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?רשומה רפואית מהי

הגדרה בחוק זכויות החולה•

הגדרה בפקודת בריאות העם•

ל"הגדרה בחוזר מנכ•



הרשומה הרפואית בחוק ובחוזרים

חוק זכויות החולה( א)17סעיף 

פרטים מזהים של , בין היתר, הרשומה הרפואית תכלול"

המטופל והמטפל וכן תכלול מידע רפואי בדבר הטיפול  

,  עברו הרפואי כפי שמסר, הרפואי שקיבל המטופל

ואולם  ; מצבו הרפואי הנוכחי והוראות טיפולאיבחון

תרשומת אישית של המטפל אינה חלק מהרשומה  

."הרפואית



הרשומה הרפואית בחוק ובחוזרים

1סעיף –תקנות בריאות העם 

כל  , כל כתב על גבי נייר או על גבי חומר אחר–" רשומה"

,  סרט, תצלום, צילום, תיק, תו, ציור, דיאגרמה, תרשים

תקליט וכיוצא באלה שנעשו עקב קבלת אדם לבית  

לרבות שחרור עקב  , הטיפול בו ושחרורו ממנו, חולים

או , ומסמכים אחרים שנעשו בבית חולים, פטירה

'  כמפורט בטור א, שנעשו לשם קבלת אדם לבית חולים

;של התוספת



10.3.96מנהל רפואה , חוזר משרד הבריאות

תכלולהרשומהכיקובע'96משנתהבריאותמשרדחוזר

קליניתבדיקהפרטי,ומפורטתמלאהאנמנזה:היתרבין

טיפול,החלטות,דיון,אבחנה,התייעצויות,העזרובדיקות

וחתימהתאריך,הרופאשם,להמשךהנחיות,שבוצע



רשומה רפואית אחודה

מערכת מחשוב שתאפשר לגורמים המטפלים גישה למידע  

רפואי מן הרשומה של החולה ללא תלות בזיקה בינם לבין  

וכך המידע הרפואי  , קופות החולים שבה המטופל מבוטח

האישי של המטופל יהיה נגיש וזמין לעיונו של המטפל בעת 

.הצורך



של רפואה רפואית אחודה במדינת ישראלההיסטוריה 

החלטת משרד הבריאות על הקמת הפרויקט-2004

תזכיר חוק הרשומה הרפואית הלאומית-2007

חוזר מנהל רפואה בו קביעת תקן ישראלי על סיכום אשפוז-2011

פרויקט אופק במשרד הבריאות-2012

.  ל לרישום שיתוף מידע בין גופי רפואה שונים"חוזר מנכ-2014

.כ החוזר הוקפא"ימים ספורים אח



אתגרים של רשומה רפואית אחודה לאומית

סכנות אתיות

מדיקולגליותסכנות 

אתגרים טכנולוגים

אתגרים ניהוליים ומסחריים



סוגיות אתיות

:סודיות רפואית

.ככל שהמידע מקיף יותר הסכנה חמורה יותר•

.ככל שהרשומה מקיפה מספר רב יותר של גורמים הבעיה מועצמת•

.אין כללים ברורים בחקיקה לגבי נגישות ושימוש במידע•

.אין הסדרים וסנקציות מספיקות לסוחרי המידע הרפואי•

:הסכמה מדעת לשימוש במידע

האם שיתוף המידע הרפואי יהיה לבחירת המטופל או נכפה עליו  •

.במערכת הציבורית 

?האם הסכמתו תהיה באופן אקטיבי או פסיבי•



