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ניירות עמדה מתפרסמים ככלי עזר לאנשי צוות רפואי ואינם באים במקום שיקול דעתם בכל מצב נתון
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מבוא - מהי תרבות בטיחות?

איך  להבין  בניסיון  השנייה,  העולם  מלחמת  אחרי  החוקרים  בקרב  התעורר  ארגוני  ואקלים  ארגונית  בתרבות  העניין 

מאפיינים ארגוניים משפיעים על רמת ביצוע. ההגדרה הראשונה של “אקלים בטיחות” מופיעה במאמרו המקורי של 

שלהם  בהתנהגות  בטוחה  התנהלות  של  היחסית  החשיבות  לגבי  עובדים  של  משותפת  “תפיסה   :]1[ זהר  דב  פרופ’ 

בעבודה”. לטענת המחבר, “אקלים בטיחות” צריך להתייחס לתפיסות של העובדים באשר לחשיבותה של הבטיחות 

בארגון בהשוואה לייצור. הוגדרו 4 גורמים המגדירים את אקלים הבטיחות: 

מחויבות ההנהלה לנושא בטיחות,  א. 

תגמול על התנהגות בטוחה,  ב. 

השפעה של תפוקה נדרשת על בטיחות, ג. 

השפעה של התנהגות בטוחה על הסטטוס החברתי.  ד. 

ואקלים בטיחות לבין תוצאי בטיחות, כך, שארגונים עם תרבות  בין תרבות בטיחות  כי קיים קשר  המסקנה היא 

בטיחות ברמה גבוהה חשופים פחות לתאונות מאשר ארגונים עם רמת תרבות ירודה.

תרבות בטיחות 

האמרה “ראשית אל תגרום נזק” או “Primum no Nocere”, המיוחסת להיפוקרטס, אף על פי, ששורשיה, ככל הנראה, 

תרבות  של  לחשיבותה  ההתייחסות  בטיחות.  תרבות  של  המטרות  את  קולע  באופן  משקפת  מאוחרים,  יותר  הרבה 

]3[ בו הודגשה  ”To Err is Human“ ,1999 -ב IOM בטיחות ברפואה זוכה להכרה נרחבת לאחר פרסום הדו”ח של

החשיבות של “No Name, No blame, No Shame” כערך בסיסי להתנהלות בעקבות אירוע חריג. בסקירה מחקרית 

של The Health Foundation הפועלת באנגליה, בנושא הכלים למדידת תרבות בטיחות שפורסמה בשנת 2011 ]4[, 

מוגדרת תרבות בטיחות חיובית כמתאפיינת בתקשורת המבוססת על אמון הדדי, תפיסה משותפת ביחס לחשיבותה 

של בטיחות, בטחון באפקטיביות של האמצעים להפחתת סיכונים ותמיכה בעובדים. תרבות בטיחות ברפואה, מוגדרת 

כלמידה  ארגונית,  ותרבות  אווירה  של  שונים  בהיבטים  והעוסק   ]5[ אוקספורד  אוניברסיטת  ידי  על  שפורסם  בספר 

מטעויות, בניגוד לתרבות של “אשמה ובושה” המובילה להפחתת נזקים הנגרמים למטופלים במהלך טיפול רפואי. 
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סוגים שונים של תרבות בטיחות 

פתולוגית,  הטיפול:  בטיחות  על  והשפעתן  בריאות  במוסדות  ארגוניות  תרבויות  של  שונים  סוגים  שלושה  מתוארים 

המפתח  ]6[. לתרבות ארגונית ערך בניבוי מצב הבטיחות של מוסד רפואי ולשיפור הבטיחות.  ביורוקרטית ויצירתית 

להגדרת טיפולוגיה של תרבות ארגונית טמון באופן בו זורם המידע בארגון. תרבויות אלה מעוצבות ע”י העדפות של 

מנהלי הארגון. העובדים מגיבים להעדפות המנהלים, כפי שהן נתפסות על ידם ובכך, יוצרים את התרבות הארגונית, 

