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רקע: 
במחצית השניה של שנות השבעים עם פיתוח  הטומוגרפיה הממוחשבת (CT ) והאולטרא 

סאונד ( US )  החלה מהפכה  בתפישה הקלינית של הרדיולוגיה ובמיקומה בצומת הרפואה 

 MRI -המודרנית.  מהפכה טכנולוגית זאת נמשכה אל תוך שנות השמונים עם פיתוח ה

והרדיולוגיה הפולשנית והיא בדינמיקה מתמדת בהיותה חלק ממהפכת ה"היי-טק".   

 

מהפכה מואצת זו, אשר אין דומה לה  במרבית השטחים האחרים ברפואה, גרמה  לגידול 

של מספר סדרי גודל בצריכת שירותים רדיולוגיים, בדומה למצב בארה"ב בו ההוצאות עבור 

שירותים רדיולוגיים בשנות ה- 80   גדלו בקצב מהיר מכל שירות רפואי אחר  
(.Evens et al). נוצרו שנויים בדפוסי העבודה הקליניים (התמקצעות, פעילות על בסיס מענה 

דחוף ועוד) ושנויים בהוצאות ובחלוקת המשאבים לבריאות (בדיקות רדיולוגיות מהוות כ-  

5% מכלל ההוצאה על בריאות בארה"ב והרדיולוגים כ- 4% מכלל הרופאים  
  .( Sunshine et al. 1991)

 

ההתפתחויות הטכנולוגיות ברדיולוגיה ושילובן בחזית הרפואה המודרנית בישראל  הם 

תהליכים חיוביים לכשעצמם. דע-עקא, באימוץ הסטנדרטים המודרניים לקחו על עצמם אנשי 

המקצוע בתחום הרדיולוגיה בארץ התחייבות בלתי חוזרת לספק את השירותים הנ"ל לקהל 
הנצרכים (דהיינו – החולים). דהירה זאת לקדמת הרפואה, בלי יצירת האיזונים המתאימים   

מקרבת את שירותי הרדיולוגיה למצב של א-ספיקה תפקודית אשר את ניצניה כבר בשטח.   

 



 

 

ההשלכות העיקריות נחלקו לבעלות אופי כמותי אשר הביטוי שלהן היה עליה בנפח 

הבדיקות ובעלות אופי איכותי המתבטאות בעיקר בעליה בדרגת הקושי.  
 

 

שחיקה כמותית 
מספר בדיקות הדימות נמצא בעליה מתמדת (15%-10% לשנה) ונראה שמגמה זאת 

תמשיך. הגורמים לכך הם הצורך בתיעוד כל מצב רפואי, רפואה מונעת (סקרים לאבחון 

מוקדם), בדיקות שגרתיות ברפואה תעסוקתית, התופעה של רפואה מתגוננת, אשפוזי 

חולים לצורך בירור דימות ועוד. 

עולה מספר הבדיקות הממוצע לנבדק. הבדיקות האבחוניות המודרניות פחות פולשניות 
באופיין (לדוגמה MRI של עמוד שדרה במקום מיאלוגרפיה) ולכן קיימת חופשיות יתר 

בהוריות (אינדיקציות). 
עולה מספר הבדיקות לחולה בבתי החולים, הן על רקע הגורמים אשר הוזכרו לעיל בנוסף – 

ההסתמכות הנרחבת והמתמשכת על הדמיה גורמת לירידה בביטחון הרופא בבדיקתו 
הקלינית ואף לנוון חושיו הקליניים תוך  צריכה גוברת שירותי הדמיה. הזדקנות האוכלוסיה 

מהווה גורם משמעותי ביותר. אוכלוסייה מבוגרת (מעל גיל 65 שנים) צורכת פי 4 שירותי 
  .(Maynard, Thrall) הדמיה בהשוואה לאוכלוסיה מתחת לסף גיל זה

קיצור משך האשפוז הממוצע לכדי שליש, הגדיל את סבב החולים למיטה וגרם לגידול 
(ביחס ישיר)  בצריכת שירותי דימות למיטה. 

