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6102אוגוסט   

  Choosing Wisely Israel: עקרונות הפעילות 

 

 בינלאומיתיוזמה הינה חלק מ Choosing Wisely Israelיוזמת כמפורט במסמך הרקע, 

שמטרתה לקדם את איכות הטיפול ואת בטיחות המטופל באמצעות עידוד השיח שבין המטפל 

את היוזמה הישראלית שואבת  והמטופל תוך הימנעות מפרוצדורות רפואיות מיותרות ומזיקות.

תוך  מהמסגרת הבינלאומית בתוכה היא פועלת, דרכי עבודתהאת עקרונותיה ו את יעדיה,

  ת כמקובל במדינות אחרות.התאמתן למציאות הישראלי

תחת  ,להנהיג את היוזמה ולהוביל אותה העל עצמ הההסתדרות הרפואית בישראל )הר"י( לקח

במסגרת זו קיבלה פרויקט רחב יותר לקידום איכות הרפואה בישראל בשם "מנהיגים איכות". 

תחייבה וה ,Choosing wiselyהר"י אישור פורמלי מהמסגרת הבינלאומית לעשות שימוש בשם 

 לעמוד בכללים הבינלאומיים של יוזמה זו. 

איגודים מדעיים, המכון לאיכות ברפואה, החברה לאיכות , בהם בהר"י ליוזמה שותפים רבים

מרכיב חשוב נוסף . ברפואה, החברה למניעת אבחון יתר וטיפול יתר והחברה לחינוך רפואי

 בצוותא שיפעלועל מנת , אליה בהמשך הדרך מטופלים ארגונילהצלחת היוזמה הוא חבירתם של 

 .הרחב הציבור בקרב תוצריה ולהטמעת היוזמה מסרי להפצת הרופאים עם

 Choosing Wisely Israelיוזמת במסגרת  לפעולה העקרונות המנחים יםרטומסמך זה מפב

 1לישראל. םעקרונות היוזמה הקנדית תוך התאמתתבסס על בה

האיגודים עקרונות המנחים של פעילות לשני חלקים: החלק הראשון מתייחס ל המסמך מתחלק

מורכב מעובדי הר"י וממומחים  אשר הצוות המקצועימשימות ל הר"י, והחלק השני להמדעיים ש

  .(המקצועי צוותה :)להלן מרכז את פעילות היוזמהו חיצוניים,

 

 חברי הצוות המקצועי:

 מנהל: פרופ' רן בליצר

 מדעית: ד"ר מוריה אלןמרכזת 

  מרכזים קליניים: ד"ר ענת גבר, ד"ר רונן ברקת

 תחום מדיניות: ברוך לוי מרכז

   , דוברות הר"י : זיוה מורלוריכוז הפעילות מול התקשורת דוברות

 מזכירת הפרוייקט: טלי ברזילי

 

 

                                                           
1 Choosing Wisely Canada, Operating Principles for Specialty Societies, May 2015. 
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'מנהיגים איכות'  )כחלק מפרוייקט choosing wisely Israelשל  המקצועי וותפעילות הצ .א

 :מלא את המשימות הבאותישל הר"י, ובהתאם למנדט הבינלאומי שקיבלה הר"י(. הצוות 

 

 לפי) לו ויסייע, התוכנית התקדמות על קבוע בסיס על עדכונים המדעי לאיגוד יספק .1

 .הרשימות לגיבוש הנוגעות ישיבות בארגון( בקשה

מקצוע מהאיגודים והחברות העוסקים לפי בקשה, יספק לאיגוד המדעי הכוונה לאנשי  .2

בתחום מניעת אבחון וטיפול יתר, אשר יוכלו לסייע לנציגי האיגוד בהכוונה בתהליך 

 גיבוש ההמלצות.

הרפואית לפרסום  הקהיליהתמיכה לאיגוד המדעי בעבודה מול התקשורת ומול  יספק .3

רת, בלוגים תקשורתיים כגון תבניות של הודעות לתקשו כליםההמלצות, לרבות פיתוח 

כלים למיתוג ולזיהוי היוזמה, כגון לוגו, שקפי מצגות  ,במדיה החברתית ופוסטים

 .זו למטרה הנדרש כלכ ,ייעודיים

ידי האיגודים על מנת לוודא עקביות והתאמה בין -יסקור את הרשימות המגובשות על .4

 הרשימות השונות.