סוגיות אתיות

:בעלות על המידע

בעלות משותפת-הקופה או המדינה , המוסד הרפואי,הרופא ,המטופל 

?האם נדרשת הסכמה אקטיבית ומפורשת של המטופל לשימוש במידע

 ( big data)בלתי מזוהה ולאיזה צורך,האם יש שוני לגבי מידע מזוהה 



נוספיםקולגיאליים אתגרים מדיו 

אחריות על נתונים שלא הוכנסו -אחריות הרופא על המידע ברשומה 

.על ידו

.אחריות בהסתמכות על מידע שלא נאסף על ידו

(.אלרטיםמערכת )אחריות על ידיעת כל המידע בתיק הרפואי 

.אחריות הרופא בהעברת המידע

בעת תביעת רשלנות האם תיק רפואי פתוח לכל הגורמים המטפלים 

.יכולה לסייע לגורם אחד להעפיל אחריות על גורם אחר



ומסחריים וניהוליים  אתגרים טכנולוגים 

נוספים

שפה אחידה ומערכות מחשוב מתאימות-אתגרים טכנולוגים 

(.מתקפות סייבר)הגנה על המידע 

.ארגונים מתחרים-אתגרים מסחריים 

.רישום אחיד-אתגרים ניהוליים 



יתרונות וסכנות של הרשומה  סיכום 

הרפואית האחודה



יתרונות וחסרונות–המטופל והטיפול הרפואי 
חסרונותיתרונות

מידע רגיש או –הפגיעה בפרטיות המטופל מידע על המטופל לא הולך לאיבוד

סטיגמתי

בזכות קבלת תמונה  )טיפול רפואי טוב יותר 

(מלאה על מצבו של המטופל

גם אם יש הרשאות  )מידע רפואי פרטי נגיש 

(המידע נמצא שם

הטיפול הרפואי במטופל עקב פריצה  שיבושחיסכון בבדיקות מיותרות  

שאיבת  , שיוך בדיקות לא נכונות–לרשומות 

וכופרטים לא מדויקת ממקורות שונים 

מידע רפואי פרטני ומאגר מידע רפואי של שמירה על רצף טיפולי

כסף רבשווה–הרבה פרטים 

בחירה גמישה יותר של המטופל בגורמים 

המטפלים

https://www.csoonline.com , 24.4.17כתבה

https://www.csoonline.com/


יתרונות וחסרונות–חשש לפגיעה ברופא ועבודת הרופא 

חסרונותיתרונות

לא מסתמכים רק , מניעת טעויות-מידע מקיף 

החולהזכרוןעל 

עד -הגברת האחריות בגלל הנגישות למידע 

.  כדי אחריות מוחלטת

בזכות קבלת תמונה  )טיפול רפואי טוב יותר 

(מלאה על מצבו של המטופל

ניתוחו  ,זמן קצר לאיתור מידע חיוני לאותו רגע

,  בתיק רפואי עמוס מידעוהבנתו

יידרש זמן רב להזנת מידע, כמו כן

אפשרויות למעקב אחרי עבודת הרופאחיסכון בבדיקות מיותרות  

לקיחת אנמנזה מהמחשב במקום לדבר  -ניכור שמירה על רצף טיפולי

עם המטופל

מה  –ליסטק 'למשל צ–ביצוע תיעוד מובנההמידע והשפה, האחדת התיעוד

טעות נגררת, שלא נמצא לא שואלים

הימנעות של –הפרת עקרון הסודיות הרפואית 

מטופלים ממתן מידע



יתרונות וחסרונות–מערכת הבריאות ובריאות העם 

