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 רקע 
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צמצום אשפוזים חוזרים הינו במיקוד תשומת הלב •

 בישראל ובעולם

תהליך זה מחייב בחינת התהליכים הקיימים ואיתור מוקדי  •

כשל אפשריים לשם תכנון התערבות מתאימה אשר 

 תצמצם תופעה זו

כאשר , נקודת כשל אפשרית הינה שחרור בסוף שבוע•

 זמינות המשאבים הקהילתיים מוגבלת

השארת מטופלים באשפוז בסוף שבוע שלא  , עם זאת•

 לצורך גם היא עשויה להוביל להשלכות שליליות
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 ?מה ידוע בספרות

 

 ?האם מועד השחרור קובע
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 Association Between Time of Admission to the ICU and Mortality: A 

Systematic Review and Metaanalysis 
Chest. 2010;138(1):68-75. doi:10.1378/chest.09-3018 

Adjusted effect of weekend admission to the ICU on mortality 
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שחרור מאשפוז ביחידת טיפול נמרץ 

 בסוף שבוע קשור לסיכון מוגבר לתמותה
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שחרור מאשפוז ביחידת טיפול נמרץ 

 סיכון לתמותהלא מגביר בסוף שבוע 
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 ?מה לא ידוע מהספרות 

(  סוף השבוע/ יום חול )לא נבדקה השפעת מועד השחרור •

 במחלקות פנימיותבקרב מאושפזים 

 

 הסיכון לאשפוז חוזרלא ידועה השפעת מועד השחרור על •

7 



  
 משרד הרופא הראשי  

 תכנון מדיניות בריאות' מח

 מכון כללית למחקר

 העבודה  מטרות  
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 לבחון האם מועד שחרור  1.

 (  או שבת' ו: ש"סופה לעומת -א: יום חול)

ממחלקה פנימית קשור לסיכון לאשפוז חוזר  

 יום 30דחוף תוך 

 

לבחון האם קיים הבדל בסיכון לאשפוז חוזר  . 2

, לעומת יום חול ש"בסופבקרב המשתחררים 

 לפי רמות עומס התחלואה של המטופלים
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 הגדרות  אוכלוסיית המחקר
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 סוג אשפוז מקורי רגיל+אשפוז דחוף

 מחלקה באשפוז מקורי פנימית  

 משך אשפוז לילות ומעלה 2משך 

 גיל +18

 הגדרת אשפוז חוזר

 יום 30דחוף תוך  סוג אשפוז

 ומעלה 1לילה  משך אשפוז חוזר

 פנימית או טיפול נמרץ מחלקה בשחרור

 הגדרת אשפוז מקורי
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 שיטות 

 אוכלוסיית המחקר
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משתנים מסבירים לפני האשפוז 
משך אשפוז ומועד + המקורי 

 שחרור באשפוז הקודם

אשפוז חוזר 
יום   30במהלך 

 מהשחרור

תחילה וסיום אשפוז בין  

 התאריכים  

01/01/2010-30/03/2010 

26,264   

 ח כללית המאושפזים בבתי חולים כלליים"מבוטחי קופ

16.6% 
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 הערכת הסיכון לפי עומס התחלואה הכולל של כל מטופל

 מדד עומס תחלואה כולל של מערכת•

   Adjusted Clinical Groups (ACG)ה    
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  ICDקודים  
 *(תאריכי שירות)

 גיל

 מין

 עומס תחלואה

 גבוה מאוד

 עומס תחלואה 

 גבוה

 עומס תחלואה

 בינוני 

 עומס תחלואה

 נמוך

סיווג כלל האבחנות  

הרפואיות שנרשמות לכל  

מבוטח במשך שנה לפי  

מאפיינים  )סוג האבחנה 

(  קליניים ודמוגרפיים

והשילובים בין האבחנות  

 לקבוצות עומס תחלואה

http://images.google.com/imgres?imgurl=http://www.acg.jhsph.edu/ACGDocuments/conf_2003/Index_files/image002.gif&imgrefurl=http://www.acg.jhsph.edu/ACGDocuments/conf_2003/index.htm&usg=__z7bQ-HdBZ-bFbjvEl7afdddAUD0=&h=284&w=251&sz=6&hl=en&start=3&um=1&tbnid=LQKfIDWomxUdnM:&tbnh=114&tbnw=101&prev=/images%3Fq%3Djohns%2Bhopkins%2Bacg%26hl%3Den%26rls%3Dcom.microsoft:he:IE-SearchBox%26rlz%3D1I7GGIE_en%26um%3D1
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מודל  רגרסיה לוגיסטית הבודק השפעה על  

 יום 30הסיכוי לאשפוז חוזר תוך 
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Sig.ORמשתנים במודל

            1.11             0.04שחרור בסופ"ש )לעומת יום חול(

(קבוצת השוואה 2-3 ימים)משך אשפוז בימים

4-50.00             1.20            

6-70.00             1.47            

8+0.00             1.56            

(קבוצת השוואה עומס נמוך)עומס תחלואה

            1.08             0.24בינוני

            1.17             0.02גבוה

            1.57             0.00גבוה מאוד

            1.57             0.00מספר אשפוזים ב-3 חודשים קודמים

            1.01             0.00גיל

N=26,264אוכלוסייה במודל

כלל המאושפזים

לאחר תקנון לעומס 

מדדים דמוגרפים  , תחלואה

שחרור במהלך  וקליניים 

ש לעומת יום חול  "סופ

את הסיכון   11%-מעלה ב

 יום 30לחזור לאשפוז תוך 
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 מסקנות 

20 

שחרור בסוף שבוע מהווה סיכון לאשפוז החוזר גם כאשר •

 מתקננים עבור משך האשפוז ועומס התחלואה

 

ניכרת בקרב מאושפזים עם   ש"בסופהשפעת השחרור •

 עומס תחלואה גבוה

במדד , כחלק ממערך השיקולים הכולל, ניתן להיעזר

האם לשחרר   –עומס התחלואה ככלי להכוונת החלטות 

 או לא ש"בסופ

 

ממצאים אילו מהווים חלק מפרויקט רחב היקף של חקר •

 תופעת האשפוזים החוזרים ככלי להכוונת מדיניות בכללית
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