 מתאים.יתרגם את הרשימות לערבית, ויעביר את כל החומרים לפורמט  .5

יפתח את אתרי האינטרנט ואת חשבונות המדיה החברתית בעברית ובערבית לתוכנית  .2

Choosing Wisely Israel .ויתחזקם 

 ."Choosing Wisely Israel"יאשר, במקרים הנדרשים, את השימוש במותג  .7
 

 

 :פעילות האיגודים המדעיים .ב

 

המצורפות להלן בש רשימה של בדיקות, טיפולים ופרוצדורות בהתאם להנחיות האיגוד יג .0

 במסמך זה. 

 

העומדים  בצורה נרחבת ככל האפשר דרך אמצעים שונים תופיץ את רשימהאיגוד י .6

, אתר אינטרנט, מפגשי האיגוד, מדיה חברתית וכו'(. עלונים)מאמרים בכתבי עת,  לרשותו

 באתר האינטרנט של יפורסמו השקת היוזמה ומטרותיה,כל הרשימות, כמו גם מידע על 

Choosing Wisely Israel  ,ובאתר האינטרנט של הר"יאשר יוקם למטרה זו . 

 

הר"י תפעל לקיים קמפיין ציבורי להפצה נוספת של המידע הכלול בהמלצות לציבור,  .3

הציבור בקרב  הטמעת מסרי היוזמהל בהר"י המקצועי צוותההאיגוד יעבוד בשיתוף עם ו

עלונים הפונים לציבור סדרת ר וסקתבקשו האיגודים לי . במסגרת תהליך זהבישראל

את ההתאמות בהם  וךערל, וConsumer Reportsידי הארגון האמריקני -פותחו עלאשר 
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פורום הנדרשות. השקת הקמפיין הציבורי תתבצע במקביל להשקתו בקרב הרופאים. 

 ת המקצועי להפצת החומרים לציבור. יפעל בצוותא עם הצוו שיוקם, מטופלים

 
מומלץ כי כל איגוד יערוך בקרב חבריו סקר בנוגע לידיעותיהם על בדיקות וטיפולים  .4

מיותרים וגישתם לנושא לפני הפצת הרשימות ואחריה. כמו כן תיבדק מידת חשיפתם 

ידי הצוות -באמצעות שאלון סקר שיפותח על Choosing Wisely Israelלקמפיין 

 י. המקצוע

 

 על המשימות הבאות: שיעבוד מול הצוות המקצועי ,האיגוד ימנה איש קשר מטעמו .5

 גיבוש הרשימה ואישורה הסופי 

 תיאום הפעילות התקשורתית והציבורית וכל פעילות רלוונטית אחרת 

איש הקשר ואנשי איגוד נוספים המשתתפים ביוזמה, יתבקשו לקחת חלק בפגישות 

על הציבור ועל הרופאים, וללמוד על מאמציהם של איגודים הנוגעות לקמפיין ולהשפעתו 

 מדעיים שונים בניהול הקמפיין.

 

האיגוד יסקור את רשימתו ויעדכן אותה מדי שנה בהתבסס על ראיות חדשות או שינויים  .2

 קליניות.בהנחיות  שחלו
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 Choosing Wisely Israelהנחיות לגיבוש המלצות האיגודים המדעיים: יוזמת 

היא ישראל, כמו ביוזמות המקבילות בעולם,  Choosing wiselyיוזמת הפעולה בשיטת 

תוך שמירה על האיגודים חופשיים לקבוע את התהליך המתאים להם ליצירת רשימותיהם, ש

במסמך זה מפורטות עקרונות אלה, בהתבסס על ההנחיות  בסיסיים. מחייבים עקרונות מנחים

 האמריקניות והקנדיות תוך התאמתן לישראל. 

