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 הקדמה  והסבר
 מטרת  המערכת   –   לאפשר  לבני  המשפחה  לקבל  עדכונים  והסברים,   תוך  ייעול  זמן  הצוות  הרפואי,   ובמידה  וניתן,   לראות

 ולתקשר  עם  בן  משפחתם  המאושפז  במחלקה  או  ביחידה  מבודדת. 
 

 רציונל   –   עקב  מחלת  הקורונה,   ממאושפזים  רבים  בבית  החולים  נמנעת  אפשרות  לביקורי  משפחה,   מרכיב  חיוני  בטיפול
 בחולים.   הצורך  בעיקר  משמעותי  במצבים  רפואיים  קריטיים,   כשחולה  ברמת  תפקוד  או  הכרה  ירודים  ואף  ברגעיו

 האחרונים.   הפתרונות  כיום  מאולתרים  וחלקיים  דורשים  הרבה  מצד  הצוות.   יתר  על  כן,   למשפחה  לרוב  אין  אפשרות
 להגיע  לבית  החולים  ולקבל  עדכונים  מהצוות  הרפואי  המטפל.   כאשר  הצוות  מעדכן  את  בני  המשפחה  (שהמטופל  אישר
 כאנשי  קשר),   לא  תמיד  יש  לו  זמן  מספק  לענות  לשאלות,   עקב  עומס  בעבודה  השותפת.   לפגישה  דרך  אלמנט  תקשורת

 ויזואלי  יש  ערך  מוסף  לאמון  המשפחה  בצוות  והבנה  רגשית  של  המצב.   הוספת  יכולת  למענה  בהודעה  לרבות  שאלות
 ותשובות  כלליות  יכולה  להקל  על  העומס. 

 סקרנו  את  הצרכים  השונים  שעלו  מהשטח,   ובנינו  חבילת  פתרונות.   ניתן  להשתמש  בכל  אחד  מהפתרונות  ביחד  או
 בנפרד  בהתאם  לדרישות  הפרטניות  של  בית  החולים. 

 
 אתגר  ראשון   -   חוסר  יכולת  של  בני  המשפחה  לשוחח  באופן  בו  הם  רואים  את  הצוות  המטפל  ו/או  את  המטופל.    בפרט

  תקשורת  של  בני  משפחה  עם  מטופל  מונשם  שאינו  יכול  לתקשר. 

 פתרון:    שיחת  וידאו  דרך  טאבלט  מוצמד  לזרוע/עמוד/רובוט  בו  מותקנת  תוכנת  תקשורת,   אשר  יוכנס  למחלקה,   כאשר
 המשפחה  יכולה  להתחבר,   בזמנים  שנוחים  לצוות  המטפל,   גם  אם  אינה  בקיאה  בתוכנות  מחשב.   ההתחברות  בבית

 וההתחברות  לטאבלט  במחלקה  ניתנת  תוך  שליטה  מרחוק.   דרך  המערכת,   הצוות  יכול  לאפשר  לבני  המשפחה  לשוחח
 עם  המטופל  (או  לשיר  לו  שיר  אהוב)   בזמנים  קריטיים. 

 
 אתגר  שני   -   בני  המשפחה  נזקקים  לעיתים  להסברים  ארוכים  ולמענה  על  שאלות  שחוזרות  על  עצמן.   מענה  זה  דורש

  מהצוות  הרפואי  זמן  יקר.     פתרונות: 

  1.    שירות  מענה  בהודעות/בוט:    שירות  משלים  (לא  מחליף)   לעדכון  משפחות  הכולל  אוטומציה  של  מענה  לשאלות
 שגרתיות  (  1)   כלליות  עבורן  ינתן  מענה  במערכת  (לדוגמה,   מהי  סטורציה,   מהי  מכונת  הנשמה),    ו-(  2)   ספציפיות

 למטופל  עבורם  הצוות  מזין  באופן  נוח  ופשוט  תשובות  והמערכת  מפיקה  מסר  למשפחות  המתאר  בקצרה  את  מצבו  של
 המטופל  (במידה  ומצבו  יציב  או  בשיפור). 

 בפרוייקט  ניתנה  לצוות  הרפואי  גישה  לעמוד   web  פשוט  להזנת  מידע  רלוונטי  לעדכון  משפחות  (בהמשך  ניתן  לשקול
 הזנת  מידע  אוטומטי  מתוך  התיק  הרפואי). 

  2.    מתווך  רפואי:    מתווך,   שהינו  מתוך  צוות  בית  החולים  או  באישור  הצוות,    אשר  ישתתף  באופן  וירטואלי  בשיחה  עם
 משפחתו  של  המטופל  בכדי  להנגיש  מידע,   לתווך  למשפחה  את  המצב,   לסייע  ב"ביקור  משפחות"   וירטואלי  ולחסוך  זמן

  לצוות  המטפל. 
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 ביקור  “וירטואלי” 
 האתגר  הראשון   -   תקשורת  המשפחה  עם  החולה  במצב  שאינו  יכול  להתקשר  עצמאית  (תוך  הפחתת  עומס  על  הצוות

 המטפל) 

 כיום  -   במקרים  רבים  אין  תקשורת  כלל,   או  שרק  בשלבים  סופיים.   לתקשורת  שכן  נעשית,   אחד  הפתרונות  בשימוש  כרגע
 דורש  מצוות  רפואי  פנימי  להפעיל  טלפון  "מלוכלך"   ידנית  ולהחזיק  אותו  עבור  החולה  לשיחה  קצרה  (קולית  או  וידיאו). 

