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3 
 

  23906710:כיןסימו

  ____________: תאריך
  

  משרד הבריאות - המרכז הלאומי לבקרת מחלות : לכבוד
  

  דיווח חודשי על ניתוחי לב: הנדון
  

  __________         :שנה  ____________  :חודש______________        :מדווחהח "שם ביה
  

  

  סוגי הניתוחים
  

  ICD9CM  קודי
 

  מספר
ניתוחים

 

  ראשוניים

מספר ניתוחים 
  חוזרים

  יום 30תוך 
באותו אשפוז או (

בוצעה , באשפוז נוסף
פתיחת בית חזה לאחר 

כתוצאה ניתוח 
  )ןמהניתוח הראשו

  
  

כ "סה
  ניתוחים

  הערות

  מעקפים
  )שימוש במכונת לב ריאה( 

36.10-36.17, 36.19 
  39.61 וגם

  
    

  

ללא שימוש במכונת לב ( מעקפים
 36.19 ,36.17 – 36.10  )ריאה

        

  מסתמים
  )שימוש במכונת לב ריאה( 

35.10 – 35.14, 35.20-35.28 
35.97, 35.99 

  39.61 וגם

        

  כ מסתמים"סה
  )ללא שימוש במכונת לב ריאה(

35.21, 35.22, 35.97, 35.99 
  35.96 וגם

        

1. Transapical            

2. Transfemoral            

3. Other           

  מסתמים+מעקפים 
  )ונת לב ריאהשימוש במכ(

35.10 – 35.14, 
 35.20 – 35.28, 35.99 

  36.19 וגם
36.17 – 36.11  
  39.61 וגם

    
  

    

  או השתלות לב
Assist Device  

37.41,37.51 – 37.54 
37.61-37.64 

  39.61 וגם

         

 39.73 ,39.54 ,39.22 ,38.45  אבי העורקים
  39.61 וגם

  
  

    

  אחר
  מכונת לב ריאה עםניתוחים . א

35.31 – 35.39, 35.51, 35.53 
35.60 – 35.63, 35.71, 35.73 
36.91, 36.99, 37.32 – 37.35 

37.37, 37.77 
  39.61 וגם

        

  אחר
  מכונת לב ריאה ללאניתוחים . ב

37.0, 37.10 – 37.12, 37.31 
37.36, 37.37, 37.49 

  

 

    

  לדיםי
  פתוח. א

35.41 – 35.42, 35.50, 35.51 
35.53, 35.54, 35.60 – 35.63 
35.70 – 35.73, 35.81 – 35.84 

35.91, 35.91 
  39.61וגם 

        

         39.0 ,35.55 ,35.52  סגור. ב
  

  ____________________    _______________  _________  _________פרטי ממלא הדוח

  לבירורים 'טל        ה   חתימ         תפקיד                         שם משפחה                      שם פרטי        
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  נספח הגדרות והבהרות לדיווח על ניתוחי לב

  
  :הגדרות

  
יחשב כפרוצדורה , גם אם כולל מספר מסתמים או תיקון והחלפה, כל נתוח מסתמים .1

  .אחת

וכן תחת פרוצדורה נוספת , חולה אחד יכול להיספר תחת פרוצדורה אחת כגון מעקפים .2

במקרה . י הפרוצדורות באותו חודש בזמנים שוניםאם עבר את שת כגון החלפת  מסתם

 .זה יחשב כשתי פרודצורות וייספר פעמיים

 .מציין שימוש במכונת לב ריאה 39.61קוד  .3

מאותו (שעברו ניתוח נוסף  מספר החוליםיכלול את " יום 30מספר ניתוחים חוזרים תוך " .4

. הניתוח הראשון יום מזמן 30עם פתיחת  בית חזה עד ) סוג של הראשון או סוג אחר

 .הניתוח הנוסף  נעשה במסגרת אותו אשפוז או במסגרת אשפוז נוסף

ופרוצדורות אלו לא ידווחו , ניקוז של נוזלים או דימומים אינו ייחשב כניתוח נוסף 

 .בטופס

החלפת אבי העורקים : לדוגמה(ניתוח בו מתבצעות שתי פרוצדורות יחד ": ניתוח מעורב" .5

. ח ייחשב כהחלפת מסתם במידה והניתוח העיקרי הוא המסתםהניתו). החלפת מסתם+ 

. במקרה והניתוח העיקרי הינו החלפת אבי העורקים ייחשב הניתוח כאבי העורקים

הן ייחשבו כשתי פרוצדורות תחת הכותרת , במידה ושתי הפרוצדורות הן עיקריות

יקולי בכל מקרה חשיבות הניתוחים תיקבע על פי ש". אבי העורקים"ו" מסתמים"

