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יש המון יתרונות•

–הגדול והבולט הינו החסרוןאך •
העלמות הפרטיות

בעידן בו מערכות 
,  המידע נגישות מאד

ממוחשב והכל הכל
-גלובלי

האינפורמציה נגישה לעיתים מדי•

הביטחון שיש לרופא בטיפול  •
בהינתן שיש לו המידע הרפואי  

הרלוונטי על המטופל במערכות 
.הממוחשבות

הרשומה הרפואית 
הממוחשבת שידרגה 
בצורה פנומנלית את  

איכות הרפואה  
.והמידע הרפואי

רקע



לכל מתאשפז נפתחת רשומה רפואית בה נרשם  
.   המידע הרפואי והטיפול

.  האינפורמציה מתעדכנת לאורך כל האשפוז

,  לעיתים המטופל או משפחתו מסיבות שונות
דבר זה גורר מצב בו , מבקשים שהאשפוז יהיה חסוי

האינפורמציה על האשפוז של המטופל אינה קיימת  
.  במערכת הממוחשבת

במידה שבמהלך האשפוז ישנם דברים טיפוליים או  
נוצר , אבחנתיים להם יש משמעות רפואית לעתיד

מצב בו הטיפול בביקורו הבא של המטופל לא יהיה  
סיכון רב לטיפול  . מיטבי לאור חוסר האינפורמציה

.ולהגנה על המטופל והמטפל

הגדרת הבעיה



נציגי מידע רפואי ממוחשב בבית החולים וצוות היחידה  
נדרשים לקבל החלטות לגבי העברת , לניהול סיכונים

מסמכים גלויים לחסויים

קריטי מבחינת ניהול סיכונים רשומה רפואית מלאה  
ותקינותה

יש סכנה שאינפורמציה חשובה על המטופל תעלם מעיניהם של  
.אנשי צוות שיטפלו בעתיד במטופל

חשיבות הנושא



חסיון 
מקסימלי

מידע 
נשמר

איזוןיצירת 



בניית צוות חשיבה רחב

מספר מפגשים לסיעור 
מוחות 

יצירת פתרונות מיידים

תחקור הפתרונות 
במיידי

מסקנות 

הוספה לתהליך 
העבודה

צוות  

מוביל



עבודה 
סוציאלית

משרד 
קבלה

מערכות מידע

נציג 
הנהלה  
רפואית

ה"חסמבצוות -בהחלטחולה סודי מיוחד 



מנהלת 
השירות  
הסוציאלי

סגן מנהל  
בית 

החולים  
אחראי על  

התחום

מנהלת 
משרד 
הקבלה

רפרנטית
המיחשוב

הצוות  
המטפל

מעגל התהליך וההחלטה



.החסיוןהגדרת סוגי מטופלים חסויים וסיבת 

.חסוייםכתיבת קריטריונים ברורים מי המטופלים שצריכים להיות 

.קביעת דרגות להרשאה במקרים שונים

הטמעת התהליך והנחלה בכל בית החולים

תכנית עבודה



האפשרויות שעמדו בפנינו

אין תיעוד ממוחשב , חסיון מלא כלומר רישום בדפים
בכלל

לאישפוזכלומר רק במערכות הרישום , ATDחיסיון ב 
הערה  .+ הרשומה הרפואית  קיימת, בבית החולים

