זאת בחשבון בבניית
התקציב.
תפקיד היועץ מחייב ניסיון בהובלת שינויים עם עדיפות לניסיון במערכת הבריאות ,הבנת התמונה
הגדולה ,יצירת יחסי אמון עם אנשים ויכולת ניתוח של הרבדים הסמויים.
מרכיבי התפקיד


הובלת תחום השינוי ההתנהגותי.



מיפוי ראשון של המצב בהיבטים ארגוניים והתנהגותיים ובאופן שוטף ,תוך כדי התוכנית.



ייעוץ לפרוייקטור בתחומים ההתנהגותיים–בין-אישיים.
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לימוד התוכנית



ייעוץ ארגוני למנהל היחידה למניעת זיהומים ואחות אחראית



פיתוח הדרכות וסדנאות מקצועיות.



ייעוץ בתהליך ניהול השינוי כולל ייעוץ אישי נקודתי לבעל תפקיד כזה או אחר.

2.4.3

הנהלת הסיעוד

תפקידים ושותפים

מטרות

מרכיבי התפקיד


תי עדוף גבוה לאיוש תקני אחיות שיתווספו במסגרת המיזם.



שותפות מלאה לתהליכי התכנון והיישום של התוכנית.



סיוע לקידום התוכנית בנושאים שבאחריות מערך הסיעוד ובממשקים שבין הסיעוד ליתר
הערכת מצב
והתאמות

הסקטורים.


השתתפות ייצוגית במופעים מרכזיים כגון סדנאות ,פורומים ייעודיים ,מפגשים לשיפור
ממשקים ותהליכי עבודה בין סקטוריאליים.


2.4.4

תי עדוף גבוה לנושא מניעת זיהומים בתוכנית העבודה ,הערכה תקופתית ,בקרות וכד'.
סמנכ"ל תפעול ואדמיניסטרציה



תיעדוף גבוה לתחום מניעת זיהומים בתחומים שבאחריותו.



יצירת מנגנוני בקרה ובסיסי נתונים לנושאים המפורטים מעלה.



שותפות בתהליכי התכנון והיישום של התוכנית.



מיקוד וחיזוק מערך הניקיון במחלקות המיקוד בדגש על מקצועיות ומחויבות עובדי הניקיון
והמפקחים ,התאמת היקף כוח אדם למשימות ,לציוד ולמכשור לניקיון ואיכות הבקרה.

רכש ,הדרכה
ומדידה

רתימת שותפים

קידום מהיר של תהליכי רכש וסיוע בתהליכי משא ומתן להשגת המחירים הטובים ביותר
והספקה מהירה.



היחידה
למניעת זיהומים

תוכנית עבודה

מרכיבי התפקיד



לימוד התוכנית

יישום ומדידה

קידום מהיר של ביצוע התאמות בינוי ותשתית נדרשים.
שימור ושיפור

2.4.5

סמנכ"ל הכספים

מרכיבי התפקיד


העמדת המסגרת התקציבית שתיקבע לתוכנית בתקציב ייעודי נפרד וגידורו כסעיף יחודי
בתוכנית העבודה.



מתן תזרים תקציבי בהתאם לתוכנית העבודה שתיקבע.



ביצוע בקרה תקציבית על התוכנית וסיוע לפרוייקטור בתכנון וניהול התקציב.



יצירת פתרונות תקציביים חריגים כגון קושי תזרימי ,גישור תקציבי ,תקציב מדינה מול תקציב
קרן מחקרים וכד'.



סיוע בקידום הזמנות רכש ,ועדות מכרזים ,תשלום מהיר לספקים וכד'.
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2.4.6

סמנכ"ל משאבי אנוש

לימוד התוכנית

מרכיבי התפקיד


השתלבות בתהליכי התכנון בתחומים רלוונטיים.



שילוב מערך ההדרכה בקידום עזרי הדרכה ,הטמעתם ובקרה אחר ביצוע על ידי הסקטורים

תפקידים ושותפים

השונים בתעדוף גבוה .יצירת פתרונות הדרכתיים לצרכים שיעלו בשלב התכנון והיישום של
התוכנית.

מטרות

השתלבות מערך הפיתוח הארגוני בתחום השינוי ההתנהגותי בתוכנית החל משלב האבחון



הראשון דרך שלבי התכנון והיישום של מרכיבי השינוי ההתנהגותי בה.

לימוד התוכנית

מענה לצורכי כוח אדם שאושרו בתוכנית וקידום מענה לצרכים מתפתחים בהיבטי כמות,



איכות ותנאים.

2.4.7

הערכת מצב
והתאמות

מנהל מעבדה מיקרו בקטריאלית

היחידה
למניעת זיהומים

מרכיבי התפקיד
השתלבות בתהליכי התכנון וההטמעה של התוכנית בדגש על נושאי איתור ,בידוד וסיקור



סביבתי.

תוכנית עבודה



מענה להרחבה משמעותית בהיקף הסיקורים ושעות הפעילות.



מענה לצורך בקיצור זמן תגובה מסיקור עד תשובה.



ייעוץ לפרוייקטור ומנהל היחידה למניעת זיהומים בנושאי סיקורים ,בדיקות ,סיקורים

רכש ,הדרכה
ומדידה

סביבתיים ,ובידוד חולים ונשאים.

2.5

רתימת שותפים

מחלקות וסקטורים
2.5.1

מנהלי מחלקות המיקוד

למנהלים ואחיות אחראיות במחלקות המיקוד (המחלקות שבהן יוטמעו עיקר ההתערבויות) ,תפקיד

יישום ומדידה

מרכזי בהנעת תהליך השינוי שבהן ובהטמעת ההתערבויות.
מרכיבי תפקיד

שימור ושיפור

מיפוי החוזקות והחולשות של המחלקה וגיבוש מתווה פעולה ,בשיתוף עם הנהלת התוכנית



והיחידה למניעת זיהומים.


יישום והובלת ההטמעה במחלקה.



הנעה ורתימה של הצוותים לשינוי ההתנהגותי.

כלים

דגש :שילוב של מנהלי ומובילי דעת הקהל במחלקות המיקוד בשלב מוקדם ככל האפשר כדי
ליצור מענה מותאם לצרכיהם ולהגביר את רמת המחויבות שלהם לתוכנית כולה.
2.5.2

מובילי דעת קהל
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מובילי דעת קהל חשובים להצלחת התוכנית .הם אינם בהכרח אלו הנושאים במשרות רשמיות

לימוד התוכנית

אלא מנהיגים לא פורמליים בשטח .זיהוי ורתימה של דמויות מפתח יאפשרו תהליך שינוי קל יותר
בקרב הצוותים.
תפקידים ושותפים

ועדת היגוי

2.5.3

מלווה ומייעצת לאורך יישום התוכנית בנושאים אסטרטגיים ומקצועיים.

מטרות

מרכיבי התפקיד


הובלת תהליך תעדוף רוחבי של כלל בעלי התפקידים בנושא עלות מול תועלת ואפקטיביות

לימוד התוכנית

תוכנית העבודה.


אישור תוכנית העבודה.



ייעוץ בנושאי אסטרטגיה והיבטים מקצועיים ,ניהוליים ותקציביים.



אישור שינויים מהותיים מהתכנון המקורי כגון יעדים ,לוחות זמנים ,ביטול או הוספת
התערבויות וכד'.



ניהול ,מעקב ובקרה אחר עמידה ביעדי התוכנית והגאנט שאושר.



קבלת החלטות בנושאים השנויים במחלוקת.
מומלץ כי הוועדה תורכב מחברים בעלי זכות החלטה:



מוביל התוכנית.



מנהל היחידה למניעת זיהומים



מנהל היחידה למחלות זיהומיות.



אחות אחראית של היחידה למניעת זיהומים.



הפרוייקטור.



חבר נוסף על פי החלטת מנהל המרכז הרפואי ומחברים מייעצים שאינם בעלי זכות החלטה:

הערכת מצב
והתאמות

היחידה
למניעת זיהומים

תוכנית עבודה

רכש ,הדרכה
ומדידה

רתימת שותפים



יועץ ארגוני של המיזם.



חברים נוספים במנהלת המיזם אם קיימים.



נציג נוסף על פי החלטת מנהל המרכז הרפואי (נציג סיעוד בכיר או רופא או חבר

יישום ומדידה

שימור ושיפור

הנהלה רלוונטי).

כלים
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3

שלבי יישום התוכנית
לימוד התוכנית

תרשים  :3שלבי יישום התוכנית
תפקידים ושותפים

מטרות

לימוד התוכנית

הערכת מצב
והתאמות

תכנון והיערכות

3.1

3.1.1

היחידה
למניעת זיהומים

מטרות

מטרת העל  -הורדה של  50%בקירוב בשיעור הזיהומים הנרכשים ב CLABSI ,CDI , CPE -וBSI -
במהלך תקופה של שנה וחצי.

תוכנית עבודה

יעדים לשיפור תהליכים מניעת זיהומים  -על המוביל להגדיר בשיתוף עם הנהלת הסיעוד,
היחידה למניעת זיהומים והפרוייקטור יעדי שיפור בתהליכי מניעת זיהומים.
להלן יעדים מומלצים:


 80%היגיינת ידיים.



 90%היענות לסיקורים.



 90%היענות לבידודים.

3.1.2

רכש ,הדרכה
ומדידה

רתימת שותפים

יישום ומדידה

לימוד התוכנית

מוביל התוכנית והפרוייקטור אחראים על למידתה באמצעות:
שימור ושיפור



לימוד מסמך זה.



ביקור במרכזים רפואיים עמיתים שיישמו או מיישמים את התוכנית.



היכרות עם פרטי התוכנית לעומקה עוד טרם תחילת ההיערכות ליישומה.



תמונת מצב הזיהומים הנרכשים וההתערבויות בתוכנית.



תהליך ההטמעה ומרכיביו.



משך זמן יישום התוכנית.



שימור ושיפור לאחר סיום התוכנית.
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3.1.3

לימוד התוכנית

הערכת מצב והתאמת התערבויות

הערכת מצב  -מיפוי המחלקות והתהליכים שבהם יש להטמיע את ההתערבויות.
התאמת ההתערבויות  -איתור ההתערבויות (מתוך מאגר ההתערבויות( שבהן נדרשות התאמות
בהתאם לאופי ומאפייני המרכז הרפואי .במקרה הצורך אפשר להוסיף התערבויות שאינן מופיעות

תפקידים ושותפים

במאגר.
הערכת המצב במרכז הרפואי תבוצע בשיתוף בין ראש התוכנית ,הפרוייקטור ,היחידה למניעת

מטרות

זיהומים ובעלי תפקידים נוספים לפי שיקול דעתם של המובילים.
לימוד התוכנית

הערכת מצב
והתאמות

הערכת מצב והתאמת התערבויות

היחידה
למניעת זיהומים
מחלקות מיקוד

תהליכים

סקטורים

▪ מאפיינים של רמת סיכון גבוהה
כגון ,משכי אשפוז ארוכים,
מורכבות המאושפזים וכד'.

איתור גורמי סיכון רוחביים,
צווארי בקבוק ומאפיינים ייחודיים
למרכזים הרפואיים המובילים
ליצירת נקודות התורפה.

לסקטורים מסוימים השפעה רבה
יותר על רכישת זיהומים .איתם
חייבים לעבוד עבודה רוחבית
(לדוגמה העמקת הידע
והמיומנויות של הסטאז'רים ,כוח
העזר והניקיון).

▪ שיעור זיהומים נרכשים גבוה

על פי רוב :מחלקות פנימיות,
מחלקות כירורגיה כללית ,יחידות
טיפול נמרץ והמטו-אונקולוגיה

התהליכים עשויים להיות רוחביים
או ממוקדים :במחלקה או מכון
ספציפיים (כגון דימות) ,ברכיב
בתוך המחלקה ,בתהליך עבודה
של סקטור או באמצעים /תשתית
ספציפיות (כגון דלת מעלית,
סיפוני כיורים).
נקודות התורפה הן בעלות
הבדלים גדולים בין המרכזים
הרפואיים .על כן ,ייתכן שיידרש
תכנון של התערבויות ייעודיות
חדשות.

תהליכי שינוי ושיפור בכל מיני
סקטורים חייבים להיות מתואמים
ומסונכרנים עם תהליכים
המתקיימים במחלקות המיקוד
ולהשלים אותם.

באמצעות סדנאות וסיעור מוחות
משותף עולות נקודות תורפה
ופתרונות אופציונליים.

תרשים  :4הערכת המצב במרכז הרפואי
להלן קישורים לכלי עזר לזיהוי והתאמת ההתערבויות:
כלי עזר להתאמת ההתערבויות במחלקות המיקוד
כלי עזר להתאמת ההתערבויות בתהליכים
כלי עזר להתאמת התערבויות בסקטורים
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רכש ,הדרכה
ומדידה

רתימת שותפים

יישום ומדידה

שימור ושיפור

כלים
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3.1.4

לימוד התוכנית

היערכות היחידה למניעת זיהומים

יישום והטמעה של תוכנית "מגן חיים" מצריכה שינוי תפיסה והרחבה משמעותית של פעילות
היחידה למניעת זיהומים במחלקות המרכז הרפואי ובמעורבות עמוקה בתהליכי רוחב .התאמת

תפקידים ושותפים

היחידה למשימות אלה משמשת תשתית מחייבת ליישום התוכנית.
שישה מרכיבים עיקריים להכנת היחידה


התאמת יחס אחיות למיטות אשפוז על פי מפתח של .200:1



יחידה ייעודית למניעת זיהומים בראשות רופא (נפרדת מהיחידה למחלות זיהומיות) במרכזים
לימוד התוכנית

רפואיים בינוניים ומעלה.


שינוי תפיסת התפקיד מגורם מנחה ומבקר לשותף באיתור נקודות תורפה ,חשיבה ופיתוח
מענה ,כתובת מקצועית ללמידה וליווי אצל המחלקות.



מטרות

מעבר מעבודה אורכית לעבודה רוחבית  -אחריות כוללת של אחות על כלל ההיבטים של

הערכת מצב
והתאמות

מניעת זיהומים במחלקות עליהן היא אחראית.


התאמת שגרות היחידה ויכולות הניהול לגידול בכוח האדם ,שינוי התפיסה ,הרחבת תחומי
אחריות והיקפי הפעילות



שיפור הידע והכלים בתחום ההתנהגותי  -תחקור אפקטיבי ,חשיבה יצירתית ,תקשורת
מקדמת ,ניהול קונפליקטים ,מתן משוב ,ניהול זמן ,הכנה והעברה של פרזנטציה ועוד.



היחידה
למניעת זיהומים

תוכנית עבודה

ממשק עם היחידה למניעת ובקרת זיהומים הארצית
רכש ,הדרכה
ומדידה

דגשים


בשלב הראשון בתכנון היערכות היחידה למניעת זיהומים מומלץ לערוך מיפוי  SWOTעל
היחידה (חוזקות ,חולשות ,הזדמנויות ואיומים) לצורך הבנת ההיבטים הספציפיים עליהם יש

רתימת שותפים

לשים דגש בעבודה עימם.


התוכנית ומשמעויותיה עלולים לעורר חששות והתנגדויות בקרב היחידה למניעת זיהומים לכן יישום ומדידה

מומלץ


לשלב את היחידה למניעת זיהומים בתוכנית מראשיתה.



לתת קרדיט ליחידה למניעת זיהומים על הצלחות לאורך התוכנית ,להעצים ולהחצין את
חלקה בה.



להקפיד על מתן גיבוי הנהלה ליחידה למניעת זיהומים ,דבר שיסייע למיצוב היחידה במרכז
הרפואי.



נכון להקצות ליחידה ליווי של יועץ ארגוני לאורך כל התוכנית.



יש להקצות ליחידה תקציב לביצוע סדנאות פיתוח מקצועי וארגוני ,גיבוש ותפעול.
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3.1.5

בניית תוכניות עבודה

לימוד התוכנית

האחריות לבניית תוכנית עבודה היא של הפרוייקטור .התוכנית תגובש בשיתוף היחידה למניעת
זיהומים ומובילה.
תפקידים ושותפים

מרכיבי תוכנית העבודה
משימות

אחראים לביצוע לוחות זמנים

תקציב

ניהול סיכונים

ממשקים

מטרות

לימוד התוכנית

תוכנית העבודה תביא לידי ביטוי סדרי עדיפויות הנגזרים משיקולי עלות-תועלת ומדרג יישום ,מתוך
הערכת מצב
והתאמות

הבנה כי תיושם בהדרגתיות.


דירוג הנגזר מהמוכנות להטמעת ההתערבויות  -ככלל ,אפשר להטמיע מיידית
התערבויות שבהן הסתיימה ההיערכות בהיבטי ציוד ותשתיות מוכנים ,כוח אדם מגויס ובוצעו
תהליכי הדרכה והכשרה.



היחידה
למניעת זיהומים

התערבויות מתחום השינוי תרבותי-התנהגותי  -בתכנון יישום ההתערבויות מתחום זה
יש להביא בחשבון את ההיבטים הבאים:

תוכנית עבודה

א .קשב וחלוקת עומסים של היחידה למניעת זיהומים.
ב .דחיפות ,כנגזרת ממצב הזיהומים.
ג.

בשלות אוכלוסיית היעד (מחלקות המיקוד ,הסקטורים וכו').

רכש ,הדרכה
ומדידה

ד .תלות בהתערבות אחרת (לדוגמה היכולת לתמרץ תלויה בלוחות השקיפות).
ה .יצירת הצלחות מהירות.
רתימת שותפים

דגש  -בתכנון התקציב יש לאפשר גמישות מחשבתית ותכנונית ולהשאיר תקציב עודף לצורך
יישום ומדידה

התאמות אלו.

שימור ושיפור

כלים
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3.1.6

רכש והצטיידות

יש לשאוף לקדם תהליכי רכש מהירים מהרגיל כיוון שלאמצעים ולציוד יש השפעה על ירידה

לימוד התוכנית

מהירה וגדולה בשיעור הזיהומים הנרכשים.
מומלץ לשתף את גורמי הרכש כבר בשלבים האשונים של התכנון ולסכם מולם את דרכי הפעולה
הנדרשות.

תפקידים ושותפים

מטרות

3.1.7

הדרכות והכשרות

חלק מההתערבויות כוללות הדרכות והכשרות מקצועיות ,אותן יש להכין או להתאים בשלב

לימוד התוכנית

ההיערכות .מדובר על סוגי הדרכות מגוונים  -ידע מקצועי לרופאים ולאחיות על זיהומים נרכשים
ודרכי המניעה ,כללי החדרת צנתר מרכזי ,ידע מקצועי לאנשי הניקיון כמו כללי ניקיון וכו'.
תחום ההדרכות וההכשרות יקודם על ידי הפרוייקטור בשיתוף היחידה למניעת זיהומים ויחידת

הערכת מצב
והתאמות

ההדרכה או פיתוח ארגוני של המרכז הרפואי (או יועץ ארגוני חיצוני).
היחידה
למניעת זיהומים

דגשים
הסתמכות על הקיים  -מומלץ לבדוק אילו לומדות והדרכות קיימות במרכז הרפואי ,ומתוך כך



למפות על מה אפשר להסתמך ,היכן נדרש פיתוח או שיפור ומה חסר.

תוכנית עבודה

ביצוע ההדרכות על ידי אנשי היחידה למניעת זיהומים או אנשים נוספים מתוך השטח (מנהלי



מחלקות ,אחיות אחראיות ,נאמני זיהומים וכו').
קיימת חשיבות ליצירת בסיס נתונים אמין ואובייקטיבי וכן פורמט השוואתי ברור המשקף את



רכש ,הדרכה
ומדידה

השונות בין סוגי מחלקות.
רתימת שותפים

3.1.8

מדידה ושקיפות

היערכות לביצוע מדידה ופרסום של הנתונים באופן השוואתי לכלל בעלי התפקידים הרלוונטיים,

יישום ומדידה

וזאת כדי ליצור שקיפות ונגישות של הנתונים ולקדם תחרות בין מגוון המחלקות .בנוסף לכך,
נגישות לנתונים משמשת בסיס למעגל הלמידה ,הפקת הלקחים והשתפרות.

שימור ושיפור

כלים

דגש
קיימת חשיבות ליצירת בסיס נתונים אמין ואובייקטיבי וכן פורמט השוואתי ברור המשקף את
השונות בין סוגי המחלקות
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רתימת שותפים

3.2

לימוד התוכנית

אחד המרכיבים המשמעותיים ביותר לעמידה ביעדי התוכנית והמאתגר שבהם הוא השינוי
ההתנהגותי-תרבותי .כפי שהוזכר קודם לכן ,לשותפים ,למנהלים ולמובילי דעת קהל תפקיד מפתח
בתהליך זה .מכאן שהיכרותם עם התוכנית ,האמון שהם ייתנו בה והיכולת שלהם להשפיע עליה

תפקידים ושותפים

חשובים ליישומה והצלחתה.
תהליך הרתימה המומלץ כולל את השלבים הבאים (וכמובן ,צריך להיות מותאם לתרבות הארגונית

מטרות

של המרכז הרפואי ולמאפייני הארגון והמחלקה):

לימוד התוכנית

תרשים  :5תהליך רתימת שותפים

הערכת מצב
והתאמות

הגדרת השותפים
משרד הבריאות ,הנהלת המרכז הרפואי וזיהוי מובילי
דעת קהל נוספים

היחידה
למניעת זיהומים

הצגת הבעיה
הבהרת הבעייתיות והקושי שבמצב הנוכחי,
יצירת תשתית לקבלת השינוי ופתיחת
הקשב לצורך בפעולה

הדרך
הצגת התוכנית ,הדגשת ייחודה וחוזקותיה
וחשיבה משותפת על דרכי היישום
וההטמעה

תוכנית פעולה
הגדרת תפקידים ,תחומי אחריות
ותיאום ציפיות

תוכנית עבודה

רכש ,הדרכה
ומדידה

רתימת שותפים

יישום ומדידה

שימור ושיפור

דגשים


להמחשת כדאיות השינוי מומלץ להציג את שיעורי הזיהומים בעבר לעומת ההווה בבתי חולים
אשר יישמו את התוכנית ,ושיתוף בהצלחות (בבתי חולים אחרים או במחלקות אחרות במרכז
הרפואי) תוך התאמת המסרים לקהל היעד.

19

כלים

תוכנית מגן חיים -מדריך הפעלה

3.3

יישום ומדידה
3.3.1

לימוד התוכנית

הכנסה מדורגת של ההתערבויות
הטמעת התוכנית היא תהליך מדורג (התלוי במוכנות ההצטיידות והמחלקות ובקיבולת



היחידה למניעת זיהומים) שאינה מתרחשת ביום אחד.

תפקידים ושותפים

היות שכך ,יש להגדיר את נקודת הייחוס ממנה יש להתחיל את המדידה  -בהטמעת מרבית



מטרות

ההתערבויות המשמעותיות.
היות שבמהלך ההטמעה צפויים לעלות צרכים ואתגרים חדשים חשוב לשמר פתיחות



מחשבתית וגמישות של משאבים וזמן.
3.3.2

לימוד התוכנית

ליווי וחניכה

צוות היחידה למניעת זיהומים ילווה ויחנוך את המחלקות והסקטורים לאורך תהליך היישום.

הערכת מצב
והתאמות

עבור מרבית ההתערבויות הנוגעות להטמעת נהלים או יכולות חדשות מומלץ להתחיל בליווי צמוד,
תוך הפחתת רמת הליווי והעברת מקל תוך שישה שבועות .בתום תקופה זו ולאורך כל תקופת
היישום יתמקד הליווי במענה על שאלות ,תמיכה וחשיבה משותפים ,על התמודדות עם קשיים

היחידה
למניעת זיהומים

וביצוע התאמות בהתאם לצרכים.
דגש  -המלצה זו אינה רלוונטית להתערבויות המשתייכות לתחום השינוי ההתנהגותי-

תוכנית עבודה

תרבותי שבהן ,לרוב ,נדרשים ליווי וחניכה צמודים ומתמשכים יותר.
רכש ,הדרכה
ומדידה

3.3.3

מדידה ובקרה

חשוב שמרגע תחילת היישום יבוצעו מדידה ובקרה בשלוש רמות.