חסרונותיתרונות

אפשרות ליצירת מאגר רפואי מבוסס על קבוצות  

מתן אינדיקציות איך עובד  , תומך החלטת רופא,אנשים

גדולNטיפול כזה או אחר מתוך ניסיון של 

קוראת  פירצה–יצירת איום נוסף על מדינת ישראל 

לצד טכנולוגיית שמירת  -אבטחת המידע -לגנב 

המידע מתפתחת טכנולוגיה לחדירה למידע קיים

סימול  –יצירת טרמינולוגיה משותפת ובאיכות המידע 

י משרד  "ממידע שהוצג ע)וכוניתוח מידע קיים , מידע

הבריאות עולה כי נתוני החולים מיוצגים כיום  

(בטרמינולוגיה רפואית שונה בארגוני בריאות שונים

וגם עבור  שפה אחידה גם עבור המטופל האינדיבידואל

וכומגיפות , מבט על תחלואה

כריית מידע, כופר

שיפור  , בדיקות מיותרות למשל–חיסכון במשאבים

וכוהתאמת הטיפול 

אפשרויות למעקב אחרי עבודת הרופא  

עלויות  , הרחבת התביעות בגין רשלנות רפואית

השקעת משאבים גדולה –הפרמיות תגדלנה 



המצב בעולם

בהשישמדינהאףעדיןאיןהעולםכלאתמעסיקזהנושא

.הרפואיהמידעכלעםלאומיתאחודהרפואיתרשומה



המצב בעולם

שלב תיאור מצבמדינה

בתהליך

שימוש בחקיקה

ארצות  

הברית

-חקיקה מ: ארצות הברית

שמטרתה לתמוך , 2009

בהשקעה בטכנולוגיות מידע 

יצרה , בתחום הבריאות

תמריצים פיננסיים לרואים ולבתי  

חולים לאמץ רשומות  

, 2015-נכון ל. אלקטרוניות

מהרופאים עשו שימוש 84%

במערכת כלשהי של רשומות 

מבתי 76%וכן , רפואיות

כעת נעשים מאמצים . החולים

.להתמקד בחילופי מידע

חקיקה ספציפית  מתפתח

ליצירת תמריצים  

לפיתוח מערכות  

מידע



המצב בעולם

שימוש בחקיקהשלב בתהליךתיאור מצבמדינה

לפני כעשר שנים יושמה באנגליה : בריטניהבריטניה

 SCR (Summaryמערכת משותפת של 

Care Record) ,  המשתפת מידע בסיסי וחיוני

תופעות לוואי  , בנוגע לאלרגיות, בין מטפלים

מערכות  )ונתונים אחרים הנוגעים לתרופות 

(.  וצפון אירלנדויילס, בסקוטנלדדומות יושמו 

מערכת זו מוקמת אך ורק בהסכמתו המפורשת  

ורק בהסכמתו יתווסף מידע נוסף  , של המטופל

.  מעבר למידע הבסיס שפורט לעיל

מתכננת הממשלה להעביר  2020עד לשנת 

,  בסקוטלנד, באנגליה–את כל אזרחי בריטניה 

לכל אחת מערכת  )ובצפון אירלנד בוויילס

לרשימה אחודה שבה יוכלו  ( בריאות משלה

יש לציין כי  . מטפלים לשתף מידע אודות מטופל

,  בעבר נחלה בריטניה כישלון חרוץ בפרויקט זה

ובוטל כמעט ללא תוצאות  2002-אשר החל ב

מיליארד 10-12-לאחר הוצאות של כ2011-ב

.ט"ליס

2008יושם מאז 

עבור  ( אנגליה)

