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  תמצית מחקר

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

  

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

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

  

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

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

  .החולים-בתיבקהילה וב

  

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

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

  .במערכת

  



  

ii 

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

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

  .ילה בשל השימוש בתיק הרפואי המקווןמרפאות הקהבין ל

  

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

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

  .בקרהקבוצות בין ניסוי ל

  

  מערך המחקר בקהילה. א

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

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

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

  . התאפשר בשל הכניסה ההדרגתית של מרפאות הקהילה לעבודה עם אופק

  

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

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

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

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

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

   :ל ניתוחבשלוש רמות ש

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

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

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

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

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

  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

  .t0בין קבוצות הניסוי והבקרה בזמן 

  

  החולים- מערך המחקר בבתי. ב

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

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

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

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

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

  ).בכללית

  

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

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

  ). שנמצאו ברבע העליון של התפלגות הכניסות למסכי אופק

  

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

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

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

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

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

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

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

   

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

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

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

   

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

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

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

 . הקשורים לתוצאות קליניות

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 .)ספיקת לב-אשפוזים של חולי אי

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

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

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

 .במדדים אלה במרפאות הבקרה
  

  האחרותהתוצאות  בקרב המרפאות 

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

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

  .הטיפול איכות

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

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

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

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

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

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

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

 .בקרהקבוצות ההניסוי לקבוצות בין 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 .ובמחלקות כירורגיה כללית

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

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

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

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

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

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

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

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

 . 2005-ל 2003

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

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

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

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

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

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

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

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

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

  

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

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

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

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

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

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

   .וכתוצאה ההשפעה הכוללת תגבר אף היא, גדולה יותר

  

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

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

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

  .אינם מקיפים את כל התועלות האפשריות הטמונות בשימוש באופק

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

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

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

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

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

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

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

  

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

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

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

   .השימוש באופק היקףעובדה זו עשויה להגביר את 

  

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

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

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

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

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

  .הרופאים
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  45  פעולה כיווני
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    נספחיםרשימת 

   -) משולבים וירטואליים רפואיים תיקים( המשולב הרפואי המידע מערכת: 'א נספח
  dbMotion                         50 של הפתרון      

  

   ספטמבר עד 2005 בשנים אופק למערכת כלליתשירותי בריאות  מרפאות כניסת מיפוי : 'ב נספח
  52                   "בקרה" ולמרפאות" ניסוי" למרפאות וסיווגן 2007       

     

  54             הבקרה למרפאות הניסוי מרפאותה בין השווא – במחקר המרפאות מאפייני : 'ג נספח
  

   ביותר הקרוב השכן התאמת בשיטת התערבות השפעת בחינת : 'ד נספח
    )Nearest Neighbor Matching(                       61  

  

  62                            הקהילה במרפאות אופק במסכי הצפייה שכיחות : 'ה נספח
  

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

  74                           בקהילה איכות מדדי : 'ז נספח
  

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

  

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

  

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

  

  

  ותרשימים רשימת לוחות

  מערך המחקר 4.1

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

  

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

  

  השימוש במערכת אופק 5.1

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



  

  

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

  

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

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

  

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

  

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

  

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

  

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

  

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

  

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

  

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

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

  מרפאות הקהילהב      

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

  

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

  

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

  

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

  



  

  

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

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

  

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

  

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

  

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

  

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

  

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

  
  

  בנספחיםותרשימים רשימת לוחות 

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

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

  

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

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

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

  

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

  

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

  

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



  

  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

  79                 אופק עם חולים-בתי של אשפוז באגני בקרה מרפאות   
  

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

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

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

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

  



  

  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

   89                     אופק עם חולים-בתי של אשפוז באגני בקרה מרפאות  
  

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

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

  63                             2008 דצמבר
   

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

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

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

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

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

  


