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 הקדמה
הערכת תוצאים נחשבת למדוייקת  , במדידת איכות•

ביותר להערכת איכות אך גם למורכבת ביותר למדידה  
 .מהימנה

עיקר הקושי נעוץ בקושי לדווח על תוצאים תלויי ביצוע  •
(performance )י ביטול השפעת מאפייני החולים  "ע
(case-mix.) 

   

 2 ר איל צימליכמן"ד
Avedis Donabedian  

(1919 –2000)  



 הקדמה
המרכז  , בדומה לארגוני בריאות מובילים בעולם•

הרפואי שיבא חרת על דגלו מדידת תוצאי בריאות  
 .ופרסומם באופן שקוף לציבור
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 מטרות

בחירת שיטה ותהליך מדידה להערכת  1.

 תוצאים בניתוחי לב ילדים בשיבא

 בשלב ראשון לשנה אחת –הערכת תוצאים 2.

 יצירת תהליך רציף להערכת תוצאים3.
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 בחירת השיטה
 :נבחנו מספר קלסיפיקציות•

–Risk Adjusted classification for Congenital Heart Surgery (RACHS-1) 

–Basic Aristotle Score 

–Comprehensive Aristotle Score 

בעיקר על מורכבות הפרוצדורה מבלי  השנים הראשונים מבוססים •
  .להביא בחשבון את המצב הקליני של הילד המנותח

 .חסר פרוצדורות רבות RACHS1ה •

הכוללני נמצא כי  לאריסטוטל RACHS1במחקר אשר השווה בין •

 .האחרון מנבא טוב יותר תחלואה ותמותה

  Comprehensive Aristotle Score -ה
נבחר כשיטה המועדפת להערכת תוצאים 

 עבור שיבא
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Basic vs. Comprehensive Aristotle 
Score 

 ר איל צימליכמן"ד 6



 7 ר איל צימליכמן"ד

Basic Comprehensive 

0 1 2 3 4 5 6 

Aristotle Complexity 
Score 

 מורכבות הפרוצדורה

תחלואה 

נלוות ומצב  

 קליני

Comprehensive Aristotle Score 



 שיטות

בוצעה סקירת תיקים של כלל החולים שנותחו ב •
י סטודנט לרפואה בהנחייתו הצמודה של "ע 2012

 .רופא מומחה בניתוחי לב בילדים

חושב ציון האריסטוטל המורכב ורמת המורכבות  •
 .עבור כל ניתוח

תמותה נצפת בשיבא הושוותה עם תמותה צפויה  •
פ מדד האריסטוטל הכוללני בחלוקה לששת  "ע

-קבוצות הסיכון של המדד באמצעות מבחן מנטל
 .הנזל
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 שיטות

י שילוב של הנתונים  "התמותה הצפויה חושבה ע•

משני מחקרים שפורסמו משני מרכזים מובילים  

 .באירופה

רגרסיה לוגיסטית לכל המרכיבים של האריסטוטל  •

 .בוצעה אל מול הנתונים משני המרכזים

י היחידה לביוסטטיסטיקה  "ניתוח הנתונים בוצע ע•
 .לורנס פרידמן' גרטנר בהנחייתו של פרופבמכון 
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 תוצאות

 נפחי פעילות

 ססיות דחוף אלקטיבי
תיירות  

 מרפא
 כ"סה

ניתוחים ב 
2012 

224 60 1 2 287 
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    TOP-15:2012פרוצדורות  

 מכלל הפרוצדורות 65%-כ

: 
אחוזים מס' פעמיםפרוצדורות 

337500 _BT.SHUNT439.89

336410 _ASD.REPAIR W.PATCH429.66

336810 _VENTRICULAR SEP DEF CLOS W PAT347.82

338409 _COARCT.AORTA;END TO SIDE ANAST265.98

PDA214.83   בניתוחלב_ 338200

337780 _ARTERIAL SWITCH OPERATION173.91

336158 _EXTRACARDIAC FONTAN PROCEDURE132.99

328200 _CHEST WALL MAJOR RECONSTRUCTIO132.99

335040 _ANOMALOUS CORONARY A.REPAIR122.76

336970 _TOF.W.PA.112.53

334250 _MITRAL VALVULOPLSTY;CPB.102.30

336159 _PHENESTRATION OF FONTAN PROCED102.30

336900 _BANDING OF PULMONARY ARTERY102.30

339179 _PERIPHERAL PA.STENOSIS102.30

326509 _()HEART PORTADD TO PRIMAR.PROC102.30
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 תוצאות
ACC level: definition (a) 