 .הכירורג המנתח

  .ג הטפסים החדשים מדי חודש"יש לדוחח ע .6
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  ______________: תאריך
            משרד הבריאות , מרכז הלאומי לבקרת מחלותה: לכבוד

  דיווח חודשי על צנתורי לב: הנדון
  _____________:שנה    _____________:חודש  ____________________ :ח"שם ביה

  

 ינתור לבסוג צ
  

  פרמס  ICD9CM   קודי
  צינתורים

Non Primary 
צנתור שאינו (

  )STEMI במסגרת

  דחוף שהוא
Primary- 

STEMI) -  תוך
  )שעות 12

  הערות

  כליליכ חולים שעברו צינתור "סה. 1
  כלילי  טיפולי+ ) א2סעיף ( כלילי אבחנתי{
  )ילדים+מבוגרים(               })3סעיף (

  
   

    

        יים כ  אבחנת"סה.2

סעיף   לא(  PCI - לא הסתיים ב{ כליליים אבחנתיים   .א
}                     )4סעיף (בצינתור טיפולי מבני  לא, )3
  ) ילדים+מבוגרים (

37.22, 37.23, 
37.27 – 37.29, 

88.55 

  
  

  

 37.25  ביופסית לב עברוש מספר החולים. ב
  

 
           )         כולל ימני(אבחנתיים המודינמים   .ג

  )ילדים+מבוגרים(
37.21  

מבוגרים () מספר החולים) (PCI(כ צנתור טיפולי "סה. 3
 )ילדים+ 

      

  שטופלו בצנתור בלון  מספר החולים. א
  )ללא תומכן(

36.09, 00.66 
  410 וגם

 

שטופלו בהכנסת תומכן לא מצופה   מספר החולים. ב
  )לוןעם בלון  או בלי ב(  ,בלבד (BMS) הבתרופ

410 וגם 36.06  
  

שטופלו בהכנסת תומכן מצופה  מספר החולים. ג
, אחד DESחולה שהושתל בו לפחות ( (DES)בתרופה 

  )נוספים BMSוגם אם הושתלו  DES -כיחשב 

410 וגם 36.07  
  
 

 

סגירת ( מומים או מסתם: כ צנתור טיפולי מבני"סה. 4
 או מסתם אורטליהרחבת   קוארקטציות, דלפים, חורים

  )מיטרלי פולמונרי או
  

מולדים  שטופלו בתיקון מומים מספר החולים. א
    )ילדים+ מבוגרים (

745, 746, 747.0, 
747.1  

 /אאורטלי  :שטופלו בהרחבת מסתם מספר החולים. ב
  )הרחבת בלון בלבד(פולמונרי  /מיטרלי

35.96  
   

  : מסתם בהשתלתשטופלו  מספר החולים. ג

  )TAVI( אאורטלי •

35.21 וגם 35.96   
     

  פולמונרי •
35.25וגם  35.96  

35.26וגם  35.96או   
   

  מיטרלי •
35.23וגם  35.96  

35.24וגם  35.96או   
 

שטופלו בטיפול צינטורי   מספר החולים. ד
  )HOCMאבלצית אלכוהול (בקרדיומיופטיה 

37.34, 38.85 
   

        )  דציו) (PCI(כ אביזרים לצנתור טיפולי "סה. 5

 36.09 ,0.66  :מספר בלונים. א
410 וגם  

  

  :  (BMSתומכנים ללא ציפוי תרופה . ב 
36.06 

00.45 – 00.48 וגם  
410 וגם  

 

   ):DES(תומכנים עם ציפוי תרופה . ג
36.07 

00.45 – 00.48 וגם  
410 וגם  

 

 __________ חתימה  ____________ תפקיד____________ ומשפחה שם פרטי  :פרטי המדווח
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  הגדרות והבהרות לדיווח על צנתורי לב - נספח 
  