במקרה של סתירה או חוסר הלימה בין המלצות ועמדות איגודים שונים, האיגודים הנוגעים בדבר 

  ., בתיווך וסיוע של הצוות המקצועי של היוזמה מטעם הר"ייפעלו בשיתוף על מנת להגיע להסכמה

זכרו כי ההמלצות מיועדות הן לציבור הרחב והן לקהל הקלינאים, ועל כן עליו להיכתב בנוסח 

ונוסח מפורט  תהליך פיתוח ההמלצותמקוצר ובהיר, כמפורט להן. במקביל, יש לוודא כי  -מוגדר 

  והוא יונגש לציבור בנפרד מההמלצות. ,יתועד היטב של התמיכה המדעית בכל המלצה

  :Choosing Wiselyיים לפעילות האיגוד בבחירת ההמלצות בפרוייקט עקרונות בסיס

המצויות כולן בתחום עיסוקו , ההמלצות ידונו בהןחמש פעולות רפואיות  לפחות בחרו .א

ר שוא, מוגדרת רפואית המכוון לפעולה ,נפרד כהיגד תוצג המלצה כל .הישיר של האיגוד

להעביר מסרים ממוקדים ועקביים למטפלים כך ניתן יהיה מילים.  02 אורכו אינו עולה על

ולציבור. המטרה היא לספק למטפלים ולמטופלים אפשרויות בחירה מבין התערבויות 

 רפואיות שונות. להלן היגד לדוגמא:

בדיקת דימות לכאבי גב תחתון במהלך ששת השבועות הראשונים, אלא אם כן בצע ל יןא

 זאת. מוגדרים המחייביםיש "דגלים אדומים" 

מלצות במספר משפטים תמציתיים הנתמכים בראיות מדעיות. אורכם הכולל האת ה ובסס .ב

כך ניתן יהיה לתמוך בהמלצה ולהציג את ההיגיון העומד מאחוריה, מילים.  57לא יעלה על 

יש לוודא כי חלק . נדרשת הפעולה הרפואיתהביצוע  בהם מקריםלהביא תימוכין לכמו גם 

ים ספציפיים שעל המטפלים להביא בחשבון בעת יישום זה מתייחס גם לנסיבות ולתנא

 ההמלצה. כמו כן מוכרח להתקיים רצף לוגי בין כותרת ההמלצה למשפטים התומכים בה.

 לדוגמא:

בדיקת דימות לכאבי גב תחתון במהלך ששת השבועות הראשונים, אלא אם כן בצע ל יןא

 יש "דגלים אדומים" המצדיקים זאת.

משפיעה לטובה דימות של עמוד השדרה המותני בששת השבועות הראשונים אינה בדיקת 

. היא חושפת את המטופל משפרת את תוצאי הטיפולעל בחירת טיפול מתאים יותר, ואינה 

לקרינה ללא הצדקה רפואית, ועלולה להיות כרוכה בזיהוי ממצאים מקריים אשר יובילו 

 .להמשך בירור מיותר ומסוכן
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ר כל המלצה רשימה של הפניות, לרבות שמות הגופים ששימשו כמקורות יש לספק עבו .ג

מכיוון שרשימת ההמלצות אמורה להיות תמציתית וקצרה, אין צורך בציטוט מלא  מידע.

בחומרים  של המקורות. הללו יכללו פרטים מזהים עיקריים. מידע מפורט יותר יישמר

 . המלווים

 דוגמאות להפניות:

 Journal of the American Medical Association (2010).  

 American Academy of Family Physicians Guidelines (2013)  

 U.S. Preventive Services Task Force; Institutes of Medicine (2014)  
 

של  השתדלו להימנע מטרמינולוגיה קלינית או מורכבת, אבל לא במחיר פגיעה בערכן .ד

ככל שהרשימות יהיו נגישות וקלות יותר להבנה, כך תגבר  במהימנותן.או ההמלצות 

השפעתן. אנו רוצים שמטפלים, מטופלים, קובעי מדיניות, עיתונאים ובעלי עניין אחרים 

יוכלו להתייחס אליהן, ולשוחח על השימוש הראוי במשאבים, בבדיקות ובפרוצדורות 

גרוע מההמלצות מידע קליני רלוונטי, שונות. מאידך, נסו להימנע מפישוט יתר העלול ל

 ולהחסיר מהן פרטים שעמיתיכם למקצוע יצפו להם.

 

כל איגוד המשתתף ביוזמה יכול לקבוע לעצמו את המתודולוגיה המתאימה לו לגיבוש  .ה

 .לשיטת עבודה סדורה בת שבעה שלביםהמלצות  בנספח המצ"ברשימתו. 