פענוח משני – תיקי צילומים של חולי מרפאות ומאושפזים מובאים למכוני הרנטגן לצורך 
פענוח חוזר או השוואה(Outside radiological consultations) ישנן הוכחות כי הדיון 

המשותף והערכה חוזרת משפרים את איכות השרות לחולה. היקף פעילות זה מהווה כ- 
70% מהפעילות בישיבות הקליניות – רדיולוגיות (.DiPiro et al., Dalla Palma et al) אך 

היקפי השרות הזה נמדדים בתוספות של משרות מליאות כפי שמראים התחשיבים בעבודות 

לעיל. 
ההיבט הכמותי מבטא רק באופן חלקי את העומס (WORK-LOAD ). יש להתחשב גם 

במרכיבים איכותיים כמו התמקצעות, תמהיל הבדיקות,  דחיפות  ועוד המשפיעים על 
 .(Conoley) דרגת הקושי

 
 

שחיקה איכותית 
דרגת הקושי (Difficulty index) השינוי בתמהיל הבדיקות, העלייה בפלח הבדיקות 

המורכבות והמתוחכמות (MRI ,US ,CT וכד') ביחס לבדיקות הרגילות (צילום בית חזה 

וכד'). בשנות ה- 70 הבדיקות המורכבות  הוו כ- 1% מסה"כ הפעילות ברדיולוגיה (ראה 



 

 

טבלה), כיום הן מהוות קרוב ל- 20% (בארה"ב המהווה את המודל העתידי כ- 30%). בין 

השנים 1993-1997 עלה אינדקס הקושי של בדיקות רדיולוגיות בארה"ב מ - 0.32  ל-  
  .(Conoley) 0.57, עליה של 78% בדרגת הקושי

 

 

Distribution Among Techniques of Diagnostic Examinations and Professional

Relative Value Units (Conoley)

Imaging Technique Resource-Based Relative

Value Units  (%)

1973 1980 1989 1997 1973 1980 1989     1997

                           General

                          (radiography

                          and fluoroscopy)

99.0 93 85 75 97.3 98.3 54 37

                          Sectional imaging

                          (CT, sonography,

                          MR imaging)

0.2 6 14 20 0.5 0.3 37 41

                          Special

                          angiography,

                          intervention 0.8 1 1 5 2.2 1.4 9 22

                          Difficulty index

                         (RBRVUs per

                          examination) 0.32 0.57

 

 
מקצוע צומת: מקצוע הדימות ממוקם במרכז הפעילות הרפואית השוטפת בבתי החולים 

ובכלל. מעמד תווך (Intermediate) זה משפיע בשתי דרכים עיקריות הן כמותית והן 

  :(Friedenberg) איכותית על הקורה בו
א. כל שינוי במחלקות השונות כגון עליה במספר המיטות, שינוי במדיניות רפואית או במספר 

הקלינאים יבוא לידי ביטוי כמותי בזרם הבדיקות המופנה לרדיולוגיה. 



 

 

ב. התפתחות הכוון של תת-מקצועות (Sub-specialties) מקרין את הצורך הזה על 
הרדיולוגיה. הרדיולוגים חייבים לתת מענה לקשת הדרישות, ישנו פיצול לתת מקצועות  

 (Team Medicine) ברדיולוגיה

משך ביצוע הבדיקה התקצר עקב השכלולים הטכניים במכשור הדימות.  זמן הפענוח של 

הבדיקה לא התקצר, להפך - הוא התארך! (יותר תמונות לבדיקה, צורך בשחזורים דו- 
ותלת-מימדיים וכד'). 

גדל גם נתח הבדיקות ההתערבותיות (Interventional). בדיקות אלו מלוות בדרגת מתח 

(stress) גבוהה יותר מבחינת הרופא הרדיולוג וכן בכמות קרינה גדולה יותר שהוא סופג. 
לחץ: עליה במספר הבדיקות על בסיס דחוף מסה"כ הבדיקות. כ- 55% מכלל הפעילות 

הרדיולוגית בביה"ח אינה בעלת אופי מתוכנן אלא מתבצעת על בסיס דחוף! 
 emergency medicine - התמסדות נושא הרפואה הדחופה אשר הפכה לתת - מקצוע רפואי

עם כל הנגזר מכך לגבי הדימות. 
קצור משך האשפוז הממוצע – מחייב קצור זמן התגובה גם לגבי העבודה המתוכננת. 

הגברת התחרות בין בתי החולים על פלחי שוק רפואיים והגברת הלחץ על פנים המערכת 

לתפוקות גבוהות יותר. 
 (Rao et al. ) כמות המקרים ודרגת קושיים עולה באופן סלקטיבי יותר בשעות התורנות

המתאפיינות בצוות קטן יותר ובשעות עבודה ממושכות כולל מרכיב עייפות גופנית. 

