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תמצית

רקע
המערכת  לאומי.  מידה  בקנה  רפואי  מידע  לשיתוף  מערכת  להטמיע  הראשונות  בין  הייתה  ישראל  מדינת 

ודימות,  בין-ארגוני של מידע על המטופל, הכולל סימפטומים, תוצאות בדיקות מעבדה  מסייעת לשיתוף 

אבחנות וטיפולים. המערכת הוטמעה בכל בתי החולים והמרפאות של שירותי בריאות כללית לפני יותר 

מעשור, ולאחרונה הורחבה ההטמעה לכלל בתי החולים וקופות החולים בישראל.

מן הספרות הבין-לאומית עולה כי שימוש במערכות שיתוף מידע עשוי לתרום לאיכות הטיפול, לבטיחות 

הטיפול ולרצף טיפולי, תוך צמצום עלויות. עם זאת עולה כי הרופאים לא תמיד נעזרים במערכת ובנתונים 

שמערכות מסוג זה מעמידות לרשותם, וכי היקף השימוש תלוי במגוון רחב של גורמים קונטקסטואליים, 

למאמצים  ניתנה  מעטה  לב  ותשומת  אמפירית,  נחקרו  שלא  כמעט  אלה  גורמים  וניהוליים.  טכנולוגיים 

שהושקעו בהטמעת המערכות. 

מטרות
את  תופסים  החולים  ובקופות  החולים  בבתי  בכירים  תפקידים  בעלי  כיצד  לבחון  היו  המחקר  מטרות 

בה  השימוש  את  והמקדמים  המעכבים  הגורמים  לדעתם  הם  מה  המערכת,  של  הפוטנציאלית  התרומה 

ובאילו צעדים נקטו כדי לקדם את השימוש. מטרה משנית הייתה ללמוד על מידת השימוש בפועל במערכת 

בבתי החולים.

שיטות המחקר
ניתוח תוכן של ראיונות עומק עם בעלי תפקידים בכירים בכל ארבע קופות החולים  המחקר התבסס על 

בבתי  השימוש  נתוני  של  כמותי  ניתוח  על  מרואיינים(;   27( כלליים  חולים  בתי  ובשמונה  מרואיינים(   17(

החולים; ועל ניתוח כמותי של סקר שנערך בקרב מנהלי בתי חולים וזכה לשיעור היענות של 91%. ראיונות 

העומק נותחו כדי לשקף את הסוגיות המעסיקות את השטח, והם אורגנו לפי קטגוריות רלוונטיות. 

ממצאים
כי התרומה הפוטנציאלית של מערכת שיתוף המידע היא משמעותית  הייתה הסכמה בקרב המרואיינים 

ורבת-פנים. הייתה גם מידה רבה של הסכמה על כך שהתרומות העיקריות עד כה הן לאיכות יותר מאשר 

ליעילות; לטיפול בבתי החולים יותר מאשר לטיפול בקהילה )במיוחד על פי הנשאלים בקופות החולים(; 

ולחולים מורכבים, כגון אלה במחלקות פנימיות )במיוחד על פי הנשאלים בבתי החולים(. 

כל בתי החולים אימצו את המערכת והנגישו את המידע מקופות החולים לרופאים הרלוונטיים. לעומת 

לרופאים.  החולים  בתי  נתוני  כל  את  הנגישו  קופות  שתי  רק  אחיד;  אינו  החולים  בקופות  המצב  זאת, 

להם  ושולחות   )PDF )בפורמט  מאשפוז  השחרור  מכתבי  את  הרופאים  עם  משתפות  האחרות  השתיים 

על  החולים  מבתי  המקודד  המידע  את  הנגישו  לא  הן  מאשפוז.  לאחרונה  ששוחררו  חולים  על  התראות 
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בדיקות, אבחנות וטיפולים. הסיבה לכך נעוצה בדאגה של בכירים בשתי קופות החולים לגבי העובדה שיש 

קוד מספרי מסוים  לתרגם  ניתן  כך שלא  בתי החולים,  בין  ובשיטות הקידוד  הנתונים  בהגדרות  הבדלים 

באופן חד-ערכי לפרוצדורה או לבעיה רפואית כלשהי. בקופות אלה העדיפו להמתין לגרסה טובה יותר של 

המערכת שתיתן מענה לבעיות אלו.

בין קופות החולים בהיקף הטמעת המערכת הוביל להבדלים משמעותיים  ההבדל הזה  מטבע הדברים, 

מלאה  הטמעה  המערכת  את  שהטמיעו  הקופות  נציגי  המרואיינים.  ידי  על  כה  עד  תרומותיה  בתפיסת 

הקופות  משתי  שהמרואיינים  בעוד  הטיפול,  איכות  לשיפור  משמעותית  תרומה  כתורמת  אותה  תופסים 

האחרות תופסים את התרומות עד כה כמוגבלות.