 

 הפתרון   -   מערכת  חומרה/תוכנה  מבוססת  טכנולוגיות  קיימות  (כדוגמת   zoom)   מקונפגת  לפתרון  הבעיה: 

 "אווטאר"   -   טאבלט/פלאפון  עם  אפליקצית  שיחת  וידאו  בשליטה  מרחוק  על  גבי  רובוט,   סטנד  או  חצובה  ניתנת1.
 להזזה  (ראו  איור   1) 

 "מרכז  שליטה"   -   מערכת  מחשוב  לשיחות  וידאו  עם  יכולות  אדמיניסטרטיביות  (מוגדרות  מראש),   יחבר  בין2.
 ה"אוואטר",   הצוות  המטפל  ומשפחות  המטופל.   יופעל  על  ידי  הצוות  הרפואי  או  "המתווך  האנושי"   (ראו  איור   2) 

 המשפחה  -   בן  משפחה  המוגדר  בתיק  הרפואי  (ואחרים  לשיקול  הצוות  הרפואי) 3.

 "מתווך  אנושי"   -    אופציונלי  -   אפשרות  להוספת  מתווך  לתיאום  ותקשורת  עם  המשפחות  (ראו  פרק  נפרד) 4.

 הוכנה  מתודולוגיה  לעבודה  -   במטרה  להקל  על  העומס  של  הצוות  הרפואי,   לתמוך  במשפחות  ולרכז  מענה  (ראו  תחת
 פרק  המתווך). 

 ביקור  "וירטואלי"   -   תמונות  להמחשה: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                איור   2:   "מרכז  שליטה"   -   ניהול  שיחה  בין  הרופא, 
               המשפחה  והחדר  המבודד

 
 
 
 
 

 איור   1:   "אוואטר"   -   מעמד  בחדר  המבודד
 המערכת: 

 לאחר  סקירת  בתי  חולים,   נראה  כי  מחלקות  בנויות  באופן  שונה  עם  טופולוגיה  ושיקולים  שונים,   לכן  ההמלצה  היא  לבחור
 בפתרון  מתואם  עבור  בית  החולים.   הצענו  שילוב  של  פתרונות  להכנסת  והתקנת  תוכנת  תקשורת  על  גבי  התקנים

 שונים,   כתלות  בטופולוגיה  במחלקה,   זמינות  כח  אדם  ותקציב: 
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 רובוט  (כגון   temi),   מתואם  עם  אפליקציה  ייעודית  להתקשרות  פנימית  בתוך  בית  החולים,   והתקנת  תוכנת●
 תקשורת  חיצונית  המאפשרת  גמישות  רבה  יותר  לניהול  ועריכת  שיחות.   ראו  קובץ  " סקירת  רובוטים  רלוונטיים" 

  לפירוט  נוסף. 
 שיקולים:   זול  יחסית  לרובוטים  ומאפשר  התניידות  המנוהלת  על  ידי  צוות  חיצוני  ולא  על  ידי  הצוות○

 המצוי  בתוך  המחלקה  המבודדת. 
  טאבלט  מותקן  על  גבי  כל  מיטת  חולה. ●

 שיקולים:   נדרש  במקרים  בהם  המחלקה  מורכבת  מחדרים  נפרדים  עם  מספר  מצומצם  של  מטופלים, ○
 כאשר  האיזור  המשותף  אינו  נחשב  לאיזור  מבודד,   ואינו  מאפשר  שימוש  במעמד  זז  בין  המיטות.   דורש

 ניהול  יותר  נרחב  של  המערך  להגדרה  וחיבור  מטופלים  לשיחה. 
 טאבלט  על  מעמד  ניתן  להזזה. ●

 שיקולים:   אופציה  זולה  וזמינה  לקניה,   פתרון  פשוט  לבעיה  אך  דורש  הזזה  על  ידי  צוות  בתוך  החדר○
 המבודד. 

 בפיילוט  נבחנה  אופציה  זו  -   עם  תוכנת  תקשורת  מותקנת  על  טאבלט  ומעמד  שניתן  להזזה. ○
 המלצה  בלבד  -   רשימת  חלקים: ○

 

 מחיר  (לפני  מע"מ)   בש"ח ספק מוצר  מומלץ  (או  דומיו)  ציוד

 לחדר  המבודד

 זרוע  מתחברת  למוט  עירוי  או
 סטנד  על  גלגלים

 מק"ט:    T580  (מדובר  בזרוע
 מותאמת  לגדלים  שונים  של

 טאבלטים,   במקומות  מסויימים
 המלצנו  להדביק  את  הגומיות
 המחזיקות  את  הטאבלט  כדי

 למנוע  תזוזה) 

 זרועות  ברקן
h�ps://www.barkan-sh 

 /op.com  

139.90   

 לחדר  המבודד  וחדר  הבקרה  (במידה  ואין  מחשב  המאפשר  התקנת  תכנת  תקשורת) 

 טאבלט  עם  מודם  (  10"   או   8") 
 המלצה:   לשלב  כרטיס  סים

ZA440076IL   
  או

ZA2D0074IL   

 אספירקום  מערכות  בע"מ

 /h�ps://www.espir.co.il  

460  
 

945  

 

  

4  

https://www.barkan-shop.com/
https://www.barkan-shop.com/
https://www.barkan-shop.com/
https://www.espir.co.il/
https://www.espir.co.il/


 

 אפליקציות  וידאו: 

 בחנו  מספר  אפליקציות  וידאו  ותכנת  "זום"   נבחרה  בשל  הגמישות  ויכולת  ההתאמה.    ניתן  להשתמש  באופציה  החינמית
  אם  לא  נדרש  מעבר  ל   40  דקות  שיחה. 