  :הגדרות

צנתור לב דחוף שבוצע בחולה עם אבחנה של ": Primaryשהינו  טיפולי דחוףצנתור לב . "1

מזמן  שעות 12תוך  וזאת, ג"באק  STעליית מקטע ו על פי רמות טרופונין, הלב בשריראוטם חד 

או מזמן הגעתו ממחלקה ") חדר מיון("מחלקה לרפואה דחופה ל, חולה לבית החוליםההגעתו של  

    PCI.  -והסתיים ב ,אחרת מתוך בית החולים

  לעיל    1י ההגדרה בסעיף "עפ צנתור לב דחוף": Primaryשהינו  אבחנתי דחוףצנתור לב . "2

  .PCI-שלא הסתיים ב

צינטור לב אשר בוצע   ,דהיינו שאינו דחוףצנתור לב ": Non Primaryצנתור לב טיפולי . "3

ג ואשר מצבו הרפואי מאפשר את ביצוע הצנתור אף "באק  STעדות לעליית  מקטע  ללאבחולה 

או מזמן ") חדר מיון("למחלקה לרפואה דחופה , שעות מזמן הגעתו לבית  החולים 12-מעבר ל

  .PCI-והסתיים בהגעתו ממחלקה אחרת מתוך בית החולים 

  לעיל  3י ההגדרה בסעיף "עפצנתור לב שאינו דחוף ": Non Primary צנתור לב אבחנתי. "4

  .PCI-שלא הסתיים ב 

  

  :הבהרות

מספר תומכנים לא  , אשר במהלך הצנתור השתמשו במספר בלונים חולה 'ג3 -' א3בסעיפים  •

הפרוצדורה (יירשם פעם אחת בשורה של תומכן מצופה , מצופים ומספר תומכנים מצופים

יש , ובמהלך הצינתור השתמשו במספר בלונים ובתומכנים לא מצופיםבמידה . )היקרה ביותר

  .לדווח פעם אחת בשורה של תומכן לא מצופה

 .)'ג', ב', מתוך סעיפים א(שעברו צנתור טיפולי  מספר החוליםבטבלה יכלול את  3סעיף  •

 חולה שבצנתור: לדוגמה. בהם השתמשו מספר פרטי הציודיש למלא את   'ג - ' א 5 בסעיפים  •

תומכן , 1 –בלון : יש לדווח, שני תומכנים לא מצופים ושני תומכנים מצופים, הוכנס בלון אחד

 .2 –ותומכן מצופה  2 –לא מצופה 

+ מספר בלונים (בו נעשה שימוש  כ ציוד הצנתור הטיפולי"סהיש לרשום את  5בסעיף   •

  .במהלך החודש) תומכנים מצופים+ תומכנים לא מצופים 
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  חי לבלניתו ICD קודי

  )שימוש במכונת לב ריאה( מעקפים

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 

39.61 Extracorporeal circulation auxiliary to open heart surgery 
  

  )ללא שימוש במכונת לב ריאה(מעקפים 

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 

 
 מסתמים (שימוש במכונת לב ריאה)

35.10 Open heart valvuloplasty without replacement, unspecified valve 

35.11 Open heart valvuloplasty of aortic valve without replacement 

35.12 Open heart valvuloplasty of mitral valve without replacement 

35.13 Open heart valvuloplasty of pulmonary valve without replacement 

35.14 Open heart valvuloplasty of tricuspid valve without replacement 

35.20 Replacement of unspecified heart valve 

35.21 Replacement of aortic valve with tissue graft 

35.22 Other replacement of aortic valve 

35.23 Replacement of mitral valve with tissue graft 

35.24 Other replacement of mitral valve 
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35.25 Replacement of pulmonary valve with tissue graft 

35.26 Other replacement of pulmonary valve 

35.27 Replacement of tricuspid valve with tissue graft 

35.28 Other replacement of tricuspid valve 

35.97 percutanous miteral valve repair with implant 

35.99 Other operations on valves of heart 

39.61 Extracorporeal circulation auxiliary to open heart surgery 

  