בקרה על קיום התוכנית ומידת ההטמעה שלה לפי התכנון שהוגדר.



מדידת שיעור הזיהומים הנרכשים בקביעות ויכולת השוואה לחודשים קודמים.



מדידה אחר תהליכי ההשתפרות של המחלקות והסקטורים האחרים (היגיינת ידיים ,בידודים

רתימת שותפים

יישום ומדידה

וכו').
הנתונים יתועדו במערכת המדידה ויפורסמו למחלקות ,כפי שהוגדר בשלב התכנון.

שימור ושיפור

דגש  -מומלץ להיעזר בכלי בקרה כגון טבלאות ,או כלי ניהול משימות ייעודי.
כלים

3.3.4

תקשור ,פרסום ומינוף הצלחות

לתקשור ופרסום התוכנית חשיבות במספר רמות.


יצירת מודעות לנושא הזיהומים ולשיפור שהתוכנית מייצגת.



קידום הרצון ליישם אותה בכל רחבי המרכז הרפואי.



יצירת בסיס ידע לגבי דרך יישומה והייחודיות שלה.



פירוט היכולות והכלים שמיושמים בה.
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מינוף הצלחות באמצעות תקשורן וחגיגתן לאורך הדרך הוא בבחינת "דלק" להנעת אנשים .גופים לימוד התוכנית

ואנשים המיישמים תוכניות האורכות זמן נוטים בטבעיות להתלהב ,אך גם לצנן את התלהבותם
לאורכה .מינוף ההצלחות הוא כלי הנעה מרכזי בהבטחת יישום לאורך זמן ,שימור האנשים בפוקוס
תפקידים ושותפים

על הנושא והעברת מסר שכולם יכולים להצליח.
3.3.5

התמודדות עם קשיים וחוסר הצלחות

מטרות

כפי שכבר תואר לעיל ,כל תוכנית שיפור דורשת ביצוע התאמות לאורך הדרך ,בין אם כתוצאה
מהתנגדויות או קשיים הקשורים במעורבים בה ,ובין אם כתוצאה מהצורך לדייקה בגין צרכים

לימוד התוכנית

משתנים או אתגרים חדשים המתפתחים.
אין משמעות הצלחת התוכנית הצלחה של כל מרכיביה בכל המקומות לאורך כל הזמן .ירידות

הערכת מצב
והתאמות

ועליות בשיעורי הזיהומים הן חלק צפוי ממנה ויש להסתכל על התמונה הכוללת תוך מודעות לכך
ש:


לא כל חוסר הצלחה דורש עצירה או שינוי בתוכנית.



התערבות שלא צלחה במחלקה מסוימת יכולה להצליח במחלקות אחרות בעלות אופי

היחידה
למניעת זיהומים

ותנאים אחרים.
התפרצות נקודתית והשתלטות עליה בפרק זמן קצר יכולה ללמד דווקא על הצלחה ומסוגלות תוכנית עבודה



מקצועית.
משבר יכול להיות הזדמנות לשיפור אם מתמודדים עימו נכון.



רכש ,הדרכה
ומדידה

על כן ,חשוב כי התמודדות עם קשיים תחל בניתוח מובנה של מהות הקושי או חוסר ההצלחה,
באמצעות מעגל הלמידה ,ורק לאחריה תיבחר דרך ההתמודדות הנדרשת.
דגשים

רתימת שותפים



חשוב לשתף את הגורם המעורב בקושי בניתוח המצב ובחשיבה על מענה מתאים.



יש לזהות את הקושי בעודו קטן בהיקפו ולתת לו מענה מיידי בטרם יתעצם ויהפוך למשבר.
יישום ומדידה

3.3.6

מעורבות ההנהלה תוך כדי התוכנית

מחויבות מנהלים אינה חד-פעמית אלא תהליך מתמשך ,במיוחד כשמדובר בתהליך שינוי מסוג זה -

שימור ושיפור

ארוך ,מורכב ותנודתי הכולל את כל המרכז הרפואי.
מעורבות ומחויבות ההנהלה באה לידי ביטוי בשלושה מובנים.


הכללת התוכנית בשגרת המרכז הרפואי ,בכל הרמות (פורומים קבועים ,כנסים מקצועיים
וכו').



קיום מופעים ייעודיים כגון חגיגת הצלחות ,פתיחת סדנאות על ידי חבר הנהלה בכיר ,ישיבות
ייעודיות סביב נושא או משבר ,דיוני סטטוס ,צוות ניהול.



מעורבות והתערבות בעת משבר או במקרה הצורך למול מחלקה ,בעל תפקיד או סקטור
מסוים.
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3.3.7

מעגל למידה

לימוד התוכנית

מעגל הלמידה הוא כלי חשוב להבטחת יעילותה של התוכנית ומאפשר שיפור ודיוק לאורך הדרך.
תפקידים ושותפים

תרשים  :6תהליך מעגל הלמידה ועדכון ההתערבויות

הערכת
מצב

הפקת
לקחים

מדידה

התערבות

התאמות
והטמעה

מטרות

לימוד התוכנית

עדכון ההתערבויות
הערכת מצב
והתאמות

מעגל הלמידה כולל חמישה שלבים


הערכת מצב.



ביצוע ההתערבויות.



מדידת ההתערבות כמפורט בשלב הבקרה.



הפקת לקחים  -למידת התוצאות ,ניתוח פערים וניתוח גורמי השורש של פערים אלו וגיבוש

היחידה
למניעת זיהומים

המלצות להתאמות הנדרשות ,רצוי לתת מספר חלופות עם תיעדוף שלהן.

תוכנית עבודה

הערה  -שיטה זו המתוארת בקצרה מבוססת על שיטת  AARלהפקת הלקחים בצבא האמריקאי
ובמקומות נוספים בעולם.


התאמות והטמעה  -החלטה על התאמות נדרשות בתוכנית.

רכש ,הדרכה
ומדידה

לפני החלטה על שינויים והתאמות יש לוודא כי ההמלצות:


בהלימה עם עקרונות התוכנית.



ישימות.



נכונות גם במדידה לאורך זמן.



כדאיות מבחינת עלות-תועלת.



עדכון המחלקות בדבר השינוי ובקרה אחר ההטמעה.

רתימת שותפים

יישום ומדידה

שימור ושיפור

כלים
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4

לימוד התוכנית

שימור הישגי התוכנית והעמקתם
שמירה על שיעור זיהומים נמוך לאורך זמן מחייבת ביסוס שגרת העבודה של התוכנית ויישום
מתודות לטיפול בשינויים והתפרצויות וכן זיהומים אחרים.

4.1

תפקידים ושותפים

מטרות

קשב הנהלה גבוה
המשך אחריות ניהולית שוטפת לתוכנית על ידי חבר ההנהלה שהוביל אותה לאורך שלב התכנון

לימוד התוכנית

והיישום או גורם ניהולי אחר שייבחר .הכללת האחריות היא חלק ממרכיבי התפקיד של מנהל זה.

4.2

הערכת מצב
והתאמות

שימור התוכנית כיעד מרכזי של המרכז הרפואי
המשך הגדרת התוכנית כיעד מרכזי בעדיפות גבוהה של המרכז הרפואי.
המשך מיתוגה ותקשורה לאורך זמן.
הקצאת תקציב ייעודי לשימורה (לצורך המשך הצטיידות ,תקשור ,פרסום הדרכות וכו') .חשוב

היחידה
למניעת זיהומים

לאפשר גמישות המשאבים לצרכים משתנים ומתפתחים.
תוכנית עבודה

דגש  -להמשך קיום התוכנית לאורך זמן נדרשים שני שלישים בקירוב מהעלות הראשונה.

יישום והתאמת המתודולוגיות והכלים לצמצום זיהומים אחרים

4.3

רכש ,הדרכה
ומדידה

מאחר שהתוכנית עוסקת בהובלה והטמעה של תהליכי שינוי אפשר להשתמש בעקרונותיה גם
רתימת שותפים

לצורך הורדת שי עורי רכישות זיהומים אחרים (תוך התאמת ההתערבויות) ואף לצורך ניהול שינויים
אחרים במרכז הרפואי.

יישום ומדידה

תוכניות מגירה להתפרצות ,עלייה או אתגרים חדשים

4.4

שימור ושיפור

הכנת תוכניות מגירה לטיפול בהתפרצות או אתגרים חדשים המביאים לרכישות זיהומים.
כלים

ביסוס רשת עמיתים

4.5

יצירת רשת עמיתים על בסיס קשר שוטף ומפגשים תקופתיים להתייעצות ולמידה הדדית
והתייעצויות כתובות וטלפוניות.
כלי זה מבוסס על עיקרון חוכמת ההמונים ,שיתוף בידע ,חיזוק הקולגיאליות ושיפור מתמיד של
השטח.


בתוך מרכז לדוגמה ,בין המחלקות המטמיעות את התוכנית או נאמנים במחלקות השונות.
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5
5.1

כלים
כלי עזר להתאמת ההתערבויות במחלקות המיקוד
הנחיות



יש למלא טבלה נפרדת עבור כל מחלקה.



יש לוודא שכל הצרכים המרכזיים שעלו מטופלים ,או לנמק מדוע דווקא חלק מסוים הוא שמקבל מענה.



יש לוודא שיש די התערבויות יסוד ,אך גם התערבויות שוברות שוויון.



יש לוודא שיש התערבויות מארבעת עולמות התוכן (טכנולוגיות-תשתיות ,ידע-מיומנויות ,שינוי התנהגותי-תרבותי והמטופל ומשפחתו).

שם המחלקה XXX -
 .1צרכים מרכזיים שעלו במיפוי
זיהומים

נקודות תורפה או גורמי
סיכון ספציפיים במחלקה
סקטורים מרכזיים
מעורבים

...1
...2
...3
...1
...2
...3
...1
...2
...3
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 .2התערבויות
התערבות

עלות/
תועלת

אתגר מרכזי

פעולות מרכזיות הנדרשות להיערכות ויישום

חזרה ל'תכנון התערבויות'
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כלי עזר להתאמת התערבויות בתהליכים

5.2

הנחיות:


יש למלא טבלה נפרדת עבור כל תהליך שזוהה.



יש לוודא שכ ל הצרכים המרכזיים שעלו מטופלים ,או לנמק מדוע דווקא חלק מסוים הוא שמקבל מענה.



יש לבחון היתכנות התערבויות מארבעת עולמות התוכן (טכנולוגיות-תשתיות ,ידע-מיומנויות ,שינוי התנהגותי-תרבותי והמטופל
ומשפחתו).

תהליך XXX
 .1צרכים מרכזיים שעלו במיפוי

זיהומים

...1
...2
...3

סקטורים מרכזיים

...1

מעורבים

...2
...3
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 .2התערבויות

התערבות

עלות/
תועלת

אתגר מרכזי

פעולות מרכזיות הנדרשות להיערכות ויישום

חזרה ל'הערכת מצב והתאמת התערבויות
27
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5.3

כלי עזר להתאמת התערבויות רוחביות בסקטורים
הנחיות



יש למלא טבלה נפרדת עבור כל סקטור.



יש לוודא שכל הצרכים המרכזיים שעלו מטופלים ,או לנמק מדוע דווקא חלק מסוים הוא שמקבל מענה.



יש לוודא שיש התערבויות מארבעת עולמות התוכן (טכנולוגיות-תשתיות ,ידע-מיומנויות ,שינוי התנהגותי-תרבותי והמטופל ומשפחתו).

סקטור XXX -
 .1צרכים מרכזיים שעלו במיפוי

...1
...2
...3
....4
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התערבויות
התערבות

עלות/
תועלת

אתגר מרכזי

פעולות מרכזיות הנדרשות להיערכות ויישום

חזרה ל'הערכת מצב והתאמת התערבויות'
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מאגר התערבויות
לפי עולמות תוכן
שינוי תרבותי והתנהגותי


סדנאות



פורומים פנים ארגוניים



שקיפות והנגשה של נתוני מניעת זיהומים



קמפיין



תחקור מקרה של זיהום נרכש



הרחבת תצפיות היגיינת ידיים



תמריצים וחגיגת הצלחות



תהליכי שיפור באמצעות משחק החיים



לוחות נתונים במחלקות



תקשורת פנים ארגונית



חיזוק היחידה למניעת זיהומים

טכנולוגיות ותשתית

מיומנות


סימולציות הדרכה



ניקיון סביבת חולה



קפסולות למידה



שיפור רמת הניקיון



סרטוני הדרכה לניקיון



תכשיר חיטוי ידיים



פקקים אלכוהוליים



מתקנים לאמצעי בידוד



מטליות רחצה כלורהסידין



מקלדות רחיצות


המטופל ומשפחתו

אחר



סרטוני הסברה למטופלים



צמצום ימי צנתר בטיפולים נמרצים



הגברת ידע ומודעות המאושפזים



איתור ובידוד נשאי קלוסטרידיום



דף הסבר במניעת זיהומים  +ג'ל חיטוי למטופל



תהליכי ארגון ושיטות לבחינת תהליכי עבודה ויישום
פתרונות פשוטים
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תמצית התערבויות

התערבות

אתגר מרכזי

עלות/
תועלת

פעולות מרכזיות הנדרשות להיערכות ויישום

שינוי תרבותי והתנהגותי
סדנאות

יצירת מחויבות

גבוהה



ומעורבות למניעת

קיום סדנה בת יום שלם הכוללת חשיבה
משותפת וחיזוק המעורבות של כלל הצוות

זיהומים באמצעות



אופי הסדנה יהיה חוויתי ומגבש

סדנאות



הסדנא צריכה להתקיים ב 2 -סבבים כדי
לאפשר מקסימום השתתפות של צוות.



קיום סדנאות קצרות יותר או מתמשכות
סביב נושאים ספציפיים

שקיפות והנגשה של
נתוני מניעת זיהומים

גבוהה
הטמעת שינוי



מאד

ביצוע מדידה השוואתית ופרסום נתוני שיעור
רכישות זיהומים נרכשים ,שיעור עמידה

התנהגותי באמצעות

בהיגיינת ידיים ,שיעור היענות לבידוד ושיעור

הנגשת הנתונים,

היענות לסיקורים.

עידוד השקיפות



מדדי רכישות זיהומים יוצגו הן כמספר

והגברת התחרות

מוחלט והן על בסיס תקינה ביחס לימי

בהיבטי רכישות

אשפוז/ימי צנתר

זיהומים



השוואה בין מחלקות עם מאפיינים דומים,
הצגת נתון שיעור השינוי מתקופה מקבילה
ומתן משקל רב יותר לשיעור רכישות
זיהומים על פני התנהגות מונעת זיהומים



הפצת דוח השוואתי אחת לרבעון



הבלטת מצטיינים בדרכים שונות



הצגת הנתונים בדיוני הנהלה ובישיבות צוות



פרסום דוח השוואתי על גבי לוח איכות
במרכז המחלקה המציג את מספר הימים
ללא רכישות זיהומים במחלקה



שיקוף תמונת הזיהומים הנרכשים לכלל
הסקטורים במרכז הרפואי
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תחקור מקרה של

תחקור עומק

גבוהה



ביצוע תחקיר לכל מקרה של רכישת זיהום

זיהום נרכש

משותף של כל

מאד



בחירת מתודולוגיה לתחקור מקרה רכישה

מקרה רכישת

המתאימה למרכז הרפואי

זיהומים על מנת



שימוש במודל עצם הדג

להגיע לתובנות



על התחקיר להתבצע בשיתוף מנהל

באשר למקורות

מחלקת הרכישה ואחות אחראית

ודרכי העברת



הפצת ממצאי התחקיר במרכז הרפואי

הזיהומים.



ביצוע מהיר של עדכונים /שינוי מדיניות
ונהלים במידה ועולים מהתחקיר



הצגת ריכוז של תחקירים מעת לעת
להנהלה ולצוותים בפורומים רלוונטיים

חגיגת הצלחות

העלאת מוטיבציה

ותמריצים

של הצוותים בשטח

גבוהה


באמצעות הכרה

מתן תמריץ בטקס חגיגי לכל מחלקה
שהגיעה להישג מסוים

והוקרה על המאמץ



וההישגים במניעת

תמריצים מגוונים ותואמים לרצון וצורכי
המחלקה

זיהומים



קביעת קריטריונים לבחירת מחלקה
מצטיינת ושקיפות של הנתונים לכלל
המחלקות.

לוחות נתונים

החדרת התפיסה

בינונית

במחלקות

שעל מניעת זיהומים

אבל

להישאר במודעות

חשובה

מספר הימים בהם לא הייתה במחלקה

של כולם כל הזמן

מאד

רכישה של זיהום



הצבת לוח במרכז המחלקה המפרט את

על ידי הצבת לוח

תודעתי



עדכון הלוח מדי יום

המפרט באופן

ת



הגדרת יעד למספר ימים ללא רכישה

יומיומי את נתוני

שהשגתו תלווה בטקס חגיגי

הזיהומים של
המחלקה

חיזוק היחידה

התאמת יכולות

גבוהה

למניעת זיהומים

ותשתית היחידה

מאד

וחיזוק המסוגלות

התאמת היכולת כוללת:
.1

התאמת יחס אחיות ביחידה למיטות אשפוז
1:200
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.2

של הצוות ליישום

במרכזים רפואיים בינוניים ומעלה יחידה

והטמעה של תוכנית

ייעודית ונפרדת למניעת זיהומים בראשות

"מגן חיים"

רופא
.3

שינוי תפיסת תפקיד ומעמד היחידה
במחלקות

.4

התאמת שגרות היחידה לגידול בכוח האדם,
שינוי התפיסה ,הרחבת תחומי אחריות
והיקפי הפעילות ומעבר מעבודה אורכית
לעבודה רוחבית

.5

שיפור הכלים והידע של צוות היחידה
למניעת זיהומים בתחום תחקור אפקטיבי,
חשיבה יצירתית ,תקשורת בין אישית



ביצוע התהליכים המפורטים במקביל ליישום
והטמעה של ההתערבויות ותכנונם על ציר
זמן של שנה

בינוני

פורומים פנים

שילוב היבטי

ארגוניים

התוכנית ,יעדיה,

שונים בתדירות שתקבע לצורך עדכונים

דרכי הפעולה

עיתיים ,תהליכי חשיבה או הפקת לקחים

והטמעתה במסגרת

סביב נושא מסוים.

פורומים ייעודיים





ושגרתיים


הרפואי

קמפיין

מבנה ,משתתפים ותכנים יסוכמו בהתאם
למטרות הפורום.

המתקיימים במרכז

יצירת תחושת

קיום פורום ייעודי והשתלבות של פורומים

שילוב היבטים שונים של המיזם במסגרת
מופעים ופורומים קיימים

בינונית

מחויבות בקרב כלל

.1

עקרונות הקמפיין:



פריסה רחבה באזורים בעלי נראות גבוהה
לצוות הרפואי

העובדים למניעת
זיהומים ,באמצעות



יישום מודל צילום העובדים

קמפיין גדול ובולט



קיום שני סבבי קמפיין בשנה תוך שימור

בכל רחבי המרכז

המסרים המרכזיים מחד וגיוון האופן שבו

הרפואי תוך לקיחת

מצולמים מאידך

חלק פעיל של

.2

שלבי הכנת הקמפיין:

העובדים בו



פרסום ותקשור עליית הקמפיין
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קביעת ימי צילום



מיפוי האלמנטים ובחירת המצולמים



התאמת התמונות לתפקיד ושמות המצולמים



התקנת הקמפיין -מיקום התמונות יהיה על
פי עקרון של גיוון בין סקטורים

הרחבת תצפיות

תיגבור היקף

גבוהה

היגיינת ידיים

תצפיות היגיינת

מאד

ידיים על מנת



תגבור התצפיות על ידי צוות היחידה למניעת
זיהומים



לאפשר מדידה של

תגבור התצפיות על ידי כוח אדם חיצוני
אובייקטיבי

השינוי בהתנהגות



הזנת התצפיות למערכת ממוחשבת הניתנת

הצוותים ,הבנת

לצפייה ולעיבוד על ידי היחידה למניעת

נקודות התורפה

זיהומים ולצפייה של מנהל המחלקה והאחות

והגברת הנוכחות

האחראית במחלקות השונות.

בשטח



מספר תצפיות מומלץ למחלקות במיקוד:
למעלה מ  30בחודש

גבוהה

תהליכי שיפור

שימוש במודל

באמצעות משחק

'משחקי' שמטרתו

ידע במניעת זיהומים ,מתן חיזוקים חיוביים,

החיים

לשנות את הגישה

חזרתיות של הפעולות הנדרשות ,תחרות בין

של הצוות כלפי

כלל העובדים ,משובים ופרסים וכל זאת תוך

הנחיות מניעת

כדי העבודה השוטפת.

זיהומים בדרך





המשחק מכיל מגוון פעילויות המבוססות על

תהליך המשחק כולל -הצגת התהליך

חווייתית וכך

להנהלה ,מיפוי והגדרת יעדים ,מינוי סוכני

להעלות את

שינוי ,הדרכה חוויתית ,הפעלת המשחק

המודעות ואת

בשלושה שלבים בפרק זמן של  3חודשים

ההיענות להנחיות

וסיכום התהליך

לאורך זמן ,תוך
מעורבות כלל
הצוות.
תקשורת פנים

תקשור מסרים

ארגונית

במניעת זיהומים

בינונית



תקשור המסרים הנבחרים באמצעי תקשורת
שונים

בכלל הארגון,



מינוף ההצלחות

תקשור הנושא באירועים ובכנסים ע"י
ההנהלה
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ויצירת עניין ושיח



בתקשורת הבלתי

הפרסום ייעשה בהתייעצות עם הדוברות/
רפרנט

פורמלית בין כלל



העובדים.

הפעלת שיקול דעת לגבי שימוש
בפלטפורמות חיצוניות

מיומנויות
סימולציות הדרכה

חיזוק ושימור

במחלקות

המקצועיות של

גבוהה



הכנה ותכנון סימולציות תרחישים



כתיבת תרחישים לתרגול על ידי היחידה

הצוות הרפואי

למניעת זיהומים בשיתוף עם צוות מוביל

והסיעודי באמצעות

מהמחלקות

תרגול תרחישים



ופעולות רפואיות

בנספח ,תוך ביצוע ההתאמות הנדרשות

וסיעודיות בהיבט



מניעת זיהומים.

קפסולות למידה

ביצוע שימוש בתרחישים שבוצעו המצורפים
ביצוע תרגול סימולציות לצוות הרפואי טרם
כניסתם לתפקיד ורענון אחת לתקופה.

בינונית



עדכון והתאמה של תוכנת הדרכה קיימת או

הנגשת הידע

הפקת קפסולות חדשות בנושאים שונים

המקצועי הרלוונטי

בתחום מניעת זיהומים

במניעת זיהומים



על הקפסולה להיות קצרה ממוקדת,

באופן ידידותי,

ידידותית למשתמש ועם קטעי וידאו וגרפיקה

מעודכן ומותאם

שממחישים את הנושא.

טכנולוגית



הקפסולות מחלוקות לפי נושאים ומותאמת
לסקטורים השונים



עובד יוכל לבצע את קפסולת הלמידה
באמצעות הטלפון הסלולרי או על גבי
מחשב על פי בחירתו



ניהול הלמידה יתבצע באמצעות מערכת
ניהול הקיימת במרכז הרפואי לצורך בקרה
והפקות לקחים



כתיבת תסריטים ושאלות תתבצע באמצעות
היחידה למניעת זיהומים ורפרנט ממחלקת
הדרכה

סרטוני הדרכה

חיזוק ושימור

בינונית
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לניקיון

כללי העבודה

מקצועיות המנקים
בניקיון סביבת



המטופל באמצעות

כתיבת תסריטים על ידי מנהלי מערך
המשק בשיתוף היחידה למניעת זיהומים

סרטוני הדרכה



הפקת סרטי הדרכה המתבססים על עקרון

עדכניים ,פרקטיים

הפשטות ,ויזואליות של התהליכים ומגוון

ו'ידידותיים

שפות רלוונטים.