סוגי  שלושת  של  המאפיינים  נענשים.  שלא,  ואלה  מתוגמלים  ההנהלה  העדפות  עם  קו  שמיישרים  ועובדים  היות 

התרבויות בהקשר של עיבוד וזרימת מידע, מוצגים בטבלה שלהלן: 

טבלה 1 – טיפולוגיה של תרבויות בטיחות 

יוצרתביורוקרטיתפתולוגית

מבוססת ביצועמבוססת חוקיםמבוססת כח

· שתוף פעולה ברמה נמוכה	

· “יורים בשליח”	

· האחריות מבוזרת	

· לא מעודדים גישור עמדות	

· כשלון- מחפשים שעיר לעזאזל	

· חידושים נדחים	

· שתוף פעולה ברמה בינונית	

· לא מקשיבים לשליחים	

· תחום אחריות צר	

· גישור עמדות מתקבל	

· כשלון – מטופל ע”פ הנהלים	

· חידושים- יוצרים בעיות	

· שתוף פעולה ברמה גבוהה	

· הדרכה להיות שליחים	

· אחריות משותפת לכשלים	

· מעודדים גישור בין עמדות	

· כשלון – כשלים מתוחקרים 	
ומופקים מהם לקחים מערכתיים

· חידושים - מיושמים	

איך מודדים תרבות בטיחות בסביבה רפואית ?

החשיבות של מדידת תרבות בטיחות בארגון רפואי באמצעות כלים סטנדרטיים ומתוקפים היא בתרומה של מדידה כזו ל:

מיקוד הארגון בהבנה מהם מרכיבי תרבות הבטיחות לצורך קידומם בפעילות השוטפת. א. 

הצגת סטטוס תרבות בטיחות בארגון בזמן נתון ואיזה מרכיבים של התרבות טעונים שיפור. ב. 

הצגת ההבדלים בין מדידות עוקבות, לצורך מעקב אחר שינויים בתרבות הבטיחות בארגון. ג. 

פעילות לשיפור תרבות הבטיחות ד. 

25 כלים מתוקפים למדידת תרבות בטיחות בארגונים  ]4[ סקירה של למעלה מ-  The Health Foundation פרסם 

 .)2 ומהימנים )טבלה  יותר, נחקרו לעומק, מתוקפים  5 כלים, הנמצאים בשימוש שכיח  ב-  רפואיים, תוך התמקדות 

בישראל, החל משנת 2013, נפוץ השימוש בשאלון המתוקף של AHRQ )טבלה 3(. 
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טבלה 3 - שאלון תרבות בטיחות של AHRQ - הנוסח העברי
השאלון כולל 42 פריטים המודדים 12 תחומים המרכיבים את תרבות הבטיחות הארגונית

תיאור והגדרותמרכיבי הסקר

 אנשי הצוות תומכים זה בזה, מתייחסים אחד לשני בכבודעבודת צוות במחלקות בבית החולים. 	
ועובדים יחד כצוות

טעויות מובילות לשינויים חיוביים ונבחנת יעילות השינוייםלמידה ארגונית – שיפור מתמיד. 	

ציפיות הממונים הישירים וקידום . 	
הבטיחות בבית החולים

 מנהלים/ממונים ישירים מתחשבים בהצעות לשיפור
 של העובדים בנושא בטיחות המטופל, משבחים עובדים
 המתנהלים לפי נהלי בטיחות המטופל ואינם מתעלמים

מבעיות בטיחות של המטופלים

תדירות הדיווח על כמעט אירועים/ . 	
טעויות

 דיווח על סוגי טעויות )כמעט אירועים(: טעויות שמתגלות
 ומתוקנות לפני ההשפעה על המטופל, טעויות ללא פוטנציאל
נזק למטופל, טעויות העלולות לפגוע במטופל אך לא פגעו בו

 מנהלי בית החולים מייצרים אקלים עבודה המקדם בטיחותתמיכת ההנהלה בבטיחות המטופל. 	
 ומראה כי בטיחות המטופל בעדיפות עליונה

 הצוות מתבטא בחופשיות במידה ומבחינים בהתרחשותפתיחות תקשורתית. 	
 העלולה להשפיע באופן שלילי על המטופל, וחשים כי