  )לב ריאהללא שימוש במכונת ( מסתמים 

35.21 Replacement of aortic valve with tissue graft 

35.22 Other replacement of aortic valve 

35.96 Percutaneous valvuloplasty  

35.97 Percutaneous mitral valve repair with implant 

35.99 Other operations on valves of heart  

                                           )לב ריאה שימוש במכונת(מסתמים +מעקפים 

35.10 Open heart valvuloplasty without replacement, unspecified valve 

35.11Open heart valvuloplasty of aortic valve without replacement 

35.12 Open heart valvuloplasty of mitral valve without replacement 

35.13 Open heart valvuloplasty of pulmonary valve without replacement 

35.14 Open heart valvuloplasty of tricuspid valve without replacement 
35.20 Replacement of unspecified heart valve 
35.21 Replacement of aortic valve with tissue graft 
35.22 Other replacement of aortic valve 
35.23 Replacement of mitral valve with tissue graft 
35.24 Other replacement of mitral valve 
35.25 Replacement of pulmonary valve with tissue graft 

35.26 Other replacement of pulmonary valve 
35.27 Replacement of tricuspid valve with tissue graft 

35.28 Other replacement of tricuspid valve 
35.99 Other operations on valves of heart 

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 
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36.19 Other bypass anastomosis for heart revascularization 

39.61 Extracorporeal circulation auxiliary to open heart surgery  
  

  השתלות לב

37.41 Implantation of prosthetic cardiac support device around the heart 

37.51 Heart transplantation 

37.52 Implantation of total internal biventricular heart replacement system 

37.53 Replacement or repair of thoracic unit of (total) replacement heart 

system 

37.54 Replacement or repair of other implantable component of total 

replacement heart system 

37.61 Implant of pulsation balloon 

37.62 Insertion of non-implantable heart assist system 

37.63 Repair of heart assist system 

37.64 Removal of heart assist system 

39.61 Extracorporeal circulation auxiliary to open heart surgery 
  

  אבי העורקים

38.45 Resection of thoracic vessel (aorta) with replacement 

39.73 Endovascular implantation of graft in thoracic aorta 

39.54 Re-entry operation (aorta) 

39.22 Aorta-subclavian-carotid bypass 

39.61 Extracorporeal circulation auxiliary to open heart surgery 
 

  )ניתוחים עם מכונת לב ריאה(אחר 

35.31 Operations on papillary muscle 

35.32 Operations on chordae tendineae 

35.33 Annuloplasty 

35.34 Infundibulectomy 

35.35 Operations on trabeculae carneae cordis 

35.39 Operations on other structures adjacent to valves of heart 

35.51 Repair of atrial septal defect with prosthesis, open technique 

35.53 Repair of ventricular septal defect with prosthesis, open technique 

35.60 Repair of unspecified septal defect of heart with tissue graft 

35.61 Repair of atrial septal defect with tissue graft 

35.62 Repair of ventricular septal defect with tissue graft 

35.63 Repair of endocardial cushion defect with tissue graft 
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35.71 Other and unspecified repair of atrial septal defect 

35.73 Other and unspecified repair of endocardial cushion defect 

36.91 Repair of aneurysm of coronary vessel 

36.99 Other operations on vessels of heart 

37.32 Excision of aneurysm of heart 

37.33 Excision or destruction of other lesion or tissue of heart, open approach 

37.34 Excision or destruction of other lesion or tissue of heart,other approach 

37.35 Partial ventriculectomy 

37.37 Excision or destruction of other lesion or tissue of heart, thoracoscopic 

approach 

37.77 Removal of lead(s) [electrode] without replacement 

39.61 Extracorporeal circulation auxiliary to open heart surgery 
  

  )ניתוחים ללא מכונת לב ריאה( אחר 

37.0 Pericardiocentesis 

37.10 Incision of heart, not otherwise specified 

37.11 Cardiotomy 

37.12 Pericardiotomy  

37.31 Pericardiectomy 

37.36 Excision or destruction of left atrial appendage (LAA) 

37.49 Other repair of heart and pericardium 

37.37 Excision or destruction of other lesion or tissue of heart, thoracoscopic 

approach 

  

