
 

 

 12-2022-111גרסה 



 הקדמה
 

כנית הלאומית למדדי איכות הינה לתרום לשיפור האיכות במערכת הבריאות בנושאים מרכזיים ומטרת הת

 הטיפול ופרסום תוצאותיו לציבור. ונבחרים בעזרת תהליך של מדידת איכות

כנית בשיתוף פעולה עם המועצות הלאומיות וכנית נבחרים בקפידה על ידי צוות התוהנושאים במיקוד הת

 והאיגודים המקצועיים ומאושרים בוועדה המייעצת למדדי האיכות.

 

נוספים במערכת כנית עסק בעבודה רוחבית מאומצת מול כלל נותני השירות וגורמים וגם השנה צוות הת

הבריאות על מנת לטייב ולשפר את הגדרות המדדים הקיימים. העדכון מבוסס על מכלול שיקולים לרבות 

 מחקרים עדכניים, הנחיות מקצועיות, היבטים מתודולוגיים והיתכנות המדידה הממוחשבת.

 

אשר כוללת את מדדי האיכות החדשים שיתחילו  2023איכות לשנת המדידה ברת מדדי מוגשת לכם בזאת חו

 השנה.להימדד 

 

המדדים מפורסמים בחוברת זו בפורמט הכולל רציונל למדד, קריטריונים להוצאה ולהכללה, הגדרות המונה 

והמכנה וכן הגדרת המשתנים הנדרשים לצורך המדידה. לכל מדד נבנה אלגוריתם אחיד אשר מוטמע בקרב כל 

 ת להבטיח את אחידות המדידה. נותני השירות על מנ

 רות לגבי כל מדד ומדד ממשיכה את פעילותה.ילצורך דיון בהשגות נותני הש 2019ועדת ערר שהוקמה בשנת 

  npqm@moh.health.gov.ilייעודית של ועדת הערר: המייל -איהכתובת 

שת השגות פרטניות. כעת ניתן להגיש את ההשגה הפרטנית במעמד דיווח מוחשב תהליך של הג 2021בשנת 

השגה פרטנית מפורסמות באתר משרד בקשה ל תההנחיות להגש למדדי איכות.קובץ המדד לתוכנית הלאומית 

  .הבריאות

ליעד מיטבי הוקפאו. הם ימשיכו להיות מדווחים אך לא יפורסמו ברמה פרטנית. במידה מדדים אשר הגיעו 

 ותהיה ירידה בעמידה במדד לאורך זמן תישקל החזרתו למתודולוגיית מדידה רגילה ולפרסום.

 

 כנית.ואנו מוקירים ומעריכים את שיתוף הפעולה של כל הגורמים העובדים עם הת

 כנית ולשיפור איכות טיפול הרפואי במדינת ישראל.וחיוני להצלחת התשיתוף פעולה זה הינו רכיב 
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 )2022אגף בכיר איכות ובטיחות, המחלקה לחקר שירותי רפואה ( –כנית וצוות הת
 

 פרופ' שאול דולברג, מנהל האגף להבטחת איכות

  איכות ובקרהמערך  מנהלת תחוםגב' אולגה ברונשטיין, 

 מיכאל קוניאבסקי, מנהל תחום מחקר ד"ר

 ד"ר אלכסנדר קונסון, מנהל תחום מחקר

 מר נתנאל גולדשמיט, מנהל תחום סטטיסטיקה

 גב' שיר פרי, מידענית

 גב' חנה רוזנפלדר, מידענית

 גב' חנה מהלא, מידענית

 

 ב)-(לפי א איכות ובקרה צוות מפקחים/ות
 גב' אילנה שזר

 גב' ברכה גרינברג

 גרינברגגב' ג'ניה 

 ד"ר חאלד עואודה

 גב' מליסה טוביאס

 קליימן גב' מריה לופט

 גב' נג'את מחאמיד

 גב' עדנה מלכה

 גב' קטיה דמיטרוחה

 גב' רונית גונן

 גב' תמרה קושניר
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 תוכן העניינים

מועד תחילת  שם מדד מספר מדד
 מדידה

 עמוד

 מניעת זיהומים

 11-15 1.1.2013 ניתוח קולון ו/או רקטום  נאות סביבמתן טיפול אנטיביוטי מניעתי  01-13-2-01-001

מתן טיפול אנטיביוטי מניעתי נאות סביב ניתוח לתיקון שבר בצוואר  01-14-1-02-002
 16-20 1.1.2014 הירך

וקפא מהמדד  – מתן טיפול אנטיביוטי מניעתי נאות סביב ניתוח קיסרי 01-14-1-05-001
 21-25 1.1.2014 2022החל משנת 

מתן טיפול אנטיביוטי מניעתי נאות סביב ניתוח החלפת מפרק ברך או  01-23-1-02-001
 26-30 1.1.2023 ירך

זמן חציוני מקבלה למלר"ד עד למתן טיפול אנטיביוטי לחולה עם  01-23-1-03-001
 31-35 1.1.2023 אבחנה של ספסיס

 שברים בצוואר הירך

החל וקפא מהמדד  – שעות 48מנותחים תוך  –שברים בצוואר הירך  -13-1-02-00101
 36-39 1.1.2013 2022משנת 

 40-44 1.1.2022 למטופלים שעברו ניתוח שבר צוואר ירך Dבדיקת רמת ויטמין  01-22-1-02-001

 אירוע חד בלב

דקות מההגעה לבית חולים במטופלים עם  90תוך  PCI ביצוע 01-13-1-03-001
STEMI –  45-49 1.1.2013 2023החל משנת המדד מוקפא 

 כלילית לב תסמונת עם לחולים בסטטינים אינטנסיבי לטיפול המלצה 01-17-1-11-001
 50-54 1.1.2017 2022החל משנת וקפא מהמדד  – חדה

מתן המלצה לטיפול אינטנסיבי בסטטינים במכתב שחרור למטופלים  01-22-1-11-001
 CABG( 1.1.2022 55-59שעברו ניתוח מעקפים (

 60-64 1.1.2022 מתן המלצה לשיקום לב למטופלים לאחר התערבות לבבית 01-22-1-11-002

 אירוע חד במוח 

ראש בחולים  CT/MRIזמן חציוני מהכניסה לבית חולים ועד לביצוע  01-13-1-03-002
 65-69 1.1.2013 עם אירוע חד במוח

ו/או ביצוע צנתור מוחי ) IV rt-PAורידי (-תוךמתן טיפול טרומבוליטי  01-14-1-03-003
 70-75 1.1.2014 איסכמי חד שבץ מוחלאחר 

מהקבלה לחדר מיון  יממות 3ביצוע בדיקת דופלקס עורקי צוואר תוך  01-15-1-04-004
 TIA  1.1.2015 76-80לחולים עם אבחנה של 
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לחולים עם פרפור ביצוע הערכת סיכון לאירוע איסכמי חד במוח  01-16-3-04-001
 81-85 1.7.2016 פרוזדורים

  םמניעת פקקת ורידי

 במחלקות מאושפזים בקרב םורידי לפקקת סיכון הערכת ביצוע 01-14-1-04-002
 86-88 1.1.2014 2020החל משנת וקפא מהמדד  – פנימיות

 89-93 1.1.2014 ניתוח כריתת רחםסביב טרומבוטי פרופילקטי -אנטימתן טיפול  01-14-1-05-002

 מלר"ד (מחלקות לרפואה דחופה) 

המדד יפורסם על סמך נתוני  – שעות 48פניות חוזרות למלר"ד תוך  01-16-1-03-002
 94-98 1.1.2016  אגף המידע

 99-103 1.1.2016 זמן מהגעה למלר"ד ועד ביצוע טריאז' קליני 01-16-1-03-001

 הערכת כאב

המנותחים שבעת השחרור מחדר התאוששות דווח להם ציון  שיעור 01-16-1-07-001
 104-108 1.1.2016 2022החל משנת וקפא מהמדד  – או פחות 3הערכת כאב של 

 הרדמה

01-17-1-07-002 
דקות  15-שיעור המנותחים שעם כניסתם לחדר התאוששות (בתוך כ

לפחות  CO 35.5מסיום ההרדמה) נמדדה להם טמפרטורת גוף של 
 פריפריאליתבמדידה 

1.1.2017 109-113 

 היריון ולידה

 114-117 1.1.2023 שיעור לידות יחיד בהפריה חוץ גופית 01-23-1-05-001

 נאונטולוגיה

01-16-1-05-002 
לידתיים לאישה בסיכון ללידה מאיימת (בין -מתן קורס סטרואידים קדם

החל וקפא מהמדד  – ימים) 0-ו 34ימים ועד שבוע  0-ו 24שבוע 
 2022משנת 

1.1.2016 118-122 

 123-127 1.1.2017 לפחות CO36 על עמד גופם חום לפגייה שבקבלתם הפגים שיעור 01-17-1-08-001

יה בקרב פגים שנולדו יימים מכניסה לפג 7מוח תוך  USשיעור ביצוע  01-20-1-08-001
 128-132 1.1.2020 28.6-24.0בין השבועות 

 133-138 1.1.2023 היילודים שניזונו מהנקה בלעדית במהלך אשפוזם שלאחר לידהשיעור  01-23-1-14-001

 דיאליזה

שווה או ) Kt/V( בודדת לדיאליזה הדיאליזה מנת: דיאליזה הלימות 01-17-1-10-001
 139-143 1.1.2017  65%-שווה או גדול מ URR או 1.2-גדולה מ

 קולונוסקופיה

 144-148 1.1.2021 אחד  פוליפלפחות  אותר ןקולונוסקופיות בהשיעור  01-21-1-12-001

 אונקולוגיה
5



 

מתן טיפול כימותרפי משלים למטופלים עם אבחנת סרטן המעי הגס  01-22-1-13-001
 149-153 1.1.2022 3שלב 

01-23-2-13-001 
) תוך חודשיים NSCLCאפיון מולקולרי של סרטן ריאה גרורתי (מסוג 

המאוחר  –למכון או מתאריך אבחון מחלה גרורתית מתאריך קבלה 
 מביניהם

1.1.2023 154-159 

 סוכרת

 160-163 1.1.2022 כף רגל סוכרתיתב הייעוץ רופא כלי דם טרום ניתוח קטיע 01-22-1-01-001

םנספחי  164-182 
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  אגף בכיר איכות ובטיחות
  המחלקה לחקר שירותי רפואה 

  , מגדלי הבירה, ירושלים39רח' ירמיהו 
quality@moh.health.gov.il    

  02-6474878 פקס:  02-5082119  טל:
 

Quality & Safety Division 
Health Services Research Department 
39 Yirmeyahu St., Jerusalem 9446724 
quality@moh.health.gov.il 
Tel: 02-5082119 Fax: 02-6474878 

  

  12-2022-111גרסה  –עדכון מדדים בתי חולים כלליים 
  

  2013מדדי 
  )01-13-1-03-002( ראש בחולים עם אירוע חד במוח  CT/MRIזמן חציוני מהכניסה לבית חולים ועד לביצוע

 תאריך עדכון פירוט  עדכון גרסה

קריטריון   111
  כללהלה

ומעלה עם אבחנה של אירוע חד במוח בכניסה לבית חולים (ראו  18מטופלים בני 
  12.2022  )12.1וטבלה  03.3בנספחים, טבלה  ICD-9קודי אבחנות של 

  
  

 2014מדדי 
  )01-14-1-02-002(מתן טיפול אנטיביוטי מניעתי נאות סביב ניתוח לתיקון שבר בצוואר הירך 

 תאריך עדכון פירוט  עדכון גרסה

111 
קודי 

אבחנה של 
ICD-9  

 12.2022  733.14נוסף הקוד 

  נספחים  111

   :לשברים בצוואר הירך ICD-9קודי אבחנות של  – 02.1טבלה 
  :עבור מדד זה בלבדהקודים הבאים נוספו 

 733.14 –  Pathologic fracture of neck of femur 
 733.15 – Pathologic fracture of other specified part of femur  

12.2022  

  

  )01-14-1-03-003איסכמי חד ( שבץ מוח) ו/או ביצוע צנתור מוחי לאחר IV rt-PAורידי (- מתן טיפול טרומבוליטי תוך
 תאריך עדכון פירוט  עדכון גרסה

קריטריון   111
  להכללה

) בכל תחנות acute ischemic strokeקוד אבחנה של אירוע איסכמי חד במוח (
בנספחים,  ICD-9בית החולים: מלר"ד, אשפוז, שחרור (ראה קודי אבחנות של 

  )12.1וטבלה  03.4טבלה 
12.2022  

הוספת   111
  NIHSS )NIHSS_Score(  12.2022רמת   משתנה

  הערות  111

  במידה שלא ניתן לקבל זמן זה באופן מדויק, למשל במקרה שלWUS )wake 
up stroke( ולדווח את הזמן שבו המטופל נראה לאחרונה במצבו , יש לתעד

  ) בפורמט של תאריך ושעהlast known to be normalהבסיסי (
 שעות בין זמן הופעת התסמינים לבין ההגעה  48-במידה שיש פער של יותר מ

 12- לבית החולים ניתן לדווח רק תאריך ללא שעה (למשל מטופל שהגיע ב
  דש)לחו 9-לחודש והתסמינים החלו ב

12.2022  

 

  2016מדדי 
  )01-16-1-03-001(זמן מהגעה למלר"ד ועד ביצוע טריאז' קליני 

תאריך עדכון  פירוט עדכון  גרסה

קריטריונים   111
  להוצאה

 (לא ידווח) יולדות מלר"ד 
 (לא ידווח) פסיכיאטרי בבתי חולים כלליים מלר"ד  

12.2022  
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  )01-16-3-04-001(ביצוע הערכת סיכון לאירוע איסכמי חד במוח לחולים עם פרפור פרוזדורים 

תאריך עדכון  פירוט עדכון  גרסה

  12.2022  ויחידות שבץ מוחי פנימיתפנימית, קרדיולוגיה, נוירולוגיה, גריאטריה   מחלקות  111

  
  

  2022 ימדד
  )01-22-1-01-001(ייעוץ רופא כלי דם טרום ניתוח קטיעה בכף רגל סוכרתית 

תאריך עדכון  פירוט עדכון  גרסה

 ההער  111
שהייה במחלקה אינה מהווה ייעוץ. במקרה כזה יש לדווח על ביצוע ביקור רופא 

מומחה בכלי דם, דבר שיהווה מצב שווה ערך לביצוע ייעוץ. דיווח זה ייבדק במעמד 
  התיקוף

12.2022 

  
  )01-22-1-02-001( למטופלים שעברו ניתוח שבר צוואר ירך Dבדיקת רמת ויטמין 

תאריך עדכון  פירוט עדכון  גרסה

ותועדה בתיק  תאריך הניתוחלפני  חודשים 3שבוצעה עד  Dבדיקת רמת ויטמין  הערה  111
 12.2022  מדדתעמוד ב

  
  )01-22-1-11-002(מתן המלצה לשיקום לב למטופלים לאחר התערבות לבבית 

תאריך עדכון  פירוט עדכון  גרסה

כל המטופלים שעברו ניתוח מעקפים, צנתור התערבותי או השתלת קוצב  מכנה  111
 12.2022  וששהו באחת המחלקות הנכללות במדד דפיברילטור

קריטריון   111
  להוצאה

(ידווח ניתנה המלצה להמשך טיפול קרדיאלי פולשני (צנתור או ניתוח מעקפים) 
  12.2022  וייגרע)

הוספת   111
  משתנה

ניתנה המלצה להמשך טיפול קרדיאלי פולשני (צנתור או ניתוח מעקפים) 
)Recommend_Cont_Treat(  12.2022  

יתקבלו במסגרת השגות  ולאמטופלים שזקוקים לעזרה בניידות לא יוחרגו מהמדד   הערה  111
  12.2022  פרטניות

  
  )01-22-1-13-001( 3מתן טיפול כימותרפי משלים למטופלים עם אבחנת סרטן המעי הגס שלב 

תאריך עדכון  פירוט עדכון  גרסה

111  

תאריך 
קובע 

לגזירת 
  המדד

זיהוי האוכלוסייה יבוצע לפי טווח התאריכים  2023גזירה לפי חודש קלנדרי, עבור 
  כדלקמן:

  31/01/23 – 01/11/22תאריכי גזירה למדד  – 1רבעון 
  30/04/23 – 01/02/23תאריכי גזירה למדד  – 2רבעון 
  31/07/23 – 01/05/23תאריכי גזירה למדד  – 3רבעון 
  31/10/23 – 01/08/23תאריכי גזירה למדד  – 4רבעון 

12.2022  
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  אגף בכיר איכות ובטיחות
  המחלקה לחקר שירותי רפואה 

  , מגדלי הבירה, ירושלים39רח' ירמיהו 
quality@moh.health.gov.il    

  02-6474878 פקס:  02-5082119  טל:
 

Quality & Safety Division 
Health Services Research Department 39 
Yirmeyahu St., Jerusalem 9446724 
quality@moh.health.gov.il 
Tel: 02-5082119 Fax: 02-6474878 

 

  2023 ימדד
  )01-23-1-02-001( מתן טיפול אנטיביוטי מניעתי נאות סביב ניתוח החלפת מפרק ברך או ירך

תאריך עדכון  פירוט עדכון  גרסה

ן קריטריו  111
 להכללה

כל המטופלים שעברו ניתוח החלפת מפרק ברך או ירך בניתוח אלקטיבי שיש להם 
(ראו לניתוחי החלפת מפרק ברך או ירך  ICD-9לפחות אחת מהפרוצדורות של 

  )13.1בנספחים, טבלה  ICD-9קודי פרוצדורות של 
12.2022 

  נספחים  111

  נספח מדדי מתן אנטיביוטיקה נאות סביב ניתוח: שבר בצוואר : 01.2טבלה
 (מדדי אנטיביוטיקה מניעתית) החלפת מפרק ברך או ירךהירך, קולון, קיסרי, 

  קודי פרוצדורות של : 13.1נוספה טבלהICD-9  לניתוח החלפת מפרק ברך או
  ירך

12.2022  

  
  )01-23-1-03-001(זמן חציוני מקבלה למלר"ד עד למתן טיפול אנטיביוטי למטופל עם אבחנה של ספסיס 

תאריך עדכון  פירוט עדכון  גרסה

 ניםקריטריו  111
 להכללה

  כל המטופלים ששוחררו מבית החולים עם אבחנה של ספסיס, שוק ספטי או
 ספסיס חמור שנקבעה באחת מהתחנות: מלר"ד, השהייה, אשפוז

  פנימי, כירורגי, עיניים, א.א.ג, נשים, ילדים, כניסה דרך מלר"ד בלבד)
  קורונה) לר"דאורתופדיה וכו', כולל מ

12.2022 

קריטריון   111
  12.2022  כניסה דרך מלר"ד יולדות / מלר"ד פסיכיאטרי (לא ידווח)  להוצאה

  ER_Code  12.2022: מטופלהסוג מלר"ד שבו שהה   שם שדה  111

  Discharge_ER_Code  12.2022: סוג מלר"ד משחרר  שם שדה 111

הוספת   111
  Discharge_Destination(  12.2022להיכן שוחרר (  משתנה

 הוספת 111
  משתנה

  Antibiotic_DateER(  12.2022( תאריך מתן אנטיביוטיקה במלר"ד

הוספת  111
  משתנה

  Antibiotic_TimeER(  12.2022( שעת מתן אנטיביוטיקה במלר"ד

שם  111
  משתנה

  Antibiotic_Date(  12.2022( באשפוזתאריך מתן אנטיביוטיקה 

שם  111
  משתנה

  Antibiotic_Time(  12.2022( באשפוזשעת מתן אנטיביוטיקה 

סוג  111
  12.2022  )10טקסט (: מינון אנטיביוטיקה  משתנה

הסרת  111
  12.2022  יעד שחרור  משתנה
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  אגף בכיר איכות ובטיחות
  המחלקה לחקר שירותי רפואה 

  , מגדלי הבירה, ירושלים39רח' ירמיהו 
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  02-6474878 פקס:  02-5082119  טל:
 

Quality & Safety Division 
Health Services Research Department 39 
Yirmeyahu St., Jerusalem 9446724 
quality@moh.health.gov.il 
Tel: 02-5082119 Fax: 02-6474878 

 

  )01-23-1-14-001(שיעור היילודים שניזונו מהנקה בלעדית במהלך אשפוזם שלאחר לידה 
תאריך עדכון  פירוט עדכון  גרסה

111  

תאריך 
קובע 

לגזירת 
 המדד

 12.2022  מבית החולים היילודתאריך שחרור 

הוספת   111
  Case_Number_Baby(  12.2022( מספר מקרה יילוד  משתנה

הוספת   111
  Dept_Discharge(  12.2022( קוד מחלקה משחררת  משתנה

הוספת   111
  Week_Number(  12.2022שבוע ויום ההיריון בלידה (  משתנה

הוספת   111
  Weight_Value(  12.2022משקל בלידה (  משתנה

הוספת   111
  Birth_Place(  12.2022מקום לידה (  משתנה

הוספת   111
  Baby_Number(  12.2022מספר תינוקות בלידה (  משתנה

הסרת   111
  12.2022  קוד מחלקה מאשפזת אחרונה  משתנה

הסבר   111
  12.2022  ת.ז. תועבר בצורה מוצפנת בשיטה המקובלת: ת.ז. של התינוק (מוצפנת)  למשתנה

  
) תוך חודשיים מתאריך קבלה למכון או מתאריך אבחון מחלה NSCLCרטן ריאה גרורתי (מסוג אפיון מולקולרי של ס

  )01-23-2-13-001(המאוחר מביניהם  –גרורתית 
תאריך עדכון  פירוט עדכון  גרסה

111  
קריטריונים 

  להוצאה
 (אקסל)

  מטופלים עם אבחנת סרטן ריאה שאינה מהסוגים הנכללים במדד (לא ידווח)
  להלן רשימת האבחנות שאינן נכללות במדד: 

Small Cell Carcinoma 
Large cell neuroendocrine carcinoma 

Carcinoid 
Atypical carcinoid  

12.2022 
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  רקטום או/ו קולון ניתוח סביב נאות מניעתי אנטיביוטי טיפול מתן  שם המדד

  01-13-2-01-001  מספר מדד

הזמן של אנטיביוטי מניעתי בחלון טיפול וקיבלו ניתוח קולון אלקטיבי ים שעברו מטופלעור השי  תיאור המדד
(ראה  שעות לאחר הניתוח 24שעה לפני ביצוע החתך הניתוחי הראשון, ושהטיפול הופסק עד 

  )01.2נספח 

הרציונל 
  לבחירת המדד

) הוא אחד הסיבוכים הקשים והשכיחים ביותר surgical site infection( זיהום באתר הניתוח
סיבוך זה גורם לעלייה בשיעורי התמותה, למשך אשפוז ארוך  1,2שמתרחשים לאחר ניתוח.

יותר, לאשפוזים ולניתוחים חוזרים, ובכך מהווה נטל כלכלי על הפרט ועל מערכת הבריאות. 
 3משיעור הזיהומים לאחר ניתוחים אחרים. 3שיעור הזיהומים לאחר ניתוח קולון הוא גבוה פי 

טיביוטית של הרקמות המנותחות לפני ביצוע החתך הטיפול האנטיביוטי נועד לגרום לרוויה אנ
נמצא  4הניתוחי ובמהלך הניתוח עצמו, ובכן להגן עליהן מהתפתחות זיהום לאחר סיום הניתוח.

תת שיעור הזיהומים הפח ביוטיקה מניעתית דרך הווריד וביןמתן אנטישיש קשר ישיר מובהק בין 
מתן טיפול אנטיביוטי מניעתי  5,6,7,8.הימים הראשונים שלאחר הניתוח 30-באתר הניתוח ב

לפי ההנחיות הקליניות של ארגון בריאות  9.75%-בניתוח קולורקטלי, מוריד את הסיכון לזיהום ב
העולמי, לא מומלץ לתת אנטיביוטיקה מניעתית מעבר לסיום הניתוח, ובכלל יש להפסיק את 

  10שעות לאחר הניתוח. 24הטיפול האנטיביוטי עד 

  11אנטיביוטיקה מניעתית לפני ניתוח קולון ו/או רקטום הינו בהתאם לחוזר מינהל הרפואה.מתן 

 )process( תהליך  סוג המדד

  אלקטיבי ו/או רקטום ים שעברו ניתוח קולון מטופלכל ה  מכנה

וקיבלו אנטיביוטיקה מניעתית בחלון  אלקטיביו/או רקטום ים שעברו ניתוח קולון מטופלכל ה  מונה
 שעות מתחילת הניתוח 24והטיפול הופסק עד  *ניתוחההזמן של שעה לפני 

תאריך קובע 
  לגזירת המדד

  ניתוחהתחילת תאריך 

קריטריונים 
  להכללה

   אלקטיבי- סמי אואלקטיבי באשפוז ון ו/או רקטום קולים שעברו ניתוח מטופלכל ה
 פרוצדורותקודי  ה(ראורקטום קולון  לניתוחי ICD-9 של מהפרוצדורות לפחות אחתשיש להם 

  קידוד בחדר ניתוחהל פי ע) 01.1, טבלה בנספחים ICD-9של 
 וגם

   ומעלה ביום הניתוח 18 כל המטופלים בני

קריטריונים 
  להוצאה

  (לא ידווח) דחוףבאשפוז ו/או רקטום קולון שעברו ניתוח ים מטופל
  ידווח)(לא  18מתחת לגיל 
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  מערכות המחשוב המנהלי בבית החולים   מקור המידע
  אשפוז/מספר קבלה

  (מוצפנת)ת"ז 

GIS על פי  אקונומי של המטופל-(אזור סוציו

  ) כתובתו המלאה

  תאריך כניסה לבית חולים 
  תאריך שחרור מבית חולים

  תאריך פטירה
  שנת לידה 

  מין
  קוד מחלקה מנתחת

 גורם מבטח

  חולים הקליני בבית המחשוב המערכות 
  תאריך תחילת ניתוח

  שעת תחילת ניתוח
  תאריך סיום ניתוח  

  שעת סיום ניתוח 
  שעת תחילת הרדמה

  תאריך תחילת הרדמה 
  שעת סיום הרדמה 

  תאריך סיום הרדמה 
    ICD-9פרוצדורות יקוד

  ניתוח הלפני  מניעתית מתן אנטיביוטיקה תאריך
  ניתוחהשעת מתן אנטיביוטיקה מניעתית לפני 

  מניעתית אנטיביוטיקה מתן סיום תאריך
  מניעתית אנטיביוטיקה מתן סיום שעת
  בהתחלה המניעתית האנטיביוטיקהשם 
 מניעתית בסיוםהאנטיביוטיקה השם 

לשנת  יעד
2023  

95%  

תחילת הפקת 
  המדד

  2013 של שנת שנירבעון 

, המאושפזים Fluoroquinoloneאו  Vancomycin*במקרים שבהם ניתנת אנטיביוטיקה מסוג   הערות
   יקבלו אותה בחלון זמן של שעתיים לפני הניתוח.

 Aסוגי האנטיביוטיקה המומלצים בדרגה  2013,12-מ ASHP-השל  פי ההנחיות הקליניותעל **
 ותחלופכ Clindamycin ,Vancomycin-ו כבחירה המומלצת ביותר Cefazolinהם לניתוח זה 

 ת.ואפשרי

 

  

1 Magill, S. S., Edwards, J. R., Bamberg, W., Beldavs, Z. G., Dumyati, G., Kainer, M. A., ... & Ray, S. M. (2014). 
Multistate point-prevalence survey of health care–associated infections. New England Journal of Medicine, 370(13), 
1198-1208. DOI: 10.1056/NEJMoa1306801 
2 Magill, S. S., Hellinger, W., Cohen, J., Kay, R., Bailey, C., Boland, B., … Fridkin, S. (2012). Prevalence of 
Healthcare-Associated Infections in Acute Care Hospitals in Jacksonville, Florida. Infection Control and Hospital 
Epidemiology, 33(3), 283–291. doi: 10.1086/664048 
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3 Ata, A., Valerian, B. T., Lee, E. C., Bestle, S. L., Elmendorf, S. L., & Stain, S. C. (2010). The effect of diabetes 
mellitus on surgical site infections after colorectal and noncolorectal general surgical operations. The American 
surgeon, 76, 697-702. http://www.ingentaconnect.com/content/sesc/tas/2010/00000076/00000007/art00022 
4 Bratzler, D. W., Dellinger, E. P., Olsen, K. M., Perl, T. M., Auwaerter, P. G., Bolon, M. K…Weinstein, R. A. (2013). 
Clinical practice guidelines for antimicrobial prophylaxis in surgery. American journal of health-system pharmacy 70, 
195-283. doi: 10.1089.sur/2013.9999 

 הפרויקט הלאומי של משרד הבריאות למדדי איכות בבתי חולים. סקר עומק של ניתוחי מעי גס.. )2011המחלקה לחקר שירותי רפואה. ( 5
  משרד הבריאות.

6 Sanford, J. P., & Gilbert, D. N. (2010). The Sanford Guide to Antimicrobial Therapy: 2010. Antimicrobial Therapy. 
ISBN-13: 978-1930808607 
7 Fry, D. E. (2011). Colon preparation and surgical site infection. The American Journal of Surgery, 202, 225-232. 
doi: 10.1016/j.amjsurg.2010.08.038  
8 Eskiciouglu, C., Forbes, S. S., Fenech, D. S., & McLeod, R. S. (2010). Preoperative bowel preparation for patients 
undergoing elective colorectal surgery: a clinical practice guideline endorsed by the Canadian Society of Colon and 
Rectal Surgeons. Canadian Journal of Surgery, 53, 385. http://canjsurg.ca/wp-content/uploads/2013/12/53-6-385.pdf  
9  Nelson, R. L., Gladman. E., Barbateskovic, M. Antimicrobial prophylaxis for colorectal surgery. Cochrane 
Database of Systematic Reviews 2014, Issue 5. Art. No.: CD001181. DOI: 10.1002/14651858.CD001181.pub4. 
10 Global guidelines for the prevention of surgical site infection. (2018). Geneva: World Health Organization. 
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/277399/9789241550475-eng.pdf?sequence=1&isAllowed=y  

. משרד הנחיות למתן אנטיביוטיקה מונעת (פרופילקסיס) לפני ניתוח :23/2017’ חוזר מינהל הרפואה מס). 2017מינהל הרפואה. ( 11
   http://www.health.gov.il/hozer/mr23_2017.pdfהבריאות. 

12 Bratzler, D. W., Dellinger, E. P., Olsen, K. M., Perl, T. M., Auwaerter, P. G., Bolon, M. K., ... & Steinberg, J. P. 
(2013). Clinical practice guidelines for antimicrobial prophylaxis in surgery. American journal of health-system 
pharmacy, 70, 195-283. doi: 10.2146/ajhp120568 
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מתן טיפול אנטיביוטי מניעתי נאות סביב ניתוח קולון ו/או רקטוםמדד 01-13-2-01-001
תיאור המדד: שיעור המטופלים שעברו ניתוח קולון אלקטיבי וקיבלו טיפול אנטיביוטי מניעתי בחלון הזמן של שעה לפני ביצוע החתך הניתוחי הראשון, ושהטיפול הופסק עד 24 שעות לאחר הניתוח (ראה נספח 01.2)

קריטריונים להכללה: 
כל קבלה דרך מלר"ד תיקרא "דחוף", כל קבלה אחרת תיקרא "אלקטיבי"כל המטופלים שעברו ניתוח קולון ו/או רקטום באשפוז אלקטיבי או סמי-אלקטיבי

כל המטופלים בני 18 ומעלה ביום הניתוח
של ICD-9 לניתוחי קולון ורקטום (ראו קודי שיש להם לפחות אחת מהפרוצדורות

 ,P17.31, 17.32, 17.33, 17.34, 17.35, 17.36, 17.39, 45.52, 45.7, 45.71, 45.72, 45.73, 45.74, 45.75, 45.76, 45.79, 45.8, 45.81פרוצדורות של ICD-9 בנספחים, טבלה 01.1) על פי הקידוד בחדר ניתוח:
45.82, 45.83, 45.90, 45.92, 45.93, 45.94, 45.95, 46.03, 46.04, 48.4, 48.40, 48.41, 48.42, 48.43, 48.49, 48.5, 48.50, 48.51, 
48.52, 48.59, 48.6, 48.61, 48.62, 48.63, 48.64, 48.65, 48.69 

הרחבות אפשריות לקודי פרוצדורה:
בתי חולים שמשתמשים בהרחבות נוספות 

יכללו את הקודים הרלוונטיים

הערה: להלן דוגמאות של הרחבות. 
כל בית חולים שמשתמש בהרחבות 

נוספות רלוונטיות, יש לכלול אותן 
בקטגוריה זו

17.31, 17.32, 17.33, 17.34, 17.35, 17.36, 17.39, 45.52, 45.52.02 - 45.52.07, 45.7, 45.71, 45.71.01 - 45.71.05, 45.72, 
45.72.01 - 45.72.04, 45.73, 45.73.01 - 45.73.06, 45.73.08 - 45.73.10, 45.74, 45.74.01 - 45.74.05, 45.75, 45.75.01 - 
45.75.06, 45.75.08 - 45.75.10, 45.76, 45.76.01 - 45.76.04, 45.76.05 - 45.76.08, 45.79, 45.79.01 - 45.79.02, 45.79.04 - 
45.79.06, 45.79.08, 45.79.10, 45.79.12, 45.79.14, 45.79.16, 45.81, 45.82, 45.82.01 - 45.82.06, 45.83, 45.9, 45.90., 45.90.02 
- 45.90.03, 45.92, 45.93, 45.93.02 - 45.93.04, 45.93.06, 45.93.09, 45.94, 45.94.02, 45.94.05, 45.94.08, 45.95, 45.95.01 - 
45.95.03, 46.03.01 - 46.03.03, 46.03.06, 46.04, 46.04.01 - 46.04.02, 46.10.01 - 46.10.03, 46.11.01, 46.13.02, 46.20.02,  
46.22.01, 46.22.02, 46.23.01, 48.4, 48.40, 48.41, 48.41.02, 48.42, 48.43, 48.49, 48.49.01 - 48.49.06, 48.5, 48.50, 48.51, 
48.51.01, 48.52, 48.52.01, 48.52.08, 48.59, 48.6, 48.61, 48.61.01, 48.62, 48.62.01 - 48.62.03, 48.63, 48.63.01 - 48.63.05, 
48.63.07, 48.64, 48.65, 48.65.01 - 48.65.04, 48.69, 48.69.01 - 48.69.05, 48.69.08 - 48.69.09, 48.75.02, 48.75.08

קריטריונים להוצאה:
מטופלים שעברו ניתוח קולון ו/או רקטום באשפוז דחוף (לא ידווח)

מתחת לגיל 18 (לא ידווח)

תאריך קובע לגזירת האוכלוסייה למדד: תאריך תחילת הניתוח

עבור אוכלוסייה זו, המשתנים שיועברו על ידי בתי החולים הם: 
הסברקידודסוג משתנהשמות שדהמשתנה

קוד המדד הוא 01-13-2-01-001טקסט Measurment_ID(14)קוד מדד 
על פי הקידוד המקובל של משרד הבריאות טקסט Hospital_ID(10)קוד בית חולים 

תועבר בצורה מוצפנת בשיטה המקובלתטקסט Patient_ID(256)ת.ז. מוצפנת ת.ז.
רק ספרת הביקורת של ת.ז.טקסט Patientbikoret_ID(1)ת.ז.- ספרת ביקורת

תעודת זהות - 1, דרכון - 2, זמני - 3, ת.ז. פלסטינית - 4 טקסט ID_Types(1)סוג תעודה
המספר שבית החולים מקצה לחולה כאשר הוא מתקבל לאשפוזטקסט Case_Number(50)מספר אשפוז/ מספר מקרה/ מספר קבלה

המחלקה שמבצעת את הניתוח (על פי השתייכות הצוות המנתח), על פי הקידוד המקובל של משרד הבריאותרשימה מצורפתטקסט SurgDep_ID(10)קוד מחלקה מנתחת 
תאריך המגע הראשון של החולה עם בית החולים (מלר"ד/ מחלקה/ חדר ניתוח או כדומה)DD/MM/YYYYטקסט Hosp_Date(10)תאריך כניסה לבית חולים 
DD/MM/YYYYטקסט Discharge_Date(10)תאריך שחרור מבית חולים

תאריך פטירה במסגרת האשפוז המדווחDD/MM/YYYYטקסט Death_Date(10)תאריך פטירה
YYYYמספר Birth_Yearשנת לידה 

1- זכר, 2- נקבהמספר Genderמין
טקסט Adress_Street(100)כתובת- רחוב

טקסט Adress_House(100)כתובת- מספר בית
טקסט Adress_CityName(100)כתובת- עיר
לפי רשימת סמלי יישוב של הלמ"ס מספר CityCodeסמל יישוב

אשכול סוציוכלכלי על פי הדירוג של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה 1-20מספר SESאשכול סוציוכלכלי 
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הסברקידודסוג משתנהשמות שדהמשתנה

1- כלליתמספר Insurance_Providerגורם מבטח
2- מכבי

3- מאוחדת
4- לאומית

5- צה"ל
6- אחר, פרט בהערות

קופת החולים אליה משויך המטופל

תאריך ביצוע החתך הניתוחי הראשוןDD/MM/YYYYטקסט SurgeryStart_Date(10)תאריך תחילת ניתוח 
שעת ביצוע החתך הניתוחי הראשוןHH:MMטקסט SurgeryStart_Time(5)שעת תחילת ניתוח 
תאריך תפר אחרון בחדר ניתוח DD/MM/YYYYטקסט SurgeryEnd_Date(10)תאריך סיום ניתוח 

שעת תפר אחרון בחדר ניתוח HH:MMטקסט SurgeryEnd_Time(5)שעת סיום ניתוח 
DD/MM/YYYYטקסט AnasStart_Date(10)תאריך תחילת הרדמה 

HH:MMטקסט AnasStart_Time(5)שעת תחילת הרדמה
DD/MM/YYYYטקסט AnasEnd_Date(10)תאריך סיום הרדמה 

HH:MMטקסט AnasEnd_Time(5)שעת סיום הרדמה 
ICD9 פרוצדורות לפי קידוד בחדר ניתוחProcedure_ICD(200) לציין עד 3 קודי פרוצדורה ראשונים מתוך הקידוד של חדר הניתוח ולא של הרשמות (מתוך רשימת הקודים להתאמה למדד), מופרדים בפסיקיםטקסט

רשום באותיות לטיניות טקסט Prophylac_Name(50)שם תרופה אנטיביוטית מניעתית בהתחלה
גדולות

שם התרופה האנטיביוטית המניעתית שניתנה לפני החתך הניתוחי (יש לציין את שם התרופה כפי שנרשמה בתיק הרפואי ולא להמיר לשם 
גנרי/מסחרי) 

אם יש מספר אנטיביוטיקות, נבחר את התרופה הקרובה ביותר לשעת החתך הניתוחי
רשום באותיות לטיניות טקסט Prophylac_Name_Last(50)שם תרופה אנטיביוטית מניעתית בסיום

גדולות
שם התרופה האנטיביוטית המניעתית שניתנה אחרונה (יש לציין את שם התרופה כפי שנרשמה בתיק הרפואי ולא להמיר לשם גנרי/מסחרי) 

יש לדווח את האנטיביוטיקה המניעתית האחרונה אחרי הניתוח לפני הפסקה של לפחות 24 שעות
יש לדווח את מתן המנה הקרובה ביותר לחתך הניתוחיDD/MM/YYYYטקסט Prophylac_Date(10)תאריך מתן אנטיביוטיקה מניעתית

יש לדווח את מתן המנה הקרובה ביותר לחתך הניתוחיHH:MMטקסט Prophylac_Time(5)שעת מתן אנטיביוטיקה מניעתית
יש לדווח את תאריך סיום האנטיביוטיקה האחרונה שניתנה (במידה וניתנה יותר מאנטיביוטיקה מניעתית אחת)DD/MM/YYYYטקסט ProphylacEnd_Date(10)תאריך סיום מתן אנטיביוטיקה מניעתית

יש לדווח את שעת סיום האנטיביוטיקה האחרונה שניתנה (במידה וניתנה יותר מאנטיביוטיקה מניעתית אחת)HH:MMטקסט ProphylacEnd_Time(5)שעת סיום מתן אנטיביוטיקה מניעתית
קודי פרוצדורות ICD9 לפי קידוד בחדר 

ניתוח, קוד פנימי
Procedure_ICD_Local(200) לציין עד 3 קודי פרוצדורה ראשונים מתוך הקידוד של חדר הניתוח ולא של הרשמות (מתוך רשימת הקודים להתאמה למדד) ע"פ קוד פנימי של טקסט

בית החולים, מופרדים בפסיקים
יש לרשום בטקסט חופשי את כל ההשגות וההערות לגבי המקרה שברצונכם להדגישטקסט Remarks(200)הערות
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  שבר בצוואר הירךלתיקון ניתוח  נאות סביבמתן טיפול אנטיביוטי מניעתי  שם המדד

01-14-1-02-002מספר מדד

 מניעתיטיפול אנטיביוטי קיבלו ו שבר בצוואר הירךלתיקון  ניתוחשעברו לים מטופשיעור ה תיאור המדד
שעות  24ושהטיפול הופסק עד  ,ביצוע החתך הניתוחי הראשוןבחלון הזמן של שעה לפני 

 )01.2(ראה נספח  ניתוחלאחר ה

הרציונל 
 לבחירת המדד

מטרת הטיפול האנטיביוטי המניעתי היא להביא את הרקמות המנותחות לרוויה אנטיביוטית 
להגן עליהן מפני חדירת זיהום במהלך הניתוח (כשהן חשופות).  כדי ,לפני ביצוע החתך

 1,2.ביוטיקה מפחית את שיעור הזיהומיםבניתוחים לתיקון שבר בצוואר הירך הוכח שמתן אנטי
האפקט  הפחתתמניעתית מביא להוכיחו כי עיכוב במתן אנטיביוטיקה  מחקרים רבים בעולם

מתן אנטיביוטיקה מניעתית ישיר מובהק בין  קשרנמצא  3.ניתוחההמגן מפני זיהומים לאחר 
הימים הראשונים שלאחר  30-תת שיעור הזיהומים באתר הניתוח בהפחלוריד דרך הו
שעות לאחר  24-עם זאת, לא נמצאו יתרונות בהמשך מתן האנטיביוטיקה יותר מ 4,5,6.הניתוח

להתפתחותם של סגירת החתך הניתוחי. יתרה מזאת, המשך מתן האנטיביוטיקה עלול לסייע 
  7,8פתוגנים עמידים.

ירך הינו בהתאם לחוזר מינהל הצוואר במתן אנטיביוטיקה מניעתית לפני ניתוח שבר 
  9הרפואה.

)process( תהליךסוג המדד

אורתופדיה  ותמחלק

  ניתוח לתיקון שבר בצוואר הירךשעברו ומעלה  65 בנילים מטופכל המכנה

 טיפול אנטיביוטיקיבלו , לתיקון שבר בצוואר הירךשעברו ניתוח ומעלה  65 בנילים מטופכל המונה
שעות  24והטיפול הופסק עד  *,החתך הניתוחי הראשוןמניעתי בחלון הזמן של שעה לפני 

 **מתחילת הניתוח

תאריך קובע 
  לגזירת המדד

  הניתוחתאריך תחילת 

קריטריונים 
 להכללה

ביום הניתוח ומעלה 65 בנילים מטופ  
  )02.1בנספחים, טבלה  ICD-9של  קודי אבחנות השל שבר בצוואר הירך (רא אבחנהעם 

  יחד עם
 )02.2בנספחים, טבלה  ICD-9 קודי פרוצדורות של הרא( תרלוונטיה הניתוחיתפרוצדורה ה

 על פי הקידוד בחדר ניתוח

קריטריונים 
 להוצאה

  (לא ידווח) 65מתחת לגיל 
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מערכות המחשוב המנהלי בבית החולים  מקור המידע
  )מוצפנת(ת"ז 

  מין
GIS על פי  אקונומי של המטופל-(אזור סוציו

  ) כתובתו המלאה

  מספר מקרה
  תאריך כניסה לבית חולים

  שנת לידה
  גורם מבטח

  
 

  חולים הקליני בבית המחשוב המערכות 
  תאריך תחילת ניתוח

  שעת תחילת ניתוח
  לפי קידוד בחדר ניתוח   ICD-9פרוצדורותקודי 
 לפי קידוד בחדר ניתוח  ICD-9אבחנותקודי 

  בהתחלה המניעתית האנטיביוטיקה שם
  שם אנטיביוטיקה מניעתית בסיום

  ניתוח  תאריך מתן אנטיביוטיקה מניעתית לפני
  שעת מתן אנטיביוטיקה מניעתית לפני ניתוח

  תאריך הפסקת מתן האנטיביוטיקה המניעתית
 האנטיביוטיקה המניעתיתשעת הפסקת מתן 

לשנת  יעד
2023 

95% 

תחילת הפקת 
 המדד

 2014רבעון ראשון של שנת 

 Aסוגי האנטיביוטיקה המומלצים בדרגה  2013,10-מ ASHP-ה שלההנחיות הקליניות  פיעל *הערות
 ותחלופכ Clindamycin ,Vancomycin-ו כבחירה המומלצת ביותר Cefazolinהם לניתוח זה 

  ת.ואפשרי

המאושפזים יקבלו אותה בחלון  ,Vancomycinבמקרים שבהם ניתנת אנטיביוטיקה מסוג **
 .הניתוחלפני זמן של שעתיים 
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מתן טיפול אנטיביוטי מניעתי נאות סביב ניתוח לתיקון שבר בצוואר הירךמדד  01-14-1-02-002
תיאור המדד: שיעור המטופלים שעברו ניתוח לתיקון שבר בצוואר הירך וקיבלו טיפול אנטיביוטי מניעתי בחלון הזמן של שעה לפני ביצוע החתך הניתוחי הראשון, ושהטיפול הופסק עד 24 שעות לאחר הניתוח (ראה נספח 01.2)

קריטריונים להכללה: 
מטופלים בני 65 ומעלה ביום הניתוח

עם אבחנה של שבר בצוואר הירך (ראה קודי אבחנות של ICD-9 בנספחים, טבלה 02.1) יחד עם הפרוצדורה הניתוחית הרלוונטית (ראה קודי פרוצדורות של ICD-9 בנספחים, טבלה 02.2)
על פי הקידוד בחדר ניתוח:

:ICD-9 קודי אבחנה שלD820.0, 820.00, 820.01, 820.02, 820.03, 820.09,820.1, 820.10, 820.11, 820.12, 820.13, 820.19, 820.2, 
820.20, 820.21, 820.22, 820.3, 820.30, 820.31, 820.32, 820.8, 820.9, 733.15, 733.14

יחד עם 
:ICD-9 קודי פרוצדורה של

P78.15, 79.15, 79.35, 81.51, 81.52

  ,81.51.03 ,81.51.01 ,81.51 ,79.35.01-79.35.14 ,79.35 ,79.15.01-79.15.05 ,78.15.04 ,78.15.01-78.15.02הערה: להלן דוגמאות של הרחבות. כל בית חולים שמשתמש בהרחבותהרחבות אפשריות לקודי פרוצדורה:
81.52.01-81.52.05נוספות רלוונטיות, יש לכלול אותן בקטגוריה זו

קריטריונים להוצאה:
מתחת לגיל 65 (לא ידווח)

תאריך קובע לגזירת האוכלוסייה למדד: תאריך תחילת ניתוח

עבור אוכלוסייה זו, המשתנים שיועברו על ידי בתי החולים הם:
הסברקידודסוג משתנהשמות השדותמשתנה

קוד המדד הוא 01-14-1-02-002טקסט Measurment_ID(14)קוד מדד 
על פי הקידוד המקובל של משרד הבריאות טקסט Hospital_ID(10)קוד בית חולים 

תועבר בצורה מוצפנת בשיטה המקובלתטקסט Patient_ID(256)ת.ז. מוצפנת ת.ז.
רק ספרת הביקורת של ת.ז.טקסט Patientbikoret_ID(1)ת.ז.- ספרת ביקורת

תעודת זהות - 1, דרכון - 2, זמני - 3, ת.ז. פלסטינית - 4 טקסט ID_Types(1)סוג תעודה
המספר שבית החולים מקצה לחולה כאשר הוא מתקבל לאשפוז. מספר חד חד ערכיטקסט Case_Number(50)מספר אשפוז/ מספר מקרה/ מספר קבלה

המחלקה שמבצעת את הניתוח (על פי השתייכות הצוות המנתח), על פי הקידוד המקובל של משרד הבריאותרשימה מצורפתטקסט SurgDep_ID(10)קוד מחלקה מנתחת 
תאריך המגע הראשון של החולה עם בית החולים (מלר"ד/ מחלקה/ חדר ניתוח וכדומה)DD/MM/YYYYטקסט Hosp_Date(10)תאריך כניסה לבית חולים 

YYYYמספר Birth_Yearשנת לידה 
1- זכר, 2-נקבהמספר Genderמין

טקסט Adress_Street(100)כתובת- רחוב
טקסט Adress_House(100)כתובת- מספר בית

טקסט Adress_CityName(100)כתובת- עיר
לפי רשימת סמלי יישוב של הלמ"ס מספר CityCodeסמל יישוב

אשכול סוציוכלכלי על פי הדירוג של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה 1-20מספר SESאשכול סוציוכלכלי 
1- כלליתמספר Insurance_Providerגורם מבטח

2- מכבי
3- מאוחדת
4- לאומית

5- צה"ל
6- אחר, פרט בהערות

קופת החולים אליה משויך המטופל

תאריך ביצוע החתך הניתוחי הראשוןDD/MM/YYYYטקסט SurgeryStart_Date(10)תאריך תחילת ניתוח 
שעת ביצוע החתך הניתוחי הראשוןHH:MMטקסט SurgeryStart_Time(5)שעת תחילת ניתוח

לציין את קודי האבחנה של החולה (לפי ICD9) מתוך הקידוד של חדר הניתוח ולא של הרשמות. את הקודים יש לתת ברשימה טקסט Diagnosis_ICD(200)קודי אבחנות ICD9 לפי קידוד בחדר ניתוח
של כל האבחנות, מופרדים בפסיקים

לציין עד 3 קודי פרוצדורה ראשונים מתוך הקידוד של חדר הניתוח ולא של הרשמות (מתוך רשימת הקודים להתאמה למדד)טקסט Procedure_ICD(200)קודי פרוצדורות ICD9 לפי קידוד בחדר ניתוח
קודי פרוצדורות ICD9 לפי קידוד בחדר ניתוח  

קוד פנימי
Procedure_ICD_Local(200) לציין עד 3 קודי פרוצדורה ראשונים מתוך הקידוד של חדר הניתוח ולא של הרשמות (מתוך רשימת הקודים להתאמה למדד), טקסט

קוד פנימי של בית החולים
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הסברקידודסוג משתנהשמות השדותמשתנה

רשום באותיות לטיניות טקסט Prophylac_Name,(50)שם תרופה אנטיביוטית מניעתית בהתחלה
גדולות

שם התרופה האנטיביוטית המניעתית שניתנה לפני החתך הניתוחי (יש לציין את שם התרופה כפי שנרשמה בתיק הרפואי ולא 
להמיר לשם גנרי/מסחרי) 

נבחר את התרופה הקרובה ביותר לשעת החתך הניתוחי אם יש מספר אנטיביוטיקות,
רשום באותיות לטיניות טקסט Prophylac_Name_Last(50)שם תרופה אנטיביוטית מניעתית בסיום

גדולות
שם התרופה האנטיביוטית המניעתית שניתנה אחרונה (יש לציין את שם התרופה כפי שנרשמה בתיק הרפואי ולא להמיר לשם 

גנרי/מסחרי) 
יש לדווח את האנטיביוטיקה המניעתית האחרונה אחרי הניתוח לפני הפסקה של לפחות 24 שעות

יש לדווח את מתן המנה הקרובה ביותר לחתך הניתוחיDD/MM/YYYYטקסט ProphylacStart_Date(10)תאריך מתן תרופה אנטיביוטית מניעתית
יש לדווח את מתן המנה הקרובה ביותר לחתך הניתוחיHH:MMטקסט ProphylacStart_Time(5)שעת מתן תרופה אנטיביוטית מניעתית

יש לדווח את תאריך סיום האנטיביוטיקה האחרונה שניתנה (במידה וניתנה יותר מאנטיביוטיקה מניעתית אחת)DD/MM/YYYYטקסט ProphylacEnd_Date(10)תאריך הפסקת מתן תרופה אנטיביוטית 
(במידה וניתנה יותר מאנטיביוטיקה מניעתית אחת)HH:MMטקסט ProphylacEnd_Time(5)שעת הפסקת מתן תרופה אנטיביוטית  יש לדווח את שעת סיום האנטיביוטיקה האחרונה שניתנה

Remarks(200)הערות יש לרשום בטקסט חופשי את כל ההשגות וההערות לגבי המקרה שברצונכם להדגיש טקסט
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  קיסריניתוח  נאות סביבמתן טיפול אנטיביוטי מניעתי   שם המדד

  01-14-1-05-001  מספר מדד

בחלון ( ילפני החתך הניתוחאנטיביוטי מניעתי טיפול קיבלו קיסרי ו ניתוחשעברו  הנשיםשיעור   תיאור המדד
שעות לאחר  24ושהטיפול הופסק עד  ,ביצוע החתך הניתוחי הראשוןהזמן של שעה לפני 

  )01.2(ראה נספח  הניתוח

הרציונל 
  לבחירת המדד

 1מהלידות הן לידות בניתוח קיסרי. 31.7%, בארצות הברית .נפוץ ביותרניתוח קיסרי הוא ניתוח 
השיעור הנמוך ביותר בקרב מדינות  – 15%-עומד על כ, שיעור הלידות בניתוח קיסרי בישראל

 מניעתיתאנטיביוטיקה מחקרים הראו ש 2.28%-, בו השיעור הממוצע עומד על כOECD-ה
עקב  ותחלואה ניתוח קיסרי מפחיתה במידה משמעותית תמותההניתנת בהתוויה נכונה במהלך 

- כמחקרים קליניים שעקבו אחר  95נבדקו  Cochrane-ב 3,4,5,6,7,8,9זיהומים לאחר הלידה.
פחיתה זיהומים לאחר המניעתית והתברר שאנטיביוטיקה  נשים שעברו ניתוח קיסרי, 15,000

מנגד, לא נמצאו יתרונות  10.אלקטיביים ודחופים כאחדבניתוחים , הלידה במידה משמעותית
 -נמדד ב מדד זה 11שעות לאחר סגירת החתך הניתוחי. 24-בהמשך מתן האנטיביוטיקה יותר מ

ACHS וב 12האוסטרלי-AHRQ.13   

 14בהתאם לחוזר מינהל הרפואה. ומתן אנטיביוטיקה מניעתית לפני ניתוח קיסרי הינ

   )process( תהליך  סוג המדד

   , טיפול נמרץוחדרי לידה יולדותנשים,   מחלקות

  ניתוח קיסרי, אלקטיבי או דחוף כל הנשים שעברו  מכנה

בחלון הזמן  *מניעתי אנטיביוטיטיפול  קיסרי, אלקטיבי או דחוף, וקיבלו ניתוח כל הנשים שעברו  מונה
שעות מתחילת  24והטיפול הופסק עד  ,)preoperative( של שעה לפני החתך הניתוחי הראשון

    הניתוח

תאריך קובע 
  לגזירת המדד

  תאריך תחילת הניתוח

קריטריונים 
  להכללה

  ) 05.3בנספחים, טבלה  ICD-9של  פרוצדורותראו קודי ( ניתוחים קיסרייםכל הנשים שעברו 

קריטריונים 
  להוצאה

  גרע)י(ידווח וי )ICD-9(לפי קודים של Amnionitis -ו Pyelonephritisשל  אבחנות

  מערכות המחשוב המנהלי בבית החולים   מקור המידע
  )מוצפנת( ת"ז

GIS על פי  אקונומי של המטופל-(אזור סוציו
  ) כתובתו המלאה

  מספר מקרה

  חולים המערכות מחשוב קליני בבית 
  לפי קידוד בחדר ניתוח  ICD-9פרוצדורות קודי 

  תאריך תחילת ניתוח
  שעת תחילת ניתוח
  תאריך סיום ניתוח 
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  בית חוליםלתאריך כניסה 
  שנת לידה

  אלקטיבי / דחוף ניתוח
  גורם מבטח

 

  שעת סיום ניתוח 
  בהתחלה המניעתיתהאנטיביוטיקה  שם

  אנטיביוטיקה מניעתית בסיוםשם 
  ניתוח התאריך מתן אנטיביוטיקה מניעתית לפני 

  ניתוחהשעת מתן אנטיביוטיקה מניעתית לפני 
  תאריך הפסקת מתן האנטיביוטיקה המניעתית

  שעת הפסקת מתן האנטיביוטיקה המניעתית
  לפני הניתוח האם ניתנה אנטיביוטיקה טיפולית

, Pyelonephritisשל  ICD-9אבחנות קודי 
Amnionitis  

לשנת  יעד
2023  

95%  

תחילת הפקת 
  המדד

  2014 שנת של ראשוןרבעון 

 Aסוגי האנטיביוטיקה המומלצים בדרגה  2013,15-מ ASHP-השל  ההנחיות הקליניות פי על*  הערות
  Clindamycin +Aminoglycosideכן ו ,כבחירה המומלצת ביותר Cefazolinהם לניתוח זה 

  אפשרית.  החלופכ

בו לא היה  בהולבמקרה של ניתוח קיסרי  שגות פרטניותנוהל הלפי השגה פרטנית ניתן להגיש 
  .ביצוע החתך הניתוחיניתן לתת טיפול אנטיביוטי לפני 

  
                                                            

1 Centers for Disease Control and Prevention (CDC). (2021, March 23). FastStats - Births - Method of Delivery. 
https://www.cdc.gov/nchs/fastats/delivery.htm  
2 OECD. (2019). Health at a glance 2019: OECD indicators. OECD Publishing. https://doi.org/10.1787/4dd50c09-en 
3 Sun, J., Ding, M., Liu, J.  (2013). Prophylactic administration of cefazolin prior to skin incision versus antibiotics at 
cord clamping in preventing postcesarean infection morbidity: A systematic review and Meta-analysis of randomize 
controlled trials. Gynecologic and Obstetric Investigation 75: 175-178. 
4 Kalaranjini, S., Veena, P. Rani, R. (2013). Comparison of administration of single dose ceftriaxone for elective 
caesarean section before skin incision and after cord clamping in preventing post-operative infectious morbidity. 
Archives of Gynecology and Obstetrics 288(6): 1263-1268. 
5 Witt, A., Döner, M., Petricevic, L. et al. (2011). Antibiotic prophylaxis before surgery vs after cord clamping in 
elective cesarean delivery: a double-blind, prospective, randomized, placebo-controlled trial. Archives of Surgery 
146(12): 1404-1409. 
6 Doss, A. E., Davidson, J. D., Cliver, S. P. et al. (2012). Antibiotic prophylaxis for cesarean delivery: survey of 
maternal-fetal medicine physicians in the U.S. Journal of Maternal-Fetal and Neonatal Medicine 25(8): 1264-1266.  
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8 Costantine, M. M., Rahman, M., Ghulmiyah, L. et al. (2008). Timing of perioperative antibiotics for cesarean 
delivery: a metaanalysis. American Gynecological Society 199 (3): 301. 
9 Macones, G. A., Cleary, K. L., Parry, S. et al (2012). The timing of antibiotics at cesarean: a randomized controlled 
trial. American Journal of Perinatology 29(4): 273-276.  
10 Smaill, F. M., & Grivell, R. M. (2014). Antibiotic prophylaxis versus no prophylaxis for preventing infection after 
cesarean section. The Cochrane Library. Issue 10. doi: 10.1002/14651858.CD007482.pub3. 
11 Bratzler, D. W., Houck, P. M., Richards, C. et al. (2005). Use of Antimicrobial Prophylaxis for Major Surgery 
Baseline Results from the National Surgical Infection Prevention Project. Jama Surgery 140(2): 174-182.  
12 ACHS 2021 Clinical Indicator Program Information. (2020). The Australian Council on Healthcare Standards. 
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13 AHRQ. (2017). AHRQ Safety Program for Surgery - Final Report (AHRQ Publication 16(18)0004-1-EF). Agency 
for Healthcare Research and Quality. 

