
             
 

 

 

 2021י ליו

 לטיפול בשבץ מוחי חד הגדרת היחידות 

   נייר עמדה

 הקדמה: 

משבץ  איש 19,000כ בישראל  כל שנה נפגעים ,על פי נתוני רשם שבץ המוח ונתוני משרד הבריאות

מחסימה או   בישראל הינם איסכמיים קרי כאלה הנגרמים המוחמכלל אירועי שבץ שני שליש כמוחי. 

  8%-כ, וTIA –אירועים מוחים חולפים  25%שאר האירועים הינם  )בכלי דם מוחי או צווארי היצרות 

איסכמי שונות ומגוונות ולמעשה  ץ המורגי(. האתיולוגיות לשבץ מוחשב –מקרי דמם תוך מוחי  

מדובר בקבוצת מחלות ולא מצב רפואי יחיד. מנגנוני שבץ המוח האיסכמי השונים מכתיבים התאמת 

  -שהתפתח  בעשורים האחרונים טיפול ייחודי עבור כל מקרה ומקרה ומדובר בתחום עצמאי ברפואה 

שבץ המוח  מצביובטיפול ב הבנבעשור האחרון חלה התקדמות אדירה בהנוירולוגיה ווסקולרית. 

קנליזציה( של עורק מוחי או צווארי  -, כשהדגש הוא על טיפולים חדשניים לפתיחה מחדש )רההחד

  .1פרפוזיה( של רקמת מוח ברת הצלה-חסום וזילוח מחדש )רה

 Large Vessel Occlusion)   ראשי או עורק צווארי  ת עורק מוחישבץ מוח, הנגרם כתוצאה מחסימ

- LVO),  במיומנות בידי רופא  ו במהירות יכול להירפא בזמן אמת באמצעות צנתור מוח דחוף המבוצע

וחידוש  קנליזציה -ככלל, ככל שחולף הזמן מרגע הופעת הסימפטומים עד לזמן הרה  .שהוכשר לכך

.  2וסיכויי הצלחת הפעולה הולכים ופוחתים , כך גדל הסיכון לנזק מוחי בלתי הפיךאספקת הדם למוח

סימלית בביצוע פעולות אלו כשמדובר בשרשרת רפואית קעובדה זו מחייבת חתירה למהירות מ

מורכבת של פעולות )אבחון בזמן אמת, פינוי מהיר למרכז רפואי, זיהוי התמונה הקלינית במלר"ד, 

הדמיית מוח וכלי דם מוחיים דחופה, מתן טיפול תרומבוליטי והתארגנות צוות צנתורי מוח ייעודי  

 מעטפת טיפולית שתפורט בהמשך(. תותמיכח שבץ מולרבות חדר צנתורים, יחידת 

  מקרימכלל  10%-כ עד נדרש ב,מתאים למטופלים עם חסימת עורק גדול או בינוני במוח  צנתור מוח 

 מטופלי שבץ המוח האיסכמי בישראל הזוכיםבשנים האחרונות שיעור  .3–6ח האיסכמישבץ  המו

לגבי   )ראה דו"ח רשם שבץ המוח הלאומי 7.2%לצנתור מוח הולך ועולה באופן עקבי ועומד כיום על  

 (.2020מחצית ראשונה של 

ות מוצקות ממחקרי  אירהורחב חלון הזמנים המאפשר צנתור מוח בשבץ מוחי חד לאור לאחרונה 

עשויים   ,המתאימים לצנתור מוחי ,המוחשבץ אחוז קטן מתוך חולי  מחקרים אלו הראו כי  .7,8מפתח

   .מתחילת הסימפטומים שעות 24עד אפילו  תועלת  להפיק ממנו



             
 

 

 

 

 הגדרת הבעיה: 

מרכזים צנתור מוח בבתי החולים השונים )נהריה, רמב"ם, איכילוב, בילינסון,   9בישראל פועלים כיום  

בישראל בשנת   עוע"פ נתוני רשם שבץ המוח איר הדסה עין כרם, שערי צדק, סורוקה(.שיבא, שמיר, 

במחצית הראשונה של שנת   (.6%) 780אירועי שבץ מוחי איסכמי, מתוכם צונתרו  13,000כ 2019

מוצאים  מטבע הדברים, מטופלים הזקוקים באופן דחוף לצנתור מוחי  .7.2%-עלה שיעור זה ל 2020

בו   חוליםבהגיעם לבית . ולא רק לאחד מתשעת מרכזי הצנתור לכלל בתי החולים בישראלאת דרכם 

מוח הערכה נוירולוגית מהירה והחלטה על טיפול  המטופלי שבץ  םעוברי אין יחידת צנתורי מוח,