ידי -תוכל להגיב לכל שאלה העשויה להישאל על Choosing Wiselyעל מנת שיוזמת 

ידי גורמים אחרים על המתודולוגיה בה נעשה שימוש, כל איגוד מתבקש -התקשורת או על

תיאור המתודולוגיה בה השתמש לגיבוש לספק בעת העברת רשימת ההמלצות שלו את 

תתפים וההנחיות )הכתובות( שניתנו למשתתפים במהלך העבודה, ואת שמות המש רשימתו

את פירוט העדויות המדעיות לתמיכה בכל המלצה במסמך נפרד בתהליך. יש גם לצרף 

 )מעבר לנוסח המקוצר לעיל(.  

 

  baruch@ima.org.ilאת הרשימות והחומרים הנלווים ניתן לשלוח לכתובת האימייל הבאה:  

  

 

  

mailto:baruch@ima.org.il
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 Choosing wiselyלגיבוש רשימת המלצות לתוכנית מוצעת  עבודה תשיטנספח: 

כאמור לעיל, כל איגוד המשתתף ביוזמה יכול לקבוע לעצמו את המתודולוגיה המתאימה לו 
מניעת אבחון החברה ללגיבוש רשימתו.  בכדי לסייע לאיגוד לתכנן את תהליך העבודה, גיבשה 

 בזה, ככלי לשימוש האיגודים.המפורטת בת שבעה שלבים המלצות לשיטת עבודה  תרוטיפול י
 

ללוות את תהליכי כתיבת , וחבריה ישמחו החברה עומדת לרשות כח המשימה של כל איגוד/חברה
, ד"ר תם אקסלרוד, ד"ר רונן ברקת, ד"ר ענת גברבין החברים:  .ההמלצות ולהיענות לכל פניה

 .ד"ר דורון גראוס, ד"ר מרדכי הלפרין, ד"ר הוארד טנדטר, ד"ר יאן מיסקין, ד"ר איתן לבון
  

 
  קרונות היוזמה ודגשים מרכזייםע

 
  מטרת העל של יוזמתChoosing Wisely - .רפואה טובה יותר 
  ההמלצות נכתבות על ידי רופאים, עבור רופאים ומטופלים, תוך הצבת טובת המטופל

 ועשייה רפואית נכונה ואיכותית במקום הראשון. 
 בכל המדינות השותפות ליוזמה ההמלצות נבחרות ומנוסחות על  - עצמאיות ומקצועיות

ידי גופים מקצועיים מייצגים של רופאים. בישראל, ההמלצות ינוסחו על ידי האיגודים 
  והחברות המקצועיים המיוצגים בהסתדרות הרפואית. 

  ההמלצות מתבססות על ראיות מדעיות. -ביסוס מדעי 
  ופן שישקף באופן מיטבי את דעת המומחים המוסכמת ההמלצות מגובשות בא -קונצנזוס

 .בתחום הרלוונטי
 ההמלצות אינן הוראות. ההמלצות מיועדות לייצר שיח בין רופאים ומטופלים,  - איזון

באופן שיאזן בין הראיות המדעיות, המלצות הרופא המטפל והעדפות המטופל וצרכיו 
 במצב הרפואי הייחודי. 

  ים מלאים של הרופאים בדיון על ההמלצות הנוגעות מטופלים הם שותפ -שותפות
לכל המלצה יתלווה הסבר  לבריאותם, באמצעות קבלת החלטות ובחירה משותפת. 

 המיועד לקהל הרחב.
 אופן גיבוש ההמלצות והרקע המדעי של כל המלצה יהיה גלוי הן לרופאים והן  - שקיפות

 לציבור.
  

  
 שלבי העבודה המוצעים

 
 איגודימשימה  א. הקמת כח

 
 בכל איגוד/חברה ימונה כח משימה לצורך כתיבת המלצות "בוחרים בתבונה" :מוצע כי 

 רופאים מומחים 5-01כח המשימה ימנה  .0
בהיבט תחומי העיסוק  -רצוי כי תמהיל חברי כח המשימה, יהיה מגוון ככל האפשר  .6

ביבת העבודה הקליניים השונים באיגוד/חברה, הוותק המקצועי, השיוך הארגוני, ס
 ואוכלוסיית המטופלים