 פונקציות  מומלצות  לשימוש  בביקור  הוירטואלי: 

 מענה  אוטומטי   (  auto-answer)   המוגדר  על  ה"אוואטר"   (המכשיר  ה"מלוכלך")   עבור  מכשיר  מרכז  השליטה, 1.
 מאפשר  למרכז  השליטה  להכניס  את  המכשיר  בצד  המטופל,   ללא  מגע  אדם  במכשיר  המטופל. 

 תזמון  שיחה   (  schedule   mee�ng),   מאפשר  קביעת  שיחה  מראש,   כולל  זמן  התחלה  וסיום  השיחה,   והגדרות2.
 השיחה  לשם  אבטחתה  (ראה  בהמשך),   והעברת  המידע  (כולל  קישור,   זיהוי  שיחה  וסיסמא)   למשפחה  מבעוד

 מועד. 
 לאבטחת   השיחה  מפני  משתתפים  לא  מאושרים: 3.

.aנעילת  שיחה   -   לאחר  שכל  המשתתפים  נכנסו,   ניתן  לנעול  את  השיחה  כך  שלא  יוכלו  להיכנס 
 משתתפים  נוספים,   גם  אם  הגיעו  אליהם  פרטי  השיחה  או  קישור. 

.bפעמון  כניסת   ויציאת  משתתפים 
.c (בנוסף  לקישור  או  מספר  זיהוי  שיחה)  סיסמת   כניסה  לשיחה 
.dחדר  המתנה   -   ניתן  להוציא  ולהכניס  משתתפים  לפי  הצורך  (למשל,   אם  קורה  משהו  בצד  המטופל  או 

 כשמוודאים  את  זהות  המשתתפים  בשיחה) 
.e ("מכשיר  "מרכז  השליטה)  מניעת  התחברות  לשיחה  לפני  התחברות  מנהל  השיחה 
.f .ביטול  אפשרות   הקלטה   דרך  תכנת  זום  לכלל  המשתתפים 

 נבנו  מדריכים  המסבירים  על  שימוש  באפליקצית  תקשורת  "זום"   וזמינים  כחלק  מהמידע  שהועלה  לאתר: 

 מדריך  למתקין   -   איך  להתקין  "זום"    להפעיל  אופציות  של   auto-answer  בחדר  המטופלים,   ולהוסיף  הגנות●
 כמתואר  מעלה. 

 מדריך  לחדר  הבקרה  -   הסבר  עבור  המתווך  או  האדם  המקשר  את  השיחה  איך  להשתמש  פונקציונלית,   להוסיף●
 אנשים  חדשים  ולקשר  משפחות. 

 מדריך  למשפחות  -   איך  להשתמש  ללא  התקנה  או  במידה  ומעוניינים  להתקין,   איך  להתקין. ●

 

  דרישות  להפעלה   (יתבצע  על  ידי  מתקיני  המערכת): 

 התקנת  אפליקציית  "זום"   על  האוואטר  בהתאם  ל"מדריך  למתקין",   לדאוג  להגדרות  מתקדמות  לאיפשור  מענה●
  אוטומטי  ואבטחת  השיחה  (כמו  כן  מומלץ  אם  כי  לא  נדרש  להתקין  אפליקציה  להשתלטות  מרחוק). 

 הגדרת  אפליקציות  אלו  גם  על  מרכז  השליטה  (טאבלט)   שישאר  אצל  הצוות  בצד  הנקי. ●
 לאחר  מכן,   האוואטר  יוכנס  על  עמוד  עירוי/חצובה  או  רובוט  לשטח  ה"מזוהם"   (יחד  עם  מטען)   ויתבצעו  בדיקות●

  טכניות  על  גבי  רשת  ה    wifi  של  בית  החולים  (כדאי  לבדוק  גם  לפני  הכנסה). 
 העברת  הרשאות  ומשתמשים  לצוות  הרפואי  (או  המתווך)   והדרכתם  במידת  הצורך. ●
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 מענה  אוטומטי  למשפחות  -   הצגת  מוצר

 האתגר  שני   -   בני  המשפחה  נזקקים  לעיתים  להסברים  ארוכים  ולמענה  על  שאלות  שחוזרות  על  עצמן.   מענה  זה  דורש
  מהצוות  הרפואי  זמן  יקר. 

 כיום  -   המענה  הניתן  (ככלל  בשיחות  טלפון  קוליות)   לעיתים  חלקי  ובתדירות  נמוכה.   הדבר  גורר  מעמסה  כבדה  על  הצוות
 ומשאיר  את  המשפחה  בתחושת  מועקה  וחוסר  ודאות. 

 

 אתגר  שני,   פתרון   1:    שירות  מענה  בהודעות/בוט  -   תיאור  המערכת: 

whatsapp  -המערכת  המוצעת  תאפשר  לצוות  הרפואי  (או  למתווך  מאושר)   לשלוח  למשפחה  מענה  בהודעת  טקסט  ב 
 או  סמס: 

 המערכת  תדע  אוטומטית  האם  לשלוח  ל whatsapp  או  סמס  בהתאם  לזמינות  בטלפון  היעד. 1.

 תכנים  ראשוניים  כלליים  וכן  "טמפלט"   הודעה  ספציפית  למשפחת  המטופל  נבנו  ע"י  פאנל  מומחים,   בשיתוף2.
 ובהתייעצות  עם  אחים,   רופאים,   עובדים  סוציאלים,   ופסיכולוגים  (פירוט  מלא  זמין  בקובץ  " התכנים  של  מערכת

 ההודעות   ISeeU   Families"   הנמצא  באתר). 
 לצוות  הרפואי  (או  המתווך)   תנתן  גישה  לעמוד  באינטרנט  דרכו  יוכלו  להוסיף/להוריד  משפחות  חדשות  לשירות, 3.

