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המרכז הרפואי תל השומר ע"ש שיבא – בית החולים הגדול בישראל – מיישם את
פתרון התוכנה של חברת קליניקוד לצמצום טעויות במרשמי תרופות
תל אביב ,ישראל 14 ,לאפריל – 2008קליניקוד ,ספק מוביל של מערכות מידע רפואיות ,הודיעה היום
שהמרכז הרפואי תל השומר ע"ש חיים שיבא ,המרכז הרפואי הגדול בישראל ,שבחר ליישם את מערכת תומכת
ההחלטה הקלינית מסוג  SafeRxשל חברת קליניקוד לפני מספר חודשים ,נמצא בשלבים מתקדמים של
התממשקות לתוכנות תיק החולה הממוחשב מתוצרת אלעד מערכות iMDsoft ,ונס מערכות שבשימוש המרכז
הרפואי.
חברת קליניקוד נבחרה במכרז ע"י המרכז הרפואי שיבא לספק את מערכת ה SafeRx -למשך מספר
שנים .יישום הפתרון מאפשר לרופאי המרכז הרפואי להתייעץ עם המערכת לפני מתן טיפול תרופתי כמו גם
לצמצם טעויות הקשורות במרשמי תרופות באמצעות קבלה של התראות מיידיות המצביעות על טעויות
אפשריות במרשם כגון תגובות בין תרופתיות ,מינון שגוי ,יצירת תגובה אלרגית לתרופה ועוד .הידע הקליני
המשמש כבסיס ליצירת האתראות מתעדכן באופן שוטף .משרד הבריאות מעריך שמעל  1,850איש מוצאים
את מותם כל שנה כתוצאה מטעויות הקשורות במרשמי תרופות .קליניקוד ,באמצעות פתרון ה,SafeRx -
פועלת על מנת לצמצם נזק זה.
"הודות לפתרון ה SafeRx-צועד המרכז הרפואי שיבא שלב נוסף בשיפור בטיחות השירות הרפואי
למטופליו .מהלך זה הינו צעד נוסף ביישום האסטרטגיה המוטמעת בחזון שיבא והמציבה בין השאר את
המטופל במרכז העשייה ,מצוינות רפואית ,קידמה טכנולוגית ויצירת סטנדרטים המובילים בעולם בטיפול רפואי,
במטרה לצמצם ואף למנוע טעויות רפואיות" אמר דר .ארי שמיס ,מנהל בית החולים הכללי" .רופאינו ייהנו
מתהליך רישום פקודות רופא משופר שישפר את בטיחות המטופלים וכל זאת מבלי לשנות את התהליכים
הקשורים בכתיבת המרשם כיוון שהאתראות מתקבלות תוך כדי עבודה שוטפת ומשולבות בתוכנות תיק החולה
הממוחשב שברשותנו".
"המרכז הרפואי ע"ש שיבא מהווה דוגמה מצוינת נוספת לדרך שבה מיושמת הטכנולוגיה המפותחת
בקליניקוד שנועדה לצמצם את הסיכון הכרוך במרשמים שגויים ולשמירה על המוניטין הטוב של בית החולים"
אמר יורם אדרי ,מנכ"ל קליניקוד" .המרכז הרפואי ע"ש שיבא בחר ליישם את הפתרון הרחב ביותר ,כזה
שניתן להתאימו אישית לצרכי הרופא המטפל ברמה האישית .בתי חולים וקופות חולים מבינים את היתרונות
הגלומים במערכות המידע הרפואיות של קליניקוד המספקות פתרונות המשפרים את בטיחות המטופל במחיר
עלות תועלת נמוך"" .אנחנו לקראת סוף תהליך האינטגרציה עם שני היצרנים" הוסיף רונן בר ,סמנכ"ל
הפיתוח.
אודות המרכז הרפואי שיבא:
המרכז הרפואי ע"ש חיים שיבא בתל-השומר ,על שני בתי החולים שבו ,הוא המרכז הרפואי הגדול
במדינת ישראל  .המרכז הרפואי שיבא מוביל את הישגי המדע והרפואה בישראל .במרכז הרפואי מתקיימת גם
פעילות אקדמית ומחקרית מובילה ומגוונת וכמו כן הוא משמש כמרכז לימוד עבור בית הספר לרפואה של
אוניברסיטת תל-אביב .בולטת בו במיוחד ההשקעה בדור ההמשך של רופאים ,אנשי צוות הרפואה והסיעוד.
הסגל הרפואי של המרכז הרפואי מונה כ 6,000-אנשי מקצוע ,מהם כ 850-רופאים ,המחויבים
לסטנדרטים הגבוהים ביותר ברפואה האבחונית ,הטיפולית והשיקומית .בבית החולים מבוצעות מדי שנה קרוב
לארבע מיליון בדיקות וטיפולים רפואיים ליותר ממיליון מטופלים .במרכז הרפואי מטפלים בחולים הקשים ביותר
ובשיטות רפואיות מהמתקדמות ביותר מהבחינה הטכנולוגית.
אודות קליניקוד בע"מ
קליניקוד בע"מ ,www.clinicode.com ,מפתחת ומשווקת מערכות תוכנה תומכות החלטה
המאפשרות ליצרני מערכות רפואיות ממוחשבות כגון תיק חולה ממוחשב ,ניהול פקודות רופא ותוכנות לבתי
מרקחת לשפר את בטיחות המטופל בכל הקשור ברישום התרופות וניפוקן .פתרונות התוכנה של קליניקוד
מותקנים במוסדות רפואיים מהמתקדמים בישראל ויוצרים עניין רב בקרב מוסדות רפואיים בחו"ל וחברות
המייצרות תוכנות תיק חולה ממוחשב המעוניינות לבדל את עצמן באמצעות שילוב מערכות תומכות החלטה
קלינית מתוצרת קליניקוד .קו המוצרים הנוכחי של החברה כולל את המוצרים  RighITו SafeRx -ומידע
מקצועי )מונוגרף( לגבי תרופות.
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