


ם.הליך אנדוסקופי ללא ביקור מרפאתי מקדים• קור מרפאת מקד ך אנדוסקופ ללא ב .הל

רופא משפחה או רופא  - הפניה על ידי מנהל המקרה הרפואי• ק

.במחלקת אשפוז     

. פיתוח תהליך הפנייה מבוקר•



.חיזוק מעמדו של הרופא המפנה•

".מיותרים" יעוציםמניעת ביקורי מרפאה או •

חיסכון בזמנו של המטופל• .חיסכון בזמנו של המטופל•

?קיצור אשפוז? גילוי מוקדם - קיצור הזמן להליך האנדוסקופי• ?קיצור אשפוז? גילוי מוקדם  קיצור הזמן להליך האנדוסקופי•

מות. הליך מובנה של דירוג קדימות• רוג קד ך מובנה של ד . הל



".טכנאי"ל הגסטרואנטרולוג" הפיכת"חשש מ•

תרופות , חשש מאי ידיעת פרטים רפואיים חיוניים באשר למחלות רקע •
.ורגישויות

. חשש ממתן מידע בלתי מספק למטופל טרם הבדיקה•



  - מאפשרים פנייה ישירה ASGE   60%חברי  1500סקר בקרב •
86%   גסטרוסקופיות                                                      ק
  94%    סיגמואידוסקופיות                                                    
 76%     קולונוסקופיות                                                    

    
–קנדה , סקר מאונטריו •

 2007– 1997בין  קולונוסקופיותכמיליון        
ישירהמהבדיקות בוצעו בהפניה  14%  1997 - ב        .ישירהמהבדיקות בוצעו בהפניה  14%  1997 - ב       
  .  26%– 2007 - ב       

  
.  שימוש בהפניה ישירה באופן נרחב בקהילה ובחלקם של בתי החולים -בארץ•  שימוש בהפניה ישירה באופן נרחב בקהילה ובחלקם של בתי החולים בארץ



 AM J GASTRO  1997  - קבוצת סורוקה 

.וסיגמואידוסקופיות לגסטרוסקופיותהפניה ישירה מפנימית וכירורגיה •

.  טופס מובנה+ מתן מידע על ידי הרופא המפנה •

.במחלקות קטן משמעותית  היעוציםמספר •

.התפנה זמן ליעוץ לחולים מורכבים•



 IMAJ  2007קבוצת בילינסון       

.ממחלקות פנימית וכירורגיה לגסטרוסקופיותהפניות •

.במחלקה היעוץהפניה עם טופס מובנה מול •

גידול היה שכיח יותר בקבוצת ההפניה הישירה ומחלת כיב בקבוצת •
.היעוץ

.ללא הבדל בשיעור הבדיקות התקינות והסיבוכים•



J CLIN GASTROENTEROL"        בני ציון"קבוצת   2007

.קולונוסקופיות 11000סוכמו •

.הפניה רפואית נשלחה בפקס•

  - על פי הקווים המנחים  ההתויהנבדקה נאותות •

. ASGEשלא על פי   22%      



.בבית החולים המפניתממשק מובנה עם רפואת המשפחה או המחלקה •

. מכתב הפניה מפורט על פי הצרכים•

.מהגורם המפנה ומצוות מכון הגסטרו - מתן מידע למטופל•



.עם רפואת המשפחה" אמנת שירות רפואי"נוסחה והוטמעה  •

.מערכת ממוחשבת המאפשרת בקרה ושקיפות•

.הערכה על ידי רופא מומחה באשר להליך הרצוי וקדימותו•

. מקדימה מרפאתיתהפניית חולים מורכבים להערכה •



כולל דף מידע מפורט וטופס  –מתן מידע בעת תיאום מועד הבדיקה • כולל דף מידע מפורט וטופס  מתן מידע בעת תיאום מועד הבדיקה 
.ההסכמה לעיון מקדים

.קולונוסקופיתי אחות לקראת בדיקה "הדרכה קבוצתית ע•

.המינהליייעול התהליך •



ואפשרי , יעיל , תהליך הפנייה ישירה להליכים אנדוסקופים הינו נכון •
.רפואית ומשפטיתרפואית ומשפטית

ביצוע תהליך מבוקר מאפשר הבטחת נאותות ההתוויות•

. והתאמת המטופלים לבדיקה בערוץ זה       ץ ק


