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  תמצית מחקר

  רקע. 1
בעקבות העלייה במורכבות הטכנולוגיות וצמיחת המערכות הטיפוליות השונות הפועלות במערכת 

 מאז. בין מסגרות טיפול שונות פליםוהמט יותר בהעברת מידע עלצורך רב עולה , הבריאות בישראל

על רשומות  המבוססת -" אופק"מערכת  -מקוונת כללית מערכת מידע שירותי בריאות במופעלת  2005

או תיקים רפואיים , מערכות דיאגנוסטיות, כגון מעבדות(ממקורות שונים  רפואיות ממוחשבות

היו בשירותי בריאות " אופק"עוד לפני הפעלת מערכת  .ילהקה-חולים-ומשולבת בתי, )ממוחשבים

 המערכת של ייחודה. החולים והן בקהילה-כללית מערכות מידע רפואי ממוחשב מתוחכמות הן בבתי

 יחיד וירטואלי לאובייקט ים שוניםרפואי יםשירות מנותני המידע את ולאחד לאסוף ביכולתה הוא

היתרון העיקרי  .הטיפול בנקודת לרופא שניות תוך ולהעבירו) וירטואליוה הרפואי התיק( חולה לכל

. החולים והקהילה- כיוני של מערכות המידע הממוחשבות בין בתי-של מערכת אופק הינו בחיבור דו

 עםאחת הדרכים להתמודדות עם הצורך לחסוך בעלויות ואופק הוא יישום מערכת מידע משולבת כ

לשפר , בדיקות חוזרותועשויה להפחית טעויות רפואיות כזו מערכת  .הדרישה לשפר את איכות הטיפול

 דוח. וולשפר את איכותייעל את הטיפול הרפואי ובכך ל ,החולים-תקשורת בין רופאים בקהילה ובבתי

  .2009-2007 בשנים שנערך" אופק"של מחקר הערכה  ם מתוךזה מציג ממצאי

  

  מטרות המחקר. 2
  .אופקמערכת לבחון את מידת השימוש ב  .א

 .צריכת שירותים רפואייםל עו מדדי איכות רפואייםעל  אופקמערכת כנסת הלבחון את השפעת   .ב
  . וצריכת שירותים רפואיים מדדי איכות רפואיים על באופקשל שימוש רב השפעה הלבחון את   .ג

  

  שיטת המחקר. 3
פרק . מדדי התוצאהבבחירת ו באופן הערכת מידת השימוש באופקעל שיטת המחקר אנו דנים ק בפר

את מערכי המחקר , בנפרד, ומציג, מידע על האסטרטגיה להערכת ההשפעה של אופקגם מספק זה 

  .החולים-בתיבקהילה וב

  

  הערכת מידת השימוש באופק
תוכן המידע את , אופק יה במסכיישכיחות הצפלבדיקת מידת השימוש במסכי אופק בדקנו את 

מידת השימוש לבין ני הרופאים והיחידות הארגוניות ואת הקשר בין מאפיי ,במסכים הנצפים

  .במערכת
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  ים להערכת תוצאותמדד
צריכת  לשאיכות הטיפול ו לש את המדדיםבעזרת אנשי מקצוע משירותי בריאות כללית זיהינו 

 החולים-בתיעשויים להיות מושפעים מזרימת המידע בין אשר  ,רותים רפואיים הקיימים בקופהיש

  .ילה בשל השימוש בתיק הרפואי המקווןמרפאות הקהבין ל

  

  האסטרטגיה להערכת השפעת מערכת אופק
 השתמשנו, החולים-הן בקהילה והן בבתי ,לארגון אופק מערכת הכנסת של ההשפעה את להעריך כדי

השוואה בין קבוצות תוך ) הכנסת המערכת( "אחרי"ו )הכנסת המערכת לארגון( "לפני"במערך של 

  .בקרהקבוצות בין ניסוי ל

  

  מערך המחקר בקהילה. א

הייתה  )t1( "אחרי"תקופת ה ואילו, 2004בקהילה הייתה הרבעון השלישי של  )tO( "לפני"תקופת ה

קבוצת הניסוי כללה את המרפאות בהן אופק הופעל במהלך התקופה . 2005הרבעון השלישי של 

מערך זה . הופעל בהןהאחרות שאופק עדיין לא הנחקרת בעוד שמרפאות הבקרה היו המרפאות 

  . התאפשר בשל הכניסה ההדרגתית של מרפאות הקהילה לעבודה עם אופק

  

 באגן שאינן מרפאות גם. לא וחלקן אופק עםחולים -בתי של אשפוז באגנינמצאות מן המרפאות  חלק

 במערכתמידע שונים  ממקורותמקוון  מידע לקבל מהיכולת נהנות אופק עםחולים -בתי של אשפוז

 מטופליםבמרפאות אלה יש , יתרה מכך. באמצעות השימוש באופק בהן המטופלים מן אחד כלגבי ל

 באגני במרפאותגם אם לא באותה מידה כמו ( בהם קיימתאופק  שמערכתחולים - בבתיהמאושפזים 

 על דפוסי מתן הטיפול בקהילה התבצעה" אופק"הערכת השפעת  ).אופק עםהחולים -בתי של האשפוז

   :ל ניתוחבשלוש רמות ש

 בחנו את ההשפעה הממוצעת על כלל מרפאות הקהילה בקופה, ראשית . 
 חולים עם מערכת -צמצמנו את ניתוח הנתונים למרפאות הקהילה שהן באגני האשפוז של בתי, שנית

הן  שאלומאחר , זאת, )חולים ממשלתיים-בתיחולים של שירותי בריאות כללית ושני -בתי 6(אופק 

-חולים-המרפאות שעשויות להפיק את עיקר התועלת ממערכת מידע ממוחשבת משולבת בית

 . קהילה
 באופק שהשתמשוצמצמנו עוד יותר את ניתוח הנתונים לאותן מרפאות באגני האשפוז , שלישית 

  ).שנמצאו ברבע העליון של התפלגות הכניסות למסכי אופק רפאותמ(ביותר  הרבה במידה

  

 .מגוון מאפייניםמרמות ניתוח הנתונים בחרנו קבוצת בקרה שהתאימה למרפאות הניסוי בבכל אחת 

ד למרפאות ומאהינן בעלות מאפיינים דומים מרפאות הניסוי  tOבהשוואות שערכנו נמצא כי במועד 

לצורך פיקוח על הבדלים . אולם נמצאו גם מספר הבדלים ביניהן, בכל אחת מרמות הבדיקה, הבקרה

 nearest(הרקע ערכנו התאמה בין קבוצות הניסוי והבקרה בשיטת השכן הקרוב ביותר  במאפייני

neighbor matching .(או מספר , ת בקרהלפי שיטה זו יכולנו להתאים לכל אחת ממרפאות הניסוי מרפא

של , לפי מאפייני הרקע של המרפאה - בעלות מאפיינים דומים ככל האפשר ,בקרה מרפאות
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 t1למועד  t0בחנו את ההבדל בין השינוי בתוצאה בין מועד , בנוסף. הרופאים בההמבוטחים ושל 

הפרש "בעזרת ניתוח , שינוי בתוצאה בין אותם זמנים בקבוצות הבקרהבין הבקבוצות הניסוי ל

בעקבות  t1לזמן  t0שקרה בין זמן  שינוימציג את ה "הפרש ההפרשים" ניתוח). diff-in-diffs" (ההפרשים

את הוא מציג , כך .במרפאות הבקרה חללעומת השינוי ש, כת אופק למרפאות הניסויהכנסת מער

ומנטרל את האפקט של הבדלים במשתני תוצאה עיקריים של הכנסת מערכת אופק " נקי"ההאפקט 

  .t0בין קבוצות הניסוי והבקרה בזמן 

  

  החולים- מערך המחקר בבתי. ב

הייתה  t1)( "אחרי"ותקופת ה 2003הייתה הרבעון השלישי של  החולים-בתיב )t0(" לפני"תקופת ה

רפואה פנימית קות למח, מחלקות כירורגיה כלליתהמחקר התמקד ב. 2007-וב 2005-הרבעון השלישי ב

קבוצת הניסוי . כללית בריאות שירותיחולים של -שישה בתיב) חדרי מיון(רפואה דחופה מחלקות לו

קבוצת הבקרה כללה מאושפזים חברי קופות . חברי כלליתהם באותן המחלקות שמאושפזים כללה 

 רק המופעלת אופק מערכת באמצעות וירטואלי רפואי תיק בעבורם ליצור ניתן לא ולכן(אחרות 

  ).בכללית

  

נותחו נתוני המחלקות , בראשונה. החולים נעשתה בשתי רמות ניתוח-הערכת השפעת אופק בבתי

 חלקותמ( במידה רבה באופק שהשתמשודיקה לאותן מחלקות צומצמה הב, היבשני. הנזכרות לעיל

  ). שנמצאו ברבע העליון של התפלגות הכניסות למסכי אופק

  

ההתאמה בין קבוצות הניסוי לקבוצות הבקרה לצורך פיקוח על , גם כאן, כמו במרפאות הקהילה

ידי שימוש -עלנעשתה , המחלקה ובסוג המחלה במורכבות, םיהדמוגרפיהבדלים במאפייני הרקע 

לכל אחד מניתוחי הנתונים שערכנו , קרי). nearest neighbor matching(בשיטת השכן הקרוב ביותר 

בחרנו קבוצת בקרה של מאושפזים שתאמה במאפייני הרקע את מאפייני קבוצת המאושפזים שנכללו 

 בחנו, גם כאן, כמקודם. בין שתי הקבוצות הרקע במשתניכך הובטח שלא היו כמעט הבדלים . בניסוי

שינוי בתוצאה בין אותם בין הבקבוצות הניסוי ל t1למועד  t0בין השינוי בתוצאה בין מועד  ההבדלאת 

  ). diff-in-diffs" (הפרש ההפרשים"בעזרת ניתוח  ,זמנים בקבוצות הבקרה

   

  עיקריים ממצאים. 4
כל  . החולים-בתי יבלג מכן מרפאות הקהילה ולאחרלגבי המחקר מפורטים תחילה  ם שלממצאיה

הממצאים מציגים את אומדן ההשפעה של התכנית על מדדי התוצאה השונים כפי שעלו מן ההשוואה 

  .diff-in-diffs-בין השינויים בקבוצות הניסוי לעומת קבוצות הבקרה בניתוחי ה

   

 במרפאות הקהילה. א
 נוי בשימוש במסכיישיעורי הש. 2008-2005 בשנים נבדק באופק השימוש :מידת השימוש באופק 

ים תיבשנ .2006-ל) התחלת הפרויקט( 2005עלו במאות אחוזים בין שנת במרפאות הקהילה אופק 

באגני  מרפאותב. אם גם בשיעורים נמוכים יותר ,לעלות ךהמשישלאחר מכן השימוש במסכי אופק 
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מסכים בעיקר ב, נמצא שימוש רב יותר במערכת לעומת האחרותעם אופק  חולים-בתיאשפוז של 

 . הקשורים לתוצאות קליניות

עם אופק אשר  חולים-בתי של האשפוז באגני מרפאות לגבי בתחילהמוצגות  בקהילה התוצאות

  .ות התוצאות בכלל המרפאות במחקרמוצג לאחר מכן, במידה רבה ות באופקתמששמ

 הרב במידהשות באופק משתמחולים עם אופק אשר -התוצאות במרפאות באגני האשפוז של בתי
 במסכי השתמשו חולים עם אופק אשר -בקרב מרפאות באגני האשפוז של בתי :בדיקות דימות

בסך הכולל של בדיקות הדימות  12%הביאה מערכת אופק לירידה מובהקת של , הרב במידהאופק 

 13-בדיקות הדימות שנבחנו נמצאה ירידה מובהקת בכמות הבדיקות ב 27כאשר מתוך , הבמרפא

צילום , צילום צלעות, צילום עמוד שדרה גבי(מהן  4-וב ,10%י בכולן היה מעל השינוכאשר  - מהן

 . ויותר 30%-לגם השינוי הגיע ) מערות אף וצילומי בטן עוקבים למעבר חומר ניגודי במעי הדק

 מערכת אופק לא הביאה . בממד זה בקרב אותן המרפאות נצפתה מגמה מעורבת: בדיקות מעבדה

בבחינה לפי סוגי בדיקות , עם זאת. לל של בדיקות המעבדה במרפאהלירידה מובהקת בסך הכו

, )חלבון בשתן וחלבון בדם, ובהן בדיקות בלוטת התריס( בדיקות 12-נמצאה ירידה מובהקת ב

  . לא היה שינוי מובהק 22-כאשר ב ,)בבדיקות סוג דם, לדוגמה( בדיקות 4-עלייה מובהקת ב

 מתוך  8-בקרב אותן המרפאות נמצאה קשורה לשיפור ב הפעלת מערכת אופק: מדדי איכות הטיפול

מדדי האיכות בקהילה אשר נבחרו לבדיקה ככאלו שעשויים להיות מושפעים ממעבר מידע בין  17

שיפור בשיעור ביצוע בדיקות עיניים בחולי סוכרת ובשיעור , לדוגמה( לקהילה החולים-בית

 .)ספיקת לב-אשפוזים של חולי אי

  להכנסת אופק בקרב אותן מרפאות הקהילה לא הייתה  :אשפוזים ותרופות, מיוןביקורים בחדרי

סך האשפוזים וסך התרופות , ביקורים בחדרי מיוןהסך , ביקורים במרפאות חוץהסך השפעה על 

לא נמצא הבדל מובהק בין השינוי במרפאות הניסוי לבין השינוי שכן , ידי רופא- שניתנות על

 .במדדים אלה במרפאות הבקרה
  

  האחרותהתוצאות  בקרב המרפאות 

 בכלל או אופק עם החולים בתי של האשפוז באגני המרפאות כלל ברמת באופק השימוש בדיקת 

 ומדדי המעבדה בדיקות, הדימות לבדיקות בנוגע שמצאנו ההשפעה את החלישה, במחקר המרפאות

  .הטיפול איכות

 החולים -בבתי. ב
 אם גם לא ) בעשרות אחוזים(החולים עלה השימוש באופק מדי שנה -בבתי: באופק השימוש מידת

חולים בהם נעשה שימוש במערכת אופק גם -באותם בתי. מידה כמו במרפאות הקהילה באותה

החולים -שימוש רב יותר במערכת לעומת בתי, כצפוי, נמצא, )מ"תר(כתיק רפואי ממוחשב 

 . האחרים
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  החולים בתי מחלקות בכלל התוצאות בדיקת
 נמצא כי הכנסת מערכת אופק למחלקות הפנימיות הייתה קשורה לירידה בכמות : מעבדה בדיקות

בסך כמות  במחלקות הפנימיות 6%-כ מובהקת שלחלה ירידה  2007-ל 2005בין . בדיקות המעבדה

 סוגי בדיקות הירידה נעהכאשר בבחינה לפי , הבדיקות בקבוצת הניסוי בהשוואה לקבוצת הבקרה

הבדלים מובהקים בהן לא נמצאו  -לא מצאנו קשר כזה במחלקות כירורגיה כללית . 11%-ל 2%בין 

 .בקרהקבוצות ההניסוי לקבוצות בין 

 כגון , לא נמצא קשר בין הכנסת מערכת אופק לבין שינוי בכמות בדיקות ההדמיה: דימות בדיקות

. שנערכו למאושפזים או סונר כליות צילומי צלעות, צילומי בית החזה, עליונה ותחתונהבטן סונר 

במחלקות רפואה , עם זאת .הן במחלקות רפואה פנימית והן במחלקות כירורגיה כללית, זאת

 CT )CTבכמות הממוצעת של שלוש בדיקות  20%פנימית נמצאה ירידה בקרב קבוצת הניסוי של 

 .שניתן לייחס אותה לאופק, )חזה CT-אגן ו-בטן CT, ראש

 השימוש מדדי. הטיפול איכות על אופק השפעת לבחינתרלוונטיים  איכות דדילא היו מ החולים- בבתי

 -  המיון לחדרי הפונים מכלל המאושפזים ושיעור, חוזרים אשפוזים, לינה ללא יום שפוזא - בשירותים

  .הטיפול איכותהיבטים שונים של  לש שימשו לא רק כמדדי שימוש בשירותים אלא גם כאינדיקציה
 אשפוזי בכמות  לא נמצא קשר בין הכנסת מערכת אופק לבין שינוי: חוזרים ואשפוזים יום אשפוז

במחלקות רפואה פנימית  )בתוך שבוע(ואשפוזים חוזרים דחופים ) אשפוזים ללא לינה(היום 

 .ובמחלקות כירורגיה כללית

 אופק לא נמצא קשר בין הכנסת מערכת : המיון לחדרי הפונים כלל מתוך המאושפזים שיעור

 .ם לבין ירידה בשיעור המאושפזים מכלל הפונים לחדרי המיוןהחולי-לבתי

  באופקבהן שימוש אינטנסיבי  שיש מחלקות
למדווח לגבי  יםדומ היו רבה במידה באופק שהשתמשו במחלקות ההשפעה וחוזק הכיוון, כללי באופן

ה נמצא הרב במידהבאופק  שמשתמשות פנימית רפואה במחלקות ,זאת עם. שנבדקוכלל המחלקות 

שלוש בדיקות  בכמות הממוצעת של 30%-של כ, ירידה גדולה יותר מאשר בכלל המחלקות הפנימיות

 ירידה גדולה ומובהקתנמצאה  2007-ל 2006בין , בנוסף. בקרב מאושפזים בקבוצת הניסוי CT-ה

בין שנים בקבוצת בהשוואה לשינוי (בכמות הממוצעת של אשפוזי יום ללא לינה בקבוצת הניסוי 

קבוצת הבקרה בין בהבדל מובהק בכמות בדיקות סונר בטן שנערכו בקבוצת הניסוי לעומת ו, )הבקרה

 . 2005-ל 2003

  דיון . 5
  :הפוכות גישות בשתי נתקלנו, אופק מערכת את להעריך בבואנו

 . אופק על צריכת שירותים ועל איכות הטיפולשל נטען כי אנו צפויים למצוא השפעה מרובה  מחד .1
אם  ,יכולת השפעה מזערית על איכות הטיפול וייעול השירותיםיש אופק מערכת מאידך נטען כי ל .2

אין יכולת לתרום  חולים-ביתואם בגלל שלמידע על הנעשה ב ,מעטים משתמשים בהבגלל שרופאים 

 . ולהיפך, תרומה ממשית לנעשה בקהילה
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עולה מהם כי . ומדים במקום כלשהו באמצע ומראים תמונת מצב מורכבת יותרממצאי המחקר ע

אך לא על , משפיעה על חלק ממדדי התוצאה שבדקנו החולים-בתיהכנסת אופק למרפאות הקהילה ול

מבחינה  משמעותית השפעה לו להיות שעשויה בהיקף היו התוצאה ממדדי בחלק השינויים. כולם

נמצא כי מערכת אופק , כן-על-יתר. אך במשתנים אחרים ההשפעה הייתה פחותה, כספית או רפואית

דבר שיכול להיות קשור הן למערכי , החולים-בתי במחלקותאשר מבמרפאות הקהילה  יותרמשפיעה 

   .אלה מסגרות בשתי השתמשנו בהם השונים למדדיםהן ו ,המסגרותהמחקר השונים שהופעלו בשתי 

  

טווח הזמן בו ניתן היה לערוך השוואות בין , בשל הקצב בו הוכנסה המערכת לשימוש בקהילה ,כן-כמו

 דבר המהווה מגבלה על היכולת לאמוד את ההשפעה של ,יחסיתמרפאות הניסוי לבקרה היה קצר 

הן  -מצאנו כי עם הזמן גדל השימוש באופק  .בקהילה הראשוניות במרפאות הארוך לטווח אופק

שם נבחנה המערכת לאורך תקופה (החולים -ושעוצמת ההשפעה בבתי, החולים-בקהילה והן בבתי

מצאנו השפעה חזקה יותר של אופק במרפאות שמשתמשות , כן-כמו. גדלה עם הזמן) ארוכה יותר

גם שם תימצא השפעה , נוספותכך שייתכן שכאשר יגבר השימוש במרפאות ה, במערכת במידה רבה

   .וכתוצאה ההשפעה הכוללת תגבר אף היא, גדולה יותר

  

במדדי  השתמשנולא נבנו מדדים מיוחדים כמדדי תוצאה אלא , זה במחקר אופק הערכת לצורך, בנוסף

 נוספים מדדיםיש  כי ייתכן .מדדי איכות רפואיים שהקופה כבר משתמשת בהםבצריכת שירותים ו

שמשתני התוצאה שנבדקו  אפשרות ישנה, לכן. המערכת שלא נבדקו במחקר זה של השפעתה לבחינת

  .אינם מקיפים את כל התועלות האפשריות הטמונות בשימוש באופק

  תרומת המחקר. 6
המחקר מהווה תרומה חשובה וחלוצית לספרות המקצועית על השפעתן של מערכות מידע על שירותי 

המשלבת רשומות רפואיות מקוונת מערכות בהן יושמה מערכת  בחנומחקרים מעטים . בריאות

להערכה עד כמה הושגו לא רק תרום המחקר עשוי ל. ממוחשבות של נותני שירותים רפואיים שונים

אלא גם להחלטה עד כמה להשקיע ולפתח את המערכת בשירותי  ,המערכת המטרות לשמן הופעלה

ממצאי . האחרות ואף בפרויקט הרשומה הרפואית הלאומית בישראל החולים-בקופות, בריאות כללית

ההשפעה של מערכות כגון לבחינת ים המתאימים מדדבחירת הלפיתוח והמחקר עשויים גם לתרום ל

   .בישראל ובעולם שעשויים לשמש בהערכת מגוון רחב של מערכות מידע רפואי ממוחשבות, אופק

  

  כיווני פעולה. 7
 חיזוקראוי לפעול ל, לכן. ש במערכת היא גורם חשוב המשפיע על ממדי התוצאהנמצא כי מידת השימו

בשירותי בריאות כללית  הוקמה המחקר תקופת לאחר. ולהגברת השימוש בה, הטמעת מערכת אופק

. בקהילה פלטפורמה חדשה ליישומי המערכות השונות עמן עובדים הרופאים ובהן גם מערכת אופק

   .השימוש באופק היקףעובדה זו עשויה להגביר את 

  

וכי למידע שמקורו , החולים לבין מרפאות הקהילה-המחקר מראה כי יש תועלת בזרימת מידע בין בית

אם , במקביל .רפואיים שירותים ולצריכת רפואיים איכות למדדימה מובהקת החולים יש תרו- בבית
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לבדוק גם  חשוב בהמשך. )החולים-ממרפאות הקהילה לבתי( אף בכיוון ההפוך, גם באופן פחות בולט

 דבר ,הקמתהלמול עלות ) כולל שיפור איכות הטיפול והתייעלות השירותים(את התועלת של התכנית 

 םירלוונטי, נוספים אחריםתוצאה  מדדי עללחשוב  גם חשוב, בנוסף. זה מחקר תבמסגר כלול היה שלא

פשרו לבחון את השלכות המערכת על עבודת ויאאשר ירחיבו את הראייה , במיוחד לסוג זה של תכנית

  .הרופאים
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  דברי תודה

ראשית אנו . במהלכו ובהכנת דוח זה הסתייענו באנשים רבים וברצוננו להודות להם, בהכנת המחקר

ר אורית יעקובסון "ולד ,בשירותי בריאות כללית החולים-בתיר אהוד דוידסון ראש חטיבת "מודים לד

קר על אשר הקדישו מחשבה וזמן לפגישות עמנו לצורך דיון במערך המח ,ראש חטיבת הקהילה בקופה

  .ובהשלכותיו

  

לאנשי מקצוע רבים בשירותי בריאות כללית אשר עזרו לנו בהיבטים אנו מגישים זר תודות , בנוסף

דני מוסטקי ורחל ברקוביץ על הכנסתנו בסוד , נורית הולרל: שונים ובשלבים שונים של המחקר

 Track log-צי הקובתודה מיוחדת לנורית הולר על הכנת . מערכת אופק והעזרה שהגישו לנו בהבנתה

בצי ולעמית נחמן על העזרה בתכנון ובארגון קו ,את הכניסות למסכי אופק יםומאחזר יםהמתעד

. בעיצוב מערך המחקר בקהילה נתונה תודתנו לפליס ענתבי על עזרתה, כן-כמו. המאושפזים למחקר

  . מאושפזיםבצי הנתונים של מרפאות הקהילה ושל הותודה מקרב לב לארז בטט שעמל על הכנת ק

  

ר גידי "ר אילן זלינגר ולד"ובעיקר לד, ר שלומי קודיש"יט ולדלאיתמר ש' עוד נתונה תודתנו לפרופ

, וכן, החולים-בתיים לאיכות ולצריכת שירותים במחלקות הנבדקות במדדעל עזרתם בגיבוש , שטיין

ר רן בליצר "תודתנו לדנתונה , כן-כמו. ים דומים במרפאות הקהילהמדדלנעה כץ על עזרתה בגיבוש 

ר איתן "ולד ,ולסיגל רגב רוזנברג על הערותיהם המועילות לממצאי המחקר במרפאות הקהילה

על הערותיהם והארותיהם  ,ר אילן זלינגר"דשוב לו ,ר יעקב דרייר"ד, חיים ביטרמן' פרופ, וירטהיים

  . החולים-בתיבנוגע לממצאי המחקר הנוגעים למחלקות 

  

בראש וראשונה : אשר עזרו לנו במהלך המחקר מכון ברוקדייל-וינט'ג-נו ממאיירסתודתנו גם לעמיתי

 ;שליווה את המחקר ושימש יועץ להיבטים המתודולוגיים של מחקר מורכב זה ,שוהם-ר אסף בן"לד

שערכה את דוח  ,בלהה אלוןל ;מנהל המכון, ק חביב'ג' לפרופ; שעזרה בעצותיה, רויטל גרוס' לפרופ

  .על ההפקה וההבאה לדפוס ,קליינמן ללסליו ;המחקר
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  62                            הקהילה במרפאות אופק במסכי הצפייה שכיחות : 'ה נספח
  

  67                        החולים-בבתי בה השינוי ומגמות אופק במסכי הצפייה שכיחות : 'ו נספח
  

  74                           בקהילה איכות מדדי : 'ז נספח
  

  75                            אופק במערכת השימוש רמת לבדיקת מדדים זיהוי : 'ח נספח
  75      יישום בכל הפוטנציאלים והמשתמשים ובקהילה החולים-בבתי אופק יישומי מיפוי. 1
  76             הבודד המשתמש ברמת במידע צפייה כמערכת באופק השימוש תיאור. 2
  77                 במידע לצפייה כמערכת באופק השימוש שכיחות בחינת. 3
  78                   צפייה כמערכת באופק השימוש לרמת מדדים. 4

  

   אשפוז באגני בקרה ומרפאות ניסוי מרפאות בין ההפרשים על גולמיים נתונים: 'ט נספח
  79                         אופק עם חולים-בתי של      

  

   המרפאות כלל בקרב הבקרה למרפאות הניסוי מרפאות בין השוואה - אופק השפעת  :'י נספח
  82               אופק עם חולים-בתי של האשפוז באגני מרפאות ובקרב במחקר      

  

  

  ותרשימים רשימת לוחות

  מערך המחקר 4.1

   מרפאות בין השוואה: אופק מערכת עם חולים-בתי של אשפוז באגני מרפאות  : 1 לוח
   מרפאות שאר לעומת) מעבדה בדיקות מסך( באופק" הכבדות" המשתמשות הניסוי            
  9                        )2003 יוני-אפריל( t0 בזמן, הניסוי            

  

   בין, אחרות קופות מבוטחי ובקרב כללית מבוטחי בקרב, המאושפזים מאפייני השוואת  : 2 לוח
  10                       2007-ל 2005 ובין 2005-ל 2003 השנים

  

  השימוש במערכת אופק 5.1

  , אלו למסכים בכניסות השינוי ושיעורי ביותר הנצפים למסכים כניסות סך  : 3 לוח
  17                         2008 דצמבר - 2005 ינואר



  

  

   ינואר, רבעונים לפי הקהילה במרפאות" למערכת כניסות" למסך הכניסות סך: 1 תרשים
  18                           2008 דצמבר - 2005

  

  19                2008-ו 2005, נבחרים מסכים לארבעה הכניסות מספר לפי המרפאות התפלגות: 4 לוח
  

  מרפאותבו אופק עם חולים-בתי של אשפוז באגני מרפאותב אופק למערכת כניסות  : 5 לוח
  20                 2007 דצמבר-ינואר, אופק בלי חולים-בתי של אשפוז באגני

  

   ניתוחים תוצאות -  הקהילה במרפאות, למסך הכניסות מספר את המסבירים המשתנים  : 6 לוח
  b(                   21-ה מקדמי( 2007, )ליניאריות רגרסיות( משתנים-רב

  

   משתמשיםש חולים-בבתי, כללית כירורגיה במחלקות אופק למערכת כניסות  : 7 לוח
  24                     2007, מ"כתר גם באופק משתמשים ושאינם

  

   משתמשיםש חולים-בבתי, פנימית רפואה במחלקות אופק למערכת כניסות  : 8 לוח
  25                     2007, מ"כתר גם באופק משתמשים ושאינם

  

   חולים-בבתי, )מיון חדרי( דחופה לרפואה במחלקות אופק למערכת כניסות: 9 לוח
  26                 2007, מ"כתר גם באופק משתמשים ושאינם משתמשיםש

  

   השינוי ושיעורי כללית כירורגיה במחלקות ביותר הנצפים למסכים כניסות סך: 10 לוח
  27                   2008 דצמבר-2005 ינואר, אלו למסכים בכניסות

  

   השינוי ושיעורי פנימית לרפואה במחלקות ביותר הנצפים למסכים כניסות סך: 11 לוח
  28                   2008 דצמבר-2005 ינואר, אלו למסכים בכניסות

  

   השינוי ושיעורי דחופה לרפואה במחלקות ביותר הנצפים למסכים כניסות סך: 12 לוח
  29                   2008 דצמבר-2005 ינואר, אלו למסכים בכניסות

  
   השפעת הכנסת מערכת אופק על מדדים של איכות טיפול ועל צריכת שירותים רפואיים 5.2

  מרפאות הקהילהב      

  ) ATT( הניסוי במרפאות איכות במדדי ביצוע שיעורי על אופק מערכת השפעת מקדמי: 13 לוח
   חולים-בתי של אשפוז באגני מרפאות( הבקרה במרפאות אלה בשיעורים לשינוי ביחס
  31                             )אופק עם

  

   ביחס) ATT( הניסוי במרפאות מעבדה בדיקות כמות על אופק מערכת השפעת מקדמי: 14 לוח
  33             )אופק עם חולים-בתי של אשפוז באגני מרפאות( הבקרה במרפאות בהן לשינוי

  

   ביחס) ATT( הניסוי במרפאות דימות בדיקות כמות על אופק מערכת השפעת מקדמי: 15 לוח
   עם חולים-בתי של אשפוז באגני מרפאות( הבקרה במרפאות הבדיקות בכמות לשינוי
  34                               )אופק

  

  ) ATT( הניסוי במרפאות רפואיים שירותים צריכת סך על אופק מערכת השפעת מקדמי: 16 לוח
   חולים-בתי של אשפוז באגני מרפאות( הבקרה במרפאות אלה בשיעורים לשינוי ביחס
  35                             )אופק עם

  



  

  

   שירותים רפואיים ועל צריכת מדדי תוצאה תפעולייםהשפעת הכנסת מערכת אופק על בחינת  5.3
  החולים-בבתי      

   הבדיקות לכמות בהשוואה) ניסוי( כללית מאושפזי בקרבלמאושפז  מעבדה בדיקות כמות: 17 לוח
  37           זמן תקופות בשלוש, פנימית רפואה במחלקות, )בקרה( אחרות קופות מאושפזי בקרב

  

   הבדיקות לכמות בהשוואה) ניסוי( כללית מאושפזי בקרבלמאושפז  דימות בדיקות כמות: 18 לוח
   במידה המשתמשות פנימית רפואה במחלקות, )בקרה( אחרות קופות מאושפזי בקרב
  39                     זמן תקופות בשלוש, אופק במערכת רבה

  

   הבדיקות לכמות בהשוואה) ניסוי( כללית מאושפזי בקרבלמאושפז  CT בדיקות כמות: 19 לוח
   לכירורגיה במחלקות, פנימית רפואה במחלקות, )בקרה( אחרות קופות מאושפזיבקרב 
   בשלוש, רבה במידה אופק במערכת המשתמשות פנימית רפואה ובמחלקות כללית
  42                             זמן תקופות

  

   בהשוואה) ניסוי( כללית מאושפזי בקרבלמאושפז  חוזרים ואשפוזים יום אשפוזי כמות: 20 לוח
   במערכת העושות פנימית רפואה במחלקות, )בקרה( אחרות קופות מאושפזי בקרבלכמות 
  41                      .זמן תקופות בשלוש, רב שימוש אופק

  

  : בשנים השלישי ברבעון, דחופה לרפואה ליחידות הפונים מכלל המאושפזים אחוז: 21 לוח
  42                כללית חברי ושאינם כללית לחברי בחלוקה, 2007, 2005, 2003

  

   הפונים סך מתוך האחרים המאושפזים לשיעור כללית מאושפזי שיעור בין ההפרש: 22 לוח
  43                        דחופה לרפואה ליחידות

  
  

  בנספחיםותרשימים רשימת לוחות 

  55              הבקרה ומרפאות הניסוי מרפאות בין השוואה - המרפאות מאפייני: 1-ג לוח
  

   ומאפייני המרפאה מאפייני לבין הבקרה או הניסוי לקבוצת השיוך בין המתאם: 2-ג לוח
  56                    המחקר מרפאות 490 בקרב בה הרופאים  

  

  57                ובקרה ניסוי קבוצות לפי במינהלות המרפאות התפלגות :3-ג לוח
  

  57                ובקרה ניסוי קבוצות לפי במחוזות המרפאות התפלגות: 4-ג לוח
  

   עם החולים-בתי של אשפוז באגני הבקרה ומרפאות הניסוי מרפאות בין השוואה: 5-ג לוח
  58                            אופק מערכת  

  

   מאפיינים משתנים לבין הבקרה או הניסוי לקבוצת השיוך בין המתאם: 6-ג לוח
  59            אופק מערכת עם חולים-בתי של האשפוז לאגני המשתייכות במרפאות  

  

  ) מעבדה בדיקות במסך( באופק" כבדות"ה המשתמשות הניסוי מרפאות בין השוואה: 7-ג לוח
  60              ההתערבות שלפני בתקופה, להן המזווגות בקרה מרפאות לבין  

  

  ) מעבדה בדיקות במסך( באופק" הכבדות" המשתמשות הניסוי מרפאות בין השוואה: 8-ג לוח
  60                ההתערבות שלפני בתקופה, הניסוי מרפאות שאר לעומת  



  

  

  62             2008 לדצמבר 2005 ינואר שבין בתקופה בקהילה אופק למסכי הכניסות סך: 1- ה לוח
  

  67           2008-2005, החולים- בבתי כללית כירורגיה במחלקות אופק למסכי הכניסות סך: 1- ו לוח
  

  68           2008-2005, החולים-בבתי פנימית רפואה במחלקות אופק למסכי הכניסות סך: 2- ו לוח
  

  69                      2008-2005, )מיון חדרי( דחופה לרפואה במחלקות אופק למסכי הכניסות סך: 3- ו לוח
  

   החולים-בבתי כללית כירורגיה במחלקות ביותר הנצפים למסכים כניסות סך: 4- ו לוח
  ,אלו למסכים בכניסות שנים בין השינוי ושיעורי, מ"כתר גם באופק המשתמשים 
 2008-2005                             71  

  
   החולים-בבתי כללית כירורגיה במחלקות ביותר הנצפים למסכים כניסות סך: 5- ו לוח

  ,אלו למסכים בכניסות שנים בין השינוי ושיעורי, מ"כתר גם באופק משתמשים שאינם  
  2008-2005                             71  

  
   החולים-בבתי פנימית רפואה במחלקות ביותר הנצפים למסכים כניסות סך: 6- ו לוח

  ,אלו למסכים בכניסות שנים בין השינוי ושיעורי, מ"כתר גם באופק המשתמשים  
  2007-2005                             72  

  
   החולים-בבתי פנימית רפואה במחלקות ביותר הנצפים למסכים כניסות סך: 7- ו לוח

   למסכים בכניסות שנים בין השינוי ושיעורי, מ"כתר גם באופק משתמשים שאינם  
  72                           2007-2005 ,אלו  

  
   החולים-בבתי דחופה לרפואה במחלקות ביותר הנצפים למסכים כניסות סך: 8- ו לוח

  ,אלו למסכים בכניסות שנים בין השינוי ושיעורי, מ"כתר גם באופק משתמשים  
  2007-2005                             73  

  
   החולים-בבתי דחופה לרפואה במחלקות ביותר הנצפים למסכים כניסות סך: 9- ו לוח

  ,אלו למסכים בכניסות שנים בין השינוי ושיעורי, מ"כתר גם באופק משתמשים שאינם  
  2007-2005                            73  

  
   153-ו ניסוי מרפאות 30-ב איכות מדדי של הממוצע הביצוע בשיעור הגולמי ההפרש: 1- ט לוח

  79                 אופק עם חולים-בתי של אשפוז באגני בקרה מרפאות   
  

   153-ו ניסוי מרפאות 30-ב מעבדה בדיקות של הממוצעת בכמות הגולמי ההפרש: 2- ט לוח
  80                 אופק עם חולים-בתי של אשפוז באגני בקרה מרפאות   

  
  ) ATT( הניסוי במרפאות איכות במדדי ביצוע שיעורי על אופק מערכת השפעת מקדמי: 1- י לוח

