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 רפופורטר רימה ’‘ד•

 ר רחלי חפץ’‘ד•

 ר לוטן שילה’‘ד•

 ח מאיר’‘ב, מחלקה פנימית גריאטרית      



תהליך בו נבדקת ההתאמה בין התרופות שהחולה נוטל  

 1 בפועל לבין רשימת התרופות אותן אמור לקבל

MEDICATION RECONCILIATION (MR)- 

 



 
MEDICATION RECONCILIATION (MR)- 

  

 

    

 :התהליך כולל 

 

בדיקה של הרשימה המדויקת והמלאה של התרופות הכרוניות אשר החולה  

 :כולל , נוטל בפועל

 

שם התרופה 

מינון 

תדירות 

דרך מתן 

 

והשוואה של רשימה זו עם רשימת התרופות המומלצות הניתנת על ידי 

 רופא המשפחה

     
 באמצעות תהליך זה ניתן להגיע לרישום מהימן של הטיפול התרופתי הנכון ביותר



 חשיבות באוכלוסיה הגריאטרית

כתוצאה  . עם הגיל עולה השכיחות של מחלות כרוניות מרובות•

מהקשישים מטופלים באופן קבוע ביותר מחמש   50% -כ, מכך

 תרופות שונות

הפרמקודינמיקה והפרמקוקינטיקה של התרופות משתנות עם  •
 עובדה  המכפילה  את הסיכון לתופעות לוואי–הגיל 
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חשיבות באוכלוסיה הגריאטרית  
 (  המשך)

.  ל.בקשישים יש יותר פניות למיון ויותר אשפוזים עקב ת, אכן•

 מתרופות בהשוואה לקבוצת גילאים צעירה יותר

בקשישים הסובלים מירידה קוגניטיבית קיימת חוסר מודעות לגבי •

 תופעות לוואי של התרופות  

גם הם , משפחתית וקשיי שפה, חוסר תמיכה חברתית, בנוסף•

 עלולים לגרום לטעויות חמורות בנטילת התרופות



 בחולים מאושפזים( MR)חשיבות התאמת התרופות 

הרשימה המדויקת של התרופות בקבלתו של החולה לבית חולים  •

מהווה בסיס להערכה ולטיפול בחולה ולמניעת טעויות ותופעות  

 לוואי של התרופות בזמן האשפוז ובשחרור

יש לזהות חוסר התאמה בין רשימות התרופות ולתקן אותו מוקדם •
 ככל האפשר על מנת למנוע נזק לחולה  

 



 סיבות לחוסר התאמה ברישום התרופות

פקטוריאליות   -הסיבות לחוסר התאמה בין הרשימות הן לרוב מולטי•

 ותלויות הן בחולה והן בצוות המטפל בקהילה ובמסגרת האישפוזית

 

מהחולים המאושפזים קיימת טעות   67%במספר עבודות  דווח שב •

 אחת לפחות ברשימת התרופות בקבלה לאשפוז



 -נוטל בפועלאופן השגת רשימת התרופות אותן החולה 

 ,  כדי להשיג את רשימת התרופות המדויקת

 :יש לקבל מידע 

מהחולה עצמו 

ממשפחתו 

מהמטפל הראשי האחראי על מתן תרופות 

   מרשימת התרופות הנרכשות בבית מרקחת 

  מרוויזיה של שקית התרופות של החולה 

שלא תמיד נמצא ליד החולה , שהיא המקור האמין ביותר   
 . בקבלתו  לאשפוז

    
 



 התאמת התרופות בעת השחרור

:  במהלך האשפוז יתכן שינוי מתוכנן ברשימת התרופות הכולל•

הוספת תרופות  , שינוי במינון, הפסקה זמנית של תרופות קבועות

 חדשות לטיפול בבעיות החריפות  

גם בעת שחרורו של החולה    MRחובה לבצע את תהליך ה•

 :  מהאשפוז

ציון הסיבה  , התהליך כולל השוואה בין התרופות בקבלה ובשחרור    

והמלצות לרופא המשפחה על המשך  , לכל שינוי במכתב השחרור
 הטיפול הרצוי

 

 



 מטרות המחקר

 
 65בחולים בני  Medication Reconciliationלבצע תהליך של •

על  , "מאיר"ח "ומעלה המאושפזים במחלקות הפנימיות של ביה

מנת לנסות ולאפיין את הגורמים המשפיעים על חוסר התאמה בין 
 .הרשימות השונות של התרופות

 



 שיטות  
 

 המחקר הוא פרוספקטיבי •

 ומעלה  65קשישים בני  50אוכלוסיית המחקר כללה •

אושפזו במחלקה פנימית גריאטרית ובמחלקות הפנימיות במרכז •

 2013אוקטובר -הרפואי מאיר בכפר סבא בין החודשים אפריל

 

 :לא נכללו 

 .קשישים שהופנו לאשפוז ממחלקות סיעודיות•

 (.MMSE<25)קשה -קשישים עם דמנציה בדרגת חומרה בינונית•

 

