
 התקיימה בזום – 4213314242חי"ש וועד ישיבת 

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

 :בלוך( וןראש ענת חורב וסי ותיושבמושב שבץ מוחי בכנס ארצי )נידון  .3

 .מושב יינתן זמן לשאלות ותשובות בסוף כל  .א

 .לתת הרצאה חיה בזוםאו  את ההרצאה לפני להקליט למרצים או ותאפשרתינתן  .ב

 .באנגלית או בעבריתאת ההרצאות לתת רות אפשיש  .ג

 .לפני מתן נוגדי קרישה  MRIעל בדיקת  איתן אוריאל של הרצאה : תוכנית .ד

 .ומיכאל גליקסון על סגירת האוזנית בעליה השמאלית בלב רוני אייכלשל  הרצאה                       

 LIVEתערך ב  – מלונדון בנושא מיקרובלידסדוד וורינג הרצאה של                         

 תוקלט מראש – ושבץ מוח  COVIDיאיר מינה על הרצאה של                         

 

 בשבץ מוח מדדי איכותדיון בנושא  .4

 מדד הצנתורים שדווח ולוקה בחסר ואי דיוקים מרובים .א
לת ישעות מתח 5.4מטופלים עד ו נכנס ל צנתורי מוח בשבץ מוח חד למדד המדווח כיום ע .ב

שעות מהתחלת  45צנתור עד  כל המתוקן המוגדר הינו.המדד  התסמינים)מדד ישן( 

. הנושא והעוות בדווח נידון מול מנהל תחום התוכנית הלאומית הסימפטומים נכנסים למדד

טיין(. הובטח לבדוק את הנושא למדדי איכות במשרד הבריאות ) דוד טנה + נתן בורנש

 לעומק על ידי הצוות במשרד הבריאות

להכניס מטופלים  ולאפשרצריך לעשות עדכון של מדדים  IV TPAב הוסבר כי גם בטיפול  .ג

  WAKE UP TRIAL:   MR WITTNESSקריטריונים של המחקרים  שפורסמו  IV TPAשקיבלו 

הנושא הועלה בדיון של דוד ונתן מול מנהל תחום מדדי איכות  .EXTEND IA ECASS IVו

 במשרד הבריאות . 

אותו בהנחיות עגן לממדי האיכות יש ל  .סעיף גבהוסכם כי , לפני שמכניסים את הכתוב  .ד

ורק אז לבקש להכלילו במדדי  מחדש בימים אלה ומתעדכנות חי"ש לשבץ מוח הנכתבות 

 האיכות
יאוחדו כדי למנוע דווח כפול ומדדי איכות המוח הארצי  שבץ  רשםנתונים של חי"ש מבקש   .ה

 ומיותר.
 ארצי ייעודיות בפיזור ת שבץ מוח ויחיד  .5

בשטח בנושא יחידות שבץ מוח האמתית נעשה מיפוי של כל הנתונים לפי המציאות נתן מוסר כי, 

 בנושא יחידות שבץ מוח בארץ. עובדה היא כי, נידון המצב העגום והלא מתקבל על הדעת  ייעודיות .

לא קיימת כמו רמב"ם, בלינסון ואסף הרופא, על לשבץ מוח -בבתי חולים הנחשבים למרכזיאפילו 

מיטות מנוטרות ,תחנת אחות ייעודית וכוח אדם  יחידת שבץ תקנית) מקום ייעודי גיאוגרפית עם 

שוקדת יחידת המחקר של הכנסת )מ.מ.מ.( על דו"ח מצב בימים אלו ,. דווח כי רפואי ובסיעודי תקני(

חי"ש מוחה על  .יחידות שבץ מוח מעודכן שיוגש למשרד הבריאות ואמור להתפרסם בעתיד הקרוב

המצב בנושא הקמת יחידות שבץ מוח ייעודיות ותקניות בפיזור ארצי  ודורש דיון דחוף עם מנכ"ל 

 משרד הבריאות  לתיקון המצב החמור בנידון.

באחריות  -בכינוס השנתיבישיבת במליאה של האיגוד הנוירולוגי דווח על פעילות חי"ש  .5

 רוני אייכל , מזכיר האיגוד.
בנידון מה ועדה קהולבקשת משרד הבריאות , – יחידות צנתור מוחי בבתי חולים קטנים   .4

פגישה יוגש למשרד הבריאות ויידון ב,ייכתב נייר העמדה יו"ר הוועדה. כבראשות ענת חורב 

 .עם המנכ"ל חזי לוי. תודה  לענת והצוות להתגייסות בנידון

הוקמה וועדה בראשות חן הלוי שתגיש  – בשבץ מוח חד IMRועדה לקריטריונים להדמיית  .6

 תודה לחן וצוותו להתגייסות בנידון המלצותיה בנידון.



ון ההנחיות כהוחלט על הקמת וועדה לעד –עדכון ההנחיות הישראליות לשבץ מוח  .7

רונן  הוועדה בראשות  ! 4008ב לאחרונה של שבץ מוח שנכתבו ל ומניעה ולטיפ הישראליות

 בראשותו. צוותהוקמה ותהליך כתיבת ההנחיות החל. הוועד מאחל הצלחה לרונן וה לקר
ההצעה הועלתה על  – הצעה להקמת מערך ארצי דיגיטלי מתקדם לטיפול בשבץ מוח חד .8

על עצמו את הברור בפיתוח  לה באריכות . הוסכם כי סאלו חרץ ייטוידי סאלו חרץ ונידונ

 קואורדינציה של הטיפול בשבץ מוח חד.ל אפליקציה בנידון ובהתכנות הביצוע של מערך ארצי
ריות לפעילות זאת דווח חרני ברנע שנטל על עצמו את הא – אתר חי"ש, פייסבוק ואטסאפ .9

בנידון. סוכם  של חי"ש וכן גויסה רופאה עם ניסיוןכסף לפיתוח פייסבוק  גויסעל ההתקדמות . 

לרופאים ומקצועות הרפואה שיהיה גם בפייסבוק דווקא כי אין חשיבות להשקיע באתר אלא 

וגם לקהל הרחב. הנושא באחריות רני ברנע המבקש מכל החברים להתגייס למשימה חשובה 

 זאת באופן פעיל.

 ! 4040במרץ  -הישיבה הבאה .00
 

 

 

 

 

 

  