  צוואריים ומוחיים, הדמיית כלי דם ההערכה הראשונית כוללת רט בהמשך. וכמפ (tPA) בתרומבוליזה

  והדמיית מוח המדגימה רקמת מוח ברת הצלה,  LVOבגין   ובמידה ונזקקים לצנתור מוח דחוף 

, בהתאם  מתחיל "מירוץ נגד הזמן" בכדי להעביר את המטופל לאחד מתשעת המרכזים הנ"ל

לוגיסטיים ומקצועיים   ,העברות אלו בישראל לוקות בכשלים רבים. 9למדיניות טיפולית מקובלת בעולם

, המפחית  שמועברים לטיפול צינתורי מקבלים אותו באיחורחלק מהמטופלים במצב הנוכחי . כאחד

הסיבות  . נוכח נזק מוחי בלתי הפיך נרחב מדי , או לא זוכים לא כללמשמעותית את סיכויי הצלחתו

של אמבולנסים להעברת   לכך הן בעיקר קשיים טכניים בשינוע רפואי קרי חוסר זמינות ו/או מימון

מטופלים, הגורמים לעיכובים משמעותיים בטיפול. כך, מטופלים שבעת ההחלטה על העברה לצנתור 

נמצאים עדיין בשלב של נזק מוחי הפיך, מגיעים למרכז הצנתורים כשכבר מדובר בנזק מוחי בלתי 

כמו   ם בסופו של דבר.הפיך )מודגם בהדמיה חוזרת בהגיעם למרכז המצנתר( ולכן חלקם לא מצונתרי 

של מרכזי המוח הגדולים מושפעת מנסיבות שונות הפוגעות   והזמינות  כן, לעיתים, רמת ההיענות

ביכולתם לקבל העברות דחופות )לרוב לא בשל עומס צנתורי מוח דחופים( ויש להציף בעיות אלו  

 בשקיפות ובנפש חפצה בכדי להביא לפתרון הוגן ומועיל.

ממקרי שבץ המוח   7.6%כזי הצנתור הגדולים  רצונתרו במ 2019ע"פ נתוני רשם שבץ המוח, בשנת 

קבלו לבית חולים בו אין יחידת צנתורי מוח,  , ואילו מקרי שבץ מוח שהתשפנו ישירות אליהם האיסכמי

 מסך כל ההעברות בסופו של דבר שיעור הצנתורים שבוצעוכמו כן,  בלבד. 3.1%זכו לשיעור של 

 חלק ניכרומסביר למעשה  בלבד 45% עומד בממוצע על  מהמרכזים בהם אין יחידת צנתורים,

 צנתור. ינת שיעור המטופלים הזוכים ל מצנתרים מבח-הפער בין מרכזים מצנתרים ללאמ

 

 

 



             
 

 

 

 

  שיפור קליני, ממנו פיקמטופלים היכולים לההרצון המובן והמבורך לאפשר טיפול בצנתורי מוח עבור  

צנתור   יחידותלפתוח  )בתי חולים קטנים ובינוניים( שבץ  מוח ראשוניים לדרישה של מרכזי הביא

בבסיס רעיון   .יות שישמשו רק לתרומבקטומיה )שליפת קריש דם מעורק מוחי חסום(ייעוד  שבץ מוח

 זה עומדות מספר הנחות: 

ההמתנה לטיפול  יקצר משמעותית את זמן   בין בתי חוליםביטול הצורך בהעברת החולה  •

ויפחית את נטל תחלואת   וישפר משמעותית את הפרוגנוזה של מטופלים רבים בכך צנתורי  ו

 .שבץ המוח

בשנים הקרובות לכדי מצב בו  מספר מקרי שבץ המוח המתאימים לצנתור צפוי לגדול  •

 היחידות הקיימות לא תוכלנה לתת למענה לכל המקרים. 

  1-2אלו יוכלו לבצע תרומבקטומיות בלבד בתדירות של קטנות מצנתרי מוח ביחידות  •

  , הן מבחינת בטיחות והן מבחינת יעילות.בשבוע ולשמור רמת כשירות נאותה בביצוען

שבץ המוח הראשוניים לא  לאחר צנתור המוח במרכזי נושיינת יםרפואיהוההשגחה הטיפול  •

 יהיה נחות לעומת יחידות שבץ המוח במרכזים השלישוניים. 