 למלא   או  לעדכן  את  השדות  בהודעה.   [הערה:   ראו  הצעות  התפתחות  להמשך  לאינטגרציה  עם  מערכות  בית
 החולים] 

  ההודעה  תשלח  למשפחה  רק  לאחר  שאיש  הצוות  הרפואי  שלח  אותה  [  submit]   ועודכן  תאריך  עדכון. 4.

 שדות  שלא  מולאו,   לא  יופיעו  בהודעה. 5.

  שדות  ששונו  יהיו  מודגשים. 6.

 המערכת  תעבור  תהליך  טיוב  לשיפור  התכנים  וקבלת  פידבק  על  הורדת  עומס  מהצוות  המטפל  ושביעות  רצון7.
 המשפחות.   חלקו  של  הטיוב  יעשה  אוטומטית  במענה  ל-  bot   וחלקו  יכול  להתבצע  באמצעות  שאלונים. 

 בהמשך,   ובמידת  הצורך,   ניתן  להוסיף  יכולת  אשר  תרכז  את  השאלות  שלא  נענו  מהמשפחות  בטקסט  ותשלח8.
 במרוכז  באמייל  או  בטקסט  לצוות  המטפל  פעם  ביום  (או  בתדירות  אחרת  שתקבע  על  ידי  הצוות  המטפל). 

 

 

 דוגמא  לאופן  שליחת  ההודעה  על  ידי  הצוות  המטפל  (או  המתווך): 

  צוות  רפואי  יכול  למלא  תשובות  מוגדרות  מראש  או  טקסט  חופשי
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 *מדובר  בטופס  להמחשה,   שדות  ספציפיים  יכולים  להשתנות  במהלך  טיוב  המידע  שנשלח  בהתאם  לפידבק  מהצוותים

 

עם  שליחת  הודעה  מתקבלת  ההודעה  בטלפון  המאומת  של  המשפחות  כמתואר  בדוגמא: 
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 מידע  טכני  מצוי  בקובץ  " מידע  טכני  על  מערכת  ההודעות   ISeeU   Families"   -   המידע  כולל  אפיון  של  ה   UI,   הפניה  ל
  github  לקוד  של  ה   UI,   תיאור  ה   API  לעבודה  מול  ה-  UI,   פיצ'רים  להמשך,   מידע  על  התשתית  לשליחת  הודעות,   מידע

 תפעולי  על  השימוש  ב   whatsapp.   למעוניינים  במימוש  מוזמנים  ליצור  קשר  עם  חברת   Spetz  בלינק
h�ps://www.spetz.co.il   

 

  דרישות  להפעלה

URL   לשימוש  במערכת,   נעבוד  בשיתוף  פעולה  עם  בית  החולים,   למימוש  בהנחייתם  או  שימוש  במערכת  הפיילוט,    יוגדר 
 ייעודי  לכל  בית  חולים  בנפרד,   ויוזרים  מורשים  לכניסה  למערכת. 
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 המתווך  הרפואי
 אתגר  שני,   פתרון   2:   מתווך  רפואי

 לפעמים  לצוות  המטפל  אין  מספיק  זמן  לשוחח  עם  בני  המשפחה,   אבל  חשוב  לצוות  למסור  לבני  המשפחה  מה  מצב
 המטופל.   בנוסף,   קיום  ביקור  חולה  וירטואלי  של  המשפחה  דורש  תיווך  רפואי-רגשי  כאשר  מדובר  בחולה  במצב  קשה. 

 

 תפקיד  המתווך    -    מטרת  המתווך  היא  להיות  פנוי  לשוחח  עם  המשפחה  ולהנגיש  לה  את  המידע  שצוות  המחלקה  או
  היחידה  מוסר  לבני  המשפחה  בנוכחות  או  דרך  המתווך. 

 בעת  השיחה  של  המשפחה  עם  המתווך,   במידה  ובני  המשפחה  שואלים  שאלות  שהמתווך  אינו  יודע  לענות  עליהן,   הוא
  יוכל  להעביר  את  השאלות  לצוות  המטפל  במרוכז,   בכדי  שהם  יענו  עליהן  לכשיתפנו. 

 במידת  הצורך,   המתווך  יוכל  לקבוע  ולנהל  את  הביקור  הוירטואלי  של  המטופל  עם  משפחתו.   לאור  הקושי  הכרוך  בראיית
 אדם  קרוב  במצב  קשה,   מומלץ  לערוך  שיחת  תיאום  ציפיות  עם  המשפחה,   וכי  בשיחה  יבהירו  את  מצבו  של  המטופל

 ומה  עתידים  לראות  בביקורים  וירטואליים.   המתווך  יוכל  לערוך  שיחה  זו  במידה  והצוות  הרפואי  לא  פנוי  לזה. 
 במידה  והוחלט  להשתמש  במערכת  הודעות  אוטומטיות  חיצונית  דרך  ה   UI  המתוארת  למעלה,   הכלי  יכול  לסייע

 למתווכים  במסירת  מידע,   והמתווך  יכול  להכניס  פרטי  עדכון  רלוונטים  למערכת.   כמו  כן,   המתווך  יוכל  לטייב  את  המידע
 המועבר  ולהעביר  פידבק  לעדכון  שאלות  נפוצות. 

 
 חשוב  לציין,   המתווך  לא  ימסור  מידע  נוסף  על  המידע  שמסר  לו  הצוות  הרפואי.   תפקידו  לגשר  ולהוות  מקור  מידע  עבור

  בני  המשפחה. 
 