למשתמש'.



שימוש בסרטים והתסריטים המצורפים
בנספח .תוך ביצוע ההתאמות הנדרשות



העברת הדרכות לעובדי הניקיון טרם
כניסתם לתפקיד וריענון אחת לתקופה תוך
התבססות על סרטי ההדרכה

טכנולוגיות ותשתית
ניקיון סביבת החולה

הקמת צוות סביבת

גבוהה

ניקיון סביבת חולה לאחר שחרור/ניוד לחדר אחר:

מטופל כסיירת

מאד



מובחרת בתחום

צוות ייעודי לניקיון סביבת החולה לפני
אשפוז חולה חדש

הניקיון מתוך



תפיסה שצריך

הניקיון כולל את כל הפריטים בסביבת
החולה

לתחום זה אנשים



סביבת חולה בבידוד – החלפת כל הציוד

מיומנים יותר ובעלי

החד פעמי או המתכלה בחדר וניקיון על פי

הספק ואיכות

סוג הזיהום

עבודה גבוהים.



סביבת חולה רגילה תנוקה על ידי עובד אחד



לצוות סביבת חולה יוקצו עגלות ניקיון
ייעודיות.



נוסחה להיקף עובדים נדרש במחלקות
המיקוד



תחילת הפעילות ב  08:00עם צוות מצומצם
מאוד .לאור ריבוי השחרורים החל משעות
הצהריים יש להביא בסמיכות לשעה 12:00
את יתרת הצוות



בקרה – באמצעות מפקח ייעודי ,כמו כן
מומלץ לסמן מידי יום כ  10סביבות חולה
בג'ל סימון
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לאיכות הניקיון.

שיפור רמת הניקיון

שיפור היכולת

גבוהה



מיפוי פערים ונקודות תורפה

להתמודד עם בעיית

מאד



חיזוק המקצועיות והמחויבות של המנקים

זיהומים באמצעות

והמפקחים

שיפור רמת הניקיון



בסביבת המטופל

שיפור יחס מנקים למיטות על בסיס תעדוף
למחלקות אשפוז



חיזוק התקשורת הישירה בין אחות אחראית
למפקח ולמנקה




הקצאת מנקה קבוע למחלקה ככל האפשר.
הגברת הפיקוח והמדידה של המפקחים
בשטח.



מעבר לשימוש במטליות חד פעמיות לניקיון
השוטף ועגלות ניקוי ייעודיות לחדרי בידוד
עם ציוד נפרד



הגברת מעורבות ,בקרה ונוכחות של הנהלת
מערך המשק והניקיון.



הגברת הבקרה של אחיות היחידה למניעת
זיהומים על איכות הניקיון באמצעות בקרה
מדידה שתאפשר לזהות מגמות

תכשיר חיטוי ידיים

העלאת ההיענות

בינונית



על תכשיר חיטוי הידיים להיות בעל זמינות

לחיטוי הידיים

גבוהה לסביבות העבודה ובצמוד למיטות

באמצעות החלפת

במחלקות האשפוז

תכשיר חיטוי הידיים



הקיים לתכשיר

בחינת חלופות לתכשיר חיטוי ,בבחירת
החלופה מומלץ לבחון:

ידידותי ככל

o

על התכשיר להכיל לפחות. alcohol 70 -

האפשר

o

תכשיר ידידותי ונח לשימוש בהיבטים של
מגע עם הידיים ,שמירה על עור הידיים,
מרקם ,אופן ההתזה וכד.

o

מומלץ לבצע פיילוט תוך בחינת מספר
תכשיר המועדף על הצוות הרפואי.

פקקים אלכוהוליים

שימוש בפקקים

גבוהה
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אלכוהוליים

ידי החברה המספקת את המוצר ועל ידי

מאד

אחות היחידה למניעת זיהומים

בצנתרים מרכזיים
שאינם מצריכים כל



הטמעה ובקרה על אופן השימוש

תהליך חיטוי וניתנים



בעת בחירת החלופה או הספק לפקקים

להרכבה מיידית.

אלכוהוליים מומלץ לבחון:
o

התאמה לצנתר ,למחבר ולשאר הציוד
במחלקות.

בינונית

o

נוחות השימוש לצוות הרפואי



קיימות מספר חלופות למתקנים הנתלים על

מתקנים לאמצעי

הכנסת מתקנים

בידוד

ייעודיים לציוד בידוד

דלת חדר הבידוד .בבחירת החלופה או

הממוקמים על גבי

הספק מומלץ לבחון:

דלת הכניסה של

o

חדרי בידוד וכוללים

התאמה לכל האריזות מבחינת גודל ונוחות
השימוש

את האמצעים

o

ניתן לניקוי וחיטוי בקלות

הדרושים להתמגנות

o

עמיד לנפילות ושחיקה

לפני הכניסה

o

ניתן לתלייה על הדלת בגובה נגיש

לבידוד.

o

בעל מדף קטן מתקפל המאפשר הנחת מגש
לקיחת דמים וכד על מנת לאפשר לצוות
להניח את המגש בזמן ההתמגנות

מטליות רחצה

שימוש במטליות

כלורהקסידין

רחצה חד פעמיות

גבוהה

o

קיימת יכולת לתלות על המתקן שלט בידוד.



בבחירת החלופה או הספק למטליות
הרחצה מומלץ לבחון:

הכוללת חומר חיטוי

o

שימוש במטליות כלרהקסידין2%

כלורהקסידין

o

גודל ועובי המטליות.

לרחצת חולים עם

o

נוחות לשימוש ארגונומי מבחינת הצוות

צנתר מרכזי על מנת

הרפואי.

לצמצם את



האפשרויות לזיהום

התחלת השימוש מחייבת הדרכה לצוות
הרפואי ובקרה לשימוש.

הצנתר או לזיהום
ממקור חיצוני
מקלדות רחיצות

החלפת המקלדות

בינונית

שאינן ניתנו לחיטוי



קיימות מספר חלופות למקלדות רחיצות.
בבחירת החלופה /הספק מומלץ לבחון:
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.1

על עגלות המחשב
במקלדות רחיצות

מקלדת ללא חריצים ,הכוללת הגנת מוצר
אשר עמידה בפני מים וניתנת לחיטוי

.2

שימוש ארגונומי נוח לצוות הרפואי.



יש לוודא כי מבצעים ניקיון למקלדת מספר
פעמים ביום על ידי מטליות חיטוי.



יש להקפיד על התקנת המקלדות אך ורק
על עגלות המחשב

המטופל ומשפחתו
בינונית

סרטוני הדרכה

מתן הסבר למטופל

למטופלים

ולמשפחתו בנושא

המציגים את בעיית הזיהומים ומסבירים את

המלחמה בזיהומים

כללי ההתנהגות בנושא

והנחיות התנהגות





באמצעות סרטונים

סרטוני הדרכה קצרים למטופל ולמשפחתו

כתיבת תסריטים לסרטונים בשיתוף היחידה
למניעת זיהומים ואישור הסרטונים על ידם.

המוקרנים ברחבי



מיפוי מיקום המסכים ברחבי המרכז הרפואי

המרכז הרפואי

על בסיס מרכזיות המיקום ,מחלקות מיקוד

ונשלחים למכשיר

והימצאות קהל רב

הסלולרי של



רכישת מסכים על פי הצורך.

המאושפז והמלווה



תיאום עם יחידת המחשב על אופן העלאת
הסרטון לטלפונים של המאושפזים והקרנת
הסרטונים על המסכים.

הגברת ידע ומודעות

הפעלת "סיירת

המאושפזים

מתנדבים" שיסייעו

בינונית



מינוי "רכז מתנדבים" בעל יכולות ניהוליות,
ניסיון וזיקה לתחום

למטופל ולמשפחתו



באמצעות הדרכה

איתור וגיוס מתנדבים מתאימים על ידי מערך
המתנדבים של המרכז הרפואי

והקניית ידע ומתן



כלים לכללי

תפקיד המתנדב יכלול :
א .הדרכה פרטנית או קבוצתית למטופלים

התנהגות שגרתיים

ולבני משפחותיהם

במניעת זיהומים

ב .עריכת תצפיות ובקרות התמגנות על

במהלך האשפוז.

הצוות הרפואי ועל מערך המשק
ג.

סיוע בהטמעת תהליכים בנושא מניעת
זיהומים במחלקה
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בשיתוף היחידה למניעת זיהומים


הגברת שיתוף הפעולה ויצירת תחושת
שייכות בין המתנדב לבין מנהל המחלקה
והאחות האחראית

דף הסבר במניעת

הקניית ידע במניעת

זיהומים +ג'ל חיטוי

זיהומים למטופל

למטופל

ומשפחתו באמצעות

בינונית



דף הסבר בארבע שפות וג'ל חיטוי יחולקו
למטופל במהלך קבלתו למחלקה



דף הסבר

בעת חלוקת הדף ,תדגיש האחות את
העקרונות החשובים במניעת זיהומים



במהלך ההדרכה יינתן הסבר קצר על
תכשיר חיטוי הידיים הנמצא במחלקה ועל
אופן החיטוי הנכון.

אחר
צמצום ימי צנתר

הורדת היחס בין

גבוהה



צמצום מספר ימי צנתר ביחס לימי אשפוז

בטיפולים נמרצים-

מספר ימי הצנתר

מאד



פרסום גרף במרכז המחלקה ליד עמדת
האחיות ומידי בוקר במסגרת ישיבת הבוקר

למספר ימי האשפוז


שיפור הזמינות והקלות של החדרת פיק ליין-
השימוש בפיק ליין מקטין את הסיכון לזיהום
בדם ולכן בהיבטי מניעת זיהומים קיימת
עדיפות מכרעת לשימוש בפיקליין במידת
האפשר.

איתור ובידוד נשאי

איתור ובידוד

גבוהה

קלוסטרידיום

מאושפזים ,שהם

מאד



סיקור לנשאות קלוסטרידיום בקרב
מתאשפזים בקבוצת סיכון במחלקות בהן

חולים או נשאים של

קיים השיעור הגבוה ביותר של רכישות

חיידקים מדבקים

קלוסטרידיום


בידוד נשאים – ממליצים לבצע בידוד מלא
ביחידת קיבוץ לחולים ונשאים באחת
המחלקות הפנימיות.



לקיחת מטושים –יש לרכז מאמץ למול
המחלקות בביצוע סיקור כנדרש.



בקרת אנטיביוטיקה – יש להדק את הבקרה
והפיקוח על מתן אנטיביוטיקה ונוגדי
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חומציות לנשאי קלוסטרידיום


קיצור משך הזמן מסיקור לתוצאה – קיימת
חשיבות למתן תשובה מהירה ככל האפשר
לסיקור נשאות ל CDI



ניטור – מומלץ להפריד ברשומות בין נשאים
שפיתחו מחלה לבין מאושפזים שלא אותרו
כנשאים בכניסה ופיתחו את המחלה.
חזרה למפת התערבויות
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שינוי תרבותי והתנהגותי
שם ההתערבות  :סדנאות

רציונל

ידוע שכדי להטמיע תהליכי שינוי קיימת חשיבות להקשבה לשטח ולרתימת

ההתערבות

האנשים .סדנאות שמוקדשות לחשיבה משותפת בנושא בשילוב של כיף
וגיבוש מערבות את כל אנשי המחלקה מכל הסקטורים ומניעות את השינוי.
ההשתתפות המחלקתית יוצרת מחויבות ומעורבות למניעת זיהומים ,משתמשת
בידע ובתובנות של האנשים לשיפור תהליכים ואמצעים וממצבת את היחידה
למניעת זיהומים כמובילת תהליכים בשיתוף עם השטח.

תיאור

סדנה בת יום שלם ,המתקיימת מחוץ למרכז הרפואי ולה מספר מטרות:

ההתערבות

חשיבה משותפת וסיעור מוחות על הגורמים המשפיעים על הזיהומים ומציאת
פתרונות ודרכי התמודדות.
חיזוק המעורבות והמחויבות של כלל הצוות להתנהגות למניעת זיהומים.
העמקת הידע בנושא מניעת זיהומים.



מאפייני הסדנה :חווייתית ומגבשת ,התנסותית ,משימות ודיונים בקבוצות.



מבנה הסדנה :מבנה הסדנה יותאם למטרות ואופי האוכלוסייה המשתתפת .על
פי רוב מומלץ לכלול בסדנה הרצאות ו/או סרטונים הקשורים במניעת זיהומים,
חידון  ,KAHOOTדיונים בקבוצות על הגורמים לזיהומים במחלקה ופתרונות
אפשריים ,סיכום תוצרים במליאה.



היערכות לסדנה באמצעות הקמת צוות מוביל מתוך המחלקה שמתכנן ובונה
במשותף עם היחידה למניעת זיהומים את תכני הסדנה.



חשוב שאת הסדנה יפתח נציג הנהלה (המלצה למנכ"ל) כדי להדגיש את
חשיבות הנושא ומחויבות ההנהלה.



הסדנה צריכה להתקיים בשני סבבים כדי לאפשר מקסימום השתתפות של
צוות.



סדנאות או מפגשים קצרים יותר או לחילופין סדנאות מתמשכות סביב נושאים
ספציפיים .למשל:

-

סדנה במיומנויות תחקיר סדנה במיומנויות תקשורת (מספר מפגשים של 4
שעות)

-

סדנת תיאטרון פלייבק

-

סדנה לצוותים המובילים בפנימיות בנושא הCPE -
בתום הסדנה מנהל המחלקה ,אחות אחראית עם הצוות המוביל מתוך
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המחלקה ועם היחידה למניעת זיהומים מסכמים את הרעיונות שנבחרו והופכים
אותם להחלטות אופרטיביות ותוכנית עבודה ליישום.

זיהומים

יכול להיות לכל הזיהומים או ייעודי לזיהום או לנושא מסוים .למשל טיפול
נמרץCLABSI -

מחלקות /

על פי מצב הזיהומים/ניתוח סיכונים ,אתגרים אחרים לדוגמה:

סקטורים

מחלקות מיקוד (פנימיות ,טיפול נמרץ ,המטו-אונקולוגיה וכד')
מערך הניקיון
מערך הדימות
התמודדות עם כיורים מזוהמים

נדבך

התערבות יסוד  /התערבות שוברת שוויון

שלב מומלץ

בשלב מוקדם ככל האפשר ,לאחר הכנה מוקדמת של הנהלת המחלקה כדי

להטמעה/

שתהיה בשלות ,בעת משבר ,על פי צורך מתהווה.

תנאים
מקדימים

לשקול לאחר חצי שנה-שנה לחזור על הסדנה ולראות מדדי השתפרות ועל מה
עוד יש לעבוד.

עלות -

מידת האפקטיביות במניעת

תועלת -

זיהומים

שיקולים

זמן לקבלת תוצאות

ארוך  /טווח בינוני /מהיר

להחלטה על

משך הטמעה

ארוך  /בינוני  /קצר

השלכות חיוביות על כלל 

מגביר תודעה ומחויבות גם מחוץ למחלקה

ההתערבות

התהליך

עלות
אתגרים



גבוהה מאוד  /גבוהה  /בינונית



מחלקות אחרות רוצות גם כן



מייצר שיח בין הסקטורים

גבוהה /בינונית  /נמוכה

איך גורמים למנהל המחלקה ולאחות האחראית שלא רוצים או לא

פוטנציאליים

מחויבים לקיים את הסדנה ולהוביל אותה  -פגישות הכנה ורתימה ,גיוס

ודרכי

סוכני שינוי מתוך המחלקה ,מתן תפקיד מוגדר ופעיל למנהלים.

התמודדות



מוביל הסדנה  -היחידה למניעת זיהומים או הנהלת המחלקה .לא תמיד
האינטרסים זהים וחשוב להביא זאת בחשבון .לערוך תיאום ציפיות מי
המוביל ומה היא חלוקת התפקידים.



יישום ההחלטות – חלק מההחלטות כרוכות בציוד ,משאבים וזאת קל
ליישם (הפרויקטור) .הקושי הוא בשינוי תהליכי עבודה בתוך המחלקה
ולכן קיימת חשיבות לקביעת פגישת יישום מייד לאחר הסדנה ולהגדיר
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פעולות ספציפיות ואחראי על כל פעולה או משימה .הובלת התהליך על
ידי מנהל המחלקה תתרום ליישום ההחלטות.


הוצאת מקסימום משתתפים מהמחלקה  -קיום שני סבבים.



תקציב לקיום הסדנה מחוץ למרכז הרפואי  -קיימת חשיבות רבה לקיומה
מחוץ למרכז הרפואי לצורך השגת אפקטיביות מקסימלית .חשוב שלא
להתפשר על כך ולשריין תקציב בהתאם.


פתיחת הסדנה על ידי מנהל המרכז הרפואי או סגן  -לוח זמנים עמוס
אך חשוב מאוד בהבהרת המשקל המיוחס לתוכנית (למשתתפים וגם
למנהל) על כן יש לשריין את המועד מראש.

לסדנה תרומה מרובה לתוכנית :נתפסת על ידי הצוותים כצ'ופר ,משמשת כלי

דגשים

חשוב ברתימת הצוותים ,בגיוס מחויבות לתוכנית ,בהצפת בעיות והתנגדויות
מחד גיסא ,וידע והצעות לפתרונות מאידך גיסא.
הצלחת הסדנה והיכולת לשמר אותה ככלי אפקטיבי תלויה במידה רבה
במידת היישום של הרעיונות וההחלטות שהתקבלו בה.
דוגמאות

א .סדנה סביב התפרצות  CPEביחידת טיפול נמרץ.
ב .סדנה לצוותים המובילים בכל הפנימיות על קביעת כללי התנהגות והנחיות
לצוותים סביב הכיורים (מקור לזיהום).
ג.

סדנה למערך הניקיון על שיפור הידע במניעת זיהומים וחידוד הנחיות
מקצועיות.

ד.

סיעור מוחות במהלך הסדנה מחוץ לבית החולים
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ספרות
מקצועית
https://www.mja.com.au/system/files/issues/190_11_010609/ste11186_fm.pd
f
https://www.researchgate.net/publication/51436820_Teams_communicating_
through_STEPPS
חזרה למפת התערבויות
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שם ההתערבות  :שקיפות והנגשה של נתוני מניעת זיהומים

רציונל ההתערבות

מדידה ,שקיפות ותחרות הם מרכיב משמעותי ביותר בתהליכי שיפור
וביצירת תרבות ארגונית של מצוינות .הנגשת הנתונים ,עידוד השקיפות
לצוותים ולציבור וכפועל יוצא מכך הגברת התחרות ,בהיבטי רכישות
זיהומים והיענות הצוותים להנחיות מניעת זיהומים הם נדבך מרכזי במיזם
בכלל ובהטמעת שינוי התנהגותי בפרט.
הדוחות ההשוואתיים הם תשתית הכרחית לתהליכי קבלת החלטות
בשלב התכנון ותוך כדי המיזם.

תיאור ההתערבות

במסגרת התוכנית אנו ממליצים לבצע מדידה השוואתית ופרסום של
הנתונים הבאים:
א .שיעור רכישות זיהומים נרכשים – .CPE, CDI ,CLABSI, NON CLABSI
ב .שיעור עמידה בהיגיינת ידיים בחלוקה לחמשת הרגעים ולסקטורים.
ג.

שיעור היענות לבידוד – מהירות הכנסת מאושפזים לבידוד בהתאם
להנחיות היחידה למניעת זיהומים והתנהגות הצוותים בבידוד.

ד.

שיעור היענות לסיקורים בהתאם להנחיות היחידה למניעת זיהומים
– סיקורי כניסה ,סיקור מגעים ,סיקור קבוצות סיכון במהלך האשפוז
וכו'.

מדדי רכישות זיהומים יוצגו הן כמספר מוחלט והן על בסיס תקינה ביחס
לימי אשפוז או ימי צנתר.
לצורך יצירת מרכיב של תחרות בין מחלקות האשפוז מומלץ להביא לידי
ביטוי התייחסות לפרמטרים הבאים:
א .השוואה בין מחלקות בעלות מאפיינים דומים ,כגון השוואה בין
מחלקות פנימיות ,השוואה בין מחלקות כירורגיות ,מחלקות טיפול
נמרץ וכד'.
ב .הצגת נתון של שיעור השינוי מתקופה מקבילה (רבעון קודם ,שנה
קודמת וכד').
ג.

משקל רב יותר לשיעור רכישות זיהומים על פני התנהגות מונעת
זיהומים.

ד .שקיפות ופרסום הנתונים – מומלץ להפיץ דוח השוואתי אחת לרבעון.
אפשר להפיץ את הדוח בדרכים שונות המתאימות למערכות המידע
או פלטפורמות קיימות במרכז הרפואי ולתרבות ארגונית שלו
(מערכת  ,BIמייל בתפוצת מנהלים ואחיות אחראיות ,מידעון ,מופע
תקופתי וכד').
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קיימת חשיבות להבלטת מצטיינים (מחלקות ,מערכים) בדרכים שונות.
 .1הצגת הנתונים בדיוני הנהלה עיתיים.
שקיפות הנתונים במחלקות משמשת אף היא מרכיב חשוב ברתימת
הצוות ויצירת תהליכי השתפרות .להלן המלצות ליצירת שקיפות
במחלקות:
פרסום הדוח ההשוואתי על גבי לוח איכות במחלקה.
לוח במרכז המחלקה המציג את מספר הימים ללא רכישת זיהומים
במחלקה.
הצגת הנתונים במסגרת ישיבות צוות משותפות לרופאים ,אחיות וכוח
עזר.
שיקוף תמונת הזיהומים הנרכשים לכלל הסקטורים במרכז הרפואי כדי
להגביר את מחויבותם ומעורבותם בתהליך וכן להדגיש את הקשר שבין
הפעילות שמבצעים לבין זיהומים נרכשים .לדוגמה :מערך הניקיון,
מערך השינוע וכד'.
זיהומים

כלל הזיהומים הנרכשים במחלקות אשפוז

מחלקות /

כל המחלקות והסקטורים

סקטורים
נדבך

התערבות יסוד  /התערבות שוברת שוויון

שלב מומלץ

מהר ככל האפשר

להטמעה/
תנאים מקדימים
גבוהה מאוד  /גבוהה  /בינונית

עלות  -תועלת -

מידת האפקטיביות

שיקולים להחלטה

במניעת זיהומים

על ההתערבות

זמן לקבלת תוצאות

ארוך  /מהיר

משך הטמעה

ארוך  /בינוני  /קצר

השלכות חיוביות על כללא.

מיסוד תהליכי מדידה שקיפות ותחרות

התהליך

מסייעות ליצירת תרבות ארגונית של
מצוינות ,משנות את השפה והשיח בכל
הנוגע לשקיפות מידע ונתונים כחלק
מתהליכי שיפור ולא כגורם מתריס
וביקורתי ובמקביל רותם את כלל
המעורבים שחשופים למצב הזיהומים
הנרכשים ולמגמות הקיימות ורואים עצמם
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חלק מכך.
ב.

לוחות שקיפות במחלקות מאפשרים
למתאשפזים ובני משפחתם להביע עמדה
ולדרוש מהצוות הרפואי הקפדה יתרה על
כללי מניעת זיהומים ולהיות מעורב אף הוא
בנושא.

