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   2013בנובמבר   20, של החברה הישראלית לאיכות ברפואה  20 -הכינוס השנתי ה

 



 רקע

 לשינוי השאר בין המיוחסת הסוכרת מחלת בהיארעות משמעותית עלייה < האחרון בעשור•

   .גופנית פעילות והיעדר יתר בהשמנת שמלווה החיים באורחות

 

 אישי כבד כלכלי לנטל גורמת והיא ותוחלתם החיים איכות על חמורות השלכות לסוכרת•

   .וחברתי

 

   .מיליון 171,228 -כ :ומעלה 20 מגיל הסוכרת חולי מספר ,2000 בשנת :בעולם•

        366,212-ל 2030 בשנת ויגיע 2000-2030 השנים בין יוכפל מספרם  WHO הערכות לפי     

 .חולים מיליון     

 

 .(האוכלוסייה מכלל 4.2%) חולים  291,839 :2007 בשנת הסוכרת חולי מספר :בישראל•

 

 



 רקע

  מקצועי רב צוות י"ע הניתן הוליסטי טיפול הינו הסוכרתי בחולה האופטימלי הטיפול•

 הטיפול את מנהל החולה בו לשלב ועד האבחון מרגע הסוכרתי החולה את ומדריך המלווה

 .במחלתו

 

 תועלת עלות של במונחים המוערכות הבריאות מערכת של גבוהות תשומות דורש הטיפול•

   .וכלכלית קלינית

 

 עבור הישירות ההוצאות כי נמצא בריאות שירותי במכבי 2001 בשנת שהתקיים במחקר•

 הלאומית ההוצאות מסך 6.6% היוו ומעלה שנה 25 בני 2 או/ו 1 מסוג סוכרת חולי

   .12.4% לכדי הגיעו ועקיפות הישירות ההוצאות בעוד לבריאות
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 מאפייני מחוז דרום במכבי שירותי בריאות

 .רחבה גיאוגרפית פריסה•

 .מבוטחים  298,965•

 .בקהילה עצמאים רופאים מרפאות ועשרות שלוחות 11 ,סניפים 34•

  רמה בעלי חולים בריבוי וכן קשות במחלות וחולים כרוניים חולים בריבוי מאופיין המחוז•

 .נמוכה אקונומית סוציו

 .פריפריים לסניפים מומחים בגיוס קושי קיים•

 

  אנדוקרינולוגי ייעוץ הכולל המקוון השירות פותח ,פרונטליים רפואיים שירותים לצד•

 .Telemedicine)) רפואה טלה טכנולוגיית באמצעות ,סוכרת לחולי

 מקור הנתונים: מערכות מידע מכבי )"תיק בקליק"( 06/2013



  אוכלוסיית מכלל 5.81%) חולים 17,373 על עומד דרום במחוז הסוכרתיים החולים 'מס•

 .(המחוז

 

  :כוללות הסוכרתי בחולה הטיפול מסגרות•

 בקהילה ראשוני רופא י"ע וטיפול מעקב

 מקצועי רב צוות י"ע הסוכרת במכון וטיפול מעקב

 .הסוכרת בתחום מומחית רופאה י"ע רפואה טלה בטכנולוגיית וטיפול מעקב

 

 

 

 הטיפול בחולה הסוכרתי במחוז דרום  



 מטרות והשערות המחקר

 :המחקר מטרות 

  בקהילה הפריפריות במרפאות המטופלים הסוכרתיים המטופלים אוכלוסיית את לאפיין1.

 בבאר הסוכרת במכון פיסי בביקור המטופלים אוכלוסיית מול אל (רמון ומצפה ערד)

 .שבע

 .אלו מטופלים בקרב הטיפול ועלויות רפואי והפרא הרפואי השירות צריכת את להשוות2.

 .הקליניים המדדים על אלו טיפול במסגרות הטיפול השפעת את לבחון3.

 

 :המחקר השערות

 ואלו רפואה טלה בטכנולוגיית המטופלים הסוכרת חולי בקרב השירותים צריכת1.

   .דומה תהיה הסוכרת במכון פיסית המטופלים

 .הרחוק בטווח הטיפול עלויות את יוזיל מהקבוצות אחת בכל הייעוץ2.

 .דומה תהיה הקליניים המדדים על הטיפול מסגרת השפעת3.

 

 



 שיטות המחקר

  טלה בטכנולוגיית טופלו או/ו הסוכרת במכון פיסית שטופלו המטופלים כלל  :המחקר אוכלוסיית•

  הראשוני הרופא י"ע שטופלו הסוכרתיים החולים אחר מעקב בוצע לא) .(N=960) 2012 יוני– ינואר בתקופה רפואה

 .(בקהילה

 

 בחלונות הביקורים סוגי בין הפרדה תוך מכבי של הממוחשבות המידע ממערכות הופקו :הנתונים•

 :הבאים הזמן

 

 

 

 

 

  25-ו 53) רפואה טלה בטכנולוגיית והטיפול המשולב הטיפול במסגרות הקבוצות גודל לאור•

 תחת אחת לקבוצה אלו קבוצות אוחדו ,הקליניים המדדים השוואת לצורך ,(בהתאמה מטופלים

  במכון פיסית שטופלו המטופלים לקבוצת הושוותה זו קבוצה ."רפואה טלה" הטיפול מסגרת

 .שבע בבאר הסוכרת

 

 



 תוצאות המחקר 
 מאפיינים סוציודמוגרפים

 שביקרו ,סוכרת חולי 960 נכללו במחקר•

 טופלו או/ו הסוכרת במכון פיסית

   .רפואה טלה בטכנולוגיית

 

 (.N=555)נשים היו מהמטופלים   57.8%•

 