 מי  עשוי  להיות  מתווך   –   איש  צוות   מבית  החולים   שיש  לו  ניסיון  בטיפול  בחולה  מורכב,   או  ניסיון  בטיפול  בחולים  ביחידות
 לטיפול  נמרץ.   לדוגמא,   אחיות  טיפול  נמרץ  או  רופאים  אשר  שוהים  בבית  בבידוד,   אח/ות  או  רופא/ה  בני   60  ומעלה  אשר

 שוהים  בבית  עקב  הסכנה  בהיחשפות  למטופלים  מדבקים.    כמו  כן,   לפחות  לעניין  תיווך  הביקור  הוירטואלי  וריכוז
 שאלות,   ייתכן  וממלאת  הפונקציה  תהיה  העובד/ת  הסוציאלי/ות  אשר  במקרים  רבים  מהווה  אשת  הקשר  למשפחות. 

 עקרון  הקרבה  -   הרעיון  הוא  לגייס  מתווכים  אשר  הינם  ה"קרובים"   ביותר  למחלקה,   ככל  האפשר.   במידה  והדבר  לא
 מתאפשר,   ניתן  גם  לגייס  אנשים  במעגלים  רחוקים  יותר. 

 
 תרשים  זרימה  -   מתי  להשתמש  במתווך

 המתווך  אינו  מחליף  שיחות  עם  הצוות  הרפואי  הגרעיני,   אלא  נועד  להקל  על  העומס  שלהם  על  ידי  מתן  מענה  של  מידע
 רפואי  למשפחות,   והניהול  לוגיסטי  המתבקש,   תוך  שימוש  באוכלוסייה  רלוונטית  וזמינה  לתפקיד.   היקף  התפקיד  יקבע

 על  ידי  כל  מחלקה  בהתאם  לצרכיה  והעדפותיה. 

 תרשים  זרימה  המסביר  מתי  רצוי  להשתמש  במתווך: 
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 תרשים  זרימה  –   שימוש  במתווך  בעת  שיחות  עם  בני  משפחה

 רוצים  לקיים    שיחה  של  הצוות  הרפואי  עם  בני  משפחה

 האם  יש  לצוות  המטפל  מספיק  זמן  כדי  לשוחח  עם  בני  המשפחה  /   לערוך  ביקורים  "וירטואלים" 

                                                                             לא             כן

 

                                                                                                                   הצוות  מבצע  את  השיחה  ללא  מתווך

 אפשרות  א  –    יש  מעט  זמן   לשיחה  עם  בני  המשפחה
 

  שיחה  עם  המשפחה   יחד  עם  מתווך: 

oאנשי  הצוות  משוחחים  עם  המשפחה  שיחה  קצרה   יחד  עם  המתווך 
oכשנח  לאנשי  הצוות  

oאנשי  הצוות  יוצאים  מהשיחה  הקצרה 
o :המתווך  נשאר  בכדי  

oלשוחח  עם  המשפחה  יותר  בנחת 
oלענות  לשאלות  רק  בנוגע  לנושאים   שהצוות  כבר  מסר  לגביהם  מידע 
oלהסביר  מושגים  בסיסיים,   כלליים 
oלהעביר  לצוות  שאלות  של  המשפחה  
 לדוג'   בנושאים  שהצוות  לא  מסר  למתווך  מידע  או  רשות  לענות  להם▪

oמתאמים  ומבצעים  ביקור  וירטואלי  /   מעדכנים  משפחות  בהודעות  
 
 

 אפשרות  ב  –    אין  זמן   לשיחה  עם  בני  משפחה  –   אבל  מעוניינים  להעביר  מידע
  

 שיחה  עם  המשפחה   רק  על  ידי  מתווך

   הצוות  משוחח  קצרות  עם  המתווך  כשנח  לצוות

   המתווך  מתקשר  למשפחה: 

oמוסר  למשפחה  את  המידע   בשם  הצוות 
oעונה  לשאלות  רק  בנושאים  שהצוות  מסר  לגביהם  מידע 
oמסביר  מושגים  בסיסיים,   כלליים 
oמעביר  לצוות  שאלות  מהמשפחות,   כדי  שהצוות  יענה  למשפחה  בהמשך 

oמתאמים  ומבצעים  ביקור  וירטואלי  /   מעדכנים  משפחות  בהודעות 
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  פרוטוקול  העבודה  של  המתווך
 

 שלב  מקדים  -   קבלת  גישה  ואמצעים  טכניים  -    אנו  ממליצים  למתווך    לוודא  כי  הוא  בעל  הרשאות  מתאימות  בתוכנת  הוידיאו  וכי
 המערכת  מוכנה  לשימוש  בהתאם  למתואר  בחלק  הביקור  הוירטואלי  -   דרישות  מקדימות  (ניתן  להיעזר  במדריך  "זום"   למתווך

 המצורף).   כמו  כן,   רצוי  לוודא  כי  מערכת  ההודעות  מוכנה  לשימוש  בהתאם  למתואר  בחלק  מענה  אוטומטי  למשפחות  -   דרישות
 מקדימות. 

 
 שלב  מקדים  להכנת  המשפחה  -   יצירת  קשר  ראשוני  עם  המשפחה,   אימות  ותיאום  ציפיות: 

 בכל  מקרה,   אנו  ממליצים  לפעול  לפי  הנהלים  הקיימים  בבתי  החולים  ולבצע  אימות  בדרך  המקובלת. 
 הצעה  לסדר  פעולות  (המידע  ב"תיק"   יכול  להתייחס  לתיק  הרפואי  או  למסמך  נפרד  עליו  הוחתם  המטופל): 

 יוזמים  שיחה  עם  המשפחה  בהתאם  לפרטי  הקשר  בתיק. 1.