גבוהה /בינונית  /נמוכה

עלות
אתגרים



פרסום הנתונים – על פי רוב קיים קושי בהשגת תשומת הלב

פוטנציאליים

של מנהלי מחלקות ,אחיות אחראיות ובעלי תפקידים רלוונטיים

ודרכי התמודדות

בשל ריבוי מידע ,ריבוי דואר אלקטרוני ,עומס רב וריבוי מדדים
עליהם הם נדרשים לתת את הדעת .בעקבות זאת מומלץ להפיץ
את הנתונים בדואר אלקטרוני כאשר הנתון המרכזי של שיעור
הרכישות מופיע על גבי הדואר האלקטרוני עצמו ולא בקובץ
מצורף .כמו כן ,נכון לפרסם את הנתון על גבי לוח מחלקתי
ולהביא לידי ביטוי את המצטיינים והאחרונים במכתב דואר
אלקטרוני נפרד של מנהל המרכז הרפואי או סגנו וכן בכנסים
ופורמים קיימים.


התנגדות לתליית לוח זיהומים במחלקה – ראה בהרחבה
התערבות בנושא לוחות נתונים במחלקות.



קושי בהשוואה בין מחלקות דומות – למרות שדוח השוואתי
מציג השוואה בין מחלקות עם מאפיינים דומים קיים הבדל בין
המחלקות שהן תמיד בסיס לביקורת על ההשוואה ביניהן –
לאתגר זה אין מענה מוחלט אולם נכון לציין כי למרות שלכלי
השוואתי זה קיימות מגבלות הוא הטוב ביותר שאפשר ליצור
ובמקביל נכון לבחון כל העת דרכים לשיפורו.



מערכות מידע או  BIשאינן תומכות את התהליך – בתהליך
התכנון יש למפות את המערכות הקיימות ולגבש מענה טכנולוגי
המתבסס על המערכות הקיימות ושואב מהן נתונים על בסיס
האלגוריתמים המתאימים.



בהעדר יכולת פיתוח של מערכת מידע תואמת אפשר לאסוף הנתונים
ידנית לטבלאות אקסל ולהציגם בדרך זו אולם בכל מקרה יש לשאוב
את מרבית הנתונים הקיימים במערכות המרכז הרפואי באופן ממוכן ככל
האפשר.

דגשים



ישנן דרכים רבות ליצירת דוחות נתונים השוואתיים ובשל הקושי
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שקיים על פי רוב בגזירת הנתונים ממערכות המידע שקיימות
במרכז הרפואי והתממשקות אליהם נכון לקדם מהר ככל
האפשר את המענה הפשוט ,הזול והגמיש ביותר המתאים לכך
גם אם המענה אינו המענה המיטבי ביותר שאפשר ליצור.


הגברת השקיפות היא תהליך מתמשך המצריך בגרות ,פתיחות
והבשלה של תרבות ארגונית במרכז הרפואי .תליית לוח זיהומים
נרכשים הוא צעד ראשון בדרך אולם נכון להרחיבו ולשפרו עם
הזמן הן בהיבטי מיקום וחשיפה והן בתחומים והנתונים אותם
יציג.

דוגמאות

דוח זיהומים רבעוני -פנימיות המרכז הרפואי לגליל

שיעור היגיינת ידיים לפי מחלקות חציון ראשון ,2018
המרכז הרפואי לגליל

ספרות מקצועית

The Impact of Competition on Management Quality: Evidence from
Public Hospitals
Competition and quality indicators in the health care sector: empirical
evidence from the Dutch hospital sector
חזרה למפת התערבויות
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שם ההתערבות  :תחקור מקרה של זיהום נרכש

רציונל ההתערבות

הטמעת תרבות של למידה היא ערובה ואף תנאי להשתפרות ומצוינות
של כל ארגון .בתחום מניעת זיהומים קיימת חשיבות רבה לתחקור עומק
משותף (היחידה למניעת זיהומים ,המחלקה שבה הייתה הרכישה
ומעורבים פוטנציאליים נוספים) של כל מקרה רכישה כדי להגיע
לתובנות ומסקנות באשר למקורות ודרכי העברת הזיהומים .תחום זה על
פי רוב אינו מפותח מספיק ויש לחזק אותו ביחידה למניעת זיהומים
ובכלל במרכז הרפואי.

תיאור ההתערבות

 .1ביצוע תחקיר לכל מקרה של רכישת זיהום תורם משמעותית
להתמודדות עם זיהומים נרכשים במספר דרכים:
א .למידת עומק מתודולוגית של הסיבות למקרה ,הפקת לקחים
וגיבוש תובנות והמלצות תואמות.
ב .מעורבות ומחויבות הצוות המחלקתי בנושא.
ג.

הידוק שיתוף הפעולה בין המחלקה ליחידה למניעת זיהומים
וחיזוק השפה המשותפת ביניהם.

 .2קיימות מתודולוגיות רבות לתחקור מקרי רכישה ,נכון לבחור
במתודולוגיה המתאימה למרכז הרפואי ויש לוודא כי הדרך הנבחרת
מתבססת תחילה על תיאור ופירוט העובדות הידועות ולאחר מכן על
לימוד עומק של העובדות שאינן מוכרות והשערות מושכלות לגבי
גורמי רכישה אפשריים.
 .3אנו ממליצים להשתמש במודל עצם הדג המפורט בנספח למסמך
זה.
 .4על התחקיר להתבצע בשיתוף מנהל מחלקת הרכישה ואחות
אחראית ולא יתבסס על לימוד עצמאי של היחידה למניעת זיהומים.
זאת כדי לטייב ולהרחיב את התמונה המתקבלת ובהתאם לכך גם
את איכות התחקיר .בנוסף לכך ,תחקיר משותף מחזק את
המעורבות ,מחויבות ואחריות של המחלקה בנוגע לרכישה
ולהתנהגות מונעת להבא.
 .5את ממצאי התחקיר חשוב להפיץ במרכז הרפואי (ללא פרטי
המחלקה ,המטופל וכו') כדי ליצור למידת רוחבית-מערכתית.
 .6אם עולות מסקנות המצריכות עדכון או שינוי מדיניות או נהלים,
חשוב לבצע זאת במהירות תוך פירוט הפעולות לשינוי.
 .7מומלץ להציג ריכוז של תחקירים מעת לעת להנהלת המרכז הרפואי
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ולצוותים המטפלים בפורומים רלוונטיים.
זיהומים

כלל הזיהומים

מחלקות /

כלל המחלקות והסקטורים

סקטורים
נדבך

התערבות יסוד  /התערבות שוברת שוויון

שלב מומלץ

מייד עם תחילת יישום ההתערבויות אולם יש ללמד ביצוע תחקיר

להטמעה/

בהתאם למתודולוגיה שסוכמה לרופאי ואחיות היחידה למניעת זיהומים

תנאים מקדימים

טרם ביצוע ההתערבות.

עלות  -תועלת -

מידת האפקטיביות במניעת

שיקולים להחלטה

זיהומים

על ההתערבות

זמן לקבלת תוצאות

ארוך  /מהיר

משך הטמעה

ארוך  /בינוני  /קצר

השלכות חיוביות על כלל

מקדם תרבות של תחקיר ,למידה ושיפור

התהליך

במרכז הרפואי וממצב את היחידה למניעת

גבוהה מאוד  /גבוהה  /בינונית

זיהומים כגוף לומד ,משתף ומסייע.

גבוהה /בינונית  /נמוכה

עלות
אתגרים



ביצוע תחקיר אפקטיבי דורש פתיחות מחשבתית ,חשיבה מחוץ

פוטנציאליים

לקופסה ,אמון ופתיחות בין היחידה למניעת זיהומים למחלקות,

ודרכי התמודדות

שימור וניהול ידע אפקטיביים .נושאים אלה דורשים מעורבות
הנהלה ,ניסיון נרכש ושיפור מתמיד של טכניקות תחקור.


יצירת אמון בין היחידה למניעת זיהומים למחלקות הכרחית
לתחקור אפקטיבי ומתבססת על הבנה משותפת שמטרות
התחקיר הן למידה ושיפור ולא לאיתור אשמים וענישתם .יש
לוודא כי לא "משתמשים" במסקנות תחקיר שלא למטרותיו.



העדר קשב וזמן למנהלי מחלקות עלול לגרור לכך שהיחידה
למניעת זיהומים מתחקרת לבד ומציגה את הממצאים למחלקה.

דגשים



דגש :יש לוודא כי מבוצע תחקור משותף.



ביצוע תחקיר זמן קצר לאחר הרכישה (מומלץ לקבוע עד 48
שעות).

דוגמאות

א.



תיעוד ופרסום התחקיר מייד לאחר ביצועו.



פיתוח כלים לניהול הידע המצטבר מהתחקירים.
ביחידת טיפול נמרץ כללי בשיבא התמודדו עם ממוצע של שתי

רכישות  CPEבשבוע במשך חודשים רבים ומבלי שהצליחו לעלות על
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המקור לכך .תחקור עומק משותף ליחידה למניעת זיהומים והנהלת
היחידה לטיפול נמרץ במתודולוגיית עצם הדג הביאה לגילוי כי המקור
לזיהום נמצא בסיפונים של הכיורים בסביבת החולה .מסקנה זו בשילוב
שינוי ההתנהגות סביב השימוש בכיורים הביאה לירידה של למעלה מ-
 90%ברכישות  CPEבמחלקה.
ב.

תחקור מספר מקרי רכישה של  CPEבמחלקות האורתופדיות

העלה בסופו של דבר חשד שהתברר כנכון בכך שהמקור להעברת
הזיהום הוא במכשיר האולטרסאונד הוורידי בדימות ונובע כתוצאה
משימוש בג'ל לא נכון וניקיון לקוי .שינוי התכשיר והקפדה על נהלי
העבודה מנעו רכישות נוספות.
מודל 'עצם הדג' -פורמט למילוי

מודל 'עצם הדג' שמולא במסגרת תחקיר בט"נ שיבא

ספרות מקצועית

The Effectiveness of Root Cause Analysis: What Does the Literature
?Tell Us
Root Cause Analysis Reports Help Identify Common Factors In
Delayed Diagnosis And Treatment Of Outpatients
A Hospital-wide Outbreak of Serratia marcescens, and
Ishikawa's “Fishbone” Analysis to Support Outbreak Control

נספח

פורמט תחקיר +מסקנות (בתיקיה מצורפת)
חזרה למפת התערבויות
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שם ההתערבות :חגיגת הצלחות ותמריצים

רציונל ההתערבות

הכרה והוקרה על המאמץ וההישגים במניעת זיהומים ,העלאת מוטיבציה
של הצוותים בשטח ,הד ברחבי המרכז הרפואי להישגים בתחום.
 .1לכל מחלקה שהגיעה להישג מסוים ( Xימים ללא זיהום ,מאמץ

תיאור ההתערבות

להתגבר על התפרצות או משבר ,הישג יוצא דופן ,הצטיינות
אישית של איש צוות וכו') ניתן תמריץ ומתקיימת חגיגה של
ההישג.
 .2התמריצים מגוונים וצריכים להתאים לרצון וצורכי המחלקה
ולהיות בפרופורציה להישג .לדוגמה סווצ'רים ממותגים לכלל
עובדי המחלקה ,ארוחת צהריים הכוללת פיצות ,ארוחת ערב
מחוץ למרכז הרפואי ,יציאה לטיול מחלקתי ,שובר ארוחת בוקר
או אחר לעובד מצטיין ,ציוד שחסר למחלקה ועוד.
 .3קביעת קריטריונים לבחירת מחלקה מצטיינת ושקיפות של
הנתונים לכלל המחלקות.
 .4מתן התמריץ בטקס חגיגי  -טקס עם חלוקת תעודות
בהשתתפות המחלקה ,נציגי היחידה למניעת זיהומים וההנהלה,
צילום האירוע על ידי צלם המרכז הרפואי ,הרצאה של מנהל
היחידה למניעת זיהומים בערב מחלקתי ,כתבה בעיתון המרכז
הרפואי ,פרסום באתר וכו'.
זיהומים

כלל הזיהומים

מחלקות /

מחלקות המיקוד וסקטורים רלוונטיים (ניקיון למשל)

סקטורים
נדבך

התערבות יסוד  /התערבות שוברת שוויון

שלב מומלץ



להטמעה/

מרגע שיש הישגים (קטנים כגדולים) בפרויקט ולאורך ההתקדמות
שלו

תנאים מקדימים



עלות  -תועלת -

מידת האפקטיביות במניעת

שיקולים להחלטה

זיהומים

על ההתערבות

זמן לקבלת תוצאות

ארוך  /מהיר

משך הטמעה

ארוך  /בינוני  /קצר

השלכות חיוביות על כלל

חיזוק החיבור והמחויבות לנושא מניעת

התהליך

זיהומים ולצוות היחידה למניעת זיהומים,

מחויבות המחלקה לנושא
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גיבוש ויצירת תרבות של תחרותיות,
מצוינות ,חגיגת הצלחות ,הצבת רף גבוה

גבוהה /בינונית  /נמוכה

עלות
אתגרים
פוטנציאליים
ודרכי התמודדות
דגשים



פרסום קבוע בתקשורת הפנים ארגונית של ההצלחות והחגיגות.



התאמת התמריץ לרצון המחלקה ותיאום הפרטים עם הנהלת
המחלקה.


דוגמאות

היחידה למניעת זיהומים תהיה הגוף שנותן את התמריץ.
חגיגת  100ימים ללא זיהומים ,פנימית ו' שיבא

חלוקת תעודות הצטיינות לסיירת ניקיון במרכז רפואי לגליל

בחירת מצטיינים במכון הדימות ,המרכז הרפואי לגליל

ספרות מקצועית

The Power of Moments- Dan & Chip Heath, 2017
חזרה למפת התערבויות
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שם ההתערבות  :לוחות נתונים במחלקות

רציונל

כחלק משינוי התפיסה שמניעת זיהומים היא נושא בעל חשיבות עליונה

ההתערבות

שנמצא במודעות של כולם כל הזמן ,נתוני הזיהומים צריכים להיות
נגישים ושקופים לכולם :הנהלת המחלקה ,הצוות המטפל ,ציבור
המטופלים .לכן נכון לתלות לוח המפרט יום יום את נתוני הזיהומים של
המחלקה.

תיאור ההתערבות א.

הצבת לוח במרכז המחלקה המפרט את מספר הימים שבהם לא
הייתה במחלקה רכישה של זיהום מסוג ( Xככלל יופיעו על הלוח
פירוט לגבי  CPEו CDI-ובטיפולים נמרצים גם  CLABSIוNON -
.)CLABSI

ב.

הלוח יתעדכן מדי יום.
כדי להגביר את המודעות והמחויבות וליצור עניין סביב נתוני
הרכישות של המחלקה יוגדר יעד למספר ימים ללא רכישה
שהשגתו תלווה בחגיגת האירוע הכולל טקס עם הענקת תעודה,
עוגה וכיבוד למחלקה ,בנוכחות היחידה למניעת זיהומים ונציגי
הנהלת המרכז הרפואי (המלצה למנהל המרכז הרפואי).

זיהומים

כלל הזיהומים

מחלקות /

המלצה על כלל המחלקות המרכז הרפואי .חובה :המחלקות המיקוד

סקטורים
נדבך

התערבות יסוד  /התערבות שוברת שוויון

שלב מומלץ

שתי אופציות:

להטמעה/

 .1מהר ככל האפשר ובשיתוף פעולה עם הנהלת המחלקות.

תנאים מקדימים

 .2בתחילת התוכנית על פי החלטה גורפת של מנהל התוכנית או מנהל
המרכז הרפואי על תליית לוחות בכל המחלקות ועדכונם.

עלות  -תועלת -

מידת האפקטיביות במניעת

גבוהה מאוד  /גבוהה  /בינונית אבל

שיקולים להחלטה

זיהומים

חשובה מאד תודעתית

על ההתערבות

זמן לקבלת תוצאות

ארוך  /מהיר

משך הטמעה

ארוך  /בינוני  /קצר

השלכות חיוביות על כלל

הגברת המודעות ,נשיאת אחריות של

התהליך

הנהלת המחלקה על הנושא ,מעורבות כל
הצוות ושיתוף ידע לגבי נתוני המחלקה

גבוהה /בינונית  /נמוכה

עלות
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אתגרים



פוטנציאליים

התמודדות עם התנגדות מנהלי מחלקות שהלוח ייתלה אצלם.
א.

ודרכי התמודדות

שיחה אישית עם מנהל המחלקה והאחות האחראית על
התרומה



ב.

של הלוח לנושא .להתחיל עם אלו שרוצים.

ג.

הנחיה גורפת של מנהל המרכז הרפואי

עדכון יומי של נתוני הזיהומים על גבי הלוח  -כחלק מעבודת אחיות
היחידה למניעת זיהומים עם המחלקות ,עליהן לתזכר ולהדגיש את
חשיבות עדכון הנתונים .מומלץ שהאחות האחראית או הסגנית יהיו
אחראיות לעדכון הלוח.

דגשים



לוח מכובד עם טקסט קצר וברור – ראה דוגמה להלן



תלוי במקום מרכזי במחלקה



לשלב טקסטים וצילומים בתלייה כשמשיגים  Xימים ללא זיהומים



אחריות ברורה בתוך המחלקה לעדכון הנתונים



בתקופה הראשונה לאחר התלייה תזכורת של אחיות היחידה
למניעת זיהומים למחלקה לעדכן הנתונים.

דוגמאות

ספרות מקצועית

לוח נתוני זיהומים של יחידת ט"נ בשיבא

The six secrets of change, Michael Fullan, 2011
חזרה למפת התערבויות
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שם ההתערבות  :חיזוק היחידה למניעת זיהומים

רציונל ההתערבות

יישום והטמעה של תוכנית "מגן חיים" מצריכה שינוי תפיסה והרחבה
משמעותית של פעילות היחידה למניעת זיהומים מול מחלקות המרכז
הרפואי ובהובלת תהליכי רוחב עמוקים .מטרת ההתערבות היא להתאים
את יכולות ותשתית היחידה ולחזק את המסוגלות של צוות היחידה

לבצע משימות אלה.
תיאור ההתערבות

.1

התאמת היכולות כוללת חמישה מרכיבים עיקריים:

התאמת יחס אחיות ביחידה למיטות אשפוז על פי מפתח של 1:200
א.

במרכזים רפואיים בינוניים ומעלה יחידה ייעודית ונפרדת

למניעת זיהומים בראשות רופא (כפיפות היחידה יכולה להשתנות על פי
קביעת מנהל המרכז הרפואי אולם מומלץ שתהיה כפופה ישירות אליו).
ב.

שינוי תפיסת תפקיד היחידה ומעמדה במחלקות ,מגורם מנחה

ומבקר לשותף באיתור נקודות תורפה ,חשיבה ופיתוח מענה ,למידה
וליווי מקצועי.
ג.

התאמת שגרות היחידה לגידול בכוח האדם ,שינוי התפיסה,

הרחבת תחומי אחריות והיקפי הפעילות ומעבר מעבודה אורכית לעבודה
רוחבית (אחריות כוללת של אחות על כלל ההיבטים של מניעת זיהומים
במחלקות עליהן היא אחראית).
ד.

שיפור הכלים והידע של צוות היחידה למניעת זיהומים בתחום

תחקור אפקטיבי ,חשיבה יצירתית ,תקשורת בין-אישית (ניהול קונפליקט,
מתן משוב ,פרזנטציה וכד') ניהול זמן ועוד.
.2

התהליכים המפורטים מעלה יתבצעו במקביל ליישום והטמעה

של ההתערבויות ולכן חשוב לתכנן אותם על ציר זמן של שנה כאשר
איוש כוח האדם צריך להתבצע מייד עם תחילת שלב המעבר מתכנון
ליישום.
זיהומים

כלל הזיהומים

מחלקות /

היחידה למניעת זיהומים

סקטורים
נדבך

התערבות יסוד  /התערבות שוברת שוויון

שלב מומלץ

איוש אחיות ורופאים (בהתאם לתקן המומלץ) כתנאי מקדים כבר בשלב

להטמעה/

התכנון והיתר במדורג על פני שנה
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תנאים מקדימים
גבוהה מאוד  /גבוהה  /בינונית

עלות  -תועלת -

מידת האפקטיביות

שיקולים להחלטה

במניעת זיהומים

על ההתערבות

זמן לקבלת תוצאות

ארוך  /מהיר

משך הטמעה

ארוך  /בינוני  /קצר

השלכות חיוביות על כלל 

התערבות בעלת השפעה על כלל מרכיבי

התהליך

התוכנית והטמעתם ,בדגש על תהליכי
שינוי תרבותי והתנהגותי במחלקות ומיצוב
תחום מניעת זיהומים במקום גבוה במרכז
הרפואי.


התערבות הבונה את יכולות היחידה
לאורך זמן ,ללא קשר לסוגי הזיהומים.



היא תנאי ליכולת יישום אפקטיבי של
התוכנית.

גבוהה /בינונית  /נמוכה

עלות
אתגרים



העדר תקנים – תנאי ליכולת יישום .אם לא קיימת גמישות בתקנים,

פוטנציאליים

נדרש לתעדף תוספת תקנים ליחידה על פני צרכים ומשימות

ודרכי התמודדות

אחרות.


קושי בשיתוף פעולה עם מנהל התוכנית שאינו מהתחום המקצועי
של היחידה למניעת זיהומים – תנאים מחייבים אלה לא עולים בדרך
כלל בקנה אחד עם התרבות הארגונית והמדיניות של היחידה ולכן
חשוב לבסס שגרות עבודה משותפות ,יצירת אמון ,פתיחות,
גמישות מחשבתית וביסוס תהליכי חשיבה משותפים.



יחסי העבודה והדיאלוג עם המחלקות – תפיסת המחלקות את
אחיות היחידה למניעת זיהומים כ"שוטר" ,הקושי של אחיות היחידה
למניעת זיהומים לבסס את מקומן והשפעתן בחלק מהמחלקות
וביצירת דיאלוג פעיל עם מנהל המחלקה והרופאים במחלקה
מקשים על הטמעת ההתערבויות בעיקר בתחום השינוי ההתנהגותי.
יש לבנות תהליך עבודה עם אחיות היחידה למניעת זיהומים
ל"שבירת החומות" שיביא לשינוי הדרגתי בתפיסת המחלקות את
היחידה למניעת זיהומים כפועל יוצא מאופי פעילותם (תחקירים
משותפים ,הדרכות ,סדנאות חשיבה משותפות ,היחידה למניעת
זיהומים ככתובת לפתרון בעיות ואתגרים).
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דגשים

שינוי גדול בזמן קצר  -תהליך השינוי הנדרש מהיחידה למניעת זיהומים
הוא גדול מאוד בזמן קצר מאוד .זה מגדיל את הלחץ המופעל על אחיות
היחידה למניעת זיהומים ואת היקף עבודתן ולכן מחייב השקעת זמן
ותקציב בתהליכי גיבוש ,הוקרה ,פיתוח אישי ,קבוצתי ומקצועי.

דוגמאות

 תוספת תקינה לשם עמידה ביחס מיטות – אחיות היחידה למניעתזיהומים.
 סדנה ליחידה למניעת זיהומים לגיבוש תוכנית עבודה/שיפור תהליכיעבודה פנים ארגוניים/גיבוש.
 -סדנת תקשורת בין-אישית/ניהול זמן/חשיבה יצירתית/תחקיר אפקטיבי.

 מייל של אחות אחראית על תרומת אחות היחידה למניעת זיהומיםלמחלקה

ספרות מקצועית

Drive 2.0, Daniel Pink, 2011
חזרה למפת התערבויות
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שם ההתערבות  :פורומים פנים ארגוניים

רציונל

יש למצב את תחום צמצום הזיהומים הנרכשים כיעד מרכזי של המרכז

ההתערבות

הרפואי .לכן חשוב לשלב את ההיבטים השונים של התוכנית ,יעדיה,
דרכי הפעולה והטמעתה במסגרת פורומים ייעודיים ושגרתיים
המתקיימים במרכז הרפואי .בנוסף לכך ,שיתוף פעיל ומתן הזדמנות
למנהלים ולעובדים להשפיע על התוכנית יתרום לרתימתם ,שיתוף
הפעולה שלהם וטיוב התוכנית.

