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 (:התיק הרפואי)רשומה רפואית ממוחשבת 

בבתי  , בעולם כולו קיימת מגמה למחשב את התיקים הרפואיים•

 "(רפורמת אובמה"חלק מ –ב "בארה)החולים ובמרפאות הקהילה 

 :בישראל•

 מחשוב מלא של התיק הרפואי –( ח"קופ 4)במרפאות הקהילה 

ביקורים שוטפים  , קבלה ושחרור לרוב ממוחשב)מחשוב חלקי  –בבתי החולים 

 לקראת מחשוב מלא, (לרוב לא -והוראות למתן תרופות 

 !!  מכאן הדרך קצרה לתקשורת ממוחשבת ישירה

 ....אבל

מחשוב ותקשורת ממוחשבת במערכת 

 הבריאות  בעולם ובישראל



 

 ( Health Information Exchange, HIE) תקשורת ממוחשבת ישירה

קיימת במעט מקומות בעולם 

 (:2009)בישראל 

לבין בתי החולים  " כללית"שיתוף מידע בין מרפאות  –" אופק"מערכת 

 (וולפסון, שיבא, ם"רמב)בתי חולים נוספים  3-של כללית ו

ללא תקשורת   –ובתי חולים ציבוריים אחרים , מבוטחי שאר הקופות

 ממוחשבת ישירה

 

 :חסמים
 קושי בממשק תוכנה בין מערכות מידע שונות

 חסמים משפטיים

 חוסר מודעות והיעדר הוכחות מדעיות למועילות

 היעדר מקור מימון

מחשוב ותקשורת ממוחשבת במערכת 

 הבריאות  בעולם ובישראל



טעויות תרופתיות הן אחד מהגורמים המרכזיים  •

 .תחלואה בקרב חולים מאושפזים/לתמותה

, טעויות תרופתיות מעלות סיכון לתמותה באשפוז•

גורמות להארכת האשפוז ועלות גבוהה למערכת 

 (JAMA 1997) הבריאות

-ח לקהילה גורם לכ"כשל בהעברת מידע בין בי•

 .מהטעויות התרופתיות 50%

 

 טעויות תרופתיות



Transition of Care: 

A Worldwide Issue 



 א"מד

 יועצים מחלקה

טעות עקב  מהחולים הייתה  75%-ב

היעדר מידע על הטיפול התרופתי  

  1%, טעויות לחולה 2בממוצע : הקבוע

 חייםמסכן 
 

 ברזיסמאיר , מאיר פרנקל, רוני כהן, דאמריענבל יפרח  

    2009-2011פיוס תרופתי בהדסה 

 :אפשריפתרון 

פיוס תרופתי המבוסס על  תהליך 

 תקשורת ממוחשבת ישירה



Obtaining a complete and accurate list of each 

patient’s medications.  •Medication Reconciliation  =ROM  =פיוס תרופתי 

תהליך מוסדר שבמסגרתו מקדיש הצוות הרפואי מתשומת ליבו  •

לרשימת התרופות של המטופל בכל מעבר של המטופל מתחום  

 אחריותו של ספק בריאות אחד לאחר

 מטרת התהליך למנוע טעויות במתן תרופות•

 :כ טופס שהצוות נדרש למלא"התהליך כולל בד•

 

 

 

 50-70%התהליך הוכח כמוריד טעויות תרופתיות ב •

•ROM  ה הפך להיות חלק מהנחיותJoint Comission   לאיכות

 ח"בביהטיפול 

Medication Continue Discontinue Start Why? 

Aspirin     
Furosemide    Hypokalemia 
Cefuroxime    Pneumonia 

 

או  " פיוס תרופתי"מה זה 

Medication Reconciliation ? 



 הפחתת טעויות תרופתיות בעזרת תקשורת ממוחשבת בין בית החולים לקהילה
 

 הקמת מערכת תקשורת ממוחשבת: הבסיס למחקר

, בעקבות ממצאי מחקר הסקר על הטעויות התרופתיות בהדסה•

פעלה יחידת האיכות בשיתוף עם גורמים נוספים ליצירת תקשורת  

 :ממוחשבת ישירה עם קופות החולים

 "מכבי" – 2009

 "מאוחדת" - 1/2011

 (אופק)  "כללית" – 1/2013

 המערכת מאפשרת לראות פרטים חיוניים מתיק החולה בקופה•

 מיון/אפשרי רק בזמן אשפוז או ביקור במרפאה•

 החוליםישירות מתיק החולה בבית  –למערכת הכניסה •
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אוכלוסיית המחקר: 
שהגיעו לחדר המיון  ( תרופות כרוניות לפחות 5)חולים כרוניים 

 והוחלט לאשפזם
חולים המטופלים אמבולטורית ביחידות בית החולים   –לא כולל 

 ('אונקולוגיה וכו, דיאליזה)

שיטה: 
בעזרת   פיוס תרופתי  החלטה על אשפוז: בחדר מיון

 המטפל/מערכת התקשורת הממוחשבת והחולה 
 לקבלה הממוחשבת והידניתהכנסת רשימת התרופות המעודכנת 

