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מהווה גורם  ( ADEs)תגובה לא רצויה לתרופה 
.לתחלואה ותמותה משמעותיים סביב העולם
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מכלל הפגיעות במטופלים בבתי חולים קשורים במתן תרופות30%כ 

מהמקרים הפגיעה התרחשה עקב טעות במתן התרופה20%ב 

נמצאו כניתנות למניעה  30-40%, מתוך טעויות אלו

$  3,000כ –עלות כל תגובה לא רצויה לתרופה 
(ימים בממוצע3מבטאת בין השאר הארכת אשפוז של )

המרכז הרפואי שיבא, ר איל צימליכמן"ד



:האתגר

ADEמדידת מתוקפת של ▪

אבחנה בין תגובות שהיו ניתנות למניעה לאלו שלא▪

(  מדינות, בתי חולים, בין מוסדות)באופן שיאפשר השוואה ▪

איתור התערבויות יעילות בהפחתת האירועיםו▪
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IHI ADE TRIGGER TOOL
 Institute ofי ה "ע2003מדובר בכלי מחקר שפותח ב ▪

Healthcare Improvement

מאפשר לאתר אירוע תגובה באמצעות סקירת תיקים סטנדרטית▪

בשימוש נרחב במחקרים סביב העולם ולעיתים למעקב קבוע אחר  ▪
ADEs.
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TRIGGER TOOL (1)

▪T1-(בנדריל)דיפנהידרמין
אך ניתן להזמינו גם כתרופה , אפשרי ADEעלול להעיד על בנדריל. משמש לעתים תכופות לטיפול בתגובות אלרגיות לתרופותדיפנהידרמין▪

עיין בגיליון כדי לקבוע  , בנדרילאם ניתן . הליך או כתרופה הניתנת לטיפול באלרגיות עונתיות/כתרופה הניתנת לפני ניתוח, לטיפול בבעיות שינה
.אם הוא הוזמן כדי לטפל בתסמינים של תגובה אלרגית לתרופה שניתנה במהלך האשפוז או לפניו

▪T2 - ויטמיןK(מפיטון-אקווה)
הדבר עלול להעיד על   ,(INR)או לעלייה ברמות היחס הבינלאומי המנורמל , פרותרומביןבתגובה להארכת זמן  Kאם נעשה שימוש בוויטמין ▪

ADE. או בדיקה  בהמטוקריטחפש בדוחות המעבדה ירידה . עיין בגיליון כדי לאתר עדות לדימום, אם אחד מערכי בדיקות המעבדה הללו גבוה
בסבירות פחות . בדוק את הערות ההתקדמות לאיתור עדות להתפתחות חריגה של חבורות או לדימום במערכת העיכול. חיובית לדם סמוי בצואה

.ADEסביר שהתרחש , ל"אם אותר אחד מהנ. ייתכן שהתרחש שבץ דימומי או דימום פנימי אחר, נמוכה

▪T4 - (  רגלן)מטוקלופרמין; (פנרגן)פרומתזין; (זופרן)אונדנסטרון–הקאה נוגדי
לשימוש  התרופות הנפוצות נבחרו למחקר 

עלייה ברמות של . במיוחד במטופלים הסובלים מליקוי בתפקוד הכלייתי, בחילה והקאה עלולות להיגרם על ידי רעילות או מינון של תרופות▪
או במטופלים  , שימוש בנוגדי הקאה נפוץ גם במטופלים לאחר ניתוח. גורמת לעתים קרובות לבחילה ולהקאהתיאופיליןתרופות כגון תכשירי 

.ADEבודקי גיליונות חייבים להפעיל שיקול דעת מקצועי במצבים אלה כדי לקבוע אם ייתכן שהתרחש . המקבלים כימותרפיה

▪T5 -(נרקן)נלוקסון
קרוב  , ומצב המטופל השתנהבנרקןאם נעשה שימוש . נרקוטיקהמצביע לעתים תכופות על מינון יתר של בנרקןשימוש . עוצמה-נוגד נרקוטי רב▪