ההתערבות .קיום פורום ייעודי והשתלבות בכל מיני פורומים בתדירות שתקבע לצורך
1
תיאור
עדכונים עיתיים ,תהליכי חשיבה או הפקת לקחים סביב נושא מסוים
(למשל ההתנהגות סביב הכיורים ,הקמת קיבוץ  ,CDIבקרת אנטיביוטיקה
וכו').
 .2מבנה ,משתתפים ותכנים יסוכמו בהתאם למטרות הפורום.
 .3בנוסף לכך ,חשוב לשלב היבטים שונים של המיזם במסגרת מופעים
ופורומים קיימים כגון יום איכות ומצוינות ,יום האחות ,טקס מצטיינים,
תוכניות עבודה של המחלקות ,טקס מתנדבים וכד'.
דוגמאות לפורומים :הנהלה ,מנהל המחלקה והאחות האחראית של כל
המחלקות הפנימיות/הכירורגיות/ילדים ,אחיות אחראיות ועדת זיהומים
ואחיות כלליות.
זיהומים

כלל הזיהומים

מחלקות /

מחלקות המיקוד ,סיעוד ,רופאים

סקטורים
נדבך

התערבות יסוד  /התערבות שוברת שוויון

שלב מומלץ

מתחילת הפרויקט ולאורך התקדמותו.

להטמעה/
תנאים מקדימים
גבוהה מאוד  /גבוהה  /בינונית

עלות  -תועלת -

מידת האפקטיביות

שיקולים להחלטה

במניעת זיהומים

על ההתערבות

זמן לקבלת תוצאות

ארוך  /מהיר

משך הטמעה

ארוך  /בינוני  /קצר

השלכות חיוביות על כלל .1הגברת השיח סביב התוכנית ויצירת שפה
משותפת.

התהליך

 .2הקניית ידע לגבי התוכנית והישגיה
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 .3הרחבת מעגלי ההשפעה על מרכיבי
התוכנית ודרכי ההטמעה באמצעות שיתוף
השטח.

גבוהה /בינונית  /נמוכה

עלות
אתגרים



פוטנציאליים
ודרכי התמודדות

שילוב נושא מניעת זיהומים בשלל הנושאים שהפורומים עוסקים
בהם  -נחישות ,ערנות והקפדה על כך שהנושא יימצא בתעדוף.



מידע על התכנסות הפורומים השונים ולוח הזמנים שלהם מבעוד
מועד  -מיפוי מראש באילו פורומים רוצים להשפיע .קשר עם
המזכירות השונות לתיאום לוח הזמנים.



הגעה של המוזמנים לפורום  -וידוא הדוק של ההגעה במספר
סבבים.



בניית תכני הפורום שיהיו מותאמים ,מעניינים ורלוונטיים למאפייני
האוכלוסייה בפורום  -אפשר לשלב נושאים במניעת זיהומים וגם
נושאים אחרים .לזמן את מנכ"ל המרכז הרפואי (לפחות לחלקם) או
סמנכ"ל רלוונטי לפתוח.

דגשים



לקיים על בסיס קבוע ולא להתייאש אם יש מיעוט משתתפים.



לוודא שיש נציגות מגוונת כדי שיעלו כל הקולות מהשטח.



לבנות את הפורום כך שתמיד יהיה חלון זמן לשאלות ,תגובות
והצעות של המשתתפים.

דוגמאות
פורום פנים ארגוני בשיבא
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 המרכז הרפואי לגליל,2018 פורום סטטוס מגן חיים חציון ראשון

5: Faculty Learning Communities: Change Agents for Transforming
Institutions into Learning Organizations, Milton Cox, 2001
חזרה למפת התערבויות
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שם ההתערבות  :קמפיין


פירוט ההתערבות מתייחס לקמפיין של תמונות עובדי המרכז הרפואי .כמובן ,אפשר
לבחור כל קמפיין אחר במסגרת צוות הניהול של הפרויקט

רציונל ההתערבות



תודעה ומודעות בקרב כלל עובדי ובאי המרכז הרפואי לנושא מניעת
זיהומים ויצירת תחושת מחויבות בקרב כלל העובדים למניעת
זיהומים ,באמצעות קמפיין גדול ובולט בכל רחבי המרכז הרפואי
תוך לקיחת חלק פעיל של העובדים בו.



יצירת עניין ושיח בתקשורת הבלתי פורמלית והפנים ארגונית.



הקמפיין מכוון לעובדים ,אך בעקיפין משפיע גם על המודעות בקרב
המטופלים ומשפחותיהם.

תיאור ההתערבות

 .1עקרונות הקמפיין:


מסר מרכזי של הקמפיין  -התגייסות המערכת כולה לפתרון בעיית
הזיהומים והשתתפות של מקסימום עובדי המרכז הרפואי.



פריסה רחבה באזורים בעלי נראות גבוהה לצוות הרפואי ,כגון
מעליות ,מסדרונות ,חדר אוכל עובדים וכו'.



התבססות על עובדי המרכז הרפואי מכלל התפקידים והסקטורים
כפרזנטורים של הקמפיין מובילה להעלאת מחויבותם ומעידה על
שותפותם בתהליך ,מומלץ ליישם את מודל צילום העובדים אשר
הוכח כיעיל.



כדי לשמור על המודעות ,השיח סביב הנושא ולאפשר השתתפות
של אנשי צוות נוספים בקמפיין ,מומלץ לערוך שני סבבים בשנה תוך
שימור המסרים המרכזיים מחד גיסא וגיוון האופן שבו מצולמים
מאידך גיסא.

 .2שלבי הכנת הקמפיין:


פרסום ותקשור עליית הקמפיין



קביעת ימי צילום



מיפוי האלמנטים ובחירת המצולמים



התאמת התמונות לתפקיד ושמות המצולמים



התקנת הקמפיין :מיקום התמונות של בעלי התפקידים יהיה על פי
עיקרון של גיוון בין סקטורים ,תמונות של בכירים ומובילי דעת קהל,
סמיכות של תמונות מסקטורים שונים וכד'.

זיהומים

כלל הזיהומים הנרכשים במחלקות אשפוז

מחלקות /

כלל הסקטורים במרכז הרפואי
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סקטורים
נדבך

התערבות יסוד  /התערבות שוברת שוויון

שלב מומלץ

לאחר ביצוע תהליכי שינוי התנהגותי בחלק מהמחלקות ,לאחר

להטמעה/

הטמעה של התערבויות המסייעות לצוות מבחינת תשתית או

תנאים מקדימים

אמצעים ובאופן כללי כאשר חל שיפור בשיעור הזיהומים.
גבוהה מאוד  /גבוהה  /בינונית

עלות  -תועלת -

מידת האפקטיביות

שיקולים להחלטה

במניעת זיהומים

על ההתערבות

זמן לקבלת תוצאות

ארוך  /מהיר

משך הטמעה

ארוך  /בינוני  /קצר

השלכות חיוביות על

הקמפיין מכוון לצוותים הרפואיים

כלל התהליך

והמקצועיים ,אך בעקיפין משפיע על
המודעות בקרב המטופלים
ומשפחותיהם ויצירת לגיטימציה
להעיר את הצוותים.
חיזוק אווירת מניעת זיהומים במחלקות
ובסקטורים אשר אינם במיקוד.

גבוהה /בינונית  /נמוכה

עלות
אתגרים

א .רתימת העובדים להשתתפות בקמפיין -

פוטנציאליים



כלל הסקטורים

ודרכי התמודדות



מובילי דעה ,מנהיגים פורמליים ובלתי פורמליים מתוך המחלקות -
"אנשי מפתח".



הנהלת המרכז הרפואי כדי להציג את מחויבותם לנושא.



שליחת אילוסטרציה של הקמפיין לכלל העובדים.
תפיסה מוטעית על מהות הקמפיין  -יש להביא בחשבון כי חלק
מהעובדים יתנגדו לרעיון הקמפיין .הניסיון מלמד שעם הזמן והכלת
ההתנגדויות דעת הקהל של העובדים משתנה והשתתפות העובדים
עולה בסבב הבא.
הפקת הקמפיין  -ההפקה מורכבת וכוללת סיעור מוחות לבחירת
ה"קונספט" ,מכרז הדפסה ,התקנה ,הסרה ,ארגון וביצוע ההפקה
עצמה .המורכבות תלויה בסוג הקמפיין הנבחר ,אם ייבחר יהיה
אפשר לפעול על פי שלבי ההכנה המפורטים לעיל.

דגשים



קיימת חשיבות לבחירת מסר הקמפיין ,עיצוב האלמנטים ,בחירת
האזורים שבהם יעלה על ידי בעל מקצוע בתחום הפרסום.
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קו עיצובי אחיד ו"לוגו" לכלל העזרים והאמצעים במסגרת התוכנית.



שימוש בעזרים ובלוגו בתקשור פנים ארגוני לחיזוק המודעות (ברכות
לחג ,תשורות וכו').
רופא מצולם ליד התמונה שלו -שיבא

דוגמאות

קיר בכניסה לחדר אוכל עובדים - -המרכז הרפואי לגליל

אחיות ליד התמונות שלהן במעלית ,בשיבא

ספרות מקצועית

Evaluating the impact of a hand hygiene campaign on improving
adherence
Clean Hands for Life: results of a large, multicentre, multifaceted,
social marketing hand-hygiene campaign
חזרה למפת התערבויות
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שם ההתערבות  :הרחבת תצפיות היגיינת ידיים

רציונל ההתערבות

כדי למדוד את שיעור ההיענות של הצוותים במחלקות להיגיינת ידיים
והבידודים ולהביא לשיפור היכן שנדרש ,חשוב לתגבר את היקף
התצפיות כדי שיהיה מידע אמין ובהיקף נרחב ( Nגדול).
תגבור התצפיות מאפשר:

 .1מדידה של השינוי בהתנהגות הצוותים בנושא היגיינת ידיים והתנהגות
בבידודים.
 .2הבנה של נקודות התורפה בהתנהגות הצוותים (תזמון ,תדירות ,אופן
החיטוי).
 .3הגברת הנוכחות בשטח והעלאת חשיבות הנושא.
תיאור ההתערבות

 .1תגבור התצפיות על ידי צוות היחידה למניעת זיהומים :כחלק
מהעבודה השגרתית ,מושם דגש על תצפיות היגיינת ידיים
ובקרת בידודים במחלקות המיקוד .התצפיות הן כלי עבור צוות
היחידה למניעת זיהומים להבין את הנעשה בשטח ,להכיר יותר
את הצוותים ואת נקודות החוזק והתורפה ,לתת משוב מיידי
לעובדים ולהנהלת המחלקה.
 .2תגבור התצפיות על ידי כוח אדם חיצוני :אחיות או סטודנטים או
מתנדבים שיגויסו למשימה זאת ,יעברו הכשרה מתאימה על ידי
צוות היחידה למניעת זיהומים ויעבדו במחלקות המיקוד ,בדגש
על שעות הערב והלילה.
 .3היתרון בביצוע תצפיות על ידי כוח אדם חיצוני הוא
באובייקטיביות ובכך שלצוותים אורך זמן להכיר אותו ולכן
מתנהגים ביתר טבעיות.
 .4נתוני התצפיות מוזנים למערכת ממוחשבת וזאת ניתנת לצפייה
ולעיבוד על ידי היחידה למניעת זיהומים ולצפייה של מנהל
המחלקה והאחות האחראית במחלקות השונות.
מספר תצפיות מומלץ למחלקות במיקוד :למעלה מ 30-בחודש

זיהומים

כלל הזיהומים

מחלקות /

מחלקות המיקוד לכל הסקטורים

סקטורים
נדבך

התערבות יסוד  /התערבות שוברת שוויון

שלב מומלץ

מהר ככל האפשר ולכל אורך הפרויקט ובכלל
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להטמעה/

גיוס כוח אדם חיצוני (עדיפות לסטודנטים לסיעוד או לרפואה מאחר

תנאים מקדימים

שמאפשר תצפיות בעת ביקור רופאים) בשלב התכנון של הפרויקט.
גבוהה מאוד  /גבוהה  /בינונית

עלות  -תועלת -

מידת האפקטיביות במניעת

שיקולים להחלטה

זיהומים

על ההתערבות

זמן לקבלת תוצאות

ארוך  /מהיר

משך הטמעה

ארוך  /בינוני  /קצר

השלכות חיוביות על כלל

חיזוק חשיבות הנושא ומדידתו במרכז

התהליך

הרפואי ,חיזוק היחידה למניעת זיהומים,
הבנה של בעיות נוספות באמצעות
התצפיות וקידומן.

גבוהה /בינונית  /נמוכה

עלות
אתגרים
פוטנציאליים
ודרכי התמודדות

 .1תגבור התצפיות על ידי המחלקה למניעת זיהומים -
 .1הגדרת יעדים כמותיים לכל אחות ביחידה למניעת זיהומים ולכל
מחלקה.
 .2תיעדוף מחלקות מיקוד ותיעדוף משני בהתאם לשיעורי היגיינת
ידיים ורכישות.
 .3גיוס כוח אדם חיצוני והכשרתו מהר ככל האפשר.

דגשים



מומלץ לבצע ולידציה לתצפיות המבוצעות על ידי סטודנטים
לצורך בקרת איכות של ממצאי התצפיות.

דוגמאות

טופס ניטור היענות להנחיות להיגיינת ידיים
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 המרכז הרפואי לגליל,האפליקציה לביצוע התצפיות

 שיבא, שמציגה למחלקות את הנתונים שלהןBI מערכת

Quantifying the Hawthorne effect using overt and covert

ספרות מקצועית

observationof hand hygiene at a tertiary care hospital in Saudi Arabia

Successful development of a direct observation program to measure
health care worker hand hygiene using multiple trained volunteers
Successful development of a direct observation program to measure
health care worker hand hygiene using multiple trained volunteers
)טופס ניטור היענות להנחיות להיגיינת ידיים (בתיקיה מצורפת
חזרה למפת התערבויות
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שם ההתערבות  :תהליך שיפור באמצעות 'משחק החיים'

רציונל ההתערבות

כאשר רוצים לבצע שינוי תפיסתי והתנהגותי באחת המחלקות או
היחידות קיימות מספר חלופות בארגז הכלים ויש להתאים את החלופה
הנבחרת למאפייני המחלקה או היחידה להישג הנדרש .אפשר
להשתמש במודל 'משחקי' שמטרתו לשנות את הגישה של הצוות כלפי
הנחיות מניעת זיהומים בדרך חווייתית וכך להעלות את המודעות ואת
ההיענות להנחיות לאורך זמן ,תוך מעורבות כלל הצוות.

תיאור ההתערבות

אמצעי להטמעת תפיסה והתנהגות של מניעת זיהומים במחלקה או
ביחידה או במכון או מערך באמצעות משחק תוך כדי העבודה השוטפת.
המשחק כולל מגוון פעילויות המבוססות על ידע במניעת זיהומים ,מתן
חיזוקים חיוביים ,חזרתיות של הפעולות הנדרשות ,תחרות בין כלל
העובדים ,משובים ופרסים וכל זאת ללא פגיעה בשגרת העבודה
השוטפת.
התהליך כולל:
.1

הצגת התהליך להנהלה של המחלקה או היחידה ורתימתה לכך.

.2

מיפוי והגדרת יעדים על פי הפערים הקיימים.

.3

מינוי סוכני שינוי מתוך המחלקה והדרכתם.

.4

הדרכה חווייתית ליישור קו מקצועי לכלל עובדי המחלקה או
היחידה.

.5

הפעלת המשחק ב 3-שלבים :נמשך בערך חודשיים עד שלושה
חודשים ,בכל חודש העובדים מקבלים משימה אחרת הקשורה
ליישום ידע והתנהגויות למניעת זיהומים עליה יש תחרות,
המצטיינים זוכים בפרס.

סיכום התהליך :מדידת התוצאות ובניית תוכנית שימור להמשך.
כל התהליך מלווה על ידי אחות מניעת זיהומים.
שיקולים לבחירת ההתערבות:
.1

מתאים יותר לסקטורים של טכנאים ,מנהל ומשק ,מקצועות
הבריאות

.2

היקף ופריסה רחבים (לדוגמה מכון דימות ,מערך הניקיון)

.3

השגת תוצאות בזמן מהיר יחסית.

.4

מגבלת זמן וקשב של היחידה למניעת זיהומים.

זיהומים

כלל הזיהומים

מחלקות /

מחלקה אורגנית ,מכון (כמו דימות) ,סקטור (למשל ניקיון ,שינוע)
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סקטורים
נדבך

התערבות יסוד  /התערבות שוברת שוויון

שלב מומלץ

כשיש בשלות ביחידה (הנהלה שרוצה בשינוי בדרך 'אחרת' ,שינוי

להטמעה/

בתהליכי עבודה ,מבנה או תפקידים ביחידה) או שהיחידה היא נקודת

תנאים מקדימים

תורפה לזיהומים.

.6
עלות  -תועלת -

במניעת
.5
מידת האפקטיביות

שיקולים להחלטה

זיהומים

גבוהה מאוד  /גבוהה  /בינונית

על ההתערבות
.8

זמן לקבלת תוצאות

.7

ארוך  /מהיר

.10

משך הטמעה

.9

ארוך  /בינוני  /קצר

.11

השלכות חיוביות על כלל
התהליך

עלות
אתגרים

.12


גבוהה /בינונית  /נמוכה

החברה שתיבחר להפעלת המשחק תלמד את תרבות המרכז

פוטנציאליים

הרפואי והמחלקה המיועדת כתנאי מקדים  -פגישות מקדימות

ודרכי התמודדות

עם מנהל התוכנית וצוות היחידה למניעת זיהומים.


פיצוח המשימות כך שיתאימו לתרבות ולאופי המחלקה וייצרו
שיתוף פעולה ולא התנגדות של הצוות  -שיחות עם הצוות
המוביל במחלקה ,הבנת נקודות התורפה ובקרה מקצועית על
עבודת הצוות של 'משחק החיים'.



בחירת  POCמטעם המחלקה או היחידה  -מנהיג ,בעל השפעה
ויכולת ביצועית ,מאמין ומחויב לתהליך.



בחירת 'סוכני שינוי' שיהיו רתומים ופעילים  -בחירה נכונה של
האנשים והכנתם לתפקידם לאורך כל המשחק.



הפעלה נכונה של החברה בנוגע לאיכות החומרים ,נוכחותם
בשטח ,התקדמות המשחק בשל המדידה והתאמה און ליין (מה
קורה אם אין שיפור בתוצאות?) ,עמידה בלוח הזמנים וכו'  -ניהול
צמוד של מנהל התוכנית.

דגשים



כלי לשימוש מוגבל ומושכל במהלך הפרויקט משיקולי עלות,
קשב ארגוני ,אפקטיביות כמפורט בסעיף תיאור ההתערבות.



משימות מותאמות לתרבות ולשפה של המחלקה.



תוכנית מוגדרת וברורה מראש ליחידה למניעת זיהומים ,הנהלת
היחידה וסוכני השינוי.
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נוכחות גבוהה בשטח של חברת 'משחק החיים' ואחות היחידה
למניעת זיהומים.

במסגרת המיזם בחרנו בחברת אנטרופי – "משחק החיים" עקב ניסיונם

דוגמאות

הרב בתחום.
פעילות במסגרת המשחק במכון דימות שיבא

תעודות ומדליות למצטיינים ,מכון הדימות מרכז רפואי לגליל

הדרכה חווייתית ,מערך הניקיון שיבא

ספרות מקצועית

The Gameful World: Approaches, Issues, Applications

THE EFFECT OF GAMING ON AITENDANCE AND AlTlTUDE
חזרה למפת התערבויות
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שם ההתערבות :תקשורת פנים ארגונית

רציונל ההתערבות



תקשור מסרים במניעת זיהומים בכלל הארגון והדגשתם כנושא
מרכזי במרכז הרפואי.

תיאור ההתערבות



מינוף הצלחות להעברת מסר של מסוגלות ,מצוינות ושיפור מתמיד.



יצירת עניין ושיח בתקשורת הבלתי פורמלית בין כלל העובדים.

 .1תקשור המסרים הנבחרים באמצעות :איגרות ,כתבות ,קמפיין פנים
ארגוני ,מיילים בתפוצת כלל העובדים ,פרסום בפורטל העובדים,
פרסום באתר המרכז הרפואי ובעיתון המרכז הרפואי אם קיים,
הפקת סרטון המראה את ההצלחות וראיונות עובדים.
 .2תקשור הנושא באירועים וטקסים של המרכז הרפואי על ידי נציגי
ההנהלה :טקס מצטיינים ,חגים ומועדים ,ימי עיון ,יום איכות
ובטיחות ,כנסים ועוד.
 .3הפעלת שיקול דעת לגבי שימוש בפלטפורמות חיצוניות כמעלות את
הנושא לתודעה ויצירת "גאוות יחידה" לעובדים.
 .4הפרסום ייעשה בהתייעצות עם הדוברות או רפרנט תקשורת פנים
ארגונית.

זיהומים

כלל הזיהומים הנרכשים במחלקות אשפוז

מחלקות /

כלל הסקטורים במרכז הרפואי

סקטורים
נדבך

התערבות יסוד  /התערבות שוברת שוויון

שלב מומלץ

עם תחילת המיזם ,מומלץ לבצע השקה או אירוע חגיגי שבו מוכרז

להטמעה/

תחילת הפרויקט ומהותו.

תנאים מקדימים

תקשור המסרים צריך להתבצע ברציפות תוך הצגת הצלחות ,הטמעת
שינויים ,חיזוק יכולות והצטיינות של יחידים ומסגרות.

עלות  -תועלת -

מידת האפקטיביות במניעת

שיקולים להחלטה

זיהומים

על ההתערבות

זמן לקבלת תוצאות

ארוך  /מהיר

משך הטמעה

ארוך  /בינוני  /קצר

השלכות חיוביות על כלל

הפרסום והתקשור מכוון לכלל העובדים

התהליך

גם לאלו שאינם במחלקות המיקוד.

עלות

גבוהה /בינונית  /נמוכה

אתגרים

גבוהה מאוד  /גבוהה  /בינונית

א .מספר רב יחסית של עובדים שאינם קוראים מיילים  -שליחת מיילים
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פוטנציאליים

ספורים להעברת המסרים הרצויים .מומלץ לחשוב על דרכים

ודרכי התמודדות

להעברת מסרים נרחבת ,כמו באמצעות המדיה החברתית,
 ,Facebookקמפיין פנים ארגוני ,תקשורת חיצונית ,עיתונות מקומית
ועוד.
ב .בחירת המסרים והמידע  -רצוי לערוך תהליך חשיבה על המהות
והתוכן של המסרים ועל עיתוי הפרסום.
ג.

כמו בכל פרסום ותחרות יש אפשרות לפגיעה באלו שהשיגו תוצאות
אולם לא באים לידי ביטוי במסגרת של הצטיינות או שלא זוכים
לחשיפה – הגדרת קריטריונים ברורים לבחירת מצטיינים וגיוון
הפרסומים כך שיביאו לידי ביטוי מסגרות וסקטורים רבים ככל
האפשר מבלי ליצור זילות של העניין.

דגשים



עיסוק רציף ומתמיד בתקשור ובפרסום הידיעות כדי לשמור על
רלוונטיות ,עניין ו"מתח" בנושא מחד גיסא ,ומאידך גיסא לא לייצר
זילות לנושא.



שימוש בערוצים ופלטפורמות קיימות אשר נגישות לעובדי המרכז
הרפואי ובשימושם .מומלץ לא לייצר פלטפורמות חדשות אשר לא
הוכיחו עצמן.