  
בארץ הרדיולוגים מהווים רק כ-  1.6%  מכלל הרופאים – כמעט כשני שלישים פחות (!) 

בהשוואה ליחס לארה"ב. בתנאים  של  שוק חופשי המבוסס על ביקוש והיצע היינו אמורים 

להיות עדים למצב של הכשרה מוגברת של רדיולוגים בהתאמה לנפח וסוג הבדיקות או 

לשיפור בתגמולם עקב המחסור שנוצר.    אולם אין כך הדבר!   

העלות הגבוהה של הציוד לרדיולוגיה המגיעה למיליונים רבים של שקלים והבעלות של 

הקופות או הממשלה על מרבית המכונים גורמת לכך שאין "שוק פרטי" אמיתי. הקופות אינן 

מאפשרות לחוליהן בחירה חופשית ברופא הרדיולוג (בניגוד לחופש בבחירת הרופא המטפל 

או רופא מומחה אחר מתוך רשימות רופאים המופצות ע"י הקופות). למעשה מעמד 

הרדיולוגים הוא של שכירים מול 'קרטל' סמוי של המעסיקים (ממשלה וקופות). 

ישנה בכך דיכוי  של זכות בסיסית לקיום מימשק חופשי בין רופא  לחולה.   

בהעדר הגדרה לתקינת מתמחים (החלוקה היא פנימית בכל מוסד) אין מדיניות-על ארצית 

לויסות הצרכים העתידיים הרפואה בכלל והרדיולוגיה בפרט. כיום מספר המתמחים במגמת 

ירידה יחסית. מגמה זאת  נובעת מניסיונם של מכוני רנטגן  להתמודד בשטח עם העלייה 
בעומס ע"י הקטנת מספר המתמחים והתבססות על מומחים (המסוגלים לנפח בדיקות גדול 

יותר  ביחידת זמן נתונה). תופעה זאת אמנם מאפשרת הקלה מיידית מסוימת בעומס, אך 



 

 

תגרום להחמרת המצב בטווח הבינוני והארוך. מספר הרדיולוגים יקטן בעוד כמות העבודה 

תמשיך לצמוח בשיעורים של 8-15% לשנה. 

 

 

 

 

 

 

רכוז הבעיות: 
 1. עומס עבודה בלתי סביר כתוצאה מתקינה חסרה בבתי חולים   

 2. מחסור בתיקנון מקצועי (תת-מקצועות, יחידות מקצועיות)   
 3. שחיקה מוגברת של כוח האדם הנוכחי וחוסר תכנון עתודה מקצועית 

 4. אי-ספיקה בהיענות מערכתית מבחינת זמן תגובה לדרישה 
 5. פגיעה ביכולת לאקדמיה 

 6. דיכוי מימשק חופש ביחסי רופא רדיולוג - חולה 
 

 
 
 
 

פתרונות אפשריים: 
 1. הערכת עבודת הרדיולוג על בסיס  מספר בדיקות ולא עפ"י מיטות. 

 2. הכנסת שיטות מתקדמות לשקלול דרגת הקושי של הבדיקה תוך שימוש 
   (Relative Value Units) ביחידות עבודה יחסיות     

 3. הכללת הייעוצים החיצוניים כאל יחידות עבודה (מרפאתית). 
 4.  התעדכנות בנושא ההכרה ותיקנון יחידות מקצועיות. 

 5.  תגבור מערך הדימות בשעות התורנות והכוננות.  
 (FELLOWSHIP כולל נושא)  6. הכשרה ותכנון העתודה המקצועית 

 7. הסרת הגבלות על בחירה ישירה וחופשית של החולה ברופא הרדיולוג כנהוג לגבי 
     כל רופא מומחה אחר  

 

 

 

 



 

 



 

 

סיכום: 
בישראל כ- 35,000 מיטות אשפוז וכ- 400  רדיולוגים פעילים. לפי מפתח התקינה 

'הארכאי' (בתפישתו) משנת 1976 של רדיולוג ל- 100 מיטות אשפוז - מספר 
הרדיולוגים בקושי מספק את הדרישה בבתי החולים. מי אם-כן מספק את הדרישה 

האמבולטורית? 
מרבית הרדיולוגים עובדים בבתי החולים בשעות הבוקר. הפעילות האמבולטורית 

מבוססת על עבודתם בשעות הפנאי. 
מכאן שהרדיולוגים נמצאים בתנאי עומס עבודה ללא תקדים בעולם המערבי. 