.ADEהמהווה –נרקוטיקהלוודאי שאירע מתן חריג של 
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TRIGGER TOOL (2)

▪T6 -נוגדי שלשול
לא הוזמן ואירע שלשול משמעותי   C. difficile-אם ה. שנגרמו על ידי אנטיביוטיקה Clostridium difficileחפש זיהומי ▪

.ADEסביר להניח שאירע , במטופל המקבל מספר סוגי אנטיביוטיקה

▪T7 - (קיאקסאלט)פוליסטירן סודיום
חפש את  . התרופה מסייעת להסיר עודף אשלגן מהגוף. משמש בטיפול ביתר אשלגן בדםסולפונאטסודיום פוליסטירן ▪

מתן  . וברר אם המטופל קיבל אשלגן, הסיבה ליתר האשלגן בדם
.ADEהמהווה,אשלגןעשוי להיות בתגובה למינון יתר של קיאקסאלאט▪

▪T8- 50> גלוקוז
לא  (. ורידית-פומית או תוך)חפש עדות לתסמינים ולמתן גלוקוז  .ADEגלוקוז נמוך בנסיוב אינו מעיד בהכרח על התרחשות ▪

כדי  ( רעד וכדומה, לגבי רדמת)חפש סימנים או תסמינים ברישומי הסיעוד , נוסף לכך. כל המטופלים יהיו סימפטומטיים
.ADEלקבוע אם אירע 

▪T9 - חיובית לצואה-Clostridium difficile
במטופל המקבל מספר סוגי אנטיביוטיקה היא סיבוך צפוי  Clostridium difficile-ותרבית צואה ל PCR,חיוביתצואה ▪

.ADE-וסימן ל
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TRIGGER TOOL (3)

▪T11 - מנורמל בינלאומי יחס(INR > 6)
.ADEחפש עדות לדימום כדי לקבוע אם אירע (. קומדין)אינה נדירה במטופלים המקבלים ורפרין  INR-עלייה ב, כאמור▪

▪T12 - ספירה לבנה(WBC < 3,000)
. וברר מה אירע, במהלך מתן התרופה WBC-עקוב אחר ספירות ה. נמוכה תופיע בתגובה למתן תרופה WBCספירת , במקרים מסוימים▪

אל תכלול מטופלים המקבלים כיום  . אמורה להיות ניכרת WBC-הירידה ב, אינדוציןמיעוט תאי דם לבנים הקשורה לתרופות כגון 
.ADEלא אירע , אירעה בהעדר תרופות העלולות לגרום לכך WBC-אם ירידה בספירת ה. כימותרפיה

▪T13 - 50,000> טסיות ספירת
חפש אירועים חריגים . ומעמידות מטופלים בסיכון גבוה יותר לדימום, תרופות מסוימות עלולות לגרום לירידה בספירות טסיות הדם▪

חפש מידע לגבי הסיבה לירידה בספירת טסיות הדם כדי לברר אם היא . שטף דם ודמם המחייב עירוי דם, כגון שבץ, הקשורים לדימום
אירועים הקשורים לעירויים או לדימום  . עירוי טסיות מעיד שספירת הטסיות של המטופל נמוכה, ברוב המקרים. נגרמה עקב תרופה

.ADEעלולים להוות סימן לכך שייתכן כי אירע 

▪T14 - ל"מ/ג"נ2< דיגוקסיןרמת
מטופלים  , כשרמת התרופה חורגת מטווח זה. בהתאם למטופל ולבעיה הרפואית–תרופת לב זו מספקת יתרונות בטווח טיפולי רציף ▪