תיעוד וצילום קבוע של הטמעת התערבויות וחגיגת הצלחות כדי
שיהיה מאגר מידע זמין לשימוש.
החלפת תכשיר חיטוי

דוגמאות
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הזמנת העובדים להצטלם לקמפיין ,המרכז הרפואי לגליל

כתבה בעיתון המרכז הרפואי על הצלחה במניעת זיהומים בט"נ,
שיבא

ספרות מקצועית

Organizational culture change in U.S. hospitals: a mixed methods
longitudinal intervention study
חזרה למפת התערבויות
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מיומנויות
שם ההתערבות  :סימולציות הדרכה במחלקות

רציונל ההתערבות

חיזוק ושימור המקצועיות של הצוות הרפואי והסיעודי באמצעות תרגול
תרחישים ופעולות רפואיות וסיעודיות סביב מניעת זיהומים.
 .1כתיבת תרחישים לתרגול על ידי היחידה למניעת זיהומים

תיאור ההתערבות

בשיתוף עם צוות מוביל מהמחלקות (רופא מומחה או מתמחה,
אחות אחראית ,נאמן זיהומים).
 .2מומלץ לבצע שימוש בתרחישים שבוצעו כפי שמצורפים בנספח
(תיקיה מצורפת) ,תוך ביצוע ההתאמות הנדרשות.
 .3תרגול הסימולציות לצוות הרפואי טרם כניסתם לתפקיד וריענון
מדי פעם במספר סבבים כדי לאפשר מקסימום השתתפות
זיהומים

כלל הזיהומים הנרכשים במחלקות אשפוז

מחלקות /

כלל המחלקות והסקטורים

סקטורים
נדבך

התערבות יסוד  /התערבות שוברת שוויון

שלב מומלץ

מהר ככל האפשר

להטמעה/
תנאים מקדימים
גבוהה מאוד  /גבוהה  /בינונית

עלות  -תועלת -

מידת האפקטיביות במניעת

שיקולים להחלטה

זיהומים

על ההתערבות

זמן לקבלת תוצאות

ארוך  /מהיר

משך הטמעה

ארוך  /בינוני  /קצר

השלכות חיוביות על כלל

מקדם תרבות של למידה והשתפרות

התהליך

במרכז הרפואי וממצב את היחידה
למניעת זיהומים כגוף מקצועי ומסייע.

עלות
אתגרים



גבוהה  /בינונית  /נמוכה

במהלך הכנת העזר ייתכן שיעלו דילמות מקצועיות כמו סדר

פוטנציאליים ודרכי

הפעולות או הממשקים עם צוותי המחלקה  -כתיבת התרחישים

התמודדות

מאפשרת דיון וסיעור מוחות משותפים בין היחידה למניעת זיהומים
לבין המחלקות .


פערי ידע ותהליכי עבודה לוקים בחסר  -במהלך הכנת התרחישים
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עלול להתגלות כי קיימים פערים ביישום נהלים או הנחיות לא
אחידות .מומלץ להסתמך על נהלי משרד הבריאות והיחידה
הארצית למניעת זיהומים תוך ביצוע התאמות רלוונטיות למרכז
הרפואי.


תיאום מורכב של הפעלת הסימולציות  -היערכות מקדימה טובה,
בחירת שחקנים מתאימים או בובות וליווי צמוד של היחידה למניעת
זיהומים ,הכנת הציוד המתאים והתשתיות הלוגיסטיות המתאימות
לתרגול.

דגשים



חשוב שאחיות היחידה למניעת זיהומים יבנו את התרחישים בשיתוף
עם המחלקות הספציפיות כדי שהסימולציות יהיו כמה שיותר דומות
לשגרת המחלקה והדילמות שבהן נתקלים יום יום.



מומלץ לבצע את תרגול הסימולציות בכניסה לעבודה (או לסטאז'
או להתנסות קלינית) ומדי חצי שנה כחלק מההדרכה התקופתית.

דוגמאות

א .הסימולציות בוצעו במחלקות האשפוז או בחדרים אשר אינם
בשימוש כדי לדמות ככל האפשר את השגרה במחלקה.
ב .סימולציות שבוצעו במחלקות טיפול נמרץ וכירורגיות כללו תרגול
נושאים ,כמו החדרת צנתר והטיפול בו ,ביצוע בדיקה פיזיקלית,
החלפת חבישה בטכניקה סטרילית ,הכנסת קטטר וכניסה ויציאה
מחדרי בידוד.
ג.

סימולציות שבוצעו במחלקות פנימיות כללו תרגול נושאים ,כמו
התנהגות נכונה ושימוש בכיור ,כניסה ויציאה מחדרי הבידוד השונים,
התנהגות בחדרי הבידוד וחמשת הרגעים.

ספרות מקצועית
נספח

תרחישי סימולציה (בתיקיה מצורפת)
חזרה למפת התערבויות
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שם ההתערבות  :קפסולות למידה

רציונל ההתערבות

הנגשת הידע המקצועי הרלוונטי במניעת זיהומים לעובדים במרכז
הרפואי באופן ידידותי ,מעודכן ומותאם טכנולוגית.

תיאור ההתערבות

 .1עדכון והתאמה של תוכנת הדרכה קיימת או הפקת קפסולות
חדשות בנושאים מגוונים בתחום מניעת זיהומים (היגיינת ידיים,
חיידקים עמידים ,בידודים וכו').
 .2על הקפסולה להיות קצרה ( 5דקות בערך) ,ממוקדת בידע
הרלוונטי ,ידידותית למשתמש ,עם קטעי וידאו וגרפיקה שממחישים
את הנושא .כל קפסולה מכילה פרק של ידע ופרק של מבחן
אינטראקטיבי.
 .3הקפסולות מחלוקות לפי נושאים ומותאמות לסקטורים השונים לפי
הידע הרלוונטי לכל סקטור.
 .4עובד יוכל לבצע את קפסולת הלמידה באמצעות הטלפון הסלולרי
או על גבי מחשב על פי בחירתו.
 .5ניהול הלמידה יתבצע באמצעות מערכת ניהול הקיימת במרכז
הרפואי לצורך בקרה והפקת לקחים.
 .6כתיבת התסריטים והשאלות למבחן יתבצעו על ידי היחידה
למניעת זיהומים ורפרנט ממחלקת הדרכה.

זיהומים

כלל הזיהומים

מחלקות /

כלל המחלקות במרכז הרפואי .סיעוד ,רופאים ,מנהל ומשק ,מקצועות

סקטורים

הבריאות.

נדבך

התערבות יסוד  /התערבות שוברת שוויון

שלב מומלץ

מוקדם ככל האפשר

להטמעה/
תנאים מקדימים
גבוהה מאוד  /גבוהה  /בינונית

עלות  -תועלת -

מידת האפקטיביות במניעת

שיקולים להחלטה

זיהומים

על ההתערבות

זמן לקבלת תוצאות

ארוך  /מהיר

משך הטמעה

ארוך  /בינוני  /קצר

השלכות חיוביות על כלל

אין השלכות ממשיות

התהליך

גבוהה /בינונית  /נמוכה

עלות
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אתגרים



פיתוח הלומדות נמשך זמן ומצריך שעות עבודה של היחידה

פוטנציאליים

למניעת זיהומים בשילוב ואישור התכנים המקצועיים  -להשתמש

ודרכי התמודדות

בלומדות הקיימות ולעדכנן על פי צורך.


הנגשת קפסולת הלמידה למכשירים הניידים של העובדים
באמצעות מערכת לניהול הדרכה –תנאי ליכולת בקרה וניהול
תהליך הלמידה.

דגשים



על הקפסולה להיות קצרה ,קולעת ומונגשת.



אישור התכנים על ידי היחידה למניעת זיהומים.



לעבוד עם ספק שמתמחה בפיתוח כלי הדרכה טכנולוגיים.



שמירה על עדכניות הקפסולה באמצעות עדכוני ידע ,נהלים
והנחיות.

דוגמאות

פרסום באתר של עובדי שיבא של קפסולות הלמידה החדשות

קפסולת הלמידה בטלפון נייד

ספרות מקצועית

Leveraging Knowledge Understanding in Documents
חזרה למפת התערבויות
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שם ההתערבות  :סרטוני הדרכה לניקיון

רציונל ההתערבות

א .חיזוק ושימור מקצועיות המנקים והמפקחים במערך הניקיון
באמצעות סרטוני הדרכה עדכניים ,פרקטיים ו'ידידותיים למשתמש'.
ב .עדכון ידע והנחיות אחידות לכלל עובדי הניקיון תוך הנגשה
תרבותית ושפתית..

תיאור ההתערבות

א .כתיבת תסריטים על ידי מנהלי מערך המשק בסיוע מקצועי של
היחידה למניעת זיהומים.
ב .הפקת סרטי הדרכה המתבססים על עיקרון הפשטות ,ויזואליות של
התהליכים ומענה לפערי השפה.
ג.

מומלץ לבצע שימוש בסרטים ובתסריטים המצורפים בנספח (תיקיה
מצורפת) תוך ביצוע ההתאמות הנדרשות.

ד .העברת הדרכות לעובדי הניקיון טרם כניסתם לתפקיד וביצוע ריענון
מדי פעם תוך התבססות על סרטי ההדרכה.
זיהומים

כלל הזיהומים הנרכשים במחלקות אשפוז

מחלקות /

משק וניקיון

סקטורים
נדבך

התערבות יסוד  /התערבות שוברת שוויון

שלב מומלץ

מהר ככל האפשר

להטמעה/
תנאים מקדימים
עלות  -תועלת -

מידת האפקטיביות

שיקולים להחלטה

במניעת זיהומים

על ההתערבות

זמן לקבלת תוצאות

ארוך  /מהיר

משך הטמעה

ארוך  /בינוני  /קצר

השלכות חיוביות על כלל

חיזוק שיתוף הפעולה בין מערך המשק

התהליך

ליחידה למניעת זיהומים

עלות

גבוהה /בינונית  /נמוכה

אתגרים



גבוהה מאוד  /גבוהה  /בינונית

במהלך הכנת העזר ייתכן שיעלו דילמות מקצועיות כמו סדר

פוטנציאליים

הפעולות או ביצוע הנחיות כאלה ואחרות .כתיבת התסריטים

ודרכי התמודדות

מאפשרת דיון וסיעור מוחות משותף על סוגיות בנושא ניקיון
ומניעת זיהומים.


פערי ידע ותהליכי עבודה לוקים בחסר  -במהלך כתיבת
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התסריטים ייתכן שיתברר כי קיימים נהלים או הנחיות לא
אחידות או חסרות .מומלץ להסתמך על נוהל הניקיון של משרד
הבריאות והיחידה הארצית למניעת זיהומים תוך ביצוע התאמות
רלוונטיות למרכז הרפואי.


תיאום מורכב של הפקת הסרטונים  -היערכות מקדימה טובה,
בחירת שחקנים מתאימים או גרפיקה מתאימה וליווי צמוד של
היחידה למניעת זיהומים ומנהל מהמשק לאורך כל הצילומים.

דגשים



חשוב שאחיות היחידה למניעת זיהומים יאשרו את התכנים
המקצועיים לפני הפקת הסרטונים ובמהלכם ויתנו את האישור
הסופי.



מומלץ להציג את הסרטונים בכניסה לעבודה ומדי חצי שנה
כחלק מההדרכה התקופתית.



הנגשת והתאמת העזר לאוכלוסייה ולשפה (אמהרית ,ערבית
ורוסית).



מסרים של חיבור רגשי של העובדים לבעיית הזיהומים בבית
החולים כך שיבינו את חומרת הבעיה ו ואת המצופה מהם
בעבודת הניקיון.

דוגמאות

קטע מסרטון ההדרכה -מבחן ידע לעובד
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קטע מסרטון ההדרכה המוקרן לטלפון של העובד

ספרות מקצועית
נספח

סרטים והדרכות (בתיקיה מצורפת)
חזרה למפת התערבויות
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טכנולוגיות ותשתיות
שם ההתערבות  :ניקיון סביבת החולה

רציונל ההתערבות

באופן טבעי סביבתו של המטופל היא אזור מרובה חיידקים ולכן הוחלט
להקדיש לאזור זה ניקיון יסודי ורב יותר מהניקיון הכללי במחלקה.
צוות סביבת מטופל הוקם כסיירת מובחרת בתחום הניקיון ,מתוך תפיסה
שצריך לתחום זה אנשים מיומנים יותר ,בעלי הספק ואיכות עבודה
גבוהים.

תיאור ההתערבות

ניקיון סביבת חולה לאחר שחרור/ניוד לחדר אחר:



צוות ייעודי לניקיון סביבת החולה לפני אשפוז חולה חדש



הניקיון כולל את הפריטים הבאים:


מזרן



מיטה



ארונית



קירות



פנל חשמל וחמצן



ריצפה



מכשור וציוד



סביבת חולה בבידוד – החלפת כל הציוד החד פעמי או
המתכלה בחדר וניקיון על פי סוג הזיהום (לדוגמא לאחר חולה
עם קלוסטרידיום יבוצע ניקיון עם כלור בריכוז (PPM 5000

סביבת חולה רגילה תנוקה על ידי עובד אחד  -משך ניקיון ממוצע 20
דקות ,סביבת חולה מזוהם תנוקה על ידי  2עובדים – משך ניקיון ממוצע
 40דקות.
לצוות סביבת חולה יוקצו עגלות ניקיון ייעודיות .פירוט וסרטון הדרכה,
ראה נספח (תיקיה מצורפת).
נוסחה להיקף עובדים נדרש (במחלקות המיקוד) :ממוצע שחרורים ליום
 +ניודים (  2%מסך הכל מיטות האשפוז)  20 Xדקות ועוד תקן למפקח
מומלץ להתחיל את הפעילות ב  08:00עם צוות מצומצם מאוד .סביב
השעה  12:00להביא את יתרת הצוות ,לאור ריבוי השחרורים החל
משעות הצהריים.
בקרה – באמצעות מפקח ייעודי ,כמו כן מומלץ לסמן מידי יום כ 10
סביבות חולה בג'ל סימון (כ  15נקודות בחדר) ולבדוק את איכות הניקיון
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תוך מתן ציון בהתאם להיקף הנקודות שניקו.


מומלץ להעניק בונוסים לעובדים בהתאם לאיכות הניקיון.

זיהומים

כלל הזיהומים הנרכשים במחלקות אשפוז

מחלקות /

משק וניקיון

סקטורים
נדבך

התערבות יסוד  /התערבות שוברת שוויון

שלב מומלץ

מהר ככל האפשר

להטמעה/
תנאים מקדימים
גבוהה מאוד  /גבוהה  /בינונית

עלות  -תועלת -

מידת האפקטיביות במניעת

שיקולים להחלטה

זיהומים

על ההתערבות

זמן לקבלת תוצאות

ארוך  /מהיר

משך הטמעה

ארוך  /בינוני  /קצר

השלכות חיוביות על כלל

מפנה את כח העזר למשימות ניקיון ציוד

התהליך

במחלקה ,שביעות רצון צוות ,הבנת
מחויבות ורצינות ההנהלה ,חיזוק אווירת
מניעת זיהומים במחלקות

גבוהה /בינונית  /נמוכה

עלות
אתגרים



העדר תקנים – במידה ויינתן תקצוב חיצוני ניתן לדרוש תוספת

פוטנציאליים

תקנים זמניים .צמצום תקנים במשימות משק ולוגיסטיקה

ודרכי התמודדות

באזורים שאינם בסיכון גבוה לזיהומים כגון חצר ,מחסנים
משרדי הנהלה וכד'


המתנה ארוכה לצוות ויצירת "צוואר בקבוק" במיון – במידה
והיקף העובדים בצוות יהיה בהתאם למפתח שפורט מעלה צפוי
זמן המתנה של עד שעתיים בשעות העומס .יש לתאם עם
הנהלת המרכז הרפואי את הצורך בהמתנה ,במקרי קיצון
חריגים נכון לתעדף ולהגדיר מחלקות בהם יבוצע ניקיון על ידי
כוח עזר בלבד ,מומלץ להנחות את מנהלי המחלקות לשחרר
מאושפזים מוקדם ככל האפשר על מנת למתן את שעות
העומס.



שחיקת העובדים בצוות – עבודת הניקיון קשה יותר מעבודת
הניקיון במחלקות ויש לקחת זאת בחשבון באיוש העובדים .כמו
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כן נכון לתת בונוסים על ניקיון איכותי ,לייחד את הצוות במדים
שונים ,לתמרץ על בסיס פעילויות כיף וגיבוש מעת לעת.
דגשים



למרות העלות הגבוהה קיימת חשיבות ליישום לאור
האפקטיביות המשמעותית במניעת זיהומים .בקרה איכותית
מהווה מרכיב קריטי באיכות הביצוע ואפקטיביות הצוות.



לפני תחילת העבודה יש לבצע הדרכה יסודית וגם ריענונים תוך
כדי העבודה.

דוגמאות

א .בקרות איכות ניקיון סביבת חולה לפני כניסת הצוות עמדו על כ
 65%בממוצע ,הבקרות מיד לאחר כניסת הצוות עמדו על כ 80%
ולאחר כחודש וחצי עומדים על כ  90%בממוצע לאורך תקופה של
כשנה.
ב .שיח מתמיד בין אחיות אחראיות ,המפקח והעובדים שיפר את
תפוקות הצוות ואת איכות הניקיון.
ג.

במרכז הרפואי לגליל הוגדר יום אחד בשבוע שבו מבצע הצוות
ניקיון יסודי ומקיף במחלקת מיקוד ,הדבר הביא לשיפור רמת הניקיון
הכולל במחלקות.

ספרות מקצועית

Environmental Cleaning in Resource-Limited Settings
חזרה למפת התערבויות
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שם ההתערבות :שיפור רמת הניקיון

רציונל ההתערבות

למניעת זיהומים מרכיבים רבים ,נדבך קריטי הוא הניקיון.
לשיפור רמת הניקיון באופן כללי ובמיוחד בסביבת המטופל יש השפעה
ישירה על שיפור היכולת להתמודד עם בעיית הזיהומים .בנוסף ,שיפור
במרכיב זה תורם להעלאת המודעות והמוטיבציה של הצוות במחלקה
ושל המאושפזים ומשפחתם ,כיוון שהם נוכחים לראות את החשיבות
שמייחס לכך המרכז הרפואי

תיאור ההתערבות

שיפור רמת הניקיון השגרתי במחלקות המיקוד:


מיפוי פערים ונקודות תורפה



חיזוק המקצועיות והמחויבות של המנקים והמפקחים (ראה
התערבויות הדרכה ושינוי התנהגותי)



שיפור יחס מנקים למיטות אשפוז (מומלץ מנקה וחצי ל 40
מיטות) על בסיס תעדוף מחלקות אשפוז על פני מחלקות
אמבולטוריות ,שטחי מנהלה ,משרדים ושטחים ציבוריים.



חיזוק התקשורת הישירה בין אחות אחראית למפקח ומנקה
(לדוגמא מפגש שבועי ,קבוצת וואטסאפ וכד').




הקצאת מנקה קבוע למחלקה ככל האפשר
הגברת הפיקוח והמדידה של המפקחים בשטח .יחס מומלץ
של מפקח – מנקים( 1-8 :המדידה תיעשה על בסיס ג'ל
פלורוסנטי)



מעבר לשימוש במטליות חד פעמיות לניקיון השוטף ועגלות
ניקוי ייעודיות לחדרי בידוד עם ציוד נפרד (בצבעים שונים).



הגברת מעורבות ,בקרה ונוכחות של הנהלת מערך המשק
והניקיון.



הגברת הבקרה של אחיות היחידה למניעת זיהומים על איכות
הניקיון באמצעות בקרה מדידה שתאפשר לזהות מגמות .מומלץ
לעשות שימוש בג'ל פלורוסנטי לבדיקת רמת הניקיון.

זיהומים

כלל הזיהומים הנרכשים במחלקות אשפוז

מחלקות /

משק וניקיון

סקטורים
נדבך

התערבות יסוד  /התערבות שוברת שוויון
85

תוכנית מגן חיים -מדריך הפעלה

שלב מומלץ

מהר ככל האפשר

להטמעה/
תנאים מקדימים
גבוהה מאוד  /גבוהה  /בינונית

עלות  -תועלת -

מידת האפקטיביות במניעת

שיקולים להחלטה

זיהומים

על ההתערבות

זמן לקבלת תוצאות

ארוך  /מהיר

משך הטמעה

ארוך  /בינוני  /קצר

השלכות חיוביות על כלל

שביעות רצון צוות ומטופלים ,הבנת

התהליך

מחויבות ורצינות ההנהלה ,חיזוק אווירת
מניעת זיהומים במחלקות

גבוהה /בינונית  /נמוכה

עלות
אתגרים



שגרות ותהליכי עבודה לוקים בחסר – עבודה עם מנהלים

פוטנציאליים

ומפקחים על יצירת שגרות עבודה וחיזוק יכולות הניהול

ודרכי התמודדות

באמצעות סדנאות ,ליווי ,כלים לתעדוף וכד'


איכות ותחלופת כח האדם – ניהול איזונים נכונים של משמרות,
חופשות וכד' ,תמרוץ ותגמול למצטיינים.



התאמת כלי ההדרכה וההטמעה (שפה ,עזרים ,סביבת
סימולציה).



פערי תקינה – מיפוי המערך ,תעדוף משמעותי למחלקות
המיקוד על חשבון אזורים אחרים ,הקצאת תקציב לתוספת
תקינה במידת הצורך.



פערי איוש כוח אדם – ניתוח שיעור התחלופה החודשי ויצירת
"מחסנית כוח אדם" בהתאמה ,קיצור משכי קליטה ככל
האפשר.



קליטת כוח אדם חדש -תהליך מסודר של כניסה לעבודה כולל
הדרכת ניקיון וליווי צמוד בתקופה הראשונה

דגשים



תהליך מתמשך הדורש עיסוק מתמיד בעצימות גבוהה.



קשר טוב ,תדיר עם קשב לרגישויות של המנהלים במערך
המשק חשוב להצלחה.

דוגמאות

א .במחלקות המיקוד מעבר ממנקה לשתי מחלקות למנקה למחלקה
ללא תוספת תקינה על בסיס תעדוף הניקיון במחלקות אלה על
חשבון משרדי הנהלה ,מתחמים חיצוניים ,חצר ושטחים ציבוריים.
ב .ביצוע סדנא למפקחים באחד מהמרכזים הרפואיים ולכל מערך
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הניקיון במרכז רפואי אחר
ג.

ביצוע הדרכות בשפה האמהרית

ד .מדידת רמת ניקיון באמצעות סימון נקודות בג'ל פלורוסנטי ובדיקתן
לאחר הניקיון תוך מתן ציון לרמת הניקיון בהתאמה.
ה .הגברת נוכחות המפקחים במחלקות ,מתן פידבק למנקים וביסוס
התקשורת בין האחיות האחראיות לבינם.
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 המרכז הרפואי לגליל,לו"ז לסדנה לעובדי מערך המשק

Changes in knowledge and attitudes of hospital
environmentalservices staff: The Researching Effective Approaches to
Cleaning inHospitals (REACH) study

Improving Operating Room (or) between Case Cleaning for Efficiency
and Patient Safety in an Academic Medical Center

Improving hospital environmental hygiene with theuse of a targeted
multi-modal bundle strategy

חזרה למפת התערבויות
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תוכנית מגן חיים -מדריך הפעלה

שם ההתערבות  :תכשיר חיטוי ידיים

רציונל ההתערבות

השימוש הקבוע בתכשירים לחיטוי ידיים על בסיס אלכוהול בתדירות
גבוהה מאוד מחייבת שהתכשיר יהיה נוח לשימוש ,נגיש וידידותי לעור
הידיים .החלפת תכשיר חיטוי הידיים הקיים לתכשיר ידידותי ככל
האפשר בשילוב תהליכים נוספים בתחום השינוי ההתנהגותי מסייע
בהעלאת ההיענות לחיטוי הידיים.

