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הוריות לטיפול מושכל באנטיביוטיקה מטעם
האיגוד הישראלי למחלות זיהומיות -
למי הן מכוונות?
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3היחידה למחלות זיהומיות ,מרכז רפואי אסף הרופא ,צריפין
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5האיגוד הישראלי למחלות זיהומיות

במהדורה זו של 'הרפואה' ,המוקדשת כולה לתחום מחלות זיהומיות ,מופיע מאמרם
של נשר וסטרכילביץ [ ]1המתואם עם נייר העמדה של האיגוד הישראלי למחלות
זיהומיות .1המחברים מתארים את הרקע למסמך ,קרי מחד גיסא העלייה הדוהרת
בעמידות החיידקים לאנטיביוטיקה המאיימת על יסודות הרפואה המודרנית,
ומאידך גיסא העובדה שרוב הרופאים הרושמים מרשמים לאנטיביוטיקה אינם
מומחים בתחום ,וגוף מחקר רב מתעד ומכמת שטיפול זה לעיתים אינו מוצדק או
מושכל .נשאלת השאלה :למי כיוונו המחברים והאיגוד הישראלי למחלות זיהומיות
את נייר העמדה והמאמר המבוסס עליו?

>

ראשית ,ולכאורה הסביר ביותר,
שהאיגוד למחלות זיהומיות כיוון
את המסמך למומחים למחלות זיהומיות
כדי ליצור בסיס מידע משותף וקונצנזוס
בנושא .בכל בתי החולים בישראל נושאים
המומחים למחלות זיהומיות את דגל
הטיפול המושכל באנטיביוטיקה ,שהוא
ליבת פעילותם .ברוב בתי החולים בארץ
הוקמו יחידות למחלות זיהומיות בשנות
ה־ 80ובשנות ה־ 90של המאה העשרים.
שלוש המשימות שנטלו על עצמן היחידות
הללו היו מלכתחילה :ייעוץ מקצועי
לחולים הלוקים בזיהומים ,ובעיקר
בזיהומים מורכבים ,בקרה על טיפול
מושכל באנטיביוטיקה ובקרה/צמצום
הזיהומים הנרכשים בבתי החולים.
שתי המשימות האחרונות לא
היו בין תחומי העיסוק של היחידות
המקבילות בארה"ב .ברוב היחידות גם
הוכשרו מתמחים למחלות זיהומיות
ומספר המומחים בישראל גדל מכתריסר
מומחים בתחילת הדרך ל־ 250מומחים
פעילים כיום .בארה"ב לעומת זאת ,רק
בעשור האחרון נכנסו היחידות למחלות
זיהומיות בצורה משמעותית לתחום
בקרת הטיפול באנטיביוטיקה .תרמו לכך
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1נhttps://www.ima.org.il/userfiles/image/
Ne113_Antib.pdf

מספר סיבות :בראש וראשונה המשבר
העולמי של התייבשות קווי הייצור
לתכשירי אנטיביוטיקה חדשים בעוד
שהחיידקים מפתחים בהתמדה עמידות
נרחבת לתכשירים הקיימים ,לעיתים
לכל אנטיביוטיקה מוכרת ("”bad bugs no
 .]2[ )drugsסיבה נוספת הייתה דרישות
אדמיניסטרטיביות לתוכניות טיפול
מושכל באנטיביוטיקה בבתי החולים,
הן כחלק מתהליכי ההכרה (אקרדיטציה)
בבתי החולים והן כחלק מדרישות חברות
ביטוחי הבריאות הגדולות [ .]3לבסוף,
בשל ההכרה שאת התכניות לטיפול
מושכל באנטיביוטיקה צריכים להוביל
מומחים למחלות זיהומיות ולא רוקחים
או מיקרוביולוגיים ,כפי שנעשה במוסדות
רבים [ .]4נוצר מינוח חדש antibiotic -
 ,stewardshipנכתבו הנחיות ואפיונים,
ואף הועלה הצורך בהכשרה מתאימה
למתמחים בתחום זה [.]6,5
היחידות למחלות זיהומיות בבתי
החולים בישראל עסקו מאז תחילת
שנות השמונים הלכה למעשה בכל
המרכיבים שהוגדרו מאוחר יותר בספרות
האמריקאית כמרכיבים המרכזיים (core
 )elementsשל תכניות טיפול מושכל
באנטיביוטיקה [ .]7אכן ,המרכיבים
העיקריים של תוכניות טיפול מושכל