אך , כברדיקרדיההרעילות מתבטאת לעתים קרובות כהפרעות קצב או . מסוימים מפיקים מכך תועלת אך אחרים עלולים לסבול מרעילות
חפש עדות לכך  , אם הרמה גבוהה מהטווח הטיפולי. אנורקסיה ושינויים בראייה גם ללא תסמינים לבביים, הקאה, עלולה לכלול גם בחילה

.ADEשהמטופל סבל מסיבוכים הקשורים לתרופה זו או חייב התערבויות אחרות כסימנים לכך שייתכן שאירע 
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TRIGGER TOOL (4)

▪T15- בנסיובהקריאטיניןברמת עלייה
העלולה  , עלולות לגרום לרעילות כלייתית( תרופות משתנות ותרופות נגד יתר לחץ דם, אמינוגליקוזידיםבמיוחד )תרופות מסוימות ▪

.  עיין במספר תוצאות עוקבות כדי לברר אם הרמות עלו(. לפחות פי שתיים מנורמה) בנסיוב מתחילות לעלותהקריאטיניןלהתגלות כשרמות 
.ADEייתכן שאירע , אם נדרשה התערבות כדי לתקן בעיות כלייתיות. ברר אם המטופל קיבל תרופות הידועות כרעילות כלייתית, אם כן

▪T16-נפילות, יתר-סדצית
אם מופיע גורם מפעיל  . ולנפילה, יתר-לסדצייתתחומיים עדות -ברישומי הסיעוד או ברישומים הבין, חפש ברישומי ההתקדמות של הרופא▪

נפילה אירעו עקב , יתרסדצייתאם . משכך כאב או מרפה שרירים, לסדציהחפש קשר בין האירוע למתן תרופה , כלשהו מבין הגורמים הללו
אל תכלול מינון יתר מכוון  . וגרמו לאשפוז ADE-הקשורות ל, כלול נפילות .ADEאירע , משכך כאב או מרפה שרירים, לסדציהמתן תרופה 

לסדציהשגרם 

▪T17-פריחה
זיהום פטרייתי עלול  , לדוגמה. חפש עדות לכך שהפריחה קשורה למתן תרופה ,ADEכדי לקבוע אם אירע . קיימות סיבות רבות לפריחה▪

.להוות סימן לשימוש יתר באנטיביוטיקה

▪T18  - פתאומית של מתן תרופההפסקה
הוראות אלה מצביעות לעתים  . של מתן תרופה חפש את הסיבה לכך' הפסקה'או ' השהיה'בכל מקום שמופיעה פקודת , בסדרות ההוראות▪

.ADEתכופות על כך שאירע 
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TRIGGER TOOL (5)
▪T19-העברה לרמת טיפול גבוהה יותר

כירורגית לטיפול מוגבר וטיפול נמרץ/במקרים שיש צורך בהעברה  ממחלקה פנימיתרק ▪

קיימת התוויה לרמת טיפול גבוהה יותר   .ADEהעברה לרמת טיפול גבוהה יותר כוללת העברות בתוך המוסד שייתכן שאירע ▪
במקרים  , עם זאת. לעתים אחרי הליך משמעותי, הדבר נובע משינוי במצב הקליני. כשהמצב הקליני של מטופל מידרדר או מחמיר

חפש את הסיבות להעברה ואת  , במהלך הבחינה של גורם מפעיל זה. מסוימים אירוע חריג מתרופה הוא הגורם לשינוי במצב
במקרה של העברה  , לדוגמה .ADEהדבר עלול להעיד שאירע , אם ניתן לקשר את המצב הקליני לתרופה כלשהי. השינוי במצב

הוא לא   ((COPDאם דום הנשימה היה סיבוך של מחלת ריאות חסימתית כרונית , לטיפול נמרץ לאחר דום נשימה וצנרור קנה
.ADE-הוא ייחשב ללסדציהאם הוא נגרם על ידי שימוש בתרופה נרקוטית או בתרופה , אולם .ADE-ייחשב ל

מהמחקר  T3 ,T10הרציונל להוצאת טריגרים 

▪T3 – על שימוש במדובר-Romaziconלכאנטידוט-benzodiazepine .אנו ממליצים להוציא מאחר וה-½T   של
benzodiazepineמאוד קצר ולכן אין מקרי מוות מהרעלה ולכן אין כמעט שימוש ב-Romaziconכאנטידוט.