יתר על כן, השעבוד לעומס העבודה הופך לקיצוני כאשר לוקחים בחשבון את העובדה 
 (Physician Index) שהיחס בין מספר הרדיולוגים בארץ בהשוואה לכלל מספר הרופאים

מהווה פחות מחצי בהשוואה לארה"ב. 
ישנו חסר של רדיולוגים בארץ - מצב זה בתאי שוק עבודה נורמלי היה צריך להוות יתרון 
- אולם בשל קרטליזציה סמויה אין הדבר כך. הרדיולוגים המעטים יחסית עובדים בתנאי 
עומס בלתי סבירים בד"כ בבתי החולים בשעות הבוקר ועל בסיס בדיקות אמבולטוריות 

בשעות הערב והלילה. 
בנוסף לעומס העבודה המקצועי חלות על הרדיולוגים כמו לגבי שאר הרופאים המטלות 
הנוספות כתורנויות, כוננויות, ייעוצים, מחקר, הוראה וניהול. לעומסים אילו גם השלכות 

קשות מבחינת הבטחת איכות וניהול סיכונים הן לגבי הרדיולוגים עצמם והן לגבי 
מעסקיהם.  

חייב לבוא שינוי בנושא עומס העבודה ותכנון כוח האדם של המערכת לפני קריסת 
השירות או קריסת הרדיולוגים או שניהם יחד. 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

הגדרה ועדכון של נורמות עומס ונפחי העבודה של הרופאים בבתי החולים 
 

 הניסיון היחיד בארץ להגדרות בתחום הרדיולוגיה היה בנובמבר 1976 בהסכמי השכר:    

 "בכל מכון רנטגן יהיה מנהל ועוד רופא מומחה ובנוסף רופא על כל 100 מיטות בבית  
 חולים" . 

100 מיטות דאז היו שוות ערך ל- 10,000 בדיקות לשנה. כיום המציאות היא של כ- 

28,000 בדיקות ל- 100 מיטות לשנה, כמעט פי 3 (!)   בתחשיב רגיל.  אך למעשה המצב 
אף גרוע  בהרבה כפי שיודגם בהמשך (פי- 6 כמעט בחישוב משוקלל עפ"י RVU  אשר 

פירושו  ערך משוקלל ממוצע של כ-  1.97 לכל בדיקה. זאת לעומת כ- 2.5 בארה"ב שם 

הממוצע גבוה יותר עקב מרכיב בדיקות מסובכות גבוה יותר). 

 

מספר מיטות האשפוז בישראל הוא כ-  35,000 מספר הרדיולוגים 350-400 

מכאן שמספרם עדיין תואם לקריטריונים אשר נקבעו ב-  1976 דהיינו, רדיולוג לכל 100 

מיטות. הנתונים אינם כוללים את מאות אלפי הבדיקות האמבולטוריות?!  

(יחס מספר בדיקות לכל רדיולוג  עפ"י הסדרי התקינה בבתי חולים בישראל הוא פי 2.5  (!) 

מאשר בארה"ב, בה מספר הבדיקות הממוצע לרדיולוג לשנה הוא 11,000).   

   

יש לקחת בחשבון כי בארה"ב הנתונים מתייחסים לרדיולוגים מומחים (לא כולל מתמחים 
ו-  FELLOWS )  – בישראל הנתונים של רדיולוג ל-  100 מיטות כולל מתמחים (!) . כך 

שהיחס בישראל אף גרוע בהרבה (פי 3.5 לערך). 
 

תהליך התקינה מ- 1976 לקה  בשלוש בעיות יסודיות: 

 
1. עיתוי לא מתאים -  על סף המהפכה המקצועית ברדיולוגיה (הופעת ה- US ,CT וכו'). 

כתוצאה מכך כל המהלך היה אנאכרוניסטי מרגע הוולדו. 

 

2. בחירה שגויה של המדדים. הצמדת מספר הרדיולוגים למספר המיטות בבית החולים 

אינה נכונה. יחידת העבודה הבסיסית של רדיולוג היא הבדיקה. ויש ע"כ למדוד ולהעריך 

את עבודתו במספר בדיקות ולא מספר מיטות. 