 

בנושא הגדרת מרכזי  )חי"ש( מוחי עמדת החברה הישראלית לשבץ הצגת נייר עמדה זה:מטרת 

מקובלים  על פי הסטנדרטים היעיל ובטוח  והדרישות הבסיסיות לתפעולם באופן  ישראלבשבץ המוח 

 . מדינות המפותחותב

 

 

 

 

 

 

 

 

 



             
 

 

 

 

 :הטיפולים הניתנים בשבץ מוחי חד

  :לטיפול בשבץ מוחי (IV TPAמתן תרופה תרומבוליטית תוך ורידית ) .1

מהמטופלים, מתאפשר כיום ברוב בתי החולים בארץ. מתן התרופה מתאפשר לאחר  25%כלמתאים 

התרופה  .ללא ח"נ מח  CTבדיקה נוירולוגית מדוקדקת של החולה , הרקע הרפואי שלו וביצוע 

לא שתינתן  ותרופה זו במידה, בעיקר בדמם תוך מוחי. עצמה יעילה מאוד אך עלולה לסכן את החולה

ובמידה והחולה לא יקבל את הטיפול שלא בנסיבות הפתולוגיות המתאימות,  או בהתוויה הנכונה

לפני, תוך כדי ואחרי   . , הוא חשוף לנזק וסיכון משמעותייםוההשגחה הנכונים לאחר מתן התרופה

  נוירולוגי זקק להשגחה סיעודית ורפואית צמודה  ואשפוז ביחידת טיפול נמרץהחולה נ התכשיר,מתן 

  הטיפוליות שאר ההחלטות כמו גםההחלטה על מתן התרופה  .תקניתייעודית ו   יחידת שבץ מוח /

בוגר השתלמות עמיתים מוכרת בנוירולוגיה  לגבי חולים מורכבים אלו, צריכה להתבצע על ידי נוירולוג 

   .10ווסקולרית ושבץ מוחי

מטופלים עם חסימת עורק גדול או בינוני במוח  מתאים ל :טיפול צנתורי לשבץ מוחי .2

  . 3,4,6ח האיסכמיהמושבץ   מקרימכלל  10%-כעד נדרש ב,

פרוצדורה מורכבת ועתירת משאבים הן מבחינת ציוד נדרש והן מבחינת   והינ חד מוחי לשבץ צנתור

משמשים כמרכזי הפניה  ההגדולים  הרפואיים רק במרכזיםבכל העולם  פעולה זו מבוצעת. כוח אדם

מהמטופלים יכולים   50%יותר מועצמו יעיל מאוד   ווסקולרי-האנדו . הטיפול)ראה בהמשך( שלישוניים

נזק בלתי הפיך או נכות צמיתה ולפיכך אכן מדובר   מבלי שיוותר לחזור לתפקוד עצמאי לאחר הטיפול

החלטה   בראש ובראשונה תדורש התאמת המקרה לטיפול אנדווסקולרי .במהפכה רפואית של ממש 

ל לסכן את החולה ולהחמיר את לא בהתוויה הנכונה עלושבמידה ומתבצע שכן  ,רופא שבץ מוח ע"י

,  CT ,CT ANGIO  ,CT PERFUSIONון על בסיס הדמיות מתקדמות כג . החלטה זו מתקבלתמצבו

MRI   .צוות   ,בכשירות גבוהה ,מצנתר מח מיומן תנאי הכרחי לביצוע מוצלח של פעולה זו הואמח

וטיפול    נוירוכירורגית כתגובה לסיבוכי דמםתמיכה , ייעודי )טכנאי, אחות, רופא מרדים(מח   נתורייצ

על לשבץ מוח שבהם  -מרכזי 9   כיום יםמוגדר בישראל .10מרץ עם הכשרה בטיפול לאחר צנתור מחנ

 . ויחידות ייעודיות לאשפוז חולי שבץ מוחי אקוטי  קיימות יחידות לצנתור מוחי

 

 

 



             
 

 

 

 

בהרדמה מלאה( נעשית ביחידות שבץ ייעודיות  לרוב התאוששות המטופל לאחר הפעולה )המבוצעת 

  בביחידות אלו מצוי היט מערך הרדמה וטיפול נמרץ. הצוות המטפלתמיכת המנוסות בכך, עם 

מצבים רפואיים אלו בכדי לתת  מענה מיטבי לכל סיבוך  של   ובמהלך הטבעיבמהלך הנוירווסקולרי 

מקובל להקים יחידות שבץ  ,צפון אמריקה ובאירופהב או שבץ מוחי איסכמי נוסף.בדגש על דמם מוחי 

רופא שבץ  מוח   נוכחות, IV TPAמוח לפי קריטריונים ברורים הכוללים:  מרכז הערוך לתת טיפול ב   

שמקבל את ההחלטה על מתן או/ אי מתן התרופה ומחליט על המשך הטיפול/ בירור   24/7כונן 

שזקוק לו המטופל בזמן אשפוזו. יחידת שבץ המוח אמורה לאפשר ניטור של החולה בימים לאחר  