 מומלץ כי לפחות חבר אחד בכח המשימה יהיה בעל ניסיון קודם בכתיבת קוים מנחים .3
 לפעול במשותף להוועץ ואיגודים/חברות העוסקים בתחומים דומים/משיקים יכולים  .4

 

 ב. הפצת "קול קורא"
 

המשימה יפנה לרופאים חברי האיגוד/חברה )באמצעות רשימות תפוצה, אתר איגוד/חברה  כח
ועוד( בקריאה לרעיונות להמלצות "בוחרים בתבונה", בצירוף דוגמאות רלוונטיות למקצוע של 

  ממדינות אחרות.  Choosing Wiselyהנחיות 
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 ההמלצה המוצעת להיות בעלת המאפיינים הבאים :  יש להנחות את המציעים כי על
 הבדיקה/טיפול כלולים בתחום העיסוק של חברי האיגוד/חברה ומבוצעים בעיקר על ידם  .0

 נעשה בבדיקה/טיפול שימוש נפוץ יחסית .6
 אין ראיות מדעיות משמעותיות התומכות בביצוע הבדיקה/טיפול .3
 לבדיקה/טיפול ערך טיפולי נמוך .4
 לים לגרום לנזק רב מהתועלת )יחס נזק/תועלת גבוה(הבדיקה/טיפול עלו .5
המלצה להימנעות מביצוע הבדיקה/טיפול עשויה להועיל באופן משמעותי ולהיות בעלת  .2

 רבה. השפעה 

 יימת היתכנות רבה לאימוץ ההמלצה ולישומה על ידי חברי האיגוד/חברה ק .7
 

 צעות הג. עיבוד ראשוני של ה
 האיגוד/חברהריכוז ההמלצות של חברי  .0

 עיבוד המלצות ואיחוד הצעות דומות .6
 יצירת רשימה ראשונית מדורגת לפי מספר המציעים  .3

 
     

 קונצנזוס רחב -ד. בחירת המלצות האיגוד/חברה 
 הפצת הרשימה הראשונית לחברי האיגוד/חברה .0

    ( Likert scaleדרגות ) 5דירוג כל אחת מההמלצות לפי מאפייניה באמצעות סולם בן  .6
 הרכבת רשימת ביניים שתכלול את עשרת ההמלצות שזכו בדירוג הגבוה ביותר .3
במידת הצורך, כח המשימה יכול להחליט על סיבוב נוסף של שליחה ודרוג על ידי חברי  .4

 האיגוד
 

                      ה. עיבוד וניסוח רשימת המלצות סופית 
 -המשימה יבצע סקירת ספרות לאיתור ראיות התומכות בהמלצות רשימת הביניים כח .0

 Choosingפרסומים מדעיים, קווים מנחים של גופים רלוונטים בארץ ובעולם, המלצות 

Wisely  ממדינות שונות וכן יתייחס במידת האפשר לנתוני שיעור השימוש בבדיקה/טיפול
 בישראל

המשימה מבין הרעיונות שברשימת הביניים חמש  בהתאם לממצאי הסקירה, יבחר כח .6
 המלצות שירכיבו את הרשימה הסופית

יופיעו המלצות שדירוגן על ידי חברי האיגוד היה הגבוה ביותר, שסקירת  ברשימה הסופית .3
הספרות תומכת בהן ולהערכת חברי כח המשימה הן בעלות השפיעה משמעותית 

 והיתכנות גבוהה ליישום.
 

 אחיד נוסח - Choosing Wiselyו. המלצת 
 מרכיבים : שניתכלול  Choosing Wiselyהמלצת 

 מילים. 61אשר אורכו אינו עולה על  ההמלצה עצמה, מנוסחת במשפט אחד עד שניים .0
המנמק מדוע מומלץ שלא לבחור בבדיקה/טיפול, הנסמך על  בשפה ברורה הסבר קצר .6

 מילים. 75אורכו הכולל לא יעלה על ראיות מדעיות. 
 

 אישור ופירסום. ז
התאמות , ויתבצעו הנהלת פרויקט "מנהיגים איכות"להמלצות כל איגוד/חברה יועברו  .0

במידה ויתגלו סתירות בין , אשר יאושרו על ידי האיגוד.  ניסוח על פי המבנה המוסכם
  .תתפות נציגים רלוונטים מכל איגודייערך דיון בהש -המלצות איגודים/חברות שונים 