 

3. התעלמות ממרכיב העבודה המירפאתית (אמבולטורי). אין מדדים להערכת עבודת 

הרדיולוג ביחס לחולים לא מאושפזים (מרפאות, אשפוזי יום, ייעוץ לצילומים ממקור חוץ 
– בישיבות ובשוטף, ייעוצים). 

 



 

 

 
פתרונות אפשריים: 

 
1. מעבר מתיקנון עפ"י רדיולוג למספר מיטות לתיקנון עפ"י רדיולוג למספר בדיקות. 

2. התחשבות בשקלול הבדיקות עפ"י מורכבותן ודרגת הקושי: הכנסת סולם ערכי יחסי      
 Relative Value Scale (RVS)

3. התאמת מציאות העבודה בשנת 1976 למציאות העכשווית (עפ"י התיקונים דלעיל) 
     בשנת 2000. 

4. כימות מרכיב העבודה האמבולטורית (עפ"י מספרי בדיקות משוקללים) והתאמת 
התקינה עפ"י מדדי מרפאות. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

  Relative value scale                                                   יחידת ערך יחסי

 
מהות ה-Relative value scale (RVS)  היא הערכה משוקללת של בדיקות רדיולוגיות 

שונות תוך קביעת סולם התייחסות ערכית ביניהן.  

סולם היחסיות נקבע ע"י מספר רב של מרכיבים: משך הבדיקה, מאמץ מושקע, סיכון 
(קרינה, STRESS ) ועוד.  

   .( RELATIVE VALUE UNITS)   RVU  - הסולם היחסי ניתן לפריטה ליחידות

יחידות אילו משמשות לכימות העבודה לצורכי מדידות עומס, תימחור וכו'. 

כמו-כן נקבע מרכיב עלות הרופא עפ"י סוג הבדיקה  
(PROFESSIONAL COMPONENT ). נתון זה מאפשר הסתכלות יחסית נוספת בין 

עבודת הרופא ביחס למרכיבי עבודה שונים. 

 

מרכיב הרופא יחידת ערך יחסי סוג הבדיקה 

42% 1.00 צילום חזה (כוון אחד) 

 40.53 אנגיוגרפיה 

24% 7.13 ט.מ. (ראש+ח.נ.) 

44% 4.51 אולטרא-סאונד 

19% 8.29 תהודה מגנטית 
 

 

ע"ס השוואה בין מחירי הבדיקות (מחירון משרד הבריאות) או מדדים אחרים כמו מדד 

הפעימות אשר היה נהוג כשיטת התחשבנות בין בתי החולים וצה"ל בהסכם השילוב, ניתן 
לבנות RVS מקומי אשר אינו שונה בהרבה מזה הנהוג בארה"ב.  

 

 

 

 

צה"למחירון משרד הבריאותRVUסוג הבדיקה
1.001.001.00צילום חזה (כוון אחד)

7.1310.807.16ט.מ.  (ראש+ח.נ.)
8.2917ת.מ.ג.

4.5143.57אולטרא-סאונד



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

התפלגות הבדיקות הרדיולוגיות לפי קבוצות סוג (ארה�ב)  

בדיקות רנטגניות קונבנציונליות 
Cross sectional imaging  (ט.מ.,א.ס.,ת.מ.) 

בדיקות פולשניות 
 

בדיקות רנטגניות קונבנציונליות 
) cross sectional imagingט.מ.,א.ס.,ת.מ.) 

בדיקות פולשניות 

התפלגות הבדיקות הרדיולוגיות על-פי הסוג ודרגת הקושי היחסית
של כל קבוצה (ארה�ב)  



 

 

ערך ה- RVU הממוצע של בדיקה רדיולוגית (PROCEDURE ) בארה"ב (1994) היה 2.45  

( SUNSHINE 1994, 193:613-618 ). הערך הנ"ל נקבע ע"י הכפלת ה- RVS של כל בדיקה 

במספר הבדיקות מסוג זה וחלוקה למספר הבדיקות הנומינלי הכולל. הטבלה שלהלן מראה 

את התפלגות הבדיקות עפ"י סוג הבדיקה בארה"ב ואת המקבילה בארץ. 

