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 2013דצמבר,  22       

 

 

 אל: מנהלי בתי החולים 

 קופות החולים  –מנהלי האגפים הרפואיים      

 

 רשם שבץ מוחיהנדון: 

 

 :רקע. 1

נכות עם בישראל והוא הגורם השכיח ביותר לנזק נוירולוגי בשכיחותו  גורם המוות הרביעישבץ מוחי הוא 

 . בישראל אנשים בשבץ מוחי 11,000 -לוקים כמדי שנה  קבועה.

מוחי, שבץ חולים שלקו בניטור של איכות הטיפול בשבץ מוחי בישראל תאפשר ללאומי הרשם ה הקמת

    . התחלואה מניעה ראשונית ושניונית להפחתת טוב יותר של תוכניות לתכנון כן ו והערכת תוצאותי

 

 מטרות:. 2

 מוחי ברמה הלאומית.היארעות של שבץ האיסוף מידע על שיעורי  (1

 לצורך תכנון שירותים והערכה של תכניות התערבות.בשבץ מוחי החולים אפיון  (2

המתייחסים לחולים שלקו הלת משרד הבריאות יטור היישום של ההמלצות המקצועיות וחוזרי הננ (3

 שבץ מוחי.ב

 האירוע החד.לאחר מוחי הערכת הקף השיקום הניתן לחולי שבץ  (4

 : הקמת הרשם. 3

והם מעל  יםי( שאושפזו בבתי החולים הכללTIAייאסף מידע על כל החולים בשבץ מוחי או אירוע מוחי חולף )

א' לפקודת 29כז הלאומי לבקרת מחלות מכוח הוראת סעיף . מסד הנתונים יוקם במרואזרחי ישראל 18גיל 

. את הקמת הרשם ופעילותו בהמשך תלווה ועדת היגוי בהשתתפות נציגים מהאיגוד 1940בריאות העם 

הנוירולוגי, מקופות החולים וממשרד הבריאות. ועדת ההיגוי תקבע מעת לעת את הנושאים בהם יעסוק הרשם, 

 ונים והצגתם בדוחות.   ותייעץ לגבי אופן ניתוח הנת



 

 

 

 

 הגדרת החולים לדיווח . 3.1

פי מכתב השחרור או -)על שלהם אשפוזאחת מאבחנות האשר  בבית החוליםכל החולים שאושפזו 

 (:ICD9סיכום האשפוז( היתה )לפי 

431        Intracerebral hemorrhage  

433.XX  Occlusion and stenosis of pre-cerebral arteries 

434.XX  Occlusion of cerebral arteries 

435.XX  Transient cerebral ischemia 

436        Acute, but ill-defined, cerebrovascular disease 

997.02    Iatrogenic cerebrovascular infarction or hemorrhage 

 

אבחנה חולים שיש להם , הנוכחיבדיווח רק חולים עם אבחנה פעילה של אירוע מוחי באשפוז יכללו  

פעילה של אירוע מוחי באשפוז הנוכחי אבחנה ללא של אירוע מוחי    ) s/pאבחנת עבר )לא פעילה/

 לא יכללו. 

 :המידע המדווח  3.2

הדיווח מבתי החולים יתבסס על האבחנות באשפוז. מקורות המידע על החולה לאחר האירוע המוחי 

ידע לאומיים אחרים כגון קובץ אשפוזים וקובץ תמותה. הנתונים יהיו מקופות החולים וממאגרי מ

 ב' בהתאמה.   -שיאספו מבתי החולים ומקופות החולים מפורטים בנספחים א' ו

 

 מועדי הדיווח:   3.3

 חודשים( באופן הבא: 3הדיווח מבתי החולים יעשה בסוף כל רבעון )

 

 החולים לדיווח מועד הדיווח

 1.10.13-31.12.13ו בתאריכים חולים שאושפז 1.5.2014

 1.1.14-31.3.14חולים שאושפזו בתאריכים  1.7.2014

 4.14-30.6.1. 14חולים שאושפזו בתאריכים 1.10.2014

 1.7.14-30.9.14חולים שאושפזו בתאריכים  1.1.2015

 

 . במועד זה יש לדווח על חולים שאושפזו בין התאריכים1.5.2014מועד תחילת הדיווח: 

1.10.2013-31.12.2013. 



 

 

 

 :אופן הדיווח   3.4

בכל בית חולים ובקופות החולים ימונה איש קשר לענייני הרשם שיהיה אחראי להעברת  . 3.4.1

המידע הנדרש בלוח הזמנים שנקבע. לגבי בתי החולים של הכללית אפשרי שימונה נציג 

 אחד בהנהלה שיהיה אחראי על העברת הנתונים. 

 דשים יועבר למרכז לבקרת מחלות קובץ עם פרטי המידע הנדרש.אחת לשלושה חו . 3.4.2

הקובץ מבתי החולים יכלול כל את השדות המפורטים בנספח א' ככל שהם קיימים בצורה  . 3.4.3

 ממוחשבת בבית החולים.

