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כשהאיכות והבטיחות  
נפגשות

רן בליצר  ' פרופ

ר החברה לאיכות ברפואה"יו
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IOM-איכות ברפואה 

Safety
ראשית אל תזיק

Effectiveness
האם מבוצעות פעולות עם עדויות שאכן מועיל

Patient centeredness
טובת המטופל וצרכיו במרכז

Timeliness
מניעת עיכובים מיותרים 

Efficiency
wasteמניעת ו

Equity 
פעריםצמצום
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“Patient safety - - indistinguishable from the delivery of 
quality health care”

3

Aspden P, Corrigan J, Wolcott J, et al.
Patient safety: achieving a new standard for care. 
Washington, DC: National Academies Press; 2004. 

“Patient safety - - indistinguishable from the 

delivery of quality health care”



key challenges

Misuse

Underuse

Overuse



Medical errors: 
#3 cause of death in the US…

-- J, Patient Safety, 2014                         

Misuse

Misuse

Underuse

Overuse
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Medical errors are committed by good doctors
trying to do the right thing, 

working under conditions that do not account 
for the fact that they are human

Misuse – a system failure
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Underuse

Misuse

Underuse

Overuse

91,000 Americans die each year because they 
don’t receive evidence-based care.

-- NCQA, 2007



:חולים במעקב למשך שנתיים7000
.פוספסו ולא התקבלוהנחוצותמההתערבויות 45%

לא שיפרה את המדד  –הוצאה אזורית גבוהה לבריאות 
--RAND, 2003

Underuse
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Overuse
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•30% of procedures are of questionable 
health benefit relative to their risks (!)

•-- RAND: Schuster, McGlynn, Brook, 1998

Misuse

Underuse

Overuse
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משרד הרופא הראשי  

תכנון מדיניות בריאות' מח

רפואה מיותרת ומזיקה



משרד הרופא הראשי  

אבחון יתרתכנון מדיניות בריאות' מח



משרד הרופא הראשי  

השלכות-אבחון יתר תכנון מדיניות בריאות' מח

.תמותה ללא שינוי. ב"באבחנת סרטן הכליות בארה!( 2.5פי )עלייה דרמטית 

שנים  5אחד לפחות תוך CTב עוברים "בארה( 65-85בני )מהמבוגרים 43%

כריתות כליה נוספות4נצפות –נוספים שמבוצעים 1,000CTעל כל 



משרד הרופא הראשי  

תכנון מדיניות בריאות' מח

The cancer impact of CTs

Up to 2% of future cancers caused by CT scans

– 29,000 cases, 15,000 deaths annually

NCI 2009
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משרד הרופא הראשי  

תכנון מדיניות בריאות' מח

Variations as an indicator
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משרד הרופא הראשי  

טיפול יתרתכנון מדיניות בריאות' מח



הוצאה לאומית לבריאות11%–שוויץ 

שנים16: מגמת עלות ביטוחי הבריאות בשוויץ

עלות ביטוח הבריאות

שכר נומינלי

מדד המחירים לצרכן

> X2

+22%

The government has been trying to reduce 
health costs and health insurance 
premiums. It considers unnecessary 
treatments as causing a good part of the 
high health costs.



Less is more



73% say frequency of unnecessary care is a serious problem

66% feel great deal of responsibility to ensure patients avoid 
unnecessary care

53% say even if a medical test is unnecessary, 
they order it if a patient insists

58% say they are in best position to address the problem

Unnecessary Tests and Procedures 

In the Health Care System: Physician Attitude 

ABIM Foundation Survey. 2014.



בדיקות חדשות 
הן דבר טוב

טוב לעשות  

משהו מלהיות 
פסיבי

אני לא רוצה  
שיתבעו אותי

כך עשינו  

תמיד

המטופל מאד 

רוצה את הבדיקה 
הטיפול/ 
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לא הממשלה או המבטחים -י המטפלים "הובלת התוכנית ע✓

ללא תלות בעלויות, קידום איכות הטיפול ומניעת נזק: המטרה✓

חיזוק התקשורת בין המטפלים למטופלים, מיקוד במטופלים✓

סקירה מתמשכת של הספרות, התבססות על ראיות עדכניות✓

שיתוף מירבי של כלל מקצועות הבריאות✓

תהליכי יצירת ההמלצות פומביים ושקופים  –שקיפות ✓

עקרונות התוכנית הבינלאומית



15/6/2016: היציאה לדרך

https://www.google.co.il/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=imgres&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj0lJW1sOvXAhUHQBQKHVsHBYwQjRwIBw&url=https://www.desantisbreindel.com/insights/professional-services-branding-recruitment-retention/&psig=AOvVaw3WB3Js2jleemX55iilM-Of&ust=1512305841308239


Choosing wisely -לעשות פחות

https://www.youtube.com/watch?v=zOMBhQ5DaO0&feature=youtu.be


תהליך העבודה

מינוי צוות על ידי הנהלת האיגוד הרפואי✓

סקירת ההמלצות הבינלאומיות בתחום✓

איסוף הצעות מכלל חברי האיגוד✓

ודירוג ההצעות המבוססות, בחינת העדויות, דיון משתף✓

(מול המטופלים)התייעצות נרחבת ✓

הגעה לקונצנזוס ואישור במליאת האיגוד✓
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Win Win–הזדמנות  Win

מאבחנה טיפול מיותריםמניעת נזק למטופלים כתוצאה•

עומס פעילות על המטפליםהקטנת•

הסטת משאבים מבוזבזים לפעילות מועילה•

שיפור התקשורת בין המטפל למטופל•





מטרת ההמלצה היא לעורר שיח בין המטפל והמטופל✓

תלויות בהקשר הקליני, אינן מוחלטות' אל תעשה'גם המלצות ✓

:עיקר המשימה עוד לפנינו. תהליך העבודה רק החל✓

השלמת הוועצות עם הציבור✓

הטמעת ההמלצות בפרקטיקה הרפואית ובקרב הציבור✓

בדרך-עשרות איגודים נוספים ✓

חשוב לזכור



משרד הרופא הראשי  

תכנון מדיניות בריאות' מח

זה לא תמיד יותר בריאות–יותר רפואה 