1 2 3 4 5 6 

Sheba  No. patients 9 19 18 106 53 16 

Died 0 1 0 4 6 4 

% Died 0.0 5.3 0.0 3.8 11.3 25.0 

Literature Data No. patients 486 536 706 1222 285 47 

Died 0 3 5 38 35 14 

% Died 0.0 0.6 0.7 3.1 12.3 29.8 

Mantel-Haenszel Test: p-value = 0.97 

ACC subgroups: 1 for ACC ≤5.9; 2 for ACC 6.0-7.9; 3 for ACC 8.0-9.9; 4 for ACC 10.0-
15.0; 5 for ACC 15.1-20.0; 6 for ACC >20.0 
(a) For multiple operations - the highest ACC score among the operations performed 
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 תוצאות
ACC level: definition (b) 

1 2 3 4 5 6 

Sheba  No. patients 9 19 18 108 51 16 

  Died 0 1 0 5 5 4 

% Died 0.0 5.3 0.0 4.6 9.8 25.0 

Literature Data No. patients 486 536 706 1222 285 47 

Died 0 3 5 38 35 14 

% Died 0.0 0.6 0.7 3.1 12.3 29.8 

Mantel-Haenszel Test: p-value = 0.93 

ACC subgroups: 1 for ACC ≤5.9; 2 for ACC 6.0-7.9; 3 for ACC 8.0-9.9; 4 for ACC 10.0-
15.0; 5 for ACC 15.1-20.0; 6 for ACC >20.0 
(b) The ACC score that corresponded to the operation with the highest ABC score 
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Univariate ACC definition (a)  ACC definition (b) 

ACC Level 1 

               2* 

               3 

               4 

               5 

               6 

- 

1.00 

- 

0.71 (0.07-6.68) 

2.30 (0.26-20.44) 

6.00 (0.60-60.44) 

- 

1.00 

- 

0.87 (0.10-7.92) 

1.96 (0.21-17.93) 

6.00 (0.60-60.44) 

ACC continuous 1.22 (1.08-1.38) 

p=0.002 

1.19 (1.06-1.35) 

P=0.004 

Basic score 1.24 (0.99-1.56) 1.26 (1.00-1.58) 

Sex 0.79 (0.27-2.25) 0.79 (0.27-2.25) 

Age (years) 1.00 (0.89-1.12) 1.00 (0.89-1.12) 

Weight (kg) 1.00 (0.96-1.03) 1.00 (0.96-1.03) 

Nationality Israeli 

                     Palestinian 

                     Medical tourist 

1.00 

2.25 (0.68-7.42) 

1.41 (0.15-13.41) 

1.00 

2.25 (0.68-7.42) 

1.41 (0.15-13.41) 

Hospital LOS 1.04 (1.02-1.06) 1.04 (1.02-1.06) 

Rehospitalization - - 

Reintubation 4.27 (1.46-12.56) 4.43 (1.50-13.02) 

Reintervention 14.76 (4.74-45.96) 12.71 (4.11-39.31) 

Mechanical Ventilation(days) 1.16 (1.06-1.26) 1.16 (1.07-1.26) 

Univariate 
logistic 
regression: 
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 מסקנות
התמותה בקרב ילדים מנותחי לב בשיבא אינה  1.

 .שונה משני מרכזים מובילים בצרפת ובגרמניה

 )1.89-0.57(1.04 OR= 

גבוה  ( ACC 5/6)שיעור הניתוחים המורכבים 2.
 .ל"בשיבא אל מול המרכזים הנ

משך  , הכוללני והבסיסי האריסטוטלמעבר לציון 3.
ניתוח נוסף ומשך , אינטובציה-רה, אשפוז

ההנשמה כולם השפיעו על התמותה באופן  
 .מובהק
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 מגבלות

יום אם כי נדיר   30התמותה לא תמיד הייתה תוך 1.

 .שחולה נפטר במסגרת זמן זה שלא בשיבא

גודל המדגם גבולי להסקת מסקנות יותר  2.

 .פרטניות

לא ניתן היה לבצע אנליזה בנפרד לסוגי ניתוחים  3.

 .שונים

 ר איל צימליכמן"ד 18



 כיוונים לעתיד

מיסוד תהליך הערכה מתמשך של הערכת : המטרה

 .הרחבת הערכת תוצאים מעבר לתמותה. תוצאים וביצועים

 (בדומה למודל ניתוחי לב מבוגרים)

 :המשמעויות

ביסוס איסוף נתונים בזמן אמת בעזרת עוזרת 1.

 רשמת  /מחקר

תמיכת יחידת המחשב בכדי למשוך נתונים ממערכות 2.

 המידע

 מעקב מסודר מעבר לאשפוז3.
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