בקמליוןקופצת 

החלפת השם בתז אלמוני



רשימת המקרים

הערותהמקרהמס

שפונה בבקשה לאשפוז חסוי עקב אי הסכמה  18כל מטופל מעל גיל 1

.  למסירת מידע אודות עצם האשפוז והמחלקה בה הינו מאושפז

לגופו

טרם פנייתןהפונות לחדר המיון בגלל הריון לא רצוי 19קטינות עד גיל 2

לוועדה

ידני

לגופו.  נשים שפנו לוועדה להפסקת הריון3

בבית החולים לאחר קבלת אישור  לביצוע הפסקת הריוןנשים אשר הגיעו 4

.וועדה

לגופו

חסיון  .  פונדקאות/אומנה/אישה העתידה ללדת יילוד המועמד לתהליך אימוץ5

ATD

זמניתתזפונדקאות/אומנה/יילוד בתהליך אימוץ6

ידני.  ונשקפת סכנה לחיים, הריון לא רצוי7

ידני.ונשקפת סכנה לחיים, למועד הנישואים והלידהההריוןפער בין גיל 8

ידני.  תקיפה מיניתות/נפגעי9

לגופואו לאשפוז/נשים השוהות במקלט לנשים מוכות ומגיעות למיון ו10



הערותהמקרהמס

לגופו. וחסרי ישע, נשים, קשישים, קטינים: אלימות במשפחה 11

ופונות בבקשה  , נשים המגיעות ממקלט לנשים מוכות ודירות קלט עם קטין12

.לבצע אשפוז חסוי לקטין

לגופו

לגופו. 18בקשה של שני ההורים לבצע אשפוז חסוי לקטין עד גיל 13

חסיון  . מטופלים המעורבים באירוע פלילי ומגיעים לחדר המיון ונשקפת סכנה לחיים14

ATD

חסיון  .  טיפול בבית החולים/אישיות ממלכתית המגיעה לאשפוז15

ATD



הסוגיות הנוספות הנגררות מהחלטה על חיסיון

העברה של אינפורמציה לקהילה

תגמול על ילוד  ויולדת במקרה שאינם 
של כתזמופיעים ברישומי משרד הקבלה 

.משרד הפנים

רישום לאימוץ

מי מקבל את  
ההחלטות מה נכון  

?לעשות



דוגמאות למקרים מהם למדנו

שהצריכה בירור  אינטרקורנטיתילד שהגיע לאשפוז עם מחלה 

.  וטיפול משמעותי

בין השורות הילד סיפר לאחות במחלקה על אירוע של  

,  התעללות שחווה לפני חודש

,  התחילה חקירה על הנושא והתברר שהוא אכן עבר התעללות

אין סיבה להסתיר את כל התהליך שעבר באשפוז זה אולם  

את תהליך ההתעללות יש להסתיר ולכן הוצע פתרון לכתוב  

הערה ברשומה שהתברר במהלך האשפוז שהילד סבל  

מאירוע נוסף אשר החקר וטופל והמסמכים מוצפנים אצל צוות  

.הגנת הילד



מקרה נוסף לדוגמא

,  עליהומגיניםההורים יודעים על כך , שהותקפה על ידי דודהנערה 

,  האישפוזהוא   בשמירה על חיסיון הצורך 

,  כך הועברה למחלקה אחרת לצורך 
שכל מטפל אשר  בקמליוןונרשמה הערה נעשה    ATDב החיסיון 

נכנס לתיק המטופלת ידוע שאין להעביר כל אינפורמציה על השהות 

.שלה



קמליוןמערכת 



ATDמערכת 



אופק



מסמכים ישימים

ההנהלה  , עברות מין והזנחה של קטינים וחסרי ישע ,הטיפול בנפגעי אלימות

,כללית, הראשית

20-17-91חוזר מספר 

חוזר , משרד הבריאות, מנהל רפואה, מסירת מידע רפואי על מטופל-וויתור סודיות

15/03-מספר

http://www.health.gov.il/hozer/mr15_2003.pdf

-08-01-מספר חוזר, כללית,הנהלה הראשית, מסירת מידע רגיש לגורמים שונים
07/2015תוקף , 02

http://homenew.clalit.org.il/sites/Communities/rules/Lists/Instructions/Attachme
nts/61 /%20שונים%20לגורמים%20רגיש%20מידע%20מסירת-

doc.%202015ביולי%2028%20בהנהלה%20אושר%20

1996–ו "תשנחוק זכויות החולה

הגנת מידע בבית החולים

http://www.health.gov.il/hozer/mr15_2003.pdf
http://homenew.clalit.org.il/sites/Communities/rules/Lists/Instructions/Attachments/61 /מסירת מידע רגיש לגורמים שונים - אושר בהנהלה 28 ביולי 2015.doc


הראשונית היא על המטפל ההגנה , במקומות שונים בעולם1.

יהיה רשום בתיקו של המטופל גם אם  שהכלולכן חייבים 

בנוסףיש, סכנה כתוצאה מהחשיפהלו להשקףעלולה 

לתיקו  להכנסהבטחה למטופל שבמידה ומישהו שאינו צריך 

אצלנו זה לא כך והמטופל זכאי  , יש התראהקיימת,נכנס

.לשמור על חסינות מלאה לעיתים על חשבון מידע

יש פתרונות לאפשר גם חסיון וגם מידע ומסתבר שהמקרים  2.

בהם יש צורך במידע בנייר הם מועטים ואפשר להגדירם 

.היטב

סוגיית תגמול ביטוח לאומי ורישום אימוץ מצריכה התערבות  3.

.משפטית

לסיכום