     

 



  שיטות  
שעות   24 -בוצע ב  Medication reconciliation-תהליך ה•

 הראשונות לשהותו של החולה בבית החולים  

,  בחולים המתאימים נבדק גיליון האשפוז ונאספו נתונים דמוגרפיים•

 סיבת האשפוז ובדיקות מעבדה רלוונטיות  , מחלות רקע

בוצע רישום מדויק של התרופות אותן נוטל החולה באופן קבוע •

או של המטפל ורוויזיה של שקית  /י תשאול של החולה ו"בביתו ע

 התרופות שהביא מהבית

י  ''רשימת התרופות שהתקבלה הושוותה לרשימה המומלצת ע•
 רופא המשפחה ולרשימת התרופות המומלצת במכתב השיחרור

 

 

 



 שיטות

י  "ע ;הנתונים מוצגים כמספרים ואחוזים עבור פרמטרים נומינליים•

 .סטיית תקן וחציון עבור משתנים רציפים, ממוצע

נבחנו בעזרת  (  'מוצא וכד, מין)הבדלים בין משתנים נומינליים •
 .בהתאם לאופי המשתנה הנבדק t testמבחני חי בריבוע או 

•P<0.05 נחשב להבדל סטטיסטי מובהק. 

 .SPSS-21כל הניתוחים הסטטיסטיים נערכו בתוכנת •



 :תוצאות המחקר
 מאפייני האוכלוסייה 

 

 

 

32% 

32% 

12% 

12% 

12% 

 חלוקת אוכלוסיית המחקר לפי מוצא -1גרף 

 ערבי מ"יהודי מבריה אפריקה.יהודי מצ יהודי מאסיה יהודי אשכנזי



 מין ומצב משפחתי, מאפייני האוכלוסייה לפי גיל

נשים   26ו ( 48%)גברים  24: היחס בין גברים לנשים היה דומה•

(52%) 

טווח הגילאים של הנבדקים נע בין  . 81.7 ±6.2הגיל הממוצע  היה  •

 שנים   95-ל 65

.  היו אלמנים 44%, (48%)כמחצית מהנבדקים היו נשואים •
 היה לפחות ילד אחד  ( 47)למרבית החולים 

 

 



 מחלות רקע
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 קרדיולוגיות

 מטבוליות

 גסטרואנטרולוגיה

 נפרולוגיות

 נוירולוגיה

 דם

 אורתופדיה

 ריאות

 מנטליות

 אונקולוגיה

 שכיחות מחלות הרקע השונות בקבוצת החולים: 2גרף 



 פירוט התרופות

מספר התרופות  . תרופות 7.7 ±2.5כל חולה נטל בפועל בביתו  •

(  7.4 ±2.6)ושניתנו במהלך האשפוז , (7.8 ±2.3)שנרשמו בקהילה 
 היה דומה

כך , 8ל מספר התרופות הממוצע היה סביב "בשלוש הקבוצות הנ•

שכמחצית מהחולים עונים על ההגדרה של האגף לגריאטריה של  
כנטילה (  polypharmacy)משרד הבריאות המגדיר ריבוי תרופות 

 של שמונה תרופות ומעלה

 



 פרוט התרופות

 :התרופות השכיחות ביותר שנטלו הנבדקים  

 (78%)נוגדי טסיות ונוגדי קרישה   

  PPI (66%) 

 (68%)סטטינים   

 ACE (66%)מעכבי   

 (52%)חוסמי בטא   

 (  50%)משתנים   

 (48%)חוסמי סידן   

 



 תוצאות

בלבד בין רשימת התרופות   22%מצאנו התאמה נמוכה של •

 בקהילה לרשימה שהחולה נוטל בפועל בבית

בין רשימת התרופות שניתנו  ( 2%)מצאנו התאמה נמוכה עוד יותר •
 בשחרור לבין הרשימה שהחולה נוטל בפועל בבית  
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 תרופות מתאימות' מס

 גילהתרופות לפי בין אי התאמה  -3גרף 



 אי התאמה בתרופות לפי גיל

 גיל החולה נמצא כגורם היחיד המשפיע על ההתאמה בין התרופות  •

בהשוואה בין רשימת התרופות מהקהילה לתרופות הניתנות בפועל •

נמצא כי ככל שהגיל עולה חוסר ההתאמה בין רשימות התרופות  
 (p=0.027)גדל בצורה משמעותית 

בהשוואה בין רשימת התרופות בשחרור לרשימת התרופות  •

הניתנות בפועל נמצאה עליה בחוסר ההתאמה ככל שהגיל עולה 
 (p=0.061)אולם המשמעות הסטטיסטית במקרה זה הייתה גבולית 

 

 



 מוצא ומצב משפחתי, התאמת התרופות לפי מין

מוצאו ומצבו המשפחתי לא הייתה השפעה על מידת  , למין החולה•

ההתאמה בין התרופות שנרשמו בקהילה ושל התרופות שניתנו  

 באשפוז לעומת התרופות שמקבל בפועל

  