. משרד הנחיות למתן אנטיביוטיקה מונעת (פרופילקסיס) לפני ניתוח :23/2017’ חוזר מינהל הרפואה מס). 2017( מינהל הרפואה. 14
   http://www.health.gov.il/hozer/mr23_2017.pdfהבריאות. 

15 Bratzler, D. W., Dellinger, E. P., Olsen, K.M. et al. (2013). Clinical practice guidelines for antimicrobial prophylaxis 
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מתן טיפול אנטיביוטי מניעתי נאות סביב ניתוח קיסרימדד 01-14-1-05-001 
24 שעות לאחר הניתוח (ראה נספח 01.2) ושהטיפול הופסק עד (בחלון הזמן של שעה לפני ביצוע החתך הניתוחי הראשון), תיאור המדד: שיעור הנשים שעברו ניתוח קיסרי וקיבלו טיפול אנטיביוטי מניעתי לפני החתך הניתוחי

קריטריונים להכללה: 
כל הנשים שעברו ניתוחים קיסריים (ראו קודי פרוצדורות של ICD-9 בנספחים, טבלה 05.3)

עפ"י קידוד ICD-9 מתוך דוח ניתוח:
P 74,74.0, 74.1, 74.2, 74.4, 74.9, 74.99קודי פרוצדורה ICD-9 מתוך דוח ניתוח: 

74.99.02 ,74.99 ,74.9 ,74.4 ,74.2 ,74.1.09 - 74.1.01 ,74.1 ,74.0.01 ,74.0 ,74הערה: להלן דוגמאות של הרחבות. כל בית חולים שמשתמש בהרחבותהרחבות אפשריות לקודי פרוצדורה:
נוספות רלוונטיות, יש לכלול אותן בקטגוריה זו

קריטריונים להוצאה:
590.80-81 ,590.8 ;590.10-11 ,590.1קודי הוצאה Pyelonephritis:  אבחנות של Pyelonephritis ו-Amnionitis (לפי קודים של ICD-9) (ידווח וייגרע)

  :Amnionitis 658.43 ,658.41 ,658.40 ,658.4 ,762.7קודי הוצאה

תאריך קובע לגזירת האוכלוסייה למדד: תאריך תחילת הניתוח

עבור אוכלוסייה זו, המשתנים שיועברו על ידי בתי החולים הם: 
הסברקידודסוג משתנהשמות השדותמשתנה

קוד המדד הוא 01-14-1-05-001טקסט Measurment_ID(14)קוד מדד 
על פי הקידוד המקובל של משרד הבריאות טקסט Hospital_ID(10)קוד בית חולים 

תועבר בצורה מוצפנת בשיטה המקובלתטקסט Patient_ID(256)ת.ז. מוצפנת ת.ז.
רק ספרת הביקורת של ת.ז.טקסט Patientbikoret_ID(1)ת.ז.- ספרת ביקורת

תעודת זהות -1, דרכון - 2, זמני - 3, ת.ז. פלסטינית - 4 טקסט ID_Types(1)סוג תעודה
המספר שבית החולים מקצה למטופלת כאשר הוא מתקבל לאשפוז. מספר חד חד ערכיטקסט Case_Number(50)מספר אשפוז/ מספר מקרה/ מספר קבלה

תאריך המגע הראשון של החולה עם בית החולים (מלר"ד/ מחלקה/ חדר ניתוח וכדומה)DD/MM/YYYYטקסט Hosp_Date(10)תאריך כניסה לבית חולים 
1- דחוףמספר Surg_Urgencyניתוח דחוף/אלקטיבי

0- אלקטיבי
על פי ההגדרה בדוח הניתוח 

YYYYמספר Birth_Yearשנת לידה 
טקסט Adress_Street(100)כתובת- רחוב

טקסט Adress_House(100)כתובת- מספר בית
טקסט Adress_CityName(100)כתובת- עיר
לפי רשימת סמלי יישוב של הלמ"ס מספר CityCodeסמל יישוב

אשכול סוציוכלכלי על פי הדירוג של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה 1-20מספר SESאשכול סוציוכלכלי 
1- כלליתמספר Insurance_Providerגורם מבטח

2- מכבי
3- מאוחדת
4- לאומית

5- צה"ל
6- אחר, פרט בהערות

קופת החולים אליה משויך המטופל

תאריך ביצוע החתך הניתוחי הראשוןDD/MM/YYYYטקסט SurgeryStart_Date(10)תאריך תחילת ניתוח 
שעת ביצוע החתך הניתוחי הראשוןHH:MMטקסט SurgeryStart_Time(5)שעת תחילת ניתוח 
תאריך תפר אחרון בחדר ניתוחDD/MM/YYYYטקסט SurgeryEnd_Date(10)תאריך סיום ניתוח 

שעת תפר אחרון בחדר ניתוחHH:MMטקסט SurgeryEnd_Time(5)שעת סיום ניתוח 
לציין עד 2 קודי פרוצדורה ראשונים מתוך הקידוד של חדר הניתוח ולא של הרשמות (מתוך רשימת הקודים טקסט Procedure_ICD(200)קודי פרוצדורות ICD9 לפי קידוד בחדר ניתוח

להתאמה למדד), מופרדים בפסיקים
קודי פרוצדורות ICD9 לפי קידוד בחדר ניתוח

קוד פנימי
Procedure_ICD_Local(200) לציין עד 2 קודי פרוצדורה ראשונים מתוך הקידוד של חדר הניתוח ולא של הרשמות (מתוך רשימת הקודים טקסט

מופרדים בפסיקים קוד פנימי של בית החולים, להתאמה למדד),
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הסברקידודסוג משתנהשמות השדותמשתנה

רשום באותיות לטיניות טקסט Prophylac_Name,(50)שם תרופה אנטיביוטית מניעתית בהתחלה
גדולות

שם התרופה האנטיביוטית המניעתית שניתנה לפני החתך הניתוחי (יש לציין את שם התרופה כפי שנרשמה 
בתיק הרפואי ולא להמיר לשם גנרי/מסחרי) 

נבחר את התרופה הקרובה ביותר לשעת החתך הניתוחי אם יש מספר אנטיביוטיקות,
Amnionites ,Pyelonephritis של ICD9 קודי אבחנותDiagnosis_ICD(200) יש לציין את קודי האבחנה. את הקודים יש לתת ברשימה של כל האבחנות, מופרדים בפסיקיםטקסט

שם התרופה האנטיביוטית המניעתית שניתנה אחרונה (יש לציין את שם התרופה כפי שנרשמה בתיק הרפואי רשום באותיות לטיניות טקסט Prophylac_Name_Last(50)שם תרופה אנטיביוטית מניעתית בסיום
יש לדווח את מתן המנה הקרובה ביותר לחתך הניתוחיDD/MM/YYYYטקסט ProphylacStart_Date(10)תאריך מתן תרופה אנטיביוטית מניעתית

יש לדווח את מתן המנה הקרובה ביותר לחתך הניתוחיHH:MMטקסט ProphylacStart_Time(5)שעת מתן תרופה אנטיביוטית מניעתית
יש לדווח את תאריך סיום האנטיביוטיקה האחרונה שניתנה (במידה וניתנו יותר מאנטיביוטיקה מניעתית אחת)DD/MM/YYYYטקסט ProphylacEnd_Date(10)תאריך הפסקת מתן תרופה אנטיביוטית מניעתית

יש לדווח את שעת סיום האנטיביוטיקה האחרונה שניתנה (במידה וניתנו יותר מאנטיביוטיקה מניעתית אחת)HH:MMטקסט ProphylacEnd_Time(5)שעת הפסקת מתן תרופה אנטיביוטית מניעתית
1- כן, 0- לאמספר Prophylac_Therapeuticהאם ניתנה אנטיביוטיקה טיפולית לפני הניתוח

יש לרשום בטקסט חופשי את כל ההשגות וההערות לגבי המקרה שברצונכם להדגישטקסט Remarks(200)הערות
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  ך או ירךנאות סביב ניתוח החלפת מפרק בר מתן טיפול אנטיביוטי מניעתי  שם המדד

  01-23-1-02-001  מספר מדד

וקיבלו  )revisionשיעור המטופלים שעברו ניתוח החלפת מפרק ברך או ירך (מלאה, חלקית או   תיאור המדד
טיפול אנטיביוטי מניעתי בחלון הזמן של שעה* לפני ביצוע החתך הניתוחי הראשון, ושהטיפול 

  )01.2(ראה נספח  שעות לאחר הניתוח 24הופסק עד 

הרציונל 
  לבחירת המדד

מטרת הטיפול האנטיביוטי המניעתי היא להביא את הרקמות המנותחות לרוויה אנטיביוטית 
 1במהלך הניתוח (כשהן חשופות).לפני ביצוע החתך, כדי להגן עליהן מפני חדירת זיהום 

 הוכח שמתן אנטיביוטיקה מפחית שיעור זיהומים או ירך בניתוחים להחלפת מפרק ברך
  2,3.ותמותה

 בעולם הוכיחו כי עיכוב במתן אנטיביוטיקה מניעתית מביא להפחתת האפקטמחקרים רבים 
ת נמצא קשר ישיר מובהק בין מתן אנטיביוטיקה מניעתי 4,5,6המגן מפני זיהומים לאחר הניתוח.
 30-דרך הווריד להפחתת שיעור הזיהומים באתר הניתוח ב המגן מפני זיהומים לאחר הניתוח

-לא נמצאו יתרונות בהמשך מתן האנטיביוטיקה יותר מ ח, אךהימים הראשונים שלאחר הניתו
יתרה מזאת, המשך מתן האנטיביוטיקה עלול לסייע  7,8,9שעות לאחר סגירת החתך הניתוחי. 24

  10להתפתחותם של פתוגנים עמידים.

 11.הינו בהתאם לחוזר מנהל הרפואה החלפת מפרקמתן אנטיביוטיקה מניעתית לפני 

  )processתהליך (  סוג המדד

  )revisionכל המטופלים שעברו ניתוח החלפת מפרק ברך או ירך אלקטיבי (מלאה, חלקית או   מכנה

) revisionכל המטופלים שעברו ניתוח החלפת מפרק ברך או ירך אלקטיבי (מלאה, חלקית או   מונה
שעות  24שעה* לפני הניתוח והטיפול הופסק עד  שלוקיבלו אנטיביוטיקה מניעתית בחלון הזמן 

  מתחילת הניתוח

תאריך קובע 
  לגזירת המדד

  תחילת הניתוחתאריך 

קריטריונים 
  להכללה

אלקטיבי שיש להם לפחות אחת  ניתוחכל המטופלים שעברו ניתוח החלפת מפרק ברך או ירך ב
 ICD-9ראו קודי פרוצדורות של ( או ירך לניתוחי החלפת מפרק ברך ICD-9מהפרוצדורות של 
  )13.1בנספחים, טבלה 

  ומעלה ביום הניתוח 18המטופלים בני כל 

קריטריונים 
  להוצאה

  (לא ידווח) דחוףניתוח מטופלים שעברו ניתוח החלפת מפרק ברך או ירך ב
  ידווח)לא ( 18מתחת לגיל 
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  מערכות המחשוב המנהלי בבית החולים   מקור המידע
  (מוצפנת)ת"ז 

  מין
GIS על פי  אקונומי של המטופל-(אזור סוציו

  ) כתובתו המלאה

  מספר מקרה
  שנת לידה

  גורם מבטח
  כניסה לבית חוליםתאריך 
  שחרור מבית חולים תאריך

 תאריך פטירה

  מערכות המחשוב הקליני בבית החולים 
  תאריך תחילת ניתוח

  שעת תחילת ניתוח
  לפי קידוד בחדר ניתוח  ICD-9 פרוצדורותקודי 

שם תרופה אנטיביוטית מניעתית בהתחלה 
  (גנרי)

  (גנרי) בסיוםאנטיביוטית מניעתית שם תרופה 
  ניתוח  תאריך מתן אנטיביוטיקה מניעתית לפני

  שעת מתן אנטיביוטיקה מניעתית לפני ניתוח
  תאריך הפסקת מתן האנטיביוטיקה המניעתית

  שעת הפסקת מתן האנטיביוטיקה המניעתית

יעד לשנת 
2023  

  ייקבע בהמשך

תחילת הפקת 
  המדד

  2023 ינואר

המאושפזים יקבלו אותה בחלון זמן  ,Vancomycinבמקרים שבהם ניתנת אנטיביוטיקה מסוג *  הערות
  .הניתוחלפני של שעתיים 

במקרה של מתן מספר אנטיביוטיקות יש לדווח את האנטיביוטיקה הסמוכה ביותר לחתך 
  .הניתוחי

ש לתת י ,מתן אנטיביוטיקה טיפולית מאותו סוג של אנטיביוטיקה מניעתית ךבמקרה של המש
  .הוראה נפרדת להתחלת אנטיביוטיקה טיפולית ולהפסקה של אנטיביוטיקה מניעתית

 .יש לדווח שם גנרי בלבד
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מתן טיפול אנטיביוטי מניעתי נאות סביב ניתוח החלפת מפרק ברך או ירךמדד 01-23-1-02-001
תיאור המדד: שיעור המטופלים שעברו ניתוח החלפת מפרק ברך או ירך (מלאה, חלקית או revision) וקיבלו טיפול אנטיביוטי מניעתי בחלון הזמן של שעה* לפני ביצוע החתך הניתוחי הראשון, ושהטיפול הופסק עד 24 שעות לאחר הניתוח (ראה נספח 01.2)

קריטריונים להכללה: 
כל המטופלים בני 18 ומעלה ביום הניתוח

כל המטופלים שעברו ניתוח החלפת מפרק ברך או ירך בניתוח אלקטיבי שיש להם לפחות אחת מהפרוצדורות של ICD-9 לניתוחי החלפת מפרק ברך או ירך (ראו קודי פרוצדורות של ICD-9 בנספחים, טבלה 13.1)
על פי הקידוד בחדר ניתוח:
:ICD-9 81.52 ,81.51 ,(00.70-00.77) 00.7 ,81.53 ,81.55 ,00.87 ,00.86 ,00.85 ,00.84 ,00.83 ,00.82 ,00.81 ,00.80 ,81.54קודי פרוצדורה של

קריטריונים להוצאה:
(לא ידווח) מטופלים שעברו ניתוח החלפת מפרק ברך או ירך בניתוח דחוף

מתחת לגיל 18 (לא ידווח)

תאריך קובע לגזירת האוכלוסייה למדד: תאריך תחילת ניתוח

עבור אוכלוסייה זו, המשתנים שיועברו על ידי בתי החולים הם:
הסברקידודסוג משתנהשמות השדותמשתנה

קוד המדד הוא 01-23-1-02-001טקסט Measurment_ID(14)קוד מדד 
על פי הקידוד המקובל של משרד הבריאות טקסט Hospital_ID(10)קוד בית חולים 

תועבר בצורה מוצפנת בשיטה המקובלתטקסט Patient_ID(256)ת.ז. מוצפנת ת.ז.
רק ספרת הביקורת של ת.ז.טקסט Patientbikoret_ID(1)ת.ז.- ספרת ביקורת

תעודת זהות - 1, דרכון - 2, זמני - 3, ת.ז. פלסטינית - 4 טקסט ID_Types(1)סוג תעודה
המספר שבית החולים מקצה לחולה כאשר הוא מתקבל לאשפוז. מספר חד חד ערכיטקסט Case_Number(50)מספר אשפוז/ מספר מקרה/ מספר קבלה

המחלקה שמבצעת את הניתוח (על פי השתייכות הצוות המנתח), על פי הקידוד המקובל של משרד הבריאותרשימה מצורפתטקסט SurgDep_ID(10)קוד מחלקה מנתחת 
תאריך המגע הראשון של החולה עם בית החולים (מלר"ד/ מחלקה/ חדר ניתוח וכדומה)DD/MM/YYYYטקסט Hosp_Date(10)תאריך כניסה לבית חולים 
DD/MM/YYYYטקסט Discharge_Date(10)תאריך שחרור מבית חולים

תאריך פטירה במסגרת האשפוז המדווחDD/MM/YYYYטקסט Death_Date(10)תאריך פטירה
YYYYמספר Birth_Yearשנת לידה 

1- זכר, 2-נקבהמספר Genderמין
טקסט Adress_Street(100)כתובת- רחוב

טקסט Adress_House(100)כתובת- מספר בית
טקסט Adress_CityName(100)כתובת- עיר
לפי רשימת סמלי יישוב של הלמ"ס מספר CityCodeסמל יישוב

אשכול סוציוכלכלי על פי הדירוג של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה 1-20מספר SESאשכול סוציוכלכלי 
1- כלליתמספר Insurance_Providerגורם מבטח

2- מכבי
3- מאוחדת
4- לאומית

5- צה"ל
6- אחר, פרט בהערות

קופת החולים אליה משויך המטופל

תאריך ביצוע החתך הניתוחי הראשוןDD/MM/YYYYטקסט SurgeryStart_Date(10)תאריך תחילת ניתוח 
שעת ביצוע החתך הניתוחי הראשוןHH:MMטקסט SurgeryStart_Time(5)שעת תחילת ניתוח

לציין עד 3 קודי פרוצדורה ראשונים מתוך הקידוד של חדר הניתוח ולא של הרשמות (מתוך רשימת הקודים להתאמה למדד)טקסט Procedure_ICD(200)קודי פרוצדורות ICD-9 לפי קידוד בחדר ניתוח
קודי פרוצדורות ICD-9 לפי קידוד בחדר ניתוח  

קוד פנימי
Procedure_ICD_Local(200) לציין עד 3 קודי פרוצדורה ראשונים מתוך הקידוד של חדר הניתוח ולא של הרשמות (מתוך רשימת הקודים להתאמה למדד), קוד טקסט

פנימי של בית החולים
שם תרופה אנטיביוטית מניעתית בהתחלה 

(גנרי)
Prophylac_Name(50) רשום באותיות לטיניות טקסט

גדולות
שם התרופה האנטיביוטית המניעתית שניתנה לפני החתך הניתוחי (יש לציין את השם הגנרי של האנטיביוטיקה) 

נבחר את התרופה הקרובה ביותר לשעת החתך הניתוחי אם יש מספר אנטיביוטיקות,
רשום באותיות לטיניות טקסט Prophylac_Name_Last(50)שם תרופה אנטיביוטית מניעתית בסיום (גנרי)

גדולות
שם התרופה האנטיביוטית המניעתית שניתנה אחרונה (יש לציין את השם הגנרי של האנטיביוטיקה)

יש לדווח את האנטיביוטיקה המניעתית האחרונה אחרי הניתוח לפני הפסקה של לפחות 24 שעות
יש לדווח את מתן המנה הקרובה ביותר לחתך הניתוחיDD/MM/YYYYטקסט ProphylacStart_Date(10)תאריך מתן תרופה אנטיביוטית מניעתית
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הסברקידודסוג משתנהשמות השדותמשתנה

יש לדווח את מתן המנה הקרובה ביותר לחתך הניתוחיHH:MMטקסט ProphylacStart_Time(5)שעת מתן תרופה אנטיביוטית מניעתית
יש לדווח את תאריך סיום האנטיביוטיקה האחרונה שניתנה (במידה וניתנה יותר מאנטיביוטיקה מניעתית אחת)DD/MM/YYYYטקסט ProphylacEnd_Date(10)תאריך הפסקת מתן תרופה אנטיביוטית 

(במידה וניתנה יותר מאנטיביוטיקה מניעתית אחת)HH:MMטקסט ProphylacEnd_Time(5)שעת הפסקת מתן תרופה אנטיביוטית  יש לדווח את שעת סיום האנטיביוטיקה האחרונה שניתנה
Remarks(200)הערות יש לרשום בטקסט חופשי את כל ההשגות וההערות לגבי המקרה שברצונכם להדגיש טקסט
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עם אבחנה של  מטופלזמן חציוני מקבלה למלר"ד עד למתן טיפול אנטיביוטי ל  שם המדד
  , שוק ספטי או ספסיס חמור**ספסיס

  01-23-1-03-001  מספר מדד

, עם אבחנה של ספסיס מטופללתוך ורידי זמן חציוני מקבלה למלר"ד עד למתן טיפול אנטיביוטי   תיאור המדד
  )severe sepsis(ספסיס חמור שוק ספטי או 

  ])785.52[ ספטי עם שוק מטופליםנתונים של רק בשלב הראשון יפורסמו (** 

הרציונל 
  לבחירת המדד

זיהום. ספסיס ושוק ספטי מ כתוצאהאיברים  פגיעה בתפקודבו חלה  ספסיס הוא מצב מסכן חיים
  . מיליוני אנשים ברחבי העולםכמשפיעים על על מערכות הבריאות ו גדולמהווים נטל תחלואה 

מיליון  1.7-כ ,בארה"ב לבדהתוצאה מספסיס. בעולם כמיליון אנשים  6-מדי שנה נפטרים כ
 87%-בכסבל מספסיס.  מטופלים שנפטרו בבית החולים 3מתוך  1-אנשים מפתחים ספסיס ו

מודעות לפיכך  מחוץ לבית החולים.תפתחים ספסיס, או זיהום הגורם לספסיס ממהמקרים 
במהלך השעות הראשונות להתפתחות הספסיס  מוגברת, זיהוי מוקדם, ומתן טיפול אנטיביוטי

  1,2,3.תמותה םיפחיתמאף ו מטופלתוצאי ה ים אתמשפרגורמים הכ ונמצא

-הבתדריך של  1ם.מידי מהווה טיפול מציל חיים בעבור חלק מהמטופליטיפול אנטיביוטי 
European Society of Intensive Care Medicine וה-Society of Critical Care 

Medicine מטופלים עם חשד לספסיס או שוק ספטי, למידי של אנטיביוטיקה מתן  על הומלץ
מחקרי  עשרות המלצה זו מבוססת עלתוך כשעה מרגע הזיהוי.  כאשר פרק הזמן המומלץ הוא

  4,5תוצאי המטופל.מתן טיפול אנטיביוטי לבין זמן הצביעו על הקשר שבין  אשרעוקבה 

  )process( תהליך  סוג המדד

, מחלקות לבריאות הנפש(לא כולל כולל מחלקות השהייה י הכלל כל מחלקות בית החולים  מחלקות
 )גריאטריה, שיקום

בעל  מטופלראשון של תוך ורידי עד לקבלת טיפול אנטיביוטי מקבלה למלר"ד וזמן חציוני   חישוב מדד
  כללי בשחרור מאשפוז חמור ספסיסאבחנה של ספסיס, שוק ספטי או 

  ])785.52[ ספטי עם שוק מטופליםשל נתונים רק בשלב הראשון יפורסמו (**

תאריך קובע 
  לגזירת המדד

  מבית החוליםתאריך שחרור 

קריטריונים 
  להכללה

ספסיס ספסיס, שוק ספטי או חררו מבית החולים עם אבחנה של ושש 18מעל גיל כל המטופלים 
  ת התחנות: מלר"ד, השהייה, אשפוזשנקבעה באח ,חמור

, כולל פנימי, כירורגי, עיניים, א.א.ג, נשים, ילדים, אורתופדיה וכו'( כניסה דרך מלר"ד בלבד
  )קורונה לר"דמ
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קריטריונים 
  להוצאה

  (לא ידווח)מלר"ד פסיכיאטרי  /כניסה דרך מלר"ד יולדות 
(ידווח ) , שיקוםה, גריאטריבריאות הנפשבמדד (מטופלים שאושפזו במחלקות שאינן נכללות 

  גרע)יוי
   גרע)י(ידווח וי *שחרור מהמלר"ד לאחר ראשוןשקיבל טיפול אנטיביוטי תוך ורידי  מטופל

במחלקת תוך ורידית שלא קבלו אנטיביוטיקה במלר"ד אך קבלו אנטיביוטיקה  מטופלים*פרט ל
כנסו לחישוב יאלו י מטופליםמכניסה למחלקה מאשפזת ראשונה בפועל.  עד שעתייםאשפוז 

  .זמן חציוני

  מערכות המחשוב המנהלי בבית החולים  מקור המידע
  (מוצפנת) ת"ז
   מין

  שנת לידה
GIS אקונומי של המטופל על פי -(אזור סוציו

   כתובתו המלאה)
  מספר מקרה

  תאריך כניסה למלר"ד
  שעת כניסה למלר"ד

  תאריך שחרור ממלר"ד 
  שעת שחרור ממלר"ד 

  מטופל שהה שבוסוג המלר"ד 
  סוג מלר"ד משחרר

  מפנה למלר"דגורם 
  קוד מחלקה מאשפזת

  תאריך כניסה למחלקה מאשפזת ראשונה
   שעת כניסה למחלקה מאשפזת ראשונה

  קוד מחלקה משחררת
 להיכן שוחרר

  יעד שחרור
  תאריך העברה למחלקה שאינה נכללת

  קוד מחלקה שאינה נכללת 
  תאריך שחרור מבית החולים

  שעת שחרור מבית החולים
  תאריך פטירה

  שעת פטירה
  גורם מבטח

  מערכת המחשוב הקליני בבית החולים
קוד אבחנה של ספסיס / שוק ספטי / ספסיס 

  חמור במלר"ד
קוד אבחנה של ספסיס / שוק ספטי / ספסיס 

  אשפוז - חמור במחלקה
קוד אבחנה של ספסיס / שוק ספטי / ספסיס 

  חמור בשחרור
  שם תרופה אנטיביוטית (גנרי)

   מינון אנטיביוטיקה
  במלר"ד תאריך מתן אנטיביוטיקה

  מלר"דב אנטיביוטיקה שעת מתן
  באשפוז תאריך מתן אנטיביוטיקה

  באשפוז אנטיביוטיקה שעת מתן

יעד לשנת 
2023  

  ייקבע בהמשך
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  אחת לרבעון  תקופת דיווח

תחילת הפקת 
  המדד

  2023רבעון ראשון של שנת 

מידה וניתנו מספר סוגי אנטיביוטיקה תוך ורידית יש לדווח את האנטיביוטיקה הראשונה ב  הערות
  .שניתנה

   .יש לדווח את השם הגנרי של האנטיביוטיקה

, האיגוד הישראלי לטיפול חלות זיהומיותהאיגוד הישראלי למהערה: בהתאם לסיכום עם **
 מטופליםשל נתונים רק בשלב הראשון יפורסמו  רפואי נמרץ והאיגוד הישראלי לרפואה דחופה,

 .)785.52( ספטי עם שוק
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זמן חציוני מקבלה למלר"ד עד למתן טיפול אנטיביוטי למטופל עם אבחנה של ספסיסמדד 01-23-1-03-001
(severe sepsis) תיאור המדד: זמן חציוני מקבלה למלר"ד עד למתן טיפול אנטיביוטי תוך ורידי למטופל עם אבחנה של ספסיס, שוק ספטי או ספסיס חמור

(בשלב הראשון יפורסמו רק נתונים של מטופלים עם שוק ספטי [785.52])

קריטריונים להכללה: 
כל המטופלים מעל גיל  18 ששוחררו מבית החולים עם אבחנה של ספסיס, שוק ספטי או ספסיס חמור שנקבעה באחת מהתחנות: מלר"ד, השהייה, אשפוז

ICD-9:כניסה דרך מלר"ד בלבד (פנימי, כירורגי, עיניים, א.א.ג, נשים, ילדים, אורתופדיה וכו', כולל מלר"ד קורונה 995.92 (severe sepsis), 785.52 (sepstic shock) ,(sepsis) 995.91קודי אבחנה של

קריטריונים להוצאה:
כניסה דרך מלר"ד יולדות / מלר"ד פסיכיאטרי (לא ידווח)

(ידווח וייגרע) שיקום) גריאטריה, (בריאות הנפש, מטופלים שאושפזו במחלקות שאינן נכללות במדד
מטופל שקיבל טיפול אנטיביוטי תוך ורידי ראשון לאחר שחרור מהמלר"ד* (ידווח וייגרע)

*פרט למטופלים שלא קבלו אנטיביוטיקה במלר"ד אך קבלו אנטיביוטיקה תוך ורידית במחלקת אשפוז עד שעתיים מכניסה למחלקה מאשפזת ראשונה בפועל. מטופלים אלו ייכנסו לחישוב זמן חציוני.

תקופת דיווח: אחת לרבעון

תאריך שחרור מבית החולים תאריך קובע לגזירת האוכלוסייה למדד:

עבור אוכלוסייה זו, המשתנים שיועברו על ידי בתי החולים הם: 
הסברקידודסוג משתנהשמות השדותמשתנה

קוד המדד הוא 01-23-1-03-001טקסט Measurment_ID(14)קוד מדד 
על פי הקידוד המקובל של משרד הבריאות טקסט Hospital_ID(10)קוד בית חולים 

תועבר בצורה מוצפנת בשיטה המקובלתטקסט Patient_ID(256)ת.ז. מוצפנת ת.ז.
רק ספרת הביקורת של ת.ז.טקסט Patientbikoret_ID(1)ת.ז.- ספרת ביקורת

תעודת זהות - 1, דרכון - 2, זמני - 3, ת.ז. פלסטינית - 4 טקסט ID_Types(1)סוג תעודה
המספר שבית החולים מקצה למטופל כאשר הוא מתקבל למלר"ד. מספר חד חד ערכיטקסט Case_Number(50)מספר מקרה

התאריך האדמיניסטרטיבי בו המטופל נקלט למלר"דDD/MM/YYYYטקסט ER_Date(10)תאריך כניסה למלר"ד 
השעה האדמיניסטריבית בה המטופל נקלט בבמלר"ד HH:MMטקסט ER_Time(5)שעת כניסה למלר"ד 

התאריך האדמיניסטרטיבי בו המטופל השתחרר מהמלר"דDD/MM/YYYYטקסט Discharge_ER_Date(10)תאריך שחרור ממלר"ד 
השעה האדמיניסטריבית בה המטופל השתחרר מהמלר"ד HH:MMטקסט Discharge_ER_Time(5)שעת שחרור ממלר"ד 

Department_IDסוג מלר"ד שבו שהה המטופל
ER_Code

קוד המלר"ד הראשון בו טופל המטופל (מבוגרים, ילדים, נשים, א.א.ג. וכו'...) על פי הקידוד המקובל של משרד הבריאות טקסט (100)

Discharge_Department_IDסוג מלר"ד משחרר
Discharge_ER_Code

קוד המלר"ד המשחרר בו טופל המטופל (מבוגרים, ילדים, נשים, א.א.ג. וכו'...) על פי הקידוד המקובל של משרד טקסט (100)
הבריאות

1. עצמאימספר Refferalגורם מפנה למלר"ד 
2. קופת חולים
3. מוקד חירום

4. אמבולנס
5. אחר, פרט

על פי הקידוד המקובל של משרד הבריאות. מחלקה מאשפזת ראשונהטקסט Department_ID(10)קוד מחלקה מאשפזת
תאריך הכניסה למחלקה מאשפזת ראשונה, מתוך המחלקות הנכללות במדדDD/MM/YYYYטקסט Hosp_Date(10)תאריך כניסה למחלקה מאשפזת ראשונה

 HH:MMטקסט Hosp_Time(5)שעת כניסה למחלקה מאשפזת ראשונה
על פי הקידוד המקובל של משרד הבריאותטקסט Dept_Discharge(10)קוד מחלקה משחררת

DD/MM/YYYYטקסט Discharge_Date(10)תאריך שחרור מבית החולים
 HH:MMטקסט Discharge_Time(5)שעת שחרור מבית החולים

1. ביתמספר Discharge_Destinationלהיכן שוחרר
2. בית חולים אחר

3. נפטר
4. אחר, פרט בהערות
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הסברקידודסוג משתנהשמות השדותמשתנה
1-  הביתה מספר  Discharge_Destinationיעד שחרור 

2-  מוסד אחר 
3-  בית חולים אחר 

אם הועבר למחלקה שלא רלוונטית למדד (גריאטריה, פסיכ', שיקום וכו), יש לציין את תאריך ההעברהDD/MM/YYYYטקסט OtherDep_Date(10)תאריך העברה למח' שאינה נכללת
על פי הקידוד המקובל של משרד הבריאותטקסט OtherDep(10)קוד מחלקה שאינה נכללת

תאריך פטירת המטופל באשפוז הנוכחי במידה ונפטרDD/MM/YYYYטקסט Death_Date(10)תאריך פטירה 
שעת פטירת המטופל באשפוז הנוכחי במידה ונפטרHH:MMטקסט Death_Time(5)שעת פטירה 

YYYYמספר Birth_Yearשנת לידה 
1- זכר, 2- נקבהמספר Genderמין

טקסט Adress_Street(100)כתובת המטופל - רחוב
טקסט Adress_House(100)כתובת המטופל - מספר בית

טקסט Adress_CityName(100)כתובת המטופל - עיר
לפי רשימת סמלי יישוב של הלמ"ס מספר CityCodeסמל יישוב

אשכול סוציוכלכלי על פי הדירוג של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה 1-20מספר SESאשכול סוציוכלכלי 
1- כלליתמספר Insurance_Providerגורם מבטח

2- מכבי
3- מאוחדת
4- לאומית

5- צה"ל
6- אחר, פרט בהערות

קופת החולים אליה משויך המטופל

קוד אבחנה של ספסיס / שוק ספטי / 
ספסיס חמור במלר"ד

Diagnosis_ICD_ER(100) אם המטופל עבר בין מלר"דים יש לדווח אבחנה נכללת מכל מלר"ד שביקרטקסט

קוד אבחנה של ספסיס / שוק ספטי / 
ספסיס חמור במחלקה - אשפוז

Diagnosis_ICD_Dep(100) אם מטופל עבר בין מחלקות אשפוז יש לדווח אבחנה נכללת מכל מחלקות האשפוז שבהן שהה המטופלטקסט

קוד אבחנה של ספסיס / שוק ספטי / 
ספסיס חמור בשחרור

Diagnosis_ICD_Discharge(100) אבחנות בשחרור מבית החוליםטקסט

יש לדווח את השם הגנרי של האנטיביוטיקה ולכתוב אותו באותיות לטיניות גדולות. במידה וניתנו מספר סוגי טקסט Antibiotic_Name(50)שם תרופה אנטיביוטית (גנרי)
אנטיביוטיקה תוך ורידית יש לדווח את האנטיביוטיקה הראשונה שניתנה

לציין מינון ויחידת מדידה (מיליגרם/גרם)מספר  טקסט Antibiotic_Dose(10)מינון אנטיביוטיקה
טקסט Antibiotic_DateER(10)תאריך מתן אנטיביוטיקה במלר"ד

DD/MM/YYYY
מתן אנטיביוטיקה ראשונה במלר"ד

למקרים בהם קודדה אבחנת ספסיס במלר"ד
טקסט Antibiotic_TimeER(5)שעת מתן אנטיביוטיקה במלר"ד

HH:MM 
מתן אנטיביוטיקה ראשונה במלר"ד

למקרים בהם קודדה אבחנת ספסיס במלר"ד
מתן אנטיביוטיקה ראשונה  בשעתיים ראשונות במחלקה מאשפזת ראשונהDD/MM/YYYYטקסט Antibiotic_Date(10)תאריך מתן אנטיביוטיקה באשפוז

למקרים בהם קודדה אבחנת ספסיס במלר"ד או באשפוז במחלקה הראשונה המאשפזת
טקסט Antibiotic_Time(5)שעת מתן אנטיביוטיקה באשפוז

HH:MM 
ראשונה בשעתיים ראשונות במחלקה מאשפזת ראשונה מתן אנטיביוטיקה

למקרים בהם קודדה אבחנת ספסיס במלר"ד או באשפוז במחלקה הראשונה המאשפזת
יש לרשום בטקסט חופשי את כל ההשגות וההערות לגבי המקרה שברצונכם להדגישטקסט Remarks(200)הערות
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  שעות 48מנותחים תוך  –שברים בצוואר הירך   שם המדד

  01-13-1-02-001  מספר מדד

שעות  48ים המגיעים לבית החולים עם שבר בצוואר הירך ומנותחים תוך מטופלשיעור ה  תיאור המדד
  לבית החוליםמההגעה 

הרציונל 
  לבחירת המדד

מהווה גורם מרכזי לירידה בשיעורי הניתוח תיקון הינו הטיפול המקובל לשבר בצוואר הירך 
הוא אף מפחית  3.ומפחית את עלויות האשפוז ואת משך האשפוז 1,2התחלואה והתמותה,

סיבוכים כגון פצעי לחץ, דלקת ריאות נרכשת, ומעלה את הסיכוי לחזרה לחיים עצמאיים לאחר 
במטופלים שסבלו משבר בצוואר הירך נמצא כי עיכוב בביצוע הניתוח  4השחרור מבית החולים.

מדד ביצוע  5יום ולתמותה תוך שנה. 30שעות מעלה את הסיכוי לתמותה תוך  48-מעבר ל
בעולם שעות מהווה חלק ממדדי האיכות המקובלים  48וח לתיקון שבר בצוואר הירך תוך נית

  7,8קנדה.בו 6באירופה לרבות

  )process( תהליך  סוג המדד

שפנו לבית החולים עם שבר בצוואר הירך ועברו ניתוח לתיקון ומעלה  65 בניכל המטופלים   מכנה
  השבר

לתיקון  לבית החולים עם שבר בצוואר הירך ועברו ניתוח שפנוומעלה  65ני כל המטופלים ב  מונה
  לבית החולים שעות ממועד הגעתם 48השבר תוך 

תאריך קובע 
  לגזירת המדד

  ניתוחתחילת התאריך 

קריטריונים 
  להכללה

  ביום הניתוח ומעלה 65 בנים מטופליכל ה
  )02.1בנספחים, טבלה  ICD-9קודי אבחנות של  של שבר בצוואר הירך (ראה עם אבחנה

  יחד עם
  )02.2בנספחים, טבלה  ICD-9קודי פרוצדורות של  הניתוחית הרלוונטית (ראההפרוצדורה 

קריטריונים 
  להוצאה

  (לא ידווח) 65מתחת לגיל 
  (לא ידווח)שלא נותחו עם שבר בצוואר הירך מטופלים 

  מערכות המחשוב המנהלי בבית החולים   מקור המידע
  אשפוז/מספר קבלה

 (מוצפנת)ת"ז 
GIS  אזור סוציואקונומי של המטופל על פי כתובתו)

  המלאה) 
  תאריך כניסה לבית חולים 

  שעת כניסה לבית חולים

  חולים הקליני בבית המחשוב המערכות 
  תאריך תחילת ניתוח

  שעת תחילת ניתוח
  תאריך סיום ניתוח

  שעת סיום ניתוח
  תאריך תחילת הרדמה

  שעת תחילת הרדמה
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  תאריך שחרור מבית חולים
  תאריך פטירה

  שנת לידה 
  מין

  אחראקוטי העברה מבית חולים 
 גורם מבטח

  הרדמהסיום תאריך 
  הרדמהסיום שעת 

 ניתוחלפי קידוד בחדר   ICD-9ותאבחנ יקוד
  לפי קידוד בחדר ניתוח   ICD-9קודי פרוצדורות

  

לשנת  יעד
2023  

85%  

תחילת הפקת 
  המדד

  2013שנת של  ראשוןרבעון 

  .במהלך האשפוז לא נכלל במדדשבר בצוואר ירך שהתפתח   הערות

  ניתוחים אלקטיביים לא נכללים במדד.

 

1 Neufeld, M. E., O'Hara, N. N., Zhan, M., Zhai, Y., Broekhuyse, H. M., Lefaivre, K. A., ... Slobogean, G.P. (2016). 
Timing of hip fracture surgery and 30-Day outcomes. Orthopedics . doi: 10.3928/01477447 
2 Klestil, T., Röder, C., Stotter, C., Winkler, B., Nehrer, S., Lutz, M., Klerings, I., Wagner, G., Gartlehner, G., & 
Nussbaumer-Streit, B. (2018). Impact of timing of surgery in elderly hip fracture patients: a systematic review and meta-
analysis. Scientific Reports, 8(1), 13933. https://doi.org/10.1038/s41598-018-32098-7 
3 Castelli, A., Daidone, S., Jacobs, R., Kasteridis, P., & Street, A.D. (2015). The determinants of costs and length of stay 
for hip fracture patients. PloS one, 10, e0133545 . doi: 10.1371/journal.pone.0133545 
4 Lee, D. J., & Elfar, J. C. (2014). Timing of hip fracture surgery in the elderly. Geriatric Orthopaedic Surgery & 
Rehabilitation, 5, 138–140. doi: 10.1177/2151458514537273 
5 Shiga, T., Wajima, Z. I., & Ohe, Y. (2008). Is operative delay associated with increased mortality of hip fracture 
patients? Systematic review, meta-analysis, and meta-regression. Canadian Journal of Anesthesia, 55(3), 146-154. doi: 
10.1007/BF03016088  
6 OECD, & European Union. (2020). Health at a glance: Europe 2020: state of health in the EU cycle. OECD. 
https://doi.org/10.1787/82129230-en 
7 Canadian Institute for Health Information (CIHI). (n.d.). Hip Fracture Surgery Within 48 Hours. Retrieved December 1, 
2021, from https://www.cihi.ca/en/indicators/hip-fracture-surgery-within-48-hours  
8 Canadian Institute for Health Information (CIHI). (n.d.). Wait Time for Hip Fracture Surgery, Age 65+ (Proportion With 
Surgery Within 48 Hours). Retrieved December 1, 2021, from https://www.cihi.ca/en/indicators/wait-time-for-hip-
fracture-surgery-age-65-proportion-with-surgery-within-48-hours  
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48 שעותמדד 01-13-1-02-001 מנותחים תוך - שברים בצוואר הירך
תיאור המדד: שיעור המטופלים המגיעים לבית החולים עם שבר בצוואר הירך ומנותחים תוך 48 שעות מההגעה לבית החולים

קריטריונים להכללה:
כל המטופלים בני 65 ומעלה ביום הניתוח, עם אבחנה של שבר בצוואר הירך (ראה קודי אבחנות של ICD-9 בנספחים, טבלה 02.1)

יחד עם הפרוצדורה הניתוחית הרלוונטית (ראה קודי פרוצדורות של ICD-9 בנספחים, טבלה 02.2)
 על פי הקידוד בדו"ח ניתוח:

:ICD-9 קודי אבחנה שלD820.0, 820.00, 820.01, 820.02, 820.03, 820.09, 820.1, 820.10, 820.11, 820.12, 820.13, 820.19, 820.2, 
820.20, 820.21, 820.22, 820.3, 820.30, 820.31, 820.32, 820.8, 820.9

יחד עם 
:ICD-9 קודי פרוצדורה של

P78.15, 79.15, 79.35, 81.51, 81.52

כל בית חולים שמשתמש בהרחבותהרחבות אפשריות לקודי פרוצדורה: להלן דוגמאות של הרחבות.  ,81.51.03 ,81.51.01 ,81.51 ,79.35.01-79.35.14 ,79.35 ,79.15.01-79.15.05 ,78.15.04 ,78.15.01-78.15.02הערה:
81.52.05 - 81.52.01נוספות רלוונטיות, יש לכלול אותן בקטגוריה זו

קריטריונים להוצאה: 
מתחת לגיל 65 (לא ידווח)

מטופלים עם שבר בצוואר הירך שלא נותחו (לא ידווח)

תאריך קובע לגזירת האוכלוסייה למדד: תאריך תחילת הניתוח

המשתנים שיועברו על ידי בתי החולים הם: עבור אוכלוסייה זו,
הסברקידודסוג משתנהשמות השדותמשתנה

קוד המדד הוא 01-13-1-02-001טקסט Measurment_ID(14)קוד מדד 
על פי הקידוד המקובל של משרד הבריאות טקסט Hospital_ID(10)קוד בית חולים 

תועבר בצורה מוצפנת בשיטה המקובלתטקסט Patient_ID(10)ת.ז. מוצפנת ת.ז.
רק ספרת הביקורת של ת.ז.טקסט Patientbikoret_ID(1)ת.ז.- ספרת ביקורת

תעודת זהות -1, דרכון - 2, זמני - 3, ת.ז. פלסטינית - 4 טקסט ID_Types(1)סוג תעודה
המספר שבית החולים מקצה לחולה כאשר הוא מתקבל לאשפוזטקסט Case_Number(50)מספר אשפוז/ מספר מקרה/ מספר קבלה

1- מבית חולים אחרמספר OtherHospהעברה מבית חולים אקוטי אחר
0- ממקום מגורים

האם החולה הגיע מבית חולים אקוטי אחר או ממקום מגורים לרבות בית, בית אבות, בית חולים סיעודי וכולי

המחלקה שמבצעת את הניתוח (על פי השתייכות הצוות המנתח), על פי הקידוד המקובל של משרד הבריאותרשימה מצורפתטקסט SurgDep_ID(10)קוד מחלקה מנתחת 
תאריך המגע הראשון של החולה עם בית החולים (מלר"ד/ מחלקה/ חדר ניתוח או כדומה)DD/MM/YYYYטקסט Hosp_Date(10)תאריך כניסה לבית חולים 

שעת המגע הראשון של החולה עם בית החולים (מלר"ד/ מחלקה/ חדר ניתוח או כדומה)HH:MMטקסט Hosp_Time(5)שעת כניסה לבית חולים 
DD/MM/YYYYטקסט Discharge_Date(10)תאריך שחרור מבית חולים 

תאריך פטירה במסגרת האשפוז המדווחDD/MM/YYYYטקסט Death_Date(10)תאריך פטירה
YYYYמספר Birth_Yearשנת לידה 

1- זכר, 2-נקבהמספר Genderמין 
טקסט Adress_Street(100)כתובת- רחוב

טקסט Adress_House(100)כתובת- מספר בית
טקסט Adress_CityName(100)כתובת- עיר

לפי רשימת סמלי יישוב של הלמ"ס מספר CityCodeסמל יישוב
אשכול סוציוכלכלי על פי הדירוג של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה 1-20מספר SESאשכול סוציוכלכלי 

1- כלליתמספר Insurance_Providerגורם מבטח
2- מכבי

3- מאוחדת
4- לאומית

5- צה"ל
6- אחר, פרט בהערות

קופת החולים אליה משויך המטופל

תאריך ביצוע החתך הניתוחי הראשוןDD/MM/YYYYטקסט SurgeryStart_Date(10)תאריך תחילת ניתוח 
שעת ביצוע החתך הניתוחי הראשוןHH:MMטקסט SurgeryStart_Time(5)שעת תחילת ניתוח 
תאריך תפר אחרון בחדר ניתוח DD/MM/YYYYטקסט SurgeryEnd_Date(10)תאריך סיום ניתוח 

שעת תפר אחרון בחדר ניתוח HH:MMטקסט SurgeryEnd_Time(5)שעת סיום ניתוח
DD/MM/YYYYטקסט AnasStart_Date(10)תאריך תחילת הרדמה 

HH:MMטקסט AnasStart_Time(5)שעת תחילת הרדמה 
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הסברקידודסוג משתנהשמות השדותמשתנה

DD/MM/YYYYטקסט AnasEnd_Date(10)תאריך סיום הרדמה 
HH:MMטקסט AnasEnd_Time(5)שעת סיום הרדמה 

לציין את קודי האבחנה של החולה (לפי ICD9) מתוך הקידוד של חדר הניתוח ולא של הרשמות. את הקודים יש לתת ברשימה טקסט Diagnosis_ICD(200)קודי אבחנות ICD9 לפי קידוד בחדר ניתוח 
של כל האבחנות, מופרדים בפסיקים

לציין את קודי הפרוצדורה של החולה (לפי ICD9) מתוך הקידוד של חדר הניתוח ולא של הרשמות. את הקודים יש לתת טקסט Procedure_ICD(200)קודי פרוצדורות ICD9 לפי קידוד בחדר ניתוח 
ברשימה של כל הפרוצדורות, מופרדים בפסיקים

קודי פרוצדורות ICD9 לפי קידוד בחדר ניתוח, 
לציין את קודי הפרוצדורה של החולה (לפי ICD9) מתוך הקידוד של חדר הניתוח ולא של הרשמות. את הקודים יש לתת טקסט Procedure_ICD_Local(200)קוד פנימי

ברשימה של כל הפרוצדורות, מופרדים בפסיק, ע"פ קוד פנימי של בית החולים
יש לרשום בטקסט חופשי את כל ההשגות וההערות לגבי המקרה שברצונכם להדגישטקסט Remarks(200)הערות
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  צוואר ירךשבר ניתוח מטופלים שעברו ל Dרמת ויטמין  בדיקת  שם המדד

  01-22-1-02-001  מספר מדד

 במהלך D ויטמין רמת להםבדקה נאשר  ירך צוואר שבר ניתוח שעברו מטופליםה שיעור  תיאור המדד
  הנוכחי האשפוז

הרציונל 
  לבחירת המדד

, חיוני לבריאות העצמות. הוא מעודד ספיגה של סידן בעצמות ומעודד את בניית העצם Dויטמין 
גורם  Dסר בוויטמין וחמפחית את פירוקה ושומר על רמות תקינות של סידן וזרחן בעצמות. 