  82             )במחקר המרפאות כלל( הבקרה במרפאות אלה בשיעורים לשינוי ביחס  
  

   ביחס) ATT( הניסוי במרפאות מעבדה בדיקות כמות על אופק מערכת השפעת מקדמי: 2- י לוח
  83                   )המחקר מרפאות כלל( הבקרה במרפאות בהן לשינוי  

  



  

  

   ביחס) ATT( הניסוי במרפאות דימות בדיקות כמות על אופק מערכת השפעת מקדמי: 3- י לוח
  84               )המחקר מרפאות כלל( הבקרה במרפאות הבדיקות בכמות לשינוי  

  
  ) ATT( הניסוי במרפאות רפואיים שירותים צריכת סך על אופק מערכת השפעת מקדמי: 4- י לוח

  85             )המחקר מרפאות כלל( הבקרה במרפאות אלה בשיעורים לשינוי ביחס  
  

  ) ATT( הניסוי במרפאות איכות במדדי ביצוע שיעורי על אופק מערכת השפעת מקדמי: 5- י לוח
   חולים-בתי של אשפוז באגני מרפאות( הבקרה במרפאות אלה בשיעורים לשינוי ביחס  
  85                             )אופק עם  

  
   ביחס) ATT( הניסוי במרפאות מעבדה בדיקות כמות על אופק מערכת השפעת מקדמי: 6- י לוח

  86           )אופק עם חולים-בתי של אשפוז באגני מרפאות( הבקרה במרפאות בהן לשינוי  
  

   ביחס) ATT( הניסוי במרפאות דימות בדיקות כמות על אופק מערכת השפעת מקדמי: 7- י לוח
   עם חולים-בתי של אשפוז באגני מרפאות( הבקרה במרפאות הבדיקות בכמות לשינוי  
  87                               )אופק  

  
  ) ATT( הניסוי במרפאות רפואיים שירותים צריכת סך על אופק מערכת השפעת מקדמי: 8- י לוח

   חולים-בתי של אשפוז באגני מרפאות( הבקרה במרפאות אלה בשיעורים לשינוי ביחס  
  88                             )אופק עם  

  
   153-ו ניסוי מרפאות 30-ב דימות בדיקות של הממוצעת בכמות הגולמי ההפרש: 9- י לוח

   89                     אופק עם חולים-בתי של אשפוז באגני בקרה מרפאות  
  

  -2005 ינואר, רבעונים לפי הקהילה במרפאות" חולה תיק" למסך הכניסות סך: 1-ה תרשים
  63                             2008 דצמבר

  
  -2005 ינואר, רבעונים לפי הקהילה במרפאות" דימות בדיקות" למסך כניסות סך: 2-ה תרשים

  63                             2008 דצמבר
   

  , רבעונים לפי הקהילה במרפאות" מעבדה בדיקות" למסך הכניסות סך: 3-ה תרשים
  64                         2008 דצמבר-2005 ינואר

  
  64          2008-ו 2005-ב למערכת כניסה למסך הכניסות מספר לפי המרפאות התפלגות: 4-ה תרשים

  
  65          2008-ו 2005-ב חולה לתיק כניסה למסך הכניסות מספר לפי המרפאות התפלגות: 5-ה תרשים

  
  65          2008-ו 2005-ב מעבדה בדיקות למסך הכניסות מספר לפי המרפאות התפלגות: 6-ה תרשים

  
  66            2008-וב 2005-ב דימות בדיקות למסך הכניסות מספר לפי המרפאות התפלגות: 7-ה תרשים

  



  

1 

 מבוא. 1

הנתונים נשמרים . כמות הנתונים על מטופלים במערכת הבריאות הולכת וגדלה במהירות בכל שנה

 ,וברוב המקרים אינן מקושרות ,בארגוני בריאות שונים שמערכות המידע הרפואיות בהם אינן אחידות

ככל . כך שקשה להעביר את המידע הרפואי הנוגע לחולים בין נותני השירות במסגרות הטיפול השונות

על , זאת. מסגרות הטיפוליש צורך רב יותר בהעברת מידע עליו בין  ,שהטיפול הרפואי מתוחכם יותר

עדר מידע קליני ימנת להימנע מטעויות קליניות ומכפילות בעריכת בדיקות שנגרמות בעיקר בגלל ה

מעריכים כי , למשל ,כך. שגיאות מעין אלו עלולות גם להביא לעלויות ניכרות. זמין בזמן אמת

 17%ובין  ,עויות רפואיותאיש נפטרים בכל שנה כתוצאה מט 98,000עד  44,000לבדה  הברית-ארצותב

מבדיקות המעבדה הן מיותרות ומבוצעות רק משום שאין מידע על תוצאות מבדיקות קודמות  49%-ל

מעריך כי אימוץ נרחב של טכנולוגיות מידע  RANDמחקר של ). 2-1' עמ ,PITAC, 2004(שבוצעו 

טיפול מהיר יותר , כפילויותצמצום , מיליארד דולר לשנה בשל שיפור ביעילות 81רפואיות עשוי לחסוך 

שמערכות בריאות בעולם , אם כן, אין זה מפתיע). RAND, 2005(בחולים ומניעת טעויות רפואיות 

מקדמות את השימוש במערכות מידע רפואיות ממוחשבות ומחפשות טכנולוגיות מידע רפואיות 

על , זאת. פואי הטרוגנישמערכות המידע בהן מסוגלות ליצור קשרים הדדיים ולהחליף ביניהן מידע ר

 ,PITAC(כאשר הוא נדרש , אמין ואיכותי הזמין לנותן השירות בנקודת הטיפול, מנת לספק מידע שלם

2004 .(  

  

- מיליון מטופלים ב 3.9-הוא ארגון מבוזר המספק שירותי בריאות מלאים לכ" שירותי בריאות כללית"

מערכות . מכוני דימות 35-בדות רפואיות ומע 80, מרפאות ומרכזים רפואיים 1,250, חולים-בתי 14

ועד לא מכבר הן , ברובן שונות זו מזו, המידע הממוחשבות של היחידות השונות בקופה אינן אחידות

קהילה -חולים-משולבת בתיממוחשבת בקופה מערכת חדשנית מופעלת  2005מאז . לא היו מקושרות

, חולים-בתי(בין נותני השירות השונים ) online(המאפשרת תקשורת מקוונת , ")אופק"מערכת (

ייחודה של המערכת הוא ביכולתה לאסוף ולאחד את המידע מכל ). 'מעבדות וכו, מרפאות בקהילה

יקט וירטואלי יחיד לכל חולה ולהעבירו תוך שניות לרופא בנקודת יאחד מנותני השירות הרפואי לאוב

של המידע הרלוונטי אשר לו , בזמן אמיתי, הרופא המטפל מקבל תמונה מלאה ואמינה, כך. הטיפול

  ). 'א רוט על המערכת בנספחיראה פ(הוא זקוק לשם קבלת החלטות לצורך מתן הטיפול הרפואי 

  

להפחית , לדעת הקופה, קהילה עשויה-חולים-המשולבת בתי, ירטואליתוהוהרפואית מערכת המידע 

ובכך  ,החולים-בתירופאים בקהילה וב לשפר תקשורת בין, להפחית בדיקות חוזרות, טעויות רפואיות

אם , הפעלת המערכת עשויה. ולשפר את איכות הטיפול והשירות ללקוחותייעל את הטיפול הרפואי ל

 להיות אחת הדרכים להתמודד עם הדרישה מן הקופה להתנהל במגבלות תקציביות ואף לנקוט, כן

השאיפה להעלאת איכות הטיפול בד בבד עם , תוך כדי תחרות על מתן שירותים, יעלותיצעדי הת

לנוכח ההשקעות , אולם ,יביא לכךסוג המתואר אכן הניתן לשער כי שינוי מ. לחולים ניםוהשירות הנית

מחקרים הראו את התועלת הטמונה במחשוב תיקים . המסיביות הנדרשות נחוץ גם לבדוק זאת

סכון יבמחקר החלא נבחנו שעדיין כמעט , אולם .רפואיים ואף בטכנולוגיות מידע רפואיות אחרות

מערכות מידע הטמונים ב ,השיפור באיכות הטיפולכמו גם  ,בצריכת שירותים רפואיים וייעול השירות
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מידע בהן מספר רב של ספקי שירות רפואי חולקים כאשר  ,קהילה-חולים-ביתמקושרות רפואי 

  . רלוונטי על המטופלים באמצעות מערכת מידע מקושרת אחת

  

הנוכחי הוא מחקר יישומי שמטרותיו קשורות לתועלות העיקריות ששירותי בריאות  מחקר ההערכה

הוא בוחן את ההשלכות שיש להכנסת מערכת המידע , לכן". אופק"כללית מצפה מיישום מערכת 

שיפור יעילות , מידת השימוש במערכת: החדשה על הצלחה בהשגת התוצאות הארגוניות הבאות

שאלות המחקר הנובעות מכך . הפחתת צריכת שירותים רפואיים ושיפור איכות הטיפול ידי-עלהטיפול 

לבחינת המידה בה הופחתה ו, להיקף השימוש בנתוני המערכת ולאופן השימוש בהם, אם כך, נוגעות

  . צריכת שירותים רפואיים ושופרה איכות הטיפול הקליני בחולים

  

   סקירת ספרות. 2

מגוון הערכת ב ,למעשה, בהערכת מערכות מידע ממוחשבות רפואיות מדוברמעלה כי סקירת הספרות 

או  electronic order entry, נהליותימערכות מ, תיקים רפואיים ממוחשבים ובהן ,מידעטכנולוגיות 

, לכן. חולים-בתיבאחרות בקהילה ופועלות חלקן  ,תמערכות ממוחשבות לתמיכה בקבלת החלטו

). Heathfield et al., 1997(מדים להערכה ות קשה כמו גם בחירת הֵמ בין המערכות השונ השוואהה

רוב מחקרי ההערכה על מערכות מידע בשירותי הבריאות העריכו פרויקטים קטנים יחסית , בנוסף

פרויקטים מוגדרים  או; )paper basedלרוב (בהם טכנולוגיות מידע חדשות החליפו שיטות קיימות 

שלא נמצאו  וכמעט ;מרפאות בקהילה/או למרפאה חולים-בתיכמה לאחד או  חולים-ביתוספציפיים ל

בין נותני שירות  אוגרפיתיג מבחינה מחקרים הנוגעים למערכות מידע רפואיות ממוחשבות המפוזרות

מחקרים המתמודדים עם הצורך להעריך פרויקטים רבי גם חסרים ). Neville et al., 2004a(שונים 

את אלה ם ארגוניביחידות שונות מיישמות ש ,רפואיות בארגונים גדולים היקף של מערכות מידע

קרובות אופן היישום ומידת  עתיםול, במועדים שונים, השימוש במערכת המידע באופן הדרגתי

לא נמצאה גישה , כן-כמו). Heathfield et al., 1997(מיחידה ליחידה  יםשונאלה ם מחקריבהיישום 

הערכה תלויות  לשהגישות השונות ו ,ההערכה של מערכות מידע כאלוכללית משותפת לכל מחקרי 

 ,.Burkle et al(במטרות ההערכה , ובעיקר, בסוג הטכנולוגיה הנבדקת, במשאבים הקיימים להערכה

  .ממחקר למחקר ים להצלחת מערכת המידע שונים אף הםמדדמכאן ששאלות המחקר וה). 2001

  

מבין . נערכו מתוך מטרה לזהות את הגורמים שתורמים להצלחת מערכות מידעשמחקרים יש 

, איכות מערכת המחשובאת בחינת  הכולל" מודל ההצלחה"הציעו לבחון זאת לפי יש שמחקרים אלה 

הוצע לבחון , בנוסף. במערכתשביעות רצון המשתמשים ובחינת  מידת השימוש במידע, איכות המידע

, ועל הארגון, על איכות השירות, ע הממוחשב על התנהגות המשתמשהשימוש במידאת השלכות 

 ,DeLone & McLean( cost effectiveness)( תועלת-עלותהת אעלויות או הפחתת הת ולבחון א

1992,2003 .(  

  

במקרים רבים מטרת ההערכה , היקר היוזמ מהווהבריאות תחום היישום מערכות מידע בשמאחר 

שכן הוא כולל את בחינת היעילות  ,לא מדובר באתגר קל. כיחה את עצמההיא לבחון האם ההשקעה הו
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למדוד  מאודאת העובדה שהמערכות החדשות נוטות לשנות דברים שקשה ; ובחינת האפקטיביות

להראות את התועלת  מאודאת העובדה שקשה להצדיק מראש השקעות בתשתית ואף קשה ; אותם

  ). Protti, 2001(שעולה ממערכות כאלה 

  

מטרות ההערכה כוללות גם את בחינת , ת מידע רפואייכאשר מדובר בהערכת טכנולוגי, בנוסף

, טיפולים יותר אפקטיביים, ובכלל זה אבחנות משופרות ,על איכות הטיפולשל הטכנולוגיה השלכותיה 

 evidence based) (Donaldson, 1996; Bates et(ראיות -תופחות טעויות רפואיות וקבלת החלטות מבוסס

al., 1999 .( מודלים אחרים שעוסקים בהערכת מערכות מידע רפואיות כוללים גם סוגיות ארגוניות

 Kaplan, 1997; Kaplan et(טכנולוגיות המידע על הארגון והעובדים בו של שלכות הה אתבמטרה לבחון 

al., 2001.(  

  

רים עלו השאלות בחלק מן המחק ,למשל ,כך .מחקרהמתמקדות בשאלות אחרות להערכה גישות 

ברמת ניהול השירותים , מהן השלכות מערכת המידע על הניהול הקליני ברמת החולה. 1: הבאות

. 3 ?מהן ההשלכות על עבודת הארגון ועל שביעות רצון הצוות. 2 ?וברמה של ניהול המשאבים בארגון

הקשר בין מערכת  מה. 5 ?עד כמה מועילה ושימושית המערכת .4? האם ניתן להעריך עלות מול תועלת

מהו הקשר בין הטכנולוגיה הזו . 6 ?לבין מערכות ממוחשבות לבין הפחתה בפעילות פקידותיתהמידע 

  ).Heathfield et al., 1997( ?ניהול הכללי של הארגוןבין הל

  

הכוללת הן מידע , קהילה-חולים-מחקר אחר בחן יוזמה מקיפה ליישום מערכת אינטגרטיבית בית

אשר כוון להיות הן הערכה מעצבת והן הערכה מסכמת , במחקר. אדמיניסטרטיבי רפואי והן מידע

השינוי , ההדרכה כיהאם תהלי. 1: הוצבו שאלות המחקר הבאות, הבוחנת את תוצאות יישום המערכת

האם . 3 ?אמינה) החומרה והתוכנה(האם המערכת עצמה . 2 ?בניהול והתמיכה הם אופטימליים

שפרת את התקשורת בין ספקי השירות הרפואי בנוגע למידע על מערכת המידע הממוחשבת מ

, הרופאים(עד כמה השימוש במערכת משפר את איכות קבלת ההחלטות של המשתמשים . 4 ?המטופל

יעילים  החולים-ביתהאם תהליכי הקבלה והשחרור ב. 5 ?)ומנהלים במחוזות החולים-בתיהנהלות 

האם המידע זמין . 8 ?החולים-ביתה בהכנסות יעלי הייתהם הא. 7 ?סכון בעלויותיהאם היה ח. 6 ?יותר

  ). Herbst et al., 1999( ?או מחקר בקרהלצורך 

  

שאלות המחקר נוגעות  ,ת המידע הרפואי על הארגוןיבמחקרים בהם הדגש הוא על השלכות טכנולוגי

ההשפעות מהן . 1: למשל .ארגוניהמתן טיפול והקונטקסט , בקרה ושליטה, לנושאים של תקשורת

 ?תוכנה ממוחשבת פועלים באופן הדדי ידי-עלארוכות הטווח על האופן בו חלקים בארגון המקושרים 

ת המידע תהיה יהאם ליישום טכנולוגי. 3 ?מהן ההשלכות לטווח הארוך על מתן השירות הרפואי. 2

השפעת מערכת המידע הרפואית קשורה לארגון בו  המיד ובאיז. 4 ?השפעה על בקרה ושליטה בארגון

במטרות ההערכה ובשלב בו מעריכים , אם כן, שאלות המחקר תלויות ).Kaplan, 1997(היא מיושמת 

  ). Neville et al., 2004b(, את יישום מערכת המידע
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בעיקר  שבותל מערכות מידע רפואיות ממוחהמתמקדים בהערכת ההצלחה שמחקרים יש , במקביל

 Van der Loo, למשל ,כך. הפחתה בעלויות הטיפול ושיפור הטיפול :ים להצלחהמדדשני סוגי לפי 

; הפחתה בעלויות: ים להצלחת מערכות המידע הרפואיות הממוחשבותמדדמצאו כ) 1995( ואחרים

הפחתה בזמן של תהליכים , פחות זמן המתנה, אבחון מהיר יותר -זמן שלוקח הטיפול משך השינוי ב

למשל ציות  -שינוי בביצוע של המשתמש  ;הפחתה בבדיקות רפואיות ;שימוש רב בנתונים ;סטייםלוגי

מספר החולים שאובחנו באופן נכון  ,למשל -שינוי בביצוע של המערכת  ;להנחיות לתיעוד מקוון

שביעות רצון בעבודה , קיצור משך האשפוז ,למשל -תוצאות של המטופלים  ;במחלה ספציפית

מרכיבי המידע שהרופא (יצוין כי היקף השימוש בנתונים ואופן השימוש בו . ושביעות רצון החולים

  ). 2005, ואחריםשבתאי (לפי סוג הרופא  יםלהיות שונ יםעשוי) בהםמשתמש 

  

 איכות הטיפולעל  יםחול-ביתההשלכות של מערכת רשומות רפואיות ממוחשבות ב תים להצלחמדדה

דיווח מהיר של תוצאות חריגות לנותני , הפחתה במספר בדיקות מעבדה לא הכרחיות: שנמצאו היו

רועים חריגים של מתן תרופות ויוזמות למתן תרופות חליפיות זולות יזיהוי ומניעה של א, השירות

בטעויות במתן  81%דה של מדווחים על ירי ואחרים Batesבמאמר נוסף ). Bates et al., 1999a(יותר 

בהולנד  חולים-בתיבבחינת יישום מערכות מידע רפואי ממוחשב ב). 1999b( החולים-ביתהתרופות ב

על שיפור באיכות הטיפול ושיפור בתיאום הטיפול בין נותני שירות רפואי שונים , בין השאר, דווח

ת מידע יאת התרומה של טכנולוגיבמחקר שבחן , בישראל). Bakker & Leguit, 1999( החולים-ביתבתוך 

של שירותי בריאות  החולים-בתיבאחד מ") אופק"י של מערכת הווירטואלהתיק הרפואי תוכנת (רפואי 

עוזר למתן טיפול , נמצא כי המידע המתקבל מן המערכת מסייע ומשפר את הדיוק באבחנה, כללית

חוקרים אחרים הציגו ). 2005 חריםואשבתאי (ומשפר את יעילות השירות , איכותי כולל רפואה מונעת

הפחתה , הפחתה בבדיקות חוזרות, ים להצלחה איתור קל של מידע קליני חשוב לטיפול בחולהמדדכ

  ). Protti & Peel, 1998( החולים-ביתבזמן המתנה לטיפול ושיפור התקשורת בין דיסציפלינות שונות ב

  

סכון בהוצאות וירידה בעלויות כתוצאה מן השימוש במערכות מידע רפואיות ירבים מדברים על ח

יש הטוענים כי לנוכח ההשקעה הגדולה  ,עם זאת. מרכזי להצלחה מדדממוחשבות ורואים בכך 

גם לנוכח העובדה  ,זאת. סכון בעלויות כלל אינן ברורותיהתועלת הכוללת והח ,בהקמת מערכות כאלה

במחקר על , מכל מקום. Littlejohns et al., 2003)(מערכות כאלה נכשל  שרבים המקרים בהם יישום

שנים  5תועלת של מערכות מידע רפואיות ממוחשבות בקהילה נמצא כי במהלך תקופה של -עלות

, זאת. דולר לשנה 86,400מהשימוש בתיקים רפואיים ממוחשבים עמד על  (net benefit) הרווח הנקי

חיובים מדויקים יותר , שיפור השימוש בבדיקות רנטגן, של תרופות סכון בעלויותיבעיקר בשל ח

במחקרים אחרים דווח על ירידה בימי אשפוז  ).Wang et al, 2003(עבור שירות בוירידה בטעויות חיוב 

, ירידה בעלויות בשל טעויות רפואיות, רועים חריגים במתן תרופותיירידה בעלויות עקב א, לשנה

וכן על  ,)Birkmeyer et al., 2002(מיותרות ושימוש חליפי בתרופות זולות יותר ירידה בעלות בדיקות 

סכון בעלויות וגידול בהכנסות בשל רישום ממוחשב מדויק יותר של ביקורי חולים במרפאות יח

  ).Barlow et al., 2004( ובליקהחולים והטיפולים הרפואיים ש
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במקרים רבים . יש לזכור כי ההצלחה של הפעלת מערכת מידע רפואית ממוחשבת אינה מובטחת

מחקרים בעולם . ארנו לעיליים להצלחה שתמדדאינה מביאה לתוצאות המקוות לפי ה ה בארגוןהפעלת

ולאיכות המידע  הטכנולוגיה חלקם קשורים לסוג. לכךובישראל הצביעו על שורה של גורמים 

כפי שנמצא בישראל במחקר על מערכת , חלקם (DeLone & McLean, 2003), מפיקה מערכתשה

וידע ומיומנות בהפעלת ולוגית נטייה טכנובהם , )רופאים(למאפייני משתמשי הקצה קשורים , "אופק"

שינוי ואף גיל ל התנגדות, מידת החשיפה הקודמת למערכות מידע, נטציה ללמידהייאור, המערכת

ולגורמים  לאיכות ההטמעה, לתהליכי ההטמעה שנעשוחלקם קשורים  .)2005 ,ואחריםבריינין (מבוגר 

הצלחה -הוסברה אי ,למשל ,כך ).Klein & Sorra, 1996; Klein et al 2001(המעכבים או מסייעים בעדה 

לעבוד " איך"רוב הדגש הושם על , של יישום מערכת מידע רפואית בכך שלא נערכה הדרכה מספקת

יישומה הוסיף לעומס העבודה  ,בנוסף. וברוב המקרים הוחל בה מאוחר מדי, "למה"על עמה ופחות 

יישום מוצלח נמצא קשור למידה שבה ערבו את המשתמשים ). Littlejohns et al., 2003(של הצוות 

   ).Zender, 2000(והדריכו אותם לשימוש במערכת 

  

  מטרות המחקר . 3

  :מטרות המחקר  הן

 .השימוש במערכת אופק לבחון את מידת  . א

איכות נבחרים של  יםמדדעל  -" אופק"מערכת  -לארגון  הכנסת מערכת חדשהשפעת בחון את הל  . ב

  .צריכת שירותים רפואיים שלוהטיפול 

איכות נבחרים של  יםמדדעל " אופק"במערכת  )אינטנסיבי(רב שימוש את ההשפעה של לבחון   . ג

 . צריכת שירותים רפואייםשל ו טיפול

 

  ת המחקרושיט. 4

   מערך המחקר 4.1
השפעת הכנסת מערכת אופק של  ההערכהלצורך : האסטרטגיה להערכת השפעת מערכת אופק

תוך השוואה בין קבוצות ניסוי לקבוצות  ,"אחרי"ו "לפני"נעשה שימוש במערך מחקר של לארגון 

- השוני בין מערך המחקר בקהילה לבין מערך המחקר בבתי. החולים- בתיהן בקהילה והן ב, בקרה

בע מן המהלך השונה של הטמעת המערכת ונלצורך בחינת השפעת אופק על מתן הטיפול החולים 

  . החולים-בקהילה ובבתי

  

נבחנה שכיחות  החולים-בתיהן בקהילה והן במחלקות : הערכת מידת השימוש במערכת אופק

-track-באמצעות מעקב ועיבוד נתוני ה 2008דצמבר עד  2005שבין ינואר ה במסכי אופק בתקופה יהצפי

log )TL ( נבחן הקשר בין מאפייני , כן-כמו. הכניסות למסכי אופקמערכת המתעד ומאחזר את כל השל

מספר הכניסות  .מידת השימוש במערכתבין ל, החולים-בתיאו מחלקות , הרופאים ומאפייני המרפאות
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בדיקות , כניסות לתיק חולה, כניסות למערכת אופק: נבחרים של מערכת אופקלמסך בארבעה מסכים 

  .)'רוט בנספח חיראה פ(מעבדה ובדיקות דימות 

 
ים מדדל שניתוח נתונים נערך  על סמך הנתונים שהתקבלו מהמרפאות: בקהילהמערך המחקר 

, )במרפאה ודימותבדיקות מעבדה  כמות(צריכת שירותים רפואיים ל שנבחרים של איכות טיפול ו

רבעון האחרון ב )t1( מערכתהפעלת ה" אחרי"ו, 2004רבעון השני של ב )tO( הפעלת מערכת אופק "פניל"

פני תחילת הרבעון ל "אופק"הוכנסה מערכת בהן  "ניסוי" מרפאותב ;2005של ) דצמבר-אוקטובר(

מערך זה  .מועד זהעד " אופק"מערכת לא הוכנסה בהן " בקרה" מרפאותלעומת , 2005הרביעי של 

  .התאפשר בשל הכניסה ההדרגתית של מרפאות הקהילה לעבודה עם אופק

  

, ראשית. על דפוסי מתן הטיפול בקהילה נערכה בשלוש רמות של ניתוח" אופק"השפעת  ה שלהערכה

צמצמנו את ניתוח הנתונים , שנית. בחנו את ההשפעה הממוצעת על כלל מרפאות הקהילה בקופה

חולים של שירותי -בתי 6(חולים עם מערכת אופק -למרפאות הקהילה שהן באגני האשפוז של בתי

אלו הן המרפאות שעשויות להפיק את שמאחר , זאת, )ממשלתיים חולים-בתיבריאות כללית ושני 

צמצמנו עוד יותר את , שלישית. קהילה-חולים-עיקר התועלת ממערכת מידע ממוחשבת משולבת בית

מי שנמצאו (ביותר באופק  ההרב שהשתמשו במידהניתוח הנתונים לאותן מרפאות באגני האשפוז 

  ).סות למסכי אופקברבע העליון של התפלגות הכני

  

כך  ,בהפרשי זמן קטנים 1החלו לעבוד עם מערכת אופק החולים-בתי :החולים-בתיבמערך המחקר 

, אי לכך. שלא ניתן היה לחלקם לקבוצת ניסוי ולקבוצת בקרה לפי מועדי הכניסה לעבודה עם המערכת

בדיקות מעבדה כמות (צריכת שירותים רפואיים נערך על החולים -בתילו מבשהתקנתונים הניתוח 

והשוואתם בין שתי  ,)אשפוזים חוזרים תוך שבועכגון כמות (תפעוליים  ועל מדדי תוצאה) ודימות

קבוצת ו, כלליתשירותי בריאות מאושפזים חברי  -" ניסוי"קבוצת ה: קבוצות של מאושפזים

ם בחדרי מיון רפואה פנימית ובקרב מבקריו מאושפזים אחרים במחלקות כירורגיה כללית -" בקרה"ה

לפני הפעלת ( 2003רבעון השלישי של ה - tO :בשלושה מועדים 2כלליתחולים כלליים של -בשישה בתי

  . 2007רבעון השלישי של הו, 2005רבעון השלישי של ה - t1, )מערכת אופק

  

נותחו נתוני המחלקות , בראשונה. החולים נעשתה בשתי רמות ניתוח-הערכת השפעת אופק בבתי

מי שנמצאו ( במידה רבה באופק שהשתמשוצומצמה הבדיקה לאותן מחלקות , היבשני. לעילהנזכרות 

  ). ברבע העליון של התפלגות הכניסות למסכי אופק

 
הן בקהילה נערכה  אופק על משתני התוצאהיותר במסכי  )אינטנסיבי(רב שימוש  ה שלהשפעהבחינת 

ת הניסוי שהשתמשו והשוואה בין קבוצתוח נתוני משתני התוצאה תוך ינ באמצעות החולים-בתיוהן ב

                                                   
סיונית ורק ינ הייתה 5לפי המידע שבידינו מערכת אופק , שכן. 6המערכת שאנו מעריכים היא מערכת אופק    1

שמועדי הכניסה לעבודה עם המערכת במחקר הם , מכאן. החל השימוש הממשי באופק 6במעבר לאופק 
 . 6מועדי התחלת העבודה עם אופק 

על כן , החולים של הקופה- החולים בכללית כולל רק את נתוני המאושפזים בבתי- מאגר הנתונים של בתי   2
  .חולים אלו-זים בבתיבחלק זה של המחקר נבדקו רק נתוני המאושפ
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 )אופקבמערכת  ךנמצאו ברבע העליון של התפלגות הכניסות למסמי ש(במידה רבה במערכת אופק 

  .ןהבקרה המתאימות להקבוצות בין ל
  

   "בקרה"הקבוצות ו" ניסוי"ה קבוצותסיווג ל. א
מרפאות הקהילה הכנסת מערכת אופק ל: בקרהמרפאות ניסוי ולמרפאות סיווג מרפאות הקהילה ל

. במרפאות הבהתאם לקצב התקנת התשתית לשימוש ב, הדרגתיבאופן  הנעשתו 20053ינואר בה החל

תחילת ם לפני יהחלו לעבוד עם מערכת אופק לפחות חודשיאשר סווגו מרפאות  "ניסוי"כמרפאות 

מרפאות שהחלו לעבוד עם . )מרפאות 187( 2005עד וכולל אוגוסט , קרי, 2005הרבעון הרביעי של 

סווגו  "בקרה"כמרפאות . לא נכללו במחקר 2005לדצמבר  2005מערכת אופק בתקופה שבין ספטמבר 

מיפוי כניסת רוט יפל .)מרפאות 303( או לאחריו 2006בינואר מרפאות שהחלו לעבוד עם מערכת אופק 

לפי תקופת תחילת השימוש  בקרהת ניסוי והמרפאות לעבודה עם מערכת אופק והסיווג למרפאו

  .'נספח בראה באופק 
  

הן המרפאות בקבוצת מרפאות הניסוי והן : חולים-בתיאגן אשפוז של שיוך לחלוקת המרפאות לפי 

שיש בהם  החולים-בתיבאגני האשפוז של  הנמצאותנחלקו למרפאות  בקרהאלו בקבוצת מרפאות ה

 .שמערכת זו אינה קיימת בהם ,אחרים חולים-בתימרפאות שהן באגני האשפוז של לו 4"אופק"מערכת 

לרופאי הקהילה יש  ,שיש בהם מערכת אופק חולים-בתיבמרפאות הנמצאות באגני האשפוז של 

יש  החולים-בתיולרופאי  ,החולים-ביתאפשרות לבחון את נתוני האשפוז של המטופלים שהם מפנים ל

 וריה הרפואית של החולה ואת תוצאות הבדיקות השונות שהחולה עשהאפשרות לבחון את ההיסט

. החולים-ביתיש ממשק בין האבחון ומתן הטיפול בקהילה לבין האבחון ומתן הטיפול ב, קרי. בקהילה

מערכת אופק אין בהם ש החולים-בתיבמרפאות הנמצאות באגני אשפוז של אפשרות זו אינה קיימת 

  .החולים-ביתהחולה בין הרופא בקהילה לבין הרופא ב ועל כן אין ממשק של מידע על

  

החלוקה לקבוצות ניסוי החולים -בבתי: ניסוי ובקרהקבוצות ל החולים-בתיסיווג המאושפזים ב

מאושפזים שהם מבוטחי . החולים המאושפזיםהחולים של -ההשתייכות לקופותובקרה נערכה לפי 

עבורם תיק בולכן לא ניתן ליצור (מאושפזים שאינם מבוטחי כללית ". הניסוי"היו קבוצת  כללית

 ". הבקרה"היו קבוצת ) כלליתרפואי וירטואלי באמצעות מערכת אופק המופעלת רק ב
  

   "בקרה"ה לקבוצות" ניסוי"קבוצות ה בחינת ההבדלים בין. ב
  בקהילה בקרהת הניסוי למרפאות הבחינת ההבדלים בין מרפאו. 1

מרפאות הניסוי : בקרהה נמצאו מספר הבדלים בין מרפאות הניסוי למרפאותבבדיקה שערכנו 

 מספרו היקף משרה ממוצע של רופאים, חולים כרונייםבשיעורים מעט גבוהים יותר של מאופיינות 

תאם בין גודל המרפאה לא נמצא ִמ , אולם. מאשר במרפאות הבקרה ,רופאים מומחיםל םתקניה

תאם לא נמצא ִמ , במקביל. בקרהומאפייני המבוטחים בה לבין השיוך לקבוצת מרפאות הניסוי או ה

                                                   
בשירותי בריאות כללית  המרפאות הראשוניותבעת ביצוע המחקר כל כך ש 2007אוגוסט התהליך הסתיים ב   3

  .היו מחוברות למערכת זו
 .חולים ממשלתיים-חולים של כללית ושני בתי- שישה בתי   4
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למעט , בקרהת הניסוי או הוהרופאים במרפאות השונות לבין שיוכן לקבוצ ם שלמאפייניהבין רוב 

, זאתלעומת . מרפאת ניסויכ סיווג המרפאהלבין  הבמרפא קשר בין מספר רופאי המשפחה המומחים

נהלת ינמצא קשור למ, לפיו נקבע השיוך לקבוצת מרפאות הניסויש ,עד תחילת השימוש במערכתמו

 החולים-בתיבחינת התפלגות המרפאות לפי אגני האשפוז של ב, בנוסף. ולמחוז בו שוכנת המרפאה

, בנוסף. מרפאות הניסויבאגן האשפוז שלהם שייכות לקבוצת רבות מרפאות ש חולים-בתייש  עלה כי

מדד האיכות השנתי הכולל למרפאה נמצא כי ציון האיכות המתוקנן הממוצע במרפאות בהשוואת 

רוט יראה פ( באותו המועד )0.94(מציון זה במרפאות הבקרה  5%-היה גבוה ב tOבמועד ) 0.99(הניסוי 

  .)'בנספח ג

  

מרפאות בין השווינו  ,אי לכך. לקהילה החולים-ביתהבדיקה במחקר הוא זרימת המידע בין מוקד 

קהילה שהן באגני האשפוז הבקרב מרפאות ) מרפאות 153(מרפאות בקרה בין ל )מרפאות 106( ניסוי

עם  החולים-בתיבאגני האשפוז של במרפאות הניסוי כי נמצא  .עם מערכת אופק חולים-בתישל 

בדיקות יש בממוצע אחוז גבוה יותר של חולים כרוניים וכן צריכה גבוהה יותר של אופק מערכת 

אין תלות בין גודל המרפאה ומאפייני המבוטחים בה  ,עם זאת. של המחקר tOבמועד  מעבדה ודימות

אין קשר בין מאפייני הרופאים לבין השיוך לקבוצת , ובמקביל, בקרהבוצת הניסוי או השיוך לקבין הל

בציון מדד  5%ל הבדל שנמצא ) לפני הכנסת מערכת אופק( t0במועד אולם . בקרההניסוי או ה מרפאות

הרי  1.00בעוד שבמרפאות הניסוי בקבוצת מרפאות זו הוא עמד על . האיכות השנתי למרפאה

   ).'ג נספחרוט ביפראה ( 0.95שבמרפאות הבקרה בקבוצה זו הוא עמד על 

  

המשתמשות אם מרפאות הניסוי האופק בחנו  עם חולים- בתיבין המרפאות שהן באגני אשפוז של 

באגני האשפוז  דומות לשאר מרפאות הניסוי, מרפאות 30-כ, ")כבדות"משתמשות (באופק  במידה רבה

באופק הן גדולות יותר מהאחרות " הכבדות"על אף שהמרפאות המשתמשות  .חולים-בתיל אותם ש

לא נמצאו הבדלים מובהקים בדפוס צריכת , 55מרפאות בהן קבוצת הגיל השכיחה מעל  ןואין בקרב

שניתן , כך. וכן לא נמצא הבדל בציון הממוצע המתוקנן השנתי לאיכות רפואית, tO השירותים במועד

עם מערכת אופק אשר הוגדרו כמשתמשות  חולים-בתילומר כי מרפאות הניסוי באגני האשפוז של 

לשאר מרפאות הניסוי באגני האשפוז של  מאודדומות ) הרב במידהבו  משתמשות(באופק " הכבדות"

  ).1לוח (ק עם אופ חולים-בתי
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השוואה בין מרפאות הניסוי : אופקמערכת עם  חולים-בתימרפאות באגני אשפוז של   : 1לוח 
 t0זמן ב, לעומת שאר מרפאות הניסוי) מסך בדיקות מעבדה(באופק " הכבדות"המשתמשות 

   )2003יוני -אפריל(
משתמשות  

  כבדות
30= N  

מרפאות ניסוי עם 
  שימוש מועט

76= N  

  
  
  חוז הפרשא

    המבוטחים
  54  3,636  7,962  **מספר מבוטחים למרפאה

  22  550שיעור מרפאות בהן קבוצת גיל שכיחה מעל 

    1)לאלף מבוטחים( צריכת שירותים
 14 4135 אשפוזים

 11 83  94  ביקורים במיון
 -8 4,187  3,887 בדיקות מעבדה 
 11 206184 בדיקות דימות

     הרופאים
 -48 0.91.4*לאלף מבוטחיםיחס רופאים 

 3 39  40שפחהמפואת אחוז רופאים מומחים בר
 0 21.01.0)מתוקנן ארצית(רפואית איכות למדד 

*   0.05<P  
 **0.01<P  

  )במחקר" לפני"מועד ה( TOבתקופת הזמן    1
   t0תקופה זו תואמת בחלקה את תקופת הזמן  - 2006עד מארס  2005המדד מחושב שנתית מאפריל    2
   A- B/A * 100=אחוז ההפרש  

  

אלה של לבין  הרב במידהבמערכת המשתמשות מרפאות הניסוי  ם שלמאפייניהכאשר השווינו בין 