כמו-כן ניתן להבחין בבירור מגמה של עליה במרכיב הבדיקות המורכבות מכלל הבדיקות. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 התפלגות בדיקות בבתי חולים בישראל עפ"י סוג בדיקה (נתונים ארציים - 1999) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modality%-change%-change
1991199519951998

Con. Rad.7774-491.986-6.4
Interv. Rad1.52.2460.680.818
CT10.512.9234.35.528
US5.86.91934.757
Nuc. Med.4.64.1-112.42.921

% of total exam.
USAISRAEL

% 0f total exam.
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ניתן להבחין כי ה-הערך הממוצע של בדיקה בבי"ח במרכז הארץ (מופיע כישראל בטבלה)  
ב- RVU הוא נמוך מאשר בארה"ב. חשוב משוערך גס מצביע על ערך של כ- 1.85 לבדיקה 

(לעומת 2.45 בארה"ב). 

 

נתונים ארציים מ- 1998 (לא מלאים) עפ"י אזורים נותנת תמונה דומה לארה"ב - 
 (PROCEDURE) ממוצע של 2.3 לבדיקה RVU

 

 
 
 



 

 

התאמת המקצוע לשינויים בדפוסי העבודה 
 

 1. עליה בנפח הבדיקות ובדרגת הקושי (ראה נורמות, עומסים ונפחי בדיקות)  
 2. רפואת דימות דחופה 

 3. התמקצעות 
 

רפואת דימות דחופה 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

האופן בו מתמודדת הרפואה המודרנית עם בעיות חריפות השתנה. זמן האשפוז הממוצע 

התקצר לכשליש והבירור הראשוני נעשה אגרסיבי יותר ומהיר יותר. חלק ניכר של הבירור 

נעשה כיום ברמת הטריאג' ובחדרי המיון. יתר על-כן, כתוצאה מהתפתחות הנטייה לרפואה 
מתגוננת (DEFENSIVE MEDICINE )  -  גם החולים אשר הוחלט לא לאשפז ולשחררם 

מהמיון, עוברים תהליך בירור לא מבוטל (הכולל מרכיב הדמייתי נרחב, ראה לדוגמא  בדיקת 
CT ראש חובה לכל נבדק מעל גיל 70). 

מעבר לדימות טיפולי (INTERVENTIONAL RADIOLOGY ) וטיפולים מונחי הדמייה 
 .( IMAGE GUIDED PROCEDURES)

 הזנקת הרדיולוג לחדר הטראומה כחלק מצוות הטראומה. 
 EMERGENCY RADIOLOGY  - התפתחות תת התמחות רדיולוגית ברפואה דחופה

במקביל להתפתחות תחום  הרפואה הדחופה בכלל. 

בדיקות הדימות על בסיס דחוף (זמן בצוע  0-180 דקות) מהוות כ-  50% מכלל הבדיקות  
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המבוצעות במכוני הדימות. תהליך העלייה בנפח הבדיקות הדחופות הינו במגמת עליה 

    .(Rao et al) מתמדת בארץ ובעולם

 

עלייה בנפח הבדיקות הדחופות  בעיקר באשמורת אחרונה, מעלה גם את ההיבטים 
 Berlin) המשפטיים היכולים לנבוע מטעויות בשיקול המאפיינים עבודה במשמרות מוארכות

et al., Taffinder et al., Leung et al., Tov et al., Micchie et al., Richardson). מצד אחד 

קיים החוק המורה על קיצור המשמרות - מצב אשר אינו מתבצע בפועל כתוצאה מחסר תקני 

מתמחים, מצד שני, קיימת מגמת עליה עקבית בעומס העבודה בשעות אילו.   

 

דהיינו, למעלה ממחצית נפח העבודה במכוני הדימות אינו ניתן לתכנון מסודר. 

 
 

עליה בדרגת הקושי    
העלייה בדרגת הקושי אשר פירושה מעבר מבדיקות פשוטות (צילומי רנטגן) לבדיקות 

מורכבות (US ,CT ) הוא תהליך כללי בתחום הדימות והוא נדון בפרק נפרד. מעבר לתהליך 

 .(Rao et al., Harris et al.)הכללי ישנה העמקה ייחודית של מורכבות הבדיקות הדחופות

מובאות פה רק מספר דוגמאות מיני רבות: 
 1. צילום הגלגלת המסורתי במקרה טראומה הוחלף לחלוטין בבדיקות CT. במקום לפענח 

4 צילומי רנטגן לכל נבדק – קורא הרדיולוג חבילה של  30-50 צילומי CT לנבדק.  