יכולים לפנות בנושא ולשאול את הממונים באופן חופשי

 הצוות מיודע לגבי טעויות שקורות, מקבל משוב לגבי שינוייםמשוב ותקשורת לגבי טעויות. 	
המיושמים ודן בדרכים למניעת טעויות

 הנהלים והשיטות יעילים במניעת טעויות וקיים מיעוט שלתפיסה כוללת של בטיחות המטופל. 	
בעיות בנושא בטיחות המטופל

 מידע חשוב לגבי תכנית הטיפול מועבר כאשר המטופל עוברחילופי משמרות ומעברים בין מחלקות. 	
בין המחלקות או בחילופי משמרות

 מחלקות בית החולים משתפות פעולה ומתאמות ביניהן למעןעבודת צוות בין המחלקות בבית החולים. 		
הענקת הטיפול המיטבי למטופלים

 ישנו כח אדם מספיק בכדי לעמוד בעומס העבודה ושעותצוות )כח אדם(. 		
העבודה מותאמות להעניק את הטיפול הטוב ביותר למטופלים

גישה לא מענישה לדיווח על טעויות/ . 		
אירועים

 הצוות חש שהטעויות שלהם והאירועים המדווחים אינם
נזקפים לחובתם והטעויות אינן נרשמות בתיקיהם האישיים

The Health Foundation טבלה 2 - הכלים הנפוצים להערכת תרבות בטיחות לפי
The Health Foundation הכלים הנפוצים להערכת תרבות בטיחות לפי        

	. Hospital Survey on Patient Safety Culture (HSOPSC) from AHRQ

	. Manchester Patient Safety Assessment Framework (MaPSaF)

	. Safety Attitudes Questionnaire - SAQ

	. Patient Safety Culture in Healthcare Organizations

	. Safety Climate Survey
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איך משפרים את תרבות הבטיחות ?

כדי שתוכנית לשיפור תרבות בטיחות תהיה אפקטיבית, היא צריכה לכלול בנוסף להערכה באמצעות כלי כזה או 

וצוותים  נוספות כגון: סדנאות, פעילות לשיפור זרימת מידע ועבודת צוות, הדרכת מנהלים  אחר גם התערבויות 

רפואיים ]7[. בסקירה על אסטרטגיות לשיפור תרבות בטיחות בבתי חולים ]8[, אותרו 11 אסטרטגיות שונות לשיפור 

ותוכניות  המנהלים  בנוכחות  בטיחות  סבבי  הבטיחות:  תרבות  שיפור  על  ביותר  כמשפיעות  נמצאו   2 מהן  בטיחות, 

בעיתון  שהתפרסם  בישראל  חולים  בבתי  בטיחות  תרבות  בנושא  במאמר  התערבויות.  מגוון  הכוללות  מחלקתיות 

“הרפואה” ]9[, נטען, בין היתר, כי זה מתפקידה של הנהלת בית החולים לקדם את תרבות הבטיחות, כך שכל עובדי 

ביה”ח, החל מעובדי הניקיון והסניטרים דרך הצוות הרפואי וכלה במנהלים, יבינו את תרומתם לבטיחות הטיפול, בדומה 

לתעשיות עתירות סיכון אחרות.

סיכום

המושג “תרבות בטיחות” נפוץ בשנים האחרונות יותר ויותר בעולם הרפואה, כמושג שמתכלל פעילות לקידום בטיחות 

כארגונים  נתפסים  גבוהה,  ברמה  היא  הבטיחות  תרבות  בהם  ארגונים  ובטוח.  יותר  איכותי  טיפול  של  תוצאים  עם 

בין תרבות  כי קיים קשר  עדויות מחקריות  קיימות  וההיפך.  יותר  נמוך  בהם היקף הנזקים היאטרוגניים למטופלים 

חריגים  לאירועים  פחות  חשופים  גבוהה  ברמה  בטיחות  תרבות  עם  שארגונים  כך  בטיחות,  תוצאי  לבין  בטיחות 