 מזהים  את  המשפחה  לפי  המקובל  בבית  החולים  (למשל  ת.ז  של  בן  המשפחה  ותאריך  הוצאת  התעודה) 2.

 מוודאים  כי  בן  המשפחה  הוא  אכן  איש  הקשר  של  המטופל   -   לפי  שאלה  מזהה/ת.ז  של  המטופל/   קוד  הרשום  בתיק3.

 מוודאים  עדכון  בתיק  ובשיחה  כי  המשפחה  והמטופל  (באשפוזו  או  לפני  החמרת  מצבו)   אישרו: 4.
.aשימוש  בוידאו  לראות  את  המטופל 
.bאמצעים  אוטומטים  להעברת  מידע  על  המטופל  למשפחתו 

 המתווך  ישלח  לאיש  הקשר  דף  מידע  למשפחות  המאושפזים  (שהוגדר  ואושר  על  פי  נהלי  בית  החולים),   הכולל  הסבר  על5.
 המידע  הזמין  והביקור  הוירטואלי,   הסבר  טכני  כיצד  להתחבר  לשיחה  ופרטי  מוקד  לעזרה  בתפעול  במידת  הצורך.   דוגמא

 הועלתה  לאתר  בקובץ  " דף  מידע  למשפחות  המאושפזים". 
 במידת  הצורך,   איש  הצוות  הרפואי  יציג  את  המתווך  למשפחה. 6.
 כפי  שצויין,   מומלץ  לערוך  שיחת  תיאום  ציפיות  עם  המשפחה,   בפרט  בנוגע  לשיחות  וידיאו  והקושי  הכרוך  בקיומן,   ולהצגת7.

  אופן  ההתנהלות  ותדירות  השיחות  עם  המתווך. 
 

 מסירה  (  handoff)   -   חיבור  המתווך  לצוות  הרפואי
 תחת  הרציונל  כי  שימוש  במתווך  יחסוך  לצוות  הרפואי  שיחות  רבות  עם  המשפחה,   נדרש  מעבר  מידע  שוטף  בין  הצוות  הרפואי
 למתווך.   המתווך  יקבל  מידע  ראשוני  על  החולה  בזמן  הפגישה  הראשונה  עם  הצוות  הרפואי,   וזה  המידע  שעליו  יתבסס  המתווך

 למענה  שאלות  (סטטוס,   מכשירים,   מדדים,   תרופות,   שיטות  טיפול,   מצב  נפשי  או  פיזי  -   כגון  האם  מרגיש  כאב,   יכול  לאכול,   לשמוע
 וכדו').   אידיאלית  יהיה  למתווך  גישה  לתיק  הרפואי  להתעדכן  במצב  המטופל  באופן  שוטף. 

 
 ניתן  להשתמש   ב   UI  כדי  לרשום  הערות  פנימיות  של  המתווך  הכוללות  מידע  ומסקנות  לגבי  הטיפול,   השיחות  שהתנהלו, 

 והמשפחה  באופן  דומה  למתואר  בקובץ   " התכנים  של  מערכת  ההודעות   ISeeU   Families"   הנמצא  באתר. 
 

 המתווך  בשלב  זה  יוכל  לערוך  שיחות  עצמאיות  עם  המשפחה,   לקבל  מהם  מידע  במרוכז  ולהעביר  מידע  שהתקבל  מהצוות  הרפואי. 
 

 עדכונים  במהלך  משמרת  המתווך
 המתווך  יקבל  עדכונים  מהצוות  בנוגע  לשינוי  במצב  המטופל  בהודעות  קצרות  בווטאסטפ  או  בשיחה.   המתווך  יוכל  להעביר  את

  המידע  בהרחבה  למשפחה  ולעדכן  סטטוס  מצומצם. 
  המתווך  ידאג  להתעדכן  בשינויים  ושיחות  עדכון  שנערכו  כבר  לפני  התקשרויות  עם  בני  משפחה. 

 
 

 ביצוע  שיחת  עדכון  עם  המשפחה/ביקור  משפחתי  וירטואלי
  1.   שלב  הזיהוי  -   בטרם  יצירת  קשר  עם  מטופל  ספציפי  יש  לוודא  מיקום  המצלמה  מול  המטופל  הנכון  ולערוך  זיהוי  כמקובל

 במחלקה.   יש  לוודא  כי  אין  בתמונה  מטופלים  נוספים,   וכי  הופעת  המטופל  ראויה. 
  2.   בדיקה  -   איש  צוות  במחלקה/המתווך  יזום  שיחת  וידיאו  עם  האווטאר  ויוודא  כי  התמונה  המתקבלת  הינה  אחת  שניתן  לשתף.   יש
 לזכור  כי  תמונה  ויזואלית  של  הצוות  המטפל,   גם  אם  הם  מכוסים  בציוד  מגן,   מסייעת  לתחושת  המשפחה  ולבטחונה  כי  יקירה  מקבל
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 טיפול  אנושי  ואכפתי.   ככל  שישנה  אפשרות  להציג  תמונה  של  המטופל  כאשר  על  ידו  איש  צוות,   או  בזמן  קבלת  טיפול,   הרי  שהדבר
  יהיה  מבורך. 