חשובה  Dרמה תקינה של ויטמין שמירה על ה 1לדילול העצם עקב ירידה בספיגת הסידן בגוף.
שכיחות גבוהה מאוד של קיימת בקרב חולים עם שבר בצוואר הירך.  בפרטלבריאות העצם 

  2,3,4,5,6בעולם, כולל בארצות שטופות שמש.ו באוכלוסייה זו בישראל Dויטמין בוסר וח

 אוסטיאומלציה בשםעלול לגרום למחלת עצם גורם לאוסטאופורוזיס וכן אף  Dחוסר בוויטמין 
גורם  Dבוויטמין  מחסורבנוסף,  ., שיכולה להתקיים במקביל לאוסטיאופורוזיס(רככת העצם)

כמו כן,  7,8.(ובכך שבירת עצמות) מגדיל את הסיכון לנפילותוחוסר יציבות חולשת שרירים, ל
מהווה גורם סיכון לתוצאי תפקוד נמוכים ולאיכות חיים ירודה שישה חודשים  Dמחסור בוויטמין 

יש לבדוק את  ירךהבחולים עם שבר בצוואר  לפיכך, 9לאחר ניתוח לתיקון שבר בצוואר הירך.
  10.יש להקפיד על השלמת החסר D בוויטמין מחסורבמקרים של ו ,Dרמת ויטמין 

  )process( תהליך  סוג המדד

ומעלה שפנו לבית החולים עם שבר בצוואר הירך ועברו ניתוח לתיקון  65המטופלים בני כל   מכנה
  השבר

ומעלה שפנו לבית החולים עם שבר בצוואר הירך ועברו ניתוח לתיקון  65כל המטופלים בני   מונה
  במהלך האשפוז הנוכחי Dרמת ויטמין הם ל בדקהנאשר  ,השבר

תאריך קובע 
  לגזירת המדד

  שחרורתאריך 

קריטריונים 
  להכללה

  ומעלה 65כל המטופלים בני 
 דרך מלר"ד כניסה

  )02.1בנספחים, טבלה  ICD-9(ראה קודי אבחנות של  עם אבחנה של שבר בצוואר הירך
  יחד עם

  )02.2בנספחים, טבלה  ICD-9הפרוצדורה הניתוחית הרלוונטית (ראה קודי פרוצדורות של 

קריטריונים 
  להוצאה

  ידווח)(לא  65מתחת לגיל 
  גרע)י(ידווח וינפטרים 

40



 

  מערכות המחשוב המנהלי בבית החולים   מקור המידע
  (מוצפנת)ת"ז 

  מספר קבלה/אשפוז
  מנתחתקוד מחלקה 

  מין
  שנת לידה

GIS אקונומי של המטופל על פי כתובתו -(אזור סוציו
  המלאה) 

  ך כניסה לבית חוליםתארי
  תאריך שחרור מביה"ח

  תאריך פטירה
 גורם מבטח

  מערכות המחשוב הקליני בבית החולים 
  תאריך ניתוח
  לפי קידוד בחדר ניתוח ICD-9 קודי אבחנות

 לפי קידוד בחדר ניתוח ICD-9 קודי פרוצדורות
   Dתאריך ביצוע הבדיקה לרמת ויטמין 

  סוג ערך תוצאה
  Dערך הבדיקה לרמת ויטמין 

יעד לשנת 
2023  

  טרם נקבע יעד

  לרבעון אחת  תקופת דיווח

תחילת הפקת 
  המדד

  2022רבעון ראשון של שנת 

   .2022-הינה שנת היערכות, דיווח שנת פיילוט למדד יחל ב 2021  הערות

  .ימים לאחר סיום הרבעון 7הפקת המדד תתבצע 

  .בדק בתיקוףיי –יש לתעד את תוצאת הבדיקה במכתב השחרור של המטופל 

  יותר מבדיקה אחת יש לדווח את הבדיקה האחרונה הקרובה לשחרור. הבמידה ובוצע

תוך תוצאה זו במידה ותוצאת הבדיקה התקבלה לאחר שחרור המטופל מבית חולים, ניתן לדווח 
  .(מקרה זה יעמוד במדד) משחרור המטופלימים  7

 ותועדה בתיק תעמוד במדד. אריך הניתוחת לפני חודשים 3שבוצעה עד  Dבדיקת רמת ויטמין 

  

1 Pazirandeh, S., & Burns, D. L. (2021). Overview of vitamin D. UpToDate. 
https://www.uptodate.com/contents/overview-of-vitamin-d  
2 Segal, E., Zinnman, H., Raz, B., Tamir, A., & Ish-Shalom, S. (2004). Adherence to vitamin D supplementation in 
elderly patients after hip fracture. Journal of the American Geriatrics Society, 52(3), 474–475. 
https://doi.org/10.1111/j.1532-5415.2004.52125_8.x 
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3 Dixon, T., Mitchell, P., Beringer, T., Gallacher, S., Moniz, C., Patel, S., Pearson, G., & Ryan, P. (2006). An overview of 
the prevalence of 25-hydroxy-vitamin D inadequacy amongst elderly patients with or without fragility fracture in the 
United Kingdom. Current Medical Research and Opinion, 22(2), 405–415. https://doi.org/10.1185/030079906X89810 
4 Maher N, H. M. (2013). High Prevalence of Vitamin D Deficiency in Irish Patients with Hip Fracture. Journal of 
Gerontology & Geriatric Research, 02(04). https://doi.org/10.4172/2167-7182.1000137 
5 Ramason, R., Selvaganapathi, N., Ismail, N. H. B., Wong, W. C., Rajamoney, G. N., & Chong, M. S. (2014). 
Prevalence of vitamin d deficiency in patients with hip fracture seen in an orthogeriatric service in sunny singapore. 
Geriatric Orthopaedic Surgery & Rehabilitation, 5(2), 82–86. https://doi.org/10.1177/2151458514528952 
6 Rabiee, A., AboElsoud, M., Seif El Nasr, S. M., & Abouzeid, S. (2020). Screening of serum 25-hydroxyvitamin D levels 
among elderly Egyptians admitted to the orthogeriatric unit by fracture hip. The Egyptian Journal of Internal Medicine, 
32(1), 25. https://doi.org/10.1186/s43162-020-00023-y 
7 Bhan, A., Rao, A. D., & Rao, D. S. (2010). Osteomalacia as a result of vitamin D deficiency. Endocrinology and 
Metabolism Clinics of North America, 39(2), 321–331, table of contents. https://doi.org/10.1016/j.ecl.2010.02.001 
8 Lips, P., & van Schoor, N. M. (2011). The effect of vitamin D on bone and osteoporosis. Best Practice & Research. 
Clinical Endocrinology & Metabolism, 25(4), 585–591. https://doi.org/10.1016/j.beem.2011.05.002 
9 Sim, D. S., Tay, K., Howe, T. S., & Koh, S. B. J. (2021). Preoperative severe vitamin D deficiency is a significant 
independent risk factor for poorer functional outcome and quality of life 6 months after surgery for fragility hip fractures. 
Osteoporosis International, 32(11), 2217–2224. https://doi.org/10.1007/s00198-021-05970-y 
10 Lauretani, F., Frondini, C., Davoli, M. L., Martini, E., Pellicciotti, F., Zagatti, A., Giordano, A., Zurlo, A., & Pioli, G. 
(2012). Vitamin D supplementation is required to normalize serum level of 25OH-vitamin D in older adults: an 
observational study of 974 hip fracture inpatients. Journal of Endocrinological Investigation, 35(10), 921–924. 
https://doi.org/10.3275/8457 
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בדיקת רמת ויטמין D למטופלים שעברו ניתוח שבר צוואר ירךמדד 01-22-1-02-001
תיאור המדד: שיעור המטופלים שעברו ניתוח שבר צוואר ירך אשר נבדקה להם רמת ויטמין D במהלך האשפוז הנוכחי

קריטריונים להכללה: 
כל המטופלים בני 65 ומעלה

כניסה דרך מלר"ד
עם אבחנה של שבר צוואר ירך (ראה קודי אבחנות של ICD-9 בנספחים, טבלה 02.1) יחד עם הפרוצדורה הניתוחית הרלוונטית באשפוז הנוכחי (ראה קודי פרוצדורות של ICD-9 בנספחים, טבלה 02.2)

על פי הקידוד בחדר ניתוח:
:ICD-9 קודי אבחנה שלD820.0, 820.00, 820.01, 820.02, 820.03, 820.09,820.1, 820.10, 820.11, 820.12, 820.13, 820.19, 820.2, 

820.20, 820.21, 820.22, 820.3, 820.30, 820.31, 820.32, 820.8, 820.9
יחד עם 

:ICD-9 קודי פרוצדורה של
P78.15, 79.15, 79.35, 81.51, 81.52

,81.51.03 ,81.51.01 ,81.51 ,79.35.01-79.35.14 ,79.35 ,79.15.01-79.15.05 ,78.15.04 ,78.15.01-78.15.02הערה: להלן דוגמאות של הרחבות. כל בית חולים שמשתמשהרחבות אפשריות לקודי פרוצדורה:
81.52.01-81.52.05בהרחבות נוספות רלוונטיות, יש לכלול אותן בקטגוריה זו

קריטריונים להוצאה:
מתחת לגיל 65 (לא ידווח)

נפטרים (ידווח וייגרע)

תאריך קובע לגזירת האוכלוסייה למדד: תאריך שחרור
הפקת המדד תתבצע 7 ימים לאחר סיום הרבעון

המשתנים שיועברו על ידי בתי החולים הם: עבור אוכלוסייה זו,
הסברקידודסוג משתנהשמות השדותמשתנה

קוד המדד הוא 01-22-1-02-001טקסט Measurment_ID(14)קוד מדד 
על פי הקידוד המקובל של משרד הבריאות טקסט Hospital_ID(10)קוד בית חולים 

ת.ז. תועבר בצורה מוצפנת בשיטה המקובלתטקסט Patient_ID(256)ת.ז. מוצפנת
רק ספרת הביקורת של ת.ז.טקסט Patientbikoret_ID(1)ת.ז.- ספרת ביקורת

תעודת זהות - 1, דרכון - 2, זמני - 3, ת.ז. פלסטינית - 4 טקסט ID_Types(1)סוג תעודה
מספר אשפוז/ מספר מקרה/ מספר 

קבלה
Case_Number(50) המספר שבית החולים מקצה לחולה כאשר הוא מתקבל לאשפוז. מספר חד חד ערכיטקסט

המחלקה שמבצעת את הניתוח (על פי השתייכות הצוות המנתח), על פי הקידוד המקובל של משרד הבריאותרשימה מצורפתטקסט SurgDep_ID(10)קוד מחלקה מנתחת 
תאריך המגע הראשון של החולה עם בית החולים (מלר"ד/ מחלקה/ חדר ניתוח וכדומה)DD/MM/YYYYטקסט Hosp_Date(10)תאריך כניסה לבית חולים 

תאריך פטירה במסגרת האשפוז הנוכחיDD/MM/YYYYטקסט Death_Date(10)תאריך פטירה
תאריך השחרור מבית החוליםDD/MM/YYYYטקסט Discharge_Date(10)תאריך שחרור מבית חולים 

YYYYמספר Birth_Yearשנת לידה 
1- זכר, 2-נקבהמספר Genderמין

טקסט Adress_Street(100)כתובת- רחוב
טקסט Adress_House(100)כתובת- מספר בית

טקסט Adress_CityName(100)כתובת- עיר
לפי רשימת סמלי יישוב של הלמ"ס מספר CityCodeסמל יישוב

אשכול סוציוכלכלי על פי הדירוג של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה 1-20מספר SESאשכול סוציוכלכלי 
1- כלליתמספר Insurance_Providerגורם מבטח

2- מכבי
3- מאוחדת
4- לאומית

5- צה"ל
6- אחר, פרט בהערות

קופת החולים אליה משויך המטופל
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הסברקידודסוג משתנהשמות השדותמשתנה

תאריך ביצוע החתך הניתוחי הראשוןDD/MM/YYYYטקסט SurgeryStart_Date(10)תאריך ניתוח 
קודי אבחנות ICD-9 לפי קידוד בחדר 

ניתוח
Diagnosis_ICD(200) מתוך הקידוד של חדר הניתוח ולא של הרשמות. את הקודים יש לתת טקסט (ICD-9 לפי) לציין את קודי האבחנה של החולה

ברשימה של כל האבחנות, מופרדים בפסיקים
קודי פרוצדורות ICD-9 לפי קידוד 

בחדר ניתוח
Procedure_ICD(200) לציין עד 3 קודי פרוצדורה ראשונים מתוך הקידוד של חדר הניתוח ולא של הרשמות (מתוך רשימת הקודים להתאמה למדד)טקסט

קודי פרוצדורות ICD-9 לפי קידוד 
בחדר ניתוח

קוד פנימי

Procedure_ICD_Local(200) לציין עד 3 קודי פרוצדורה ראשונים מתוך הקידוד של חדר הניתוח ולא של הרשמות (מתוך רשימת הקודים להתאמה למדד), טקסט
קוד פנימי של בית החולים

D תאריך ביצוע הבדיקה לרמת ויטמיןvitaminD_Date (10) טקסטDD/MM/YYYY במידה ובוצעה יותר מבדיקה אחת, יש לדווח את הבדיקה האחרונה הקרובה ביותר לשחרור מביה"ח. יש לציין את מועד
נטילת הבדיקה בפועל

nmol/L -1מספר vitaminD_Typeסוג ערך תוצאה
ng/ml -2

3- אחר
יש לדווח את יחידות המדידה של תוצאת הבדיקה כפי שמחושבת במעבדה

D ערך הבדיקה לרמת ויטמיןvitaminD_Valueיש לדווח את ערך תוצאת הבדיקה.מספר
במידה ותוצאת הבדיקה התקבלה לאחר שחרור המטופל מבית חולים, ניתן לדווח תוצאה זו תוך 7 ימים משחרור המטופל.

יש לרשום בטקסט חופשי את כל ההשגות וההערות לגבי המקרה שברצונכם להדגיש טקסט Remarks(200)הערות
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 STEMIים עם למטופדקות מההגעה לבית חולים ב 90ך תו PCI ביצוע  שם המדד

  01-13-1-03-001  מספר המדד

ים דקות מהכניסה לבית החולים במטופל 90) תוך צנתור טיפולי דחוף( PCIשיעור ביצוע   תיאור המדד
   לבית החולים  STEMIשהגיעו עם

הרציונל 
  לבחירת המדד

המגיעים  STEMI) הוא הטיפול המועדף למטופלים עם אוטם חד בלב מסוג PCIצנתור לב (
פרפוזיה) -נועד לשחרר את כלי הדם החסום (רה והוא 1,2בחלון הזמן המתאים לבית החולים

ולהזרים דם מחומצן בעורקים הכליליים ובשריר הלב. העיתוי שבו מתבצע הטיפול הוא קריטי, 
 time isוככל שהטיפול מתבצע מוקדם יותר, כך ניתן למזער את הפגיעה בשריר הלב (

muscle ביצוע .(PCI )time to needle(  ן מובהק את הסיכון דקות מוריד באופ 90תוך
 -דקות מומלץ על ידי ה 90תוך  PCIביצוע  3,4יום ותוך שנה. 30לתחלואה ולתמותה תוך 

American Heart Association.5  

  )process( תהליך  סוג המדד

בכניסה לבית  )STEMI )ST-Elevation MIעם  ואובחנו לבית החולים שפנוים מטופלכל ה  מכנה
   שעות מההגעה לבית החולים 24תוך  )PCI( דחוף טיפולי צנתורשעברו  ,החולים

) בכניסה לבית STEMI )ST – Elevation MIכל המטופלים שפנו לבית החולים ואובחנו עם 
  תורנצעות בין אם בוצע או לא בוצע להם ש 24ונפטרו תוך  החולים

בכניסה לבית  )STEMI )ST-Elevation MIעם  ואובחנו לבית החולים שפנוים כל המטופל  מונה
  דקות מההגעה לבית החולים  90) תוך PCI( צנתור טיפולי דחוףשעברו  ,החולים

תאריך קובע 
  לגזירת המדד

  חולים התאריך כניסה לבית 

קריטריונים 
  להכללה

שעברו צנתור טיפולי ו ,)STEMI )ST-Elevation MIלבית החולים עם  שפנולים מטופכל ה
  הראשונות לאשפוזהשעות  24-ב )PCIדחוף (

  )03.1בנספחים, טבלה  ICD-9קודי אבחנות של  ה(רא STEMI של אבחנה
בנספחים,  ICD-9קודי פרוצדורות של  ה(רא *התערבותי דחוף PCIשל פרוצדורה  יחד עם
  ) לפי דוח צנתור03.2טבלה 

ובין בוצע בין אם שעות  24נפטרו תוך בכניסה לבית החולים ש STEMIמטופלים עם אבחנה של 
  צנתור לא בוצע להם אם

 18מעל גיל 

קריטריונים 
  להוצאה

  (לא ידווח) 18מתחת לגיל 
דקות מהכניסה לבית  90ונפטרו תוך  STEMIים שהגיעו לבית החולים עם אבחנה של מטופל

  גרע)י(ידווח וי  החולים
  (לא ידווח) מטופלים שבוצע להם צנתור אבחנתי
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 מהכניסה דקות 30 תוך )TPA-(כדוגמת סטרפטוקינאז וטרומבוליטי  טיפול שקיבלו מטופלים
  יגרע)י(ידווח ו לבית החולים

  מערכות המחשוב המנהלי בבית החולים   מקור המידע
  אשפוז / מספר קבלה

 (מוצפנת)ת"ז 

GIS אקונומי של המטופל על פי -(אזור סוציו
   כתובתו המלאה)

  תאריך כניסה לבית חולים 
  שעת כניסה לבית חולים

  פטירה תאריך
  שעת פטירה

  תאריך שחרור מבית חולים
  שנת לידה 

  מין
   אחר אקוטי העברה מבית חולים

 גורם מבטח

  חולים הקליני בבית המחשוב המערכות 
  תאריך תחילת צנתור

  שעת תחילת צנתור
  תאריך סיום צנתור

  שעת סיום צנתור
   ICD-9 אבחנותקודי 

  לפי דוח צנתור ICD-9קודי פרוצדורות 
  ד' 30טרומבוליטי תוך האם החולה קיבל טיפול 

לשנת  יעד
2023  

90%  

תחילת הפקת 
  המדד

  2013ראשון של שנת רבעון 

 אלו לקודים להתייחס יש, דחוף טיפולי לצנתור ייעודי קידוד קיים החולים לבית שבו מקרה בכל*  הערות
  .בלבד
בהם האוטם התפתח תוך כדי במקרים  שגות פרטניותנוהל הלפי להגיש השגה פרטנית ניתן 

   .מלר"דשהייה ב

  .MINOCAמטופלים שאובחנו עם עבור השגות פרטניות נוהל ניתן להגיש השגה פרטנית לפי 

  

1 Ibanez, B., James, S., Agewall, S., Antunes, M. J., Bucciarelli-Ducci, C., Bueno, H., … ESC Scientific Document 
Group. (2018). 2017 ESC Guidelines for the management of acute myocardial infarction in patients presenting with ST-
segment elevation: The Task Force for the management of acute myocardial infarction in patients presenting with ST-
segment elevation of the European Society of Cardiology (ESC). European Heart Journal, 39(2), 119–177. doi: 
10.1093/eurheartj/ehx393 
2 Keeley, E. C., Boura, J. A., Grines, C. L. (2003). Primary angioplasty versus intravenous thrombolytic therapy for acute 
myocardial infarction: a quantitative review of 23 randomised trials. The Lancet, 361, 13-20. doi: 10.1016/S0140-
6736(03)12113-7 
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3 Nallamothu, B. K., Normand, S. L. T., Wang, Y., Hofer, T. P., Brush, J. E., Messenger, J. C., … Krumholz, H. M. 
(2015). Relation between door-to-balloon times and mortality after primary percutaneous coronary intervention over 
time: a retrospective study. The Lancet, 385, 1114-1122. doi: 10.1016/S0140-6736(14)61932-2 
4 Prasad, A., Gersh, B. J., Mehran, R., Brodie, B. R., Brener, S. J., Dizon,...Stone, G. W. (2015). Effect of ischemia 
duration and door-to-balloon time on myocardial perfusion in ST-segment elevation myocardial infarction: an analysis 
from HORIZONS-AMI Trial (harmonizing outcomes with revascularization and stents in acute myocardial infarction). 
JACC: Cardiovascular Interventions, 8, 1966-1974. doi: 10.1016/j.jcin.2015.08.031. 
5 O'Gara, P. T., Kushner, F. G., Ascheim, D. D., Casey, D. E., Chung, M. K., De Lemos, J. A., ... & Granger, C. B. 
(2013). 2013 ACCF/AHA guideline for the management of ST-elevation myocardial infarction: a report of the American 
College of Cardiology Foundation/American Heart Association Task Force on Practice Guidelines. Journal of the 
American College of Cardiology, 61, e78-e140. doi: 10.1016/j.jacc.2012.11.019 
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ביצוע PCI תוך 90 דקות מההגעה לבית חולים במטופלים עם STEMIמדד 01-13-1-03-001
תיאור המדד: שיעור ביצוע PCI (צנתור טיפולי דחוף) תוך 90 דקות מהכניסה לבית החולים במטופלים שהגיעו עם STEMI לבית החולים

קריטריונים להכללה: 
כל המטופלים שפנו לבית החולים ואובחנו עם STEMI (ST-Elevation MI) בכניסה לבית החולים, ושעברו צנתור טיפולי דחוף (PCI) ב-24 השעות הראשונות לאשפוז

להם צנתור מטופלים עם אבחנה של STEMI בכניסה לבית החולים שנפטרו תוך 24 שעות בין אם בוצע או לא בוצע

שיש להם שילוב של אבחנה אחת מהבאות ביחד עם פרוצדורה אחת מהבאות:
הערה: לגבי הנפטרים יש להסתפק באבחנה בלבד.

אבחנה של STEMI (ראה קודי אבחנות של ICD-9 בנספחים, 
טבלה 03.1):

D410.00, 410.01, 410.10, 410.11, 410.20, 410.21, 410.30, 410.31, 410.40, 410.41, 410.50, 410.51, 410.60, 
410.61, 410.80, 410.81,

יחד עם
00.40-00.48 ,36.09 ,36.07 ,36.06 ,00.66פרוצדורה של PCI להתערבותי דחוף (ראה קודי פרוצדורות של ICD-9 בנספחים, טבלה 03.2)

לפי דו"ח צנתור

מעל גיל 18

 P00.66.01, 36.06.01-36.06.03, 36.07.01הרחבות אפשריות: בכל מקרה שבו לבית החולים קיים קידוד ייעודי לצנתור טיפולי דחוף, יש להתייחס לקודים אלו בלבד

קריטריונים להוצאה:
מתחת לגיל 18 (לא ידווח)

מטופלים שהגיעו לבית החולים עם אבחנה של STEMI ונפטרו תוך 90 דקות מהכניסה לבית החולים (ידווח וייגרע)
מטופלים שבוצע להם צנתור אבחנתי (לא ידווח)

מטופלים שקיבלו טיפול טרומבוליטי (כדוגמת סטרפטוקינז ו-TPA) תוך 30 דקות מהכניסה לבית החולים (ידווח וייגרע)

תאריך קובע לגזירת האוכלוסייה למדד: תאריך כניסה לבית החולים

המשתנים שיועברו על ידי בתי החולים הם: עבור אוכלוסייה זו,
הסברקידודסוג משתנהשמות השדותמשתנה

קוד המדד הוא 01-13-1-03-001טקסט Measurment_ID(14)קוד מדד 
על פי הקידוד המקובל של משרד הבריאות טקסט Hospital_ID(10)קוד בית חולים 

תועבר בצורה מוצפנת בשיטה המקובלתטקסט Patient_ID(10)ת.ז. מוצפנת  ת.ז.
רק ספרת הביקורת של ת.ז.טקסט Patientbikoret_ID(1)ת.ז.- ספרת ביקורת

תעודת זהות -1 , דרכון - 2, זמני -3 , ת.ז. פלסטינית - 4 טקסט ID_Types(1)סוג תעודה
המספר שבית החולים מקצה לחולה כאשר הוא מתקבל לאשפוזטקסט Case_Number(50)מספר אשפוז/ מספר מקרה/ מספר קבלה

1- מבית חולים אחרמספר OtherHospהעברה מבית חולים אקוטי אחר 
האם החולה הגיע מבית חולים אקוטי אחר או ממקום מגורים לרבות בית, בית אבות, בית חולים סיעודי וכולי0- ממקום מגורים

תאריך המגע הראשון של החולה עם בית החולים (מלר"ד/ מחלקה/ חדר צנתורים או כדומה)DD/MM/YYYYטקסט Hosp_Date(10)תאריך כניסה לבית חולים 
שעת המגע הראשון של החולה עם בית החולים (מלר"ד/ מחלקה/ חדר צנתורים או כדומה)HH:MMטקסט Hosp_Time(5)שעת כניסה לבית חולים 

DD/MM/YYYYטקסט Discharge_Date(10)תאריך שחרור מבית חולים
תאריך פטירה במסגרת האשפוז המדווחDD/MM/YYYYטקסט Death_Date(10)תאריך פטירה
HH:MMטקסט Death_Time(5)שעת פטירה 

YYYYמספר Birth_Yearשנת לידה 
1- זכר, 2- נקבהמספר Genderמין 

טקסט Adress_Street(100)כתובת- רחוב
טקסט Adress_House(100)כתובת- מספר בית

טקסט Adress_CityName(100)כתובת- עיר
לפי רשימת סמלי יישוב של הלמ"ס מספר CityCodeסמל יישוב

אשכול סוציוכלכלי על פי הדירוג של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה 1-20מספר SESאשכול סוציוכלכלי 
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הסברקידודסוג משתנהשמות השדותמשתנה

1- כלליתמספר Insurance_Providerגורם מבטח
2- מכבי

3- מאוחדת
4- לאומית

5- צה"ל
6- אחר, פרט בהערות

קופת החולים אליה משויך המטופל

תאריך החתך הראשון/החדרת צנתר DD/MM/YYYY (time to niddle)טקסט CatheterStart_Date(10)תאריך תחילת צנתור
שעת החתך הראשון/החדרת צנתר HH:MM (time to niddle)טקסט CatheterStart_Time(5)שעת תחילת צנתור
תאריך תפר אחרון DD/MM/YYYYטקסט CatheterEnd_Date(10)תאריך סיום צנתור

שעת תפר אחרון  HH:MMטקסט CatheterEnd_Time(5)שעת סיום צנתור
לציין רשימה של כל האבחנות מתוך דוח צנתור, מופרדות בפסיקיםטקסט Diagnosis_ICD(200)קודי אבחנות ICD9 לפי קידוד בדוח צנתור

לציין רשימה של כל הפרוצדורות מתוך דוח צנתור, מופרדות בפסיקיםטקסט Procedure_ICD(200)קודי פרוצדורות ICD9 לפי דוח צנתור
לתת רשימה של כל הפרוצדורות מתוך דוח צנתור, מופרדות בפסיקים, ע"פ קוד פנימי של בית החוליםטקסט Procedure_ICD_Local(200)קודי פרוצדורות ICD9 לפי קידוד בחדר צנתור, קוד פנימי

לאמספר Trombolitic_Therapyהאם ניתן טיפול טרומבוליטי תוך 30 דקות  -0 30 דקות מהכניסה לבית החולים1- כן, האם ניתן טיפול טרומבוליטי תוך
יש לרשום בטקסט חופשי את כל ההשגות וההערות לגבי המקרה שברצונכם להדגישטקסט Remarks(200)הערות
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  חדה כלילית לב תסמונת עם לחולים בסטטינים אינטנסיבי לטיפול המלצה  שם המדד

  01-17-1-11-001  מספר מדד

 1אינטנסיביקיבלו המלצה לטיפול וחדה שאובחנו עם תסמונת לב כלילית המאושפזים שיעור   תיאור המדד
  מאשפוז בסטטינים בעת השחרור

הרציונל 
  לבחירת המדד

, עם שיעור 45בקרב גברים ונשים מעל גיל  מחלות לב מהוות סיבת המוות השנייה בישראל
. מרבית הפטירות מכלל 15% היו לב מחלות, 2018 בשנתאיש.  100,000-ל 71.4תמותה של 

 acute coronary( לב כלילית חדה מהתחלואה והתמותה ממחלות לב היא בגין תסמונת
yndrome, ACSs.(1 ACS  היא שם כולל לכל מצב רפואי הנובע מירידה בזרימת הדם ללב

), אוטם שריר הלב שאינו מלווה בעליית מקטע unstable anginaובכללה תעוקת לב לא יציבה (
ST )Non ST-elevation myocardial infarctionמקטע ), ואוטם שריר הלב המלווה בעליית 
ST )ST-elevation myocardial infarction.(  גורם סיכון עיקרי לתחלואה בתסמונת לב

רידות את רמת הכולסטרול טיפול בסטטינים, תרופות שמו .רמיהטהוא היפרכולסחדה כלילית 
) ושיעור ההיארעות של אוטם all-cause mortalityשיעור התמותה (נמצא יעיל בהורדת בדם, 

מוריד  הטיפול הסטנדרטימכי טיפול אינטנסיבי יותר  הוכח במחקריםלאחרונה,  2,3,4.לבבשריר ה
 ’Cholesterol Treatment Trialists-ידי ה-שנערכה על אנליזה-מטאב. יותר אףאת הסיכון 

Collaboration  שיעור נטילת סטטינים מורידה את שנמצא  ,מטופלים 170,000-מיותר וכללה
מצא כי נכמו כן,  שיעור התמותה. אתאף , וכתוצאה מכך וסקולריים םההיארעות של אירועי

   5.תופעות לוואי נוספותמלווה ב אינו סטטיטיניםאינטנסיבי בטיפול 

ממליצים על טיפול אינטנסיבי  American Heart Association-וה 6איגוד הקרדיולוגים בישראל
שניתן לאחר מ"ג רוזובסטטין ביום)  40-20מ"ג אטורבסטטין /  80-40(מינון של בסטטינים 

  7תסמונת לב כלילית חדה למניעת אירוע חוזר.

  )processתהליך (  סוג המדד

 כל מחלקות בית החולים   ותמחלק

  חדה תסמונת לב כלילית אובחנו עםמאשפוז ש המשוחרריםכל   מכנה

קיבלו המלצה לטיפול ו כל המשוחררים מאשפוז שאובחנו עם תסמונת לב כלילית חדה  מונה
 השחרורינים בעת טאינטנסיבי בסט

תאריך קובע 
  לגזירת המדד

   תאריך שחרור מבית החולים

                                                            
  .)ליום ג"מ 20-40 רוזובסטטין או ג"מ 40-80 אטורבסטטין( פוטנטי בסטטין טיפול 1
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קריטריונים 
  להכללה

  75-18גיל 
, 03.1 טבלאותנספחים, ראה ( המשוחררים מאשפוז שאובחנו עם תסמונת לב כלילית חדהכל 

03.11(  

קריטריונים 
  להוצאה

  (לא ידווח) 75ומעל גיל  18 מתחת לגיל
  )וייגרע(ידווח  אחר אקוטי העברה לבית חולים

  )וייגרע(ידווח נפטרים 

  )וייגרע(ידווח  )07.1 טבלהנספחים,  (ראה ת נגדוהתווי / ות לסטטיניםלי סביא

 מערכות המחשוב המנהלי בבית החולים   מקור המידע
  מספר קבלה/אשפוז

  (מוצפנת)ת"ז 

GIS אקונומי של המטופל על פי כתובתו -(אזור סוציו
  המלאה) 

  לידה שנת
  מין

  העברה לבית חולים אקוטי אחר
  כניסה לבית החוליםתאריך 

  )ראשונה מאשפזת מחלקה( מחלקה קוד
  מבית החולים תאריך שחרור

  קוד מחלקה משחררת
  תאריך פטירה

 גורם מבטח

 מערכות המחשוב הקליני בבית החולים 
  )ICD-9( חדה אבחנה למחלת לב כלילית יקוד

  תאריך קבלת המלצה לנטילת סטטינים
  התרופה המומלצתשם 

  מינון המומלץה
 ראה(ת נגד והתווי / לסטטיניםאי סבילות 

  )07.1 טבלה

  
  

 לשנת יעד
2023  

95%  

תחילת הפקת 
  המדד

  2017 רבעון ראשון של שנת

  שחרור. ב פעילה ACSיש לכלול אבחנת   הערות
  .PCSK9-ב טיפולניתן  במקרים בהם לפי נוהל השגות פרטניותניתן להגיש השגה פרטנית 

  

אגף המידע, משרד הבריאות.  .8201-2000סיבות מוות מובילות בישראל, ). 2120גולדברגר, נ., אבורבה, מ., וחקלאי, צ. ( 1
https://www.health.gov.il/PublicationsFiles/Leading_Causes_2018.pdf   

2 Cholesterol Treatment Trialists. (2005). Efficacy and safety of cholesterol-lowering treatment: prospective meta-
analysis of data from 90 056 participants in 14 randomised trials of statins. Lancet, 366, 1267-1278.  doi: 
10.1016/S0140-6736(05)67394-1  
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3  Cannon, C. P., Braunwald, E., McCabe, C. H., Rader, D. J., Rouleau, J. L., Belder, R., ... & Skene, A. M. (2004). 
Intensive versus moderate lipid lowering with statins after acute coronary syndromes. New England journal of 
medicine, 350, 1495-1504. doi: 10.1056/NEJMoa040583 
4  Orkaby, A. R., Driver, J. A., Ho, Y.-L., Lu, B., Costa, L., Honerlaw, J., Galloway, A., Vassy, J. L., Forman, D. E., 
Gaziano, J. M., Gagnon, D. R., Wilson, P. W. F., Cho, K., & Djousse, L. (2020). Association of Statin Use With All-
Cause and Cardiovascular Mortality in US Veterans 75 Years and Older. The Journal of the American Medical 
Association, 324(1), 68–78. https://doi.org/10.1001/jama.2020.7848 
5 Cholesterol Treatment Trialists. (2010). Efficacy and safety of more intensive lowering of LDL cholesterol: a meta-
analysis of data from 170 000 participants in 26 randomised trials. Lancet; 376, 1670-1681. doi: 10.1016/S0140-
6736(10)61350-5 

. 2014עדכון ההנחיות לטיפול בהיפרליפידמיה ). 2014האיגוד הקרדיולוגי בישראל. ( 6
 http://www.ias.org.il/hyperlipidemia2014.pdf  

7  Grundy, S. M., Stone, N. J., Bailey, A. L., Beam, C., Birtcher, K. K., Blumenthal, R. S., … Yeboah, J. (2018). 2018 
aha/acc/aacvpr/aapa/abc/acpm/ada/ags/apha/aspc/nla/pcna guideline on the management of blood cholesterol: A 
report of the American college of cardiology/American heart association task force on clinical practice guidelines. 
Journal of the American College of Cardiology. doi:10.1016/j.jacc.2018.11.003 
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המלצה לטיפול אינטנסיבי בסטטינים לחולים עם תסמונת לב כלילית חדהמדד 01-17-1-11-001
וקיבלו המלצה לטיפול אינטנסיבי בסטטינים בעת השחרור מאשפוז שיעור המאושפזים שאובחנו עם תסמונת לב כלילית חדה הגדרת המדד:

קריטריונים להכללה:
ICD-9גיל 75-18 קודי אבחנות

 ,D410.00, 410.01, 410.10, 410.11, 410.20, 410.21, 410.30, 410.31, 410.40, 410.41כל המשוחררים מאשפוז שאובחנו עם תסמונת לב כלילית חדה (ראה נספחים, טבלאות 03.1, 03.11)
410.50, 410.51, 410.60, 410.61, 410.70, 410.71, 410.80, 410.81, 410.90, 410.91

קריטריונים להוצאה:
(לא ידווח) 75 מתחת לגיל 18 ומעל גיל

(ידווח וייגרע) העברה לבית חולים אקוטי אחר
נפטרים (ידווח וייגרע)

(ידווח וייגרע) (07.1 טבלה (ראה נספחים, התוויות נגד / אי סבילות לסטטינים

תאריך שחרור מבית החולים תאריך קובע לגזירת האוכלוסייה למדד:

המשתנים שיועברו על ידי בתי החולים הם: עבור אוכלוסייה זו,
הסברקידודסוג משתנהשמות השדותמשתנה
קוד המדד הינו: 01-17-1-11-001טקסט Measurment_ID(14)קוד מדד

על פי הקידוד המקובל של משרד הבריאותטקסט Hospital_ID(10)קוד בית חולים
על פי הקידוד המקובל של משרד הבריאות. מחלקה מאשפזת ראשונהטקסט Department_ID(10)קוד מחלקה

תועבר בצורה מוצפנת בשיטה המקובלתטקסט Patient_ID(256)ת.ז. מוצפנת ת.ז.
רק ספרת הביקורת של ת.ז.טקסט Patientbikoret_ID(1)ת.ז.- ספרת ביקורת

תעודת זהות - 1, דרכון - 2, זמני - 3, ת.ז. פלסטינית - 4 טקסט ID_Types(1)סוג תעודה
המספר שבית החולים מקצה למטופל כאשר הוא מתקבל לאשפוז. מספר חד-חד ערכיטקסט Case_Number(50)מספר אשפוז/ מספר מקרה/ מספר קבלה

YYYYמספר Birth_Yearשנת לידה
1- זכר, 2- נקבהמספר Genderמין

יש לציין את כתובת המגורים של המטופל טרם קבלתו לבית החולים טקסט Adress_Street(100)כתובת- רחוב
טקסט Adress_House(100)כתובת- מספר בית

טקסט Adress_CityName(100)כתובת- עיר
לפי רשימת סמלי יישוב של הלמ"סמספר CityCodeסמל יישוב

אשכול סוציוכלכלי על פי הדירוג של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה1-20מספר SESאשכול סוציו-כלכלי
1- כלליתמספר Insurance_Providerגורם מבטח

2- מכבי
3- מאוחדת
4- לאומית

5- צה"ל
6- אחר, פרט בהערות

קופת החולים אליה משויך המטופל

האם החולה הועבר לבית חולים אקוטי אחר1- כן, 0- לאמספר DischargeHospהעברה לבית חולים אקוטי אחר
תאריך המגע הראשון של המטופל עם בית החולים (מלר"ד/ מחלקה/ חדר צנתורים או כדומה)DD/MM/YYYYטקסט Hosp_Date(10)תאריך כניסה לבית חולים

DD/MM/YYYYטקסט Discharge_Date(10)תאריך שחרור מבית חולים
על פי הקידוד המקובל של משרד הבריאותמספר Dept_Dischargeקוד מחלקה משחררת

תאריך פטירה במסגרת האשפוז המדווחDD/MM/YYYYטקסט Death_Date(10)תאריך פטירה
לציין רשימה של כל האבחנות ממכתב השחרור, מופרדות בפסיקיםטקסט Diagnosis_ICD(200)קודי אבחנה ICD-9 למחלת לב כלילית חדה

תאריך כתיבת מכתב השחרור המכיל המלצה לנטילת סטטיניםDD/MM/YYYYטקסט Statin_Recomand(10)תאריך קבלת המלצה לנטילת סטטינים
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הסברקידודסוג משתנהשמות השדותמשתנה
1- אטורבסטטין מספר Statin_Nameשם התרופה המומלצת

2- רוזובסטטין 
3- אחר, פרט בהערות

שם התרופה המומלצת יילקח ממכתב השחרור

לציין מיליגרם ליום מספר Statin_Doseהמינון המומלץ
לציין רשימת התוויות נגד, מופרדות בפסיק מתוך הנספח, טבלה 1-1107.1מספר Statin_Contraאי סבילות לסטטינים / התוויות נגד

יש לרשום בטקסט חופשי את כל ההשגות וההערות לגבי המקרה שברצונכם להדגיש טקסט Remarks(200)הערות 
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 שעברומטופלים לבמכתב שחרור בסטטינים אינטנסיבי לטיפול המלצה מתן   שם המדד
  ) CABGניתוח מעקפים (

  01-22-1-11-001  מספר מדד

 מכתבב 1בסטטיניםאינטנסיבי שיעור המאושפזים לאחר ניתוח מעקפים שקיבלו המלצה לטיפול   תיאור המדד
  שחרור מבית החולים

הרציונל 
  לבחירת המדד

-ל 28.6עמד על  2018המעקפים בישראל הוא יציב בשנים האחרונות ובשנת  ישיעור ניתוח
) הוא טיפול  Coronary Artery Bypass Graft –CABGניתוח מעקפים ( 1איש. 100,000

נחשב לטיפול השלם והעמיד ביותר במחלות לב איסכמיות. את הניתוח הוא שנה ו 50-הקיים כ
מבצעים כאשר יש טרשת עורקים שאינה ניתנת לטיפול בצנתור רגיל. בשנים שלאחר הניתוח, 

נותרים בסיכון לאירועים איסכמיים כתוצאה מהתקדמות מחלת עורקים כלילית  CABGחולי 
)Coronary Artery Disease –CAD 2של טרשת עורקים במעקפים המושתלים. ) והתפתחות  

טיפול בסטטינים, תרופות שמורידות את רמת הכולסטרול בדם, נמצא יעיל בהורדת שיעור 
   3,4,5,6.ושיעור האשפוזים החוזרים בתוך שנה וסקולרייםהואירועים השיעור , התמותה

מוריד את הסיכון אף לאחרונה, הוכח במחקרים כי טיפול אינטנסיבי יותר מהטיפול הסטנדרטי 
 Cholesterol Treatment Trialists’ Collaboration-ידי ה-אנליזה שנערכה על-יותר. במטא

מטופלים, נמצא שנטילת סטטינים מורידה את שיעור ההיארעות של  170,000-וכללה יותר מ
סיבי אירועים וסקולריים, וכתוצאה מכך אף את שיעור התמותה. כמו כן, נמצא כי טיפול אינטנ

   7בסטטיטינים אינו מלווה בתופעות לוואי נוספות.

ממליצים על טיפול אינטנסיבי  American Heart Association-וה 8איגוד הקרדיולוגים בישראל
ביום) שניתן לאחר ובסטטין זמ"ג רו 40-20אטורבסטטין / מ"ג  80-40בסטטינים (מינון של 

 9.ים איסכמייםלמניעת אירועניתוח מעקפים 

  )processתהליך (  סוג המדד

  באשפוז הנוכחי) CABGשעברו ניתוח מעקפים (כל המטופלים   מכנה

קבלו המלצה במכתב שחרור ו ) באשפוז הנוכחיCABGכל המטופלים שעברו ניתוח מעקפים (  מונה
  בסטטיניםאינטנסיבי לטיפול 

תאריך קובע 
  לגזירת המדד

  מבית החולים שחרורתאריך 

                                                            
 .)ליום ג"מ 20-40 רוזובסטטין או ג"מ 40-80 (אטורבסטטיןטיפול בסטטין פוטנטי  1
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קריטריונים 
  להכללה

  ומעלה  18גיל 
   פוז הנוכחישא) בCABGכל המטופלים שעברו ניתוח מעקפים (

קריטריונים 
  להוצאה

  (לא ידווח) 18מתחת לגיל 
  )ידווח וייגרע( נפטרים
  )יגרעיידווח ו( לבית חולים אקוטי אחרהעברה 

  )וייגרע(ידווח  )07.1(ראה נספחים, טבלה  נגדהתוויות אי סבילות לסטטינים / 

  מערכות המחשוב המנהלי בבית החולים   מקור המידע
  (מוצפנת)ת"ז 

  מספר קבלה/אשפוז
  מין

  שנת לידה
GIS אקונומי של המטופל על פי כתובתו -(אזור סוציו

  המלאה) 

  לבית החוליםתאריך כניסה 
  תאריך שחרור מביה"ח
  קוד מחלקה משחררת

   אחר אקוטיהעברה לבית חולים 
  תאריך פטירה

 גורם מבטח

  מערכות המחשוב הקליני בבית החולים 
 לפי קידוד בדוח ניתוח ICD-9קודי פרוצדורה 

  תאריך ניתוח
  תאריך קבלת המלצה לנטילת סטטינים

  המומלצת שם התרופה
  המינון המומלץ

ראה ( ויות נגדוהתאי סבילות לסטטינים / 
  )07.1טבלה 

יעד לשנת 
2023  

 טרם נקבע יעד
  

  לרבעון אחת  תקופת דיווח

תחילת הפקת 
  המדד

  2022רבעון ראשון של שנת 

  .2022-הינה שנת היערכות, דיווח שנת פיילוט למדד יחל ב 2021  הערות

 .ההמלצה תיגזר ממכתב השחרור של המחלקה המשחררת

  

. משרד הבריאות. דוח מסכם - 2018לב לשנת : רישום ניתוחי נתונים כלליים). 2019המרכז הלאומי לבקרת מחלות. ( 1
ry2018.pdfhttp://www.health.gov.il/PublicationsFiles/Registrar_heart_surge   

2 Kulik, A. (2018). Secondary Prevention After CABG Surgery. American College of Cardiology. 
https://www.acc.org/latest-in-cardiology/articles/2018/12/04/08/26/secondary-prevention-after-cabg-surgery  
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(CABG)מדד 01-22-1-11-001 מתן המלצה לטיפול אינטנסיבי בסטטינים במכתב שחרור למטופלים שעברו ניתוח מעקפים
שיעור המאושפזים לאחר ניתוח מעקפים שקיבלו המלצה לטיפול אינטנסיבי בסטטינים בעת שחרור מבית החולים הגדרת המדד:

קריטריונים להכללה:
גיל 18 ומעלה

ICD-9:כל המטופלים שעברו ניתוח מעקפים CABG באשפוז הנוכחי 36.19 ,36.17 ,36.16 ,36.15 ,36.14 ,36.13 ,36.12 ,36.11 ,36.10קודי פרוצדורה
36.10.09הרחבות אפשריות לקודי פרוצדורה:

קריטריונים להוצאה:
(לא ידווח) 18 מתחת לגיל

(ידווח וייגרע) העברה לבית חולים אקוטי אחר
נפטרים (ידווח וייגרע)

(ידווח וייגרע) אי סבילות לסטטינים / התוויות נגד (ראה נספחים, טבלה 07.1)

תאריך קובע לגזירת האוכלוסייה למדד: תאריך שחרור מבית החולים

המשתנים שיועברו על ידי בתי החולים הם: עבור אוכלוסייה זו,
הסברקידודסוג משתנהשמות השדותמשתנה
קוד המדד הינו: 01-22-1-11-001טקסט Measurment_ID(14)קוד מדד

על פי הקידוד המקובל של משרד הבריאותטקסט Hospital_ID(10)קוד בית חולים
על פי הקידוד המקובל של משרד הבריאות. מחלקה מאשפזת ראשונהטקסט Department_ID(10)קוד מחלקה

תועבר בצורה מוצפנת בשיטה המקובלתטקסט Patient_ID(256)ת.ז. מוצפנת ת.ז.
רק ספרת הביקורת של ת.ז.טקסט Patientbikoret_ID(1)ת.ז.- ספרת ביקורת

תעודת זהות - 1, דרכון - 2, זמני - 3, ת.ז. פלסטינית - 4 טקסט ID_Types(1)סוג תעודה
המספר שבית החולים מקצה למטופל כאשר הוא מתקבל לאשפוז. מספר חד-חד ערכיטקסט Case_Number(50)מספר אשפוז/ מספר מקרה/ מספר קבלה

YYYYמספר Birth_Yearשנת לידה
1- זכר, 2- נקבהמספר Genderמין

יש לציין את כתובת המגורים של המטופל טרם קבלתו לבית החולים טקסט Adress_Street(100)כתובת- רחוב
טקסט Adress_House(100)כתובת- מספר בית

טקסט Adress_CityName(100)כתובת- עיר
לפי רשימת סמלי יישוב של הלמ"סמספר CityCodeסמל יישוב

אשכול סוציוכלכלי על פי הדירוג של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה1-20מספר SESאשכול סוציו-כלכלי
1- כלליתמספר Insurance_Providerגורם מבטח

2- מכבי
3- מאוחדת
4- לאומית

5- צה"ל
6- אחר, פרט בהערות

קופת החולים אליה משויך המטופל

האם החולה הועבר לבית חולים אקוטי אחר1- כן, 0- לאמספר DischargeHospהעברה לבית חולים אקוטי אחר
תאריך המגע הראשון של המטופל עם בית החולים (מלר"ד/ מחלקה וכדומה)DD/MM/YYYYטקסט Hosp_Date(10)תאריך כניסה לבית חולים

DD/MM/YYYYטקסט Discharge_Date(10)תאריך שחרור מבית חולים
על פי הקידוד המקובל של משרד הבריאותמספר Dept_Dischargeקוד מחלקה משחררת

תאריך פטירה במסגרת האשפוז המדווחDD/MM/YYYYטקסט Death_Date(10)תאריך פטירה
לציין רשימה של כל הפרוצדורות מתוך דוח ניתוח, מופרדות בפסיקיםטקסט Procedure_ICD(200)קודי פרוצדורה ICD-9 לפי קידוד בדוח ניתוח
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הסברקידודסוג משתנהשמות השדותמשתנה
תאריך ביצוע החתך הניתוחי הראשוןDD/MM/YYYYטקסט SurgeryStart_Date(10)תאריך תחילת ניתוח

תאריך כתיבת מכתב השחרור המכיל המלצה לנטילת סטטינים ממחלקה משחררתDD/MM/YYYYטקסט Statin_Recomand(10)תאריך קבלת המלצה לנטילת סטטינים
1- אטורבסטטין מספר Statin_Nameשם התרופה המומלצת

2- רוזובסטטין 
3- אחר, פרט בהערות

שם התרופה המומלצת יילקח ממכתב השחרור

לציין מיליגרם ליום מספר Statin_Doseהמינון המומלץ
לציין רשימת התוויות נגד, מופרדות בפסיק מתוך הנספח, טבלה 1-1107.1מספר Statin_Contraאי סבילות לסטטינים / התוויות נגד

Remarks(200)הערות  יש לרשום בטקסט חופשי את כל ההשגות וההערות לגבי המקרה שברצונכם להדגיש טקסט
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  התערבות לבביתלמטופלים לאחר  מתן המלצה לשיקום לב  שם המדד

  01-22-1-11-002  מספר מדד

 במכתב השחרור מביתשיעור המאושפזים לאחר התערבות לבבית שקיבלו המלצה לשיקום לב   תיאור המדד
  החולים

 הרציונל
  לבחירת המדד

שיקום לב הינו חלק בלתי נפרד ממערך הטיפול הכוללני בחולי לב. קיימות עדויות מדעיות 
בתחלואה ותמותה ולהפחתת ימי אשפוז ושכיחות  ירידהששיקום לב מוביל ל לכך ברורות

כמו כן, נמצא כי חולים שעברו שיקום לב חיים שנים רבות יותר  1,2,3האשפוזים החוזרים.
   4,5,6.ובאיכות חיים גבוהה יותר לעומת חולים שלא עברו שיקום

 7חוזר מנהל רפואה מחייב את הרופא המטפל בחולה הזקוק לשיקום לב להמליץ על שירות זה.
פעילות גופנית, טיפול הדרכה לשינויי אורחות חיים, משרד הבריאות מגדיר שיקום לב כ"

בין הזכאים  ."והתמודדות עם מחלת לב לחולים עם מחלות לב שונות המשתחררים מאשפוז
מטופלים לאחר ביצוע ניתוח מעקפים, נמצאים לשיקום לב עפ"י חוק ביטוח בריאות ממלכתי 

-ול מדדים בתחום זה הגדירו AHA/CAC-ה 8ערבותי או השתלת קוצב דפיברילטור.צנתור הת
AHRQ 9,10שיקום הלב.ודד את השתתפות המטופלים בתהליך יש מיזם בתחום שנועד לע  

  )processתהליך (  סוג המדד

 חזה ניתוחי לב ,(כולל ט"נ לב) , קרדיולוגיה, טיפול נמרץ(כולל פנימית מוגבר) פנימית  מחלקות

שהו שו דפיברילטורעברו ניתוח מעקפים, צנתור התערבותי או השתלת קוצב המטופלים שכל   מכנה
  המחלקות הנכללות במדד באחת 

ניתוח מעקפים, צנתור  שקיבלו המלצה לשיקום לב במכתב שחרור לאחר שעברוכל המטופלים   מונה
  המחלקות הנכללות במדד שהו באחת שו דפיברילטורקוצב התערבותי או השתלת 

תאריך קובע 
  לגזירת המדד

  ת החוליםתאריך שחרור מבי

קריטריונים 
  להכללה

   ומעלה 18גיל 
השתלת קוצב דפיברילטור  , צנתור התערבותי אוCABGכל המטופלים שעברו ניתוח מעקפים 

  (לא כולל אשפוז יום) במדד המחלקות הנכללות אחתב הוששו

קריטריונים 
  להוצאה

  (לא ידווח) 18מתחת לגיל 
  גרע)י(ידווח וי נפטרים

  (ידווח וייגרע)העברה לבית חולים אקוטי אחר 
  (ידווח וייגרע) ניתנה המלצה להמשך טיפול קרדיאלי פולשני (צנתור או ניתוח מעקפים)
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  מערכות המחשוב המנהלי בבית החולים   מקור המידע
  (מוצפנת)ת"ז 

  מספר קבלה/אשפוז
  קוד מחלקה מאשפזת

  מין
  שנת לידה

GIS אקונומי של המטופל על פי כתובתו -(אזור סוציו
  המלאה) 

  גורם מבטח
  ת חוליםביכניסה לתאריך 

  חוליםמבית תאריך שחרור 
  העברה לבית חולים אקוטי אחר

  קוד מחלקה משחררת
 תאריך פטירה

  מערכות המחשוב הקליני בבית החולים 
ניתוח מעקפים, (לבבית  התערבות ניתוח/תאריך 

  צנתור התערבותי או השתלת קוצב דפיברילטור)
  לפי קידוד בדוח ניתוח ICD-9קודי פרוצדורה 

  המלצה לשיקום לב קבלת תאריך
ניתנה המלצה להמשך טיפול קרדיאלי פולשני 

  )לא. 0, כן. 1( (צנתור או ניתוח מעקפים)

יעד לשנת 
2023  

 טרם נקבע יעד

  אחת לרבעון  תקופת דיווח

תחילת הפקת 
  המדד

  2022רבעון ראשון של שנת 

  .2022-הינה שנת היערכות, דיווח שנת פיילוט למדד יחל ב 2021  הערות

לדווח את הפרוצדורה האחרונה  במידה ובוצעו שתי פרוצדורות במסגרת האשפוז הנוכחי יש
  מביניהן.

 .שזקוקים לעזרה בניידות לא יוחרגו מהמדד ולא יתקבלו במסגרת השגות פרטניות מטופלים

  

1 Dankner, R., Orenstein, L., Laufer, K., Olmer, L., Ziv, A., Novikov, I., & Moshkovitz, Y. (2020). Adherence to guideline-
directed medical therapy and its association with re-hospitalization and mortality following coronary artery bypass graft 
surgery. European Heart Journal, 41(Supplement_2). https://doi.org/10.1093/ehjci/ehaa946.2975 
2 Anderson, L., Oldridge, N., Thompson, D. R., Zwisler, A.-D., Rees, K., Martin, N., & Taylor, R. S. (2016). Exercise-
Based Cardiac Rehabilitation for Coronary Heart Disease: Cochrane Systematic Review and Meta-Analysis. Journal of 
the American College of Cardiology, 67(1), 1–12. https://doi.org/10.1016/j.jacc.2015.10.044 
3 Thomas, E., Lotfaliany, M., Grace, S. L., Oldenburg, B., Taylor, C. B., Hare, D. L., Rangani, W. T., Dheerasinghe, D. A. 
F., Cadilhac, D. A., & O’Neil, A. (2019). Effect of cardiac rehabilitation on 24-month all-cause hospital readmissions: A 
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prospective cohort study. European Journal of Cardiovascular Nursing : Journal of the Working Group on Cardiovascular 
Nursing of the European Society of Cardiology, 18(3), 234–244. https://doi.org/10.1177/1474515118820176 
4 Graham, H. L., Lac, A., Lee, H., & Benton, M. J. (2019). Predicting Long-Term Mortality, Morbidity, and Survival 
Outcomes Following a Cardiac Event: A Cardiac Rehabilitation Study. Rehabilitation Process and Outcome, 8, 
117957271982761. https://doi.org/10.1177/1179572719827610 
5 Shepherd, C. W., & While, A. E. (2012). Cardiac rehabilitation and quality of life: a systematic review. International 
Journal of Nursing Studies, 49(6), 755–771. https://doi.org/10.1016/j.ijnurstu.2011.11.019 
6 Yohannes, A. M., Doherty, P., Bundy, C., & Yalfani, A. (2010). The long-term benefits of cardiac rehabilitation on 
depression, anxiety, physical activity and quality of life. Journal of Clinical Nursing, 19(19–20), 2806–2813. 
https://doi.org/10.1111/j.1365-2702.2010.03313.x 

   http://www.health.gov.il/hozer/mr54_2006.pdf. . משרד הבריאות54/2006’ חוזר מס -שיקום חולי לב ). 2006מנהל רפואה. ( 7
 מתוך ,2020בדצמבר  9שיקום לב. אוחזר בתאריך זכאות לקבלת משרד הבריאות. (ללא תאריך).  8

default.aspxhttps://www.health.gov.il/Subjects/UninsuredRights/HealthInsuranceLawRights/ShikumLev/Pages/   
9 Thomas, R. J., Balady, G., Banka, G., Beckie, T. M., Chiu, J., Gokak, S., Ho, P. M., Keteyian, S. J., King, M., Lui, K., 
Pack, Q., Sanderson, B. K., & Wang, T. Y. (2018). 2018 ACC/AHA clinical performance and quality measures for 
cardiac rehabilitation: A report of the american college of cardiology/american heart association task force on 
performance measures. Circulation. Cardiovascular Quality and Outcomes, 11(4), e000037. 
https://doi.org/10.1161/HCQ.0000000000000037 
10 AHRQ. (n.d.). The TAKEHeart Initiative. Retrieved December 9, 2020, from https://takeheart.ahrq.gov/takeheart-
initiative  
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מתן המלצה לשיקום לב למטופלים לאחר התערבות לבביתמדד 01-22-1-11-002
שיעור המאושפזים לאחר התערבות לבבית שקיבלו המלצה לשיקום לב במכתב השחרור מבית החולים הגדרת המדד:

קריטריונים להכללה: 
קודי פרוצדורה ICD-9 ניתוח מעקפים (נספחים, טבלה 10.1):גיל 18 ומעלה

36.19 ,36.17 ,36.16 ,36.15 ,36.14 ,36.13 ,36.12 ,36.11 ,36.10כל המטופלים שעברו ניתוח מעקפים CABG, צנתור התערבותי או השתלת קוצב דפיברילטור ושהו באחת המחלקות הנכללות במדד
הרחבות אפשריות לקודי פרוצדורה:(לא כולל אשפוז יום)

36.10.09
קודי פרוצדורה ICD-9 צנתור התערבותי (נספחים, טבלה 03.2):מחלקות נכללות: פנימית (כולל פנימית מוגבר), קרדיולוגיה, טיפול נמרץ (כולל ט"נ לב), ניתוחי לב חזה

00.66, 36.06, 36.07, 36.09
הרחבות אפשריות לקודי פרוצדורה:

00.66.01, 00.66.02, 36.06.01, 36.06.09, 36.06.02, 36.06.03, 36.06.04, 36.07.01
36.07.09, 36.07.02, 36.07.03, 36.07.04 

קודי פרוצדורה ICD-9 השתלת דפיברילטור (נספחים, טבלה 10.2):
00.51, 37.94

הרחבות אפשריות לקודי פרוצדורה:
37.80.02, 37.80.09, 37.80.03, 37.80.01

קריטריונים להוצאה:
מתחת לגיל 18 (לא ידווח)

העברה לבית חולים אקוטי אחר (ידווח וייגרע)
ניתנה המלצה להמשך טיפול קרדיאלי פולשני (צנתור או ניתוח מעקפים) (ידווח וייגרע)

נפטרים (ידווח וייגרע)

תאריך שחרור מבית החולים תאריך קובע לגזירת האוכלוסייה למדד:

המשתנים שיועברו על ידי בתי החולים הם: עבור אוכלוסייה זו,
הסברקידודסוג משתנהשמות השדותמשתנה
קוד המדד הינו: 01-22-1-11-002טקסט Measurment_ID(14)קוד מדד

על פי הקידוד המקובל של משרד הבריאותטקסט Hospital_ID(10)קוד בית חולים
על פי הקידוד המקובל של משרד הבריאות. מחלקה מאשפזת האחרונה הנכללת במדדטקסט Department_ID(10)קוד מחלקה מאשפזת

ת.ז. תועבר בצורה מוצפנת בשיטה המקובלתטקסט Patient_ID(256)ת.ז. מוצפנת
רק ספרת הביקורת של ת.ז.טקסט Patientbikoret_ID(1)ת.ז.- ספרת ביקורת

תעודת זהות - 1, דרכון - 2, זמני - 3, ת.ז. פלסטינית - 4 טקסט ID_Types(1)סוג תעודה
המספר שבית החולים מקצה למטופל כאשר הוא מתקבל לאשפוז. מספר חד-חד ערכיטקסט Case_Number(50)מספר אשפוז/ מספר מקרה/ מספר קבלה

YYYYמספר Birth_Yearשנת לידה
1- זכר, 2- נקבהמספר Genderמין

יש לציין את כתובת המגורים של המטופל טרם קבלתו לבית החולים טקסט Adress_Street(100)כתובת- רחוב
טקסט Adress_House(100)כתובת- מספר בית

טקסט Adress_CityName(100)כתובת- עיר
לפי רשימת סמלי יישוב של הלמ"סמספר CityCodeסמל יישוב

אשכול סוציוכלכלי על פי הדירוג של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה1-20מספר SESאשכול סוציו-כלכלי
1- כלליתמספר Insurance_Providerגורם מבטח

2- מכבי
3- מאוחדת
4- לאומית

5- צה"ל
6- אחר, פרט 

בהערות

קופת החולים אליה משויך המטופל

האם החולה הועבר לבית חולים אקוטי אחר1- כן, 0- לאמספר DischargeHospהעברה לבית חולים אקוטי אחר
תאריך המגע הראשון של המטופל עם בית החולים (מלר"ד/ מחלקה וכדומה)DD/MM/YYYYטקסט Hosp_Date(10)תאריך כניסה לבית חולים
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הסברקידודסוג משתנהשמות השדותמשתנה
תאריך הפרוצדורה של ניתוח מעקפים CABG, צנתור התערבותי, השתלת קוצב דפיברילטור. DD/MM/YYYYטקסט Surgery_Date(10)תאריך ניתוח/ התערבות לבבית

אם בוצעו 2 פרוצדורות הנכללות במדד במסגרת האשפוז כל אחת בנפרד אחת אחרי השנייה – 
תדווח האחרונה מביניהן (לדוגמה עבר צנתור התערבותי וגם ניתוח מעקפים, ידווח ניתוח מעקפים)

DD/MM/YYYYטקסט Discharge_Date(10)תאריך שחרור מבית חולים
על פי הקידוד המקובל של משרד הבריאותמספר Dept_Dischargeקוד מחלקה משחררת

תאריך פטירה במסגרת האשפוז המדווחDD/MM/YYYYטקסט Death_Date(10)תאריך פטירה
2 פרוצדורות טקסט Procedure_ICD(200)קודי פרוצדורה ICD-9 לפי קידוד בדוח ניתוח אם בוצעו לציין רשימה של כל הפרוצדורות מתוך דוח ניתוח, מופרדות בפסיקים.