בכל הארגונים שנבדקו אין מחייבים את הרופאים להשתמש במערכת בנוגע לכל  מן הראיונות עולה כי 

את  הדגישו  המרואיינים  מן  חלק  בה.  להשתמש  מקרים  באילו  להחליט  להם  מאפשרים  אלא  מטופל, 

המטופלים  ולסוג  להיקף  בנוגע  ביניהם  דעות  חילוקי  היו  זאת,  לצד  בהחלטה.  הרופא  של  הדעת  שיקול 

שלהם המערכת יכולה לתרום תרומה משמעותית )בין המאמינים שהמערכת תועיל לכל מטופל, למאמינים 

שיש להשתמש בה רק עם מטופלים מסוימים – קשישים, מורכבים וכו'(.

את  לקדם  כדי  שנעשו  המאמצים  בעוצמת  החולים  בתי  בין  להבדלים  כנראה,  תרמו,  אלה  דעות  חילוקי 

השימוש במערכת. בחלק מבתי החולים, קידום המערכת הוגבל לאירועי השקה )שבהם מנהלים בכירים 

חולים  בבתי  זאת,  לעומת  אליה(.  לגשת  כיצד  הסביר  הטכני  והצוות  המערכת  של  החשיבות  על  דיברו 

נתונים  הפצת  באמצעות  למשל  שוטף,  באופן  במערכת  השימוש  את  מקדמים  בכירים  מנהלים  אחרים, 

סטטיסטיים המשווים בין רמת השימוש במערכת במחלקות השונות. 

הרופאים  שבה  למידה  בנוגע  בתפיסות  מהבדלים  גם  נבעו  המאמצים  בעוצמת  אלו  שהבדלים  ייתכן 

זקוקים לעידוד ולתמרוץ כדי לנצל את מלוא היתרונות הטמונים במערכת. חלק מן המרואיינים מאמינים 

שהרופאים בעצמם יזהו ויבינו כמה )ובמה( המערכת טובה וישתמשו בה בכל המצבים הרלוונטיים ואילו 

אחרים מאמינים שהרופאים בעצמם יזהו וישתמשו בה רק בחלק מן המצבים והשימושים הרלוונטיים. 

הגורמים העיקריים המקדמים את השימוש במערכת, שזוהו על ידי המרואיינים, היו:

ההכרה בתרומת הנתונים לטיפול הרפואי ♦

קלות הגישה לנתונים. ♦

המרואיינים זיהו מגוון גורמים המעכבים את השימוש במערכת, וביניהם:

חוסר אחידות בהגדרות נתונים וקידודם בבתי החולים ובקופות החולים ♦

שונות בין קופות החולים בהיקף הנתונים המועברים ♦

שילוב לא שלם של נתוני המערכת בתיק הרפואי הממוחשב בקופות החולים ♦

הזמן הרב הנדרש כדי למצוא את המידע הרלוונטי ♦
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גישה מוגבלת למחשב עקב מחסור בחומרה בחלק מאתרי הטיפול ♦

אי-הכללת צילומי אבחון במערכת.6 ♦

שנאספו  נתונים  באמצעות  נבדקה  מידע  לשיתוף  במערכת  בפועל  משתמשים  הרופאים  שבה  המידה 

במערכת על "שיעורי כיסוי"; שיעורי כיסוי אלה מוגדרים כשיעור המפגשים עם מטופלים שבהם הצוות 

הרפואי משתמש במערכת לפחות פעם אחת. נתונים על שיעורי הכיסוי היו זמינים בנוגע לבתי החולים, אך 

לא בנוגע לקופות החולים. 

באופן כללי, שיעורי הכיסוי הגבוהים ביותר היו עבור חולים מאושפזים, והנמוכים ביותר – עבור חולים 

חודשים   24 לדוגמה,  דחופה.  לרפואה  במחלקות  חולים  עבור  היו  בינוניים  כיסוי  שיעורי  חוץ.  במרפאות 

כלל  עבור   27% היו  הממשלתיים  החולים  בבתי  החציוני  הכיסוי  שיעורי  הוטמעה,  שהמערכת  לאחר 

המאושפזים, 18% עבור מטופלים במחלקה לרפואה דחופה, ו-4% עבור מבקרים במרפאות חוץ. בסך-הכול 

בבתי  מאשר  כללית  בריאות  שירותי  של  החולים  בבתי  יותר  הרבה  גבוהים  להיות  נוטים  הכיסוי  שיעורי 

החולים הממשלתיים, אבל יש גם שונות משמעותית בתוך שתי הקבוצות העיקריות האלה של בתי החולים.

שעל  חושבים  שהמנהלים  נמצא  זאת,  עם  הראיונות.  ממצאי  את  ברובם  תאמו  המנהלים  סקר  ממצאי 

הנתונים  מניתוח  שעלה  )כפי  בפועל  בה  משתמשים  הם  מאשר  יותר  הרבה  במערכת  להשתמש  הרופאים 

המנהליים(. ממצא זה נותן תקווה שמנהלים אלה ישקיעו מאמצים בקידום השימוש בבתי החולים שלהם.