 לאחר  מכן  יכבה  את  המצלמה  של  האווטאר  עד  להמשך  השיחה. 
  3.   זימון  -   איש  הצוות/המתווך  יזמן  לשיחה  את  משפחת  המטופל  (מומלץ  לקבוע  שעה  מראש).   הזימון  ישלח  לאדם  אשר  אושש

 בהתאם  לנהלי  בית  החולים  כי  אכן  הוא  איש  הקשר  של  המטופל.   בשלב  ראשון  יוחלט  על  איש  קשר  אחד  אך  ככל  ויהיה  רצון  לצירוף
  בני  משפחה  נוספים  לשיחה  ניתן  יהיה  להוסיפם  לשיחה  על  פי  שיקול  דעת  של  הצוות  המטפל. 

  5.   תחילת  שיחת  ועידה  -   לאחר  שהתחברו  לשיחה  איש  הצוות/המתווך  והמשפחה  (אשר  התחברה  מהבית),   יש  לערוך  זיהוי  של
 המשפחה  כמקובל  לפי  הוראות  המחלקה. 

  6.   לאחר  מכן  יתנהל  "ביקור  משפחתי  וירטואלי"   של  כל  הנוכחים  בפגישה.   ככל  שיידרשו  אנשי  צוות  רפואיים  נוספים  בשיחה
 (עובדת  סוציאלית,   פסיכולוגית  וכו')   ניתן  יהיה  להוסיפם  לשיחה.   ביקור  זה  יכלול  מידע  על  מצב  המטופל,   וכן  הקדמה  לפני  הצגת

 תמונת  המטופל. 
  7.   לאחר  שהתרשם  הצוות  כי  המשפחה  מוכנה  לכך  נפשית,   ניתן  להפעיל  (מרחוק)   את  מצלמת  האווטאר,   ולהוסיף  את  המטופל
 לשיחה,   ובכך  לערוך  מעין  "מפגש  ליד  מיטת  החולה".   בשלב  זה,   ולפי  שיקולי  הצוות  ניתן  גם  לאפשר  למשפחה  לשוחח  (בהתאם

 למצב  הכרתו)   ולומר  דברים  למטופל. 
  8.   במידה  וניתן  הסבר  של  איש  הצוות  (רופא/אחות),   ונותרו  שאלות  נוספות,   איש  הצוות  (או  המתווך)   יוכל  להמשיך  להסביר  ולגשר

  את  המידע  למשפחה,   ככל  שיידרש. 
  9.   עם  סיום  הביקור,    המתווך  או  איש  הצוות  ינתק  את  השיחה  אצל  כל  המשתתפים  ויכבה  את  הציוד  (המצלמה  והאודיו)   באווטאר. 

 
 סיום  משמרת  מתווך

 המתווך  בסיום  עבודתו,   ידאג  לעדכן  בתיק  הרפואי  (או  לוודא  כי  אדם  מהמחלקה  עשה  זאת  במידה  ואין  גישה),   או  במערכת1.
  נפרדת  פנימית  (יש  לכך  מקום  ייעודי  ב-  UI  של  הודעות  העדכון  האוטומטיות),   על  ההתקשרויות  האחרונות  עם  המשפחה. 

 במידה  וקיימים  מספר  מתווכים,   ידאג  לעדכן  בסיום  המשמרת  את  שאר  הצוות,   אם  יש  צורך  מעבר  לתיעוד  הרשום. 2.
 
 

 נגישות  לאוכלוסיה
 בעת  תקשורת  עם  אוכלוסיה  אשר  איננה  מחזיקה  באמצעים  הטכנולוגיים  הדרושים  על  מנת  להתחבר  לשיחת  וידאו  מומלץ  להציע: 

 התחברות  לשיחה  באמצעות  שיחת  טלפון. 1.

 מציאת  אדם  אחר  ממנו  יוכל  אולי  לבקש  להשתמש  במכשיר  החכם  או  המחשב  שלו. 2.

 פתרון  ייעודי  לאוכלוסיות  ככל  שיידרש  על  ידי  עמותות  כמו  "עזר  מציון"   ו"נשארים  ביחד",   אשר  ינגישו  לאוכלוסיה  טאבלטים3.
 לשיחות. 
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  שאלות  ותשובות  מנהליות  ומשפטיות
 השימוש  במערכת  מציב  שאלות  אתיות  ומשפטיות,   הנוגעות  לשיתוף  מידע  מצולם  מתוך  אשפוז  והעברת  מידע  כתוב  הנוגע

 למטופל.   במהלך  עבודה  עם  מספר  בתי  חולים,   בנינו  מודל  ראשוני  (אנו  מניחים  כי  המודל  ישתנה  עם  הזמן).   הדבר  אינו  מהווה
 תחליף  לייעוץ  משפטי,   ואינו  יכול  לעמוד  בסתירה  להנחיות  הקיימות  בנושא  חוק  ואתיקה  רפואית  בכל  מחלקה/בית  חולים

  וההנחיות,   הקיימות  ומשתנות  בין  מחלקה  למחלקה  או  לכל  הנחיה  חוקית  של  משרד  הבריאות  או  כל  גוף  ממשלתי  או  חוקי  אחר. 
 אנו  מעלים  כאן  במרוכז  חלק  מהנושאים  שהתעוררו  ונבחנו  במהלך  הפרוייקט.   פתרונות  מתאימים  ינתנו  בהתאם  לעבודה  ותיאום

 פרטני  עם  בתי  החולים. 

 אישורים  -   האם  נדרש  ומתי  אישור  מטופל  לביקור  וירטואלי  והעברת  מידע  דרך  פלטפורמת  הודעות? 
 אנו  ממליצים,   במהלך  תהליך  האשפוז  על  החתמת  מטופל  על  טפסי  הסכמה  להעברת  מידע  רפואי  לבני  משפחה  באמצעים

 דיגיטליים  (לרבות  אישור  לביקור  וירטואלי  -   שיחת  וידאו,   שיתוף  מידע  דרך  פלטפורמת  הודעות).   דוגמא  הועלתה  לאתר  תחת  " דף
 הסבר  למטופל  וטופס  ויתור  סודיות  רפואי". 