SCR .  הממשלה

ממשיכה בפיתוח  

מערכת רשומות  

.רפואיות אחודות

אין כמעט חקיקה  

נסמכים בעיקר  . ספציפית

על חקיקה כללית הנוגעת  

,  לשמירה והגנה על מידע

כמו גם על קווים מנחים  

של ארגוני בריאות בנוגע  

.לרשומות רפואיות



המצב בעולם

שימוש בחקיקהשלב בתהליךתיאור מצבמדינה

מערכות מידע נפוצות ונעשה בהן : דנמרקדנמרק
לכל מחוז  . שימוש נרחב במערכת הבריאות

יש רשומה רפואית אלקטרונית משלו עבור  
כאשר כל המחוזות  , בתי החולים בתחומו

נשמעים לאותם סטנדרטים ארציים של  
הממשלה ניפקה לכל אזרח כרטיס  . תאימות

ובו מידע מקודד על  , רפואי אלקטרוני
המידע נגיש  . תרופות מרשם שהוא נוטל

למטופל עצמו ולכל עובדי הבריאות  
ניסיון לפתח מסד  , עם זאת. הרלוונטיים

נתונים קליני ארצי כדי לפקח על איכות  
2015-הטיפול ברפואה הראשונית בוטל ב

לאחר שנקבע כי הוא פוגע בזכות לפרטיות  
.  ומסכן את האמון בין הרופא למטופל

יישום מלא מאז  
2003

אין חקיקה ספציפית  
.  לרשומות רפואיות

נסמכים על חוקים  
הנוגעים לזכויות החולה  

ככל  , ולחובות רופאים
שהללו קשורים  

.לרשומות רפואיות



המצב בעולם

שימוש בחקיקהשלב בתהליךתיאור מצבמדינה

שבבים אלקטרוניים  , 2015-החל מ: גרמניהגרמניה
ידי כל -רפואיים נמצאים בשימוש בכל המדינה על
.  ספקי הבריאות הפועלים במסגרת ציבורית

תאריך , כתובת, שם)מקודד בהם מידע אישי 
2015-ב. קופת חולים ופרטי ביטוח נוספים, (לידה

אושרה הצעת חוק לקידום תקשורת דיגיטלית  
ונדונו תמריצים  , בטוחה ואפליקציות בריאות

לרופאים לעידוד שיתוף  ( חיוביים ושליליים)
אך ככל הידוע עד כה לא נוסדה במדינה , מידע

.מערכת של רשומה רפואית אחודה

שלבי התפתחות  
ראשוניים

הסתמכות על חקיקה כללית  
שרלוונטית גם לרשומות  

רפואיות

רמת האינטגרציה של המידע כיום בין  : ניו זילנדניו זילנד
הממשלה מתכננת כי עד . ספקי בריאות מוגבלת

יש התקדמות . יהיו רשומות אחודות2020שנת 
ורופאי קהילה יכולים להעביר רשומות  , בתחום

לשלוח  , רפואיות בצורה בטוחה בין מרפאות
הפניות בצורה ממוחשבת ואף לקבל סיכומי  

.שחרור אלקטרוניים בתי חולים

לא ידועמתפתח



המצב בעולם

שימוש בחקיקהשלב בתהליךתיאור מצבמדינה

תכנית לאומית למערכות מידע במערכת : נורבגיהנורבגיה
לכל אזרח , במסגרתה. 2016-הבריאות החלה ב

בו הוא עושה שימוש  , ניתן מספר זיהוי פרטי
כיום אין עדיין  . ברפואה ראשונית ובבית החולים

.  סטנדרטיזציה של המידע המנוהל ברשומות
.הפרוייקט הנורבגי נמצא בשלב תכנית ניסויית

שלב פיילוט מאז 
2013

יש חקיקה ספציפית  
לרשומות אחודות

עבר חוק לאימוץ רשומה  2015ביוני : שוויץשוויץ
,  השיתוף, רפואית לאומית להגברת התיאום

המבוטחים  . איכות ובטיחות הטיפול, היעילות
הפרויקט  . יכולים להחליט למי תהיה גישה למידע

רופאי קהילה עדיין  . זוכה למימון ממשלתי
אך בתי החולים  , נמצאים בשלב מוקדם

כיום  . מתקדמים יותר באימוץ הטכנולוגיות
נידונות בשוויץ אפשרויות לתמרוץ רופאים לעידוד  

.אימוץ טכנולוגיה חדשה זו

לא ידועמתפתח



סיכום 

,  הסוגיות המתעוררת בהקשר לרשומה רפואית לאומית אחודה

נוגעות לליבה של האתיקה ה רפואית ומעוררות סכנות מדיו  

.קולגיאליות חדשות

.יש צורך בעבודה מכינה מקיפה בנושא ומענה לשאלות הרבות

יש צורך בחקיקה חדשה שתבטיח הגנת על פרטיות המטופל  

תבהיר את זכויותיו בקשר למידע שלו ותקבע כללים ברורים  

.לגבי השימושים במידע



סיכום 

יש צורך בקביעת תקנים טכנולוגים אחידים שיבטיחו הגנה  

.על מערכת המידע הרפואימירבית

.האתגר הבא שיתוף עולמי במידע רפואי



!תודה על ההקשבה


