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ר
מערכת מידע על בעלי 
סטומה במעבר מבית-

חולים לקהילה

 )Stoma( רקע ורציונל: בישראל כ-6000 בעלי סטומה

ומידי שנה נוספים כ-500 מטופלים חדשים. "לטפל 
זו מערכה לא פשוטה. המטופל זקוק  בסטומה" 
לליווי, הדרכה  ולציוד מתאים וזמין. עד לא מזמן, 
המידע אודות מטופל עם סטומה חדשה הועבר 
מבית החולים לקהילה באמצעות הטלפון/פקס ולא 
תמיד הגיע במועד ובאיכות הדרושים. מצב זה הקשה 
על יכולת ההתאמה והמעקב אחר יישום ההמלצות 
בעת שחרור, כולל הכנת הציוד הדרוש. מתוך חשיבה 
ליישום סטנדרטיים לשמירה על רצף ואיכות הטיפול, 
הוחלט לבנות פלטפורמה להעברת מידע מבית 

החולים לקהילה באמצעות מערכת מקוונת. 
מטרות: קידום רצף ואיכות הטיפול בחולים עם סטומה 

חדשה, באמצעות מחשוב תהליך העברת המידע בין 
בית החולים לקהילה.

שיטות: הוקמה קבוצת עבודה להבניית התהליך, 

הוגדרו תכנים להעברה )מידע על המטופל, צרכי 
הדרכה וציוד הסטומה הנדרש(. פותחה מערכת 
מקוונת להעברת הדיווח, המאפשרת שיח בין אחות 
בית החולים לאחות הקהילה וקבלת עדכונים משתי 
מסגרות הטיפול בזמן אמת. בשלב הראשון, בוצע 
פיילוט בבית חולים ובמחוז לבדיקת התאמת המערכת 
לצרכי השטח. בסיכומו ולאור הצלחתו, הוטמעה 

המערכת בכל בתי החולים הכלליים והמחוזות. 
בתום שנה נערכה בחינה חוזרת של שיטת העבודה 

באמצעות המערכת.
תוצאות: מתחילת 2017 הופעלה המערכת בהדרגה 

דרך  דווחו  1006 מטופלים  ו- במוסדות הכללית 
המערכת. לאחר כשנת התנסות ולמידה, כל בתי 
החולים מעבירים את המידע למחוזות באמצעות 
המערכת החדשה אשר מסייעת לצוותים לנהל שיח 
עמיתים דו-כיווני. סקר שביעות רצון )n=70( העלה, 
כי רמת הנוחות הנתפסת של העברת הנתונים עלתה 
בקרב אחיות בממוצע מ-3.28 ל-4.53; רמת היעילות 
הנתפסת עלתה אף היא מ-3.48 ל-4.47 ובמקביל 
השתפרה גם תחושת הביטחון של האחות שהדיווח 
86.6% דיווחו  הגיע ליעדו )מ-3.56 ל-4.8(. בנוסף, 
שהמעבר מרישום ידני לממוחשב הקל על הדיווח, 
ו-92.4% מהנשאלים השיבו כי הם מרוצים/מרוצים 

מאד מהתהליך.
סיכום והמלצות: מחקרים מראים שהתנסויות חיוביות 

או שליליות שעובר בעל סטומה חדשה, ישפיעו על 
ההסתגלות הפיזית והרגשית שלו למצב החדש. 
המערכת הייעודית שפותחה מסייעת בהשגת רצף 
טיפול מיטבי, ומהווה אמצעי לניהול טוב יותר של 

תהליך העברת המטופל בין שתי מסגרות האשפוז.
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)2016(, שתיארו במאמרם כי מעקב סדיר של אחות סטומה 
אחר מטופלים בשנה הראשונה לאחר ניתוח סייע בצמצום 
משמעותי של שיעור תופעות עוריות סביב הסטומה 

 .)Carlsson et al., 2016(
משנת 1999 פועל בכללית מודל "שחרור מתוכנן", שמוטמע 
במערכות המחשוב בבתי החולים ובקהילה. במסגרת 
המודל, כבר בזמן הקבלה לאשפוז מזהה צוות הסיעוד, 
על פי קריטריונים, את המטופלים הזקוקים להמשך טיפול 
לאחר השחרור, והמידע אודות המטופל וצרכיו לאחר 
השחרור העתידי מועבר לקהילה. אולם המידע לגבי 
מטופלים עם סטומה חדשה, לא כלל נתונים מפורטים 
אודות תיאור הסטומה, תכני ההדרכה שיש להשלים והציוד 
הנלווה הנדרש. בנוסף, לא היתה אחידות בהעברת המידע 
בין מסגרות הטיפול )בתי החולים והקהילה( וכל מרחב בנה 
תהליכי עבודה מקומיים. בנוסף, המידע אודות מטופל עם 
סטומה חדשה הועבר מבית החולים לקהילה באמצעות 
הטלפון/פקס, ולא תמיד הגיע במועד ובאיכות הדרושים 
ולגורם האחראי לכך. מצב זה הקשה על יכולת ההתאמה 
והמעקב אחר יישום ההמלצות בעת שחרור, כולל הכנת 

הציוד הדרוש. 