▪T10 – להוציא מאחר וכמעט ולא משתמשים במדד הומלץPTT כאינדיקציה לדימום אלא במדדINR.

המרכז הרפואי שיבא, ר איל צימליכמן"ד10



:מטרות המחקר

רצויות לתרופות לזיהוי תגובות לא IHI-של הTrigger Tool-תיקוף כלי ה▪
(Adverse Drug Event)עבור סביבת בתי החולים בישראל

איתור שיעור התגובות הלא רצויות לתרופות ומאפייניהם בחלוקה לבני מניעה ▪
ושאינם בני מניעה בארבעה בתי חולים כללים בישראל  

המרכז הרפואי שיבא, ר איל צימליכמן"ד11



שיטות מחקר 

תיאורי רטרוספקטיבי–סוג המחקר ▪

בישראל לאיתור טעויות במתן בתי חולים נבדקו ארבעה –המחקר אוכלוסיית ▪
בוצעה רנדומיצזיה על כלל התיקים  . לתרופותלא רצויות ותגובות תרופות 

במחלקות פנימיות וכירורגיות  2014הממוחשבים של מטופלים שאושפזו בשנת 
בהתאם לקריטריוני ההכללה והאי הכללה, כלליות

(. בית חוליםבכל 240)תיקים  960כ נכנסו למחקר"סה▪

המרכז הרפואי שיבא, ר איל צימליכמן"ד12



המשך –שיטות המחקר 
:אחיות המחקר סקרו את התיקים בשני דרכים–הליך איסוף הנתונים ▪

לאיתור אירועים החשודים כאירועי  IHI-של הTrigger Tool-באמצעות כלי ה▪
ADE

(כולל רישומי רופא ואחות ומכתב שחרור)בסקירת תיק מלאה ▪

:משתני המחקר▪
לברי מניעה מול לא ברי מניעהADE-חלוקת אירועי ה▪

לפי דרגת נזקADE-חלוקת אירועי ה▪

מטופלים100-לADEמספר אירועי ▪

ימי אשפוז100-לADEמספר אירועי ▪

תרופותמנות של 1000-לADEמספר אירועי ▪ המרכז הרפואי שיבא, ר איל צימליכמן"ד13



ממצאים עיקרים  

72-בADEאירועי 75-תיקים ו279-טריגרים ב421כ נמצאו בכל המרכזים "סה▪
תיקים

(5.8-9.2רווח בר סמך )ADEמהמטופלים נמצאו אירועי 7.5%אצל ▪

מניעההיו ברי מהם 22.7%-כ▪

(6.1-9.2רווח בר סמך )מטופלים 100לכל ADEאירועי 7.81נמצאו ▪

מהם היו ברי מניעה1.77▪

המרכז הרפואי שיבא, ר איל צימליכמן"ד14



המשך–ממצאים עיקרים 

שיעור  )=17.8%היה הכולל PPV(Positive Predictive Calue )-ה▪
(ADEהטריגרים שאכן זיהו 

21.5%עד 4.2%המדווח נא בטווח PPVבמחקרים דומים בעולם ה ▪

99.9%הכולל היה NPV (Negative Predictive Value )-ה▪

המרכז הרפואי שיבא, ר איל צימליכמן"ד15
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עם ערך  הטריגרים –ממצאים עיקריים 
הגבוה ביותרPPV-ה