  )פתוח( ילדים 

35.41 Enlargement of existing atrial septal defect 

35.42 Creation of septal defect in heart 

35.50 Repair of unspecified septal defect of heart with prosthesis 

35.51 Repair of atrial septal defect with prosthesis, open technique 

35.53 Repair of ventricular septal defect with prosthesis, open technique 

35.54 Repair of endocardial cushion defect with prosthesis 

35.60 Repair of unspecified septal defect of heart with tissue graft  

35.61 Repair of atrial septal defect with tissue graft 

35.62 Repair of ventricular septal defect with tissue graft 

35.63 Repair of endocardial cushion defect with tissue graft 

35.70 Other and unspecified repair of unspecified septal defect of heart 

35.71 Other and unspecified repair of atrial septal defect 
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35.72 Other and unspecified repair of ventricular septal defect 

35.73 Other and unspecified repair of endocardial cushion defect 

35.81 Total repair of tetralogy of Fallot 

35.82 Total repair of total anomalous pulmonary venous connection 

35.83 Total repair of truncus arteriosus 

35.84 Total correction of transposition of great vessels, not elsewhere 

classified  

35.91 Interatrial transposition of venous return 

35.94 Creation of conduit between atrium and pulmonary artery 

39.61 Extracorporeal circulation auxiliary to open heart surgery 

 
  ילדים סגור

35.52 Repair of atrial septal defect with prosthesis, closed technique 

35.55 Repair of ventricular septal defect with prosthesis, closed technique 

39.0 Systemic to pulmonary artery shunt  
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  של צינתורי לב ICD ת קודירשימ

  
  )PCI-לא הסתיים ב(אבחנתיים 

  
88.5 Angiocardiography using contrast material 

37.22 Left heart cardiac catheterization 

37.23 Combined right and left heart cardiac catheterization  

37.27 Cardiac mapping 

37.28 Intracardiac echocardiography (ICE) 

37.29 Other diagnostic procedures on heart and pericardium 

 

  ביופסיית לב

37.25 Biopsy of heart 

 
 אבחנתיים המודינמים

37.21 Right heart cardiac catheterization  

 

  צינתור בלון

  

36.09 Other removal of coronary artery obstruction 

00.66 Percutaneous transluminal coronary angioplasty [PTCA] or coronary 

atherectomy 

410 Acute myocardial infarction 
  

  תומכן לא מצופה

  

36.06 Insertion of non-drug-eluting coronary artery stent(s) 

410 Acute myocardial infarction 

  תומכן מצופה

36.07 Insertion of drug-eluting coronary artery stent(s) 

410 Acute myocardial infarction 

  

  תיקון מומים מולדים

746.0 Anomalies of pulmonary valve 

745 Bulbus cordis anomalies and anomalies of cardiac septal closure 

747.0 Patent ductus arteriosus 

747.1 Coarctation of aorta 
  הרחבת מסתם

35.96 Percutaneous valvuloplasty 
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  השתלת מסתם

35.21 Replacement of aortic valve with tissue graft 

35.96 Percutaneous valvuloplasty 

  אורטלי

35.21 Replacement of aortic valve with tissue graft 

35.96 Percutaneous valvuloplasty 

  פולמונרי

35.96 Percutaneous valvuloplasty 

35.25 Replacement of pulmonary valve with tissue graft 

35.26 Other replacement of pulmonary valve 

35.96 Percutaneous valvuloplasty 

  מיטרלי

35.96 Percutaneous valvuloplasty 

35.23 Replacement of mitral valve with tissue graft 

35.24 Other replacement of mitral valve  

  

  קרדיומיופטיה

37.34 Excision or destruction of other lesion or tissue of heart,other approach 

38.85 other surgical occlusion of vessels, thoracic vessel  

  

  ציוד בלונים

36.09 Other removal of coronary artery obstruction 

00.66 Percutaneous transluminal coronary angioplasty [PTCA] or coronary 

atherectomy 

410 Acute myocardial infarction 

  

  תומכן ללא תרופה

36.06 Insertion of non-drug-eluting coronary artery stent(s) 

00.45 Insertion of one vascular stent 

00.46 Insertion of two vascular stents 

00.47 Insertion of three vascular stents 

00.48 Insertion of four or more vascular stents 

410 Acute myocardial infarction 
  תומכן עם תרופה

36.07 Insertion of drug-eluting coronary artery stent(s) 

00.45 Insertion of one vascular stents  
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00.46 Insertion of two vascular stents 

00.47 Insertion of three vascular stents 

00.48 Insertion of four or more vascular stents  

410 Acute myocardial infarction  

 