  למנוע סיבוכים למנוע שבץ מוח חוזר או החמרה של שבץ המוח המקורי, הופעת השבץ המוחי,

  . ולהתאים טיפול מונע שניוני ע"פ אמות מידה מקובלות לאחר ריבוד סיכונים פרטני סיסטמיים

האם המטופל עומד בקריטריונים וזקוק    המוח שבץרופא  במרכזים רפואיים ראשוניים, מחליט

  על-. בתי  החולים השלישוניים מוגדרים  כמרכזימוחי להעברה לבית חולים שלישוני לצורך צנתור

  במידה ונדרשים ולקיים דיונים ניתוחי מוחש את היכולת לבצע הדמיות מורכבות, לצנתר, לבצע בהם י

 מצבים הדורשים מענה של דיסיפילנות אחרות ברפואה.רב תחומיים והחלטות לגבי 

דחופים על כל צורך במרכז שלישוני אחד עם יכולת לבצע צינתורי מוח   כי יש מקובל כיום בעולם

מרכזי על בעלי יכולת לבצע צינתורי   9אנשים באוכלוסייה. בישראל קיימים נכון להיום  1,000,000

רצוי ומומלץ שזמן הפינוי למרכז שלישוני לא יעלה על  ,. ככללמוח מתאימים מוח דחופים במקרי שבץ

ומבוליזה סיסטמית דקות ממקום הימצאות המטופל או ממרכז שבץ ראשוני בעל יכולת למתן תר 60

כבר במצב הקיים היום  אמורים להתקיים . ברוב המוחלט של שטחי ישראל תנאים אילו תוך ורידית

ילות.  קים כמו צפון רמת הגולן או חבל אמרוח באזוריםלמעט במקרים נדירים של המצאות המטופל 

 שלישוניים.במקרים כאלו ניתן גם לשקול פינוי בהיטס למרכזי שבץ 

ממקרי שבץ המוח בישראל הם למעשה דמם תוך מוחי או   8%-כ: טיפול בדימום מוחי. 3

תוך גולגלתי ספונטי. מרבית מקרים אלו לא דורשים טיפול אנדווסקולרי מיוחד אך חלקם דורשים  

עוט  ניטור במסגרת יחידה לטיפול נמרץ נוירוכירורגי והחלטה על התערבות ניתוחית מצילת חיים. במי

או אחרות(   AVMהמקרים מדובר במפרצת מוחית או מלפורמציה ווסקולרית אחרת )דוגמת 

הדורשת טיפול אנדווסקולרי מיוחד הניתן במסגרת היחידות לצנתורי מוח. פעולות אלו נחשבות  

רמת מיומנות גבוהה. ע"פ ההנחיות המקובלות בעולם,   תשורומוחי וד  מורכבות יותר מצנתור לשבץ

מרכזי צנתורי המוח אמורים להיות ערוכים להעניק טיפולים אלו ואמורים לתת מענה אנדווסקולרי /  

 נוירוכירורגי לסיבוכים של צנתורי המוח הפשוטים יותר.

 



             
 

 

 

 

 : צנתורי מוח

הדורש הכשרה ייעודית וניסיון  , לך ונבנה בעשורים האחרונים כמקצוע ייחודי וה צנתורי המוח תחום 

צנתור מוח לשליפת קריש דם )תרומבקטומיה( מוחי או צווארי הינו הפעולה הרפואית   .11מצטבר

הנדרשת ממצנתרי המוח. במסגרת מגמה כללית בעולם התערבויות הכירורגיות  הבסיסית ביותר 

בכלל והנוירוכירורגיות בפרט, תחום צנתורי המוח נותן מענה טיפולי פולשני לשלל בעיות ווסקולריות  

מוחיות המורכבות בהרבה מקריש דם חוסם. מצנתרי המוח עוברים הכשרה מפרכת במגוון של 

תחלואה שונים כגון מפרצות מוחיות, מלפורמציות ווסקולריות, היצרויות   פעולות טיפוליות למצבי

עורקיות וורידיות תוך מוחיות ועוד. המיומנות הנרכשת בצנתורי מוח הולכת ומצטברת באופן  

  ויכולת פיתרון בעיות במהלך הפעולות עצמן. בכך, תומכת מיומנות זו סינרגיסטי המאפשר גמישות

מסיבה זו בדיוק,   לעיתים הופכות מאתגרות באופן בלתי צפוי.יסיות שבעקיפין גם בפעולות הבס

  עם נפח פעילות גדול ומגוון, במסגרת יחידה אנדווסקולרית נעשיתפעילות צנתורי מוח באשר היא, 

האתוס המקצועי הכוללני של צנתורי המוח.  כשברקע העובדת בצמוד למערך נוירוכירורגי, 

, נדרשת תקופה כבמקצועות כירורגיים אחרים, לאחר ההכשרה הבסיסית )השתלמות עמיתים(

רות מיטבית  מתמשכת ואווירה מתמדת של לימוד שולייתי וחניכה "תוך כדי תנועה" המאפשרים כשי

 בכלל תחלואת כלי הדם המוחיים. 