קובץ ממוחשב עם שמות החולים ומספרי הזיהוי יועבר לקופות החולים )לכל קופה  . 3.4.4

מת הנתונים המפורטים בנספח ב' עבור התקופה מאז האירוע. הקובץ המבוטחים שלה( להשל

חודשים קודם לכן, כך  9-6יועבר אחת לרבעון עם רשימת החולים שעברו אירוע מוחי 

עד  1.10.2013יועבר קובץ הכולל את החולים שאושפזו בין התאריכים  1.7.2014ב לדוגמה 

31.12.13. 

ולים ומהקופות תעשה באמצעות כספות וירטואליות העברת הנתונים לרשם מבתי הח . 3.4.5

 שיוגדרו למטרה זו.

 הצלבה עם מקורות מידע אחרים  3.5

לצורך מעקב אחר אשפוזים חוזרים ותמותה תעשה הצלבה אחת לשנה מול קובץ אשפוזים ומרשם 

 התושבים. 

 בקרה:  3.6

עם שבץ  של חולים שדווחו מכתבי השחרורמ 5%תעשה במשרדי המלב"ם בקרה על בכל רבעון 

מכתבים אלו ישמשו לבחינת הסגוליות של הרשם בזיהוי מקרי השבץ וכן ישמשו לאיסוף  .מוחי

ה המלצות בשחרור, בדיקות הדמייה מנתונים נוספים שאינם קיימים במאגרים הממוחשבים )לדוג

 לאחר שנתיים יבחן הצורך בשינוי היקף הבקרה. (.ד'וכ

 

 ל הנוגעים בדבר במוסדכם.הואילו להעביר תוכן חוזר זה לידיעת כ

 

                   

 ב ב ר כ ה,       

 

 

 

 

                      

 

 פרופ' ארנון אפק                                                                                           

 רפואההראש מינהל                    

  

 

 



 

 

 

 

 

 שרת הבריאותהעתק : 

 המנהל הכללי

 המשנה למנהל הכללי

 הנהלה מורחבת

 צ.ה.ל –קרפ"ר 

 מקרפ"ר –רע"ן רפואה 

 שרות בתי הסוהר –קרפ"ר 

 משטרת ישראל –קרפ"ר 

 משרד הבריאות –רכז הבריאות, אגף תקציבים 

 יו"ר ההסתדרות הרפואית

 ההסתדרות הרפואית –יו"ר מועצה מדעית 

 מנכ"ל החברה לניהול סיכונים ברפואה

 בית הספרים הלאומי והאוניברסיטאי

 ארכיון המדינה

 מנכ"ל חברת ענבל

 

 41137614סימוכין : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ובת אתר האינטרנט בו מפורסמים חוזרי מינהל הרפואה וחוזרי מנכ"ל כת 

 www.health.gov.ilהיא: 
 
 



 

 

 שנדרשים מבתי החוליםנספח א  פרטי מידע 

 שם פרטי .1

 שם משפחה .2

 מספר תעודת זיהוי .3

 מספר אשפוז .4

 תאריך לידה .5

 מין  .6

 ארץ לידה .7

 שנת עליה .8

 )רחוב ועיר( כתובת מגורים .9

 מצב משפחתי  .10

 מסגרת מגורים )בית/ מוסד/ דיור מוגן וכד'( .11

 האם גר לבד .12

 האם גר עם מטפל צמוד  .13

 קופה מבטחת .14

 

 ועפרטי האיר

 באמבולנס )כן /לא(למיון האם הגיע  .15

 שעת התחלת הסימפטומיםתאריך ו .16

 הגעה למיוןתאריך  .17

 )גם למקרים בהם השבץ ארע במהלך האשפוז( תאריך אשפוז .18

 )מהגעה לבית חולים( ראשוןראש  CTביצוע תאריך  .19

 NIHSSחומרת שבץ לפי סולם  .20

    לא   / כן?   TPAהאם ניתן  .21

  IV  /IAצורת מתן  .א21      

 שעת מתן ___________ .ב21      

 לא/   כןמכנית יה זצוסקולרי-רה .22

 א. קוד פעולה___________ 22

 ב. שעת תחילת הפעולה ______22                 

   

 

  וגורמי סיכוןבאשפוז  מידע רפואי

 (/חשד/ עבר  משניתסיווג האבחנה של השבץ ) עיקרית /     .23

 (9ICD)לפי  באשפוז נוכחיאבחנות  .24

 (9ICD)לפי  רקעאבחנות  .25

 עישון .26



 

 

 באחת מהתרופות הבאות: טיפול קבוע לפני האשפוז .27

 טיפול קבוע תרופה 

 כן / לא סטטין

 נוגדי טסיות 

(aspirin, clopidogrel, ticlopidine, dipyridmole,brilinta, effient) 

 כן / לא

 כן / לא (warfarinקומדין )