הניסוי מרפאות  ,אולם .םמאפייניהדומות ברוב  מרפאותמצאנו כי ה, מרפאות הבקרה המזווגות להן

מאופיינות במספר גבוה יותר של מבוטחים ובאחוז גבוה יותר של רופאים " הכבדות"המשתמשות 

נמצאו הבדלים מובהקים בדפוס צריכת לא , בנוסף. לעומת מרפאות הבקרה, מומחים ברפואת משפחה

של מרפאות  הדפוסבמערכת לבין  המשתמשות במידה רבהשל מרפאות הניסוי  TOהשירותים במועד 

גבוה ) 1.00(הממוצע המתוקנן השנתי לאיכות רפואית של מרפאות הניסוי הללו  הציון ,אולם. הבקרה

  ). 'ראה נספח ג( t0במועד ) 0.88(מזה של מרפאות הבקרה המזווגות להן  12%-באופן מובהק ב

  

  החולים-בתיין קבוצות המאושפזים בבחינת ההבדלים ב. 2

 בכל שנה) ניסוי ובקרה(שתי הקבוצות בין הן לגבי הבדלים  נבחנו המאושפזיםההבדלים בין קבוצות 

, מן ההשוואה הראשונה עולה כי קבוצת הניסוי. כל קבוצה לאורך השניםבתוך  והן לגבי הבדלים

בממוצע גיל גבוה יותר , בשיעור גבוה יותר של נשיםמאופיינת  ,המורכבת ממאושפזים חברי כללית

אלו הינם עקביים ונמצאו  הבדלים. הבקרהלעומת קבוצת  ,ובשיעור גבוה יותר של חולים מורכבים

מראה , )בתוך כל קבוצה לאורך השנים( ההשוואה השנייה. בכל אחת מן השנים שנבחנומובהקים 

 ,צת הניסויקבו -מאושפזים חברי כללית הן בקרב , מגמה של עלייה בגילי המאושפזים לאורך השנים

לאורך השנים ירידה מגמה של  נמצאה ,במקביל. קבוצת הבקרה -המאושפזים האחרים והן בקרב 
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מאושפזים חברי (וזאת הן בקרב קבוצת הניסוי  2,5-רלסון גבוה מ'בשיעור המאושפזים בעלי ציון צ

הבדלים מובהקים בין השנים נמצאו , עם זאת). מאושפזים אחרים(והן בקרב קבוצת הבקרה ) כללית

  . )2לוח ( רק בקרב קבוצת הבקרה

  

בין , קופות אחרות יבקרב מבוטחי כללית ובקרב מבוטח, ני המאושפזיםהשוואת מאפיי  : 2 לוח
 2007-ל 2005ובין  2005-ל 2003השנים 

  מבוטחי קופות אחרות    מבוטחי כללית  
  2003  2005  2007    2003  2005  2007  

                )אחוזים(התפלגות מין 
  54.4 54.355.0    50.851.5  51.2  גברים    
 45.6 45.745.0   48.849.248.9  נשים    

               

  55 *52.854.3   63  62.662.8ממוצע גילאי המאושפזים
         

        )אחוזים(רלסון 'התפלגות ציון צ
  2-נמוך מ    
  ומעלה 2    

70.771.171.4  78.078.7 80.5** 
29.3  29.928.6    22.021.3 19.5  

  2005-ל 2003הבדל מובהק בין שנת   * 

  2007-ל 2005הבדל מובהק בין שנת   ** 
   

  " הבקרה"לקבוצות " ניסוי"התאמת קבוצות ה. 3

ואף כי בהשוואות  הקצאה אקראית ידי-עלבחירת קבוצות הניסוי וקבוצות הבקרה לא נערכה , כאמור

על  .היו בין הקבוצות השונות של הניסוי והבקרה גם הבדלים, המוצגות לעיל הן נמצאו דומות למדי

בין מרפאות הניסוי והבקרה באגני , מרפאות הבקרהבין לנטרל הבדלים בין כלל מרפאות הניסוי ל מנת

, למרפאות הבקרה" כבדות" משתמשותניסוי ובין מרפאות , שיש בהם אופק חולים-בתיאשפוז של 

צענו יב, )קבוצת הבקרה(מאושפזים האחרים בין הל) קבוצת הניסוי(בין מאושפזים חברי כללית , וכן

באמצעות שיטת  לעיל וזכרושהבכל אחת מרמות הניתוח התאמה בין קבוצות הניסוי וקבוצות הבקרה 

לכל אחת ממרפאות יכולנו להתאים  שיטה זולפי ). nearest neighbor matching(השכן הקרוב ביותר 

מאפייני או מספר מרפאות בעלות מאפיינים דומים ככל האפשר ממרפאות הבקרה לפי , הניסוי מרפאה

מבין (מאפיינים על הההחלטה  6.ןשל המבוטחים במרפאה ושל הרופאים בה, הרקע של המרפאה

מטריצת מתאמי פירסון  על פיישמשו להתאמת השכן הקרוב ביותר נעשתה ש) הנתונים שהיו בידינו

  . אריותיבין המאפיינים הללו לביו עצמם ובדיקת מולטיקולינ

  

- בתיקבוצות הניסוי והבקרה ב הותאמו, ")השכן הקרוב"שיטת (באמצעות אותה שיטה , במקביל

מבקרים רפואה פנימית ו, כירורגיה כלליתהתאמה של מאושפזים במחלקות  ידי-על, זאת. החולים

                                                   
 ותומלה לחיזוי הסיכון שיטבמקור זוהי  .מדד צרלסון הינו מדד המשקף את מורכבות מצבו של החולה   5

שמשקלן היחסי בקביעת המדד הוא בהתאם , מחלות נלוות 19המדד כולל . במחקרי מעקב פרוספקטיביים
שירותי רלסון בו 'ההתייחסות היא למדד צמחקר זה ב. למידה בה הן מנבאות תמותה בחולים מאושפזים

  .החולים- בתיבהילה והן קהן במשתמשים  בריאות כללית
קבוצת הגיל , מבוטחים במרפאה פרמס, מחוז: מאפייני המרפאה שהושוו כללו את המשתנים הבאים   6

, 2005ברבעון האחרון של שנת  2- רלסון גבוה מ'מבוטחים בעלי צ פרמס, השכיחה של מבוטחי המרפאה
   .היקף משרה ממוצע, רופאים בעלי מומחיות ברפואת משפחה פרמס, רופאים במרפאה פרמס
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למאושפזים במחלקות אלו ולמבקרים בחדרי  ,)קבוצת הניסוי(בחדרי המיון שהם מבוטחי כללית 

 סוג, חולים-בית, מין, גיל: הדומים במאפיינים הבאים) קבוצת הבקרה(כללית המיון שאינם מבוטחי 

  . )'ראה הסבר על השיטה בנספח ד(רלסון של המאושפז 'וציון צמחלקה 

  

  איסוף הנתונים והמדגם 4.2

  המקורות לנתונים. א
  קובץtrack log רפואה , המתעד ומאחזר את הכניסות למסכי אופק במחלקות כירורגיה כללית

   2008-2005בשנים  שבמחקר החולים-בתיב) חדרי מיון(פנימית ובמחלקות לרפואה דחופה 

  קובץtrack log  בשנים המתעד ומאחזר את הכניסות למסכי אופק במרפאות הקהילה שבמחקר

2008-2005   

  מידעה חסנימ("מאגרי מידע של הקופה "(Data Warehouses ם ממוחשבים על נתוני יםהכולל

על שכיחות פרוצדורות רפואיות  ,ובקהילה החולים-בתיפעולות רפואיות ובדיקות של מטופלים ב

  )כגון מספר אשפוזים חוזרים(ונתונים תפעוליים ) בדיקות מעבדה ובדיקות הדמיה(

 בכל מרפאה על מאפייני המרפאות ומאפייני הרופאים כלליתשירותי בריאות נהליים של ינתונים מ ;

  חולים-בתינתוני משרד הבריאות על מספר קבלות לאשפוז לפי מחלקות 

 לצורך קבלת תובנות על תהליך הטמעת המערכת הנהלת הקופהאיונות עם אנשי מפתח בר.   

  

  מיםהמדג. ב
  ברמת המרפאה םיאגרגטיבי נתוניםקבצים שכללו  2נבנו לצורך המחקר  :רפאות הקהילהממדגמי 

 של) יוני-אפריל(הרבעון השני . א: תקופות זמן בשתי ,הראשוניות שבמחקר המרפאות 490של 

  .2005 של) דצמבר-אוקטובר(הרבעון האחרון . ב ;2004

 קבצים שכללו את נתוני המאושפזים במחלקות  2ו נבנ :םהחולי-בתימדגמי המאושפזים ב

מאושפזים בחודשים : בשלוש תקופות זמן ,ת ומבקרים בחדרי המיוןרפואה פנימי, כירורגיה כללית

 .2007אוגוסט -מאושפזים בחודשים יוני, 2005אוגוסט -מאושפזים בחודשים יוני, 2003אוגוסט -יוני

פרטי הזיהוי של המאושפזים תהליך המרה בו הם קודדו עברו לצורך שמירת הסודיות הרפואית 

דורשת יחס של שלוש " שכן הקרוב"שיטת הזיווג על פי ה .בצורה שאינה מאפשרת את זיהוים

ון שחברי כללית היוו את רוב אוכלוסיית המאושפזים וכימ. תצפיות בקרה לכל תצפית ניסוי

לקבל יחס של  הרי שכדי, ואילו קבוצת המאושפזים האחרים הייתה קטנהבתקופות הנבדקות 

במקום להשתמש בכלל אוכלוסיית , שלושה מאושפזים מקבוצת הבקרה למאושפז אחד של כללית

כל אחת מתקופות ב לקבוצת הבקרהשהושווה הוקם מדגם מתוך מאושפזי כללית , הניסוי במחקר

, שנהתקופת מחקר בעבור כל בהזיווג בין תצפיות הניסוי לתצפיות הבקרה נערך בנפרד . המחקר

  .עבור כל סוג מחלקהבו חולים-ביתעבור כל בבנפרד , ובתוך כל שנה
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  המשתנים במחקר 4.3

  שירותים רפואייםשימוש ב/צריכתלהטיפול ו ים נבחרים לאיכותמדדתהליך זיהוי . א
" אופק"למערכת אשר  רפואייםם שירותיאו צריכת לשימוש ו ים לאיכות הטיפול הרפואימדדזיהוי ה

  : כלל את הצעדים הבאים, )המשתנים הבלתי תלויים במחקר(עשויה להיות השפעה עליהם 

 .מדדי איכות שהיו לגביהם נתונים על שיעורי הביצוע במרפאות בתקופות שנבדקו במחקר נבחרו .1

ראה נספח  כלליתעל מדדי איכות בקהילה ב(מתוך רשימת מדדי האיכות של כללית בקהילה , זאת

  ). 'ז

בדיקת השימוש . המסכים ששכיחות הצפייה בהם רבה אותרוהשימוש במסכי מערכת אופק ו נבדק .2

כי מבין המסכים המייצגים העלתה ) של המערכת track log-נסמכה על קובצי הש(במסכי אופק 

- בתיה בהם רבה הן במרפאות הקהילה והן במחלקות יהמסכים ששכיחות הצפי, פעולות רפואיות

 'ראה נספחים ה(מסכי בדיקות דימות הם מסכי בדיקות מעבדה ותוצאות בדיקות מעבדה ו החולים

   .)'ו-ו

בדיקות מעבדה ובדיקות דימות  וקבענ, )רופאים(ובהתאם להתייעצות עם אנשי המקצוע  ,לאור זאת .3

נבחרו ( רפואיים שירותים/פעולותים ליעילות השימוש במדדשהם כחלק ממשתני התוצאה בקהילה 

  .)בתקופה 20,000-מ המעלל שמספרן היהבדיקות 

סך ביקורים , כגון סך כמות תרופות(מדדים של סך צריכת שירותים רפואיים ברמת המרפאה זוהו  .4

  .ים לצריכת שירותים רפואייםמדדשישמשו גם הם  ,)החולים-בתיבמרפאות חוץ של 

בחירת בדיקות מעבדה ודימות ופעולות רפואיות שישמשו צורך תהליך התייעצות דומה להתקיים  .5

  .הנבדקות החולים-בתיבמחלקות  רותים רפואייםלשימוש בשיים מדד

ים מדדשישמשו ) אשפוז דחוף חוזר תוך שבוע, כגון אשפוז בן יום ללא לינה(מדדים תפעוליים  זוהו .6

  .החולים-ביתהטיפול בלאיכות 

  
  בקהילההמרפאות  תוח נתונייבנהמשתנים . ב
   תלוייםהמשתנים ה. 1

  ים לאיכות הטיפולמדד
  רבעוני (שיעורי הביצוע של המרפאות במדדי איכות בקהילה בתקופות הזמן שדות המפרטים את

  .במחקר ושנבדק) השנה

 
  רפואייםרותים ישימוש בש/צריכתים למדד

  : הקליניים שנבחרו יםמדדבדיקות המעבדה וההדמיה של ה

 חומצה אורית; סידן; שומנים; כבד; אלקטרוליטים; תפקודי כליות; ספירת דם: בדיקות מעבדה ;

; חומצה פולית ; CPK;כלור; ברזל; תפקודי קרישה; שתן; תירואיד; זרחן; חלבונים בדם

; הפטיטיס; הורמונים נשי; מגנזיום; סמני סרטן; פיברינוגן; CRP; שקיעת דם; אמילז; המוגלובין

; הורמונים גבר; משלים ;סיפיליס; סוג דם; שתן חלבון; נוגדנים; ANF ;CMV; לב; RF; גזים בדם

   .קומבס; צליאק; 8+ספירת דם ; אנדו; זיהומי; וציטיםרטיקול
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 צילום ; צילום עמוד שדרה; צילום חזה; צילום דרכי עיכול בטן - צילומי רטנגן: בדיקות הדמיה

סאונד דרכי -האולטר -שיעורי דימות . שיקוף דרכי עיכול בטן; צוואר ואוזן, צילום פנים; עצמות

, ארוצו, סאונד פנים-האולטר; סאונד עצמות-האולטר; ומיןסאונד דרכי שתן -האולטר; בטן, עיכול

 .טומוגרפיה ממוחשבת חזה; גולגולתטומוגרפיה ממוחשבת ; סאונד שדיים-האולטר; אוזן

 : צריכת שירותים רפואיים ברמת המרפאהסך נתונים על 
  סוג מרשם. 1 :לפי )לא כולל תרופות יקרות( ים במרפאההרופא ידי-עלתרופות שניתנו כמות הסך; 

  )מספר שורות כמספר המרשמים(מספר מרשמים . 2

 חולים-בתימרפאות חוץ של סך הביקורים ב  

 עבורםב שהיה חיובביקורים בחדרי מיון סך ה 

 לא כולל אשפוזים דיפרנציאליים יקרים(במרפאה אשפוזים סך ה(. 

 
  משתנים בלתי תלויים. 2

  עם  חולים-ביתבחלוקה לפי אגן אשפוז של  - אליו משתייכת המרפאה  החולים-ביתאגן האשפוז של

 מערכת אופק בלי חולים-ביתמערכת אופק לעומת אגן אשפוז של 

 לפי החלוקה האדמיניסטרטיבית של המחוזות בקופה( מחוז( 

  הכל מבוטחים במרפאה-סך(גודל מרפאה( 

 משתנה אורדינלי בחלוקה לקבוצות גיל( קבוצת הגיל השכיחה של המבוטחים במרפאה( 

  בכל אחת , 2רלסון מעל 'עם צ מטופלים/החוליםמספר ; 1מעל  רלסון'צציון עם טופלים הממספר

  מתקופות הזמן הנבדקות

  במרפאהרופאים המספר  

  ברפואת המשפחהבעלי תעודת מומחה רופאים המספר 

 של רופא תהיקף משרה ממוצע. 
  
  החולים-בתימחלקות הנתונים בתוח יבנהמשתנים . ג
  המשתנים התלויים. 1

 לשימוש בשירותים קליניים יםמדד 
 - כימיה -מספר בדיקות ביו; שבוצעו במהלך האשפוז) CBS(מספר ספירות דם  -בדיקות מעבדה  .1

 ,Na, K, Cl, Glucose, creatinin, urea :"כימיה גדולה"ו" כימיה קטנה"בדיקות  סדרות שלשתי 

calcium, phosphor, uric acid, t. protein, albumin, globulin, t. bilirubin, d. bilirubin, got, gpt, alk. 
phos, ldh.  

סונר בטן עליונה , סונר כליות -סאונד -מספר אולטרה, לומי בית חזהימספר צ - דימותבדיקות  .2

  .חזה CT, אגן-בטן CT, ראש CT, ותחתונה

 שיעור  -בחדרי המיון ; אשפוז דחוף חוזר תוך שבוע; פוז בן יום ללא לינהאש: תפעוליים יםמדד
 .לחדר המיון פוניםהאשפוזים מתוך שיעור ה
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  תלויים הבלתי המשתנים ה. 2

 סוג מחלקה 

  בקרה(לעומת אחרים ) ניסוי(חברי כללית( 

 החולה גיל 

 החולה מין 

 החולים-בית 

 המאושפזשל רלסון 'מדד צ 

 רוט בנספח חיראה פ" (כניסות לתיק חולה"מספר הכניסות למסך  -באופק  מידת השימוש'(.  
  

  ניתוחים סטטיסטיים 4.4
 "בקרה"מול קבוצות " ניסוי"קבוצות  ,"אחרי"-"לפני"של בדיקה הניתוח התוצאות במערך ל

אומדן הפרש . )diff-in-diffs( "הפרש ההפרשים"וש בשיטת חישוב נעשה שימ ,במרפאות הקהילה

למרפאות ) הכנסת מערכת אופק(בעקבות הטיפול t 1לזמן  t0שקרה בין זמן  שינוימציג את הההפרשים 

את האפקט של הכנסת אומדן זה מציג , לים אחרותיבמ. במרפאות הבקרה חללעומת השינוי ש, הניסוי

מבוצעת  הייתהמאפשר להניח שאם לא ו, מערכת אופק למרפאות הניסוי בהשוואה למרפאות הבקרה

משתנה באותו אופן בו השתנתה  הייתהקבוצת הניסוי  ,"אחרי"למועד ה" לפני"בין מועד ה ההתערבות

  . קבוצת הבקרה

  

 לפיה )nearest neighbor matching(שימוש בשיטת השכן הקרוב ביותר במחקר זה נעשה שמאחר 

האפשר לכל אחת ממרפאות הניסוי מרפאה או מספר מרפאות בעלות מאפיינים דומים ככל  והותאמ

לפי ) diff-in-diffs(אומד ההתאמה של הפרש ההפרשים נעשה שימוש ב ,)בקרהה( בקרהממרפאות ה

 :הבאההנוסחה     





Ti

jtjtitit
T

TDID YYYY
N 0101

1 

  

המבחנים . המשתנים של הפרש ההפרשים שימשו כמשתנים תלויים בכל הניתוחים הסטטיסטיים

   .פרמטריים לאוכלוסיות בלתי תלויות-של פרופורציות ומבחנים א בקרה :הסטטיסטיים היו

  

עבור כל משתנה תוצאה את ההפרש בין מספר בחישבנו  החולים- בתיבבדיקת השלכות אופק ב

המשתנה . מספרם בקבוצת הבקרהבין של קבוצת הניסוי ל) או משתני תוצאה אחרים(הבדיקות 

  : אחת מתקופות המחקר בשלבים הבאיםבכל חושב  ,ההפרש בין הניסוי לבקרה ,התלוי

: בשלב ראשון הוצא מדגם מקרי פשוט מקרב הפרטים חברי כללית לפי שכבות הדגימה הבאות .1

הדגימה בוצעה כך ). פנימית או כירורגית( אשפוזומחלקה אחרונה ב) 2007או  2005, 2003(תקופה 

בממוצע . שגודל המדגם של חברי כללית יסתכם בכשליש מגודלה של קבוצת הבקרה בכל תא דגימה

הסתברות הדגימה האמורה נבחרה על מנת . 1/10-כ הייתההסתברות הדגימה של חברי כללית 

  .ר בשלב הבאפרטים מקבוצת הבקרה לפרט חבר כללית כפי שיתוא 3לאפשר זיווג 
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 3בכל אחת מתקופות המחקר זווגו לכל פרט חבר כללית ) פנימית או כירורגית(בכל סוג מחלקה  .2

ההתאמה נעשתה באמצעות שיטת . דומים ככל האפשר םפרטים מקבוצת הבקרה בעלי מאפייני

-בית, סוג המחלקה: מאפייני הרקע ששימשו להתאמה היו). nearest neighbor(השכן הקרוב ביותר 

 ).משתנה רציף(רלסון במחלקה אחרונה 'וציון צ) משתנה רציף(גיל , מין, חולים

חושב ביחס לכל אחד ממדדי  תצפיות הבקרה שהותאמו לכל אחד מחברי כללית 3ממוצע של  .3

 .התוצאה

בשלב האחרון חושב ההפרש בין מדד התוצאה של כל אחד מחברי כללית לבין מדד התוצאה  .4

ההפרש המחושב שימש משתנה תלוי . בקרה שהותאמו אליוה ם מקבוצתפרטיההממוצע של 

 .במחקר
  

ביחס לכל אחד ממדדי התוצאה על מנת לבחון האם יש הבדל  Tלמדגמים לא מזווגים בוצע מבחן 

הרבעון השלישי של " (לפני"בין תקופת ה) ההפרש בין הניסוי לבקרה(מובהק בממוצעי המשתנה התלוי 

בדומה . 2007רבעון השלישי של בין הל נוובי, )2005הרבעון השלישי של " (אחרי"לבין תקופת ה) 2003

ההשוואות האמורות בוצעו בנפרד למחלקות רפואה פנימית . הפרש ההפרשיםבוצע מבחן זה לבחינת 

  . ולמחלקות כירורגיה כללית

  

 שיטת הניתוח בנוגע למדד שיעור האשפוזים מקרב המבקרים בחדרי המיון לא כללה מרכיבים של

שיטת הניתוח של מדד . דגימה וזיווג מכיוון שלא היו ברשותנו מאפייני רקע של פרטים שלא אושפזו

  .י בלבדתיאורזה כללה ניתוח 

  

עבור כל ב ,קרי, התלוייםשל המשתנים " הנורמליות"מידת לצורך העיבודים הסטטיסטיים נבדקה 

- מדד המאפיין את מידת אי -  skewness: שני מדדים מקובליםשל ניתוח  בוצע משתנה בנפרד

 -  kurtosis-ו; )בהתפלגות נורמלית ערך זה שווה לאפס(הסימטריות של התפלגות סביב הממוצע שלה 

הרמה  .תפלגות ביחס להתפלגות נורמליתהמדד המאפיין את מידת השטיחות או התלילות של ה

הושמטו ).  Kendall & Stuart, 1958( 5-נמוך מ  kurtosisוערך  2-נמוך מ  skewnessהמקובלת היא ערך 

בעזרת ניתוח גרפי של , skewness-ו kurtosisממשתנים שקיבלו ערכים גבוהים יותר של תצפיות חריגות 

  ). Scatterplot(פיזור התצפיות 

  

  הממצאים. 5

  השימוש במערכת אופק 5.1
ק ראה על יישומי אופ(כמערכת לצפייה במידע  מערכת זוחקר השימוש במערכת אופק התמקד ב

מידת השימוש במסכי . א :נבחנו 2008-2005בשנים " אופק"על בסיס נתוני מערכת ). 'בנספח ח

השימוש במסכים במהלך התקופה  היקףומגמות השינוי ב, תוכן המסכים הנצפים ביותר, המערכת

מידת השימוש לבין הקשר בין מאפייני הרופאים ומאפייני היחידות הארגוניות שבמחקר . ב ;הנבדקת
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של המערכת המתעד ומאחזר  )track log)TL -בחינה זו בוצעה באמצעות מעקב ועיבוד נתוני ה .במערכת

הן את סך הכניסות כולל , כלליתשל  החולים- בתיאת כל הכניסות למסכי אופק במרפאות הקהילה וב

, למסך תיק חולה ,למשל(והן את מספר הכניסות למסכים השונים ) מסך כניסות למערכת(למערכת 

השימוש במערכת אופק נמדד  היקף). מסך בדיקות הדמיהל, מסך אשפוזיםל, למסך בדיקות מעבדה

על המסכים שמספר הכניסות ( החולים-ביתלפי סך מספר הכניסות למסך במרפאה או במחלקה ב

  ). 'אליהם נבחר כמדד לשימוש במערכת ראה בנספח ח

  

  הילההשימוש במערכת אופק במרפאות הק .א

  יה במסכי אופקישכיחות הצפ

עלה כי המסכים הנצפים ביותר  ,)בכל התקופה הנבדקת(בבחינת סך הכניסות למערכת אופק בקהילה 

מסך מטופלים , כניסות למערכת: לפי סדר יורד הם) ליון כניסות למסךימ 2.4-ליון כניסות לימ 8.5בין (

. תוצאות בדיקות מעבדה ומסך בדיקות מעבדה, מסך ריכוז נתונים, כניסות לתיק חולה, קהילה

מסך רשימת : אלף נכללים 280-אלף כניסות במהלך התקופה לכ 585בין  היאבמסכים שהצפייה בהם 

ה בהם יהמסכים שהצפי. ייה במדדים רפואיים ומסך פרטי אשפוזצפ, מסך בדיקות דימות, מסמכים

. מסך מרפאות קהילה, מסך כרטיס אשפוז, מסך ניתוחים: אלף כניסות הם 100-אלף ל 170בין  היא

  ). 'בנספח ה 1 לוח(מספר הכניסות למסכים האחרים נמוך יותר 

  

  מגמות השינוי בשיעורי השימוש במסכי אופק

שנים העלתה עלייה של מאות אחוזים הבין צפייה במסכי אופק בקהילה בבחינת מגמות השינוי 

 2006-ל, השנה בה החל השימוש באופק במרפאות הקהילה 2005במספר הכניסות למסכי המערכת בין 

שיעורי השינוי בכניסות למסכי אופק . עם מערכת אופקלעבודה  והשנה בה מספר רב של מרפאות נכנס

חלה ירידה  2008-ל 2007ואילו בין , אם גם בשיעורים נמוכים יותר , 2007-ל 2006בין  המשיכו לעלות

במספר הכניסות למערכת כמעט בכל המסכים ואנו מוצאים שיעורי שינוי שליליים בצפייה במרבית 

  ). 3לוח (מסכי אופק 
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 - 2005ינואר , סך כניסות למסכים הנצפים ביותר ושיעורי השינוי בכניסות למסכים אלו  : 3לוח 
  2008דצמבר 

  1שיעור השינוי    )באלפים(סך כניסות       
   שם מסך

2005 
  

2006 
  

2007 
  

2008 
 2005-מ 

 2006-ל
 2006-מ
 2007-ל

 2007-מ
  2008 -ל

  -45.5  164.5  339.2  2,345.7  4,307.7  1,628.4  370.8 כניסות למערכת 

  -31.1  132.0  370.1  1,207.6  1,752.5  755.3  160.7 כניסות לתיק חולה

  -32.2  134.1  368.4  1,174.0  1,731.4  739.6  157.9כניסות למסך ריכוז נתונים

כניסות למסך תוצאות בדיקות 
  - 3.7  154.5  386.3  1,426.7  1,482.0  582.3  119.7 מעבדה

  -27.3  151.2  365.1  792.2  1089.3  433.6  93.2כניסות למסך בדיקות מעבדה

  -89.5  383.9  1245.9  375.9  3567.6  737.3  54.8 מטופלים קהילה

  -52.9  155.6  395.4  142.0  301.6  118.0  23.8כניסות למסך רשימת מסמכים

  -28.4  131.7  386.4  180.5  252.1  108.8  22.4כניסות למסך בדיקות דימות

  -96.4  143.2  462.4  6.5  181.2  74.5  13.3כניסות למסך פרטי אשפוז

  12.0  68.5  452.5  64.2  57.3  34.0  6.1כניסות למסך מרפאות קהילה

  -73.4  50.3  591.4  15.5  58.3  38.8  5.6כניסות למסך כרטיס אשפוז

  16.1  35.9  285.1  30.3  26.1  19.2  5.0 כניסות למסך פתולוגיה

  9.2  133.8  486.9  70.2  64.3  27.5  4.7כניסות למסך פרטי ביקור

  -78.6  257.6  743.0  23.8  111.2  31.1  3.7 כניסות למסך ניתוחים

 18.1  44.1  451.5  33.2  28.1  19.5  3.5כניסות למסך מרפאות חוץ
בשנה  מספרןהפחתת מספר הכניסות למסך בשנה המוקדמת מ ידי- עלבין שתי השנים חושב  שיעור השינוי  1

, םיקדמת מבין השתיוחלוקת התוצאה המתקבלת בערך מספר הכניסות למסך בתקופה המ, המאוחרת
  .100-והכפלה ב

  

מן התרשים . לפי רבעוני שנה" כניסות למערכת"צג מעקב אחר כמות הכניסות למסך ומ 1תרשים ב

, 2006בשימוש במערכת אופק עד הרבעון השלישי של שנת , מרבעון לרבעון, עולה עלייה הדרגתית

בתקופת מלחמת לבנון ( 2006י של רביעבמספר הכניסות למסך החל מהרבעון ה מאודעלייה חדה 

יה קלה יהרבעון שקדם למלחמה ואף על, 2006-ולאחריה חזרה לרמה של הרבעון השני ב, )השנייה

ירידה ברבעון הרביעי של שנה זו שאת , מכן ולאחר ,2008בכמות הכניסות למערכת ברבעון השלישי של 

תמונה זהה . 2008-ל 2007ירידה זו מסבירה את שיעורי השינוי השליליים בין . פשרה אין אנו יודעים

כניסות ", "כניסות לתיק חולה"ט התקבלה גם בהצגת המעקב אחר כמות הכניסות למסכים כמע

  ). 'בנספח ה 3-1תרשימים (לפי רבעוני שנה " כניסות לבדיקות מעבדה"ו" לבדיקות דימות
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   – 2005ינואר , במרפאות הקהילה לפי רבעונים" כניסות למערכת"סך הכניסות למסך : 1תרשים 
  2008דצמבר                   

  
  

  התפלגות המרפאות בקהילה לפי רמת השימוש במערכת אופק 

כניסות "מסך : מסכים 4-התפלגות המרפאות לפי רמות השימוש נבחנה לפי כמות הכניסות ל

ונסמכה על  ,"בדיקות דימות"ומסך " בדיקות מעבדה"מסך  ,"כניסה לתיק חולה"מסך  ,"למערכת

למעלה ממחצית  2005עולה כי בעוד שבשנת  4מלוח . 2008ובשנת  2005ניסות למסכים בשנת נתוני הכ

מהן מספר הכניסות למסך עומד על  80%עד  %70-כניסות וב 100המרפאות מרוכזות בקטגוריה של עד 

כאשר שיעור גבוה  2008בשנת  מאודהתמונה משתנה , כניסות בשנה בארבעת המסכים שבחנו 500עד 

במחצית מן המרפאות מספר הכניסות , כך: בקטגוריות השימוש הגבוהות יותר ותמן המרפאות מרוכז

מהן מספר הכניסות למסך  40%-ב, כניסות בשנה 8,000-ל 2,000למסך כניסה למערכת עומד על בין 

כניסות למסך זה  6,000עד  3,001על  16%כניסות למסך ובעוד  3,000עד  1,000תיק חולה עומד על 

   .בשנה
  

וון ינעה אף היא לכ 2008התפלגות המרפאות לפי מספר הכניסות למסך בדיקות מעבדה בשנת 

אינן מתרכזות בקטגוריה אחת אלא פזורות על פני  כניסותקטגוריות השימוש הגבוהות יותר אולם ה

  .)'בנספח ה 7-עד ה 4- הותרשימים , 4לוח (ההתפלגות 
  

- בתיה במסכי אופק בחלוקה בין מרפאות הנמצאות באגני האשפוז של ימוצגת שכיחות הצפי 5בלוח 

נתוני האשפוז של המטופלים  ולכן יש לרופאים אפשרות לבחון את, שיש בהם מערכת אופק חולים

שמערכת אופק  החולים-בתילבין מרפאות הנמצאות באגני אשפוז של  ;החולים-ביתשהם מפנים ל

 1,000-מן הלוח עולה כי ממוצע הכניסות למסכי אופק למרפאה ומספר הכניסות ל. אינה קיימת בהם

רב מאשר במרפאות הנמצאות  ,עם מערכת אופק החולים-בתימבוטחים במרפאות באגני האשפוז של 

סכים מבוטחים במ 1,000-מספר הכניסות ל, למשל ,כך. האחרים החולים-בתיבאגני אשפוז של 
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- גבוה ב, "מטופלים קהילה"ו" כניסות למערכת": ששכיחות הכניסות אליהם גבוהה בכל המרפאות

  -בתימרפאות באגני האשפוז של הלעומת  ,עם אופק חולים-בתיבמרפאות שהן באגני האשפוז של  30%

במספר מסכים הקשורים למידע קליני על המבוטח ההבדל מגיע לאחוזים גבוהים . האחרים החולים
, "בדיקות דימות","תוצאות בדיקות מעבדה" שיעור ההבדל במספר הכניסות למסכי, למשל. יותר

שיעור ההבדל בין סוגי . בהתאמה ,510%-ו 340%, 140%-מגיע ל" בדיקות לאורך זמן-מעבדות"ו
פרטי "כגון  החולים- ביתהמרפאות במסכים הקשורים למידע על המבוטחים במרפאה המאושפזים ב

ההפרש באחוזים במספר הכניסות למסך נמוך . בהתאמה 360%-ו %100עמד על " יתוחיםנ"ו, "אשפוז
  .במסכים אחרים יותר

 
  )אחוזיםב( 2008-ו 2005, התפלגות המרפאות לפי מספר הכניסות לארבעה מסכים נבחרים: 4לוח 

  2008  2005  מספר כניסות למסך
  100100  מסך כניסה למערכת

  0.6  51.6  200עד 
500-201 16.3  4.7  

501-1,000  10.8  6.7  
2,000-1,001 10.1  20.2  
8,000-2,001  10.3  50.8  

15,000-8,001  0.912.7  
15,000+ -  4.3

 100 100 מסך תיק חולה
  2.0  10051.5עד 

500-101  28.8  12.7  
1,000-501 9.9  19.6  

3,000-1,001 7.3  40.2  
6,000-3,001  2.1  16.7  

6,000+  0.28.8

 100 100 בדיקות מעבדהמסך 
  4.5  10060.1עד 

500-101  24.9  23.7  
1,000-501 8.2  21.4  

1,500-1,001 2.6  15.7  
3,000-1,501  2.9  22.0  
6,000-3,001  1.29.4  

6000+  -  3.3

 100 100  1מסך בדיקות דימות
  21.1  69.0  50עד 

100-51  11.6  11.1  
250-101  10.9  26.7  
500-251  5.3  19.3  

1,000-501  2.5  13.6  
1,000+  0.78.2

490=N מרפאות 
  .יש לקחת בחשבון שבחלק מן המרפאות לא היו כלל תצפיות על מסך זה 1
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   2007דצמבר -ינואר, בלי אופק חולים-בתימרפאות באגני אשפוז של בעם אופק ו חולים-בתימרפאות באגני אשפוז של בכניסות למערכת אופק  : 5לוח 

  
  סך מרפאות

490= N  

עם  חולים- בתימרפאות באגני אשפוז של 
  "אופק"

259=N  

   חולים- בתימרפאות באגני אשפוז של 
  "אופק"בלי 

231= N   
ההבדל באחוזים 

בכניסות לאלף 
  4מבוטחים

  
  

  1שם המסך

  
סך כניסות 

  למסך

  
מספר כניסות 
  2לאלף מבוטחים

  
ממוצע כניסות 

  3למרפאה

  
סך כניסות 

  למסך

  
מספר כניסות 
  2לאלף מבוטחים

  
ממוצע כניסות 

  3למרפאה
  30  7,880.9  150.2  1,820,479  9,603.0  195.0  2,487,178כניסה למערכת
  30  6,447.5  122.9  1,489,369  8,024.0  162.9  2,078,207מטופלים קהילה

  140  1,826.6  34.8  421,935  4,092.8  83.1  1,060,027תוצאות בדיקות מעבדה
  20  3,303.9  63.0  763,208  3,819.6  77.6  989,273כניסה לתיק חולה

  20  3,286.7  62.6  759,224  3,753.5  76.2  972,165נתונים ריכוז
  0  2,349.6  44.8  542,757  2,110.1  42.8  546,512בדיקות מעבדה
  340  233.0  4.4  53,812  956.6  19.4  247,757רשימת מסמכים
  310  207.2  3.9  47,874  788.5  16.0  204,222בדיקות דימות

  -10  678.6  12.9  156,754  553.2  11.2  143,275צפייה במדדים רפואיים
  100  254.0  4.8  58,668  473.0  9.6  122,506פרטי אשפוז

  360  82.8  1.6  19,136  355.3  7.2  92,031ניתוחים
  50  109.4  2.1  25,275  150.9  3.1  39,071פרטי ביקור

  80  87.2  1.7  20,143  143.6  2.9  37,182מרפאות קהילה
  120  67.8  1.3  15,659  137.3  2.8  35,553רשימת התקשרויות

510  21.4  122.94,9340.4  31,8412.5בדיקה לאורך זמן -מעבדות 
  מאפייני המרפאות הם לשנה זו ם שלנתוניהש מכיוון 2007הלוח מבוסס על נתוני : הערה

  עשר המסכים הנצפים ביותר- חמישה  1
  1,000* מספר הכניסות למסך מחולק בסך המבוטחים    2
  מספר הכניסות למסך מחולק בסך המרפאות   3
4

