
,  גוליקאהובה , מתי ברקוביץ, מירי פוטלוג שחורי

עמליה לוי  , שכמנטררנטה , לידיה הרכבי, לי גולדשטיין

2018אוקטובר 

גורמים המשפיעים על הטמעת

תכנית התערבות להגברת דיווחים
על תופעות לוואי מתרופות בקרב אנשי מקצוע



o  קיים אתגר גדול בשמירה על בריאות הציבור בהפחתה של היארעות

ותוצאות הקשורות בתופעות לוואי מתרופות

o במסגרת אשפוז בבתי חולים מתחילים  בתרופות חדשות או בתרופות

שעלולות לגרום  לתופעות לוואי קשות המצריכות ניטור קפדני

o6%-3%מהאשפוזים בבתי חולים הם עקב  תופעות לוואי מתרופות

o35% תופעות לוואי במשך אשפוזם" חווים"מהמאושפזים

o20.8% מסיבות האשפוזים החוזרים תוך שנה הן כתוצאה מתופעות לוואי

רקע



o 4.7%תופעות הלוואי אחראיות לשיעור תמותה של
בבתי החולים

o  ניתן למנוע כמחצית מהמקרים של כלל תופעות
הלוואי מתרופות  

o     אפשר לזהות את המצבים הללו מידית ולטפל
בהם בהקדם האפשרי

המשך| רקע 



למרות שאנשי מקצוע מצהירים שזו חובתם  
,לדווח על תופעות לוואי

מתופעות הלוואי הקשות  10%-פחות   מ

מדווחות

under reporting 
4

דיווח על תופעות לוואי



להעריך גורמים המשפיעים על  
הטמעת תכנית התערבות להגברת  

דיווחים על תופעות לוואי מתרופות  
בקרב אנשי מקצוע

5

מטרת המחקר



מבנה המחקר

Follow up
0                      3                                      8                      11                                      17

Months

Intervention 
group

Control

group
questionnaire

questionnaire Intervention

questionnaire

questionnaire



Intervention 
group

240 
(45.2%)

207

(47.8%)

Control 
group

291

(54.8%)

226

(52.2%)

All

531

(100%)

433

(81.5%)

Fulfilling 

questionnaire 

before the 

intervention

Fulfilling 

questionnaire 5 

months after the 

intervention

אוכלוסיית המחקר



תכנית

התערבות

פוסטרים

הרצאה

תזכורותפליירים

במחלקות

קלסרי  

דיווח  

איסוף  

דיווחים

מהקלסרים

תזכורות  
במסרונים

דף הבית

בפורטל  

בית החולים

לומדה

ללמידה

מרחוק

א"ממ





נראות בשטח



o היו מקבוצת ההתערבות85.7%דיווחים 336מתוך.

o42.2%(88 )מאנשי הצוות  בקבוצת ההתערבות דיווחו על תופעות לוואי במהלך המחקר

שיעורי דיווח



ההתערבות ' מקצוע בקבשיעורי דיווח לפי 



מדדים הקשורים לדיווח
"  צורך בדיווח"

, המדד נבדק על ידי פריט אחד בשאלון
אני צריך לדווח על תופעת לוואי חריגה "

, מטיפול תרופתי לגורם האחראי לנושא
"במוסד הרפואי שבו אני עובד

המדד נבנה משתי שאלות הבודקות דיווח למרכז 
הארצי על תופעות לוואי מתרופות ודיווח לחברות  

:  התרופות

דיברתי עם חברות תרופות על אפשרות של ( "1
תופעות לוואי מתרופותיהן

האם אי פעם דיווחת למרכז ארצי לדיווח על  ( "2
"  ?תופעות לוואי מתרופות

מבוסס על  "  התנהגות הקשורה לדיווח"המדד ל 
ממוצע שתי השאלות הבוחנות את הנושא

"התנהגות הקשורה לדיווח"



P=0.01

"התנהגות הקשורה לדיווח"



הקשר שבין השתייכות לקבוצת ההתערבות לבין מדדים  

של כלל , שבדקו  דפוסי דיווח על תופעות לוואי מתרופות

תוצאות ממודל רגרסיה לוגיסטית מרובה  -המחקר משתתפי 
(n=419)

O.R95% C.Ip  valueמשתנה

<23.569.89-56.260.001(לא/ כן)התערבות 

1.261.10-1.450.001"         לדיווחהתנהגות הקשורה"השינוי ב

1.131.03-1.250.01"צורך לדיווח"השינוי ב



הקשר שבין השתייכות לקבוצת ההתערבות ומשתני רקע  

של כלל , נוספים לבין דיווח על תופעות לוואי מתרופות

תוצאות ממודל רגרסיה לוגיסטית מרובה  -המחקר משתתפי 
(n=373)

O.R95% C.Ip  valueמשתנה

<74.121.11-260.10.001(לא/כן)התערבות 

3.161.45-6.920.004(         לא/כן)מילוי תפקידים נוספים 

2.321.14-4.700.02לא/כן:  מומחיות

2.701.31-5.570.007(אחות/רופא)מקצוע 



הדרך המועדפת על אנשי המקצוע להגברת הדיווחים
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Payment for
reporting

Incentives and
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reporting

Public
newspaper

articles

Computing Feedback on
reports

Articles in
professional
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with the

professional
union

Study the
subject at
university
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conferences

Training and
lectures
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o

re



אמצעי דיווח מועדף על אנשי המקצוע להגברת הדיווחים



o                                 תכנית ההתערבות שיפרה את שיעור הדיווחים
על תופעות לוואי מתרופות  

o   איכות ושיעור הדיווחים של הרופאים גבוה משל
האחיות 

o כדי לשמר את דיווחי אנשי הצוות לאורך זמן יש צורך
יופחת  , כתוצאה מכך. לתחזק את תהליך ההתערבות

העומס על מערכת הבריאות וישתפרו איכות ובטיחות 
הטיפול בבריאות הציבור

19

מסקנות



20

לפרופסור 
ברקוביץמתי 

לאנשי המקצוע רופאים ואחיות  
שהשתתפו במחקר 

המרכזים הרפואיים להנהלות 

הבעת
תודה

מכל מלמדי השכלתי

פרופסור ל
עמליה לוי



2018-דיווח תופעות לוואי ב
אחיות/ 

2017-תופעות לוואי בדיווח 
רופאים
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2018-דיווח תופעות לוואי ב
לא חמורות  / 

2017-תופעות לוואי בדיווח 
חמורות
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