הנכללות במדד במסגרת האשפוז כל אחת בנפרד אחת אחרי השנייה – תדווח האחרונה מביניהן 
(לדוגמה עבר צנתור התערבותי וגם ניתוח מעקפים, ידווח ניתוח מעקפים)

תאריך כתיבת מכתב השחרור המכיל המלצה לשיקום לב (מכתב שחרור נעול וחתום)DD/MM/YYYYטקסט Cardiac_rehabilitation_Recommend(10)תאריך קבלת המלצה לשיקום לב
ניתנה המלצה להמשך טיפול קרדיאלי פולשני 

(צנתור או ניתוח מעקפים)
Recommend_Cont_Treat בתום האשפוז הנוכחי 1- כן, 0- לאמספר (CABG/צנתור) מטופלים שהומלץ להם על המשך טיפול קרדיאלי פולשני

ובשל כך לא היה נכון להפנותם לשיקום בתום האשפוז
יש לרשום בטקסט חופשי את כל ההשגות וההערות לגבי המקרה שברצונכם להדגיש טקסט Remarks(200)הערות 
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ראש בחולים עם אירוע   CT/MRIזמן חציוני מהכניסה לבית חולים ועד לביצוע  שם המדד
  חד במוח

  01-13-1-03-002  מספר המדד

לבית החולים ועד לביצוע הבדיקה הראשונה)  הראש (מהכניס CT/MRI לביצועזמן חציוני   תיאור המדד
ת לכל שעו 3.5), שהגיעו לבית החולים תוך acute stroke(לחולים עם חשד לאירוע חד במוח 

   היותר מרגע הופעת התסמינים

הרציונל 
  לבחירת המדד

(דימום מוחי) או איסכמי  המורגי – ביצוע דימות מוחי מאפשר לאבחן את סוג האירוע החד במוח
זהים, אך הטיפול  םסוגיהשל שני החיצוניים (חסימת כלי דם מוחי על ידי קריש דם). הסימנים 

 IV-tPAוריד, כמו ואיסכמי כולל מתן תרופות טרומבוליטיות דרך המוחי  אירועשונה. הטיפול ב
את זרימת הדם בכלי הדם. עם  מחדשאת הקריש שחוסם את כלי הדם במוח ובכך  הממיס

מוחי -יגביר את הדימום התוךאירוע מוחי המורגי  זאת, מתן תרופות טרומבוליטיות למטופל עם
לכן, ישנה חשיבות רבה לאבחון מהיר של סוג האירוע  1ויחמיר את הפרוגנוזה של המטופל.

ה מוחית ביצוע הדמי .המוחי בכדי להתאים טיפול ההולם את מצבו הקליני של המטופל
)CT/MRIמתן הטיפול בהקדם האפשרי קריטיים לשיפור פרוגנוזה ג השבץ המוחי ו), אבחון סו

 2 . ככל שחולף הזמן, כך הפגיעה במוח נעשית בלתי הפיכה.)"ime is braint"( של המטופל
דקות מתחילת  270איסכמי תוך  שבץ מוחילאומי הראה כי טיפול טרומבוליטי ב-ןמחקר בי

במחקר מקביל שנערך בארצות הברית הוכח כי קיים קשר מובהק בין  3האירוע כבר אינו יעיל.
קיצור זמן ההמתנה לביצוע דימות לאחר פנייה לבית החולים לבין קבלת טיפול טרומבוליטי 

כי הבדיקה  ץממלי American Stroke Association-ה 4איסכמי. שבץ מוחי בחולים עם
  5.לבית החולים של המטופלמרגע הגעתו דקות  20תתבצע תוך 

  )process( תהליך  סוג המדד

    מלר"ד   מחלקות

כניסה לבית מחושב מהראש למטופלים עם חשד לאירוע חד במוח  CT/MRIהזמן החציוני לביצוע   חישוב המדד
  ראש ראשון.  CT/MRIועד למועד ביצוע  חוליםה

תאריך קובע 
  לגזירת המדד

 תאריך כניסה לבית החולים [המגע הראשון עם בית החולים]

קריטריונים 
  להכללה

קודי  הראשל אירוע חד במוח בכניסה לבית חולים ( אבחנהעם ומעלה  18בני מטופלים 
   )12.1וטבלה  .303בנספחים, טבלה  ICD-9אבחנות של 

מרגע הופעת התסמינים (חולים שלא שעות לכל היותר  3.5מטופלים שהגיעו לבית חולים תוך 
   יתועד עבורם זמן הופעת התסמינים ייכללו במדד)

קריטריונים 
  להוצאה

  לא ידווח) (18מתחת לגיל 
  ידווח וייגרע) (ההגעה לבית החוליםדקות מ 25נפטרו תוך מטופלים ש
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שעות מזמן הופעת התסמינים, ותועד לו זמן הופעת  3.5מעל מטופל שהגיע לביה"ח בטווח 
שעות, אתמול, המטופל התעורר עם סימפטומים,  12תסמינים (זמן מדוייק ו/או לדוגמה: 
  לא ידווח)(המטופל נמצא בבוקר בביתו וכ'ו) 

  ידווח וייגרע) (בבית חולים אחר או בקהילה CT/MRIבוצע 

  ידווח וייגרע) (ה בגין טראומהיפני

  מערכות המחשוב המנהלי בבית החולים   המידעמקור 
  אשפוז / מספר קבלה

  )מוצפנת(ת"ז 

GIS אקונומי של המטופל על פי כתובתו -(אזור סוציו
  המלאה) 

  תאריך פטירה
  שעת פטירה

  תאריך כניסה לבית חולים 
  שעת כניסה לבית חולים

  שנת לידה 
  מין

  אחר אקוטי העברה מבית חולים 
. בית חולים 1(במקום אחר  CT/MRIבוצע האם 

   ). קהילה0אחר, 
  גורם מבטח

  חולים הקליני בבית המחשוב המערכות 
  לבית החולים בכניסה  ICD-9קודי אבחנות

  ה הראשון שנעש MRI/CT ביצוע תאריך
  ה הראשון שנעש MRI/CTת ביצוע שע

  תאריך הופעת התסמינים
  שעת הופעת התסמינים 

  טראומה

יעד לשנת 
2023  

  דקות 25

תחילת הפקת 
  המדד

  .2013ראשון של שנת רבעון 

  .2015עודכן בינואר חישוב המדד 

 

1 Young, P. Y. &  Schaefer, .L. (2016). Acute ischemic stroke imaging: a practical approach for diagnosis and triage. 
International Journal of Cardiovascular Imaging; 32: 19-33. doi: 10.1007/s10554-015-0757-0 
2 Menon, B. K. (2020). Neuroimaging in acute stroke. Continuum (Minneapolis, Minn.), 26(2), 287–309. 
https://doi.org/10.1212/CON.0000000000000839  
3 Lees, K. R., Bluhmki, D., von Kummer, R., Toni, D., Grottat, J. C….Byrnes, G. (2012),. Time to treatment with 
intravenous alteplase and outcome in stroke: an updated pooled analysis of ECASS, ATLANTIS, NINDS, and EPITHET 
trials. Lancet, 375, 1695-1703. doi: 10.1016/S0140-6736(10)60491-6. 
4 Shah, S., Luby, M., Poole, K., Morella, T., Keller, E., Benson, R. T….Hsia, A. W.  (2015). Screening with MRI for 
Accurate and Rapid Stroke Treatment SMART. Neurology, 84, 2438-2444. doi: 10.1212/WNL.0000000000001678. 
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5 Powers, W. J., Rabinstein, A. A., Ackerson, T., Adeoye, O. M., Bambakidis, N. C., Becker, K., … American Heart 
Association Stroke Council. (2018). 2018 guidelines for the early management of patients with acute ischemic stroke: A 
guideline for healthcare professionals from the American heart association/American stroke association. Stroke, 49(3), 
e46–e110. https://doi.org/10.1161/STR.0000000000000158 
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זמן חציוני מהכניסה לבית חולים ועד לביצוע CT/MRI ראש בחולים עם אירוע חד במוחמדד 01-13-1-03-002
תיאור המדד: 

זמן חציוני לביצוע CT/MRI ראש (מהכניסה לבית החולים ועד לביצוע הבדיקה הראשונה) לחולים עם חשד לאירוע חד במוח (Acute Stroke), שהגיעו לבית החולים תוך 3.5 שעות לכל היותר מרגע הופעת התסמינים

קריטריונים להכללה:
מטופלים בני 18 ומעלה עם אבחנה של אירוע חד במוח בכניסה לבית חולים (ראו קודי אבחנות של ICD-9 בנספחים, טבלה 03.3 וטבלה 12.1)

מטופלים שהגיעו לבית חולים תוך 3.5 שעות לכל היותר מרגע הופעת התסמינים (חולים שלא יתועד עבורם זמן הופעת התסמינים ייכללו במדד) 
שיש להם אבחנה אחת מהבאות: [מתוך קידוד מלר"ד]

 ,434.90 ,434.11 ,434.01 ,433.91 ,433.81 ,433.31 ,433.21 ,433.11 ,433.01 ,432.9 ,432.1 ,432.0 ,432 ,431 ,430קודי אבחנות ICD-9 לאירוע חד במוח:
434.91, 436, 437.1

(טבלה 12.1 בנספחים): 434.71 ,434.61 ,434.51 ,434.41 ,434.31 ,434.21קודים נוספים של ועדת הסימול הארצית

קריטריונים להוצאה:
מתחת לגיל 18 (לא ידווח)

מטופלים שנפטרו תוך 25 דקות מההגעה לבית החולים (ידווח וייגרע)
מטופל שהגיע לביה"ח בטווח מעל 3.5 שעות מזמן הופעת התסמינים, ותועד לו זמן הופעת תסמינים (זמן מדוייק ו/או לדוגמה: 12 שעות, אתמול, המטופל התעורר עם סימפטומים, המטופל נמצא בבוקר בביתו וכו') (לא ידווח)

בוצע CT/MRI בבית חולים אחר או בקהילה (ידווח וייגרע)
פנייה בגין טראומה (ידווח וייגרע)

(המגע הראשון עם בית החולים) תאריך כניסה לבית החולים תאריך קובע לגזירת האוכלוסייה למדד:

המשתנים שיועברו על ידי בתי החולים הם: עבור אוכלוסייה זו,
הסברקידודסוג משתנהשמות השדותמשתנה

על פי מספר המדד שנקבע בחוברת ההגדרות התפעוליות שהתקבל ממשרד הבריאותטקסט Measurment_ID(14)קוד מדד 
יש לדווח את הקוד: 01-13-1-03-002

על פי הקידוד המקובל של משרד הבריאות טקסט Hospital_ID(10)קוד בית חולים 
תועבר בצורה מוצפנת בשיטה המקובלתטקסט Patient_ID(10)ת.ז.  ת.ז.

רק ספרת הביקורת של ת.ז.טקסט Patientbikoret_ID(1)ת.ז.- ספרת ביקורת
תעודת זהות - 1, דרכון - 2, זמני - 3, ת.ז. פלסטינית - 4 טקסט ID_Types(1)סוג תעודה

המספר שבית החולים מקצה לחולה כאשר הוא מתקבל לאשפוזטקסט Case_Number(50)מספר אשפוז/ מספר מקרה/ מספר קבלה
YYYYמספר Birth_Yearשנת לידה 

1- זכר, 2- נקבהמספר Genderמין 
טקסט Adress_Street(100)כתובת- רחוב

טקסט Adress_House(100)כתובת- מספר בית
טקסט Adress_CityName(100)כתובת- עיר

לפי רשימת סמלי יישוב של הלמ"ס מספר CityCodeסמל יישוב
אשכול סוציוכלכלי על פי הדירוג של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה 1-20מספר SESאשכול סוציוכלכלי 

1- כלליתמספר Insurance_Providerגורם מבטח
2- מכבי

3- מאוחדת
4- לאומית

5- צה"ל
6- אחר, פרט בהערות

קופת החולים אליה משויך המטופל

תאריך המגע הראשון של החולה עם בית החולים (מלר"ד/ מחלקה/ חדר צנתורים וכדומה)DD/MM/YYYYטקסט Hosp_Date(10)תאריך כניסה לבית חולים 
שעת המגע הראשון של החולה עם בית החולים (מלר"ד/ מחלקה/ חדר צנתורים וכדומה)HH:MMטקסט Hosp_Time(5)שעת כניסה לבית חולים 

1- מבית חולים אחרמספר OtherHospהעברה מבית חולים אקוטי אחר
0- ממקום מגורים

האם החולה הגיע מבית חולים אקוטי אחר או ממקום מגורים לרבות בית, בית אבות, בית חולים סיעודי וכולי

1- כןמספר Traumaטראומה 
0- לא

פנייה בגין חבלת ראש 

תאריך הופעת הסימנים לשבץ מוחי DD/MM/YYYYטקסט Symptom_Date(10)תאריך הופעת התסמינים
שעת הופעת הסימנים לשבץ מוחי HH:MMטקסט Symptom_Time(5)שעת הופעת התסמינים

תאריך פטירה במסגרת האשפוז המדווחDD/MM/YYYYטקסט Death_Date(10)תאריך פטירה
HH:MMטקסט Death_Time(5)שעת פטירה 

CT/MRI ראשDD/MM/YYYYטקסט MRICT_Date(10)תאריך ביצוע בדיקת CT/MRI ראשונה שנערכה 
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הסברקידודסוג משתנהשמות השדותמשתנה
CT/MRI ראשHH:MMטקסט MRICT_Time(5)שעת ביצוע בדיקת CT/MRI ראשונה שנערכה 

1- בית חולים אחרמספר CT_Different_Placeהאם בוצע CT/MRI במקום אחר
0- קהילה

אבחנות ממלר"ד בלבד בהתאם למפורט בנספחיםטקסט Diagnosis_ICD(200)קודי אבחנות ICD9 בכניסה לבית החולים
אם יש מספר אבחנות - יש לרשום את כולן ולהפריד בפסיקים

יש לרשום בטקסט חופשי את כל ההשגות וההערות לגבי המקרה שברצונכם להדגישטקסט Remarks(200)הערות
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 לאחרו/או ביצוע צנתור מוחי ) IV rt-PAורידי (-מתן טיפול טרומבוליטי תוך  שם המדד
  איסכמי חדשבץ מוח 

  01-14-1-03-003  מספר מדד

 IV rt-PA )intravenous recombinantאיסכמי חד וקיבלו בשבץ מוח שיעור המטופלים שלקו   תיאור המדד
tissue plasminogen activator (שעות מרגע הופעת התסמינים הראשונים של  4.5תוך ב

  שעות מרגע הופעת התסמינים 24ו/או בוצע להם צנתור מוחי בתוך  השבץ המוחי

הרציונל 
  לבחירת המדד

מקטין את שיעורי התמותה חד לאחר אירוע מוחי איסכמי IV rt-PA -טיפול טרומבוליטי מהיר ב
היעילות המרבית של הטיפול  1,2ומעלה את הסבירות לחזרה לתפקוד רגיל לאחר שבץ.

. עם זאת, הטיפול הוכח כבעל יעילות המוחי שעות ממועד האירוע 3מתקבלת בפרק זמן של עד 
כל יעילות הטיפול דועכת כ 3שעות מהופעת התסמינים. 4.5בינונית גם אם ניתן בפרק זמן של 

שחולף הזמן מהופעת התסמינים, ולכן ישנה חשיבות רבה לזיהוי מוקדם של הסימנים, ביצוע 
  ESO.6וע"י  AHA/ASA5-מומלץ ע"י ה זה טיפול מתן 4דימות מהיר ומתן טיפול בהתאם.

) thrombectomyעל ידי צנתור מוחי (שבץ מוח איסכמי בעשור האחרון, הוכנס טיפול חדשני ל
ני, וגורם לזילוח מחדש של הדם למוח על ידי בארץ. הטיפול בעיקרו הוא מכולים במספר בתי ח

או הכנסת סטנט (תומכן) לשמירה על מעבר דם ושאיבתו שליפה של הקריש, פירוקו של הקריש 
ניתן  ,)LVOנועד לאפשר זילוח מחדש במצבי חסימת עורק מוחי גדול ( בכלי הדם. טיפול זה

שעות  4.5ו/או שחלפו מעל  ,IV rt-PA-לווה טיפול משלים ומה ללא קשר לטיפול טרומבוליטי
שעות מתחילת  24עד ממועד הופעת התסמינים. טווח הזמן המומלץ לשימוש בצנתור הוא 

  7,8.בתנאי הדמיה מתקדמים בלבד הופעת התסמינים

 בשםשבץ  חומרת דירוגל כלי המשמשיש ) בארה"ב NIH )National Institute of Health-ל
NIH Stroke Scale .נותן ציוןו ,4-ל 0שכל אחד מהם נותן ניקוד בין  ,פריטים 11-הכלי מורכב מ 

שבץ  – 15-5 קל;שבץ  – 4-1 ;סימני שבץאין  – 0: , כאשר42-ל 0נע בין הערכים שסולם על 
  9,10חמור.שבץ  – 21-42-חמור; ו-בינונישבץ  – 16-20בינוני; 

 )process( תהליך  סוג המדד

  כל מחלקות בית החולים  מחלקות

איסכמי חד בשחרור מבית החולים אשר הגיעו לבית החולים  מוחשבץ מספר המאובחנים עם   מכנה
איסכמי  שבץ מוחשעות מרגע הופעת התסמינים או פיתחו בעת שהייה בבית החולים  24בתוך 

  חד

איסכמי חד וקיבלו  שבץ מוחמטופלים שהגיעו לבית החולים או פיתחו בעת שהייה בבית החולים   מונה
מרגע הופעת התסמינים או לחילופין בוצע להם צנתור מוח  שעות 4.5בתוך  IV rt-PA-טיפול ב

  שעות מרגע הופעת התסמינים 24בתוך 
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תאריך קובע 
  לגזירת המדד

  בית החוליםמשחרור תאריך 

קריטריונים 
  להכללה

  18 גילמעל 
כל תחנות בית החולים: ב  (acute ischemic stroke)במוח חד איסכמי אירוע של אבחנהקוד 
  )12.1וטבלה  .403בנספחים, טבלה  ICD-9(ראו קודי אבחנות של  אשפוז, שחרורד, "מלר

קריטריונים 
  להוצאה

  

  (ידווח וייגרע) התסמינים הופעת מרגע שעות 24תוך  נפטרים
 (ידווח וייגרע) שעות מרגע הופעת התסמינים 24מטופלים שהגיעו לבית החולים לאחר 

  (לא ידווח) 18 לגיל מתחת
  (ידווח וייגרע) לטיפול:התוויות נגד 

1.  SBP > 185או DBP > 110mm Hg לערכים להגעה שנדרש ורידי-תוך אגרסיבי טיפול או 
 אלה

  established major acute stroke או ICH ,SAH על המצביעים CT ממצאי .2
 )שלילית התשובהCT -ב אם גם( עכבישי-תת מוחי לדימום חשד .3
   החודשים בשלושת ימוח שבץ או ראש טראומת השדרה, בעמוד או גולגולתי-תוך ניתוח .4

 לאירוע שקדמו
 ורידית עורקית )עיוות( מלפורמציה ,מוחית מפרצתגולגולתי, - תוך דימום בעבר היה אם .5
  )מסוימים מקרים למעט(במוח  גידול או
 )הנוכחי האירוע לפני יום22 -מ פחות(אקטיבי  פנימי דימום .6
  עם האחרונות השעות48 -בקומדין  / בהפרין שימוש ;100,000-מ נמוך דם טסיות ריכוז .7

40> PTT )הנורמה טווח של העליון בגבול או(; INR > 1.7שימוש ב ;-DOACs/NOACs 
)Direct Oral Anticoagulants  /Novel Oral Anticoagulants (השעות האחרונות 48-ב  

  מערכות המחשוב המנהלי בבית החולים   מקור המידע
  )מוצפנת(ת"ז 

  מין
GIS  אזור סוציואקונומי של המטופל על פי כתובתו)

   המלאה)
  מספר מקרה

  העברה מבית חולים אקוטי אחר
  תאריך כניסה לבית החולים 

  מבית החולים שעת כניסה
  תאריך שחרור מבית חולים

  שעת שחרור מבית חולים
, אחר לבית חולים. העברה 2בית, . 1(להיכן שוחרר 

  ). אחר, פרט בהערות4. נפטר, 3
  תאריך פטירה

  שעת פטירה
  שנת לידה 

 גורם מבטח

  חולים המערכות המחשוב הקליני בבית 
 התסמינים הופעת תאריך

 התסמינים הופעת שעת
  במיון ICD-9קודי אבחנות 
 בשחרור ICD-9קודי אבחנות 

 לפירוט  IV rt-PA (של ראשון מתן קבלת תאריך
 )03.5 טבלה בנספח ראו התרופות שמות
 IV rt-PA  של ראשון מתן קבלת שעת
 לטיפול נגד התוויית היתה האם
 מוחי צנתור בוצע האם

 מוחי צנתור ביצוע תאריך
  מוחי צנתור ביצוע שעת

  . אחר)CT ,2 ,MRI ,3. 1(בוצעה בדיקת דימות 
  תאריך ביצוע בדיקת דימות 

  שעת ביצוע בדיקת דימות
  NIHSSרמת 
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יעד לשנת 
2023  

  נקבע יעד טרם

תחילת הפקת 
  המדד

  2014של שנת  ראשוןרבעון 

  .ייכלל וידווח - מטופל ללא תיעוד זמן תחילת תסמינים   הערות

יש  ,)WUS )wake up stroke של למשל במקרה ,לא ניתן לקבל זמן זה באופן מדויקשבמידה 
 last known to be( במצבו הבסיסי נראה לאחרונה שבו המטופלזמן ולדווח את הלתעד 

normalבפורמט של תאריך ושעה (.  

 הגעה לבית החוליםהתסמינים לבין הבין זמן הופעת  שעות 48-יותר מ יש פער שלשבמידה 
 9-לחודש והתסמינים החלו ב 12-הגיע בשלדווח רק תאריך ללא שעה (למשל מטופל ניתן 

  .לחודש)

ניתן להגיש השגה פרטנית לפי נוהל השגות פרטניות במקרה של כל הפרעה הקשורה לסיכון 
 .במקרה של סיבה אחרת מתועדת המהווה התוויית נגד לטיפולגבוה לדימום או 
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מתן טיפול טרומבוליטי תוך-ורידי (IV rt-PA) ו/או ביצוע צנתור מוחי לאחר שבץ מוח איסכמי חדמדד 01-14-1-03-003
IV rt-PA (Intravenous recombinant tissue plasminogen activator בתוך 4.5 שעות מרגע הופעת התסמינים הראשונים של השבץ המוחי ו/או בוצע להם צנתור מוחי תיאור המדד: שיעור המטופלים שלקו בשבץ מוח איסכמי חד וקיבלו (

בתוך 24 שעות מרגע הופעת התסמינים

קריטריונים להכללה: 
מעל גיל 18

קוד אבחנה של אירוע איסכמי חד במוח (acute ischemic stroke) בכל תחנות בית החולים: מלר"ד, אשפוז, שחרור (ראה קודי אבחנות של ICD-9 בנספחים, טבלה 03.4 וטבלה 12.1)
 ,D433.01, 433.11, 433.21, 433.31, 433.81, 433.91, 434.01, 434.11, 434.90קודי אבחנה ICD-9 (כולל את כל תחנות בית החולים: מלר"ד, אשפוז, שחרור):

434.91, 437.1, 436
434.71 ,434.61 ,434.51 ,434.41 ,434.31 ,434.21קודים נוספים של ועדת הסימול הארצית (טבלה 12.1 בנספחים):

קריטריונים להוצאה:
נפטרים תוך 24 שעות מרגע הופעת התסמינים (ידווח וייגרע)

מטופלים שהגיעו לבית החולים לאחר 24 שעות מרגע הופעת התסמינים (ידווח וייגרע)
מתחת לגיל 18 (לא ידווח)

התוויות נגד לטיפול: (ידווח וייגרע)
SBP > 185  .1 או DBP > 110mm Hg או טיפול אגרסיבי תוך-ורידי שנדרש להגעה לערכים אלה

established major acute stroke או ICH ,SAH המצביעים על CT 2.  ממצאי
3.  חשד לדימום מוחי תת-עכבישי (גם אם ב-CT התשובה שלילית)

4.  ניתוח תוך-גולגולתי או בעמוד השדרה, טראומת ראש או שבץ מוחי בשלושת החודשים שקדמו לאירוע
5.  אם היה בעבר דימום תוך-גולגולתי, מפרצת מוחית, מלפורמציה (עיוות) עורקית ורידית או גידול במוח (למעט מקרים מסוימים)

6.  דימום פנימי אקטיבי (פחות מ-22 יום לפני האירוע הנוכחי) 
Novel Oral Anticoagulants / ) NOACs/DOACs-שימוש ב ;INR > 1.7 ;(או בגבול העליון של טווח הנורמה) PTT > 40 7.  ריכוז טסיות דם נמוך מ-100,000; שימוש בהפרין / קומדין ב-48 השעות האחרונות עם

Direct Oral Anticoagulants) ב-48 השעות האחרונות

תאריך קובע לגזירת האוכלוסייה למדד: תאריך שחרור מבית החולים

עבור אוכלוסייה זו, המשתנים שיועברו על ידי בתי החולים הם:
הסברקידודסוג משתנהשמות השדותמשתנה

קוד המדד הוא 01-14-1-03-003טקסט Measurment_ID(14)קוד מדד 
על פי הקידוד המקובל של משרד הבריאות טקסט Hospital_ID(10)קוד בית חולים 

תועבר בצורה מוצפנת בשיטה המקובלתטקסט Patient_ID(256)ת.ז. מוצפנת ת.ז.
רק ספרת הביקורת של ת.ז.טקסט Patientbikoret_ID(1)ת.ז.- ספרת ביקורת

תעודת זהות - 1, דרכון - 2, זמני - 3, ת.ז. פלסטינית - 4 טקסט ID_Types(1)סוג תעודה
המספר שבית החולים מקצה לחולה כאשר הוא מתקבל לאשפוז. מספר חד חד ערכיטקסט Case_Number(50)מספר אשפוז/ מספר מקרה/ מספר קבלה

1- כן, התקבל מבית חולים אחרמספר OtherHospהעברה מבית חולים אקוטי אחר
0- לא

האם החולה הגיע מבית חולים אקוטי אחר.

תאריך המגע הראשון של החולה עם בית החולים (מלר"ד/ מחלקה/ חדר ניתוח וכדומה)DD/MM/YYYYטקסט Hosp_Date(10)תאריך כניסה לבית חולים 
תאריך המגע הראשון של החולה עם בית החולים (מלר"ד/ מחלקה/ חדר ניתוח וכדומה)HH:MMטקסט Hosp_Time(5)שעת כניסה לבית חולים 

DD/MM/YYYYטקסט Death_Date(10)תאריך פטירה
HH:MMטקסט Death_Time(5)שעת פטירה 

YYYYמספר Birth_Yearשנת לידה 
1- זכר, 2-נקבהמספר Genderמין 

טקסט Adress_Street(100)כתובת- רחוב
טקסט Adress_House(100)כתובת - מספר בית

טקסט Adress_CityName(100)כתובת - עיר
לפי רשימת סמלי יישוב של הלמ"ס מספר CityCodeסמל יישוב

אשכול סוציוכלכלי על פי הדירוג של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה 1-20מספר SESאשכול סוציוכלכלי 
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הסברקידודסוג משתנהשמות השדותמשתנה

1- כלליתמספר Insurance_Providerגורם מבטח
2- מכבי

3- מאוחדת
4- לאומית

5- צה"ל
6- אחר, פרט בהערות

קופת החולים אליה משויך המטופל

יש לתת רשימה של כל האבחנות הרלוונטיות מתוך קידוד במלר"ד, מופרדות בפסיקיםטקסט DiagnosisER_ICD(200)קודי אבחנות ICD-9  מלר"ד
יש לתת רשימה של כל האבחנות הרלוונטיות מתוך קידוד במכתב שחרור מופרדות בפסיקיםטקסט Diagnosis_ICD(200)קודי אבחנות ICD-9 בשחרור מאשפוז

DD/MM/YYYYטקסט Symptom_Date(10)תאריך הופעת התסמינים
HH:MMטקסט Symptom_Time(5)שעת הופעת התסמינים

IV rt-PA תאריך קבלת מתן ראשוןrtpa_Date(10) טקסטDD/MM/YYYY IV rt-PA 03.5 לפירוט שמות התרופות ראו בנספח, טבלה
IV rt-PA שעת קבלת מתן ראשוןrtpastart_Time(5) טקסטHH:MMIV rt-PA שעת מתן ראשון
SBP > 185 -1 או DBP > 110mm Hg או טיפול אגרסיבי טקסט Exclusion_Crit(200)האם הייתה התוויית נגד לטיפול

 תוך-ורידי שנדרש להגעה לערכים אלה
 established major או ICH ,SAH המצביעים על CT 2-ממצאי

acute stroke
3- חשד לדימום מוחי תת-עכבישי (גם אם ב-CT התשובה שלילית)

4- ניתוח תוך-גולגולתי או בעמוד השדרה, טראומת ראש או שבץ 
מוח בשלושת החודשים שקדמו לאירוע

5- אם היה בעבר דימום תוך-גולגולתי, מפרצת מוחית, מלפורמציה 
(עיוות) עורקית-ורידית או גידול במוח (למעט מקרים מסוימים)
6- דימום פנימי אקטיבי (פחות מ-22 יום לפני האירוע הנוכחי) 

7- ריכוז טסיות דם נמוך מ-100,000; שימוש בהפרין ב-48 השעות 
האחרונות עם PTT > 40 (או בגבול העליון של טווח הנורמה); 

 NOACs/DOACs-שימוש ב ;INR > 1.7
 (Novel Oral Anticoagulants / Direct Oral Anticoagulants)

ב-48 השעות האחרונות

האם יש התוויית נגד לטיפול. ניתן להיעזר ברשימה המפורטת בהגדרת המדד. במידה ויש 
מספר התוויות נגד יש לדווח מופרדות בפסיקים

ניתן לדווח יותר מהתוויות נגד אחת

קודי ICD-9 לצנתור מוחי: 00.62, 00.63, 00.63.01, 00.65, 17.54, 139.74- כן, 0- לאמספר CatheterBrainהאם בוצע צנתור מוחי
DD/MM/YYYYטקסט CatheterBrainStart_Date(10)תאריך ביצוע צנתור מוחי

HH:MMטקסט CatheterBrainStart_Time(5)שעת ביצוע צנתור מוחי
CT -1 מספר Other_imageבוצעה בדיקת דימות

 MRI -2
3- אחר

DD/MM/YYYYטקסט OtherImage_Date(10)תאריך ביצוע בדיקת דימות  
HH:MMטקסט OtherImage_Time(5)שעת ביצוע בדיקת דימות  
DD/MM/YYYYטקסט Discharge_Date(10)תאריך שחרור מבית חולים

HH:MMטקסט Discharge_Time(5)שעת שחרור מבית חולים
1. ביתמספר Discharge_Locationלהיכן שוחרר

2. העברה לבית חולים אחר
3. נפטר

4. אחר, פרט בהערות
NIHSS רמתNIHSS_Scoreשבוצע0-42מספר NIHSS יש לדווח את הערך הראשון של

יש לרשום בטקסט חופשי את כל ההשגות וההערות לגבי המקרה שברצונכם להדגישטקסט Remarks(200)הערות
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 לחוליםמהקבלה לחדר מיון יממות  3תוך ביצוע בדיקת דופלקס עורקי צוואר   שם המדד
    TIA אבחנה של עם

  01-15-1-04-004  מספר מדד

 יממות 3 עורקי צוואר תוךבדיקת דופלקס להם  הבוצעש TIAאבחנה של עם שיעור החולים   תיאור המדד
 לחדר מיוןקבלה מה

הרציונל 
  לבחירת המדד

מוגדר  TIA (transient ischemic attack), אירוע American Stroke Association-לפי ה
כאפיזודה קצרה של תפקוד נוירולוגי לקוי, הנגרם על ידי איסכמיה מוקדית שלא קשורה לאוטם 

) strokeנמצאים בסיכון מוגבר ללקות באירוע איסכמי חד במוח ( TIA-מטופלים שלקו ב 1קבוע.
השימוש בבדיקות דימות, הערכה ואבחנה מהירה של הסיכון ללקות  TIA.2,3-בתקופה שלאחר ה

באירוע איסכמי חד במוח והשימוש בטיפולים מניעתיים יכולים להוריד באופן משמעותי את 
ידי מכשיר דימות (דופלקס עורקי צוואר, ביצוע הערכה על  4הסיכון לאירוע חד במוח.

transcranial doppler ultrasound ,MRA ,CTA למטופל עם אבחנה של (TIA ידי -מומלץ על
  American Society of Neuroradiology.6-וה American Stroke Association,5-ה

  )process( תהליך  סוג המדד

  כל מחלקות בית החולים    מחלקות

   TIAעם אבחנה של הביתה  ממלר"דהמשוחררים כל   מכנה
  TIA-כל המשוחררים מאשפוז שאובחנו כסובלים מ

שביצעו בדיקת דופלקס עורקי  TIAעם אבחנה של הביתה או מאשפוז  ממלר"דכל המשוחררים   מונה
מהאבחון  / מלר"דמקבלתם ל יממות 3תוך  )כפי שמפורט במדד (או בדיקת דימות אחרת צוואר

   במחלקה

תאריך קובע 
  לגזירת המדד

  תאריך ושעת שחרור מבית החולים / מחדר מיון

קריטריונים 
  להכללה

  ]03.7טבלה ה נספחים, [רא TIAעם אבחנה של הביתה כל המשוחררים מחדר מיון 
  TIA-כל המשוחררים מאשפוז שאובחנו כסובלים מ

קריטריונים 
  להוצאה

 וייגרע)(ידווח  מכניסה לבי"ח יממות 3-מטופלים שנפטרו פחות מ

  
  מערכות המחשוב המנהלי בבית החולים   מקור המידע

  אשפוז / מספר קבלה
  (מוצפנת)ת"ז 

GIS אקונומי של המטופל על פי -(אזור סוציו

  כתובתו המלאה) 

  קליני בבית חולים המחשוב המערכות 
   ות בשחרוראבחנ

  אבחנות במיון
  תאריך קביעת האבחנה 
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  שנת לידה
  מין

  כניסה לבית חוליםתאריך 
  כניסה לבית חוליםשעת 

  חולים תאריך שחרור מבית
  שעת שחרור מבית חולים

  תאריך פטירה
  שעת פטירה
  גורם מבטח

 

  שעת קביעת האבחנה
  תאריך ביצוע בדיקת דופלקס עורקי צוואר 

  שעת ביצוע בדיקת דופלקס עורקי צוואר
  ביצוע בדיקת דימות אחרת לעורקי התרדמה

)CT angio.1, 2. carotid MRA 3. או carotid 
angiography(  

   הבדיקהתאריך ביצוע 
   ביצוע הבדיקהשעת 
. 2. אשפוז, 1(ה בסוף השהות במלר"ד החלט

. עזב על דעת עצמו/מסרב 3שחרור הביתה, 
. שוחרר לבית חולים אקוטי אחר, 4להתאשפז, 

  ), פרט בהערות. אחר6, .שוחרר למוסד אחר5

לשנת  יעד
2023  

90%  

תחילת הפקת 
  המדד 

  2015רבעון ראשון של שנת 

    הערות
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ביצוע בדיקת דופלקס עורקי צוואר תוך 3 יממות מהקבלה לחדר מיון לחולים עם אבחנה של TIAמדד 01-15-1-04-004
TIA שבוצעה להם בדיקת דופלקס עורקי צוואר תוך 3 יממות מהקבלה לחדר המיון שיעור החולים עם אבחנה של תיאור המדד:

קריטריונים להכללה:
ICD-9: כל המשוחררים מחדר מיון הביתה עם אבחנה של TIA (ראה נספחים, טבלה 03.7) 435 ,435.0, 435.1, 435.3, 435.8, 435.9קודי אבחנה של

TIA-כל המשוחררים מאשפוז שאובחנו כסובלים מ

קריטריונים להוצאה:
(ידווח ויגרע) מטופלים שנפטרו פחות מ-3 יממות מכניסה לבי"ח

מחדר מיון / תאריך ושעת שחרור מבית החולים תאריך קובע לגזירת האוכלוסייה למדד:

עבור אוכלוסייה זו, המשתנים שיועברו על ידי בתי החולים הם: 
הסברקידודסוג משתנהשמות השדותמשתנה

קוד המדד הוא 01-15-1-04-004טקסט Measurment_ID(14)קוד מדד 
על פי הקידוד המקובל של משרד הבריאות טקסט Hospital_ID(10)קוד בית חולים 

תעודת זהות -1 , דרכון - 2, זמני - 3, ת.ז. פלסטינית - 4 טקסט ID_Types(1)סוג תעודה
תועבר בצורה מוצפנת בשיטה המקובלתטקסט Patient_ID(256)ת.ז. מוצפנת ת.ז.

ספרת הביקורת של ת.ז.טקסט Patientbikoret_ID(1)ת.ז.- ספרת ביקורת רק
המספר שבית החולים מקצה לחולה כאשר הוא מתקבל לאשפוז. מספר חד חד ערכיטקסט Case_Number(50)מספר אשפוז/ מספר מקרה/ מספר קבלה

תאריך המגע הראשון של החולה עם בית החולים (מלר"ד/ מחלקה/ חדר ניתוח וכדומה)DD/MM/YYYYטקסט Enter_Date(10)תאריך כניסה לבית חולים 
שעת המגע הראשון של החולה עם בית החולים(מלר"ד/ מחלקה/ חדר ניתוח וכדומה)HH:MMטקסט Enter_Time(5)שעת הכניסה לבית החולים

TIA תאריך אבחוןDiagnosis_Date(10) טקסטDD/MM/YYYY(אופציונלי במידה וקיים בבית החולים) במיון או במחלקה TIA תאריך אבחון
TIA שעת אבחוןDiagnosis_Time(5) טקסטHH:MM(אופציונלי במידה וקיים בבית החולים) במיון או במחלקה TIA תאריך אבחון

תאריך השחרור מבית החולים (מאשפוז או ממיון, במידה ולא התאשפז)DD/MM/YYYYטקסט Discharge_Date(10)תאריך שחרור מבית חולים
שעת שחרורHH:MMטקסט Discharge_Time(5)שעת שחרור מבית חולים 

תאריך פטירת החולה במידה ונפטר. תאריך פטירה במסגרת האשפוז המדווחDD/MM/YYYYטקסט Death_Date(10)תאריך פטירה 
שעת פטירת החולה במידה ונפטר  HH:MMטקסט Death_Time(5)שעת פטירה 

YYYYמספר Birth_Yearשנת לידה 
1- זכר, 2- נקבהמספר Genderמין

טקסט Adress_Street(100)כתובת- רחוב
טקסט Adress_House(100)כתובת- מספר בית

טקסט Adress_CityName(100)כתובת- עיר
לפי רשימת סמלי יישוב של הלמ"ס מספר CityCodeסמל יישוב

אשכול סוציוכלכלי על פי הדירוג של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה 1-20מספר SESאשכול סוציוכלכלי 
1- כלליתמספר Insurance_Providerגורם מבטח

2- מכבי
3- מאוחדת
4- לאומית

5- צה"ל
6- אחר, פרט בהערות

קופת החולים אליה משויך המטופל

יש לתת רשימה של כל האבחנות הרלוונטיות מתוך קידוד במלר"ד, מופרדות בפסיקיםטקסט DiagnosisER_ICD(200)קודי אבחנות ICD9 במיון
יש לתת רשימה של כל האבחנות הרלוונטיות מתוך קידוד במכתב שחרור מופרדות בפסיקיםטקסט Diagnosis_ICD(200)קודי אבחנות ICD9 בשחרור

ABCD2 ציוןABCD2_Score אין חובת דיווח 0-7מספר
ניתן לדווח בדיקה שבוצעה עד 3 חודשים לפני כניסה לאשפוז נוכחי לבית החוליםDD/MM/YYYYטקסט Duplex_Date(10)תאריך ביצוע בדיקת דופלקס עורקי צואר 

HH:MMטקסט Duplex_Time(5)שעת ביצוע בדיקת דופלקס עורקי צוואר
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הסברקידודסוג משתנהשמות השדותמשתנה
CT angio -1מספר Other_imageבוצעה בדיקת דימות אחרת לעורקי התרדמה 

Carotid MRA -2
Carotid Angiography -3

ניתן לדווח בדיקה שבוצעה עד 3 חודשים לפני כניסה לאשפוז נוכחי לבית החוליםDD/MM/YYYYטקסט OtherImage_Date(10)תאריך ביצוע בדיקת דימות אחרת 
HH:MMטקסט OtherImage_Time(5)שעת ביצוע בדיקת דימות אחרת 

1- אשפוז מספר ER_Decsionהחלטה בסוף השהות במלר"ד
2- שחרור הביתה

3- עזב על דעת עצמו/מסרב להתאשפז
4- שוחרר לבי"ח אקוטי אחר

5- שוחרר למוסד אחר
6- אחר, פרט בהערות

יש לרשום בטקסט חופשי את כל ההשגות וההערות לגבי המקרה שברצונכם להדגיש טקסט Remarks(200)הערות
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  פרוזדורים פרפור עם חוליםל במוח חד איסכמי לאירוע סיכון הערכת ביצוע  שם המדד

  01-16-3-04-001  מספר מדד

) שבוצעה להם הערכת atrial fibrillationשיעור המקרים של מטופלים עם פרפור פרוזדורים (  תיאור המדד
 לפני שחרורסיכון לשבץ מוחי 

הרציונל 
  לבחירת המדד

פרפור . אצל מבוגרים הת קצב שכיחהפרע) הוא סוג של atrial fibrillationפרפור פרוזדורים (
-באופן בלתי מתכווציםפרוזדורים ה כאשרלפעילות חשמלית כאוטית בלב,  גורםפרוזדורים 

יכולים לנדוד לכל ה ר קרישי דםווציהל יםלולכתוצאה מכך ע .מערבולתיתוגורם לזרימה מתואם 
הסיכון לשבץ מוחי גדול פי חמישה מן הסיכון לגרום לשבץ מוחי. כך ו ,מקום בגוף, כולל המוח

נוגדי קרישה מורידים את הסיכון לשבץ מוחי בצורה משמעותית  הקיים במצב של קצב תקין.
הסיכון הזה גם תלוי בתחלואות אחרות, ועל מנת להעריך את  1אצל חולים עם פרפור פרוזדורים.

 CHADS )Congestive heart failure, Hypertension, Age –הסיכון הזה פותח כלי מדידה 
(≥75), Diabetes, prior Stroke or TIA ומעלה (מעבר לקריטריון המגדר) פירושו  1). ציון של

 פומייםלכן מומלץ לתת נוגדי קרישה  .שהציון עולה סיכוי לשבץ מוחי. הסיכון הולך וגדל ככל
 2,3ומעלה.(מעבר לקריטריון המגדר)  1, עם ציון של אשר מפחיתים את הסיכון לשבץ מוחי

מהאוכלוסייה הקשישה  6%-כמבוגרים במדינת ישראל, כאשר  0.4%-בפוגע  פרפור פרוזדורים
לבצע את ההערכה לכל מטופל הסובל  חשוב 4תופעה זו.מ תסובל ומעלה) 80(גיל  בישראל

  מפרפור פרוזדורים סמוך ככל הניתן למועד האבחון ולהתחיל מיד לאחר מכן במתן טיפול מונע. 

 American College of Chest-ה American Heart Association,5 ההערכה מומלצת ע"י
Physicians6,7 וה-orceFask Tervices Sreventive P .S. U.8  

  )process(תהליך   סוג המדד

  ויחידות שבץ מוחי פנימית גריאטריה ,גיהונוירול, קרדיולוגיה, פנימית  מחלקות

   פרוזדורים פרפורעם  המטופלים כל  מכנה

לאירוע איסכמי חד במח  סיכוןשבוצעה להם הערכת  פרוזדורים פרפורעם  המטופלים כל  מונה
 במהלך האשפוז 

תאריך קובע 
  לגזירת המדד

  החולים מביתתאריך שחרור 

קריטריונים 
  להכללה

  )08.1מטופלים שאובחנו עם פרפור פרוזדורים (ראה נספחים, טבלה 
  18מעל גיל 

קריטריונים 
  להוצאה

  )ידווח לא( 18מתחת לגיל 

  )גרעיידווח וי( חולים שמקבלים טיפול אנטיקואגולנטי קבוע
   )לא ידווחמטופלים שמשתחררים ממלר"ד ( אומטופלים המשתחררים מטיפול נמרץ ישירות 

  )גרעיידווח ויחולים שנפטרו במהלך האשפוז (
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 חוליםהמערכת המחשוב המנהלי בבית   מקור המידע
  (מוצפנת) ת"ז

  מין
GIS על פי  אקונומי של המטופל-(אזור סוציו

  ) כתובתו המלאה

  מספר מקרה
  קוד מחלקה מאשפזת

  חולים ביתלתאריך כניסה 
  חולים מבית שחרור תאריך

  תאריך פטירה
   שנת לידה

  גורם מבטח

 חוליםהבבית  הקלינימערכת המחשוב 
  תאריך ביצוע הערכת סיכון  

  הערך שהתקבל 
  הכלי בו נעשה שימוש להערכת הסיכון 

).1 2CHADS ,.2VASC 2CHADS, 3(אחר, פרט .   
  )ICD-9( מאשפוז בשחרור אבחנה קוד

 .1(טיפול אנטיקואגולנטי קבוע האם החולה מקבל 

 טבלה בנספח ראו התרופות שמות לפירוט( ,). לא2כן, 
08.2(  

יעד לשנת 
2023  

90%  

  )וינואר אוקטובר, יולי, אפריל( לרבעון אחת  תקופת דיווח
  (רבעון שלישי) 1.7.2016 -  תחילת הדיווח

תחילת הפקת 
  המדד

  2016רבעון שלישי של שנת 

   .מספר אומדנים, יש לדווח את האחרון לפני השחרורבמידה ובוצעו   הערות
  .)2020במעמד התיקוף ייבדקו כל רכיבי המבחן (החל משנת 

 
                                                            

1 Hart, R. G. et al. (2007). Meta-analysis: antithrombotic therapy to prevent stroke in patients who have nonvalvular 
atrial fibrillation. Annals of Internal Medicine; 146(12): 857-867 
2 Gage, B. F., Waterman, A. D., Shannon, W., Boechler, M., Rich, M. W., & Radford, M. J. (2001). Validation of clinical 
classification schemes for predicting stroke: results from the National Registry of Atrial Fibrillation. The Journal of the 
American Medical Association, 285(22), 2864–2870. https://doi.org/10.1001/jama.285.22.2864 
3 Van Mieghem, W., & Lancellotti, P. (2017). CHADS2 risk score and rate of stroke or systemic embolism and major 
bleeding in patients with non-valvular atrial fibrillation receiving non-vitamin K antagonist oral anticoagulants. Acta 
Cardiologica, 72(4), 390–396. https://doi.org/10.1080/00015385.2017.1327248 

 ההסתדרות הרפואית בישראל. אוחזר מתוך .טיפול בחולים עם פרפור פרוזדורים) .2005 .(האיגוד הישראלי לרפואה פנימית 4
http://www.ima.org.il/userfiles/image/clinical_26_pirpur.pdf   

5 January, C. T., Wann, L. S., Calkins, H., Chen, L. Y., Cigarroa, J. E., Cleveland, J. C., … Yancy, C. W. (2019). 2019 
AHA/ACC/HRS focused update of the 2014 AHA/ACC/HRS guideline for the management of patients with atrial 
fibrillation: A report of the American college of cardiology/American heart association task force on clinical practice 
guidelines and the heart rhythm society. Journal of the American College of Cardiology, 74(1), 104–132. 
https://doi.org/10.1016/j.jacc.2019.01.011 
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6 You, J. J., Singer, D. E., Howard, P. A., Lane, D. A., Eckman, M. H., Fang, M. C., … American College of Chest 
Physicians. (2012). Antithrombotic therapy for atrial fibrillation: Antithrombotic Therapy and Prevention of Thrombosis, 9th 
ed: American College of Chest Physicians Evidence-Based Clinical Practice Guidelines. Chest, 141(2 Suppl), e531S-
75S. https://doi.org/10.1378/chest.11-2304 
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Werring, D., Patel, S., & Moores, L. (2018). Antithrombotic therapy for atrial fibrillation: CHEST guideline and expert panel 
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B. (2018). Screening for atrial fibrillation with electrocardiography: US preventive services task force recommendation 
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ביצוע הערכת סיכון לאירוע איסכמי חד במוח לחולים עם פרפור פרוזדוריםמדד 01-16-3-04-001
שיעור המקרים של מטופלים עם פרפור פרוזדורים (atrial fibrillation) שבוצעה להם הערכת סיכון לשבץ מוחי לפני שחרור תיאור המדד:

כל המטופלים המאושפזים במחלקות פנימית, קרדיולוגיה, נוירולוגיה, גריאטריה פנימית ויחידות שבץ מוחי

קריטריונים להכללה:
(08.1 טבלה ICD-9:מטופלים שאובחנו עם פרפור פרוזדורים (ראה נספחים, 427.31 ,427.30קודי אבחנה של

מעל גיל 18 

קריטריונים להוצאה:
מתחת לגיל 18 (לא ידווח)

(ידווח וייגרע) חולים שמקבלים טיפול אנטיקואגולנטי קבוע
(לא ידווח) מטופלים המשתחררים מטיפול נמרץ ישירות או מטופלים שמשתחררים ממלר"ד

(ידווח וייגרע) חולים שנפטרו במהלך האשפוז

אחת לרבעון (אפריל, יולי, אוקטובר וינואר). תחילת הדיווח 1/7/2016 רבעון 3 תקופת דיווח:

תאריך קובע לגזירת האוכלוסייה למדד: תאריך שחרור מבית החולים

המשתנים שיועברו על ידי בתי החולים הם: עבור אוכלוסייה זו,
הסברקידודסוג משתנהשמות השדותמשתנה

קוד המדד הוא 01-16-3-04-001טקסט Measurment_ID(14)קוד מדד 
על פי הקידוד המקובל של משרד הבריאות טקסט Hospital_ID(10)קוד בית חולים 

תועבר בצורה מוצפנת בשיטה המקובלתטקסט Patient_ID(256)ת.ז. מוצפנת ת.ז.
רק ספרת הביקורת של ת.ז.טקסט Patientbikoret_ID(1)ת.ז.- ספרת ביקורת

תעודת זהות - 1, דרכון - 2, זמני - 3, ת.ז. פלסטינית - 4 טקסט ID_Types(1)סוג תעודה
המספר שבית החולים מקצה לחולה כאשר הוא מתקבל לאשפוז. מספר חד חד ערכיטקסט Case_Number(50)מספר מקרה

ציין קוד מחלקה לפי קודי משרד הבריאות. טקסט Department_ID(100)קוד מחלקה מאשפזת
קוד המחלקה הראשונה שבה שהה המטופל באשפוז ונכללת במדד במקרה והמטופל השתחרר הביתה מהמלר"ד, 

יש לדווח מלר"ד
תאריך המגע הראשון של החולה עם בית החולים (מלר"ד/ מחלקה/ חדר ניתוח וכדומה)DD/MM/YYYYטקסט Hosp_Date(10)תאריך כניסה לבית חולים 
DD/MM/YYYYטקסט Discharge_Date(10)תאריך שחרור מבית חולים

תאריך פטירת המטופל במידה ונפטר. תאריך פטירה במסגרת האשפוז המדווחDD/MM/YYYYטקסט Death_Date(10)תאריך פטירה 
YYYYמספר Birth_Yearשנת לידה 

1- זכר, 2- נקבהמספר Genderמין
טקסט Adress_Street(100)כתובת- רחוב

טקסט Adress_House(100)כתובת- מספר בית
טקסט Adress_CityName(100)כתובת- עיר
לפי רשימת סמלי יישוב של הלמ"ס מספר CityCodeסמל יישוב

אשכול סוציוכלכלי על פי הדירוג של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה 1-20מספר SESאשכול סוציוכלכלי 
1- כלליתמספר Insurance_Providerגורם מבטח

2- מכבי
3- מאוחדת
4- לאומית

5- צה"ל
6- אחר, פרט בהערות

קופת החולים אליה משויך המטופל

במקרה ובוצעה יותר מהערכת סיכון אחת יש לדווח את האחרונה לפני השחרורDD/MM/YYYYטקסט CHADS2_Date(10)תאריך ביצוע הערכת סיכון
0-9מספר CHADS2_Valueהערך שהתקבל

CHADS2 -1מספר CHADS2_Toolהכלי בו נעשה שימוש להערכת סיכון
CHADS2VASC -2

3- אחר, פרט

במעמד התיקוף ייבדקו כל רכיבי המבחן
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הסברקידודסוג משתנהשמות השדותמשתנה
08.2)1- כן, 2- לאמספר AntiCoag_Treatהאם החולה מקבל טיפול אנטיקואגולנטי קבוע טבלה לפירוט שמות התרופות ראו (בנספח, האם החולה מקבל טיפול אנטיקואגולנטי קבוע,

(ICD-9) קוד אבחנה בשחרור מאשפוזDiagnosis_ICD(100) לפי רשימה מצורפת, יש לדווח את כל האבחנות בשחרור, מופרדים בפסיקיםטקסט
Remarks(200)הערות יש לרשום בטקסט חופשי את כל ההשגות וההערות לגבי המקרה שברצונכם להדגישטקסט
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   במחלקות פנימיות בקרב מאושפזים ורידיםלפקקת סיכון  ביצוע הערכת  שם המדד

  01-14-1-04-002  מספר מדד

 Padua predictionבאמצעות  )Venous thrombosis( םורידיפקקת סיכון ל יצוע הערכתב  תיאור המדד
score  מהכניסה לאשפוז יממות  2תוך  במחלקות פנימיותומעלה  40 בניבקרב מאושפזים 

הרציונל 
  לבחירת המדד

שיעור  1היא מהסיבוכים השכיחים והניתנים למניעה בקרב מאושפזים. )VTE( םפקקת ורידי
עם מאושפזים במחלקות פנימיות בשל מוגבלות בתנועה  המזוה םפקקת הוורידיגבוה ממקרי 

מהווה נדבך משמעותי במניעת  םהערכת סיכון להתפתחות של פקקת ורידי 2ושכיבה ממושכת.
   3התפתחותה.