בלי  וליםח-תמספר הכניסות לאלף מבוטחים במרפאות באגני האשפוז של בי יחלֵק עם אופק  וליםח-תמספר הכניסות לאלף מבוטחים במרפאות באגני האשפוז של בי   
  .מאה כפולאחד  מינוסאופק 
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תוצאות ניתוחים  - במרפאות הקהילה, המשתנים המסבירים את מספר הכניסות למסך  : 6לוח 
  )b-מקדמי ה( 2007, )יותארירגרסיות לינ(ם משתני-רב

  כניסותמספר ה  
  
  

 מאפייני המרפאה

מסך "ל
כניסות 
 "למערכת

מסך "ל
כניסות לתיק 

 "חולה

מסך "ל
בדיקות 
 "מעבדה

מסך "ל
בדיקות 
 "דימות

 *0.136  0.250 0.507**2.345 מספר חולים כרוניים 

  קבוצת גיל שכיחה במרפאה 
 )44-25קבוצת הגיל : בסיס(    

     

14-1  1,724.7  1,880.4-  2,143.2-  13.0-  
24-15  1,942.4-  4,980.0-*  4,528.4-*  120.4-  
64-45  2,366.7-  4,980.0-  874.6-  135.8-  

65+  948.6-2,705.5-  2,211.5-  340.1-  

  29.5  -29.2  99.8  *676.1 מספר הרופאים 

  **358.1  279.6  826.1  1198.0 אגן אשפוז

  מספר רופאי המשפחה בעלי תעודת 
 מומחה ברפואת משפחה   

  
394.7  

  
1,361.8* 

  
1,319.3*  

  
23.5  

 13.3 97.5 2,330.5583.2היקף משרה ממוצע לרופא

    )מחוז תל אביב: בסיס(מחוז 
  573.2  2,708.4  3,815.8  5,106.7  קווהתתח פ- דן

  *628.8  2,989.1  4,113.1  5,298.6  דרום
  123.8  2,611.3  3,353.6  **9,573.9  חיפה

  84.6  **11,815.7  **12,613.9  *6,606.0  ירושלים
  -117.0  2,299.3   2,060.4   1,142.3  מרכז
  *653.6  3,239.4  4,723.3  **9,500.5  צפון
 366.8 2,736.3 3,620.0**7,550.7  שומרון-שרון

2 R0.30.1 0.1 0.1 
נתונים בדבר מאפייני רופאים ומרפאות קיימים הון שוכימ, 2007הניתוחים נעשו על נתוני השימוש של : הערה

  עבור שנה זו בלבד ב
P 0.05<  *   
P 0.01<  ** 

  

  הקשר בין מאפייני המרפאות לרמת השימוש באופק

נבדק אף הוא לפי ) מספר הכניסות למסכים(הקשר בין מאפייני המרפאות לבין רמת השימוש באופק 

בדיקות מעבדה ומסך , כניסה לתיק חולה, כניסה למערכת: מספר הכניסות לארבעה מסכים נבחרים

, בו פיקחנו סטטיסטית על המשתנים הקשורים למאפייני המרפאה משתני-רבתוח יבנ. בדיקות דימות

נמצא כי המשתנים המסבירים , ומאפייני הרופאים המועסקים בה, מאפייני המבוטחים הרשומים בה

מספר החולים הכרוניים : את מספר הכניסות לפחות לאחד מארבעת מסכי אופק שבדקנו הינם

, )44-25לעומת  24-15גילאי (קבוצת הגיל השכיחה במרפאה , )ן מספר המבוטחים במרפאהולחילופי(

, מספר הרופאים במרפאה ומספר רופאי המשפחה שהם בעלי תעודת מומחה ברפואת המשפחה

והמחוז בקופה אליו משתייכת , שיש בו מערכת אופק חולים-ביתשייכות המרפאה לאגן אשפוז של 

תוח הרגרסיה יהשונות המוסברת של כל המשתנים הבלתי תלויים בנ). אביב תלביחס למחוז (המרפאה 
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השונות המוסברת של  ).R2=0.25( 25%כשהמשתנה הנבדק הוא סך הכניסות למערכת עומדת על 

  ). לעיל 6לוח (ניתוחי הרגרסיה הנוגעים למספר הכניסות למסכים האחרים נמוכה יותר 

  

  החולים-בתיהשימוש במערכת אופק ב .ב
ומגמות השינוי בה בין שנים נבחנה על נתוני  החולים-בתיה במסכי אופק במחלקות ישכיחות הצפי

רפואה פנימית ובמחלקות , של הכניסות למסכי המערכת במחלקות כירורגיה כללית track logקובץ 

הנתונים . 2008-2005שנים ב 7שנכללו במחקר כלליתשל  החולים-בתיב) חדרי מיון(רפואה דחופה ל

המשתמשים במערכת אופק גם כתיק רפואי  חולים-בתיובחלוקה בין  החולים-בתיבחנו בכלל נ

  . מ"כתרשאינם משתמשים באופק גם  חולים-בתילבין ) מ"תר(ממוחשב 

  

  ה במסכי מערכת אופקישכיחות הצפי

אלף  200-אלף לכ 740-בין כ(המסכים הנצפים ביותר לאורך התקופה  במחלקות כירורגיה כללית

, תוצאות בדיקות מעבדה, תיק חולה, ריכוז נתונים 8,רשימת המטופלים המאושפזים: הינם) ותכניס

מסכים בהם . לאורך זמן ובדיקות מעבדהבדיקות מעבדה  ,מסך בדיקות דימות ,רשימת מסמכים

שחרור , לאורך זמן בדיקות מעבדה: אלף כניסות הם 15-כעד אלף כניסות  77-כעל ה עומדת יהצפי

. חולים-ביתניתוחים ומסכי קבלות ל, רשימת המוזמנים למרפאות חוץ, פתולוגיה, החולים-ביתמ

  ).'בנספח ו 1לוח (מספר הכניסות למסכים האחרים נע בין מספר אלפים לכמה מאות 

  

 2-ליון כניסות לימ 4.5בין (המסכים הנצפים ביותר לאורך כל התקופה  במחלקות רפואה פנימית

תיק , ריכוז נתונים, תוצאות בדיקות מעבדה, רשימת המטופלים המאושפזים: ינםה) ליון כניסותימ

- כ עלה בהם עומדת יהמסכים שהצפי .רשימת מסמכים ומסך כניסות למערכת, בדיקות מעבדה, חולה

ומסך בדיקות דימות וכן מסכי  בדיקות מעבדה לאורך זמןמסך : אלף כניסות הם 260-כעד אלף  930

המסכים שמספר  .החולים-בתישכאמור נמצאים בשימוש רק בחלק מ) שחרור וקבלה(המכתבים 

מסך מוזמנים , מסך פתולוגיה: אלף הם 30-לכ אלף 80הוא בין  הכניסות אליהם בתקופה הנבדקת

, תרופות קבועות, כרטיס אשפוז, איזוטופים, פרטי ביקור, החולים-ביתקבלות ל, למרפאות חוץ

  ).'בנספח ו 2לוח (מספר הכניסות למסכים האחרים נמוך יותר . מרפאות חוץ ומסך פרטים אישיים

  

אף כי תדירות השימוש , המסכים הנצפים ביותר במחלקות כירורגיה כללית ורפואה פנימית דומים

ות יכול להיות מחלקות הכירורגיבין הההבדל בכמות הצפיות בין המחלקות הפנימיות ל. בהם שונה

מאשר ) ולכן גם מספר רב יותר של חולים(ישנן יותר מחלקות פנימיות  החולים-בתינעוץ בעובדה שב

המופיע במחלקות הפנימיות מוחלף " מוזמנים למרפאות חוץ"מסך , בנוסף. מחלקות כירורגיות

  . אלההבדל הנעוץ באופי הפעילות השונה במחלקות , במחלקות הכירורגיות" מסך ניתוחים"ב

  

                                                   
החולים שיש להם מערכת אופק - בקופה אינם מכילים את נתוני השימוש במסכים בבתי track log-הבצי וק   7

 ).ם בחיפה"החולים על שם שיבא בתל השומר ורמב-בית(אולם אינם של שירותי בריאות כללית 
במרפאות " כניסה למערכת"מסך זה מקביל למסך . החולים- זהו מסך הפתיחה של מערכת אופק בבתי 8

  .הקהילה
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רפואה לבין מחלקות ) מספר הכניסות למסכים(ה ילא נמצאו הבדלים משמעותיים בדפוסי הצפי

בחדרי המסכים הנצפים ביותר . מחלקות כירורגיה כללית ורפואה פנימיתבין הל) חדרי המיון(דחופה 

תוצאות בדיקות , רשימת המטופלים המאושפזים: הם) אלף כניסות 220-אלף ל 900-בין כ( המיון

מספר הכניסות . בדיקות דימות, רשימת מסמכים, בדיקות מעבדה, ריכוז נתונים, תיק חולה, מעבדה

 25-מסכים שמספר הכניסות אליהם היה בין כ. אלף 100-עמד על כ בדיקות  מעבדה לאורך זמןלמסך 

. חוץ ופתולוגיה רשימת מוזמנים למרפאות, מסך ניתוחים, מסכי קבלות ושחרור: הם 10,000-אלף ל

, מסך מיון, פרטי אשפוז: כניסות הם 2,000-לעד  8,500-כ עלמסכים שמספר הכניסות אליהם עמד 

מספר הכניסות לכל . עיון שנתי ואיזוטופים, מסך מרפאות בקהילה, תרופות קבועות, מסך בעיות

  ). 'בנספח ו 3לוח (המסכים האחרים היה נמוך יותר 

  

  מ"שאינם משתמשים באופק כתרוהמשתמשים  חולים-השימוש באופק בבתי

מסכי " (נהלייםיהמ"מתבטא בשכיחות הצפייה במסכים  החולים-בתיעיקר ההבדל בין שני סוגי 

בהם נעשה  החולים-בתימוש תדיר ביהנמצאים בש ,)מכתבי קבלה ושחרור כמו גם כניסות לתיק חולה

דמיון רב בדפוסי נמצא , ת זאתלעומ. וכמעט שאינם בשימוש באחרים ,מ"מוש באופק גם כתריש

במחלקות ) לוגיות וניתוחיםומידע על פת, כגון תוצאות בדיקות(הצפייה במסכים המכילים מידע קליני 

שאינם משתמשים  החולים-בתימ ובמחלקות ב"אשר משתמשים במערכת אופק גם כתר חולים- בתיב

קרי במספר הכניסות למסכי  ,הצפייהבשכיחות  החולים-בתיבין שני סוגי יש הבדלים , אולם. בה כך

מספר הכניסות למסך תוצאות בדיקות  2007בשנת , למשל ,כך. אופק המבטאים תוצאות קליניות

בהם מערכת אופק משמשת גם  חולים- בתימעבדה לאלף מאושפזים במחלקות כירורגיה כללית ב

כניסות  6,332(כך שאינם משתמשים בה  החולים-בתימחלקות אלו בבלעומת  %50-גבוה ב, מ"כתר

מאושפזים למסך בדיקות  1,000-מספר הכניסות ל, כן-כמו). 4,294למסך לאלף מאושפזים לעומת 

 1,287לעומת חולים מהסוג הראשון -בבתיכניסות למסך לאלף מאושפזים  1,795( 40%-דימות גבוה ב

  ). 7לוח ) (חולים מהסוג השני-בבתי כניסות

  

- בתישפזים למסך בדיקות מעבדה במחלקות רפואה פנימית במספר הכניסות לאלף מאו, במקביל

 החולים-בתימחלקות אלה בב מספר הכניסותמ %30-מ גבוה ב"בהם אופק משמש גם כתר חולים

מאושפזים למסך בדיקות  1,000-ומספר הכניסות ל ,)6,298כניסות למסך לעומת  7,996(האחרים 

גם במחלקות ). 8לוח ) (כניסות 1,393כניסות למסך לאלף מאושפזים לעומת  1,884( 40%-דימות גבוה ב

" נהלייםיהמ"ה במסכים ישכיחות הצפימ "באופק גם כתר שמשתמשים החולים-בתיברפואה דחופה 

גבוהה ביחס לסך ) רשימת מוזמנים למרפאות חוץ, מכתבי קבלה ושחרור, אחיות-מכתב קבלה כגון(

בשונה מן הנתונים לגבי מחלקות כירורגיה , אולם. האחרים החולים-בתיו בהכניסות למסכים אל

כגון " (קליניים"מספר הכניסות לאלף מבקרים בחדר המיון למסכי נתונים , כללית ורפואה פנימית

 %50גבוה בין ) בדיקה לאורך זמן בדיקות דימות ומעבדות, בדיקות מעבדה ותוצאות בדיקות מעבדה

לוח ( משתמשים בו כךהחולים ש-עןמת בתימ ל"משתמשים באופק כתר אינםש החולים-בתיב %80-ל

9 .(  
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משתמשים ושאינם ש חולים-בתיב, כניסות למערכת אופק במחלקות כירורגיה כללית  : 7לוח 
  2007, מ"משתמשים באופק גם כתר

 סך מחלקות
14= N  

מ"משתמשים באופק כתר
8=N   

 מ"אינם משתמשים באופק כתר  
6= N  

  
  

ההבדל 
באחוזים 
בכניסות 

לאלף קבלות 
 4לאשפוז

  
  
  
  

 1שם המסך

  
  

סך 
כניסות 
 למסך

מספר 
כניסות 

לאלף 
קבלות 
 2לאשפוז

  
  

ממוצע 
כניסות 
 3למחלקה

   
  

סך 
כניסות 
 למסך

מספר 
כניסות 

לאלף 
קבלות 
 2לאשפוז

  
  

ממוצע 
כניסות 
 3למחלקה

רשימת המטופלים 
 190  5,979  2,563 35,876  21,049  7,321  168,390 המאושפזים
 300  4,172  1,788 25,034  20,589  7,161  164,713 ריכוז נתונים

 310  4,015  1,721 24,091  20,207  7,029  161,659 כניסה לתיק חולה

תוצאות בדיקות 
 מעבדה

  

145,645  

  

6,332  

  

18,206  

  

60,114 
  

4,294  

  

10,019  

  

50 
 1,630  733  314 4,399  15,634  5,438  125,071 רשימת מסמכים
 150  4,367  1,872  26,204  13,406  4,663  107,249 כניסה למערכת
 20  7,964  3,413 47,781  11,676  4,061  93,405 בדיקות מעבדה
 40  3,004  1,287 18,024  5,160  1,795  41,279 בדיקות דימות

בדיקה  - מעבדות 
  לאורך זמן

  

27,361  

  

1,190  

  

3,420  

  

7,758 
  

554  

  

1,293  

  

120 
 237,450  1  50  2,439  848  19,513  מכתב שחרוריצירת 

 600  180  77 1,081  1,558  542  12,460 פתולוגיה

 -יצירת מכתב קבלה 
  אחיות

  

11,848  

  

515  

  

1,481  

  

2,694  

  

192  

  

449  

  

170 
רשימת המוזמנים 

 605  19  8 115  1,451  505  11,611 למרפאות חוץ
 1,340  76  33 455  1,341  466  10,728 ניתוחים

 70  15  1,337927  10,693465  יצירת מכתב קבלה
    2008 ,משרד הבריאות :המקור למספר הקבלות לאשפוז

  עשר המסכים הנצפים ביותר- מישהח   1
  1,000 כפולסך הקבלות לאשפוז במחלקות  חלקימספר הכניסות למסך    2
  מספר הכניסות למסך מחולק בסך המחלקות   3
 יחלֵק המשתמשים באופק גם כתיק רפואי  חולים- בתילאשפוז במחלקות במספר הכניסות לאלף קבלות    4

שאינם משתמשים באופק גם כתיק רפואי  חולים-בתימספר הכניסות לאלף קבלות לאשפוז במחלקות ב
   מאה כפולאחד  מינוס
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משתמשים ושאינם ש חולים-בתיב, כניסות למערכת אופק במחלקות רפואה פנימית  : 8לוח 
  2007, מ"גם כתר משתמשים באופק

 סך מחלקות
N=35 

מ"משתמשים באופק כתר
N=23 

 מ"אינם משתמשים באופק כתר 
N=12 

  
ההבדל 

באחוזים 
בכניסות 

לאלף 
קבלות 
 4לאשפוז

  
  
  
  

 1שם המסך

  
  
  

סך כניסות 
 למסך

מספר 
כניסות 

לאלף 
קבלות 
 2לאשפוז

  
  

ממוצע 
כניסות 
 3למחלקה

   
  

סך 
כניסות 
 למסך

מספר 
כניסות 

לאלף 
קבלות 
 2לאשפוז

  
  

ממוצע 
כניסות 
 3למחלקה

 10  34,573  11,854  414,875  42,952  13,172  987,906תוצאות בדיקות מעבדה
רשימת המטופלים 

 220  10,405  3,567  124,861  36,652  11,240  842,987 המאושפזים
 300  7,243  2,483 86,915  32,067  9,834  737,533 נתונים ריכוז

 300  7,003  2,401 84,041  31,604  9,692  726,892 כניסה לתיק חולה
 1,420  1,588  544 19,051  26,978  8,273  620,488 רשימת מסמכים
 30  18,369  6,298  220,423  26,075  7,996  599,722 בדיקות מעבדה
 150  7,397  2,536 88,761  20663  6,337  475,239 כניסה למערכת

  בדיקה  - מעבדות 
 50  5,658  1,940 67,896  9,351  2,868  215,080 לאורך זמן

 40  4,064  1,393 48,772  6,142  1,884  141,276 בדיקות דימות
 312,790  1  0  12  3,498  1,073  80,458  יצירת מכתב שחרור
 -יצירת מכתב קבלה 

 210  989  339 11,863  3,406  1,044  78,330 אחיות
 7,280  33  11  396  2,722  835  62,610 יצירת מכתב קבלה

המוזמנים רשימת 
 7  108  37 1,300  960  294  22,084 למרפאות חוץ

 4  132  45 1,582  701  215  16,120פתולוגיה
יצירת מכתב שחרור 

 2  213  73 2,556 680  209  15,651  מתוכנן
   2008 ,משרד הבריאות :המקור למספר הקבלות לאשפוז

  חמישה עשר המסכים הנצפים ביותר  1
  1,000 כפולסך הקבלות לאשפוז במחלקות  חלקימספר הכניסות למסך    2
  מספר הכניסות למסך מחולק בסך המחלקות   3
 יחלֵק המשתמשים באופק גם כתיק רפואי  חולים- בתימספר הכניסות לאלף קבלות לאשפוז במחלקות ב   4

שאינם משתמשים באופק גם כתיק רפואי  חולים-בתימספר הכניסות לאלף קבלות לאשפוז במחלקות ב
   מאה כפולד אח מינוס
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משתמשים ש חולים-בתיב, )חדרי מיון(כניסות למערכת אופק במחלקות לרפואה דחופה : 9לוח 
   2007, מ"ושאינם משתמשים באופק גם כתר

 סך מחלקות
53= N  

מ"משתמשים באופק כתר
31= N  

 מ"אינם משתמשים באופק כתר  
22= N  

ההבדל 
באחוזים 

במספר 
כניסות 

לאלף 
מבקרים 

 4במיון

  
  
  
  

 1שם המסך

  
  

סך 
כניסות 
 למסך

מספר 
כניסות 

לאלף 
מבקרים 

 2במיון

  
  

ממוצע 
כניסות 
  3למחלקה

    
  

סך 
כניסות 
 למסך

מספר 
כניסות 

לאלף 
מבקרים 

 2במיון

  
  

ממוצע 
כניסות 
 3למחלקה

 - 60  7,056  4,851  155,222  3,282  1,785  101,727תוצאות בדיקות מעבדה
 10  2,426  1,668  53,372  3,215  1,749  99,668 כניסה לתיק חולה

 10  2,360  1,622  51,913  3,199  1,740  99,164 נתונים ריכוז
רשימת המטופלים 

 המאושפזים
  

81,383  

  

1,428  

  

2,625  

  

49,492  

  

1,547  

  

2,250  

  

10 - 
 - 60  3,887  2,673  85,520  1,811  985  56,136 בדיקות מעבדה
 300  339  233  7,461  1,731  941  53,651 רשימת מסמכים
 0  1,265  869  27,823  1,654  900  51,281 כניסה למערכת
 - 80  2,140  1,471  47,069  575  313  17,819 בדיקות דימות

  בדיקה  - מעבדות 
 לאורך זמן

  

13,764  

  

241  

  

444  

  

15,907  

  

497  

  

723  

  

50 - 
 -יצירת מכתב קבלה 

  אחיות
  

7,800  

  

137  

  

252  

  

85  

  

3  

  

4  

  

5,050 
 460  23  16  498  161  88  5,002  יצירת מכתב קבלה
 420  22  15 482  144  78  4,462  יצירת מכתב שחרור

 510  17  12  374  131  71  4,055ניתוחים
רשימת המוזמנים 

 למרפאות חוץ
  

3,825  

  

67  

  

123  

  

399  

  

12  

  

18  

  

440 
 390  15  10  93330  2,88851פתולוגיה

  2007, המקור לנתונים על מספר המבקרים במחלקות לרפואה דחופה הוא אתר משרד הבריאות
http://www.health.gov.il/Download/pages/4.pdf   

ות בחמש השנים האחרונות לפי נתוני משרד הבריא. 2006הנתונים על מספר המבקרים במיון הם לשנת : הערה
לניתוח נתוני  2006אי לכך השתמשנו בנתוני , שנים במספר המבקרים במיון לשנההאין כמעט שוני בין 

  2007הכניסות למסכים של שנת 
  עשר המסכים הנצפים ביותר- חמישה   1
  1,000 כפולסך מספר המבקרים במיון  יחלֵק מספר הכניסות למסך    2
  מחולק בסך המחלקותמספר הכניסות למסך    3
מספר  יחלֵק המשתמשים באופק גם כתיק רפואי  חולים- בתימספר הכניסות לאלף מבקרים במיון ב   4

 כפולאחד  מינוסשאינם משתמשים באופק גם כתיק רפואי  חולים-בתיהכניסות לאלף מבקרים במיון ב
  מאה

  
  החולים-בתימגמות השינוי בשיעורי השימוש באופק ב

 2007לשנת  2006בין שנת . ה בשיעורי השימוש ברוב מסכי אופקיחלה עלי 2006-ל 2005בין שנת 

 ירידה בשיעור השינויגם ובחלק מן המסכים נמצאה , ה אם גם באחוזים נמוכים יותרינמשכה העלי

 ה בשימוש במסכים ובחלקינמשכת המגמה של האטה בעלי 2008-ל 2007בין . בין השנים בשימוש
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מסכי אופק נחלקים למסכים המכילים , כזכור. עורי השינוי בשימושיבש ם ירידהגנצפתה ם מהמסכי

נמצא כי . ומסכים המכילים מידע קליני ,נהליותינהלי או שמשמשים למילוי פונקציות מימידע מ

- ל 2006בהם בין בשימוש רוב המסכים ששיעור השינוי  ,במחלקות כירורגיה כללית ורפואה פנימית

ואילו , נהלייםיה שלילי משתייכים לסוג המסכים שיש בהם נתונים מהי 2008-ל 2007ובין  2007

 11-10לוחות (מרביתם של המסכים שהיה בהם שיעור שינוי חיובי בין שנים אלו מכילים מידע קליני 

  ). להלן

  
, במחלקות לרפואה דחופה יש מגמה של שיעורי שינוי חיוביים בין השנים הנבדקות בכל מסכי אופק

מספר הכניסות למסך אינו גבוה מלכתחילה כבר . חולים-ביתניסות למסך קבלות ללמעט במספר הכ

 2008-ל 2007ובין , בסך הכניסות אליו 35%יש ירידה של  2007-ל 2006בין ו, )2005(בשנת הבסיס 

  ).12לוח (בסך הכניסות למסך  81%ירידה של 

  
כללית ושיעורי השינוי בכניסות סך כניסות למסכים הנצפים ביותר במחלקות כירורגיה : 10לוח 

  2008דצמבר -2005ינואר , למסכים אלו
  שיעור שינוי    )באלפים( סך כניסות  
  

 1שם מסך
  

2005 
  

2006 
  

2007 
  

2008   
   2005בין   

 2006-ל
   2006בין 
 2007-ל

   2007בין 
 2008-ל

 12.9 10.3 26.1 136.5172.1189.8214.1  ריכוז נתונים
 13.0 10.2 26.4 133.4168.6185.8209.9  כניסה לתיק חולה

רשימת המטופלים 
  המאושפזים

133.4178.5204.3225.7 33.9 14.4 10.5 

 7.9 3.94.1 119.7124.4129.5139.7  רשימת מסמכים
 9.1 3.421.4 106.4110.0133.5145.6  כניסה למערכת

 27.0 37.9 61.4 92.5149.2205.8261.3  תוצאות בדיקות מעבדה
 20.8 36.5 60.8 64.3103.4141.2170.5  בדיקות מעבדה
 17.6 27.4 40.6 33.146.659.369.7  בדיקות דימות

 -8.2 -5.63.46 19.220.219.517.9  יצירת מכתב שחרור
 6.2 -11.1 -16.2 14.512.110.811.5  יצירת מכתב קבלה

 36.9 59.8 80.0 12.222.035.148.1  בדיקה לאורך זמן - מעבדות 
 17.6 17.1 43.8 8.612.414.517.1  אחיות -יצירת מכתב קבלה 

 9.8 24.0 35.8 8.010.913.514.9  פתולוגיה
 -83.1 -36.3 -2.59 7.06.84.30.7  חולים-קבלות לבית

 12.9 10.3 26.1 136.5172.1189.8214.1  ניתוחים
, הפחתת סך הכניסות בשנה המוקדמת מסך הכניסות בשנה המאוחרת ידי- עלשיעור השינוי חושב : הערה

  100-חלוקת התוצאה בערך סך הכניסות בשנה המוקדמת והכפלה ב
  המסכים הנצפים ביותר עשר- שהיחמ 1
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סך כניסות למסכים הנצפים ביותר במחלקות לרפואה פנימית ושיעורי השינוי בכניסות : 11לוח 
  2008דצמבר -2005ינואר , למסכים אלו

  שיעור שינוי  )באלפים( סך כניסות  

  
 1שם מסך

  
2005 

  
2006 

  
2007  

  
2008   

   2005בין 
 2006-ל

   2006בין 
 2007-ל

   2007בין 
 2008-ל

רשימת המטופלים 
  המאושפזים

  
632.6 

  
886.3 

  
967.9 

  
954.2 

  
40.1 

  
9.2 

  
1.4- 

 5.9 36.1 64.8 625.41,030.71,402.81,486.0  תוצאות בדיקות מעבדה
 -1.4 8.0 29.8 588.2763.6824.5812.6  נתונים ריכוז

 -1.4 8.1 30.9 572.8750.1810.9799.6  כניסה לתיק חולה
 -5.9 4.9 12.3 542.8609.7639.5601.9  רשימת מסמכים
 -2.0 9.5 25.5 410.6515.1564.0553.0  כניסה למערכת
 1.4 29.4 62.8 389.5634.0820.2831.9  בדיקות מעבדה

 16.3 43.7 62.7 121.0196.9283.0329.0  בדיקה לאורך זמן - מעבדות 
 6.1 18.2 58.0 101.8160.9190.1201.6  בדיקות דימות

 -10.2 -3.72.0 79.282.180.572.3  יצירת מכתב שחרור
 -10.6 -9.112.5 66.072.063.056.4  יצירת מכתב קבלה

 -2.7 -2.8 60.8 57.792.890.287.8  אחיות -מכתב קבלה יצירת 
 -85.7 -38.4 18.0 25.630.218.62.7  חולים-ביתקבלות ל
 11.6 26.8 22.6 11.414.017.719.8  פתולוגיה

  רשימת מוזמנים 
  למרפאות חוץ    

  
10.0 

  
16.5 

  
23.4 

  
29.0 

  
64.8 

  
42.1 

  
24.2 

, הפחתת סך הכניסות בשנה המוקדמת מסך הכניסות בשנה המאוחרת ידי- עלשיעור השינוי חושב : הערה
  100-חלוקת התוצאה בערך סך הכניסות בשנה המוקדמת והכפלה ב

  המסכים הנצפים ביותר עשר- שהיחמ   1
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סך כניסות למסכים הנצפים ביותר במחלקות לרפואה דחופה ושיעורי השינוי בכניסות : 12לוח 
 2008דצמבר -2005ינואר , למסכים אלו

  שיעור שינוי    )באלפים( סך כניסות  

  
 1שם מסך

  
2005 

  
2006 

  
2007 2008     

   2005בין 
 2006-ל

   2006בין 
 2007-ל

   2007בין 
 2008-ל

 15.5 37.7 43.1 76.7109.7151.1174.5  ך ריכוז נתוניםכניסות למס
כניסות למסך תוצאות 

  בדיקות מעבדה
  

76.1 
  

174.0 
  

257.0 
  

368.0 
  

128.8 
  

47.7 
  

43.2 
 13.9 38.1 46.3 75.8110.9153.0174.3  כניסות לתיק חולה

כניסות למסך רשימת 
  המטופלים המאושפזים

  
59.0 

  
97.1 

  
130.9 

  
157.9 

  
64.6 

  
34.8 

  
20.6 

כניסות למסך בדיקות 
  מעבדה

  
46.3 

  
100.8 

  
141.7 

  
190.7 

  
117.9 

  
40.5 

  
34.6 

כניסות למסך רשימת 
  מסמכים

  
37.8 

  
46.9 

  
61.1 

  
75.9 

  
24.1 

  
30.3 

  
24.2 

 17.7 43.9 53.5 35.855.079.193.1  כניסות למערכת
 31.9 111.628.0 24.050.764.985.6  כניסות למסך בדיקות דימות

 - כניסות למסך מעבדות 
  בדיקה לאורך זמן

  
9.1 

  
21.2 

  
29.7 

  
46.7 

  
133.3 

  
40.1 

  
57.4 

-כניסות למסך קבלות לבית
  חולים

  
4.9 

  
7.4 

  
4.8 

  
0.9 

  
52.8 

  
35.8- 

  
81.2- 

 6.9 2.0 4.75.45.55.914.7  יצירת מכתב קבלה
 44.0 3.52.84.46.419.9-59.9  כניסות למסך ניתוחים

 25.2 3.02.57.99.916.5-218.2  אחיות -יצירת מכתב קבלה 
 13.6 13.0 2.64.44.95.671.4  יצירת מכתב שחרור

 2.1 34.8 -1.81.82.42.52.7כניסות למסך פרטי אשפוז
, הפחתת סך הכניסות בשנה המוקדמת מסך הכניסות בשנה המאוחרת ידי- עלשיעור השינוי חושב : הערה

  100-חלוקת התוצאה בערך סך הכניסות בשנה המוקדמת והכפלה ב
  המסכים הנצפים ביותר עשר- שהיחמ   1

  
תיק משתמשים ושאינם משתמשים באופק כש חולים-בתיבבחינת השינוי בשימוש באופק 

  )מ"תר(רפואי ממוחשב 

 2007-ל 2006מעלה כי בין  החולים-ביתבחינת מגמות השינוי בשיעורי השימוש במסכי אופק לפי סוג 

מ "המשתמשים באופק גם כתר החולים-בתיהיו במחלקות כירורגיה כללית ב, 2008-ל 2007ובין 

מ "משתמשים בו כתר אינםש החולים-בתיקא במחלקות ודו. שיעורי שינוי נמוכים בשימוש במסכים

תמונה זו עולה באופן ברור עוד יותר במחלקות . שיעורי השינוי בשימוש בין שנים אלו היו גבוהים יותר

קא ולא רק ששיעורי השינוי בשימוש במסכי אופק בין אותן שנים נמוכים יותר דו שם ,רפואה פנימית

  .גם שלילייםאלא שבחלק מן המסכים הם , מ"שמשתמשים באופק כתר החולים- בתיב

  

מ הם גם אלה בהם הוטמעה המערכת מאוחר "שאינם משתמשים באופק כתר החולים-בתימאחר ש

, האלה החולים-בתילאימוץ המאוחר יותר של טכנולוגיית אופק ב הקשור מגמה זותכן כי יי, יותר

כי , נמצאעוד . אלה עדיין לא הגיעו לרמה של שימוש שממנה ניתן רק לרדת חולים-בתיומעיד על כך שב
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שיעורי השינוי החיוביים בשימוש באופק הם בעיקר במסכים המכילים מידע מקצועי  ןלפיה ותהמגמ

נהלי מופיעים שיעורי שינוי נמוכים או יוברוב המסכים המכילים מידע מ ,)בדיקות מעבדה ,למשל(

עד  4-ולוחות (ת בעיקר בבחינת השינוי בשימוש במחלקות רפואה פנימית ונשמר מגמות אלה. שליליים

  ). 'בנספח ו 9-ו

  

טיפול ועל צריכת  ים של איכותמדדהשפעת הכנסת מערכת אופק על  5.2 
  מרפאות הקהילהב שירותים רפואיים

ע שיעורי ביצו(ים של איכות מדדהשפעת הכנסת מערכת אופק למרפאות הקהילה על נבחנת בפרק זה 

כמות , כמות בדיקות מעבדה(צריכת שירותים רפואיים במרפאה ל שו, )במדדי האיכות בקהילה

סך ביקורים בחדרי מיון וסך , החולים-בתיסך ביקורים במרפאות חוץ של , סך תרופות, בדיקות דימות

 ;מרפאות הבקרה נערכה בקרב כלל המרפאות במחקרבין ההשוואה בין מרפאות הניסוי ל). אשפוזים

ומבין  ;שיש בהם מערכת אופק חולים-בתיאגני אשפוז של ל המשתייכותבקרב מרפאות ניסוי ובקרה 

בקרב מרפאות ניסוי אשר ברבעון  - חולים שיש בהם אופק-באגני האשפוז של בתי נמצאותהמרפאות ש

מספר הכניסות למסך במרפאה (השתמשו במידה רבה באופק ") אחרי"מועד ה( 2005האחרון של שנת 

 בקרהמרפאות העומת ל 9,)יה ברבע העליון של כמות הכניסות למסכי מערכת אופק בתקופה הנבדקתה

  .שזווגו להן

  

מרפאות הניסוי שהשתמשו במסכי אופק במידה רבה ואה בין ת תוצאות ההשומובאולוחות הבאים ב

אשר מראים את  השינויים הגולמיים. מרפאות הבקרה שזווגו להןבין ל") הכבדות" המשתמשות(

  . 'טהמגמה הכללית של השינוי בכמות משתני התוצאה בין שתי תקופות הזמן האמורות מוצגים בנספח 

  

  שיעורי ביצוע במדדי איכות  - ים של איכותמדד .א
המציגים את השינוי  )ATT )Average Effect of the Treatment on the Treatedמדווחים מקדמי  13בלוח 

) הכנסת אופק" אחרי"ו" לפני(" t1לזמן  t0בשיעורי הביצוע של מדדי האיכות בקהילה בין זמן 

.  במרפאות הבקרה t1לזמן  t0ביחס לשינוי בשיעורי הביצוע במדדי האיכות בין זמן , במרפאות הניסוי

. להכנסת אופק למרפאה ייחסיצוע במרפאות הניסוי שנוכל לשינוי בשיעורי הבשינוי זה הוא , כלומר

לב ירד בממוצע בקרב מרפאות -ספיקת-עולה כי שיעור האשפוזים של חולי אי 13מלוח , הדוגמל

הבדל זה בין שתי תקופות הזמן מגלם . במרפאות הבקרהלשינוי  בהשוואהנקודות אחוז  11-הניסוי ב

התרחש במרפאות הבקרה במדד הנבדק בקרב מרפאות הניסוי לעומת השינוי ש 40%שיפור של כמעט 

מדדי האיכות שאת  17ה כי בעשרה מתוך עול 13המוצגים בלוח  ATT-בחינת מקדמי המ. באותו הזמן

                                                   
הייתה עדיין נמוכה  2005בדיקת השימוש במערכת אופק העלתה כי רמת השימוש במסכי המערכת בשנת    9

הבחירה לבדוק את השלכות אופק ). 2008- ו 2007, 2006(בהשוואה לרמת השימוש בשנים שלאחר מכן  מאוד
השאלה האם שימוש לא רק לבדיקת , אם כן, גבוהה קשורה הייתהבמרפאות בהן רמת השימוש במערכת 

אלא גם להנחה לפיה אם היינו יכולים לבדוק את השפעת , אינטנסיבי באופק מביא לתוצאות טובות יותר
ואולי עוד  ,היינו מקבלים תמונה דומה, התכנית בשנים המאוחרות יותר בהן רמת השימוש במסכים גבוהה

  .של השפעת המערכת על תוצאות, יותר ברורה
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בכיוון של השינוי היה בשמונה מהם , היה השינוי מובהק 10הביצוע בהם בחנו בשני המועדיםשיעורי 

  .שיפור בשיעורי הביצוע במדד

  

ביחס ) ATT(במרפאות הניסוי  שיעורי ביצוע במדדי איכותמקדמי השפעת מערכת אופק על   : 13לוח 
  )עם אופק חולים-בתימרפאות באגני אשפוז של (לשינוי בשיעורים אלה במרפאות הבקרה 

  מרפאות ניסוי 30
  1 מרפאות בקרה 90
  
  
  

 שם מדד

  שיעור 
ממוצע  ביצוע

במרפאת 
  ניסוי 
  0tבזמן 

]A[  

הפרש ההפרשים 
בין  1t-ל 0tבין 

מרפאות הניסוי 
למרפאות הבקרה 

  )ATTמקדמי (
]B[ 

אחוז השינוי 
 בשיעור הביצוע

 1t-ל 0tבין 
במרפאות הניסוי 
  המיוחס לאופק

]B/A[ 
 9.7 0.600.06#שיעור ביצוע בדיקות עיניים בחולי סוכרת
 10.0-  *0.05- 0.55שיעור ביצוע ממוגרפיה באוכלוסיית יעד

 24.0-  **0.15- 0.62לב-ספיקת- באיטיפול רציונלי 

 6.4 0.470.03תינוקותבקרב HGB בדיקת שיעור ביצוע
 39.4- 0.03-0.01#שיעור אשפוזים חוזרים של קשישים 