ר' מאמרם של נשר וסטריכלביץ "העקרונות של
טיפול מושכל באנטיביוטיקה בישראל" בעמוד 321

באנטיביוטיקה בבתי החולים בישראל
היו הגבלת הטיפול בתרופות אנטיביוטיות
רחבות טווח על ידי צורך באישור מומחה
למחלות זיהומיות ( )authorization
בשיטות שונות ,ביקורות ( )auditsומעקב
פרוספקטיבי אחר חולים עם בעיות
זיהומיות ,כתיבת הנחיות מבוססות-
ספרות ותפורות לצרכים המשתנים של
בית החולים לטיפול במגוון זיהומים,
כתיבת פרוטוקולים  -לטיפול מניעתי
סב־ניתוחי (,)peri-operative prophylaxis
מעקב אחר צריכת האנטיביוטיקה
והתפתחות עמידות לאנטיביוטיקה בבית
חולים ובקהילה ,חינוך והטמעה ומדידת
הצלחת התוכניות והתערבויות שונות
לשיפור ההיענות [( ]8טבלה .)1
במקביל לעשייה הגדולה בשלושה־
ארבעה העשורים שחלפו מאז הקמת
היחידות למחלות זיהומיות ,עסקו
המומחים למחלות זיהומיות גם במחקר
בנושאי רבים ומגוונים הקשורים לטיפול
מושכל באנטיביוטיקה ,כפי שמעידים
מאות מאמרים שפרסמו בעיתונים
מבוקרי־עמיתים ,שמן הסתם ניתן להביא
כאן רק דוגמאות בודדות מהם (טבלה .)1
מאמרים אילו עסקו בין השאר בגורמי
סיכון ומגמות של עמידות לאנטיביוטיקה
בבתי החולים ובקהילה ,טיפול מיטבי
באנטיביוטיקה בעידן העמידות
לאנטיביוטיקה ,ניתוח הבסיס המדעי
להמלצות מקובלות לטיפול באנטיביוטיקה,
המשאבים הדרושים לתכניות טיפול
באנטיביוטיקה ואף בבעיות האתיות
שבטיפול מושכל באנטיביוטיקה [ .]10,9על
רקע זה קשה להניח שקהל היעד המרכזי
של נייר העמדה והמאמר היו דווקא
המומחים למחלות זיהומיות.
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שנית ,אולי נכתבו הנחיות אלה לקובעי
המדיניות ומנהלי בתי החולים .ברור
שאם קיימות הנחיות לטיפול מושכל
באנטיביוטיקה בבתי החולים ולאחרונה
בחלק מקופות החולים ,ולמרות זאת
קיים פער בין הרצוי למצוי בטיפול מושכל
באנטיביוטיקה ,הרי שמדובר בבעיה של
היענות .לצורך היענות מיטבית ,יש צורך
בראש ובראשונה בתשתיות כוח אדם
שיוציא לפועל את הדרישות המתרבות
של תוכניות טיפול מושכל באנטיביוטיקה
[  ,]14-11דהיינו מומחים למחלות
זיהומיות ,רוקחים קליניים ,מעבדי
נתונים ,וכן תמיכה חזקה של מעבדות
למיקרוביולוגיה .בתחום היקף המומחים
למחלות זיהומיות בבתי החולים ובקהילה
בישראל ,עוד הדרך ארוכה ,וכל היחידות
מתמודדות עם מחסור בכח אדם וריבוי
משימות .עד היום אין תיקנון של היחידות
למחלות זיהומיות או קו כוננויות מוסדר
בהסכמי העבודה .רוב הרופאים למחלות
זיהומיות עובדים בבתי החולים ורק
בודדים מועסקים בקהילה ,למרות שהרוב
המכריע של הטיפול האנטיביוטי מתבצע
בקהילה .קובעי המדיניות נקראים לתמרץ
את מקצוע ההתמחות במחלות זיהומיות
ולייצר מישרות נוספות של מומחים
בקהילה .בתחום רוקחים קליניים אנחנו
בתחילתו של תהליך ציוותם למומחים
למחלות זיהומיות בבתי החולים,
בעיקר בזכות דרישות האקרדיטציה
של ה־  JCIשכל בתי החולים בישראל
עוברים ,ובחלקו בשל מודל התמרוץ
למניעת זיהומים נרכשים בבתי החולים
בישראל  .2אך גם כאן אין תכנון כוח
אדם מתאים שכן קיים מחסור ברוקחים
קליניים בישראל .כדי לבנות צוותים של
טיפול מושכל באנטיביוטיקה על קובעי
המדיניות לתת את הדעת כיצד לתמרץ
ולהאיץ את ההכשרה של רוקחים קליניים.
אין ספק כי מחשוב מודרני ושימוש
בטכנולוגיית מידע ()information technology
כמו גם רתימת הטכנולוגיה המודרנית ,כגון
טלפונים חכמים ,עשויים לייעל במידה
ניכרת את הטמעת התוכניות ,הבקרה
על טיפול באנטיביוטיקה בבתי החולים
ובקהילה ,וכן לשמש כלי למדידת ההיענות
לתכניות טיפול מושכל באנטיביוטיקה
ומידת הצלחתן [ .]18-15אכן ,יחידות
למחלות זיהומיות בבתי חולים שונים
בישראל הצליחו לפתח תוכניות מחשב
2נ(https://www.health.gov.il/NewsAndEvents/
)SpokemanMesseges/Pages/25012017_1.aspx