תיאור ההתערבות

תכשיר חיטוי הידיים צריך להיות בעל זמינות גבוהה לסביבות העבודה
ובצמוד למיטות במחלקות האשפוז
במרבית המוסדות הרפואיים תכשיר חיטוי הידיים הוא נוזלי ומכיל
 + % alcohol 70%+ 0.5% chlorexidineמרכך.
קיימות מספר חלופות לתכשיר חיטוי ,בבחירת החלופה או הספק
מומלץ לבחון:


אפשר לבחור את סוג התכשיר מול החלופות הקיימות בשוק.



על התכשיר להכיל לפחות. alcohol 70% -



תכשיר ידידותי ונוח לשימוש בהיבטים של מגע עם הידיים,
שמירה על עור הידיים ,מרקם ,אופן ההתזה וכד'.



מומלץ לבצע פיילוט תוך בחינת מספר התכשיר המועדף על
הצוות הרפואי.

זיהומים

כלל הזיהומים

מחלקות /

מחלקות במיקוד

סקטורים
נדבך

התערבות יסוד  /התערבות שוברת שוויון

שלב מומלץ

מהר ככל האפשר

להטמעה/
תנאים מקדימים
עלות  -תועלת -

מידת האפקטיביות במניעת

שיקולים להחלטה

זיהומים

על ההתערבות

זמן לקבלת תוצאות

ארוך  /מהיר

משך הטמעה

ארוך  /בינוני  /קצר

השלכות חיוביות על כלל

התייעלות בתהליך הטיפול ,רתימת צוות
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אתגרים

התהליך

המחלקה.

עלות

גבוהה /בינונית  /נמוכה



פוטנציאליים

בחירת חומר חיטוי – יש לבחור מבין האפשרויות הקיימות בשוק
תוך שמירה על הנחיות משרד הבריאות ואגף הרוקחות.

ודרכי התמודדות



דגשים



ההטמעה היא חלק בלתי נפרד מהצלחת ההתערבות.



ההתייחסות לחומרים עצמם היא לצורך המחשה ואינה המלצה

ניתן לבצע פיילוט לבחירת חומר החיטוי הנוח ביותר לשימוש
מבחינה ארגונומית.

לשימוש בתכשיר עצמו.
דוגמאות

קיימות מספר חלופות לתכשירי חיטוי:
תמונות של תכשירי חיטוי:

ספרות מקצועית
חזרה למפת התערבויות
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שם ההתערבות  :פקקים אלכוהוליים

רציונל ההתערבות

שימוש בפקקים אלכוהוליים בצנתרים מרכזיים שמיתרים את הצורך
בחיטוי פרטני של כל פקק על ידי אחות תהליך שאינו מתבצע במלואו
בכלל המקרים בגין קושי יישומי .זאת לעומת פקקים אלכוהוליים שאינם
מצריכים כל תהליך חיטוי וניתנים להרכבה מיידית.

תיאור ההתערבות

השימוש בפקקים אלכוהוליים מאפשר אפקטיביות גבוהה בהורדת
הזיהומים כיוון שקיימת ודאות לגבי הסטריליות של הפקק המותקן
בצנתר.
קיימות מספר חלופות המספקות פקקים אלכוהוליים .בבחירת החלופה
או הספק מומלץ לבחון:


התאמה לצנתר ,למחבר ולשאר הציוד במחלקות.



נוחות השימוש לצוות הרפואי ,שימוש בפקקים הארוזים כ"סטריפ"
נוח ופשוט יותר לתלישה לעומת פקקים אחדים אשר פתיחתם
אורכת זמן ,מסכנת את הסטריליות של הפקק ומחייבים אחסון
במגרה ולא תלויים בנגישות גבוהה לצוות.
התחלת השימוש מחייבת תהליך הדרכה על ידי החברה המספקת
את המוצר ועל ידי אחות היחידה למניעת זיהומים ,הטמעה ובקרה
על אופן השימוש

זיהומים

CLABSI

מחלקות /

טיפולים נמרצים

סקטורים
נדבך

התערבות יסוד  /התערבות שוברת שוויון

שלב מומלץ

מהר ככל האפשר

להטמעה/
תנאים מקדימים
גבוהה מאוד  /גבוהה  /בינונית

עלות  -תועלת -

מידת האפקטיביות במניעת

שיקולים להחלטה

זיהומים

על ההתערבות

זמן לקבלת תוצאות

ארוך  /מהיר

משך הטמעה

ארוך  /בינוני  /קצר

השלכות חיוביות על כלל

התייעלות בתהליך הטיפול

התהליך

רתימת צוות המחלקה לנושא מניעת
זיהומים
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גבוהה /בינונית  /נמוכה

עלות
אתגרים



קושי בהטמעת השימוש -מומלץ לבחור ספק אשר חלק

פוטנציאליים

מההתקשרות עמו תכלול הדרכות ,לווי ובקרת השימוש

ודרכי התמודדות

בפקקים .כמו כן קיים הכרח בתהליך בקרה קפדני של היחידה
למניעת זיהומים על אופן היישום בהתאמת הפקקים לציוד
הקיים במחלקות  -אפשר לפנות לחברות המספקות את
הפקקים לעריכת פיילוט לבחירת הפקקים הנוחים ביותר
לשימוש מבחינה ארגונומית.


שימוש בפקקים במחלקות טיפול נמרץ בלבד -הפקקים נמצאו
יעילים לשימוש בצנתרים בכללי ,אולם יש לבצע תעדוף
ליחידות טיפול נמרץ בתחילה ,יתר המחלקות על בסיס נתוני
הזיהומים והמשאבים הקיימים.

דגשים



למרות העלות הגבוהה קיימת חשיבות ליישום בשל
האפקטיביות המשמעותית במניעת זיהומים.



דרך ההטמעה משמשת חלק בלתי נפרד מהצלחת ההתערבות.

דוגמאות

ספרות מקצועית

מגוון פקקים אלכוהוליים:

Disinfection of Needleless Connector Hubs: Clinical Evidence
Systematic Review

–impact of universal disinfectant cap implementation on central line
associated bloodstream infections
חזרה למפת התערבויות
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שם ההתערבות  :מתקנים לאמצעי בידוד

רציונל ההתערבות

זמינות ונוחות הציוד לבידוד משפיעים על הסיכוי שהצוות ישתמש בו
ומקטינה את הסיכוי שהציוד עצמו יזדהם .לכן הוכנסו מתקנים ייעודיים
לציוד בידוד הממוקמים על גבי דלת הכניסה של חדרי בידוד וכוללים
את האמצעים הדרושים להתמגנות לפני הכניסה לשם.

תיאור ההתערבות

המתקן מאפשר ארגון ואחסון של חלוקים חד פעמיים ,כפפות ,מסכות
וחומר חיטוי ידיים בכניסה לחדר בידוד באופן נוח לשימוש שאינו תופס
מקום .זאת בשונה מהעגלה עליה מונח הציוד תוך הגדלת הסיכוי
שיזדהם ואי הנוחות שבה.
קיימות מספר חלופות למתקנים הנתלים על דלת חדר הבידוד .בבחירת
החלופה או הספק מומלץ לבחון:


התאמה לכל האריזות מבחינת גודל ונוחות השימוש (קופסת
כפפות ,חלוקים ,תכשיר החיטוי וכ'ו).



ניתן לניקוי וחיטוי בקלות



עמיד לנפילות ושחיקה



ניתן לתלייה על הדלת בגובה נגיש



בעל מדף קטן מתקפל המאפשר הנחת מגש לקיחת דמים וכד' כדי
לאפשר לצוות להניח את המגש בזמן ההתמגנות



קיימת יכולת לתלות על המתקן שלט בידוד.

זיהומים

כלל הזיהומים

מחלקות /

מחלקות במיקוד

סקטורים
נדבך

התערבות יסוד  /התערבות שוברת שוויון

שלב מומלץ

מהר ככל האפשר

להטמעה/
תנאים מקדימים
עלות  -תועלת -

מידת האפקטיביות במניעת

שיקולים להחלטה

זיהומים

על ההתערבות

זמן לקבלת תוצאות

ארוך  /מהיר

משך הטמעה

ארוך  /בינוני  /קצר
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השלכות חיוביות על כלל

התייעלות בתהליך הטיפול

התהליך

רתימת צוות המחלקה לחשיבות מניעת
זיהומים

גבוהה /בינונית  /נמוכה

עלות
אתגרים



התאמת המתקנים לציוד הקיים במחלקות -אפשר לפנות

פוטנציאליים

לחברות המספקות את המתקנים ולאפיין מתקן המותאם

ודרכי התמודדות

לאמצעים ולתשתיות של המרכז הרפואי תוך התייחסות לדגשים
המפורטים מעלה

דגשים



כדאי לדרוש אב טיפוס אחד לניסיון לפני יציאה לרכש מקיף



אמנם למתקנים עלות גבוהה ,אך מומלץ ליישם בשל ההשפעה
החיובית של זמינות המתקן על היענות הצוות בהנחיות כניסה
לבידוד.


דוגמאות

דרך ההטמעה משמשת חלק בלתי נפרד מהצלחת ההתערבות.
מתקן לאמצעי בידוד התלוי על דלת של חדר בידוד:

ספרות מקצועית
חזרה למפת התערבויות
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שם ההתערבות  :מטליות רחצה כלורהקסידין

רציונל

שימוש במטליות רחצה חד-פעמיות הכוללות חומר חיטוי כלורהקסידין

ההתערבות

לרחצת חולים עם צנתר מרכזי .כדי לצמצם אפשרויות לזיהום הצנתר
כתוצאה מרחצה רטובה שעלולה להיות פחות אפקטיבית במקרים של
מהילה לא נכונה ,זיהום ממקור חיצוני כגון הכיור או שימוש בקערה
שאינה סטרילית וכדי להקל על הצוות הסיעודי לעמוד בהנחיות
המחייבות.

תיאור ההתערבות

מטליות הרחצה מכילות חומרים מחטאים המסייעים בניקוי יסודי של
המטופל ללא צורך בניגוב נוסף.
קיימות מספר חלופות המספקות מגבוני רחצה ללא צורך במים ושטיפה,
בבחירת החלופה או הספק מומלץ לבחון:


שימוש במטליות כלורהקסידין( 2%אחוז גבוה יותר עלול להיות
מסוכן ואחוז נמוך לא אפקטיבי)



גודל ועובי המטליות



נוחות לשימוש ארגונומי מבחינת הצוות הרפואי



התחלת השימוש מחייבת הדרכה לצוות הרפואי ובקרה לשימוש

זיהומים

CLABSI

מחלקות /

במחלקות טיפול נמרץ .במידה וקיימת היתכנות תקציבית מומלץ לשלב

סקטורים

גם ביחידות המוגבר.

נדבך

התערבות יסוד  /התערבות שוברת שוויון

שלב מומלץ

מהר ככל האפשר

להטמעה/
תנאים מקדימים
גבוהה מאוד  /גבוהה  /בינונית

עלות  -תועלת -

מידת האפקטיביות במניעת

שיקולים להחלטה

זיהומים

על ההתערבות

זמן לקבלת תוצאות

ארוך  /מהיר

משך הטמעה

ארוך  /בינוני  /קצר

השלכות חיוביות על כלל

התייעלות בתהליך הטיפול ,רתימת צוות

התהליך

המחלקה חיזוק אווירת מניעת זיהומים
במחלקות

גבוהה /בינונית  /נמוכה

עלות
אתגרים

שימוש נכון במטליות הרחצה -הטמעת השימוש במגבונים על פי כללי
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פוטנציאליים

מניעת הזיהומים (ניקיון מהנקי למזוהם ,אומדן העור מהלך הרחצה וכו')

ודרכי התמודדות
דגשים



ההטמעה משמשת חלק בלתי נפרד מהצלחת ההתערבות.



קיימת חשיבות לטכניקת השימוש :כדי שהחומר ייספג יש לשפשף
את המטליות ולא רק לנגב ,אין להשתמש במטליות בעור סדוק,
פצוע או מדמם אין להשתמש במטליות לניקוי פנים או אזור גניטלי
אלא במים סטריליים וסבון וכו'

דוגמאות

ספרות מקצועית

חלופות למטליות:

Effect of Daily Chlorhexidine Bathing on Hospital-Acquired Infection
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25602496
חזרה למפת התערבויות
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שם ההתערבות  :מקלדות רחיצות

רציונל ההתערבות

מקלדות על עגלות המחשב המשמשות את הצוות בעת ביקור חולים
נמצאות בשימוש של מספר רב של אנשי צוות והשימוש בהם מבוצע
בצמידות למגע של איש הצוות בחולה ובסביבתו ולכן קיים סיכון גבוה
לזיהום המקלדת על ידי איש הצוות .מקלדות רגילות לא ניתנות לחיטוי
ורחצה ועל כן רצוי להחליפן במקלדות רחיצות.

תיאור ההתערבות

במקלדות רגילות קיימים חריצים בין המקשים ,שבהם עלולים להתרכז
חיידקים וכל הרטבה שלהן גורמת להשבתתן על כן נדרש להציב על גב
עגלות המחשב במחלקות מקלדות רחיצות.
קיימות מספר חלופות למקלדות רחיצות .בבחירת החלופה או הספק
מומלץ לבחון:


מקלדת ללא חריצים ,הכוללת הגנת המוצר אשר עמידה בפני
מים וניתנת לחיטוי וניקוי בחומרים הקיימים במרכז הרפואי.



שימוש ארגונומי נוח לצוות הרפואי.

זיהומים

כלל הזיהומים הנרכשים במחלקות אשפוז

מחלקות /

מחלקות במיקוד

סקטורים
נדבך

התערבות יסוד  /התערבות שוברת שוויון

שלב מומלץ

מהר ככל האפשר

להטמעה/
תנאים מקדימים
עלות  -תועלת -

מידת האפקטיביות במניעת

שיקולים להחלטה

זיהומים

על ההתערבות

זמן לקבלת תוצאות

ארוך  /מהיר

משך הטמעה

ארוך  /בינוני  /קצר

השלכות חיוביות על כלל

רתימת צוות המחלקה למניעת זיהומים

התהליך

חיזוק אווירת מניעת זיהומים במחלקות

עלות

גבוהה /בינונית  /נמוכה

אתגרים



גבוהה מאוד  /גבוהה  /בינונית

נוחות השימוש -קיימות מספר חלופות למקלדות רחיצות,

פוטנציאליים

אפשר לפנות לחברות המספקות את המקלדות לעריכת פיילוט

ודרכי התמודדות

במספר מחלקות לבחירת המקלדות הנוחות ביותר לשימוש
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מבחינה ארגונומית וקלות הניקוי.


בשלב המעבר למקלדת החדשה קיים קושי בהסתגלות הצוות
ורצון להחזיר את המקלדות הרגילות .יש להוציא הנחיה
המחייבת את השימוש במקלדות רחיצות ולבצע בקרה על
התהליך .לאחר הסתגלות הצוות יצטמצמו ההתנגדויות.

דגשים



השימוש במקלדת הנ"ל דורש תקופת הסתגלות ויש לתקשר
זאת לצוותים.



יש להקפיד על התקנת המקלדות אך ורק על עגלות המחשב
ולא בעמדת אחיות או משרדים.



יתרון המקלדת הוא בהיותה רחיצה ולכן יש לוודא כי מבצעים
ניקיון למקלדת מספר פעמים ביום על ידי מטליות חיטוי.

דוגמאות

עגלות מחשב עם מקלדות רחיצות ,במרכז הרפואי שיבא:

ספרות מקצועית

Bacteriological examination of Computer keyboards and
mouse devices and their susceptibility patterns to
.disinfectants

Study of bacteria on computer s mice and keyboards
חזרה למפת התערבויות
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המטופל ומשפחתו
שם ההתערבות  :סרטוני הסברה למטופלים

רציונל ההתערבות

להתנהגותם של המטופל ומשפחתו יש חלק במעגל ההדבקות של
שרשרת הזיהומים בזמן השהייה במרכז הרפואי .לכן ,כחלק משילוב
המטופל ומשפחתו במלחמה בזיהומים ,מקבלים המטופלים הסבר על
הנושא והנחיות התנהגות באמצעות סרטונים .הסרטונים מוקרנים ברחבי
המרכז הרפואי ונשלחים למכשיר הסלולרי של המאושפז והמלווה.

תיאור ההתערבות

סרטוני הדרכה קצרים למטופל ולמשפחתו אשר מציגים את בעיית
הזיהומים במרכז הרפואי ומסבירים את כללי ההתנהגות החשובים
למטופל כדי לצמצם את הסיכון לרכישת זיהום.
הסרטונים מעלים את המודעות בקרב המטופלים ובני משפחותיהם
ובעקיפין משפיעים על הצוות כיוון שהמטופל ומשפחתו יכולים להעיר
להם ,לשאול שאלות ולבקש הסברים בנושא זיהומים נרכשים.
כתיבת תסריטים לסרטונים בוצע בשיתוף היחידה למניעת זיהומים
ואישור הסרטונים על ידם.
מיפוי מיקום המסכים ברחבי המרכז הרפואי על בסיס מרכזיות המיקום,
מחלקות מיקוד והימצאות קהל רב (מיון ,דימות וכו').
רכישת מסכים על פי הצורך.
תיאום עם יחידת המחשב על אופן העלאת הסרטון לטלפונים של
המאושפזים והקרנת הסרטונים על המסכים.
מומלץ לעשות שימוש בסרטונים המצורפים לערכה זו בנספח (תיקיה
מצורפת).

זיהומים

כלל הזיהומים הנרכשים במחלקות אשפוז

מחלקות /

כלל המאושפזים

סקטורים
נדבך

התערבות יסוד  /התערבות שוברת שוויון

שלב מומלץ

לאחר שבמחלקות המיקוד הוטמעו חלק מההתערבויות

להטמעה/
תנאים מקדימים
עלות  -תועלת -

מידת האפקטיביות במניעת

שיקולים להחלטה

זיהומים
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על ההתערבות

זמן לקבלת תוצאות

ארוך  /מהיר

משך הטמעה

ארוך  /בינוני  /קצר

השלכות חיוביות על כלל
התהליך

גבוהה /בינונית  /נמוכה

עלות
אתגרים



במהלך הכנת הסרטונים ייתכן שיעלו דילמות מקצועיות כמו סדר

פוטנציאליים

הפעולות ואזורי מגע -כתיבת התסריטים בשיתוף היחידה למניעת

ודרכי התמודדות

זיהומים מאפשרת דיון על הסוגיות.


זמן עבודה של אחות היחידה למניעת זיהומים על התכנים -מומלץ
להתבסס על הסרטונים המצורפים לערכה זו .אם מעוניינים בהכנת
סרטון חדש נכון לרכז מאמץ להגדיר לוח זמנים ולצמצם ככל
האפשר סבבי הערות



בולטות הסרטון להשגת קשב של המטופלים -תיעדוף בין
האינפורמציה המגיעה למטופל ,זמינות ותדירות הקרנת הסרטון.



יצירת מנגנון לשליחת הסרטונים למכשירים הניידים -בקרה ופיקוח
הדוק מול יחידת המחשב במרכז הרפואי .אפשר להיעזר גם
במתנדבים במחלקות לווידוא קבלת הסרטון אצל המטופל.

דגשים



תכנון תכני הסרטון -מסרים ברורים ,קצרים ,אוניברסליים שפונים
לכל שכבות האוכלוסייה ובמספר שפות.



מומלץ שתכני הסרטונים יהיו מובנים גם ללא קריינות למקרה שלא
קיימת מערכת שמע.



הכנת הצוותים שהמטופלים מקבלים את הסרטון וצפויים לדון
בנושא.

דוגמאות





תדירות גבוהה להקרנת הסרטונים במסכים במרכז הרפואי.



מינוי אחראי לתפעול הסרטונים מתוך המרכז הרפואי.

צילומי מסך של הסרטונים ברחבי המרכזים הרפואיים שיבא ולגליל:
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Teach-Back for Quality Education And Patient Safety

ספרות מקצועית

https://qualitysafety.bmj.com/content/qhc/early/2014/01/16/bmjqs -2012001769.full.pdf

)סרטוני הדרכה (בתיקיה מצורפת
חזרה למפת התערבויות
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שם ההתערבות  :הגברת ידע ומודעות מאושפזים באמצעות מתנדבים

רציונל

הפעלת "סיירת מתנדבים" אשר יסייעו בהעצמת המטופל ומשפחתו

ההתערבות

באמצעות הדרכה והקניית ידע ומתן כלים לכללי התנהגות שגרתיים
במניעת זיהומים במהלך האשפוז.

תיאור ההתערבות

מינוי "רכז מתנדבים" ,בעדיפות למתנדב ותיק בעל יכולות ניהוליות ,ניסיון
וזיקה לתחום אשר יהיה אחראי על ניהול המערך.
איתור וגיוס מתנדבים מתאימים על ידי מערך המתנדבים של המרכז
הרפואי
תפקיד המתנדב יכלול :


הדרכה פרטנית או קבוצתית למטופלים ולבני משפחותיהם
בנושא מניעת זיהומים באמצעות עזרים כמו עלוני מידע או
סרטוני הסברה



עריכת תצפיות על הצוות הרפואי ועל מערך המשק בניקיון חדרי
המטופלים ,בקרות וסיוע בהטמעת תהליכים בנושא מניעת
זיהומים במחלקה (פתוח לאפשרויות -תלוי ביכולת המתנדבים
ובצרכים העולים)



המתנדבים יעברו יום הכשרה מרוכז בשיתוף היחידה למניעת
זיהומים (ההכשרה תכלול תכנים כגון מניעת זיהומים ,תקשורת
בין אישית ,נהלים והנחיות וכו')



לפני כניסת המתנדב למחלקה תיערך פגישת היכרות ותיאום
ציפיות עם מנהל המחלקה והאחות האחראית להגברת שיתוף
הפעולה ויצירת תחושת שייכות של המתנדב למחלקה

זיהומים

כלל הזיהומים הנרכשים במחלקות אשפוז

מחלקות /

מחלקות במיקוד גבוה ובינוני

סקטורים
נדבך

התערבות יסוד  /התערבות שוברת שוויון

שלב מומלץ

מהר ככל האפשר

להטמעה/
תנאים מקדימים
עלות  -תועלת -

מידת האפקטיביות במניעת

שיקולים להחלטה

זיהומים
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על ההתערבות

זמן לקבלת תוצאות

ארוך  /מהיר

משך הטמעה

ארוך  /בינוני  /קצר

השלכות חיוביות על כלל

המטופל ומשפחתו בהיבטי מניעת זיהומים,

התהליך

ועידוד הצוות המטפל בעקיפין כדי
שיקפידו על הכללים בעת הטיפול
הרפואי.

גבוהה /בינונית  /נמוכה

עלות
אתגרים



גיוס מתנדבים -הסבת מתנדבים קיימים ,הפצת מודעות בארגוני

פוטנציאליים

ומועדוני התנדבות כגון רוטרי ,בארגוני פורשים ,גמלאים ושימוש

ודרכי התמודדות

ברשתות החברתיות.


תהליך גיוס איטי מאוד בעיקר בתחום קבלת חיסונים במימון
המרכז הרפואי.



קיצור תהליכי הגיוס ,ביצוע של חיסונים הכרחיים בלבד ובמימון
המרכז הרפואי



שימור מתנדבים ומניעת שחיקה -יצירת תחושת שייכות
למחלקה ,שיבוץ מתנדב למחלקה קבועה לאחר הבנת אופי
המחלקה ויכולות המתנדב ,ביצוע רוטציה בין האגפים .מפגש
שיתוף ולמידה מדי פעם ,הרמת כוסית עם נציג ההנהלה וכו'.



יצירת מחויבות -קשר רציף עם הרכז ,מפגשים תקופתיים
להגברת תחושת השייכות ,ריענון הנחיות ,למידה הדדית
והעלאת דילמות מקצועיות.

דגשים



התערבות הדורשת עיסוק רציף של הרכז בניהול יום יומי של
המתנדבים.