 2. הנחיות המנכ"ל משנת 1994 מחייבות בצוע CT מוח לכל מבוגר מעל גיל 70 גם אם אין 

ספור ברור של טראומה. 
 Rosen et)  בטן לעומת ראש. שנויים בגישה הרפואית בארץ ובחו"ל CT 3. עליה בבדיקות 

 CT הבטן ולשנוי היחס הפנימי בין בדיקות CT גרמה לעליה מוחלטת במספר בדיקות (al

בטן וראש. בדיקות בטן ארוכות ב- 2-4 סדרי גודל בהשוואה לבדיקות ראש 



 

 

 ( RADWORKS )   

 US .4 דופלר וורידי (גרף עליה) – בדיקה מורכבת הכוללת שימוש בטכניקה מעורבת של 

US רגיל +דופלר ספקטרלי + דופלר צבע אשר הפכה למרכיב יום – יומי של עבודת 

התורנות (דוגמא) 
 5. פעילות פולשנית טיפולית צינתור אבחנתי משולב בטיפולי – עצירת דימומים פנימיים 

(EMBOLIZATION ), ניקוז מלעורי של כיס מרה (חלק משינוי הגישה הכירורגית מניתוח 

לטפול מונחה הדמייה). 

 

 
השלכות ההתמקצעות על הרדיולוגיה הדחופה 

 

 קטע זה מאפיין בעיקר את עבודת המומחה הכונן. מזה כשני עשורים קיימת מגמה ברורה 

וחד משמעית של התמקצעות בתת תחומים (ראה פרק תת מקצועות).   

כתת- התמחויות ברדיולוגיה עם מרכיב של רפואה דחופה  
(EMERGENCY RADIOLOGY ) ניתן למנות: רדיולוגיה פולשנית, אולטרה סאונד, 

נוירורדיולוגיה, הדמיית גוף ורדיולוגיה פדיאטרית (ילדים ופגים). 
מסלולי הכוננות הנוכחיים במרבית המוסדות הרפואיים אינם נותנים ביטוי מקצועי הולם 

לצרכים אילו. התוצאה יכולה להיות חוסר באספקת השרות הנ"ל או הפעלה בלתי מסודרת 

על בסיס התנדבותי מאולתר.  

 
פתרונות: 

 
 1. הגדלת מספר התורנים  

 2. הוספת תורן מומחה במשמרת ערב 
 3. שדרוג תורנויות וכוננויות ההדמייה למיון 

 4. הגדלת קווי כוננות עפ"י תת-התמחות  
 5. התאמת מצבת המתמחים והמומחים לצרכים הנ"ל. 

 
 
 

1. כיום מספר התורנים במרבית בתי החולים הגדולים (מרכזי על) עומד על 1.5  בימי חול 

ו- 1 בימי שישי ושבת.  נפח הבדיקות הדחופות מראה מגמה חד משמעית של עליה 
בשעות הערב והלילה בהשוואה לבוקר. ישנו גם רבוי של בדיקות (US ) המתבצעות 

בחדרי הטראומה במיון ובטיפול נמרץ. בדיקות אילו מחייבות את הרדיולוג להשאיר את 



 

 

עמדתו בלתי מאוישת לפרקי זמן לא מועטים. על כל ההשלכות שיש לכך על שטף 

העבודה ונושא הסיכונים.                                                                                                                

נכון יהיה להגיע למצב של שני קווי תורנות מלאים בכל ימות השבוע במרכזי-על,  1.5 

תורנים בימי חול בבתי חולים בינוניים ותורן אחד בבי"ח קטן. 
2. שני תורנים וריבוי הבדיקות השוטפות (בעיקר בדיקות מורכבות כ-  CT ו- US ) דורשים 

נוכחות רופא בכיר לפחות במשמרת ערב.  

 

3. בדיקות הדימות על בסיס דחוף (זמן בצוע  0-180 דקות) מהוות כ-  50% מכלל 

הבדיקות המבוצעות במכוני הדימות. תהליך העליה בנפח הבדיקות הדחופות הינו 
במגמת עליה מתמדת. (דוגמאות – נתונים ארציים). מרבית הקריאות לכוננים הן ישירות 

מהמיון או מחולים אשר זה עתה אושפזו. כוננויות כגון אנגיוגרפיה מגיעים ל-  50% 

פעילות ויותר. 