 4.9  **0.860.04  בקרב חולי סוכרת  HgA1Cשיעור ביצוע בדיקת 
 עם תוצאות שיעור איזון חולי סוכרת

HgA1C=<7 
 

0.35 
 

0.00  
 

0.7 

 HgA1C  0.23 0.04#  15.8 <9שיעור איזון חולי סוכרת עם תוצאה 

 7.4 **0.860.06בקרב חולי סוכרת  LDLשיעור ביצוע בדיקות 

 LDL 0.42-0.03 -7.1    =< 100 שיעור איזון חולי סוכרת
 LDL0.240.03 11.8<  130שיעור איזון חולי סוכרת 

חולי שיעור ביצוע בדיקת מיקרואלבומין בקרב 
 סוכרת

 
0.59 

 
0.05  

 
7.8 

 0.9 0.770.01טיפול רציונלי במיקרואלבומין
  237.1-  **0.01-0.02שיעור האשפוזים של ילדים חולי מחלת ריאות

 3.1 0.780.02דם-לחץ- טיפול רציונלי ביתר
 39.3-  **0.28-0.11לב- ספיקת-שיעור אשפוזים של חולי אי

 64.4-  **0.05- 0.09לב- ספיקת- אי שיעור אשפוזים חוזרים של חולי

#  0.1 p<   
*   0.05 p<   

**  0.01 p<   
חולים - של בתימרפאות הבקרה באגני האשפוז  153מתוך ( בקרההתוכנה מתאימה בכל פעם שלוש מרפאות   1

  אחתניסוי  למרפאת) עם אופק
  

                                                   
ו הם אלו שהיו בידינו נתונים על שיעורי הביצוע בהם במרפאות שבמחקר בשתי מדדי האיכות שנבדק 10

 .התקופות שהושוו
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  צריכת שירותים רפואיים במרפאה. ב
 t1לזמן  t0בין זמן  בדיקות המעבדההמציגים את השינוי בכמות  ATTמדווחים מקדמי  14בלוח 

, כך. שינוי בכמות בדיקות המעבדה בין אותן תקופות במרפאות הבקרהעומת הבמרפאות הניסוי ל

בדיקות בין שתי  287.3של כמות בדיקות חלבון בדם מראה ירידה של  ATT-מקדם ה, דוגמהל

השינוי שהיה בכמות הבדיקות בין שתי התקופות במרפאות כאשר נלקח בחשבון , כלומר. התקופות

בדיקות  287-הרי שביחס אליו השינוי במרפאות הניסוי הוא ירידה של כ, )הפרש ההפרשים(הבקרה 

  .בין שתי התקופות
  

חלה ) בדיקות 38מתוך  28(במספר יחסית רב של בדיקות  :היא מעורבת 1411המגמה שנצפית בלוח 

, בין שתי תקופות הזמן) ביחס למרפאות הבקרה(מעבדה במרפאות הניסוי ירידה בכמות בדיקות ה

הבדיקות שנכללו בניתוח השינוי בכמות הבדיקות  38מתוך  16-ב. היבאחרות חלה עלי, אולם

יש ירידה מובהקת ואחוז השינוי המיוחס לאופק  12-ב, מתוכן. הממוצעת למרפאה מובהק סטטיסטית

ה בין שתי ינמצאה עלי, )בדיקות 4(בבדיקות האחרות . 140%-ידה של כלירעד  10%-נע בין ירידה של כ

   .100%-ל 50%כאשר אחוז השינוי המיוחס לאופק נע בין , התקופות
  

 t1לזמן  t0בין זמן  בדיקות הדימותהמציגים את השינוי בכמות  ATTמדווחים מקדמי  15בלוח 

מן הנתונים ניכרת מגמה ברורה . הבקרה שינוי בין אותן תקופות במרפאותעומת הבמרפאות הניסוי ל

. בין שתי תקופות הזמן) ביחס למרפאות הבקרה(של ירידה בכמות בדיקות הדימות במרפאות הניסוי 

מספר בדיקות הדימות שהשינוי בכמותן ביחס לשינוי במרפאות הבקרה בין שתי , לא רק זאת

מתוכן זוהי  13-ב. בדיקות דימות 27בדיקות מתוך  15ועומד על , גבוה יחסית, התקופות הוא מובהק

 כל-סךבכי אחוז השינוי שניתן לייחסו לאופק  15עוד עולה מלוח . ירידה מובהקת בכמות הבדיקות

בכל אחד כשבוחנים את הנתונים . 12%-הוא ירידה מובהקת של כלמרפאה כמות בדיקות הדימות 

סם להכנסת מערכת אופק נעים בין שניתן לייח) המובהקים(סוגי הבדיקות עולה כי אחוזי השינוי מ

  .140%-ל 10%
  

סך ביקורים : שירותים רפואיים נוספים ברמת המרפאה שהשינוי בכמות הצריכה שלהם נבחן היו

לא כולל (סך האשפוזים , עבורם חיוב למרפאהבסך ביקורים בחדרי מיון שהיה , במרפאות חוץ

גם כאן בחנו ). לא כולל תרופות יקרות(רופא  ידי-עלוסך התרופות שניתנות ) יםיאשפוזים דיפרנציאל

במרפאות הניסוי ביחס לשינוי בשיעורי הביצוע הללו בין אותם זמנים  t1לזמן  t0את השינוי בין זמן 

לא נמצא הבדל מובהק בין השינוי במרפאות הניסוי לבין השינוי ). 16ראה לוח (במרפאות הבקרה 

, אולם, שירותים הרפואיים הללו ברמת המרפאהבמרפאות הבקרה במשתנים הקשורים בצריכת ה

, בקבלות לאשפוז, בביקורים במיון 4.5%-ל 1%היא של ירידה בין ) 16לוח (המגמה העולה מן הלוח 

  . אשר ניתן לייחסה להכנסת מערכת אופק למרפאות ,בביקורים במרפאות חוץ ובכמות תרופות
  

-בתיאות הניסוי והבקרה באגני האשפוז של הניתוחים הסטטיסטיים שבחנו את ההשוואה בין כל מרפ

מחקר הראו השפעה פחותה שנכללו בואלו שכללו בהשוואה את כל מרפאות , שיש בהם אופק החולים

  ). 'ראה לוחות בנספח י(בהרבה 

                                                   
ידינו -ובלוחות הבאים נלקחו מדוח המחשב של שירותי בריאות כללית ותורגמו על 14שמות הבדיקות בלוח  11

  .לעברית
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  ביחס ) ATT(השפעת מערכת אופק על כמות בדיקות מעבדה במרפאות הניסוי  מקדמי :14לוח 
  )עם אופק חולים-בתימרפאות באגני אשפוז של (לשינוי בהן במרפאות הבקרה              

  מרפאות ניסוי 30
  1 מרפאות בקרה 90

מספר בדיקות 
ממוצע למרפאת 

  ]0t ]Aבזמן  ניסוי

בין  1t- ל 0tהפרש ההפרשים בין 
מרפאות הניסוי למרפאות 

 ]ATT(   ]Bמקדמי (הבקרה 

 הבדיקות אחוז השינוי במספר
במרפאות הניסוי  1t- ל 0tבין 

  ]B/A[   המיוחס לאופק
 3.6- 1,117.9-  31,319 הכל- סך -  שם בדיקה

ANF 62  -9.0 -14.6 

CMV 42  2.4 5.8 

CPK 481  -24.7 -5.1 

CRP 55  -7.4 -13.5 

RF  58  -6.6 -11.3 

 2.5 7.1  278  אלקטרוליטים

 2.4- 46.8-  1,969  אמילאזה

 4.7- 28.4-  605  ברזל

 21.3- 56.5-**  265  הורמונים נשיים

 27.3- 8.0-*  29  הורמונים גבריים

 18.6- 15.6-#  84  הפטיטיס

 B12 259  -11.0 -4.2ויטמין 

  2סרולוגיה למחלות זיהומיות
67  1.2 1.8 

 5.3- 51.7-  978  זרחן

 0.7- 6.4-  881  חומצה אורית

 13.2- 26.0-  196  חומצה פולית

 11.0- 287.3-*  2,602  חלבון בדם

 1.2- 87.5-  7,599  אנזימי כבד

 54.4 1.5*  3  כלור

 18.4- 20.8-**  113טרופונין

 15.1 23.3*  154מגנזיום

 19.7- 19.3-** 98  משלים

 9.7- 6.7-  69נוגדנים

 99.8 11.8** 12סוג דם

 1.6- 31.6-  1,940  סוכר

 3.1- 34.3-  1,096  סידן

*   9  סרולוגיה לסיפיליס 6.0 66.8 

 13.3- 31.6-**  239 סמני סרטן

 70.1-  54.1-**  77 ספירת דם

 142.0- 39.8-**   28  פיברינוגן

 20.6- 12.0-**  59 פרולקטין

 2.4 0.3  13  סרולוגיה לצליאק

 2.3- 123.8-  5,410  שומני הדם

 12.7 12.8  100 שקיעת דם

 42.2- 17.3-**  41 חלבון בשתן

 13.9 25.0  181  קרישת דם

 9.5- 81.8-#  860 בדיקות בלוטת התריס

 4.0- 172.7-  4,291 תפקודי כליות

# 0.1 p<  ;     * 0.05 p<  ;     ** 0.01 p<   
) עם אופקחולים -של בתימרפאות הבקרה באגני האשפוז  153מתוך ( בקרההתוכנה מתאימה בכל פעם שלוש מרפאות   1

  אחת למרפאת ניסוי
 EVB-סרולוגיה לטוקסופלומה ו, למשל, בדיקות ובהן 5קיבוץ   2
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ביחס ) ATT(במרפאות הניסוי  בדיקות דימותמקדמי השפעת מערכת אופק על כמות   : 15לוח 
  )עם אופק חולים-בתימרפאות באגני אשפוז של (הבדיקות במרפאות הבקרה  לשינוי בכמות

  מרפאות ניסוי 30
  1 מרפאות בקרה 90

  
מספר בדיקות 

ממוצע למרפאת 
  ]0t ]Aבזמן  ניסוי

 0tהפרש ההפרשים בין 
בין מרפאות הניסוי  1t-ל

למרפאות הבקרה 
 ]ATT]   (Bמקדמי (

אחוז השינוי במספר 
 1t-ל 0tהבדיקות בין 

במרפאות הניסוי 
  ]B/A[המיוחס לאופק 

 12.3-  **204.6-  1,667   הכל-סך - ם בדיקה ש
 26.3-  **12.4-  47  צילום אגן 

US 1.7-11.7- 14 ראש וצוואר 

US  10.7-  14.7#- 137 בטן 
 1.0-3.7- 28 צילום אצבעות יד

 16.2-  **13.8- 86צילום בטן ללא חומר ניגוד
 20.2- **24.9-  124 צילום ברך 

 11.1-  **46.7-  422 צילום בית חזה
 2.914.5 20 צילום ירך

 18.2-  *9.3-  51 צילום כף יד
 2.43.7 66 צילום כף רגל

 21.6-  **12.0-  55צילום כתף מלא צד אחד 
 29.7-  **15.9- 54 צילום מערות האף 

 5.2-19.2- 27 צילום מרפק
 0.5-2.1- 26דימות בביצוע פעולה כירורגית

 33.7-  **10.3- 31 צילום עמוד שדרה גבי 
 3.0-4.9- 61מותני-צילום עמוד שדרה גבי

 23.8  **9.5  40סקרלי-צילום עמוד שדרה מותני
 15.5- **11.7-  76צילום עמוד שדרה צווארי 

 5.2-10.7- 49 צילום שורש יד
 0.9-3.6- 24צדדי-צילום מפרק ירך חד

 34.6-  **6.1-  18 צילום צלעות 
 1.42.0 68 צילום קרסול מלא

 42.1  **8.0  19 צילום שוק 

CT  4.0-6.9- 57 בטן 

CT  13.6-  7.5#-  55 ראש 

CT 2.6-11.6- 22 חזה 
צילומי בטן עוקבים למעבר 

  חומר ניגודי במעי הדק 
  

6  
  

-8.1**  
  

-138.7  
#   0.1 p<   
*   0.05 p<   

** 0.01 p<   
חולים - של בתימרפאות הבקרה באגני האשפוז  153מתוך (התוכנה מתאימה בכל פעם שלוש מרפאות בקרה   1

   אחת למרפאת ניסוי) עם אופק
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  ) ATT(במרפאות הניסוי סך צריכת שירותים רפואיים מקדמי השפעת מערכת אופק על : 16לוח 
  עם חולים-בתימרפאות באגני אשפוז של (ביחס לשינוי בשיעורים אלה במרפאות הבקרה              
  )אופק             

  מרפאות ניסוי 30
  1 מרפאות בקרה 90

 תממוצע כמות
ניסוי למרפאת 

  ]0t ]Aבזמן 

 1t-ל 0tהפרש ההפרשים בין 
בין מרפאות הניסוי 

מקדמי (למרפאות הבקרה 
ATT (]B[   

בכמות צריכת אחוז השינוי 
 1t- ל 0tבין  השירותים

במרפאות הניסוי המיוחס 
  ]B/A[לאופק 

 746.9-28.3-3.8 ביקורים במיון

 317.6-4.4-1.4 קבלות לאשפוז

 2,765.2-123.8-4.5  ביקורים במרפאות חוץ

 18,637.8-160.4-0.86  תרופות
חולים - של בתימרפאות הבקרה באגני האשפוז  153מתוך (התוכנה מתאימה בכל פעם שלוש מרפאות בקרה    1

    אחת למרפאת ניסוי) עם אופק

  

בחינת השפעת הכנסת מערכת אופק על מדדי תוצאה תפעוליים ועל  5.3
  החולים-בתיבצריכת שירותים רפואיים 

של שירותי  החולים- בתיב אופק על מדדי תוצאה תפעולייםהשפעת הכנסת מערכת  תנבחנבפרק זה 

שיעור , )ללא לינה(מספר אשפוזי יום , )בתוך שבוע(מספר אשפוזים חוזרים דחופים : בריאות כללית

כמות בדיקות מעבדה  ;ועל צריכת שירותים רפואיים ;המאושפזים מתוך כלל הפונים לחדרי המיון

מאושפזים חברי שירותי בריאות (בין נתוני קבוצת הניסוי  לשם כך ערכנו השוואה. ובדיקות דימות

הרבעון השלישי בשנים : בשלוש תקופות זמן) המאושפזים האחרים(לבין נתוני קבוצת הבקרה ) כללית

  .2007-ו 2005, 2003

  

לצורך ההשוואה בין קבוצת הניסוי לקבוצת הבקרה חישבנו את ההפרש בין הכמות הממוצעת של 

אשפוזי יום ללא לינה ושיעור , אשפוזים חוזרים דחופים, בדיקות הדימות, בדיקות המעבדה

לבין הכמות ) קבוצת הניסוי(בקרב מאושפזים מבוטחי כללית , המאושפזים מתוך כלל הפונים למיון

- וכמ .בכל אחת מתקופות הזמן של המחקר, )קבוצת הבקרה(הממוצעת בקרב המאושפזים האחרים 

השינוי בקבוצת הניסוי ביחס להפרש  על מנת לבחון את הללופרשים בדקנו את ההפרש בין הה, כן

 2003בכל אחד ממשתני התוצאה המנויים לעיל בין השנים , זאת. tOשמצאנו בין הניסוי לבקרה במועד 

על , בנוסף). לאחר התחלת השימוש במערכת והסתגלות אליה( 2007לבין ) לפני הכנסת מערכת אופק(

ערכנו אותן השוואות  ,נטנסיבי במערכת אופק מביא לתוצאות יותר טובותמנת לבחון האם שימוש אי

   12.במערכת אופק המשתמשות במידה רבהרק בקרב מחלקות 

  

השוואת השינוי בכמות הממוצעת של בדיקות המעבדה בקבוצות של תוצאות ה מוצגות 17לוח ב

מן הלוח עולה כי . זמןהבין תקופות  רפואה פנימיתקבוצות הבקרה במחלקות ב עומתהניסוי ל

                                                   
  "כניסה לתיק חולה"נמצאות ברבע העליון של התפלגות הכניסות למסך    12
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- קבוצת הבקרה ב מספר הבדיקות שלבין ההפרשים בין מספר בדיקות המעבדה של קבוצת הניסוי ל

נמצא כי ההפרשים בכמות בדיקות , לעומת זאת. האלה מאלאינם שונים באופן מובהק  2005-וב 2003

גם הפרשי  ובמקביל, עבור רוב בדיקות המעבדה שנבחנובמובהקים  2007-ל 2005המעבדה בין 

 האלהשנים המן הלוח אנו לומדים כי בין ). המעידים על השינוי שניתן לייחסו לאופק(ההפרשים 

בסך כמות הבדיקות בקבוצת הניסוי בהשוואה לקבוצת  6%-ירידה משמעותית ומובהקת של כ הייתה

- לירידה של יותר מ 2%וכאשר בוחנים את סוגי הבדיקות השונות עולה כי הירידה נעה בין , הבקרה

ניסוי לבקרה קבוצות הההבדלים בגודל השינוי בין . בהשוואה לשינוי שהיה בקבוצת הבקרה 11%

ן הבדיקות הן כאלו שתוצאותיהן נוטות להיות יציבות בבדיקות שונות יכול להיות קשור לכך שחלק מ

מן המרפאה בקהילה (קודמות תכן שמידע באופק על תוצאות יי). משתנות תוך פרקי זמן ארוכים(יותר 

בדיקות , לעומת זאת. לוותר על בדיקה חוזרת החולים- ביתמאפשר לרופאים ב ,)או מחדר המיון

- עלאינן יציבות ולכן מוזמנות ) הבדיקות הראשון בלוח 5 - כגון ספירת דם או אלקטרוליטים(אחרות 

קבוצות עולה כי ההפרש בין  17מלוח  ,ואכן. אף מתוך הרגל עתיםול ,קרובות עתיםלידי הרופאים 

יציבות , עבור בדיקות אחרותבהניסוי לבקרה בכמות בדיקות האלקטרוליטים נמוך יותר מן ההפרש 

הניסוי לבקרה בתקופות קבוצות צאו הבדלים מובהקים בין במחלקות כירורגיה כללית לא נמ. יותר

בחינת השוואות אלו בקרב מחלקות רפואה פנימית . עבור אף אחת מן הבדיקות שנכללובשנבחנו 

ללא , במערכת אופק העלתה ממצאים דומים למתואר לעיל המשתמשות במידה רבהוכירורגיה כללית 

  .ואלת מחלקות ויתרון לקבוצ

  

 13"בדיקות יציבות"הנחשבות גם את השינוי בכמות הממוצעת של בדיקות מעבדה ניסינו לבחון 

בשלוש תקופות המחקר בוצעו מעט  ,אולם. זמןהבין תקופות  בקבוצות הניסוי למול קבוצות הבקרה

ועל כן לא ניתן היה להשוות בין קבוצות הניסוי לקבוצות הבקרה , החולים-בבתי כאלהד בדיקות ומא

  . להןבנוגע 
  

  

                                                   
לכן לא מקובל לבצע בדיקות אלו שוב אם  .בדיקות יציבות הן בדיקות שערכיהן נותרים יציבים לאורך זמן   13

  .החולים-אם נערכו בדיקות כאלו בקהילה אין צורך לחזור עליהן בבית, קרי ,ןיש מידע עליה
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במחלקות רפואה , )בקרה(בהשוואה לכמות הבדיקות בקרב מאושפזי קופות אחרות ) ניסוי(בקרב מאושפזי כללית  למאושפז כמות בדיקות מעבדה: 17לוח 
  בשלוש תקופות זמן, פנימית

1,500=N  
  

 שם בדיקה

מספר בדיקות  -  חברי כללית
  ניסויקבוצת בממוצע 

מספר בדיקות  -  אחרותקופות   
  בקרהקבוצת בממוצע 

קבוצת הניסוי בהפרש בין מספר הבדיקות   
  קבוצת הבקרהבלמספר הבדיקות 

  
הפרש 

  1ההפרשים

הפרש 
ההפרשים 

  2007  2005  2003 200320052007 2007  2005  2003   2)יםאחוזב(
 1.71-5.72-*** 2.19-**  28.329.4-0.490.26  29.928.627.230.4  הכל- סך

 0.08-3.13- 0.16-**2.72.62.42.72.62.6-0.080.03 3סוכר
 0.07-2.96- 2.22.22.22.22.22.3-0.030.01-0.09 נתרן
 0.06-2.90- 2.22.22.22.22.22.3-0.030.01-0.09 אשלגן

 0.04-1.63- 0.14-**2.52.42.42.62.42.5-0.100.03קריאטינין
 0.05-1.74- 0.13-**2.72.62.52.82.62.7-0.080.04  אוראה

 0.13-9.75-*** 0.13-**1.31.21.11.31.21.20.000.02חומצה אורית
 0.12-7.11- 0.14-**1.81.61.51.81.61.7-0.020.02  סידן

 0.09-6.00- 0.13-**1.61.51.41.61.51.5-0.040.02 פוספור
 0.09-6.09- 0.11-**1.51.41.41.51.41.5-0.020.03 חלבון

 0.09-5.92- 0.12-**1.51.41.41.61.41.5-0.030.02 אלבומין
 0.13-8.53-*** 0.14-**1.41.31.51.41.5-0.010.01  1.5  פופסטזה בסיסית

SGOT (AST)1.61.51.41.61.51.600**-0.16 ***-0.16-10.09 
SGPT (ALT)1.41.21.21.31.31.30.01-0.05-0.14 ***-0.15-11.29 

LDH 1.51.51.31.61.51.5-0.020**-0.16 ***-0.14-9.24 
 0.10-6.92-*** 0.14-**1.51.51.41.51.41.5-0.040.03בילירובין כולל
 0.05-8.27- 0.60.60.50.60.60.6-0.010-0.06בילירובין ישיר

      או ברמה גבוהה יותר >p 0.05- מובהקת ב 2007-ל 2005ההשוואה בין   ** 
  או ברמה גבוהה יותר >p 0.05-מובהקת ב 2007-ל 2003ההשוואה בין *** 

קבוצת הניסוי למספר בהפרש מספר הבדיקות בין ל 2003-קבוצת הבקרה בבקבוצת הניסוי למספר הבדיקות בההבדל בין הפרש מספר הבדיקות  -הפרש ההפרשים   1
  2007-קבוצת הבקרה בבהבדיקות 

  2003- קבוצת הניסוי בבמוצע הבדיקות מאחוז מ -) באחוזים(הפרש ההפרשים   2
  " כימיה קטנה"או " אלקטרוליטים"צבר בדיקות המוזמנות בדרך כלל יחד תחת השם  חמש הבדיקות הראשונות מהוות  3
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כמות הממוצעת של בדיקות הדימות שנערכו לקבוצת הניסוי במחלקות רפואה פנימית של הבהשוואה 

 ,בכל אחת מן השנים, בקבוצת הבקרה אלהוכירורגיה כללית לעומת הכמות הממוצעת של בדיקות 

קבוצת  מספר הבדיקות שלבין נמצא כי ההפרשים בין מספר בדיקות הדימות של קבוצת הניסוי ל

גם . בשני סוגי המחלקות, ה בתקופות הזמן הנבדקותאלה מאלבאופן מובהק  הבקרה אינם שונים

) בתוך שבוע(ואשפוזים חוזרים דחופים ) אשפוזים ללא לינה(השוואת ההפרשים בכמות אשפוזי היום 

קבוצת הבקרה בין תקופות זמן אלו לא העלתה הבדלים מובהקים בשני סוגי בין בין קבוצת הניסוי ל

  .המחלקות הללו

  

במערכת  שמשתמשות במידה רבהחינת השוואות אלה במחלקות רפואה פנימית וכירורגיה כללית ב

קבוצת לאין הבדלים מובהקים בין ההפרשים בין קבוצת הניסוי אלה העלתה כי גם במחלקות  14,אופק

נמצא הבדל  2005-ל 2003בין , אולם. בכל תקופות הזמן הנבדקות ברוב בדיקות הדימות הבקרה

מובהק בכמות בדיקות סונר בטן שנערכו בקרב קבוצת הניסוי לעומת קבוצת הבקרה במחלקות רפואה 

שעליהן נאמר  CTבחנו גם שלוש בדיקות , 18שנבחנו בלוח הדימות בנוסף לבדיקות . )18לוח ( פנימית

ולכן ייתכן שלשימוש באופק תהיה השפעה  ,")רוטינה"כ(לעתים מתוך הרגל  תנותילנו כי הן בדיקות הנ

, בקרב המאושפזים כאלהבדיקות  נערכו מעטבשלוש תקופות המחקר באופן כללי נמצא כי  .על כמותן

עולה כי  19מלוח ). בתקופה 107-ל 2מספר הבדיקות נע בין (, ניסוי והן בקבוצת הבקרההן בקבוצת ה

 הרב המשתמשות במידהוביתר שאת במחלקות רפואה פנימית  ,אה פנימיתבכלל מחלקות רפו

אותה  ,הייתה ירידה בכמות הבדיקות הממוצעת בקרב מאושפזים בקבוצת הניסוי, במערכת אופק

 CTההבדל היחיד שנמצא מובהק במחלקות כירורגיה כללית היה ההבדל בכמות . ניתן לייחס לאופק

 .2007-ל 2005אגן בין -בטן

  

בכמות  83%נמצאה במחלקות רפואה פנימית ירידה גדולה ומובהקת של  2007-ל 2005בין , ףבנוס

לעומת השינוי בין ) מאושפזים חברי כללית(הממוצעת של אשפוזי יום ללא לינה בקבוצת הניסוי 

שירותי יש לציין כי , עם זאת .)20לוח (במשתנה זה ) המאושפזים האחרים(שנים בקבוצת הבקרה ה

הנתפסים , מנע מאשפוזי יוםילהשתדל ולה החולים-בתיכללית מנחה את כלל מחלקות בריאות 

ון שמחלקות אלו אופיינו בשיעור גבוה יותר של אשפוזי יום ללא לינה וכימ. כאשפוזים מיותרים

  . ניכרת בהן השפעת הלחץ של כללית ולא השפעת מערכת אופקשתכן יי, מלכתחילה

                                                   
 track log-שהמשום , זאת. ברמת הגדרת המשתמש והיחידה עשויה להיות בעיה החולים-בתייש לציין כי ב  14

ועובד , מסוימתנהלתית למחלקה ימ משויךרופא שייתכן ; משייך פעילות לפי ברירת המחדל של הרופא
חדרי (ביחידות לרפואה דחופה , יחסית, התופעה בולטת, אולם. מחלקות אחרות/בפועל בנוסף במחלקה

  .החולים-ביתופחות משמעותית במחלקות האחרות של ) המיון
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 במחלקות רפואה, )בקרה(בהשוואה לכמות הבדיקות בקרב מאושפזי קופות אחרות ) ניסוי(בקרב מאושפזי כללית למאושפז כמות בדיקות דימות : 18לוח 

    בשלוש תקופות זמן, במערכת אופקהמשתמשות במידה רבה פנימית 
300= N  

  
 שם בדיקה

מספר בדיקות  -  חברי כללית
  ניסויקבוצת בממוצע 

מספר בדיקות  -  אחרות קופות
  בקרהקבוצת בממוצע 

קבוצת הניסוי בהפרש בין מספר הבדיקות 
  קבוצת הבקרהבלמספר הבדיקות 

  
הפרש 

  1ההפרשים

הפרש 
ההפרשים 

  2007  2005  200520072003 20072003  2005  2003  2)יםאחוזב(
 0.12-9.56- 1.401.400.11-0.03-0.02 1.301.371.381.20  הכל בדיקות- סך

 0.020.00- 0.110.120.00-0.01-0.02 0.000.100.090.00עליונהסונר בטן 

 0.010.00- 0.01-*0.030.070.00-0.02 0.000.010.060.00סונר בטן תחתונה

בית החזה עד שני צילום 
 מבטים

 

1.25 

 

1.19 

 

1.18 

 

1.15 

 

1.20 

 

1.16  

 

0.09 

  

-0.01  

 

0.02 

  

-0.07  

  

-5.60 

צד אחד עד -צלעותלום יצ
 שני מבטים

 

0.00  

 

0.02 

 

0.01  

 

0.00 

 

0.02 

 

0.00 

 

0.00 

 

0.00 

 

0.00 

 

0.00  

 

0.00 

  40.00-  0.02-  0.040.040.010.01-0.01 0.050.050.030.04סונר כליות

לום בית חזה דקוביטוס יצ
  עם קרן הוריזנטלית

 

0.01 

 

0.00 

 

0.00 

 

0.00 

 

0.00 

 

0.00 

 

0.01 

 

0.00  

 

0.00 

 

0.00 

 

0.00 

  או ברמה גבוהה יותר >p 0.05- מובהקת ב 2005-ל 2003ההשוואה בין   * 
קבוצת הניסוי למספר בהפרש מספר הבדיקות  ביןל 2003-קבוצת הבקרה בבקבוצת הניסוי למספר הבדיקות בההבדל בין הפרש מספר הבדיקות  - הפרש ההפרשים   1

  2007-קבוצת הבקרה בבהבדיקות 
  2003- קבוצת הניסוי בבמוצע הבדיקות מאחוז מ -) באחוזים(הפרש ההפרשים   2
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במחלקות רפואה , )בקרה(בהשוואה לכמות הבדיקות בקרב מאושפזי קופות אחרות ) ניסוי(בקרב מאושפזי כללית למאושפז  CTכמות בדיקות  :19לוח 
  בשלוש תקופות זמן, הרב במידהפק במערכת או ובמחלקות רפואה פנימית המשתמשות במחלקות לכירורגיה כללית , פנימית

  
  
  
  

  שם בדיקה/מחלקה

קבוצת במספר בדיקות ממוצע 
   ניסוי

קבוצת במספר בדיקות ממוצע 
   בקרה

קבוצת בהפרש בין מספר הבדיקות 
קבוצת בהניסוי למספר הבדיקות 

  הבקרה

  
  
  

הפרש 
 ההפרשים

הפרש ההפרשים 
כאחוז מממוצע 

הבדיקות 
קבוצת הניסוי ב
  2003-ב

  
 2003-ב

  
 2005-ב

  
 2007-ב

  
 2003-ב

  
 2005-ב

  
 2007-ב

   
 2003-ב

  
 2005-ב

  
 2007-ב

           המחלקותכל- פנימיות
 20.06- **0.57- 1.00 **0.79 1.57 1.32 1.40 1.25 2.32 2.18 2.83 בדיקות להכ- ךס

CT  21.57- **0.28- 0.03- **0.06- 0.25 1.17 1.18 1.06 1.14 1.13 1.31 ראש 

CT 23.37- 0.39- 0.14- 0.15- 0.25 1.38 1.61 1.40 1.25 1.46 1.65 אגן-בטן 

CT 1.06- 0.01- 0.02 0.07- 0.03 1.21 1.14 1.09 1.23 1.07 1.12 חזה 

            
            המחלקות כל-כירורגיות

 4.42- 0.11- 0.38 0.32 0.49 1.66 1.82 1.95 2.05 2.14 2.45 בדיקות להכ- ךס

CT  3.69 0.05 0.13- 0.01- 0.18- 1.29 1.13 1.55 1.16 1.11 1.37 ראש 

CT 9.45 0.16 **0.12 0.25- 0.05- 1.44 1.81 1.79 1.55 1.55 1.74 אגן-בטן 

CT 30.17- 0.41- 0.05- 0.00 0.36 1.27 1.00 1.00 1.23 1.00 1.36 חזה 

            
            משתמשות - פנימיות

 32.24- **1.00- 0.98 **0.74 1.98 1.38 1.75 1.11 2.36 2.49 3.09 בדיקות להכ- ךס

CT  17.86- **0.21- 0.09- 0.22 0.12 1.15 1.08 1.08 1.06 1.30 1.20 ראש 

CT 49.89- 1.08- **0.09 0.60- 1.17 1.71 2.00 1.00 1.80 1.40 2.17 אגן-בטן 

CT 28.70- 0.47- 0.17 0.20- 0.64 1.13 1.40 1.00 1.29 1.20 1.64 חזה 

   או ברמה גבוהה יותר >p 0.05- מובהקת ב 2007-ל 2005ההשוואה בין   ** 
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במחלקות , )בקרה(בהשוואה לכמות בקרב מאושפזי קופות אחרות ) ניסוי(בקרב מאושפזי כללית למאושפז כמות אשפוזי יום ואשפוזים חוזרים : 20לוח 
  .בשלוש תקופות זמן, רפואה פנימית העושות במערכת אופק שימוש רב

400= N  
  
 

ממוצע  -  חברי כללית
  ניסויקבוצת מאושפז בל

ממוצע  -  קופות אחרות  
  בקרהקבוצת למאושפז ב

קבוצת ב אשפוזיםה ממוצעהפרש בין   
  קבוצת הבקרהב אשפוזיםה מוצעהניסוי למ

  
הפרש 

  1ההפרשים

הפרש 
ההפרשים 

  2007  2005  2003 200320052007 2007  2005  2003  2)יםאחוזב(

 83.33- 0.05-*** **0.03- 0.00- 0.02 0.04  0.03  0.04 0.01 0.03 0.06אשפוז יום ללא לינה
             

  אשפוז חוזר דחוף 
 תוך שבוע

 
0.13 

 
0.11 

 
0.08 

 
0.09 

 
0.07 

 
0.09 

 
0.04 

 
0.04 

  
-0.01  

  
-0.05 

  
-38.46 

   או ברמה גבוהה יותר >p 0.05- מובהקת ב 2007-ל 2005ההשוואה בין   ** 
   או ברמה גבוהה יותר >p 0.05-מובהקת ב 2007-ל 2003ההשוואה בין *** 

הניסוי  קבוצתבהפרש מספר האשפוזים בין ל 2003-קבוצת הבקרה בבקבוצת הניסוי למספר האשפוזים בההבדל בין הפרש מספר האשפוזים  -הפרש ההפרשים   1
   2007-קבוצת הבקרה בבלמספר האשפוזים 

  2003- קבוצת הניסוי בהאשפוזים במוצע מאחוז  -) באחוזים(הפרש ההפרשים   2
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בכל אחת שבמחקר  החולים-בתיברפואה דחופה למכלל הפונים ליחידות מאושפזים שיעור הינת בח

) קבוצת הניסוי(כי שיעור המאושפזים מתוך כלל הפונים בקרב חברי כללית מתקופות המחקר העלתה 

שיעור של ההשוואה . בכל השנים )קבוצת הבקרה(נמוך משיעור זה בקרב הפונים האחרים למיון 

בין ) ו אחרכירורגי א, פנימי(למחלקות לרפואה דחופה לפי סוג יחידות המיון האשפוזים מכלל הפונים 

   15.)21לוח ( תמונה דומההראתה  בקרההניסוי לקבוצות 

  

, 2003: בשנים ברבעון השלישי, אחוז המאושפזים מכלל הפונים ליחידות לרפואה דחופה: 21לוח 
  בחלוקה לחברי כללית ושאינם חברי כללית, 2007, 2005

  1יחידות מיון אחרות  מיון כירורגי  מיון פנימי  כלל יחידות המיון  
-סך  

הכל 
 פונים

  
  חברי 
 כללית

  
  

 אחרים

-סך
  הכל 
 פונים

  
  חברי 
 כללית

  
  

 אחרים

-סך
  הכל 
 פונים

  
  חברי 
 כללית

  
  

 אחרים

-סך
  הכל 

 הפונים

  
  חברי 
 כללית

  
  

 אחרים
2003 79.3 78.3  83.8  84.5 83.7  88.5  71.5 69.6  78.3  45.5  43.3  56.6  

2005 79.2 78.4  82.5  84.5 84.0  87.0  71.7 69.9  77.6  44.9  42.7  54.1  

2007 80.1 79.2  83.6  86.0 85.3  88.7  70.4 68.2  77.4  48.6  47.1  54.8  
, חירום, אמבולטורי, ג"אא, פה ולסת, נפש, אורתופדי, לוגיומיון אור :יחידות המיון האחרות כוללות  1

  ריאות , עיניים, עור, נשים, נפרולוגי, טראומה
  

) בקרהה(לשיעור המאושפזים האחרים ) הניסוי(שיעור מאושפזי כללית בין ההפרש מוצג  22בלוח 

- ל 2003הפרש ההפרשים בין  וכן, בכל שנה) חדרי המיון(סך הפונים ליחידות לרפואה דחופה  מתוך

הניסוי והבקרה קבוצות שבין בהפרש  1%של ניכרת ירידה  2007-ל 2003מן הלוח עולה כי בין  .2007

 לבין שיעורהפער בין שיעור המאושפזים של מבוטחי כללית כך ש, פוזים מכלל הפוניםהאשבאחוז 

בין  1.4%צמצום של (ניכרת ביחידות המיון הפנימי דומה מגמה . צטמצם בכאחוז אחדמהאחרים 

 5.6%של ניכר צמצום , היה גדול יותר מלכתחילההפער בהן , ביחידות המיון האחרות. )2007-ל 2003

ניכרת מגמה של התקרבות בין , כלומר. 2007-ל 2003בין מאושפזים מקרב שתי הקבוצות שיעור הב

בהן , ביחידות המיון הכירורגי. שיעור מאושפזי כללית לבין מאושפזים אחרים מבין הפונים למיון

אנו רואים , הפער בין שיעורי האשפוז של קבוצת הניסוי לקבוצת הבקרה היה גדול יותר מלכתחילה

ים אלו שינויאין אנו יודעים האם ). כלומר התרחב במעט(גדל בחצי אחוז  2007-ל 2003ין שהפער ב

לא היו בידינו (חשוב לציין כי בשל מגבלות הנתונים . לחדרי המיון מערכת אופקים להכנסת קשור

לא יכולנו לבצע זיווגים בין ) החולים-ביתנתוני רקע ונתונים על מורכבות החולה לגבי מי שלא אושפז ב