 The Padua –בקרב מאושפזים  VTE-, פותח ותוקף כלי הערכה לאיתור הסיכון ל2010-ב
Prediction Score בהתאם  םפקקת ורידיהתפתחות הסיכון ל. בכלי זה ניתן לדרג את רמת

לגורמי הסיכון, כאשר פרמטרים בעלי השפעה גדולה יותר על רמת הסיכון, כמו סרטן פעיל, 
בעבר, מקבלים ציון גבוה יותר, זאת בהשוואה לגורמים בעלי השפעה  VTEקרישיות יתר ואירוע 

תר. בסיום ההערכה נעשה ) שמקבלים ציון נמוך יו70מועטה יותר כמו השמנת יתר וגיל (מעל 
   VTE.4 התפתחותשקלול של הגורמים ובהתאם לכך נקבעת רמת הסיכון ל

 American-לכלל המטופלים במחלקות הפנימיות מומלץ על ידי ה VTE-ביצוע הערכת סיכון ל
College of Physicians5 וה-American Society of Hematology.6 ם של(לסעיפיPadua 

prediction score 04.2טבלה  ,בנספחים ראו(.   

)process( תהליך  סוג המדד

  אקוטיתגריאטריה פנימית מוגבר, פנימית גריאטרית, כלליות,  פנימיות  מחלקות

  מחלקות הרלוונטיותב ומעלה 40מגיל  החדשיםכל המאושפזים   מכנה

 Paduaנמדד להם שמחלקות הרלוונטיות בומעלה  40מגיל  החדשיםכל המאושפזים   מונה
prediction score מהקבלה לאשפוז יממות  2 תוך  

תאריך קובע 
  לגזירת המדד

  תאריך כניסה למחלקה הראשונה הרלוונטית לאותו אשפוז

קריטריונים 
  להכללה

  ומעלה 40 בנימאושפזים 
 או אקוטית גריאטריה או מוגבר פנימית או כלליות פנימיות במחלקות המאושפזים המטופלים כל

  גריאטרית פנימית

קריטריונים 
  להוצאה

  (לא ידווח) 40 לגילמתחת 
  )גרעיוי ידווח( )ו/ שוחרר ו/ הועבר ו(נפטריממות  2-מבמחלקה הרלוונטית פחות  ואושפז
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  מערכות המחשוב המנהלי בבית החולים   מקור המידע
  )מוצפנת( ת"ז

  מין
GIS על פי כתובתו  אקונומי של המטופל-(אזור סוציו

  ) המלאה

  מקרהמספר 
  קוד מחלקה מאשפזת

 2-אושפז במחלקה הרלוונטית פחות מהאם 
  יממות

  תאריך העברה למחלקה אחרת
  תאריך פטירה

   שנת לידה
 גורם מבטח

  חולים הקליני בבית המחשוב המערכות 
 Padua prediction scoreביצוע תאריך 

  Padua prediction scoreערך האומדן 
 

לשנת  יעד
2023  

95%  

תחילת הפקת 
  המדד

  2014רבעון ראשון של שנת 

  .יש לדווח את מועד ביצוע ההערכה, גם אם בוצע במחלקה אחרת  הערות

 
                                                            

1 Francis, C. W. (2007). Prophylaxis for Thromboembolism in Hospitalized medical patients. The New England Journal of 
Medicine 356:1438—1444. 
2 Ageno, W. (2012). Do medical patients need to receive pharmacologic prophylaxis for the prevention of venous 
thromboembolism? Intern Emerg Med. 7 (3): S189–S192. 
3 Granziera, S. & Cohen, A. T. (2015). VTE primary prevention, including hospitalized medical and orthopedic surgical 
patients. Thrombotic and Hemostatic Journal, 113, 1216-1223. doi: 10.1160/TH14-10-0823 
4 Barbar, S., Noventa, V., Rosseto, V., Ferrari, A., Brandolin, B., Perlati, M….& Prandoni, P. (2010). A risk assessment 
model for the identification of hospitalized medical patients at risk for venous thromboembolism: The Padua Prediction 
Score. Thrombotic and Hemostatic Journal, 8, 2450-2457. doi: 10.1111/j.1538-7836.2010.04044.x 
5 Qaseem, A., Chou, R., Humphrey, L. L., Starkey, M., & Shekelle, P. (2011). Venous thromboembolism prophylaxis in 
hospitalized patients: a clinical practice guideline from the American College of Physicians. Annals of internal medicine, 
155, 625-632. doi: 10.7326/0003-4819-155-9-201111010-00011 
6 Schünemann, H. J., Cushman, M., Burnett, A. E., Kahn, S. R., Beyer-Westendorf, J., Spencer, F. A., … Wiercioch, 
W. (2018). American Society of Hematology 2018 guidelines for management of venous thromboembolism: 
prophylaxis for hospitalized and nonhospitalized medical patients. Blood Advances, 2(22), 3198–3225. 
https://doi.org/10.1182/bloodadvances.2018022954 
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ביצוע הערכת סיכון לפקקת ורידים בקרב מאושפזים במחלקות פנימיותמדד 01-14-1-04-002
2 יממות מהכניסה לאשפוז 40 ומעלה במחלקות פנימיות תוך Padua prediction score בקרב מאושפזים בני באמצעות (Venous thrombosis) תיאור המדד: ביצוע הערכת סיכון לפקקת ורידים

קריטריונים להכללה: 
מאושפזים בני 40 ומעלה

כל המטופלים המאושפזים במחלקות פנימיות כלליות או פנימיות מוגבר או גריאטריה אקוטית או פנימית גריאטרית  

קריטריונים להוצאה:
מתחת לגיל 40 (לא ידווח)

(ידווח וייגרע) שוחררו) / הועברו / (נפטרו אושפזו במחלקה הרלוונטית פחות מ-2 יממות

תאריך כניסה למחלקה הראשונה הרלוונטית לאותו אשפוז תאריך קובע לגזירת האוכלוסייה למדד:

עבור אוכלוסייה זו, המשתנים שיועברו על ידי בתי החולים הם:
הסברקידודסוג משתנהשמות שדהמשתנה

קוד המדד הוא 01-14-1-04-002 טקסט Measurment_ID(14)קוד מדד 
על פי הקידוד המקובל של משרד הבריאות טקסט Hospital_ID(10)קוד בית חולים 

תועבר בצורה מוצפנת בשיטה המקובלתטקסט Patient_ID(256)ת.ז. מוצפנת ת.ז.
רק ספרת הביקורת של ת.ז.טקסט Patientbikoret_ID(1)ת.ז.- ספרת ביקורת

תעודת זהות - 1, דרכון - 2, זמני - 3, ת.ז. פלסטינית - 4 טקסט ID_Types(1)סוג תעודה
המספר שבית החולים מקצה לחולה כאשר הוא מתקבל לאשפוזטקסט Case_Number(50)מספר אשפוז/ מספר מקרה/ מספר קבלה

קוד המחלקה (על פי הקידוד המקובל של משרד הבריאות) מתוך המחלקות הנכללות במדדטקסט Dep_ID(10)קוד מחלקה מאשפזת
תאריך הכניסה למחלקה הראשונה מתוך המחלקות הנכללות במדדDD/MM/YYYYטקסט Hosp_Date(10)תאריך כניסה למחלקה הראשונה הרלוונטית

אם שוחרר תוך 2 יממות, לציין את תאריך השחרור מבית החוליםDD/MM/YYYYטקסט Discharge_Date(10)תאריך שחרור מבית חולים 
אם נפטר תוך 2 יממות, לציין את תאריך פטירה. תאריך פטירה במסגרת האשפוז המדווחDD/MM/YYYYטקסט Death_Date(10)תאריך פטירה

אם הועבר למחלקה שלא רלוונטית למדד תוך 2 יממות, לציין את תאריך ההעברהDD/MM/YYYYטקסט OtherDep_Date(10)תאריך העברה למחלקה אחרת
1- כן, 0- לאמספר Hos_Less_2האם אושפז במחלקה הרלוונטית פחות מ-2 יממות

YYYYמספר Birth_Yearשנת לידה 
1- זכר, 2-נקבהמספר Genderמין

טקסט Adress_Street(100)כתובת- רחוב
טקסט Adress_House(100)כתובת- מספר בית

טקסט Adress_CityName(100)כתובת- עיר
לפי רשימת סמלי יישוב של הלמ"ס מספר CityCodeסמל יישוב

אשכול סוציוכלכלי על פי הדירוג של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה 1-20מספר SESאשכול סוציוכלכלי 
1- כלליתמספר Insurance_Providerגורם מבטח

2- מכבי
3- מאוחדת
4- לאומית

5- צה"ל
6- אחר, פרט בהערות

קופת החולים אליה משויך המטופל

Padua Prediction Score תאריך ביצועPadua_Date(10) טקסטDD/MM/YYYYPadua Prediction Score :תאריך ביצוע מבחן לאיתור פקקת ורידית
[ניתן לקחת בחשבון גם מקרים בהם בוצעה הערכת סיכון לפני הקבלה למחלקה הרלוונטית במהלך אותו אשפוז.] 

ניתן לדווח מבחן שבוצע במהלך האשפוז הנוכחי עד 7 ימים מהכניסה למחלקה הרלוונטית למדד.
Padua Prediction Score ערך האומדןPadua_Value מספרPadua Prediction Score :הערך שהתקבל במבחן לאיתור פקקת ורידית

יש לרשום בטקסט חופשי את כל ההשגות וההערות לגבי המקרה שברצונכם להדגישטקסט Remarks(200)הערות
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  ניתוח כריתת רחםפרופילקטי סביב  טרומבוטי-אנטימתן טיפול   שם המדד

  01-14-1-05-002  מספר מדד

טרומבוטי -אנטיטיפול  לקבל שהתחילושיעור המנותחות בניתוחי כריתת רחם בשיטה הפתוחה   תיאור המדד
הניתוח  סיוםלאחר שעות  24 לביןהניתוח תחילת שעות לפני  24 זמן שביןהבחלון פרופילקטי 

 סקה של עד(הפהניתוח  שעות ברצף מתחילת 12פחות יים למשך לטגרביים פנאומ לבשוו/או 
  .עמידה במדד)חצי שעה לא תיחשב כאי 

הרציונל 
  לבחירת המדד

אחד הסיבוכים הניתוחים הנפוצים ביותר בתחום הגניקולוגיה.  ביןניתוח כריתת רחם הוא 
מחקר שנערך בארצות הברית  VTE.(1( ורידיםהשכיחים לאחר ניתוח כריתת רחם הוא פקקת 

הם: השמנת יתר, ניתוח בשיטה הפתוחה, סרטן כאינדיקציה  VTE-הראה כי גורמי סיכון ל
כריתת ן גבוה לפקקת ורידית לאחר ניתוח מצויות בסיכו מבוגרותנשים  2לניתוח ומשך הניתוח.

שלהן לאחר הניתוח. הסיכון אף גובר לנוכח גורמי  תנועהבמוגבלות ה בשלבעיקר , רחם פתוח
   3,4,5.ועוד פקקת בעבר ,, גיל מבוגרת יתרסיכון נוספים, כגון השמנ

 םורידילמניעת פקקת טרומבוטי פרופילקטי הוא דרך יעילה ביותר -אנטימחקרים הראו שטיפול 
 American-על פי ההנחיות הקליניות של ה 6להפחתת תמותה ותחלואה כתוצאה מקרישת דם.ו

Congress of Obstetricians and Gynecologists )ACOGושל ה (-American College 
of Chest Physiciansטרומבוטי לנשים העוברות כריתת רחם בשיטה -, יש לתת טיפול אנטי
מגדיר נשים  ACOG-ארגונים אלו הן כמעט זהות, מלבד העובדה שההפתוחה. ההנחיות של 

טרומבוטי -וללא גורמי סיכון אחרים בסיכון נמוך, וממליץ לתת להן טיפול אנטי 40מתחת לגיל 
, ולכן מומלץ לתת להן VTE-מכאני ולא פרמקולוגי. יתר הנשים מוגדרות ב"רמת סיכון בינונית" ל

  7,8או מכאני. טרומבוטי פרמקולוגי-טיפול אנטי

- נכלל בין מדדי ה גדול טרומבוטי פרופילקטי סביב ניתוח-אנטיבמתן טיפול מדד העוסק 
Medicare, הו-Joint Commission ב 9עליו. ץממלי -ACHS קיים מדד למתן טיפול  האוסטרלי

  10.ניתוח כריתת רחם בזה סבי

  ) process( תהליך  סוג המדד

  מיילדותאונקולוגיה, -ונשים / גינקולוגיה, גינ  מחלקות

  כריתת רחם בשיטה פתוחה  ברושע 40כל הנשים מעל גיל   מכנה

- טיפול אנטי לקבל ושהתחילו ,בשיטה פתוחהכריתת רחם  שעברו 40מעל גיל כל הנשים   מונה
שעות אחרי סיום  24 לבין הניתוחשעות לפני תחילת  24 שבין זמןבחלון טרומבוטי פרופילקטי 

סקה (הפ הניתוחשעות ברצף מתחילת  12ו/או לבשו גרביים פנאומטיים למשך לפחות  הניתוח
  ).במדד עמידהשל עד חצי שעה לא תיחשב כאי 
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תאריך קובע 
  לגזירת המדד

  הניתוחתחילת תאריך 

קריטריונים 
  להכללה

   )05.1.1טבלה בנספחים,  ICD-9קודי  הרא(בשיטה הפתוחה ניתוחי כריתת רחם 
 ICD-9ראה קודי (לרבות ניתוחי כריתת רחם שהתחילו בשיטה סגורה ועברו לפתוחה 

   )05.1.2 ,05.1.1 אותטבלבנספחים, 
  ניתוחים וגינאליים

   40מעל גיל 

קריטריונים 
  להוצאה

  (לא ידווח) 40מתחת לגיל 
 ידווח)(לא  )1.1.50טבלה בנספחים,  ICD-9קודי  ה(רא לפרוסקופיתהכריתת רחם בשיטה ניתוחי 

  מערכות המחשוב המנהלי בבית החולים   מקור המידע
  (מוצפנת)ת"ז 
GIS אקונומי של המטופל על פי כתובתו -(אזור סוציו

  המלאה) 

  מספר מקרה
  תאריך כניסה לבית חולים

  שנת לידה
  גורם מבטח

 

  חולים הקליני בבית המחשוב המערכות 
  תאריך תחילת ניתוח

  שעת תחילת ניתוח
  ניתוחתאריך סיום 

  שעת סיום ניתוח
  מניעתי תאריך תחילת טיפול אנטי טרומבוטי
  מניעתישעת תחילת טיפול אנטי טרומבוטי 

גם בטבלה זו , וראו 05.2(ראו טבלה  שם התרופה

  מינון יומי מומלץ)

  לטיפול ת נגדהאם היתה התוויי
לפי קידוד בחדר   ICD-9פרוצדורותקודי 
  ניתוח

  פנאומטיותגרביים בטיפול תחילת תאריך 
  גרביים פנאומטיותבטיפול תחילת שעת 

  גרביים פנאומטיותבסיום טיפול  תאריך
  סיום טיפול בגרביים פנאומטיות שעת

(סך שעות דפוס שימוש בגרביים פנאומטיות 

  רצופות לשימוש בגרביים ביום)

לשנת  יעד
2023  

95%  

תחילת הפקת 
  המדד

   2014רבעון ראשון של שנת 

 משתחררותה מטופלותשל במקרים נוהל השגות פרטניות לפי השגה פרטנית להגיש  ניתן  הערות
  .הניתוח מתחילתשעות  12-מ פחות בפרק זמן של
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Standards (ACHS). https://www1.achs.org.au/media/183244/acir_2012-2019_21st_ed.pdf  
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מתן טיפול אנטי-טרומבוטי פרופילקטי סביב ניתוח כריתת רחםמדד 01-14-1-05-002 
24 שעות לאחר סיום הניתוח ו/או לבשו גרביים פנאומטיים 24 שעות לפני תחילת הניתוח לבין תיאור המדד: שיעור המנותחות בניתוחי כריתת רחם בשיטה הפתוחה שהתחילו לקבל טיפול אנטי-טרומבוטי פרופילקטי בחלון הזמן שבין

למשך לפחות 12 שעות ברצף מתחילת הניתוח (הפסקה של עד חצי שעה לא תיחשב כאי עמידה במדד).

קריטריונים להכללה: 

הכללהניתוחי כריתת רחם בשיטה הפתוחה (ראה קודי ICD-9 בנספחים, טבלה 05.1.1)  קודים:
P 68.3, 68.39, 68.4, 68.49, 68.5, 68.59, 68.6, 68.69, 68.7, 68.79, 68.9לרבות ניתוחי כריתת רחם שהתחילו בשיטה סגורה ועברו לפתוחה (ראה קודי ICD-9 בנספחים, טבלאות 05.1.1, 05.1.2) 

ניתוחים וגינאליים
מעל גיל 40 

כל בית חולים שמשתמש בהרחבות נוספות רלוונטיות,הרחבות אפשריות לקודי פרוצדורה: להלן דוגמאות של הרחבות. 68.59.01 ,68.4.05 - 68.4.01 ,68.39.03 - 68.39.01 הערה:
 יש לכלול אותן בקטגוריה זו

קריטריונים להוצאה:
מתחת לגיל 40 (לא ידווח)

(לא ידווח) (05.1.2 טבלה ICD-9 בנספחים, (ראה קודי הוצאהניתוחי כריתת רחם בשיטה הלפרוסקופית P 68.31, 68.41, 68.51, 68.61, 68.71קודים:

תאריך תחילת הניתוח תאריך קובע לגזירת האוכלוסייה למדד:

עבור אוכלוסייה זו, המשתנים שיועברו על ידי בתי החולים הם: 
הסברקידודסוג משתנהשמות השדותמשתנה

קוד המדד הוא 01-14-1-05-002טקסט Measurment_ID(14)קוד מדד 
על פי הקידוד המקובל של משרד הבריאות טקסט Hospital_ID(10)קוד בית חולים 

תועבר בצורה מוצפנת בשיטה המקובלתטקסט Patient_ID(256)ת.ז. מוצפנת ת.ז.
רק ספרת הביקורת של ת.ז.טקסט Patientbikoret_ID(1)ת.ז.- ספרת ביקורת

תעודת זהות - 1, דרכון - 2, זמני - 3, ת.ז. פלסטינית - 4 טקסט ID_Types(1)סוג תעודה
המספר שבית החולים מקצה לחולה כאשר הוא מתקבל לאשפוז. מספר חד חד ערכיטקסט Case_Number(50)מספר אשפוז/ מספר מקרה/ מספר קבלה

תאריך המגע הראשון של החולה עם בית החולים (מלר"ד/ מחלקה/ חדר ניתוח וכדומה)DD/MM/YYYYטקסט Hosp_Date(10)תאריך כניסה לבית חולים 
YYYYמספר Birth_Yearשנת לידה 

טקסט Adress_Street(100)כתובת- רחוב
טקסט Adress_House(100)כתובת- מספר בית

טקסט Adress_CityName(100)כתובת- עיר
לפי רשימת סמלי יישוב של הלמ"ס מספר CityCodeסמל יישוב

אשכול סוציוכלכלי על פי הדירוג של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה 1-20מספר SESאשכול סוציוכלכלי 
1- כלליתמספר Insurance_Providerגורם מבטח

2- מכבי
3- מאוחדת
4- לאומית

5- צה"ל
6- אחר, פרט בהערות

קופת החולים אליה משויך המטופל

תאריך ביצוע החתך הניתוחי הראשוןDD/MM/YYYYטקסט SurgeryStart_Date(10)תאריך תחילת ניתוח 
שעת ביצוע החתך הניתוחי הראשוןHH:MMטקסט SurgeryStart_Time(5)שעת תחילת ניתוח 
תאריך תפר אחרון בחדר הניתוחDD/MM/YYYYטקסט SurgeryEnd_Date(10)תאריך סיום ניתוח 

שעת תפר אחרון בחדר הניתוחHH:MMטקסט SurgeryEnd_Time(5)שעת סיום ניתוח 
 DD/MM/YYYYטקסט Thrombosis_Date(10)תאריך תחילת טיפול אנטי טרומבוטי מניעתי

HH:MMטקסט Thrombosis_Time(5)שעת תחילת טיפול אנטי טרומבוטי מניעתי
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הסברקידודסוג משתנהשמות השדותמשתנה

לציין עד 3 קודי פרוצדורה ראשונים מתוך הקידוד של חדר הניתוח ולא הרשמות (מתוך רשימת הקודים טקסט Procedure_ICD(200)קודי פרוצדורות ICD9 לפי קידוד בחדר ניתוח
להתאמה למדד), מופרדים בפסיקים

קודי פרוצדורות ICD9 לפי קידוד בחדר ניתוח 
קוד פנימי

Procedure_ICD_Local(200) לציין עד 3 קודי פרוצדורה ראשונים מתוך הקידוד של חדר הניתוח ולא הרשמות (מתוך רשימת הקודים טקסט
להתאמה למדד), קוד פנימי של בית החולים, מופרדים בפסיקים

טקסט (50), רשום Prophylac_Nameשם תרופה אנטי טרומבוטית מניעתית  
באותיות לטיניות 

גדולות

שם התרופה האנטי טרומבוטי פרופילקטי שניתן סביב הניתוח (יש לציין את שם התרופה כפי שנרשמה בתיק 
הרפואי ולא להמיר לשם גנרי/מסחרי). אם מקבלת יותר מתרופה אחת, יש לבחור את התרופה הקרובה 

ביותר לשעת הרדמה, (ראו טבלה 05.2, וראו בטבלה זו גם מינון יומי מומלץ)
האם יש התוויית נגד לטיפול1- כן, 0- לאמספר Exclusion_Critהאם הייתה התוויית נגד לטיפול

למקרים בהם ניתן טיפול בגרביים פנאומטיות DD/MM/YYYYטקסט Pneumatic_Date (10)תאריך תחילת טיפול בגרביים פנאומטיות
למקרים בהם ניתן טיפול בגרביים פנאומטיות HH:MMטקסט Pneumatic_Time (5)שעת תחילת טיפול בגרביים פנאומטיות
למקרים בהם ניתן טיפול בגרביים פנאומטיות DD/MM/YYYYטקסט Pneumatic_End_Date(5)תאריך סיום טיפול בגרביים פנאומטיות

למקרים בהם ניתן טיפול בגרביים פנאומטיות HH:MMטקסט Pneumatic_End_Time (5)שעת סיום טיפול בגרביים פנאומטיות
סך שעות רצופות לשימוש בגרביים ביוםHH:MMטקסט Pneumatic_Dose (5)דפוס שימוש בגרביים פנאומטיות

יש לרשום בטקסט חופשי את כל ההשגות וההערות לגבי המקרה שברצונכם להדגישטקסט Remarks(200)הערות
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  שעות 48פניות חוזרות למלר"ד תוך   שם המדד

01-16-1-03-002  מספר מדד

  תיאור המדד

  

  שעות  48שיעור הפניות החוזרות למלר"ד בתוך 

  יחושב ע"י המשרד עפ"י אפיזודות – מדדהאופן חישוב 

הרציונל 
   לבחירת המדד

בעיית איכות בטיפול, שחרור מוקדם מדי של חולה ביקורים חוזרים למלר"ד עשויים להעיד על 
 באוסטרליה מסקירה שנערכה 1החולים לקהילה. תיהראשון ו/או ממשק בעייתי בין ב בביקור

-לביקורים חוזרים תוך זמן קצר (החוקרים הגדירו "זמן קצר" כמרכזיים ארבעה גורמים  ונמצא
 48ביקורים חוזרים תוך ביום, כאשר רוב המחקרים שנכללו בסקירה התמקדו  90שעות עד  48

קשורים למטופל (אי הגורמים המשפיעים על חזרות למלר"ד נמצאו כשעות).  72שעות או תוך 
כון של שירותי הרפואה הדחופה); קשורים נ- הבנת הוראות הרופא בעת השחרור, שימוש לא

למחלה (החמרת המחלה, התפתחותם של סיבוכים), קשורים למערכת הבריאות (אבחנה 
לקויה, תקשורת לקויה בין גורמים שונים במערכת, בעיות ברצף הטיפול) וגורמים אחרים 

ים צאו קשורבנוסף, ביקורים חוזרים תוך זמן קצר נמ 2(ביקורים חוזרים שלא היו נחוצים).
  3לעלייה בסיכון לתמותה ותחלואה של המטופל.

שעות נרשם לביקורים עם מחלות כלי דם  48 בתוךבישראל אחוז גבוה של ביקורים חוזרים 
איסכמית, הריון בסיכון גבוה, הריון ולידה, מצבים שמקורם בזמן הלידה,  מוח, מחלת לבב

סימפטומים במערכת  סיבוכים של הריון ולידה, זיהומים בכליות, מחלות במערכת העיכול,
. השתן, מחלת ריאות חסימתית כרונית, אבנים בדרכי המרה, בצקת ריאות והפרעות פסיכוטיות

שעות נרשם לביקורים עם אבחנה של כאבים בחזה,  48 וךאחוז נמוך של ביקורים חוזרים בת
  4פציעות, חבלות ונקעים. דרכים גוף זר בעין, באף או באוזן, תאונות, תאונות

 5ימים. 7האנגלי יש מדד דומה, אשר מודד את שיעור הביקורים החוזרים למלר"ד תוך  NHS-ל
  6שעות. 72ך במחוז אונטריו בקנדה נמדד שיעור ביקורים חוזרים למלר"ד תו

  )outcome( תוצא  סוג המדד

  מלר"ד  מחלקות

תאריך קובע 
  מדדגזירת הל

  תאריך כניסה למלר"ד

קריטריונים 
  להכללה

  פניות למלר"ד הכל 
  ), אורתופדיה, ילדים וכו'נשים, ג.א.א, עיניים, כירורגי, פנימי(כל סוגי המלר"דים 

קריטריונים 
  להוצאה

  (לא ידווח)יולדות 
מטופלים שהוזמנו למלר"ד לקבלת טיפול אלקטיבי (למשל מתן אנטיביוטיקה דרך הווריד)  

  (ידווח וייגרע)
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 חוליםהת המחשוב המנהלי בבית ומערכ  מקור המידע
  (מוצפנת) ת"ז
   מין

  שנת לידה
GIS על פי כתובתו  אקונומי של המטופל-(אזור סוציו

  ) המלאה

  מספר מקרה
  תאריך כניסה למלר"ד

  כניסה למלר"דשעת 
  ממנו שוחרר הפונה שסוג המלר"ד 

  מהמלר"ד שחרור תאריך
  מהמלר"ד שעת שחרור

  פטירה תאריך
  פטירהשעת 
  מפנה למלר"ד גורם 

  חלטה בשחרור מהמלר"דה
   גורם מבטח

 חוליםהבבית  הקלינית המחשוב ומערכ
  קודי אבחנה בשחרור מהמלר"ד

  זמן לקבלת טיפול אלקטיביהאם הו

לשנת  יעד
2023  

5%  

  ), אוקטובר וינואריולי, אפריל( לרבעון אחת  תקופת דיווח

תחילת הפקת 
  המדד

  2016רבעון ראשון של שנת 

  .המדד מתייחס לאפיזודות  הערות

. אין לדווח נתונים ישירות לתוכנית הלאומית למדדי מידעההמדד מתפרסם על סמך נתוני אגף 
   איכות.

  

  
1 Johns Hopkins University School of Medicine, & Armstrong Institute for Patient Safety and Quality. (2014). 
Improving the Emergency Department Discharge Process: Environmental Scan Report (14(15)-0067-EF). 
Agency for Healthcare Research and Quality. 
https://www.ahrq.gov/sites/default/files/wysiwyg/professionals/systems/hospital/edenvironmentalscan/edenvir
onmentalscan.pdf  
2 Han, C.-Y., Chen, L.-C., Barnard, A., Lin, C.-C., Hsiao, Y.-C., Liu, H.-E., & Chang, W. (2015). Early revisit to 
the emergency department: an integrative review. Journal of Emergency Nursing, 41(4), 285–295. 
https://doi.org/10.1016/j.jen.2014.11.013 
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3 Safwenberg, U., Terént, A., & Lind, L. (2010). Increased long-term mortality in patients with repeated visits 
to the emergency department. European Journal of Emergency Medicine, 17(5), 274–279. 
https://doi.org/10.1097/MEJ.0b013e3283104106 

לרפואה  ביקורים במחלקה). 2020חקלאי, צ., ליפשיץ, א., אבורבה, מ., אפלבוים, י., גולדברגר, נ., מוסטובוי, ד., וגורדון, ש. ( 4
. אגף המידע, משרד הבריאות. 2019דחופה: מאפייני הפעילות 

://www.health.gov.il/PublicationsFiles/emergency_2019.pdfhttps   
5 Allen, T., Walshe, K., Proudlove, N., & Sutton, M. (2019). Measurement and improvement of emergency 
department performance through inspection and rating: an observational study of emergency departments in 
acute hospitals in England. Emergency Medicine Journal, 36(6), 326–332. doi:10.1136/emermed-2018-
207941  
6 Health Quality Ontario. (2021). The Emergency Department Return Visit Quality Program: Report on the 
2020 results. https://www.hqontario.ca/Portals/0/documents/qi/ed/emergency-department-return-visit-quality-
program-report-on-the-2020-results.pdf  
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פניות חוזרות למלר"ד תוך 48 שעותמדד 01-16-1-03-002   
48 שעות שיעור הפניות החוזרות למלר"ד בתוך תיאור המדד:

יחושב ע"י המשרד עפ"י אפיזודות אופן חישוב המדד:

קריטריונים להכללה:
כל הפניות למלר"ד

כל סוגי המלר"דים (פנימי, כירורגי, עיניים, א.א.ג, נשים, אורתופדיה, ילדים וכו')

קריטריונים להוצאה:
יולדות (לא ידווח)

(ידווח וייגרע) מטופלים שהוזמנו למלר"ד לקבלת טיפול אלקטיבי (למשל מתן אנטיביוטיקה דרך הווריד)

אחת לרבעון (אפריל, יולי, אוקטובר וינואר) תקופת דיווח:

תאריך כניסה למלר"ד תאריך קובע לגזירת האוכלוסייה למדד:

המשתנים שיועברו על ידי בתי החולים הם: ידווחו כלל הפניות למלר"ד,
הסברקידודסוג משתנהשמות השדותמשתנה

קוד המדד הוא 01-16-1-03-002טקסט Measurment_ID(14)קוד מדד 
על פי הקידוד המקובל של משרד הבריאות טקסט Hospital_ID(10)קוד בית חולים 

תועבר בצורה מוצפנת בשיטה המקובלתטקסט Patient_ID(256)ת.ז. מוצפנת ת.ז.
רק ספרת הביקורת של ת.ז.טקסט Patientbikoret_ID(1)ת.ז.- ספרת ביקורת

תעודת זהות - 1, דרכון - 2, זמני - 3, ת.ז. פלסטינית - 4 טקסט ID_Types(1)סוג תעודה
המספר שבית החולים מקצה לפונה כאשר הוא מתקבל למלר"ד מספר חד חד ערכיטקסט Case_Number(50)מספר מקרה

התאריך האדמיניסטרטיבי בו הפונה נקלט למלר"דDD/MM/YYYYטקסט ER_Date(10)תאריך כניסה למלר"ד 
השעה האדמיניסטריבית בה הפונה נקלט בבמלר"ד HH:MMטקסט ER_Time(5)שעת כניסה למלר"ד 

התאריך האדמיניסטרטיבי בו הפונה השתחרר מהמלר"דDD/MM/YYYYטקסט Discharge_ER_Date(10)תאריך שחרור מהמלר"ד 
השעה האדמיניסטריבית בה הפונה השתחרר מהמלר"ד HH:MMטקסט Discharge_ER_Time(5)שעת שחרור מהמלר"ד 

תאריך פטירת המטופל במלר"ד במידה ונפטרDD/MM/YYYYטקסט Death_Date(10)תאריך פטירה 
שעת פטירת המטופל במלר"ד במידה ונפטרHH:MMטקסט Death_Time(5)שעת פטירה 

קוד המלר"ד האחרון שטיפל בפונה (מבוגרים, ילדים, נשים, א.א.ג. וכו'...), על פי הקידוד המקובל של משרד הבריאות טקסט ER_Code(100)סוג מלר"ד שממנו שוחרר הפונה
YYYYמספר Birth_Yearשנת לידה 

1- זכר, 2- נקבהמספר Genderמין
טקסט Adress_Street(100)כתובת המטופל - רחוב

טקסט Adress_House(100)כתובת המטופל - מספר בית
טקסט Adress_CityName(100)כתובת המטופל - עיר

לפי רשימת סמלי יישוב של הלמ"ס מספר CityCodeסמל יישוב
אשכול סוציוכלכלי על פי הדירוג של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה 1-20מספר SESאשכול סוציוכלכלי 

1. עצמאימספר Refferal1גורם מפנה למלר"ד 
2. קופת חולים
3. מוקד חירום

4. אמבולנס
5. אחר, פרט

גורם מפנה  

1- כלליתמספר Insurance_Providerגורם מבטח
2- מכבי

3- מאוחדת
4- לאומית

5- צה"ל
6- אחר, פרט בהערות

קופת החולים אליה משויך המטופל
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הסברקידודסוג משתנהשמות השדותמשתנה
1. שחרור למקום ממנו באמספר ER_Decisionהחלטה בשחרור מהמלר"ד

2. אשפוז
3. העברה לבית חולים אקוטי 

אחר 
4. נפטר

5. סרוב אשפוז
6. אחר, פרט בהערות

קוד אבחנה במלר"ד (ICD-9), מופרד בפסיקים טקסט Diagnosis1_ICD(200)קודי אבחנות בשחרור מהמלר"ד
0-לאמספר Elective_ERמוזמן למלר"ד לקבלת טיפול אלקטיבי כן, האם בביקור הנוכחי המטופל הוזמן אלקטיבי לקבלת טיפול במלר"ד כמו למשל קבלת אנטיביוטיקה דרך הוריד1-

Remarks(200)הערות יש לרשום בטקסט חופשי את כל ההשגות וההערות לגבי המקרה שברצונכם להדגישטקסט
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  ביצוע טריאז' קליני זמן מהגעה למלר"ד ועד   שם המדד

 01-16-1-03-001  מספר מדד

   ביצוע טריאז' קלינימשך הזמן מהקבלה האדמיניסטרטיבית למלר"ד ועד   תיאור המדד

הרציונל 
  לבחירת המדד

הינה הבדיקה הראשונית במחלקה לרפואה דחופה. הטריאז' מסייע לצוות  )triageטריאז' (
הרפואי לזהות את מצבו הרפואי של המטופל ולתעדף מתן טיפול רפואי בהתאם לחומרת 

אחד הגורמים המרכזיים  2ובכך מביא לטיפול מהיר, ממוקד, איכותי ויעיל יותר. 1הרפואי המצב
המשפיעים על הצלחת הטיפול הרפואי ומניעת התחלואה והתמותה, הוא משך הזמן שעובר 

עד לקבלת הטיפול. טריאז' מאפשר לטפל במטופלים עם פתולוגיות מסכנות חיים על ידי מתן 
קביעת רמת הדחיפות הרפואית  3,4,5טיפול מתאים, בזמן, ובצורה הבטיחותית ביותר.

ות טריאז' מקצרת את זמני ההמתנה מהזמן בו המטופל מגיע למלר"ד ועד שהוא נבדק באמצע
על ידי גורם רפואי. טריאז' מפחית את זמן ההמתנה ללא קשר למין או למוצא ומשפר את רמת 

  6שביעות הרצון של המטופל.

ספר שיטות קיימות מ 7דיוק בטריאז' הוא קריטי למיון נכון והוא מחייב מיומנות של אנשי הצוות.
קטגוריות על בסיס  5-מתוקפות לביצוע טריאז' אשר מדרגות מטופלים המגיעים למלר"ד ל

 CTASחומרת מצבם ומגדירות פרק זמן מקובל עד לתחילת הטיפול בכל רמה. השיטות הן 
)Canadian Triage and Acuity Scale,(8 ATS )Australasian Triage Scale,(9 ESI 
)Index Emergency Severity,(10 ו-MTS )Manchester Triage System(11.  

, יצא חוזר מנהל רפואה של משרד הבריאות שמטרתו להטמיע את הליך הטריאז' 2015-ב
בכל המחלקות לרפואה דחופה במדינת ישראל. בחוזר נקבע כי הזמן האופטימלי עד לביצוע 

   12דקות. 15הטריאז' הינו עד 

   )processתהליך (  סוג המדד

  מלר"ד  מחלקות

   קליני טריאז' לביצועמהקבלה האדמיניסטרטיבית למלר"ד ועד משך הזמן   חישוב המדד

תאריך קובע 
  לגזירת המדד

  תאריך כניסה למלר"ד

קריטריונים 
  להכללה

  כל המבקרים במלר"ד 
  כל סוגי המלר"דים (פנימי, כירורגי, עיניים, א.א.ג, נשים, ילדים, אורתופדיה וכו')

קריטריונים 
  להוצאה

  )(לא ידווחיולדות  דמלר"
Dead on arrival לא ידווח)(  

  (לא ידווח)בבתי חולים כלליים  פסיכיאטרי מלר"ד מיון

  מערכות המחשוב המנהלי בבית החולים  מקור המידע
  (מוצפנת)ת"ז 
  מין 

  מערכת המחשוב הקליני בבית החולים
  תאריך ביצוע טריאז' 

  (סיווג הדחיפות)שעת ביצוע טריאז' 
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  שנת לידה
GIS אקונומי של המטופל על פי -(אזור סוציו

   כתובתו המלאה)
  מספר מקרה

  למלר"דתאריך כניסה 
  שעת כניסה למלר"ד
  גורם מפנה למלר"ד

  סוג המלר"ד שבו שהה מטופל
  תאריך שחרור ממלר"ד 

  שעת שחרור ממלר"ד 
  סוג מלר"ד משחרר

  תאריך פטירה
  שעת פטירה
  גורם מבטח

  CTAS ,2 .ATS ,3 . ,ESI. 1(כלי לשימוש טריאז' 
  . אחר, פרט בהערות)4

  סיווג דחיפות המטופל ע"י הטריאז' 
  

יעד לשנת 
2023  

  דקות 12

  אחת לרבעון (אפריל, יולי, אוקטובר וינואר)  תקופת דיווח

תחילת הפקת 
  המדד

  2016רבעון ראשון של שנת 

ביצוע טריאז' בלבד משנת המדידה ווחים על מגע רפואי ראשון אלא רק על יד לא יתקבלו  הערות
2020.  

  .2015/2טריאז') מספר  –על פי חוזר מנהל רפואה (מיון ראשוני במחלקות לרפואה דחופה 

  מטופל שהתקבל ישירות לחדר הלם/טראומה/צנתור במצב שמחייב טיפול מציל חיים: 
ידווח כרמת טריאז' הערך  טריאז' ידווח כזמן כניסה לחדר הלם/טראומה/צנתור וכו'.הזמן 

  הנהוג בביה"ח. 'הדחיפות הגבוהה ביותר עפ"י כלי הטריאז

  

                                                                 
1 de Magalhães-Barbosa, M. C., Robaina, J. R., Prata-Barbosa, A., & Lopes, C. de S. (2017). Validity of 
triage systems for paediatric emergency care: a systematic review. Emergency Medicine Journal, 34(11), 
711–719. https://doi.org/10.1136/emermed-2016-206058 
2 Deering, L., & Zahn, S. (2014). The right care at the right time. ED triage improves quality, efficiency and 
patient-satisfaction. Healthcare Executive, 29(4), 44–45. 
3 Schuetz, P., Hausfater, P., Amin, D., Haubitz, S., Fässler, L., Grolimund, E., Kutz, A., Schild, U., Caldara, 
Z., Regez, K., Zhydkov, A., Kahles, T., Nedeltchev, K., von Felten, S., De Geest, S., Conca, A., Schäfer-
Keller, P., Huber, A., Bargetzi, M., … Mueller, B. (2013). Optimizing triage and hospitalization in adult general 
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Psoter, K., Anton, X., & Hinson, J. S. (2018). Accuracy and reliability of emergency department triage using 
the emergency severity index: an international multicenter assessment. Annals of Emergency Medicine, 
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11 Zachariasse, J. M., Seiger, N., Rood, P. P. M., Alves, C. F., Freitas, P., Smit, F. J., Roukema, G. R., & Moll, 
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. 2015טריאז'.  –ות לרפואה דחופה חוזר מינהל רפואה, מיון ראשוני במחלק 12
http://www.health.gov.il/hozer/mr02_2015.pdf  
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זמן מהגעה למלר"ד ועד ביצוע טריאז' קלינימדד 01-16-1-03-001
קליני תיאור המדד: משך הזמן מהקבלה האדמיניסטרטיבית למלר"ד ועד ביצוע טריאז'

קריטריונים להכללה: 
כל המבקרים במלר"ד

כל סוגי המלר"דים (פנימי, כירורגי, עיניים, א.א.ג, נשים,ילדים, אורתופדיה וכו')

קריטריונים להוצאה:
מלר"ד יולדות (לא ידווח)

Dead on arrival (לא ידווח)
מיון  מלר"ד פסיכיאטרי בבתי חולים כלליים (לא ידווח)

תקופת דיווח: אחת לרבעון (אפריל, יולי, אוקטובר וינואר)

תאריך כניסה למלר"ד תאריך קובע לגזירת האוכלוסייה למדד:

עבור אוכלוסייה זו, המשתנים שיועברו על ידי בתי החולים הם: 
הסברקידודסוג משתנהשמות השדותמשתנה

קוד המדד הוא 01-16-1-03-001טקסט Measurment_ID(14)קוד מדד 
על פי הקידוד המקובל של משרד הבריאות טקסט Hospital_ID(10)קוד בית חולים 

תועבר בצורה מוצפנת בשיטה המקובלתטקסט Patient_ID(256)ת.ז. מוצפנת ת.ז.
רק ספרת הביקורת של ת.ז.טקסט Patientbikoret_ID(1)ת.ז.- ספרת ביקורת

תעודת זהות - 1, דרכון - 2, זמני - 3, ת.ז. פלסטינית - 4 טקסט ID_Types(1)סוג תעודה
המספר שבית החולים מקצה לחולה כאשר הוא מתקבל למלר"ד מספר חד חד ערכיטקסט Case_Number(50)מספר מקרה

קוד המלר"ד הראשון בו טופל החולה (מבוגרים, ילדים, נשים, א.א.ג. וכו'...) על פי הקידוד המקובל של משרד הבריאות טקסט Department_ID(100)סוג מלר"ד שבו שהה מטופל
התאריך האדמיניסטרטיבי בו המטופל נקלט למלר"דDD/MM/YYYYטקסט ER_Date(10)תאריך כניסה למלר"ד 

השעה האדמיניסטריבית בה המטופל נקלט בבמלר"ד HH:MMטקסט ER_Time(5)שעת כניסה למלר"ד 
התאריך האדמיניסטרטיבי בו המטופל השתחרר מהמלר"דDD/MM/YYYYטקסט Discharge_ER_Date(10)תאריך שחרור ממלר"ד 

השעה האדמיניסטריבית בה המטופל השתחרר מהמלר"ד HH:MMטקסט Discharge_ER_Time(5)שעת שחרור ממלר"ד 
קוד המלר"ד המשחרר בו טופל החולה (מבוגרים, ילדים, נשים, א.א.ג. וכו'...) על פי הקידוד המקובל של משרד הבריאות טקסט Discharge_Department_ID(100)סוג מלר"ד משחרר

תאריך פטירת המטופל במלר"ד במידה ונפטרDD/MM/YYYYטקסט Death_Date(10)תאריך פטירה 
שעת פטירת המטופל במלר"ד במידה ונפטרHH:MMטקסט Death_Time(5)שעת פטירה 

YYYYמספר Birth_Yearשנת לידה 
1- זכר, 2- נקבהמספר Genderמין

טקסט Adress_Street(100)כתובת המטופל - רחוב
טקסט Adress_House(100)כתובת המטופל - מספר בית

טקסט Adress_CityName(100)כתובת המטופל - עיר
לפי רשימת סמלי יישוב של הלמ"ס מספר CityCodeסמל יישוב

אשכול סוציוכלכלי על פי הדירוג של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה 1-20מספר SESאשכול סוציוכלכלי 
1. עצמאימספר Refferalגורם מפנה למלר"ד 

2. קופת חולים
3. מוקד חירום

4. אמבולנס
5. אחר, פרט

1- כלליתמספר Insurance_Providerגורם מבטח
2- מכבי

3- מאוחדת
4- לאומית

5- צה"ל
6- אחר, פרט בהערות

קופת החולים אליה משויך המטופל
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הסברקידודסוג משתנהשמות השדותמשתנה
התאריך בו בוצע למטופל טריאז' קליני.DD/MM/YYYYטקסט Triage_Date(10)תאריך ביצוע טריאז'

מטופל שהתקבל ישירות לחדר הלם/טראומה/צנתור במצב שמחייב טיפול מציל חיים: 
זמן הטריאז' ידווח כזמן כניסה לחדר הלם/טראומה/צנתור וכו'.

מטופל שהתקבל אצל רופא ולא בוצע טריאז', ידווח ללא זמני טריאז'. מקרה זה לא ייכלל במונה.
טקסט Triage_Time(5)שעת ביצוע טריאז'

HH:MM 

השעה בה נקבעה רמת הדחיפות למטופל.
מטופל שהתקבל ישירות לחדר הלם/טראומה/צנתור במצב שמחייב טיפול מציל חיים: 

זמן הטריאז' ידווח כזמן כניסה לחדר הלם/טראומה/צנתור וכו'.
מטופל שהתקבל אצל רופא ולא בוצע טריאז', ידווח ללא זמני טריאז'. מקרה זה לא ייכלל במונה.

CTAS .1מספר Triage_Toolכלי לשימוש טריאז'
ATS .2
ESI .3

4. אחר, פרט
רמת הדחיפות שהוגדרה למטופל בטריאז'.1-5טקסט Triage_Rate(10)סיווג דחיפות המטופל ע"י הטריאז'

מטופל שהתקבל ישירות לחדר הלם/טראומה/צנתור במצב שמחייב טיפול מציל חיים: 
ערך הטריאז' ידווח כרמת הדחיפות הגבוהה ביותר עפ"י כלי הטריאז' הנהוג בביה"ח.

יש לרשום בטקסט חופשי את כל ההשגות וההערות לגבי המקרה שברצונכם להדגישטקסט Remarks(200)הערות
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הערכת שבעת השחרור מחדר התאוששות דווח להם ציון מנותחים ה שיעור  שם המדד
   או פחות 3של כאב 

  01-16-1-07-001  מספר מדד

 מחדר השחרור בעת פחות או 3 של הערכת כאב ציון על המדווחים המנותחים שיעור  תיאור המדד
  )עד שעתיים לפני השחרור( התאוששות

הרציונל 
  לבחירת המדד

מטרת  1.ינטגרלי בתהליך ההחלמה של המטופלטיפול נאות בכאב לאחר ניתוח הינו חלק א
הנוחות שחווה המטופל כתוצאה מהניתוח, עם -איתחושת ו והטיפול בכאב היא הקטנת רמת

נאות בכאב משפר את התוצאות הקליניות,  טיפול .תופעות לוואי מעטות עד כמה שאפשר
צמצום תופעות לוואי בלתי , ורדת רמת הסבל ואי נוחות המדווחמהירות תהליך ההחלמה, ה

הסיכון לאשפוזים חוזרים ושימוש מוגבר  והורדת יות (כגון התפתחות של כאב כרוני)רצו
   2,3בשירותי בריאות.

פול נאות בכאב לאחר ניתוח בבתי חולים ראים כי אין טימלמרות החשיבות שבדבר, מחקרים 
. המגבלות למתן טיפול נאות בכאב לאחר ניתוח מתחלקות לשני סוגים: מגבלות הקשורות רבים

למטפל ומגבלות הקשורות למטופל. מגבלות הקשורות למטפל כוללות בתוכן חוסר ידע אודות 
כאב, גישה שלילית  יהדרכים השונות לטיפול בכאב וחשש משימוש בסוגים מסוימים של נוגד

כאב. מגבלות הוחוסר הבנה אודות מורכבות  )כגון אופיואידים( מסוימים כלפי נוגדי כאב
הקשורות למטופל כוללות בתוכן חוסר תקשורת בין המטופל למטפל ופחד משימוש בנוגדי 

  4.כאב

יש להשתמש בכלי מתוקף על מנת  American Pain Society-ההנחיות הקליניות של הע"פ 
 כלי פשוט 5,6.ולעקוב אחר תגובת המטופל לטיפול בכאב בכדי להתאים את הטיפול לצרכי

אשר הוכח כבעל תוקף  ),VAS )Visual Analog scale-ה המקובל למדידת רמת כאב הינו
. המטופל מצביע על נקודה בסקאלה שנעה בין אפס (אין כאב) לעשר רבות בקרב אוכלוסיות

  7.(רמת הכאב הגבוהה ביותר)

  )outcomeתוצא (  סוג המדד

  התאוששות  מחלקות

 ראשון/ה באשפוז הנוכחי תאלקטיבי פרוצדורה /אלקטיבי  כל החולים העוברים ניתוח  מכנה
   שמשתחררים מחדר התאוששות

משתחררים ש ראשון/ה באשפוז הנוכחי תאלקטיבי פרוצדורה /אלקטיבי  חולים העוברים ניתוח  מונה
  עד שעתיים לפני השחרוראו פחות  3ומדווחים על ציון בהערכת כאב של מחדר התאוששות 

תאריך קובע 
  לגזירת המדד

  תאריך סיום ניתוח
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קריטריונים 
  להכללה

   3גיל מעל 
  באשפוז נוכחיה ן/ראשופרוצדורה אלקטיבית  / סמי אלקטיבי /אלקטיבי כל ניתוח 

(כללי  לחדר התאוששות יםשמגיע ה באשפוז נוכחין/ראשו אלקטיבית כל ניתוח או פרוצדורה
  ואמבולטורי)

קריטריונים 
  להוצאה

  

  )(לא ידווח 3מתחת לגיל 
  )ויגרע (ידווח התאוששות / נפטרים בחדר ניתוח

  )(לא ידווחניתוחים דחופים 

ת המחשוב המנהלי בבית ומערכ  מקור המידע
  חוליםה

  (מוצפנת)ת"ז 
  מין

  לידה שנת
GIS על  המטופלאקונומי של -(אזור סוציו

   )פי כתובתו המלאה
  מספר מקרה

  חולים לבית כניסה תאריך
  תאריך פטירה

  שעת פטירה
  מחלקה מנתחת

  תאריך שחרור מחדר התאוששות
  שעת שחרור מחדר התאוששות

 גורם מבטח

  חוליםהת המחשוב הקליני בבית ומערכ
  ICD-9קודי פרוצדורות 

  ניתוחסיום תאריך 
  שעת סיום ניתוח 

   כאב הערכת ביצוע תאריך
   כאב הערכת ביצוע שעת

. VAS ,2. 1( הכלי שבאמצעותו נעשתה הבדיקה
FLACC ,3 .PAINAD ,4(אחר, פרט בהערות . 

  הבדיקה האחרונה לפני שחרור מהתאוששות ערך
  . אשפוז יום / אמבולטורי)2. אשפוז / כללי, 1(סוג אשפוז 

 אשפוז . התעוררות2התעוררות,  .1(קוד חדר התעוררות 
  )יום

יעד לשנת 
2023  

95%  

  )וינואר אוקטובר, יולי, אפריל( לרבעון אחת  תקופת דיווח

תחילת הפקת 
  המדד

  2016רבעון ראשון של שנת 

    הערות

 
  

1 Wilmore, D.W., Sawyer, F., & Kehlet, H. (2001). Management of patients in fast track surgery. BMJ, 322(7284). 473-
476. Retrieved from https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1119685/  
2 Baratta, J.L., Schwenk, E.S., & Viscusi, E.R. (2014). Clinical consequences of inadequate pain relief: barriers to optimal 
pain management. Plastic and reconstructive surgery, 134(4S-2), 15S-21S. doi: 10.1097/PRS.0000000000000681  
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3 Katz, J., Weinrib, A., Fashler, S.R., Katznelzon, R., Shah, B.R., Ladak, S. S., … Clarke, H. (2015). The Toronto General 
Hospital Transitional Pain Service: development and implementation of a multidisciplinary program to prevent chronic 
postsurgical pain. Journal of Pain Research, 8, 695–702. doi: 10.2147/JPR.S91924 
4 Baratta, J. L., Schwenk, E. S., & Viscusi, E. R. (2014). Clinical Consequences of Inadequate Pain Relief. Plastic and 
Reconstructive Surgery, 134. doi:10.1097/prs.0000000000000681 
5 Nimmo, S.M., Foo, I.T., & Paterson, H.M. (2017). Enhanced recovery after surgery: Pain management. Journal of 
surgical oncology, 116, 583-591. doi:  10.1002/jso.24814 
6 Chou, R., Gordon, D. B., de Leon-Casasola, O. A., Rosenberg, J. M., Bickler, S., Brennan, T., ... & Griffith, S. (2016). 
Management of Postoperative Pain: a clinical practice guideline from the American pain society, the American Society of 
Regional Anesthesia and Pain Medicine, and the American Society of Anesthesiologists' committee on regional 
anesthesia, executive committee, and administrative council. The Journal of Pain, 17(2), 131-157. doi: 
10.1016/j.pain.201512.008 
7 Hawker, G.A., Mian, S., Kendzerska, T., & French, M. (2011). Measures of adult pain: Visual Analog Scale for Pain 
(VAS Pain), Numeric Rating Scale for Pain (NRS Pain), McGill Pain Questionnaire (MPQ), Short-Form McGill Pain 
Questionnaire (SF-MPQ), Chronic Pain Grade Scale (CPGS), Short Form-36 Bodily Pain Scale (SF-36 BPS), and 
Measure of Intermittent and Constant Osteoarthritis Pain (ICOAP). Arthritis Care and Research, 63(S11), S240–S252. 
doi: 10.1002/acr.20543 
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3 או פחותמדד 01-16-1-07-001 שיעור המנותחים שבעת השחרור מחדר ההתאוששות דווח להם ציון הערכת כאב של
(עד שעתיים לפני השחרור) 3 או פחות בעת השחרור מחדר התאוששות שיעור המנותחים המדווחים על ציון הערכת כאב של תיאור המדד:

קריטריונים להכללה:
מעל גיל 3

כל ניתוח אלקטיבי / סמי-אלקטיבי / פרוצדורה אלקטיבית ראשון/ה באשפוז נוכחי
כל ניתוח או פרוצדורה אלקטיבית ראשון/ה באשפוז הנוכחי שמגיעים לחדר התאוששות (כללי ואמבולטורי)

קריטריונים להוצאה:
(לא ידווח) מתחת לגיל 3

(ידווח וייגרע) התאוששות / נפטרים בחדר ניתוח
(לא ידווח) ניתוחים דחופים

אוקטובר וינואר) יולי, (אפריל, אחת לרבעון תקופת דיווח:

תאריך סיום ניתוח תאריך קובע לגזירת האוכלוסייה למדד:

המשתנים שיועברו על ידי בתי החולים הם: עבור אוכלוסייה זו,
הסברקידודסוג משתנהשמות השדותמשתנה

קוד המדד הוא 01-16-1-07-001טקסט Measurment_ID(14)קוד מדד 
על פי הקידוד המקובל של משרד הבריאות טקסט Hospital_ID(10)קוד בית חולים 

תועבר בצורה מוצפנת בשיטה המקובלתטקסט Patient_ID(256)ת.ז. מוצפנת ת.ז.
רק ספרת הביקורת של ת.ז.טקסט Patientbikoret_ID(1)ת.ז.- ספרת ביקורת

תעודת זהות - 1, דרכון - 2, זמני - 3, ת.ז. פלסטינית - 4 טקסט ID_Types(1)סוג תעודה
המספר שבית החולים מקצה לחולה כאשר הוא מתקבל לאשפוז. מספר חד חד ערכיטקסט Case_Number(50)מספר מקרה

תאריך המגע הראשון של החולה עם בית החולים (מלר"ד/ מחלקה/ חדר ניתוח וכדומה)DD/MM/YYYYטקסט Hosp_Date(10)תאריך כניסה לבית חולים 
תאריך פטירת המטופל במידה ונפטר. תאריך פטירה במסגרת האשפוז המדווחDD/MM/YYYYטקסט Death_Date(10)תאריך פטירה
שעת פטירת המטופל במידה ונפטרHH:MMטקסט Death_Time(5)שעת פטירה 

YYYYמספר Birth_Yearשנת לידה 
1- זכר, 2-נקבהמספר Genderמין

טקסט Adress_Street(100)כתובת- רחוב
טקסט Adress_House(100)כתובת- מספר בית

טקסט Adress_CityName(100)כתובת- עיר
לפי רשימת סמלי יישוב של הלמ"ס מספר CityCodeסמל יישוב

אשכול סוציוכלכלי על פי הדירוג של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה 1-20מספר SESאשכול סוציוכלכלי 
1- כלליתמספר Insurance_Providerגורם מבטח

2- מכבי
3- מאוחדת
4- לאומית

5- צה"ל
6- אחר, פרט בהערות

קופת החולים אליה משויך המטופל

כל המחלקות בהפרדה פסיק.  טקסט Surgery_Ward(200)מחלקה מנתחת 
בהעדר תיעוד משתנים  של תאריך סיום הפרוצדורה יש לדווח את תאריך היציאה מהחדרDD/MM/YYYYטקסט Surgery_Date(10)תאריך סיום ניתוח

בהעדר תיעוד משתנים של שעת סיום הפרוצדורה יש לדווח את שעת  היציאה מהחדרHH:MMטקסט Surgery_Time(5)שעת סיום ניתוח
DD/MM/YYYYטקסט Recovery_Discharge_Date(10)תאריך שחרור מחדר התאוששות

HH:MMטקסט Recovery_Discharge_Time(5)שעת שחרור מחדר התאוששות
1- אשפוז/ כללימספר Admition_Typeסוג אשפוז

2- אשפוז יום / אמבולטורי
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הסברקידודסוג משתנהשמות השדותמשתנה
1- התעוררותמספר  Recovery_Codeקוד חדר התעוררות

2- התעוררות אשפוז יום
ICD-9 קודי פרוצדורותProcedure_ICD(100) לפרוצדורה. ילקח מדוח ניתוחטקסט ICD9 קוד

יש לציין נתוני תאריך הבדיקה האחרונה לפני השחרור מחדר התאוששות, אלא אם כן שהה החולה H (מעל DD/MM/YYYY 24טקסט Pain_Date(10)תאריך ביצוע הערכת כאב
שעות) יש לדווח הערכת כאב עד 5 שעות מתום הניתוח.