 אנו  ממליצים  לדאוג  כי  איש  הקשר  הרפואי  ואמצעי  זיהוי  (ותאריך  עדכון  המידע)   ירשמו  בתיק  הרפואי. 

 במידה  ולא  ניתן  משיקולים  טכניים  לוגיסטים  ובמצב  שבו  התפשטות  המגפה  מתרחבת,   ניתן  לבחון  אופצית  אישור  בשלב  מאוחר
 יותר  בתוך  המחלקה  ושמירת  הרשומה  במחלקה  (לא  כחלק  מהתיק  הרפואי  במידה  ויש  קושי  בכך).   באשר  למטופלים  שאינם

 יכולים  להסכים  מחמת  מצבם,   ניתן  להשתמש  באפוטרופוס  או  מיופה  כוח  שהוסמך  כחוק  למתן  אישור.   במקרים  חריגים,   וכתלות
 בהנחיות  בתי  החולים,   יתכן  כי  יתאפשר  לשתף  מידע  דרך  פלטפורמת  הודעות  גם  תחת  חזקה  שהאדם  מעוניין  לעדכן  את  משפחתו. 

 זיהוי  -   איך  נזהה  ונחבר  בין  משפחה  למטופל? 
 תהליך  הזיהוי  חשוב  מאד,   גם  בהקשר  של  ביקור  וירטואלי  וגם  בשליחת  ההודעות.   חשוב  לוודא  כי  אכן  מתקשרים  עם  איש  הקשר

 המאושר  של  המטופל,   כי  מדובר  באיש  הקשר  הנכון  עבור  המטופל  וכיו"ב.   משרד  הבריאות  והרשות  להגנת  הפרטיות  הוציאו  שורת
 המלצות  לגבי  תהליך  הזיהוי,   לרבות  וידוא  בשני  אמצעים  כי  אכן  מדובר  באיש  הקשר  הנכון. 

 אנו  התייחסנו  לזיהוי  בשני  אמצעים: 
  זיהוי  ע"י  הצוות  כמקובל  במצבים  דומים,   ובהתאם  לנהלי  בית  החולים. 1.

 לגבי  ביקור  וירטואלי  -   המלצנו  להוסיף  סימנים  ברורים  ליד  מיטת  החולה  שיאפשרו  לצוות  הרפואי  לזהותו  גם  מבעד
 להגנות. 

  זיהוי  ע"י  אמצעים  טכנולוגיים2.
 לשירות  ההודעות,   ניתן  יהיה  להוסיף  בהתאם  למה  שמוגדר  עם  בית  החולים,   אפשרות  לזיהוי  אוטומטי,   למשל  אפשרות

 לזיהוי  המשפחה  בעזרת  שליחת  ת.ז  וקוד  לאימות,   ורק  עם  האימות  האוטומטי  תשלח  הודעות  עדכון  סטטוס  המטופל. 
 מבחינת  הביקור  הוירטואלי  נבחנו  אופציות  זיהוי  אוטומטיות,   כדוגמת  שימוש  בצמיד,   אולם  מפאת  הסירבול  במימוש  בשלב

 זה  אנו  מניחים  כי  זיהוי  רגיל  ע"י  הצוות  היא  הדרך  המהירה  והקלה. 

 שימוש  באמצעים  טכנולוגיים  -   האם  ניתן  להשתמש  בפלטפורמות  לשיחת  וידאו  ושיתוף  מידע? 
 משרד  הבריאות  הוציא  שורה  של  המלצות  לגבי  שימוש  בפלטפורמות  טכנולוגיות  תוך  וידוא  כי  הן  תואמות  את  דרישות  אבטחת

 המידע,   בשים  לב  לתחולה  ולהיקף  כי  ההמלצה  מתייחסת  למעבר  ושיתוף  במידע  רפואי  (ולא  לקשר  מטופל-משפחה).   ההמלצה
 שלהם  היא  לשימוש  ב   microso�   team,   אולם  גם  אופציות  אחרות  אפשריות  כל  עוד  הן  עומדות  בדרישות  אבטחת  מידע.   מבחינת

 שיחות  וידאו  -   אנו  ממליצים  להשתמש  במערך  מוקשח  עם  הגנה  מפני  פריצות  ולא  לאפשר  הקלטה. 

 ?spam   שירות  הודעות  -   איך  לוודא  כי  לא  מדובר  ב 
 מומלץ  לשאול  לא  רק  את  המטופל  אלא  גם  את  המשפחה  אם  היא  מעוניינת  בשירות  הודעות.   כמו  כן,   ניתן  להוסיף  לשירות  אופצית

 הסרה. 

 שירות  הודעות  -   האם  נחשב  שמירת  מידע  רפואי? 
 המידע  לשליחת  הודעות  הוא  מידע  רך,   מידע  שחלקו  אפילו  נמסר  באופן  פומבי  בכלי  התקשורת.   המערכת  בנויה  באופן  כזה  שאינו
 מזהה  מטופל  ולא  נשלחים  פרטים  מזהים  בהודעה.   אף  על  כך,   אנו  מניחים  כי  המידע  ישמר  בהתאם  לתקנות  מכוחו  של  חוק  הגנת

 הפרטיות  וע"י  בית  החולים,   לא  ע"י  גורם  חיצוני.   השליחה  עצמה  תהיה  מאובטחת  בהתאם  לנהלי  מערכות  המידע  של  בתי  החולים. 
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