17

Literature PPVNameTrigger

0% - 25%50%BenadrylT1

0% - 33.33%42.86%WBC Count < 3,000T12

0% - 33.33%41.67%Glucose < 50T8

0% - 25.71%38.46%Over Sedation, Lethargy, 

Falls

T16

0% - 16.67%36.36%Vitamin KT2

0% - 43.33%19%Abrupt Cessation of 

Medication

T18

המרכז הרפואי שיבא, ר איל צימליכמן"ד



הטריגרים הנפוצים  –ממצאים עיקריים 
ביותר

18

No. of TriggersNameTrigger

112Anti emeticsT4

100Abrupt Cessation of MedicationT18

57Rising Serum CreatinineT15

37Transfer to a Higher Level of CareT19

24KayexalateT7
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השכיחים  הטריגרים –ממצאים עיקריים 
ADEאירועי ביותר של למספר הגדול שהובילו 

19

No. of ADEsNameTrigger

19Abrupt Cessation of MedicationT18

13Anti emeticsT4

10Rising Serum CreatinineT15
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הטריגרים אשר לא –ממצאים עיקריים 
שופעלו

T14נמצא טריגר לא , שופעלושלא T5טריגרים 7נמצאו 2011במחקר שבוצע בקנדה בשנת ▪

T14טריגר או T5נמצא טריגר לא 2010במחקר שבוצע בבלגיה בשנת ▪

שרק אחד T14טריגרים 3נמצאו , T5נמצא טריגר לא 2007במחקר שבוצע בברזיל בשנת ▪
הוביל לאירוע תגובה מהם 

20

NameTrigger

NarcanT5

Digoxin Level > 2 mg/mLT14
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מאפייני החולים עם –ממצאים עיקרים 
ADE בהשוואה לחולים ללאADE

21

No ADE ADE p

n 888 (92.5) 72 (7.5)

Sex, n (%)
Men 458 (51.6) 25 (34.7) 0.009

Women 430 (48.4) 47 (65.3) 

Dept, n (%)
Surgical 200 (22.5) 13 (18.1) 0.465

Medical 688 (77.5) 59 (81.9)

Age, mean 

(sd) 64.0 (19.6) 70.3 (16.1) 0.009

Doses, mean 

(sd) 41.4 (42.5) 63.8 (55.3) <0.001
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השוואה בין בתי החולים שהשתתפו 
במחקר 

22

Number 

of ADEs 

per 100 

patients

Number 

of ADEs 

per 100 

patient 

days

Number 

of ADEs 

per 1000 

doses

PPV% of 

prevent

able 

ADEs

Number 

of 

prevent

able 

ADEs

% of 

patients 

with 

ADEs

Number

of ADEs

% of 

patients 

with 

triggers

Number

of 

triggers

Hospital

4.580.810.8411.83%9.09%14.17%1128.75%931

10.831.982.2716.15%26.92%710.83%2639.17%1612

6.251.221.5620.83%26.67%45.82%1520.83%723

9.582.423.1724.21%21.74%59.17%2327.50%954
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השוואה בין מחלקות שהשתתפו  
במחקר 

23

Number 

of ADEs 

per 100 

patients

Number 

of ADEs 

per 100 

patient 

days

Number 

of ADEs 

per 

1000 

doses

% of 

preventable 

ADEs

% of 

patient

s with 

ADEs

Number

of ADEs

% of 

patients 

with 

triggers

Number

of 

triggers

Number 

of 

patients

Hospital

6.571.332.214.29%6.10%1431.92%93213Surgical

8.171.61.7424.59%7.90%6128.25%328747Internal
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F 

31% of 
ADEs

Degree

of Harm

I

1% of 
ADEs

E 

68% of 
ADEs 

סיווג דרגות נזק–ממצאים עיקריים 

24

E – Temporary harm to the patient and 

required intervention

F – Temporary harm to the patient and 

required initial or prolonged hospitalization

G – Permanent patient harm

H – Intervention required to sustain life

I – Patient death

Brazil

82%

Brazil

12%

Brazil

6%
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המשך–ממצאים עיקריים 
בבדיקה ידנית של תיקי המחקר