:  ומחליט עובר על רשימת התרופותהרופא  :במחלקה
 להוסיף/להפסיק/להמשיך 

מכתב השחרור מכיל את רשימת התרופות המעודכנת : בשחרור
עם השינויים   רשימת התרופות בשחרורואת , טרם האשפוז 
 המתבקשים 

 הפחתת טעויות תרופתיות בעזרת תקשורת ממוחשבת בין בית החולים לקהילה
 

 1שיטות 





 לאחר עליית החולה למחלקה(h24-48 ) נבדקה רשימת
 התרופות באשפוז ותועדו שינויים

שלא היה לו הסבר  , כל שינוי מרשימת התרופות הקבועות
 י הצוות המטפל נחשב לטעות תרופתית"רפואי ע

לא נספרו שינויים בתוספי מזון או ויטמינים 

  במכתב השחרור נבדקה רשימת התרופות המומלצות
 ל"שינויים תועדו כנ. לחולה בשחרור

10-20   יום לאחר השחרור התקיימה שיחה עם המטופל או
תוך תיעוד מה המטופל מקבל בבית , המטפל הקבוע שלו
 .י רופא המשפחה"ואם בוצעו שינויים ע

 הפחתת טעויות תרופתיות בעזרת תקשורת ממוחשבת בין בית החולים לקהילה
 

 2שיטות 



האם אכן ניתן להפחית טעויות תרופתיות בעזרת  

?תקשורת ממוחשבת ישירה  
 חולים כרוניים שאושפזו בבית החולים 62כה נאספו נתונים על עד  . 

 בתקשורת ממוחשבת ישירה חשף טעויות רבות יותר בשלב  השימוש

 . בהשוואה לנתונים שנאספו טרם הכנסת מערכת זו, הקבלה

 במהלך  , הפיוס התרופתי המבוסס על תקשורת ממוחשבת הפחיתתהליך

 0.7ל  1.7מ ) 60% בכאת מספר הטעויות התרופתיות למטופל , האשפוז

 לפני כןשבהשוואה לתקופה , (טעויות בממוצע למטופל

 בתקופה   32%ירד מ ( ומעלה 2)מספר החולים עם טעויות תרופתיות

 במחקר הנוכחי 17%שלפני מערכת התקשורת הממוחשבת ל 

מניעת טעויות מסכנות חיים 

 כי מספר  , ישיר עם המטופלים לאחר השחרור מבית החולים נמצאבבירור

הטעויות התרופתיות למטופל ירד משמעותית גם בשלב השחרור מבית 

 .טעויות בממוצע למטופל 0.66ועמד על , החולים

 הפחתת טעויות תרופתיות בעזרת תקשורת ממוחשבת בין בית החולים לקהילה
 

 תוצאות



 סיכום

 תקשורת ממוחשבת ישירה יכולה לשפר את איכות
 הטיפול בחולה

 במחקר זה הראנו הפחתה משמעותית בהיקף
הטעויות התרופתיות במהלך מעבר החולה בין טיפול 

 . בבית החולים לטיפול בקהילה

התקשורת הממוחשבת כשלעצמה היא כלי טכנולוגי  .
חשוב להטמיע את השימוש במערכת ולתת לצוות  

הרפואי כלים לנצל בצורה יעילה את המערכת לשיפור  
 איכות הטיפול בחולה

 יש מקום למחקרים נוספים בתחומים אחרים בהם יש
 .השפעה לתקשורת ממוחשבת ישירה

 הפחתת טעויות תרופתיות בעזרת תקשורת ממוחשבת בין בית החולים לקהילה
 

 סיכום



 קהילה בית חולים

Transition of Care  
:האתגר  

Continuity of Care 

 (תקשורת ממוחשבת) שינוי תשתיתי

 (שימוש בטכנולוגיה)שינוי תודעתי 

 (פיוס תרופתי) שינוי תרבותי



 תודה לכל מי ששיתף פעולה

הדסה, המרכז לאיכות ובטיחות קלינית 
 לואיס גורדון

 רואשעליזה 

 ר רוני כהן"ד

הדסה, המחלקה לרפואה דחופה 
 ר קובי אסף"ד

 ר עזיז דראושה"ד

 'סטלניקוביץרות ' פרופ

הדסה, האגף למערכות מידע 
 אפרת סיימון

 מיכאל ברזילי

 צוות הפיתוח וצוות התמיכה

הדסה, היחידה לרוקחות קלינית 
 יפרח-דמאריענבל 

 ברוריה רקח

 אהוד הורביץ

ח מאוחדת"קופ 
 ר יוסי רוזנבלום"ד

 צוות המחלקה למערכות מידע

מכבי שרותי בריאות 
 קרקויוסף ' פרופ

 צוות המחלקה למערכות מידע

שרותי בריאות כללית 
 הנהלת מחוז ירושלים

 "אופק"אגף מערכות מידע ומערכת 

הנהלת הסתדרות מדיצינית הדסה 
 בירנבאוםר יאיר "ד

 ר יובל וייס"ד

 המכון הלאומי לחקר מדיניות בריאות

 (ב"מלמ)

 הפחתת טעויות תרופתיות בעזרת תקשורת ממוחשבת בין בית החולים לקהילה
 

 תודה לכל מי ששיתף פעולה

 !!ותודה לכם על ההקשבה