מטרה
קידום רצף ואיכות הטיפול בחולים עם סטומה חדשה, 
באמצעות מחשוב תהליך העברת המידע הדו-כיווני בין בית 
החולים לקהילה. כלומר, כל מנותחי הסטומה שהשתחררו 
מבתי החולים של ה"כללית", ישוחררו באמצעות מערכת 

ממוחשבת.

תהליך העבודה
התהליך הוחל בעקבות יוזמה של צוות הסיעוד ממרכז 
רפואי קפלן ומחוז מרכז של הכללית, כחלק מיישום 
מדיניות רצף הטיפול בין בית החולים לקהילה. בהמשך, 
בהובלת הסיעוד בהנהלה הראשית של הכללית הוקמה 
קבוצת עבודה להבניית התהליך, עם מעורבות נציגי 
מוסדות שונים של ה"כללית". בנוסף, התקיימו מפגשים עם 
פורום אחיות סטומה. במהלך העבודה הוגדרו קריטריונים 
להכללת מטופלים בתהליך ותכנים להעברה )כגון, מידע על 
המטופל, צרכי הדרכה, ציוד הסטומה הנדרש ועוד(. כמו כן, 
נקבעו הממשקים ותהליכי העבודה סביב העברת המידע, 

בשתי מסגרות הטיפול. 
לאחר איסוף הנתונים ואפיון הדרישות, הוקמה המערכת 
הממוחשבת שהעיקרון המנחה שלה היה: הכרות אישית בין 
הצוותים משתי מסגרות הטיפול, שיתרום לשיתוף פעולה 

מקצועי והדוק ביניהן ובכך ישתפר תיאום הטיפול. 
כבר בשלב האשפוז, לאחר ההדרכות שיינתנו למטופל, 
מעריך צוות הסיעוד בבית החולים את הצרכים הייחודיים 

מבוא
סטומה )פיום( נוצרת בהליך כירורגי המביא להסטה 
 Recalla,( חיצונית של צואה ו/או שתן דרך עור הבטן
English, Nazarali, Mayo, Miller, & Gray, 2013(. סטומה 
קבועה או זמנית במערכת העיכול או במערכת השתן 
מהווה חלק משגרת החיים עבור מטופלים רבים. מטופלים 
עם סטומה חדשה חווים שינויים חדים באיכות החיים, 
בדימוי הגוף, בתפקוד החברתי, במצב הנפשי ובשגרה 
היומיומית ונדרשים להסתגל לשינויים מורכבים אלה 
)Krouse et al., 2016(. "לחיות עם סטומה" זו מערכה 
לא פשוטה, ועל מנת להצליח בה המטופל זקוק לליווי, 
 Recalla( תמיכה והדרכה מתמשכים ולציוד מתאים וזמין
et al., 2013(. תהליך ההדרכה למטופלים עם סטומה 
חדשה מתחיל בבית החולים עוד לפני הניתוח )במקרים 
של ניתוח מתוכנן(, או אחריו )במקרים של ניתוח דחוף(. 
אחד ההיבטים העיקריים המשפיעים על קבלת החלטה 
על מועד שחרור מטופל עם סטומה חדשה, הוא מוכנות 
 Colwell, Kupsick, & McNichol,( המטופל לטיפול עצמי
2016(. עם זאת, בספרות ניתן למצוא עדויות כי לפחות 
שליש מהמטופלים עם סטומה חדשה משתחררים מבתי 
 Goldblatt,( החולים לפני השגת עצמאות בטיפול בסטומה
Buxey, Paul, Foot, Connolly, Leech, & Bell, 2018(. נתון זה 
חיוני להבנת חשיבות הרצף הטיפולי מבית חולים לקהילה 

למטופלים בעלי סטומה חדשה. 
ידוע כי כ-35% מכלל מנותחי סטומה, מפתחים לפחות 
סיבוך אחד במהלך השנה הראשונה לאחר ביצוע הניתוח 
 .)Carlsson, Fingren, Hallén, Petersen & Lindholm 2016(
המחקרים שנערכו על מנת לבחון את הגורמים המשפיעים 
על תוצאות הטיפול, כגון יכולת וקצב ההסתגלות של 
המטופלים לסטומה, זמן עד להשגת עצמאות בטיפול 
עצמי, היארעות סיבוכים וצורך באשפוזים חוזרים הדגישו, 
כי לאחות תפקיד קריטי בתהליך מורכב זה. לדוגמה, 
היתרונות של התערבות מוקדמת בימים הראשונים לאחר 
השחרור ע"י אחות מומחית סטומה בקהילה, כולל הדרכה 
וליווי צמודים של מטופלים אלה, נדונו במחקר שנערך 
על ידי רויאנסרוט )2018(. במחקר השתתפו 718 מטופלים 
בעלי סטומה חדשה, אשר חלקם )n=493( הצטרפו לתכנית 
ייחודית מופעלת ומנוהלת על ידי אחות מומחית סטומה 
וחלק אחר )n=225( לא עורבו בתכנית זו. במחקר זה נמצא, 
כי בקרב המשתתפים שהיו מעורבים בתכנית, הסיכוי 
היחסי לפנות למלר"ד עקב סיבוכי סטומה הן במהלך 
החודש הראשון לאחר השחרור מבית החולים והן במהלך 
יותר, מאשר בקרב  השנה וחצי הראשונות היה נמוך 
 OR המשתתפים שלא היו מעורבים בתכנית זו )בהתאמה
 )= 0.45; 95% CI 0.27- 0.73; OR = 0.37; 95% CI, 0.22-0.64
)Rojanasarot, 2018(. ממצא זה מחזקים גם קרלסון ואחרים 
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של המטופל והמטפל העיקרי ומאבחן את רמת הידע 
והמחסומים האפשריים בדרך לעצמאות בטיפול. מידע 
חשוב זה מועבר למרכזת הנושא בקהילה. בכך ניתן להשיג 
מצב בו אחות בקהילה תהיה מיודעת מבעוד מועד על 