 

4. מסלולי הכוננות הנוכחיים במרבית המוסדות הרפואיים אינם נותנים ביטוי מקצועי הולם 

לצרכים אילו. התוצאה יכולה להיות חוסר באספקת השרות הנ"ל או הפעלה בלתי מסודרת 

על בסיס התנדבותי מאולתר.  

 

  

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

התמקצעות 
 

החטיבה, יחידות מקצועיות ותת-התמחות 
 

התקדמות הרפואה, הרחבת הידע המצטבר והתבססות הרדיולוגיה כמקצוע צומת - מול 

מיגוון המחלקות והיחידות בבתי החולים המודרניים הביאו להתפתחות התפישה של 

ההתמקצעות והמבנה החטיבתי של ההדמיה העכשווית. ראשוניים בכך הם בתי החולים 
הגדולים (מרכזי-על). מול קשת ההתמחויות הקליניות השונות מעמידה חטיבת ההדמיה 

קשת של התמחויות פנימיות (Sub-specialties) המספקת שירותים אילו. 

הפיצול של החטיבה למבנה יחידתי מאפשר פיתוח של 'מוקדי - ידע', רכישת ניסיון ורכישת 

מיומנות בתחום הנתון. עפ"י מחקרים רבים ישנו קשר הדוק בין מידת המיומנות המקצועית 

לבין הניסיון המצטבר וההתמחות בתחום הספציפי. 

היחידות המקצועיות מאפשרות תהליכי הכשרה מסודרים ואקדמיים תוך קביעת אמות מידה 

(סטנדרטים) אחידות ברמה הארצית. הן תאפשרנה מתן הכשרה מסודרת לדורות חדשים 

של מתמחים ומומחים תוך פיתוח עתודה מקצועית מבוקרת. תהליך אשר בו כבר החלה 

לפעול ההסתדרות הרפואית בישראל (הר"י). 

מבנה החטיבה על תת המקצועות עומד בבסיס תהליכי אבטחת איכות המופעלים כבר באופן 

שוטף זה מספר שנים בארה"ב ובאופן ראשוני בארץ (ממוגרפיה). אחד הכלים העיקריים 

בתהליך זה הוא ה-  Accreditation , תהליך זה מגביל תעסוקה בתחומיים ספציפיים רק 

לאנשים המקיימים פעילות שוטפת מוכחת (כמותית ואיכותית) בתחום הנדון. דהיינו, רכישה 

ותחזוק שוטף של ידע תוך קבלת הכרה מקצועית רשמית. 
תחזוק המבנה היחידתי במרכזי העל מצריך גם גיבוי הידע ע"י רופא נוסף לפחות לצורך 

אבטחת השירות השוטף והסטנדרטים הרפואיים בכל מצב. 

המבנה היחידתי מאפשר קידום על בסיס מקצועי, תוך השארת אנשי מקצוע בתוך החטיבה 

על בסיס התמחותם ולא לדחוק בהם לעבור לתחום הניהול לצורך הקידום האישי או השיפור 

בתנאי השכר.     

 

  

 

 

 
 



 

 

אקדמיה  
 העומס והלחץ המופעלים על הרופא הרדיולוג במגמה המחמירה והולכת ו גורמים להתשתו 

ולפגיעה ביכולת תיפקודו עם כל ההשלכות שיכולות להיות לכך על איכות הטפול. מעבר 
 Rosenberg et ) לבעיות שהוזכרו קיימת פגיעה גם בפעילות האקדמית. ישנה ירידה מוכחת

.Levitt ,  Goldstein et al) במספר המחקרים והפרסומים המדעיים הקשורה בעליה של 

עומסי העבודה. ישנה ירידה במספר המחקרים המתבצעים ובפעילות של הסגל האקדמי 

ברפואה. 

 

פתרונות בנושא התמקצעות, הכשרת עתודה מקצועית ושיפור המחקר יכולים לבוא רק עם 
שינוי מהותי בגישה להתמחות (Maynard). לשינוי היבטים כמותיים ואיכותיים: 

 1. הקצאה מרכזית (ממשלתית) מתוכננת של מספר המתמחים ותכנון מראש של תת  
      ההתמחויות 

 2. שינוי מבנה ההתמחות: 
 ! קיצור החלק הכללי של ההתמחות 

 ! זכות חתימה מוקדמת 

 ! תת התמחות מובנית בתוך ההתמחות עם תהליך אקרדיטציה 

 ! הקצאת תת התמחות למחקר 
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