חייב להינתן במרכז שלישוני   איסכמימוח נתורי לשבץ ישטיפול צ  ,נקבע בספרות הרפואית ,לפיכך

במסגרת יחידה אנדווסקולרית המטפלת גם במפרצות מוחיות ומומים ווסקולריים   , 12–15גדול ופעיל

צנתורי מוח לשבץ חד    קיימות ראיות כי דגש על יכולת  להפעלת מכשור זעיר אנדווסקולרי. במוחיים, 

כרוכים בסיכון משמעותי   צנתורי לשנה, 50-ם מבוצעים פחות משבה במרכזים קטנים  המבוצעים

 .12,16,17וסיכויי הצלחתם נחותים

 

 

 

 

 

 



             
 

 

 

 

 ( AHA JOINT COMISSION)ע"פ ברמות השונות  מוח קריטריונים והגדרות למרכזי שבץ 

בכל בית חולים   –( STROKE CENTERPRIMARYמרכזי טיפול ראשוניים לשבץ מח ) .1

 , מנוטרתתוקם יחידת שבץ  מוח ייעודית , מוגדרת גיאוגרפית  tPA עם הרשאה למתן 

ומתוקננת יחסית לגודל בית החולים. יחידת שבץ מוח זאת תהיה מאובזרת ומתוקננת  

ברו מבחינת כוח אדם בהתאם .בכל מרכז שבץ מוח ראשוני יהיו לפחות שני נוירולוגים שע

פרד להחלטות לטיפול בשבץ ייעודי נויוכלו לכסות טור כוננויות  מוח  בשבץ השתלמות עמיתים

במידה ויש חולים הזקוקים לצנתור מוחי המקרה יוצג לבית חולים שלישוני על ידי רופא  . מוח

מקצועי  מטרת מרכזים אלו לתת מענה  ותתקבל החלטה משותפת לגבי העברה. המוח שבץ

  .העברותב, ללא צורך מוחהשבץ לרוב חולי  ברמה נאותה ובטיחותי

 (: COMPREHENSIVE STROKE CENTERSמרכזי שבץ מוח שלישוניים )  .2

 : כוללים בתוכםו הגדולים הרפואיים  מרכזי העברה הממוקמים במרכזים 

בשבץ מוח, טור   בוגרי השתלמות עמיתיםשני רופאים יחידת שבץ מוח ייעודית תקנית, -

 .שהינו הכרחי לפעילות שוטפת של יחידת השבץ כוננויות שבץ מוח

לרבות ניסיון בשתילת   נתורי מח: שני מצנתרי מח לפחות )עם הכשרה מלאהייחידת צ-

בנוסף לשבץ  מוחייםיכולת לטיפול במפרצות ומומים וסקולאריים  סטנטים צוואריים,

ות שעבר הכשרה  כוננויות צנתורי מח, חדר ביפלנארי ייעודי לצנתורי מח עם צומוחי(,טור 

   מלאה וציוד תואם.

רדיולוגיה ,  -רשאי לעסוק בצנתורי מוח הוא רופא מומחה בנוירוכירורגיה / נוירולוגיה / נוירו  -

במרכז  , שאורכה לפחות שנתיים,בצנתורי מוח fellowshipבוגר השתלמות עמיתים 

 .High Volume Center ומהווה  המוכר לכך שלישוני רפואי

בתדירות של לפחות פעם   ,( קבועה וסדירהHANDS ONיצטרך להוכיח פעילות )  המצנתר -

 . AVM -לרבות טיפול בפתולוגיות מורכבות יותר כגון מפרצות ו ,בשבוע

פרצות  כולל טיפול כירורגי במ  24/7מחלקה נוירוכירורגית פעילה עם יכולת לתת מענה -

 . , לרבות יחידת  טיפול נמרץ כללי או נוירולוגיומומים וסקולאריים

 לתת מענה במקרים עם מורכבות גבוהה. יםהיכול ווסקולרי-ומערך קרדיומחלקת כלי דם -

 

 

 

 

 

 



             
 

 

 

 

 

 