מתקדמות ומצליחות לטובת התוכניות
לטיפול מושכל באנטיביוטיקה כמו גם
מערכות לתמיכה בהחלטות על טיפול
באנטיביוטיקה ,אך ברוב בתי החולים
תשתיות המחשוב הישנות והתקצוב החסר
מגבילים מאוד את ההתפתחות בתחום זה.
אם כן ,נייר העמדה והמאמר מופנים גם
כלפי קובעי המדיניות ,רשויות הבריאות
והנהלות בתי החולים להשקיע ולהפנות
המשאבים הדרושים לתכניות טיפול מושכל
באנטיביוטיקה ,בבתי החולים ובקהילה,
לתכנן את הכשרת כוח האדם מתאים
ולפתח תשתיות מתאימות של מחשוב
מודרני בבתי החולים [.]14-11
שלישית ,סביר שנייר העמדה והמאמר
מופנים למשרד הבריאות ,אשר מנסה
לפתח יוזמות מרכזיות בתחום באמצעות
המרכז הארצי למניעת זיהומים וטיפול
באנטיביוטיקה והיחידה הארצית למניעת
זיהומים .שתי היחידות האחרונות
הוקמו ביוזמת האיגוד הישראלי למחלות
זיהומיות בשנת  2007במטרה לתת מענה
לאומי להתפרצות חמורה של חיידקי
קלבסיאלה רב־עמידים .חיידקי קלבסיאלה
אילו פיתחו עמידות לרוב תכשירי
האנטיביוטיקה היעילים ,לרבות קבוצת
האנטיביוטיקות רחבות הטווח ביותר
 הקרבפנמים ,ונודעו בשם carbapenemresistant Klebsiella pneumoniaeנ( .)CRE
אכן ,בשיתוף פעולה ראוי לציון עם
היחידות למחלות זיהומיות בבתי החולים
בישראל ההתפרצות נבלמה ,והחיידק
נשאר אנדמי ,אך לא מאיים על הפעילות
השוטפת של בתי החולים .הישג דומה
נרשם לאחרונה גם במוסדות לאשפוז
כרוני .בעשור שלאחר מכן הובילו המרכז
הארצי והיחידה הארצית קו פעולה של
ניהול מרכזי של נושא מניעת הזיהומים
על ידי משרד הבריאות באמצעות שורת
הנחיות של מנהל רפואה ,ולאחרונה מודל
תמרוץ למניעת זיהומים בבתי חולים.
תוכניות אלו נקבעו ללא שיתוף הגורמים
המקצועיים בשטח ,לרבות מנהלי היחידות
למחלות זיהומיות והאיגוד הישראלי
למחלות זיהומיות .בעוד שההצלחה
בטיפול בהתפרצות ה־  CREבישראל
זכתה להערכה בקהילה הבינלאומית,
הרי שבישראל ההתנהלות החד־צדדית
עוררה מחלוקות ואנטגוניזם [ .]9הרוחות
סערו במיוחד כאשר הותוו תוכניות
כפויות לטיפול מושכל באנטיביוטיקה
בניגוד לעמדה המקצועית של המומחים
למחלות זיהומיות והאיגוד הישראלי