יש לציין נתוני שעת הבדיקה האחרונה לפני השחרור מחדר התאוששות, אלא אם כן שהה החולה H (מעל HH:MM 24טקסט Pain_Time(5)שעת ביצוע הערכת כאב
שעות) יש לדווח הערכת כאב עד 5 שעות מתום הניתוח.

VAS -1מספר PainEvaluationהכלי שבאמצעותו נעשתה הבדיקה
FLACC -2

PAINAD .3
4- אחר, פרט בהערות

ערך הבדיקה האחרונה לפני השחרור 
מחדר התאוששות

PainResult יש לציין ערך הבדיקה האחרונה לפני השחרור מחדר התאוששות מספר

יש לרשום בטקסט חופשי את כל ההשגות וההערות לגבי המקרה שברצונכם להדגישטקסט Remarks(200)הערות
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 מסיום דקות 15-כ בתוך( התאוששות לחדר כניסתם שעם המנותחים שיעור  שם המדד
במדידה  לפחות Co 5.53 של גוף טמפרטורת להם נמדדה) ההרדמה

  פריפריאלית

  01-17-1-07-002  מספר מדד

 נמדדה(עם כניסתם לחדר התאוששות) דקות מסיום ההרדמה  15תוך שב המנותחים שיעור  תיאור המדד
  במדידה פריפריאלית לפחות Co5.53 של גוף טמפרטורת להם

הרציונל 
  לבחירת המדד

ובדרך כלל נשמרת  באמצעות מנגנונים תרמורגולטורייםטמפרטורת הליבה של הגוף מוסדרת 
המנגנונים התרמורגולטורים לניתוח בזמן הרדמה  עשיריות של מעלות צלזיוס. מספרבטווח של 

היפותרמיה היא תופעה שכיחה היפותרמיה.  – של הגוף לקויים וישנה ירידה בחום הגוף
ניתוחית קשורה לתחלואה זיהומית, -היפותרמיה בתקופה הפוסט 1,2ניתוחית.-בתקופת הפוסט

   3,4,5,6פגיעה ביכולת הקרישה, סיבוכים קרדיווסקולוריים ותמותה.

מעודדים חימום  Surgical Care Improvement Project-וה Joint Commission-ה
מדידת טמפרטורת  7דקות אחרי הגעתם לחדר ההתאוששות. 15מעלות תוך  36- המנותחים ל

  ASC.9-הו NICE8-גוף בקבלה לחדר התאוששות מהווה סטנדרט טיפולי ומומלצת על ידי ה

  )process( תהליך  סוג המדד

  חדר התאוששות כללי ואמבולטורי  מחלקות

והתקבלו במחלקת כללית או אזורית  הרדמהב ניתוח אלקטיבי שעברו המנותחיםכל   מכנה
  אמבולטוריאו  כללי התאוששות

ת והתקבלו במחלקת הרדמה כללית או אזוריבשעברו ניתוח אלקטיבי המנותחים כל   מונה
 לפחות Co5.53של ראשונה טמפרטורת גוף ונמדדה להם או אמבולטורי התאוששות כללי 

   )דקות מסיום ההרדמה 15-כתוך ב( במדידה פריפריאלית

תאריך קובע 
  לגזירת המדד

  כניסה לחדר התאוששותתאריך 

קריטריונים 
  להכללה

  למחלקה להתאוששות כללית או אמבולטורית ושהועברמנותחים הכל 
  אזורית או /הרדמה כללית וניתוחים שבוצעו ב

  לחדר התאוששות יםשמגיע ה באשפוז נוכחין/ראשו אלקטיבית ניתוח או פרוצדורהכל 

קריטריונים 
  להוצאה

  (לא ידווח) ניתוחי לב
  (לא ידווח) ניתוחים נוירולוגים

  (לא ידווח)ניתוחי פגים 

  ידווח)לא ( הרדמה מקומית
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  ידווח)לא ( סדציה
   (ידווח וייגרע) חדר התאוששותבנפטרים 

  מערכות המחשוב המנהלי בבית החולים   מקור המידע
  אשפוז / מספר קבלה

  (מוצפנת) ת"ז
GIS על פי  אקונומי של המטופל-(אזור סוציו

  ) כתובתו המלאה

  מין
  לידה שנת

  תאריך כניסה לבית החולים
  תאריך כניסה לחדר התאוששות

  שעת כניסה לחדר התאוששות
  תאריך שחרור מחדר התאוששות

  שעת שחרור מחדר התאוששות
  תאריך פטירה

  שעת פטירה
  גורם מבטח

 

  חולים הקליני בבית המערכות מחשוב 
  ICD‐9קודי פרוצדורות 

  ניתוח התחלתתאריך 
  ניתוח התחלתשעת 

  תאריך סיום ניתוח
  שעת סיום ניתוח

  הרדמה התחלתתאריך 
  שעת התחלת ההרדמה

  תאריך סיום הרדמה
  שעת סיום ההרדמה

ת הגוף טמפרטור של דידה ראשונהתאריך מ
  בחדר התאוששות 

מדידה ראשונה של טמפרטורת הגוף בחדר שעת 
  התאוששות

   טמפרטורת הגוף
  ,PO ,2 .PR ,3 .PA. 1(אופן המדידה 

 )servocontrol) skin. 5 , פרט בהערות. אחר4
 )אזורית-2כללית, -1(ההרדמה סוג 

לשנת  יעד
2023  

95%  

  ברבעוןהמטופלים כל   דגימה
  הראשונות לאפשר דגימה לשנתיים

תחילת הפקת 
  המדד

  2017רבעון ראשון של שנת 

במקרים שמטופל עבר יותר מפרוצדורה אחת כאשר אחת מהן נכללת והשנייה מוגדרת   הערות
  .ידווח לא כקריטריון להוצאה, המקרה

 
 

                                                            
1 Sessler, D. (2020). Perioperative temperature management. In N.A. Nussmeier (Ed.). UpToDate. Retrieved 
December 5, 2021, from https://www.uptodate.com/contents/perioperative-temperature-management 
2  Karalapillai, D., & Story, D. (2008). Hypothermia on arrival in the intensive care unit after surgery. Critical Care and 
Resuscitation, 10(2), 116–119. 
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3 Kiekkas, P., Theodorakopoulou, G., Stefanopoulos, N., Tsotas, D., & Baltopoulos, G. I. (2011). Postoperative 
hypothermia and mortality in critically ill adults: review and meta-analysis. Australian journal of advanced nursing, 28, 
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שיעור המנותחים שעם כניסתם לחדר התאוששות (בתוך כ-15 דקות מסיום ההרדמה) נמדדה להם טמפרטורת גוף של 35.5oC לפחות במדידה פריפריאליתמדד 01-17-1-07-002

כל המנותחים שעברו ניתוח אלקטיבי בהרדמה כללית או אזורית והתקבלו במחלקת התאוששות כללי או אמבולטורי ונמדדה להם טמפרטורת גוף ראשונה של 35.5oC לפחות במדידה פריפריאלית (בתוך כ-15 תיאור המדד:
דקות מסיום ההרדמה) 

קריטריונים להכללה:
כל המנותחים שהועברו למחלקה להתאוששות כללית או אמבולטורית

ניתוחים שבוצעו בהרדמה כללית ו/או אזורית
כל ניתוח או פרוצדורה אלקטיבית ראשון/ה באשפוז נוכחי שמגיעים לחדר התאוששות

קריטריונים להוצאה:
ICD-9:ניתוחי לב (לא ידווח) P36.1- 37.12, 37.5-37.55קודי אבחנות

(לא ידווח) ICD-9:ניתוחים נוירולוגים P01-05.9קודי אבחנות
ניתוחי פגים (לא ידווח)

(לא ידווח) הרדמה מקומית
סדציה (לא ידווח)

(ידווח וייגרע) נפטרים בחדר התאוששות

תאריך כניסה לחדר התאוששות תאריך קובע לגזירת האוכלוסייה למדד:

המשתנים שיועברו על ידי בתי החולים הם: עבור אוכלוסייה זו,
הסברקידודסוג משתנהשמות השדותמשתנה
קוד המדד הינו:  01-17-1-07-002טקסט Measurment_ID(14)קוד מדד

על פי הקידוד המקובל של משרד הבריאותטקסט Hospital_ID(10)קוד בית חולים
על פי הקידוד המקובל של משרד הבריאותטקסט Department_ID(10)קוד מחלקה

תועבר בצורה מוצפנת בשיטה המקובלתטקסט Patient_ID(256)ת.ז. מוצפנת ת.ז.
רק ספרת הביקורת של ת.ז.טקסט Patientbikoret_ID(1)ת.ז.- ספרת ביקורת

תעודת זהות - 1, דרכון - 2, זמני - 3, ת.ז. פלסטינית - 4 טקסט ID_Types(1)סוג תעודה
המספר שבית החולים מקצה לחולה כאשר הוא מתקבל לאשפוז. מספר חד-חד ערכיטקסט Case_Number(50)מספר אשפוז/ מספר מקרה/ מספר קבלה

YYYYמספר Birth_Yearשנת לידה
1- זכר, 2- נקבהמספר Genderמין

יש לציין את כתובת המגורים של המאושפז טרם קבלתו לבית החולים טקסט Adress_Street(100)כתובת- רחוב
טקסט Adress_House(100)כתובת- מספר בית

טקסט Adress_CityName(100)כתובת- עיר
לפי רשימת סמלי יישוב של הלמ"סמספר CityCodeסמל יישוב

אשכול סוציוכלכלי על פי הדירוג של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה1-20מספר SESאשכול סוציוכלכלי
1- כלליתמספר Insurance_Providerגורם מבטח

2- מכבי
3- מאוחדת
4- לאומית

5- צה"ל
6- אחר, פרט בהערות

קופת החולים אליה משויך המטופל

DD/MM/YYYYטקסט Hosp_Date(10)תאריך כניסה לבית חולים
DD/MM/YYYYטקסט Recovery_Date_Start(10)תאריך כניסה לחדר התאוששות

MM:HHטקסט Recovery_Time_Start(5)שעת כניסה לחדר התאוששות
DD/MM/YYYYטקסט Recovery_Date_End(10)תאריך שחרור מחדר התאוששות

MM:HHטקסט Recovery_Time_End(5)שעת שחרור מחדר התאוששות
תאריך פטירה במסגרת האשפוז המדווחDD/MM/YYYYטקסט Death_Date(10)תאריך פטירה
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הסברקידודסוג משתנהשמות השדותמשתנה
MM:HHטקסט Death_Time(5)שעת פטירה

ICD-9 קודי פרוצדורהProcedure_ICD(200) לציין עד 3 קודי פרוצדורה ראשונים מתוך הקידוד של חדר הניתוח ולא הרשמות (מתוך רשימת הקודים טקסט
להתאמה למדד), מופרדים בפסיקים

DD/MM/YYYYטקסט Surgery_Date(10)תאריך התחלת ניתוח
MM:HHטקסט Surgery_Time(5)שעת התחלת ניתוח

DD/MM/YYYYטקסט SurgeryEnd_Date(10)תאריך סיום ניתוח
MM:HHטקסט SurgeryEnd_Time(5)שעת סיום ניתוח

DD/MM/YYYYטקסט AnasStart_Date(10)תאריך התחלת הרדמה
MM:HHטקסט AnasStart_Time(5)שעת התחלת ההרדמה

DD/MM/YYYYטקסט AnasEnd_Date(10)תאריך סיום ההרדמה
MM:HHטקסט AnasEnd_Time(5)שעת סיום ההרדמה

תאריך מדידה ראשונה של טמפרטורת הגוף בחדר התאוששותDD/MM/YYYYטקסט Temp_Date(10)תאריך מדידת טמפרטורה
שעת מדידה ראשונה של טמפרטורת הגוף בחדר התאוששותMM:HHטקסט Temp_Time(5)שעת מדידת טמפרטורה

טמפרטורת הגוף הראשונה בכניסה לחדר התאוששות##.##דצימלBody_Tempטמפרטורת הגוף
PO .1מספרMeasure_Tempאופן המדידה

PR .2
PA .3

4. אחר, פרט בהערות
(servocontrol) skin .5

1. כלליתמספר Anasthesia_Typeסוג ההרדמה
2. אזורית

במקרה של ניתוח ו/או פרוצדורה עם יותר מהרדמה אחת הנכללת במדד, יש לדווח את ההרדמה הרחבה 
מביניהן

יש לרשום בטקסט חופשי את כל ההשגות וההערות לגבי המקרה שברצונכם להדגיש טקסט Remarks(200)הערות 
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  יחיד בהפריה חוץ גופית שיעור לידות  שם המדד

  01-23-1-05-001  מספר מדד

 שיעור לידות יחיד מתוך כלל לידות חי של נשים שעברו טיפול הפריה חוץ גופית  תיאור המדד

הרציונל 
  לבחירת המדד

החוץ גופית בישראל והתהליכים הכרוכים בה מוסדרים בתקנות בריאות העם טיפולי ההפריה 
-ההכנות הראשונות בארץ להקמת תוכניות להפריה חוץ 1987.1-(הפריה חוץ גופית), התשמ"ז

ובמרכז הרפואי שיבא בתל  בשני מרכזים: במרכז הרפואי הדסה 1980גופית החלו בשנת 
עשור האחרון ניכרת עלייה במספר טיפולי תחום זה התפתח לאורך השנים, וב 2.השומר

  3ההפריה בישראל.
כיום ישראל נמצאת בראש הרשימה מבחינת מספר טיפולי ההפריה בחישוב של מספר מחזורי 

המממנת טיפולי פוריות כמעט ללא הגבלה:  ישראל היא המדינה היחידה בעולם הטיפול לנפש.
הבריאות שקופות החולים מחויבות לספק טיפולי הפריה חוץ גופית כלולים בסל שירותי 

טיפולים אלה ניתנים למבקשים  .1994-למבוטחיהן על פי חוק ביטוח בריאות ממלכתי, התשנ"ד
להביא לעולם ילד ראשון ושני, וזכאים להם בני זוג שאין להם ילדים בנישואיהם הנוכחיים או 

  3,4הורית.-המעוניינת להקים משפחה חדאישה ללא ילדים 
לעלייה במספר  2000-וה 90-בשנות ה ההביא 5,6,ההפריה בישראל יהעלייה במספר טיפול

ירידה בהיקף הילודים בלידות  מגמת להחהבעשור האחרון , אם כי הלידות המרובות עוברים
   7.מרובות ילדים

ציוני אפגר  ,8עוברים מאופיינות במשקל לידה נמוך יותר, חציון גיל הריון קצר יותרלידות מרובות 
נמוכים יותר ושיעור אשפוזים בטיפול נמרץ ילודים ושיעורי תמותת תינוקות גבוהים יותר 

  9,10בהשוואה ללידות יחיד.
גיל  גופית תלויה במספר גורמים, כאשר הגורם החשוב ביותר הוא-הצלחת טיפול הפרייה חוץ

קיימים גורמים נוספים המשפיעים על הצלחת הטיפול כמו: משך הזמן של מצב אי  11,12האישה.
פוריות ונוכחות של מחלות/תסמונות מסוימות -פוריות, מספר מחזורי הטיפול בעבר, הגורם לאי

)PCOS, endometriosis מספר העוברים שהוחזרו לרחם, וביצוע של ,(ICSI 
)Sperm Injection Intracytoplasmic.(13,14   

בהתאם להנחיות משה"ב, המבוססות על המלצות המועצה הלאומית לרפואת נשים נאונטולוגיה 
וגנטיקה, נייר העמדה של האגודה הישראלית לחקר הפוריות (איל"ה) והאיגוד הישראלי 

למטופלת  15למיילדות וגינקולוגיה המפורסמות באתר ההסתדרות הרפואית בישראל (הר"י),
שנים יוחזר קדם עובר אחד בטיפול הראשון והשני למעט במקרים חריגים בהם  32גילה עד ש

ניתן להעלות את מספר העוברים  איכות העוברים ירודה ואין אף קדם עובר שמתאים להקפאה.
המוחזרים בהדרגה עד לארבעה, בהתאם לגיל האישה, ותוצאות מחזורי הטיפול הקודמים 

 העמדה. בנסיבות שמפורטות בנייר 
  מודדים מדדים דומים. 17האנגלי HFEA-וה 16האמריקני CDC-ה

  )outcomeתוצא (  סוג המדד
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 IVFיחידות   מחלקות

  כל לידות החי של נשים שעברו טיפול של הפריה חוץ גופית עם החזרת עוברים  מכנה

שהסתיימו כל לידות החי של נשים שעברו טיפול של הפריה חוץ גופית עם החזרת עוברים   מונה
  בלידת יחיד

תאריך קובע 
  לגזירת המדד

  תאריך החזרת העוברים

קריטריונים 
  להכללה

  ז ישראלית "בעלות ת
  (כולל תרומת ביצית, פונדקאות)החזרת עובר/ים טרי/ים 

  (כולל תרומת ביצית, פונדקאות)החזרת עובר/ים מוקפא/ים 

קריטריונים 
  להוצאה

  (לא ידווח)מחזורי טיפול בהם לא הוחזרו עוברים 
TESE (לא ידווח)  

IVM (לא ידווח)  

  מערכות המחשוב המנהלי בבית החולים   מקור המידע
  (מוצפנת)ת"ז 

  סוג תעודה 
  מספר מקרה

  תאריך לידה מלא של האם
GIS על פי  אקונומי של המטופל-(אזור סוציו

   )כתובתו המלאה
  גורם מבטח

  מערכות המחשוב הקליני בבית החולים 
  תאריך החזרת העוברים
  מספר העוברים שהוחזרו

(יושלם על ידי המשרד מרשם תאריך לידת חי 

  האוכלוסין)
 מספר תינוקות בלידה

יעד לשנת 
2023  

  ייקבע בהמשך 

  שנהאחת ל  תקופת דיווח

תחילת הפקת 
  המדד

  2023-עבור מחזורי טיפול שבוצעו ב 2024

הנתונים יתקבלו ממסד הנתונים הלאומי למחזורי טיפול בהפריה חוץ גופית עם השלמת דיווח   הערות
  על לידות חי.

  

  . משרד הבריאות. הוצאת הלכות.1987-תקנות בריאות העם (הפריה חוץ־גופית), התשמ"ז 1
https://www.health.gov.il/LegislationLibrary/Briut33.pdf  
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17 Fertility treatment 2019: trends and figures| HFEA, (n.d). Retrieved August 2, 2022, from 
https://www.hfea.gov.uk/about-us/publications/research-and-data/fertility-treatment-2019-trends-and-figures/ 
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שיעור לידות יחיד בהפריה חוץ גופיתמדד 01-23-1-05-001
שיעור לידות יחיד מתוך כלל לידות חי של נשים שעברו טיפול הפריה חוץ גופית תיאור המדד:

קריטריונים להכללה:
בעלות ת"ז ישראלית 

פונדקאות) (כולל תרומת ביצית, החזרת עובר/ים טרי/ים
פונדקאות) (כולל תרומת ביצית, החזרת עובר/ים מוקפא/ים

קריטריונים להוצאה:
(לא ידווח) מחזורי טיפול בהם לא הוחזרו עוברים

TESE (לא ידווח)
IVM (לא ידווח)

אחת לשנה תקופת דיווח:

תאריך החזרת העוברים תאריך קובע לגזירת האוכלוסייה למדד:

המשתנים שיועברו על ידי יחידות ההפריה הם: עבור אוכלוסייה זו,
הסברקידודסוג משתנהשמות השדותמשתנה

קוד המדד הוא 01-23-1-05-001טקסט Measurment_ID(14)קוד מדד 
על פי הקידוד המקובל של משרד הבריאות טקסט Hospital_ID(10)קוד בית חולים 

תועבר בצורה מוצפנת בשיטה המקובלתטקסט Patient_ID(256)ת.ז. מוצפנת ת.ז.
רק ספרת הביקורת של ת.ז.טקסט Patientbikoret_ID(1)ת.ז.- ספרת ביקורת

תעודת זהות -1, דרכון - 2, זמני -3, ת.ז. פלסטינית - 4 טקסט ID_Types(1)סוג תעודה
המספר שהיחידה מקצה למטופלת כאשר היא מתקבלת לטיפול. מספר חד חד ערכיטקסט Case_Number(50)מספר מקרה

DD/MM/YYYYטקסט Birth_Date(10)תאריך לידה מלא של האם 
טקסט Adress_Street(100)כתובת- רחוב

טקסט Adress_House(100)כתובת- מספר בית
טקסט Adress_CityName(100)כתובת- עיר
לפי רשימת סמלי יישוב של הלמ"ס מספר CityCodeסמל יישוב

אשכול סוציוכלכלי על פי הדירוג של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה 1-20מספר SESאשכול סוציוכלכלי 
1- כלליתמספר Insurance_Providerגורם מבטח

2- מכבי
3- מאוחדת
4- לאומית

5- צה"ל
6- אחר, פרט בהערות

קופת החולים אליה משויך המטופל

DD/MM/YYYYטקסט Embryo_Transfer_Date(10)תאריך החזרת העוברים
טקסט No_Embryos_Transfer(100)מספר העוברים שהוחזרו

יילקח ממרשם האוכלוסיןDD/MM/YYYYטקסט Birth_Live_Date(10)תאריך לידת חי
1-8מספרBaby_Numberמספר תינוקות בלידה

יש לרשום בטקסט חופשי את כל ההשגות וההערות לגבי המקרה שברצונכם להדגישטקסט Remarks(200)הערות
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 שבוע בין( מאיימת ללידה בסיכון לאישה לידתיים-קדם סטרואידים קורס מתן  שם המדד
  )ימים 0-ו 34 שבוע ועדימים  0-ו 23

  01-16-1-05-002  מספר מדד

לפחות מנה אחת של  שקיבלוימים  0-ו 34 שבוע ועדימים  0-ו 24 שבוע בין שילדו הנשים יעורש  תיאור המדד
 0- ו 34 שבוע ועדימים  0-ו 23 שבוע שבין בתקופה, הפג לידת לפני לידתיים-קדם סטרואידים

   ימים 

הרציונל 
לבחירת 

  המדד

להיריון (לא  37-20, "לידה מוקדמת" מוגדרת כלידה בה התינוק נולד בין השבועות ACOG-לפי ה
לידה מוקדמת מהווה סכנה לתינוק ועלולה  1"פג".-מוגדר כ 37תינוק שנולד לפני שבוע  כולל).

אחת התחלואות השכיחות ביותר בקרב  2לגרום לנכות פיזיולוגית והתפתחותית ואף לתמותה.
 RDS – respiratory distressפגים היא תחלואה נשימתית. תסמונת מצוקה נשימתית (

syndrome נגרמת בדרך כלל בגלל חוסר יכולות וביותר  ההנשימתית השכיח) היא סוג התחלואה
(סורפקטאנט הוא חומר טבעי המיוצר בריאות  (lung surfactant) ריאתי לייצר סורפקטאנט

על מנת להוריד את הסיכון לתסמונת  3שתפקידו לייצב את הנאדיות ולמנוע קריסתן בעת נשיפה).
בסטרואידים טרם הלידה. טיפול זה, הניתן לאם, מזרז את תת טיפול מומלץ למצוקה נשימתית, 

 48עד  24תהליך הייצור והשחרור של סורפקטאנט לנאדיות הריאה בעובר. מתן הטיפול לפחות 
שעות לפני לידה מוקדמת, ולא יותר משבוע לפני הלידה, מוריד את ההיארעות וחומרת תסמונת 

  4מצוקה נשימתית בקרב פגים.

 American Congress of Obstetricians and Gynecologists- ת של הההנחיות הקליניו
ימים הבאים בין  7ממליצות על מתן קורס של סטרואידים לנשים בסיכון ללידה מוקדמת במהלך 

להריונן. בנוסף, יש לשקול מתן קורס שני לנשים בסיכון ללידה מוקדמת עד  34עד  24שבועות 
 National-ל 5ימים או יותר. 14ם ושהקורס הקודם היה לפני ימים הבאי 7-שבועות להריונן ב 34

Institute for Health and Care Excellence 6,7ארגון הבריאות העולמי יש הנחיות דומות.ו   

  )process( תהליך  סוג המדד

  פגים/  יולדות / נשים  מחלקות

תאריך קובע 
  לגזירת המדד

  הלידה תאריך

  להריונן  ימים 0-ו 34 שבוע ועדימים  0-ו 24כל הנשים שילדו בין שבוע   מכנה

לפחות מנה אחת של להריונן שקיבלו  ימים 0-ו 34 שבוע ועדימים  0-ו 24נשים שילדו בין שבוע   מונה
 0- ו 34 שבוע ועדימים  0-ו 23 שבוע שבין בתקופה, הפג לידת לפני לידתיים-סטרואידים קדם

   ימים 

קריטריונים 
  להכללה

   ימים  0-ו 34 שבוע ועדימים  0-ו 24 שבוע בין שילדו נשים
  אישה שנפטרה במהלך הלידה
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קריטריונים 
  להוצאה

  (לא ידווח)ימים או לפני)  6/7-ו 23( 24אישה שילדה לפני שבוע 
  (לא ידווח) 34אישה שילדה לאחר תחילת שבוע 

  (ידווח ויגרע)שעות מכניסה לאשפוז  8אישה שילדה בתוך 
        (לא ידווח)אישה שילדה עובר בלידה שקטה 

 חוליםהת המחשוב המנהלי בבית ומערכ  מקור המידע
  (מוצפנת) ת"ז

  סוג תעודה 
GIS על פי  אקונומי של המטופל-(אזור סוציו

  כתובתו 
  )המלאה

   שנת לידת האם 
  מספר מקרה

   תאריך כניסה לבית חולים
   כניסה לבית חולים שעת
  מבטחגורם 

  
 

 חוליםהבבית  הקלינית המחשוב ומערכ
  תאריך לידת התינוק 

  שעת לידת התינוק
  ההיריון בלידהויום  שבוע
 אחר במוסד סטרואידים מנת התקבלה האם

   ?הזמן בחלון
  תאריך לידה משוער

- תאריך מנה ראשונה של סטרואידים קדם
  לידתיים

  לידתיים-שעת מנה ראשונה של סטרואידים קדם
  לידתיים-שניה של סטרואידים קדםתאריך מנה 

  לידתיים- שעת מנה שניה של סטרואידים קדם
  שם התרופה 

 מנה אחרונהמינון 

יעד לשנת 
2023  

95%  

  ), אוקטובר וינואריולי, אפריל( לרבעון אחת  תקופת דיווח

תחילת הפקת 
  המדד

  2016רבעון ראשון של שנת 

    הערות

 
                                                            

1 The American Congress of Obstetricians and Gynecologists. (2016). Practice Bulletin 171: Management of Preterm 
Labor. Obstetrics and Gynecology, 128(4). e155-e164. doi: 10.1097/AOG.0000000000001711  
2 MacDorman, M. F., Mathews, T. J., Mohangoo, A. D., & Zeitlin, J. (2014). International comparisons of infant mortality 
and related factors: United States and Europe, 2010. National Vital Statistics Reports – CDC, 63(5). Retrieved from 
https://stacks.cdc.gov/view/cdc/25388  
3 Nkadi, P. O., Merritt, T. A., & Pillers, D.-A. M. (2009). An Overview of Pulmonary Surfactant in the Neonate: Genetics, 
Metabolism, and the Role of Surfactant in Health and Disease. Molecular Genetics and Metabolism, 97(2), 95–101. doi: 
10.1016/j.ymgme.2009.01.015 
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4 Roberts, D., Brown, J., Medley, N., Dalziel, S. R. (2017). Antenatal corticosteroids for accelerating fetal lung maturation 
for women at risk of preterm birth. Cochrane Database of Systematic Reviews, Issue 3. Art. No. : CD004454. DOI: 
10.1002/14651858.CD004454.pub3 
5 The American Congress of Obstetricians and Gynecologists. (2016). Practice Bulletin 171: Management of Preterm 
Labor. Obstetrics and Gynecology, 128(4). e155-e164. doi: 10.1097/AOG.0000000000001711 
6 National Institute for Health and Care Excellence. (2015, Updated 2019). Preterm labour and birth. NICE Guideline 
[NG25]. NICE. https://www.nice.org.uk/guidance/ng25/chapter/Recommendations#maternal-corticosteroids  
7 World Health Organization. (2015). WHO recommendations on interventions to improve preterm birth outcomes. 
Retrieved from http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/183037/1/9789241508988_eng.pdf  
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23 ו-0 ימים ועד שבוע 34 ו-0 ימים)מדד 01-16-1-05-002 (בין שבוע מתן קורס סטרואידים קדם-לידתיים לאישה בסיכון ללידה מאיימת
תיאור המדד: שיעור הנשים שילדו בין שבוע 24 ו-0 ימים ועד שבוע 34 ו-0 ימים שקיבלו לפחות מנה אחת של סטרואידים קדם-לידתיים לפני לידת הפג, בתקופה שבין שבוע 23 ו-0 ימים ועד שבוע 34 ו-0 ימים

קריטריונים להכללה:
נשים שילדו בין שבוע 24 ו-0 ימים ועד שבוע 34 ו-0 ימים  

אישה שנפטרה במהלך הלידה

קריטריונים להוצאה:
(לא ידווח) (23 ו-6/7 ימים או לפני) 24 אישה שילדה לפני שבוע

אישה שילדה לאחר תחילת שבוע 34 (לא ידווח)
אישה שילדה בתוך 8 שעות מהכניסה לאשפוז (ידווח וייגרע)

אישה שילדה עובר בלידה שקטה (לא ידווח)

אוקטובר וינואר) יולי, (אפריל, אחת לרבעון תקופת דיווח:

תאריך קובע לגזירת האוכלוסייה למדד: תאריך הלידה

עבור אוכלוסייה זו, המשתנים שיועברו על ידי בתי החולים הם: 
הסברקידודסוג משתנהשמות השדותמשתנה

קוד המדד הוא 01-16-1-05-002טקסט Measurment_ID(14)קוד מדד 
על פי הקידוד המקובל של משרד הבריאות טקסט Hospital_ID(10)קוד בית חולים 

תועבר בצורה מוצפנת בשיטה המקובלתטקסט Patient_ID(256)ת.ז. מוצפנת ת.ז.
רק ספרת הביקורת של ת.ז.טקסט Patientbikoret_ID(1)ת.ז.- ספרת ביקורת

תעודת זהות - 1, דרכון - 2, זמני - 3, ת.ז. פלסטינית - 4 טקסט ID_Types(1)סוג תעודה
המספר שבית החולים מקצה ליולדת בקבלתה לאשפוז. מספר חד חד ערכיטקסט Case_Number(50)מספר מקרה

תאריך המגע הראשון של החולה עם בית החולים (מלר"ד/ מחלקה/ חדר ניתוח וכדומה)DD/MM/YYYYטקסט Hosp_Date(10)תאריך כניסה לבית חולים 
שעת המגע הראשון של החולה עם בית החולים (מלר"ד/ מחלקה/ חדר ניתוח וכדומה)HH:MMטקסט Hosp_Time(5)שעת כניסה לבית חולים 

YYYYמספר Birth_Yearשנת לידת האם
טקסט Adress_Street(100)כתובת- רחוב

טקסט Adress_House(100)כתובת- מספר בית
טקסט Adress_CityName(100)כתובת- עיר
לפי רשימת סמלי יישוב של הלמ"ס מספר CityCodeסמל יישוב

אשכול סוציוכלכלי על פי הדירוג של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה 1-20מספר SESאשכול סוציוכלכלי 
1- כלליתמספר Insurance_Providerגורם מבטח

2- מכבי
3- מאוחדת
4- לאומית

5- צה"ל
6- אחר, פרט בהערות

קופת החולים אליה משויך המטופל

DD/MM/YYYYטקסט Due_Date(10)תאריך לידה משוער
תאריך לידת הפגDD/MM/YYYYטקסט Birth_Date(10)תאריך לידת התינוק

שעת לידת הפגHH:MMטקסט Birth_Time(5)שעת לידת התינוק
שבוע ויום הריון ביום לידת הפג24.0-34.0מספר דצימליWeek_Numberשבוע ויום ההריון בלידה

יש לדווח אם קיים מידע אודות זמני מתן במוסד אחר בחלון הזמן מוגדר בין שבוע 23 ו-0 ימים ועד שבוע 1- כן, 0- לאמספר Other_Steroidהאם התקבלה מנת סטרואידים במוסד אחר בחלון הזמן?
34 ו-0 ימים

DD/MM/YYYYטקסט First_Steroid_Date(10)תאריך מנה ראשונה של סטרואידים קדם-לידתיים
HH:MMטקסט First_Steroid_Time(5)שעת מנה ראשונה של סטרואידים קדם-לידתיים
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הסברקידודסוג משתנהשמות השדותמשתנה
DD/MM/YYYYטקסט Last_Steroid_Date(10)תאריך מנה שניה של סטרואידים קדם-לידתיים

HH:MMטקסט Last_Steroid_Time(5)שעת מנה שניה של סטרואידים קדם-לידתיים
שם תרופה, סטרואידיםטקסט Steroid_Name(100)שם התרופה

טקסט Steroid_Dose(100)מינון מנה אחרונה
יש לרשום בטקסט חופשי את כל ההשגות וההערות לגבי המקרה שברצונכם להדגישטקסט Remarks(200)הערות
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    לפחות  Co36 על עמד גופם חום הילפגי שבקבלתם הפגים שיעור  המדד שם

  01-17-1-08-001  מספר מדד

ריון אשר מיד עם קבלתם ולא יאוחר ילה 31+6ועד לשבוע  23+0שיעור הפגים שנולדו בין שבוע   תיאור המדד
, או לפחות skinאו  PAבמדידת  Co36 לפחות עלעמד  ה, חום גופםידקות מקבלתם לפגי 15-מ
Co.536  במדידתPR  

הרציונל 
  לבחירת המדד

פני מתרחש בפגים עקב משקל גוף נמוך ביחס לשטח  )היפותרמיה(בדן מהיר של חום הגוף וא
עולה  ,במשקל לידה נמוך יותרככל שפג נולד . ומחסור במנגנונים תרמורגולטורים של הגוףהגוף 

, הכוללת בעיות נשימתיות תחלואה,ל גורםמצב היפותרמי בקרב פגים  1,2הסיכוי להיפותרמיה.
פגים נמצאים בסיכון הגבוה  3,4, דימום תוך מוחי ואף מוות.היפוגליקמיהכגון  מטבוליותבעיות 

לודים. גורמי סיכון יי ביותר להיפותרמיה בחדר לידה מיד אחרי לידה, ובכניסה לטיפול נמרץ
יולדת מתחת גוף המעלות, טמפרטורת  25- להיפותרמיה כוללים טמפרטורת חדר לידה מתחת ל

בדן חום גוף (לרבות כיסוי פלסטי וכיסוי ראש), המשך ומעלות, חוסר באמצעים למניעת א 36-ל
מהספרות  5,6ירידה במשקל גוף, לידה בניתוח קיסרי ושימוש בתמיכה נשימתית עם אוויר קר.

עולה כי ישנן מספר טכניקות המשמשות לחימום הפג סמוך ללידה, שלעיתים עלולות גם לגרום 
דקות הראשונות לקבלתו  15-לכן, ניטור טמפרטורת הגוף ב Co37.5.7,8לחימום יתר, מעל 

  9,10הם קריטיים להישרדות הפג. ,הצורך מידתוהתערבות ב ,יהילפג

  )process( תהליך  סוג המדד

  פגייה  מחלקות

  ריוןילה 31+6ועד לשבוע  23+0בין שבוע כל הפגים שנולדו   מכנה

טמפרטורת לפגייה קבלתם בשריון ילה 31+6ועד לשבוע  23+0בין שבוע פגים שנולדו כל ה  מונה
  PRבמדידת  Co.536לפחות או  ,skin או PAבמדידת  Co36 לפחות הייתהגופם 

תאריך קובע 
  לגזירת המדד

  הכניסה לפגייהתאריך 

קריטריונים 
  להכללה

  ריון ילה 31+6ועד לשבוע  23+0בין שבוע פגים שנולדו 
  

קריטריונים 
  להוצאה

  )ידווח(לא  פגים שנולדו מחוץ לבית החולים

  גרע)י(ידווח וי (נפטרו) דקות 15-ה פחות מיפגים ששהו בפגי

מערכות המחשוב המנהלי בבית החולים   מקור המידע
  אם מספר קבלה/אשפוז

   (מוצפנת)אם  ת"ז
  פגמקרה מספר 

  חולים הקליני בבית המחשוב המערכות 
  הפגתאריך לידת 

  הפגשעת לידת 
  . אחר)3 ,חדר ניתוח .2 ,חדר לידה .1(לידה מקום 
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  (מוצפנת) פג ת"ז
GIS אקונומי של המטופל על פי -(אזור סוציו

  כתובתו המלאה) 

  הפג מין
  לבית החולים היולדת  תתאריך כניס

   לבית החוליםהיולדת  תכניסשעת 
  תאריך כניסה לפגייה
  שעת כניסה לפגייה

  הפג תתאריך פטיר
  הפג תשעת פטיר

  פגייהמהתאריך שחרור 
  פגייהמהשעת שחרור 

  גורם מבטח

  ריון בלידהישבוע ויום הה
  משקל בלידה

  הימדידת חום ראשונה בפגיתאריך 
  הימדידת חום ראשונה בפגישעת 

  לפגייהטמפרטורת גוף הפג בכניסה 
  )PR ,2 .PA ,3. skin. 1( אופן המדידה

  
 

לשנת  יעד
2023  

90%  

תחילת הפקת 
  המדד

  2017רבעון ראשון של שנת 

בהם הפג הוגדר כמקבל טיפול  במקריםלפי נוהל השגות פרטניות פרטנית ניתן להגיש השגה   הערות
  . תומך בלבד

במקרה של קבלה אדמיניסטרטיבית שהתבצעה לאחר מדידת החום יתקבל זמן  –זמן שלילי 
  .0חשב לזמן ישלילי עד חצי שעה וי
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2  Bissinger, R. L., & Annibale, D. J. (2010). Thermoregulation in very low-birth-weight infants during the golden hour: 
results and implications. Advances in Neonatal Care, 10, 230-238. doi: 10.1097/ANC.0b013e3181f0ae63 
3  Miller, S. S., Lee, H. C., & Gould, J. B. (2011). Hypothermia in very low birth weight infants: distribution, risk factors and 
outcomes. Journal of Perinatology, 31, S49-S56. doi: 10.1038/jp.2010.177. 
4  Russo, A., McCready, M., Torres, L., Theuriere, C., Venturini, S., Spaight, M., ... & Grunebaum, A. (2014). Reducing 
hypothermia in preterm infants following delivery. Pediatrics, 133, e1055-e1062. doi: 10.1542/peds.2013-2544 
5 Mandey, G. T. (2021). Short-term complications of the preterm infant. UpToDate. 
https://www.uptodate.com/contents/short-term-complications-of-the-preterm-infant?search=Short-
term%20complications%20of%20the%20preterm%20infant.%20&source=search_result&selectedTitle=1~150&usage_typ
e=default&display_rank=1  

124



 

  
6 Laptook, A. R., Bell, E. F., Shankaran, S., Boghossian, N. S., Wyckoff, M. H., Kandefer, S., … Generic and Moderate 
Preterm Subcommittees of the NICHD Neonatal Research Network. (2018). Admission Temperature and Associated 
Mortality and Morbidity among Moderately and Extremely Preterm Infants. The Journal of Pediatrics, 192, 53–59.e2. 
doi:10.1016/j.jpeds.2017.09.021 
7 Russo, A., McCready, M., Torres, L., Theuriere, C., Venturini, S….Prelman, J. (2014). Reducing hypothermia in preterm 
infants following delivery. Pediatrics, 133, e1055-e1062. Doi:10.1542/peds.2013-2544.   
8 Schwarzmann Aley-Raz, E., Talmon, G., Peniakov, M., Hasanein, J., Felszer-Fisch, C., & Weiner, S. A. (2020). 
Reducing neonatal hypothermia in premature infants in an israeli neonatal intensive care unit. The Israel Medical 
Association Journal, 22(9), 542–546. 
9  McCall, E. M., Alderdice, F., Halliday, H. L., Jenkins, J. G., & Vohra, S. (2010). Interventions to prevent hypothermia at 
birth in preterm and/or low birthweight infants. The Cochrane Library. doi: 10.1002/14651858.CD004210.pub4. 
10  Billimoria, Z., Chawla, S., Bajaj, M., & Natarajan, G. (2013). Improving admission temperature in extremely low birth 
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שיעור הפגים שבקבלתם לפגייה חום גופם עמד על 36oC לפחותמדד 01-17-1-08-001

PR 36.5 במדידתoC או לפחות ,skin או PA 36 במדידתoC תיאור המדד: שיעור הפגים שנולדו בין שבוע 23+0 ועד לשבוע 31+6 להיריון אשר מיד עם קבלתם ולא יאוחר מ-15 דקות מקבלתם לפגייה, חום גופם עמד על לפחות

קריטריונים להכללה:
פגים שנולדו בין שבוע 23+0 ועד לשבוע 31+6 להיריון 

קריטריונים להוצאה:
(לא ידווחו) פגים שנולדו מחוץ לבית החולים

(ידווח וייגרע) (נפטרו) פגים ששהו בפגייה פחות מ-15 דקות

תאריך הכניסה לפגייה תאריך קובע לגזירת האוכלוסייה למדד:

המשתנים שיועברו על ידי בתי החולים הם: עבור אוכלוסייה זו,
הסברקידודסוג משתנהשמות השדותמשתנה
קוד המדד הינו: 01-17-1-08-001טקסט Measurment_ID(14)קוד מדד

על פי הקידוד המקובל של משרד הבריאותטקסט Hospital_ID(10)קוד בית חולים
על פי הקידוד המקובל של משרד הבריאותטקסט Department_ID(10)קוד מחלקה

תועבר בצורה מוצפנת בשיטה המקובלתטקסט Patient_ID(256)ת.ז. מוצפנת של האם ת.ז.
רק ספרת הביקורת של ת.ז.טקסט Patientbikoret_ID(1)ת.ז.- ספרת ביקורת האם

תעודת זהות -1 , דרכון - 2, זמני -3 , ת.ז. פלסטינית - 4 טקסט ID_Types(1)סוג תעודה האם
מספר אשפוז/ מספר מקרה/ מספר קבלה של 

האם
Case_Number_Mother(50) המספר שבית החולים מקצה לחולה כאשר הוא מתקבל לאשפוז. מספר חד-חד ערכיטקסט

תועבר בצורה מוצפנת בשיטה המקובלתטקסט Patient_Baby_ID(256)ת.ז. מוצפנת של הפג ת.ז.
רק ספרת הביקורת של ת.ז.טקסט Patientbikoret_Baby_ID(1)ת.ז.- ספרת ביקורת פג

תעודת זהות - 1, דרכון - 2, זמני - 3, ת.ז. פלסטינית - 4 טקסט Baby_ID_Types(1)סוג תעודה פג
המספר שבית החולים מקצה לפג כאשר מתקבל לפגייה. מספר חד-חד ערכיטקסט Case_Number_Baby(50)מספר מקרה/ אשפוז של הפג

1- זכר, 2- נקבהמספר Genderמין הפג
יש לציין את כתובת המגורים של המאושפז טרם קבלתו לבית החולים טקסט Adress_Street(100)כתובת- רחוב

טקסט Adress_House(100)כתובת- מספר בית
טקסט Adress_CityName(100)כתובת- עיר
לפי רשימת סמלי יישוב של הלמ"סמספר CityCodeסמל יישוב

אשכול סוציו-כלכלי על פי הדירוג של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה1-20מספר SESאשכול סוציו-כלכלי
1- כלליתמספר Insurance_Providerגורם מבטח

2- מכבי
3- מאוחדת
4- לאומית

5- צה"ל
6- אחר, פרט בהערות

קופת החולים אליה משויך המטופל

תאריך המגע הראשון של היולדת עם בית החולים (מלר"ד/מיון נשים/ מחלקה/ חדר ניתוח וכדומה)DD/MM/YYYYטקסט Hosp_Date(10)תאריך כניסת היולדת לבית החולים
שעת המגע הראשון של היולדת עם בית החולים (מלר"ד/מיון נשים/ מחלקה/ חדר ניתוח וכדומה)MM:HHטקסט Hosp_Time(10)שעת כניסת היולדת לבית החולים

DD/MM/YYYYטקסט NICU_Date(10)תאריך כניסה לפגייה
HH:MMטקסט NICU_Time(5)שעת כניסה לפגייה

DD/MM/YYYYטקסט NICU_Discharge_Date(10)תאריך שחרור מהפגייה
HH:MMטקסט NICU_Discharge_Time(5)שעת שחרור מהפגייה

תאריך לידת הפגDD/MM/YYYYטקסט Birth_Date(10)תאריך לידת הפג
שעת לידת הפגHH:MMטקסט Birth_Time(5)שעת לידת הפג

תאריך פטירת הפגDD/MM/YYYYטקסט Death_Date(10)תאריך פטירת הפג
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הסברקידודסוג משתנהשמות השדותמשתנה
שעת פטירת הפגMM:HHטקסט Death_Time(5)שעת פטירת הפג

1. חדר לידהמספרBirth_Placeמקום לידה
2. חדר ניתוח

3. אחר
שבוע ויום היריון ביום לידת הפג#.##מספר דצימליWeek_Numberשבוע ויום ההיריון בלידה

משקל בגרמיםמספר Weight_Valueמשקל בלידה
תאריך מדידת טמפרטורה ראשונה בפגייהDD/MM/YYYYטקסט Temp_Date(10)תאריך מדידת טמפרטורה ראשונה

שעת מדידת טמפרטורה ראשונה בפגייהMM:HHטקסט Temp_Time(5)שעת מדידת טמפרטורה ראשונה
טמפרטורת גוף הפג בכניסה לפגייה ##.##דצימלBody_Tempטמפרטורת גוף הפג בכניסה לפגייה

PR .1מספרMeasure_Tempאופן המדידה
PA .2

skin .3
יש לרשום בטקסט חופשי את כל ההשגות וההערות לגבי המקרה שברצונכם להדגיש טקסט Remarks(200)הערות 
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ו בין פגים שנולדבקרב יה ימכניסה לפגימים  7מוח תוך  USביצוע שיעור   שם המדד
  28.6-24.0 השבועות

  01-20-1-08-001  מספר מדד

 28.6-24.0 שנולדו בין השבועותבקרב פגים ה ימכניסה לפגיימים  7תוך  מוח USשיעור ביצוע   דתיאור המד
  או נאונטולוג מומחה אשר פוענח על ידי רדיולוג מומחהו

הרציונל 
  לבחירת המדד

 דימום מוחי בפגים הינה תופעה שיכולה להוביל לפגיעה בהתפתחות הקוגניטיבית, נכות ומוות.