מאשר ארגונים עם רמת תרבות ירודה. פותחו כלים רבים להערכת תרבות הבטיחות בארגון רפואי וביניהם שאלון של 

AHRQ, שתורגם והותאם לישראל ע”י משרד הבריאות. שאלוני תרבות בטיחות מועברים באופן שגרתי אחת למספר 

שנים ומשקפים למנהלי הארגונים הרפואיים את רמת תרבות הבטיחות העדכנית במספר מימדים וביניהם שקיפות, 

דווח על אירועים חריגים, הפקת לקחים ועוד. בנוסף לחשיבות הערכת תרבות בטיחות, פותחו גישות שונות לשיפור 

תרבות בטיחות הטיפול באמצעות תוכניות התערבות הכוללות מרכיבים של הדרכה, מדיניות ניהולית ברורה והקמה 

והעצמה של יחידות ייעודיות לקידום בטיחות הטיפול בארגון.

עמדת נסב”ר בנושא תרבות בטיחות

קידום בטיחות הטיפול ברמה ארגונית הוא חובה מקצועית ואתית של כלל המנהלים והעובדים במערכת הבריאות. א. 

למנהלים ההשפעה המשמעותית ביותר בעיצוב התרבות הארגונית ובכלל זה תרבות בטיחות. ב. 

הנהלות מוסדות הבריאות, תפרסמנה מסמך מדיניות ברור המפרט את העקרונות של תרבות הבטיחות כפי שהיא  ג. 

נתפסת ומיושמת בארגון.  

כל ארגון במערכת הבריאות יפעל ע”פ תוכנית עבודה שנתית שמטרתה קידום ושיפור תרבות הבטיחות בארגון.  ד. 

על כל העובדים בארגון להכיר את העקרונות של בטיחות הטיפול ולפעול על פיהם.  ה. 
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תרבות בטיחות באה לידי ביטוי בהתנהגויות של מנהלים ועובדים במערכת הבריאות והיא כוללת בין היתר: ו. 

הערכה שיטתית ועיתית של תרבות הבטיחות בארגון, המבוססת על אחד הכלים המתוקפים בתחום, הגדרת . 1
תוכניות התערבות לשיפור, בהתבסס על הפערים המתגלים באמצעות תהליך ההערכה.

מתן סדרי עדיפויות הולמים והקצאת משאבים נדרשים לביצוע פעילות לקידום בטיחות הטיפול בארגון.. 2

מתן תגמול חיובי לעובדים המדווחים על סיכונים, אירועים חריגים, אירועי “כמעט שנפגע” ומעלים פתרונות . 3
להפחתתם.

התערבות . 4 תוכניות  של  והגדרה  סיכונים  לאיתור  ופרואקטיביים  שיטתיים  סיכונים  ניהול  תהליכי  ביצוע 
להפחתת סיכונים בפעילות הארגון.

עידוד הדיווח על אירועים חריגים ובכלל זה, אירועי “כמעט שנפגע”.. 5

אימוץ מדיניות של הפקת לקחים מערכתיים מאירועים חריגים ושירוש תגובות שיפוטיות ומגנות מצד מנהלים . 6
ועמיתים כלפי מעורבים באירועים חריגים. 

שיתוף של גורמים רלוונטיים בארגון ומחוץ לארגון, בידע ותובנות מפעילות לקדום בטיחות הטיפול. . 7

גילוי נאות - שקיפות כלפי מטופלים ובני משפחותיהם במקרה של תקלה רפואית שהסבה נזק למטופל.. 8

קידום פעילות הדרכה והטמעה של עקרונות בטיחות הטיפול לכל העובדים בארגון.. 9

הבנת ההשפעה של מעורבות באירוע חריג על מטופלים )הקורבן הראשון(, הצוות הרפואי )הקורבן השני( . 10
והארגון )הקורבן השלישי( והכנת תוכניות התערבות מתאימות כגון: גילוי נאות של טעויות רפואיות )הקורבן 
הראשון(, תמיכה בצוותים רפואיים לאחר מעורבות באירוע חריג )הקורבן השני( תהליכי הפקת לקחים ושיפור 

תהליכי העבודה )הקורבן השלישי(.
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