למחלות זיהומיות ,המאגד את רוב
המומחים בתחום .הוויכוח המקצועי הגיע
לישיבות ועדת ביקורת המדינה של הכנסת
ולעיתונות .3ההסתדרות הרפואית בישראל
התייצבה מאחורי העמדה המקצועית של
המומחים למחלות זיהומיות עם הקביעה
שהרגולטור אינו יכול לאכוף את התורה
המקצועית על המומחים .כדי להצליח
במשימה הלאומית של מלחמה בעמידות
הגואה לאנטיביוטיקה מתבקש שיתוף
פעולה הדוק בין הרגולטור והגורמים
המקצועיים ,בדומה לשיתוף הפעולה
המוצלח למיגור ה־  .CREלא ברור כיצד
ניתן לוותר על הניסיון הרב והמקצועיות
שנצברו אצל כ־ 250מומחים למחלות
זיהומיות הפועלים בישראל ולא לשתפם
בקביעת התכניות הלאומיות.
אכן ,נייר העמדה של האיגוד למחלות
זיהומיות והמאמר של נשר וסטרכילביץ
[ ]1מהווים מעין תגובה למרכז הארצי
למניעת זיהומים ושימוש באנטיביוטיקה
וליחידה הארצית למניעת זיהומים ,ובין
השורות ניתן לקרוא את ההזמנה לבחור
בדרך של הידברות ,תעדוף ותיאום.
המקצוענות והמנהיגות מבורכים ,ודרך
של אימון הדדי ובניית שיתוף פעולה
הכרחיים להשגת המטרות.
רביעית ואחרונה ,ההנחיות נכתבו ככל
הנראה גם לרופאים בכל המקצועות ,בבתי
חולים ובקהילה ,למנתחים ולפנימאים,
לרופאי הנשים ולרופאי הילדים ולרופאי
המשפחה .על רקע משבר העמידות
לאנטיביוטיקה העולמי ,לכל רופא
ורופא תפקיד חשוב ומחויבות לשמירת
יעילות האנטיביוטיקה לאורך זמן [.]20
על המומחים למחלות זיהומיות מוטלת
המשימה הבלתי מתפשרת להנחיל את
עקרונות השימוש המושכל באנטיביוטיקה
לכל ציוותי בית החולים ,אך להצלחת
משימתם יש צורך במחויבות ההנהלות,
בהפגנת מנהיגות ותמיכה בתכניות
לטיפול מושכל באנטיביוטיקה .להנהלות
חייבת להיות מחויבות להשגת המשאבים
הדרושים לתכניות הן מבחינת מצבת כוח
האדם (תקנים נוספים למומחים למחלות
זיהומיות ,רוקחים קליניים ומנהלי נתונים)
והן מבחינת הכלים הטכנולוגיים הדרושים
לייעול התכניות ,ובעיקר תשתיות
מיחשוביות מודרניות.
3נ[https://m.knesset.gov.il/Activity/
committees/StateControl/Pages/
CommitteeTVarchive.aspx, https://www.ynet.
.]co.il/articles/0,7340,L-5372127,00.html
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