 Americanימים לאחר הלידה. לפי ההמלצות  3ממקרי הדימום המוחי מתרחשים תוך  90%-כ
Academy of Neurology1 יש  2אונטולוגיה,יאיגוד הישראלי לנופרויקט "שומרי הראש" של ה

מח בשבוע הראשון שלאחר הלידה. מקובל לדרג את  USלבצע לפגים בדיקות הדמיה של 
   דרגות כאשר דרגות 4-. חומרת הדימום מחולקת לPapileשל  דירוגיםחומרת הדימום לפי ה

  3דימום חריג.מתארות  3-4 ואילו דרגות דימום קל,מתארות  1-2
מהפגים במשקל לידה נמוך בעלי דרגת דימום חריגה, יאובחנו בגיל מאוחר יותר עם  60%-כ

CP .ישנם מספר גורמי סיכון לדימום מוחי בדרגה חמורה וביניהם:  4ולקויות התפתחויות חמורות
-טיפול ב, Asphyxia), חוסר שימוש בסטרואידים קדם לידתיים, 24-23גיל לידה נמוך (שבוע 

NaHCO3  במקרים בהם הוולד נולד במצב שלacidosis ותינוקות שבימים הראשונים לחייהם ,
מהתינוקת במשקל לידה  %8.19-מוחי מבוצע ל US בישראל, hypotension.5-נדרשו לטיפול ב

) עומד <3עם דימום ברמה חמורה ( 24-28שיעור הפגים שנולדו בשבועות  6גר'). 1,500(≤נמוך 
וגבוה בהשוואה למדינות אחרות, בהם השיעורים נמוכים יותר ועומדים על טווח  ,12%על 

  7דיה, שוויץ, ספרד ואנגליה.וובמדינות אוסטרליה, קנדה, יפן, ש 10%-4%שיעורים של בין 

  )process( תהליך  סוג המדד

 יהפגי  ותמחלק

  הנמדדת החולים בתקופהבבית  28.6-24.0ין שבועות כל התינוקות שנולדו ב  מכנה

 להם ההחולים בתקופה הנמדדת ובוצעבבית  28.6-24.0כל התינוקות שנולדו בין שבועות   מונה
על ידי רדיולוג  נחתמהו שפוענחה ימים 7עד גיל  מוח US שלאחת ת הדמיה לפחות בדיק

  או נאונטולוג מומחה מומחה

תאריך קובע 
  לגזירת המדד

  יה יתאריך כניסה לפג

קריטריונים 
  להכללה

  בבית החולים 28.6-24.0ות בין שבועתינוקות שנולדו 
  יהיישירות לפג והעברתובאמבולנס  לידת פג

  נוקות שנפטרו במהלך האשפוזית
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קריטריונים 
  להוצאה

 )לא ידווח( בבית החולים 28.6או אחרי שבוע  24.0לפני שבוע תינוקות שנולדו 
   גרע)י(ידווח וי )ICD-9 י(לפי קוד נצפלוסנא

  )יגרעיידווח ו(מכניסה לפגייה  ימים 7תינוקות שהועברו לבי"ח אקוטי אחר תוך 
  גרע)י(ידווח וי מתאריך הלידהימים  7מבי"ח אקוטי אחר תוך  ועברותינוקות שה

  )גרעיידווח וי( מכניסה לפגייה ימים 7תינוקות שנפטרו תוך 

  מערכות המחשוב המנהלי בבית החולים   מקור המידע
  פג אשפוזמספר קבלה / 

  מספר קבלה / אשפוז אם
  (מוצפנת)ת"ז אם 

  שנת לידה של האם
  (מוצפנת) פג ת"ז

GIS אקונומי של המטופל על פי כתובתו -(אזור סוציו
  המלאה) 

  מין הפג
  תאריך כניסת היולדת לבית החולים

  שעת כניסת היולדת לבית החולים
  תאריך כניסה לפגייה

  הישעת כניסה לפגי
  תאריך פטירה של הפג

  שעת פטירת הפג
  תאריך שחרור מהפגייה

  שעת שחרור מהפגייה
  גורם מבטח

  העברה לבית חולים אקוטי אחר 
 7תינוקות שהועברו מבי"ח אקוטי אחר תוך 

 ימים מתאריך הלידה

  מערכות המחשוב הקליני בבית החולים 
  תאריך לידת הפג

  שעת לידת הפג
  שבוע ויום ההיריון בלידה

  משקל בלידה
 ,. אחר3 ,. חדר ניתוח2 ,חדר לידה .1( מקום לידה

  ). אמבולנס4
(יש לדווח את הבדיקה מוחי US תאריך ביצוע 

  ה)יהראשונה מהכניסה לפגי
(יש לדווח את הבדיקה  מוחי USשעת ביצוע 

   ה)יהראשונה מהכניסה לפגי
 )2022-(חובת דיווח מ ימוח US-חומרת דימום ב

  דימום ללא   -0( 
  germinal matrix-הדימום מוגבל ל - 1
דימום לתוך חדרי המוח, אך הם אינם  - 2

  מורחבים
  דימום לתוך חדרי המוח והרחבה שלהם - 3
 )דימום לתוך רקמת המוח - 4

 רדיולוג חתום ע"ימוח  USתאריך פענוח 
  נאונטולוג מומחה / מומחה

  אננצפלוס ICD-9קוד אבחנה 

יעד לשנת 
2023  

95%  

תחילת הפקת 
  המדד

  2020רבעון ראשון של שנת 

יחשב יה יימים מכניסה לפגי 8מומחה או נאונטולוג מומחה עד פענוח הבדיקה על ידי רדיולוג   הערות
  .לעמידה במדד

 .)0-4משתנה חובה לדיווח (הינו עדכון נתון "חומרת דימום"  2022-החל מ
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1 Leijser, L. M., de Vries, L. S., & Cowan, F. M. (2006). Using cerebral ultrasound effectively in the newborn infant. 
Early Human Development, 82(12), 827–835. https://doi.org/10.1016/j.earlhumdev.2006.09.018 

 מתוך 2019ספטמבר,  11). אוחזר בתאריך 2019( שומרי ראש -האיגוד הישראלי לניאונטולוגיה  2
https://neonatology.ima.org.il/ViewContent.aspx?CategoryId=5637  

3 Payne, A. H., Hintz, S. R., Hibbs, A. M., Walsh, M. C., Vohr, B. R., Bann, C. M., Wilson-Costello, D. E., & Eunice 
Kennedy Shriver National Institute of Child Health and Human Development Neonatal Research Network. (2013). 
Neurodevelopmental outcomes of extremely low-gestational-age neonates with low-grade periventricular-
intraventricular hemorrhage. JAMA Pediatrics, 167(5), 451–459. https://doi.org/10.1001/jamapediatrics.2013.866 
4 Bolisetty, S., Dhawan, A., Abdel-Latif, M., Bajuk, B., Stack, J., Lui, K., & New South Wales and Australian Capital 
Territory Neonatal Intensive Care Units’ Data Collection. (2014). Intraventricular hemorrhage and 
neurodevelopmental outcomes in extreme preterm infants. Pediatrics, 133(1), 55–62. 
https://doi.org/10.1542/peds.2013-0372 
5 Szpecht, D., Szymankiewicz, M., Nowak, I., & Gadzinowski, J. (2016). Intraventricular hemorrhage in neonates 
born before 32 weeks of gestation-retrospective analysis of risk factors. Child’s Nervous System, 32(8), 1399–1404. 
https://doi.org/10.1007/s00381-016-3127-x 

מסד ). 2021היחידה לחקר בריאות האישה והילד והאיגוד הישראלי לנאונטולוגיה. ( -המרכז הלאומי לבקרת מחלות, מכון גרטנר  6
. היחידה 2015-2019ומגמות השנים  2019 -גרם או פחות) דו"ח מסכם  1500הנתונים הלאומי של תינוקות במשקל לידה נמוך מאוד (

בריאות האישה והילד, מכון גרטנר.  לחקר
http://www.gertnerinst.org.il/epidemiology/woman_child/vlbw_registry/vlbw_registry_reports/885.htm  

7 Shah, P. S., Lui, K., Sjörs, G., Mirea, L., Reichman, B., Adams, M., Modi, N., Darlow, B. A., Kusuda, S., San 
Feliciano, L., Yang, J., Håkansson, S., Mori, R., Bassler, D., Figueras-Aloy, J., Lee, S. K., & International Network for 
Evaluating Outcomes (iNeo) of Neonates. (2016). Neonatal outcomes of very low birth weight and very preterm 
neonates: an international comparison. The Journal of Pediatrics, 177, 144-152.e6. 
https://doi.org/10.1016/j.jpeds.2016.04.083 

 

 

                                                            

130



28.6-24.0מדד 01-20-1-08-001 7 ימים מכניסה לפגייה בקרב פגים שנולדו בין השבועות US מוח תוך שיעור ביצוע
תיאור המדד: שיעור ביצוע US מוח תוך 7 ימים מכניסה לפגייה בקרב פגים שנולדו בין השבועות 28.6-24.0 ואשר פוענח על ידי רדיולוג מומחה או נאונטולוג מומחה

קריטריונים להכללה:
תינוקות שנולדו בין שבועות 28.6-24.0 בבית החולים

לידת פג באמבולנס והעברתו ישירות לפגייה
תינוקות שנפטרו במהלך האשפוז 

קריטריונים להוצאה:
(לא ידווח) 28.6 בבית החולים 24.0 או אחרי שבוע תינוקות שנולדו לפני שבוע

(ידווח וייגרע) (ICD-9 הוצאהאננצפלוס (לפי קודי 740, 740.0קודים:
(ידווח וייגרע) 7 ימים מכניסה לפגייה תינוקות שהועברו לבי"ח אקוטי אחר תוך
(ידווח וייגרע) 7 ימים מתאריך הלידה תינוקות שהועברו מבי"ח אקוטי אחר תוך

(ידווח וייגרע) 7 ימים מכניסה לפגייה תינוקות שנפטרו תוך

תאריך כניסה לפגייה תאריך קובע לגזירת האוכלוסייה למדד:

המשתנים שיועברו על ידי בתי החולים הם: עבור אוכלוסייה זו,
הסברקידודסוג משתנהשמות השדותמשתנה
קוד המדד הוא 01-20-1-08-001טקסט Measurment_ID(14)קוד מדד

על פי הקידוד המקובל של משרד הבריאותטקסט Hospital_ID(10)קוד בית חולים
על פי הקידוד המקובל של משרד הבריאותטקסט Department_ID(10)קוד מחלקה

תועבר בצורה מוצפנת בשיטה המקובלתטקסט Patient_ID(256)ת.ז. מוצפנת של האם ת.ז.
רק ספרת הביקורת של ת.ז.טקסט Patientbikoret_ID(1)ת.ז.- ספרת ביקורת האם

תעודת זהות - 1, דרכון - 2, זמני - 3, ת.ז. פלסטינית - 4 טקסט ID_Types(1)סוג תעודה האם
המספר שבית החולים מקצה לחולה כאשר הוא מתקבל לאשפוז. מספר חד-חד ערכיטקסט Case_Number_Mother(50)מספר אשפוז/ מספר מקרה/ מספר קבלה של האם

תועבר בצורה מוצפנת בשיטה המקובלתטקסט Patient_Baby_ID(256)ת.ז. מוצפנת של הפג ת.ז.
רק ספרת הביקורת של ת.ז.טקסט Patientbikoret_Baby_ID(1)ת.ז.- ספרת ביקורת פג

תעודת זהות -1 , דרכון - 2, זמני -3 , ת.ז. פלסטינית - 4 טקסט Baby_ID_Types(1)סוג תעודה פג
המספר שבית החולים מקצה לפג כאשר מתקבל לפגייה. מספר חד-חד ערכיטקסט Case_Number_Baby(50)מספר מקרה/ אשפוז של הפג

1- זכר, 2- נקבהמספר Genderמין הפג
יש לציין את כתובת המגורים של המאושפז טרם קבלתו לבית החולים טקסט Adress_Street(100)כתובת- רחוב

טקסט Adress_House(100)כתובת- מספר בית
טקסט Adress_CityName(100)כתובת- עיר
לפי רשימת סמלי יישוב של הלמ"סמספר CityCodeסמל יישוב

אשכול סוציו-כלכלי על פי הדירוג של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה1-20מספר SESאשכול סוציו-כלכלי
1- כלליתמספר Insurance_Providerגורם מבטח

2- מכבי
3- מאוחדת
4- לאומית

5- צה"ל
6- אחר, פרט בהערות

קופת החולים אליה משויך המטופל

1- כן, 0- לאמספרDischarge_Hospהעברה לבית חולים אקוטי אחר
תינוקות שהועברו מבי"ח אקוטי אחר תוך 7 ימים 

מתאריך הלידה
Baby_Transferred1- כן, 0- לאמספר

תאריך המגע הראשון של היולדת עם בית החולים (מלר"ד/מיון נשים/ מחלקה/ חדר ניתוח וכדומה)DD/MM/YYYYטקסט Hosp_Date(10)תאריך כניסת היולדת לבית החולים
שעת המגע הראשון של היולדת עם בית החולים (מלר"ד/מיון נשים/ מחלקה/ חדר ניתוח וכדומה)MM:HHטקסט Hosp_Time(10)שעת כניסת היולדת לבית החולים

DD/MM/YYYYטקסט NICU_Date(10)תאריך כניסה לפגייה
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הסברקידודסוג משתנהשמות השדותמשתנה
HH:MMטקסט NICU_Time(5)שעת כניסה לפגייה

DD/MM/YYYYטקסט NICU_Discharge_Date(10)תאריך שחרור מהפגייה
HH:MMטקסט NICU_Discharge_Time(5)שעת שחרור מהפגייה

תאריך לידת הפגDD/MM/YYYYטקסט Birth_Date(10)תאריך לידת הפג
שעת לידת הפגHH:MMטקסט Birth_Time(5)שעת לידת הפג

תאריך פטירת הפגDD/MM/YYYYטקסט Death_Date(10)תאריך פטירת הפג
שעת פטירת הפגMM:HHטקסט Death_Time(5)שעת פטירת הפג

שבוע ויום היריון ביום לידת הפג#.##מספר דצימליWeek_Numberשבוע ויום ההיריון בלידה
משקל בגרמיםמספר Weight_Valueמשקל בלידה

1. חדר לידהמספרBirth_Placeמקום לידה
2. חדר ניתוח

3. אחר
4. אמבולנס

אישה שילדה באמבולנס והפג נכנס ישירות לפגייה - ייכלל במדד

תאריך ביצוע US מוחי. יש לדווח את הבדיקה הראשונה מהכניסה לפגייהDD/MM/YYYYטקסט US_Brain_Date(10)תאריך ביצוע US מוחי
שעת ביצוע US מוחי. יש לדווח את הבדיקה הראשונה מהכניסה לפגייהMM:HHטקסט US_Brain_Time(5)שעת ביצוע US מוחי

0- ללא דימוםמספרBleed_Severityחומרת דימום ב-US מוחי
1- הדימום מוגבל ל-

germinal matrix
2- דימום לתוך חדרי המוח, 

אך הם אינם מורחבים
3- דימום לתוך חדרי המוח 

והרחבה שלהם
4- דימום לתוך רקמת המוח

החל מ-2022 עדכון נתון "חומרת דימום" הינו משתנה חובה לדיווח

תאריך פענוח US מוח חתום ע"י רדיולוג מומחה / 
נאונטולוג מומחה

US_Analysis_Date(10) טקסטDD/MM/YYYY

יש לציין את קודי האבחנה. את הקודים יש לתת ברשימה של כל האבחנות, מופרדים בפסיקיםטקסט Diagnosis_ICD(200)קוד אבחנה ICD-9 אננצפלוס
יש לרשום בטקסט חופשי את כל ההשגות וההערות לגבי המקרה שברצונכם להדגיש טקסט Remarks(200)הערות 
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  שניזונו מהנקה בלעדית במהלך אשפוזם שלאחר לידהלודים ישיעור הי  שם המדד

  01-23-1-14-001  מספר מדד

  עד לשחרורם הביתה שלאחר לידה אשפוזם מהלך בבלבד חלב אם שיעור היילודים שניזונו מ  תיאור המדד

הרציונל 
 לבחירת המדד 

להנקה בלעדית יש יתרונות בריאותיים לתינוק ולאם, הן לטווח הקצר והן לטווח הארוך. חלב אם 
מספק לתינוק הזנה והגנה נגד זיהומים ומחלות. החלב כולל בתוכו נוגדנים, ציטוקינים ותרכובות 

הנקה  1להתפתחותה.אנטימיקרוביאליות התומכים במערכת החיסונית של התינוק ומסייעים 
מורידה את הסיכון למוות בעריסה, והסיכון אף נמוך יותר כאשר התינוק ניזון מהנקה 

להנקה בלעדית אף יש אפקט מגן מפני התפתחות אסתמה, אקזמה, סוכרת נעורים  2,3בלעדית.
בנוסף,  5,6,7ולתינוקות שניזונו מחלב אם יש סיכון נמוך יותר להשמנה. 4ומחלות נוספות,

מחקרים מצאו כי אצל נשים שהניקו יש שיעורי היארעות נמוכים יותר של סרטן השד 
   8,9והשחלות.

, קבע יעד של the Global Breastfeeding Collectiveמטה מטעם ארגון הבריאות העולמי, 
כאשר בקרב  10להנקה בשעה הראשונה לחיים, אך שיעורי ההיענות נמוכים משמעותית %70

יחד עם זאת,  11) השיעורים הולכים ויורדים ככל שהמדינה ענייה יותר.ICLMמדינות עניות (
מעט מדינות  12שיעורי המשך הנקה עד גיל שנה ויותר נמצאים בקשר הפוך עם עושר המדינה.

  13בנושא הנקה. WHO-עשירות קבעו מדדים על פי הנחיות ה

שהתחילו את וכל הנשים  90%-בסקר שנערך בישראל, נמצא ששיעור התחלת הנקה הוא כ
ההנקה בבית החולים דיווחו על הנקה בלעדית. עם זאת, שיעורי ההנקה הבלעדית יורדים 
בתקופה שלאחר הלידה (במהלך "חופשת הלידה") בצורה דרסטית. בסקר נמצא כי אחת 
הסיבות העיקריות להפסקת הנקה היא קושי בהנקה (כמו קשיים מכניים ובעיות באספקת 

  14חלב).

מי מגן להנקה בלעדית שקשורים להצלחת ההנקה בימים הראשונים, ביניהם נמצאו מספר גור
  17,18והנקה בלעדית ביומיים הראשונים של החיים. 15,16עצמית בהנקה-תחושת יעילות

אם תוך -שניזונו מהנקה ויחד עם זה קיבלו תחליף לחלב 2017בארה"ב, שיעור היילודים בשנת 
שיעור היילודים שקיבלו הנקה בלעדית ביומיים  ,2020בשנת  19.19.2%יומיים מהלידה עמד על 

   20.65%ם עמד על ההראשונים לחיי

 )processתהליך (  סוג המדד

 כל מחלקות היילודים בבתי חולים כלליים  מחלקות

  כל היילודים ששוחררו מאשפוזם שלאחר לידה ברבעון המדווח  מכנה

  בלבד עד לשחרורם הביתה לאחר הלידה ברבעון המדווח חלב אםכל היילודים שניזונו מ  מונה
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תאריך קובע 
  לגזירת המדד

  מבית החולים היילודתאריך שחרור 

קריטריונים 
  להכללה

  )בלבד יילודים ששוחררו ממחלקות היילודים בבתי חולים כלליים (מאשפוזם שלאחר לידה
  

קריטריונים 
  להוצאה

  ידווח)לא (ה ייילודים שאושפזו בפגי
  (ידווח וייגרע) לים אחרלבית חו/-מהעברה 

  (ידווח וייגרע) מחלקה לא רלוונטית למדדל/-העברה מ
  (ידווח וייגרע)נפטרים 

   בבית החוליםמערכות המחשוב המנהלי   מקור המידע
  (מוצפנת) ת"ז של האם

  אםה של תעודה סוג
  מקרה  מספר

 שנת לידה של האם
 )(מוצפנתשל התינוק  ז"ת

  התינוק של תעודה סוג
  מספר מקרה יילוד

 התינוק לידת תאריך
  לודיהי מין

  פטירה תאריך
GIS )פי  על המטופל של אקונומי-סוציו אזור

 )המלאה כתובתו

   מבטח גורם
   מספר תינוקות בלידה

 לאשפוז כניסה תאריך
  אחרונה מאשפזת מחלקה קוד

    קוד מחלקת משחררת
  התינוק מבית החולים שחרור תאריך
  נכללת שאינה לקהלמח/-מ העברה תאריך

  נכללת שאינה מחלקה קוד
  אחר חולים מבית העברה
  אחר חולים לבית העברה

  בבית החולים הקלינימערכות המחשוב 
 )יש לדווח את התאריך הראשון(מתן תמ"ל  תאריך

  שבוע ויום ההיריון בלידה
  משקל בלידה

  . אחר)3. חדר ניתוח, 2. חדר לידה, 1( מקום לידה

   מספר תינוקות בלידה
  

יעד לשנת 
2023  

  ייקבע בהמשך

  אחת לרבעון  תקופת דיווח
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תחילת הפקת 
  המדד

2023  

   הערות
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שיעור היילודים שניזונו מהנקה בלעדית במהלך אשפוזם שלאחר לידהמדד 01-23-1-14-001
תיאור המדד: שיעור היילודים שניזונו מחלב אם בלבד במהלך אשפוזם שלאחר לידה עד לשחרורם הביתה

קריטריונים להכללה: 
יילודים ששוחררו ממחלקות היילודים בבתי חולים כלליים (מאשפוזם שלאחר לידה)

קריטריונים להוצאה:
יילודים שאושפזו בפגייה (לא ידווח)

העברה מ-/לבית חולים אחר (ידווח וייגרע)
העברה מ-/למחלקה שאינה נכללת (ידווח וייגרע)

נפטרים (ידווח וייגרע)

תקופת דיווח: אחת לרבעון

תאריך קובע לגזירת האוכלוסייה למדד: תאריך שחרור היילוד מבית החולים

עבור אוכלוסייה זו, המשתנים שיועברו על ידי בתי החולים הם: 
הסברקידודסוג משתנהשמות השדותמשתנה

קוד המדד הואטקסט Measurment_ID(14)קוד מדד 
קוד נותן השירות + המחוז (לפי טבלה בנספח 6)טקסט Hospital_ID(10)קוד בית חולים

על פי הקידוד המקובל של משרד הבריאותטקסט Department_ID(10)קוד מחלקה
ת.ז. תועבר בצורה מוצפנת בשיטה המקובלתטקסט Patient_ID(256)ת.ז. מוצפנת של האם

רק ספרת הביקורת של ת.ז.טקסט Patientbikoret_ID(1)ת.ז.- ספרת ביקורת האם
תעודת זהות - 1, דרכון - 2, זמני - 3, ת.ז. פלסטינית - 4 טקסט ID_Types(1)סוג תעודה האם

המספר שבית החולים מקצה לחולה כאשר הוא מתקבל לאשפוז. מספר חד-חד ערכיטקסט Case_Number_Mother(50)מספר אשפוז/ מספר מקרה/ מספר קבלה של האם
YYYYטקסט Mother_Birth_Year(4)שנת לידת האם

טקסט Case_Number_Baby(50)מספר מקרה יילוד
1. תעודת זהות, 2. דרכון, 3. זמני, 4. ת.ז. פלסטיניתטקסט Baby_ID_Types(1)סוג תעודה של התינוק

מספר ת . ז .  של האם בלי ספרת ביקורת ,  8 ספרות כולל אפסים בהתחלה אם צריך להשלים ל - טקסט Patient_Baby_ID(256)ת.ז. של התינוק (מוצפנת) 
8 ספרות ,  ת.ז. תועבר בצורה מוצפנת בשיטה המקובלת

רק ספרת הביקורת של ת.ז.טקסט Patientbikoret_Baby_ID(1)ת.ז. של התינוק - ספרת ביקורת
DD/MM/YYYYטקסט Birth_Date(10)תאריך לידת התינוק 

1. זכר, 2. נקבהמספר Genderמין היילוד
טקסט Adress_Street(100)כתובת- רחוב

טקסט Adress_House(100)כתובת- מספר בית
טקסט Adress_CityName(100)כתובת- עיר
לפי רשימת סמלי יישוב של הלמ"ס מספר CityCodeסמל יישוב

אשכול סוציוכלכלי על פי הדירוג של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה 1-20מספר SESאשכול סוציוכלכלי 
1- כלליתמספר Insurance_Providerגורם מבטח

2- מכבי
3- מאוחדת
4- לאומית

5- צה"ל
6- אחר, פרט בהערות

קופת החולים אליה משויך המטופל

1-8מספר Baby_Numberמספר תינוקות בלידה 
תאריך הכניסה לאשפוז של היילודDD/MM/YYYYטקסט Hosp_Date(10)תאריך כניסה לאשפוז 

על פי הקידוד המקובל של משרד הבריאות .  מחלקה מאשפזת אחרונה טקסט  Department_ID (10 )קוד מחלקה מאשפזת אחרונה 
על פי הקידוד המקובל של משרד הבריאותמספר Dept_Dischargeקוד מחלקה משחררת
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הסברקידודסוג משתנהשמות השדותמשתנה
DD/MM/YYYYטקסט Discharge_Date(10)תאריך שחרור התינוק מבית החולים

תאריך פטירה במסגרת האשפוז המדווחDD/MM/YYYYטקסט Death_Date(10)תאריך פטירה
אם הועבר מ-/למחלקה שלא רלוונטית למדד, יש לציין את תאריך ההעברהDD/MM/YYYYטקסט OtherDep_Date(10)תאריך העברה מ-/למח' שאינה נכללת

על פי הקידוד המקובל של משרד הבריאותטקסט OtherDep(10)קוד מחלקה שאינה נכללת
1- כן, התקבל מבית חולים מספר OtherHospהעברה מבית חולים אחר

אחר
0- לא

האם התינוק הגיע מבית חולים אחר

האם התינוק שוחרר לבית חולים אחר להמשך טיפול1- כן, 0- לאמספרDischarge_Hospהעברה לבית חולים אחר
תאריך מתן תחליף מזון לתינוקות שלא כחלק מטיפול תרופתי. יש לדווח את התאריך הראשוןDD/MM/YYYYטקסט Baby_Formula_Date(10)תאריך מתן תמ"ל

#.##מספר דצימליWeek_Numberשבוע ויום ההיריון בלידה
משקל בגרמיםמספר Weight_Valueמשקל בלידה

1. חדר לידהמספרBirth_Placeמקום לידה
2. חדר ניתוח

3. אחר
1-8מספר Baby_Numberמספר תינוקות בלידה 

יש לרשום בטקסט חופשי את כל ההשגות וההערות לגבי המקרה שברצונכם להדגישטקסט Remarks(200)הערות 
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-מ השווה או גדול Kt/V)( מנת הדיאליזה לדיאליזה בודדתהלימות דיאליזה:   שם המדד
  65%-שווה או גדול מ URRאו  1.2

  01-17-1-10-001  מספר מדד

ומעלה שמנת הדיאליזה לדיאליזה בודדת  חודשים 3שיעור המטופלים בהמודיאליזה כרונית   תיאור המדד
  65% -מגדול שווה או  URR או-1.2 מ הגדולשווה או   Kt/Vהיא

  אפיזודות למטופל (הראשונה בכל חודש) וכל אחת תיבחן בפני עצמה] 3בחנו י[י

הרציונל 
  לבחירת המדד

המקבלים ספיקת כליות סופנית -מטופלים הסובלים מאי 6,900-במדינת ישראל, יש למעלה מ
מטרת הטיפול היא לחקות את פעולות הכליות על ידי סינון של הדם  1טיפול בהמודיאליזה.

וסילוק מומסים בלתי רצויים העלולים להצטבר בגוף ולגרום לתחלואה ותמותה. מהספרות עולה 
כי יש קשר ישיר בין מינון נאות של הדיאליזה והסיכון לתחלואה ותמותה בחולים עם מחלת 

) DOPPS )Dialysis Outcomes and Practice Patterns Study-במחקר ה 2ופנית.כליות ס
ה של מתן המדינות בצפון אמריקה ואירופה, דווח כי למרות החשיבות הגבו 11שנערך בשיתוף 

האיגוד הישראלי  3.לים רבים אינם מקבלים מינון מספקמינון מתאים של דיאליזה, חו
מינון עם אחת בחודש מדידה של מנת הדיאליזה הבודדת והממליץ לבצע לפחות פ 4לנפרולוגיה
 KDOQI-, המינון זה מומלץ גם על ידי .URR ≥ 65%או  Kt/V ≥ 1.2 המומלץ הואהמינימלי 

)Kidney Disease Outcome Quality Initiative.(5  

  )outcome( תוצא  סוג המדד

  מחלקות דיאליזה / מכוני דיאליזה  ותמחלק

תאריך קובע 
  לגזירת המדד

  תאריך ביצוע דיאליזה 

  חודשים בתחילת הרבעון   3כל המטופלים בהמודיאליזה כרונית שנמצאים בטיפול לפחות   מכנה

מנת הדיאליזה לדיאליזה בודדת חודשים ומעלה) אשר  3כל המטופלים בהמודיאליזה כרונית (  מונה
ובלבד שהבדיקה נעשתה 65% -שווה או גדול מ  URRאו 1.2-שווה או גדולה מ  Kt/Vהיא

  בחודש הרלוונטי

 אפיזודות למטופל (הראשונה בכל חודש) וכל אחת תיבחן בפני עצמה] 3בחנו י[י

קריטריונים 
  להכללה

  18מעל גיל 
  חודשים לפחות בתחילת הרבעון 3שך קבלת טיפול בהמודיאליזה למ

קריטריונים 
  להוצאה

  (לא ידווח) 18מתחת לגיל  .1
 חודשים לפני תחילת 3-שתאריך תחילת טיפול דיאליזה במכון הנבדק הוא פחות מ מטופלים .2

  יגרע)י(ידווח ו הרבעון
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  (לא ידווח)  )אורחים כון,מטופלים שאינם קבועים במ( מטופלים מזדמנים .3
מאותו החודש בו  ידווח וייגרע( 3-מטופלים שמספר הדיאליזות שבוצעו באותו החודש קטן מ .4

  טיפולים בלבד) 3-בוצעו פחות מ
  מחודש ההפסקה והלאה) ידווח וייגרע(מטופלים שהפסיקו טיפול דיאליזה במהלך הרבעון  .5
   יגרע)י(ידווח ונפטרים  .6

  מערכות המחשוב המנהלי בבית החולים  מקור המידע
  (מוצפנת)ת"ז 

GIS אקונומי של המטופל על פי כתובתו -(אזור סוציו
  המלאה) 

  שנת לידה
  מין

  סניף/קוד מכון
  סניף/שם מכון

  תאריך תחילת טיפול דיאליזה
  תאריך פטירה

 גורם מבטח

  מערכות המחשוב הקליני בבית החולים
 למחלת כליות כרונית ICD-9קודי אבחנה 

  )08.3(ראה נספחים, טבלה 
(ראה  למחלת סוכרת ICD-9קודי אבחנה 

  )08.3נספחים, טבלה 

עבור הדיאליזה הראשונה בחודש הראשון, 
הרבעון שבה בוצעה בדיקת  שני ושלישי של

  מנת הדיאליזה, יש לדווח:
  מספר קבלה/מקרה

  תאריך הדיאליזה הראשונה
  תאריך בדיקת מנת דיאליזה 

   Kt/Vאו  URR-שימוש ב
  ). מעבדה1(סוג בדיקה 

  ראשון Kt/Vאו  URRערך 
(רק בחודש משקל בסוף הדיאליזה בק"ג 

  הראשון)
  שעת תחילת הדיאליזה

  שעת סיום הדיאליזה 
מספר דיאליזות שבוצעו בחודש הראשון, שני 

  שלישי לרבעון 
סך שעות דיאליזה שבוצעו בחודש הראשון, 

  שני שלישי לרבעון 
סך בדיקות מנת הדיאליזה שבוצעו בחודש 

  הראשון, השני השלישי ברבעון 
האם המטופל הפסיק טיפול במהלך הרבעון 

   . כן)1. לא, 0(
 תאריך הפסקת הדיאליזה

לשנת  יעד
2023  

75%  

תחילת הפקת 
  המדד

  2017רבעון ראשון של שנת 
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  מדידת המדד חודשית, חישובו רבעוני.  הערות

  יש לדווח את הנוסחא הכוללת שמתייחסת גם לשארית השתן במידה וקיימת. Kt/V-בחישוב ה
  .בלבדהמבוסס על תוצאות מעבדה  Kt/V-היש לדווח למדד את ערך 

תיק הקליני ואישור פרטני של אגף המהמכונה מותנה במחשוב מלא של  KTVדיווח של ערך 
 .איכות

  

הרישום הלאומי לדיאליזה והשתלות כליה: דוחות ). 2021המרכז הלאומי לבקרת מחלות, חטיבת טכנולוגיות רפואיות, מידע ומחקר. ( 1
israel-in-http://www.gov.il/BlobFolder/reports/dialysis-משרד הבריאות.  .2020ספיקת כליות סופנית בישראל לשנת -החולים באי

rael2020.pdfhe/files_publications_units_ICDC_dialysisinis/2020   
2  Jager, K. J., Lindholm, B., Goldsmith, D., Fliser, D., Wiecek, A., Suleymanlar, G., ... & Blankestijn, P. J. (2011). 
Cardiovascular and non-cardiovascular mortality in dialysis patients: where is the link?. Kidney international 
supplements, 1, 21-23. doi:10.1038/kisup.2011.7 
3  Port, F. K., Pisoni, R. L., Bommer, J., Locatelli, F., Jadoul, M., Eknoyan, G., ... & Young, E. W. (2006). Improving 
outcomes for dialysis patients in the international Dialysis Outcomes and Practice Patterns Study. Clinical Journal of 
the American Society of Nephrology, 1, 246-255. doi: 10.2215/CJN.01050905 

איכות הטיפול בדיאליזה, הנחיות קליניות.  ).2015האיגוד הישראלי לנפרולוגיה ויתר לחץ דם. ( 4
2015.pdf-http://www.isnh.org.il/PDF/dializa02   

5  Foundation, N. K. (2015). KDOQI Clinical Practice Guideline for Hemodialysis Adequacy: 2015 Update. American 
Journal of Kidney Diseases, 66, 884-930.  doi:10.1053/j.ajkd.2015.07.015 
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הלימות דיאליזה: מנת הדיאליזה לדיאליזה בודדת (Kt/V) שווה או גדולה מ-1.2 או URR שווה או גדול מ-65%מדד 01-17-1-10-001
הגדרת המדד: שיעור המטופלים בהמודיאליזה כרונית 3 חודשים ומעלה שמנת הדיאליזה לדיאליזה בודדת היא Kt/V שווה או גדולה מ-1.2 או URR שווה או גדול מ-65

[ייבחנו 3 אפיזודות למטופל (הראשונה בכל חודש) וכל אחת תיבחן בפני עצמה]

קריטריונים להכללה:

גיל 18 ומעלה
קבלת טיפול בהמודיאליזה למשך 3 חודשים לפחות בתחילת הרבעון

קריטריונים להוצאה:

מתחת לגיל 18 (לא ידווח)
(ידווח וייגרע) חולים שתאריך תחילת טיפול דיאליזה במכון הנבדק הוא פחות מ-3 חודשים לפני תחילת הרבעון

(לא ידווח) אורחים) מטופלים מזדמנים (מטופלים שאינם קבועים במכון,
(ידווח וייגרע מאותו החודש בו בוצעו פחות מ-3 טיפולים בלבד) מטופלים שמספר הדיאליזות שבוצעו באותו החודש קטן מ-3

(ידווח וייגרע מחודש ההפסקה והלאה) מטופלים שהפסיקו טיפול דיאליזה במהלך הרבעון
נפטרים (ידווח וייגרע)

תאריך קובע לגזירת האוכלוסייה למדד: תאריך ביצוע דיאליזה

עבור אוכלוסייה זו, המשתנים שיועברו על ידי בתי החולים הם: 

הסברקידודסוג משתנהשמות השדותמשתנה
קוד המדד הינו: 01-17-1-10-001טקסט Measurment_ID(14)קוד מדד 

על פי הקידוד המקובל של משרד הבריאותטקסט Hospital_ID(10)קוד בית חולים/ נותן שירות 
על פי הקידוד המקובל של משרד הבריאות (רלוונטי בבתי חולים כלליים)טקסט Department_ID(10)קוד מחלקה

על פי הקידוד של נותן השירות (לא רלוונטי לבתי חולים כלליים)טקסט Institute_ID(50)קוד מכון/ סניף
על פי הקידוד של נותן השירות (לא רלוונטי לבתי חולים כלליים)טקסט Institute_Name(100)שם מכון/ סניף

תועבר בצורה מוצפנת בשיטה המקובלתטקסט Patient_ID(256)ת.ז. מוצפנת ת.ז.
רק ספרת הביקורת של ת.ז.טקסט Patientbikoret_ID(1)ת.ז.- ספרת ביקורת

תעודת זהות - 1, דרכון - 2, זמני - 3, ת.ז. פלסטינית - 4 טקסט ID_Types(1)סוג תעודה
YYYYמספר Birth_Yearשנת לידה 

1- זכר, 2- נקבהמספר Genderמין
יש לציין את כתובת המגורים של המטופלטקסט Adress_Street(100)כתובת- רחוב

טקסט Adress_House(100)כתובת- מספר בית
טקסט Adress_CityName(100)כתובת- עיר
לפי רשימת סמלי יישוב של הלמ"סמספר CityCodeסמל יישוב

אשכול סוציוכלכלי על פי הדירוג של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה1-20מספר SESאשכול סוציו-כלכלי 
1- כלליתמספר Insurance_Providerגורם מבטח

2- מכבי
3- מאוחדת
4- לאומית

5- צה"ל
6- אחר, פרט בהערות

קופת החולים אליה משויך המטופל

DD/MM/YYYYטקסט DialysisStart_Date(10)תאריך תחילת טיפול דיאליזה
DD/MM/YYYYטקסט Death_Date(10)תאריך פטירה

(ראה נספחים, טבלה 08.3)טקסט Diagnosis_ICD(200)קודי אבחנה ICD-9 למחלת כליות כרונית לציין רשימה של כל האבחנות להמודיאליזה כרונית, מופרדות בפסיקים
לציין רשימה של כל האבחנות לסוכרת, מופרדות בפסיקים (ראה נספחים, טבלה 08.3)טקסט Diagnosis_ICD_Diabetes(200)קודי אבחנה ICD-9 למחלת סוכרת

יש לדווח: בה בוצעה בדיקת מנת הדיאליזה, בחודש הראשון של הרבעון, עבור הדיאליזה הראשונה,
המספר שנותן השירות מקצה למטופל כאשר הוא מתקבל לטיפול. מספר חד-חד ערכיטקסט Case_Number1(50)מספר מקרה/ מספר קבלה (חודש ראשון)
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הסברקידודסוג משתנהשמות השדותמשתנה
תאריך הדיאליזה הראשונה בחודש שבה בוצעה בדיקת הלימות דיאליזהDD/MM/YYYYטקסט Dialysis_Report1_Date(10)תאריך הדיאליזה הראשונה (חודש ראשון)
DD/MM/YYYYטקסט Dialysis1_Date(10)תאריך בדיקת מנת דיאליזה (חודש ראשון)

URR -1מספר URR_KtV_Type1שימוש ב-URR או Kt/V (חודש ראשון)
 Kt/V -2 

1. מעבדהמספר Test_Type1סוג בדיקה (חודש ראשון)
יכול להיות % או ערך דצימלי (URR = %, ערך דצימלי = KT/V)##.###דצימל URR_KtV_Value1(7)ערך URR או Kt/V ראשון (חודש ראשון)

יש לדווח את המשקל בק"ג רק בחודש הראשון###.###דצימל Weight_Value(7)משקל בסוף הדיאליזה בק"ג
HH:MMטקסט Dialysis_Start_Time1(10)שעת תחילת הדיאליזה (חודש ראשון)

HH:MMטקסט Dialysis_End_Time1(10)שעת סיום הדיאליזה (חודש ראשון)
מספר Dialysis_Number1מספר הדיאליזות שבוצעו בחודש הראשון

HH:MMטקסט Dialysis_Hour1(5)סך שעות הדיאליזה שבוצעו בחודש הראשון
מספר Dialysis_Test1סך בדיקות מנת הדיאליזה שבוצעו בחודש הראשון

יש לדווח: בוצעה בדיקת מנת הדיאליזה, ,בחודש השני של הרבעון בה, עבור הדיאליזה הראשונה
המספר שנותן השירות מקצה למטופל כאשר הוא מתקבל לטיפול. מספר חד-חד ערכיטקסט Case_Number2(50)מספר מקרה/ מספר קבלה (חודש שני)
תאריך הדיאליזה הראשונה בחודש שבה בוצעה בדיקת הלימות דיאליזהDD/MM/YYYYטקסט Dialysis_Report2_Date(10)תאריך הדיאליזה הראשונה (חודש שני)
DD/MM/YYYYטקסט Dialysis2_Date(10)תאריך בדיקת מנת דיאליזה (חודש שני)

URR -1מספר URR_KtV_Type2שימוש ב-URR או Kt/V (חודש שני)
 Kt/V -2 

1. מעבדהמספר Test_Type2סוג בדיקה (חודש שני)
יכול להיות % או ערך דצימלי (URR = %, ערך דצימלי = KT/V)##.###דצימל URR_KtV_Valu2(7)ערך URR או Kt/V ראשון (חודש שני)

HH:MMטקסט Dialysis_Start_Time2(10)שעת תחילת הדיאליזה (חודש שני)
HH:MMטקסט Dialysis_End_Time2(10)שעת סיום הדיאליזה (חודש שני)

מספר Dialysis_Number2מספר הדיאליזות שבוצעו בחודש השני
HH:MMטקסט Dialysis_Hour2(5)סך שעות הדיאליזה שבוצעו בחודש השני

מספר Dialysis_Tes2סך בדיקות מנת הדיאליזה שבוצעו בחודש השני
יש לדווח: עבור הדיאליזה הראשונה בחודש השלישי של הרבעון בה בוצעה בדיקת מנת הדיאליזה,

המספר שנותן השירות מקצה למטופל כאשר הוא מתקבל לטיפול. מספר חד-חד ערכיטקסט Case_Number3(50)מספר מקרה/ מספר קבלה (חודש שלישי)
תאריך הדיאליזה הראשונה בחודש שבה בוצעה בדיקת הלימות דיאליזהDD/MM/YYYYטקסט Dialysis_Report3_Date(10)תאריך הדיאליזה הראשונה (חודש שלישי)
DD/MM/YYYYטקסט Dialysis3_Date(10)תאריך בדיקת מנת דיאליזה (חודש שלישי)

URR -1מספר URR_KtV_Type3שימוש ב-URR או Kt/V (חודש שלישי)
 Kt/V -2 

1. מעבדהמספר Test_Type3סוג בדיקה (חודש שלישי)
יכול להיות % או ערך דצימלי (URR = %, ערך דצימלי = KT/V)##.###דצימל URR_KtV_Value3(7)ערך URR או Kt/V ראשון (חודש שלישי)

HH:MMטקסט Dialysis_Start_Time3(10)שעת תחילת הדיאליזה (חודש שלישי)
HH:MMטקסט Dialysis_End_Time3(10)שעת סיום הדיאליזה (חודש שלישי)

מספר Dialysis_Number3מספר הדיאליזות שבוצעו בחודש השלישי
HH:MMטקסט Dialysis_Hour3(5)סך שעות הדיאליזה שבוצעו בחודש השלישי

מספר Dialysis_Test3סך בדיקות מנת הדיאליזה שבוצעו בחודש השלישי
1- כן, 0- לאמספר Dialysis_Refuseהאם המטופל הפסיק את טיפול במהלך הרבעון

DD/MM/YYYYטקסט DialysisEnd_Date(10)תאריך הפסקת הדיאליזה
יש לרשום בטקסט חופשי את כל ההשגות וההערות לגבי המקרה שברצונכם להדגיש טקסט Remarks(200)הערות 
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  אחד פוליפלפחות אותר  ןקולונוסקופיות בהשיעור   שם המדד

  01-21-1-12-001  מספר מדד

 לפחות פוליפ אחד ןשאותר בהומעלה  50בקרב מטופלים בני  סקופיות שבוצעווקולונשיעור   תיאור המדד

הרציונל 
  המדד לבחירת

 1.בישראל, סרטן המעי הגס הוא הגורם השני בשכיחותו הן לתחלואה בסרטן והן לתמותה ממנו
מהספרות עולה כי ביצוע קולונוסקופיה הכוללת כריתת פוליפים מביאה לירידה בשיעור 

האפקטיביות של  5.ולירידה בשיעור התמותה ממנו 2,3,4התחלואה בסרטן המעי הגס
 גסטרואנטרולוגיםשונות בין ה לאור 6,7.הפרוצדורהתלויה באיכות הביצוע של  הקולונוסקופיה

 יםשל שיעור זה יכול ורטוני מדידה )polyp detection rate; PDRבשיעור איתור פוליפים (
  8,9,11.ומניעת תחלואה לסייע בשיפור איכות ביצוע הפרוצדורה

-ו Gastroenterology (ACG)ASGE/American College of 10מדדים דומים מומלצים ע"י 
European Society of Gastrointestinal Endoscopy )ESGE,(11 ונמדדים ע"י ה-

NHS.12,13  

  )process(תהליך   סוג המדד

  מכון גסטרו  מחלקות

  תהנמדד בתקופה בדיקת קולונוסקופיה שעברוומעלה  50 בנימטופלים   מכנה

אותר  כהושבמהל תהנמדד תקופהב קולונוסקופיהבדיקת  שעברוומעלה  50 בנימטופלים   מונה
   לפחות פוליפ אחד

תאריך קובע 
  לגזירת המדד

  קולונוסקופיהתאריך ביצוע 

קריטריונים 
  להכללה

   ומעלה 50גיל 
  מטופלים אמבולטורים בלבד

  )ICD-9 :45.23(קוד פרוצדורה  כל הקולונוסקופיות למטופל שבוצעו ברבעון הנוכחי

קריטריונים 
  להוצאה

  )לא ידווח( 50מתחת לגיל 
  גרע)י(ידווח וי קויהל הכנההפסקת הקולונוסקופיה עקב 

Colitis (לא ידווח)  של  אבחנות(ראה קודיICD-9  09.1בנספחים, טבלה(  
  )09.2בנספחים, טבלה  ICD-9(ראה קודי פרוצדורות של  (לא ידווח)כריתת קולון 

Polypectomy ות(קודי פרוצדור הנוכחית/המדווחתלפני הקולונוסקופיה שהשנים  3-ב ICD-9( 
  (ידווח וייגרע)

  מערכות המחשוב המנהלי בבית החולים   מקור המידע
  (מוצפנת)ת"ז 

  קליני בבית חולים המחשוב המערכות 
  קולונוסקופיההתאריך ביצוע 
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GIS  אזור סוציואקונומי של המטופל על פי כתובתו)
   המלאה)

  מספר מקרה
  שנת לידה

  מין

  קולונוסקופיההביצוע תחילת שעת 
   זמן הגעה לצקום

  תאריך סיום ביצוע הקולונוסקופיה
  שעת סיום ביצוע הקולונוסקופיה

: הם ICD-9 אבחנה קודי( פוליפ תיעוד זיהוי של
211.3 ,211.4( 

  כריתה של פוליפתיעוד 
, כן -1(ה לקויהפסקת הקולונוסקופיה עקב הכנה 

  )לא -0
Polypectomy לפני שהשנים  3-ב

(קוד הקולונוסקופיה הנוכחית/המדווחת 

  )ICD-9 פרוצדורה
השנים שלפני  3-ב Polypectomyתאריך 

   הקולונוסקופיה הנוכחית/המדווחת

לשנת  יעד
2023  

  טרם נקבע יעד

תחילת הפקת 
  המדד

  2021רבעון ראשון 

לא  תומך/תותבקולונוסקופיה עם הרחבה והחדרת ו קולונוסקופיה עם הרחבה באמצעות בלון  הערות
  נכללות במדד.

 

הרישום הלאומי לסרטן, עדכון הנתונים.  –סרטן המעי הגס והחלחולת בישראל ). 2021בוקר, ל., & דיכטיאר, ר. (-סילברמן, ב., קינן 1
 _pdf28022021http://www.health.gov.il/PublicationsFiles/ICR. המרכז הלאומי לבקרת מחלות, משרד הבריאות.

2 Nishihara, R. et al (2013) Long-term colorectal-cancer incidence and mortality after lower endoscopy. The New 
England Journal of Medicine. DOI: 10.1056/NEJMoa1301969 

3 Brenner, H., Chang–Claude, J., Jansen, L., Knebel, P., Stock, C., & Hoffmeister, M. (2014) Reduced risk of 
colorectal cancer up to 10 years after screening, surveillance, or diagnostic colonoscopy. Gastroenterology, 146, 
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שיעור קולונוסקופיות בהן אותר לפחות פוליפ אחדמדד 01-21-1-12-001
תיאור המדד: שיעור קולונוסקופיות שבוצעו בקרב מטופלים בני 50 ומעלה שאותר בהן לפחות פוליפ אחד

קריטריונים להכללה: 
גיל 50 ומעלה

מטופלים אמבולטורים בלבד
ICD-9:כל הקולונוסקופיות למטופל שבוצעו ברבעון הנוכחי 45.23קודי פרוצדורות

קריטריונים להוצאה:
מתחת לגיל 50 (לא ידווח)

(09.1 טבלה ICD-9 בנספחים, Colitis (לא ידווח) (ראה קודי אבחנות של
(09.2 טבלה ICD-9 בנספחים, כריתת קולון (לא ידווח) (ראה קודי פרוצדורות של

(ידווח וייגרע) Polypectomy:ICD-9 ב-3 השנים שלפני הקולונוסקופיה הנוכחית/המדווחת 45.42 ,45.41קודי פרוצדורות
(ידווח וייגרע) הפסקת הקולונוסקופיה עקב הכנה לקויה

תאריך ביצוע קולונוסקופיה תאריך קובע לגזירת האוכלוסייה למדד:

עבור אוכלוסייה זו, המשתנים שיועברו על ידי בתי החולים הם:
הסברקידודסוג משתנהשמות השדותמשתנה

קוד המדד הוא 01-21-1-12-001טקסט Measurment_ID(14)קוד מדד 
על פי הקידוד המקובל של משרד הבריאות טקסט Hospital_ID(10)קוד בית חולים 

תועבר בצורה מוצפנת בשיטה המקובלתטקסט Patient_ID(256)ת.ז. מוצפנת ת.ז.
רק ספרת הביקורת של ת.ז.טקסט Patientbikoret_ID(1)ת.ז.- ספרת ביקורת

תעודת זהות - 1, דרכון - 2, זמני - 3, ת.ז. פלסטינית - 4 טקסט ID_Types(1)סוג תעודה
המספר שבית החולים מקצה לחולה כאשר הוא מתקבל לאשפוז. מספר חד חד ערכיטקסט Case_Number(50)מספר אשפוז/ מספר מקרה/ מספר קבלה

תאריך המגע הראשון של החולה עם בית החולים (מלר"ד/ מחלקה/ חדר ניתוח וכדומה)DD/MM/YYYYטקסט Hosp_Date(10)תאריך כניסה לבית חולים 
YYYYמספר Birth_Yearשנת לידה 

1- זכר, 2- נקבהמספר Genderמין
טקסט Adress_Street(100)כתובת- רחוב

טקסט Adress_House(100)כתובת- מספר בית
טקסט Adress_CityName(100)כתובת- עיר
לפי רשימת סמלי יישוב של הלמ"ס מספר CityCodeסמל יישוב

אשכול סוציוכלכלי על פי הדירוג של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה 1-20מספר SESאשכול סוציוכלכלי 
1- כלליתמספר Insurance_Providerגורם מבטח

2- מכבי
3- מאוחדת
4- לאומית

5- צה"ל
6- אחר, פרט בהערות

קופת החולים אליה משויך המטופל

תאריך ביצוע בדיקת הקולונוסקופיהDD/MM/YYYYטקסט ColonoscopyStart_Date(10)תאריך ביצוע הקולונוסקופיה 
שעת ביצוע ביצוע הקולונוסקופיה HH:MMטקסט ColonoscopyStart_Time(5)שעת תחילת ביצוע הקולונוסקופיה 

HH:MMטקסט Cecum_Time(5)זמן הגעה לצקום
תאריך סיום ביצוע הקולונוסקופיה DD/MM/YYYYטקסט ColonoscopyEnd_Date(10)תאריך סיום ביצוע הקולונוסקופיה 

שעת סיום ביצוע הקולונוסקופיה HH:MMטקסט Colonoscopy_Time(5)שעת סיום ביצוע הקולונוסקופיה 
קודי אבחנה ICD-9 הם: 211.3, 1211.4- כן, 0- לאמספר Polyp_Identificationתיעוד זיהוי של פוליפ

1- כן, 0- לאמספר Polyp_Resectionתיעוד כריתה של פוליפ
הפסקת הקולונוסקופיה עקב הכנה לקויה 1- כן, 0- לאמספר Colon_Stop_Prepהפסקת הקולונוסקופיה עקב הכנה לקויה 

Polypectomy ב-3 השנים שלפני הקולונוסקופיה 
(ICD-9 קוד אבחנה) הנוכחית/המדווחת

Previous_Polypectomy(200) את הקודים יש לתת ברשימה, מופרדים בפסיקיםטקסט .polypectomy יש לציין קודי פרוצדורה של
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הסברקידודסוג משתנהשמות השדותמשתנה

תאריך Polypectomy ב-3 השנים שלפני הקולונוסקופיה 
הנוכחית/המדווחת

Prev_Polypectomy_Date(10) טקסטDD/MM/YYYYהקרוב ביותר לקולונוסקופיה הנוכחית polypectomy יש לציין תאריך

יש לרשום בטקסט חופשי את כל ההשגות וההערות לגבי המקרה שברצונכם להדגיש טקסט Remarks(200)הערות
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  3מתן טיפול כימותרפי משלים למטופלים עם אבחנת סרטן המעי הגס שלב   שם המדד

  01-22-1-13-001  מספר מדד

טיפול כימותרפי  ושהחל 3גס שלב המעי העם אבחנת סרטן אונקולוגי ההמטופלים במכון שיעור   תיאור המדד
   מתאריך הניתוחתוך חודשיים 

הרציונל 
  לבחירת המדד

. בישראל, סרטן המעי הגס הוא הגורם השני בשכיחותו הן לתחלואה בסרטן והן לתמותה ממנו
   3.1מהם בשלב  רבעחולים עם סרטן המעי הגס, כ 3,000-כמאובחנים בארץ מדי שנה 

עוברים ניתוח לכריתת הגידול הסרטני. אצל חולים אלו  3סרטן המעי הגס בשלב  ם עםחולי
מאשר בחולים אצלם הסרטן אובחן בשלב  המחלה לאחר הניתוח גבוה יותר הישנותהסיכון ל

חודשים  6-3למשך  (מונע) טיפול כימותרפי משליםלהם ההמלצה היא לתת  ,לכן .מוקדם יותר
תוך חודשיים מהניתוח קשור לסיכויי שרידות גבוהים יותר במשלים מתן טיפול  2.הניתוחאחרי 

 3.3,4,5גס שלב המעי הלחולים עם סרטן  וסיכויי הישנות נמוכים יותר לעומת טיפול מאוחר יותר
  6,7,8את הטיפול. עובר אינו (כשליש) אלוזאת, שיעור גבוה יחסית של חולים  עם

 10,11בריטניהקיימים ב טווחי זמן שונים עםומדדים דומים אך  9קיים בניו זילנד, דומה מדד
  13ואוסטרליה. 12ארה"ב

  )process( תהליך  סוג המדד

 (בבתי חולים ובקהילה) מכונים אונקולוגיים  מחלקות

שעברו ניתוח  3מעי הגס שלב האונקולוגי עם אבחנת סרטן הכל המטופלים שהתקבלו למכון   מכנה
  לכריתת מעי גס

שהתחילו טיפול  3 מעי הגס שלבהאונקולוגי עם אבחנת סרטן הכל המטופלים שהתקבלו למכון   מונה
   כימותרפי תוך חודשיים מתאריך הניתוח

תאריך קובע 
  לגזירת המדד

  פלוס חודשיים ניתוח אריךת

  תאריכים כדלקמן:היה יבוצע לפי טווח יזיהוי האוכלוס 3202עבור גזירה לפי חודש קלנדרי, 
  331/01/2 – 201/11/2תאריכי גזירה למדד  – 1רבעון 
  330/04/2 – 301/02/2תאריכי גזירה למדד  – 2רבעון 
  331/07/2 – 301/05/2תאריכי גזירה למדד  – 3רבעון 
  331/10/2 – 301/08/2תאריכי גזירה למדד  – 4רבעון 

קריטריונים 
  להכללה

  ומעלה  18גיל 
  במכון האונקולוגי  3גס שלב המעי הכל המטופלים עם אבחנת סרטן 

  )11.1בנספחים, טבלה  ICD-9(ראה קודי אבחנות של  גסהמעי הסרטן  ICD-9אבחנות 
בנספחים,  ICD-9(ראה קודי פרוצדורות של  ניתוח כריתת המעי הגס ICD-9קוד פרוצדורה 

  )09.2טבלה 
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קריטריונים 
  להוצאה

  (לא ידווח) 18מתחת לגיל 
  (ידווח וייגרע) שנפטרו עד חודשיים מתאריך הניתוח יםמטופל

  מערכות המחשוב המנהלי בבית החולים   מקור המידע
  (מוצפנת)ת"ז 

  מספר קבלה/אשפוז
  תאריך קבלה ראשון למכון האונקולוגי

  מין
  שנת לידה

GIS אקונומי של המטופל על פי כתובתו -(אזור סוציו
   המלאה)

  גורם מבטח
 תאריך פטירה

  מערכות המחשוב הקליני בבית החולים 
מדוח ניתוח או (כריתת מעי גס  תאריך ניתוח

  מתיק המטופל במכון האונקולוגי)מקבלה רפואית 

  ICD-9אבחנות  יקוד
 לפי קידוד בחדר ניתוח ICD-9 ותפרוצדור יקוד

מתיק המטופל במכון מדוח ניתוח או מקבלה רפואית (
  )האונקולוגי

  . לא)0 ,. כן1( 3שלב 

  רפיתאריך התחלת טיפול כימות
  . לא) 0 ,. כן1(סירוב לטיפול כימותרפי 

תאריך העברה למכון אונקולוגי אחר או עזיבת 
  המטופל

   . לא)0. כן, 1(האם נותח בבית חולים אחר 
  . משולב)IV ,2 .PO ,3. 1( הטיפול אופן מתן

יעד לשנת 
2023  

  טרם נקבע יעד

  לרבעון אחת  תקופת דיווח

  01/05 – 1רבעון 
  01/08 – 2רבעון 
  01/11 – 3רבעון 
  01/02 – 4רבעון 

תחילת הפקת 
  המדד

  2022רבעון ראשון של שנת 

 .2022-הינה שנת היערכות, דיווח שנת פיילוט למדד יחל ב 2021  הערות
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Kamel, A., Kirilcuk, N., Krishnamurthi, S., … Freedman-Cass, D. A. (2018). NCCN guidelines insights: colon cancer, 
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מתן טיפול כימותרפי משלים למטופלים עם אבחנת סרטן המעי הגס שלב 3מדד 01-22-1-13-001
תיאור המדד: שיעור המטופלים במכון האונקולוגי עם אבחנת סרטן מעי שלב 3 שהחלו טיפול כימותרפי תוך חודשיים מתאריך ניתוח

קריטריונים להכללה: 
מטופלים בגיל 18 ומעלה

ICD-9 בנספחים, טבלה 11.1) (ראה קודי אבחנות של 3 במכון האונקולוגי שלב ICD-9:מטופלים עם אבחנה של סרטן מעי גס 153.9 ,153.8 ,153.7 ,153.6 ,153.5 ,153.4 ,153.3 ,153.2 ,153.1 ,153.0 ,153קודי אבחנה של
בשילוב:

 ,17.32 ,17.31 ,45.83 ,45.82 ,45.81 ,45.79 ,45.76 ,45.75 ,45.74 ,45.73 ,45.72 ,45.71קודי פרוצדורה של ICD-9:פרוצדורה של כריתת מעי גס/קולון (ראה קודי פרוצדורות של ICD-9 בנספחים, טבלה 09.2)
17.33, 17.34, 17.35, 17.36, 17.39

קריטריונים להוצאה:
(לא ידווח) מתחת לגיל 18

(ידווח וייגרע) נפטרים תוך חודשיים מתאריך ניתוח

תקופת דיווח: אחת לרבעון
רבעון 1 – 01/05
רבעון 2 – 01/08
רבעון 3 – 01/11
רבעון 4 – 01/02

חודשיים + תאריך ניתוח תאריך קובע לגזירת האוכלוסייה למדד:
גזירה לפי חודש קלנדרי, עבור 2023 זיהוי האוכלוסייה יבוצע לפי טווח התאריכים כדלקמן:

רבעון 1 – תאריכי גזירה למדד 01/11/22 – 31/01/23
רבעון 2 – תאריכי גזירה למדד 01/02/23 – 30/04/23
רבעון 3 – תאריכי גזירה למדד 01/05/23 – 31/07/23
רבעון 4 – תאריכי גזירה למדד 01/08/23 – 31/10/23

המשתנים שיועברו על ידי בתי החולים הם: עבור אוכלוסייה זו,
הסברקידודסוג משתנהשמות השדותמשתנה
קוד המדד הוא 01-22-1-13-001טקסט Measurment_ID(14)קוד מדד

על פי הקידוד המקובל של משרד הבריאותטקסט Hospital_ID(10)קוד בית חולים
תועבר בצורה מוצפנת בשיטה המקובלתטקסט Patient_ID(256)ת.ז. מוצפנת ת.ז.