  נוגדי קרישה דור חדש

(apixaban, dabigatran, and rivaroxaban) 

 כן / לא

 

 )לא ממדדים שמשקפים מצב באשפוז כמו נורטון( האשפוז לפניתפקוד  .28

 )לא ממדדים שמשקפים מצב באשפוז כמו נורטון( האשפוז לפניניידות  .29

 כן/ לא עדות לדמנציה לפני האשפוז .30

 כן/ לא האם שהה במהלך האשפוז ביחידת שבץ  .31

 כן/ לאנוירולוגי האם שהה במהלך האשפוז בט"נ  .32

 )ראשונה ואחרונה בלבד( מחלקות אשפוז .33

: אשפוז )לא כולל בדיקות מהמיון(בבוצעו הראשונות שריך ביצוע ותוצאות בדיקות המעבדה תא .34

 .INR, טסיות, גלוקוז, אלבומין, קריאטנין, כולסטרול כללי, לויקוציטיםהמוגלובין, 

 (מכל סוג הבדיקה הראשונהשל  יך ביצועתאראם בוצע ,) מכניסה לבי"חבדיקות הדמיה ביצוע  .35

1. MRI  מוח 

2. CT   אנגיו מוח 

3. MRI  אנגיו מוח 

 אנגיוגרפיה מוח .4

 דופלר טראנסקרניאלי .5

 דופלר קרוטיד .6

 אקו לב .7

 אקו תוך ושטי .8

 ג.ק.הולטר א .9

 כן/ לא  הנשמה בזמן כלשהו באשפוז .36

 באחת מהתרופות הבאות: טיפול באשפוז .37

 טיפול קבוע תרופה 

 כן / לא סטטין

 גדי טסיות נו

(aspirin, clopidogrel, ticlopidine, dipyridmole,brilinta, effient) 

 כן / לא

 כן / לא (warfarinקומדין )

 כן / לא נוגדי קרישה דור חדש



 

 

(apixaban, dabigatran, and rivaroxaban) 

 כן / לא הפרין במשקל נמוך )קלקסן(

 

 (מכל סוג ןהראשו ייעוץה של תאריך ביצוע אם בוצע,) עוצים באשפוזי

 יעוץ נוירולוג .38

 יעוץ רופא שיקום .39

 גריאטר יעוץ  .40

 סטהערכת פיזיותרפי .41

 הערכת מרפא/ה בעיסוק .42

 הערכת קלינאי תקשורת .43

 

 מידע בשחרור

 תאריך שחרור .44

 פטירה באשפוז  כן / לא .45

 יעד שחרור   .46

 מצב תפקודי בשחרור .47

 ניידות בשחרור .48

 כן / לא  האם מונשם בשחרור .49

 כן / לא  אכלההאם יש צינור ה .50

 :המלצה לטיפול באחת מהתרופות הבאות .51

 

 טיפול קבוע תרופה 

 כן / לא סטטין

 נוגדי טסיות 

(aspirin, clopidogrel, ticlopidine, dipyridmole, brilinta, effient) 

 כן / לא

 כן / לא (warfarinקומדין )

 נוגדי קרישה דור חדש

(apixaban, dabigatran, and rivaroxaban) 

 כן / לא

 כן / לא הפרין במשקל נמוך )קלקסן(

 



 

 

 מידע מהקופות - נספח ב

 סטטוס עישון+ תאריך .1

 

 :ביצוע בדיקות הדמיה לאחר האירוע  .2

 תאריך ביצוע האם בוצעה וג הבדיקה

  כן / לא דופלר קרוטידי

  כן / לא אקו לב

  כן / לא אקו תוך ושטי

  כן / לא הולטר אקג

CT  ן / לאכ מוח אנגיו  

MRI   כן / לא מוח אנגיו  

MRI  כן / לא מוח  

  כן / לא דופלר טראנסקרניאלי

 
 

 פירוט טיפול שיקומי שניתן: .3

 

 כמות   עד תאריך מתאריך שם מוסד סוג טיפול

 מספר ימים    שיקום באשפוז

 מספר ימים    אשפוז יום שיקום ב

 מספר טיפולים    מכון -פזיותרפיה

 מספר טיפולים    מכון -וקריפוי בעיס

 מספר טיפולים    מכון -קלינאות תקשורת

 מספר טיפולים    בית -פזיותרפיה

 מספר טיפולים    בית -ריפוי בעיסוק

 מספר טיפולים    תבי -קלינאות תקשורת

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 האם מטופל קבוע באחת מהתרופות הבאות : .4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 טיפול קבוע תרופה 

 כן / לא סטטין

 ות נוגדי טסי

(aspirin, clopidogrel, ticlopidine, dipyridmole,brilinta, 

effient) 

 כן / לא

 כן / לא (warfarinקומדין )

 נוגדי קרישה דור חדש

(apixaban, dabigatran, and rivaroxaban) 

 כן / לא

 כן / לא הפרין במשקל נמוך )קלקסן(