 ,Thrombectomy capable stroke centersמרכזי צנתור שבץ מוח בלבד ) .3

TSC :)למצבי לספק פתרון מהיר  ישות זו נועדהLVO  אשר  ,לתרומבקטומיהשמתאימים

מרכזים כאלו  דקות ממרכז שלישוני.  60עולה על הנמצאים במרחק פינוי )רכוב או מוסק( 

והבטיחות   אך התועלת  אוסטרליה וכו'בבקנדה  ומבודדים כמו נפתחו במקומות רחוקים

כי התועלת היחסית בטיפול במרכזים  קיימים דיווחים, כמו כן. 10,18טרם הוכחה שלהם

מבטלת למעשה  אולי אף ו עליה עולה  , TSCעל פני מרכזי  שלישוניים עם נפח פעילות גבוה,

 .12,16,17שלישוניים"מתבזבז" במהלך ההעברה למרכזים ק שנגרם בזמן הנזאת ה

 : TSCהתנאים ההכרחיים לקיומו של מרכז 

 . 24/7מוח שבץ מוח עם זמינות רופא שבץ אשפוז תקנית ליחידת  •

רדיולוגיה , בוגר -רופא מומחה בנוירוכירורגיה / נוירולוגיה / נוירו יהיה מצנתר המוח  •

בצנתורי מוח, שאורכה לפחות שנתיים, במרכז  fellowshipהשתלמות עמיתים 

 .High Volume Center ומהווה    שלישוני המוכר לכךרפואי 

            המצנתר יצטרך להוכיח פעילות  יהיה זמין מרבית ימות החודש.המצנתר   •

 (HANDS ONקבועה ) בתדירות של  , אליו יהיה כפוף במרכז שלישוני וסדירה

 .AVM -וטיפול בפתולוגיות מורכבות יותר כגון מפרצות  לרבות ,לפחות פעם בשבוע

  50: הוכחת  ע"פ נתוני רשם שבץ המוח טרומבקטומיות בשנה 50 צפי של לפחות •

  8%  או לחילופין אם ,לפתיחת היחידה קודם למרכזי צנתור מוח העברות בשנה

   .מקרים בשנה 50-מ בוההמפוקדים את המרכז ג ממקרי השבץ האיסכמי

ע"פ אמות מידה של ועדה מטעם  עם מכשור רפואי ייעודי מתאים נתורי מחצי חדר •

 .חי"ש או גוף המאגד את מצנתרי המוח בישראל

 עם זמינות הדומה לזו של מצנתר המוח. צוות צנתורי מוח ייעודי )טכנאות וסיעוד( •

המרכז יוכל להתחיל לתפקד רק לאחר שיוכיח שהוא פועל לפחות שנתיים כמרכז  •

 . 1ההגדרות בסעיף מתפקדת על פי  מוח ראשוני עם יחידת שבץ מוח שבץ

שבץ מוח איסכמי אקוטי  עבור דחופים בלבד   מרכז זה יבצע צנתורי מוח •

(Thrombectomy)  צנתורי מוח אחריםלבצע  ולא יוכל . 

 

 



             
 

 

 

 

 :דיון 

 . הגדרת אמות מידה לפעילות רפואית  בתחום שבץ המוח:1

ניפרד )אך יהיו דומים מאוד   עמדה הגדרת המרכזים ועמידתם בקריטריונים ,שיוגדרו בנייר

)חי"ש( ,הינה קריטית   ( ויעמדו בפני וועדת ביקורת חיצונית מקצועיתAHAלקריטריונים של 

יש יותר אופציות טיפוליות  . אומנם בשבץ מוח  לשמירה על סטנדרטים בסיסיים של טיפול

דרטים בשנים האחרונות אך ההצלחות הטיפוליות תלויות בשמירה על סטנ המוחשבץ בחולי 

מוקפדים וקבלת החלטות מושכלת ונכונה על ידי צוות מקצועי ומיומן. לפיכך פתיחת יחידות  

עלולה לגרום נזק יותר שבץ מוח / יחידות צנתור מח ללא קריטריונים וסטנדרטים מוגדרים 

 צנתורי השבץ הגדולים שתוארו במחקרי יםההחלמה המרשימ ייש להבהיר כי תוצא מתועלת.

 מתייחסים למרכזים עם נפח חולים גדול וניסיון רב.  

 