2מתוכם , ללא קשר לכלי על ידי אחיות המחקרADEאירועי 7נמצא חשד ל ▪
והיפוקלמיה כתוצאה  מקלקסןדימום כתוצאה )אושרו על ידי הרופאים 

(ממתן פוסיד וונטולין

מקרים של פצע  3-מקרים של נפילות ו7במערכת ניהול הסיכונים דווח על ▪
י כלי "ואף דווח עADEנמצא כ כשרק מקרה נפילה אחד מתוכם , לחץ

(  כתוצאה ממתן סדציה)ADEכאירוע המחקר 

 ,OPTALGIN, ROCEPHIN, FLAGYL)רגישויות לתרופות 9נמצאו ▪
PENICILLIN,CIPROXIN,IOD ) שהובילו לADE–ל "כלל המקרים הנ

י כלי המחקר"אובחנו ע
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ממצאי אופי הפגיעה  

26

במערכת  , (אירועים20)כליות -השתןהפגיעות הנפוצות ביותר היו במערכת •
(אירועים11)ובמערכת החיסונית ( אירועים18)העצבים 

Cardiovascular

8%
coagulation

7%
digestive

4%
Hematology

7%

Immune

14%

Hormonal

1%

Metabolic

8%

Nervous

24%

Urinary

27%
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מסקנות

מחקר זה הינו הראשון בישראל המשווה בין המצב בישראל לבין מדינות ▪
למדידת שיעור אירועי  סטנדרטית אחרות בעולם באמצעות שימוש בשיטה 

ADEs

סבורים כי הכלי תקיף ומהימן לזיהוי של תגובות לא רצויות לטיפול  אנו ▪
תרופתי בישראל
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המשך–מסקנות 

בישראל דומה למדווח בעולםADE-שיעור ה▪

נמצאה שונות בין בתי החולים בישראל שקשה להעריך האם היא נובעת מפערים ▪
באיכות הטיפול או מהטעיה מובנית במחקר

ניתן להשתמש בכלי כבקרה למדידה רציפה בבתי החולים בישראל אך הדבר  ▪
מחייב השקעת משאבים
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( CPOE)מחקרים קודמים הראו כי גם שימוש במערכת ממוחשבת למתן הוראות לתרופות ▪
ובעיקר מערכות תומכות החלטות מוביל לירידה בתגובות בלתי רצויות לתרופות

על  , ADEsלמרות שתכנון המחקר אינו מאפשר לבחון קשר בין קיום מערכות מידע ובין ▪
.לא רואים קשר כזה, פניו

29

ADE/100
חולים

ניתנים  %
למניעה

4.69.1%(ללא מערכות תומכות החלטה. )שילוב של תיקים ממוחשבים ותיקי נייר1

10.826.9%(ללא מערכות תומכות החלטה.  )שילוב של תיקים ממוחשבים ותיקי נייר2

בבית המרקחת יש מערכת תומכת החלטה  . אין מערכת ממוחשבת3
ובעיות בטיפול התרופתי שיכולה לחסום  אנטרקציות1000-המזהה כ

מינון מקסימאלי ולזהות רגישות לתרופות

6.326.7%

מערכת תיק רפואי ממוחשב מלא עם מערכת ממוחשבת למתן הוראות  4
ופריסה חלקית של מערכת תומכת החלטות למתן  ( CPOE)לתרופות 

.  תרופות

9.621.7%
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מגבלות המחקר

בחלק מבתי החולים הנתונים נלקחו מתיקים ידניים ובחלק מתיקים  ▪
אנו מעריכים שהרישום בתיקים הממוחשבים מדוייק יותר–ממוחשבים 

3-ל1בין אחות )מספר האחיות שאספו נתונים היה שונה בין בתי החולים ▪
(אחיות

פנימית מול )גודל המדגם לא אפשר הסתכלות נפרדת ברמת המחלקה ▪
(כירורגית
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