
             
 

 

 

 

 

 

 21/12/2019  חי״ש ועד ישיבת סיכום

 
 ברנע  רני ,חרץ  סאלו  חורב,  ענת  ,  מזכיר(  )  אייכל  רוני ,  יו"ר( )  בורנשטיין   נתן נוכחים: 

 
1. Statement Mission ISS  - הגדרת נדונה הקודמת. הישיבה סיכום  אושרר יבההיש במהלך  

 החברה.  משימת מסמך  ואושרר  מוח  לשבץ  הישראלית החברה משימות 
   מכן  לאחר  .  31.01ה עד והערות  לעיון   חי״ש חברי  לכל ישלחו  ומטרותיה  חי״ש  משימות  כי  הוחלט

  עקרונות" כ"מסמך  ולהר״י  הנוירולוגי לאיגוד  חבריו,  לכל  וישלח הוועד   ידי  על    עדכון   יעבור המסמך
 חי״ש.   של

 
  אתר  במסגרת הרחב  לקהל  י"ש ח אתר  את  הקימו קליין  מיכל  והגב'    ברנע   רני  ד"ר - חי"ש  אתר  .2

  המוחי   השבץ תחום על   כללית סקירה  הנותן  טקסט לאתר   הועלה הרחב. לקהל  הנוירולוגי  האיגוד
  בארץ מוח  שבץ  של ההיבטים  לכלל הנוגעות  שונות כתבות להעלות  היא  התכנית  הרחב. לציבור 
  מהאיגוד  לבקשות  ך בהמש  כי הוחלט  עניין.  ולעורר  לנושא  הציבור חשיפה את  להגביר   בכדי ובעולם 

  רופאים  לעודד  בכדי   חי"ש מטעם  קורא"   "קול ייצא  קליין   וגב'  ברנע  ד"ר   ע"י  יצאו שכבר   הנוירולוגי
  הציבור. את  לעניין ויכולים  אותם המעניינים  בנושאים   כתבות לכתוב צעירים,  מומחים  בעיקר  מומחים, 
  של   פורום להקים  האפשרות דונהנ כמקובל.  אקדמי  שיוך ו  לכותב קרדיט   עם כמובן  תהיינה הכתבות

  ע"י  ייבדק הדבר  בפורום. המשתתפים  של   דעות ולקבל  שאלות   ללשאו   ניתן יהיה  שבו מקרים  הצגת
 האתר.  היגוי  וצוות  קליין מיכל  מול ברנע  ד"ר 

 
  שינויים  לגבי   הבריאות משרד  מול  דיון  לפני    עומדים  וחי"ש   הנוירולי  האיגוד - 2021 איכות  מדדי  .3

  הצורך הנוכחיים,  המדדים של   הפרמטרים נדונו  חי"ש  בישיבת . 2021 לקראת   לאומיים  איכות במדדי 
  האוכלוסיה תת , )המכנה( האוכלוסיה  מבחינת נדון מדד  כל  חדשים.  מדדים ובהוספת בעדכונם 
  טרם  אך  האיכות למדדי  בנוגע  הסכמות הושגו    ת.האיכו מדד של הסף  כערך שיוגדר  והיעד )המונה(
 . המדדים  כל של הכמותי  היעד לגבי   החלטה נתקבלה 

 

   : CT מדד  3.1
 )המכנה(.  מוחי  שבץ  אבחנת  עם   ששוחררו המטופלים  כלל - האוכלוסיי .א
 . החולים  לבית  מכניסתם  דקות  25 תוך  מוח CT/MRI שביצעו  המטופלים  אחוז -  המדד .ב

   
 : tPA מדד  3.2

 בשחרור   איסכמי שבץ  אבחנת  עם  המטופלים כלל  -האוכלוסיי .א
 בתרומבוליזה   שטופלו המטופלים  אחוז -  המדד .ב

 
 tPA (DTN :) מתן  מהירות  מדד  3.3

 בתרומבוליזה  שטופלו  המטופלים  כלל - האוכלוסיי .א
 החולים   לבית  מכניסה שעה תוך  שטופלו המטופלים  אחוז -  המדד .ב

                   
 חדש(:  למדד  )הצעה  CTA ביצוע  מדד  3.4

  בכניסתם  ומעלה  ED-FAST 4 וניקוד מוחי  שבץ  אבחנת  עם המטופלים  כלל - האוכלוסיי .א
 החולים  לבית 

 והחלטה(  דיון  )דורש   נקבע שטרם  קצוב  זמן  תוך  CTA שביצעו  המטופלים אחוז -  המדד .ב
 
 
 
 
 



             
 

 

 
 
 
 
 

 : Out Door-In Door חדש(  למדד )הצעהמוח  שבץ ל  על  - למרכז   העברה  מהירות  מדד  3.5
  אנדווסקולרי   טיפול אפשרות  ללא  LVOו  איסכמי שבץ  עם המטופלים  כלל - האוכלוסיי .א

 . הקבלה בעת
  לא   העברה לצורך  ליציאתם   עד   החולים לבית  מכניסתם  שעבר שהזמן  המטופלים  אחוז .ב

 . הזמן( לגבי הועד  חברי בקרב אחד פה הסכמה הושגה )לא  דקות  90 על עולה 
 

 חדש(:  למדד  )הצעה Puncture to Door מדד  3.6
  לטיפול  המתאימים  LVOו איסכמי  מוחי  שבץ  עם המטופלים  כלל - האוכלוסיי .א

 אחר.  חולים  מבית הועברו  ולא  אנדווסקולרי
  לא   מוח צנתור  ועד החולים  לבית  מכניסתם הזמן  משך עבורם המטופלים  אחוז -  המדד .ב

 ולהשוות(.  בעולם   דומים מדדים   לבדוק )יש  דקות  90 על עולה 
 

 : צוואר  עורקי  הדמיית  מדד  3.7
 הקיים(  למדד  )תיקון  TIA /  איסכמי שבץ באבחנת  ששוחררו המטופלים  כלל - האוכלוסיי .א
  מרגע שעות  72 עד ( CTA /  )דופלקס  וסקולרית  הדמיה שעברו המטופלים  אחוז -  המדד .ב

 . החולים  לבית  כניסתם
 

  צוקר ענבר הגב'  עם ותיפגש  האיכות  מדדי  לעדכון שתוקדש  ועדה  תת חי"ש  מוועד  בחלק  להקים  הוחלט
  כמו חדשים  מדדים   להוסיף  בצורך  ותדון  המדדים   כלל לגבי  ההשגות  את  תרכז הועדה  תת  יאות.הבר ממשרד
  אכן  הם ש בטוח שלא   הבריאות  משרד ע"י   שהוצעו  מדדים  ועוד  דחופה   לרפואה במחלקה   ED-FAST הערכת

 רלוונטיים. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 