רק ספרת הביקורת של ת.ז.טקסט Patientbikoret_ID(1)ת.ז.- ספרת ביקורת
תעודת זהות - 1, דרכון - 2, זמני - 3, ת.ז. פלסטינית - 4 טקסט ID_Types(1)סוג תעודה

המספר שבית החולים מקצה לחולה כאשר הוא מתקבל לאשפוז. מספר חד חד ערכי טקסט Case_Number(50)מספר אשפוז/ מספר מקרה/ מספר קבלה
תאריך המגע הראשון של החולה עם המכון האונקולוגיDD/MM/YYYYטקסט Hosp_Date(10)תאריך קבלה ראשון למכון אונקולוגי

YYYYמספר Birth_Yearשנת לידה
1- זכר, 2-נקבהמספר Genderמין

טקסט Adress_Street(100)כתובת- רחוב
טקסט Adress_House(100)כתובת- מספר בית

טקסט Adress_CityName(100)כתובת- עיר
לפי רשימת סמלי יישוב של הלמ"סמספר CityCodeסמל יישוב

אשכול סוציוכלכלי על פי הדירוג של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה1-20מספר SESאשכול סוציוכלכלי
1- כלליתמספר Insurance_Providerגורם מבטח

2- מכבי
3- מאוחדת
4- לאומית

5- צה"ל
6- אחר, פרט בהערות

קופת החולים אליה משויך המטופל

תאריך פטירה במסגרת הטיפול במכון האונקולוגיDD/MM/YYYYטקסט Death_Date(10)תאריך פטירה
תאריך כריתת מעי גס (מדוח ניתוח או מקבלה רפואית במכון)DD/MM/YYYYטקסט SurgeryStart_Date(10)תאריך ניתוח כריתת מעי גס

ICD-9 קודי אבחנותDiagnosis_ICD(200) את הקודים יש לתת ברשימה של כל האבחנות, טקסט .(ICD-9 לפי) לציין את קודי האבחנה של החולה
מופרדים בפסיקים

מתוך קידוד חדר ניתוח או קוד פרוצדורה מקבלה רפואית (פעולות בעבר)טקסט Procedure_ICD(200)קודי פרוצדורות ICD-9 לפי קידוד בחדר ניתוח 
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הסברקידודסוג משתנהשמות השדותמשתנה
שלב מחלה 13- כן, 0- לאמספר Stageשלב 3

יש לדווח תאריך תחילת טיפול במכון אונקולוגי. טיפול IV לפי מתן בפועל, PO לפי המלצה/הנפקת DD/MM/YYYYטקסט chemotherapyStart_Date(10)תאריך מתן טיפול כימותרפי
מרשם

יש לדווח אודות סירוב לטיפול מכל סיבה1- כן, 0- לאמספר  refuse_medictreatסירוב לטיפול כימותרפי
לציין תאריך העברת המטופל למכון אונקולוגי אחר או עזיבהDD/MM/YYYYטקסט DischargeHosp_Date(10)תאריך העברה למכון אונקולגי אחר או  עזיבה

1- כן, 0- לאמספר Other_Hospitalהאם נותח בבית חולים אחר
IV-1 מספר Administration_Methodאופן מתן הטיפול

PO -2
3- משולב

יש לרשום בטקסט חופשי את כל ההשגות וההערות לגבי המקרה שברצונכם להדגיש טקסט Remarks(200)הערות
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ך חודשיים מתאריך תו )NSCLCגרורתי (מסוג של סרטן ריאה אפיון מולקולרי   שם המדד
  םיההמאוחר מבינ –בחון מחלה גרורתית אאו מתאריך קבלה למכון 

  01-23-2-13-001  מספר מדד

תוך חודשיים מקבלה חדשה למכון עם  IVביצוע אפיון מולקולרי למטופל עם סרטן ריאתי שלב   תיאור המדד
אבחנה רלוונטית או תוך חודשיים מאבחון מחלה גרורתית על ידי אונקולוג (למטופל שכבר נמצא 

  במעקב במכון אונקולוגי)

הרציונל 
  לבחירת המדד

סרטן הריאה הוא הסרטן השני בשכיחותו, ובין הגורמים הראשונים לתמותה בעולם. בשנת 
 3-ו 2וסרטן הכבד, מספרים הגס , נפטרו מסרטן הריאה יותר אנשים מאשר מסרטן המעי 2020

small cell -nonרוב החולים המאובחנים עם סרטן ריאה מסוג  1בסרטנים קטלניים, ביחד.
lung cancer )NSCLCשנים בקרב  5-נתיח. שיעורי ההישרדות ל-ציגים סרטן מתקדם לא) מ

 ,2018בשנת  2,3או פחות. 10%-בעולם הם כ –סרטן ריאה גרורתי  – IVמאובחנים בשלב 
מהם אובחנו אחרי שהסרטן  20%-מקרי סרטן הריאה, למעלה מ 2,693אובחנו בישראל 

   4התפשט.

עשויים להיות גידולים נושאי מוטציה  NSCLCמגידולי ריאה גרורתי מסוג  50%-למעלה מ
, אבחנה לשם לכן 6,7.שכנגדה קיימים טיפולים ממוקדי מטרה הניתנים בצורת פומית 5הפעלתית,

 8,9בחינת סמנים ביולוגיים (ביומרקרים). לצורךתכנון טיפול חייבת להתבסס על דגימה תאית 
בדיקה מולקולרית זו קובעת נוכחות של מוטציות גנטיות, שיכולות לנבא תגובתיות לטיפול 
ממוקד מטרה, מכוון ַלמוטציה הספציפית. ארגונים אונקולוגיים בעולם ממליצים על עריכת 

  10,11,12,13לפני תחילת הטיפול האונקולוגי. בדיקה גנומית לכל מטופל עם סרטן ריאה גרורתי

ה זמין בסל התרופות בישראל ויכול להכפיל את תוחלת החיים של מטופלים טיפול ממוקד מטר
זיהוי מטרות אלו מתאפשר רק באמצעות בדיקת הפרופיל  14,15,16בהשוואה לטיפולי כימותרפיה.

וכן טיפול ממוקד מטרה,  הגנומי בתאי הגידול או בדם. סל התרופות כולל ביצוע פרופיל גנומי
  17גרורתי. NSCLCאת הבדיקה עבור כל מקרה של ועל הרופאים המטפלים להזמין 

  )process( תהליך  סוג המדד

 מכונים אונקולוגיים (בבתי חולים ובקהילה)  מחלקות

(בהתאם לרשימה בקריטריונים  IVסרטן ריאה שלב אבחנה של  בעלי במכון כל המטופלים  מכנה
  בחציון המדווחלהכללה) 

(בהתאם לרשימה בקריטריונים  IVסרטן ריאה שלב  במכון בעלי אבחנה שלכל המטופלים   מונה
תוך  IVשלב  ריאתיההסרטני  עבורם תיעוד של אפיון מולקולרי של הגידולאשר יש  להכללה)

במידה והאבחנה קבלה למכון התאריך תוך חודשיים מאו  IVמחלה בשלב החודשיים מאבחון 
  )ניהםיבמהמאוחר ( נעשתה לפני הקבלה למכון
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תאריך קובע 
  לגזירת המדד

  + חודשיים על ידי אונקולוג במכוןהנכללת במדד  IVמחלה שלב  תיעודתאריך 

קריטריונים 
  להכללה

  ומעלה  18גיל 
  )IV) גרורתי (שלב non-small cellעם אבחנת סרטן ריאה (הרשומים במכון מטופלים 

  : במדד להלן רשימת האבחנות הנכללות
Adenocarcinoma 

Squamous cell carcinoma 
Adenosquamous carcinoma 
Undifferentiated carcinoma 

Pleomorphic carcinoma 
Sarcomatoid carcinoma 

Large cell carcinoma  

קריטריונים 
  להוצאה

  (ידווח וייגרע)קבלה למכון הנפטרים תוך חודשיים מ
  ידווח)(לא מהסוגים הנכללים במדד  המטופלים עם אבחנת סרטן ריאה שאינ

  : במדד נכללותשאינן להלן רשימת האבחנות 
Small Cell Carcinoma   

Large cell neuroendocrine carcinoma 
  Carcinoid 

Atypical carcinoid  

  מערכות המחשוב המנהלי בבית החולים   מקור המידע
  (מוצפנת)ת"ז 

  מספר קבלה/אשפוז
  למכון האונקולוגי תאריך קבלה ראשונה

  מין
  לידהשנת 

  תאריך פטירה
GIS אקונומי של המטופל על פי -(אזור סוציו

   כתובתו המלאה)
  גורם מבטח

 

  מערכות המחשוב הקליני בבית החולים 
  )ICD-9 )162.9 האבחנ קוד

 -1( אבחנות סרטן ריאה גרורתי
Adenocarcinoma ,2 - Squamous cell 

carcinoma ,3 - Adenosquamous carcinoma ,4 
- Undifferentiated carcinoma ,5 - 

Pleomorphic carcinoma ,6 - Sarcomatoid 
carcinoma ,7 - Large cell carcinoma(  

  תאריך אבחנת סרטן ריאה גרורתי
  תאריך אפיון מולקולרי

  אפיון מולקולריתוצאת 
  תאריך העברה למכון אונקולגי אחר או עזיבה

יעד לשנת 
2023  

  ייקבע בהמשך 

  אחת לחציון  דיווח קופתת
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תחילת הפקת 
  המדד

1.1.2023 

רי: תיעוד תשובה על ידי אונקולוג (או מי מטעמו) בתיק המטופל במכון. לפיון מולקוהגדרה של א  הערות
 .כשל טכני בבדיקה / אין מוטציה / יש מוטציה :אופציות לתשובה
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אפיון מולקולרי של סרטן ריאה גרורתי (מסוג NSCLC) תוך חודשיים מתאריך קבלה למכון או מתאריך אבחון מחלה גרורתית – המאוחר מביניהםמדד 01-23-2-13-001
תיאור המדד: ביצוע אפיון מולקולרי למטופל עם סרטן ריאתי שלב IV תוך חודשיים מקבלה חדשה למכון עם אבחנה רלוונטית או תוך חודשיים מאבחון מחלה גרורתית על ידי אונקולוג (למטופל שכבר נמצא במעקב במכון אונקולוגי)

קריטריונים להכללה: 
מטופלים בגיל 18 ומעלה

(IV שלב) גרורתי (non-small cells) מטופלים הרשומים במכון עם אבחנת סרטן ריאה:ICD-9 162.9קודי אבחנה של

קריטריונים להוצאה:
(לא ידווח) Squamous Cell Carcinoma

(לא ידווח) Small Cell Carcinoma
(ידווח וייגרע) נפטרים תוך חודשיים מהקבלה למכון

(לא ידווח) מטופלים עם אבחנת סרטן ריאה שאינה מהסוגים הנכללים במדד
להלן רשימת האבחנות שאינן נכללות במדד: 

Small Cell Carcinoma
Large cell neuroendocrine carcinoma

  Carcinoid
Atypical carcinoid

תקופת דיווח: אחת לחציון

IV הנכללת במדד על ידי אונקולוג במכון + חודשיים תאריך תיעוד מחלה שלב תאריך קובע לגזירת האוכלוסייה למדד:

המשתנים שיועברו על ידי בתי החולים הם: עבור אוכלוסייה זו,
הסברקידודסוג משתנהשמות השדותמשתנה
קוד המדד הוא 01-23-2-13-001טקסט Measurment_ID(14)קוד מדד

על פי הקידוד המקובל של משרד הבריאותטקסט Hospital_ID(10)קוד בית חולים
תועבר בצורה מוצפנת בשיטה המקובלתטקסט Patient_ID(256)ת.ז. מוצפנת ת.ז.

רק ספרת הביקורת של ת.ז.טקסט Patientbikoret_ID(1)ת.ז.- ספרת ביקורת
תעודת זהות - 1, דרכון - 2, זמני - 3, ת.ז. פלסטינית - 4 טקסט ID_Types(1)סוג תעודה

המספר שבית החולים מקצה לחולה כאשר הוא מתקבל לאשפוז. מספר חד חד ערכי טקסט Case_Number(50)מספר אשפוז/ מספר מקרה/ מספר קבלה
1- זכר, 2- נקבהמספר Genderמין

תאריך המגע הראשון של החולה עם המכון האונקולוגיDD/MM/YYYYטקסט Hosp_Date(10)תאריך קבלה ראשונה למכון אונקולוגי
YYYYמספר Birth_Yearשנת לידה

תאריך פטירה במסגרת הטיפול במכון האונקולוגי - תוך חודשיים מהקבלה למכוןDD/MM/YYYYטקסט Death_Date(10)תאריך פטירה
טקסט Adress_Street(100)כתובת- רחוב

טקסט Adress_House(100)כתובת- מספר בית
טקסט Adress_CityName(100)כתובת- עיר

לפי רשימת סמלי יישוב של הלמ"סמספר CityCodeסמל יישוב
אשכול סוציוכלכלי על פי הדירוג של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה1-20מספר SESאשכול סוציוכלכלי

1- כלליתמספר Insurance_Providerגורם מבטח
2- מכבי

3- מאוחדת
4- לאומית

5- צה"ל
6- אחר, פרט בהערות

קופת החולים אליה משויך המטופל

ICD-9 קוד אבחנהDiagnosis_ICD(200) 162.9טקסט

158



הסברקידודסוג משתנהשמות השדותמשתנה
Adenocarcinoma -1מספר Diagnosis_Typeאבחנות סרטן ריאה גרורתי

2 - Squamous cell carcinoma
3 - Adenosquamous carcinoma
4 - Undifferentiated carcinoma
5 - Pleomorphic carcinoma
6 - Sarcomatoid carcinoma
7 - Large cell carcinoma

DD/MM/YYYYטקסט Stage4_date(10)תאריך אבחנת סרטן ריאה גרורתי
תאריך קבלת תוצאהDD/MM/YYYYטקסט Molecular_Testing_Date(10)תאריך אפיון מולקולרי
1- יש מוטציהמספר Molecular_Testing_Resultתוצאת אפיון מולקולרי

2- אין מוטציה
3- כשל טכני בבדיקה

תיעוד תשובה על ידי אונקולוג (או מי מטעמו) בתיק המטופל במכון

לציין תאריך העברת המטופל למכון אונקולוגי אחר או עזיבהDD/MM/YYYYטקסט DischargeHosp_Date(10)תאריך העברה למכון אונקולגי אחר או עזיבה
יש לרשום בטקסט חופשי את כל ההשגות וההערות לגבי המקרה שברצונכם להדגיש טקסט Remarks(200)הערות
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  תכף רגל סוכרתיב הקטיעניתוח ם ויעוץ רופא כלי דם טרי  שם המדד

  01-22-1-01-001  מספר מדד

ייעוץ ע"י רופא כלי דם מומחה להם כף רגל סוכרתית וניתן ב השיעור המטופלים שעברו קטיע  תיאור המדד
  הניתוח באשפוז הנוכחי או מחוץ לאשפוז הנוכחי עד שלושה שבועות לפני הניתוחטרום 

הרציונל 
  לבחירת המדד

חולי סוכרת עלולים לסבול ממחלת כלי דם היקפית ומהתפתחות כיב, זיהום ופגיעה עצבית בכף 
מחולי הסוכרת מפתחים כף רגל סוכרתית, מצב  15%-הרגל. מחקרים מצביעים על כך שכ

   1,2להוביל לנמק בכף הרגל ואף לקטיעת הגפיים.העלול 

המציב דבר בשנה, כף רגל סוכרתית בקטיעות  1,400-בשנים האחרונות מבוצעות בישראל כ
המטופל על  OECD.3-בין מדינות ה האת מדינת ישראל כמדינה עם כמות קטיעות גבוה

 לבחוןהמועמד לקטיעה לעבור הערכה מקיפה הכוללת בדיקה של רופא כלי דם על מנת 
  .אפשרויות טיפוליות חלופיות לביצוע הקטיעה תוך מיצוי תהליכים של הצלת הגפה

  )processתהליך (  סוג המדד

  (מלאה או חלקית) כרתיתוכף רגל סב הקטיעשעברו כרת ובחנת סכל המטופלים עם א  המכנ

ייעוץ ע"י רופא כלי דם להם וניתן (מלאה או חלקית)  כף רגל סוכרתיתב הקטיעעברו שמטופלים   מונה
  טרום הניתוח באשפוז הנוכחי או מחוץ לאשפוז הנוכחי עד שלושה שבועות לפני הניתוחמומחה 

תאריך קובע 
  לגזירת המדד

  תאריך ניתוח

קריטריונים 
  להכללה

  ומעלה  18גיל 
 ICD-9לפי קוד  גפה תחתונה תכרת וקוד פרוצדורה של קטיעוסעם אבחנת כל המטופלים 

   פוז הנוכחישבמהלך הא

קריטריונים 
  להוצאה

  18מתחת לגיל 
  )וח וייגרעויד(אשפוז כניסה לשעות מ 24תוך  שנפטרו מנותחים

  גרע)י(ידווח וי בטיפול נמרץ מהלך אשפוזמטופל שאושפז בטיפול נמרץ ועבר קטיעה ב
  (לא ידווח)מאושפזים ללא אבחנת סוכרת 

  מערכות המחשוב המנהלי בבית החולים   מקור המידע
  (מוצפנת)ת"ז 

  מספר קבלה/אשפוז
  קוד מחלקה מאשפזת

  קוד מחלקה מנתחת
  מין

  מערכות המחשוב הקליני בבית החולים 
  לסוכרת ICD-9 י אבחנהקוד

  טרום ניתוח עוץ על ידי רופא כלי דםיתאריך י
  ניתוח דוח לפי ICD-9 פרוצדורות קודי

  תאריך ניתוח
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  שנת לידה
GIS אקונומי של המטופל על פי כתובתו -(אזור סוציו

  המלאה) 

  תאריך כניסה למחלקה הראשונה הרלוונטית
  כניסה למחלקה הראשונה הרלוונטיתשעת 

  תאריך אשפוז בבית חולים
  שעת אשפוז בבית חולים

  תאריך שחרור מביה"ח
  שעת שחרור מביה"ח

  תאריך פטירה
  שעת פטירה
 גורם מבטח

  

יעד לשנת 
2023  

 טרם נקבע יעד
  

  לרבעון אחת  תקופת דיווח

תחילת הפקת 
  המדד

  2022רבעון ראשון של שנת 

  .2022-ב יחל למדד פיילוט שנת דיווח, היערכות שנת הינה 2021  הערות

חשב לעמידה ינוכחי, יהבאשפוז ניתוח גם אם לא בוצע לפני ה ותשבוע שלושהעוץ עד יביצוע י
  .יעוץ חייב להיות מתועד בתיק המטופליבמדד. לצורך כך ה

  .הראשונה הקטיעה תדווח – אשפוז באותו קטיעות 2 בוצעו אם

שהייה במחלקה אינה מהווה ייעוץ. במקרה כזה יש לדווח על ביצוע ביקור רופא מומחה בכלי 
 דיווח זה ייבדק במעמד התיקוף. דם, דבר שיהווה מצב שווה ערך לביצוע ייעוץ.

  

1 Lim, J. Z. M., Ng, N. S. L., & Thomas, C. (2017). Prevention and treatment of diabetic foot ulcers. Journal of the Royal 
Society of Medicine, 110(3), 104–109. https://doi.org/10.1177/0141076816688346 
2 O'Loughlin, A., McIntosh, C., Dinneen, S. F., & O'Brien, T. (2010). Basic concepts to novel therapies: a review of the 
diabetic foot. The international journal of lower extremity wounds, 9, 90-102. doi: 0.1177/1534734610371600 
3 OECD. (2019). Health at a glance 2019: OECD indicators. OECD Publishing. https://doi.org/10.1787/4dd50c09-en 
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ייעוץ רופא כלי דם טרום ניתוח קטיעה בכף רגל סוכרתיתמדד 01-22-1-01-001
שיעור המטופלים שעברו קטיעה בכף רגל סוכרתית וניתן להם ייעוץ ע"י רופא כלי דם מומחה טרום הניתוח באשפוז הנוכחי או מחוץ לאשפוז הנוכחי עד שלושה שבועות לפני הניתוח הגדרת המדד:

קריטריונים להכללה:
גיל 18 ומעלה

מאושפזים הידועים כסוכרתיים שעברו קטיעה בכף הרגל מלאה או חלקית
שיש להם שילוב של אבחנה אחת מהבאות ביחד עם פרוצדורה אחת מהבאות:

ICD-9 חולי סוכרת ידועים לפי קידוד:ICD-9 250.2 ,250.13 ,250.12 ,250.11 ,250.10 ,250.1 ,250.03 ,250.02 ,250.01 ,250קודי אבחנה, 
250.20, 250.21, 250.22, 250.23, 250.3, 250.30, 250.31, 250.32, 250.33, 250.4, 
250.40, 250.41, 250.42, 250.43, 250.5, 250.50, 250.51, 250.52, 250.53, 250.6, 
250.60, 250.61, 250.62, 250.63, 250.7, 250.70, 250.71, 250.72, 250.73, 250.8, 
250.80, 250.81, 250.82, 250.83, 250.9, 250.90, 250.91, 250.92, 250.93

250.86 ,250.76הרחבות אפשריות לקודי אבחנה:
ICD-9:כל הניתוחים (אלקטיבייים, דחופים, סמי אלקטיביים) 84.17, 84.10-15 ,84.1קודי פרוצדורה

קריטריונים להוצאה:
(לא ידווח) מתחת לגיל 18

מנותחים שנפטרו תוך 24 שעות מכניסה לאשפוז (ידווח וייגרע)
מאושפזים ללא אבחנת סוכרת (לא ידווח)

(ידווח וייגרע) מטופל שאושפז בטיפול נמרץ ועבר קטיעה במהלך אשפוז בטיפול נמרץ

אחת לרבעון תקופת דיווח:

תאריך קובע לגזירת האוכלוסייה למדד: תאריך ניתוח

עבור אוכלוסייה זו, המשתנים שיועברו על ידי בתי החולים הם: 
הסברקידודסוג משתנהשמות השדותמשתנה

קוד המדד הינו: 01-22-1-01-001טקסט Measurment_ID(14)קוד מדד 
על פי הקידוד המקובל של משרד הבריאות טקסט Hospital_ID(10)קוד בית חולים 

1. תעודת זהות, 2. דרכון, 3. זמני, 4. ת.ז. פלסטיניתטקסט ID_Types(1)סוג תעודה
תועבר בצורה מוצפנת בשיטה המקובלתטקסט Patient_ID(256)ת.ז. מוצפנת ת.ז.

רק ספרת הביקורת של ת.ז.טקסט Patientbikoret_ID(1)ת.ז.- ספרת ביקורת
המספר שבית החולים מקצה למטופל כאשר הוא מתקבל לאשפוז. מספר חד חד ערכיטקסט Case_Number(50)מספר אשפוז / מספר מקרה / מספר קבלה

תאריך המגע הראשון של המטופל עם בית החוליםDD/MM/YYYYטקסט Hosp_Date(10)תאריך כניסה לבי"ח 
שעת הכניסה לאשפוז במחלקהHH:MMטקסט Hosp_Time(10)שעת כניסה לבי"ח 

על פי הקידוד המקובל של משרד הבריאות. מחלקה מאשפזת בעת הניתוח טקסט Department_ID(10)קוד מחלקה מאשפזת
על פי הקידוד המקובל של משרד הבריאות טקסט DepartmentSurge_ID(10)קוד מחלקה מנתחת

DD/MM/YYYYטקסט Discharge_Date(10)תאריך שחרור מביה"ח
HH:MMטקסט Discharge_Time(10)שעת שחרור מביה"ח

אם הועבר למחלקה שלא רלוונטית למדד (מחלקות טיפול נמרץ) תוך 24 שעות (מהכניסה DD/MM/YYYYטקסט OtherDep_Date(10)תאריך העברה למחלקה 
לאשפוז) יש לציין את תאריך ההעברה.

אם הועבר למחלקה שלא רלוונטית למדד (מחלקות טיפול נמרץ) תוך 24 שעות (מהכניסה HH:MMטקסט OtherDep_Time(5)שעת העברה למחלקה 
לאשפוז) יש לציין את שעת ההעברה

תאריך פטירה במסגרת האשפוז הנוכחיDD/MM/YYYYטקסט Death_Date(10)תאריך פטירה
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הסברקידודסוג משתנהשמות השדותמשתנה
HH:MMטקסט Death_Time(5)שעת פטירה

YYYYמספר Birth_Yearשנת לידה 
1. זכר, 2. נקבהמספר Genderמין

טקסט Adress_Street(100)כתובת - רחוב
טקסט Adress_House(100)כתובת - מספר בית

טקסט Adress_CityName(100)כתובת - עיר
לפי רשימת סמלי יישוב של הלמ"סמספר CityCodeסמל יישוב

אשכול סוציוכלכלי על פי הדירוג של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה1-20מספר SESאשכול סוציוכלכלי 
1. כלליתמספר Insurance_Providerגורם מבטח

2. מכבי
3. מאוחדת
4. לאומית

5. צה"ל
6. אחר, פרט בהערות

קופת החולים אליה משויך המטופל

 ICD-9 קודי אבחנה לסוכרתDiagnosis_ICD(200) מדוח ניתוח. בהעדר קוד אבחנה בדוח ניתוח, טקסט (ICD-9 לפי) לציין את קודי אבחנה של המטופל
יש לגזור מאבחנה באשפוז

לציין רשימה של כל הפרוצדורות מתוך דוח ניתוח, מופרדות בפסיקיםטקסט Procedure_ICD(200)קודי פרוצדורות ICD-9 לפי דוח ניתוח
תאריך ביצוע החתך הניתוחי הראשון. אם בוצעו 2 קטיעות באותו אשפוז – תדווח הקטיעה DD/MM/YYYYטקסט SurgeryStart_Date(10)תאריך ניתוח

הראשונה
ייעוץ עד שלושה שבועות לפני הניתוח (ייעוץ מאשפוז נוכחי או מהקהילה או בי"ח אחר) ע"ב DD/MM/YYYYטקסט Foot_DateRecommend(10)תאריך ייעוץ על ידי רופא כלי דם מומחה טרום ניתוח

תיעוד בתיק המטופל. ניתן לדווח מכל רכיב ומקור מידע שקיים (רכיב ייעוץ, מעקב רפואי, סיכום 
ביקור). במקרה שיש יותר מייעוץ אחד יש לדווח את הייעוץ האחרון הקרוב ביותר לניתוח

יש לרשום בטקסט חופשי את כל ההשגות וההערות לגבי המקרה שברצונכם להדגיש טקסט Remarks(200)הערות 
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  01.1טבלה 
  לניתוחי קולון ורקטום ICD-9 של פרוצדורות קודי
  

  ICD-9 קוד תיאור
LAPAROSCOPIC MULTIPLE SEGMENTAL RESECTION OF LG INTESTINE 17.31 
LAPAROSCOPIC CECECTOMY 17.32 
LAPAROSCOPIC RIGHT HEMICOLECTOMY 17.33 
LAPAROSCOPIC RESECTION OF TRANSVERSE COLON 17.34 
LAPAROSCOPIC LEFT HEMICOLECTOMY 17.35 
LAPAROSCOPIC SIGMOIDECTOMY 17.36 
OTHER LAPAROSCOPIC PARTIAL EXCISION OF LG INTESTINE 17.39 
ISOLATION OF SEGMENT OF LARGE INTESTINE 45.52 
PARTIAL EXCISION OF LARGE INTESTINE 45.7 
MULTIPLE SEGMENTAL LG BOWEL EXCISION 45.71 
CECECTOMY 45.72 
RIGHT HEMICOLECTOMY 45.73 
TRANSVERSE COLON RESECT 45.74 
LEFT HEMICOLECTOMY 45.75 
SIGMOIDECTOMY 45.76 
PART LG BOWEL EXCISION NEC 45.79 
TOTAL INTRA-ABDOMINAL COLECTOMY 45.8 
LAPAROSCOPIC TOTAL INTRA-ABDOMINAL COLECTOMY 45.81 
OPEN TOTAL INTRA-ABDOMINAL COLECTOMY 45.82 
UNSPECIFIED TOTAL INTRA-ABDOMINAL COLECTOMY 45.83 
UNSPECIFIED INTESTINAL ANASTOMOSIS 45.90 
ANASTOMOSIS OF SMALL INTESTINE TO RECTAL STUMP 45.92 
OTHER SMALL-TO-LARGE BOWEL NEC 45.93 
LARGE-TO-LARGE BOWEL ANASTOMOSIS 45.94 
ANASTOMOSIS TO ANUS 45.95 
LG BOWEL EXTERIORIZATION, HARTMANN RESECTION 46.03 
RESECTION OF EXTERIORIZED SEGMENT OF LG BOWEL 46.04 
PULL-THROUGH RESECTION OF RECTUM 48.4 
PULL-THROUGH RESECTION OF RECTUM, NOT OTHERWISE 48.40 
SOAVE SUBMUCOSAL RECTUM RESECTION  48.41 
LAPAROSCOPIC PULL-THROUGH RESECTION OF RECTUM 48.42 
OPEN PULL-THROUGH RESECTION OF RECTUM 48.43 
OTHER PULL-THROUGH RECTUM RESECTION NEC  48.49 
ABDOMINOPERINEAL RESECTION of RECTUM  48.5 
ABDOMINOPERINEAL RECTUM RESECTION 48.50 
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  01.1טבלה המשך, 
  לניתוחי קולון ורקטום ICD-9 של ודי פרוצדורותק

LAPAROSCOPIC ABDOMINOPERINEAL RECTUM RESECTION 48.51 
OPEN ABDOMINOPERINEAL RECTUM RESECTION 48.52 
OTHER ABDOMINOPERINEAL RECTUM RESECTION 48.59 
OTHER RESECTION OF RECTUM 48.6 
TRANSSACRAL RECTOSIGMOIDECTOMY 48.61 
ANTERIOR RECTUM RESECTION W SYNCHRONOUS COLOSTOMY 48.62 
OTHER ANTERIOR RECTUM RESECTION NEC  48.63 
POSTERIOR RECTUM RESECTION 48.64 
DUHAMEL RECTUM RESECTION 48.65 
OTHER RECTUM RESECTION NEC 48.69 

  

  

  

  01.2טבלה 
החלפת , ר הירך, קולון, קיסריאוטיקה נאות סביב ניתוח: שבר בצוונספח מדדי מתן אנטיבי

   מפרק ברך או ירך
  (מדדי אנטיביוטיקה מניעתית)

  
  הנחיות לדיווח:

  תיאור
הראשונה  –שעות)  24אם ניתנה אנטיביוטיקה סביב הניתוח והופסקה (מוגדר כהפסקה של 

.מניעתית היא
שעות חודשה 24שעות) ולאחר  24קה (לפחות אם ניתנה אנטיביוטיקה סביב הניתוח, הופס

הראשונה מניעתית והשנייה לא תדווח. –באותו סוג או סוג אחר 
– ראבל סוג אח שעות 24-מאם ניתנה אנטיביוטיקה סביב הניתוח, הופסקה וחודשה תוך פחות 

  הראשונה מניעתית והשנייה לא תדווח.
 –וג אותו סמשעות  24-מדשה תוך פחות אם ניתנה אנטיביוטיקה סביב הניתוח, הופסקה וחו

השנייה לא תדווח. במידה וישנו צורך לחדש אותה אנטיביוטיקה כטיפולית, מניעתית, הראשונה 
  חדשה.רפואית יש לתת הוראה 

עד מועד  מניעתית, תדווח –כאשר האנטיביוטיקה ניתנת סביב הניתוח וממשיכה ללא הפסקה 
  מתן המנה האחרונה.

  שעות וגם נוסף סוג 24-ביוטיקה סביב הניתוח, הופסקה וחודשה תוך פחות מאם ניתנה אנטי
  הראשונה מניעתית והשנייה לא תדווח. –אחר 
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   02.1טבלה 
  לשברים בצוואר הירך ICD-9קודי אבחנות של 

   
  תיאור  ICD-9קוד 

820.0  TRANSCERVICAL FRACTURE, CLOSED 
820.00 FX FEMUR INTRCAPS NOS-CL  
820.01 FX UP FEMUR EPIPHY-CLOS  
820.02 FX FEMUR, MIDCERVIC-CLOS  
820.03 FX BASE FEMORAL NCK-CLOS  
820.09 FX FEMUR INTRCAPS NEC-CL  
820.1 TRANSCERVICAL FRACTURE, OPEN 

820.10 FX FEMUR INTRCAP NOS-OPN  
820.11 FX UP FEMUR EPIPHY-OPEN  
820.12 FX FEMUR, MIDCERVIC-OPEN  
820.13 FX BASE FEMORAL NCK-OPEN  
820.19 FX FEMUR INTRCAP NEC-OPN  
820.2 PERTROCHANTERIC FRACTURE, CLOSED 

820.20 TROCHANTERIC FX NOS-CLOS  
820.21 INTERTROCHANTERIC FX-CL  
820.22 SUBTROCHANTERIC FX-CLOSE  
820.3 PERTROCHANTERIC FRACTURE, OPEN 

820.30 TROCHANTERIC FX NOS-OPEN  
820.31 INTERTROCHANTERIC FX-OPN  
820.32 SUBTROCHANTERIC FX-OPEN  
820.8 FX NECK OF FEMUR NOS-CL  
820.9 FX NECK OF FEMUR NOS-OPN  

733.14* Pathologic fracture of neck of femur 
733.15* Pathologic fracture of other specified part of femur 

  ) בלבד01-14-1-02-002( מתן טיפול אנטיביוטי מניעתי נאות סביב ניתוח לתיקון שבר בצוואר הירך מדד* עבור 

    02.2טבלה 
    לניתוח שברים בצוואר הירך ICD-9קודי פרוצדורות של 

  
   

 תיאור ICD-9קוד 
78.15 APPLICATION OF EXTERNAL FIXATOR DEVICE 
79.15 CLOSED REDUCTION OF FRACTURE WITH INTERNAL FIXATION 
79.35 OPEN REDUCTION OF FRACTURE WITH INTERNAL FIXATION 
81.51 TOTAL HIP REPLACEMENT 
81.52 PARTIAL HIP REPLACEMENT 
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  03.1 טבלה
    )STEMI )ST- Elevation Myocardial Infarction-ל ICD-9 של ותאבחנ קודי

  
  

  03.11 טבלה
    )-Non ST-Elevation Myocardial Infarction) NSTEMIל ICD-9של  ותאבחנ קודי

   

 תיאור ICD-9קוד 

410.00 AMI ANTEROLATERAL, UNSPEC  
410.01 AMI ANTEROLATERAL, INIT  
410.10 AMI ANTERIOR WALL, UNSPEC  
410.11 AMI ANTERIOR WALL, INIT  
410.20 AMI INFEROLATERAL,UNSPEC  
410.21 AMI INFEROLATERAL, INIT  
410.30 AMI INFEROPOST, UNSPEC  
410.31 AMI INFEROPOST, INITIAL  
410.40 AMI INFERIOR WALL, UNSPEC  
410.41 AMI INFERIOR WALL, INIT  
410.50 AMI LATERAL NEC, UNSPEC  
410.51 AMI LATERAL NEC, INITIAL  
410.60 TRUE POST INFARCT, UNSPEC  
410.61 TRUE POST INFARCT, INIT  
410.80 AMI NEC, UNSPECIFIED  
410.81 AMI NEC, INITIAL  

 תיאור ICD-9קוד 

410.70 SUBENDO INFARCT, UNSPEC 
410.71 SUBENDO INFARCT, INITIAL 
410.90 AMI NOS, UNSPECIFIED 
410.91 AMI NOS, INITIAL 
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  03.2 טבלה
  PCI (Percutaneous Coronary Intervention) -ל ICD-9קודי פרוצדורות של 

  
 תיאור  ICD-9קוד 

00.66 PTCA 
36.06 INSERTION OF NON-DRUG-ELUTING CORONARY ARTERY STENT(S) 
36.07 INSERTION OF DRUG-ELUTING CORONARY ARTERY STENT(S) 
36.09 OTHER REMOVAL OF CORONARY ARTERY OBSTRUCTION 

Additional vascular system procedures* 
00.40 PROCEDURE ON SINGLE VESSEL 
00.41 PROCEDURE ON TWO VESSELS 
00.42 PROCEDURE ON THREE VESSELS 
   00.43 PROCEDURE ON FOUR OR MORE VESSELS 
00.44 PROCEDURE ON VESSEL BIFURCATION 
00.45 INSERTION OF ONE VASCULAR STENT 
00.46 INSERTION OF TW0 VASCULAR STENTS 
00.47 INSERTION OF THREE VASCULAR STENTS 
00.48 INSERTION OF FOUR OR MORE VASCULAR STENTS 

מתן המלצה לשיקום לב למטופלים לאחר לא רלוונטיות עבור מדד  00.40-00.48*פרוצדורות 
  )01-22-1-11-002( התערבות לבבית

  
  

  03.3טבלה 
  אירוע חד במוחל ICD-9של  ותקודי אבחנ

  

  

   

 תיאור  ICD-9קוד 
430 SUBARACHNOID HEMORRHAGE 
431 INTRACEREBRAL HEMORRHAGE 
432 OTHER AND UNSPECIFIED INTRACRANIAL HEMORRHAGE 

432.0 NONTRAUM EXTRADURAL HEM 
432.1 SUBDURAL HEMORRHAGE 
432.9 INTRACRANIAL HEMORR NOS 
433.01 OCL BSLR ART W INFRCT  
433.11 OCL CRTD ART W INFRCT  
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  03.3טבלה  המשך
  אירוע חד במוחל ICD-9 ות שלקודי אבחנ

 

 
  

  
  03.4טבלה 

  חד במוח איסכמיאירוע ל ICD-9 ות שלקודי אבחנ
  

   

433.21 OCL VRTB ART W INFRCT  
433.31 OCL MLT BI ART W INFRCT  
433.81 OCL SPCF ART W INFRCT  
433.91 OCL ART NOS W INFRCT  
434.01 CRBL THRMBS W INFRCT  
434.11 CRBL EMBLSM W INFRCT  
434.90 CEREBRAL ARTERY OCCLUSION, UNSPECIFIED 
434.91 CRBL ART OCL NOS W INFRC  

436 CVA 
437.1 OTHER GENERALIZED ISCHEMIC CEREBROVASCULAR DIS. 

 תיאור ICD-9קוד 
433.01 OCL BSLR ART W INFRCT  
433.11 OCL CRTD ART W INFRCT  
433.21 OCL VRTB ART W INFRCT  
433.31 OCL MLT BI ART W INFRCT  
433.81 OCL SPCF ART W INFRCT  
433.91 OCL ART NOS W INFRCT  
434.01 CRBL THRMBS W INFRCT  
434.11 CRBL EMBLSM W INFRCT  
434.91 CRBL ART OCL NOS W INFRC  
437.1 OTHER GENERALIZED ISCHEMIC CEREBROVASCULAR DIS. 

434.90 Cerebral artery occlusion, unspecified without mention of cerebral 
infarction 

436 Acute, but ill-defined, cerebrovascular disease 
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   03.5טבלה 
  טרומבוליטיות תרופותפירוט 

 
ALTEPLASE 

Tissue Plasminogen Activator [t-PA] 

  
  

  03.6טבלה 
   צנתור מוחי ICD-9קודי פרוצדורות של 

  
 תיאור ICD-9קוד 

00.62 PERCUTANEOUS ANGIOPLASTY OF INTRACRANIAL 
VESSELS (S) 

00.63 PERC INS CAROTID STENT 
00.65 PERC INS INTRACRAN STENT 
17.54 PERCUTANEOUS ATHERECTOMY OF INTRACRANEAL 

VESSEL (S) 
  
  

  03.7טבלה 
  ]TIA ]Transient cerebral ischemia-ל ICD-9של  ותפרוצדורודי ק
  

  IDC-9קוד   תיאור 
Transient cerebral ischemia 435 
Basilar artery syndrome 435.0 
Vertebral artery syndrome 435.1 
Vertebrobasilar artery syndrome 435.3 
Other specified transient cerebral ischemia 435.8 
Unspecified transient cerebral ischemia 435.9 
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  04.2טבלה 
Padua Prediction Score  
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  105.1. בלהט
  פתוחה הבשיטה כריתת רחם  ילניתוח ICD-9 של קודי פרוצדורות

 
  ICD-9 קוד תיאור

Subtotal abdominal hysterectomy 68.3 
Other and unspecified subtotal abdominal hysterectomy 68.39 
Total abdominal hysterectomy 68.4 
Other and unspecified abdominal hysterectomy 68.49 
Vaginal hysterectomy 68.5 
Other and unspecified vaginal hysterectomy 68.59 
Radical abdominal hysterectomy 68.6 
Other and unspecified radical abdominal hysterectomy 68.69 
Radical vaginal hysterectomy 68.7 
Other and unspecified radical vaginal hysterectomy 68.79 
Other and unspecified hysterectomy 68.9 

  
  

  205.1. טבלה
  לפרוסקופיתהבשיטה  כריתת רחם ילניתוח ICD-9 של קודי פרוצדורות

 
  ICD-9 קוד תיאור

Laparoscopic supracervical hysterectomy 68.31 
Laparoscopic total abdominal hysterectomy 68.41 
Laparoscopic assisted vaginal hysterectomy 68.51 
Laparoscopic radical abdominal hysterectomy 68.61 
Laparoscopic radical vaginal hysterectomy 68.71 

  
  

  05.2טבלה 
  כריתת רחם מניעתי סביב ניתוח  טרומבוטי-טיפול אנטי

  
  שם התרופה  מומלץ יומי מינון

 CLEXANE   מ"ג 60, 40, 20
 FRAGMIN  יחידות 5000, 2500
 HEPARIN  פעמים ביממה X 2 ,3יחידות  5000

 ATIXTRA  מ"ג 2.5
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   05.3טבלה 
  לניתוח קיסרי  ICD-9קודי פרוצדורות של 

  
 תיאור ICD-9קוד 

74 Cesarean section and removal of fetus 
74.0 Classical cesarean section 
74.1 Low cervical cesarean section 
74.2 Extraperitoneal cesarean section 
74.4 Cesarean section of other specified type 
74.9 Cesarean section of unspecified type 

74.99 Other Cesarean section of unspecified type 
  
  

  07.1טבלה 
  : יםמדד

; 01-17-1-11-001חדה  המלצה לטיפול אינטנסיבי בסטטינים לחולים עם תסמונת לב כלילית
-01 ) במכתב שחרורCABGים לאחר ניתוח מעקפים (מתן המלצה לטיפול בסטטינים בחול

22-1-11-001  

  התוויות נגד לטיפול בסטטינים פוטנטים במינון גבוה:
  או לאחד ממרכיביהרגישות יתר לתרופה . 1
  / פעילה . מחלת כבד כרונית2
  עלייה לא מוסברת ומתמשכת של רמות אנזימי הכבד. 3
    (הוסר). 4
  עותיים מטיפול בסטטינים בעבריה / כאבי שרירים משמת. מיופ5
  . תופעת לוואי משמעותית מטיפול בסטטינים בעבר6
  / הנקה / היריון פונטציאלי . היריון7
  (הוסר). 8
  )ESRD( . מטופל בדיאליזה כרונית9

10 .AMI type II  
חומרים המכילים  / CYP3A4של  יםחזק יםמעכב/  cyclosporine. שימוש במקביל עם 11

cobicistat   
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  08.1טבלה 
  לפרפור פרוזדורים ICD-9קודי 

  
 תיאור  ICD-9קוד 

427.3  Atrial fibrillation and flutter 

427.31  Atrial fibrillation 

  
  
  

  08.2טבלה 
  קואגולנטיות, שמות גנריים-פירוט תרופות אנטי

  
Anti-coagulants 

Warfarin 
Dabigatran 
Rivaroxaban 
Apixaban 
Enoxaparin 
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  08.3טבלה 
  למחלת כליות כרונית ICD-9קודי 

  

  
   

  תיאור ICD-9קוד 
403.00 

 
Hypertensive chronic kidney disease, Malignant, with chronic kidney disease  
stage I through stage IV, or unspecified 

403.01 
 

Hypertensive chronic kidney disease, Malignant, with chronic kidney disease  
stage V or end stage renal disease 

585.1 Chronic kidney disease, Stage I 
585.2 Chronic kidney disease, Stage II (mild) 
585.3 Chronic kidney disease, Stage III (moderate) 
585.4 Chronic kidney disease, Stage IV (severe) 
585.5 Chronic kidney disease, Stage V 
585.6 End stage renal disease 
585.9 Chronic kidney disease, unspecified 
586 Renal failure, unspecified 
587 Renal sclerosis, unspecified 
585 Chronic renal failure 

404.1 Hypertensive heart and renal disease, benign 
404.12 Hypertensive heart and renal disease, benign, with renal failure 
404.9 Hypertensive heart and renal disease, unspecified 
404.91 Hypertensive heart and renal disease, unspecified, with heart failure 
404.92 Hypertensive heart and renal disease, unspecified, with renal failure 
403.91 Hypertensive renal disease, unspecified with renal failure 
39.95 Hemodialysis 
592.0 Calculus of kidney 
592.1 Calculus of ureter 
592.9 Urinary calculus unspecified 
593.0 Nephroptosis 
593.1 Hypertrophy of kidney 
593.2 Cyst of kidney, acquired 
593.3 Stricture or kinking of ureter 
593.4 Other ureteric obstruction 

V45.11 Hemodialysis chronic 
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  לסוכרת ICD-9קודי 
  

   

  תיאור ICD-9קוד 
250.00 Diabetes mellitus without mention of complication, type ii or unspecified type, not 

stated as uncontrolled   
250.01 Diabetes mellitus without mention of complication, type i (juvenile type), not stated as 

uncontrolled   
250.02 Diabetes mellitus without mention of complication, type ii or unspecified type, 

uncontrolled   
250.03 Diabetes mellitus without mention of complication, type i (juvenile type), uncontrolled   
250.10 Diabetes with ketoacidosis, type ii or unspecified type not stated as uncontrolled   
250.11 Diabetes with ketoacidosis, type i (juvenile type), not stated as uncontrolled   
250.12 Diabetes with ketoacidosis, type ii or unspecified type, uncontrolled   
250.13 Diabetes with ketoacidosis, type i (juvenile type), uncontrolled   
250.20 Diabetes with hyperosmolarity, type ii or unspecified type, not stated as uncontrolled   
250.21 Diabetes with hyperosmolarity, type i (juvenile type), not stated as uncontrolled   
250.22 Diabetes with hyperosmolarity, type ii or unspecified type, uncontrolled   
250.23 Diabetes with hyperosmolarity, type i (juvenile type), uncontrolled   
250.30 Diabetes with other coma, type ii or unspecified type, not stated as uncontrolled   
250.31 Diabetes with other coma, type i (juvenile type), not stated as uncontrolled   
250.32 Diabetes with other coma, type ii or unspecified type, uncontrolled   
250.33 Diabetes with other coma, type i (juvenile type), uncontrolled   
250.40 Diabetes with renal manifestations, type ii or unspecified type, not stated as 

uncontrolled   
250.41 Diabetes with renal manifestations, type i (juvenile type), not stated as uncontrolled   
250.42 Diabetes with renal manifestations, type ii or unspecified type, uncontrolled   
250.43 Diabetes with renal manifestations, type i (juvenile type), uncontrolled   
250.50 Diabetes with ophthalmic manifestations, type ii or unspecified type, not stated as 

uncontrolled   
250.51 Diabetes with ophthalmic manifestations, type i (juvenile type), not stated as 

uncontrolled   
250.52 Diabetes with ophthalmic manifestations, type ii or unspecified type, uncontrolled   
250.53 Diabetes with ophthalmic manifestations, type i (juvenile type), uncontrolled   
250.60 Diabetes with neurological manifestations, type ii or unspecified type, not stated as 

uncontrolled   
250.61 Diabetes with neurological manifestations, type i (juvenile type), not stated as 

uncontrolled   
250.62 Diabetes with neurological manifestations, type ii or unspecified type, uncontrolled   
250.63 Diabetes with neurological manifestations, type i (juvenile type), uncontrolled   
250.70 Diabetes with peripheral circulatory disorders, type ii or unspecified type, not stated 

as uncontrolled   
250.71 Diabetes with peripheral circulatory disorders, type i (juvenile type), not stated as 

uncontrolled   
250.72 Diabetes with peripheral circulatory disorders, type ii or unspecified type, uncontrolled  
250.73 Diabetes with peripheral circulatory disorders, type i (juvenile type), uncontrolled   
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  לסוכרת ICD-9קודי המשך, 
  

  תיאור  ICD-9קוד 
250.80 Diabetes with other specified manifestations, type ii or unspecified type, not stated 

as uncontrolled   
250.81 Diabetes with other specified manifestations, type i (juvenile type), not stated as 

uncontrolled   
250.82 Diabetes with other specified manifestations, type ii or unspecified type, 

uncontrolled   
250.83 Diabetes with other specified manifestations, type i (juvenile type), uncontrolled   
250.90 Diabetes with unspecified complication, type ii or unspecified type, not stated as 

uncontrolled   
250.91 Diabetes with unspecified complication, type i (juvenile type), not stated as 

uncontrolled   
250.92 Diabetes with unspecified complication, type ii or unspecified type, uncontrolled   
250.93 Diabetes with unspecified complication, type i (juvenile type), uncontrolled   

249 Secondary diabetes mellitus  
249.00 Secondary diabetes mellitus without mention of complication, not stated as 

controlled, or unspecified 
583.81 Nephritis and nephropathy, not specified as acute or chronic, in diseases 

classified elsewhere 
581.81 Nephrotic syndrome in diseases classified elsewhere 
362.00 Diabetic retinopathy 
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  09.1טבלה 
  קוליטיסל ICD-9 של אבחנות קודי

  
  תיאור ICD-9קוד 

555.1 Regional enteritis of large intestine 
555.2 Regional enteritis of small intestine with large intestine 
555.9 Regional enteritis of unspecified site 
556.0 Ulcerative (chronic) enterocolitis 
556.1 Ulcerative (chronic) ileocolitis 
556.2 Ulcerative (chronic) proctitis 
556.3 Ulcerative (chronic) proctosigmoiditis 
556.4 Pseudopolyposis of colon 
556.5 Left-sided ulcerative (chronic) colitis 
556.6 Universal ulcerative (chronic) colitis 
556.8 Other ulcerative colitis 
556.9 Ulcerative colitis, unspecified 
009.0 Infectious colitis, enteritis, and gastroenteritis
009.1 Colitis, enteritis, and gastroenteritis of presumed infectious origin 
558.42 Eosinophilic colitis 

  
  

  09.2טבלה 
  לניתוחי כריתת קולון ICD-9 של ותדורקודי פרוצ

  
  תיאור ICD-9קוד 

45.71 Open and other multiple segmental resection of large intestine 
45.72 Open and other cecectomy 
45.73 Open and other right hemicolectomy 
45.74 Open and other resection of transverse colon 
45.75 Open and other left hemicolectomy 
45.76 Open and other sigmoidectomy 
45.79 Other and unspecified partial excision of large intestine 
45.81 Laparoscopic total intra-abdominal colectomy 
45.82 Open total intra-abdominal colectomy 
45.83 Other and unspecified total intra-abdominal colectomy 
17.31 Laparoscopic multiple segmental resection of large intestine 
17.32 Laparoscopic cecectomy 
17.33 Laparoscopic right hemicolectomy 
17.34 Laparoscopic resection of transverse colon 
17.35 Laparoscopic left hemicolectomy 
17.36 Laparoscopic sigmoidectomy 
17.39 Other laparoscopic partial excision of large intestine
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  10.1טבלה 
  )CABGלניתוח מעקפים ( ICD-9קודי פרוצדורות של 

  
  תיאור ICD-9קוד 

36.10 Aortocoronary bypass for heart revascularization, not otherwise specified 
36.11 (Aorto)coronary bypass of one coronary artery 
36.12 (Aorto)coronary bypass of two coronary arteries 
36.13 (Aorto)coronary bypass of three coronary arteries 
36.14  (Aorto)coronary bypass of four or more coronary arteries
36.15 Single internal mammary-coronary artery bypass
36.16 Double internal mammary-coronary artery bypass
36.17 Abdominal-coronary artery bypass
36.19 Other bypass anastomosis for heart revascularization

  
  

  10.2טבלה 
  להשתלת דפיברילטור ICD-9קודי פרוצדורות של 

  
  תיאור ICD-9קוד 

00.51 Implantation of cardiac resynchronization defibrillator, total system [CRT-
D] 

37.94  Implantation or replacement of automatic cardioverter/defibrillator, total 
system [AICD] 
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  11.1טבלה 
  לסרטן המעי הגס ICD-9קודי אבחנות של 

  
  תיאור ICD-9קוד 

153 Malignant neoplasm of colon 
153.0 Malignant neoplasm of hepatic flexure 
153.1 Malignant neoplasm of transverse colon 
153.2 Malignant neoplasm of descending colon 
153.3 Malignant neoplasm of sigmoid colon 
153.4 Malignant neoplasm of cecum 
153.5 Malignant neoplasm of appendix vermiformis 
153.6 Malignant neoplasm of ascending colon 
153.7 Malignant neoplasm of splenic flexure
153.8  Malignant neoplasm of other specified sites of large intestine 
153.9 Malignant neoplasm of colon, unspecified site

  
  

  12.1טבלה 
  של ועדת הסימול הארצית קודים לסימול שבץ מוחי

  
  תיאור  קוד

434.21 SMALL ARTERY OCCLUSION (LACUNAR STROKE) WITH CEREBRAL 
INFARCTION 

434.31 INTRACRANIAL LARGE ARTERY ATHEROSCLEROSIS (PCA, ACA, 
MCA) WITH CEREBRAL INFARCTION 

434.41 CARDIAC EMBOLISM (AF) WITH CEREBRAL INFARCTION 
434.51 AORTIC ARCH EMBOLISM WITH CEREBRAL INFARCTION 
434.61 PARADOXICAL EMBOLISM (PFO) WITH CEREBRAL INFARCTION 
434.71 EMBOLIC OCCLUSION UNSPECIFIED (ESUS) WITH CEREBRAL 

INFARCTION 
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  13.1טבלה 
  רק ברך או ירךלניתוח החלפת מפ ICD-9קודי פרוצדורות של 

  
  תיאור ICD-9קוד 

00.80 Revision of knee replacement, total (all components) 
00.81 Revision of knee replacement, tibial component 
00.82 Revision of knee replacement, femoral component 
00.83 Revision of knee replacement, patellar component 
00.84 Revision of total knee replacement, tibial insert (liner) 
00.85 Resurfacing Hip, Total, Acetabulum And Femoral Head 
00.86 Resurfacing Hip, Partial, Femoral Head 
00.87 Resurfacing Hip, Partial, Acetabulum 
81.51 Total hip replacement
81.52  Partial hip replacement 
81.53 Revision of hip replacement, not otherwise specified 
81.54  Total knee replacement 
81.55  Revision of knee replacement,not otherwise specified 
00.7  

)00.77-00.70(  
Other hip procedures 

  

182


	0. שער - מונגש
	0.12-2022-111
	1. טיפול אנטיביוטי מניעתי לפני ניתוח קולון
	1.1 טיפול אנטיביוטי מניעתי לפני ניתוח קולון
	2. טיפול נאות באנטיביוטיקה מניעתית, ניתוח שצ''י
	2.1 טיפול נאות באנטיביוטיקה מניעתית, ניתוח שצ''י
	3. טיפול נאות באנטיביוטיקה מניעתית, ניתוח קיסרי
	3.1 טיפול נאות באנטיביוטיקה מניעתית, ניתוח קיסרי
	4. טיפול נאות אנטיביוטיקה מניעתית החלפת מפרקים
	4.1 טיפול נאות אנטיביוטיקה מניעתית החלפת מפרקים
	5. ספסיס
	5.1 ספסיס
	6. שברים בצוואר הירך - מנותחים תוך 48 שעות
	6.1 שברים בצוואר הירך - מנותחים תוך 48 שעות
	7. בדיקת ויטמין די שצי
	7.1 בדיקת ויטמין די שצי
	8. ביצוע צנתור תוך 90 דקות עם אוטם
	8.1 ביצוע צנתור תוך 90 דקות עם אוטם
	9. סטטינים לאחר אוטם
	9.1 סטטינים לאחר אוטם
	10. סטטינים לאחר ניתוח מעקפים
	10.1 סטטינים לאחר ניתוח מעקפים
	11. המלצה לשיקום לאחר התערבות לבבית
	11.1 המלצה לשיקום לאחר התערבות לבבית
	12. ביצוע CT
	12.1 ביצוע CT
	13. rtPA
	13.1 rtPA
	14. דופלקס עורקי צוואר 72 שעות
	14.1 דופלקס עורקי צוואר 72 שעות
	15. CHADS
	15.1 CHADS
	16. הערכת סיכון לפקקת ורידים במאושפזים
	16.1 הערכת סיכון לפקקת ורידים במאושפזים
	17. טיפול אנטי טרומבוטי פרופילקטי בניתוח לכריתת רחם
	17.1 טיפול אנטי טרומבוטי פרופילקטי בניתוח לכריתת רחם
	18. פניות חוזרות למלרד בתוך 48 שעות
	18.1 פניות חוזרות למלרד בתוך 48 שעות
	19. זמני המתנה קבלה ועד טריאז
	19.1 זמני המתנה קבלה ועד טריאז
	20. ציון כאב אחרי חדר התאוששות
	20.1 ציון כאב אחרי חדר התאוששות
	21. טמפ גוף חדר התאוששות
	21.1 טמפ גוף חדר התאוששות
	22. שיעור לידות יחיד בהפריה חוץ גופית
	22.1 שיעור לידות יחיד בהפריה חוץ גופית
	23. דקסמתזון
	23.1 דקסמתזון
	24. טמפ גוף פג
	24.1 טמפ גוף פג
	25. US ראש בקרב פגים
	25.1 US ראש בקרב פגים
	26. הנקה בלעדית ליילודים באשפוז
	26.1 הנקה בלעדית ליילודים באשפוז
	27. הלימות דיאליזה
	27.1 הלימות דיאליזה
	28. PDR
	28.1 PDR
	29. טיפול כימותרפי משלים לסרטן מעי גס שלב 3
	29.1 טיפול כימותרפי משלים לסרטן מעי גס שלב 3
	30. בדיקות גנומיות סרטן ריאה גרורתי שלב 4
	30.1 בדיקות גנומיות סרטן ריאה גרורתי שלב 4
	31. ייעוץ לפני קטיעה בכף רגל סוכרתית
	31.1 ייעוץ לפני קטיעה בכף רגל סוכרתית
	32. נספחים - מונגש