 (.  13.892±) 61.35הממוצע  עמד על הגיל •

 

 

 
 לביטוח מהמוסד סיוע ומקבלים (SES 1-10) בעוני חיים (N=575,59.9%) המטופלים רב•

 .(66%) יותר עניים היו רפואה טלה בטכנולוגיית שטופלו אלו .(56.8%) לאומי

 

 



 תוצאות המחקר
 מחלות רקע

  .הסוכרת מחלת על נוסף לב במחלת כחולים אובחנו (N=269) מהמטופלים 28%•

 החולים שיעור .דם לחץ יתר של אבחנה נרשמה ,(N=716) מהמטופלים 75% -לכ•

  טלה בטכנולוגיית שטופלו אלו בקרב ביותר הגבוה היה דם לחץ יתר עם המאובחנים

 .רפואה

 .קשה במחלה כחולים אובחנו (N=52 ,5.4%) מהחולים מיעוט•



 תוצאות המחקר
 מאפייני צריכת שירותים

 :רפואיים שירותים

 ביחס הקבוצות בין הבדלים נמצאו לא .מובהק באופן עלה הרופאים אצל הביקורים ממוצע•

 .[P)< 0.001) הקבוצות בין שונות נמצאה ההתערבות ולאחר ההתערבות טרום] .ראשוני רופא לביקור

 

 

 

 

 

 

 

 .הטיפול ממסגרות אחת בכל (סוכרת ומכון מרפאה) אחות אצל הביקורים בממוצע עלייה חלה•

  .((±16.22) בממוצע ביקורים 10 של עלייה) המשולב הטיפול במסגרת שטופלה בקבוצה בעיקר
 T0 (0.001 >P.) בזמן הקבוצות בין שונות נמצאה ההתערבות טרום ,זאת עם

 

  paired T test 



 תוצאות המחקר
 מאפייני צריכת שירותים

 :למיון ופניות אשפוזים

 הבדלים נמצאו לא אולם האשפוז בעלות ירידה וכן הכללי האשפוז במשך ירידה נצפתה•

 .ההתערבות לטרום בהשוואה סטטיסטית מובהקים

 .המחקר מטופלי בקרב למיון הפניות במספר משמעותי שינוי נראה לא , כן כמו•

 

 :תרופות צריכת

 טלה בטכנולוגיית שטופלו החולים של הכרוניות התרופות כמות ממוצע ,ההתערבות טרום•

 בכל התרופות בצריכת מובהקת עלייה נצפתה .(±3.59) 6.72 על ועמד יותר גבוה היה רפואה

 מובהקים היו לא ההתערבות לאחר הקבוצות בין ההבדלים אולם הטיפול ממסגרות אחת

(0.075=P).   

 



 תוצאות המחקר
 השפעת סוג ההתערבות על המדדים הקליניים

ירידה בכל המדדים  : ללא קשר לסוג ההתערבותחל שיפור קליני מובהק בכל המדדים •

הירידה  , עם זאת) HDLהעדר עלייה במדד רמת  למעטמשמעותה איזון קליני טוב יותר 

 (.שנמצאה לא הייתה משמעותית קלינית ולא נמצאה מובהקת סטטיסטית

 

 .הפרש הממוצעים לא הראה שונות בין מסגרות הטיפול•



 סכום ומסקנות

   :הנבדקים הפרמטרים על השפיעו הטיפול מסגרות שתי כי ,הראו המחקר ממצאי•

 :שירותים צריכת

 עלייה לצד הייתה (רפואה טלה ,סוכרת ,ראשוני) הרופאים אצל הביקורים בממוצע העלייה•

  .האחות אצל הביקורים בממוצע

 התרופות כמות בממוצע עלייה וכן ובעלותו הכללי האשפוז במשך ירידה נמצאה ,בנוסף•

   .הטיפול מסגרות בשתי

  .קלינית משמעות אלו לשינויים ויש ייתכן אולם סטטיסטית מובהקים כבלתי ברובם נמצאו אומנם אלו שינויים•

 :הקליניים המדדים על השפעה

 הבדלים נמצאו לא ,בנוסף .ההתערבות לסוג קשר ללא הקליניים המדדים בכל שיפור חל•

 דבר הקבוצות שתי בין ההתערבות ואחרי לפני הקליניים המדדים של הממוצעים בהפרשי

 .הטיפול מסגרות שתי  בין מהותי הבדל שאין כך על המצביע

  הרפואי הצוות י"ע יותר טוב טופל הסוכרתי החולה ,ההתערבות לאחר כי לשער ניתן•

  שירותי פחות צרך ,הקליניים במדדים שיפור ומשחל תרופות צריכת על הקפיד ,והסיעודי

 .אשפוז

 

 

 

 



 סכום ומסקנות

  של הקליניים התוצאים אחר המעקב של הזמן ופרק המדגם אוכלוסיית לגודל בהתייחס•

 ,סוכרת במכון פיזי ביקור ידי על או רפואה-טלה  של בטכנולוגיה שטופלו ,הסוכרת חולי

  איזון מידת על הטיפול מסגרות שתי בין סטטיסטי משמעותי הבדל שאין ולומר לסכם ניתן

   .שנבדקו המדדים

 

 שירותים בפיתוח דרום מחוז בריאות שירותי מכבי של ההשקעה את מחזקים אלו ממצאים•

 .אלו

 

  על להשפיע העשוי דבר שונות היו הקבוצות ,ההתערבות בתחילת כי לציין ראוי ,זאת עם•

  גודל אחידות לאי ,בנוסף .הנבדקים הפרמטרים על הייעוץ מסגרת השפעת לגבי המסקנה

   .המחקר תוצאות על נוספת השפעה תתכן הקבוצות

 



 תודה