כתובת לשאלות מקצועיות שעולות -יחידה למניעת זיהומים.



מתן הערות לצוות הרפואי על ידי המתנדב מותנית בהסכמת
הנהלת המחלקה ותקבע בשיחת תיאום הציפיות הראשונה.

דוגמאות
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מתנדב עם צוות המחלקה ,פנימית ב ,שיבא:

הדרכה מרוכזת למתנדבים:

ספרות מקצועית

Patient-centered hand hygiene: The next step in infection prevention

Patient And Family Engagement: A Framework For Understanding The
Elements And Developing Interventions And Policies
נספח

הנחיות למתנדב (בתיקיה מצורפת)
חזרה למפת התערבויות

שם ההתערבות  :דף הסבר במניעת זיהומים  +ג'ל חיטוי למטופל

רציונל ההתערבות

הקניית ידע במניעת זיהומים למטופל ומשפחתו באמצעות דף הסבר
כחלק מהעצמת המטופל ומתן תפקיד פעיל במניעת ההדבקה במרכז
הרפואי.

תיאור ההתערבות

דף הסבר בארבע שפות (עברית ,ערבית ,אמהרית ואנגלית) וג'ל חיטוי
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יחולקו למטופל במהלך קבלתו על ידי האחות המבצעת קבלה בכלל
מחלקות האשפוז
בעת חלוקת הדף ,תדגיש האחות את העקרונות החשובים במניעת
זיהומים .ותזמין את המאושפז לתזכר את הצוות הרפואי לחטא ידיים.
במהלך ההדרכה יינתן הסבר קצר על תכשיר חיטוי הידיים הנמצא
במחלקה ועל אופן החיטוי הנכון.
זיהומים

כלל הזיהומים הנרכשים במחלקות אשפוז

מחלקות /

כלל המחלקות

סקטורים
נדבך

התערבות יסוד  /התערבות שוברת שוויון

שלב מומלץ

מהר ככל האפשר

להטמעה/
תנאים מקדימים
גבוהה מאוד  /גבוהה  /בינונית

עלות  -תועלת -

מידת האפקטיביות במניעת

שיקולים להחלטה

זיהומים

על ההתערבות

זמן לקבלת תוצאות

ארוך  /מהיר

משך הטמעה

ארוך  /בינוני  /קצר

השלכות חיוביות על כלל

העלאת המודעות בקרב המטופלים ובני

התהליך

משפחותיהם.
מיקוד נושא מניעת זיהומים ובפרט היגיינת
ידיים כלפי העובדים.

גבוהה /בינונית  /נמוכה

עלות
אתגרים



בקרה והטמעת התהליך -האחראית על בקרת התיקים

פוטנציאליים

המחלקתית תוודא כי מועברת הדרכה למטופל תוך חלוקת דף

ודרכי התמודדות

ההסבר .כחלק מתהליך הבקרה של אחיות היחידה למניעת
זיהומים ,תיערך בקרה על ההדרכה אותה מקבלים המטופלים
המאושפזים .תהליך הטמעת חלוקת דף ההסבר וההדרכה
ימדדו על ידי ה"טרייסרים" באמצעות תיעוד במערכת הסיעודית
הממוחשבת.


התנגדות הצוות שמטופלים יעירו להם -חלק מאנשי הצוות
עלולים להתנגד שהמטופלים והמשפחות יעירו להם בנושא
היגיינת ידיים ולכן לא ידריכו אותם על כך .הדגשת חשיבות
הנושא והסברה חוזרת של הנהלת המחלקה על כך שלכולם
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מטרה משותפת .במחלקות בהן הצוותים מתנגדים לקבל הערות
מהמטופלים אפשר לערוך פגישה להבנת מקור ההתנגדות ודרך
ההתמודדות הטובה ביותר.
דגשים



היחידה למניעת זיהומים תאשר את התכנים המקצועיים בדף
ההסבר



בתקופה הראשונה להטמעה -לוודא שאכן הדפים והג'ל
מחולקים בקבלת מאושפזים חדשים במחלקה.

דוגמאות

ספרות מקצועית

דף הסבר בארבע שפות וערכת חלוקה דף הסבר ובקבוקון ג'ל אישי:

Effective Patient Education: A Guide to Increased Adherence
חזרה למפת התערבויות
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אחר
שם ההתערבות  :צמצום ימי צנתר בטיפולים נמרצים

רציונל ההתערבות

קיים קשר בין מספר ימי הצנתר ביחס לימי אשפוז לבין הסיכון ל-
 .CLABSIכאשר מחלקות טיפול נמרץ הובילו תהליך להורדת ימי הצנתר
במחלקה הם עשו זאת באמצעות הגדרת יעד ברור ,מיקוד הרופאים
והאחיות בנושא ,דיונים משותפים על נחיצות הצנתר ושימוש בחלופות
אחרות במידת האפשר .התערבות זאת מדידה והייתה לה הצלחה רבה:
בחלק מהמחלקות ירד יחס ימי אשפוז לימי צנתר בהיקף של למעלה מ
 .30%כמו כן אפשר לראות קשר ישיר בין הורדת ימי הצנתר לירידה
בהיקף  CLABSIבמחלקות אלה.

תיאור ההתערבות

צמצום מספר ימי צנתר בווריד מרכזי ביחס לימי אשפוז היא בראש
ובראשונה החלטה ומודעות של מנהל המחלקה ,הרופאים במחלקה
ואחות אחראית והיא מושפעת משלושה מרכיבים עיקריים:
א .בחינת ההכרח בהחדרת צנתר ביחס לחלופות אחרות קיימות כגון
פיק ליין וונפלון פריפריאלי תוך מתן עדיפות לחלופות במידת
האפשר.
ב .דיון יום יומי לגבי הצורך בהשארת הצנתר למול החלופות תוך
שאיפה להוציאו מוקדם ככל האפשר.
ג.

בקרה יומית של האחות ה אחראית ואחות היחידה למניעת זיהומים
והתראה לרופאים בנוגע למצב הצנתר אצל החולה ואיתור סימנים
ראשוניים של זיהום אפשרי.

פרסום גרף במרכז המחלקה ליד עמדת האחיות ומידי בוקר במסגרת
ישיבת הבוקר מאחר שהעומס והשגרה היומית מקשים על הבנת תמונת
המצב של היחס הכולל בין ימי צנתר לימי אשפוז במחלקה.
שיפור הזמינות והקלות של החדרת פיק ליין – הגם שפיק ליין אף הוא
צנתר השימוש בו מקטין את הסיכון לזיהום בדם ולכן בהיבטי מניעת
זיהומים קיימת עדיפות מכרעת לשימוש בו במידת האפשר .לעיתים
זמינות מוגבלת של רופא להחדרת פיקליין והצורך לעשות זאת במכון
הדימות הם שיקולים בהחלטה להחדיר צנתר בווריד מרכזי ,ובעקבות
זאת יש לבחון דרכים להגברת הזמינות כגון ציוד מתאים בטיפול נמרץ,
הכשרת רופא נוסף וכד'.
זיהומים

CLABSI
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מחלקות /

יחידות לטיפול נמרץ

סקטורים
נדבך

התערבות יסוד  /התערבות שוברת שוויון

שלב מומלץ

מהר ככל האפשר

להטמעה/
תנאים מקדימים
עלות  -תועלת -

מידת האפקטיביות במניעת

שיקולים להחלטה

זיהומים

על ההתערבות

זמן לקבלת תוצאות

ארוך  /מהיר

משך הטמעה

ארוך  /בינוני  /קצר

השלכות חיוביות על כלל

הגברת השיח המודעות וההקפדה על

התהליך

כללי מניעת זיהומים

עלות

גבוהה /בינונית  /נמוכה

אתגרים



גבוהה מאוד  /גבוהה  /בינונית

השארת צנתר לפרק זמן ארוך מהדרוש על ידי הצוות – נדרשת

פוטנציאליים

הסברה לחשיבות הוצאת צנתר מהר ככל האפשר כחלק

ודרכי התמודדות

מאיכות הטיפול בחולה למרות שלעיתים מצריך פרוצדורות
פחות נוחות לצוות במסגרת מתן תרופות ,לקיחת דם וכד'.


חילוקי דעות בין הרופאים לאחיות לגבי נחיצות הצנתר – לקיים
שיח פתוח והפקות לקחים במסגרת דיוני הבוקר והצגת הנושא
כתהליך שיפור מתמיד בתחום זה .אחות אחראית נחושה
ואסרטיבית שתוכל לדון בנושא עם הרופאים.

דגשים



החלטה מנהיגותית של מנהל היחידה להתמודד עם הנושא..



הצלחה בהורדת ימי צנתר כרוכה במעורבות ,פתיחות ושיתוף
פעולה של המשולש :רופאי היחידה ,האחיות בטיפול נמרץ
והיחידה למניעת זיהומים.



היחס המומלץ עומד בערך על  30%ימי צנתר לימי אשפוז אולם
הנתון משתנה מיחידה ליחידה ותלוי במאפיינים הייחודיים
ליחידה ותמהיל המאושפזים בה.
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דוגמאות
:לוח נתוני זיהומים ט"נ ילדים שיבא

Central Line Bundle Implementation in US Intensive Care Units and
Impact on Bloodstream Infections
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20570395
חזרה למפת התערבויות
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שם ההתערבות :איתור ובידוד נשאי קלוסטרידיום

רציונל ההתערבות

איתור ובידוד מאושפזים ,שהם חולים או נשאים של חיידקים מדבקים
הם מרכיבי יסוד במניעת זיהומים .בעקבות מחקר לסיקור ובידוד נשאי
קלוסטרידיום במרכזים הרפואיים שיבא וגליל נמצא כי  -8-5אחוזים
מקרב המתאשפזים בקבוצת סיכון הם נשאים לקלוסטרידיום וכי
הנשאים מפזרים ספורות ומדביקים מאושפזים אחרים .בנוסף לכך,
איתור מוקדם של הנשאים מאפשר לטפל בהם בהתאם ולמנוע הפיכתם
לחולים קליניים במחלה.

תיאור ההתערבות

סיקור לנשאות קלוסטרידיום בקרב מתאשפזים בקבוצת סיכון במחלקות
שבהן קיים השיעור הגבוה ביותר של רכישות קלוסטרידיום (פנימיות,
גריאטריות ,טיפול נמרץ).
קבוצת סיכון לנשאות (ייתכן שתתעדכן בהמשך):
אשפוז חוזר
הגעה ממוסד רפואי או בית אבות
אותר בעבר כחולה או נשא
גיל  85ומעלה
בידוד נשאים – ממליצים לבצע בידוד מלא ביחידת קיבוץ לחולים
ונשאים באחת המחלקות הפנימיות .אם קיים קושי ארגוני ,תשתיתי או
אחר שבגינו מקבל מנכ"ל המרכז הרפואי החלטה לא להקים יחידת
קיבוץ ייעודית ,יש לבודד את הנשאים בבידוד מגע מלא הזהה לתנאי
הבידוד והניקיון של חולי קלוסטרידיום.
אפשר לבודד נשאים וחולים יחד מאחר שאין חשש שבידוד משותף יזרז
פיתוח תסמיני מחלה בקרב הנשאים.
לקיחת מטושים – מחקר העלה כי רמת הדיוק של מטושים רקטליים
ללא חומר צואתי מספק ("לבנים") נמוכה משמעותית (בקירוב 50%
פחות) ממטושים שנשלחו כנדרש ("חומים") .בשל האמור יש לרכז
מאמץ למול המחלקות בביצוע סיקור כנדרש .למדנו כי הקפדה על
הנושא יכולה להביא לשיפור משמעותי בשיעור הבדיקות הנשלחות
מהמחלקה עם חומר מספק.
בקרת אנטיביוטיקה – יש להדק את הבקרה והפיקוח על מתן
אנטיביוטיקה ונוגדי חומציות לנשאי קלוסטרידיום בהתאם לספרות
המקצועית בנושא .מומלץ לקבוע נוהל לפיו מתן אנטיביוטיקה לנשאים
תהיה אך ורק באישור זיהומולוג מהיחידה למניעת זיהומים או יחידה
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למחלות זיהומיות ולמנות רופא נאמן בכל מחלקה שיהווה  P.O.Cלנושא
זה.
קיצור משך הזמן מסיקור לתוצאה – קיימת חשיבות למתן תשובה
מהירה ככל האפשר לסיקור נשאות ל  CDIכדי לצמצם את משך הזמן
שבו המאושפז אינו מבודד .מומלץ כי המעבדה המיקרו בקטריאלית
תפעל מידי יום עד לשעה  22:00ובסופי שבוע יבוצעו בדיקות על בסיס
תורנים.
ניטור – מומלץ להפריד ברשומות בין נשאים שפיתחו מחלה לבין
מאושפזים שלא אותרו כנשאים בכניסה ופיתחו את המחלה.
זיהומים

קלוסטרידיום

מחלקות /

פנימיות ,גריאטריות

סקטורים
נדבך

התערבות יסוד  /התערבות שוברת שוויון

שלב מומלץ

מהר ככל האפשר

להטמעה/
תנאים מקדימים
גבוהה מאוד  /גבוהה  /בינונית

עלות  -תועלת -

מידת האפקטיביות במניעת

שיקולים להחלטה

זיהומים

על ההתערבות

זמן לקבלת תוצאות

ארוך  /מהיר

משך הטמעה

ארוך  /בינוני  /קצר

השלכות חיוביות על כלל

הגברת מודעות הצוותים למניעת זיהומים

התהליך

בכלל ולביצוע בדיקות קלוסטרידיום
והענות לבידוד בפרט

גבוהה /בינונית  /נמוכה

עלות
אתגרים



לקיחת סיקורים ללא חומר מספק – ביצוע בדיקה למטושים

פוטנציאליים

"לבנים" (כדי לא לפספס חיוביים) ובמקביל פסילת הסיקור

ודרכי התמודדות

במערכות המידע על מנת לחייב את המחלקות בביצוע סיקור
נוסף ולשפר את ביצועיהם .כמו כן ,מומלץ לפרסם דוח השוואתי
חודשי על שיעור ההיענות לסיקורים ושיעור המטושים הלבנים
מסך הכול הסיקורים למנהל מחלקות ,אחיות אחראיות והנהלת
הסיעוד.


בידוד נשאים – המחלקות יציפו קושי בבידוד מלא של נשאים
מאחר שבממוצע בכל מחלקה פנימית של בערך  40מיטות
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יימצאו בכל זמן נתון בין שניים לארבעה נשאים והדבר יחייב
ניודים רבים לאחר קבלת תשובת מעבדה .הקמת יחידת קיבוץ
לנשאים וחולים (בדומה ליחידת  )KPCחוסכת במקומות אשפוז
במחלקות ומקלה משמעותית על המחלקות הפנימיות ולכן
מומלץ לשאוף לכך .לא מומלץ לאפשר בידוד מיטה ושירותים
בלבד לנשאים מאחר שבחלופה זו קיים קושי רב לאכוף את
הבידוד.


עלות גבוהה לבדיקות – קביעת קבוצות הסיכון היא נגזרת של
איזון בין היקף המשאבים (כמות הבדיקות שניתן לבצע) לבין
היקף המתאשפזים מכל קבוצת סיכון.

דגשים



קיימת חשיבות רבה להקפדה על היבטי ניקיון סביבת חולה או
נשא (שימוש בכלור  ,5000 PPMמטליות וסמרטוטים חד פעמיים
והפעלת מכשיר  )U.Vכמרכיב משלים והכרחי להצלחת
ההתערבות והורדת שיעור הרכישות.



המחקר בנושא טרם הסתיים ומתבצעת למידה רחבה בתחום
שייתכן שתשפיע על ההמלצות להתערבות זו.



בקרת אנטיביוטיקה היא מרכיב הכרחי להצלחה .ללא בקרה
הדוקה בנושא זה תושג הצלחה חלקית בלבד בהורדת שיעור
הרכישות.

דוגמאות

הקמת יחידת קיבוץ נשאים וחולים של  CDIבמרכז הרפואי לגליל 5%
נשאים מקרב קבוצת הסיכון בשיבא ו  10%נשאים מאותה קבוצת סיכון
בלגליל.
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: במרכז הרפואי לגלילCDI יחידת קיבוץ נשאים וחולים של

כניסה ליחידת הקיבוץ עם מדים יעודיים ובאמצעות קורא תג

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27111806
https://academic.oup.com/cid/article-abstract/67/11/1781/4996545
http://www.oriondiagnostica.com/news-and-events/effect-ofdetecting-and-isolating-clostridium-difficile-carriers-at-hospital/admission-on-the-incidence-of-c-difficile-infections
חזרה למפת התערבויות
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שם ההתערבות  :תהליכי ארגון ושיטות לבחינת תהליכי עבודה ויישום פתרונות
פשוטים

רציונל ההתערבות

מניעת זיהומים כרוכה במידה רבה בתהליכי עבודה המתקיימים
במחלקות וברחבי המרכז הרפואי .לעיתים ניתן לסייע בעמידה בכללי
מניעת זיהומים באמצעות בחינת תהליכי העבודה (בחינת ארגון ושיטות)
בפרוצדורות השונות ואיתור דרכים ,אמצעים וכללים אשר יקלו על הצוות
לעמוד בכללים אלו.

תיאור ההתערבות .1במסגרת עבודה שתבוצע עם המחלקה או היחידה למניעת זיהומים
לצורך השיפור במניעת זיהומים חשוב שהצוות יציף פערים ,צווארי
בקבוק ומחסומים לכאורה בתחום מניעת זיהומים במחלקה או במרכז
הרפואי כדי שיהיה אפשר לבחון דרכים לטיפול ושיפור.
 .2לאחר מיפוי הפערים ,סיווג הנושאים למספר קטגוריות ביניהן קטגוריה
העוסקת בשיפורי ארגון ושיטות שיקלו על הצוות במשימותיו ,כגון
עדכון סדר פעולות ,שינוי במיקום של אמצעים או תשתית ,הוספת
אמצעים או עזרים וכד'.
.3

להשגת תוצר מיטבי מומלץ לשלב בין ידע ורעיונות העולים מהצוות לבין
גורם חיצוני (מהנדס ארגון ושיטות או בעל תפקיד בעל ניסיון בניתוח
תהליכים וארגונים וכד') שיתבונן על התהליך ויגבש המלצות לשיפור.
רצוי לחלק את ההמלצות והפתרונות לכאלה שיישומם דורש זמן או
משאבים רבים ,בינוניים וקטנים ,להתחיל ביישום שינויים שעלותם קטנה
יחסית ואפשר ליישם אותם בפשטות ובזמן קצר ,וזאת לשם רתימה
ויצירת אמון בתהליך ופתיחות להצפת רעיונות נוספים.

זיהומים

כלל הזיהומים

מחלקות /

מחלקות מיקוד וכלל הסקטורים

סקטורים
נדבך

התערבות יסוד  /התערבות שוברת שוויון
במקביל לעבודה עם הצוותים ורעיונות שיעלו מהשטח

שלב מומלץ

כפועל יוצא מהתערבויות שינוי התנהגותי במחלקות ובסקטורים.

להטמעה/

חשוב ליישם מהר ככל האפשר את ההחלטות שהתקבלו כדי לחזק את

תנאים מקדימים

הרתימה והאמון של הצוותים.

עלות  -תועלת -

מידת האפקטיביות במניעת

יש למפות את כלל ההמלצות בגרף

שיקולים להחלטה

זיהומים

עלות תועלת וליישם רק את אלה
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שיחסי עלות תועלת שלהם כדאיים.

על ההתערבות
זמן לקבלת תוצאות

ארוך  /מהיר

משך הטמעה

תלוי המלצה

השלכות חיוביות על כלל

יוצר אמון של כלל המערכת במיזם

התהליך

ומעודד יצירתיות והעלאת המלצות נוספות
השיפורים בתהליכים או בתשתית מקלים
ועוזרים בהתנהלות הכללית של הצוותים,
ללא קשר לזיהומים.

תלוי המלצה

עלות
אתגרים



חוסר אמונה ביכולת לשנות -בקרב בעלי תפקידים במחלקות

פוטנציאליים

ובסקטורים השונים קיים חוסר אמון ביכולתם להוביל תהליכי

ודרכי התמודדות

שינוי בדגש על אלו הדורשים סיוע של ההנהלה ועל כן אינם
מורגלים בתהליכי חשיבה וניתוח מסוג זה .נכון לקיים תהליכים
מתודולוגיים שיובילו לחשיבה תהליכית ולחזק את האמון שלהם
בתהליך על ידי יישום המלצות שיעלו.


בלימת תהליכי שיפור בגין קושי ביישום רוחבי – לעיתים קיימת
העדפה שלא להטמיע תהליכי שיפור מחשש לדרישה ממסגרות
נוספות.



נושא זה אכן צריך להיות שיקול אולם על פי רוב עדיף ליישם
שינוי במחשבה שמחד גיסא יחזק את האמון ומאידך גיסא יפתח
הזדמנויות נוספות.



"צווארי בקבוק" בירוקרטים – הפרויקטור נדרש לקיים עבודת
מטה סדורה ומהירה המערבת את כלל הגורמים הרלוונטיים
במרכז הרפואי לצורך יישום מהיר של החלטות שהתקבלו.

דגשים



סביר כי חלק מהרעיונות שיעלו מהצוותים יהיו לא נכונים או
-

בלתי אפשריים ליישום משיקולי אפקטיביות ,עלות תועלת,
מורכבות וכו' .חשוב להציג את השיקולים לקבלת ההחלטה
מחד גיסא ולוודא כי ההמלצות שהתקבלו ייושמו ויינתן על כך
קרדיט למציעים.


בחינות ארגון ושיטות והמלצות לשיפור יכולות לצוף מערוצים
רבים .יש להתייחס באופן שווה להמלצות העולות מכל אחד
מהערוצים.



יש לפעול על פי הנחת יסוד של 'חכמת ההמונים'  -לצוותים
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בשטח הידע הרב ביותר ולכן יביאו את ההמלצות הטובות ביותר
ללא קשר לתפקידם ,בכירותם והוותק שלהם.
דוגמאות

א.

יחידת טיפול נמרץ כללי התקשתה במציאת פתרון לכניסת מבקרים
רבים בכל שעות היממה בגין פתח כניסה אחד משותף לצוות
ולמבקרים .אח במחלקה המליץ לבצע שינוי בינוי פשוט שיאפשר
כניסת צוות נפרדת לחלוטין המחייבת כרטיס עובד .בכך נעצרה
הכניסה הבלתי מבוקרת מחד גיסא ,והנוכחות של מאבטח בכניסה
צומצמה מ  10 -שעות ביום בקירוב לשעות הביקור בלבד (פעמיים
ביום שעה וחצי)

ב.

פקקים אלכוהוליים לצנתרים מרכזיים  -הפקקים נמצאו בעמדת
החולה בתוך תיבת פלסטיק שחייבה את האח המטפל לזוז מעמדת
הטיפול צעדים אחדים לצורך לקיחת פקק וכן לפתוח ולסגור את
התיבה (מחייב חיטוי ידיים) .הפקקים היחידים הוחלפו לסטריפ
שאפשר לתלות בצמוד לעמוד הנוזלים ובכך השתפרה משמעותית
ההיענות של הצוות ואופן היישום של הכללים.

ג.

לקיחת תרביות – ההכנה של הרופא ללקיחת תרבית כללה איסוף
הפריטים הנדרשים לכדי ערכה אחת לפני תחילת הפעולה .המעבר
לערכות מוכנות מראש תוך שיפור חלק ממרכיבי הערכה (לדוגמה
החלפת ספונג'טות בערכה קטנה וסטרילית) וארגון עגלה ייעודית
לצורך כך שיפרה משמעותית את ההקפדה על לקיחת תרביות
בסטריליות וצמצמה למעלה מ 30% -את שיעור הקונטמינציות
מלקיחת תרביות בטיפול נמרץ.
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ספרות מקצועית
חזרה למפת התערבויות
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