 . גידול בעומס צנתורי המוח:2

 קטנהקבוצה ב , מדוברלמרות הרחבת הקריטריונים לטיפול צנתורי בשבץ מוחי עד ליממה

.  שעות מהופעת סימפטומים 12בפועל לצנתור מוחי אחרי  יםמתאימהשל חולים  יחסית

ממרכזים קטנים    LVOבמידה  ויחול שיפור של ממש בהעברות מהירות של חולי  לפיכך,

-היא עד לכבכמות צנתורי המוח הדחופים בשנים הקרובות הצפויה העליה  למרכזי שבץ,

השנים האחרונות חלה עליה עקבית וברורה בשיעור צנתורי המוח    5-ב מקרים בשנה. 1300

. עליה זאת  (2020בשנת  7.2%ל 2016שנת ב 2.7%מכלל מקרי שבץ המוח האיסכמי )מ

ולכן    2015ברק גיבוי מחקרי ואושר פורמלית מוסברת בכך שהטיפול הצנתורי לשבץ קיבל 

,   נייר זהלכתיבת . נכון להטמיעשלקח מספר שנים  היה טיפול חדשבתקופה זאת נחשב 

ספרות הקיימת  מספרים בל הולך ומתקרבמספר המצונתרים ברשם השבץ הישראלי 

צפויה עליה משמעותית בכמות החולים שיתאימו לצנתור על פי   ראה כינלא והעולמית 

יוצר   שלישונייםמאידך, העיכוב שבצנתורי המוח המועברים למרכזים הקריטריונים הקיימים. 

מגביר את  כמפורט לעיל, ובכךלתרומבוקטמיה לרעת המרכזים הקטנים  " זכאות" פער גדול ב

 . תחלואת שבץ המוח בישראל נטל

 

 

 

 



             
 

 

 

 

 העברות חולים:   .3

קיים צורך בהול לייעל את העברות חולי שבץ מוח ממרכזים ראשוניים למרכזים שלישוניים 

העברות אלו נתקלות בשגרה במכשלות רבות, טכניות ופרסונליות  לשם ביצוע תרומבקטומיה. 

)מרחק   הנ"לעונים להגדרה  המרכזים רפואיים קיימים אין לכאורה   מבחינה גיאוגרפית כאחד.

, אך בפועל זמני הפינוי  דקות נסיעה( 60זמן נסיעה באמבולנס למרכז שבץ שלישוני עולה על 

לקיים דיון דחוף   אנו קוראים למשרד הבריאותארוכים בהרבה ופוגעים במטופלים רבים. 

בנושא ולהקצות משאבים בכדי לטייב ולייעל העברות אלו ובכך להפחית משמעותית את נזקי 

אנו ממליצים על פתיחת מרכז שליטה ארצי לשבץ מוח שיוכל לסייע בישראל. שבץ המוח 

מרכז זה יכלול  ר את זמני ההעברות.טבנושא העברות המטופלים בצורה יעילה יותר ולנ

אמצעותה ניתן יהיה לקרוא בזמן אמת את כלל הדמיות המוח  במערכת ממוחשבת משותפת ש

ת החלטות מהירה טלפון חכם, לצורך קבל מבתי החולים בישראל דרך אפליקציה במכשיר

אנו ממליצים על חיזוק ושיפור רשת העברות החולים שתתמקד בשיפור   ואיכותית. כמו כן 

ממרכזים  חלק מההעברות למרכזים שלישוניים זמינות שירות האמבולנסים לבתי החולים.

ראשוניים נעשות לצורך השגחה וניטור או מתוך פרשנות של מצב החולה שבדיעבד מתבררת 

נוכחות רופא מומחה בשבץ  .מתבצע צנתור בסופו של דבראלו לא   במקריםכהערכת יתר שכן 

כמו כן,   מוח בכל המרכזים הראשוניים תשפר את קבלת ההחלטות ותמנע העברות מיותרות.

 לשקול הגדרת אחריות ניתן ,סירובי העברה זמני העברה ושיעור ותיתבכדי לצמצם משמע

בכל ימות  באופן פרטני שבץ ראשוני על מרכז ישבץ שלישונ פורמאלית וקבועה של מרכז

 .מחוייבות שתשפרנה את זמינות טיפולהשנה וליצור בכך 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



             
 

 

 

 

 

 פתיחת יחידות צנתורי מוח חדשות:  .4

 

לפתוח מרכז טיפול שלישוני אחד לאוכלוסייה של כמיליון   ע"פ הספרות העולמית, מקובל

בישראל. מאידך, הפיזור   אנו עומדים בקריטריונים אלו לכתיבת נייר זהתושבים ונכון 

הגיאוגרפי של מרכזי הצנתור הקיימים וזמינותם אינם שיוויוניים ומביאים למצב שבו מקרי  

זמנים אופטימלי כמקרים מקבילים  מאותו חלון  לא נהנים הרחק מהערים הגדולות,  LVOה

נראה   ישראלמסקירת המצב הקיים במרכזי השבץ ב  המגיעים ישירות למרכזים הגדולים.