 



 התאמה לפי קבוצות התרופות

,  י יותר מחמישים אחוז מהחולים"מבין התרופות השכיחות שניטלו ע•

 :  הייתה התאמה טובה בין שלוש הקבוצות בתרופות הבאות

 PPI (73%),  ( 78%)חוסמי בטא , (81%)חוסמי סידן       

 :התאמה פחות טובה הייתה בתרופות•

 ACE (39% )חוסמי ,   (49%)אנטיאגרגנטיות ואנטיקואגולנטיות      

 (23%)משתנים   

 

 

   



 מסקנות והמלצות

 Medicationמטרת המחקר הייתה לבצע תהליך של •
Reconciliation  על מנת לנסות ולאפיין את  , בקשישים מאושפזים

הגורמים המשפיעים על חוסר התאמה בין רשימות התרופות  

 השונות

 

אך  מצאנו מספר  ( חולים 50)אמנם קבוצת המחקר הייתה קטנה •
 מאפיינים חשובים

 



 (המשך)מסקנות והמלצות 

 (.  Polypharmacy)במחצית מהחולים נמצא ריבוי תרופות 1.

ריבוי  , זה מצב שכיח בקשישים הגורם להיענות נמוכה לטיפול      
 .  תופעות לוואי ואינטראקציות בין תרופתיות

 :  בקשישיםPolypharmacy הסיבות ל   •

 ריבוי מחלות  כרוניות בהשוואה לצעירים -      

 קושי של רופא המשפחה לבצע בפועל הערכה עדכנית של  טיפול                                           -      

 תרופתי בהתאם לשינוי במצבו הרפואי של הקשיש         

 (  זו גם אחת מהסיבות לאי ההתאמה בין התרופות)        

המודע יותר לבעייתיות  )בקהילה  שגריאטרלאור זאת יש לדאוג לכך •
יהיה מעורב יותר בתהליך התאמת  ( של נטילת תרופות בקשישים

 .  התרופות בקשיש

 



 (המשך)מסקנות והמלצות 

מהמקרים נמצאה התאמה מלאה בין רשימת התרופות  22%רק ב 2.
 מהקהילה לבין התרופות שנוטל החולה בפועל

מהמקרים נמצאה התאמה מלאה בין רשימת התרופות  2%רק ב        
 שניתנו בשחרור לטיפול שנטל החולה בפועל

 

דווח     (1)במספר מחקרים . אחוזי התאמה נמוכים כאלו מוכרים מהספרות•
מהחולים המאושפזים  67%נמצא כי ב ) 30%על התאמה מלאה של כ 

 (ישנה לפחות טעות אחת ברשימת התרופות בקבלה

קיימים מאפיינים שונים של מערכת הרפאית האמבולטורית בישראל •
יתכן כי מאפיינים האלו מסבירים את . בהשוואה למדינות אחרות בעולם

 .  הפער באחוזי התאמה  השונות בארץ ובעולם

 1.JAMA.  |2008 Quto 

 



 (המשך)מסקנות והמלצות 

 .מצאנו קשר ישיר בין חוסר התאמה ברשימת התרופות לבין גיל החולה. 3

 :  VERY OLD  -קיימים מספר הסברים אפשריים לחוסר ההתאמה ב   

 
לפיכך ייתכן מצב , לעיתים חולים אלו מתקשים להגיע אל הרופא המטפל•

בו ניתנים מרשמים כרוניים אחת למספר חודשים  על סמך הרשימה  
בדיקה  )בלי לבצע הערכה באשר לנחיצות הטיפול , הקבועה בקהילה

 (  'בדיקות דם שגרתיות וכד, כולל מעקב פרמטרים חיוניים, גופנית יסודית
  
   SENSORY, לחולים אלו שכיחות גבוהה יותר של ירידה בזיכרון •

DEPRIVATION והפרעות קשב וריכוז . 

 ללא השגחה יעילה בבית עלולות להיות טעויות בנטילת תרופות    

 

  
 



 (המשך)מסקנות והמלצות 

 (50)אוכלוסיית המחקר כללה מספר קטן יחסית של קשישים •

 

 :לדוגמא. לא הצלחנו להוכיח חלק מהשערות המחקר•

האם בזקנים נשואים תהיה התאמה גבוהה יותר בין רשימות      

 ?התרופות בשל התמיכה המשפחתית הטובה

 ? האם יש הבדל בהתאמת התרופות בקשיש ממוצא שונה•

 



 (המשך)מסקנות והמלצות 

לאור תוצאות המחקר יש להדגיש את חשיבותה הרבה של     

 מעורבות הגריאטר בתהליך התאמת התרופות בקשישים  

 וזאת בשל המודעות וההבנה של השינויים המתרחשים במערכות     

 .גופו ונפשו של הזקן    

     

   



 !תודה 