 בקרהמן ההשוואה בין הניסוי וה, עם זאת. הקבוצות ולנטרל הבדלים בין שתי בקרהניסוי לקבוצות ה

רלסון ממוצע 'יון צצ(מבוטחי כללית הם מבוגרים יותר וחולים מורכבים יותר על אף שאנו יודעים כי 

בקרב ם הרי שג, בשתי הקבוצות רלסון'רד ציון הצבין השנים עלה גיל הפונים למיון ויוכי  ,)גבוה יותר

   .רלסון הממוצע'עלייה בגיל המאושפזים וירידה בציון הצ -דומה  מגמהההמאושפזים האחרים 

  

                                                   
מכלל , כך. החולים-בחלק מבתי של אופק track log-המיון הכירורגי כלל לא מופיע ברישומי החשוב לציין כי    15

מקרים לא הייתה התאמה בין  12,000-ב, פונים למחלקות אלו 105,000המדגם שבנינו לחדרי המיון שכלל 
בעבודה על זיהוי . של הכניסות למסכי אופק track log-החולים על מבקרים בחדרי מיון למידע ב-רישומי בית

. הורדנו מקרים אלו מן העיבודים והתמקדנו בהשוואת יחידות המיון הפנימי" משתמשות"מחלקות 
   .מהשוואה זו עלתה תמונה דומה לתמונה הכללית
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הפרש בין שיעור מאושפזי כללית לשיעור המאושפזים האחרים מתוך סך הפונים ליחידות ה: 22לוח 
   לרפואה דחופה

  בכלל  
 יחידות המיון

  
 פנימיבמיון 

  
 במיון כירורגי

  ביחידות 
 +מיון אחרות

 13.3- 2003-5.5-4.8-8.7-ב
 11.4- 2005-4.1-3-7.7-ב
 7.7- 2007-4.4-3.4-9.2-ב

 5.6 1.11.4-0.5)2007-ל 2003בין (הפרש ההפרשים 
  

השפעה על שיעורי האשפוז בשתי  הייתהלא  לחדרי המיוןעל פניו נראה שלהכנסת מערכת אופק 

מנת לבחון את השפעת השימוש באופק בחדרי המיון יש לבחור מדדים נראה שעל  .קבוצות החולים

   .ואף לחקור לעומק הבדלים בין סוגי מאושפזים ,לבדיקה נוספים

  

  כיווני פעולהדיון וסוגיות ל. 6

בנוסף . תנהל במגבלות תקציביותמאז החלת חוק ביטוח בריאות ממלכתי נדרשת מערכת הבריאות לה

יעלות תוך כדי תחרות על מתן שירותים ושאיפה ילמגבלות אלה נדרשות הקופות לנקוט צעדי הת

יש מתח ואף סתירה אפשרית בין שתי , לכאורה. להעלאת איכות הטיפול והשירות הניתן לחולים

משולבת , מקורות שוניםהפעלת מערכת מידע וירטואלית המבוססת על מידע ממוחשב מ. דרישות אלה

דרך  יכולה להיות, בין נותני השירות השונים) online(המאפשרת תקשורת מקוונת , קהילה-חולים-בתי

השימוש בטכנולוגיה חדשנית זו עשוי מחד  .להפגת המתח שבין טיפול אופטימלי ליעילות כלכלית

כך אף לחסוך ורפואיים ומאידך לייעל את השימוש בשירותים  ,לשפר את איכות הטיפול והשירות

  . בעלויות

  

מחד נשמעה הטענה כי אנו צפויים . נתקלנו בשתי גישות הפוכות, בבואנו להעריך את מערכת אופק

מאידך נתקלנו בטענה . למצוא השפעה מרובה של מערכת אופק על צריכת שירותים ועל איכות הטיפול

אם בגלל שמעט רופאים  ,וייעול השירותיםכי למערכת אופק יכולת השפעה מזערית על איכות הטיפול 

אין יכולת לתרום תרומה ממשית לנעשה  חולים-ביתואם בגלל שלמידע על הנעשה ב משתמשים בה

ממצאי המחקר . החולים-למידע על הנעשה בקהילה אין יכולת לתרום לנעשה בבית - ולהיפך, בקהילה

מן הממצאים עולה כי הכנסת . רעומדים במקום כלשהו באמצע ומראים תמונת מצב מורכבת יות

. אך לא על אחרים, משפיעה על חלק ממדדי התוצאה שבדקנו החולים-בתיאופק למרפאות הקהילה ול

השפעה היה מספיק גדול כדי שיהיה משמעותי ההיקף , ים שבהם נמצאה השפעהמשתנבחלק מה

  . 10%אך באף מקרה לא עלה על , מבחינה כספית או רפואית

  

 .החולים-בתיבמרפאות הקהילה ובמחלקות  א כי מערכת אופק משפיעה באופן שונהנמצ, כן- על-יתר

ולעומת ; החולים-בתיהמערכת הביאה להקטנה בצריכת בדיקות דימות בקהילה אך לא ב, למשל, כך

נראה כי , בנוסף. ולא בקהילה החולים-בתיהביאה להקטנת מספר בדיקות מעבדה דווקא ב ,זאת

בקהילה מאשר  של אופק על מדדי תוצאה מניבה תמונה ברורה יותר הצטברות העדויות להשפעה

שנבע (דבר שיכול להיות קשור גם למערכי המחקר השונים שהופעלו בשתי המסגרות , החולים- בתיב
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ולמרפאות הראשוניות  החולים- בתימן האופן השונה בו ניתן היה לקבוע את מועד הכנסת המערכת ל

  ).בקהילה

  

באופן שונה על מחלקות רפואה פנימית ועל משפיעה מערכת אופק  החולים-בתיבדומה לכך נראה כי ב

רוב הממצאים המעידים על השפעת המערכת נמצאו במחלקות רפואה . מחלקות כירורגיה כללית

במחלקות כירורגיה האשפוזים משלישים -יותר משניתכן שההסבר לכך נעוץ בעובדה שיי. פנימית

תכן שסוג האשפוז משפיע על המידה בה יכולה מערכת אופק יוי ,יםיהינם אשפוזים אלקטיבכללית 

תכן שישנם הבדלים מובנים באופי יי, בנוסף. להשפיע על מדדי התוצאה שנבחנו במחקר זה

או הבדלים בסוג הבירורים והבדיקות המופעלים  ,ובהתנהלות של מחלקות כירורגיות לעומת פנימיות

חלקות כירורגיה כללית נתפסות בדיקות הדימות והמעבדה יתכן גם שבמי. בכל אחד מסוגי המחלקות

שאינו מעודד חיסכון  מה, כבעלות עלות זניחה לעומת הפרוצדורות הכירורגיות המתבצעות במחלקה

  . גם כאשר קיים במערכת מידע על תוצאות קודמות, בבדיקות

  

בשל הקצב . מד הזמןהוא ֵמ , במיוחד לגבי הערכת אופק בקהילה, חשוב נוסף שיש להתחשב בו משתנה

טווח הזמן בו ניתן היה לערוך השוואות בין , קהילהמרפאות ההמהיר בו הוכנסה המערכת לשימוש ב

מצאנו כי . של המערכת" ההרצה"והיה צמוד לזמן , מרפאות הניסוי למרפאות הבקרה היה קצר יחסית

- בתיו שעוצמת ההשפעה במצאנ ,כן-כמו. החולים-בתיהן בקהילה והן ב ,עם הזמן גדל השימוש באופק

בנוסף מצאנו השפעה . גדלה עם הזמן) שם נבחנה השפעת המערכת לאורך תקופה ארוכה יותר( החולים

כך שייתכן שכאשר יגבר השימוש , שמשתמשות בו במידה רבהחזקה יותר של אופק בקרב המרפאות 

  . ת תגבר אף היאוכתוצאה ההשפעה הכולל, גם שם תימצא השפעה גדולה יותר, במרפאות הנוספות

   

להשוואה בין מרפאות הניסוי והבקרה מהווה מגבלה על  מאודהעובדה שבמחקר נפתח צוהר מוגבל 

וכן על היכולת להכליל מממצאי המחקר על , היכולת לאמוד את ההשפעה של אופק לטווח הארוך

ימוש ראשית הש(ייתכן כי בגלל מגבלות התקופה שבדקנו . השפעתן של מערכות דומות אחרות

ים נוספים לבחינת מדדבהחלט ייתכן כי ישנם , בנוסף. לא נחשפה מלוא השפעתה) במערכת אופק

לא ניתן לומר כי משתני התוצאה שנבדקו מכילים  כן-מווכ, השפעת המערכת שלא נבדקו במחקר זה

המחקר מהווה , עם זאת .ומקיפים את כל התועלות האפשריות הטמונות בשימוש במערכת אופק

. חשובה וחלוצית לספרות המקצועית על השפעתן של מערכות מידע על שירותי בריאותתרומה 

המשלבת רשומות רפואיות ממוחשבות של מקוונת בחנו מערכות בהן יושמה מערכת מחקרים מעטים 

השילוב בין רשומות . )'מעבדות וכו, מרפאות בקהילה, חולים-בתי( נותני שירותים רפואיים שונים

במערכות בריאות לא רק בארץ אלא גם ן רב יממוחשבות של נותני שירותים שונים מעורר ענירפואיות 

הברית שאף הן מתמודדות עם אילוצים תקציביים ודרישות לשיפור איכות -באירופה ובארצות

להערכה עד כמה הושגו המטרות לא רק תרום עשוי ל, על אף מגבלותיו, נראה כי המחקר, לכן. השירות

ההשפעה של לבחינת ים המתאימים מדדבחירת הלפיתוח ואלא גם ל, מערכת אופק להלשמן הופע

בישראל  שעשויים לשמש בהערכת מגוון רחב של מערכות מידע רפואי ממוחשבות, מערכות כגון אופק

   .ובעולם
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  כיווני פעולה
ראוי , לכן. מן המחקר עולה כי מידת השימוש במערכת היא גורם חשוב המשפיע על ממדי התוצאה  .א

ידוע לנו שבשירותי בריאות כללית בקהילה כבר . לפעול להטמעת המערכת ולהגברת השימוש בה

. ובהן גם מערכת אופק ,עובדים הרופאים ההוקמה פלטפורמה חדשה ליישומי המערכות השונות עמ

  .עובדה זו עשויה להגביר את השימוש באופק

  

וכי למידע , מרפאות הקהילהבין ים להחול-המחקר מראה כי יש יתרון לזרימת מידע בין בית  .ב

אם גם , ובמקביל, בקהילה יש תרומה מובהקת למידע ולפעולות קליניות החולים-ביתשמקורו ב

על מנת להגיע להמלצות על אימוץ מערכות דומות , אולם. אף בכיוון ההפוך, באופן פחות בולט

רפואי וירטואלי ברמה  יישום הרעיון של תיקלאו  ,חולים אחרות-בקופות, בארגונים אחרים

שיפור איכות הטיפול והתייעלות  כולל( של התכנית תועלתה בהמשך חשוב לבדוק גם את .הלאומית

  .דבר שלא היה כלול במסגרת מחקר זה, למול עלות הקמתה )השירותים

 

לצורך הערכת אופק במחקר זה לא נבנו מדדים מיוחדים כמדדי תוצאה אלא נעשה שימוש במדדים   .ג

חשוב להשלים . משתמשת בהםכבר  ששירותי בריאות כלליתלצריכת שירותים ולאיכות טיפול 

ולבנות מדדים מיוחדים , שעדיין לא פותחו, סוג זה בהסתכלות גם על מדדי תוצאה אחריםממחקר 

ה יכולים להיות למדדי תוצאה כא. מידע על השלכות המערכת על עבודת הרופאים שעשויים לספק

  .חקרי מקרה או סיפורי מקרה וכן מדדים נוספים של איכות שעדיין לא קיימים
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 תיקים רפואיים (מערכת המידע הרפואי המשולב : 'נספח א
  dbMotionחברת הפתרון של  - )ם משולביםיוירטואלי

הפעלה , הטמעה, מציעה טכנולוגיה חדשנית ומתקדמת המאפשרת עיצוב dbMotionהמערכת של 

המערכת מאפשרת שילוב מקוון של מידע ממקורות שונים והעברתו . וניהול של חילופי מידע רפואי

  .בטחתואתוך שניות למשתמשים מורשים על פי פרופילים שונים של שימוש במידע ו

  

כל  ).'מעבדות וכו, מוסדות, מחוזות, חולים-בתי(משתתפים  המידע הרפואי נקלט ממקבץ ארגונים

ייחודה של המערכת הוא ביכולתה לאסוף ולאחד את . המידע נותר במקומו המקורי ובפורמט המקורי

ולהעבירו תוך שניות לרופא ) VPO - Virtual Patient Object(המידע לאובייקט וירטואלי יחיד לכל חולה 

כך הרופא המטפל מקבל תמונה מלאה . צור תיק רפואי וירטואלי משולבכלומר לי, בנקודת הטיפול

דבר המסייע להספקת , נטי שלו הוא זקוק לשם קבלת החלטותוושל המידע הרל, בזמן אמיתי, ואמינה

  . טיפול רפואי מועיל ברמה הגבוהה ביותר

  

dbMotion Clinical Views  

, יפול את האפשרות לבחון בזמן אמיתימספק לנותן הט dbMotion Clinical Views הממשק של

של המטופל בדפוס המתאים לפרופיל ) או חלקה(את כל ההיסטוריה הרפואית , באמצעות דפדפן

התוכנה יודעת כיצד לאתר את כל בסיסי הנתונים האוגרים מידע , לצורך זה. ולתפקיד של אותו מטפל

ידע ולעבד נתונים כפי שנדרש לשם לשלוח שאילתות לשם איסוף מ, נטי על חולה מסויםוורפואי רל

על המחשב של  Thin Clientמותקן כשרת  dbMotion Clinical Views. יהווירטואלהצגת התיק 

אין זה משנה היכן החולה . המשתמש ועל כן מספיקים דפדפן והרשאה מתאימה כדי להיכנס לנתונים

ראות את כל ההיסטוריה משום שבכל זמן ובכל מקום הרופא יכול ל, קיבל את הטיפול הרפואי

שניתנים , השימוש בתוכנה זו תומך בבניית פרופילים גמישים של משתתפים. ת של החולהרלוונטיה

גמישות זו מבטיחה התאמה פשוטה ואמינה של התוכן . כוח אדם מוסמך מתוך הארגון ידי-עללניהול 

תוך שליטה על , ופללמט רלוונטיהכך שכל מטפל יכול לראות רק את המידע , למשתמשים השונים

  . תוכן ואופן הצגת הנתונים, עומק היסטורי

  

dbMotion SmartWatch   

רועים שניתן למצוא ימאפשרת ניטור מתוחכם והתראה לשם איתור א dbMotion SmartWatchתוכנת  

בדיקות מעבדה חריגות של , SARSניטור והתראה של  .יצירת תיק וירטואלי משולב ידי-עלאותם רק 

ספורות של מידע שלא ניתן  דוגמאותהן רק  ,סוכרת ומעקב אחר אוכלוסיות שונות של חוליםחולי 

, התוכנה מספקת התראות והודעות למשתמש על המסך. לאתרו אלא באמצעות שילוב הנתונים

ל הן לגבי מטופל בנקודת הטיפול והן כרקע שוטף לגבי אוכלוסיות "או בדוא )SMS( מסרונים באמצעות

אקטיבי בנקודת הטיפול המביא סוגיות קריטיות לתשומת -מדובר בכלי חזק ופרו. אשמוגדרות מר

  . ובעל ערך רב בקבלת החלטות נכונות ,ליבו של המטפל
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  ")אופק"מערכת ( כלליתשירותי בריאות ב dbMotionתוכנת 

שולט כל מחוז (כללית ובכל המחוזות שירותי בריאות של  החולים-בתימותקנת בכל " אופק"מערכת 

המערכת המותקנת בכללית . ומספקת מידע מעודכן בנקודת הטיפול ,)מעבדות ומכונים, על מרפאות

המערכת הותקנה . ובמכונים שונים חולים-בתיב, משתמשים במרפאות 8,750-תומכת כיום בלמעלה מ

 ליתכלכך שיש כיום קישור בין מערכות המידע של ) תל השומר(ם ושיבא "גם במרכזים הרפואיים רמב

מספקת ) מערכת אופק( dbMotionהפעלת התוכנה המשולבת של . מרכזים רפואיים אלהלבין 

ים המשלבים מידע מעבר למערכת המשולבת של מרכזים רלוונטילמטפלים גישה לתיקים רפואיים 

באמצעות יצירת תחנת עבודה קלינית המשלבת את התיקים המקומיים עם מידע  ,זאת. רפואיים אלה

וכך מספקת , ם"כללית והמרכז הרפואי שיבא או רמב שירותי בריאות ידי-עלחזק שמופק ומתו

בימים אלה נערכים בקופה לקישור . למטפלים גישה לתיקים רפואיים אמינים המאפשרים רצף טיפול

  .אחרים שאינם של הקופה חולים- בתיבאמצעות מערכת זו גם עם 
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כללית למערכת שירותי בריאות מיפוי כניסת מרפאות : 'נספח ב
וסיווגן למרפאות  2007עד ספטמבר  2005אופק בשנים 

  "בקרה"ולמרפאות " ניסוי"
בהתאם לקצב , הדרגתית הייתהו 200516הכנסת מערכת אופק למרפאות הקהילה החלה בינואר 

על . לא התקיים תיעוד מסודר של מועדי הכנסת מערכת אופק למרפאות. התקנת התשתית לשימוש בה

). כניסה למסכי המערכת(נערך לפי מועד תחילת השימוש במערכת  בקרהלמרפאות ניסוי וסיווג ה, כן

של מערכת אופק המתעד את מספר הכניסות ) TLקובץ ( Track log-בעזרת ניתוח נתוני קובץ ה, זאת

  .2008דצמבר עד  2005עבור תקופת הזמן מינואר בלמערכת אופק במרפאות הקהילה 

  

  הכניסות למסכים השונים  כל- סךכניסות למערכת אופק לבין ה כל-סךבחינת הקשר בין . 1

אם ניתן למפות את מועדי כניסת המרפאות לעבודה עם מערכת אופק על פי נתון אחד והוא הבדקנו 

במטרה לחסוך בדיקות מורכבות יותר הנוגעות לכמות , זאת. הכמות הכוללת של כניסות למערכת

  .הכניסות למסכים ספציפיים

  

כניסות למערכת לבין כמות הכניסות לכל אחד מהמסכים התאם בין כמות כך חושב לכל שנה הִמ  לשם

בין מספר כניסות למערכת לבין מספר ) ומעלה 0.7(תאם גבוה נמצא ִמ  2006-ו 2005בשנים . השונים

מסך תוצאות , מסך בדיקות מעבדה, ריכוז נתונים: ה בנתוניםיכניסות למסכים הבאים שהם מסכי צפי

בשנת . מסך פרטי ביקור, מסך מרפאות קהילה, מסך מטופלים בקהילה, מסך דימות, בדיקות מעבדה

כנראה לצורך תהליך השחרור (נמצאו יותר כניסות למערכת לצורך צפייה במטופלים בקהילה  2007

  . דם-לחץריכוז נתונים על חולה ו, )המתוכנן שמבצעות אחיות

  

מות כניסות למערכת לבין כמות כניסות למסכים השונים תאם בין כבכל שנה נבדק הִמ , בנוסף

ובקרב מרפאות בהן היה ) כניסות בשנה למערכת 200עד (היו כניסות מעטות למערכת  ןבמרפאות בה

דפוס השימוש של מרפאות שהיו בהן מעט כניסות  2006-ו 2005-ב). כניסות 200מעל (מספר כניסות רב 

 במחקר של כלל המרפאותמספר כניסות רב וכן לסך הכניסות למערכת היה דומה לזה של מרפאות עם 

נראה שבקרב מרפאות שהיה בהן שימוש מועט רוב הכניסות למערכת היו  2007בשנת . בכל שנה

- כ, כניסות 200מעל (ואילו בקרב מרפאות שהיה בהן שימוש רב  ,הרופא ידי-עלרכי צפייה בנתונים ולצ

כניסה לצורך , כלומר(לדפוס השימוש של סך המרפאות הדפוס היה שונה ודמה ) מהמרפאות 80%

מעידים כי גם אם לא ניתן לבודד  2006-ו 2005תאמים לגבי שנים הִמ . )ה במטופלים בקהילהיצפי

רכי ורופאים לצ ידי-עלהרי שרוב הכניסות למערכת בוצעו , רכי צפייהולחלוטין את השימוש באופק לצ

ייתכן שניכרות  2007לגבי שנת . מות וריכוז נתונים לגבי חולהדי, צפייה בנתונים לגבי בדיקות מעבדה

 .נהלית הקשורה לתהליך השחרור המתוכנןיאו החלטה מ מלחמת לבנון השנייההשפעות של כאן 

תקבלה היא להשתמש במספר הכניסות למערכת כבסיס להחלטה על מועד תחילת הההחלטה ש

  .העבודה עם מערכת אופק

                                                   
בשירותי בריאות  המרפאות הראשוניותכל  זה בעת ביצוע מחקרכך ש 2007אוגוסט התהליך הסתיים ב   16

   ללית היו מחוברות למערכת זוכ
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  ופק לפי כמות כניסות חודשית יחסיתמיפוי תחילת שימוש בא. 2

קרי הגבוה , ימרבעבור כל מרפאה אותר החודש שבו מספר הכניסות על פני התקופה האמורה היה ב

רוף שני יצ החודש הראשון שבו נכנסה המרפאה לעבודה עם מערכת אופק נקבע על פי. ביותר

  :הקריטריונים הבאים

  .כניסות לחודש 50 סימום של כמות הכניסות היה לפחותקערך המ. 1

 .10%סימום הוא לפחות קהיחס בין כמות הכניסות בחודש נתון לבין ערך המ. 2
  

בבדיקת הקשר נמצא . יצוין כי כמות הכניסות החודשית לאופק עשויה להיות קשורה לגודל המרפאה

 סימוםקתאם בינוני עם ערך המיש ִמ ) במונחים של מספר מבוטחים בכל מרפאה(כי לגודל המרפאה 

)r=0.4 .(גיל ממוצע של הרופאים במרפאה , עובדים מספר, כגון מספר חולים כרוניים ,משתנים נוספים

סימום הוכנסו מאפייני קבניתוח רגרסיה לניבוי ערך המ. תאם בינוני עד נמוךהיו מתואמים בִמ 

יקף לאור זאת ניתן להניח שה. 18%-אחוז השונות המוסברת היה כ. המרפאה כמשתנים בלתי תלויים

השימוש במערכת אופק קשור למאפייני המרפאה אך גם למשתנים נוספים שהם בבחינת 

""unobserved בשלב זה . 
  

הוחלט לא להשתמש במאפייני המרפאות לקביעת ערך יחסי של כמות הכניסות לאופק בכל מרפאה 

ום שהוא סימקהיחס בין כמות הכניסות בחודש נתון לבין ערך המ: אלא בנתון אינהרנטי לשימוש

 . 10%לפחות 

 
  בהתאם לחודש התחלת שימוש באופק בקרהקביעת סיווג לניסוי ו. 3

התפלגות המרפאות לפי כניסה לעבודה עם מערכת אופק הוחלט כי מרפאות בהן תחילת בהתאם ל

תחילת  ןומרפאות בה ,"ניסוי"יסווגו כמרפאות ה 2005עד וכולל אוגוסט  הייתההשימוש באופק 

להחלטה זו תרמה העובדה כי . בקרהאו לאחר מכן יסווגו כמרפאות  2006ינואר ב הייתההשימוש 

דבר  ,החלטה ארגונית לגבי הרחבת מספר המרפאות שהותקנה בהם מערכת אופק הייתה 2006בינואר 

עוד נקבע כי מרפאה ). הכל-סךמן ה 14%(רבות מרפאות למערכת  נכנסו בחודש זהשקיבל ביטוי בכך ש

של " אחרי"תקופת השמאחר . ב מרפאה שפעילה לפחות חודשיים עם המערכתמשתמשת באופק תחש

הוגדרה כרבעון האחרון  ,)בקרה(וחלקן עדיין לא ) ניסוי(רפאות נכנסו לאופק משבה חלק מה ,המחקר

ולפני ינואר  2005 לאחר אוגוסט(מרפאות שהחלו לעבוד עם מערכת אופק בתקופה זו , 2005של שנת 

  .לא נכללו במחקר )2006
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   מרפאות הניסוי  ה ביןהשווא –המרפאות במחקר מאפייני : 'נספח ג   
   בקרהלמרפאות ה             

  הקריטריונים להכללת מרפאות במחקר
 :מרפאות הקהילה העונות על הקריטריונים הבאים 490במחקר נכללו 

לגביהן נמצאה התאמה בין קוד  מרפאות 837(מופיעות בקובץ נתוני מאפייני מרפאות ראשוניות   .א

 ).IP-המרפאה ל

לפי מועד ) מרפאות 740( בקרהוסווגו לקבוצות ניסוי ו) מרפאות Track log )1042-מופיעות בקובץ ה  .ב

 . התחלת עבודה עם מערכת אופק

). מרפאות אלו נופו מן הקובץ( 80-אינן מרפאות שמספר המבוטחים בהן קטן ממרפאות אלה   .ג

  .נכללו בקובץ) 20,000-מספר המבוטחים גדול מ(חד מרפאות גדולות במיו

המשתמשים  חולים-בתיאגני האשפוז של . 1: הן שייכותאליו  חוליםה-ביתאשפוז של הידוע אגן   .ד

 ).מרפאות 231(אחרים  חולים-בתיאגני האשפוז של  . 2 ;)מרפאות 259(במערכת אופק 
  

  הגדרות
חודשים לפני תחילת הרבעון  2אופק לפחות מרפאות שהחלו לעבוד עם מערכת : מרפאות הניסוי

  ). 2005עד וכולל חודש אוגוסט ( 2005האחרון של 

  .או לאחר מכן 2006מרפאות שהחלו לעבוד עם מערכת אופק בינואר : בקרהמרפאות ה

מרפאות שמבוטחיהן מופנים לאשפוז : המשתמשים באופק חולים-בתימרפאות באגן אשפוז של 

תל -שיבא החולים-בתיוכן , שבמחקר כלליתשל  החולים-בתיכל (אופק מערכת עם  חולים- בתיב

  ).בחיפה ם"השומר ורמב

בלי  חולים-בתימרפאות שמבוטחיהן מופנים לאשפוז ב: אחרים חולים-בתימרפאות באגן אשפוז של 

  .מערכת אופק

  

  המקור לנתונים
של מרפאות ראשוניות נהליים יהמרפאות נסמכה על קובץ נתונים מ ם שלמאפייניה ה ביןהשוואה

נכללו בו נתונים על מאפייני המבוטחים ומאפייני . 28/10/07-רותי בריאות כללית בישהתקבל מש

שהמרפאה שייכת  החולים-ביתו, נהלת והמחוז אליו משויכת המרפאהיהמ, הרופאים בכל מרפאה

השוואת נתוני המרפאות הנוגעים לצריכת שירותים רפואיים ולמדדי האיכות  .לאגן האשפוז שלו

 ).2004הרבעון השני של שנת (הפעלת מערכת אופק במרפאות " לפני"תקופת הזמן  - tOנעשתה לגבי 
  

  בקרההלבין מרפאות מרפאות הניסוי  ה ביןהשווא
אחוז החולים , טחיםמספר המבו, למשל(לפי מאפייני המבוטחים במרפאה  הושווהמרפאות 

מספר הרופאים , למשל(ולפי מאפייני הרופאים בהן , לפי שיוכן למנהלות ולמחוזות הקופה, )הכרוניים

העיבודים שמטרתם לעמוד על הקשר שבין מאפייני הרופאים ). והמומחיות, תקוהו, הגיל, במרפאה

התקבל מידע  ןעבורבות שמרפא 432נערכו רק לגבי  בקרהבמרפאות לבין שיוכן לקבוצת הניסוי או ה
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ערכנו בקרב כלל המרפאות  בקרהאת השוואת מרפאות הניסוי וה. נהלי על מאפייני הרופאיםימ

ובקרב  ,רותי בריאות כלליתישל ש החולים-בתיבקרב המרפאות שבאגני האשפוז של , שבמחקר

באופק לעומת מרפאות הבקרה המזווגות  משתמשות במידה רבההאחרונות גם בקרב מרפאות ניסוי ש

 .להן

  
גבוה ) 37%(עולה כי מרפאות הניסוי מאופיינות בכך שאחוז החולים הכרוניים הממוצע בהן  1-מלוח ג

היקף המשרה , כן-כמו). 33%( בקרהבמקצת מן האחוז הממוצע של החולים הכרוניים במרפאות ה

) תקנים 2.3(של תקני רופאים מומחים במרפאה והמספר הממוצע ) משרה 0.75(הממוצע של הרופאים 

, בנוסף). בהתאמה 1.9-ו 0.69( בקרהלממוצע במרפאות הבהשוואה  מרפאות הניסויגבוה במקצת ב

בהשוואת מדד האיכות השנתי הכולל למרפאה נמצא כי ציון האיכות המתוקנן הממוצע במרפאות 

  .באותו המועד) 0.94(ות הבקרה מציון זה במרפא 5%-היה גבוה ב tOבמועד ) 0.99(הניסוי 

  
   בקרהבין מרפאות הניסוי ומרפאות ה השוואה - מאפייני המרפאות: 1-גלוח 

  
  מאפייני המרפאות

   הכל-סך
490= N  

  מרפאות ניסוי
187= N  

  בקרהמרפאות 
303= N  

  5,114  5,016  5,077  מבוטחים של ממוצע מספר 
  1,758  1951  1,832  חולים כרוניים של ממוצע מספר 
  33.0  37.1  34.5  *חולים כרונייםשל ממוצע אחוז 

  4.4  4.8  4.6  מספר רופאים ממוצע
  3.2  3.6  3.4  מספר תקנים ממוצע
  0.69  0.75  0.71  *היקף משרה ממוצע
  49.4  49.5  49.4  גיל רופאים ממוצע
  15.7  15.0  15.4  ותק רופאים ממוצע

  3.0  3.3  3.1  במרפאה מספר ממוצע של רופאים מומחים
  1.9  2.3  2.1  *מספר ממוצע של תקני רופאים מומחים

  64.0  63.0  63.6  שיעור ממוצע של רופאים מומחים מכלל רופאי המרפאה
  2.8  3.2  3.0  של רופאי משפחה במרפאה מספר ממוצע

  1.4  1.8  1.5  *מספר ממוצע של רופאי משפחה מומחים
  46.8  49.8  47.9  שיעור ממוצע של רופאי משפחה מומחים מכלל רופאי המשפחה

  t0**1   0.96 0.99 0.94-ב )מתוקנן ארצית(מדד שנתי לאיכות רפואית 

  * 0.05 <p   ;   
**  0.01 < p   

   t0תקופה זו תואמת בחלקה את תקופת הזמן  2006עד מארס  2005המדד מחושב שנתית מאפריל  1

  
עולה  2- גבלוח ) בקרהאו ה( תאם בין מאפייני המרפאות לשיוך למרפאות הניסוימבדיקת הִמ , עם זאת

לא נמצא , קרי. בקרהלקבוצת הניסוי או ה ך המרפאותכי כמעט אין קשר בין מאפיינים אלו לבין שיו

מוש של המרפאה במערכת יתאם בין גודל המרפאה ומאפייני המבוטחים בה לבין זמן תחילת השִמ 

צות ונות לבין שיוכן לאחת מקבלא נמצא קשר בין רוב מאפייני הרופאים במרפאות השו, בנוסף. אופק

  .למעט הקשר בין מספר רופאי המשפחה המומחים לבין השיוך למרפאות הניסוי, הניסוי
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  לבין מאפייני המרפאה ומאפייני הרופאים  בקרההמתאם בין השיוך לקבוצת הניסוי או ה: 2-גלוח 
  מרפאות המחקר 490בה בקרב                

  מאפייני המרפאה
490= N   

  שיוך לקבוצת (מתאם פירסון 
  )בקרהאו ה הניסוי

  0.034-  )מספר מבוטחים(גודל מרפאה 
  - 0.133  אחוז חולים כרוניים

  - 0.106  חציון גילאי המבוטחים במרפאה
  - 0.101  קבוצת הגיל השכיחה במרפאה

 0.046-  מספר הרופאים במרפאה
 0.084-  מספר התקנים במרפאה
 0.056-  מספר רופאים מומחים

  0.102-  מספר תקני רופאים מומחים
  0.140  אחוז הרופאים המומחים מכלל הרופאים במרפאה

  0.089-  מספר רופאי המשפחה במרפאה
  0.040-  אחוז הרופאים המומחים מתוך סך רופאי המשפחה

 **0.133-  מספר רופאי משפחה מומחים
  0.015-  ממוצע גילאי הרופאים במרפאה

  0.052  תק של הרופאים במרפאה וממוצע שנות הו
  0.102-  היקף משרה ממוצע

** 0.01 <p 

 
 נהלה ושיוך למחוז בקופהיאפיון המרפאה לפי משתנה שיוך למ

ניתן לראות  בקרהנהלות לפי קבוצות של מרפאות ניסוי ומרפאות הימבדיקת התפלגות המרפאות במ

 בקרהבאחוז גבוה של מרפאות , פךילה ,או ,נהלות המאופיינות באחוז גבוה של מרפאות ניסוייכי יש מ

בכל מחוז עלה כי אכן יש  בקרהבבחינה של התפלגות קבוצות מרפאות הניסוי ומרפאות ה). 3- ג לוח(

, חיפה( בקרהוכאלו המאופיינים במרפאות ) תל אביב, דרום(מחוזות המאופיינים במרפאות ניסוי 

  ). 4-גלוח ) (שומרון-שרון, צפון
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 בקרהנהלות לפי קבוצות ניסוי וילגות המרפאות במהתפ :3-גלוח 
קורתיב ניסויהכל-סך  נהלתימ  
 490187303  הכל-סך
 20119  אשר
 24213 שבע-באר
 24816גליל

 41635 העמקים
 20137 ים בתחולון
 826חיפה
 21318חפר

 17116כרמים
 12111כרמל
 1495מזרח

 20137  רמתיים-ע'רהמינהלת 
 14113 דןנהלתימ
 201010 ת'פ נהלתימ

 844 יועצת.רפואי מרכז
 28253 דרומינגב
 1789 צפונינגב

 20119נצרת
 341717עירונית
 11110קריות
 16313 לוד - רמלה

 15105ר"רנ
 30525שומרון
 21021שרון

 16106 תל אביב

  
  בקרהתפלגות המרפאות במחוזות לפי קבוצות ניסוי וה: 4-גלוח 
 בקרה ניסויהכל-סך  מחוז
 490187303  הכל-סך
 543420 תקווה פתח - דן

 695415דרום
 68662חיפה

 563026 ירושלים
 501733מרכז
 851570צפון
 72864 שומרון-שרון
 362313 יפו-אביב תל

  

  החולים-בתיהמרפאות לפי אגני האשפוז של השוואת 
אופק ולמרפאות עם מערכת  חולים-בתיהמרפאות בקהילה נחלקות למרפאות שהן באגני האשפוז של 

בחינת התפלגות המרפאות  .אחרים בהם לא קיימת מערכת אופק חולים-בתישהן באגני האשפוז של 

-בתייש . אינו מקרי הניסוי או בקר הראתה כי השיוך למרפאות, החולים-ביתלפי אגן האשפוז של 

. פךיולה ,שמספר גבוה מהמרפאות שבאגן האשפוז שלהם שייכות לקבוצת מרפאות הניסוי חולים
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שקיימת בהם מערכת אופק והן לגבי  החולים-בתיהדבר נכון הן לגבי המרפאות שהן באגני האשפוז של 

בין  מובאת השוואה 6-ג-ו 5-גלוחות ב. האחרים החולים-בתיהמרפאות שהן באגני האשפוז של 

 ,מערכת אופקעם  החולים-בתישהן באגני האשפוז של  בקרהמאפייני מרפאות הניסוי ומרפאות ה

. בקרהשיוך לקבוצת הניסוי או הבין הובוחנים רק במרפאות אלו את הקשר שבין מאפייני המרפאות ל

 tOכי במועד  וכן ,חולים כרונייםגבוה יותר של אחוז בממוצע במרפאות הניסוי יש מלוחות אלו עולה כי 

בציון מדד  5%יש הבדל של , בנוסף. צריכה גבוהה יותר של בדיקות מעבדה ודימותבהם  הייתה

הרי  1.00עמד על  מדד זהבעוד שבמרפאות הניסוי בקבוצת מרפאות זו . האיכות השנתי למרפאה

בין מאפייני  ים מובהקיםקשר ולא נמצא, עם זאת. 0.95שבמרפאות הבקרה בקבוצה זו הוא עמד על 

ולמעט מספר הרופאים המומחים , בקרהשיוך לקבוצת הניסוי או הבין הלהמבוטחים במרפאות 

   .גם אין קשר בין מאפייני הרופאים במרפאות לשיוך זה, במרפאה

  

  מערכת  עם החולים-בתיבאגני אשפוז של  בקרהבין מרפאות הניסוי ומרפאות ה השוואה: 5-גלוח 
  אופק                

  
  משתנה

   הכל-סך
259=N1  

  מרפאות ניסוי
106= N  

  בקרהמרפאות 
153= N  

  4,969  4,860  4,925  מבוטחים של ממוצע מספר 
  1,726  1,912  1,802  חולים כרוניים של ממוצע מספר 
  33.6  37.7  35.3  *חולים כרונייםשל ממוצע אחוז 

  4.3  4.6  4.4  מספר רופאים ממוצע
  3.1  3.4  3.2  מספר תקנים ממוצע
  0.69  0.71  0.70  היקף משרה ממוצע
  48.9  49.4  49.1  גיל רופאים ממוצע
  15.5  15.3  15.4  ותק רופאים ממוצע

  2.9  3.36  3.0  במרפאה מספר ממוצע של רופאים מומחים
  1.9  2.2  2.0  מספר ממוצע של תקני רופאים מומחים