מסקנות
במחקר נמצאה שונות רבה בין קופות החולים באשר למידה שבה המערכת לשיתוף מידע מופעלת ובמידת 

ההשקעה בעידוד השימוש בה. כמו כן נמצאה שונות רבה בין בתי החולים במידת השימוש במידע שמספקת 

המערכת ובמידה שבה מעודדים את השימוש בה. הייתה הסכמה רבה על כך שהמערכת לשיתוף מידע כבר 

תרמה רבות לטיפול, שתרומותיה כנראה יגדלו בעתיד, ושלמנהלים יש תפקיד חשוב בעידוד השימוש בה. 

מנהלי בתי החולים סבורים שרמת השימוש במערכת צריכה להיות גבוהה יותר מן הרמה הנוכחית, ולרוב 

קיימת הסכמה בנוגע לסוגי המטופלים שלגביהם השימוש במערכת הוא חשוב במיוחד.

השלכות למדיניות
חשוב לקדם תהליך של בניית קונצנזוס בקרב מנהלים ואנשי מקצוע מובילים בנוגע לאופי המקרים שבהם 

ולעודד  במערכת  השימוש  מידת  אחר  לעקוב  משמעותית,  תרומה  לתרום  יכולה  המידע  שיתוף  מערכת 

את השימוש בה בעתיד. בימים אלו משרד הבריאות שוקד, בשיתוף עם בתי החולים וקופות החולים, על 

שתושק  לאחר  כיום.  במערכת  הקיימות  הבעיות  מן  חלק  עם  המתמודדת  המערכת,  של  חדשה  מהדורה 

והן  יהיה להגביר את מאמצי המעקב אחר מידת השימוש בה, הן ברמת בתי החולים  זו, חשוב  מהדורה 

ברמת המחלקות.

המערכת כוללת את הפענוח של הצילומים אך לא את הצילומים עצמם.  6



תודות
חובה נעימה היא להודות לאנשים שסייעו לנו בשלבים השונים של המחקר – בהכנתו, במהלכו ובכתיבת 

דוח זה.

ובראשונה אנו מודים למרואיינים הרבים מבתי החולים, מקופות החולים וממשרד הבריאות, על  בראש 

שהסכימו לתרום לנו מזמנם ולשתף אותנו בהתנסויותיהם ובתובנותיהם.

תודה למלי שפירא ממשרד הבריאות ולירון דלקמף משירותי בריאות כללית על אספקת בסיסי הנתונים 

המינהליים ועל הסיוע בהבנת הנתונים.

לניצה  בראיונות,  העזרה  על  ינקלביץ'  ולאריאל  גורדון  למיכל  ברוקדייל:  במכון  לעמיתינו  מודים  אנו 

וורמברנד על העזרה האדמיניסטרטיבית, לבן שלומי שריכז את איסוף הנתונים בסקר, לרונית בן-נון על 

עריכת הלשון של הדוח, לנעמי הלסטד על עריכת התמצית לאנגלית ולענת פרקו-טולדנו על הפקת הדוח.
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22 5. דיון ומסקנות 

25 מקורות 

רשימת לוחות
16 לוח 1: השתתפות בסקר, לפי סוג בית החולים 

16 לוח 2: הערכת המנהלים את תרומת מערכת שיתוף המידע כיום בבית החולים 

 לוח 3: הערכת המנהלים את התרומה הפוטנציאלית של מערכת שיתוף המידע

17 בתפקוד מיטבי ומלא בבית החולים 

 לוח 4: הערכת המנהלים את חלקם של הביקורים/אשפוזים שבהם חשוב שהצוות 

17 יעיין במידע המצוי במערכת שיתוף המידע 

 לוח 5: שיעור בתי החולים שבהם בוצעו פעולות שונות כדי לעודד ולהגביר את

19 השימוש במערכת שיתוף המידע )בשלוש השנים האחרונות( 

רשימת תרשימים
3 תרשים 1: המסגרת המושגית של המחקר 

14 תרשים 2: שיעורי כיסוי חציוניים בבתי החולים הממשלתיים 

14 תרשים 3: שיעורי כיסוי חציוניים בבתי החולים של שירותי בריאות כללית  

15 תרשים 4: טווח הכיסוי בבתי החולים של שירותי בריאות כללית 

15 תרשים 5: טווח הכיסוי בבתי החולים הממשלתיים  

18 תרשים 6: דעות המנהלים בנוגע לאופן קביעת המקרים שבהם ראוי להשתמש במערכת 

 תרשים 7: הערכת המנהלים את המידה שבה דרוש עידוד מתמשך  מצידם כדי שחברי 

18 הצוותים המטפלים ישתמשו במערכת שיתוף המידע כאשר יש בכך צורך 



 תרשים 8: שיעור המנהלים המעוניינים לקבל דוח על היקף השימושים במערכת )מתוך 

19 אלו שהשיבו "לא" בשאלה הקודמת( 

 תרשים 9: הערכת המנהלים את המידה שבה מערכת שיתוף המידע קלה ונוחה לשימוש 

20 על ידי הצוותים המטפלים בבתי החולים 