מצבו של המטופל ותוכל להיערך לקליטתו. 
בהתאם לדרישות אלה, פותחה מערכת מקוונת ומאובטחת 
להעברת הדיווח המאפשרת שיח בין אחות בית החולים 
לאחות הקהילה וקבלת עדכונים משתי מסגרות הטיפול 
בזמן אמת. בשלב הראשון, בוצע פיילוט במרכז רפואי קפלן 
ובמחוז מרכז לבדיקת התאמת המערכת לצרכי השטח. 
בסיכומו ולאור הצלחתו, הוטמעה המערכת בכל בתי 
החולים הכלליים והמחוזות של הכללית. בתום שנה נערכה 

בחינה חוזרת של שיטת העבודה באמצעות המערכת.

תוצאות
2017 הופעלה המערכת בהדרגה במוסדות  מתחילת 
הכללית, ונכון להיום בעזרתה מתקיים שיח מקצועי דו-
כיווני בין אחיות מכל בתי החולים הכלליים והמחוזות 
של הכללית, עבור כמעט 1000 מטופלים שהיו מאושפזים 
במחלקות כירורגיה מבוגרים וילדים, אורולוגיה, נשים 

ואונקולוגיה. 
לאחרונה הצטרף לתהליך והתחיל לעבוד עם המערכת גם 

מרכז רפואי תל אביב ע"ש סוראסקי )איכילוב(. 
על פי סקר שביעות רצון )n=70 אחיות מתוך חמישה בתי 

חולים( שבוצע לפני הטמעת המערכת ואחריה, נמצא כי 
על פי סולם בן 5 דרגות, רמת הנוחות הנתפסת של העברת 
הנתונים עלתה בקרב אחיות משתי מסגרות הטיפול 
בממוצע מ-3.28 ל-4.53; רמת היעילות הנתפסת עלתה אף 
היא מ-3.48 ל-4.47 ובמקביל השתפרה גם תחושת הביטחון 
של האחיות שהדיווח הגיע ליעדו )מ-3.56 ל-4.8(. בנוסף, 
86.6% דיווחו שהמעבר מרישום ידני לממוחשב הקל על 
הדיווח, ו- 92.4% מהנשאלים השיבו כי הם מרוצים/מרוצים 

מאד מהתהליך )תרשים 1(.

סיכום והמלצות
המטרה העיקרית של התהליך היתה לקדם את איכות 
העברת המידע על מטופלים עם סטומה חדשה מבית 
החולים לקהילה, ולהקל על תהליך הסתגלות המטופלים 
זו הושגה  וקרוביהם למצב הבריאותי החדש. מטרה 
במלואה, דהיינו כל מנותחי הסטומה שהשתחררו מבתי 
החולים של ה"כללית", שוחררו באמצעות המערכת 
הממוחשבת. יתרה מכך, לאור ההצלחה שתוארה, מערכת 

זו הורחבה והוטמעה גם במרכז הרפואי תל אביב. 
במקביל, תהליך זה אפשר להעלות את הרמה המקצועית 
של צוותי הסיעוד המעורבים משתי מסגרות הטיפול וכן 
תרם לשביעות הרצון של הצוות מעבודתם. בנוסף, ובהתאם 
למתואר בספרות, שיפור בהעברה וקליטת המטופלים עם 
סטומה חדשה בקהילה מאפשר למערכת הבריאות לצמצם 

שביעות רצון לפני ואחרי הטמעת המערכת

)n=70, סולם 1-5(

 לפני
 אחרי

רמת הנוחותרמת היעילותרמת הביטחון

4.8

4.47

4.53

3.563.48

3.28

תרשים 1: שביעות רצון אחיות לפני ואחרי הטמעת מערכת מידע לבעלי סטומה
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את סיבוכי הסטומה הלא מטופלת באופן מיטבי ולמנוע 
בזבוז מיותר של ציוד. בהמשך, חשוב יהיה לבדוק את 

נקודת המבט של המטופלים והמטפלים העיקריים.
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