  65.6  64.7  65.2  מכלל רופאי המרפאהשיעור ממוצע של רופאים מומחים 
  2.8  3.1  2.9  של רופאי משפחה במרפאה מספר ממוצע

  1.4  1.8  1.5  מספר ממוצע של רופאי משפחה מומחים
  שיעור ממוצע של רופאי משפחה מומחים מכלל 

  רופאי המשפחה    
  

49.5  
  

50.0  
  

49.1  
  1.0  1.3  1.1  יחס רופאים לאלף מבוטחים

      

      )לאלף מבוטחיםבממוצע (שירותים צריכת 
  34  37   36  אשפוזים

 81 86  84  ביקורים במיון
 3,480 4,102  3,847  **בדיקות מעבדה
 167 190  181  *בדיקות דימות

        

  tO**2   0.97 1.00 0.95-ב )מתוקנן ארצית(מדד שנתי לאיכות רפואית 
*    0.05<p  
**   0.01<p  
  מרפאות 231הרופאים ניתנו רק על נתונים לגבי מאפייני   1
   t0תקופה זו תואמת בחלקה את תקופת הזמן  2006עד מארס  2005המדד מחושב שנתית מאפריל   2
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  לבין משתנים מאפיינים במרפאות  בקרההמתאם בין השיוך לקבוצת הניסוי או ה :6-גלוח 
  מערכת אופקעם  חולים-בתיהמשתייכות לאגני האשפוז של                

  משתנה מאפיין
259= N  

  שיוך לקבוצת (מתאם פירסון 
  )בקרהאו ה הניסוי

  0.012  )מספר מבוטחים(גודל מרפאה 
  - 0.157  *אחוז חולים כרוניים

  - 0.076  חציון גילאי המבוטחים במרפאה
  - 0.082  קבוצת הגיל השכיחה במרפאה

 - 0.041  מספר הרופאים במרפאה
- 0.051  מספר התקנים במרפאה  

 - 0.061  רופאים מומחיםמספר 
  - 0.073  מספר תקני רופאים מומחים

  0.13  אחוז הרופאים המומחים מכלל הרופאים במרפאה
  - 0.062  מספר רופאי המשפחה במרפאה
  - 0.125  מספר רופאי משפחה מומחים

 - 0.012  אחוז הרופאים המומחים מתוך סך רופאי המשפחה
  - 0.044  ממוצע גילאי הרופאים במרפאה

  0.017  שנות הותק של הרופאים במרפאה ממוצע
  - 0.048  היקף משרה ממוצע

* 0.05 <p 
  

מרפאות מאפייני  לבין הרב במידהבמערכת  המשתמשותמאפייני מרפאות ניסוי  ה ביןהשווא
  הבקרה

במערכת אופק  17המשתמשות במידה רבה יחסית ,השוואה בין מאפייני מרפאות ניסוי מובאת 7-גלוח ב

 .המשתמשים באופק חולים-בתיבתוך אגני האשפוז של , בקרההמרפאות מאפייני לבין  )מרפאות 30-כ(

לבין שאר , במערכתמשתמשות במידה רבה השוואה בין מאפייני מרפאות ניסוי ה מובאת 8-גלוח ב

  .עם אופק חולים-בתימרפאות הניסוי בתוך אגני האשפוז של 

  

לא , מרפאות הבקרהבין בין מרפאות הניסוי ל עולה מן הנתונים כי על אף שנמצאו הבדלים הכל-סךב

ורוב מאפייני המבוטחים בה לבין השיוך לקבוצת מרפאות הניסוי או  תאם בין גודל המרפאהנמצא ִמ 

אין קשר בין רוב מאפייני הרופאים במרפאות השונות לבין שיוכן לקבוצת הניסוי או , במקביל. הבקרה

. המשפחה המומחים לבין השיוך למרפאות הניסוילמעט הקשר שנמצא בין מספר רופאי , הבקרה

התמונה דומה גם כאשר משווים בין מרפאות הניסוי לבקרה רק בקרב המרפאות שהן באגני האשפוז 

לפיו נקבע השיוך לקבוצת (מועד תחילת השימוש במערכת , עם זאת. עם מערכת אופק החולים-בתישל 

 חולים-בתיבתוך אגני האשפוז של . נהלת ולמחוז בו שוכנת המרפאהינמצא קשור למ) מרפאות הניסוי

במערכת הן בממוצע גדולות יותר משאר מרפאות  המשתמשות במידה רבהמרפאות ניסוי , עם אופק

הן מתאפיינות ביחס נמוך יותר של רופאים לאלף מבוטחים ובאחוז גבוה . הניסוי וממרפאות הבקרה

מרפאות בין אולם אין הבדל בין מרפאות אלו ל, ת משפחהוארפיותר של רופאים בעלי מומחיות ב

                                                   
 מרפאות הניסוי הנמצאות ברבע העליון של התפלגות המרפאות לפי שימוש במסך בדיקות מעבדה 17
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התקופה שלפני  - t0הניסוי האחרות ומרפאות הבקרה בכל הנוגע לצריכת שירותים רפואיים בזמן 

וברמת האיכות של הטיפול הרפואי לפי המדד השנתי המתוקנן  הכנסת מערכת אופק למרפאות

  .לאותה התקופהלאיכות רפואית 
  

לבין ) במסך בדיקות מעבדה(באופק " כבדות"השוואה בין מרפאות הניסוי המשתמשות ה: 7-גלוח 
  בתקופה שלפני ההתערבות, מרפאות בקרה המזווגות להן

 ניסוי  
30= N  

   בקרה 
84= N  

  
 אחוז הפרש

     המבוטחים
 23 6,150 7,962*מספר מבוטחים למרפאה

  3.6 550שיעור מרפאות בהן קבוצת גיל שכיחה מעל 

    )לאלף מבוטחים(צריכת שירותים 
 8 37 40  אשפוזים

  8 86 93  ביקורים במיון
 5 3,674 3,887 בדיקות מעבדה 
 15 176   206 בדיקות דימות

    רופאים
 15 0.8  0.9יחס רופאים לאלף מבוטחים
 30 28  40*שפחהמפואת אחוז רופאים מומחים בר

 t0**11.00 0.88 12-ב )ארצית מתוקנן(איכות רפואית  לשמדד שנתי 

*   0.05<P  
 **0.01<P  

   t0תקופה זו תואמת בחלקה את תקופת הזמן  2006עד מארס  2005המדד מחושב שנתית מאפריל    1
  

לעומת ) במסך בדיקות מעבדה(באופק " הכבדות"השוואה בין מרפאות הניסוי המשתמשות : 8-גלוח 
  ההתערבות בתקופה שלפני , שאר מרפאות הניסוי

משתמשות  
  כבדות

30= N  

  מרפאות ניסוי 
  עם שימוש מועט

76= N  

  
אחוז 
  הפרש

    המבוטחים
 54  3,636  7,962  **מספר מבוטחים למרפאה

  22  550שיעור מרפאות בהן קבוצת גיל שכיחה מעל 

    )לאלף מבוטחים( צריכת שירותים
 14 35 41 אשפוזים

 11 83  94  ביקורים במיון
  8- 4,187  3887 בדיקות מעבדה 
 11 184 206 בדיקות דימות

     הרופאים
 48- 1.4 0.9*יחס רופאים לאלף מבוטחים

 3 39  40ברפואת משפחהאחוז רופאים מומחים 
 1tO1.0 1.0 0-ב )מתוקנן ארצית(איכות רפואית  לשמדד שנתי 

*     0.05< P  
 **  0.01<P  

   t0תקופה זו תואמת בחלקה את תקופת הזמן  2006עד מארס  2005מחושב שנתית מאפריל  המדד  1
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   בחינת השפעת התערבות בשיטת התאמת השכן הקרוב: 'דנספח 
  )Nearest Neighbor Matching(ביותר               

בדרך זו . בקרהבשיטה זו זוקפים לכל תצפית בקבוצת הניסוי תצפית קרובה ככל האפשר מקבוצת ה

ניתן לענות על השאלה מה היה קורה לתצפיות שקיבלו את ההתערבות אם לא היו מקבלות את 

  ). Average Effect of treatment on the treated - ATT(ההתערבות 

  

 :הצורה הכללית של אומד ההתאמה מסוג השכן הקרוב ביותר היא
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במחקר . הקרוב ביותר באמצעות מספר הגדרות של קירבה השיטה מאפשרת להתאים את השכן

   .הנוכחי השתמשנו במדד קירבה המשקלל את המאפיינים השונים ביחס הפוך לשונויות שלהם

  

היו קיימים לכל  מרפאות הקהילההשפעת הכנסת מערכת אופק על  ה שלבבחינ, במחקר הנוכחי

נותנת מענה גם למצב  nearest neighbor matchingשיטת . ואחרילו קבוצה נתוני תוצאה לפני הטיפול

ומקבל ) diff-in-diffs( "אומד ההתאמה של הפרש ההפרשים"במקרה זה אומד ההתאמה מכונה . זה

  :את הצורה הכללית הבאה
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 הייתהבאותו אופן בו  "אחרי"מועד הבין ל "לפני"בין מועד ה תשתנה בקרההמשמעות היא שקבוצת ה

 ,Abadie et al., 2001; Blundell & Dias( מקבלת את ההתערבות הייתהקבוצת הניסוי משתנה אם לא 

2000(.   

  

, בהפרשי זמן קטנים במחקר החלו לעבוד עם מערכת אופק ושנכלל כלליתשל  החולים-בתישמאחר 

, לפיכך. ניתן היה לחלקם לקבוצת ניסוי ולקבוצת בקרה לפי מועדי הכניסה לעבודה עם המערכת לא

 כלליתמאושפזים שהם מבוטחי  :נערכה לפי סוג החולים המאושפזים החלוקה לקבוצות ניסוי ובקרה

שיטת הזיווג על פי  ".הבקרה"מאושפזים שאינם מבוטחי כללית היו קבוצת ו "הניסוי"היו קבוצת 

ון שמאושפזים חברי וכימ. כל תצפית ניסוילדורשת יחס של שלוש תצפיות בקרה  "שכן הקרוב"ה

קבל יחס של שלושה על מנת ל הרי, כללית היוו את רוב אוכלוסיית המאושפזים בתקופות הנבדקות

מדגם מתוך מאושפזי כללית כך  נבנהמאושפז אחד של כללית מאושפזים מקבוצת הבקרה ל

הזיווג בין תצפיות הניסוי לתצפיות הבקרה . ל מדגם זה בהשוואה לקבוצת הבקרהשהעיבודים נערכו ע

עבור כל בבנפרד ) רפואה פנימית וחדרי המיון, כירורגיה כללית(בקרב כל אחד מסוגי המחלקות נערך 

  . חולים-ביתעבור כל בבנפרד , כל שנהובתוך  ,שנה
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   שכיחות הצפייה במסכי אופק במרפאות הקהילה: 'הנספח 

  2008לדצמבר  2005סך הכניסות למסכי אופק בקהילה בתקופה שבין ינואר  :1-הלוח 
 מספר כניסות שם המסך

30,263,049 הכל-סך
  8,652,491 כניסה למערכת
  4,735,562 מטופלים קהילה
  3,876,136 כניסה לתיק חולה

  3,802,870 נתונים ריכוז
  3,610,771תוצאות בדיקות מעבדה

  2,408,278 מעבדהבדיקות 
  585,409 רשימת מסמכים
  563,673 בדיקות דימות

  355,434צפייה במדדים רפואיים
  275,471 פרטי אשפוז

  169,755 ניתוחים
  166,716 פרטי ביקור 

  161,546 מרפאות קהילה
  118,125 כרטיס אשפוז

  100,025בדיקה לאורך זמן  -מעבדות 
  84,240 מרפאות חוץ 

  81,820 רשימת התקשרויות 
  80,576 פתולוגיה 

  64,163 פרטים אישיים
  60,682  חולים- ביתקבלות ל

  60,072מיון
  41,512 איזוטופים 

  39,489 הרשאות למשתמש
  27,630הודעה על צפייה במסמך 

  21,685 תרופות קבועות
  19,980 הודעה  -התקשרות 
  19,731 עיון שנתי 

  17,149בעיות
  14,146 פרטי עיון שנתי

  11,942  דם-לחץ
  10,377 כניסות למסך חיסונים

  7,795 יצירת תיעוד מעקב
  5,126 דוח התקשרויות

  3,891 רמת תפקוד 
  3,473 צפייה בהודעה

  2,170תגובה
  1,435 רגישויות

  1,009 תיעוד -התקשרות 
  446 צפייה בתיעוד מעקב

   248 מעקב שימוש
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  , במרפאות הקהילה לפי רבעונים" תיק חולה"סך הכניסות למסך : 1-התרשים 
  2008דצמבר -2005ינואר                       

  

  
  , הקהילה לפי רבעונים במרפאות" בדיקות דימות"כניסות למסך סך : 2-התרשים 

  2008דצמבר  -2005ינואר                       
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  , במרפאות הקהילה לפי רבעונים" מעבדהבדיקות "סך הכניסות למסך : 3-התרשים 
  2008דצמבר  -2005ינואר                       

 

 
  התפלגות המרפאות לפי מספר הכניסות למסך כניסה למערכת : 4-התרשים 

  )אחוזיםב( 2008-ו 2005-ב                       
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   2008-ו 2005-התפלגות המרפאות לפי מספר הכניסות למסך כניסה לתיק חולה ב: 5-התרשים 
  )אחוזיםב(                      

  

  
   2008-ו 2005-התפלגות המרפאות לפי מספר הכניסות למסך בדיקות מעבדה ב: 6-ה תרשים

  )אחוזיםב(                      
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   2008-וב 2005-התפלגות המרפאות לפי מספר הכניסות למסך בדיקות דימות ב: 7-התרשים 
  )אחוזיםב(                      
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 -בתיבומגמות השינוי בה שכיחות הצפייה במסכי אופק : 'ונספח 
   החולים

  2008-2005, החולים- בתיבמחלקות כירורגיה כללית ב 1סך הכניסות למסכי אופק: 1-ו לוח
  כניסות למערכת  מספר שם המסך

 5,118,583 הכל-סך
  741,836המאושפזיםכניסות למסך רשימת המטופלים 

  712,441נתונים כניסות למסך ריכוז
  708,666כניסות למסך תוצאות בדיקות מעבדה

  697,660 כניסות לתיק חולה
  513,344כניסות למסך רשימת מסמכים

  495,389 כניסות למערכת
  479,410כניסות למסך בדיקות מעבדה
  208,692כניסות למסך בדיקות דימות

  117,379בדיקה לאורך זמן -מעבדות  כניסות למסך
DischargeLetterCreating76,806  

NursingAdmissLetterCreating52,699  
AdmissLetterCreating 48,853  
  47,363 כניסות למסך פתולוגיה

  41,937כניסות למסך רשימת המוזמנים למרפאות חוץ
  40,539 כניסות למסך ניתוחים
  18,762חולים-ביתכניסות למסך קבלות ל

ClnDischargeLetterCreating17,509  
ProSrgLetterCreating 14,240  

  9,308כניסות למסך כרטיס אשפוז
  8,213כניסות למסך מרפאות חוץ
  7,962כניסות למסך פרטי אשפוז

  7,366כניסות למסך פרטים אישיים
  6,733כניסות למסך פרטי ביקור

  5,555 כניסות למסך בעיות
  5,041כניסות למסך תרופות קבועות

  4,911 כניסות למסך מיון
  4,677כניסות למסך איזוטופים

  4,379כניסות למסך מרפאות קהילה
PlnDischLetterCreating 3,776  

ConnectionScreenEntries3,217  
  2,826עיון שנתי כניסות למסך

  2,024כניסות למסך פרטי עיון שנתי
  1,823למסך רשימת התקשרויותכניסות 

  1,467כניסות למסך איתור על פי שם
  1,094 דם-לחץכניסות למסך 

  1,075צפייה ברשימת תוצאות למשוחררים
  759כניסות למסך הרשאות למשתמש

גם שירותי בריאות כללית וכך הם מופיעים מדוח המחשב של נלקחו  3-ו- ו 2- ובלוח זה ובלוחות שמות המסכים    1
  אופק במערכת
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  כניסות למערכת  מספר שם המסך
  448כניסות למסך רמת תפקוד
  406 כניסות למסך רגישויות
  402 כניסות למסך חיסונים

RntLetterCreating 307  
  204 הדפסת תדפיס מיון

ConnectionReportEntries165  
ConnectionReportEntries110  

ResponseCreation 107  
HospMsgCreation 105  

CommunicDocument 64  
TrackLogEntries 8 

  

  2008-2005, החולים-בתיסך הכניסות למסכי אופק במחלקות רפואה פנימית ב: 2-לוח ו
 כניסות למערכת מספר שם המסך

 24,311,655 הכל- סך
  4,544,824כניסות למסך תוצאות בדיקות מעבדה

  3,440,903כניסות למסך רשימת המטופלים המאושפזים
  2,988,801נתונים כניסות למסך ריכוז
  2,933,403 כניסות לתיק חולה

  2,675,497כניסות למסך בדיקות מעבדה
  2,393,986כניסות למסך רשימת מסמכים

  2,042,737 כניסות למערכת
  929,953בדיקה לאורך זמן - כניסות למסך מעבדות 

  654,258כניסות למסך בדיקות דימות
NursingAdmissLetterCreating328,547  

DischargeLetterCreating314,118  
AdmissLetterCreating 257,416  

  78,838כניסות למסך רשימת המוזמנים למרפאות חוץ
  77,132חולים-ביתכניסות למסך קבלות ל
  62,804 כניסות למסך פתולוגיה

PlnDischLetterCreating 56,674  
  50,802כניסות למסך פרטי ביקור

ClnDischargeLetterCreating48,646  
  38,637כניסות למסך תרופות קבועות

  38,553 כניסות למסך איזוטופים
  35,883 כניסות למסך בעיות

  32,664כניסות למסך פרטים אישיים
  32,195כניסות למסך מרפאות חוץ
  31,422כניסות למסך כרטיס אשפוז

ConnectionScreenEntries27,712  
  25,722כניסות למסך מרפאות קהילה

  25,566 כניסות למסך ניתוחים
  23,522כניסות למסך פרטי אשפוז

  23,045 כניסות למסך מיון
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 כניסות למערכת מספר שם המסך
NursingDischargeLetterCreating20,668  
  13,201כניסות למסך רשימת התקשרויות

  9,152 עיון שנתי כניסות למסך
  8,598 דם-לחץכניסות למסך 

  6,368ברשימת תוצאות למשוחרריםצפייה 
ProSrgLetterCreating 4,431  

  4,235כניסות למסך הרשאות למשתמש
  4,194 הדפסת תדפיס מיון
HospMsgCreation 4,177  

  4,004כניסות למסך איתור על פי שם
  3,760כניסות למסך רמת תפקוד

  3,238 כניסות למסך חיסונים
  2,476 כניסות למסך רגישויות

ConnectionReportEntries2,329  
ResponseCreation 2,121  

  1,813כניסות למסך פרטי עיון שנתי
RntLetterCreating 1,486  

CommunicDocument 455  
ConnectionReportEntries363  

TrackLogEntries 168  
FollowUpViewing 104  
FollowUpCreation 54  

  

 2008-2005, )חדרי מיון(סך הכניסות למסכי אופק במחלקות לרפואה דחופה  :3-לוח ו
 מספר כניסות למערכת שם המסך

  3,832,003  הכל-סך
  875,059כניסות למסך תוצאות בדיקות מעבדה

  513,965 כניסות לתיק חולה
  511,971נתונים כניסות למסך ריכוז

  479,407כניסות למסך בדיקות מעבדה
  444,865למסך רשימת המטופלים המאושפזיםכניסות 

  262,999 כניסות למערכת
  225,079כניסות למסך רשימת מסמכים
  221,680כניסות למסך בדיקות דימות

  106,633בדיקה לאורך זמן -כניסות למסך מעבדות 
AdmissLetterCreating 23,226  

NursingAdmissLetterCreating21,467  
DischargeLetterCreating17,990  
  17,462חולים-ביתכניסות למסך קבלות ל
  17,038 כניסות למסך ניתוחים

  11,601כניסות למסך רשימת המוזמנים למרפאות חוץ
  10,221 כניסות למסך פתולוגיה

  8,457כניסות למסך פרטי ביקור
  8,052אשפוזכניסות למסך פרטי 
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 מספר כניסות למערכת שם המסך
  7,100אישייםכניסות למסך פרטים 
  7,089 כניסות למסך בעיות
  5,925 כניסות למסך מיון

  5,867כניסות למסך מרפאות חוץ
  5,766כניסות למסך תרופות קבועות
  4,301כניסות למסך מרפאות קהילה

ClnDischargeLetterCreating3,609  
  2,319עיון שנתי כניסות למסך

  2,179כניסות למסך איזוטופים
ProSrgLetterCreating 1,740  

  1,194כניסות למסך איתור על פי שם
  1,076 הדפסת תדפיס מיון

  1,065 דם-לחץכניסות למסך 
ConnectionScreenEntries990  

  969כניסות למסך הרשאות למשתמש
  695צפייה ברשימת תוצאות למשוחררים

  569כניסות למסך פרטי עיון שנתי
  529תפקודכניסות למסך רמת 

  508 כניסות למסך חיסונים
  470 כניסות למסך רגישויות

  252כניסות למסך כרטיס אשפוז
  185כניסות למסך רשימת התקשרויות

RntLetterCreating 131  
ConnectionReportEntries85  

PlnDischLetterCreating 79  
TrackLogEntries 79  

ConnectionReportEntries18  
HospMsgCreation 13  

NursingDischargeLetterCreating13  
CommunicDocument 8  

FollowUpViewing 6  
FollowUpCreation 2 
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  המשתמשים  החולים-בתיסך כניסות למסכים הנצפים ביותר במחלקות כירורגיה כללית ב: 4-ולוח  
 2008-2005, בכניסות למסכים אלו ושיעורי השינוי בין שנים, מ"כתרבאופק גם                

  שיעור שינוי  )באלפים( סך כניסות  
  

 שם מסך
  

2005  
  

2006  
  

2007  
  

2008   
 2005בין 
 2006-ל

 2006בין 
2007-ל  

 2007בין 
  2008-ל

 10.9 8.2 20.3 182.6 126.5152.2164.7 ריכוז נתונים
 10.9 8.2 20.4 179.3 124.2149.4161.7 כניסה לתיק חולה

 7.5 9.3 26.4 181.0 121.9154.0168.4רשימת מטופלים מאושפזים
 6.8 2.1 2.7 133.6 119.3122.5125.1 רשימת מסמכים
 3.7 15.9 - 4.3 111.2 96.792.5107.3 כניסה למערכת

 24.1 27.6 43.5 180.7 79.6114.2145.7תוצאות בדיקות מעבדה
 19.1 24.7 51.3 49.574.993.4111.3 בדיקות מעבדה
 13.8 22.4 33.0 25.433.741.347.0 בדיקות דימות

 - 8.6 - 3.4 5.5 19.120.219.517.8 יצירת מכתב שחרור
 4.9 -11.5 -16.2 14.412.110.711.2 יצירת מכתב קבלה

 37.6 39.2 65.6 11.919.727.437.6בדיקה לאורך זמן -מעבדות 
 7.3 -1.00 38.5 8.612.011.912.7אחיות -יצירת מכתב קבלה 

 7.5 21.6 32.9 7.710.312.513.4 פתולוגיה
 16.6 13.9 70.4 6.010.211.613.5רשימת מוזמנים למרפאות חוץ

 35.9 42.5 25.9 6.07.510.714.6 ניתוחים

  
    אינםש החולים-בתיסך כניסות למסכים הנצפים ביותר במחלקות כירורגיה כללית ב: 5-ו לוח

  2008-2005, ושיעורי השינוי בין שנים בכניסות למסכים אלו, מ"רמשתמשים באופק גם כת              
  שיעור שינוי  )באלפים( סך כניסות  
  

 שם מסך
  

2005  
  

2006  
  

2007  
  

2008   
 2005בין 
 2006-ל

 2006בין 
2007-ל  

 2007בין 
  2008-ל

 23.9 67.7 92.4 14.828.547.859.2 בדיקות מעבדה
 34.0 71.7 172.0 12.935.060.180.6תוצאות בדיקות מעבדה

 24.8 46.5 113.7 11.524.535.944.8רשימת מטופלים מאושפזים
 25.9 26.1 99.7 9.919.925.031.5 ריכוז נתונים

 31.5 50.4 80.0 9.717.426.234.4 כניסה למערכת
 27.0 25.3 107.1 9.319.224.130.6 כניסה לתיק חולה

 26.3 40.6 65.9 7.712.818.022.8 בדיקות דימות
 -93.1 -33.7 78.2 1.12.01.30.1 חולים- ביתקבלות ל

 38.9 130.4 334.1 0.41.94.46.1 רשימת מסמכים
 34.4 233.1 585.3 0.32.37.810.4בדיקה לאורך זמן -מעבדות 
 35.2 61.2 103.0 0.30.71.11.5 פתולוגיה

 69.7 94.1 -37.0 0.30.20.30.6 פרטים אישיים
 200.0 95.8 4.4 0.20.20.51.4 תרופות קבועות

 69.6 58.6 45.0 0.20.30.50.8 ניתוחים
 222.6 152.4 5.0 0.20.20.51.7בעיות
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  המשתמשים  החולים-בתיסך כניסות למסכים הנצפים ביותר במחלקות רפואה פנימית ב: 6-ולוח 
 2007-2005, ושיעורי השינוי בין שנים בכניסות למסכים אלו, מ"באופק גם כתר              

  שיעור שינוי  )באלפים( סך כניסות  
  

 שם מסך
  

2005  
  

2006  
  

2007  
  

2008   
 2005בין 
 2006-ל

 2006בין 
2007-ל  

 2007בין 
  2008-ל

 - 3.3 7.3 30.0 815.0 604.4785.4843.0רשימת מטופלים מאושפזים
 6.7 26.1 34.6 1054.4 582.1783.7987.9תוצאות בדיקות מעבדה

 - 3.1 7.4 22.2 714.4 562.1686.8737.5 ריכוז נתונים
 - 3.0 7.5 23.1 704.7 549.0675.9726.9 כניסה לתיק חולה
 - 6.5 5.3 9.0 580.1 540.8589.3620.5 רשימת מסמכים

 - 4.6 7.7 13.1 453.2 390.1441.3475.2 למערכת כניסה
 1.4 19.8 37.4 608.2 364.2500.4599.7 בדיקות מעבדה

 16.4 30.3 43.4 250.4 115.2165.1215.1בדיקה לאורך זמן -מעבדות 
 1.7 12.0 44.0 143.7 87.6126.1141.3 בדיקות דימות

 -10.2 - 2.1 3.7 79.282.180.572.3 יצירת מכתב שחרור
 -10.6 -12.7 8.8 65.971.762.656.0 יצירת מכתב קבלה

 - 4.3 - 2.7 39.4 57.780.578.375.0אחיות -יצירת מכתב קבלה 
 -83.1 -40.9 1.8 23.223.614.02.4 חולים- ביתקבלות ל
 11.9 22.5 20.1 11.013.216.118.0 פתולוגיה

 25.1 37.7 65.2 9.716.022.127.6רשימת מוזמנים למרפאות חוץ
  

 אינםש החולים-בתיסך כניסות למסכים הנצפים ביותר במחלקות רפואה פנימית ב  : 7-ולוח 
 - 2005, ושיעורי השינוי בין שנים בכניסות למסכים אלו, מ"משתמשים באופק גם כתר

2007 
  שיעור שינוי  )באלפים( סך כניסות  
  

 שם מסך
  

2005  
  

2006  
  

2007  
  

2008   
 2005בין 
 2006-ל

 2006בין 
2007-ל  

 2007בין 
  2008-ל

 4.0 68.0 471.3 431.6 43.2247.0414.9תוצאות בדיקות מעבדה
 11.5 23.8 257.1 139.2 28.2100.9124.9רשימת מטופלים מאושפזים

 13.0 13.3 193.8 26.176.886.998.2 ריכוז נתונים
 1.5 65.1 427.1 223.7 25.3133.5220.4 בדיקות מעבדה

 12.9 13.3 210.8 23.974.284.094.9 כניסה לתיק חולה
 12.4 20.3 259.8 20.573.888.899.8 כניסה למערכת
 18.7 40.5 144.3 14.234.748.857.9 בדיקות דימות

 15.8 113.6 442.5 5.931.867.978.6בדיקה לאורך זמן -מעבדות 
 -93.3 -29.7 175.0 2.46.64.60.3 חולים- ביתקבלות ל

 14.3 - 6.6 914.9 2.020.419.121.8 רשימת מסמכים
 -21.2 107.7 261.6 0.93.16.55.1 פרטי ביקור
 -10.6 53.6 171.2 0.71.82.82.5 מרפאות חוץ

 -12.8 63.7 213.8 0.61.83.02.6 מרפאות קהילה
 75.1 135.6 226.5 0.51.63.86.6 תרופות קבועות

 -19.3 49.2 28.3 0.50.60.90.7 מסך מיון
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המשתמשים  החולים- בתיסך כניסות למסכים הנצפים ביותר במחלקות לרפואה דחופה ב  : 8-ולוח 
  2007-2005, ושיעורי השינוי בין שנים בכניסות למסכים אלו, מ"באופק גם כתר

  שיעור שינוי  )באלפים( סך כניסות  
  

 שם מסך
  

2005 
  

2006 
  

2007  
  

2008   
 2005בין 
 2006-ל

 2006בין 
2007-ל  

 2007בין 
  2008-ל

 20.7 44.8 21.5 119.7 56.468.599.2 כניסות לתיק חולה
 19.4 44.2 24.6 119.0 99.7 69.1 55.5נתונים כניסות למסך ריכוז

כניסות למסך רשימת המטופלים 
 24.1 41.9 43.9 101.0 81.4 57.4 39.9  המאושפזים

 33.0 60.6 63.8 135.3 101.7 63.4 38.7כניסות למסך תוצאות בדיקות מעבדה
 23.8 27.3 16.9 66.4 53.7 42.2 36.1כניסות למסך רשימת מסמכים
 10.7 63.8 26.4 56.8 51.3 31.3 24.8כניסות למסך בדיקות מעבדה

 36.8 50.0 70.8 76.8 21.937.456.1 כניסות למערכת
 47.1 58.8 63.1 26.2 17.8 11.2 6.9כניסות למסך בדיקות דימות

 68.5 75.7 56.9 23.2 13.8 7.8 5.0בדיקה לאורך זמן -כניסות למסך מעבדות 
 6.8 2.3 10.1 5.3 4.44.95.0  יצירת מכתב קבלה

 -71.0 -25.3 - 4.6 0.7 2.5 3.3 3.5חולים-ביתכניסות למסך קבלות ל
 45.8 62.4 -24.9 5.9 3.32.54.1 ניתוחיםכניסות למסך 

 24.9 214.5 -16.2 9.7 7.8 2.5 3.0  אחיות -יצירת מכתב קבלה 
 13.5 18.3 66.8 5.1 2.33.84.5  יצירת מכתב שחרור

 -14.0 30.7 -10.5 1.7 1.71.52.0כניסות למסך פרטי אשפוז
  

  אינם ש החולים-בתילרפואה דחופה בסך כניסות למסכים הנצפים ביותר במחלקות : 9-ולוח 
  2007-2005, ושיעורי השינוי בין שנים בכניסות למסכים אלו, מ"משתמשים באופק גם כתר              

  שיעור שינוי  )באלפים( סך כניסות  
  

 שם מסך
  

2005  
  

2006  
  

2007  
  

2008   
 2005בין 
 2006-ל

 2006בין 
2007-ל  

 2007בין 
  2008-ל

 49.9 40.3 196.0 232.7 37.4110.7155.2תוצאות בדיקות מעבדהכניסות למסך 
 33.2 34.9 160.5 113.9 24.363.485.5כניסות למסך בדיקות מעבדה

 5.6 25.8 103.1 54.8 20.341.351.9נתונים כניסות למסך ריכוז
 3.7 27.9 106.1 55.3 20.241.753.4 כניסות לתיק חולה

המטופלים כניסות למסך רשימת 
 המאושפזים

  
19.1 

  
39.8 

  
49.5 

  
56.9 

  
107.9 

  
24.4 

  
15.1 

 26.1 19.3 131.1 59.4 17.139.547.1כניסות למסך בדיקות דימות
 30.6 17.6 114.1 36.3 11.123.727.8 כניסות למערכת

בדיקה לאורך  -כניסות למסך מעבדות 
 זמן

  
4.1 

  
13.3 

  
15.9 

  
23.5 

  
226.2 

  
19.3 

  
47.9 

 27.1 57.1 176.2 9.5 1.74.87.5כניסות למסך רשימת מסמכים
 -91.7 -44.4 196.4 0.2 1.44.12.3חולים-ביתכניסות למסך קבלות ל
 14.6 -20.0 106.9 0.6 0.30.60.5  יצירת מכתב שחרור
 8.0 0.0 92.3 0.5 0.30.50.5  יצירת מכתב קבלה

 81.7 70.5 190.5 1.9 0.20.61.0כניסות למסך תרופות קבועות
 50.0 -20.0 -76.2 0.1 0.20.10.0כניסות למסך הרשאות למשתמש

 24.6 176.0 177.8 1.7 0.20.51.4כניסות למסך פרטי ביקור
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  מדדי איכות בקהילה : 'זנספח 

 ,)2007, משרד הבריאות(מדדי איכות לרפואת הקהילה בישראל הלאומית של תכנית הבדוח לציבור על 

, תחלואה: כגון(מבטא באופן כמותי היבט מסוים של בריאות ה"מדד מוגדר מדד איכות ברפואה כ

ובנקודת זמן ) מדינה, חולים-קופת :כגון(באוכלוסיה מוגדרת ) תוצאות טיפול, טיב טיפול, מניעה

האנשים מתוך ) אחוז(קרי שיעור , מדדי האיכות מוגדרים כמדדי יחס)". בדרך כלל שנה(מסוימת 

המדד הוא שיעור של אוכלוסיית הביצוע , כלומר. שמתקיים לגביהם תנאי מסוים, קבוצה מוגדרת

חברי הקופה שנתוניהם (ביחס לאוכלוסיית היעד ) אוכלוסיית חברי הקופה שענו על תנאי המדד(

; 65אחוז מקבלי חיסון נגד שפעת בתוך חברי הקופה מעל גיל  ,למשל .)נלקחים בחשבון לחישוב המדד

ומעלה חוסנו נגד שפעת בשנה  65אנשים בגיל  100מתוך  70במדד זה מעיד כי בממוצע  70%ך של ער

אחוז מבצעי  בקרב חולי סוכרת שהוא HgbA1Cשיעור ביצוע בדיקת הינה מדד נוספת  דוגמה .הנמדדת

 ,בחינת המדדים היא בתדירות שנתית. )או בקופה(מתוך חולי הסוכרת במרפאה  HgbA1Cבדיקת 

  .מחולי הסוכרת יבצעו בדיקה זו במרפאה 80%-למשל ש, בכל שנה יש יעד שאליו רוצים להגיעכאשר 

  

תי הלוקח בחשבון את חומרת המחלה ואת בחירת המדדים לתכנית ואפיונם נעשית בתהליך שיט

את הידע הרפואי העדכני וכן את היכולת להפיק את המדד ממערכות המידע הקיימות , שכיחותה

חשוב המ, תהליך משותף של יחידות המטה ההינ כלליתשירותי בריאות מדדי האיכות בבניית . בקופה

הם מבוססי הנחיות קליניות בתחומים שיש  כלליתמדדי האיכות ב. והרופאים בשטח) רישום רפואי(

יש יכולת להפיק את הנתונים הן מבחינת זמינות בסיסי הנתונים והן  ;להם עדיפות ברמה האסטרטגית

יצוין כי אופן חישוב . וכן קיימים משאבים לשיפור בתחומים הנמדדים ;ות המידעמבחינת איכ

מדדי האיכות בקהילה מתייחסים . המדדים נקבע במידת האפשר על בסיס מודלים מקובלים בעולם

כגון איכות השירות או  ,לתחום איכות הטיפול הרפואי בלבד ואינם עוסקים בתחומים משלימים

  .שביעות רצון המטופלים

  

 כלליתהיו ב) השנה בה נבדקו נתוני המרפאות בנוגע לשיעורי הביצוע של מדדי האיכות( 2007בשנת 

 תכניתעל שיעורי הביצוע במדדים אלו נכללים גם ב כלליתנתוני . מדדי איכות בקהילה 65-למעלה מ

   ).2007 ,משרד הבריאות(של מדדי האיכות לרפואת הקהילה בישראל  הלאומית
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  זיהוי מדדים לבדיקת רמת השימוש במערכת אופק : 'חנספח 

  :לצורך זיהוי המדדים לבחינת רמת השימוש במערכת אופק בוצעו השלבים הבאים

 . ובקהילה ושימושיהם החולים-בתישל אופק ב 18מיפוי היישומים השונים .1

 .אור השימוש באופק כמערכת צפייה במידע ברמת המשתמש הבודדית .2

 .ביחס לצפייה במידעחקר שכיחות השימוש באופק  .3
  

  ובקהילה והמשתמשים הפוטנציאלים בכל יישום החולים-בתימיפוי יישומי אופק ב. 1

  :החולים-בתילהלן פירוט יישומי מערכת אופק ב

  משתמשים  שימושים  שם המערכת

  :מערכת לצפייה במידע על מאושפזים בהווה ובעבר  אופק

 30-צפייה ברשימת מטופלים עכשוויים או ב 
, םיפרטים דמוגרפי. אחרונים במחלקהימים 

  .מיקום בחדר

  צפייה ברשימות משוחררים ותוצאות בדיקות
 .עבורםב
 על חולה החולים-בתימסכי מידע מהקהילה ומ.  