המוח   נתורים הדחופים וכי מרכזי שבץ שאין עלייה משמעותית ובלתי נשלטת במספרי הצ

 .  מבחינת כמות צנתורים זהלעמוד בעומס  צפויים להיות מסוגליםהשלישוניים 

לצנתור  בשנה חולים  50שהעבירו יותר מ מרכזים ראשוניים י רשם שבץ המוח, לא היו על פ

  לצנתור מוחו/או  להעברה לא זכו  LVOמקרים רבים של  . מאידך,מח לבית חולים שלישוני

נמוך באופן  בקרב הפונים למרכזים אלו לתרומבקטומיה  " זכאות" ושיעור ה, מסיבות שונות

את עומס  בבחינת הצורך וההצדקה לפתיחת יחידת צנתורי מוח יש לקחת בחשבון  .משמעותי

- המטופלים  שיזדקקו לרה שיעורמתוכו את   העריךמקרי שבץ המוח עבור כל מרכז ול

  50-בוצעו יותר מאנו סבורים כי במידה ו 2019נוכח נתוני  קנליזציה ובכלל זה צנתור מוחי.

, אזי צפי  50ממקרי שבץ המוח האיסכמי עולה על  8% העברות לצנתור מוח, או לחילופין

 עבור מרכז ראשוני יוכל להצדיק פתיחת יחידת צנתורים.  צנתורי המוח

  ,קטנה של צנתורים פשוטים יחסיתמצנתר מח המבצע כמות  להדגיש כיבהקשר זה חשוב 

  טיפולית יעילות ולהשיגסיבוכים לעלול לגרום   , אחרים מורכבים יותר ללא ידע בצנתורים

ממקבלי ההחלטות וגופי הרגולציה בישראל לקחת זאת  אנחנו מבקשים לפיכך  .נמוכה

אינה  להדגיש כי פתיחת מרכזי צנתור מח  ללא עמידה בקריטריונים הנ"ל ברצוננו ו בחשבון

 כרוכה בסיכון. מועילה ואף עלולה 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



             
 

 

 

 

 

 

 סיכום: 

 היא כדלקמן:  עמדת החברה הישראלית לשבץ מוחי נוכח כל האמור לעיל,

 הראויה והמבורכת   יחידות צנתורים נוספות נובע בעיקר מהשאיפהפתיחת  ל  רצוןנראה כי ה .א

לרהלקצר   הזמנים  חלון  את  המוח  -משמעותית  צנתורי  שירות  זמינות  את  ולשפר  קנליזציה 

 הדחופים.  

קיים צורך בהול לשיפור העברות חולים למרכזים שלישוניים לצנתור מוח באמצעות מערכת   .ב

המוח    -מרכזית ומחלקות שבץ  יחידות  כלל  על  מוסכמות  מידה  אמות  ע"פ  הפועלת  לאומית 

 בישראל. 

בית   .ג פעילהבכל  נוירולוגית  מחלקה  בו  בישראל  ראשוני  טיפול  ש  חולים  ניתן  פיקוחה  תחת 

יש הכרח לקיומה של יחידת אשפוז לשבץ מוח בניהול נוירולוג    תרומבוליטי לשבץ מוחי חד,

 מומחה לשבץ מוחי.

וללא הקמת   ,ההעברות  בעיית ל  הולם  ללא מענה , פתיחת מרכזי צנתור חדשיםלעניות דעתנו .ד

מוח שבץ  הראשוניים,  יחידות  החולים  בתי  בכלל  מוחי  בשבץ  מומחה  נוירולוג    ה אינ  בניהול 

 באילו מרכזים היא מוצדקת. לא ברורו מבחינת הקצאת משאבי בריאות בישראל תהגיוני

פרטני  לפני פתיחת יחידת צנתורי מוח חדשה הנועדה לתרומבקטומיה בלבד, יש לקיים דיון  

  50) על המרכז הרפואי שעל הפרק, מבחינת נפח צנתורים צפוי המצדיק פתיחת יחידה 

   .בשנה(

כנראה שאינה  פתיחת מרכזי צנתור חדשים שלא יעמדו בסטנדרטים המפורטים לעיל, .ה

 את נטל תחלואת שבץ המוח בישראל. לדעתנו ולא תפחית ,ייתכן שאפילו מסוכנתמועילה, 

לפני פתיחת יחידה לצנתורי מוח יש לקיים דיון בנוגע לעמידת המרכז המדובר בסטנדרטים  

כלל זה קיומה של יחידת אשפוז לשבץ מוח המנוהלת ע"י נוירולוג מומחה  המפורטים לעיל וב

 בשבץ מוח.

 בנוגע לצורך ביחידות צנתור מוח נוספות מייד עם פרסום דוח רשם שבץאנו ממליצים על דיון  . ו

  את צרכי התחלואה. , בכדי לבחון2020המוח המלא לשנת 

 

 :על החתום

 פרופ' נתן בורנשטיין  -חי"ש ר יו" 

 רוני אייכל, ד"ר רני ברנע, ד"ר ענת חורב, ד"ר סאלו חרץ ר" : דחי"ש חברי ועד
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