  רופאים בעלי הרשאה

 החולים-בתימערכת העברת מסרים בין הקהילה ל  שחרור מתוכנן 
  .לצורך תכנון השחרור של החולה

  אחיות בעלות הרשאה

  רופאים בעלי הרשאה  . כתיבת מכתבי סיכום אשפוז  מכתבים באופק

אופק כמערכת 
  תפעולית

 ,סורוקה והשרון, מאיר, רביןמרכזים הרפואיים ב
משתמשים במספר מחלקות באופק כמערכת הזנת 

  .נתונים על חולה בבואו למחלקה

בעיקר אחיות בעלות 
  הרשאה

  

                                                   
החולים ובקהילה ולגבי חקר השימוש באופק נאסף בסיועם -המידע לגבי היישומים השונים של אופק בבתי 18

  .כללית רותי בריאותידני מוסטקי ורחל ברקוביץ מש, של נורית הולר
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  :ם בכל יישוםיים פוטנציאלילהלן פירוט יישומי אופק בקהילה לפי משתמש

  משתמשים  שימושים  שם המערכת

מערכת לצפייה במידע על מבוטחים המשויכים   בינה כעת
 :למרפאה

  צפייה ברשימת המבוטחים המשויכים למרפאה
 . המאושפזים כעת או ששוחררו לפני ימים

  מי מהמבוטחים נמצא במיוןלגבי צפייה. 
 החולים-ביתצפייה בנתוני מבוטח מהקהילה ומ 

  ).מאושפזים ולא מאושפזים(ז .ת על פי

אחיות /מנהלי מרפאות
  רופאי מרפאה/מרפאה

דרך (אופק 
  )"קליקס"

על  החולים-ביתצפייה בנתוני מבוטח מהקהילה ומ
  . ז.ת פי

  רופאים 

 החולים-בתימערכת העברת מסרים בין הקהילה ל  שחרור מתוכנן 
  .לצורך תכנון השחרור של החולה

  בעלות הרשאהאחיות 

יישום שאינו חלק מטכנולוגיית אופק אך מוצג דרך   ים רפואייםמדד
  .אופק

מנהלי מרפאה דרך 
  רופאי מרפאה/בינה

  

  אור השימוש באופק כמערכת צפייה במידע ברמת המשתמש הבודדית. 2
המערכת מציגה למשתמש מידע עכשווי . יה במידעיבמחקר התמקדנו בחקר מערכת אופק כמערכת צפ

כל . בדיקות דימות ונתונים מהקהילה, בדיקות מעבדה, כגון מידע על אשפוזים ,והיסטורי לגבי החולה

כאשר המשתמש ). 'רגישויות וכו, תרופות קבועות, למשל( החולים-בתיקהילה מועבר לבקיים ההמידע 

ם הא. 1: המערכת שולחת שתי שאילתות על מנת להציג את המידע המבוקש, נכנס לתיק של חולה

כל . אופק אוסף את כל הנתונים לגביו ,קיים מידע לגבי החולהשבמידה . 2, קיים מידע על החולה

  . אורך שניות ,הצגת ההיסטוריה הרפואית של החולהלעד  ,התהליך

  

  חולים-בתיים באופק בימשתמשים פוטנציאל

, הם בעיקר מנהלי מחלקות חולים-בתיב ם בעלי הרשאה לשימוש באופקיהמשתמשים הפוטנציאלי

  ):היכמערכת צפי(להלן סכימת השימוש באופק . רופאים זוטרים ומתמחים, רופאים בכירים

  

מסך רשימת ניווט 
 חולים במחלקה

ראשיים  מסכי מידע
מידע (ומשניים על חולה 
 )החולים-מהקהילה ומבתי

 -מסך כניסה 
 הרשאההזנת 
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  באופק בקהילהם ימשתמשים פוטנציאלי

הם בעיקר מנהלי " בינה כעת"ם לכניסה למערכת אופק באמצעות מערכת יהמשתמשים הפוטנציאלי

 19.)רופא ראשוני במרפאה או רופא משפחה עצמאי(רופאי משרה , אחיות מרפאה, מרפאות

של  התיק הרפואי הממוחשב" (קליקס"ם לכניסה למערכת אופק דרך היהמשתמשים הפוטנציאלי

להלן סכימת השימוש . מנהלי מרפאות/הם רופאי משרהבאמצעות כרטיס חולה ) פאההרופא במר

  :באופק בקהילה

  
  בחינת שכיחות השימוש באופק כמערכת לצפייה במידע. 3

של ) track log)TL -בחינת שכיחות השימוש במערכת אופק בוצעה באמצעות מעקב ועיבוד נתוני ה

הן את המספר הכולל של כניסות , את כל הכניסות למסכי אופק יםומאחזר יםהמערכת המתעד

, למסך בדיקות מעבדה, למסך תיק חולה ,למשל(למסכים השונים למערכת והן את מספר הכניסות 

. 2008-2005המעקב אחר הכניסות למערכת נערך על נתוני ). מסך בדיקות הדמיהל, מסך אשפוזיםל

במרפאה או במחלקה  -השימוש במסכי מערכת אופק נבדק לפי מספר הכניסות למערכת ביחידה 

- הם הTL -יצוין כי נתוני ה). 'ה-ו 'ש במסכים בנספחים דרוט על שכיחות השימויראה פ( החולים- ביתב

database  כמות משתמשיםנהלית שמציגה נתונים לגבי ישהיא מערכת מ" בינה כעת"לנתוני מערכת 

   .ביחס לכניסות למערכת וצפייה במסכים השונים ,שבוצעו בחודש נתון וכמות פעולות ,שביצעו פעולות

  

                                                   
של מבוטח ולהיכנס לתיק . ז.תאת מספר הן ברמת מנהל מרפאה והן ברמת רופא משרה ניתן להקיש    19

ההבדל בין שתי הרמות הוא שרופא משרה לא יכול לראות את . י שלו גם אם אינו מאושפזהווירטואל
 .רשימת המבוטחים שמשויכים לרופאים אחרים באותה מרפאה

 -בינה כעת 
הזנת מסך 

 הרשאה

מסך רשימת ניווט 
מבוטחים המשויכים 

ומאושפזים  למרפאה
 כעת או במיון

ראשיים  מסכי מידע
ומשניים על חולה 

מידע מהקהילה (
  )החולים-ומבתי

דרך (אופק 
 )קליקס
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  היכמערכת צפימדדים לרמת השימוש באופק . 4
לבחינת רמת השימוש במערכת אופק בקהילה . רמת השימוש באופק נמדדה לפי מספר הכניסות למסך

  :זוהו ארבעה מסכים

" בינה כעת"מדד זה כולל הן את הכניסות למערכת דרך : מספר הכניסות למערכת אופק במרפאה

 ,)כל המאושפזים במרפאה למשל על( לצורך מידע ניהולי כולל משתמשיםשהיא מערכת ניהולית בה 

  .רופאים לגבי המטופלים שלהם ידי-עלוהן את הכניסות דרך תיק חולה המאפיינות שימוש במערכת 

  

מדד זה כולל את הכניסות למערכת אופק דרך התיק הרפואי : מספר הכניסות לתיק חולה במרפאה

הרופאים במרפאה  ידי- עלאת השימוש באופק , בעיקר, והוא מבטא, )הקליקס(הממוחשב של החולה 

 .לצורך הטיפול בחוליהם
  

מסכי : מספר הכניסות למסכי בדיקות מעבדה ומספר הכניסות למסך בדיקות דימות במרפאה

 .)החולים-בתיהן בקהילה והן במחלקות (הרופאים  ידי-עלבדיקות מעבדה הם המסכים הנצפים ביותר 

אם גם לא באותה מידה כמו בדיקות (הרופאים  ידי-עלמסכים נצפים ם ינההם אף מסכי דימות 

. יותר מבדיקות מעבדה אך יקרותפחות יה בפעולות רפואיות שכיחות יוהם מבטאים צפ) מעבדה

הרופאים במסכים  שלמבטאת את השימוש אלה ם מסכי בחינת רמת השימוש במערכת באמצעות

   .במחקרנו הקשורים לבדיקות המעבדה ובדיקות ההדמיה שנבחרו כמשתני התוצאה

  

ון וכימהוגדרה לפי מספר הכניסות לתיק חולה  החולים-בתיבמחלקות רמת השימוש במערכת אופק 

בנוסף . קשורים לחולה אינםנהליים שיגם כניסות למסכי נתונים מ נכללותמספר הכניסות למערכת בש

צאנו כי יש בבדיקה שערכנו מ. כניסה אחת למערכת במסגרתייתכן שיהיו מספר כניסות לתיק חולה 

תאם גבוה בין כמות הכניסות לתיק חולה לבין מספר הכניסות למסכים העיקריים אליהם נכנסים ִמ 

  ).קר בדיקות מעבדה ובדיקות הדמיהבעי(הרופאים 
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      נתונים גולמיים על ההפרשים בין מרפאות ניסוי : 'נספח ט
  עם אופק חולים-בתיבאגני אשפוז של  בקרהומרפאות 

   153-מרפאות ניסוי ו 30-ההפרש הגולמי בשיעור הביצוע הממוצע של מדדי איכות ב: 1-ט לוח
  עם אופק חולים-בתיבאגני אשפוז של  בקרהמרפאות                 

  
ממוצע  ביצוע שיעור

  ניסוי במרפאת

בשיעורההפרש
הממוצע  הביצוע

  ניסוי במרפאת

  
ממוצע  ביצוע שיעור
  בקרה מרפאתב

 בשיעור ההפרש
 הממוצע הביצוע

  בקרה מרפאתב

  

 מדד םש

  
  
  

  t0 בזמן

  
  
  

 1t בזמן

   t0  בין
 1t-ל
 בנקודות(

 )אחוז

   t0 בין
 1t-ל
 כאחוז(

  )t0 מזמן

  
  
  

  t0 בזמן

  
  
  

 1t בזמן

   t0  בין
 1t-ל
 בנקודות(

 )אחוז

   t0  בין
 1t-ל
 כאחוז(

 )t0 מזמן
שיעור ביצוע בדיקות עיניים 

 בחולי סוכרת
 

0.60 
 

0.58 
  

-0.01  
  

-2.1  
  

0.57 
 

0.57 
 

0.01 
 

1.0 
שיעור ביצוע ממוגרפיה 

 באוכלוסיית יעד
 

0.55 
 

0.49 
  

-0.05 
  

-10.0  
 

0.55 
 

0.56 
 

0.01 
 

2.2 
-ספיקת- איטיפול רציונלי ב

 2.6 0.02 0.66 0.65 0.5 0.00 0.63 0.62 לב
 HGB  בדיקת שיעור ביצוע

 תינוקות בקרב
 

0.47 
 

0.58  
 

0.11 
 

23.1 
 

0.55 
 

0.60 
 

0.05 
 

9.4 
שיעור אשפוזים חוזרים של 

 קשישים 
 

0.03 
 

0.04 
 

0.01 
 

37.8 
 

0.02 
 

0.03 
 

0.00  
 

18.2 
 שיעור ביצוע בדיקת

HGBA1C  בקרב חולי
 סוכרת 

 
0.86 

 
0.87 

 
0.01 

 
1.5 

 
0.80 

 
0.85 

 
0.05 

 
5.6 

עם  שיעור איזון חולי סוכרת
  HgA1C  7<= תוצאות

 
0.35 

 
0.40 

 
0.05 

 
13.8 

 
0.36 

 
0.39 

 
0.03 

 
8.2 

שיעור איזון חולי סוכרת עם 
  HgA1C<  9תוצאה 

 
0.23 

 
0.20 

  
-0.04  

  
-16.2 

 
0.22 

 
0.19 

  
-0.03  

  
-13.9 

 LDLשיעור ביצוע בדיקות 
 בקרב חולי סוכרת 

 
0.86 

 
0.87 

 
0.01 

 
1.2 

 
0.79 

 
0.82 

 
0.03 

 
3.7 

  שיעור איזון חולי סוכרת 
 LDL >=100 

 
0.42 

 
0.48 

 
0.07 

 
15.9 

 
0.41 

 
0.47 

 
0.06 

 
14.9 

   שיעור איזון חולי סוכרת
130  >LDL 

 
0.24 

 
0.20 

  
-0.04  

  
-17.9 

 
0.24 

 
0.20 

  
-0.03  

  
-14.1 

שיעור ביצוע בדיקת 
מיקרואלבומין בקרב חולי 

 סוכרת

 
 

0.59 

 
 

0.66 

 
 

0.07 

 
 

11.6 

 
 

0.47 

 
 

0.57 

 
 

0.10 

 
 

21.1 
טיפול רציונלי 

 11.3 0.08 0.76 0.68 0.4- 0.00- 0.76 0.77 במיקרואלבומין
שיעור האשפוזים של ילדים 

  חולי מחלת ריאות
 

0.01 
 

0.02 
 

0.01 
 

108.9 
 

0.02 
 

0.02 
 

0.01 
 

36.6 
 3.6- 0.03- 0.73 0.780.74-0.04-4.90.75 דם-לחץ- יתרטיפול רציונלי ב

-אישיעור אשפוזים של חולי 
 לב-ספיקת

 

0.28 
 

0.26 
  

-0.02 
  

-6.8  
 

0.21 
 

0.22 
 

0.01  
 

5.8 
שיעור אשפוזים חוזרים של 

 12.9 0.00 0.04 39.00.04-  0.090.05-0.03 לב- ספיקת- איחולי 
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  מרפאות  153-מרפאות ניסוי ו 30-ב 1ההפרש הגולמי בכמות הממוצעת של בדיקות מעבדה: 2-ט לוח
  עם אופק חולים-בתיבאגני אשפוז של  בקרה                

  
  
  
  
  

  שם בדיקה

מספר בדיקות 
מרפאת בממוצע 

  ניסוי

ההפרש בכמות 
הבדיקות הממוצעת 

  ניסוימרפאת ב

מספר בדיקות 
מרפאת בממוצע 

  בקרה

ההפרש בכמות 
הבדיקות הממוצעת 

  בקרהמרפאת ב
  
  

  t0בזמן 

  
  

 t1בזמן 

  
   t0בין 
 t1 -ל

 t1 -ל t0בין 
כאחוז (

  )t0מזמן 

  
  

 t0בזמן 

  
  

 t1בזמן 

  
   t0בין 
  t1 -ל

 t1 -ל t0בין 
כאחוז (

  )t0מזמן 
 30,267 31,319 802 31,31930,267-1,05317,17317,975  הכל- סך

ANF6258-43131 062 58 
CMV424314853 542 43 
CPK481474-7358390 32 481 474 
CRP5572175868 10 55 72 

RF5854  -43231 -158 54 
 142 278 35- 278142-136143107 אלקטרוליטים

 1,863 1,969 12 1,9691,863-1069941,006 אמילאזה
 602 605 50 605602-3379430 ברזל

 252 5265 265252-14168173 הורמונים נשיים
 27 129- 2927-32119 הורמונים גבריים

 95 84 17 84951198115 הפטיטיס
B1225929536231272 40 259 295 
 60 667- 6760-75348זיהום
 923 9978- 978923-55641631זרחן

 893 881 17 88189312626643 חומצה אורית
 223 196 24 19622326140164 חומצה פולית
 2,442 2,602 41 2,6022,442-1601,4731,515 חלבון בדם
 7,307 7,599 258 7,5997,307-2924,0724,330אנזימי כבד

 2 23- 2-131 3כלור
 128 113 10 113128153646לב

 156 3154 15415624649מגנזיום
 87 198- 9887-103837משלים
 71 469 697125054נוגדנים
 27 112- 1227151918סוג דם
 1,872 51,940 1,9401,872-681,0771,082סוכר
 1,035 21,096- 1,0961,035-61702700סידן

 23 19 231478 9סרולוגיה לסיפיליס
 227 239 10 239227-11129139סמני סרטן
 108 077 77108306363 ספירת דם
 30 228 283013840פיברינוגן
 53 159 5953-63232פרולקטין

 16 113 412  1316סרולוגיה לצליאק
 5,141 5,410 109 5,4105,141-2702,5612,670שומני הדם
 91 8100- 10091-99183שקיעת דם

 31 041- 1818  4131-10 חלבון בשתן  
נלקחו מדוח המחשב של שירותי בריאות כללית 6-ולוח י 2- שמות הבדיקות בלוח זה ובלוח י 1  
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  שם בדיקה

  
מספר בדיקות 

מרפאת בממוצע 
  ניסוי

ההפרש בכמות 
הבדיקות 
הממוצעת 

  ניסוימרפאת ב

  
מספר בדיקות 

מרפאת בממוצע 
  בקרה

  
ההפרש בכמות 

הבדיקות הממוצעת 
  בקרהמרפאת ב

  
  

  t0בזמן 

  
  

 t1בזמן 

  
   t0בין 
 t1 -ל

 -ל t0בין 
t1 
כאחוז (

  
  

 t0בזמן 

  
  

 t1בזמן 

  
   t0בין 
  t1 -ל

 t1 -ל t0בין 
כאחוז (

  )t0מזמן 
 398 181 135 18139821859194קרישת דם

 827 860 50 860827-33463513בדיקת בלוטות התריס
 4,103 4,291 24 4,2914,103-1882,1602,184תפקודי כליות
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השוואה בין מרפאות הניסוי למרפאות  -השפעת אופק  :'נספח י
מרפאות  ובקרב מרפאות במחקרהכלל בקרב  הבקרה

  אופקעם  חולים-בתיאגני האשפוז של ב
ביחס ) ATT(במרפאות הניסוי  שיעורי ביצוע במדדי איכותמקדמי השפעת מערכת אופק על : 1-לוח י

  )כלל המרפאות במחקר(לשינוי בשיעורים אלה במרפאות הבקרה 
  מרפאות ניסוי 187

   מרפאות בקרה 303 
  
  
  

  שם מדד

 שיעור ביצוע
ממוצע 

במרפאת 
   ניסוי
  0tבזמן 

]A[  

הפרש ההפרשים 
בין  1t -ל 0tבין 

מרפאות הניסוי 
למרפאות הבקרה 

  )ATTמקדמי (
]B[ 

אחוז השינוי 
 בשיעור הביצוע

 1t-ל 0tבין 
במרפאות 

הניסוי המיוחס 
   לאופק

]100A[B  6.5- 50.03.27-שיעור ביצוע בדיקות עיניים בחולי סוכרת 
 2.3- 32.50.74-ממוגרפיה באוכלוסיית יעדשיעור ביצוע 

 0.2- 50.00.12- לב-ספיקת-איטיפול רציונלי ב
 0.1- 50.00.04-תינוקות בקרבHGB  בדיקת שיעור ביצוע

 9.8 5.5-0.54-שיעור אשפוזים חוזרים של קשישים 
  11.1- 2.77  25.0-#בקרב חולי סוכרת HGBA1C שיעור ביצוע בדיקת

 HgA1C=>7  -36.90.12 -0.3 עם תוצאות איזון חולי סוכרתשיעור 

  HgA1C -33.3  0.39 -1.2<9שיעור איזון חולי סוכרת עם תוצאה 

  13.7- 25.03.43-*בקרב חולי סוכרת LDLשיעור ביצוע בדיקות 

 LDL>=  -33.3-0.18 0.5  100שיעור איזון חולי סוכרת

 LDL-23.61.37 -5.8<130 שיעור איזון חולי סוכרת
שיעור ביצוע בדיקת מיקרואלבומין בקרב חולי 

 סוכרת
  

-100.0 
 

3.05 
  

-3.1 

 0.7- 30.00.22-טיפול רציונלי במיקרואלבומין
 3.4 7.1-0.24-שיעור האשפוזים של ילדים חולי מחלת ריאות 

 2.3 25.5-0.59-דם-לחץ-יתרטיפול רציונלי ב
 2.9 100.0-2.85- לב-ספיקת- אישיעור אשפוזים של חולי 

 8.0  25.0-2.01-#לב- ספיקת-אישיעור אשפוזים חוזרים של חולי 
#   0.1 p<    
*   0.05 p<   
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  ביחס ) ATT(במרפאות הניסוי  מעבדהבדיקות מקדמי השפעת מערכת אופק על כמות : 2-לוח י
  )כלל מרפאות המחקר(לשינוי בהן במרפאות הבקרה                

  
  

  מרפאות ניסוי 187
   מרפאות בקרה 303

מספר בדיקות 
מרפאת בממוצע 
      0tבזמן  ניסוי

]A[  

      0tהפרש ההפרשים בין 
בין מרפאות הניסוי  1t-ל

למרפאות הבקרה 
 ]ATT(         ]Bמקדמי (

 אחוז השינוי במספר הבדיקות
במרפאות הניסוי  1t-ל 0tבין 

   המיוחס לאופק
] 100*A/[B  

18,715-367.4-2.0 הכל-סך -  שם בדיקה
ANF 37-2.1-5.6

CMV542.34.2
CPK329-12.7-3.9
CRP60-7.7-12.9 

RF 42-4.2-10.1 
2533.61.4 אלקטרוליטים

1,048-9.8-0.9 אמילאזה
490-48.3-9.8ברזל

175-10.7-6.1 הורמונים נשיים
 22-6.2-28.1 הורמונים גבריים

96-1.5-1.5 הפטיטיס
B12254-13.8-5.4

690.00.0זיהום
566-20.5-3.6זרחן

60833.25.5 חומצה אורית
173-10.4-6.0 חומצה פולית
1,46021.71.5 חלבון בדם

4,544-52.8-1.2 ימי כבדאנז
 40.716.5כלור
340.41.2לב

652.43.7  מגנזיום
51-0.8-1.5משלים
472.96.2נוגדנים
200.0-0.1סוג דם
1,054-2.9-0.3סוכר
624-24.8-4.0סידן

151.17.1 סרולוגיה לסיפיליס
 170-27.6-16.2   *סמני סרטן
 394.912.6 ספירת דם
29-0.6-2.1 פיברינוגן
37-2.1-5.8 פרולקטין

40.25.3 סרולוגיה לצליאק
3,096-122.9-4.0 שומני הדם
151-8.4-5.6 שקיעת דם
 17-6.2-36.2  *חלבון בשתן
 14029.921.4  קרישת דם

562-28.7-5.1  #בדיקות בלוטת התריס
2,276-48.7-2.1  תפקודי כליות

#   0.1 p<    
*  0.05 p<   
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  ביחס ) ATT(במרפאות הניסוי  בדיקות דימותמקדמי השפעת מערכת אופק על כמות : 3-לוח י
    )כלל מרפאות המחקר(לשינוי בכמות הבדיקות במרפאות הבקרה                

  מרפאות ניסוי 187
   מרפאות בקרה 303 

  
  

 שם בדיקה

  
מספר בדיקות 

מרפאת בממוצע 
  0tניסוי בזמן 

]A[  

 0tהפרש ההפרשים בין 
בין מרפאות הניסוי  1t-ל

למרפאות הבקרה 
  )ATT מקדמי(
]B[ 

אחוז השינוי במספר 
 1t- ל 0tבין  הבדיקות

במרפאות הניסוי 
        המיוחס לאופק

[B/A 100* ] 
 4.8- 38.7- 813  הכל-סך

 9.7- 2.6- 27 צילום אגן 
US 3.5- 0.5- 15 ראש וצוואר 
US  8.2- 6.1- 74 בטן 

 17.9- 2.7- 15 #צילום אצבעות יד

 21.6- 6.0- 28 *צילום בטן ללא חומר ניגוד

 11.7- 7.5- 64 #צילום ברך 
 0.4- 0.8- 180 צילום בית חזה

 1.5 0.1 10 צילום ירך
 10.1- 2.7- 27 צילום כף יד
 1.9 0.6 33 צילום כף רגל

 3.1- 0.9- 30צילום כתף מלא צד אחד 
 10.9- 2.8- 26 צילום מערות האף 

 20.1- 2.8- 14 צילום מרפק
 17.8- 2.3- 13דימות בביצוע פעולה כירורגית

 10.1- 1.5- 15 צילום עמוד שדרה גבי 
 10.0- 3.2- 32מותני- צילום עמוד שדרה גבי

 9.5 2.0 21סקרלי-צילום עמוד שדרה מותני
 3.0- 1.1- 38צילום עמוד שדרה צווארי 

 2.2- 0.6- 27 צילום שורש יד
 12.2 1.7 14צדדי-צילום מפרק ירך חד

 0.3- 0.0 12 צילום צלעות 
 1.8 0.6 35  צילום קרסול מלא

 12.7 1.2 9 צילום שוק 
CT  0.8 0.2 22 בטן 
CT  14.9- 2.8- 19 ראש 
CT 10.6- 1.0- 9 חזה 

  צילומי בטן עוקבים למעבר 
 *חומר ניגודי במעי הדק     

 
4 

 
2.9 

 
67.1 

#    0.1 p<   
*    0.05 p<   
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  ) ATT(במרפאות הניסוי  סך צריכת שירותים רפואייםמקדמי השפעת מערכת אופק על : 4-לוח י
   )כלל מרפאות המחקר(ביחס לשינוי בשיעורים אלה במרפאות הבקרה                

  מרפאות ניסוי 187
 מרפאות בקרה 303 

  
  

כמות ממוצעת 
למרפאת ניסוי בזמן 

0t 

הפרש ההפרשים 
בין  1t-ל 0tבין 

מרפאות הניסוי 
למרפאות הבקרה 

 )ATTמקדמי (

אחוז השינוי בכמות 
 0tבין  צריכת השירותים

במרפאות הניסוי  1t-ל
  המיוחס לאופק

]B/A[ 
 3.1- 357-11.1 ביקורים במיון
 3.8- 202-7.8 קבלות לאשפוז

 9.2 1,499138.2 במרפאות חוץביקורים 
 2.1- 12,233-257.4  תרופות

  
ביחס ) ATT(במרפאות הניסוי  שיעורי ביצוע במדדי איכותמקדמי השפעת מערכת אופק על : 5-לוח י

  )עם אופק חולים-בתימרפאות באגני אשפוז של (לשינוי בשיעורים אלה במרפאות הבקרה 

  מרפאות ניסוי 106
   מרפאות בקרה 153 

  
  
  

 שם מדד

  
 שיעור ביצוע

ממוצע 
במרפאת 

  0tניסוי בזמן 
]A[  

הפרש ההפרשים 
בין  1t -ל 0tבין 

מרפאות הניסוי 
למרפאות הבקרה 

  )ATTמקדמי (
]B[ 

אחוז השינוי 
 בשיעור הביצוע

 1t -ל 0tבין 
במרפאות הניסוי 
  המיוחס לאופק

 ]100* [B/A  
 9.5 0.05  #0.56שיעור ביצוע בדיקות עיניים בחולי סוכרת
 0.5 0.570.00שיעור ביצוע ממוגרפיה באוכלוסיית יעד

 13.1- #0.65-0.09לב-ספיקת-איטיפול רציונלי ב
 4.9 0.490.02תינוקות בקרבHGB  בדיקת שיעור ביצוע

 41.0- 0.02-0.01שיעור אשפוזים חוזרים של קשישים 
  בקרב חולי  HGBA1C שיעור ביצוע בדיקת

 *סוכרת    
 

0.82 
 

0.04  
 

5.0 
  HgA1C=>7  0.360.01 1.4 עם תוצאות שיעור איזון חולי סוכרת

 HgA1C  0.220.02 8.1<9 שיעור איזון חולי סוכרת עם תוצאה
 6.0 0.840.05*בקרב חולי סוכרת LDLשיעור ביצוע בדיקות 

 LDL0.390.00 0.7   100=< שיעור איזון חולי סוכרת
 LDL0.240.02 7.1 < 130 שיעור איזון חולי סוכרת

  שיעור ביצוע בדיקת מיקרואלבומין בקרב חולי 
 סוכרת    

 

0.55 
 

0.03 
 

5.2 
 0.3- 0.770.00טיפול רציונלי במיקרואלבומין

 203.7-  0.01-0.02*שיעור האשפוזים של ילדים חולי מחלת ריאות
 1.0- 0.76-0.01דם-לחץ-יתרטיפול רציונלי ב

 27.7- #0.26-0.07לב-ספיקת- אישיעור אשפוזים של חולי 
 50.9- 0.06-0.03לב- ספיקת-אישיעור אשפוזים חוזרים של חולי 

#    0.1 p<   
*    0.05 p<   
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  ביחס ) ATT(במרפאות הניסוי  בדיקות מעבדהמקדמי השפעת מערכת אופק על כמות : 6-לוח י
  )עם אופק חולים-בתימרפאות באגני אשפוז של (לשינוי בהן במרפאות הבקרה                

  
  

  מרפאות ניסוי 106
   מרפאות בקרה 153 

מספר בדיקות 
ממוצע למרפאת 

  0tניסוי בזמן 
]A[  

 1t-ל 0tהפרש ההפרשים בין 
בין מרפאות הניסוי 

מקדמי (למרפאות הבקרה 
ATT(      ]B[ 

אחוז השינוי במספר 
 1t-ל 0tבין  הבדיקות

במרפאות הניסוי המיוחס 
 B/A] *100[   לאופק

 0.9 172.35   19,628  הכל-סך -  שם בדיקה
ANF  36  -0.97 -2.7 

CMV 42  1.72 4.1 
CPK 333  0.38 0.1 
CRP 48  -11.73 -24.7 

RF 37  -0.03 -0.1 
 1.8- 5.79-  318  אלקטרוליטים

 2.0 24.01  1,185  אמילאזה
 4.1- 17.16-  416 ברזל

 6.0- 9.95-  166  הורמונים נשיים
 14.2- 2.78-  20  הורמונים גבריים

 0.2- 0.17-  75  הפטיטיס
B12 219  -7.05 -3.2 

 2.9- 1.54-  53 זיהום
 1.8 11.25  614 זרחן

 6.3 38.47  609  חומצה אורית
 12.3- 16.64-  135  חומצה פולית
 0.6 9.33  1,653  חלבון בדם
 3.2 154.06  4,752  אנזימי כבד

 8.7 0.48  6 כלור
 12.0 6.74  56 לב

 23.9 19.17  80   מגנזיום
 1.2 0.61  52 משלים
 5.5 2.39  43 נוגדנים
 19.9 2.82  14 סוג דם
 1.8 21.12  1,186 סוכר
 3.7 25.42  681 סידן

 15.2 1.36  9  סרולוגיה לסיפיליס
 11.0- 18.74-  170   *סמני סרטן
 41.3- 21.59-  52  ספירת דם
 23.4- 7.51-  32  פיברינוגן
 11.3- 4.02-  36  פרולקטין

 0.8 0.04  6  סרולוגיה לצליאק
 1.2- 37.06-  3,137  שומני הדם
 10.1 10.32  102  שקיעת דם
 56.3- 11.37-  20  **חלבון בשתן
 8.1 8.98  111  קרישת דם

 4.0- 22.16-  555   בדיקות בלוטת התריס
 1.1- 29.47-  2,569  תפקודי כליות

*   0.05 p<      **  0.01 p<   
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  ביחס ) ATT(במרפאות הניסוי  בדיקות דימותמקדמי השפעת מערכת אופק על כמות : 7-לוח י
  )עם אופק חולים-בתימרפאות באגני אשפוז של (לשינוי בכמות הבדיקות במרפאות הבקרה                

  מרפאות ניסוי 106
   מרפאות בקרה 153

  
 שם בדיקה

מספר בדיקות 
ממוצע למרפאת 

     0tניסוי בזמן 
]A[  

 0tהפרש ההפרשים בין 
בין מרפאות הניסוי  1t -ל

למרפאות הבקרה 
 ]ATT(      ]Bמקדמי (

אחוז השינוי במספר 
 1t-ל 0tבין  הבדיקות

במרפאות הניסוי המיוחס 
 B/A] *100[  לאופק

 39.6-4.0-  1,000  הכל-סך
 15.7- 5.0-   32  #צילום אגן

US 31.7 4.2  13  ראש וצוואר 
US  4.1- 4.1-  98  בטן 

 12.9- 2.2-  17  אצבעות ידצילום 
 13.2- 6.4-  48 #צילום בטן ללא חומר ניגוד

 12.6- 9.2-  73  צילום ברך 
 0.6- 1.5-  254  צילום בית חזה

 6.8 1.0  14  צילום ירך
 15.9- 4.8-  30  צילום כף יד
 6.4 2.5  39  צילום כף רגל

 12.6- 4.6-  36 צילום כתף מלא צד אחד 
 11.0- 3.4-  31  צילום מערות האף 

 25.4- 4.3-  17  צילום מרפק
 17.5- 3.1-  18 דימות בביצוע פעולה כירורגית

 24.3- 4.4-  18  *צילום עמוד שדרה גבי
 6.8- 2.6-  38 מותני-צילום עמוד שדרה גבי

 26.7 6.4   24סקרלי-צילום עמוד שדרה מותני
 6.9- 3.3-  47 צילום עמוד שדרה צווארי 

 10.3 3.1  30  צילום שורש יד
 5.1 0.8  15 צדדי-צילום מפרק ירך חד

 19.5- 2.7-  14  צילום צלעות 
 1.2 0.5  40  צילום קרסול מלא

 8.8 1.0  12  צילום שוק 
CT  6.1 2.2  36  בטן 
CT  9.6- 3.2-  33  ראש 
CT 11.9- 1.7-  15  חזה 

  צילומי בטן עוקבים למעבר 
 *חומר ניגודי במעי הדק

  
5   

  
3.6  

 
75.2 

#   0.1 p<   
*   0.05 p<   
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  ) ATT(במרפאות הניסוי סך צריכת שירותים רפואיים מקדמי השפעת מערכת אופק על : 8-לוח י
עם  חולים-בתימרפאות באגני אשפוז של (ביחס לשינוי בשיעורים אלה במרפאות הבקרה               

  )אופק
  
  
  
  מרפאות ניסוי 106 
 מרפאות בקרה 153 

  
  

כמות ממוצעת 
 ניסוילמרפאת 

 0tבזמן 

הפרש ההפרשים בין 

0t 1-לt  בין מרפאות
הניסוי למרפאות 

מקדמי (הבקרה 
ATT( 

אחוז השינוי בכמות 
 0tבין  צריכת השירותים

במרפאות הניסוי  1t-ל
  המיוחס לאופק

]B/A[ 
 440-23.4-5.3 ביקורים במיון

 191-6.1-3.2 קבלות לאשפוז

  ביקורים במרפאות חוץ
 

1,698-99.8-5.9 

 11,730540.5  תרופות
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  מרפאות  153- מרפאות ניסוי ו 30-ב ההפרש הגולמי בכמות הממוצעת של בדיקות דימות: 9-ילוח 
  עם אופק חולים-בתיבאגני אשפוז של  בקרה              

    
מספר בדיקות 

ממוצע למרפאת 
  ניסוי

  
ההפרש בכמות 

הבדיקות הממוצעת 
  למרפאת ניסוי

  
מספר בדיקות 

ממוצע למרפאת 
  בקרה

ההפרש בכמות 
הבדיקות 

הממוצעת למרפאת 
  בקרה

  
  

  שם בדיקה
  

  
  

0tבזמן 

  
  

1tבזמן 

  
   0tבין 
 1t-ל

 1t-ל 0tבין 
  כאחוז (

  )0tמזמן 

  
  

0tבזמן 

  
  

1tבזמן 

  
   0tבין 
 1t-ל

 1t-ל 0tבין 
כאחוז (

  )0tמזמן 

 5.6- 44- 742 1,6671,511-157-9.4786 הכל-סך
 1.6- 0- 28 4744-4-7.728 צילום אגן

US 8.3- 1- 14 1414-1-4.216 ראש וצוואר 
US 21.7- 16- 56 137129-8-5.772 בטן 

 18.8- 3- 12 2821-7-23.515 אצבעות ידצילום 
צילום בטן ללא חומר 

 ניגוד
 

86  
 

81 
  

-5  
  

-5.3 
 

32 
 

32 
  

-1  
  

-1.6 
 7.4- 4- 50 124104-20-16.154 צילום ברך

 0.2 0 192 422404-18-4.4192 צילום בית חזה
 0.9- 8-0 2018-2-10.68 צילום ירך

 6.4- 2- 25 5142-9-17.726 צילום כף יד
 8- 3- 30 6658-8-11.933 צילום כף רגל

צילום כתף מלא צד 
 אחד

 
55 

 
61 

 
5 

 
9.4 

 
29 

 
29 

 
1  

 
3 

 10.3- 2- 18 5445-8-15.720 צילום מערות האף
 13.3- 2- 13 2723-4-15.115 צילום מרפק

דימות בביצוע פעולה 
 כירורגית

 
26 

 
27 

 
2 

 
6.4 

 
17 

 
16 

  
-2  

  
-9.6 

 6- 1- 13 3124-7-22.813 צילום עמוד שדרה גבי
-צילום עמוד שדרה גבי

 מותני
 

61 
 

53 
  

-8  
  

-13 
 

27 
 

23 
  

-4  
  

-13.5 
צילום עמוד שדרה 

 סקרלי-מותני
 

40 
 

31 
  

-9 
  

-23.2  
 

18 
 

20 
 
2 

 
9.4 

צילום עמוד שדרה 
 צווארי

 
76  

 
66 

  
-10  

  
-13.2 

 
39 

 
35 

  
-4  

  
-10.4 

 12.2- 3- 25 4940-9-18.228 ידצילום שורש 
צילום מפרק ירך חד 

 צדדי
 

24  
 

19 
  

-4 
  

-18.9  
 

14 
 

14 
  

-0 
  

-1.1  
 5.2 1 12 1817-0-0.912 צילום צלעות

 8.3- 3- 32 6861-7-10.435 צילום קרסול מלא
 15.3- 8-1 1916-3-17.79 צילום שוק

CT 2.5- 1- 23 5745-12-2124 בטן 
CT 11.4 2 24 555835.821 ראש 
CT 1.4 0 11 2221-1-5.911 חזה 

צילומי בטן עוקבים 
למעבר חומר ניגודי 

 במעי הדק

 
 

6 

 
 

6 

 
 

0  

 
 

4.2 

 
 

4 

 
 

4 

 
 

0 

 
 

1.9 

  


